คํานํา
ดวยในการประชุมคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕
เมื่ อ วัน จั น ทร ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได มี ม ติ เ ห็ น ชอบให มี ก ารประเมิ น ผล
การปฏิ บั ติ ร าชการของสว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภา ประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เพื่อดําเนินการตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ในการนี้ สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ได ทํ า การลงนามคํ า รั บ รอง
การปฏิบัติ ราชการ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันอั งคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕
เสร็จเรียบรอยแลว จึงไดจัดทําคูมือคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่ อ ใช ป ระกอบการดํา เนิ น งานให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวตอไป

สํานักนโยบายและแผน
มกราคม ๒๕๕๕

สารบัญ
หนา
► วิสัยทัศน
► ประธานวุฒิส ภา (นายนิคม ไวยรัชพานิช)
► สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
► คํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
► คํารับรองการปฏิบัติราชการ ระหวาง ประธานวุฒิสภา กับ เลขาธิการวุฒิสภา
► ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสวนราชการ

๒
๓

๖
๘

► คํารับรองการปฏิบัติราชการ ระหวาง ขาราชการที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษา
ที่ควบคุมดุแลและปฏิบัติราชการสํานัก
๑. นายมนตรี รูปสุวรรณ ที่ปรึกษาดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ
กับ ผูอํานวยการสํานักวิชาการ
๒. นายวุฒิชัย วัชรีรัตน ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ
กับ ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน
๓. นายนัฑ ผาสุข ที่ปรึกษาดานกฎหมาย
กับ ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย

๑๑
๑๗
๒๗

► คํารับรองการปฏิบัติราชการ ระหวาง เลขาธิการวุฒิสภากับ
รองเลขาธิการวุฒิสภากับผูอํานวยการสํานัก
๑.

เลขาธิการวุฒิสภา กับ รองเลขาธิการวุฒิสภา (นายสมศักดิ์ มนุญปจุ)
๑.๑ รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักการตางประเทศ
๑.๒ รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักภาษาตางประเทศ

๓๓
๓๖
๔๐

๒.

เลขาธิการวุฒิสภา กับ รองเลขาธิการวุฒิสภา (นายสิทธิพร สทานไตรภพ)
๒.๑ รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑
๒.๒ รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒
๒.๓ รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓

๔๕
๔๘
๕๒
๕๖

หนา
๓. เลขาธิการวุฒิสภา กับ รองเลขาธิการวุฒิสภา (นางวรารัตน อติแพทย)
๓.๑ รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ
๓.๒ รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักการประชุม
๓.๓ รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ
๔. เลขาธิการวุฒิสภา กับ รองเลขาธิการวุฒิสภา (นายไพโรจน โพธิไสย)
๔.๑ รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา
๔.๒ รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข
๕. เลขาธิการวุฒิสภา กับ รองเลขาธิการวุฒิสภา (นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน)
๕.๑ รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ
๕.๒ รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักการพิมพ
๖. เลขาธิการวุฒิสภา กับ รองเลขาธิการวุฒิสภา (นางนิภาพร ศรีสุวรรณ)
๖.๑ รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง
๖.๒ รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๖๑
๖๔
๖๘
๗๒
๗๗
๘๐
๘๔
๘๙
๙๒
๙๖
๑๐๑
๑๐๔
๑๐๘

► คํารับรองการปฏิบัติราชการ ระหวาง เลขาธิการวุฒิสภากับขาราชการ

ที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษา และผูบังคับบัญชากลุมตรวจสอบภายใน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. เลขาธิการวุฒิสภา กับ นายมนตรี รูปสุวรรณ
ที่ปรึกษาดานการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ
๒. เลขาธิการวุฒิสภา กับ นายวุฒิชัย วัชรีรัตน
ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ
๓. เลขาธิการวุฒิสภา กับ นายนัฑ ผาสุข
ที่ปรึกษาดานกฎหมาย
๔. เลขาธิการวุฒิสภา กับ นางสาวศิริพงษ อาศนะเสน
ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ
๕. เลขาธิการวุฒิสภา กับ นางละเอียด จุลตามระ
ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ
๖. เลขาธิการวุฒิสภา กับ นางสาววราภรณ มีเปรมปรีดิ์
ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ

๑๑๔
๑๑๖
๑๑๘
๑๒๐
๑๒๒
๑๒๔

หนา
๗. เลขาธิการวุฒิสภา กับ นางสาวศศิธร ศรีสุจริต
ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ
๘. เลขาธิการวุฒิสภา กับ นางรัตนา ศรีสิยวรรณ
ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ
๙. เลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูบังคับบัญชากลุมตรวจสอบภายใน

► กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๒๖
๑๒๘
๑๓๐
๑๓๗-๑๗๐

มิติที่ ๑ : มิติดานประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ (น้ําหนักรอยละ ๕๐)

๑๓๗

ตัวชี้วัดที่ ๑

๑๓๗
๑๓๗

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓.๑

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓.๒
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๔

ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร
รอยละความสําเร็จของการพัฒนาความเปนมืออาชีพในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ (น้ําหนักรอยละ ๑๘)
รอยละของบุคลากรที่ผานระดับขีดสมรรถนะเฉพาะดานของความเปน
มืออาชีพการบริหารจัดการดานการประชุมในการสนับสนุนกระบวนการ
นิติบัญญัติ (น้ําหนักรอยละ ๔)
รอยละของบุคลากรที่ผานระดับขีดสมรรถนะเฉพาะดานของความเปน
มืออาชีพดานวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
(น้ําหนักรอยละ ๔)
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความเปนมืออาชีพของสายงานสนับสนุนใน
การสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ (น้ําหนักรอยละ ๔)
ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะเฉพาะดานของความเปนมืออาชีพ
ของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
(น้ําหนักรอยละ ๒)
ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของสายงาน
สนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ (น้ําหนักรอยละ ๒)
รอยละความสําเร็จของการติดตามการดําเนินการตามญัตติและ
ขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภากอนการประชุมวุฒิสภา
(น้ําหนักรอยละ ๖)

๑๓๗

๑๔๐

๑๔๒
๑๔๓

๑๔๔
๑๔๕

หนา
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๔.๑
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๔.๒
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔
ตัวชี้วัดที่ ๒
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒

รอยละความสําเร็จของการติดตามการดําเนินการตามญัตติ
(น้ําหนักรอยละ ๓)
รอยละความสําเร็จของการติดตามการดําเนินการตามขอปรึกษาหารือของ
สมาชิกวุฒิสภากอนการประชุมวุฒิสภา (น้ําหนักรอยละ ๓)
ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางและพัฒนาขอมูลเพื่อเปนศูนยขอมูล
นิติบัญญัติของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (น้ําหนักรอยละ ๖)
ระดับความสําเร็จของการบูรณาการและการใชประโยชนของฐานขอมูลดาน
ตางประเทศ (น้ําหนักรอยละ ๖)
ระดับความสําเร็จของการสงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของ
ประชาชน (น้ําหนักรอยละ ๕)
ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
(น้ําหนักรอยละ ๑๕)
รอยละความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของสวนราชการ (น้ําหนักรอยละ ๘)
รอยละความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายของโครงการที่สวนราชการกําหนด
ไวในแผนปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการ (น้ําหนักรอยละ ๗)

๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๙
๑๕๑
๑๕๓
๑๕๓
๑๕๕

มิติที่ ๒ : มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ ๒๐)

๑๕๖

ตัวชี้วัดที่ ๓

๑๕๖

ตัวชี้วัดที่ ๔
ตัวชี้วัดที่ ๕

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใส
(น้ําหนักรอยละ ๖)
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการ
รัฐสภา (น้ําหนักรอยละ ๗)
รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (น้ําหนักรอยละ ๗)

มิติที่ ๓ : มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (น้ําหนักรอยละ ๑๕)
ตัวชี้วัดที่ ๖
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑
ตัวชี้วัดที่ ๖.๒
ตัวชี้วัดที่ ๗

๑๕๗
๑๕๘

๑๖๐

ระดับความสําเร็จในการบริหารงบประมาณ (น้ําหนักรอยละ ๑๐)
๑๖๐
รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณในภาพรวม (น้ําหนักรอยละ ๕)
๑๖๐
ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน (น้ําหนักรอยละ ๕)
๑๖๑
ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตและดําเนินงานตาม ๑๖๓
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
(น้ําหนักรอยละ ๕)

หนา
มิติที่ ๔ : มิติดานการพัฒนาองคกร (น้ําหนักรอยละ ๑๕)

๑๖๕

ตัวชี้วัดที่ ๘

๑๖๕

ระดับความสําเร็จการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (น้ําหนักรอยละ ๑๕)
กรณีผานการรับรอง
ระดับความสําเร็จของการผานการตรวจรับรองเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) (หมวด ๑-๗) (น้ําหนักรอยละ ๑๐)
ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (Application Report) (น้ําหนักรอยละ ๕)
กรณีไมผานการรับรอง
รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
(Fundamental Level : FL) (หมวด ๑-๖) (น้ําหนักรอยละ ๑๒)
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการ (ผลลัพธของกระบวนการ) ของ
สวนราชการตามเกณฑคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
(หมวด ๗) (น้ําหนักรอยละ ๓)

ตัวชี้วัดที่ ๘.๑
ตัวชี้วัดที่ ๘.๒

ตัวชี้วัดที่ ๘.๑
ตัวชี้วัดที่ ๘.๒

๑๖๕
๑๖๖

๑๖๘
๑๖๙

► ตัวอยางการดําเนินการเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๘๑-๑๙๘

► แนวทางการพิจารณาใหคะแนนเชิงคุณภาพตัวชี้วัดตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๙๙-๒๐๙

๑ เกณฑคุณภาพตัวชี้วัดในภาพรวม
๒ เกณฑคณ
ุ ภาพตัวชี้วัด (หลัก / ยอย) (๓ ตัวชี้วัดหลัก และ ๓ ตัวชี้วัดยอย)
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓.๑

ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะเฉพาะดานของความเปนมืออาชีพ
ของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
(น้ําหนักรอยละ ๒)

๒๐๑

หนา
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓.๒
ตัวชี้วัดที่ ๓
ตัวชี้วัดที่ ๔
ตัวชี้วัดที่ ๖.๒
ตัวชี้วัดที่ ๗

ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของสายงาน
สนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ (น้ําหนักรอยละ ๘)
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใส
(น้ําหนักรอยละ ๕)
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการ
รัฐสภา (น้ําหนักรอยละ ๗)
ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน (น้ําหนักรอยละ ๔)
ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตและดําเนินงาน
ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ (น้ําหนักรอยละ ๕)

๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๘

► คําอธิบาย และนิยามระดับคะแนนของตัวชี้วัด คํารับรองการปฏิบัติราชการ ๒๑๒-๒๑๕
ของขาราชการที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. ผลงานตามบทบาทและหนาที่ (น้ําหนักรอยละ ๔๐)

๒๑๓

๒. ผลงานที่เกิดจากการริเริ่มสรางสรรคตามยุทธศาสตรขององคกร (น้ําหนักรอยละ ๖๐)

๒๑๔

► แนวทางการพิจารณาใหคะแนนเชิงคุณภาพของขาราชการที่ดํารงตําแหนง ๒๑๗-๒๑๙
ที่ปรึกษาตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
► สํานักผูรับผิดชอบตัวชี้วัดเจาภาพหลัก (ผูรายงาน) และผูประสานงาน
ตัวชี้วัดของสํานักนโยบายและแผน ตามกรอบการประเมินผล
การปฏิบัตริ าชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖

๒๒๑-๒๒๘

► สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕

หนา
๒๒๙-๒๔๔

๑. ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๓๐

๒. ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

๒๓๓

๓. ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๒๓๗

๔. ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัตริ าชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๒๔๑

► ภาคผนวก
๑. ประกาศคณะกรรมการขาราชการรัฐสภา เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กําหนดกรอบตัวชี้วัด เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดของสวนราชการ
สังกัดรัฐสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. คําสั่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ ๒๘๓๕/๒๕๕๕ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(Steering Committee)

วิสัยทัศน

-๒-

-๓-

-๔-

-๕-

การลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

-๖-

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. คํารับรองระหวาง
นายนิคม ไวยรัชพานิช
ประธานวุฒิสภา

ผูรับคํารับรอง

นางนรรัตน พิมเสน
เลขาธิการวุฒิสภา

ผูทําคํารับรอง

๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ขอมูล พื้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้
๔. ขาพเจา นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของ นางนรรัตน พิมเสน
เลขาธิก ารวุฒิส ภา ไดพิจ ารณาและเห็นชอบกับ แผนปฏิบัติร าชการของสํานัก งานเลขาธิก าร
วุฒิสภา ตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ขอ มูลพื้นฐาน เปาหมาย เกณฑก ารให
คะแนนตัว ชี้วัด ฯ ประจําปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และรายละเอี ยดอื่ น ๆ ตามที่กําหนด
ในเอกสารประกอบท ายคํารับ รองนี้ และข าพเจายิ นดี จะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการของ นางนรรัตน พิมเสน เลขาธิก ารวุฒิสภา ใหเปนไปตามคํารับรอง
ที่จัดทําขึ้นนี้

-๗๕. ขาพเจา นางนรรัตน พิม เสน เลขาธิการวุฒิส ภา ไดทําความเขาใจคํารับรอง ตามขอ ๓ แลว
ขอใหคํารับรองกับประธานวุฒิสภาวาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการใหเ กิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของ
ตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว
๖. ผูรับ คํารับ รองและผูทําคํารับ รอง ไดเขาใจคํารับ รองการปฏิบัติราชการและเห็นพอ งกันแลว
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

…………………………………………..
(นายนิคม ไวยรัชพานิช)
ประธานวุฒิสภา

………………………………………….
(นางนรรัตน พิมเสน)
เลขาธิการวุฒิสภา

วันที่

วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พลตํารวจเอก ……………………………………….
(ชาญชิต เพียรเลิศ)
ประธาน อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานราชการของรัฐสภา
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

-๘คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสวนราชการ
๑. อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไวดังนี้
๑) รับผิดชอบงานดานวิชาการและธุรการของวุฒิสภา
๑.๑) งานดานวิชาการและธุรการในการประชุมวุฒิสภา
๑.๒) งานดานวิชาการและธุรการในการประชุมคณะกรรมาธิการ
๒) สนั บ สนุ น สง เสริ ม และเผยแพร ก ารปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั นมี พระมหากษั ต ริ ย
ทรงเปนประมุข โดยเฉพาะบทบาทการดําเนินงานทางดานนิติบัญญัติต ามบทบัญญัติธรรมนูญฯ
ของวุฒิสภา
๓) ศึก ษา คนควา วิ เ คราะห แ ละวิ จัย ในเรื่ องตา ง ๆ เพื่อเปน ขอมู ลสํ าหรั บประกอบการพิจารณา
ดําเนินการงานของสมาชิกวุฒิสภาตามบทบาทและอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา
๔) ศึกษา คนควา วิเคราะหและวิจัย รวมทั้งการเปรียบเทียบขอมูล ของนานาอารยะประเทศ ทั้งนี้
เพื่ อ เป นข อ มู ล สํ า หรั บ สนั บ สนุ นการปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จของวุ ฒิ ส ภาและสมาชิก วุ ฒิ ส ภา
๕) ประสานงานกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา
๖) ปฏิ บั ติ ห นา ที่ ที่กฎหมาย ระเบีย บ ข อบัง คั บ ประกาศและคํ าสั่ง ได กํ าหนดใหเ ป นหนาที่ ข อง
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการสนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภา
เชน ดานงบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ เปนตน
๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่วุฒิสภามอบหมาย
๒. วิสัยทัศน (Vision)
สํา นั กงานเลขาธิ การวุ ฒิ ส ภา เป นองค กรธรรมาภิบ าลที่ ได รับการยอมรั บ จากสมาชิ กวุ ฒิ สภาและ
ประชาชน

-๙๓. พันธกิจ (Mission)
๑. สนับสนุนและสงเสริมงานดานนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล
๒. พัฒนาฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานดานนิติบัญญัติ
๓. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพเพื่อตอบสนองความตองการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน
๔. เปาหมายการใหบริการ
สงเสริมและสนั บสนุ นวุฒิส ภาและคณะกรรมาธิ การในการปฏิ บัติภารกิจตามรัฐธรรมนูญไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๕. ผูรับบริการกลุมเปาหมาย
-

สมาชิกวุฒิสภา
คณะกรรมาธิการ
สวนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
สาธารณชน

๖. ทรัพยากร
งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ ไ ด รับ จั ด สรรทั้ ง สิ้ น ๑,๔๙๗,๙๕๙,๑๐๐ บาท
โดยแบงเปน ๒ สวน คือ
๑) งบประมาณในสวนของสมาชิกวุฒิสภา ๗๙๙,๗๐๙,๑๐๐ บาท
๒) งบประมาณในสวนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๖๙๘,๒๕๐,๐๐๐ บาท
๒.๑) งบบุคลากร
๒๙๙,๓๖๓,๕๐๐
บาท
๒.๒) งบดําเนินงาน
๓๘๑,๑๘๐,๕๐๐
บาท
๒.๓) งบลงทุน
๑๐,๔๒๔,๐๐๐
บาท
๒.๔) งบเงินอุดหนุน
๓,๘๑๘,๐๐๐
บาท
๒.๕) งบรายจายอื่น
๓,๔๖๔,๐๐๐
บาท
บุคลากร จํานวน ๑,๐๙๘ คน (ขาราชการ ๑,๐๔๙ คน และลูกจางประจํา ๔๙ คน)
(ขอมูลบุคลากร ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕)

- ๑๐ -

- ๑๑ คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับที่ปรึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
นายมนตรี รูปสุวรรณ

อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
มีหนาที่ชวยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
๑. สํานักวิชาการ

- ๑๒ -

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. คํารับรองระหวาง
นายมนตรี รูปสุวรรณ
ที่ปรึกษาดานการเมือง การปกครอง
และการบริหารจัดการ

ผูรับคํารับรอง

นางภาณุมาศ วราหะไพฑูรย
ผูอํานวยการสํานักวิชาการ

ผูทําคํารับรอง

๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๓. รายละเอีย ดของคํา รับ รอง ไดแ ก การปฏิบัติร าชการตามอํา นาจหนา ที่ ข องสํานัก วิช าการ
ตามตัว ชี้วัด การปฏิบัติร าชการ น้ําหนัก ขอ มูล พื้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้
๔. ขาพเจา นายมนตรี รูปสุวรรณ ที่ปรึกษาดานการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ ในฐานะ
ผูบังคับ บัญ ชาของ นางภาณุม าศ วราหะไพฑูรย ผูอํานวยการสํานัก วิชาการ ไดพิจ ารณาและ
เห็นชอบกับ การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ นางภาณุมาศ วราหะไพฑูรย ผูอํานวยการ
สํานักวิชาการ และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด ฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทาย
คํารับ รองนี้ และขาพเจายินดีจ ะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติร าชการของ
นางภาณุมาศ วราหะไพฑูรย ผูอํานวยการสํานักวิชาการ ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้

- ๑๓ ๕. ขาพเจา นางภาณุมาศ วราหะไพฑูรย ผูอํานวยการสํานักวิชาการ ไดทําความเขาใจคํารับรอง ตามขอ ๓ แลว
ขอให คํา รั บ รองกั บ ที่ ป รึ ก ษาด า นการเมื อ ง การปกครองและการบริ ห ารจั ด การว า จะมุ ง มั่ น
ปฏิ บั ติ ร าชการให เ กิ ด ผลงานที่ ดี ต ามเปา หมายของตั ว ชี้ วั ด แต ล ะตั ว ในระดั บ สู ง สุ ด เพื่ อ ให
เกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว
๖. ผูรับ คํารั บ รองและผู ทํา คํ ารั บ รอง ไดเ ขา ใจคํ ารับ รองการปฏิ บัติร าชการและเห็ นพอ งกัน แลว
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

……………………………………………..
(นายมนตรี รูปสุวรรณ)
ที่ปรึกษาดานการเมือง การปกครอง
และการบริหารจัดการ

……………………………………………..
(นางภาณุมาศ วราหะไพฑูรย)
ผูอ ํานวยการสํานักวิชาการ

วันที่

วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

……………………………………………..
(นางนรรัตน พิมเสน)
เลขาธิการวุฒิสภา
วันที่
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๑๔ คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สํานักวิชาการ

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสวนราชการ
๑. อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก
๒) ดําเนินการศึกษา ค นควา วิเคราะห วิจัยและรวบรวมข อมูลทางวิชาการดานเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองการปกครอง และความมั่นคง
๓) ดําเนินการจัดทําขอมูลและขอเสนอแนะทางวิชาการตามความตองการของสมาชิกวุฒิสภา
สวนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิส ภา และบุค คลที่เ กี่ย วของในวงงานวุฒิส ภา
รวมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับญัตติทั่วไป
๔) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท รวมทั้งการ
จัดดัชนีหมวดหมู และจัดฐานขอมูลตางๆ ไวเพื่อบริการอางอิงและคนควาทางวิช าการใหแ ก
สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการและลูกจางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
ในวงงานของวุฒิสภา และประชาชนทั่วไป
๕) ดําเนินการรวบรวม จัดเก็บ รักษาวัตถุหรือเอกสารที่มีคาทางประวัติศาสตรเพื่อประโยชน
ทางการศึกษา รวมทั้งของที่ระลึกที่ไดรับมาจากภายในและตางประเทศ
๖) ติด ตามและประมวลผลงานในดานการกลั่นกรองกฎหมายตามที่ที่ป ระชุมวุฒิสภาไดมีมติ
ควบคุมการบริหารราชการแผนดิน รวมทั้งประเมินผลสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก
เพื่อนําเสนอตอการดําเนินงานของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. แบงสวนราชการภายในออกเปน ๔ กลุมงาน ดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)

กลุมงานบริหารทั่วไป
กลุมงานวิจัยและขอมูล
กลุมงานหองสมุดและพิพิธภัณฑ
กลุมงานติดตามและประมวลผลงานของวุฒิสภา

- ๑๕ ๓. พันธกิจ
การใหบริการ สนับสนุน และรองรับภารกิจตามบทบาทอํานาจหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภาและ
คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนี้
๑) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห วิจัยและรวบรวมขอมูลทางวิชาการดานเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองการปกครองและความมั่นคง
๒) ดําเนินการจัดทําขอมูลและขอเสนอแนะทางวิชาการ
๓) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งการจัดดัชนี
๔) ดําเนินการรวบรวม จัดเก็บ รักษาวัตถุหรือเอกสารที่มีคาทางประวัติศาสตรเพื่อประโยชน
ทางการศึกษา
๕) ติดตามประมวลผลงานในดานการกลั่นกรองกฎหมาย รวมทั้งประเมินผลสภาวะแวดลอม
ภายในและภายนอก เพื่อนําเสนอตอการดําเนินงานของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
๖) การจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อรองรับบทบาทและอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาตลอดจน
การปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๔. ผูรับบริการกลุมเปาหมาย
สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการและลูกจางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๕. ทรัพยากร
บุคลากร (ขาราชการ) จํานวน ๓๔ คน (ขอมูลบุคลากร ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕)

- ๑๖ -

- ๑๗ คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับที่ปรึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
นายวุฒิชัย วัชรีรัตน

อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
มีหนาที่ชวยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
๑. สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒. สํานักนโยบายและแผน

- ๑๘ -

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. คํารับรองระหวาง
นายวุฒิชัย วัชรีรัตน
ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ

ผูรับคํารับรอง

นายพงศกิตติ์ อรุณภักดีสกุล
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ผูทําคํารับรอง

๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๓. รายละเอีย ดของคํารับ รอง ไดแ ก การปฏิบ ัติร าชการตามอํา นาจหนา ที่ ข องสํานัก เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ สาร ตามตัวชี้วัด การปฏิบัติร าชการ น้ําหนัก ขอ มูลพื้นฐาน เปาหมาย
เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทาย คํารับรองนี้
๔. ข าพเจ า นายวุ ฒิ ชั ย วั ชรี รั ตน ที่ ปรึ กษาด านระบบงานนิ ติ บั ญญั ติ ในฐานะผู บั งคั บบั ญชาของ
นายพงศกิตติ์ อรุณภักดีสกุล ผูอํานวยการสํานัก เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดพิจารณา
และเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ นายพงศกิตติ์ อรุณภักดีสกุล ผูอํานวยการ
สํานัก เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ ราชการ น้ําหนัก เปาหมาย
เกณฑ ก ารให คะแนนตั วชี้ วั ด ฯ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และรายละเอี ย ดอื่ น ๆ
ตามที่ กํา หนดในเอกสารประกอบทายคํา รับ รองนี้ และขา พเจ ายิ นดี จ ะใหคําแนะนํา กํา กั บ

- ๑๙ และตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ ร าชการของ นายพงศ กิ ต ติ์ อรุ ณ ภั ก ดี ส กุ ล ผู อํ า นวยการ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้
๕. ขาพเจา นายพงศกิตติ์ อรุณภักดีสกุล ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร
ไดทําความเขาใจคํารับรอง ตามขอ ๓ แลว ขอใหคํารับรองกับที่ป รึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ
วาจะมุง มั่น ปฏิบั ติร าชการให เ กิ ด ผลงานที่ ดีต ามเป าหมายของตั ว ชี้วัด แตล ะตั วในระดับ สูง สุ ด
เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว
๖. ผูรั บ คํ า รับ รองและผูทํ า คํารั บ รอง ไดเ ขา ใจคํ ารับ รองการปฏิ บั ติร าชการและเห็น พ อ งกั นแลว
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

……………………………………………….
(นายวุฒิชัย วัชรีรัตน)
ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

……………………………..…………………….
(นายพงศกิตติ์ อรุณภักดีสกุล)
ผูอ ํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

……………………………………………….
(นางนรรัตน พิมเสน)
เลขาธิการวุฒิสภา
วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๒๐ คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสวนราชการ
๑. อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก
๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย การกํากับ ดูแล การสนับสนุน สงเสริม วางแผน
และติดตามผลการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชพัฒนาระบบงานและกระบวนการพิจารณา
ทางดานนิติบัญญัติของวุฒิสภาและของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๓) ดํา เนินการเกี่ ยวกับ การประสานงานและปฏิบั ติต ามแนวนโยบายเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ภาครัฐ
๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการวางแผนหรือพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรและการเขียนชุดคําสั่งให
เครื่องจักรประมวลผล
๕) ดําเนินการเกี่ยวกับ การเผยแพร การใหบริการขอมูลและสารสนเทศ การพัฒนาสื่อผสม
ใหคําปรึกษาแนะนําการใชเครื่องจักรประมวลผลและชุดคําสั่งประมวลผล
๖) ดํา เนิ นการเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบ รู ป แบบ และมาตรฐานการสํ า รวจ การจั ด เก็ บ
การประมวลผลและการใชประโยชนขอมูล
๗) ดําเนินการเกี่ยวกับ การบริหาร ควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรแ มขา ย
ระบบเครื อขา ย ระบบฐานข อ มู ล และโปรแกรมต างๆ ของวุฒิ ส ภา ตลอดจนพิ จารณา
ขอกําหนดมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๘) ดํา เนิ น การฝก อบรมและพั ฒ นาการใช เ ครื่ องจั กรประมวลผลให กั บ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาและ
ขาราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. แบงสวนราชการภายในออกเปน ๕ กลุมงาน ดังนี้
๑) กลุมงานบริหารทั่วไป
๒) กลุม งานวิทยาการคอมพิวเตอร

- ๒๑ ๓) กลุมงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร
๔) กลุม งานบริหารระบบเครือขายคอมพิวเตอร
๕) กลุม งานบริการระบบคอมพิวเตอร
๓. พันธกิจ
(ตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย)
๔. ผูรับบริการกลุมเปาหมาย
สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๕. ทรัพยากร
บุคลากร (ขาราชการ) จํานวน ๔๓ คน (ขอมูลบุคลากร ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕)

- ๒๒ -

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. คํารับรองระหวาง
นายวุฒิชัย วัชรีรัตน
ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ

ผูรับคํารับรอง

นายพีระพจน รัตนมาลี
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน

ผูทําคํารับรอง

๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักนโยบายและแผน
ตามตัว ชี้วัด การปฏิบัติร าชการ น้ําหนัก ขอ มูล พื้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทาย คํารับรองนี้
๔. ข าพเจ า นายวุ ฒิ ชั ย วั ชรี รั ตน ที่ ปรึ กษาด านระบบงานนิ ติ บั ญญั ติ ในฐานะผู บั งคั บบั ญชาของ
นายพีระพจน รัตนมาลี ผูอํานวยการสํานัก นโยบายและแผน ไดพิจารณาและเห็นชอบกับ การ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ นายพีระพจน รัตนมาลี ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน
และตัวชี้ วัดผลการปฏิ บัติ ราชการ น้ํ าหนัก เป าหมาย เกณฑ การใหคะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้
และข า พเจ า ยิ น ดี จ ะให คํ าแนะนํ า กํ า กั บ และตร วจสอบผ ลการป ฏิ บั ติ ร าชการขอ ง
นายพีระพจน รัตนมาลี ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้

- ๒๓ ๕. ขาพเจา นายพีระพจน รัตนมาลี ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน ไดทําความเขาใจคํารับ รอง
ตามขอ ๓ แลว ขอใหคํารับรองกับที่ป รึก ษาดานระบบงานนิติบัญญัติ วาจะมุงมั่น ปฏิบัติราชการ
ให เ กิด ผลงานที่ดี ต ามเปาหมายของตั วชี้ วัด แต ล ะตัว ในระดับ สู งสุด เพื่ อ ให เ กิด ประโยชน สุ ข
แกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว
๖. ผูรั บ คํ า รับ รองและผูทํ า คํารั บ รอง ไดเ ขา ใจคํ ารับ รองการปฏิ บั ติร าชการและเห็น พ อ งกั นแลว
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

……………………………………………….
(นายวุฒิชัย วัชรีรัตน)
ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ

……………………………………………….
(นายพีระพจน รัตนมาลี)
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน

วันที่

วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

……………………………………………….
(นางนรรัตน พิมเสน)
เลขาธิการวุฒิสภา
วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๒๔ คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สํานักนโยบายและแผน

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสวนราชการ
๑. อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก
๒) ดําเนินการเสนอแนะและจัดทํานโยบายของวุฒิสภาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนความมั่นคงแหงชาติ แผนพัฒนาการเมือง นโยบายของวุฒิสภา ประธาน
วุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา ประธานกรรมาธิการของวุฒิสภาและคณะกรรมการขาราชการ
ฝายรัฐสภา รวมทั้งกําหนดเปนยุทธศาสตรของวุฒิสภา แผนแมบทของวุฒิสภา แผนปฏิบัติ
การทั้งระยะสั้นและระยะยาว และแผนอื่นที่เกี่ยวของใหสอดคลองกันในเชิงบูรณาการ
๓) ดําเนินการเสนอแนะการพัฒนาและปรับปรุงแผนแมบท แผนกลยุทธแ ละแผนปฏิบัติการ
ของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
๔) ดําเนินการรวบรวมขอมูลและกําหนดดัชนีชี้วัดผลสําเร็จของแผนงาน โครงการพัฒนาเทคนิค
วิธีการและองคความรูในกระบวนการจัดทํานโยบายบริหารราชการ การจัดทําแผนแมบท
แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ การแปลงนโยบายและแผนสูการปฏิบัติ
๕) ดําเนินการสงเสริม สนับสนุน นิเทศ ใหคําปรึกษา แนะนํา จัดทําคูมือ ระเบียบปฏิบัติและเอกสาร
ทางวิ ชาการ เกี่ ยวกับนโยบาย ยุ ทธศาสตรและแผนปฏิ บัติ การ เพื่ อเผยแพรแกส วนราชการ
แกสวนราชการในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๖) ดําเนินการประสาน กํากับ เรงรัด ติดตาม รวบรวมและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใหเปนไปตามนโยบายวุฒิสภา แผนแมบท
แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และแผนอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
๗) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห และประเมินผลแผนงาน โครงการ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน
ในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อเสนอผูบริหารประกอบการวินิจฉัยสั่งการ
๘) ดําเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ วิธีการในการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
โครงการ ระบบการประเมินผลแผนงาน โครงการ ที่เหมาะสมกับระบบงานของหนวยงานใน

- ๒๕ สังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งปรับปรุงและประเมินตัวชี้วัดผลสําเร็จของแผนงาน
โครงการ
๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. แบงสวนราชการภายในออกเปน ๔ กลุมงาน ดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)

กลุมงานบริหารทั่วไป
กลุมงานนโยบายและยุทธศาสตร
กลุมงานแผนงานและโครงการ
กลุมงานติดตามและประเมินผล

๓. พันธกิจ
สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาในการดําเนินการดานนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน ขององคกรให
มีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์
๔. ผูรับบริการกลุมเปาหมาย
ขาราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๕. ทรัพยากร
บุคลากร (ขาราชการ) จํานวน ๓๕ คน (ขอมูลบุคลากร ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕)

- ๒๖ -

- ๒๗ คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับที่ปรึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
นายนัฑ ผาสุข

อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
มีหนาที่ชวยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
๑. สํานักกฎหมาย

- ๒๘ -

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. คํารับรองระหวาง
นายนัฑ ผาสุข
ที่ปรึกษาดานกฎหมาย
นางสาวสุภางคจิตต ไตรเพทพิสัย
ผูอ ํานวยการสํานักกฎหมาย

ผูรับคํารับรอง

ผูทําคํารับรอง

๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๓. รายละเอีย ดของคํารับ รอง ไดแก การปฏิบัติร าชการตามอํานาจหนา ที่ ข องสํา นัก กฎหมาย
ตามตัว ชี้วัด การปฏิบัติร าชการ น้ําหนั ก ขอ มูล พื้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้
๔. ขาพเจา นายนัฑ ผาสุข ที่ป รึกษาดานกฎหมาย ในฐานะผูบังคับบัญชาของ นางสาวสุภางคจิตต
ไตรเพทพิ สัย ผู อํ า นวยการสํ า นั ก กฎหมาย ไดพิจ ารณาและเห็ น ชอบกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการ
ตามอํานาจหนาที่ของ นางสาวสุภางคจิตต ไตรเพทพิสัย ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย และตัวชี้วัด
ผลการปฏิบั ติร าชการ น้ําหนัก เปาหมาย เกณฑก ารใหคะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจา
ยิน ดี จ ะให คํ าแนะนํ า กํา กั บ และตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ ร าชการของ นางสาวสุ ภ างคจิ ต ต
ไตรเพทพิสัย ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้

- ๒๙ ๕. ขาพเจา นางสาวสุภางคจิตต ไตรเพทพิสัย ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย ไดทําความเขาใจคํารับ รอง
ตามขอ ๓ แลว ขอใหคํารับรองกับที่ปรึกษาดานกฎหมาย วาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผลงาน
ที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับ สูงสุด เพื่อใหเกิด ประโยชนสุขแกประชาชนตามที่
ใหคํารับรองไว
๖. ผูรับ คํารั บ รองและผู ทํา คํ ารั บ รอง ไดเ ขา ใจคํ ารับ รองการปฏิ บัติร าชการและเห็ นพอ งกัน แลว
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

……………………………………………….
(นายนัฑ ผาสุข)
ที่ปรึกษาดานกฎหมาย
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

…………………………………………………………….
(นางสาวสุภางคจิตต ไตรเพทพิสัย)
ผูอ ํานวยการสํานักกฎหมาย
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

……………………………………………….
(นางนรรัตน พิมเสน)
เลขาธิการวุฒิสภา
วันที่
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๓๐ คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สํานักกฎหมาย

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสวนราชการ
๑. อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก
๒) ดําเนินการพิจารณาใหความเห็นเกี่ย วกับการปรับปรุงแกไขรางกฎหมายตามความตองการ
ของสมาชิกวุฒิสภา
๓) ดําเนินการศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยเปรียบเทียบและขอเสนอเกี่ย วกับ กฎหมายดา น
ความมั่นคง การเมือง การบริหาร สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
เพื่อจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ รางพระราชบัญญัติประกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ และพระราชกํา หนดที่ จ ะเข า สู ก ารพิ จ ารณาให แ ก ส มาชิ ก วุ ฒิ ส ภาและ
คณะกรรมาธิการของวุฒิสภา ไดแก เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ และ
รางพระราชบัญญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญของวุฒิส ภาในวาระที่หนึ่ง เอกสารประกอบการ
พิจารณาพระราชกําหนด เพื่อสมาชิกวุฒิสภาใชศึกษาประกอบในการพิจารณาลงมติอนุมัติ
หรื อ ไม อ นุมั ติ พ ระราชกํา หนด เอกสารตารางเปรี ย บเที ย บร า งพระราชบัญ ญั ติ และ
รางพระราชบัญญัติป ระกอบรัฐธรรมนูญที่วุฒิสภาลงมติในวาระที่ห นึ่ง รับ ไวพิจารณากับ
รางพระราชบัญ ญัติ และร างพระราชบั ญญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ ที่ค ณะกรรมาธิการของ
วุฒิสภาพิจารณาเสร็จแลวเพื่อสมาชิกวุฒิสภาใชประกอบในการพิจารณาเพื่อลงมติในวาระ
ที่ส องและวาระที่สาม พรอมทั้งดําเนินการจัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ รา งพระราชบัญ ญัติ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชกําหนดฉบับที่มีความสําคัญและเปน ที่
สนใจของสัง คมที ่จะเขา สู การพิจารณาของวุฒิส ภา เพื่อ สนับ สนุน การปฏิบ ัติห นา ที่ใ น
ดานนิติบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา
๔) ดํา เนินการวินิจฉัย ใหคํา ปรึก ษา แนะนํา เสนอความเห็น และตอบขอหารือ เกี ่ย วกับ
กฎหมาย และกฎหมายลําดับรองตางๆ ใหแกสมาชิกวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
และบุคคลที่เกี่ยวของกับวงงานวุฒิสภา
๕) ดํ า เนิ นการตรวจพิ จารณา ยกร า งระเบี ย บ ขอ บั ง คั บ ตลอดจนนิ ติ ก รรมและสั ญญาของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

- ๓๑ ๖) ดําเนินการเกี่ยวกับคดีความทั้งคดีแพง คดีอาญา และคดีปกครอง และประสานงานกับ
พนั ก งานสอบสวน พนั ก งานอัย การและผู ที่เ กี่ ย วขอ งในการดํ า เนิ นคดี ค วามทั้ งปวงของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตลอดจนดําเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของ
เจาหนาที่ การสอบสวนขอเท็จจริง การสอบสวนทางวินัยและการสอบสวนอื่น
๗) ดําเนินการศึกษา ติดตาม รวบรวมและประมวลเหตุผล และเจตนารมณในการนําเสนอและ
การพิจารณากฎหมายที่วุฒิสภาตองพิจารณาตามบทบัญ ญัติรัฐธรรมนูญ ในชั้น กระทรวง
ทบวง กรม คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา
๘) ดําเนินการติดตอ ประสานงาน และเชื่อมโยงขอมูลกับสวนราชการ และองคกรอิสระที่เกี่ยวของใน
การรับทราบขอมูล ความเคลื่อนไหว และประเมินสถานการณอันเกี่ยวเนื่องกับการพิจารณา
กฎหมายที่วุฒิสภาตองพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
๙) ดําเนินการติดตามผลการพิจารณารางพระราชบัญ ญัติ และรา งพระราชบัญ ญัติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญในขั้นตอนตาง ๆ ตั้งแตขั้ นตอนการพิจารณาของสภาผู แทนราษฎรจนมีผลใช
บังคับเปนกฎหมาย
๑๐) ดําเนินการศึกษา วิจัย และติดตามผลการบังคับใชของกฎหมายที่ไดรับความเห็นชอบของ
รัฐสภาและประกาศใชบังคับ และรวบรวมเปนขอมูลเพื่อประโยชนในการปรับปรุง แกไข
หรือใหมีกฎหมายใหมตอไป
๑๑) ดําเนินการจัดทําขอมูล ขอเสนอแนะและใหบริการทางกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ดานนิติ บั ญญั ติ ของสมาชิกรั ฐสภา สมาชิ กวุฒิ สภา คณะกรรมาธิ การของวุฒิสภา ขาราชการ
และบุคคลที่เกี่ยวของในวงงานวุฒิสภา
๑๒) ดําเนินการจัดวางระบบสารบาญกฎหมาย และกฎหมายลําดับรองตาง ๆ เพื่อปรับปรุงแกไข
ใหเปนปจจุบัน
๑๓) ดําเนินการจัดทําเอกสารทางวิชาการกฎหมายเพื่อเผยแพร อาทิ หนังสือนิติบัญญัติ บทความ
ทางวิช าการที่เ กี่ยวกับ กฎหมาย รัฐธรรมนูญ รวมกฎหมายประจําป ขอบังคับการประชุม
ของสภา จุลสารปริทรรศนกฎหมาย และอื่นๆ
๑๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๒. แบงสวนราชการภายในออกเปน ๔ กลุมงาน ดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)

กลุมงานบริหารทั่วไป
กลุมงานกฎหมาย ๑
กลุมงานกฎหมาย ๒
กลุมงานพัฒนากฎหมาย

- ๓๒ ๓. พันธกิจ
๑) ดําเนินการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณารา งพระราชบัญญัต ิ รา งพระราชบัญ ญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ และพระราชกํ าหนดที่ จะเข า สู การพิ จารณาให แ ก ส มาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
และคณะกรรมาธิ ก ารของวุ ฒิ ส ภา เอกสารตารางเปรี ย บเที ย บร า งพระราชบั ญ ญั ติ
และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาพิจารณาเสร็จ
แลวเพื่อสมาชิกวุฒิสภาใชประกอบในการพิจารณาเพื่อลงมติในวาระที่สองและวาระที่สาม
๒) ดํา เนิ นการวิ นิจฉั ย ให คํา ปรึ กษา แนะนํา เสนอความเห็ น และตอบข อ หารื อ เกี่ ย วกั บ
กฎหมาย และกฎหมายลําดับรองตาง ๆ ใหแกสมาชิกวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
และบุค คลที่เ กี่ ย วข องกั บวงงานวุฒิ ส ภา ที่เ ปน ลายลั กษณอั กษร และทางโทรศั พทแ ละ
ชองทางอื่น ๆ เชน เว็บไซต
๓) ดํ า เนิ นการตรวจพิ จารณา ยกร า งระเบี ย บ ขอ บั ง คั บ ตลอดจนนิ ติ ก รรมและสั ญญาของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๔) ดํา เนิ นการจัด ทํ าสรุป สาระสํ าคั ญ ประวั ติ ค วามเป นมา กระบวนการและขั้ น ตอนในการ
ตราพระราชบัญญัติของรัฐสภา
๕) ดําเนินการจัดวางระบบสารบาญกฎหมาย และกฎหมายลําดับรองตางๆ เพื่อปรับปรุงแกไข
ใหเปนปจจุบัน
๖) ดํา เนิ นการจัด ทํ าเอกสารทางวิ ช าการกฎหมายเพื่อเผยแพร อาทิ รวมกฎหมายประจํ า ป
จุลนิติ และอื่นๆ
๔. ผูรับบริการกลุมเปาหมาย
สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการ บุคคลที่เกี่ยวของกับวงงานวุฒิสภา
๕. ทรัพยากร
บุคลากร (ขาราชการ) จํานวน ๕๒ คน (ขอมูลบุคลากร ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕)

- ๓๓ คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับรองเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
นายสมศักดิ์ มนุญปจุ

อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
มีหนาที่ชวยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
๑. สํานักการตางประเทศ
๒. สํานักภาษาตางประเทศ

- ๓๔ -

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. คํารับรองระหวาง
นางนรรัตน พิมเสน
เลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับคํารับรอง

นายสมศักดิ์ มนุญปจุ
รองเลขาธิการวุฒิสภา

ผูทําคํารับรอง

๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ รองเลขาธิก ารวุฒิสภา
และหนวยงานภายใตการควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
น้ําหนัก ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยูใน
เอกสารประกอบทายคํารับรองนี้
๔. ขาพเจา นางนรรัตน พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของ นายสมศักดิ์ มนุญปจุ
รองเลขาธิก ารวุฒิส ภา ไดพิจ ารณาและเห็นชอบกับ การปฏิบั ติร าชการตามอํานาจหนาที่ ของ
นายสมศักดิ์ มนุญปจุ รองเลขาธิการวุฒิสภา และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย
เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนด
ในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการของ นายสมศักดิ์ มนุญปจุ รองเลขาธิการวุฒิสภา ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้

- ๓๕ ๕. ขาพเจา นายสมศักดิ์ มนุญปจุ รองเลขาธิก ารวุฒิสภา ไดทําความเขาใจคํารับรอง ตามขอ ๓ แลว
ขอให คํารับ รองกับ เลขาธิก ารวุฒิสภาวาจะมุง มั่นปฏิบัติราชการใหเ กิดผลงานที่ดีต ามเปาหมาย
ของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว
๖. ผูรับ คํารั บ รองและผู ทํา คํ ารั บ รอง ได เ ขา ใจคํ ารับ รองการปฏิ บัติร าชการและเห็ นพอ งกัน แลว
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

……………………………………………….
(นางนรรัตน พิมเสน)
เลขาธิการวุฒิสภา
วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

