


คํานํา 
 
  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
นับเป็นปีที่ ๙ ที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ดําเนินการ  ซ่ึงที่ผ่านมาสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภามีการเปล่ียนแปลง และมีพัฒนาการไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ภายใต้ความร่วมมือของ
บุคลากรทุกคนในองค์กร จะเห็นได้จากผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา อยู่ในระดับ ๔.๙๒๙๑ คะแนน  

  สําหรับการกําหนดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาในแต่ละปีนั้น นับว่ามีความท้าทายมากข้ึนตามลําดับ แต่สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรในมิติต่าง ๆ ต่อไป  

  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ได้ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  เมื่อวันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗   จึงได้จัดคู่มือคํารับรอง      
การปฏิบัติราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือใช้
ประกอบการดําเนินงานของตัวชี้วัดตามท่ีได้กําหนดไว้ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ    
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการต่อไป 
 
 
 

สํานักนโยบายและแผน 
มกราคม  ๒๕๕๗ 



สารบัญ  

 หน้า 

►   วิสัยทัศน์  
        ►  ประธานวุฒิสภา (นายนิคม  ไวยรัชพานิช) ๒ 
        ►  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   ๓ 

►   คาํรับรองการปฏบัิติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ประจําปี 
       งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

►   คาํรับรองการปฏบัิติราชการ ระหว่าง ประธานวุฒิสภา กับ เลขาธิการวุฒิสภา ๖ 
►   ขอ้มูลทั่วไปเกี่ยวกับส่วนราชการ ๘ 

►   คาํรับรองการปฏบัิติราชการ ระหว่าง ขา้ราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา 

       ทีค่วบคุมดูแลและปฏิบัติราชการสํานัก 

๑๑ – ๓๙ 

๑. นายมนตรี  รูปสุวรรณ  ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 
กับ ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ 

๑๑ 

๒. นายนัฑ  ผาสุข  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
กับ ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย 

๑๗ 

๓. 
 

นายวุฒิชัย  วัชรีรัตน์  ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
กับ ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน             

๒๓ 

๔. 
 

นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์  ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
กับ ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓ 

๒๙ 

๕. นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล  ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
กับ ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๓๕ 

► คํารับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่าง เลขาธิการวุฒิสภากับ                        

รองเลขาธิการวุฒิสภากับผู้อํานวยการสํานัก 

๔๑ – ๑๑๕ 

๑.  เลขาธิการวุฒิสภา กับ รองเลขาธิการวุฒิสภา (นายสมศักดิ์  มนุญปิจุ) ๔๑ 
 ๑.๑   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักการต่างประเทศ ๔๔ 
 ๑.๒   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักภาษาต่างประเทศ ๔๘ 

๒. เลขาธิการวุฒิสภา กับ รองเลขาธิการวุฒิสภา (นายสิทธิพร  สท้านไตรภพ) ๕๓ 
 ๒.๑   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักการประชุม ๕๖ 
 ๒.๒   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข ๖๐ 
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๓. เลขาธิการวุฒิสภา กับ รองเลขาธิการวุฒิสภา (นางวรารัตน์  อติแพทย์) ๖๕ 
 ๓.๑   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ ๖๘ 
 ๓.๒   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑ ๗๒ 
 ๓.๓   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒ ๗๖ 

๔. เลขาธิการวุฒิสภา กับ รองเลขาธิการวุฒิสภา (นายไพโรจน์  โพธิไสย) ๘๑ 
 ๔.๑   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา ๘๔ 
 ๔.๒   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ ๘๘ 

๕. เลขาธิการวุฒิสภา กับ รองเลขาธิการวุฒิสภา (นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน์) ๙๓ 
 ๕.๑   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ ๙๖ 
 ๕.๒   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักการพิมพ์ ๑๐๐ 

๖. เลขาธิการวุฒิสภา กับ รองเลขาธิการวุฒิสภา (นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ) ๑๐๕ 
 ๖.๑   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง ๑๐๘ 
 ๖.๒   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๑๑๒ 

►   คํารับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่าง เลขาธิการวุฒิสภากับข้าราชการที่ดํารงตําแหน่ง   

       ที่ปรึกษา และผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

๑๑๘ – ๑๓๗ 

๑. เลขาธิการวุฒิสภา กับ นายมนตรี  รูปสุวรรณ 
ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 

๑๑๘ 

๒. เลขาธิการวุฒิสภา กับ นายนัฑ  ผาสุข 
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 