……………………………………………….
(นายสมศักดิ์ มนุญปจ)ุ
รองเลขาธิการวุฒิสภา
วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พลตํารวจเอก ……………………………………….
(ชาญชิต เพียรเลิศ)
ประธาน อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานราชการของรัฐสภา
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๓๖ -

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. คํารับรองระหวาง
นายสมศักดิ์ มนุญปจุ
รองเลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับคํารับรอง

นางละออ ภูธรใจ
ผูอํานวยการสํานักการตางประเทศ

ผูทําคํารับรอง

๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักการตางประเทศ
ตามตัว ชี้วัด การปฏิบ ัต ิร าชการ น้ํา หนัก ขอ มูล พื้น ฐาน เป าหมาย เกณฑ ก ารให คะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้
๔. ขาพเจา นายสมศักดิ์ มนุญปจุ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของ นางละออ ภูธรใจ
ผูอํานวยการสํานักการตางประเทศ ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
ของ นางละออ ภูธรใจ ผูอํานวยการสํานัก การตางประเทศ และตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติร าชการ
น้ําหนัก เป าหมาย เกณฑก ารใหค ะแนนตัวชี้ วัด ฯ ประจํ าปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
รายละเอีย ดอื่ น ๆ ตามที่ กําหนดในเอกสารประกอบท ายคํารับ รองนี้ และขาพเจายิน ดีจ ะให
คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติร าชการของ นางละออ ภูธรใจ ผู อํานวยการ
สํานักการตางประเทศ ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้

- ๓๗ ๕. ขาพเจา นางละออ ภูธรใจ ผูอํ านวยการสํานั ก การตางประเทศ ไดทํ าความเข าใจคํารั บ รอง
ตามขอ ๓ แลว ขอใหคํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผลงาน
ที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตล ะตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิด ประโยชนสุขแกป ระชาชนตามที่
ใหคํารับรองไว
๖. ผูรั บ คํ า รับ รองและผูทํ า คํารั บ รอง ได เ ขา ใจคํ ารับ รองการปฏิ บั ติร าชการและเห็น พ อ งกั นแลว
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

……………………………………………….
(นายสมศักดิ์ มนุญปจ)ุ
รองเลขาธิการวุฒิสภา
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

……………………………………………….
(นางละออ ภูธรใจ)
ผูอ ํานวยการสํานักการตางประเทศ
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

……………………………………………….
(นางนรรัตน พิมเสน)
เลขาธิการวุฒิสภา
วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๓๘ คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สํานักการตางประเทศ

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสวนราชการ
๑. อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก
๒) ดําเนินการเกี่ยวกับ การประสานงานการขอหนัง สือเดิ นทาง และหนั งสื อนําตรวจลงตรา
เขาประเทศ ในการเดินทางไปราชการตางประเทศใหกับ สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ
และขาราชการของงานเลขาธิการวุฒิสภารวมทั้งอํานวยความสะดวกใหกับคณะเดินทางของ
วุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ
๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกตอนรับคณะอาคันตุกะ และจัดงานเลี้ย งรับรอง
คณะแขกบุคคลสําคัญของวุฒิสภา ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ
ซึ่งมาเยือนในฐานะแขกของวุฒิสภา หรือรัฐสภาไทย ตลอดจนคณะกรรมาธิการ
๔) ดําเนินการดานพิธีการทูตของวุฒิสภา และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๕) ดํา เนิ นการประสานงานการเยื อนต างประเทศและหรือการประชุมระหว างประเทศของ
ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ และขาราชการระดับสูงของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๖) ดําเนินการประสานการเยือนของสมาชิกรัฐสภาตางประเทศที่มาเยือนประเทศไทย
๗) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห ติดตาม ขอมูลขาวสารดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา แปซิฟกใต เอเชีย และแอฟริกา เพื่อบริการแกสมาชิกวุฒิสภา
ตลอดจนคณะกรรมาธิการ
๘) ดํ า เนิ นการจั ด ทํ าข อมู ล ประกอบการสนทนาของประเทศต า งๆ ให กับ ประธานวุ ฒิ ส ภา
รองประธานวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ ในการรับรองคณะทูตานุทูต และบุคคลสําคัญ
ในการเขาเยี่ยมคารวะ
๙) ดํ า เนิ นการติ ด ตามการดํ า เนิ นกิ จกรรมของคณะกรรมการบริ ห ารหนวยประจํ า ชาติ ไทย
ในองคกรรัฐสภาประเทศทั้ง ๓ หนวย รวมทั้งประสานงานและเขารวมสังเกตการณในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหนวยทั้ง ๓ หนวย

- ๓๙ ๑๐) ปฏิบัติหนาที่เลขานุการในการไปเยือนตางประเทศ และการไปประชุมระหวางประเทศอื่นๆ
ของประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา คณะกรรมาธิการและขาราชการระดับสูงของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามที่ไดรับมอบหมาย
๑๑) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. แบงสวนราชการภายในออกเปน ๓ กลุมงาน ดังนี้
๑) กลุมงานบริหารทั่วไป
๒) กลุมงานพิธีการทูต
๓) กลุมงานความสัมพันธระหวางประเทศ
๓. พันธกิจ
การใหบริการงานดานตางประเทศแกสมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๔. ผูรับบริการกลุมเปาหมาย
สมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๕. ทรัพยากร
บุคลากร (ขาราชการ) จํานวน ๒๗ คน (ขอมูลบุคลากร ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕)

- ๔๐ -

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. คํารับรองระหวาง
นายสมศักดิ์ มนุญปจุ
รองเลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับคํารับรอง

นางสาววันทนีย สายพิมพิน
ผูอํานวยการสํานักภาษาตางประเทศ

ผูทําคํารับรอง

๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักภาษาตางประเทศ
ตามตัว ชี้วัด การปฏิบัติร าชการ น้ําหนัก ขอ มูล พื้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้
๔. ขาพเจา นายสมศักดิ์ มนุญปจุ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของ นางสาววันทนีย
สายพิมพิน ผูอํานวยการสํานักภาษาตางประเทศ ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่ของ นางสาววันทนีย สายพิมพิน ผูอํานวยการสํานักภาษาตางประเทศ และตัวชี้วัด ผล
การปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย เกณฑก ารใหค ะแนน ตัวชี้วัด ฯ ประจําปง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจา
ยินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางสาววันทนีย สายพิมพิน
ผูอํานวยการสํานักภาษาตางประเทศ ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้

- ๔๑ ๕. ขาพเจ า นางสาววั นทนีย สายพิม พิน ผูอํานวยการสํานัก ภาษาตางประเทศ ไดทําความเขาใจ
คํารับรอง ตามขอ ๓ แลว ขอใหคํารับรองกั บ รองเลขาธิการวุฒิส ภาวาจะมุง มั่น ปฏิบัติร าชการ
ให เ กิ ด ผลงานที่ ดี ต ามเปา หมายของตั วชี้ วั ด แต ล ะตั วในระดั บ สู ง สุ ด เพื่ อ ใหเ กิด ประโยชน สุ ข
แกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว
๖. ผูรั บ คํ า รับ รองและผูทํ า คํารั บ รอง ไดเ ขา ใจคํ ารับ รองการปฏิ บั ติร าชการและเห็น พ อ งกั นแลว
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

……………………………………………….
(นายสมศักดิ์ มนุญปจ)ุ
รองเลขาธิการวุฒิสภา
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

………………………………………………….
(นางสาววันทนีย สายพิมพิน)
ผูอ ํานวยการสํานักภาษาตางประเทศ
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

……………………………………………….
(นางนรรัตน พิมเสน)
เลขาธิการวุฒิสภา
วันที่
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๔๒ คํารับรองการปฏิบัติราการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สํานักภาษาตางประเทศ

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสวนราชการ
๑. อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
๑) จั ด แปล สรุ ป หรื อเรี ย บเรี ย งเอกสารราชการภาษาต า งประเทศของสํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เอกสารรัฐสภา เอกสารดานความสัมพันธ
ระหวางประเทศหรือนโยบายดานตางประเทศ เอกสารที่ไดรับการรองขอใหแปลจากประธาน
รัฐสภา รองประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา รองประธานสภา
ผูแทนราษฎร รองประธานวุฒิสภา ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ประธานคณะกรรมาธิการ
สมาชิกรัฐสภา เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและเลขาธิการวุฒิสภา
๒) จัดการแปล สรุปหรือเรียบเรีย งเอกสารเพื่อเผยแพรกิจกรรมและเรื่อ งนารูข องสํา นัก งาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการวุฒิส ภาเปนสวนรวม โดยเอกสาร
ที่จัดแปลปลอดจากภาระดานลิขสิทธิ์
๓) จัด การแปลเอกสารสวนราชการของสํา นักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร สํา นัก งาน
เลขาธิการวุฒิสภาและเอกสารเผยแพรทางราชการ โดยความเห็นชอบของเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎรหรือเลขาธิการวุฒิสภาและเปนผูรักษาลิขสิทธิ์ของการแปลนั้น
๔) จัด การแปลเอกสารประวั ติแ ละรายชื่อ ของสมาชิ กรั ฐสภา คณะกรรมาธิ การ และอื่ น ๆ
เปนภาษาตางประเทศ
๕) ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ล า มหรื อ จั ด หาล า มอาชี พ ในกรณี จํ า เป น ในการรั บ รองบุ ค คลสํ า คั ญ
ชาวตางประเทศหรือการประชุมใหกั บประธานรั ฐสภา รองประธานรัฐ สภา ประธานสภา
ผูแ ทนราษฎร ประธานวุฒิสภา รองประธานสภาผูแ ทนราษฎร รองประธานวุฒิสภา ผูนํา
ฝ า ยค า นในสภาผู แ ทนราษฎร ประธานคณะกรรมาธิ ก าร สมาชิ ก รั ฐ สภา เลขาธิ ก าร
สภาผู แ ทนราษฎร และเลขาธิ การวุ ฒิ ส ภา ตลอดจนผู บ ริ ห ารของสํ า นั กงานเลขาธิ การ
สภาผูแทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๖) ปฏิ บัติ ห น า ที่ ล า มในการเยื อนหรื อ ศึ กษาดู ง านต า งประเทศของสมาชิ ก รั ฐ สภา รวมทั้ง
ขาราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

- ๔๓ ๗) ศึกษา วิเคราะห ติดตามสถานการณตาง ๆ ทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ประวัติศาสตร จารีตประเพณีและอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ รวมทั้งสนับสนุน
ใหบุคลากรเปนผูมีความเชี่ยวชาญในดานตางๆ ในวงงานรัฐสภา
๘) สง เสริ มการศึ ก ษาและฝ กอบรม พร อมทั้ ง ถา ยทอดประสบการณ ดา นภาษาตา งประเทศ
ใหแกบุคลากรในวงงานรัฐสภา
๙) ให คํา ปรึ กษา เสนอแนะคุ ณสมบัติ แ ละค า ตอบแทนของบุ ค คลที่ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นสํา นั ก
ภาษาต างประเทศ โดยเนน ในด า นความรู ความเชี่ ย วชาญภาษาต า งประเทศเป นหลั ก
นอกจากนี้ควรจะเปนผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพตางๆ ที่เกี่ยวของในวงงานรัฐสภา
๑๐) ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
๒. แบงสวนราชการภายในออกเปน ๔ กลุมงาน ดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)

กลุมงานบริหารทั่วไป
กลุมงานภาษาอังกฤษ
กลุมงานภาษาฝรั่งเศส รัสเซียและอิตาลี
กลุมงานภาษาจีนและภาษาอื่น

๓. พันธกิจ
๑) การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ล า มให กั บ สมาชิ ก รั ฐ สภา ข า ราชการสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา
ขาราชการสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
๒) แปลเอกสารให กั บ วุ ฒิ ส ภา สภาผู แ ทนราษฎร ตลอดจนสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา
และสํานักเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
๓) จัดทําเอกสารภาษาตางประเทศเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับรัฐสภา
๔. ผูรับบริการกลุมเปาหมาย
สมาชิกรัฐสภา ขาราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขาราชการสํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎร และผูที่เกี่ยวของในงานดานนิติบัญญัติ
๕. ทรัพยากร
บุคลากร (ขาราชการ) จํานวน ๒๖ คน (ขอมูลบุคลากร ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕)

- ๔๔ -

- ๔๕ คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับรองเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
นายสิทธิพร สทานไตรภพ

อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
มีหนาที่ชวยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
๑. สํานักกรรมาธิการ ๑
๒. สํานักกรรมาธิการ ๒
๓. สํานักกรรมาธิการ ๓

- ๔๖ -

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. คํารับรองระหวาง
นางนรรัตน พิมเสน
เลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับคํารับรอง

นายสิทธิพร สทานไตรภพ
รองเลขาธิการวุฒิสภา

ผูทําคํารับรอง

๒. คํารับรองนีเ้ ปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ รองเลขาธิก ารวุฒิสภา
และหนวยงานภายใตก ารควบคุม ดูแลและรับ ผิดชอบการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติ
ราชการ น้ําหนัก ขอ มูลพื้นฐาน เปาหมาย เกณฑก ารใหคะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่
ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้
๔. ขาพเจา นางนรรัตน พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของ นายสิทธิพร สทานไตรภพ
รองเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ไดพิจ ารณาและเห็ น ชอบกั บ การปฏิบั ติ ร าชการตามอํ า นาจหนา ที่ ข อง
นายสิท ธิพ ร สทา นไตรภพ รองเลขาธิก ารวุฒิ ส ภา และตัวชี้วั ด ผลการปฏิบัติร าชการ น้ํา หนั ก
เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนตัวชีว้ ัด ฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และรายละเอียดอื่น ๆ
ตามที่ กํ า หนดในเอกสารประกอบท า ยคํ ารั บ รองนี้ และขา พเจ า ยิ น ดี จ ะให คํ าแนะนํ า กํ า กั บ
และตรวจสอบผลการปฏิ บัติ ร าชการของ นายสิ ท ธิพ ร สทานไตรภพ รองเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา
ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้

- ๔๗ ๕. ขาพเจา นายสิทธิพร สทานไตรภพ รองเลขาธิการวุฒิสภา ไดทําความเขาใจคํารับรอง ตามขอ ๓ แลว
ขอให คํารับ รองกับ เลขาธิก ารวุ ฒิส ภาวาจะมุงมั่น ปฏิบัติราชการใหเ กิด ผลงานที่ ดีต ามเปาหมาย
ของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว
๖. ผูรั บ คํ ารั บ รองและผู ทํ า คํา รับ รอง ไดเ ข าใจคํ ารั บ รองการปฏิบัติ ร าชการและเห็ น พ อ งกั น แลว
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

……………………………………………….
(นางนรรัตน พิมเสน)
เลขาธิการวุฒิสภา
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

………………………………………………….
(นายสิทธิพร สทานไตรภพ)
รองเลขาธิการวุฒิสภา
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พลตํารวจเอก ……………………………………….
(ชาญชิต เพียรเลิศ)
ประธาน อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานราชการของรัฐสภา
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๔๘ -

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. คํารับรองระหวาง
นายสิทธิพร สทานไตรภพ
รองเลขาธิการวุฒิสภา
........... นางสาวชลธิชา มีแสง......
ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑

ผูรับคํารับรอง

ผูทําคํารับรอง

๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติร าชการตามอํานาจหนาที่ ของสํานัก กรรมาธิการ ๑
ตามตัว ชี้วัด การปฏิบ ัต ิร าชการ น้ํา หนัก ขอ มูล พื้น ฐาน เป าหมาย เกณฑ ก ารให คะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้
๔. ข า พเจ า นายสิ ท ธิ พ ร สท า นไตรภพ รองเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ในฐานะผู บั ง คั บ บั ญ ชาของ
ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑ ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
ของ ผู อํ านวยการสํ านั กกรรมาธิก าร ๑ และตั วชี้ วัดผลการปฏิ บั ติ ร าชการ น้ํ าหนั ก เป าหมาย
เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนด
ในเอกสารประกอบทายคํ ารับรองนี้ และขาพเจายินดีจ ะให คําแนะนํา กํากั บ และตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการของ ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑ ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้

- ๔๙ ๕. ขาพเจา ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑ ไดทําความเขาใจคํารับรองตามขอ ๓ แลว ขอใหคํารับ รอง
กับ รองเลขาธิก ารวุฒิส ภาวาจะมุงมั่น ปฏิบัติราชการใหเ กิด ผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัด
แตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว
๖. ผูรั บ คํ า รับ รองและผูทํ า คํารั บ รอง ไดเ ขา ใจคํ ารับ รองการปฏิ บั ติร าชการและเห็น พ อ งกั นแลว
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

……………………………………………….
(นายสิทธิพร สทานไตรภพ)
รองเลขาธิการวุฒิสภา

…………………………..……………………
(
)
ผูอ ํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑

วันที่

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

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

……………………………………………….
(นางนรรัตน พิมเสน)
เลขาธิการวุฒิสภา
วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๕๐ คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สํานักกรรมาธิการ ๑

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสวนราชการ
๑. อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก
๒) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานเลขานุ ก ารและธุ ร การทั่ ว ไปของคณะกรรมาธิ ก าร และ
คณะอนุ กรรมาธิ การ ด า นเศรษฐกิ จ การคลัง วิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี ทรั พยากร และ
สิ่งแวดลอม
๓) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห รวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง และขอเสนอแนะดานวิชาการและ
กฎหมายเพื่อประกอบเรื่องเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมาธิการหรือคณะอนุกรรมาธิการ
๔) ดํ า เนิ นการให คํ า ปรึ กษาแนะนํ าและเสนอแนะเกี่ ย วกั บ กระบวนการของวุ ฒิส ภาในการ
พิ จารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ร า งข อ บั ง คั บ
การประชุม ญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา หรือสอบสวนในเรื่องตางๆ
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ ข อ บั ง คั บ การประชุ ม ของวุ ฒิ ส ภา และกฎหมายในการประชุ ม
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ
๕) ดําเนินการคนควาและจัดทําเอกสารทางวิชาการ เปรียบเทียบกฎหมายเพื่อเปนขอมูลประกอบ
การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ
๖) ดําเนิ นการจัด ทํา รวบรวมคํ าแปรญัตติ รางพระราชบั ญญัติ รา งพระราชบัญญั ติประกอบ
รัฐธรรมนูญ รางขอบังคับการประชุม และญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา
หรือสอบสวนในเรื่องตางๆ ของสมาชิกวุฒิสภา
๗) ดําเนินการรวบรวมและจัดทํารายงานของคณะกรรมาธิการที่พิจารณาเสร็จแลวเพื่อนําเสนอ
ตอที่ประชุมวุฒิสภา
๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

- ๕๑ ๒. แบงสวนราชการภายในออกเปน ๑๑ กลุมงาน ดังนี้
๑) กลุมงานบริหารทั่วไป
๒) กลุมงานบริการเอกสารอางอิงในการประชุมกรรมาธิการ
๓) กลุมงานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ
๔) กลุมงานคณะกรรมาธิการการคมนาคม
๕) กลุมงานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
๖) กลุมงานคณะกรรมาธิการการพลังงาน
๗) กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม
๘) กลุมงานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การพาณิชยและอุตสาหกรรม
๙) กลุมงานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑๐) กลุมงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๑
๑๑) กลุมงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๒
๓. พันธกิจ
สํานักกรรมาธิการ ๑ มีภารกิจหลัก คือ การใหบ ริการและสนับสนุนดานเลขานุการและธุรการ
ทั่ วไปของคณะกรรมาธิ การและคณะอนุ กรรมาธิ การ ด านเศรษฐกิ จ การคลั ง วิ ทยาศาสตร
เทคโนโลยี ทรั พยากร และสิ่ง แวดล อ มและดําเนิ น การใหคํ าปรึกษาแนะนํ า และเสนอแนะ
เกี่ยวกับกระบวนการของวุฒิสภาในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ รางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ฯลฯ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา หรือสอบสวนในเรื่องตาง ๆ
๔. ผูรับบริการกลุมเปาหมาย
สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการและประชาชนทั่วไป
๕. ทรัพยากร
บุคลากร (ขาราชการ) จํานวน ๙๕ คน (ขอมูลบุคลากร ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕)

- ๕๒ -

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. คํารับรองระหวาง
นายสิทธิพร สทานไตรภพ
รองเลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับคํารับรอง

นางสาวสุนันทา ทรงจําปา
ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒

ผูทําคํารับรอง

๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักกรรมาธิการ ๒
ตามตัวชี้วัด การปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้
๔. ขา พเจ า นายสิ ท ธิ พ ร สท า นไตรภพ รองเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ในฐานะผู บั ง คั บ บั ญ ชาของ
นางสาวสุนันทา ทรงจําปา ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒ ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ นางสาวสุนันทา ทรงจําปา ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒
และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และรายละเอี ย ดอื่ น ๆ ตามที่กํ า หนดในเอกสารประกอบท า ย
คํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจ ะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ
นางสาวสุนันทา ทรงจําปา ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒ ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทํา
ขึ้นนี้

- ๕๓ ๕. ขาพเจา นางสาวสุ นันทา ทรงจําปา ผูอํานวยการสํ านั ก กรรมาธิก าร ๒ ไดทํ าความเขาใจ
คํารับรองตามขอ ๓ แลว ขอใหคํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิส ภาวาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการ
ใหเ กิด ผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตล ะตัวในระดับ สูงสุด เพื่อ ใหเ กิด ประโยชน สุข
แกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว
๖. ผูรับคํารับ รองและผูทํา คํารับ รอง ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

……………………………………………….
(นายสิทธิพร สทานไตรภพ)
รองเลขาธิการวุฒิสภา

……………………………………………….
(นางสาวสุนันทา ทรงจําปา)
ผูอ ํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒

วันที่

วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

……………………………………………….
(นางนรรัตน พิมเสน)
เลขาธิการวุฒิสภา
วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๕๔ คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สํานักกรรมาธิการ ๒

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสวนราชการ
๑. อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก
๒) ดํ า เ นิ น ก าร เกี่ ย ว กั บง าน เล ข านุ ก าร แ ล ะธุ ร ก ารทั่ ว ไ ป ข อ ง ค ณ ะก รร ม าธิ ก าร
และคณะอนุกรรมาธิการดานความมั่นคง การเมืองและการปกครอง และองคกรอิสระ
๓) ดํา เนิ นการศึ ก ษา วิ เ คราะห รวบรวมข อมู ล ข อ เท็ จจริ ง และข อ เสนอแนะด า นวิ ช าการ
และกฎหมายเพื่อประกอบเรื่องเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมาธิการหรือคณะอนุกรรมาธิการ
๔) ดํ า เนิ นการให คํ า ปรึ กษาแนะนํ าและเสนอแนะเกี่ ย วกั บ กระบวนการของวุ ฒิส ภาในการ
พิ จารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ร า งข อ บั ง คั บ
การประชุม ญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา หรือสอบสวนในเรื่องตาง ๆ
ตามรัฐธรรมนูญขอบังคับการประชุมของวุฒิ สภา และกฎหมายที่เกี่ยวของในการประชุ ม
คณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ
๕) ดําเนิน การคน ควา และจัด ทํา เอกสารทางวิช าการ เปรีย บเทีย บกฎหมายเพื่อเปนขอ มูล
ประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ
๖) ดํา เนิ นการจัด ทํา รวบรวมคําแปรญั ต ติ รา งพระราชบั ญญั ติ ร า งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ รางขอบังคับการประชุมและญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา
หรือสอบสวนในเรื่องตางๆ ของสมาชิกวุฒิสภา
๗) ดําเนินการรวบรวมและจัดทํารายงานของคณะกรรมาธิการที่พิจารณาเสร็จแลวเพื่อนําเสนอ
ตอที่ประชุมวุฒิสภา
๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. แบงสวนราชการภายในออกเปน ๑๑ กลุมงาน ดังนี้
๑) กลุมงานบริหารทั่วไป
๒) กลุม งานบริการเอกสารอางอิงในการประชุมกรรมาธิการ

- ๕๕ ๓) กลุมงานคณะกรรมาธิการการตางประเทศ
๔) กลุมงานคณะกรรมาธิการการทหาร
๕) กลุมงานคณะกรรมาธิการการปกครอง
๖) กลุมงานคณะกรรมาธิการการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสรางธรรมาภิบาล
๗) กลุมงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน
๘) กลุมงานคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการตํารวจ
๙) กลุมงานคณะกรรมาธิการกิจการองคกรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ
๑๐) กลุมงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๓
๑๑) กลุมงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๔
๓. พันธกิจ
สํานักกรรมาธิการ ๒ มีภารกิจหลัก คือ การใหบ ริการและสนับสนุนดานเลขานุการและธุ รการ
ทั่วไปของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการดานความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
และองคกรอิสระ และดําเนินการใหคําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการของ
วุฒิสภาในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ฯลฯ หรือ
เรื่องที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา หรือสอบสวนในเรื่องตาง ๆ
๔. ผูรับบริการกลุมเปาหมาย
สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการและประชาชนทั่วไป
๖. ทรัพยากร
บุคลากร (ขาราชการ) จํานวน ๙๔ คน (ขอมูลบุคลากร ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕)

- ๕๖ -

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. คํารับรองระหวาง
นายสิทธิพร สทานไตรภพ
รองเลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับคํารับรอง

นายสุรัตน หวังตอลาภ
ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓

ผูทําคํารับรอง

๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติร าชการตามอํานาจหนาที่ ของสํานัก กรรมาธิการ ๓
ตามตัว ชี้วัด การปฏิบ ัต ิร าชการ น้ํา หนัก ขอ มูล พื้น ฐาน เป าหมาย เกณฑ ก ารให คะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้
๔. ข า พเจ า นายสิ ท ธิ พ ร สท า นไตรภพ รองเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ในฐานะผู บั ง คั บ บั ญ ชาของ
นายสุรัตน หวังตอลาภ ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓ ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาที่ของ นายสุรัตน หวังตอลาภ ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓ และตัวชี้วัด
ผลการปฏิบั ติ ราชการ น้ํ าหนั ก เป าหมาย เกณฑการใหคะแนนตั วชี้วัด ฯ ประจําป ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจา
ยินดีจ ะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติร าชการของ นายสุรัต น หวัง ตอ ลาภ
ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓ ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้

- ๕๗ ๕. ขาพเจา นายสุรัตน หวังตอลาภ ผูอํานวยการสํานัก กรรมาธิก าร ๓ ไดทําความเขาใจคํารับ รอง
ตามขอ ๓ แลว ขอใหคํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดี
ตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับ สูงสุด เพื่อ ใหเกิด ประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ให
คํารับรองไว
๖. ผูรั บ คํ า รับ รองและผูทํ า คํารั บ รอง ไดเ ขา ใจคํ ารับ รองการปฏิ บั ติร าชการและเห็น พ อ งกั นแลว
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

……………………………………………….
(นายสิทธิพร สทานไตรภพ)
รองเลขาธิการวุฒิสภา

……………………………………………….
(นายสุรัตน หวังตอลาภ)
ผูอ ํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓

วันที่

วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

……………………………………………….
(นางนรรัตน พิมเสน)
เลขาธิการวุฒิสภา
วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๕๘ คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สํานักกรรมาธิการ ๓

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสวนราชการ
๑. อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก
๒) ดํ า เนิ น ก ารเกี่ ย วกั บ งานเลขานุ ก ารและธุ ร การทั่ ว ไปข องคณะกรรมาธิ ก ารแล ะ
คณะอนุกรรมาธิการ ดานสังคมและกิจการวุฒิสภา
๓) ดํา เนินการศึก ษา วิเ คราะห รวบรวมขอมูล ขอ เท็จจริง และขอเสนอแนะดา นวิช าการ
และกฎหมาย เพื่ อ ประกอบเรื่ อ งเข า สู ก ารพิ จ ารณาของ คณะกรรมาธิ ก ารหรื อ
คณะอนุกรรมาธิการ
๔) ดํ า เนิ น การให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า และเสนอแนะเกี่ ย วกั บ กระบวนการของวุ ฒิ ส ภา
ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ รางขอบังคับ
การประชุม ญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา หรือสอบสวนในเรื่องตาง ๆ
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ ข อ บั ง คั บ การประชุ ม ของวุ ฒิ ส ภา และกฎหมายในการประชุ ม
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ
๕) ดํา เนิ นการค นคว า และจั ด ทํา เอกสารทางวิ ช าการ เปรี ย บเที ย บกฎหมายเพื่ อเป นข อ มู ล
ประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ
๖) ดํา เนิ นการจัด ทํา รวบรวมคําแปรญั ต ติ รา งพระราชบั ญญั ติ ร า งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ รางขอบังคับการประชุม และญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา
หรือสอบสวนในเรื่องตางๆ ของสมาชิกวุฒิสภา
๗) ดําเนินการรวบรวมและจัดทํารายงานของคณะกรรมาธิการที่พิจารณาเสร็จแลวเพื่อนําเสนอ
ตอที่ประชุมวุฒิสภา
๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

- ๕๙ ๒. แบงสวนราชการภายในออกเปน ๑๓ กลุมงาน ดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

กลุมงานบริหารทั่วไป
กลุมงานบริการเอกสารอางอิงในการประชุมกรรมาธิการ
กลุมงานคณะกรรมาธิการการกีฬา
กลุมงานคณะกรรมาธิการการทองเที่ยว
กลุมงานคณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม
กลุมงานคณะกรรมาธิการการศึกษา
กลุมงานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
กลุมงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ
คนพิการ และผูดอยโอกาส
๙) กลุมงานคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม
๑๐) กลุมงานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุมครองผูบริโภค
๑๑) กลุมงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
๑๒) กลุมงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๕
๑๓) กลุมงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๖
๓. พันธกิจ
สํานักกรรมาธิการ ๓ มี ภ ารกิจหลัก คือ การใหบ ริการและสนับสนุนดา นเลขานุการและธุรการ
ทั่วไปของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการดานสังคมและกิจการวุฒิสภา และดําเนินการ
ให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า และเสนอแนะเกี่ ย วกั บ กระบวนการของวุ ฒิ ส ภาในการพิ จ ารณาร า ง
พระราชบั ญญัติ รา งพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรั ฐธรรมนู ญ ฯลฯ หรื อ เรื่องที่ค ณะกรรมาธิก าร
ดําเนินการศึกษา หรือสอบสวนในเรื่องตาง ๆ
๔. ผูรับบริการกลุมเปาหมาย
สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการและประชาชนทั่วไป
๕. ทรัพยากร
บุคลากร (ขาราชการ) จํานวน ๑๒๔ คน (ขอมูลบุคลากร ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕)

- ๖๐ -

- ๖๑ คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับรองเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
นางวรารัตน อติแพทย

อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
มีหนาที่ชวยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
๑. สํานักการคลังและงบประมาณ
๒. สํานักการประชุม
๓. สํานักกํากับและตรวจสอบ

- ๖๒ -

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. คํารับรองระหวาง
นางนรรัตน พิมเสน
เลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับคํารับรอง

นางวรารัตน อติแพทย
รองเลขาธิการวุฒิสภา

ผูทําคํารับรอง

๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ รองเลขาธิการวุฒิสภา และ
หนวยงานภายใตการควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
น้ําหนัก ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนและรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยูใน
เอกสารประกอบทายคํารับรองนี้
๔. ขาพเจา นางนรรัตน พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของ นางวรารัตน อติแพทย
รองเลขาธิก ารวุฒิส ภา ไดพิจ ารณาและเห็นชอบกับ การปฏิบั ติร าชการตามอํานาจหนาที่ ของ
นางวรารัต น อติแพทย รองเลขาธิ ก ารวุฒิ ส ภา และตัวชี้วัด ผลการปฏิ บั ติร าชการ น้ํา หนั ก
เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และรายละเอียดอื่น ๆ
ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการของ นางวรารัตน อติแพทย รองเลขาธิการวุฒิสภา ใหเปนไปตามคํารับ รอง
ที่จัดทําขึ้นนี้

- ๖๓ ๕. ขาพเจา นางวรารัตน อติแพทย รองเลขาธิการวุฒิสภา ไดทําความเขาใจคํารับรอง ตามขอ ๓ แลว
ขอให คํารับ รองกับ เลขาธิก ารวุฒิสภาวาจะมุง มั่นปฏิบัติราชการใหเ กิดผลงานที่ดีต ามเปาหมาย
ของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว
๖. ผูรับ คํารั บ รองและผู ทํา คํ ารั บ รอง ไดเ ขา ใจคํ ารับ รองการปฏิ บัติร าชการและเห็ นพอ งกัน แลว
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

……………………………………………….
(นางนรรัตน พิมเสน)
เลขาธิการวุฒิสภา
วันที่
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

……………………………………………….
(นางวรารัตน อติแพทย)
รองเลขาธิการวุฒิสภา
วันที่
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พลตํารวจเอก ………………………………………
(ชาญชิต เพียรเลิศ)
ประธาน อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานราชการของรัฐสภา
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๖๔ -

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. คํารับรองระหวาง
นางวรารัตน อติแพทย
รองเลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับคํารับรอง

นางสาวมาลี พิลาหอม
ผูอํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ

ผูทําคํารับรอง

๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติร าชการตามอํา นาจหนาที่ ข องสํานัก การคลังและ
งบประมาณ ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน
และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้
๔. ข า พเจ า นางวรารั ต น อติ แ พทย รองเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ในฐานะผู บั ง คั บ บั ญ ชาของ
นางสาวมาลี พิล าหอม ผูอํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ ไดพิจารณาและเห็นชอบ
กับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ นางสาวมาลี พิลาหอม ผูอํานวยการสํานักการคลัง
และงบประมาณ และตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติ ราชการ น้ําหนัก เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน
ตัวชี้วัด ฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบ
ทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
ของ นางสาวมาลี พิลาหอม ผูอํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ ใหเปนไปตามคํารับรอง
ที่จัดทําขึ้นนี้

- ๖๕ ๕. ขาพเจา นางสาวมาลี พิล าหอม ผูอํานวยการสํานัก การคลังและงบประมาณ ไดทําความเขาใจ
คํารับรอง ตามขอ ๓ แลว ขอใหคํารับรองกับ รองเลขาธิการวุฒิส ภาวาจะมุง มั่น ปฏิบัติร าชการ
ให เ กิด ผลงานที่ดี ต ามเปาหมายของตั วชี้ วัด แต ล ะตัว ในระดับ สู งสุด เพื่ อ ให เ กิด ประโยชน สุ ข
แกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว
๖. ผูรั บ คํ า รับ รองและผูทํ า คํารั บ รอง ไดเ ขา ใจคํ ารับ รองการปฏิ บั ติร าชการและเห็น พ อ งกั นแลว
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

……………………………………………….
(นางวรารัตน อติแพทย)
รองเลขาธิการวุฒิสภา
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

……………………………………………….
(นางสาวมาลี พิลาหอม)
ผูอํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

………………………………………………
(นางนรรัตน พิมเสน)
เลขาธิการวุฒิสภา
วันที่
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๖๖ คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สํานักการคลังและงบประมาณ
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสวนราชการ
๑. อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก
๒) เสนอแนะนโยบายในการตั้ งและจัด สรรงบประมาณรายจายประจํ าป การกํา หนดกรอบ
วงเงิ นและหลั กเกณฑการจัด สรรงบประมาณของหนวยงานภายในสํ านั กงานเลขาธิก าร
วุฒิสภา ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนแมบทของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๓) ดําเนินการประสานงาน ติดตาม ควบคุม วิเคราะห และประเมินผลการจัดทํางบประมาณ
และการใช จา ยงบประมาณรายจ า ยประจํ าปข องหน วยงานภายในสํ า นั กงานเลขาธิก าร
วุฒิสภาใหเปนไปตามแผนงานและโครงการที่กําหนดไว
๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การบัญชี ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
และเงินกองทุนตาง ๆ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารการบัญชีของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารการพัสดุของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๗) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหาร และการจัดการดานสวัสดิการของสมาชิกวุฒิส ภา ขาราชการ
และลูกจางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๘) ดําเนินการเกี่ยวกับการกํากับ ดูแล ยานพาหนะ
๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. แบงสวนราชการภายในออกเปน ๗ กลุมงาน ดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

กลุมงานบริหารทั่วไป
กลุมงานงบประมาณ
กลุมงานการเงิน
กลุมงานบัญชี
กลุมงานพัสดุ

- ๖๗ ๖) กลุมงานสวัสดิการ
๗) กลุม งานยานพาหนะ
๓. พันธกิจ
๑) จัดทํางบประมาณรายจายประจําปของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใหสอดคลอง
กับนโยบาย/แผนแมบทของวุฒิสภาและแผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้ง
บริหารงบประมาณและติดตามผลการใชจายงบประมาณใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๒) ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ดานการเงินการคลัง การพัสดุ สวัสดิการและยานพาหนะ
โดยใชหลักการบริหารจัดการที่ดี
๓) มีรายงานทางบัญชีแสดงผลการดําเนินงานประจําป เพื่อนําไปใชในการบริหารจัดการ
ใหเปนไปตามเปาหมายยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๔. ผูรับบริการกลุมเปาหมาย
สมาชิ ก วุ ฒิส ภา บุ ค ลากรของสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ผู ที่เ กี่ ย วข องในวงงานรั ฐ สภา
และบุคคลภายนอก
๕. ทรัพยากร
บุคลากรจํานวน ๗๓ คน (ขาราชการ ๖๑ คน และลูกจางประจํา ๑๒ คน)
(ขอมูลบุคลากร ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕)

- ๖๘ -

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. คํารับรองระหวาง
นางวรารัตน อติแพทย
รองเลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับคํารับรอง

…… นายสราวุธ สุธราพันธ…….
ผูอํานวยการสํานักการประชุม

ผูทําคํารับรอง

๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๓. รายละเอียดของคํารับ รอง ไดแก การปฏิบัติร าชการตามอํานาจหนา ที่ ข องสํานัก การประชุม
ตามตัว ชี้วัด การปฏิบ ัต ิร าชการ น้ํา หนัก ขอ มูล พื้น ฐาน เป าหมาย เกณฑ ก ารให คะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้
๔. ข า พเจ า นางวรารั ต น อติ แ พทย รองเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ในฐานะผู บั ง คั บ บั ญ ชาของ
ผูอํานวยการสํานักการประชุม ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
ของผูอํา นวยการสํ านั ก การประชุ ม และตั วชี้ วั ด ผลการปฏิบัติ ร าชการ น้ํา หนั ก เป าหมาย
เกณฑก ารใหค ะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่
กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการของผูอํานวยการสํานักการประชุม ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้

- ๖๙ ๕. ขาพเจา ผูอํานวยการสํานักการประชุม ไดทําความเขาใจคํารับรอง ตามขอ ๓ แลว ขอใหคํารับ รอง
กับ รองเลขาธิก ารวุฒิส ภาวาจะมุงมั่น ปฏิบัติราชการใหเ กิด ผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัด
แตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว
๖. ผูรั บ คํ า รับ รองและผูทํ า คํารั บ รอง ไดเ ขา ใจคํ ารับ รองการปฏิ บั ติร าชการและเห็น พ อ งกั นแลว
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

……………………………………………….
(นางวรารัตน อติแพทย)
รองเลขาธิการวุฒิสภา
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

……………………………………………….
(
)
ผูอ ํานวยการสํานักการประชุม
วันที่......................................................

……………………………………………….
(นางนรรัตน พิมเสน)
เลขาธิการวุฒิสภา
วันที่
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๗๐ คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สํานักการประชุม

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสวนราชการ
๑. อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก
๒) ดําเนินการเกี่ยวกับดานงานเลขานุการของที่ประชุมวุฒิสภา
๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานการณ และเปรียบเทียบ
รางพระราชบัญญัติ รางพระราชบัญญัติป ระกอบรัฐธรรมนูญหรือพระราชกําหนดที่วุฒิส ภา
ตองพิจารณาตามรัฐธรรมนูญและขอบังคับการประชุม
๔) ดําเนินการเกี่ยวกับรางญัตติ และคําแปรญัตติใหแกสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งวิเคราะห และตรวจสอบ
ขอมูล เพื่อประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นตอประธานวุฒิสภา
๕) ดําเนินการเกี่ยวกับรางกระทูถาม ใหแกสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งวิเคราะหและตรวจสอบขอมูล
เพื่อประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นตอประธานวุฒิสภา
๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการเลือก แตงตั้ง ใหคําแนะนําหรือใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนง
ตลอดจนการถอดถอนที่ตองดําเนินการในที่ประชุมวุฒิสภา ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด
๗) ดําเนินการเกี่ยวกับการนัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
๘) ดําเนินการจัดทําขั้นตอน แนวทาง และวิธีการดําเนินการประชุมวุฒิสภา
๙) ดําเนินการเกี่ยวกับการลงมติของที่ประชุมวุฒิสภา และยืนยันมติของที่ประชุมวุฒิสภาไปยัง
สวนราชการ หนวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
๑๐) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. แบงสวนราชการภายในออกเปน ๕ กลุมงาน ดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)

กลุมงานบริหารทั่วไป
กลุมงานญัตติ
กลุมงานกระทูถาม
กลุมงานพระราชบัญญัติ

- ๗๑ ๕) กลุมงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
๓. พันธกิจ
การใหบริการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานการประชุมวุฒิสภาใหเปนไปอยางมีประสิทธิ ภาพ
และเกิดประสิทธิผล ดังนี้
๑. จัดการประชุมวุฒิสภาอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชนแกการดําเนินงาน
ของวุฒิสภา
๒. เสริมสรางความรู ความเขาใจในบทบาทอํานาจหนาที่ของสํานักการประชุมตอ
สาธารณะ
๓. ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการประชุมวุฒิสภาที่รวดเร็ว ทันสมัย ดวยความรับผิดชอบ
และเชื่อถือได
๔. ผูรับบริการกลุมเปาหมาย
สมาชิกวุฒิสภา หนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของกับการประชุมวุฒิสภา
๕. ทรัพยากร
บุคลากร (ขาราชการ) จํานวน ๔๐ คน (ขอมูลบุคลากร ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕)

- ๗๒ -

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. คํารับรองระหวาง
นางวรารัตน อติแพทย
รองเลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับคํารับรอง

นายทศพร แยมวงษ
ผูอํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ

ผูทําคํารับรอง

๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักกํากับและตรวจสอบ
ตามตัว ชี้วัด การปฏิบัติร าชการ น้ําหนัก ขอ มูล พื้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้
๔. ขาพเจา นางวรารั ตน อติ แพทย รองเลขาธิ การวุ ฒิ สภา ในฐานะผู บังคั บบั ญชาของผู อํ านวยการ
สํานั ก กํากับ และตรวจสอบ ไดพิจารณา และเห็นชอบกับ การปฏิบัติร าชการตามอํานาจหนาที่
ของผูอํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย
เกณฑ ก ารให ค ะแนนตั วชี้ วั ด ฯ ประจํ า ปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และรายละเอี ย ดอื่ น ๆ
ตามที่ กํ า หนดในเอกสารประกอบท ายคํา รับ รองนี้ และข า พเจ ายิ น ดีจ ะให คํ าแนะนํ า กํ า กั บ
และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของผูอํานวยการสํานัก กํากับและตรวจสอบ ใหเปนไปตาม
คํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้

- ๗๓ ๕. ขาพเจา ผูอํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ ไดทําความเขาใจคํารับรองตามขอ ๓ แลว ขอให
คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงมั่น ปฏิบัติราชการใหเกิด ผลงานที่ดีตามเปาหมายของ
ตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว
๖. ผูรั บ คํ า รับ รองและผูทํ า คํารั บ รอง ไดเ ขา ใจคํ ารับ รองการปฏิ บั ติร าชการและเห็น พ อ งกั นแลว
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

……………………………………………….
(นางวรารัตน อติแพทย)
รองเลขาธิการวุฒิสภา
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

………………………………………………….
(
)
ผูอ ํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ
วันที่............................................................

……………………………………………….
(นางนรรัตน พิมเสน)
เลขาธิการวุฒิสภา
วันที่
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๗๔ คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สํานักกํากับและตรวจสอบ

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสวนราชการ
๑. อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก
๒) ดําเนินการจัดใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการสรรหาตุล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการสรรหากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
และคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผนดิน ตลอดจนดําเนินการดานเลขานุการ
ใหกับคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกลาว
๓) ดําเนินการดานเลขานุการใหกับ
๓.๑) คณะกรรมาธิการพิจารณาเสนอรายชื่ อกรรมการตุลาการศาลยุติ ธรรมผูทรงคุ ณวุ ฒิ
กรรมการตุลาการศาลปกครองผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอ
รายชื่อบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงดังกลาวตอวุฒิสภาพิจารณา
๓.๒) คณะกรรมาธิการ ที่ทําหนาที่ตรวจสอบประวัติแ ละความประพฤติของบุคคล ผูไดรับ
การเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ หรือกฎหมายอื่น รวมทั้ง
รวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจําเปน แลวรายงานตอวุฒิสภาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาตอไป
๔) ดําเนินการรับและตรวจสอบคํารองขอใหถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง คํารองขอใหบุคคล
พนจากตําแหนงหรือออกจากตําแหนงตามที่รัฐธรรมนูญฯ หรือกฎหมายอื่นกําหนด
๕) ดําเนินการรับและตรวจสอบคํารองขอใหศาลฎีกาฯ ดําเนินคดีอาญากับกรรมการ ป.ป.ช. พรอมทั้ง
ดํา เนินการตรวจสอบความถูกตอ งของคํารองดัง กลาวดวย เพื่อดําเนิน การตอ ไปตามที่
รัฐธรรมนูญฯ กําหนด
๖) ดําเนินการรับบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของกรรมการ ป.ป.ช. พรอมทั้งดําเนินการ
ตรวจสอบความถูก ตองในเบื้องต นเกี่ย วกั บสํา เนาเอกสารประกอบที่ ยื่นพรอมบัญชี แ สดง
รายการทรัพยสินและหนี้สินของกรรมการ ป.ป.ช. ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองและความมี
อยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินของผูยื่นแบบแสดงบัญชี แลวจัดเก็บบัญชีดังกลาว

- ๗๕ ๗) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห และติดตามรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง ผู ต รวจการแผ น ดิ น ของรั ฐ สภา คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต แหงชาติ
และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เพื่อจัดทําเอกสารเผยแพร
๘) เสนอแนะระบบ รูปแบบการสรรหา เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและ
คณะกรรมาธิก ารตรวจสอบประวั ติข องบุ ค คลในองค กรอิ ส ระ เพื่อ เป นแนวทางในการ
ดําเนินการ
๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. แบงสวนราชการภายในออกเปน ๔ กลุมงาน ดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)

กลุมงานบริหารทั่วไป
กลุมงานสรรหาและแตงตั้ง
กลุมงานถอดถอนและตรวจสอบ
กลุมงานติดตามผลการดําเนินงาน

๓. พันธกิจ
๑) เปนฝายเลขานุการใหคณะกรรมาการสรรหาบุคคลที่สมควรดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ
๒) เปนฝายเลขานุการใหคณะกรรมาธิการเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบประวัติของบุคคลผูไดรับการ
เสนอชื่อใหดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองคกรอื่น
๓) เปนฝายเลขานุการการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
๔) เปนฝายเลขานุการการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา
๕) รับและตรวจสอบคํารองการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนงตามที่รัฐธรรมนูญและ
กฎหมายกําหนดออกจากตําแหนง
๔. ผูรับบริการกลุมเปาหมาย
สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบดวย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครอง
สูงสุด ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานสภาผูแทนราษฎร ผูนําฝายคานใหส ภาผูแทนราษฎร
ประธานองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (บุคคลที่มีประชุมใหญศาลฎีกาและที่ประชุมใหญตุล าการ
ในศาลปกครองสูงสุดเลือก) และประชาชนที่เกี่ยวของ
๕. ทรัพยากร
บุคลากร (ขาราชการ) จํานวน ๓๐ คน (ขอมูลบุคลากร ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕)

- ๗๖ -

- ๗๗ คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับรองเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
นายไพโรจน โพธิไสย

อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
มีหนาที่ชวยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
๑. สํานักงานประธานวุฒิสภา
๒. สํานักรายงานการประชุมและชวเลข

- ๗๘ -

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. คํารับรองระหวาง
นางนรรัตน พิมเสน
เลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับคํารับรอง

นายไพโรจน โพธิไสย
รองเลขาธิการวุฒิสภา

ผูทําคํารับรอง

๒. คํารับรองนีเ้ ปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ รองเลขาธิการวุฒิสภา และ
หนวยงานภายใตการควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
น้ําหนัก ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู
ในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้
๔. ขาพเจา นางนรรัตน พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของ นายไพโรจน โพธิไสย
รองเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ได พิ จ ารณาและเห็น ชอบกั บ การปฏิ บั ติร าชการตามอํา นาจหน าที่
ของ นายไพโรจน โพธิไสย รองเลขาธิการวุฒิสภา และตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก
เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และรายละเอียดอื่น ๆ
ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับ รองนี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายไพโรจน โพธิไสย รองเลขาธิก ารวุฒิสภา ใหเปนไป
ตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้

- ๗๙ ๕. ขาพเจา นายไพโรจน โพธิไสย รองเลขาธิการวุฒิสภา ไดทําความเขาใจคํารับรอง ตามขอ ๓ แลว
ขอใหคํารับรองกับ เลขาธิการวุฒิส ภาวาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดีต ามเปาหมาย
ของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว
๖. ผูรับ คํารับ รองและผูทําคํารับ รอง ไดเขาใจคํารับ รองการปฏิ บัติราชการและเห็นพอ งกันแลว
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

……………………………………………….
(นางนรรัตน พิมเสน)
เลขาธิการวุฒิสภา
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

……………………………………………….
(นายไพโรจน โพธิไสย)
รองเลขาธิการวุฒิสภา
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พลตํารวจเอก ………………………………………
(ชาญชิต เพียรเลิศ)
ประธาน อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานราชการของรัฐสภา
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๘๐ -

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. คํารับรองระหวาง
นายไพโรจน โพธิไสย
รองเลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับคํารับรอง

ร.ต.อ.หญิง วิรัญญา ประสพสุข
ผูอํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา

ผูทําคํารับรอง

๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานประธานวุฒิสภา
ตามตัว ชี้วัด การปฏิบัติร าชการ น้ําหนัก ขอ มูล พื้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้
๔. ขาพเจา นายไพโรจน โพธิไสย รองเลขาธิก ารวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของผูอํานวยการ
สํานัก งานประธานวุฒิสภา ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ
ผูอํ านวยการสํ า นั ก งานประธานวุ ฒิ สภา และตั วชี้วั ด ผลการปฏิ บั ติ ราชการ น้ํ าหนั ก เป าหมาย
เกณฑ ก ารให คะแนนตั วชี้วั ด ฯ ประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และรายละเอี ย ดอื่ น ๆ
ตามที่ กํา หนดในเอกสารประกอบ ท ายคํา รับ รองนี้ และขา พเจายิน ดี จ ะให คํา แนะนํ า กํา กั บ
และตรวจสอบผลการปฏิบัติร าชการของผูอํานวยการสํานัก งานประธานวุฒิส ภา ใหเ ปนไปตาม
คํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้

- ๘๑ ๕. ข าพเจา ผูอํา นวยการสํ านั ก งานประธานวุฒิ ส ภา ไดทําความเข าใจคํารับ รอง ตามขอ ๓ แลว
ขอใหคํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงมั่น ปฏิบัติราชการใหเกิด ผลงานที่ดีตามเปาหมาย
ของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว
๖. ผูรั บ คํ า รับ รองและผูทํ า คํารั บ รอง ไดเ ขา ใจคํ ารับ รองการปฏิ บั ติร าชการและเห็น พ อ งกั นแลว
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

……………………………………………….
(นายไพโรจน โพธิไสย)
รองเลขาธิการวุฒิสภา
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

…………………………………….…………….
(
)
ผูอ ํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา
วันที่..............................................................

……………………………………………….
(นางนรรัตน พิมเสน)
เลขาธิการวุฒิสภา
วันที่
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๘๒ คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สํานักงานประธานวุฒิสภา

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสวนราชการ
๑. อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก
๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานเลขานุการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของประธานวุฒิสภา
และรองประธานวุฒิสภา
๓) เสนอความเห็ นเพื่ อ ประกอบการพิ จารณาของประธานวุ ฒิส ภาในการกํา หนดนโยบาย
การประสานนโยบาย รวมทั้งติด ตามผลการดําเนินงานตามนโยบายของประธานวุฒิสภา
และรองประธานวุฒิสภา
๔) ประสานงานกับ คณะรั ฐมนตรี สภาผู แ ทนราษฎร หน วยงานองค กรและสถาบั นต า ง ๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหราชการของวุฒิสภาดําเนินไปดวยความเรียบรอย
๕) วิ เ คราะห แ ละเสนอความเห็ น เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาของประธานวุ ฒิ ส ภา
และรองประธานวุฒิสภาเกี่ยวกับงานในหนาที่
๖) คนควาทางวิชาการและวิเคราะหสถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
ทั้งในและตางประเทศ
๗) ดําเนินการรับเรื่องราวรองทุกขหรือรองเรียนของประชาชน และวิเคราะหส รุป ความเห็น
กอนนําเสนอประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา
๘) จัดวางและพั ฒนาระบบทะเบีย นข อมู ลในส วนที่ เกี่ ย วกับ เรื่องราวร องทุ ก ขห รือรองเรีย น
ของประชาชน
๙) ดําเนินการเกี่ยวกับงานรัฐพิธี และงานพิธีการของประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา
๑๐) ดํา เนิน การเกี่ ยวกั บ การสรุ ป และเผยแพรผ ลงานของประธานวุ ฒิส ภา และรองประธาน
วุฒิสภา
๑๑) ดําเนินการเกี่ยวกับ งานดานเลขานุการเพื่ อสนับสนุนการปฏิบัติห นาที่ข องคณะกรรมการ
ตามที่ประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภามอบหมาย
๑๒) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภามอบหมาย

- ๘๓ ๑๓) ปฏิบั ติงานรวมกับ หรื อสนับ สนุ นการปฏิบัติ งานของหนวยงานอื่นที่เ กี่ ย วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
๒. แบงสวนราชการภายในออกเปน ๖ กลุมงาน ดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)

กลุมงานบริหารทั่วไป
กลุมงานประธานวุฒิสภา
กลุมงานรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง
กลุมงานรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง
กลุมงานนโยบายและขอมูล
กลุมงานรับเรื่องราวรองทุกข

๓. พันธกิจ
ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานเลขานุการและวิชาการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติห นาที่ของประธาน
วุฒิสภา และรองประธานวุฒิส ภา และดํ าเนิน การรับเรื่ องราวรองทุกขห รือเรื่องรอ งเรีย นของ
ประชาชนที่มีตอประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา
๔. ผูรับบริการกลุมเปาหมาย
ประธานวุ ฒิ ส ภา รองประธานวุ ฒิ ส ภา สมาชิก วุ ฒิ ส ภา คณะกรรมาธิ ก าร ส ว นราชการ
ภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สวนราชการภายนอก ประชาชน
๕. ทรัพยากร
บุคลากร (ขาราชการ) จํานวน ๔๙ คน (ขอมูลบุคลากร ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕)

- ๘๔ -

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. คํารับรองระหวาง
นายไพโรจน โพธิไสย
รองเลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับคํารับรอง

นางวัชรี สินธวานุวัฒน
ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข

ผูทําคํารับรอง

๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักรายงานการประชุม
และชวเลข ตามตัวชีว้ ัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน
และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้
๔. ข า พเจ า น ายไพ โรจ น โพธิ ไ ส ย รองเล ขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ในฐานะผู บั ง คั บบั ญ ชาของ
นางวัชรี สินธวานุวัฒน ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข ไดพิจารณาและเห็นชอบ
กับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ นางวัชรี สินธวานุวัฒน ผูอํานวยการสํานักรายงาน
การประชุมและชวเลข และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน
ตัวชี้วัด ฯ ประจําป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสาร
ประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
ของ นางวั ชรี สินธวานุวัฒ น ผูอํานวยการสํานัก รายงานการประชุม และชวเลข ให เ ปนไปตาม
คํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้

- ๘๕ ๕. ข า พเจ า นางวั ช รี สิ น ธวานุ วั ฒ น ผู อํ า นวยการสํ า นั ก รายงานการประชุ ม และชวเลข
ไดทําความเขาใจคํารับรอง ตามขอ ๓ แลว ขอใหคํารับรองกับ รองเลขาธิก ารวุฒิสภาวาจะมุงมั่น
ปฏิบัติร าชการใหเ กิ ด ผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้ วัดแต ล ะตัวในระดับ สูงสุด เพื่อ ใหเ กิ ด
ประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว
๖. ผูรับ คํารั บ รองและผู ทํา คํ ารั บ รอง ไดเ ขา ใจคํ ารับ รองการปฏิ บัติร าชการและเห็ นพอ งกัน แลว
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

……………………………………………….
(นายไพโรจน โพธิไสย)
รองเลขาธิการวุฒิสภา
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

……………………………………………….
(นางวัชรี สินธวานุวัฒน)
ผูอ ํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

……………………………………………….
(นางนรรัตน พิมเสน)
เลขาธิการวุฒิสภา
วันที่
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๘๖ คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสวนราชการ
๑. อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก
๒) จดและจัดทํารายงานการประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญทั่วไป สมัย สามัญนิติบัญญัติและสมัย
วิสามัญใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับการประชุมสภา
๓) จัดทําบันทึกการประชุมวุฒิสภา เพื่อเปนหลักฐานอางอิงของที่ประชุมวุฒิส ภา เพื่อเผยแพร
และแจงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
๔) วิเคราะห ศึกษา คนควา และใหบริการเกี่ยวกับรายงานการประชุมวุฒิสภา รวมทั้งเผยแพร
รายงานการประชุมไปยังหนวยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ
๕) จั ด เก็ บ ข อ มู ล รายงานการประชุ มวุฒิ ส ภา พั ฒ นาและวางระบบการจั ด เก็ บ การสื บ ค น
และการใหบริการ
๖) ติดตามมติและการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกวุฒิส ภาในที่ป ระชุมวุฒิสภาและสรุปผล
บันทึกการออกเสียงลงคะแนนเพื่อปดประกาศและเผยแพร
๗) จัดทําบันทึกสรุป เหตุการณสําคัญในที่ป ระชุมวุฒิสภา เพื่อวิเ คราะหและประมวลสําหรับ
ใชเปนแนวทางปฏิบัติหรือธรรมเนียมปฏิบัติของวุฒิสภา
๘) จดและจั ด ทํ า รายงานการประชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ
คณะอนุกรรมาธิการและคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน
๙) จดและจัดทํารายงานการประชุม การสัมมนาและการเสวนา
๑๐) จัดรวบรวมรายงานการประชุมตาง ๆ สงไปยังสวนราชการเจาของเรื่อง
๑๑) จัดเก็บขอมูลของรายงานการประชุมเขาไวในฐานขอมูล
๑๒) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

- ๘๗ ๒. แบงสวนราชการภายในออกเปน ๖ กลุมงาน ดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)

กลุมงานบริหารทั่วไป
กลุมรายงานการประชุม
กลุมงานชวเลข ๑
กลุมงานชวเลข ๒
กลุมงานชวเลข ๓
กลุมงานชวเลข ๔

๓. พันธกิจ
๑) จดและจั ด ทํ า รายงานการประชุ ม วุ ฒิ ส ภา บั น ทึ กการประชุ ม วุ ฒิ ส ภาสมั ย สามั ญ ทั่ วไป
สมัยสามัญนิติบัญญัติแ ละสมัย วิส ามัญ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบีย บและขอบังคับการ
ประชุมสภา
๒) จดและจั ด ทํ า รายงานการประชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ
คณะอนุกรรมาธิการและคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน
๓) ติดตามมติและการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกวุฒิสภาในที่ประชุมวุฒิสภา
๔. ผูรับบริการกลุมเปาหมาย
สมาชิกวุฒิสภา สวนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสวนราชการภายนอก
๕. ทรัพยากร
บุคลากร (ขาราชการ) จํานวน ๘๐ คน (ขอมูลบุคลากร ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕)

- ๘๘ -

- ๘๙ คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับรองเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน

อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
มีหนาทีช่ วยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
๑. สํานักประชาสัมพันธ
๒. สํานักการพิมพ

- ๙๐ -

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. คํารับรองระหวาง
นางนรรัตน พิมเสน
เลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับคํารับรอง

นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน
รองเลขาธิการวุฒิสภา

ผูทําคํารับรอง

๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๓. รายละเอี ยดของคํ ารับรอง ไดแก การปฏิบัติ ราชการตามอํานาจหนาที่ ของ รองเลขาธิการวุ ฒิสภา
และหนวยงานภายใตการควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
น้ําหนัก ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยูใน
เอกสารประกอบทายคํารับรองนี้
๔. ขาพเจา นางนรรัตน พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของ นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน
รองเลขาธิก ารวุฒิส ภา ไดพิจ ารณาและเห็นชอบกับ การปฏิบั ติร าชการตามอํานาจหนาที่ ของ
นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน รองเลขาธิการวุฒิสภา และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย
เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนด
ในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการของ นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน รองเลขาธิการวุฒิสภา ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้

- ๙๑ ๕. ขาพเจา นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน รองเลขาธิการวุฒิสภา ไดทําความเขาใจคํารับรอง ตามขอ ๓ แลว
ขอให คํารับ รองกับ เลขาธิก ารวุฒิสภาวาจะมุง มั่นปฏิบัติราชการใหเ กิดผลงานที่ดีต ามเปาหมาย
ของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว
๖. ผูรับ คํารั บ รองและผู ทํา คํ ารั บ รอง ไดเ ขา ใจคํ ารับ รองการปฏิ บัติร าชการและเห็ นพอ งกัน แลว
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

……………………………………………….
(นางนรรัตน พิมเสน)
เลขาธิการวุฒิสภา
วันที่
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

……………………………………………….
(นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน)
รองเลขาธิการวุฒิสภา
วันที่
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พลตํารวจเอก ………………………………………
(ชาญชิต เพียรเลิศ)
ประธาน อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานราชการของรัฐสภา
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๙๒ -

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. คํารับรองระหวาง
นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน
รองเลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับคํารับรอง

นางสาวนภาภรณ ใจสัจจะ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ

ผูทําคํารับรอง

๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๓. รายละเอียดของคํารับ รอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานัก ประชาสัมพันธ
ตามตัว ชี้วัด การปฏิบัติร าชการ น้ําหนัก ขอ มูล พื้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้
๔. ข า พเจ า นางสาวจิ ต ติ เ ทวี ตติ ย รั ต น รองเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ในฐานะผู บั ง คั บ บั ญ ชาของ
นางสาวนภาภรณ ใจสัจจะ ผูอํานวยการสํานั กประชาสัมพันธ ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ นางสาวนภาภรณ ใจสัจจะ ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ
และตัวชี้ วัดผลการปฏิ บั ติราชการ น้ํ าหนัก เป าหมาย เกณฑ การใหคะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และ
ขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางสาวนภาภรณ ใจสัจจะ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้

- ๙๓ ๕. ขาพเจา นางสาวนภาภรณ ใจสัจจะ ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ ไดทําความเขาใจคํารับ รอง
ตามขอ ๓ แลว ขอใหคํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดี
ตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับ สูงสุด เพื่อ ใหเกิด ประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ให
คํารับรองไว
๖. ผูรั บ คํ า รับ รองและผูทํ า คํารั บ รอง ไดเ ขา ใจคํ ารับ รองการปฏิ บั ติร าชการและเห็น พ อ งกั นแลว
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

……………………………………………….
(นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน)
รองเลขาธิการวุฒิสภา
วันที่
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

……………………………………………….
(นางสาวนภาภรณ ใจสัจจะ)
ผูอ ํานวยการสํานักประชาสัมพันธ
วันที่
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

……………………………………………….
(นางนรรัตน พิมเสน)
เลขาธิการวุฒิสภา
วันที่
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๙๔ คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สํานักประชาสัมพันธ

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสวนราชการ
๑. อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก
๒) ดําเนิน การประสานงานและอํ านวยความสะดวก งานด านรัฐพิธีและพิธีการตา ง ๆ ของ
ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรมและผลงานทุกดานของวุฒิสภา
และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๔) ดําเนินการใหการตอนรับ รับรอง อํานวยความสะดวก ใหคําแนะนํา ขอมูลรายละเอียดตาง ๆ
แกสมาชิกวุฒิสภา ขาราชการและลูกจางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา บุคคลที่เกี่ยวของ
ในวงงานของวุฒิสภา ประชาชน และผูมาติดตอราชการ
๕) ดําเนินการประสานงานและอํานวยความสะดวก ในการติด ตอสอบถามขอมูลและบริการ
ทั่วไปในดานตาง ๆ ใหกับสมาชิกวุฒิสภา ขาราชการและลูกจางของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งการประสานงานรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียนของ
ประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๖) ดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประมวลผล วิเคราะห เสนอแนะ แกไข ติด ตอขาวเกี่ยวกับ
วุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งติดตอประสานงานและอํานวยความสะดวก
แกสื่อมวลชนทุกประเภทในการเผยแพรขาว การใหสัมภาษณ การแถลงขาว การแกไขขาว
ของประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ สมาชิกวุฒิสภา และสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๗) ดําเนินการศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ การวางแผน จัดหา
ควบคุมดูแ ลรักษา ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณโสตทัศ นูปกรณในดานการประชุมวุฒิสภา
คณะกรรมาธิการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และการประชุม หรือการสัมมนาที่เกี่ยวของ
ในวงงานของวุฒิสภา
๘) ดํ า เนิ น ก ารผลิ ต เอกสารและสิ่ ง พิ ม พ เ พื่ อ เผยแพร กิ จ กรรม ผลงานของวุ ฒิ ส ภา
คณะกรรมาธิการ และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งบทบาทอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และสิทธิข องประชาชนตามรัฐธรรมนูญและ
ติดตามผล

- ๙๕ ๙) ดํา เนิ นการศึ ก ษา รวบรวมขอ มู ล วิ เคราะห และจั ด ทํา แผนงาน โครงการ การสั มมนา
เสวนาการจัด นิทรรศการ การอภิปราย เพื่อเผยแพรค วามรูเกี่ย วกับระบอบประชาธิปไตย
กิจกรรมวุ ฒิ สภา บทบาท อํา นาจหน าที่ข องวุฒิ ส ภา การเมื องการปกครองในระบอบ
ประชาธิป ไตย และสิทธิข องประชาชนตามรัฐธรรมนูญฯ ใหกับนักเรีย น นิสิต นักศึกษา
สถาบันการเมือง สวนราชการและเอกชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่จังหวัดตางๆ รวมทั้งการ
จัดกิจกรรมใหประชาชนในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการแสดงความคิด เห็นทางการเมืองรวมกับ
สมาชิกวุฒิสภา และติดตามผล
๑๐) ดํา เนิ นการประสานงานความร วมมือ และอํา นวยความสะดวกให แกส มาชิ กวุฒิ สภาและ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค
๑๑) ปฏิ บัติ ง านรวมกับ หรือ สนั บ สนุ นการปฏิ บัติง านของหน วยงานอื่ นที่ เกี่ย วข องหรือที่ ได รับ
มอบหมาย
๒. แบงสวนราชการภายในออกเปน ๖ กลุมงาน ดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)

กลุมงานบริหารทั่วไปและพิธีการ
กลุมงานสารสนเทศและศูนยบริการ (Call Center) วุฒิสภา
กลุมงานสื่อมวลชน
กลุมงานโสตทัศนูปกรณ
กลุมงานผลิตเอกสารเผยแพร
กลุมงานเผยแพรประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค

๓. พันธกิจ
เผยแพรป ระชาสัมพัน ธ บทบาทอํ านาจหน า ที่ ของวุฒิ ส ภา และส ง เสริ มความรู แก ป ระชาชน
ในการมีส วนรวมทางการเมืองตามระบอบประชาธิ ปไตย การประสานงาน และอํา นวยความ
สะดวกแกสมาชิกวุฒิสภา บุคลากรในวงงานของวุฒิสภา และประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
๔. ผูรับบริการกลุมเปาหมาย
สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรที่เกี่ยวของในวงงานวุฒิสภาและประชาชน
๕. ทรัพยากร
บุคลากรจํานวน ๘๕ คน (ขาราชการ ๙๒ คน และลูกจางประจํา ๑ คน)
(ขอมูลบุคลากร ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕)

- ๙๖ -

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. คํารับรองระหวาง
นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน
รองเลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับคํารับรอง

นายชาญชัย ปญญากรณ
ผูอํานวยการสํานักการพิมพ

ผูทําคํารับรอง

๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๓. รายละเอีย ดของคํารับ รอง ไดแ ก การปฏิบ ัติร าชการตามอํานาจหนาที่ ข องสํา นัก การพิม พ
ตามตัว ชี้วัด การปฏิบ ัติราชการ น้ําหนัก ขอ มูลพื้นฐาน เปาหมาย เกณฑก ารใหคะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้
๔. ข า พเจ า นางสาวจิ ต ติ เ ทวี ตติ ย รั ต น รองเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ในฐานะผู บั ง คั บ บั ญ ชาของ
นายชาญชัย ปญ ญากรณ ผู อํ า นวยการสํ านัก การพิม พ ไดพ ิจ ารณาและเห็น ชอบกับ การ
ปฏิบัติร าชการตามอํานาจหนา ที่ ของ นายชาญชั ย ป ญ ญากรณ ผูอํานวยการสํา นัก การพิ ม พ
และตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และรายละเอี ย ดอื่ น ๆ ตามที่ กํ าหนดในเอกสารประกอบท า ย
คํา รับ รองนี้ และข า พเจ ายิน ดีจ ะให คํ า แนะนํ า กํ ากั บ และตรวจสอบผลการปฏิ บัติ ร าชการ
ของ นายชาญชัย ปญญากรณ ผูอํานวยการสํานักการพิม พ ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้

- ๙๗ ๕. ข าพเจา นายชาญชัย ปญ ญากรณ ผูอํ านวยการสํานั ก การพิม พ ไดทํ าความเข าใจคํารับ รอง
ตามขอ ๓ แลว ขอใหคํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดี
ตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับ สูงสุด เพื่อ ใหเกิด ประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ให
คํารับรองไว
๖. ผูรั บ คํ า รับ รองและผูทํ า คํารั บ รอง ไดเ ขา ใจคํ ารับ รองการปฏิ บั ติร าชการและเห็น พ อ งกั นแลว
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

……………………………………………….
(นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน)
รองเลขาธิการวุฒิสภา

……………………………………………….
(นายชาญชัย ปญญากรณ)
ผูอ ํานวยการสํานักการพิมพ

วันที่

วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

………………………………………………
(นางนรรัตน พิมเสน)
เลขาธิการวุฒิสภา
วันที่
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๙๘ คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สํานักการพิมพ

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสวนราชการ
๑. อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก
๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการทํารายงานการประชุมวุฒิสภาตามขอบังคับการประชุม
๓) ผลิตตนฉบับ เอกสารการประชุมของวุฒิสภา เอกสารวิช าการ เอกสารเผยแพร เอกสาร
ประกอบการพิจารณาพระราชบัญญัติ วารสาร รวมถึง พิสูจนอัก ษรทั ้ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ
๔) ใหคําปรึกษาและใหบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพทุกประเภทแกหนวยงานตาง ๆ
๕) จั ด พิ มพ เ อกสารประกอบการประชุ ม เอกสารประกอบการพิ จารณา เอกสารวิ ช าการ
วารสาร เอกสารเผยแพร รายงานการประชุ ม สรุ ป ผลงานของวุ ฒิ ส ภา รายงาน
คณะกรรมาธิ ก ารคณะต า ง ๆ รวมถึ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ และรายงานของ
คณะอนุกรรมาธิการ
๖) ใหบริการสําเนาสิ่งพิมพดวยเครื่องอัดสําเนาระบบดิจิตอล และเครื่องถายเอกสาร
๗) ดํา เนิ นการเกี่ ย วกับ การจัด เก็ บ สิ่ ง พิ ม พ เพื่อ รอการสง มอบงานพิ ม พ ให ผู ข อใช บ ริ การ
สิ่งพิมพ และควบคุมดูแลการขนยาย
๘) บํารุงรักษาเครื่องพิมพและครุภัณฑการพิมพ
๙) จัดทําสถิติและประเมินผลการพิมพ
๑๐) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

- ๙๙ ๒. แบงสวนราชการภายในออกเปน ๔ กลุมงาน ดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)

กลุมงานบริหารทั่วไป
กลุมงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพิมพ
กลุมงานการพิมพ
กลุมงานบริการพัสดุสิ่งพิมพและคลังสิ่งพิมพ

๓. พันธกิจ
ใหบริการดานการผลิตสื่อสิ่งพิมพแกสมาชิกวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โดยมีภารกิจหลัก ดังนี้
- การจัดพิมพเอกสารสําหรับการประชุมวุฒิสภา
- จัดพิมพเอกสารสําหรับการประชุมคณะกรรมาธิการ
- จัดพิมพเอกสารประกอบการสัมมนาของคณะกรรมาธิการและสํานักงาน
- จัดพิมพเผยแพรเอกสาร
- ใหคําปรึกษา แนะนํา ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ
- ใหบริการอัดสําเนาและถายเอกสาร
๔. ผูรับบริการกลุมเปาหมาย
- สมาชิกวุฒิสภา
- คณะกรรมาธิการ
- สํานักตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๕. ทรัพยากร
บุคลากร ๔๗ คน (ขาราชการ ๓๘ คน และลูกจางประจํา ๙ คน)
(ขอมูลบุคลากร ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕)

- ๑๐๐ -

- ๑๐๑ คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับรองเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
นางนิภาพร ศรีสุวรรณ

อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
มีหนาที่ชวยเลขาธิการวุฒสิ ภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
๑. สํานักบริหารงานกลาง
๒. สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ๑๐๒ -

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. คํารับรองระหวาง
นางนรรัตน พิมเสน
เลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับคํารับรอง

นางนิภาพร ศรีสุวรรณ
รองเลขาธิการวุฒิสภา

ผูทําคํารับรอง

๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ รองเลขาธิการวุฒิสภา และ
หนวยงานภายใตการควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
น้ําหนัก ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยูใน
เอกสารประกอบทายคํารับรองนี้
๔. ขาพเจา นางนรรัตน พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของ นางนิภาพร ศรีสุวรรณ
รองเลขาธิก ารวุฒิส ภา ไดพิจ ารณาและเห็นชอบกับ การปฏิบั ติร าชการตามอํานาจหนาที่ ของ
นางนิภาพร ศรีสุวรรณ รองเลขาธิการวุฒิสภา และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย
เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่
กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการของ นางนิภาพร ศรีสุวรรณ รองเลขาธิการวุฒิสภา ใหเปนไปตามคํารับ รอง
ที่จัดทําขึ้นนี้

- ๑๐๓ ๕. ขาพเจา นางนิภาพร ศรีสุวรรณ รองเลขาธิการวุฒิสภา ไดทําความเขาใจคํารับรอง ตามขอ ๓ แลว
ขอให คํารับ รองกับ เลขาธิก ารวุฒิสภาวาจะมุง มั่นปฏิบัติราชการใหเ กิดผลงานที่ดีต ามเปาหมาย
ของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว
๖. ผูรับ คํารั บ รองและผู ทํา คํ ารั บ รอง ไดเ ขา ใจคํ ารับ รองการปฏิ บัติร าชการและเห็ นพอ งกัน แลว
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

……………………………………………….
(นางนรรัตน พิมเสน)
เลขาธิการวุฒิสภา
วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

……………………………………………….
(นางนิภาพร ศรีสุวรรณ)
รองเลขาธิการวุฒิสภา
วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พลตํารวจเอก ……………………..………………
(ชาญชิต เพียรเลิศ)
ประธาน อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานราชการของรัฐสภา
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๑๐๔ -

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. คํารับรองระหวาง
นางนิภาพร ศรีสุวรรณ
รองเลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับคํารับรอง

นางปญฐกานต สทานไตรภพ
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง

ผูทําคํารับรอง

๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักบริหารงานกลาง
ตามตัว ชี้วัด การปฏิบ ัติราชการ น้ําหนัก ขอ มูลพื้นฐาน เปาหมาย เกณฑก ารใหคะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้
๔. ข า พเจ า นางนิ ภ าพร ศรี สุ ว รรณ รองเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ในฐานะผู บั ง คั บ บั ญ ชาของ
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
ของผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง และตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติ ราชการ น้ําหนัก เปาหมาย
เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่
กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการของผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้

- ๑๐๕ ๕. ขาพเจา ผูอํานวยการสํานัก บริหารงานกลาง ไดทําความเขาใจคํารับ รอง ตามขอ ๓ แลว ขอให
คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงมั่น ปฏิบัติราชการใหเกิด ผลงานที่ดีตามเปาหมายของ
ตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว
๖. ผูรั บ คํ า รับ รองและผูทํ า คํารั บ รอง ไดเ ขา ใจคํ ารับ รองการปฏิ บั ติร าชการและเห็น พ อ งกั นแลว
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

……………………………………………….
(นางนิภาพร ศรีสุวรรณ)
รองเลขาธิการวุฒิสภา
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

……………………………………………..…….
(
)
ผูอ ํานวยการสํานักบริหารงานกลาง
วันที่...........................................................

……………………………………………….
(นางนรรัตน พิมเสน)
เลขาธิการวุฒิสภา
วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๑๐๖ คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สํานักบริหารงานกลาง

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสวนราชการ
๑. อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ และงานบริหารทั่วไปของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒) ดําเนิ นการเกี่ย วกับ การใหบริ การทั่วไปแกส มาชิกวุฒิส ภา และคณะกรรมาธิการ รวมทั้ ง
บุคคลที่เกี่ยวของในวงงานของวุฒิสภา
๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขาราชการ และลูกจางของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห การประเมินคางาน เพื่อการกําหนดจํานวน ระดับ
ตําแหนง และการจัดอัตรากําลังเจาหนา ที่รวมถึง การจัด ทําแผนอั ตรากําลังของสํ านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อนําเสนอ ก.ร. และรวมถึงการศึกษา วิเคราะห เพื่อจัดทําโครงสราง
และอํานาจหนาที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ใหคําแนะนํา นิเ ทศ และเผยแพรวิทยาการ
เกี่ยวกับการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย ของขาราชการและลูกจาง และรายงานการ
ลงโทษทางวินัยของขาราชการไปยังคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา
๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ และพัฒนาระบบขอมูลทะเบียนประวัติของสมาชิกวุฒิสภา
ขาราชการและลูกจางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๗) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่
๘) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยในดานบุคคล สถานที่ เอกสาร และ
การจัดระบบเครือขายสื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัย ของวุฒิสภาและ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๙) ดําเนิ นการในการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการรองทุกขข องประชาชน ตลอดจนการ
ประสานงานเรื่องดังกลาว
๑๐) ดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
๑๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการแตงตั้งที่ปรึกษา ผูชํานาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจํา
คณะกรรมาธิการสามัญ แตงตั้งผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงานใหสมาชิกวุฒิสภา

- ๑๐๗ ๑๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. แบงสวนราชการภายในออกเปน ๕ กลุมงาน ดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

กลุมงานบริหารทั่วไป
กลุมงานบริหารงานบุคคล
กลุมงานทะเบียนประวัติและสถิติ
กลุมงานอาคารสถานที่
กลุมงานรักษาความปลอดภัย

๓. พันธกิจ
สนั บ สนุน งานด า นการบริ ห ารงานบุ ค คล อาคารสถานที่ งานสารบรรณ ให แ ก ส มาชิ กสภา
คณะกรรมาธิการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบุคคลที่เกี่ยวของในวงงานของสภา
๔. ผูรับบริการกลุมเปาหมาย
สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ ขาราชการ ลูกจางประจํา สํานักงาน เลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้ง
บุคคลที่เกี่ยวของในวงงานของสภา
๕. ทรัพยากร
บุคลากรจํานวน ๑๐๓ คน (ขาราชการ ๗๖ คน และลูกจางประจํา ๒๗ คน)
(ขอมูลบุคลากร ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕)

- ๑๐๘ -

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. คํารับรองระหวาง
นางนิภาพร ศรีสุวรรณ
รองเลขาธิการวุฒิสภา
นายชาติชาย เนื่องนิยม
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผูรับคํารับรอง

ผูทําคํารับรอง

๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตามตัว ชี้วัด การปฏิบัติร าชการ น้ําหนัก ขอ มูล พื้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้
๔. ข า พเจ า นางนิ ภ าพร ศรี สุ ว รรณ รองเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ในฐานะผู บั ง คั บ บั ญ ชาของ
ผูอํ านวยการสํ า นั ก พั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ไดพิ จ ารณาและเห็ น ชอบกั บ การปฏิ บัติ ร าชการ
ตามอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
น้ําหนั ก เปาหมาย เกณฑ การให คะแนนตั วชี้ วัด ฯ ประจํา ปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
รายละเอีย ดอื่น ๆ ตามที่ กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับ รองนี้ และขาพเจายิน ดีจ ะให
คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้

- ๑๐๙ ๕. ขาพเจา ผูอํานวยการสํานั ก พัฒ นาทรัพ ยากรบุคคล ไดทําความเขาใจคํารับ รองตามขอ ๓ แลว
ขอใหคํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงมั่น ปฏิบัติราชการใหเกิด ผลงานที่ดีตามเปาหมาย
ของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว
๖. ผูรั บ คํ า รับ รองและผูทํ า คํารั บ รอง ไดเ ขา ใจคํ ารับ รองการปฏิ บั ติร าชการและเห็น พ อ งกั นแลว
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

……………………………………………….
(นางนิภาพร ศรีสุวรรณ)
รองเลขาธิการวุฒิสภา

…………………………………………………………...
(
)
ผูอ ํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

วันที่

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

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

……………………………………………….
(นางนรรัตน พิมเสน)
เลขาธิการวุฒิสภา
วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๑๑๐ คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสวนราชการ
๑. อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก
๒) ศึกษา วิเคราะห กําหนดนโยบาย แผนและแนวทางการพัฒนาบุคลากร สรางและพัฒนา
หลักสูตรการฝกอบรมและสัมมนา รวมทั้งติดตามประเมินผลการฝกอบรมสัมมนาของสมาชิก
วุฒิสภา ขาราชการและลูกจางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๓) ศึ ก ษา วิ เ คราะห กํา หนดความจําเป นในการพั ฒนาบุ ค ลากรของวุ ฒิ ส ภาและสํา นั ก งาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๔) ดํ า เนิ น การส ง เสริ ม ประสานงานและวางแผนพั ฒ นาฝ ก อบรมและสั ม มนาสมาชิ ก
วุฒิส ภา ขาราชการและลูกจางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิส ภา รวมทั้งบุคคลที่เ กี่ย วของ
ในวงงานวุฒิสภา
๕) จั ด ทํา เอกสารวิ ช าการ จุ ล สาร คู มื อ และสื่ อ เทคโนโลยี ใ นการฝ ก อบรมและสั ม มนา
เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธแกบุคลากรของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๖) จัดฝกอบรม สัมมนาหรือบรรยายพิเศษใหแ กสมาชิกวุฒิสภา ขาราชการ และลูกจางของ
สํานักงาน เลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของกับ วงงานของวุฒิสภา ตามนโยบาย
หรือแผนงานที่กําหนด
๗) จัดทําแผนงบประมาณรวมทั้งการประสานงานจัดหาทุนและจัดตั้งทุนเพื่อสงเสริม สนับสนุน
ใหบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปศึกษาดูงาน และศึกษาตอทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ
๘) เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณใหแ กข าราชการและลูกจาง เพื่อปองกัน
การกระทําผิดวินัยขาราชการและลูกจางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

- ๑๑๑ ๒. แบงสวนราชการภายในออกเปน ๔ กลุมงาน ดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)

กลุมงานบริหารทั่วไป
กลุมงานวิชาการและการพัฒนา
กลุมงานฝกอบรมและสัมมนา
กลุมงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

๓. พันธกิจ
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการสงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภามี ศั กยภาพในการรองรั บ ภารกิจ ของวุ ฒิส ภา และสามารถปฏิ บั ติ งานให
สอดคลองกับความตองการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน โดยมีภารกิจหลักในการกําหนด
แนวทาง นโยบาย ระบบกลไกการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับทิศ ทางการพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิส ภา ศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดความจําเปน ในการพัฒนา
บุคลากร เพื่อใชในการออกแบบหลักสูต รฝกอบรม จัด ฝกอบรมและสัม มนา ผลิตสื่อการเรีย น
การสอน คูมื อ เอกสารวิ ช าการเพื่ อใชในการอบรมและสัมมนา สนับ สนุ นการจั ดสัมมนาและ
ฝกอบรมของสมาชิกวุฒิสภา ติดตามและประเมินผลการฝกอบรมตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อการ
พัฒนาอื่น ๆ เชน จัดสรรทุนการศึกษา ทุนฝกอบรม และการศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ เสริมสรางคุณธรรมและจริย ธรรมใหแ กบุค ลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
อีกทั้งยังสรางแนวทางวางระบบการเรียนรูและการจัดการความรูของบุคลากรและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และสรางเสริมแรงจูงใจในงาน เพื่อใหมีบุคลากรที่ดีและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
๔. ผูรับบริการกลุมเปาหมาย
- สมาชิกวุฒิสภา
- ขาราชการและลูกจางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๕. ทรัพยากร
บุคลากร (ขาราชการ) จํานวน ๓๗ คน (ขอมูลบุคลากร ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕)

- ๑๑๒ -

- ๑๑๓ -

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษา
และผูบังคับบัญชากลุมตรวจสอบภายใน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๑๑๔ -

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. คํารับรองระหวาง
นางนรรัตน พิมเสน
เลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับคํารับรอง

นายมนตรี รูปสุวรรณ
ที่ปรึกษาดานการเมือง การปกครอง
และการบริหารจัดการ

ผูทําคํารับรอง

๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก อํานาจหนาที่ตามกฎหมายและพันธกิจ ชื่อเรื่องของผลงาน
ที่ ผูดํ าเนิ น การตามคํ ารั บ รองเสนอเพื่ อ ขอรั บ การประเมิน ตั ว ชี้ วัด เป า หมาย น้ํ า หนั ก
คําอธิบ าย และนิย ามระดับ คะแนนตัวชี้วัด คํา รับ รองการปฏิบัต ิร าชการของขาราชการ
ที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๔. ขาพเจา นางนรรัตน พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของ นายมนตรี รูปสุวรรณ
ที่ป รึก ษาด านการเมือ ง การปกครองและการบริห ารจั ดการ ไดพิ จ ารณาและเห็นชอบกั บ
คําอธิบ าย และนิย ามระดับ คะแนนของตัวชี้วัด คํารับ รองการปฏิบัติราชการของขาราชการ
ที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทาย

- ๑๑๕ คํา รับ รองการปฏิบ ัต ิร าชการฉบับ นี้ และขาพเจายินดีจะใหคํ าแนะนํา กํากั บ และตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการของ นายมนตรี รูป สุวรรณ ที่ป รึก ษาดานการเมือ ง การปกครองและ
การบริหารจัดการ ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้
๕. ขาพเจา นายมนตรี รูปสุวรรณ ที่ปรึกษาดานการเมือ ง การปกครองและการบริหารจัดการ
ไดทําความเขาใจคํารับ รองโดยละเอี ยดและใหคํามั่น ขอทํา คํารับ รองกับ เลขาธิก ารวุฒิส ภา
วาจะมุง มั่นปฏิบัติราชการใหเ กิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัด แตละตัวในระดับ สูงสุด
เพื่อใหเกิดประโยชนแกสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสาธารณชนตามที่ใหคํารับรองไว
๖. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจในคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพอ งกันแลว
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

……………………………………………….
(นางนรรัตน พิมเสน)
เลขาธิการวุฒิสภา
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

……………………………………………….
(นายมนตรี รูปสุวรรณ)
ที่ปรึกษาดานการเมือง การปกครอง
และการบริหารจัดการ
วันที่
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พลตํารวจเอก …………………………………………
(ชาญชิต เพียรเลิศ)
ประธาน อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานราชการของรัฐสภา
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๑๑๖ -

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. คํารับรองระหวาง
นางนรรัตน พิมเสน
เลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับคํารับรอง

นายวุฒิชัย วัชรีรัตน
ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ

ผูทําคํารับรอง

๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก อํานาจหนาที่ตามกฎหมายและพันธกิจ ชื่อเรื่องของผลงาน
ที่ ผู ดํ าเนิ น การตามคํ ารั บ รองเสนอเพื่ อ ขอรั บ การประเมิน ตั ว ชี้ วัด เป า หมาย น้ํ า หนั ก
คํา อธิ บ าย และนิ ย ามระดั บ คะแนนตัวชี้ วัด คํ ารั บ รองการปฏิ บั ติร าชการของข าราชการ
ที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๔. ขาพเจา นางนรรัตน พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของ นายวุฒิชัย วัชรีรัตน
ที่ป รึก ษาดานระบบงานนิติบัญ ญัติ ไดพิจ ารณาและเห็นชอบกับ คําอธิบ าย และนิยามระดับ
คะแนนของตั วชี้ วัด คํา รับ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของข า ราชการที่ ดํารงตํ าแหน ง ที่ ป รึ ก ษา
ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่ กํ า หนดในเอกสารประกอบท า ยคํ า รั บ รอง
การปฏิ บั ติ ร าชการฉบั บ นี้ และขา พเจา ยิน ดีจ ะใหคํ า แนะนํ า กํ า กับ และตรวจสอบ
ผลการปฏิบ ัต ิร าชการของ นายวุ ฒิ ชั ย วั ช รี รั ต น ที ่ป รึก ษาดา นระบบงานนิต ิบ ัญ ญัติ
ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้