๑๒๐ 

๓. เลขาธิการวุฒิสภา กับ นายวุฒิชัย  วัชรีรัตน์ 
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 

๑๒๒ 

๔. เลขาธิการวุฒิสภา กับ นางละเอียด  จุลตามระ 
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 

๑๒๔ 

๕. เลขาธิการวุฒิสภา กับ นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์ 
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 

๑๒๖ 

๖. เลขาธิการวุฒิสภา กับ นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต 
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 

๑๒๘ 

๗. เลขาธิการวุฒิสภา กับ นางรัตนา  ศรีสิยวรรณ 
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 

๑๓๐ 

๘. เลขาธิการวุฒิสภา กับ นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล 
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 

๑๓๒ 

๙. เลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน ๑๓๔ 
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►   กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา           ๑๔๑ - ๑๗๙ 

       ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มิติท่ี ๑  :  มิติด้านประสิทธิผลการปฏบิัติราชการ (น้ําหนักร้อยละ ๕๐)                         ๑๔๑ – ๑๕๙ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑ ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ (น้ําหนักร้อยละ ๓๕) ๑๔๑ 

ตัวชี้วัดที ่๑.๑   ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ (น้ําหนักร้อยละ ๑๘) 

๑๔๑ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑ ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ (น้ําหนักร้อยละ ๔) 

๑๔๑ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒ ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีความเป็นมืออาชีพ           
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ (น้ําหนักร้อยละ ๔) 

๑๔๔ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของสายงานสนับสนุนในการ
สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ (น้ําหนักร้อยละ ๔) 

๑๔๕ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓.๑ ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสายงานสนับสนุนในการ
สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ (น้ําหนักร้อยละ ๒) 

๑๔๖ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓.๒ ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของสายงานสนับสนุน  
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ (น้ําหนักร้อยละ ๒) 

๑๔๗ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๔ ร้อยละความสําเร็จของการติดตามการดําเนินการตามญัตติ ข้อปรึกษาหารือของ
สมาชิกวุฒิสภาก่อนการประชุมวุฒิสภาและกระทู้ถาม (น้ําหนักร้อยละ ๖) 

๑๔๘ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๔.๑ ร้อยละความสําเร็จของการติดตามผลการดําเนินการตามญัตติ                   
(น้ําหนักร้อยละ ๒) 

๑๔๘ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๔.๒ ร้อยละความสําเร็จของการติดตามการดําเนินการตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิก
วุฒิสภาก่อนการประชุมวุฒิสภา (น้ําหนักร้อยละ ๒) 

๑๔๙ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๔.๓ ร้อยละความสําเร็จของการติดตามกระทู้ถาม (น้ําหนักร้อยละ ๒) ๑๕๐ 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

วุฒิสภา (น้ําหนักร้อยละ ๖) 
๑๕๑ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (น้ําหนักร้อยละ ๖) 

๑๕๓ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(น้ําหนักร้อยละ ๕) 

๑๕๕ 
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ตัวช้ีวัดที่ ๒ ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ    
(น้ําหนักร้อยละ ๑๕) 

๑๕๗ 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
ส่วนราชการ  (น้ําหนักร้อยละ ๘)    

๑๕๗ 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการที่ส่วนราชการกําหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ (น้ําหนักร้อยละ ๗) 

 ๑๕๙ 

มิติท่ี ๒ : มิตดิ้านคุณภาพการให้บริการ  (น้ําหนักร้อยละ ๒๐)                                  ๑๕๙ – ๑๖๔ 

ตัวช้ีวัดที่ ๓ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส 
(น้ําหนักร้อยละ ๖) 

๑๕๙ 

ตัวช้ีวัดที่ ๔ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
(น้ําหนักร้อยละ ๗) 

๑๖๒ 

ตัวช้ีวัดที่ ๕ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ  (น้ําหนักร้อยละ ๗) ๑๖๓  

มิติท่ี ๓ : มิตดิ้านประสิทธิภาพของการปฏิบตัิราชการ  (น้ําหนักร้อยละ ๑๕) ๑๖๔ – ๑๗๓ 

ตัวช้ีวัดที่ ๖ ระดับความสําเร็จในการบริหารงบประมาณ  (น้ําหนักร้อยละ ๑๐) ๑๖๔ 
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม (น้ําหนักร้อยละ ๕)  ๑๖๔ 
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑.๑ ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน               