- ๑๑๗ -

๕. ขาพเจา นายวุฒิชัย วัชรีรัตน ที่ปรึก ษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ไดทําความเขาใจคํารับรอง
โดยละเอี ยด และใหคํามั่น ขอทําคํา รับ รองกั บ เลขาธิก ารวุฒิส ภาวาจะมุ ง มั่นปฏิบั ติร าชการ
ใหเ กิด ผลงานที่ดีต ามเปาหมายของตัวชี้วัด แตล ะตัวในระดับ สูง สุด เพื่อ ใหเ กิด ประโยชน
แกสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสาธารณชนตามที่ใหคํารับรองไว
๖. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจในคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพอ งกันแลว
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

……………………………………………….
(นางนรรัตน พิมเสน)
เลขาธิการวุฒิสภา
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

……………………………………………….
(นายวุฒิชัย วัชรีรัตน)
ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พลตํารวจเอก ……………………………………….
(ชาญชิต เพียรเลิศ)
ประธาน อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานราชการของรัฐสภา
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๑๑๘ -

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. คํารับรองระหวาง
นางนรรัตน พิมเสน
เลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับคํารับรอง

นายนัฑ ผาสุข
ที่ปรึกษาดานกฎหมาย

ผูทําคํารับรอง

๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก อํานาจหนาที่ตามกฎหมายและพันธกิจ ชื่อเรื่องของผลงาน
ที่ ผูดํ าเนิ น การตามคํ ารั บ รองเสนอเพื่ อ ขอรั บ การประเมิน ตั ว ชี้ วัด เป า หมาย น้ํ า หนั ก
คํา อธิ บ าย และนิ ย ามระดั บ คะแนนตัวชี้ วัด คํ ารั บ รองการปฏิ บั ติร าชการของข าราชการ
ที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๔. ขาพเจา นางนรรัตน พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของ นายนัฑ ผาสุ ข
ที่ปรึกษาดานกฎหมาย ไดพิจ ารณาและเห็นชอบกับ คําอธิบ าย และนิยามระดับคะแนนของ
ตั ว ชี้ วั ด คํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของข า ราชการที่ ดํ า รงตํ า แหน ง ที่ ป รึ ก ษาประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารั บรองการปฏิบัติราชการ
ฉบับนี้ และขาพเจายินดีจ ะใหคํา แนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติร าชการของ
นายนัฑ ผาสุข ที่ป รึกษาดานกฎหมาย ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้

- ๑๑๙ -

๕. ข าพเจา นายนั ฑ ผาสุ ข ที่ป รึ ก ษาดา นกฎหมาย ได ทํ าความเข าใจคํ า รั บ รองโดยละเอี ย ด
และใหคํามั่น ขอทําคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดี
ตามเปา หมายของตัว ชี ้วัด แตล ะตัว ในระดับ สูง สุด เพื ่อ ใหเ กิด ประโยชนแ กสํา นัก งาน
เลขาธิการวุฒิสภาและสาธารณชนตามที่ใหคํารับรองไว
๖. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจในคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพอ งกันแลว
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

……………………………………………….
(นางนรรัตน พิมเสน)
เลขาธิการวุฒิสภา
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

……………………………………………….
(นายนัฑ ผาสุข)
ที่ปรึกษาดานกฎหมาย
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พลตํารวจเอก …………………………………………
(ชาญชิต เพียรเลิศ)
ประธาน อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานราชการของรัฐสภา
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๑๒๐ -

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. คํารับรองระหวาง
นางนรรัตน พิมเสน
เลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับคํารับรอง

นางสาวศิริพงษ อาศนะเสน
ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ

ผูทําคํารับรอง

๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก อํานาจหนาที่ตามกฎหมายและพันธกิจ ชื่อเรื่องของผลงาน
ที่ ผูดํ าเนิ น การตามคํ ารั บ รองเสนอเพื่ อ ขอรั บ การประเมิน ตั ว ชี้ วัด เป า หมาย น้ํ า หนั ก
คํา อธิ บ าย และนิ ย ามระดั บ คะแนนตัวชี้ วัด คํ ารั บ รองการปฏิ บั ติร าชการของข าราชการ
ที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๔. ขาพเจา นางนรรัตน พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของ นางสาวศิริพงษ อาศนะเสน
ที่ป รึก ษาดานระบบงานนิติบัญ ญัติ ไดพิจ ารณาและเห็นชอบกับ คําอธิบ าย และนิยามระดับ
คะแนนของตั วชี้ วัด คํา รับ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของข า ราชการที่ ดํารงตํ าแหน ง ที่ ป รึ ก ษา
ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่ กํ า หนดในเอกสารประกอบท า ยคํ า รั บ รอง
การปฏิ บั ติ ร าชการฉบั บ นี้ และขา พเจา ยิน ดีจ ะใหคํ า แนะนํ า กํ า กับ และตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติร าชการของ นางสาวศิริพงษ อาศนะเสน ที่ป รึก ษาดานระบบงานนิติบัญ ญัติ
ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้

- ๑๒๑ -

๕. ขาพเจา นางสาวศิริพ งษ อาศนะเสน ที่ปรึก ษาดานระบบงานนิติบัญ ญัติ ไดทําความเขาใจ
คํ า รั บ รองโดยละเอี ย ด และให คํ า มั่ น ขอทํ า คํ ารั บ รองกั บ เลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาว า จะมุ ง มั่ น
ปฏิ บั ติ ร าชการให เ กิ ด ผล งาน ที่ ดี ต ามเป า หมายของตั ว ชี้ วั ด แต ล ะตั ว ในระ ดั บ สู ง สุ ด
เพื่อใหเกิดประโยชนแกสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสาธารณชนตามที่ใหคํารับรองไว
๖. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจในคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพอ งกันแลว
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

……………………………………………….
(นางนรรัตน พิมเสน)
เลขาธิการวุฒิสภา
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

……………………………………………..….
(นางสาวศิริพงษ อาศนะเสน)
ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พลตํารวจเอก ………………………………………………
(ชาญชิต เพียรเลิศ)
ประธาน อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานราชการของรัฐสภา
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๑๒๒ -

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. คํารับรองระหวาง
นางนรรัตน พิมเสน
เลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับคํารับรอง

นางละเอียด จุลตามระ
ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ

ผูทําคํารับรอง

๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก อํานาจหนาที่ตามกฎหมายและพันธกิจ ชื่อเรื่องของผลงาน
ที่ ผูดํ า เนิ น การตามคํ ารั บ รองเสนอเพื่ อ ขอรั บ การประเมิน ตั ว ชี้ วัด เป า หมาย น้ํ า หนั ก
คํา อธิ บ าย และนิ ย ามระดั บ คะแนนตัวชี้ วัด คํ ารั บ รองการปฏิ บั ติร าชการของข าราชการ
ที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๔. ขาพเจา นางนรรัตน พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของ นางละเอียด จุลตามระ
ที่ป รึก ษาดานระบบงานนิติบัญ ญัติ ไดพิจ ารณาและเห็นชอบกับ คําอธิบ าย และนิยามระดับ
คะแนนของตั วชี้ วัด คํา รับ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของข า ราชการที่ ดํารงตํ าแหน ง ที่ ป รึ ก ษา
ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่ กํ า หนดในเอกสารประกอบท า ยคํ า รั บ รอง
การปฏิ บั ติ ร าชการฉบั บ นี้ และขา พเจา ยิน ดีจ ะใหคํ า แนะนํ า กํ า กับ และตรวจสอบ
ผลการปฏิบ ัติร าชการของ นางละเอี ยด จุ ล ตามระ ที ่ป รึก ษาดานระบบงานนิต ิบ ัญ ญัติ
ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้

- ๑๒๓ -

๕. ขาพเจา นางละเอียด จุลตามระ ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ไดทําความเขาใจคํารับรอง
โดยละเอี ยด และใหคํามั่น ขอทําคํา รับ รองกั บ เลขาธิก ารวุฒิส ภาวาจะมุ ง มั่นปฏิบั ติร าชการ
ใหเ กิด ผลงานที่ดีต ามเปาหมายของตัวชี้วัด แตล ะตัวในระดับ สูง สุด เพื่อ ใหเ กิด ประโยชน
แกสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสาธารณชนตามที่ใหคํารับรองไว
๖. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจในคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพอ งกันแลว
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

……………………………………………….
(นางนรรัตน พิมเสน)
เลขาธิการวุฒิสภา
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

……………………………………………….
(นางละเอียด จุลตามระ)
ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พลตํารวจเอก ………………………………………….
(ชาญชิต เพียรเลิศ)
ประธาน อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานราชการของรัฐสภา
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๑๒๔ -

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. คํารับรองระหวาง
นางนรรัตน พิมเสน
เลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับคํารับรอง

นางสาววราภรณ มีเปรมปรีดิ์
ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ

ผูทําคํารับรอง

๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก อํานาจหนาที่ตามกฎหมายและพันธกิจ ชื่อเรื่องของผลงาน
ที่ ผูดํ าเนิ น การตามคํ ารั บ รองเสนอเพื่ อ ขอรั บ การประเมิน ตั ว ชี้ วัด เป า หมาย น้ํ า หนั ก
คํา อธิ บ าย และนิ ย ามระดั บ คะแนนตัวชี้ วัด คํ ารั บ รองการปฏิ บั ติร าชการของข าราชการ
ที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๔. ขาพเจา นางนรรัตน พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของ นางสาววราภรณ
มีเ ปรมปรีดิ์ ที่ป รึก ษาดานระบบงานนิติบ ัญ ญัติ ไดพ ิจ ารณาและเห็น ชอบกับ คําอธิบ าย
และนิ ย ามระดั บ คะแนนของตั วชี้ วั ด คํ ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของข า ราชการที่ ดํ า รง
ตํา แหน ง ที่ ป รึ ก ษา ประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่ กํ า หนดในเอกสารประกอบ
ทายคํารับรองการปฏิบัติราชการฉบับนี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการของ นางสาววราภรณ มีเปรมปรีดิ์ ที่ป รึก ษาดานระบบงานนิติบัญ ญัติ
ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้

- ๑๒๕ -

๕. ขาพเจา นางสาววราภรณ มีเปรมปรีดิ์ ที่ปรึก ษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ไดทําความเขาใจ
คํารับ รองโดยละเอียด และใหคํามั่น ขอทําคํารับ รองกับเลขาธิก ารวุฒิสภาวาจะมุงมั่นปฏิบัติ
ราชการใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชน
แกสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสาธารณชนตามที่ใหคํารับรองไว
๖. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจในคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพอ งกันแลว
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

……………………………………………….
(นางนรรัตน พิมเสน)
เลขาธิการวุฒิสภา
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

………………………………………………….
(นางสาววราภรณ มีเปรมปรีดิ์)
ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พลตํารวจเอก ………………………………………….
(ชาญชิต เพียรเลิศ)
ประธาน อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานราชการของรัฐสภา
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๑๒๖ -

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. คํารับรองระหวาง
นางนรรัตน พิมเสน
เลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับคํารับรอง

นางสาวศศิธร ศรีสุจริต
ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ

ผูทําคํารับรอง

๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก อํานาจหนาที่ตามกฎหมายและพันธกิจ ชื่อเรื่องของผลงาน
ที่ ผู ดํ าเนิ น การตามคํ ารั บ รองเสนอเพื่ อ ขอรั บ การประเมิน ตั ว ชี้ วัด เป า หมาย น้ํ า หนั ก
คํา อธิ บ าย และนิ ย ามระดั บ คะแนนตัวชี้ วัด คํ ารั บ รองการปฏิ บั ติร าชการของข าราชการ
ที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๔. ขาพเจา นางนรรัตน พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของ นางสาวศศิธร ศรีสุจริต
ที่ ป รึ ก ษาด า นระบบงานนิ ติ บั ญ ญั ติ ได พิ จ ารณาและเห็ น ชอบกั บ คํ า อธิ บ ายและนิ ย าม
ระดับคะแนนของตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของขาราชการที่ดํารงตําแหนงที่ ปรึกษา
ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่ กํ า หนดในเอกสารประกอบท า ยคํ า รั บ รอง
การปฏิ บั ติ ร าชการฉบั บ นี้ และขา พเจา ยิน ดีจ ะใหคํ า แนะนํ า กํ า กับ และตรวจสอบ
ผลการปฏิบ ัต ิร าชการของ นางสาวศศิธ ร ศรี สุจ ริต ที ่ป รึก ษาดา นระบบงานนิต ิบ ัญ ญัติ
ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้

- ๑๒๗ -

๕. ข าพเจา นางสาวศศิธ ร ศรี สุจ ริต ที่ ป รึก ษาด านระบบงานนิ ติ บั ญ ญัติ ไดทํา ความเข า ใจ
คํา รั บ รองโดยละเอีย ด และให คํ า มั่ น ขอทํ า คํ ารั บ รองกั บ เลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาว า จะมุ ง มั่ น
ปฏิ บั ติ ร าชการให เ กิ ด ผลงานที ่ด ีต ามเปา หมายของตัว ชี ้ว ัด แตล ะตัว ในระ ดับ สูง สุด
เพื่อใหเกิดประโยชนแกสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสาธารณชนตามที่ใหคํารับรองไว
๖. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจในคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพอ งกันแลว
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

……………………………………………….
(นางนรรัตน พิมเสน)
เลขาธิการวุฒิสภา
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

……………………………………………….
(นางสาวศศิธร ศรีสุจริต)
ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พลตํารวจเอก ……………………………………….
(ชาญชิต เพียรเลิศ)
ประธาน อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานราชการของรัฐสภา
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๑๒๘ -

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. คํารับรองระหวาง
นางนรรัตน พิมเสน
เลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับคํารับรอง

นางรัตนา ศรีสิยวรรณ
ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ

ผูทําคํารับรอง

๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก อํานาจหนาที่ตามกฎหมายและพันธกิจ ชื่อเรื่องของผลงาน
ที่ ผูดํ า เนิ น การตามคํ ารั บ รองเสนอเพื่ อ ขอรั บ การประเมิน ตั ว ชี้ วัด เป า หมาย น้ํ า หนั ก
คํา อธิ บ าย และนิ ย ามระดั บ คะแนนตัวชี้ วัด คํ ารั บ รองการปฏิ บั ติร าชการของข าราชการ
ที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๔. ขาพเจา นางนรรัตน พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของ นางรัตนา ศรีสิยวรรณ
ที่ป รึก ษาดานระบบงานนิติบัญ ญัติ ไดพิจ ารณาและเห็นชอบกับ คําอธิบ ายและนิยามระดับ
คะแนนของตั วชี้ วัดคํา รั บ รองการปฏิบัติ ร าชการของขา ราชการที่ ดํ ารงตํ าแหน ง ที่ ป รึ ก ษา
ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่ กํ า หนดในเอกสารประกอบท า ยคํ า รั บ รอง
การปฏิ บั ติ ร าชการฉบั บ นี้ และขา พเจา ยิน ดีจ ะใหคํ า แนะนํ า กํ า กับ และตรวจสอบ
ผลการปฏิบ ัต ิร าชการของ นางรั ต นา ศรีสิ ย วรรณ ที ่ป รึก ษาดา นระบบงานนิต ิบ ัญ ญัติ
ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้

- ๑๒๙ -

๕. ข าพเจ า นางรั ต นา ศรี สิ ย วรรณ ที่ ป รึ ก ษาด า นระบบงานนิติ บั ญ ญั ติ ได ทํ าความเขา ใจ
คํา รั บ รองโดยละเอี ย ด และให คํ า มั่ น ขอทํ า คํ า รั บ รองกั บ เลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาว า จะมุ ง มั่ น
ปฏิบัติราชการใหเ กิด ผลงานที่ดีต ามเปาหมายของตัวชี้วัด แตล ะตัวในระดับ สูง สุด เพื่อ ให
เกิดประโยชนแกสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสาธารณชนตามที่ใหคํารับรองไว
๖. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจในคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพอ งกันแลว
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

……………………………………………….
(นางนรรัตน พิมเสน)
เลขาธิการวุฒิสภา
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

……………………………………………….
(นางรัตนา ศรีสิยวรรณ)
ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พลตํารวจเอก ……………………………………….
(ชาญชิต เพียรเลิศ)
ประธาน อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานราชการของรัฐสภา
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๑๓๐ -

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. คํารับรองระหวาง
นางนรรัตน พิมเสน
เลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับคํารับรอง

……………………………………………….
ผูบังคับบัญชากลุมตรวจสอบภายใน

ผูทําคํารับรอง

๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของกลุม ตรวจสอบภายใน
ตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้
๔. ขาพเจา นางนรรัตน พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของ ผูบังคับบัญชากลุมตรวจสอบ
ภายใน ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของกลุม ตรวจสอบภายใน
และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด ฯ
ประจํา ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และรายละเอีย ดอื่น ๆ ตามที่กํ าหนดในเอกสารประกอบ
ทายคํารับ รองนี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ
ผูบังคับบัญชากลุมตรวจสอบภายใน ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้

- ๑๓๑ -

๕. ข า พเจ า ผู บั ง คั บ บั ญ ชากลุ ม ตรวจสอบภายใน ไดทํ า ความเข า ใจคํ า รั บ รอง ตามข อ ๓ แล ว
ขอให คํารับรองกับ เลขาธิก ารวุฒิสภาวาจะมุงมั่นปฏิบัติร าชการใหเ กิด ผลงานที่ดีต ามเปาหมาย
ของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว
๖. ผูรั บ คํ า รับ รองและผูทํ า คํารั บ รอง ไดเ ขา ใจคํ ารับ รองการปฏิ บั ติร าชการและเห็น พ อ งกั นแลว
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

……………………………………………..
(นางนรรัตน พิมเสน)
เลขาธิการวุฒิสภา

…..…………………………………………….
(
)
ผูบังคับบัญชากลุมตรวจสอบภายใน

วันที่

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

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พลตํารวจเอก ...............................................
(ชาญชิต เพียรเลิศ)
ประธาน อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานราชการของรัฐสภา
วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หมายเหตุ : อยูระหวางการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

- ๑๓๒ คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
กลุมตรวจสอบภายใน

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสวนราชการ
๑. อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
๑) กํ า หนดเป า หมาย ทิ ศ ทาง ภารกิ จ ขอบเขต และแผนการตรวจสอบให ส อดคล อ งกั บ
เปาหมาย ภารกิจ และนโยบายของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒) ตรวจสอบส วนราชการภายในสํ า นัก งานเลขาธิ การวุ ฒิ ส ภาในด า นการดํ า เนิ นงานการเงิ น
และบั ญ ชี เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การปฏิ บั ติ ต ามระบบ และปฏิ บั ติ ง านอื่ นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
การตรวจสอบภายในตามที่ไดรับมอบหมายจากเลขาธิการวุฒิสภา
๓) รายงานผลการตรวจสอบตามขอเท็จจริง ซึ่งรวมถึงประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญ ขอเสนอแนะ
และแนวทางในการปรั บ ปรุ ง ที่ ส ามารถนํ า ไปปฏิ บั ติ ใ ห แ ก เ ลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาทราบหรื อ
พิจารณาสั่งการ
๔) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และใหคํ าปรึ กษาแก ผูบ ริห ารของหนวยรับตรวจ เพื่อให
การปรับปรุงแกไขของหนวยรับตรวจเปนไปตามการสั่งการของเลขาธิการวุฒิสภา
๕) ประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือหนวยงานอื่น หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. พันธกิจ
๑) ตรวจสอบความถูกตองอยางเปนอิสระ เพื่อสรางความเชื่อมั่นในดานการเงิน การดําเนินงาน
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ พรอมใหคําปรึกษา ตลอดจนพัฒนาระบบตรวจสอบ
ภายใน เพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิด
ประโยชนสูงสุด
๒) พัฒนาบุคลากรใหมีความชํานาญในวิชาชีพอยางตอเนื่อง และบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู
ใหเกิดความคุมคา
๓. ผูรับบริการกลุมเปาหมาย
ขาราชการ ลูกจางประจํา ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

- ๑๓๓ ๔. ทรัพยากร
บุคลากร (ขาราชการ) จํานวน ๖ คน (ขอมูลบุคลากร ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕)

- ๑๓๔ -

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

กรอบตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
มิติที่ ๑ ดานประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ (๕๐)

มิติที่ ๒ ดานคุณภาพการใหบริการ (๒๐)

 ผลสําเร็จตามยุทธศาสตรและผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

- ๑๓๖ -

๑. ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร (๓๕)
 เสริมสรางธรรมาภิบาล
มิติที่ ๓ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (๑๕)
๑.๑ รอยละความสําเร็จของการพัฒนาความเปนมืออาชีพในการสนับสนุน
๓. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑ
กระบวนการนิติบัญญัติ (๑๘)
มาตรฐานความโปรงใส (๖)
 การบริหารงบประมาณ
๑.๑.๑ รอยละของบุคลากรที่ผานระดับขีดสมรรถนะเฉพาะดาน
๔. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
๖. ระดับความสําเร็จในการบริหารงบประมาณ (๑๐)
ของความเปนมืออาชีพการบริหารจัดการดานประชุม
ตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา (๗)
ตราการเบิกจายเงินงบประมาณในภาพรวม (๕)
มิ๖.๑ติทรี่ อ๔ยละของอั
(รอยละ
๑๕)
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ (๔)
 ความพึงพอใจของผู รับบริ การ
๖.๒ ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน (๕)
๑.๑.๒ รอยละของบุคลากรที่ผานระดับขีดสมรรถนะเฉพาะดาน
๕. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (๗)
 การจัดทําตนทุนตอหนวย
ของความเปนมืออาชีพดานวิชาการในการสนับสนุน
๗ ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตและดําเนินงานตาม
กระบวนการนิติบัญญัติ (๔)
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (๕)
๑.๑.๓ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความเปน
มิติที่ ๒ (รอยละ ๒๐)
มืออาชีพของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ (๔)
มิติที่ ๓ (รอยละ ๑๕)
๑.๑.๓.๑ ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะ
มิติที่ ๑ (รอยละ ๕๐)
เฉพาะดานของความเปนมืออาชีพของสายงานสนับสนุน
มิติที่ ๔ ดานการพัฒนาองคกร (๑๕)
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ (๒)
๑.๑.๑.๒ ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
มาตรฐานการปฏิบัติงานของสายงานสนับสนุน
มิติที่ ๔ (รอยละ ๑๕)
กรณีผานการรับรอง
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ (๒)
 การพัฒนาการบริหารจัดการ
๑.๑.๔ รอยละความสําเร็จของการติดตามการดําเนินการ
๘. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ตามญัตติและขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภากอนการ ๒. ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ (๑๕)
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ (๑๕)
ประชุมวุฒิสภา (๖)
๘.๑ ระดับความสําเร็จของการผานการตรวจรับรองเกณฑคุณภาพ
๒.๑ รอยละความสําเร็จในการบรรลุเปาหมาย
๑.๑.๔.๑ รอยละความสําเร็จของการติดตามการดําเนินการ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL)
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการ (๘)
ตามญัตติ (๓)
(หมวด ๑ - ๗) (๑๐)
๒.๒ รอยละความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายของ
๑.๑.๔.๒ รอยละความสําเร็จของการติดตามการดําเนินการ
๘.๒
ระดั
บความสําเร็จของการจัดทํารายงานผลการดํา เนินการ
โครงการที่สวนราชการกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ
ตามขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภากอนการประชุม
ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Application Report) (๕)
ประจําปของสวนราชการ (๗)
วุฒิสภา (๓)
กรณีไมผานการรับรอง
๑.๒ ระดับความสํา เร็จในการเสริมสรางและพัฒนาขอมูลเพื่อเปนศูนย
๘.๑ รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
ขอมูลนิติบัญญัติของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (๖)
(Certified FL) (หมวด ๑ - ๖) (๑๒)
๑.๓ ระดับความสําเร็จของการบูรณาการและการใชประโยชนของฐานขอมูล
๘.๒ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ
ดานตางประเทศ (๖)
ของผลลัพธการดําเนินการ(ผลลัพธของกระบวนการ)ของสวนราชการ
๑.๔ ระดับความสําเร็จของการสงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวม
ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด ๗) (๓)
ของประชาชน (๕)

- ๑๓๗ กรอบตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ
โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

มิติที่ ๑ : มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

น้ําหนักร้อยละ ๕๐

ประเด็นการประเมิน : ผลสําเร็จตามยุทธศาสตร์และผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ
ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ร าชการวั ด จากระดั บ ความสํ า เร็ จ ตามเป้ า หมายของตั ว ชี้ วั ด ของผลผลิ ต (Output)
และผลลัพธ์ (Outcome) ตามแผนปฏิบัติราชการที่ครอบคลุมผลงานตามยุทธศาสตร์และผลงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ประเด็นการประเมินประกอบด้วย
๑) ผลสําเร็จของการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
๒) ผลสําเร็จของการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
น้ําหนักร้อยละ ๓๕
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุน
กระบวนการนิตบิ ัญญัติ
น้ําหนักร้อยละ ๑๘
ตัวชี้วัด ๑.๑.๑ ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับขีดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพ
การบริหารจัดการด้านการประชุมในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ

น้ําหนักร้อยละ ๔
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพหลัก

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ผู้รายงาน)
สํานักการประชุม สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ สํานักกํากับและตรวจสอบ
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
หน่วยงานสนับสนุน -

คําอธิบาย
สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการสนั บ สนุ น การประชุ ม วุ ฒิ ส ภา และการประชุ ม
คณะกรรมาธิการเพื่อให้การตรากฎหมายและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นไปอย่างถูกต้อง
รวดเร็ว และมีประสิทธิผล ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประชุม จึงควรมีการพัฒนาเพื่อไปสู่ความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านประชุม
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๑๓๘ ความหมายโดยสรุปของ “มืออาชีพ” คือ ผู้ที่ปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้สั่งสมและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความรอบรู้ในงานที่ปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง มีผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ และมี
ความมุ่งมั่นทํางานเพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ประเทศชาติและประชาชน
ดังนั้น ความเป็นมืออาชี พการบริหารจัดการด้านประชุม หมายถึง ผู้ป ฏิบัติงานที่ได้รั บการพัฒนาความรู้
ความสามารถ และนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินการประชุมด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการประชุม การจัดทําบันทึกการ
ประชุม การจัดทําสรุปผลการประชุม การจัดทําหนังสือยืนยันมติ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
การสืบค้นข้อมูล และข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ ฯลฯ ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้กําหนดให้มีการประเมินตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ระดับ
ความสําเร็จในการบริหารจัดการด้านการประชุม ด้านวิชาการและเลขานุการในกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมืออาชีพ
โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภากําหนดให้มีตัวชี้วัดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน
ที่ ปฏิ บั ติ ของความเป็ นมื ออาชี พการบริ ห ารจั ด การด้ า นประชุ ม ในการสนั บ สนุ น กระบวนการนิ ติ บั ญ ญั ติ โดยกํ า หนด
กลุ่มเป้าหมายที่จะประเมินสมรรถนะความเป็นมืออาชีพด้านการประชุมของข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ
สายงานนิติการ และสายงานวิทยาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงกําหนดให้ประเมินตัวชี้วัดร้อยละ
ความสําเร็จของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดให้มีการประเมินร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับขีดสมรรถนะ
เฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุมในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ เป็นการ
ดําเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยขยายผลการดําเนินการกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมข้าราชการทุกคน
ผู้ดํารงตําแหน่ง ประเภทวิ ชาการ สายงานนิติการ และสายงานวิทยาการในหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับ กระบวนการตรา
กฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์ให้มีการประเมินข้าราชการทุกคนผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ สายงานนิติการ และสายงาน
วิทยาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรากฎหมาย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการ
ด้านการประชุมในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีกระบวนการขั้นตอน ดังนี้
๑. ให้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการร่ ว มของส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภาซึ่ ง ประกอบด้ ว ยข้ า ราชการรั ฐ สภา
และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในด้านกระบวนการนิติบัญญัติและด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานภายนอก
โดยให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ จัดทํากระบวนการขั้นตอนหรือแนวทางในการประเมินขีดสมรรถนะเฉพาะด้านของ
ความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุมในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติของสํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้ แ ทนราษฎรและสํา นัก งานเลขาธิก ารวุฒิส ภา โดยกระบวนการขั้น ตอนหรื อ แนวทางดั ง กล่า วจะต้ อ งครอบคลุ ม
การประเมินสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุมในการสนับสนุนกระบวนการ
นิติบัญญัติ
๒. นํากระบวนการหรือแนวทางในการประเมินขีดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพการบริหาร
จัดการด้านการประชุมในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติเสนอคณะกรรมการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
๓. จัดประชุมชี้แจงให้แก่ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายทุกคนจากสํานักต่างๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ด้านการประชุม มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการขั้นตอนหรือแนวทางในการประเมินขีดสมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ
การบริหารจัดการด้านการประชุมในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
๔. ดําเนินการประเมินขีดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุมในการ
สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติตามที่คณะกรรมการฯ กําหนด รอบ ๖ เดือน เพื่อนําผลการประเมินไปทําการพัฒนา
บุคลากร พร้อมทั้งจัดทํารายงานผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วัน
ครบรอบระยะเวลา ๖ เดือน
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๑๓๙ ๕. จัดทําแผนพั ฒนาขีดสมรรถนะความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารจัดการด้านการประชุมในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และสอดคล้องกับสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพ
การบริหารจัดการด้านการประชุมฯ และดําเนินการพัฒนาขีดสมรรถนะให้เป็นไปตามแผนฯ
๖. กํากับ ติดตามการดําเนินการพัฒนาข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการสายงานนิติการและสายงาน
วิทยาการตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารจัดการด้านการประชุมในการสนับสนุนกระบวนการ
นิติบัญญัติ
๗. ดําเนินการประเมินขีดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุมในการ
สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติตามที่คณะกรรมการฯ กําหนด รอบ ๑๒ เดือน เพื่อนําผลการประเมินไปประเมินความสามารถ
ของบุคลากรที่ผ่านขีดสมรรถนะฯ พร้อมทั้งจัดทํารายงานผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ รวมทั้งจะต้องมี
แนวทางในการพัฒนาข้าราชการที่ไม่ผ่านการประเมินขีดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านการ
ประชุมในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ เสนอคณะกรรมการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทราบเพื่อแจ้งผลต่อหัวหน้าส่วนราชการทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไป
เกณฑ์การประเมิน
๑. กลุ่มเป้าหมายที่ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้แก่ ข้าราชการทุกคนผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ
สายงานนิติการ สายงานวิทยาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. พิจารณาจากร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านขีดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพ
ด้านการบริหารจัดการด้านการประชุมในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติโดยเปรียบเทียบกับ
จํานวนบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้องที่ผ่านระดับขีดสมรรถนะเฉพาะด้านตามระดับที่กําหนด X ๑๐๐
จํานวนบุคลากรทัง้ หมดในสายงานที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การให้คะแนน

๑.๑.๑

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับขีดสมรรถนะ
เฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพด้านการบริหาร
จัดการด้านการประชุมในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ

๔

๑
๗๐

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
๓
๔
๗๕ ๘๐ ๘๕

๕
๙๐

เงื่อนไข
๑. ข้าราชการของหน่วยงานที่มีภารกิจในการสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการประชุมในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ จะต้องปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุมในการ
สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติเช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. หน่วยงานที่มีภารกิจในการสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการประชุมในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
จะต้องมีการสํารวจความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการต่อการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็นมืออาชีพ
การบริหารจัดการด้านการประชุมเช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ทั้ ง นี้ หน่ ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ ในการสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การด้ า นวิ ช าการในการสนั บ สนุ น กระบวนการ
นิติบัญญัติจะต้องดําเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าว หากไม่ดําเนินการจะถูกหักคะแนนอย่างน้อย ๐.๕ คะแนน

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๑๔๐ ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒ ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับขีดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพ
ด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
น้ําหนักร้อยละ ๔
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพหลัก
หน่วยงานสนับสนุน

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ผู้รายงาน)
สํานักวิชาการ สํานักกฎหมาย
-

คําอธิบาย
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา
กรรมาธิการและบุคคลในวงงานรัฐสภา ในด้านการตรากฎหมาย การควบคุมและตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน และ
การให้ความเห็นชอบสนธิสัญญา กรอบความร่วมมือ และข้อตกลงฯ ระหว่างประเทศฯ และเพื่อให้การปฏิบัติงานของสมาชิก
วุฒิสภา กรรมาธิการ และบุคคลในวงงานรัฐสภามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการ
การพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ
นํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการสนั บ สนุ น กระบวนการนิ ติ บั ญ ญั ติ เช่ น การศึ ก ษา ค้ น คว้ า และวิ เ คราะห์ เ พื่ อ จั ด ทํ า เอกสาร
ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จัดทําบทวิเคราะห์ทางวิชาการ เป็นต้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้กําหนดให้มีการประเมินตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับ
ความสําเร็จในการพัฒนาและดําเนินการตามมาตรฐานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ โดยมีจุดประสงค์
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการ
สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดให้มีการประเมินร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับขีดสมรรถนะ
เฉพาะด้ า นของความเป็ น มื อ อาชี พ ด้ า นวิ ช าการในการสนั บ สนุ น กระบวนการนิ ติ บั ญ ญั ติ ต่ อ เนื่ อ งจากปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยขยายผลการดําเนินการในกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมข้าราชการทุกคนผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ
สายงานนิติการ และสายงานวิทยาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรากฎหมาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้มีการ
ประเมินข้าราชการทุกคนผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ สายงานนิติการ และสายงานวิทยาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการตรากฎหมาย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีกระบวนการขั้นตอน ดังนี้
๑. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยข้าราชการรัฐสภาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในด้านกระบวนการนิติบัญญัติและด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานภายนอก
โดยให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่จัดทํากระบวนการขั้นตอนหรือแนวทางในการประเมินขีดสมรรถนะเฉพาะด้านของ
ความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยกระบวนการขั้นตอนหรือแนวทางดังกล่าวจะต้องครอบคลุมการประเมินสมรรถนะเฉพาะ
ด้านของความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
๒. นํากระบวนการหรือแนวทางในการประเมินขีดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการ
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติเสนอคณะกรรมการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
๓. จัดประชุมชี้แจงให้แก่ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายทุกคนจากสํานักต่างๆ ที่มีภารกิจทางด้านวิชาการ มีความรู้
ความเข้า ใจกระบวนการขั้น ตอนหรือแนวทางในการประเมิน ขีดสมรรถนะด้านความเป็น มืออาชีพด้านวิ ชาการในการ
สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๑๔๑ ๔. ดําเนินการประเมินขีดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการ
นิติบัญญัติตามที่คณะกรรมการฯ กําหนด รอบ ๖ เดือน เพื่อนําผลการประเมินไปพัฒนาบุคลากรพร้อมทั้งจัดทํารายงานผล
การประเมิน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันครบรอบระยะเวลา ๖ เดือน
๕. จัดทําแผนพัฒนาขีดสมรรถนะความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
ตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการฯ และสอดคล้ อ งกั บ สมรรถนะเฉพาะด้า นของความเป็น มืออาชีพด้า นวิช าการฯ
และดําเนินการพัฒนาขีดสมรรถนะให้เป็นไปตามแผนฯ
๖. กํากับ ติดตามการดําเนินการพัฒนาข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการสายงานนิติการและสายงาน
วิทยาการตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
๗. ดําเนินการประเมินขีดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการ
นิติบัญญัติ ตามที่คณะกรรมการฯ กําหนดรอบ ๑๒ เดือน เพื่อนําผลการประเมินไปประเมินความสามารถของบุคลากร
ที่ผ่านขีดสมรรถนะฯ พร้อมทั้งจัดทํารายงานผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ รวมทั้งจะต้องมีแนวทาง
ในการพัฒนาข้าราชการที่ไม่ผ่านการประเมินขีดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ เสนอคณะกรรมการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาและหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดําเนินการต่อไป
เกณฑ์การประเมิน
๑. กลุ่มเป้าหมายที่ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้แก่ ข้าราชการทุกคนผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ
สายงานนิติการ สายงานวิทยาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. พิจารณาจากร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านขีดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการ
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติโดยเปรียบเทียบกับ
จํานวนบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้องที่ผ่านระดับขีดสมรรถนะเฉพาะด้านตามระดับที่กําหนด X ๑๐๐
จํานวนบุคลากรทัง้ หมดในสายงานที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัด
น้ําหนัก
๑
๒
๓
๔
๕
๔
๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕
๙๐
๑.๑.๒ ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับขีดสมรรถนะ
เฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการใน
การสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
เงื่อนไข
๑. ข้ า ราชการของหน่ ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ ในการสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การด้ า นวิ ช าการในการสนั บ สนุ น
กระบวนการนิติบัญญัติ จะต้องปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติ
บัญญัติเช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. หน่วยงานที่มีภารกิจทางด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติจะต้องมีการสํารวจความ
พึ ง พอใจของสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาและคณะกรรมาธิ ก ารต่ อ การปฏิ บั ติ ต ามคู่ มื อ มาตรฐานความเป็ น มื อ อาชี พ ด้ า นวิ ช าการ
เช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีภารกิจในการสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
จะต้องดําเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าว หากไม่ดําเนินการจะถูกหักคะแนนอย่างน้อย ๐.๕ คะแนน

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
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- ๑๔๒ ตัวชี้วัด ๑.๑.๓ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ
น้ําหนักร้อยละ ๔
คําอธิบาย
ความเป็นมืออาชีพของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานหรือ
หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ ได้แก่ การประชุมวุฒิสภาและการประชุม
คณะกรรมาธิการ เพื่อให้การตรากฎหมายและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นไปอย่างถูกต้อง
รวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม วุ ฒิ ส ภา
พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนั้น บุคลากรหรือหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ จึงควรมีการพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพการบริหาร
จั ด การด้ า นการประชุม ทั้ง นี้ เพื่ อให้ภ ารกิจ ในการสนั บ สนุน การตรากฎหมายของวุฒิส ภาและรัฐ สภามีป ระสิท ธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กํ า หนดให้ มี ตั วชี้ วั ด สมรรถนะเฉพาะตามลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ของความ
เป็ นมื ออาชี พการบริ ห ารจั ด การด้ า นการประชุ ม ในการสนั บ สนุ น กระบวนการนิ ติ บั ญ ญั ติ โดยกํ า หนดกลุ่ ม เป้ า หมาย
ที่จะประเมินสมรรถนะความเป็นมืออาชีพด้านการประชุมของข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ สายงานนิติการ
และสายงานวิทยาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สํ า หรั บ ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็ น ควรให้ มี ก ารประเมิ น ความเป็ น มื อ อาชี พ ในการสนั บ สนุ น
กระบวนการนิติบัญญัติสําหรับสายงานสนับสนุน ประกอบด้วยข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งในสายงานต่าง ๆ ดังนี้
๑. สายงานทรัพยากรบุคคล (กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ) โดยมีผู้รับผิดชอบ คือ สํานักบริหารงานกลาง
๒. สายงานวิ ช าการโสตทั ศ นศึ ก ษาและสายงานปฏิ บั ติ ง านโสตทั ศ นศึ ก ษา โดยมี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ คื อ
สํานักประชาสัมพันธ์
๓. สายงานปฏิบัติงานตํารวจรัฐสภา โดยมีผู้รับผิดชอบ คือ สํานักบริหารงานกลาง
๔. สายงานปฏิบัติงานชวเลข โดยมีผู้รับผิดชอบ คือ สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
๕. สายงานปฏิ บั ติ ง านบั น ทึ ก ข้ อ มู ล (สํ า นั ก วิ ช าการ สํ า นั ก การประชุ ม สํ า นั ก กํ า กั บ และตรวจสอบ
สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓ และสํานักกฎหมาย) โดยมีผู้รับผิดชอบ คือ สํานักวิชาการ สํานักการประชุม
สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓ และสํานักกฎหมาย
เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัด
๑.๑.๓.๑ ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะ
เฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพของสายงาน
สนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
๑.๑.๓.๒ ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐาน
การปฏิบัติงานของสายงานสนับสนุนในการ
สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ

๒

๑
๑

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
๓
๔
๒
๓
๔

๕
๕

๒

๑

๒

๕

น้ําหนัก

๓

๔

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๑๔๓ ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓.๑ ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพ
ของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
น้ําหนักร้อยละ ๒
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ผู้รายงาน) สํานักบริหารงานกลาง
สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักวิชาการ สํานักการประชุม
สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓ สํานักกฎหมาย
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
-

เกณฑ์การให้คะแนน
กําหนดเป็นระดับของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า
ของขั้นตอนที่ดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับ
คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ขั้นตอนที่ ๑
9
9
9
9
9

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔
9
9
9
9

9
9
9

9
9

ขั้นตอนที่ ๕

9

โดยช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
• ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการจัดทํากรอบร่างหลักเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะด้านของสายงาน
สนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติเสนอคณะกรรมการดําเนินการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาพิจารณา
• นํ า กรอบร่ า งหลั ก เกณฑ์ ฯ ไปรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น (Focus Group) จากกลุ่ ม เป้ า หมายและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร (Stakeholders)
• นําหลักเกณฑ์ฯ ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นเสนอคณะกรรมการดําเนินการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบ
• นําหลักเกณฑ์ฯ ที่กําหนดไปทดสอบการประเมินสมรรถนะกลุ่มเป้าหมาย
• มี ก ารจั ด ทํ า รายงานผลทดสอบการประเมิ น สมรรถนะกลุ่ ม เป้ า หมายพร้ อ มข้ อ เสนอแนะ
รวมทั้ งมีการจัดทําแนวทางพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับผลการประเมิน เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและหัวหน้าส่วน
ราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดําเนินการต่อไป

เงื่ อ นไข :
ข้ อ เสนอแนะในเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนระดั บ ๕ ต้ อ งมี ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ แผนการพั ฒ นาระยะยาว
ในความเป็นมืออาชีพของสายงานสนับสนุนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร ทั้งนี้หากส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาไม่ดําเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าวจะถูกหักคะแนนอย่างน้อย ๐.๕ คะแนน
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๑๔๔ ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓.๒ ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของสายงานสนับสนุน
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
น้ําหนักร้อยละ ๒
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

สํานักบริหารงานกลาง (ผู้รายงาน)
สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักวิชาการ สํานักการประชุม
สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓ สํานักกฎหมาย
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
-

คําอธิบาย
มาตรฐานการปฏิบัติงานของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ หมายถึง ข้อกําหนด
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสายงานสนับสนุนด้านการประชุม เช่น การรักษาความปลอดภัยด้านบุคคล อาคารสถานที่
การจดบันทึกรายงานการประชุม การจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม การอํานวยความสะดวกด้านอื่นๆให้กับสมาชิก
วุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ ซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติงานของสายงานสนับสนุนดังกล่าวข้างต้น จะมีส่วนในการส่งเสริม
สนับสนุนเพื่อให้การบริหารจัดการด้านการประชุมวุฒิสภา การประชุมคณะกรรมาธิการในการตรากฎหมายและการควบคุม
การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เกณฑ์การให้คะแนน
กําหนดเป็นระดับของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า
ของขั้นตอนที่ดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับ
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)
คะแนน
ขั้นตอนที่ ๑
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔
ขั้นตอนที่ ๕
๑
9
๒
9
9
๓
9
9
9
๔
9
9
9
9
๕
9
9
9
9
9
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคะแนน
๑
๒

๓

เกณฑ์การให้คะแนน
• มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างสํานักที่มีสายงานสนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการ
นิติบัญญัติเพื่อจัดทําแผนการดําเนินการและกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละสํานัก เพื่อ
ดําเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนภารกิจในด้านการประชุมวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ
• ดําเนินการตามขั้นตอนที่ ๑ แล้วเสร็จ
• คณะกรรมการมีการดําเนินการทบทวนกระบวนงานและกรอบแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน
ด้านการประชุมวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ
• ดําเนินการตามขั้นตอนที่ ๒ แล้วเสร็จ
• คณะกรรมการมีการดํา เนินการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติง านของสายงานสนับสนุ น ในการ
สนับสนุนด้านการประชุมวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ และเสนอให้คณะกรรมการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาพิจารณา โดยจัดทํากรอบ
แนวทางให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๑๔๕ ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
• ดําเนินการตามขั้นตอนที่ ๓ แล้วเสร็จ
• คณะกรรมการจัด ประชุม /สั ม มนา ให้ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งและตั ว แทนจากสํา นั ก ที่ มีส ายงาน
สนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติทราบและถือปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุนด้านการประชุมวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ
• ดําเนินการตามขั้นตอนที่ ๔ แล้วเสร็จ
• มีการติดตามการดําเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุน
ด้านการประชุมวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ และจัดทํารายงานผลการดําเนินการ ปัญหา อุปสรรค
รวมทั้งกําหนดแนวทางพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับผลการดําเนินการและข้อเสนอแนะ เสนอต่อ
คณะกรรมการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
และหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดําเนินการต่อไป