(น้ําหนักร้อยละ ๒) 
๑๖๕ 

ตัวชี้วัดที่ ๖.๑.๒ ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม                
๖ เดือนแรก (น้ําหนักร้อยละ ๑) 

๑๖๖ 

ตัวชี้วัดที่ ๖.๑.๓ ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม              
๑๒ เดือน (น้ําหนักร้อยละ ๑) 

๑๖๗ 

ตัวชี้วัดที่ ๖.๑.๔ ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน                    
(น้ําหนักร้อยละ ๑) 

๑๖๘ 

ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน  (น้ําหนักร้อยละ ๕) ๑๗๐ 
ตัวช้ีวัดที่ ๗ ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและดําเนินงาน       

ตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(น้ําหนักร้อยละ ๕) 

๑๗๒ 
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มิติท่ี ๔ :  มิติด้านการพฒันาองค์กร  (น้ําหนักร้อยละ ๑๕)                                     ๑๗๔ – ๑๗๙ 

ตัวช้ีวัดที่ ๘ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMAQ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗            
(น้ําหนักร้อยละ ๑๕) 

    
๑๗๔ 

ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และจัดทํารายงาน              
ผลการดําเนินการ (หมวด ๑ - ๖) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(น้ําหนักร้อยละ ๑๐)  

   
๑๗๑ 

ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ ระดับคะแนนของผลลัพธ์การดําเนินการ (หมวด ๗) ตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (น้ําหนักร้อยละ ๕) 

  ๑๗๗ 

►   แนวทางการพจิารณาให้คะแนนเชิงคณุภาพตัวชี้วัดตามคํารับรอง               

       การปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

       ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗    

๑๘๒ - ๑๙๑

 

๑ เกณฑ์คุณภาพตัวชี้วดัในภาพรวม 
๒ เกณฑ์คณุภาพตวัชีว้ดั (หลัก / ย่อย) (๓ ตัวชี้วัดหลัก และ ๔ ตัวชี้วัดย่อย) 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
ของวุฒิสภา (น้ําหนักร้อยละ ๖) 

๑๘๓ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (น้ําหนักร้อยละ ๖) 

๑๘๔ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการที่ส่วนราชการกําหนดไว้    
ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ (น้ําหนักร้อยละ ๗) 

๑๘๖ 

ตัวช้ีวัดที่ ๓ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส 
(น้ําหนักร้อยละ ๖) 

๑๘๖ 

ตัวช้ีวัดที่ ๔ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
(น้ําหนักร้อยละ ๗) 

๑๘๗ 

ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน  (น้ําหนักร้อยละ ๕) ๑๘๘ 
ตัวช้ีวัดที่ ๗ ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและดําเนินงาน      

ตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(น้ําหนักร้อยละ ๕) 

๑๙๐ 
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►   คําอธิบาย และนิยามระดับคะแนนของตัวชี้วัด คาํรับรองการปฏิบัติราชการ 

       ของขา้ราชการทีดํ่ารงตําแหน่งที่ปรึกษา ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗    

๑๙๔ - ๑๙๗ 

       ๑. ผลงานเชิงปริมาณ (น้ําหนักร้อยละ ๕๐) ๑๙๕  

       ๒. ผลงานเชิงคุณภาพ (น้ําหนักร้อยละ ๕๐)    ๑๙๗ 

►   สํานักผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเจา้ภาพหลัก (ผู้รายงาน) และผู้ประสานงาน 

       ตัวชี้วัดของสํานักนโยบายและแผน ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ  

       ราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒๐๐ - ๒๑๓ 

  

►   สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ                     

       พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖          

๒๑๕ - ๒๓๐ 

                 ๑. ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  ๒๑๕ 

                 ๒. ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒๑๙ 

                 ๓. ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๒๓ 

                 ๔. ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๒๗ 

►   ภาคผนวก 

                 ๑. 
 
 

                 ๒. 
 

                 ๓. 
 
 
 

                 ๔. 

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กําหนดกรอบตัวชี้วัด เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดของส่วนราชการ     
สังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

คําสั่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ ๒๙๔๐/๒๕๕๖ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

คําสั่งคณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ที่ ๑/๒๕๕๗ เร่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองการดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

คําสั่งคณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ที่ ๒/๒๕๕๗ เร่ือง แต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 

 



- ๑ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน ์



- ๒ - 
 
 



- ๓ - 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 

การลงนามคํารับรองการปฏบิัตริาชการ 
ของสํานักงานเลขาธกิารวุฒสิภา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นายนิคม  ไวยรัชพานิช ผู้รับคํารับรอง 
  ประธานวุฒิสภา    
      

  นางนรรัตน์   พิมเสน ผู้ทําคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา   
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ  ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔.   ข้าพเจ้า นายนิคม  ไวยรัชพานิช  ประธานวุฒิสภา  ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ  นางนรรัตน์  พิมเสน  

เลขาธิการวุฒิสภา  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา  ตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้
คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนด         
ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบ          
ผลการปฏิบัติราชการของ  นางนรรัตน์   พิมเสน  เลขาธิการวุฒิสภา  ให้เป็นไปตามคํารับรอง     
ที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 
 
 



 
 
 

- ๗ -

 
 
๕. ข้าพเจ้า  นางนรรัตน์   พิมเสน  เลขาธิการวุฒิสภา  ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว 

ขอให้คํารับรองกับประธานวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง  ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว           

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
  …………………………………………..             …………………………………………. 
 (นายนิคม  ไวยรัชพานิช) (นางนรรัตน์   พิมเสน) 
                   ประธานวุฒิสภา เลขาธิการวุฒิสภา  

 วันที่       มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่      มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
         พลตํารวจเอก  ………………………………………. 

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

ของงานราชการของรัฐสภา 

วันที่      มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๘ - 
 

คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.  อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

 พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๔  กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ไว้ดังน้ี 
 ๑)  รับผิดชอบงานด้านวิชาการและธุรการของวุฒิสภา 
      ๑.๑)  งานด้านวิชาการและธุรการในการประชุมวุฒิสภา 
      ๑.๒)  งานด้านวิชาการและธุรการในการประชุมคณะกรรมาธิการ 

๒)  สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
     ทรงเป็นประมุข โดยเฉพาะบทบาทการดําเนินงานทางด้านนิติบัญญัติตามบทบัญญัติธรรมนูญฯ   
     ของวุฒิสภา 
๓)  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยในเร่ืองต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณา 
     ดําเนินการงานของสมาชิกวุฒิสภาตามบทบาทและอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา 
๔)  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัย รวมทั้งการเปรียบเทียบข้อมูลของนานาอารยะประเทศ ทั้งน้ี 
     เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา 
๕)  ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุน 
     การปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา 
๖)  ปฏิบัติหน้าที่ที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคําสั่ง ได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของ 
     สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภา 
     เช่น ด้านงบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 

 ๗)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่วุฒิสภามอบหมาย 
 
๒.  วิสัยทัศน์  (Vision) 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นองค์กรธรรมาภิบาลท่ีได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและ
ประชาชน 
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๓.  พันธกิจ (Mission) 

๑.  สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล 
๒.  พัฒนาฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ 
๓.  พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 

 
๔.  เป้าหมายการให้บริการ 

ส่งเสริมและสนับสนุนวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการในการปฏิบัติภารกิจตามรัฐธรรมนูญได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
๕.  ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

-  สมาชิกวุฒิสภา 
-  คณะกรรมาธิการ 
-  ส่วนราชการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
-  สาธารณชน 

 
๖.  ทรัพยากร 

งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ .ศ . ๒๕๕๗ ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑ ,๕๘๘ ,๔๔๕ ,๓๐๐ บาท                 
โดยแบ่งเป็น  ๒  ส่วน  คือ 

๑)  งบประมาณในส่วนของสมาชิกวุฒิสภา  ๗๘๙,๕๔๔,๙๐๐  บาท 
๒)  งบประมาณในส่วนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ๗๙๘,๙๐๐,๔๐๐  บาท 

๒.๑)  งบบุคลากร     ๓๔๑,๗๔๓,๘๐๐   บาท 
๒.๒)  งบดําเนินงาน     ๔๑๓,๗๙๔,๘๐๐   บาท 
๒.๓)  งบลงทุน         ๑๗,๘๓๑,๒๐๐   บาท 
๒.๔)  งบเงินอุดหนุน             ๓,๘๔๒,๐๐๐   บาท 
๒.๕)  งบรายจ่ายอ่ืน               ๒๑,๖๘๘,๖๐๐   บาท 

  บุคลากร  จํานวน  ๑,๑๒๕  คน  (ข้าราชการ  ๑,๐๗๗  คน และลูกจ้างประจํา  ๔๘  คน)
     (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

ระดบัทีป่รึกษา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

นายมนตรี  รูปสุวรรณ 

 