๔

๕

ตัวชี้วัด ๑.๑.๔ ร้อยละความสําเร็จของการติดตามการดําเนินการตามญัตติและข้อปรึกษาหารือ
ของสมาชิกวุฒิสภาก่อนการประชุมวุฒิสภา
น้ําหนักร้อยละ ๖
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๔.๑ ร้อยละความสําเร็จของการติดตามการดําเนินการตามญัตติ
น้ําหนักร้อยละ ๓
คําอธิบาย
ญัตติ หมายถึง เรื่องหรือปัญหาที่สมาชิกวุฒิสภาหรือคณะรัฐมนตรี เสนอเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา เป็นข้อเสนอ
ใดๆ ที่มีความุม่งหมายจะให้วุฒิสภาพิจารณาดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา ซึ่งอาจนําไปสู่
การลงมติหรือวินิจฉัยชี้ขาดว่าจะให้ปฏิบัติอย่างไร
ในการนี้ เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้ติดตามและประมวลผลงานในด้านการควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดิน โดยเฉพาะ การพิจารณาญัตติ การปฏิบัติตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ข้อเสนอแนะต่างๆ ตามที่ที่ประชุม
วุฒิสภาได้มีมติ จึงสมควรให้ส่วนราชการได้มีการติดตามการดําเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม โดยมีการกําหนด
กระบวนการขั้น ตอนในการติด ตามการดํ า เนิ น การตามมติข องวุ ฒิ ส ภาให้มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ พร้อ มทั้ ง ให้ ร ายงานผลการ
ดําเนินการหรือผลความคืบหน้ามายังส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เจ้าภาพหลัก
สํานักวิชาการ (ผูร้ ายงาน)
หน่วยงานสนับสนุน สํานักการประชุม สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
สํานักการพิมพ์
สูตรการคํานวณ
= จํานวนญัตติที่มีการรายงานผลการดําเนินงานหรือรายงานความคืบหน้าของการดําเนินการ
จํานวนญัตติทั้งหมดที่ที่ประชุมมอบหมายให้ส่วนราชการต่าง ๆ ดําเนินการ

X ๑๐๐

เกณฑ์การให้คะแนน
๑.๑.๔.๑

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก

ร้ อ ยละความสํ า เร็ จ ของการติ ด ตามผล
การดําเนินการตามญัตติ

๓

๑
๓๐

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
๓
๔
๔๐ ๕๐ ๖๐

๕
๗๐

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๑๔๖ เงื่อนไข
๑. มีการจัดทําแผนการดําเนินการในการติดตามการดําเนินการตามญัตติในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ เป็นต้น
๒. มีการเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงผลการดําเนินการตามญัตติที่หน่วยงานต่างๆ ได้รายงาน
ผลการดําเนินการตามญัตติ
๓. มีการจัดทํารายงานการศึกษา วิเคราะห์ ผลการดําเนินการตามญัตติตามข้อ ๒ ส่งผลกระทบต่อการบรรเทา
ความเดือดร้อนและเร่งรัดให้มีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและประเทศชาติในภาพรวม สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ของการเสนอญัตติหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งมีการเผยแพร่ผลการดําเนินการตามญัตติให้ประชาชนได้รับทราบ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ
ทั้งนี้ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะต้องดําเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าว หากไม่ดําเนินการจะถูกหักคะแนน
อย่างน้อย ๐.๕ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๔.๒

ร้อยละความสําเร็จของการติดตามการดําเนินการตามข้อปรึกษาหารือ
ของสมาชิกวุฒิสภาก่อนการประชุมวุฒิสภา
น้ําหนักร้อยละ ๓

คําอธิบาย
การขอปรึกษาหารือก่อนการประชุมวุฒิสภา เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สมาชิกวุฒิสภาใช้เป็นเวทีในการนําเสนอ
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้รั ฐมนตรีหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนําไปสู่การช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหา
อย่า งไรก็ ตาม การดํา เนินการที่ผ่านมายัง ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัด เจน เนื่องจากเป็น เรื่องที่ไม่ได้บัญ ญัติไว้ในข้อบังคับ
การประชุมวุฒิสภาและไม่ได้เป็นเรื่องที่บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ข้อหารือบางส่วนจึงไม่ได้ถูกนําไป
ดําเนินการตามความประสงค์ของผู้หารือ ต่อมาได้เล็งเห็นประโยชน์ที่ประชาชนจะพึงได้รับจากการนําเสนอปัญหาผ่าน
ที่ประชุมวุฒิสภา ประธานวุฒิสภาจึงมีดําริให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภารับข้อหารือของสมาชิกวุฒิสภามาดําเนินการให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ เพื่อให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีกระบวนการขั้นตอนในการติดตามให้รัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่มี
หน้าที่นําข้อปรึกษาหารือก่อนการประชุมวุฒิสภาไปพิจารณาดําเนินการเพื่อรายงานผลการดําเนินการหรือผลความคืบหน้า
มายั ง สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาเพื่ อ จะได้ ร ายงานต่ อ ประธานวุ ฒิ ส ภา และแจ้ ง ให้ ส มาชิ ก วุ ฒิ ส ภาที่ เ ป็ น เจ้ า ของ
ข้อปรึกษาหารือได้รับทราบต่อไป
เจ้าภาพหลัก

สํานักงานประธานวุฒิสภา (ผู้รายงาน)

หน่วยงานสนับสนุน สํานักการประชุม สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
สูตรการคํานวณ
= จํานวนข้อปรึกษาหารือที่มีการรายงานผลการดําเนินการหรือรายงานความคืบหน้าของการเนินการ
จํานวนข้อปรึกษาหารือทั้งหมดตามที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับมอบหมายให้ดําเนินการ

X ๑๐๐

เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัด
๑.๑.๔.๒

ร้อยละความสําเร็จของการติดตามการ
ดําเนินนการขอปรึกษาหารือของสมาชิก
วุฒิสภาก่อนการประชุมวุฒิสภา

น้ําหนัก
๓

๑
๓๐

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
๓
๔
๔๐ ๕๐ ๖๐

๕
๗๐

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๑๔๗ เงื่อนไข
๑. มี ก ารจั ด ทํ า แผนการดํ า เนิ น การในการติ ด ตามการดํ า เนิ น การตามข้ อ ปรึ ก ษาหารื อ ในส่ ว นที่ อ ยู่
ในความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ เป็นต้น
๒. มีการเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงผลการดําเนินการตามข้อปรึกษาหารือที่หน่วยงานต่างๆ
ได้รายงานผลการดําเนินการตามการขอปรึกษาหารือ
๓. มีการจัดทํารายงานการศึกษา วิเคราะห์ ผลการดําเนินการตามข้อปรึกษาหารือตามข้อ ๒ ส่งผลกระทบต่อ
การบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งรัดให้มีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและประเทศชาติในภาพรวม
สอดคล้ อ งตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องข้ อ ปรึ ก ษาหารื อ หรื อ ไม่ อย่ า งไร รวมทั้ ง มี ก ารเผยแพร่ ผ ลการดํ า เนิ น การตาม
ข้อปรึกษาหารือให้ประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ
ทั้งนี้ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะต้องดําเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าว หากไม่ดําเนินการจะถูกหักคะแนน
อย่างละ ๐.๕ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความสําเร็จในการเสริมสร้างและพัฒนาข้อมูลเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลนิตบิ ัญญัติ
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
น้ําหนักร้อยละ ๖
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ผู้รายงาน) สํานักงานประธานวุฒิสภา
สํานักการต่างประเทศ สํานักวิชาการ สํานักการประชุม สํานักกํากับและตรวจสอบ
สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓ สํานักงานรายงานการประชุมและชวเลข สํานักกฎหมาย
สํานักภาษาต่างประเทศ
-

คําอธิบาย
๑. การรวบรวม ประมวล และพัฒนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนิติบัญญัติ โดยมีเป้าหมายหลัก คือ
ระบบบริการ (front office) ตามภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ด้านวิชาการ ด้านกฎหมาย ด้านการประชุม เป็นต้น
๒. การให้บริการ เป็นการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม
๓. เป้าหมายการให้บริการ เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ บุคคลในวงงานรัฐสภา ข้าราชการรัฐสภา
และประชาชนทั่วไป สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศด้านนิติบัญญัติได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
๔. ส่ ว นราชการสามารถดํ า เนิ น การตามแผนพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล เทคโนโลยี ส ารสนเทศระยะ ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) ที่กําหนดให้ต้องดําเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติ
๑. คณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนแผนการปฏิบัติการนําเข้าข้อมูล กําหนดจํานวน
ระบบและเกณฑ์ความทันสมัยของข้อมูล รวมทั้งความครบถ้วนถูกต้อง และร้อยละของข้อมูลที่นําเข้าในแต่ละระบบ
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ
๓. ติดตามผลและจัดทํารายงานปริมาณข้อมูลที่นําเข้าสู่ระบบฯ จํานวนการใช้งานข้อมูล ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
๔. จัดทํารายงานผลการใช้งานข้อมูล และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ รวมทั้งเสนอรายงานให้ผู้บริหารทราบ
๕. ดําเนินการทบทวนผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลนิติบัญญัติประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินการ กําหนดแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการ การสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พร้อมทั้งจัดทําแบบสํารวจและดําเนินการให้ได้รับผล
สํารวจความพึงพอใจ
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๑๔๘ เกณฑ์การให้คะแนน
พิจารณาจากการดําเนินการตัวชี้วัด ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
๒

๑.๒.๓

ร้อยละของการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ระดับความถี่ในการใช้บริการทางเว็บไซต์
(Page view)
ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ ระยะ ๓ ปี
(พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
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ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูล

๑

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

๙๐

๑.๒.๑
๑.๒.๒

๑

๑

๒

๓

๔

๕

๖๐

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๓๐๔,๐๐๐ ๓๑๔,๐๐๐ ๓๒๔,๐๐๐ ๓๓๔,๐๐๐ ๓๔๔,๐๐๐

เงื่อนไข:
๑. มีการจัดทําแผนการจัดเก็บข้อมูลย้อนหลังที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศฯระยะ ๓ ปี
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) โดยต้องมีเป้าหมายการจัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจน
๒. ความสําเร็จตามเป้าหมายพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของรายการข้อมูลนิติบัญญัติ ๘ รายการ ดังนี้
๑) ด้านการประชุมวุฒิสภาและกรรมาธิการ
๒) ด้านนิติบัญญัติ
๓) กระทู้ถาม
๔) ญัตติ
๕) การสรรหาและแต่งตั้งบุคคลในองค์กรอิสระ
๖) การถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง
๗) การรับเรื่องราวร้องทุกข์
๘) ด้านต่างประเทศ
๓. มีการจัดทํารายงาน ดังต่อไปนี้
๑) รายงานปริมาณข้อมูลที่นําเข้าสู่ระบบ
๒) รายงานผลการใช้งานข้อมูล
๓) รายงานผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ รวมทั้งเสนอรายงานให้ผู้บริหารทราบ
๔. รายงานผลการดําเนินการในภาพรวม พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศของรัฐสภาพิจารณาและกําหนดแนวทางในการดําเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของรัฐสภา (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖)
๕. ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒ Page views ประกอบด้วย
๑) Page views วุฒิสภา
๒) Page views e-library
๓) Page views กรรมาธิการ
๖. ตัวชี้วัด ๑.๒.๓ ให้วัดเฉพาะการดําเนินการตามแผนพัฒนา ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ทั้งนี้ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะต้องดําเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าว หากไม่ดําเนินการจะถูกหักคะแนน
อย่างน้อย ๐.๕ คะแนน

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๑๔๙ ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับความสําเร็จของการบูรณาการและการใช้ประโยชน์ของฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
น้ําหนักร้อยละ ๖
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพหลัก
หน่วยงานสนับสนุน

สํานักภาษาต่างประเทศ (ผู้รายงาน) สํานักการต่างประเทศ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คําอธิบาย
สํ านั กการต่ างประเทศ และสํ านั กภาษาต่ างประเทศมี อํ านาจหน้ าที่ ศึ กษา วิ เคราะห์ ติ ดตามสถานการณ์ ต่ างๆ
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ จารีตประเพณีและอื่น ๆ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ในวงงานรัฐสภา รวมทั้งการประสานงานและการปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการในการไปเยือนต่างประเทศ การประชุมระหว่างประเทศ ซึ่งในการดําเนินงานดังกล่าว จะต้องจัดเตรียม
เอกสารข้อมูลตามภารกิจทั้งในส่วนที่จัดทําขึ้นเอง และการประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอก
เพื่อติดตามสถานการณ์และพัฒนาการการดําเนินการของรัฐสภาและภาครัฐบาลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงาน ดังนั้นจึงควรมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในกรณีอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อลดความซ้ําซ้อนในการประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อจํากัดด้านระยะเวลา
ในการขอข้อมูลและเตรียมเอกสาร นอกจากนี้ การจัดทําระบบฐานข้อมูลด้านต่างประเทศยังเป็นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ที่ต้องการต่อยอดเพิ่มพูนความรู้ของตนเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านต่างประเทศ คาดการณ์สิ่งที่
จะเกิดขึ้น และมีบทบาทเชิงรุกมากขึ้น
กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการ ได้แก่
๑. ประธานวุฒิสภา
๒. คณะผู้แทนรัฐสภาไทย
๓. สมาชิกรัฐสภา
๔. บุคลากรในวงงานรัฐสภา
๕. หน่วยงานภายนอก
๖. ประชาชน
คํานิยาม
การจัดทําข้อมูลด้านต่างประเทศ หมายถึง การศึกษา การรวบรวม การติดตาม การแปล การวิเคราะห์และ/หรือ
การสังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และข้อมูลในวงงานรัฐสภา รวมทั้งประเด็นเฉพาะด้านทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อจัดทําเป็นข้อมูลสนับสนุนภารกิจของสมาชิกรัฐสภา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (ระดับทวิภาคี
และพหุภาคี)
การบูรณาการข้อมูลด้านต่างประเทศ หมายถึง สํานักการต่างประเทศ และสํานักภาษาต่างประเทศ นําข้อมูลทั้ง
ในและต่างประเทศที่เกิดจากการศึกษา การรวบรวม การติดตาม การแปล การวิเคราะห์และ/หรือการสังเคราะห์ มาเป็น
ข้อมูลกลางร่วมกันเพื่อให้บริการ เผยแพร่ และสนับสนุนวงงานรัฐสภา การประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ และงานรัฐสภาด้านต่างประเทศอื่น ๆ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
ข้อมูลด้านต่างประเทศ ประกอบด้วย ข้อมูลด้านการแปล ข้อมูลการเยือนต่างประเทศและการรับรองการเยือน
ต่างประเทศ และข้อมูลการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ
ขั้นตอนการดําเนินงาน การจัดทําและบูรณาการฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
๑. คณะกรรมการจัดทําและบูรณาการฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ ทบทวนแผน กําหนดคุณลักษณะฐานข้อมูล
การเชื่อมโยง การนําเข้า การเรียกใช้ และการเผยแพร่ในเว็บไซต์ โดยคณะกรรมการต้องกําหนดแผนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการด้วย
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๑๕๐ ๒. ศึกษา วิเคราะห์ สํารวจความต้องการข้อมูลของผู้ใช้บ ริการ และรวบรวมข้อมูล รายงานผลการศึ กษา
วิเคราะห์
๓. จัด ทํา แผนพัฒ นาฐานข้อ มูล ด้า นต่า งประเทศระยะปานกลาง และจัด ทํา Road map ระยะ ๓ ปี
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) พร้อมกําหนดระบบปฏิบัติการ การสืบค้นข้อมูลที่ตอบสนองการใช้งาน กรอบโครงสร้างของฐานข้อมูล
๔. ทบทวนการกําหนดโครงสร้างข้อมูล หมวดหมู่ข้อมูล
๕. ทบทวนการกําหนดการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติ
๖. ทบทวนการกําหนดการจัดทําระบบสืบค้นความสามารถในการสืบค้นข้อมูลที่สอดคล้องกับการเรียกใช้ข้อมูล
๗. จัดทําแผนปฏิบัติการฯประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (กําหนดกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ)
๘. คณะกรรมการฯ จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการต่างประเทศ ผู้รับผิดชอบดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการฯ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖
๙. ดําเนินการตามแผนและนําเข้าข้อมูลด้านต่างประเทศ
๑๐. ติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ พร้อมรายงานผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง
(รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน)
๑๑. จัดทํารายงานปริมาณข้อมูลที่มีการนําเข้า ที่แสดงให้เห็นถึงความครอบคลุม ความถูกต้อง ทันสมัยของ
ข้อมูล
๑๒. รายงานผลการดําเนินงาน การเรียกใช้หรือนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข
เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ (รอบ ๑๒ เดือน)
เกณฑ์การให้คะแนน
พิจารณาจากการดําเนินการตัวชี้วัด ดังนี้
๑.๓.๑
๑.๓.๒
๑.๓.๓
๑.๓.๔

๑

๑
๖๐

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
๓
๔
๖๕
๗๐
๗๕

๕
๘๐

๒

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

๑๐๐

๑

๖๐

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๒

๕๐

๕๕

๖๐

๖๕

๗๐

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก

ร้อ ยละของการนํ า เข้ า ข้ อมูล ด้า นต่า งประเทศ
ที่ มี อ ยู่ ใ นรู ป แบบดิ จิ ต อล ของปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖
ร้ อ ยละความสํ า เร็ จ ของการพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ร้อยละของการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการดําเนินการด้านต่างประเทศ
ของบุคลากรในสํานักด้านต่างประเทศ
ร้อยละของการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการดําเนินการ ของหน่วยงานอื่น
ในสังกัดรัฐสภา และ สมาชิกรัฐสภา

เงื่อนไข :
การประเมินในตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๒ ให้มีกระบวนการ/ขั้นตอนในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังต่อไปนี้
๑) จัดทําแผนดําเนินงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
๒) มีการศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการในการจัดเก็บข้อมูล
๓) มีการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ
๔) ประชาสัมพันธ์การใช้งาน
๕) ติดตาม ประเมินผลการใช้งานระบบ
ทั้งนี้ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะต้องดําเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าว หากไม่ดําเนินการจะถูกหักคะแนน
อย่างน้อย ๐.๕ คะแนน

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๑๕๑ ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
น้ําหนักร้อยละ ๕
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพหลัก
หน่วยงานสนับสนุน

สํานักประชาสัมพันธ์ (ผู้รายงาน)
-

คําอธิบาย :
วุฒิสภาเป็นกลไกสําคัญของอํา นาจนิติบัญ ญัติในการขั บ เคลื่อนระบบการเมือ งในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาหน่วยงานสนับสนุนการดําเนินงานด้านนิติบัญญัติ
ของชาติซึ่งมีหน้าที่ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การดําเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชนเพื่อให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ให้ความสําคัญ
กับเรื่องของการมีส่วนร่วมมาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจาก
สมาชิกวุฒิสภาและประชาชน”
สํา นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาจึ ง ได้จั ด โครงการส่ง เสริม ประชาธิ ป ไตยและการมี ส่ว นร่ ว มของประชาชน
เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยและสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับวุฒิสภา รวมทั้งการสร้าง
จิตสํานึกและกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และทั้งภาครัฐ เอกชน มีส่วนร่วมทางการเมืองให้เกิดความร่วมมือและการสร้างเครือข่าย
ผู้ นํ า นั ก ประชาธิ ป ไตยเพื่ อ ให้ ไ ด้ มี โ อกาสได้ เ ข้ า ร่ ว มในการรั บ รู ้ เรี ย นรู ้ ทํ า ความเข้ า ใจ ร่ ว มแสดงทั ศ นะ ตลอดจน
ร่วมกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ และกิจกรรมต่างๆ สําหรับการดําเนินการโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน จะเป็นการสร้างเสริมความรู้และทัศนคติของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่กําหนด
ตลอดจนการสนับสนุนเครือข่ายซึ่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเห็นว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สําคัญที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้
นําเสนอข้อคิดเห็น ร่วมพัฒนาและใช้ประโยชน์ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับวงงานรัฐสภาและ
บทบาทอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา
เครือข่ายผู้นํานักประชาธิปไตย หมายถึงผู้ผ่านการอบรมตามโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น
หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นํานักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และได้รับสัมฤทธิบัตรจากสํานักงานเลขาธิการ
วุฒสิ ภา
การดําเนินการโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
การดําเนินการโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ดังนี้
๑. กิจกรรม : เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นํานักประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม โดยเนื้อหาวิชา ประกอบด้วย
- ชีวิตกับการเมือง
- ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเสมอภาค
- เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ของประชาชน
- มาตรการกลไกการคุ้มครองสิทธิและการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ
- บทบาทอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา
- การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
๒. กิจกรรม : การสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายผู้นํานักประชาธิปไตย
ส่วนราชการสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายผู้นํานักประชาธิปไตย สําหรับกระบวนการดําเนินการ/ขั้นตอน
การปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑. ส่วนราชการจะต้องกําหนดขอบเขตการดําเนินงาน และมีการทบทวน วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
ในปีที่ผ่านมา มีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่จะดําเนินการให้กับผู้ประเมินภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๑๕๒ ๒.๒ กําหนดแนวทางในการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของการดําเนินการ กิจกรรม : การสนับสนุน
กิจกรรมเครือข่ายผู้นํานักประชาธิปไตย เช่น
- ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการฯ ไปยังเครือข่ายฯ
- กําหนดระยะเวลาที่เครือข่ายส่งโครงการฯ มายังสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- กําหนดประเด็นการคัดเลือกและที่สนองตอบต่อประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรและผลสัมฤทธิ์
ของการส่งเสริมประชาธิปไตยผ่านเครือข่ายที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เช่น ต้องเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับบทบาทอํานาจหน้าที่ของ
วุฒิสภา หรือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
- การพิจารณาคัดเลือกผลงานที่จะทําให้การสนับสนุนงบประมาณ
- ผลงานที่ได้รับการสนับสนุนดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนด
- วิธีการติดตามผลการดําเนินการโครงการฯ เช่น สังเกตการณ์ ร่วมเป็นวิทยากร
๒.๓ กําหนดแนวทาง/หลักเกณฑ์ในการพิจารณากิจกรรมที่เครือข่ายให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการส่งเสริม
สนับสนุนบทบาทอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภาหรือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
๒.๔ ติดตามผลและจัดทํารายงานผลการดําเนินการที่ครอบคลุมทั้งในส่วนผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
และผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการของเครือข่ายที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการให้ผู้บริหารทราบหรือ
พิจารณา
๓. สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ (รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน และรอบ
๑๒ เดือน)
๔. เผยแพร่ผลการดําเนินงานผ่านช่องทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย/เครือข่ายขยายผลการสร้างเครือข่ายผู้นํานักประชาธิปไตยวุฒิสภาให้มีความ
ต่อเนื่อง
๒. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย/เครือข่ายเป็นสื่อกลางองค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับความรู้ด้านการเมืองการปกครอง อาทิเช่น รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ อํานาจ
หน้าที่รัฐสภา
กลุ่มเป้าหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน
เกณฑ์ตัวชี้วัดการดําเนินการ
เชิงปริมาณ
- จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่เครือข่ายผู้นํานักประชาธิปไตยวุฒิสภาให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการส่งเสริม
สนับสนุนบทบาทอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา หรือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน (เครือข่ายในปี ๒๕๕๖)
เชิงคุณภาพ
- จํานวนการดําเนินการขยายผลการสร้างเครือข่ายของผู้นํานักประชาธิปไตยวุฒิสภา (เครือข่ายก่อนปี ๒๕๕๖)
- ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังจากการดําเนินการของเครือข่ายที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการ
แผนการดําเนินการประเมินผล
๑. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ติดตามประเมินผลกิจกรรมการขยายผลความรู้ด้านประชาธิปไตยวุฒิสภา เช่น แบบลงทะเบียนเครือข่าย
การรายงานผลกิจกรรมที่เครือข่ายขยายผลความรู้ด้านประชาธิปไตย /รายงานการประชุมของเครือข่าย/การสัมภาษณ์
บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ/ภาพถ่ายกิจกรรม เป็นต้น
๒. วิเคราะห์ข้อมูล
๓. สรุปรายงานผลการประเมินผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๑๕๓ ตารางแผนการดําเนินการ
ที่

ไตรมาส ๑

การดําเนินการ

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ กําหนดแนวทาง/หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
สนับสนุนกิจกรรมที่เครือข่าย
๒ แจ้งให้เครือข่ายเสนอโครงการ/กิจกรรม
๓ คัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่จะให้การ
สนับสนุนน
๔ เครือข่ายดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่ให้การ
สนับสนุนน
๕ จัดทําสรุปรายงานผลการให้ผู้บริหารได้ทราบ
เกณฑ์การให้คะแนน
พิจารณาจากการดําเนินการตัวชี้วัด ดังนี้
๑.๔.๑

๑.๔.๒

๑.๔.๓

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เครือข่ายผู้นํา
นักประชาธิปไตยวุฒิสภาให้ความร่วมมือเกี่ยวกับ
การส่งเสริมสนับสนุนบทบาทอํานาจหน้าที่ของ
วุฒิสภา หรือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน
จํานวนเครือข่ายก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ที่ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณได้ ดํ า เนิ น การ
ข ย า ย ผ ล ก า ร ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย ข อ ง ผู้ นํ า นั ก
ประชาธิปไตยวุฒิสภา อย่างน้อย ๓๐ คน ต่อกลุ่ม
เครือข่ายใหม่
จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่เครือข่ายใหม่เสนอ
เข้ารับการพิจารณา

๒

๒

๑

๑
๔

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
๓
๔
๘
๑๒
๑๖

๕
๒๐

๔
๖
๘
๑๐
๑๒
เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย

๖

๙

๑๒

๑๕

๑๘

ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
น้ําหนักร้อยละ ๑๕
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ร้ อ ยละความสํ า เร็ จ ในการบรรลุ เ ป้ า หมายตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี
ของส่วนราชการ
น้ําหนักร้อยละ ๘
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพหลัก
หน่วยงานสนับสนุน

สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน) และสํานักที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติราชการ
-

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๑๕๔ คําอธิบาย
การประเมินความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดให้ประเมินผล
สําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่อยู่ในการควบคุม กํากับ การดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาโดยกําหนดการประเมินความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี หรือ
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ทั้งนี้ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการที่นํามาประเมินจะต้องเป็นเรื่องที่สําคัญ และมีน้ําหนักที่จะส่งผลให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายเชิงพันธกิจ ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ โดยให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภากําหนดรายชื่อตัวชี้วัดที่จะนํามาประเมินให้
แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เกณฑ์การประเมิน
การประเมินความสําเร็จการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัด ให้พิจารณาผลสําเร็จตามตัวชี้วัดที่นาํ มาทําความตกลง
ตารางและสูตรการคํานวณ
เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ
ร้อยละของเป้าหมายผลผลิต
๑ ๒ ๓ ๔
๕

ตัวชี้วัด
(i)

น้ําหนัก
(Wi)

KPI๑
KPI๒
.
.
KPIi
น้ําหนักรวม

W๑
W๒
.
.
Wi
∑ Wi = ๑

๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐

๗๐
๗๐
๗๐
๗๐
๗๐

๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐

๙๐
๙๐
๙๐
๙๐
๙๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

คะแนนที่ได้
(SMi)
SM๑
SM๒
.
.
SMi

คะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
(Wi × SMi)
(W๑ × SM๑)
(W๒ × SM๒)
.
.
(Wi × SMi)
∑ (Wi × SMi)

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก เท่ากับ
∑ (Wi × SMi)
∑ Wi

หรือ

(W๑ × SM๑) + (W๒ × SM๒) + . . . + (Wi × SMi)
W๑ + W๒ + . . . + Wi

โดยที่
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ให้กับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมหรือ
เทียบเท่าและผลรวมของน้ําหนักของทุกเป้าหมายผลผลิต เท่ากับ ๑
SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของเป้าหมายผลผลิต
i หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ; ๑, ๒, ... , i
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ ร้อยละ ๑ ต่อคะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
∑ (Wi × SMi) = ๑
∑ (Wi × SMi) = ๒
∑ (Wi × SMi) = ๓
∑ (Wi × SMi) = ๔
∑ (Wi × SMi) = ๕
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๑๕๕ ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการที่ส่วนราชการ
กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ
น้ําหนักร้อยละ ๗
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน) สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักบริหารงานกลาง
สํานักการคลังและงบประมาณ สํานักกฎหมาย สํานักภาษาต่างประเทศ
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข สํานักการพิมพ์
-

คําอธิบาย
เพื่อให้ส่วนราชการมีการบูรณาการและการบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานภายในสังกัดให้เกิดความ
ร่วมมือในการปฏิบัติราชการ ช่วยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการได้อย่าง
สมบูรณ์
เกณฑ์การประเมิน
การประเมินความสํ าเร็จของโครงการ ให้พิจ ารณาความก้าวหน้า ในการดํา เนินงานตามแผน/โครงการ หรือ
การบรรลุเป้าหมายของโครงการที่กําหนดในแผน โดยจะประเมินผลเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สูตรการคํานวณ
=

จํานวนโครงการที่สามารถดําเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย
จํานวนโครงการทั้งหมดที่นํามาประเมิน

X ๑๐๐

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อคะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
ดําเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีแล้วเสร็จ
ดําเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีแล้วเสร็จ
ดําเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีแล้วเสร็จ
ดําเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีแล้วเสร็จ
ดําเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีแล้วเสร็จ

คิดเป็นร้อยละ ๖๕
คิดเป็นร้อยละ ๗๐
คิดเป็นร้อยละ ๗๕
คิดเป็นร้อยละ ๘๐
คิดเป็นร้อยละ ๘๕

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๑๕๖ มิติที่ ๒ : มิตดิ ้านคุณภาพการให้บริการ

น้ําหนักร้อยละ ๒๐

ประเด็นการประเมิน : เสริมสร้างธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
น้ําหนักร้อยละ ๖
คําอธิบาย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ส่วนราชการนําหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารราชการ ซึ่งหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย ๑๐ หลัก ได้แก่ หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/Value for money) หลักความเสมอภาค (Equity) หลักมุ่งฉันทามติ (Consensus
Oriented) หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หลักการ
กระจายอํานาจ (Decentralization) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) และหลักนิติธรรม (Rule of law)
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีภารกิจหลักในการสนับสนุนกระบวนการ
นิติบัญญัติและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงมีความจําเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องนําหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ การดําเนินการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้ระบุไว้ในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
“มาตรา ๕ การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นไปตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”
นอกจากนี้ตามแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) และแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) มุ่งเน้นและ
ให้ความสําคัญกับการบริหารราชการและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อ
เป็นการส่งเสริม สนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติให้สอดคล้องการดําเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ดังนั้น จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจึงจําเป็นต้องนําหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี มากําหนดแนวทางการดําเนินงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาจะมุ่งเน้นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในส่วนของ หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) ทั้งนี้ ความเปิดเผย/
โปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา หมายถึง การปฏิบัติราชการโดยมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส และผู้บริหาร
มีบทบาทในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสในองค์กรอย่างจริงจัง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จําเป็นและเชื่อถือได้ โดยมีการ
วางระบบให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปโดยง่าย การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ
การเผยแพร่ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านและผลการประเมิ น ตนเองต่ อ สาธารณะ การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ อย่ า งโปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
มุ่งประโยชน์ส่วนรวมไม่เลือกปฏิบัติ และการมีระบบกลไกการจัดการกับเรื่องร้องเรียน เพื่อจัดการและตอบสนองต่อ
ข้อร้องเรียน สามารถแก้ไขปัญหาตลอดจนคุ้มครองผู้ร้องเรียนได้อย่างเหมาะสมช่วยในการป้องกันและปิดกั้นความเสี่ยง
ที่จะเกิดความไม่เป็นธรรมหรือทุจริตคอร์รัปชั่น
ทั้งนี้ ในการดําเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความโปร่งใสส่วนราชการจะต้องให้ความสําคัญต่อการ
พัฒนาองค์กรเพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบัติราชการ ตามมาตรฐานความโปร่งใสที่กําหนดนั้น
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพหลัก
สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน)
หน่วยงานสนับสนุน
สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักบริหารงานกลาง
สํานักการคลังและงบประมาณ สํานักการต่างประเทศ สํานักวิชาการ
สํานักการประชุม สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓
สํานักกฎหมาย สํานักภาษาต่างประเทศ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักรายงานการประชุม
สํานักการพิมพ์ กลุ่มตรวจสอบภายใน
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๑๕๗ เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
๑

๒

๓

๔

๕

เกณฑ์การให้คะแนน
• มีการกําหนดมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยมาตรฐานความโปร่งใส
ดังกล่าวจะต้องผ่านความเห็นชอบจาก อ.ก.ร.ที่เกี่ยวข้องและเสนอ ก.ร. เพื่อให้ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาดําเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖
• มีการชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
รายละเอียดของมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
รวมทั้งแนวทางการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส ให้แก่ข้าราชการในส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาได้รับทราบและเข้าใจภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
• มีผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส ครั้งที่ ๑ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
พร้อมทั้งจัดทํารายงานผลการประเมินปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เสนอหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
พิจารณา
• จัดทําแผนการสร้างความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ และสอดคล้อง
กับมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
• มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาโดยมี
องค์ประกอบตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีการประเมินการ
ดําเนินการมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา รวมทั้งจัดทํารายงานผลการประเมิน
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เสนอหัวหน้าส่วนราชการภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
• รายงานผลการประเมินการดําเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เสนอ อ.ก.ร. ที่เกี่ยวข้อง และ ก.ร. เพื่อพิจารณาและ
ดําเนินการต่อไป

ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
น้ําหนักร้อยละ ๗
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

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

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มาตรฐานทางจริยธรรมของ
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น
ซึ่ง จะต้ อ งมีก ลไกและระบบในการดํา เนิน งานเพื่อให้ก ารบัง คับใช้เป็น ไปอย่า งมี ประสิ ทธิภ าพ รวมทั้ ง กําหนดขั้ นตอน
การลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่กําหนดขึ้นให้ถือว่าเป็น
การกระทําผิดทางวินัย
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๑๕๘ คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) จึงกําหนดให้มีประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาขึ้น เพื่อให้ข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ พนักงานราชการ และลูกจ้างในส่วนราชการสังกัดรัฐสภายึดถือปฏิบัติ
ข้าราชการรัฐสภามีคุณธรรมและจริยธรรมและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา หมายถึง การครองตน
หรือการประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพของตน
และประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา กล้ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อธํารงศักดิ์ศรีแห่งอาชีพข้าราชการ ตลอดจน
ความถูกต้องและชอบธรรมในงานในแวดวงราชการ และประเทศโดยรวม
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
๑

๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
• มีการประเมินผลพฤติกรรมที่สอดคล้องกับประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (Pre-Test)
• มีการจัดทําแผนปฏิบัติการของข้าราชการรัฐสภาตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดัน
การปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมข้ า ราชการรั ฐ สภา ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย
ในแผนการดําเนินการอย่างน้อยต้องมีการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ ข้อ ๑๙ (๒),
(๓) และข้อ ๒๒ (๔) โดยผลลัพธ์ของการดําเนินการตามแผนฯ จะต้องมีมาตรการหรือแนวทางตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ข้อ ๑๙ (๒),(๓) และข้อ ๒๒ (๔)
มีการดําเนินการตามแผนฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
มีการดําเนินการตามแผนฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
มีการดําเนินการตามแผนฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐
มีการประเมินผลพฤติกรรมของข้าราชการรัฐสภาที่สอดคล้องกับประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รั ฐ สภา (Post-Test)
พร้อ มทั้ ง จัด ทํา รายงานผลของพฤติ ก รรมของข้ า ราชการรัฐ สภา
เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง/หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
• มีก ารรายงานผลการดํา เนิ น งานตามแผนฯ ปัญ หา อุ ป สรรค และข้อ เสนอแนะ เพื่ อ เสนอ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง/หัวหน้าส่วนราชการ

•
•
•
•

เงื่อนไข : หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องนําผลการประเมินตามประมวลจริยธรรมและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแนวทาง
การปฏิบัติหรือแก้ไขเพิ่มเติมตามประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมซึ่งได้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ประเด็นการประเมิน : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
น้ําหนักร้อยละ ๗
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพหลัก

สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน)
สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักบริหารงานกลาง
สํานักการคลังและงบประมาณ สํานักการต่างประเทศ สํานักวิชาการ
สํานักการประชุม สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓
สํานักกฎหมาย สํานักภาษาต่างประเทศ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักการพิมพ์ กลุ่มตรวจสอบภายใน
หน่วยงานสนับสนุน กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๑๕๙ คําอธิบาย :
ผู้ รั บบริ การ หมายถึ ง กลุ่ มผู้ รั บบริ การที่ เป็ นผู้ รั บบริ การ เช่ น สมาชิ กรั ฐสภา ประชาชน และส่ วนราชการอื่ นๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยพิ จ ารณาจากผลสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารของส่ ว นราชการ โดยผู้ ป ระเมิ น จากภายนอก
มาดําเนินการ โดยมีประเด็นการสํารวจ ดังนี้
๑. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
๒. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
๓. ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
๔. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ
๕. ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
๖. ความพึงพอใจในการปรับปรุงการให้บริการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๕
ร้อยละ ๙๐

เงื่อนไข :
๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะต้องส่งรายละเอียดประเด็นที่จะทําแบบสํารวจให้ที่ปรึกษาเพื่อทําการสํารวจ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
๒. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดเตรียมฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ ในแต่ละงานที่จะนํามา
สํารวจไว้ที่ส่วนราชการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสําหรับการสํารวจความพึงพอใจ
๓. งานที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเสนอให้สํารวจ ที่ปรึกษาสงวนสิทธิ์ในการสุ่มตัวอย่างเพื่อการสํารวจความพึง
พอใจและจะต้องให้เป็นไปตามหลักการทางสถิติเพื่อการสํารวจหรือวิจัย
๔. งานที่ส่วนราชสังกัดรัฐสภาการเสนอให้สํารวจ ที่ปรึกษาสามารถให้ข้อสังเกตและขอให้มีการปรับเปลี่ยนได้กรณีที่
เห็นว่าไม่เหมาะสม เช่น เป็นงานที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา หรือเป็นงานที่ไม่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เป็นต้น

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๑๖๐ มิติที่ ๓ : มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

น้ําหนักร้อยละ ๑๕

ประเด็นการประเมิน : การบริหารงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความสําเร็จในการบริหารงบประมาณ
น้ําหนักร้อยละ ๑๐
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม
น้ําหนักร้อยละ ๕
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพหลัก

สํานักการคลังและงบประมาณ (ผู้รายงาน)
สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักบริหารงานกลาง
สํานักการต่างประเทศ สํานักวิชาการ สํานักการประชุม สํานักกํากับและตรวจสอบ
สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓ สํานักกฎหมาย สํานักภาษาต่างประเทศ
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักการพิมพ์ สํานักนโยบายและแผน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
หน่วยงานสนับสนุน
คําอธิบาย
• ผลสําเร็จของการบริหารงบประมาณประจําปีพิจารณาอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมของ
สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา โดยไม่ ร วมงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรเพิ่ ม เติ ม ระหว่ า งปี ง บประมาณหรื อ
เงินงบประมาณที่ไม่สามารถดําเนินการเบิกจ่ายได้ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่ให้เบิกจ่ายได้ หรืออยู่ระหว่างการตกลง
กั บกระทรวงการคลั ง เพื่ อ ดํ า เนิ น การเบิ ก จ่ า ยตามกฎหมายตลอดจนงบบุ ค ลากรที่ ยั ง ไม่ มี ก ารบรรจุ ห รื อ แต่ ง ตั้ ง และ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อดําเนินกิจกรรมในภารกิจของสมาชิกวุฒิสภา ทั้งนี้ ให้ใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจาก
สํานักการคลังและงบประมาณหรือข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
สูตรการคํานวณเป็นดังนี้
สูตรการคํานวณ
=

เงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย
วงเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมที่ได้รับจัดสรร

× ๑๐๐

• การคํ า นวณเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยภาพรวม จะไม่ ร วมงบประมาณที่ สํ า นั ก งานประหยั ด ได้ แ ละไม่ ไ ด้
นําเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ต่อ ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการรายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดได้
ดังกล่าว (งบประมาณเหลือจ่าย) เพื่อใช้ประกอบการประเมินผล
• ในกรณี ที่ ส่ วนราชการนํ าเงิ นงบประมาณที่ ประหยั ดได้ จากโครงการเดิ มไปใช้ ในโครงการอื่ นๆ การเบิ กจ่ าย
เงินงบประมาณของโครงการใหม่จะนํามาใช้คํานวณอัตราการเบิกจ่ายด้วย
• ในกรณีที่ส่วนราชการมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้จ่ายในรายการใดๆ จะต้องนํามาใช้คํานวณอัตรา
การเบิกจ่ายด้วย

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๑๖๑ เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ ๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ ๘๕
อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ ๘๗.๕
อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ ๙๐
อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ ๙๒.๕
อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ ๙๕

หมายเหตุ
ทังนี้อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณตามเกณฑ์ระดับคะแนนที่ ๑ – ๕ ให้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน
น้ําหนักร้อยละ ๕
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพหลัก
หน่วยงานสนับสนุน

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

คําอธิบาย
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คําปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ
ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการ
บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
การควบคุม และการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบ
ความสําเร็จของการตรวจสอบภายในภาคราชการ พิจารณาจากความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ในการปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
• จัดทําแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งแผนการตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วน
ประกอบด้วย
- ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงที่นํามาใช้
- การวิเคราะห์ความเสี่ยง
- การจัดลําดับความเสี่ยง
- วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
- ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ
- ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
• แผนการตรวจสอบประจําปีได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการภายในเดือนกันยายน

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๑๖๒ ระดับคะแนน

๒ และ ๓

๔

๕

เกณฑ์การให้คะแนน
• แผนการตรวจสอบมีการกําหนดประเภทการตรวจสอบอย่างน้อย ๓ ด้าน ได้แก่
- การตรวจสอบด้านการเงิน
- การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
- การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน
• จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจําปี โดยจะต้องแสดง
ให้เห็นรายละเอียด ดังนี้
- วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน
- ขอบเขตการปฏิบัติงาน
- การจัดสรรทรัพยากร
- แนวทางการปฏิบัติงาน
• จัด ทํ า รายงานผลการตรวจสอบครบถ้ว นตามที ่กํา หนดในแผนการตรวจสอบโดยมีอ งค์ป ระกอบ
ของรายงานผลการปฏิบัติง านตรวจสอบประกอบด้ว ย วัต ถุป ระสงค์ข องการตรวจสอบ ขอบเขตการ
ตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบ และเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือสั่งการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่มีในรายงานฯ
• รายงานผลการดําเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการสั่งการ
• มี ก ารรายงานผลการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านหรื อ การตรวจสอบการดํ า เนิ น งาน โดยวิ เ คราะห์
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน รวมทั้งมีการแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน

การพิจารณาระดับคะแนนแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๔ ขั้นตอน
ขั้นตอน
๑
๒
๓
๔
รวม

โดยมีระดับคะแนน ดังนี้
คะแนนเต็ม
๑.๐๐ คะแนน
๒.๐๐ คะแนน
๑.๐๐ คะแนน
๑.๐๐ คะแนน
๕.๐๐ คะแนน

เงื่อนไข :
ให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดส่งเอกสารข้อมูล เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประเมินผลตามเกณฑ์ตัวชี้วัดนี้ให้สํานัก
กํากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ดังนี้
เอกสารที่ต้องจัดส่ง
๑. แผนการตรวจสอบประจําปีที่ได้รับการอนุมัติแล้ว พร้อมทั้ง เอกสารหรือ
หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
๒. แผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องตามแผนการตรวจสอบประจําปีที่วางไว้ ดังนี้
๒.๑) การตรวจสอบด้านการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับ (อย่างน้อย ๑ เรื่อง)
๒.๒) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน
(อย่างน้อย ๒ เรื่อง)
๓. รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ยกเว้น การตรวจสอบที่ดําเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ เมื่อ
เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือสั่งการแล้ว
ให้จัดส่งภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖

กําหนดส่ง
ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖

จัดส่งทันทีหลังจากที่นําเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบหรือสั่งการแล้ว

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๑๖๓ เหตุผล :
เพื่ อ ให้ ผู้ ต รวจสอบภายในสามารถปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลเป็ น ไปตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
เพื่อให้ ส่ว นราชการสั ง กั ดรัฐ สภามีข้ อมูล การปรั บ ปรุง การบริ หารความเสี่ ยง การควบคุ ม และกํ า กั บ ดู แ ลการ
ปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดในยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา อีกทั้งเป็น
การป้องกันการทุจริตได้อีกทางหนึ่ง เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้เห็นถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ประเด็นการประเมิน : การจัดทําต้นทุนต่อหน่วย

ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและดําเนินงาน
ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
น้ําหนักร้อยละ ๕
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพหลัก

สํานักการคลังและงบประมาณ (ผู้รายงาน)
สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักบริหารงานกลาง
สํานักการต่างประเทศ สํานักวิชาการ สํานักการประชุม สํานักกํากับและตรวจสอบ
สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓ สํานักกฎหมาย สํานักภาษาต่างประเทศ
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักการพิมพ์ สํานักนโยบายและแผน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
หน่วยงานสนับสนุน
-

คําอธิบาย
• ความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดทําบัญชีต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดและนําเอาผลการคํานวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรของหน่วยงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ
• การดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หมายถึงการที่
ส่วนราชการสามารถดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้แล้วเสร็จ
ครบถ้วนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เกณฑ์การให้คะแนน
กํา หนดเป็น ระบบขั้น ของความสํา เร็จ (Milestone) แบ่ ง เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจ ารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ขั้นตอนที่ ๑
3
3
3
3
3

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔
3
3
3
3

3
3
3

3
3

ขั้นตอนที่ ๕

3

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๑๖๔ โดยที่ :
ระดับคะแนน
๑
๒

๓
๔
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
• ส่วนราชการมีการระบุต้นทุนทางตรงเข้าสู่กิจกรรมย่อยหรือศูนย์ต้นทุนในระบบ GFMIS และส่งมอบให้หน่วยงาน
ในองค์กรร่วมตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม สําหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
• จัดทําบัญชีต้นทุนผลผลิตย่อยและกิจกรรมย่อย สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคํานวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางทราบ
• จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยอย่างน้อยแผนดังกล่าวจะต้องมีแผนที่เกี่ยวกับ
การประหยัดในเรื่องดังนี้
- กระดาษ
- หมึกพิมพ์
- น้ํามัน
- ไฟ้ฟ้า
- น้ําประปา
ทั้งนี้ ให้พิจารณารายงานผลการวิเคราะห์ของต้นทุนของเรื่องดังกล่าวในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ถ้ามี)
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดเป้าหมายในการประหยัดในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งกําหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตขององค์กร และแผน
ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ
• เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้ง วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว และจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ
• ดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ สําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนด
• มีผลการประหยัดโดยเฉลี่ยในเรื่องต่างๆ ตามระดับคะแนนที่ ๒ (กระดาษ , หมึกพิมพ์ , น้ํามัน , ไฟฟ้า และ
น้ําประปา) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ โดย
- ผลการประหยัดโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ได้คะแนน ๐.๗๕ คะแนน
- ผลการประหยัดโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔ ได้คะแนน ๐.๖๐ คะแนน
- ผลการประหยัดโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ได้คะแนน ๐.๔๕ คะแนน
- ผลการประหยัดโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ได้คะแนน ๐.๓๐ คะแนน
- ผลการประหยัดโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ได้คะแนน ๐.๑๕ คะแนน
• จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ

เงื่อนไข :
- การดําเนินการในระดับคะแนนที่ ๑, ๒ และ ๓ ให้ดําเนินการแล้วเสร็จภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
- การดําเนินการในระดับคะแนนที่ ๕ ให้ดําเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
- ในกรณีที่ผลการดําเนินการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาไม่สามารถประหยัดทรัพยากรและพลังงานได้ตามเกณฑ์
การประเมินระดับคะแนน ๕ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาต้องแสดงข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลผลิต ผลลัพธ์ที่แสดงถึงผลิตภาพที่เพิ่มขึ้น (productivity) อันเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรและพลังงานเท่าเดิม
หรือเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
เพื่อให้มีข้อมูลการเงินที่นําไปใช้ในการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน นําไปสู่การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารงบประมาณ

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๑๖๕ มิติที่ ๔ : มิติด้านการพัฒนาองค์กร
¾

น้ําหนักร้อยละ ๑๕

ประเด็นการประเมิน : การพัฒนาบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ ๘

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
น้ําหนักร้อยละ ๑๕
กรณีที่ ๑ ส่วนราชการที่ผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL)
ระดั บความสํ าเร็ จของการพั ฒนาคุ ณภาพการบริ หารจั ดการภาครั ฐ ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
แบ่งออกเป็น ๒ ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัด
๘..๑
๘..๒

ระดับความสําเร็จของการผ่านการตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) (หมวด ๑ – ๗)
ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (Application Report)
รวม

ตัวชี้วัดที่ ๘.๑

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
๑๐
๕
๑๕

ระดับความสําเร็จของการผ่านการตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) (หมวด ๑ – ๗)
น้ําหนักร้อยละ ๑๐

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพหลัก

สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน)
สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักบริหารงานกลาง สํานักการคลังและ
งบประมาณ สํานักการต่างประเทศ สํานักวิชาการ
สํานักการประชุม สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓
สํานักกฎหมาย สํานักภาษาต่างประเทศ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํ า นั ก รายงานการประชุ ม และชวเลข สํ า นั ก เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
สํานักการพิมพ์ กลุ่มตรวจสอบภายใน
หน่วยงานสนับสนุน -

คําอธิบาย :
• ส่วนราชการที่ไ ด้รับการรับ รองว่าผ่านเกณฑ์คุณ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้ นฐาน จะได้
คะแนนตัวชี้วัดที่ ๘.๑ โดยปริยาย อย่างไรก็ตามส่วนราชการต้องมุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐทั้ง ๗ หมวด เพื่อรองรับการเข้าสู่รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐต่อไป

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๑๖๖ เกณฑ์การให้คะแนน :
วัดความสําเร็จจากผลการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน โดย
ส่วนราชการที่มีผลการตรวจฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ในทุกหมวด จะได้คะแนนตัวชี้วัดนี้เท่ากับ ๑๐ โดยปริยาย

ตัวชี้วัดที่ ๘.๒

ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (Application Report)
น้ําหนักร้อยละ ๕

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพหลัก

สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน)
สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักบริหารงานกลาง
สํานักการคลังและงบประมาณ สํานักการต่างประเทศ สํานักวิชาการ
สํานักการประชุม สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓
สํานักกฎหมาย สํานักภาษาต่างประเทศ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํ า นั ก รายงานการประชุ ม และชวเลข สํ า นั ก เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
สํานักการพิมพ์ กลุ่มตรวจสอบภายใน
หน่วยงานสนับสนุน -

คําอธิบาย :
• รายงานผลการดําเนินการ (Application Report) เป็นเอกสารที่สะท้อนให้เห็นระบบบริหารจัดการ
โดยรวม และผลการดําเนินการขององค์การ โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นกรอบในการอธิบาย
การประเมินผล
ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานผลการดําเนินการตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Application Report)

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
๕

๑

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
๓
๔

๕

๑

๒

๕

๓

๔

เกณฑ์การให้คะแนน :
กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)
ระดับคะแนน
ขั้นตอนที่ ๑
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔
ขั้นตอนที่ ๕
๑
9
๒
9
9
๓
9
9
9
๔
9
9
9
9
๕
9
9
9
9
9

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๑๖๗ โดยที่ :
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
หมายเหตุ :

เกณฑ์การให้คะแนน
จัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์กร ได้ครบถ้วน
จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐

การประเมินผลตัวชี้วัดย่อยนี้จะพิจารณาจากคุณภาพของรายงานผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (Application Report) ด้วย ทั้งนี้ หากรายงานดังกล่าว ขาดความสมบูรณ์
จะถูกปรับลดคะแนนไม่เกิน ๐.๕๐๐๐ คะแนน จากคะแนนภาพรวมของตัวชี้วัด ๘.๒ โดยมีรายละเอียด
เกณฑ์การปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ ดังนี้

ประเด็นการปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ
คําตอบไม่ครบถ้วน คําตอบไม่ตรงประเด็น หรือคําตอบไม่ครอบคลุม
ประเด็น ADLI มากกว่า ๘๐% ของคําถามทั้งหมด
คําตอบไม่ครบถ้วน คําตอบไม่ตรงประเด็น หรือคําตอบไม่ครอบคลุม
ประเด็น ADLI มากกว่า ๗๕% ของคําถามทั้งหมด
คําตอบไม่ครบถ้วน คําตอบไม่ตรงประเด็น หรือคําตอบไม่ครอบคลุม
ประเด็น ADLI มากกว่า ๗๐% ของคําถามทั้งหมด
คําตอบไม่ครบถ้วน คําตอบไม่ตรงประเด็น หรือคําตอบไม่ครอบคลุม
ประเด็น ADLI มากกว่า ๖๕% ของคําถามทั้งหมด
คําตอบไม่ครบถ้วน คําตอบไม่ตรงประเด็น หรือคําตอบไม่ครอบคลุม
ประเด็น ADLI มากกว่า ๖๐% ของคําถามทั้งหมด

กรณีที่ ๒

คะแนนที่ปรับลด
๐.๕๐๐๐
๐.๔๐๐๐
๐.๓๐๐๐
๐.๒๐๐๐
๐.๑๐๐๐

ส่วนราชการที่ไม่ผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
(Certified FL)

คําอธิบาย :
• ในกรณีที่ส่วนราชการดําเนินการไม่ผ่านการรับรองว่าผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน โดยมีคะแนนผลการดําเนินการน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ในหมวดใดหมวดหนึ่ง หรือทุกหมวด ให้ส่วนราชการ
ดําเนินการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานทั้ง ๗ หมวด เพื่อให้ผลการดําเนินการ
มีความสอดคล้องเชื่ อมโยงกั นในแต่ละหมวด และเป็ นผลการดํ าเนินการ ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยแบ่งออกเป็ น
๒ ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๑๖๘ น้ําหนัก
(ร้อยละ)
๑๒

ตัวชี้วัด
๘.๑
๘.๒

ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
(Fundamental Level: FL) (หมวด ๑ – ๖)
ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จของ
ผลลัพธ์การดําเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด ๗)
รวม

ตัวชี้วัดที่ ๘.๑

๓

๑๕

ร้อ ยละของการผ่านเกณฑ์คุณ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
(Fundamental Level: FL) (หมวด ๑ – ๖)
น้ําหนักร้อยละ ๑๒

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพหลัก

สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน)
สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักบริหารงานกลาง สํานักการคลังและ
งบประมาณ สํานักการต่างประเทศ สํานักวิชาการ
สํานักการประชุม สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓
สํานักกฎหมาย สํานักภาษาต่างประเทศ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํ า นั ก รายงานการประชุ ม และชวเลข สํ า นั ก เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
สํานักการพิมพ์ กลุ่มตรวจสอบภายใน
หน่วยงานสนับสนุน -

คําอธิบาย :
• ส่วนราชการจะต้องดําเนินการเพื่อให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ครบทุกหมวด
(หมวด ๑ – ๖) โดยคิดน้ําหนักหมวดร้อยละ ๒
เกณฑ์การให้คะแนน :
วั ด ความสํ า เร็ จ ของการผ่ า นเกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ระดั บ พื้ น ฐานครบทุ ก หมวด
(หมวด ๑ – ๖) โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น ดังนี้
การประเมินผล
ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level: FL) (หมวด ๑ – ๖)

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

๑

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
๓
๔

๑๒

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

๕
๑๐๐

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๑๖๙ ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ
ของผลลัพ ธ์ก ารดํ า เนิน การ (ผลลัพ ธ์ข องกระบวนการ) ของส่ว นราชการ
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด ๗)
น้ําหนักร้อยละ ๓
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพหลัก

สํานักที่ถูกเลือกตัวชี้วัดผลลัพธ์ในแต่ละหมวด (หมวด ๑ – ๖)
หมวดละ ๑ ตัวชี้วัด
หน่วยงานสนับสนุน -

คําอธิบาย :
• ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของร้ อ ยละเฉลี่ ย ถ่ ว งน้ํ า หนั ก ในการบรรลุ เ ป้ า หมายความสํ า เร็ จ ของผลลั พ ธ์
การดําเนินการของส่วนราชการ หมายถึง การวัดความสําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการ (หมวด ๗) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อน
ผลการดําเนินการของหมวด ๑ – ๖
• ส่วนราชการเลือกตัวชี้วัดผลลัพธ์หมวด ๑ – ๖ จํานวนหมวดละ ๑ ตัวชี้วัด โดยแต่ละตัวชี้วัดมีค่า
น้ําหนักคะแนนเท่ากันทุกตัวชี้วัด และผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวชี้วัดรวมกันเท่ากับ ๑ ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการแจ้งรายชื่อ
ตัวชี้วัดที่เลือกดังกล่าวมาพร้อมกับการรายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือน ตามแบบฟอร์มที่ ๑ - FL
• การจัดทํา รายงานการประเมิ น ผลสํา เร็ จ ของผลลั พธ์ก ารดํา เนิน การ ขอให้ส่ ว นราชการรายงานผล
ว่าสามารถดําเนินการตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่
ตารางและสูตรการคํานวณ :
ตัวชี้วัด (i) น้ําหนัก(Wi)
RM๑
RM๒
.
RMIi

W๑
W๒
.
Wi
Σ Wi = ๑

๑
…
…
…
…

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละ
ของผลสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด
๒
๓
๔
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ผลรวมคะแนนถ่วงน้ําหนัก

๕
…
…
…
…

คะแนนที่
ได้
(SMi)
SM๑
SM๒
.
SMi

คะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
(Wi x SMi)
(W๑ x SM๑)
(W๒ x SM๒)
.
(Wi x SMi)
Σ (Wi x SMi)

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนจะแตกต่างกันในแต่ละตัวชี้วัด รายละเอียดจะอยู่ในคู่มือ
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก เท่ากับ
Σ (Wi x SMi)
Σ Wi

หรือ

(W๑ x SM๑) + (W๒ x SM๒) + ... + (Wi x SMi)
W๑+ W๒ +...+ Wi

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๑๗๐ โดยที่ :
W หมายถึง

น้ําหนักของตัวชี้วัดที่เลือกเท่ากันทุกตัว โดยผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวชี้วัด เท่ากับ ๑

SM หมายถึง

คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของผลสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด

i หมายถึง

ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแนวทางการดําเนินงาน ; ๑, ๒,…, i

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

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

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะเลือกตัวชี้วัดหมวดละ ๑ ตัวชี้วัด โดยส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะเลือก
ตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินการในหมวดนั้นๆ อยู่ในระดับต่ํา เพื่อประโยชน์ในการใช้ตัวชี้วัดดังกล่าวผลักดันให้การดําเนินงานดีขึ้น
เงื่อนไข
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาต้องจัดทํารายงานการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ทั้งนี้ในกรณีที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาไม่จัดส่งและ/หรือดําเนินการไม่ครบถ้วน
จะหักคะแนน ๐.๕ คะแนน จากคะแนนรวมของตัวชี้วัดที่ ๘

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ตารางสรุปการกําหนดเจ้าภาพหลัก หน่วยงานสนับสนุน กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ด้าน (มิติ)

ตัวชี้วัด

เจ้าภาพหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

มิติที่ ๑ : มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๑
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓.๑

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ผู้รายงาน)
สํานักการประชุม สํานักกํากับและตรวจสอบ
สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ผู้รายงาน)
สํานักวิชาการ สํานักกฎหมาย

สํานักบริหารงานกลาง (ผู้รายงาน)
สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักวิชาการ
สํานักการประชุม สํานักกํากับและตรวจสอบ

- ๑๗๑ -

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑

ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์
ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็นมือ
อาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับขีดสมรรถนะ
เฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพการบริหาร
จัดการด้านการประชุมในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับขีดสมรรถนะ
เฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการใน
การสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความเป็นมือ
อาชีพของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ
ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะเฉพาะ
ด้านของความเป็นมืออาชีพของสายงานสนับสนุน
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ

ด้าน (มิติ)

ตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๔

ร้อยละความสําเร็จของการติดตามการดําเนินการ
ตามญัตติและข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา
ก่อนการประชุมวุฒิสภา
ร้อยละความสําเร็จของการติดตามการดําเนินการ
ตามญัตติ

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๔.๑

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๔.๒

ร้อยละความสําเร็จของการติดตามการดําเนินการ
ตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนการ
ประชุมวุฒิสภา

หน่วยงานสนับสนุน

สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓ สํานักกฎหมาย
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
สํานักบริหารงานกลาง (ผู้รายงาน)
สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักวิชาการ
สํานักการประชุม สํานักกํากับและตรวจสอบ
สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓ สํานักกฎหมาย
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคลากร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข

สํานักวิชาการ (ผู้รายงาน)

สํานักงานประธานวุฒิสภา (ผู้รายงาน)

- ๑๗๒ -

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓.๒

เจ้าภาพหลัก

สํานักการประชุม
สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สํานักรายงานการประชุม
และชวเลข สํานักการพิมพ์
สํานักการประชุม
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข

ด้าน (มิติ)

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการเสริมสร้างและพัฒนา
ข้อมูลเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓

ระดับความสําเร็จของการบูรณาการและการใช้
ประโยชน์ของฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔
ตัวชี้วัดที่ ๒
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑

หน่วยงานสนับสนุน

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ผู้รายงาน)
สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักการ
ต่างประเทศ สํานักวิชาการ สํานักการ
ประชุม สํานักกํากับและตรวจสอบ
สํานักกรรมาธิการ ๑ ,๒ ,๓ สํานักรายงาน
การประชุมและชวเลข สํานักกฎหมาย
สํานักภาษาต่างประเทศ
สํานักภาษาต่างประเทศ (ผู้รายงาน)
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สํานักการต่างประเทศ
การสื่อสาร
สํานักประชาสัมพันธ์ (ผู้รายงาน)

สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน)
สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักบริหาร
งานกลาง สํานักการคลังและงบประมาณ
สํานักกฎหมาย สํานักภาษาต่างประเทศ
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
สํานักการพิมพ์

- ๑๗๓ -

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒

เจ้าภาพหลัก

ด้าน (มิติ)
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการที่ส่วนราชการกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของส่วนราชการ

หน่วยงานสนับสนุน

สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน)
สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักบริหาร
งานกลาง สํานักการคลังและงบประมาณ
สํานักกฎหมาย สํานักภาษาต่างประเทศ
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
สํานักการพิมพ์
สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน)

สํานักงานประธานวุฒิสภา
สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักบริหาร
งานกลาง สํานักการคลังและ
งบประมาณ สํานักการต่างประเทศ
สํานักวิชาการ สํานักการประชุม
สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานัก
กรรมาธิการ ๑,๒,๓ สํานักกฎหมาย
สํานักภาษาต่างประเทศ
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สํานักรายงานการประชุม
และชวเลข สํานักการพิมพ์
กลุ่มตรวจสอบภายใน

- ๑๗๔ -

มิติที่ ๒ : มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
ตัวชี้วัดที่ ๓
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานความโปร่งใส

เจ้าภาพหลัก

ด้าน (มิติ)

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

ตัวชี้วัดที่ ๕

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ผู้รายงาน)
สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักประชาสัมพันธ์
สํานักบริหารงานกลาง สํานักการคลังและ
งบประมาณ สํานักการต่างประเทศ
สํานักวิชาการ สํานักการประชุม
สํานักกํากับและตรวจสอบ
สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓ สํานักกฎหมาย
สํานักภาษาต่างประเทศ สํานักรายงานการ
ประชุมและชวเลข สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักการพิมพ์
สํานักนโยบายและแผน กลุ่มตรวจสอบภายใน
สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน)
สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักประชาสัมพันธ์
สํานักบริหารงานกลาง สํานักการคลังและ
งบประมาณ สํานักการต่างประเทศ
สํานักวิชาการ สํานักการประชุม สํานัก
กํากับและตรวจสอบ สํานักกรรมาธิการ
๑,๒,๓ สํานักกฎหมาย สํานักภาษาต่างประเทศ
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักรายงาน
การประชุมและชวเลข สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักการพิมพ์
กลุ่มตรวจสอบภายใน

หน่วยงานสนับสนุน

- ๑๗๕ -

ตัวชี้วัดที่ ๔

เจ้าภาพหลัก

ด้าน (มิติ)

ตัวชี้วัด

มิติที่ ๓ : มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๖
ระดับความสําเร็จในการบริหารงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑
ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณใน
ภาพรวม

ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน

หน่วยงานสนับสนุน

สํานักการคลังและงบประมาณ (ผู้รายงาน)
สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักประชาสัมพันธ์
สํานักบริหารงานกลาง สํานักการต่างประเทศ
สํานักวิชาการ สํานักการประชุม
สํานักกํากับและตรวจสอบ
สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓ สํานักกฎหมาย
สํานักภาษาต่างประเทศ สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล สํานักรายงานการประชุม
และชวเลข สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สํานักการพิมพ์ สํานักนโยบาย
และแผน กลุ่มตรวจสอบภายใน
สํานักงานประธานวุฒิสภา
กลุ่มตรวจสอบภายใน (ผู้รายงาน)
สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักบริหารงาน
สํานักการคลังและงบประมาณ
กลาง สํานักการต่างประเทศ
สํานักวิชาการ สํานักการประชุม
สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานัก
กรรมาธิการ ๑,๒,๓ สํานักกฎหมาย
สํานักภาษาต่างประเทศ
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ๑๗๖ -

ตัวชี้วัดที่ ๖.๒

เจ้าภาพหลัก

ด้าน (มิติ)

ตัวชี้วัด

เจ้าภาพหลัก

หน่วยงานสนับสนุน
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สํานักการพิมพ์
สํานักนโยบายและแผน

ตัวชี้วัดที่ ๗

ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตและดําเนินงานตาม
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน)
สํานักงานประธานวุฒิสภา

- ๑๗๗ -

มิติที่ ๔ มิติด้านการพัฒนาองค์กร
ตัวชี้วัดที่ ๘
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖
กรณีผ่านการรับรอง
ตัวชี้วัดที่ ๘.๑
ระดับความสําเร็จของการผ่านการตรวจรับรอง
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

สํานักการคลังและงบประมาณ (ผู้รายงาน)
สํานักงานประธานวุฒิสภา
สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักบริหารงานกลาง
สํานักการต่างประเทศ สํานักวิชาการ
สํานักการประชุม สํานักกํากับและตรวจสอบ
สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓ สํานักกฎหมาย
สํานักภาษาต่างประเทศ สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล สํานักรายงานการประชุม
และชวเลข สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สํานักการพิมพ์ สํานักนโยบาย
และแผน กลุ่มตรวจสอบภายใน

ด้าน (มิติ)

ตัวชี้วัด
ระดับพื้นฐาน (Certified FL) (หมวด ๑-๗)

ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (Application Report)

สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักบริหารงานกลาง
สํานักการคลังและงบประมาณ
สํานักการต่างประเทศ สํานักวิชาการ
สํานักการประชุม สํานักกํากับและตรวจสอบ
สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓ สํานักกฎหมาย
สํานักภาษาต่างประเทศ สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล สํานักรายงานการประชุม
และชวเลข สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สํานักการพิมพ์ กลุ่มตรวจสอบภายใน
สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน)
สํานักงานประธานวุฒิสภา
สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักบริหารงานกลาง
สํานักการคลังและงบประมาณ
สํานักการต่างประเทศ สํานักวิชาการ
สํานักการประชุม สํานักกํากับและตรวจสอบ
สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓ สํานักกฎหมาย
สํานักภาษาต่างประเทศ สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล สํานักรายงานการประชุม
และชวเลข สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สํานักการพิมพ์ กลุ่มตรวจสอบภายใน

หน่วยงานสนับสนุน

- ๑๗๘ -

ตัวชี้วัดที่ ๘.๒

เจ้าภาพหลัก

ด้าน (มิติ)
ตัวชี้วัดที่ ๘.๑

กรณีไม่ผ่านการรับรอง
ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental
Level : FL) (หมวด ๑ – ๖)

ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักใน
การบรรลุเป้าหมายความสําเร็จของผลลัพธ์การ
ดําเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ของส่วน
ราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด ๗)

เจ้าภาพหลัก
สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน)
สํานักงานประธานวุฒิสภา
สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักบริหารงานกลาง
สํานักการคลังและงบประมาณ
สํานักการต่างประเทศ สํานักวิชาการ
สํานักการประชุม สํานักกํากับและตรวจสอบ
สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓ สํานักกฎหมาย
สํานักภาษาต่างประเทศ สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล สํานักรายงานการประชุม
และชวเลข สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สํานักการพิมพ์ กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน
สํานักที่ถูกเลือกตัวชี้วัดผลลัพธ์ในแต่ละหมวด
(หมวด ๑ - ๖) หมวดละ ๑ ตัวชี้วัด จะเป็น
เจ้าภาพ

หน่วยงานสนับสนุน

- ๑๗๙ -

ตัวชี้วัดที่ ๘.๒

ตัวชี้วัด

- ๑๘๐ -

- ๑๘๑ -

ตัวอย่างการดําเนินการเพื่อขอรับรางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ ฐาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๑๘๒ -

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ :
ความทาทายใหมบนเสนทางสูความเปนเลิศ

29 พฤศจิกายน 2555
1

แนวทางการพัฒนาองคการสูรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
PMQA

เขาสูการสมัครขอรับรางวัล PMQA

รางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด

พัฒนาสูความโดดเดนรายหมวด

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
รอยละของ
การผานเกณฑ

2

ผานการรับรองเกณฑฯ

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน
(Fundamental Level)
หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5 หมวด 6

หมวด 7

- ๑๘๓ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด
วัตถุประสงคของรางวัลฯ รายหมวด
1

เพื่อสรางแรงจูงใจในการพัฒนาองคการใหมีมาตรฐาน

2

เพื่อแสวงหาหนวยงานตนแบบในแตละหมวด

3

เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีของภาคราชการไทยโดยรวม

ชื่อรางวัล PMQA รายหมวด

3

หมวด 1

รางวัลดานการนําองคการและความรับผิดชอบตอสังคม

หมวด 2

รางวัลดานการวางแผนยุทธศาสตรและการสื่อสารเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ

หมวด 3

รางวัลดานการมุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

หมวด 4

รางวัลดานการวิเคราะหผลการดําเนินงานและการจัดการความรู

หมวด 5

รางวัลดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

หมวด 6

รางวัลดานกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

ประเภทของสวนราชการที่จะสมัครขอรับรางวัลฯ

1. สวนราชการระดับกระทรวง
2. สวนราชการระดับกรม
3. สวนราชการระดับจังหวัด
4. สถาบันอุดมศึกษา
5. หนวยงานของรัฐประเภทอื่น
เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ ฯลฯ

4

- ๑๘๔ หลักเกณฑและขั้นตอนการพิจารณาการใหรางวัลฯ รายหมวด

Best
หมวด....

5

รางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด
ตัตัววอย
อยาางรางวั
งรางวัลลหมวดหนึ
หมวด 6่ง
100%

50

เกณฑคณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ ฐาน
(Fundamental Level)

30
20
10
าหนดของ
7ขอกํเกณฑ

หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5

หมวด 6

หมวด 7

- ๑๘๕ -

ความหมายของระดับคะแนนของรางวัล
• กระบวนการและระบบ – มีแนวทางที่เปนระบบ และมีประสิทธิภาพตอบสนอง
ตอขอกําหนดพื้นฐานของเกณฑ แมวาจะมีบางหนวยงานในองคกรที่ยังอยูในขั้น
เริ่มตน องคกรมีการพัฒนาไปสูการปรับปรุงที่นําไปสูผลลัพธที่ดีขึ้นในอนาค ต
• ผลลัพธ - มีขอมูลที่แสดงใหเห็นวาสะทอนกระบวนการทํางานและขอกําหนด
พื้นฐานของเกณฑ ตัวชี้วัดสวนใหญมีผลลัพธที่ดีโดยเฉพาะในตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับหมวดที่ขอรับรางวัลควรมีการนําเสนอแนวโนมที่ดีขึ้นเนื่องจากการ
ปรับปรุง

8

ปฏิทินการขอสมัครรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เดือน
มีนาคม
เมษายน
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ธันวาคม

กิจกรรม
ตรวจรับรองเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน Certified FL
สงหนังสือเชิญชวนหนวยงานที่ผาน Certified FL เพื่อสมัครขอรับรางวัล
สวนราชการที่สนใจสง Application Report มายังสํานักงาน ก.พ.ร.
ตรวจประเมินรางวัลจากรายงาน และ การตรวจเยีย่ ม (ในกรณีที่คะแนนถึงเกณฑ)
สรุปผลรางวัล และ นําเสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา
จัดทํา Best Practices สวนราชการที่ไดรับรางวัล
จัดงานมอบรางวัล พรอมงานรางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน

หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

9

- ๑๘๖ -

ความทาทายใหมบนเสนทางสูความเปนเลิศ

10

P. ลักษณะสําคัญขององคกร
สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร

5. การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล

1. การนํา
องคกร

7. ผลลัพธ
การดําเนินการ
3. การใหความสําคัญ
กับผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

6. การจัดการ
กระบวนการ

4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

11

- ๑๘๗ -

PMQA....ประโยชนตอสวนราชการ
• ผูบริหารของสวนราชการ ไดรับทราบขอบกพรองการดําเนินการของ
สวนราชการ จึงสามารถกําหนดวิธีการและเปาหมายที่ชัดเจนใน
การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงองคกรใหสมบูรณมากขึ้น
• สวนราชการสามารถสงมอบคุณคาที่ดีขึ้น ทั้งผลผลิตและบริการ ใหแก
ผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย ซึ่งเปนการตอบสนองตอเปาหมายของ
พ.ร.ฎ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
• สวนราชการที่มีการบริหารจัดการที่เปนเลิศจะมีภาพลักษณที่ดีไดรั บ
ความนิยมชมชอบจากผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย
12

บทบาทผูบริหาร
•

มุงมั่นตอนโยบายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

•

สื่อสารวิสัยทัศน คานิยม และสรางวัฒนธรรมที่ดีในองคกร

•

เปนตนแบบในการนําอยางมีจริยธรรมและการนําระบบธรรมาภิบาลมาใช

•

สื่อสารยุทธศาสตรและติดตามแผนงานเพื่อใหบรรลุผลตามยุทธศาสตร

•

สรางบรรยากาศการทํางานบนความไววางใจ ความมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ

•

การติดตามผลการดําเนินการของโครงการ PMQA และตามตัวชี้วัด

•

จัดทําแผนพัฒนาองคกรเพื่อปรับปรุงองคกรตามเกณฑ PMQA

13

- ๑๘๘ -

ปจจัยแหงความสําเร็จในการไปสูความเปนเลิศ
1.

การจัดการกระบวนการและระบบงานที่มีประสิทธิภาพ

2.

มีกลไกการปรับปรุงอยางตอเนือ่ งในทุกระบบงาน

3.

วัฒนธรรมในการทํางานของคนในองคกร

4.

มีทรัพยากรอยางพอเพียง

5.

ทีมงานคณะผูบริหารและความเพียรของผูนําองคกร

14

แนวคิดการพัฒนาสูความเปนเลิศ
ADLI

3 Concept

Approach =
มีกระบวนการ / ระบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพและทําอยางเปนระบบเพื่อใหเกิด
การปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง

• ความเปนระบบของกระบวนการตาง ๆ
ของสวนราชการทีจ่ ะทําใหสวนราชการสามารถ
ดําเนินการไปไดอยางชัดเจน และสอดคลองกัน
ทัว่ ทัง้ องคกร

Deployment =
กระบวนการ / ระบบเปนทีเ่ ขาใจยอมรับ และมีการนําไปใช
รวมทัง้ ถายทอดไปสูผูทเี่ กี่ยวของทัง้ ภายในและภายนอกองคกร

Learning =

• การแสดงใหเห็นถึงความมุง มัน่ มุง เนนใน
การนํากระบวนการทีก่ ําหนดไวอยางเปนระบบ
ไปสูการปฏิบตั อิ ยางสม่ําเสมอและทัว่ ถึงเพื่อ
นําไปสูความยั่งยืนของสวนราชการ

องคกรมีกิจกรรมทีแ่ สดงใหเห็นถึงการปรับปรุงกระบวนการ / มีการเรียนรู
รวมทัง้ การคิดคนนวัตกรรมการบริหาร

Integration =
ผลการดําเนินการของกระบวนการสามารถเชื่อมโยงกับผลลัพธทสี่ ําคัญ

15

• การกําหนดตัวชี้วัดเพื่อใชในการควบคุม
ติดตามและประเมินผลการดําเนินการของ
สวนราชการ รวมทัง้ ใชในการศึกษาเทียบเคียง
(Benchmark) เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
สวนราชการอยางตอเนื่องและยั่งยืน

- ๑๘๙ -

ระดับของการพัฒนาสูความเปนเลิศ

Maintain Level + Systematic Level

Maturity Level

16

PMQA รายหมวด

FL
• LD1 การกําหนดทิศทางการทํางานที่
ชัดเจน / การสื่อสารเพื่อถายทอด
ทิศทางดังกลาวสูบุคลากร
• LD 2 การเพิ่มอํานาจในการตัดสินใจ
(Empowerment)
• LD 3 การสรางบรรยากาศการเรียนรู
• LD 4 การทบทวนผลการปฏิบัติงาน
• LD 5 นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
(Organizational Governance)
• LD 6 การควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง
• LD 7 วิธีการหรือมาตรการในการจัดการ
ผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นตอ

17

• การสื่อสารทิศทางไปยังกลุมอื่นๆ
ที่เกี่ยวของนอกเหนือจากบุคลากร
ภายในของสวนราชการ
• การทบทวนและปรับปรุงระบบธรรมาภิบาล
ภายในองคกร
• การเตรียมการเชิงรุกในประเด็นผลกระทบ
เชิงลบตอสังคม
• การสนับสนุนและสรางความเขมแข็ง
ใหแกชุมชนอยางจริงจัง

KPI
- ตัวชี้วัดประสิทธิผลการนําองคกรของ
ผูบริหารเพื่อนําไปสูผลการดําเนินงาน
ที่ดีของสวนราชการ
- ตัวชี้วัดระดับความเขาใจใน
ทิศทางการดําเนินการของ
สวนราชการจากผูที่มีสวนเกี่ยวของ
- ตัวชี้วัดการดําเนินการของ
สวนราชการที่เปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาลของสวนราชการ
- ตัวชี้วัดพฤติกรรมของบุคลากร
ที่เปนไปตามมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมของสวนราชการ
- ตัวชี้วัดที่สะทอนถึงความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสนับสนุนชุมชน

- ๑๙๐ Key Excellence Indicators: Leadership
•
•
•
•
•
•
•
•

Effective, systematic approaches
Well‐deployed approaches
Evaluation, improvement, and learning processes
Integration across Categories and with
organizational needs
Meaningful results and outcomes
Communication of and role model for
the organization’s values
Legal and ethical behavior
Focus on learning at all levels of the organization
Good citizenship
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PMQA รายหมวด
FL
• SP1 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
และแผนปฏิบัติราชการประจําป
• SP2 การนําปจจัยทั้งภายในและภายนอก
ที่สําคัญและสอดคลองกับสภาพแวดลอม
ที่เปลี่ยนแปลงไป มาใช
• SP3 การวางแผนกลยุทธดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
• SP4 การสื่อสารและทําความเขาใจในเรื่อง
ยุทธศาสตรและการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ
• SP5 สวนราชการมีการถายทอด
(Cascading) ตัวชี้วัดและเปาหมาย
ระดับองคการลงสูระดับหนวยงาน
และระดับบุคคล
• SP6 การจัดทํารายละเอียดโครงการ
• SP7 การวิเคราะหและจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง
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• การวางแผนเรื่องการสื่อสารแผนปฏิบัติราชการทั้งภายใน
และภายนอกสวนราชการ
• การวางแผนเรื่องการติดตามและทบทวน
• การกําหนดและจัดลําดับความสําคัญของเปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร ที่ตอบสนองความทาทายของสวนราชการ
• สรางความสมดุลระหวางโอกาสกับความทาทายทั้งระยะสั้น
และระยะยาว และทําใหเกิดความสมดุลของความตองการ
ของผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญทั้งหมด
• การจัดทําแผนปฏิบัติการ โดยมีการประเมินความเสี่ยง
ในดานตางๆ
• การคาดการณผลการดําเนินการตามกรอบเวลาของ
การวางแผนระยะสั้นและระยะยาว
• การเปรียบเทียบและตอบสนองตอผลการดําเนินการที่
คาดการณไวกับคูเทียบเคียง / ระดับเทียบเคียงที่สําคัญ /
เปาประสงคและผลการดําเนินการที่ผานมาอยางเหมาะสม
เพื่อใหเกิดการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

KPI
- ตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงยุทธศาสตรที่มี
ความสอดคลองกับขอมูลและสารสนเทศตางๆ
ที่ใชในการวางแผนและตอบสนองตอความทาทาย
ของสวนราชการ
- ตัวชี้วัดที่แสดงถึงระดับความเขาใจในยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติการของบุคลากรที่เกี่ยวของ
- ตัวชี้วัดผลการดําเนินการที่สําคัญที่ใชติดตาม
ความกาวหนาของแผนปฏิบัติ
- ตัวชี้วัดประสิทธิผลของการนํายุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติทั่วทั้งองคกร

- ๑๙๑ Key Excellence Indicators: Strategic Planning
• Critical targets and goals based on customer
requirements and market directions
• Strong involvement of key suppliers, partners, and
customers
• A focus on plan execution and agility
• Critical targets and goals based on customer
requirements and market directions
• Strong involvement of key suppliers, partners, and
customers
• A focus on plan execution and agility
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FL
• CS1 การกําหนดกลุมผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย
• CS2 ชองทางการรับฟงและเรียนรูความตองการ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อ
นํามาใชในการปรับปรุงและเสนอรูปแบบการ
บริการ
• CS3 ระบบในการรวบรวมและจัดการขอ
รองเรียน /ขอเสนอแนะ / ขอคิดเห็น
• CS4 การสรางเครือขายและจัดกิจกรรมเพื่อสราง
ความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย
• CS5 การในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการบริหารราชการ
• CS6 การวัดทั้งความพึงพอใจและไมพึงพอใจ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
• CS7 การกําหนดมาตรฐานการใหบริการ และ
จัดทําคูมือการทํางานของบุคลากรในการ
ใหบริการ
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• การนําขอมูลความตองการ ขอรองเรียน และขอมูลอื่นๆของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่ไดรับมาใชในการ
วางแผนปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบงาน กระบวนการ
ทํางาน และโอกาสในการพัฒนาผลผลิตและบริการใหม
• การตอบสนองความคาดหวัง /เกินความคาดหวัง และสราง
ความประทับใจ ทําใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
กลาวถึงสวนราชการในทางที่ดี
• ขอมูลสําหรับการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของสวน
ราชการสามารถใหกับสวนราชการหรือองคกรที่เกี่ยวของใน
การใหบริการเพื่อนําไปใชในการปรับปรุงได
• มีวิธีการในการติดตาม และประเมินความผูกพันของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในแตละกลุม
• ขอมูลผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการสามารถ
นํามาเทียบเคียงตอคูเทียบได
• นําขอมูลที่ไดมาใชเพื่อชวยคาดการณความตองการที่สําคัญ
พัฒนาการสื่อสาร สรางวัฒนธรรมการมุงเนนผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย กําหนดโอกาสสําหรับนวัตกรรม
ตลอดจนกําหนดทิศทางการดําเนินงานของสวนราชการ

KPI
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการรับฟงและเรียนรูความ
ตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของ
สวนราชการ
- ตัวชี้วัดที่แสดงถึงกิจกรรมในการสราง
ความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
รวมทั้งเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น
ขอเสนอแนะ และขอรองเรียน เพื่อเปนขอมูล
สําหรับการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ
- ตัวชี้วัดผลการประเมินความพึงพอใจ ความไมพึง
พอใจ และความผูกพันของผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย
- ตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุงคุณภาพการ
ใหบริการจากขอมูลที่ไดรับจากผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย

- ๑๙๒ Key Excellence Indicators:
Customer and Market Focus
• In‐depth market knowledge and forecasts
• Consideration of needs of current and potential
customers
• Proactive customer contact
• Multiple listening posts to identify customer
requirements
• Focus on enhancing customer relationships and loyalty
• Effective and prompt resolution of complaints
• High levels of customer satisfaction and repurchase
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FL
• IT1 ระบบฐานขอมูลผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลการ
ดําเนินงานของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ
• IT2 ฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
กระบวนการที่สราง
• IT3 ฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
กระบวนการสนับสนุน
• IT4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหประชาชน
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร
• IT5 ระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย
(Warning System)
• IT6 ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศ
• IT7 แผนการจัดการความรู และนําแผนไปปฏิบัติ
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• วิธีการทําใหระบบการวัดผลการดําเนินการขององคกรทันตอ
ความตองการและทิศทางขององคกร และไวตอความ
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกองคกร
• วิธีการในการวิเคราะห และทบทวนผลการดําเนินการและขีด
ความสามารถของสวนราชการ
• การนําผลการทบทวนการดําเนินการของสวนราชการเพื่อ
นําไปจัดลําดับความสําคัญเพื่อทราบถึงเรื่องที่ตองนําไป
ปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญอยางเปนระบบอยางตอเนื่อง
และกาวกระโดด และเปนโอกาสในการสรางนวัตกรรม และ
ถายทอดไปสูกลุมผูปฏิบัติงานและบุคลากรระดับปฏิบัติการ
ทั่วทั้งสวนราชการ สวนราชการหรือองคกรที่เกี่ยวของกันใน
การใหบริการหรือสงมอบงานตอกันเพื่อทําใหมั่นใจวา
สอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับสวนราชการ
• วิธีการที่ทําใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานฮารดแวรและ
ซอรฟแวรขององคกรมีความทันตอความตองการและทิศทาง
ขององคกร สภาวะแวดลอมในการทํางานที่เปลี่ยนไป และ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในสภาพแวดลอมดานการ
ปฏิบัติการ

KPI
- ตัวชี้วัดผลการดําเนินการที่สําคัญของสวนราชการที่
สําคัญ
- ตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงการทบทวน และการ
ปรับปรุงผลการดําเนินการของสวนราชการ
- ตัวชี้วัดความมีประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
ของสวนราชการ
- ตัวชี้วัดความมีประสิทธิภาพของการจัดการขอมูล
สารสนเทศ และความรูของสวนราชการ

- ๑๙๓ Key Excellence Indicators: Measurement, Analysis, &
Knowledge Management
• Use of fact‐based decision making
• Collection of actionable data
• Use of multiple aligned and interlinking measures
(internal and external)
• Wide deployment and accessibility of data and
information
• Strong analysis capability
• Benchmarking of “best‐in‐class” processes and results
• Reliable, secure, and user‐friendly systems
• Organizational knowledge captured and shared
internally and with key partners and suppliers
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• HR 1 ปจจัยทีมีผลตอความผาสุก และ
ความพึงพอใจของบุคลากร
• HR 2 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
• HR 3 การดําเนินการตามแผนกลยุทธการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
• HR 4 ระบบการประกันคุณภาพของการ
ฝกอบรม
• HR 5 แผนการสรางความกาวหนาในสาย
งานใหแกบุคลากร
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• การประเมินความผูกพันของบุคลากรแตละกลุมหรือแตละ
ประเภท
• การพัฒนาบุคลากร/ผูบริหาร รวมทั้งระบบการเรียนรูของ
บุคลากรและผูบริหาร
• การประเมินความจําเปนดานขีดความสามารถของบุคลากร
และอัตรากําลัง รวมทั้งทักษะ สมรรถนะของบุคลากร
• การเตรียมบุคลากรใหพรอมสําหรับความเปลี่ยนแปลงดาน
ขีดความสามารถและอัตรากําลัง
• การสนับสนุนใหสถานที่ทํางานมีสุขอนามัย ความปลอดภัย
และการปองกันภัย รวมทั้งการปรับปรุงในปจจัยดังกลาว
อยางตอเนื่องและปรับเปลี่ยนตามความตองการของบุคลากร
ที่มีหลากหลาย และมีความแตกตางในแตละกลุมและ
ประเภทของบุคลากร

KPI
- ตัวชี้วัดที่สวนราชการใชในการประเมินความผูกพัน
และความพึงพอใจของบุคลากร
- ตัวชี้วัดประสิทธิผลของการพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรและผูบริหารของสวนราชการ
- ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการ
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
- ตัวชี้วัดความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับ
บรรยากาศการทํางาน

- ๑๙๔ Key Excellence Indicators: Human Resource Focus
• Recognition of employees as “internal
customers”
• Strong commitment to employee satisfaction,
motivation, well‐being, and morale
• Reward system related to key organizational
challenges and organizational performance
• Commitment to employee training, education,
and development
• Links between individual and organizational
learning
• Empowered employees
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• PM 1 การกําหนดกระบวนการที่สราง
คุณคา
• PM 2 การจัดทําขอกําหนดที่สําคัญของ
กระบวนการที่สรางคุณคา
• PM 3 การออกแบบกระบวนการจาก
ขอกําหนดที่สําคัญ
• PM 4 ระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน
• PM 5 การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของกระบวนการที่สรางคุณคา และ
กระบวนการสนับสนุน
• PM 6 การปรับปรุงกระบวนการที่สราง
คุณคาและกระบวนการสนับสนุน
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• การกําหนดระบบงานที่สําคัญ ที่สัมพันธกับความสามารถ
พิเศษของสวนราชการ
• วิธีการในการสรางนวัตกรรมดานกระบวนการทํางาน
• การแลกเปลี่ยนขอมูลการปรับปรุงและบทเรียนที่ไดรับกับ
หนวยงานและกระบวนการทํางานอื่นในสวนราชการ เพื่อ
ผลักดันใหเกิดการเรียนรูและสรางนวัตกรรมในสวนราชการ

KPI
- ตัวชี้วัดความสําเร็จของการจัดทําหรือทบทวน
คูมือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการ
ทํางานที่สอดคลองกับขอกําหนดที่สําคัญ
- ตัวชี้วัดที่แสดงถึงการเตรียมความพรอมตอภัย
พิบัติและภาวะฉุกเฉินระบบงาน
- ตัวชี้วัดผลการดําเนินการที่สําคัญที่สวนราชการใช
ในการควบคุมกระบวนการทํางาน
- ตัวชี้วัดประสิทธิผลของการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน

- ๑๙๕ -

Key Excellence Indicators: Process Management
• Well‐defined product/service, business, and support
processes
• Focus on processes that create value for all key
stakeholders
• Quality designed into products, services, and processes
• Focus on continuous improvement, cycle time reduction,
innovation, and productivity
• Strong integration of prevention, correction, and
improvement into daily operations
• Partnering with suppliers and customers
• Financial and other resources committed to key processes

28
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7.1 มิติที่ 1

7.2 มิติที่ 2

7.3 มิติที่ 3

7.4 มิติที่ 4

ก. ผลลัพธดานประสิทธิผล

ก. ผลการดําเนินการดาน

ก. ผลลัพธดานประสิทธิภาพ

ก. ผลลัพธดานการพัฒนา

ตามแผนปฏิบัติราชการ

คุณภาพบริการ

ของการปฏิบัติราชการ

องคการ

- ๑๙๖ -

Key Excellence Indicators: Results
Tied to
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

customer requirements
key processes
product/service performance
strategy and action plans
human resource needs
financial and marketplace measures
governance and social responsibilities
Tracking of levels and trends
Linked to organization-level information and analyses
Use of comparisons/benchmarks
Actionable

30Source : Key Excellence Indicators Award Recipients 2003–2005, Baldrige National Quality Program

หนวยงานที่ไดรับ
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด
ประจําป พ.ศ. 2555
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- ๑๙๗ -

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป พ.ศ. 2555
ประเภทรางวัล
1.รางวัลความเปนเลิศดานการนําองคการและความรับผิดชอบตอสังคม

หนวยงาน
กระทรวงพลังงาน

2. รางวัลความเปนเลิศดานการวางแผนยุทธศาสตรและการสื่อสาร
เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ

กรมบัญชีกลาง

3. รางวัลความเปนเลิศดานการมุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กรมสรรพากร
จังหวัดสมุทรสงคราม
4. รางวัลความเปนเลิศดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมสุขภาพจิต
5.รางวัลความเปนเลิศดานกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม
กรมปศุสัตว
กรมสรรพสามิต
กรมธนารักษ
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กระทรวงพลังงาน
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- ๑๙๘ กรมสุขภาพจิต
แผนยุทธศาสตร ป พ.ศ. 2555 -2559
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริหารจัดการสูมาตรฐานสากล
เปาประสงค : กรมฯ ผานการประเมิน
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
สูความเปนเลิศ (TQC)
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- ๑๙๙ -

แนวทางการพิจารณาให้คะแนนเชิงคุณภาพ
ตัวชี้วดั ตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๒๐๐ แนวทางการพิจารณาให้คะแนนเชิงคุณภาพตัวชี้วดั
ตามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. เกณฑ์คุณภาพตัวชี้วัดในภาพรวม
- เกณฑ์ คุ ณ ภาพในด้ า นเวลา เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานของส่ ว นราชการเป็ น ไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด ส่วนราชการต้องดําเนินการหรือจัดส่งข้อมูล รายงานตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
อย่างครบถ้วน โดยหากส่วนราชการดําเนินการ จัดส่งข้อมูลหรือรายงานผลล่าช้ากว่าระยะเวลา
ที่กําหนด จะถูกปรับลดคะแนนจํานวน ๐.๐๕ คะแนน ต่อวันทําการ
- เกณฑ์คุณภาพในด้านปริมาณ เพื่อให้การดําเนินงานของส่วนราชการเป็นไปตามเกณฑ์
การให้คะแนน ส่วนราชการต้องดําเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอน สําหรับการให้คะแนนตามเกณฑ์
เชิ ง ปริ ม าณ (ร้ อ ยละ หรื อ จํ า นวนผลสํ า เร็ จ ) ส่ ว นราชการจะต้ อ งแสดงเอกสารหลั ก ฐานกระบวน
การปฏิบัติ ที่มาของข้อมูลเชิงปริมาณ จํานวนข้อมูลเชิงปริมาณทั้งหมดที่จะนํามาคํานวณหาค่าร้อยละ
การคํานวณค่าผลคะแนนที่สอดคล้องกับกรอบการประเมิน

๒. เกณฑ์คุณภาพตัวชี้วดั (หลัก / ย่อย) (๓ ตัวชีว้ ัดหลัก และ ๓ ตัวชี้วัดย่อย)
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓.๑ ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพ
ของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
(น้ําหนักร้อยละ ๒)
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓.๒ ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของสายงานสนับสนุน
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ (น้าํ หนักร้อยละ ๒)
ตัวชี้วัดที่ ๓
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
(น้ําหนักร้อยละ ๖)
ตัวชี้วัดที่ ๔
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา (น้ําหนักร้อยละ ๗)
ตัวชี้วัดที่ ๖.๒
ตัวชี้วัดที่ ๗

ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน (น้ําหนักร้อยละ ๕)
ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและดําเนินงาน
ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖

เกณฑ์คุณภาพตัวชี้วัด (หลัก/ย่อย)
- เกณฑ์คุณภาพในด้านเวลา เพื่อให้การดําเนินงานของส่วนราชการเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
ส่วนราชการต้องจัดส่งข้อมูลรายงานตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดอย่างครบถ้วน โดยหากส่วนราชการจัด
ส่งข้อมูลหรือรายงานผลล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนด จะถูกปรับลดคะแนนจํานวน ๐.๐๕ คะแนน
ต่อวันทําการ

- ๒๐๑ เกณฑ์คุณภาพรายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓.๑ ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพ
ของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
น้ําหนักร้อยละ ๒
ระดับ
คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน
๐.๗๕

๔.๑

• ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการจัดทํากรอบร่างหลักเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะด้าน
ของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาพิจารณา
• กรอบร่ า งหลั ก เกณฑ์ ส มรรถนะเฉพาะด้ า นของสายงานสนั บ สนุ น ในการ
สนั บ สนุ น กระบวนการนิ ติ บั ญ ญั ติ ไ ด้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาพิจารณา
• นํ า กรอบร่ า งหลั ก เกณฑ์ ฯ ไปรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น (Focus Group) จาก
กลุ่มเป้าหมาย
• นํ า กรอบร่ า งหลั ก เกณฑ์ ฯ ไปรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น (Focus Group) จาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร (Stakeholders)
• ปรั บ ปรุ ง กรอบร่ า งหลั ก เกณฑ์ ฯ ตามผลการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น (Focus
Group) จากกลุ่ ม เป้ า หมายและจากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายในองค์ ก ร
(Stakeholders)
• นําหลักเกณฑ์ฯ ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นเสนอคณะกรรมการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เพื่อให้ความเห็นชอบ
• คณะกรรมการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ที่ผ่านการรับฟังความ
คิ ด เห็ น จากกลุ่ ม เป้ า หมายและจากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายในองค์ ก ร
(Stakeholders)
• นําหลักเกณฑ์ฯ ที่กําหนดไปทดสอบการประเมินสมรรถนะกลุ่มเป้าหมาย

๔.๒

• การทดสอบประเมินสมรรถนะกลุ่มเป้าหมายมีจํานวนที่เหมาะสม

๐.๓๐

๔.๓

• การทดสอบประเมินสมรรถนะกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพ

๐.๔๐

๑.๑

๑.๒
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๓.๑

๓.๒

๐.๒๕

๐.๓๐
๐.๓๐
๐.๔๐
๐.๕๐
๐.๕๐

๐.๓๐

- ๒๐๒ ระดับ
คะแนน
๕.๑

๕.๒
๕.๓

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

• มีการจัดทํารายงานผลทดสอบการประเมินสมรรถนะกลุ่มเป้าหมายพร้อม
ข้ อ เสนอแนะรวมทั้ ง มี ก ารจั ด ทํ า แนวทางพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ผลการประเมิน เสนอคณะกรรมการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรั พ ยากรบุ ค คลของส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภา และหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อดําเนินการต่อไป
• มีการจัดทําแนวทางพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับผลการประเมินสมรรถนะ
กลุ่มเป้าหมาย
• เสนอคณะกรรมการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๐.๓๐

๐.๕๐
๐.๒๐

เงื่อนไข : ข้อเสนอแนะในเกณฑ์การให้คะแนนระดับ ๕ ต้องมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการพัฒนาระยะยาว
ในความเป็นมืออาชีพของสายงานสนับสนุนทีส่ อดคล้องกับแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร
หากไม่มีจะถูกหักคะแนน ๐.๕ คะแนน

- ๒๐๓ ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓.๒ ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของสายงาน
สนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
น้ําหนักร้อยละ ๒
ระดับ
คะแนน
๑.๑
๑.๒
๒
๓.๑
๓.๒
๓.๓

๔
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

• มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างสํานักที่มีสายงานสนับสนุนในการ
สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
• จัดทําแผนการดําเนินการและกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ ล ะ
สํานัก เพื่อดําเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนภารกิจในด้านการประชุมวุฒิสภา
และคณะกรรมาธิการ
• คณะกรรมการมี ก ารดํ า เนิ น การทบทวนกระบวนงานและกรอบแนวทาง
ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนด้านการประชุมวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ
• คณะกรรมการมีการดําเนินการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติในการสนับสนุน
ด้านการประชุมวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ
• คณะกรรมการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภาพิจารณาเห็นชอบ
• คณะกรรมการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภาพิจารณาเห็นชอบ แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๕๖
• คณะกรรมการจัดประชุม/สัมมนา ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและตัวแทนจากสํานัก
ที่ มี ส ายงานสนั บ สนุ น ในการสนั บ สนุ น กระบวนการนิ ติ บั ญ ญั ติ ท ราบและ
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติในการสนับสนุนด้านการประชุมวุฒิสภา
และคณะกรรมาธิการ
• มีการติดตามการดําเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติในการสนับสนุนด้านการ
ประชุมวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ
• จัดทํารายงานผลการดําเนินการ ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งกําหนดแนวทาง
พัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับผลการดําเนินการและข้อเสนอแนะ เสนอต่อ
คณะกรรมการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภาและหัวหน้าส่วนราชการ
• กําหนดแนวทางพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับผลการดําเนินการ

๐.๒๕

• คณะกรรมการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เพื่อดําเนินการ

๐.๗๕
๑.๐๐
๐.๕๐
๐.๒๕
๐.๒๕
๑.๐๐

๐.๒๕
๐.๒๕

๐.๒๕
๐.๒๕

- ๒๐๔ ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
น้ําหนักร้อยละ ๖
ระดับ
คะแนน
๑.๑
๑.๒

๒

๓.๑

๓.๒
๔.๑
๔.๒
๕.๑
๕.๒

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

• มีการดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
• มาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ผ่านความเห็นชอบจาก
อ.ก.ร. ที่เกี่ยวข้อง และ ก.ร. เพื่อให้ส่วนราชการดําเนินการตามมาตรฐาน
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖
• จัดประชุม/สัมมนาชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานความโปร่งใสของ
ส่วนราชการ รายละเอียดของมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา เกณฑ์ มาตรฐานความโปร่ งใส รวมทั้งแนวทางการดํ าเนิ นการตาม
เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส ให้แก่ข้าราชการในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ได้รับทราบและเข้าใจภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
• มีผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ครั้งที่ ๑ ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖ พร้อมทั้งจัดทํารายงาน
ผลการประเมินปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เสนอหัวหน้าส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาพิจารณา
• มี ก ารจั ด ทํ า แผนการสร้ า งความโปร่ ง ใสของส่ ว นราชการให้ เ ป็ น ไปตาม
ข้อเสนอแนะตามผลการประเมินครั้งที่ ๑ และสอดคล้องกับมาตรฐานความ
โปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
• มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาโดยมีองค์ประกอบตามเกณฑ์มาตรฐานโปร่งใสของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
• มีการประเมินการดําเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
สั ง กั ด รั ฐ สภารวมทั้ ง จั ด ทํ า รายงานผลการประเมิ น ปั ญ หาอุ ป สรรค
ข้อเสนอแนะ เสนอหัวหน้าส่วนราชการภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
• มีการจัดทํารายงานผลการประเมินการดําเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พร้อมทั้ง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
• มีการนํารายงานผลการประเมินการดําเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใส
ของส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภา พร้ อ มทั้ ง ปั ญ หา อุ ป สรรค ข้ อ เสนอแนะ
เสนอ อ.ก.ร. ที่เกี่ยวข้อง และ ก.ร. เพื่อพิจารณาและดําเนินการต่อไป

๐.๕๐
๐.๕๐
๑.๐๐

๐.๕๐

๐.๕๐
๐.๕๐
๐.๕๐
๐.๕๐
๐.๕๐

- ๒๐๕ ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
น้ําหนักร้อยละ ๗
ระดับ
คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

๑.๑

• มี การประเมิน ผลพฤติ ก รรมที่ สอดคล้ องกับประมวลจริย ธรรมข้าราชการ
รัฐสภา (Pre-Test)

๐.๕๐
๐.๕๐

๑.๒

• มี ก ารจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารของข้ า ราชการรั ฐ สภาตามยุ ท ธศาสตร์ ก าร
ขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยในแผนการดําเนินการอย่างน้อยต้อง
มีการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ ข้อ ๑๙ (๒), (๓) และ
ข้อ ๒๒ (๔) โดยผลลัพธ์ของการดําเนินการตามแผนฯ จะต้องมีมาตรการหรือ
แนวทางตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ข้อ ๑๙ (๒), (๓) และข้อ ๒๒ (๔)

๒

• มีการดําเนินการตามแผนฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๑.๐๐

๓

• มีการดําเนินการตามแผนฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

๑.๐๐

๔

• มีการดําเนินการตามแผนฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐

๑.๐๐
๐.๗๕

๕.๑

• มีการประเมินผลพฤติกรรมของข้าราชการรัฐสภาที่สอดคล้องกับประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (Post-Test) พร้อมทั้งจัดทํารายงานผลของ
พฤติ กรรมของข้าราชการรัฐสภาเสนอคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้อง/หัวหน้ า
ส่วนราชการ เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ

๕.๒

• มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เพื่อเสนอคณะกรรมการที่เกีย่ วข้อง/หัวหน้าส่วนราชการ

๐.๒๕

เงื่อนไข : หน่วยงานที่ รับผิ ดชอบต้ องนําผลการประเมิ นตามประมวลจริยธรรมและข้ อเสนอแนะเพื่อการ
ปรั บ ปรุ ง แนวทางการปฏิ บั ติ ห รื อ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ตามประมวลจริ ย ธรรมให้ เ หมาะสมซึ่ ง ได้ ดํ า เนิ น การใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและ
ผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๒๐๖ ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน
น้ําหนักร้อยละ ๕
ระดับ
คะแนน
๑

๒ และ
๓

๔

๕

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

• จัดทําแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึง่ แผนการตรวจสอบ
ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วน ดังนี้
- ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงที่นํามาใช้
- การวิเคราะห์ความเสี่ยง
- การจัดลําดับความเสี่ยง
- วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
- ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ
- ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
• แผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รบั การอนุมัติจาก
หัวหน้าส่วนราชการภายในเดือนกันยายน
• แผนการตรวจสอบมีการกําหนดประเภทการตรวจสอบอย่างน้อย ๓ ด้าน
ได้แก่
- การตรวจสอบด้านการเงิน
- การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
- การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน
• จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบ
ประจําปี โดยจะต้องแสดงให้เห็นรายละเอียด ดังนี้
- วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน
- ขอบเขตการปฏิบัติงาน
- การจัดสรรทรัพยากร
- แนวทางการปฏิบัติงาน
• จัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบ
โดยมีองค์ประกอบของรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบ
และเสนอหั ว หน้ า ส่ ว นราชการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ หรื อสั่ งการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่มีในรายงานฯ และรายงานผล
การดําเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการสั่งการ
• รายงานผลการดําเนินการตามที่หวั หน้าส่วนราชการสั่งการ
• มี ก ารรายงานผลการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านหรื อ การตรวจสอบการ
ดําเนินงาน โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือ
การดํ า เนิ น งาน รวมทั้ ง มี ก ารแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ ข้ อ เสนอแนะให้ แ ก่
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๑.๐๐

๒.๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

- ๒๐๗ เงื่อนไข :
ให้ส่วนราชการจัดส่งเอกสารข้อมูล เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประเมินผลตามเกณฑ์ตัวชี้วัดนี้ให้สํานัก
กํากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ดังนี้
เอกสารที่ต้องจัดส่ง
๑.แผนการตรวจสอบประจําปีที่ได้รับการอนุมัติแล้ว พร้อมทั้ง เอกสารหรือ
หลักฐานทีแ่ สดงให้เห็นถึงการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
๒. แผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องตามแผนการตรวจสอบประจําปีที่วางไว้
ดังนี้
๒.๑) การตรวจสอบด้านการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับ (อย่างน้อย ๑ เรื่อง)
๒.๒) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน
(อย่างน้อย ๒ เรื่อง)
๓. รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ยกเว้น การตรวจสอบที่ดําเนินการเสร็จสิน้ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖
เมื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือสั่งการแล้ว
ให้จัดส่งภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖

กําหนดส่ง
ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖

จัดส่งทันทีหลังจากที่นําเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบหรือสั่งการ
แล้ว

- ๒๐๘ ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและดําเนินงาน
ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
น้ําหนักร้อยละ ๕
ระดับ
คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

๑

• ส่วนราชการมีการระบุต้นทุนทางตรงเข้าสู่กิจกรรมย่อยหรือศูนย์ต้นทุนใน
ระบบ GFMIS และส่งมอบให้หน่วยงานในองค์กรร่วมตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสม สําหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
• จัดทําบัญชีต้นทุนผลผลิตย่อยและกิจกรรมย่อย สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕ ตามหลั กเกณฑ์ แ ละวิธี การ ที่ก รมบั ญ ชีก ลางกํ าหนดได้แ ล้ วเสร็ จ
และรายงานผลการคํ า นวณต้ น ทุ น ตามรู ป แบบที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางกํ า หนด
โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางทราบ
• จั ด ทํ า แผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ปี ง บประมาณ ๒๕๕๖ โดยอย่ า งน้ อ ยแผน
ดังกล่าวจะต้องมีแผนที่เกี่ยวกับการประหยัดในเรื่องดังนี้
- กระดาษ
- หมึกพิมพ์
- น้ํามัน
- ไฟฟ้า
- น้ําประปา
ทั้ ง นี้ ให้ พิ จ ารณารายงานผลการวิ เ คราะห์ ข องต้ น ทุ น ของเรื่ อ งดั ง กล่ า ว
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ถ้ามี) เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดเป้าหมายใน
การประหยัดในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งกําหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
ซึ่งแผนดั งกล่าวต้ องสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ
องค์กร และแผนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ
• เปรี ยบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่ วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
หรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้ง วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
และจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ
• ดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ สําเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของ
เป้าหมายที่กําหนด

๑.๐๐

๒.๑

๒.๒

๓

๔

๐.๕๐

๐.๕๐

๑.๐๐

๑.๐๐

- ๒๐๙ ๕.๑

๕.๒

• มีผลการประหยัดโดยเฉลี่ยในเรื่องต่างๆ ตามระดับคะแนนที่ ๒ (กระดาษ ,
หมึกพิมพ์ , น้ํามัน , ไฟฟ้า และน้ําประปา) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ โดย
- ผลการประหยัดโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ได้คะแนน ๐.๗๕
คะแนน
- ผลการประหยัดโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔ ได้คะแนน ๐.๖๐
คะแนน
- ผลการประหยัดโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ได้คะแนน ๐.๔๕
คะแนน
- ผลการประหยัดโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ได้คะแนน ๐.๓๐
คะแนน
- ผลการประหยัดโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ได้คะแนน ๐.๑๕
คะแนน
• จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
ส่วนราชการ

๐.๗๕

๐.๒๕

- ๒๑๐ -

- ๒๑๑ -

คําอธิบาย และนิยามระดับคะแนน
ของตัวชี้วดั คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ
ของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๒๐๑ เกณฑ์คุณภาพรายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓.๑ ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพ
ของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
น้ําหนักร้อยละ ๒
ระดับ
คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน
๐.๗๕

๔.๑

• ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการจัดทํากรอบร่างหลักเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะด้าน
ของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาพิจารณา
• กรอบร่ า งหลั ก เกณฑ์ ส มรรถนะเฉพาะด้ า นของสายงานสนั บ สนุ น ในการ
สนั บ สนุ น กระบวนการนิ ติ บั ญ ญั ติ ไ ด้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาพิจารณา
• นํ า กรอบร่ า งหลั ก เกณฑ์ ฯ ไปรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น (Focus Group) จาก
กลุ่มเป้าหมาย
• นํ า กรอบร่ า งหลั ก เกณฑ์ ฯ ไปรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น (Focus Group) จาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร (Stakeholders)
• ปรั บ ปรุ ง กรอบร่ า งหลั ก เกณฑ์ ฯ ตามผลการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น (Focus
Group) จากกลุ่ ม เป้ า หมายและจากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายในองค์ ก ร
(Stakeholders)
• นําหลักเกณฑ์ฯ ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นเสนอคณะกรรมการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เพื่อให้ความเห็นชอบ
• คณะกรรมการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ที่ผ่านการรับฟังความ
คิ ด เห็ น จากกลุ่ ม เป้ า หมายและจากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายในองค์ ก ร
(Stakeholders)
• นําหลักเกณฑ์ฯ ที่กําหนดไปทดสอบการประเมินสมรรถนะกลุ่มเป้าหมาย

๔.๒

• การทดสอบประเมินสมรรถนะกลุ่มเป้าหมายมีจํานวนที่เหมาะสม

๐.๓๐

๔.๓

• การทดสอบประเมินสมรรถนะกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพ

๐.๔๐

๑.๑

๑.๒
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๓.๑

๓.๒

๐.๒๕

๐.๓๐
๐.๓๐
๐.๔๐
๐.๕๐
๐.๕๐

๐.๓๐

- ๒๐๒ ระดับ
คะแนน
๕.๑

๕.๒
๕.๓

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

• มีการจัดทํารายงานผลทดสอบการประเมินสมรรถนะกลุ่มเป้าหมายพร้อม
ข้ อ เสนอแนะรวมทั้ ง มี ก ารจั ด ทํ า แนวทางพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ผลการประเมิน เสนอคณะกรรมการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรั พ ยากรบุ ค คลของส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภา และหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อดําเนินการต่อไป
• มีการจัดทําแนวทางพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับผลการประเมินสมรรถนะ
กลุ่มเป้าหมาย
• เสนอคณะกรรมการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๐.๓๐

๐.๕๐
๐.๒๐

เงื่อนไข : ข้อเสนอแนะในเกณฑ์การให้คะแนนระดับ ๕ ต้องมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการพัฒนาระยะยาว
ในความเป็นมืออาชีพของสายงานสนับสนุนทีส่ อดคล้องกับแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร
หากไม่มีจะถูกหักคะแนน ๐.๕ คะแนน

- ๒๐๓ ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓.๒ ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของสายงาน
สนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
น้ําหนักร้อยละ ๒
ระดับ
คะแนน
๑.๑
๑.๒
๒
๓.๑
๓.๒
๓.๓

๔
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

• มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างสํานักที่มีสายงานสนับสนุนในการ
สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
• จัดทําแผนการดําเนินการและกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ ล ะ
สํานัก เพื่อดําเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนภารกิจในด้านการประชุมวุฒิสภา
และคณะกรรมาธิการ
• คณะกรรมการมี ก ารดํ า เนิ น การทบทวนกระบวนงานและกรอบแนวทาง
ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนด้านการประชุมวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ
• คณะกรรมการมีการดําเนินการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติในการสนับสนุน
ด้านการประชุมวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ
• คณะกรรมการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภาพิจารณาเห็นชอบ
• คณะกรรมการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภาพิจารณาเห็นชอบ แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๕๖
• คณะกรรมการจัดประชุม/สัมมนา ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและตัวแทนจากสํานัก
ที่ มี ส ายงานสนั บ สนุ น ในการสนั บ สนุ น กระบวนการนิ ติ บั ญ ญั ติ ท ราบและ
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติในการสนับสนุนด้านการประชุมวุฒิสภา
และคณะกรรมาธิการ
• มีการติดตามการดําเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติในการสนับสนุนด้านการ
ประชุมวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ
• จัดทํารายงานผลการดําเนินการ ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งกําหนดแนวทาง
พัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับผลการดําเนินการและข้อเสนอแนะ เสนอต่อ
คณะกรรมการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภาและหัวหน้าส่วนราชการ
• กําหนดแนวทางพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับผลการดําเนินการ

๐.๒๕

• คณะกรรมการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เพื่อดําเนินการ

๐.๗๕
๑.๐๐
๐.๕๐
๐.๒๕
๐.๒๕
๑.๐๐

๐.๒๕
๐.๒๕

๐.๒๕
๐.๒๕

- ๒๐๔ ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
น้ําหนักร้อยละ ๖
ระดับ
คะแนน
๑.๑
๑.๒

๒

๓.๑

๓.๒
๔.๑
๔.๒
๕.๑
๕.๒

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

• มีการดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
• มาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ผ่านความเห็นชอบจาก
อ.ก.ร. ที่เกี่ยวข้อง และ ก.ร. เพื่อให้ส่วนราชการดําเนินการตามมาตรฐาน
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖
• จัดประชุม/สัมมนาชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานความโปร่งใสของ
ส่วนราชการ รายละเอียดของมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา เกณฑ์ มาตรฐานความโปร่ งใส รวมทั้งแนวทางการดํ าเนิ นการตาม
เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส ให้แก่ข้าราชการในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ได้รับทราบและเข้าใจภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
• มีผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ครั้งที่ ๑ ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖ พร้อมทั้งจัดทํารายงาน
ผลการประเมินปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เสนอหัวหน้าส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาพิจารณา
• มี ก ารจั ด ทํ า แผนการสร้ า งความโปร่ ง ใสของส่ ว นราชการให้ เ ป็ น ไปตาม
ข้อเสนอแนะตามผลการประเมินครั้งที่ ๑ และสอดคล้องกับมาตรฐานความ
โปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
• มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาโดยมีองค์ประกอบตามเกณฑ์มาตรฐานโปร่งใสของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
• มีการประเมินการดําเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
สั ง กั ด รั ฐ สภารวมทั้ ง จั ด ทํ า รายงานผลการประเมิ น ปั ญ หาอุ ป สรรค
ข้อเสนอแนะ เสนอหัวหน้าส่วนราชการภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
• มีการจัดทํารายงานผลการประเมินการดําเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พร้อมทั้ง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
• มีการนํารายงานผลการประเมินการดําเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใส
ของส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภา พร้ อ มทั้ ง ปั ญ หา อุ ป สรรค ข้ อ เสนอแนะ
เสนอ อ.ก.ร. ที่เกี่ยวข้อง และ ก.ร. เพื่อพิจารณาและดําเนินการต่อไป

๐.๕๐
๐.๕๐
๑.๐๐

๐.๕๐

๐.๕๐
๐.๕๐
๐.๕๐
๐.๕๐
๐.๕๐

- ๒๐๕ ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
น้ําหนักร้อยละ ๗
ระดับ
คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

๑.๑

• มี การประเมิน ผลพฤติ ก รรมที่ สอดคล้ องกับประมวลจริย ธรรมข้าราชการ
รัฐสภา (Pre-Test)

๐.๕๐
๐.๕๐

๑.๒

• มี ก ารจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารของข้ า ราชการรั ฐ สภาตามยุ ท ธศาสตร์ ก าร
ขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยในแผนการดําเนินการอย่างน้อยต้อง
มีการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ ข้อ ๑๙ (๒), (๓) และ
ข้อ ๒๒ (๔) โดยผลลัพธ์ของการดําเนินการตามแผนฯ จะต้องมีมาตรการหรือ
แนวทางตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ข้อ ๑๙ (๒), (๓) และข้อ ๒๒ (๔)

๒

• มีการดําเนินการตามแผนฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๑.๐๐

๓

• มีการดําเนินการตามแผนฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

๑.๐๐

๔

• มีการดําเนินการตามแผนฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐

๑.๐๐
๐.๗๕

๕.๑

• มีการประเมินผลพฤติกรรมของข้าราชการรัฐสภาที่สอดคล้องกับประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (Post-Test) พร้อมทั้งจัดทํารายงานผลของ
พฤติ กรรมของข้าราชการรัฐสภาเสนอคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้อง/หัวหน้ า
ส่วนราชการ เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ

๕.๒

• มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เพื่อเสนอคณะกรรมการที่เกีย่ วข้อง/หัวหน้าส่วนราชการ

๐.๒๕

เงื่อนไข : หน่วยงานที่ รับผิ ดชอบต้ องนําผลการประเมิ นตามประมวลจริยธรรมและข้ อเสนอแนะเพื่อการ
ปรั บ ปรุ ง แนวทางการปฏิ บั ติ ห รื อ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ตามประมวลจริ ย ธรรมให้ เ หมาะสมซึ่ ง ได้ ดํ า เนิ น การใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและ
ผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๒๐๖ ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน
น้ําหนักร้อยละ ๕
ระดับ
คะแนน
๑

๒ และ
๓

๔

๕

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

• จัดทําแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึง่ แผนการตรวจสอบ
ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วน ดังนี้
- ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงที่นํามาใช้
- การวิเคราะห์ความเสี่ยง
- การจัดลําดับความเสี่ยง
- วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
- ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ
- ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
• แผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รบั การอนุมัติจาก
หัวหน้าส่วนราชการภายในเดือนกันยายน
• แผนการตรวจสอบมีการกําหนดประเภทการตรวจสอบอย่างน้อย ๓ ด้าน
ได้แก่
- การตรวจสอบด้านการเงิน
- การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
- การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน
• จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบ
ประจําปี โดยจะต้องแสดงให้เห็นรายละเอียด ดังนี้
- วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน
- ขอบเขตการปฏิบัติงาน
- การจัดสรรทรัพยากร
- แนวทางการปฏิบัติงาน
• จัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบ
โดยมีองค์ประกอบของรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบ
และเสนอหั ว หน้ า ส่ ว นราชการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ หรื อสั่ งการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่มีในรายงานฯ และรายงานผล
การดําเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการสั่งการ
• รายงานผลการดําเนินการตามที่หวั หน้าส่วนราชการสั่งการ
• มี ก ารรายงานผลการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านหรื อ การตรวจสอบการ
ดําเนินงาน โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือ
การดํ า เนิ น งาน รวมทั้ ง มี ก ารแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ ข้ อ เสนอแนะให้ แ ก่
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๑.๐๐

๒.๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

- ๒๐๗ เงื่อนไข :
ให้ส่วนราชการจัดส่งเอกสารข้อมูล เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประเมินผลตามเกณฑ์ตัวชี้วัดนี้ให้สํานัก
กํากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ดังนี้
เอกสารที่ต้องจัดส่ง
๑.แผนการตรวจสอบประจําปีที่ได้รับการอนุมัติแล้ว พร้อมทั้ง เอกสารหรือ
หลักฐานทีแ่ สดงให้เห็นถึงการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
๒. แผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องตามแผนการตรวจสอบประจําปีที่วางไว้
ดังนี้
๒.๑) การตรวจสอบด้านการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับ (อย่างน้อย ๑ เรื่อง)
๒.๒) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน
(อย่างน้อย ๒ เรื่อง)
๓. รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ยกเว้น การตรวจสอบที่ดําเนินการเสร็จสิน้ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖
เมื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือสั่งการแล้ว
ให้จัดส่งภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖

กําหนดส่ง
ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖

จัดส่งทันทีหลังจากที่นําเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบหรือสั่งการ
แล้ว

- ๒๐๘ ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและดําเนินงาน
ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
น้ําหนักร้อยละ ๕
ระดับ
คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

๑

• ส่วนราชการมีการระบุต้นทุนทางตรงเข้าสู่กิจกรรมย่อยหรือศูนย์ต้นทุนใน
ระบบ GFMIS และส่งมอบให้หน่วยงานในองค์กรร่วมตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสม สําหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
• จัดทําบัญชีต้นทุนผลผลิตย่อยและกิจกรรมย่อย สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕ ตามหลั กเกณฑ์ แ ละวิธี การ ที่ก รมบั ญ ชีก ลางกํ าหนดได้แ ล้ วเสร็ จ
และรายงานผลการคํ า นวณต้ น ทุ น ตามรู ป แบบที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางกํ า หนด
โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางทราบ
• จั ด ทํ า แผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ปี ง บประมาณ ๒๕๕๖ โดยอย่ า งน้ อ ยแผน
ดังกล่าวจะต้องมีแผนที่เกี่ยวกับการประหยัดในเรื่องดังนี้
- กระดาษ
- หมึกพิมพ์
- น้ํามัน
- ไฟฟ้า
- น้ําประปา
ทั้ ง นี้ ให้ พิ จ ารณารายงานผลการวิ เ คราะห์ ข องต้ น ทุ น ของเรื่ อ งดั ง กล่ า ว
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ถ้ามี) เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดเป้าหมายใน
การประหยัดในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งกําหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
ซึ่งแผนดั งกล่าวต้ องสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ
องค์กร และแผนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ
• เปรี ยบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่ วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
หรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้ง วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
และจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ
• ดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ สําเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของ
เป้าหมายที่กําหนด

๑.๐๐

๒.๑

๒.๒

๓

๔

๐.๕๐

๐.๕๐

๑.๐๐

๑.๐๐

- ๒๐๙ ๕.๑

๕.๒

• มีผลการประหยัดโดยเฉลี่ยในเรื่องต่างๆ ตามระดับคะแนนที่ ๒ (กระดาษ ,
หมึกพิมพ์ , น้ํามัน , ไฟฟ้า และน้ําประปา) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ โดย
- ผลการประหยัดโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ได้คะแนน ๐.๗๕
คะแนน
- ผลการประหยัดโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔ ได้คะแนน ๐.๖๐
คะแนน
- ผลการประหยัดโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ได้คะแนน ๐.๔๕
คะแนน
- ผลการประหยัดโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ได้คะแนน ๐.๓๐
คะแนน
- ผลการประหยัดโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ได้คะแนน ๐.๑๕
คะแนน
• จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
ส่วนราชการ

๐.๗๕

๐.๒๕

- ๒๑๐ -

- ๒๑๑ -

คําอธิบาย และนิยามระดับคะแนน
ของตัวชี้วดั คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ
ของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๒๑๒ -

คําอธิบาย และนิยามระดับคะแนนของตัวชี้วัด
คํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
หลักการ
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาสังกัดรัฐสภา ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยนําหลักเกณฑ์ แนวทาง การกําหนดตัวชี้วัด และวิธีการวัด และประเมินผลระดับองค์กร และระดับ
สํานัก/กลุ่มงานที่ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการดําเนินการระดับบุคคล คือ ข้าราชการ
ที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา โดยวัดผลผลิตและผลลัพธ์ของการดําเนินงาน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามภารกิจ
ของผู้ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
การวัดผลงาน จะวัดจากผลการดําเนินงานที่ได้ปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครอบคลุมทุกประเภท
ของงาน ได้แก่ งานตามพันธกิจหลักขององค์กร คือ งานสนับสนุนการตรากฎหมาย การควบคุมและตรวจสอบ
การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ของฝ่ า ยรั ฐ บาล งานด้ า นต่ า งประเทศของรั ฐ สภา และงานสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม
ให้ ป ระชาชนมี ส่ วนร่วมทางการเมื องการปกครองในระบอบประชาธิปไตย งานด้านบริหาร ด้านอํ านวยการและ
ด้ า นบริ ก ารสาธารณะ งานตามยุ ท ธศาสตร์ งานตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการหรื อ ภารกิ จ ที่ กํ า หนดเฉพาะ
กิจกรรม/โครงการที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ กําหนดประเด็นการวัดกรอบการประเมินผล และน้ําหนักคะแนน ดังนี้
๑. ผลงานตามบทบาทและหน้าที่

น้ําหนักร้อยละ ๔๐

๒. ผลงานที่เกิดจากการริเริ่มสร้างสรรค์

น้ําหนักร้อยละ ๖๐

คําจํากัดความ
๑) ผลงานตามบทบาทและหน้าที่ หมายถึง ผลสําเร็จของงานในหน้าที่ของข้าราชการทีด่ าํ รงตําแหน่งทีป่ รึกษา
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) ผลงานที่เกิดจากการริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึง ผลสําเร็จของงาน/กิจกรรม/โครงการ ตามพันธกิจที่เป็น
บทบาทหลักขององค์กร หรืองานตามยุทธศาสตร์ ตามภารกิจที่ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหรือตาม
ภารกิ จ ที่ กํ า หนดเฉพาะกิ จ กรรม/โครงการพิ เ ศษ ที่ ข้ า ราชการที่ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ที่ ป รึ ก ษาได้ นํ า องค์ ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์จากการปฏิบัติราชการที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์มาแล้วว่า สามารถนํามาดําเนินการได้
เป็นผลสําเร็จและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมาก เช่น ทําให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการปฏิบัติ
ราชการ ทําให้เกิดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่ หรือเกิดองค์ความรู้ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๒๑๓ งาน/กิจกรรม/โครงการดังกล่าว ต้องมีการบูรณาการกับตัวชี้วัดขององค์กรในมิติที่ ๑ เพื่อให้การดําเนินการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขององค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ผู้เสนอผลงานต้อง เสนอรายชื่องาน/โครงการ พร้อมแผนปฏิบัติการที่กําหนดวัตถุประสงค์ และทรัพยากร
ที่จําเป็น อย่างน้อย ๑ เรื่อง และผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการเพื่อประกอบการทําคํารับรอง รายชื่องาน/
โครงการต้องมีลักษณะครบถ้วนทั้ง ๕ ข้อ ดังนี้ (หากคุณลักษณะดังกล่าวไม่ครบถ้วนจะไม่นํามาประเมิน)
(๑) เป็นงานในหน้าที่ที่กําหนดไว้ในคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
เป็นงานตามพันธกิจที่เป็นบทบาทหลักขององค์กร หรืองานตามยุทธศาสตร์ และตองเปนการบูรณาการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดขององค์กรตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในมิติที่ ๑
(๒) งานที่ดําเนินการตาม ๑) ต้องเป็นงานที่ผ่านความเห็นชอบ หรือได้รับการมอบหมายให้ดําเนินการจาก
หัวหน้าส่วนราชการ
(๓) มีคํารับรองของผู้ดําเนินการและหลักฐานที่แสดงว่างานนั้นมีการปฏิบัติจริง
(๔) เป็นงานที่กําหนดวัตถุประสงค์ที่มีความชัดเจนและส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร
(๕) มี ห ลั ก ฐานการรวบรวมข้ อ มู ล /การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และการทบทวน ประกอบการกํ า หนด
กรอบแนวทาง ขั้นตอน และแผนงาน/การดําเนินงาน
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑. ผลงานตามบทบาทและหน้าที่

น้ําหนักร้อยละ ๔๐

ผู้ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา ต้องจัดทํา รวบรวม
รายงาน ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 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
ชื่อ
ที่ กิจกรรม/งาน/โครงการ

ระยะเวลา
(วัน/เวลา)
สถานที่

ลักษณะของ ผลสําเร็จของงาน ความเห็น
การปฏิบัติงาน หรือประโยชน์ ข้อเสนอแนะ

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๒๑๔ เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
y จัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่ง
ที่ปรึกษา
y มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน รอบ ๓ เดือน ที่แสดงถึงกิจกรรม ผลผลิตและผลลัพธ์
ที่ชัดเจนและประเด็นสําคัญที่พบ/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ และนําเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
y มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน รอบ ๖ เดือน ที่แสดงถึงกิจกรรม ผลผลิตและผลลัพธ์
ที่ชัดเจนและประเด็นสําคัญที่พบ/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ และนําเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
y มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน รอบ ๙ เดือน ที่แสดงถึงกิจกรรม ผลผลิตและผลลัพธ์
ที่ชัดเจนและประเด็นสําคัญที่พบ/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ และนําเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
y มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ที่แสดงถึงกิจกรรม ผลผลิตและผลลัพธ์
ที่ชัดเจนและประเด็นสําคัญที่พบ/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ และนําเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ

๒. ผลงานที่เกิดจากการริเริ่มสร้างสรรค์

น้ําหนักร้อยละ ๖๐

ผู้ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา ต้องคัดเลือกงาน/
โครงการที่เกิดจากการริเริ่มสร้างสรรค์โดยการดําเนินงานต้องมีการบูรณาการกับตัวชี้วัดขององค์กรในมิติที่ ๑ เพื่อให้
การดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
โดยข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาต้องจัดทําแผนปฏิบัติการ กําหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และทรัพยากรที่จําเป็น
เสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบนําไปดําเนินการและนําไปขยายผลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร พร้อม
รวบรวม รายงาน ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งจะต้องเสนอระบบการประเมินผลสําเร็จ
ของตนเองโดยเปรี ยบเที ยบกับแผนปฏิ บัติ การที่ มีรายละเอียดครอบคลุ มทุ กประเด็นตามที่ กําหนดไว้ ในคําอธิ บาย
ของเกณฑ์การให้คะแนน
การริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ หมายถึ ง การค้ น คว้ า และเสนอแนะวิ ธี ก ารทํ า งานแนวใหม่ โ ดยมี ก ระบวนการ
ที่มีการบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การวัดและประเมิน ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาต้องดําเนินการ รวบรวมข้อมูลศึกษา วิเคราะห์
และทบทวนกระบวนงาน และกําหนดแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติที่จะผลักดันหรือนําแนวคิดจากการริเริ่มสร้างสรรค์
ลงไปสู่องค์กร หน่วยงานหรือบุคคลในวงงานรัฐสภาที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นรูปธรรม จัดทําแผนปฏิบัติการที่กําหนด
วัตถุประสงค์และทรัพยากรที่จําเป็น กําหนดขั้นตอนดําเนินงานและกําหนดค่าร้อยละความก้าวหน้าหรือความสําเร็จของ
งาน เพื่อใช้ในการประเมินความสําเร็จ เสนอขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการให้ดําเนินการ และมีการนําไป
ปฏิบัติจนบรรลุผลสําเร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พร้อมจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
เป็นประโยชน์ต่อองค์กร เสนอหัวหน้าส่วนราชการ

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๒๑๕ เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
y จัดทําแผนปฏิบัติการ กําหนดแนวทาง ขั้นตอนการดําเนินงานในการขยายผล
๒
y ข้าราชการทีด่ ํารงตําแหน่งทีป่ รึกษาและหน่วยงานหรือบุคคลในวงงานรัฐสภา/หรือ
คณะกรรมการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันทบทวนจัดทําขั้นตอน/แนวทางการดําเนินงาน
ในการขยายผล เสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ
y ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานแก่หน่วยงานหรือบุคคลในวงงานรัฐสภาทีเ่ กีย่ วข้อง รับทราบ
๓
y ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาและหน่วยงานหรือบุคคลในวงงานรัฐสภาที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันดําเนินการตามขั้นตอน/แนวทางการดําเนินงานในการขยายผลเพื่อนําไปใช้ประโยชน์
โดยบรรลุผลตามแผน ร้อยละ ๕๐
๔
y ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาและหน่วยงานหรือบุคคลในวงงานรัฐสภาที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันดําเนินการตามขั้นตอน/แนวทางการดําเนินงานในการขยายผลเพื่อนําไปใช้ประโยชน์
โดยบรรลุตามแผน ร้อยละ ๘๐
๕
y ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาและหน่วยงานหรือบุคคลในวงงานรัฐสภาที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันดําเนินการตามขั้นตอน/แนวทางการดําเนินงานในการขยายผลเพื่อนําไปใช้ประโยชน์
โดยบรรลุตามแผน ร้อยละ ๑๐๐
y ติดตามประเมินผลการดําเนินงานที่เกิดผลประโยชน์ที่ชัดเจนแก่องค์กร และจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินการ สรุปประเด็นปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางที่เหมาะสม พร้อมเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการรับทราบและพิจารณา
เงื่อนไข : ภายใน ๓๐ วันนับแต่ลงนามคํารับรองข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา ต้องจัดส่งรายชือ่ งาน/โครงการ
พร้อมแผนปฏิบัติการ กําหนดแนวทาง ขั้นตอนการดําเนินงานในการขยายผล เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กรที่หวั หน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบแล้ว

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๑๘๐ -

แนวทางการพิจารณาใหคะแนนเชิงคุณภาพ
ของขาราชการที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษา
ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๒๑๘ ๑. ผลงานตามบทบาทและหน้าที่
• เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ
คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

๑.๑

• จัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของ
ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา
• มีการเสนอแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของ
ผู้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาแก่หวั หน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ
• มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานรอบ ๓ เดือน
• รายงานผลการดําเนินงานรอบ ๓ เดือน แสดงถึงกิจกรรม ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและประเด็นสําคัญที่พบ/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
• มีการติดตามและรายงานการนําข้อเสนอแนะไปปฏิบัติ
• มีการเสนอรายงานผลการดําเนินงานรอบ ๓ เดือน ต่อหัวหน้า
ส่วนราชการ
• มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานรอบ ๖ เดือน
• รายงานผลการดําเนินงานรอบ ๖ เดือน แสดงถึงกิจกรรม ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและประเด็นสําคัญที่พบ/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
• มีการติดตามและรายงานการนําข้อเสนอแนะไปปฏิบัติ
• มีการเสนอรายงานผลการดําเนินงานรอบ ๖ เดือน ต่อหัวหน้า
ส่วนราชการ
• มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานรอบ ๙ เดือน
• รายงานผลการดําเนินงานรอบ ๙ เดือน แสดงถึงกิจกรรม ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและประเด็นสําคัญที่พบ/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
• มีการติดตามและรายงานการนําข้อเสนอแนะไปปฏิบัติ
• มีการเสนอรายงานผลการดําเนินงานรอบ ๙ เดือน ต่อหัวหน้า
ส่วนราชการ
• มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานรอบ ๑๒ เดือน
• รายงานผลการดําเนินงานรอบ ๑๒ เดือน แสดงถึงกิจกรรม ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและประเด็นสําคัญที่พบ/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
• มีการติดตามและรายงานการนําข้อเสนอแนะไปปฏิบัติ
• มีการเสนอรายงานผลการดําเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ต่อหัวหน้า
ส่วนราชการ

๐.๗๐

๑.๒
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔

๐.๓๐
๐.๔๐
๐.๔๐
๐.๑๐
๐.๑๐
๐.๔๐
๐.๔๐
๐.๑๐
๐.๑๐
๐.๔๐
๐.๔๐
๐.๑๐
๐.๑๐
๐.๔๐
๐.๔๐
๐.๑๐
๐.๑๐

- ๒๑๙ ๒. ผลงานที่เกิดจากการริเริม่ สร้างสรรค์ตามยุทธศาสตร์ขององค์กร

• เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑.๑ • จัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ของ
ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา พร้อมเสนอหัวหน้าส่วนราชการให้
ความเห็นชอบ
๑.๒ • แผนการปฏิบัติการกําหนดรายละเอียดครบถ้วน เช่น การรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ และทบทวนกระบวนงานและกําหนดแนวทาง หรือวิธี
ปฏิบัติที่จะผลักดันหรือนําแนวคิดจากการริเริ่มสร้างสรรค์ลงสู่องค์กร
อย่างเป็นรูปธรรม วัตถุประสงค์ ทรัพยากรทีจ่ ําเป็น ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ค่าร้อยละความก้าวหน้า หรือความสําเร็จของงานเพื่อใช้
ในการประเมินความสําเร็จ
๑.๓ • จัดส่งรายชื่องาน/โครงการ พร้อมแผนปฏิบตั ิการได้ภายใน ๓๐ วัน
นับแต่ลงนามคํารับรอง
๒.๑ • ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานแก่หน่วยงานหรือบุคคลในวงงานรัฐสภา
ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
๒.๒ • ที่ปรึกษาและหน่วยงานหรือบุคคลในวงงานรัฐสภาที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
ทบทวนจัดทําขั้นตอน/แนวทางการดําเนินงานในการขยายผล
๒.๓ • มีการเสนอขั้นตอน/แนวทางการดําเนินงานในการขยายผล ต่อหัวหน้า
ส่วนราชการให้ความเห็นชอบ
๓.๑ • ที่ปรึกษาและหน่วยงานหรือบุคคลในวงงานรัฐสภาที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน
ดําเนินการขั้นตอน/แนวทางการดําเนินงานในการขยายผลเพื่อนําไป
ใช้ประโยชน์ โดยบรรลุผลตามแผน ร้อยละ ๕๐
๔.๑ • ที่ปรึกษาและหน่วยงานหรือบุคคลในวงงานรัฐสภาที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน
ดําเนินการขั้นตอน/แนวทางการดําเนินงานในการขยายผลเพื่อนําไป
ใช้ประโยชน์ โดยบรรลุผลตามแผน ร้อยละ ๘๐
๕.๑ • ที่ปรึกษาและหน่วยงานหรือบุคคลในวงงานรัฐสภาที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน
ดําเนินการขั้นตอน/แนวทางการดําเนินงาน
• ในการขยายผลเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ โดยบรรลุผลตามแผน ร้อยละ ๑๐๐
๕.๒ • ติดตามประเมินผลการดําเนินงานที่เกิดผลประโยชน์ที่ชัดเจนแก่องค์กร
และจัดทํารายงานผลการดําเนินการ สรุปประเด็นปัญหา อุปสรรค และ
เสนอแนวทางที่เหมาะสม
๕.๓ • มีการเสนอรายงานผลการดําเนินงาน สรุปประเด็นปัญหา อุปสรรค และ
เสนอแนวทางที่เหมาะสม ต่อหัวหน้าส่วนราชการรับทราบและพิจารณา

คะแนน
๐.๗๐
๐.๒๐

๐.๑๐
๐.๔๐
๐.๕๐
๐.๑๐
๑.๐๐
๑.๐๐
๐.๔๐
๐.๔๐
๐.๒๐

- ๒๒๐ -

- ๒๒๑ -

สํานักผูร้ ับผิดชอบตัวชีว้ ัดเจ้าภาพหลัก (ผูร้ ายงาน)
และผู้ประสานงานตัวชี้วัดของสํานักนโยบายและแผน
ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๒๒๒ สํานักผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเจ้าภาพหลัก (ผู้รายงาน) และประสานงานตัวชี้วัดกับสํานักนโยบายและแผน
ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

มิติที่ ๑
ชื่อตัวชี้วัด

เจ้าภาพหลัก
(ผู้รายงาน)

ผู้ประสานงาน
(สํานักนโยบายและแผน)

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑. นางสาวสุนันท์ จันทร์ขวัญ
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๑๐๙

กลุ่มงานแผนงานและโครงการ
๑. นางสาวศุทรา สิรภัทรนันทกร
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๗๕

สํานักบริหารงานกลาง
๑. นายเศรษฐพงศ์ ยอดอินทร์
๒. นางสาวประภาพร เพียราช
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๖๒, ๙๓๖๖
สํานักบริหารงานกลาง
๑. นางสาวสุนีย์ คงสมบูรณ์
๒. นางเมชญา เมธาวริศากุล
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๖๔

กลุ่มงานแผนงานและโครงการ
๑. นายธัชชัย แก้ววารี
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๗๕

มิติที่ ๑ : มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๑
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓.๑

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓.๒

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๔
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๔.๑
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๔.๒

ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์
ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็น
มืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการ
นิติบัญญัติ
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับขีดสมรรถนะ
เฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพการบริหาร
จัดการด้านการประชุมในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับขีดสมรรถนะ
เฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการ
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความเป็น
มืออาชีพของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ
ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะ
เฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพของสายงาน
สนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการ
นิติบัญญัติ
ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ

ร้อยละความสําเร็จของการติดตามการดําเนินการ
ตามญัตติและข้อปรึกษาหารือของสมาชิก
วุฒิสภาก่อนการประชุมวุฒิสภา
ร้อยละความสําเร็จของการติดตาม
สํานักวิชาการ
การดําเนินการตามญัตติ
๑. นายปิยชาติ ศิลปสุวรรณ
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๗๓
ร้อยละความสําเร็จของการติดตาม
สํานักงานประธานวุฒิสภา
การดําเนินการตามข้อปรึกษาหารือ
๑. นางสาวพัชรวลัย พินทุเสนี
ของสมาชิกวุฒิสภาก่อนการประชุมวุฒิสภา
๒. นางสุมาลี เทียมสนิท
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๙๖-๗

กลุ่มงานแผนงานและโครงการ
๑. นายธัชชัย แก้ววารี
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๗๕

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
๑. นางสาวนาตยา พ่วงพูล
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๗๓
กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
๑. นายภัทรพงศ์ ช่วยบํารุง
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๗๓

- ๒๒๓ ชื่อตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๓
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๔
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๑
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๒
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๓
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๔

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๑

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๒

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๓

ระดับความสําเร็จในการเสริมสร้างและ
พัฒนาข้อมูลเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติ
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ร้อยละของการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ระดับความถี่ในการใช้บริการทางเว็บไซต์
(Page view)
ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูล
ระดับความสําเร็จของการบูรณาการและ
การใช้ประโยชน์ของฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
ร้อยละของการนําเข้าข้อมูลด้านต่างประเทศ
ที่มีอยู่ในรูปแบบดิจิตอล ของปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖
ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ร้อยละของการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการดําเนินการด้านต่างประเทศ
ของบุคลากรในสํานักด้านต่างประเทศ
ร้อยละของการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการดําเนินการของหน่วยงานอื่น
ในสังกัดรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภา
ระดับความสําเร็จของการส่งเสริม
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เครือข่ายผู้นํา
นักประชาธิปไตยวุฒิสภาให้ความร่วมมือ
เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนบทบาท
อํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา หรือส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
จํานวนเครือข่ายก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณได้
ดําเนินการขยายผลการสร้างเครือข่ายของ
ผู้นํานักประชาธิปไตยวุฒิสภา อย่างน้อย
๓๐ คน ต่อกลุ่มเครือข่ายใหม่
จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่เครือข่ายใหม่เสนอ
เข้ารับการพิจารณา

เจ้าภาพหลัก
(ผู้รายงาน)

ผู้ประสานงาน
(สํานักนโยบายและแผน)

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๑. นางทุติยาพร ทวนทอง
๒. นางสาวพนมวัน อินรีย์
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๒๗๓

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
๑.นางสาวณัฐธนัญ สุนทรกิตติพงศ์
๒. นางสาววรรณวิภา เลิศปัญญาพร
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๗๗

สํานักภาษาต่างประเทศ
๑. นางสาวธนิยา อุมะวิชนี
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๔๐๘
สํานักภาษาต่างประเทศ
๑. นายพรชัย น้อยบ้านโง้ง
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๔๐๙
สํานักภาษาต่างประเทศ
๑. นางสุวรรณี หุตายน
โทร.๐๒ ๘๓๑ ๙๔๑๐
สํานักภาษาต่างประเทศ
๑. นางวรวิมล รัตนมาลี
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๔๐๗

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
๑.นางสาวศิริพร พุฒซ้อน
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๗๒
กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
๑.นายภัทรพงศ์ ช่วยบํารุง
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๗๓
กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
๑.นางสาวศิริพร พุฒซ้อน
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๗๒
กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
๑.นางสาวศิริพร พุฒซ้อน
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๗๒

สํานักประชาสัมพันธ์
๑. นายวิเชียร บัวบาน
๒. นางสาวกิ่งดาว กุมาร
๓. นางสาวมัทนา รามพันธุ์
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๕๑-๕๓

กลุ่มงานแผนงานและโครงการ
๑. นางสาวสุภารัตน์ มาตสวิง
๒. นางสาวทัศนวรรณ วงศ์ดี
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๗๕

- ๒๒๔ ชื่อตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๒
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒

ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ
ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมาย
ของโครงการที่ส่วนราชการกําหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ

เจ้าภาพหลัก
(ผู้รายงาน)

ผู้ประสานงาน
(สํานักนโยบายและแผน)

กลุ่มงานแผนงานและโครงการ
๑. นางสาวรัตนา ชัชวาลรัตน์
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๗๕
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
๑. นางนันทิญาพร สัมพันธ์ทวีกิจ
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๗๖

- ๒๒๕ -

มิติที่ ๒
ชื่อตัวชี้วัด
มิติที่ ๒ : มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
ตัวชี้วัดที่ ๓
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ ๔

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

ตัวชี้วัดที่ ๕

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

เจ้าภาพหลัก
(ผู้รายงาน)

ผู้ประสานงาน
(สํานักนโยบายและแผน)

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
๑. นางสาวพรรณสิริ พรหมพันธุม
๒. นางสาวน้ําเพชร ศรีวิจิตรโชค
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๗๒
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานแผนงานและโครงการ
๑. นางสาวจารุวรรณ ชินเขว้า ๑. นางสาวศุทรา สิรภัทรนันทกร
๒. นางสาวพิกุล ห้อยดอกหอม ๒. นางสาวทัศนวรรณ วงศ์ดี
๓. นางสาววรรณธร หงส์จรรยา โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๗๕
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๑๑๘-๙
กลุ่มงานแผนงานและโครงการ
๑. นางสาวรัตนา ชัชวาลรัตน์
๒. นางสาวสุภารัตน์ มาตสวิง
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๗๕

- ๒๒๖ -

มิติที่ ๓
ชื่อตัวชี้วัด

เจ้าภาพหลัก
(ผู้รายงาน)

ผู้ประสานงาน
(สํานักนโยบายและแผน)

มิติที่ ๓ : มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๖
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑

ระดับความสําเร็จในการบริหารงบประมาณ
ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ในภาพรวม

ตัวชี้วัดที่ ๖.๒

ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัดที่ ๗

ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตและดําเนินงานตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

สํานักการคลังและงบประมาณ
๑. นางสาวสุภาวดี มงคลธรรมกุล
๒. นางสาวเสาวนี บุญเลื่อน
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๒๕๐
กลุ่มตรวจสอบภายใน
๑. นางสาวน้ําทิพย์ พุฒพิมล
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๑๗
สํานักการคลังและงบประมาณ
๑. นายสิริชัย เจริญศิลาวาทย์
๒. นางสาวรัชนีกร รัตนวิวัฒกุล
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๔๙๕

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
๑. นายถาวร แสงสาคร
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๗๗
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
๑. นายถาวร แสงสาคร
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๗๗
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๑. นางนิตยา ธรรมสา
๒. นางพัชรินทร์ หันชะนา
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๗๑
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
๑. นายถาวร แสงสาคร
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๗๗

- ๒๒๗ -

มิติที่ ๔
ชื่อตัวชี้วัด

เจ้าภาพหลัก
(ผู้รายงาน)

ผู้ประสานงาน
(สํานักนโยบายและแผน)

มิติที่ ๔ มิติด้านการพัฒนาองค์กร
ตัวชี้วัดที่ ๘

ตัวชี้วัดที่ ๘.๑

ตัวชี้วัดที่ ๘.๒

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖
กรณีผ่านการรับรอง
ระดับความสําเร็จของการผ่านการตรวจ
รับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL)
(หมวด ๑-๗)

ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (Application
Report)

สํานักนโยบายและแผน
กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
กลุ่มงานแผนงานและโครงการ
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
หัวหน้าคณะทํางานแต่ละหมวด.
เลขานุการคณะทํางานแต่ละหมวด
หมวดที่ ๑ การนําองค์กร
นางสาวศิริพงษ์ อาศนะเสน
นางชรัญญา ประสิทธินาวา
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๗๓
หมวดที่ ๒ การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์
นางสาวพรรณสิริ พรหมพันธุม
นายวุฒิชัย วัชรีรัตน์
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๗๒
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
หมวดที่ ๓ การให้ความสําคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นางสาววราภรณ์ มีเปรมปรีดิ์
นางสาวนุตยา ลิขิตหัตถศิลป์
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๗๔
หมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้
นางสาวศศิธร ศรีสุจริต
นายถาวร แสงสาคร
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๗๗
หมวดที่ ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากร
บุคคล
นางสาวศุทรา สิรภัทรนันทกร
นางละเอียด จุลตามระ
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๗๕
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
หมวดที่ ๖ การจัดการประบวนการ
นายธัชชัย แก้ววารี
นางรัตนา ศรีสิยวรรณ
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๗๕
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
๑. นางชรัญญา ประสิทธินาวา
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๗๓

- ๒๒๘ ชื่อตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๘.๑

ตัวชี้วัดที่ ๘.๒

กรณีไม่ผ่านการรับรอง
ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
(Fundamental Level : FL)
(หมวด ๑ – ๖)

ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ
ของผลลัพธ์การดําเนินการ (ผลลัพธ์ของ
กระบวนการ) ของส่วนราชการตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน (หมวด ๗)

เจ้าภาพหลัก
(ผู้รายงาน)

ผู้ประสานงาน
(สํานักนโยบายและแผน)

สํานักนโยบายและแผน
กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
กลุ่มงานแผนงานและโครงการ
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
หัวหน้าคณะทํางานแต่ละหมวด.
เลขานุการคณะทํางานแต่ละหมวด
หมวดที่ ๑ การนําองค์กร
นางสาวศิริพงษ์ อาศนะเสน
นางชรัญญา ประสิทธินาวา
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๗๓
หมวดที่ ๒ การวางแผนเชิง
นางสาวพรรณสิริ พรหมพันธุม
ยุทธศาสตร์
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๗๒
นายวุฒิชัย วัชรีรัตน์
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
หมวดที่ ๓ การให้ความสําคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นางสาวนุตยา ลิขิตหัตถศิลป์
นางสาววราภรณ์ มีเปรมปรีดิ์
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๗๔
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
หมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้
นางสาวศศิธร ศรีสุจริต
นายถาวร แสงสาคร
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๗๗
หมวดที่ ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากร
บุคคล
นางละเอียด จุลตามระ
นางสาวศุทรา สิรภัทรนันทกร
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๗๕
หมวดที่ ๖ การจัดการประบวนการ
นางรัตนา ศรีสิยวรรณ
นายธัชชัย แก้ววารี
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๗๕
สํานักนโยบายและแผน
กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
กลุ่มงานแผนงานและโครงการ
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
และสํานักที่ถูกเลือกตัวชี้วัดผลลัพธ์ (RM) ในแต่ละหมวด
(หมวด ๑ - ๖) หมวดละ ๑ ตัวชี้วัด จะเป็นเจ้าภาพ (ผู้รายงาน) (ทั้งนี้
หมวด ๗ มีตัวชี้วัดใดที่ไม่ผ่านก็ต้องนํามาประเมินผลให้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน)

- ๒๒๙ -

สรุปผลการประเมินการปฏิบตั ิราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕

- ๒๓๐ ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
1 ระดับความสําเร็จของร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามพันธกิจ
1.1 การสนับสนุนงานด้านการตรา
กฎหมาย
1.1.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
เทียบกับระยะเวลาที่กําหนด
1.1.2 ร้อยละของเรื่องที่พบความ
ผิดพลาด
1.2 การสนับสนุนงานด้านการ
ควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดินและตรวจสอบการใช้
อํานาจรัฐ
1.2.1 กระบวนการตั้งกระทู้ถามทั่วไป
1.2.2 การพิจารณาญัตติขอให้
วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการ
สามัญหรือวิสามัญเพื่อกระทํา
กิจการพิจารณา สอบสวนหรือ
ศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ใน
อํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา
1.2.3 กระบวนการสนับสนุนการได้
มาซึ่งกรรมการในองค์กรอิสระ
2 ระดับความสําเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์
2.1 ระดับความสําเร็จในการให้
ความรู้ การสื่อสาร การ
ประชาสัมพันธ์
3 ระดับความสําเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ
3.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักใน
การบรรลุเป้าหมายตามแผน
ปฏิบัติราชการประจําปีของ
ส่วนราชการ
3.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน้ําหนักตามเป้าหมาย
ผลผลิตของส่วนราชการ (ตาม
เอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี)

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก

40
20.00

4.1754
4.9508

10.00

5.0000

ระดับ

5.00

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.2500

ร้อยละ

5.00

20

15

10

5

0

0.0000

5.0000

0.2500

10.00

4.9015

ระดับ
ระดับ

4.00
3.00

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

4.7538
5.0000

4.7538
5.0000

0.1902
0.1500

ระดับ

3.00

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.1500

8.00
8.00

5.0000
1

2

3

4

5

5.0000

12.00

5.0000

0.40000

2.3333

ร้อยละ

8.00

65

70

75

80

85

48.00

1.0000

0.0800

ระดับ

4.00

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.2000

- ๒๓๑ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

น้ําหนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
4 ระดับความสําเร็จในการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและร่วมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการ
5 ระดับความสําเร็จในการเปิด
เผยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ
6 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการเพื่อส่งเสริมให้
ข้าราชการและลูกจ้างของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรม
7 ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ระดับ

15
4.00

1

2

3

4

5

ระดับ

3.00

1

2

3

4

ระดับ

4.00

1

2

3

ร้อยละ

4.00

65

70

75

ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก
5.0000

4.8907
5.0000

0.2000

5

5.0000

5.0000

0.1500

4

5

5.0000

5.0000

0.2000

80

85

82.9500

4.5900

0.1836

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ

15

4.7773

8 ระดับความสําเร็จในการ
บริหารงบประมาณ
8.1 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย ร้อยละ
งบลงทุนและงบรายจ่ายอื่น
8.2 ระดับความสําเร็จของการ
ระดับ
ตรวจสอบภายใน
9 ระดับความสําเร็จของการ
ระดับ
จัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
10 ระดับความสําเร็จในการ
ประหยัดพลังงาน
10.1 ระดับความสําเร็จของการ
ระดับ
ดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
10.2 ร้อยละของการประหยัดการใช้
ไฟฟ้าและน้ํามัน
10.2.1 ร้อยละของการประหยัดการใช้ ร้อยละ
ไฟฟ้า
10.2.2 ร้อยละของการประหยัดการใช้ ร้อยละ
น้ํามัน
11 การรักษามาตรฐานระยะ
เวลาและความสําเร็จในการ
ลดรอบระยะเวลาและขั้นตอน
ในการปฏิบัติราชการ
11.1 ระดับความสําเร็จของร้อยละ
ระดับ
เฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน

4.00

5.0000

2.00

68.00 71.00 74.00 77.00 80.00

91.5200

5.0000

0.1000

2.00

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.1000

3.00

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.1500

3.00
1.50

4.0000
1

2

3

4

5

5.0000

1.50

5.0000

0.0750

3.0000

0.75

5.00 2.50 0.00 -2.50 -5.00 -13.1500

5.0000

0.0375

0.75

5.00 2.50 0.00 -2.50 -5.00

1.0000

0.0075

9.6049

5.00

2.50

4.9319

1

2

3

4

5

4.8637

4.8637

0.1216

- ๒๓๒ เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

11.2 ระดับความสําเร็จในการลดรอบ
ระยะเวลาและขั้นตอนการ
ปฏิบัติราขการ

หน่วยวัด

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

1

2

3

4

5

ระดับ

2.50

1

2

3

4

5

มิติท่ี 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร
12 การบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล
12.1 ระดับความสําเร็จในการจัด
เตรียมการนําหลักสมรรถนะ
ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร
12.2 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติ
งานของบุคลากร
12.3 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
แผนบริหารจัดการผู้ปฏิบัติงาน
ศักยภาพสูง (Talent
Management)
13 ระดับความสําเร็จในการ
จัดการความรู้
14 ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาบริหารจัดการ
สารสนเทศ
14.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
ระบบการรายงานและประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภาด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
14.2 ระดับความสําเร็จในการ
บริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
15 ระดับความสําเร็จในการจัด
ทําระบบบริหารความเสี่ยง
16 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)

ผลการดําเนินงาน
ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก
5.0000

30
12.00

5.0000

0.1250

4.8000
4.5000

ระดับ

4.00

1

2

3

4

5

4.5000

4.5000

0.1800

ระดับ

4.00

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.2000

ระดับ

4.00

1

2

3

4

5

4.0000

4.0000

0.1600

ระดับ

4.00

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.2000

5.00

5.0000

ระดับ

2.00

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.1000

ระดับ

3.00

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.1500

ระดับ

4.00

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.2000

ระดับ

5.00

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.2500

ค่าคะแนนที่ได้

4.5603

น้ําหนักรวม 100.00

- ๒๓๓ ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติ

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก

45

4.6704

25.00

4.8867

13.00

4.9437

ราชการ
1 ระดับความสําเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์
1.1 ระดับความสําเร็จในการบริหาร
จัดการด้านการประชุมใน
กระบวนการนิติบัญญัติอย่าง
มืออาชีพ
1.1.1 ร้อยละของการปฏิบัติตาม
คู่มือมาตรฐานความเป็นมือ
อาชีพการบริหารจัดการด้าน
การประชุมในกระบวนการ
นิติบัญญัติ
1.1.2 ร้อยละความพึงพอใจของ
สมาชิกรัฐสภาและคณะ
กรรมาธิการต่อการสนับสนุน
การดําเนินการด้านการประชุม
ในกระบวนการนิติบัญญัติ
1.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
งานด้านวิชาการ
1.3 ระดับความสําเร็จในการให้
ความรู้ การสื่อสาร การ
ประชาสัมพันธ์ และการสร้าง
ภาพลักษณ์ขององค์กรนิติ
บัญญัติแห่งชาติ
2 ระดับความสําเร็จในการ
บรรลุเป้าหมายตามแผน
ปฏิบัติราชการ
2.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักใน
การบรรลุเป้าหมายตามแผน
ปฏิบัติราชการประจําปีของ
ส่วนราชการ
2.2 ระดับความสําเร็จของผลลัพธ์
ตามแผนงาน/โครงการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ
2.2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารราชการ ระยะที่ ๑
2.2.2 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน : กิจกรรมเสริมสร้าง
ความพร้อมแก่ท้องถิ่น

ระดับ

10.00

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.5000

ร้อยละ

3.00

65

70

75

80

85

83.7800

4.7560

0.1427

ร้อยละ

6.00

1

2

3

4

5

4.6500

4.6500

0.2790

ร้อยละ

6.00

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.3000

ระดับ

20.00

ร้อยละ

12.00

ระดับ

8.00

ระดับ

4.00

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.2000

ระดับ

4.00

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.2000

4.4000

65

70

75

80

85

80.0000

4.0000

0.4800

5.0000

- ๒๓๔ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

น้ําหนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก

หลักสูตร "กระบวนการเสริม
สร้างผู้นํานักประชาธิปไตยแบบ
มีส่วนร่วม"

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
3 ระดับความสําเร็จในการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและร่วมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการ
4 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการเพื่อส่งเสริมให้
ข้าราชการและลูกจ้างของ
ส่วนราชการ สังกัดรัฐสภา
ปฏิบัติตามมาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรม
5 ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
5.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับ
บริการในภาพรวมขององค์กร
5.2 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนากระบวนการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ระดับ

15
5.00

1

2

3

4

5

ระดับ

5.00

1

2

3

4

5

4.8000

4.6556
4.8000

0.2400

5.0000

5.0000

0.2500

5.00

4.1667

ร้อยละ

3.00

70

75

80

85

90

87.5000

4.5000

0.1350

ระดับ

2.00

1

2

3

4

5

3.6667

3.6667

0.0733

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ

15

4.9965

6 ระดับความสําเร็จในการ
บริหารงบประมาณ
6.1 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณในภาพรวม
6.2 ระดับความสําเร็จของการ
ตรวจสอบภายใน
7 ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
8 ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
9 การรักษามาตรฐานระยะเวลา
และความสําเร็จในการลด
รอบระยะเวลาและขั้นตอน
ในการปฏิบัติราชการ
9.1 ระดับความสําเร็จในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงาน
9.2 ระดับความสําเร็จในการลดรอบ
ระยะเวลาและขั้นตอนในการ
ปฏิบัติราชการ

4.00

5.0000

ร้อยละ

2.00

92.00 93.00 94.00 95.00 96.00

97.0976

5.0000

0.1000

ระดับ

2.00

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.1000

ระดับ

4.00

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.2000

ระดับ

3.00

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.0494

4.00

4.9868

ระดับ

2.00

1.00 2.00

3.00 4.00

5.00

4.9736

4.9736

0.0494

ระดับ

2.00

1.00 2.00

3.00 4.00

5.00

5.0000

5.0000

0.0494

- ๒๓๕ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร

25

4.7339

10 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)
10.1 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับ
พื้นฐาน
หมวดที่ 3 การให้ความสําคัญ
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้
10.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายความสําเร็จของ
ผลลัพธ์การดําเนินการของส่วน
ราชการตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับ
พื้นฐาน (หมวด ๗)
RM 1 ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการนําองค์การ
ของผู้บริหาร
RM 2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของ
การดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง
RM 3 ร้อยละของงานบริการที่มี
การจัดทําระบบการติดตาม
คุณภาพการบริการที่สามารถ
ตอบสนองผู้รับบริการอย่าง
ทันท่วงที
RM 4.1 ร้อยละของความครอบคลุม
ถูกต้อง และทันสมัยของ
ฐานข้อมูลที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน
RM 4.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความ
สําเร็จของการดําเนินกิจกรรม
ตามแผนการจัดการความรู้
อย่างน้อย ๓ องค์ความรู้
RM 5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาขีดสมรรถนะตาม
แผนพัฒนาขีดสมรรถนะของ
บุคลากรหรือแผนพัฒนา
บุคลากร
RM 6 จํานวนกระบวนการที่ได้รับ

25.00

4.7339

ระดับ

8.00

4.5000

ร้อยละ

4.00

60

70

80

90

100

95.7143

4.5714

0.1829

ร้อยละ

4.00

60

70

80

90

100

94.2857

4.4286

0.1771

การปรับปรุงให้ผลดําเนินการ
ดีขึ้น

14.00

4.8106

ร้อยละ

2.00

60

65

70

75

80

73.3700

3.6740

0.0735

ร้อยละ

2.00

60

65

70

75

80

100.0000

5.0000

0.1000

ร้อยละ

2.00

70

75

80

85

90

100.0000

5.0000

0.1000

ร้อยละ

2.00

60

65

70

75

80

80.0000

5.0000

0.1000

ร้อยละ

2.00

60

70

80

90

100

100.0000

5.0000

0.1000

ร้อยละ

2.00

60

65

70

75

80

89.6500

5.0000

0.1000

กระบวน

2.00

1

3

3.0000

5.0000

0.1000

การ

2

- ๒๓๖ เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด

10.3 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักของการจัดทําแผน
พัฒนาองค์การปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔
10.3.1 ความครบถ้วนของการจัดทํา
รายงานลักษณะสําคัญของ
องค์กร (๑๕ คําถาม)
10.3.2 ความครบถ้วนของการจัดทํา
รายงานการประเมินองค์กร
ด้วยตนเองหมวด ๑ - ๗
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
10.3.3 ความครบถ้วนของแผนพัฒนา
องค์การประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก

3.00

5.0000

ข้อ

1.00

3

6

9

12

15

15.0000

5.0000

0.0500

หมวด

1.00

3

4

5

6

7

7.0000

5.0000

0.0500

แผน

1.00

1

2

2.5

3.0000

5.0000

0.0500

ค่าคะแนนที่ได้

4.7330

น้ําหนักรวม 100.00

- ๒๓๗ ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติ

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก

45.00

4.8840

25.00

4.7912

ราชการ
1 ระดับความสําเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์
1.1 ระดับความสําเร็จในการบริหาร ระดับ
จัดการด้านการประชุม ด้าน
วิชาการ และเลขานุการใน
กระบวนการนิติบัญญัติอย่าง
มืออาชีพ
1.2 ระดับความสําเร็จในการ
ระดับ
พัฒนาและดําเนินการตาม
มาตรฐานงานด้านวิชาการ
เพื่อสนับสนุนงานของรัฐสภา
1.3 ระดับความสําเร็จในการ
ระดับ
สนับสนุนภารกิจเกี่ยวกับ
กระบวนการได้มา ซึ่งบุคคล
ที่จะมาดํารงตําแหน่งใน
องค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญ
1.4 ร้อยละความสําเร็จการ
ร้อยละ
ปฏิบัติตามแผนประชาสัมพันธ์
เชิงรุกวุฒิสภา
1.5 ระดับความสําเร็จในการบริหาร ร้อยละ
จัดการผลการปฏิบัติงาน
(Performance
Management System
:PMS)
2 ระดับความสําเร็จในการ
ระดับ
บรรลุเป้าหมายตามแผน
ปฏิบัติราชการ
2.1 ระดับความสําเร็จในการ
ร้อยละ
บรรลุเป้าหมายตามแผน
ปฏิบัติราชการประจําปีของ
ส่วนราชการ
2.2 ร้อยละความสําเร็จของผลลัพธ์ ระดับ
ตามแผนงาน/โครงการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ

5.00

1

2

3

4

5

4.8600

4.8600

0.2430

5.00

1

2

3

4

5

4.8960

4.8960

0.2448

5.00

1

2

3

4

5

4.3500

4.3500

0.2175

5.00

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.2500

5.00

1

2

3

4

5

4.8500

4.8500

0.2425

20.00

12.00

8.00

5.0000

65

70

75

80

85

96.4286

5.0000

5.0000

0.6000

- ๒๓๘ -

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

น้ําหนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)

2.2.1 โครงการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา
2.2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารราชการ ของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระยะที่ 2

2

3

4

5

ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.2000

ระดับ

4.00

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.2000

15.00

4.6495

ระดับ

5.00

1

2

3

4

5

4.9992

4.9992

0.2500

ระดับ

5.00

1

2

3

4

5

4.6194

4.6194

0.2310

ระดับ

5.00

70

75

80

85

90

86.65

4.3300

0.2165

6 ระดับความสําเร็จในการ
บริหารงบประมาณ
6.1 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย
ร้อยละ
เงินงบประมาณในภาพรวม
6.2 ระดับความสําเร็จของการ
ระดับ
ตรวจสอบภายใน
7 ระดับความสําเร็จของการ
ระดับ
จัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
8 ระดับความสําเร็จในการ
ระดับ
ดําเนินการตามมาตรการ
การประหยัดพลังงาน
9 การรักษามาตรฐานระยะเวลา ร้อยละ
ในการปฏิบัติราชการ
10 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)

1

4.00

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร

ผลการดําเนินงาน

ระดับ

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
3 ระดับความสําเร็จในการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและร่วมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการ
4 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการเพื่อส่งเสริมให้
ข้าราชการและลูกจ้างของ
ส่วนราชการ สังกัดรัฐสภา
ปฏิบัติตามมาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรม
5 ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ

เกณฑ์การให้คะแนน

15.00

4.9891

5.00

5.0000

2.00

91.00 92.00 93.00 94.00 95.00

99.9785

5.0000

0.1000

3.00

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.1500

4.00

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.2000

2.00

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.0494

4.00

1

2

3

4

5

4.9593

4.9593

0.0494

25
25.00

4.6174
4.6174

- ๒๓๙ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

10.1 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับ
พื้นฐาน
หมวดที่ 1 การนําองค์กร
หมวดที่ 2 การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์
10.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายความสําเร็จของ
ผลลัพธ์การดําเนินการของส่วน
ราชการตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับ
พื้นฐาน (หมวด 7)
RM 1 ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการนําองค์การ
ของผู้บริหาร
RM 2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของ
ความเสี่ยงที่ลดลงจากการ
ดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง
RM 3 ร้อยละความพึงพอใจของ
เครือข่ายที่มีต่อกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์
RM 4.1 ร้อยละของความครอบคลุม
ถูกต้อง และทันสมัยของ
ฐานข้อมูลที่สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
RM 4.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความ
สําเร็จจากผลสัมฤทธ์ของการ
ดําเนินการตามแผนการ
จัดการความรู้อย่างน้อย
3 องค์ความรู้
RM 5 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน
ระดับของขีดสมรรถนะที่
ส่วนราชการกําหนด
(Competency Level)
RM 6 จํานวนกระบวนการที่ได้รับ
การปรับปรุงให้ผลดําเนินการ
ดีขึ้น

ระดับ

8.00

ร้อยละ
ร้อยละ

4.00
4.00

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก
4.5143

60
60

70
70

80
80

90
90

100
100

95.7143
94.5714

14.00

4.5714
4.4571

0.0494
0.0494

4.5943

ร้อยละ

2.00

60

65

70

75

80

65.8000

2.1600

0.0432

ร้อยละ

2.00

5

10

15

20

25

25.0000

5.0000

0.1000

ร้อยละ

2.00

60

65

70

75

80

85.5000

5.0000

0.1000

ร้อยละ

2.00

60

65

70

75

80

99

5.0000

0.1000

ร้อยละ

2.00

70

75

80

85

90

100.0000

5.0000

0.1000

ร้อยละ

2.00

60

65

70

75

80

95.0000

5.0000

0.1000

กระบวน
การ

2.00

1

3

100.0000

5.0000

0.1000

2

- ๒๔๐ เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
10.3 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักของการจัดทําแผน
พัฒนาองค์การปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555
10.3.1 ความครบถ้วนของการจัดทํา
รายงานลักษณะสําคัญของ
องค์กร (15 คําถาม)
10.3.2 ความครบถ้วนของการจัดทํา
รายงานการประเมินองค์กร
ด้วยตนเองหมวด 1 - 7
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
10.3.3 ความครบถ้วนของแผนพัฒนา
องค์การประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2554

หน่วยวัด

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก

3.00

5.0000

ข้อ

1.00

3

6

9

12

15

15.0000

5.0000

0.0500

หมวด

1.00

3

4

5

6

7

7.0000

5.0000

0.0500

แผน

1.00

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.0500

น้ําหนักรวม

100

ค่าคะแนนที่ได้

4.7979

- ๒๔๑ ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ ค่าคะแนนที่ คะแนนถ่วง
น้ําหนัก
ดําเนินงาน
ได้

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

45.00

4.8479

1 ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์
1.1 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็น
มืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
1.1.1 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็น
มืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติ
บัญญัติ (การบริหารจัดการด้านการประชุม)
1.1.1.1 ระดับความสําเร็จในการกําหนด
สมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็น
มืออาชีพการบริหารจัดการด้าน
ประชุมในการสนับสนุนกระบวนการ
นิติบัญญัติ
1.1.1.2 ร้อยละการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการ
ประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติ
บัญญัติ
1.1.1.3 ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิ
สภาและคณะกรรมาธิการต่อการ
ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการ
ประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
1.1.2 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็น
มืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติ
บัญญัติ (ด้านวิชาการ)
1.1.2.1 ระดับความสําเร็จในการกําหนด
สมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็น
มืออาชีพด้านวิชาการในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ
1.1.2.2 ร้อยละการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐาน
ความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการในการ
สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
1.1.2.3 ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิก
วุฒิสภาและคณะกรรมาธิการต่อการ
ปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็น
มืออาชีพด้านวิชาการ
1.2 ระดับความสําเร็จในการเสริมสร้างและพัฒนา
ข้อมูลเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

30.00

4.7719

16.00

4.6710

8.00

4.6181

ระดับ

3.00

1

2

3

4

5

4.8750

4.8750

0.1463

ร้อยละ

3.00

75

80

85

90

95

99.7200

5.0000

0.1500

ร้อยละ

2.00

70

75

80

85

90

83.3000

3.6600

0.0732

8.00

4.7231

ระดับ

3.00

1

2

3

4

5

4.8750

4.8750

0.1463

ร้อยละ

3.00

75

80

85

90

95

100.0000

5.0000

0.1500

ร้อยละ

2.00

70

75

80

85

90

85.4000

4.0800

0.0816

5.00

5.0000

- ๒๔๒ -

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
1.2.1 ร้อยละของปริมาณข้อมูลที่นําเข้าสู่ระบบ
(ปี พ.ศ. 2555) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารประสานงานกับหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูลนิติบัญญัติ เพื่อกําหนดกรอบ
ข้อมูลที่จะต้องนําเข้าระบบในแต่ละรายการ
ข้อมูล
1.2.2 ร้อยละของการดําเนินการตามแผนพัฒนา
ระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2555-2557)
1.2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูล
1.3 ระดับความสําเร็จในการจัดทําและบูรณาการฐาน
ข้อมูลด้านต่างประเทศ
1.3.1 ร้อยละของการนําเข้าข้อมูลด้านต่างประเทศ
ที่มีอยู่ในรูปดิจิตอล ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555
1.3.2 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.3.3 ร้อยละของการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการดําเนินการด้านต่างประเทศ
ของบุคลากรในสํานักด้านต่างประเทศ
1.4 ร้อยละความสําเร็จการปฏิบัติตามแผนประชาสัมพันธ์
เชิงรุกวุฒิสภา
1.4.1 ร้อยละของระดับการรับรู้และเข้าใจของกลุ่ม
เป้าหมายในบทบาท และหน้าที่ของวุฒิสภาใน
การดําเนินงานภายใต้บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
1.4.2 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีทัศนคติที่ดีต่อ
ภาพลักษณ์ของวุฒิสภา
1.4.3 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีการยอมรับและ
ความเชื่อมั่นในบทบาทและหน้าที่ของวุฒิสภา
2 ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผน
ปฏิบัติราชการ
2.1 ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผน
ปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ
2.2 ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการที่ส่วนราชการกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของส่วนราชการ
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ
3 ระดับความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ

ผลการดําเนินงาน

เกณฑ์การให้คะแนน

น้ําหนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)

1

2

3

4

5

ผลการ
ดําเนินงาน

ร้อยละ

2.00

70

75

80

85

90

98.2000

5.0000

0.1000

ร้อยละ

2.00

40

50

60

70

80

94.9653

5.0000

0.1000

ร้อยละ

1.00
5.00

70

75

80

85

90

93.1300

5.0000
5.0000

0.0500

ร้อยละ

2.00

60

65

70

75

80

83.5300

5.0000

0.1000

ร้อยละ

2.00

60

70

80

90

100

100.0000

5.0000

0.1000

ร้อยละ

1.00

60

65

70

75

80

90.0000

5.0000

0.0500

4.00

ค่าคะแนน คะแนนถ่วง
ที่ได้
น้ําหนัก

4.6070

ร้อยละ

2.00

70

75

80

85

90

86.0652

4.2130

0.0843

ร้อยละ

1.00

60

65

70

75

80

85.2400

5.0000

0.0500

ร้อยละ

1.00

50

55

60

65

70

84.7200

5.0000

0.0500

15.00

5.0000

8.00

5.0000

ร้อยละ

7.00

ระดับ

17.00
5.00

1

2

3

4

ระดับ

7.00

1

2

3

4

65

70

75

80

85

100.0000

5.0000

0.3500

5

5.0000

4.7719
5.0000

0.2500

5

4.9247

4.9247

0.3447
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5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
6 ระดับความสําเร็จในการบริหารงบประมาณ
6.1 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณใน
ภาพรวม
6.2 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน
7 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
และดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร
8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)
8.1 ความสําเร็จของการดําเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 5
และหมวด 6)
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
8.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักใน
การบรรลุเป้าหมายความสําเร็จของผลลัพธ์
การดําเนินการของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7)
8.2.1 RM 1 : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่
มีต่อการนําองค์การของผู้บริหาร
8.2.2 RM 2 : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของความ
เสี่ยงที่ลดลงจากการดําเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยง
8.2.3 RM 3.1 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วม
กิจกรรมที่ส่วนราชการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
8.2.4 RM 3.2 : ร้อยละความสําเร็จในการปรับปรุง
การให้บริการ
8.2.5 RM 4.1 : ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง
และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุน
ยุทธศาสตร์อย่างน้อย 1 ประเด็น
ยุทธศาสตร์
8.2.6 RM 4.2 : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จ
จากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการ
ตามแผนการจัดการความรู้อย่างน้อย
3 องค์ความรู้ที่สอดคล้องกับ
องค์ความรู้ที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุมิติ
ที่ 1

น้ําหนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ผลการ ค่าคะแนนที่ คะแนนถ่วง
ดําเนินงาน
ได้
น้ําหนัก

1

2

3

4

5

70

75

80

85

90

86.6500

ระดับ

5.00
13.00
8.00
4.00

85

87.5

90

92.5

95

ระดับ
ระดับ

4.00
5.00

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

ระดับ

0.2165

98.6800

4.3300
4.9231
5.0000
5.0000

5.0000
4.8000

5.0000
4.8000

0.2000
0.2400

25.00
25.00

4.4366
4.4366

8.00

4.1333

0.2000

ร้อยละ
ร้อยละ

4.00
4.00

60
60

70
70

80
80

90
90

100
100

86.0000
96.6700

3.6000
4.6667
4.5231

0.1440
0.1867

ร้อยละ

15.00
2.00

65

70

75

80

85

71.8200

2.3640

0.0473

ร้อยละ

2.00

5

10

15

20

25

85.0000

5.0000

0.1000

ร้อยละ

1.00

60

65

70

75

80

82.8000

5.0000

0.0500

ร้อยละ

1.00

60

65

70

75

80

91.3000

5.0000

0.0500

ร้อยละ

1.00

60

65

70

75

80

100.0000

5.0000

0.0500

ร้อยละ

2.00

70

75

80

85

90

99.9067

5.0000

0.1000
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8.2.7 RM 5.1 : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของ
ขีดสมรรถนะที่ส่วนราชการกําหนด
(Competency Level)
8.2.8 RM 5.2 : ร้อยละความพึงพอใจต่อการสร้าง
ความผาสุกของบุคลากร
8.2.9 RM 5.3 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
(Performance Management
System : PMS)
8.2.10 RM 6.1 : จํานวนกระบวนการที่ได้รับการ
ปรับปรุงให้ผลดําเนินการดีขึ้น
8.2.11 RM 6.2 : ร้อยละความสําเร็จของการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการปฏิบัติงาน
8.3 ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์การด้วย
ตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2555

ผลการดําเนินงาน

เกณฑ์การให้คะแนน

น้ําหนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)

1

2

3

4

5

ผลการ
ดําเนินงาน

ร้อยละ

1.00

60

65

70

75

80

97.4600

5.0000

0.0500

ร้อยละ

1.00

60

65

70

75

80

70.8000

3.1600

0.0316

ระดับ

2.00

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.1000

กระบวนการ

1.00

1

3

3.0000

5.0000

0.0500

ระดับ

1.00
2.00

5.0000

4.9592
5.0000

0.0496
0.1000

น้ําหนักรวม

100

ค่าคะแนนที่ได้

4.7419

1

2

2

3

4

5

ค่าคะแนน คะแนนถ่วง
ที่ได้
น้ําหนัก