อํานาจหน้าทีต่ามกฎหมาย 

มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑.  สํานักวิชาการ 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นายมนตรี  รูปสุวรรณ ผู้รับคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง    
  และการบริหารจัดการ 
   

  นางภาณุมาศ  วราหะไพฑูรย์ ผู้ทําคํารับรอง 
                   ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ   
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที ่ของสํานักวิชาการ     

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นายมนตรี  รูปสุวรรณ ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ ในฐานะ

ผู้บังคับบัญชาของ นางภาณุมาศ  วราหะไพฑูรย์  ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ  ได้พิจารณาและ
เห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ นางภาณุมาศ  วราหะไพฑูรย์ ผู้อํานวยการ
สํานักวิชาการ และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้าย          
คํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ               
นางภาณุมาศ  วราหะไพฑูรย์ ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.   ข้าพเจ้า นางภาณุมาศ  วราหะไพฑูรย์ ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว  

ขอให้คํารับรองกับที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการว่าจะมุ่งม่ัน             
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้                
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง  ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
 ……………………………………………..                    …………………………………………….. 
  (นายมนตรี  รูปสุวรรณ) (นางภาณุมาศ  วราหะไพฑูรย์) 
        ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ  
                และการบริหารจัดการ 

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

 

 

                                         …………………………………………….. 

(นางนรรัตน์   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่....................................................... 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สํานักวิชาการ 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดําเนินการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านเศรษฐกิจ สังคม 

การเมืองการปกครอง และความม่ันคง 
๓) ดําเนินการจัดทําข้อมูลและข้อเสนอแนะทางวิชาการตามความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา  

ส่วนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงานวุฒิสภา  
รวมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับญัตติทั่วไป 

๔) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์  จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท รวมทั้งการ
จัดดัชนีหมวดหมู่ และจัดฐานข้อมูลต่างๆ ไว้เพ่ือบริการอ้างอิงและค้นคว้าทางวิชาการให้แก่
สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง         
ในวงงานของวุฒิสภา และประชาชนทั่วไป 

๕) ดําเนินการรวบรวม จัดเก็บ รักษาวัตถุหรือเอกสารที่มีค่าทางประวัติศาสตร์เพ่ือประโยชน์ 
ทางการศึกษา รวมทั้งของที่ระลึกที่ได้รับมาจากภายในและต่างประเทศ 

๖) ติดตามและประมวลผลงานในด้านการกลั่นกรองกฎหมายตามที่ที่ประชุมวุฒิสภาได้มีมติ  
ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งประเมินผลสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก  
เพ่ือนําเสนอต่อการดําเนินงานของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ดังนี ้

๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล 
๓) กลุ่มงานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ 
๔) กลุ่มงานติดตามและประมวลผลงานของวุฒิสภา 
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๓.   พันธกิจ 

การให้บริการ สนับสนุน และรองรับภารกิจตามบทบาทอํานาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาและ  
คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังน้ี  

 ๑)  ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านเศรษฐกิจ สังคม  
      การเมืองการปกครองและความมั่นคง 
 ๒)  ดําเนินการจัดทําข้อมูลและข้อเสนอแนะทางวิชาการ 
 ๓)  ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งการจัดดัชนี 
 ๔)  ดําเนินการรวบรวม จัดเก็บ รักษาวัตถุหรือเอกสารที่มีค่าทางประวัติศาสตร์เพ่ือประโยชน์ 

ทางการศึกษา 
 ๕)  ติดตามประมวลผลงานในด้านการกลั่นกรองกฎหมาย รวมทั้งประเมินผลสภาวะแวดล้อม 

ภายในและภายนอก เพ่ือนําเสนอต่อการดําเนินงานของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการ 
 วุฒิสภา 
 ๖)  การจัดสัมมนาทางวิชาการเพ่ือรองรับบทบาทและอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภาตลอดจน 
 การปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

     สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๕.   ทรัพยากร 

     บุคลากร (ข้าราชการ) จํานวน  ๓๗  คน   (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

ระดบัทีป่รึกษา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

นายนฑั  ผาสุข 

 

 อํานาจหน้าทีต่ามกฎหมาย 

มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑. สํานักกฎหมาย 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นายนัฑ  ผาสุข   ผู้รับคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย    
      

     นางสาวสุภางค์จิตต  ไตรเพทพิสัย  ผู้ทําคํารับรอง 
  ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย   
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที ่ของสํานักกฎหมาย    

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นายนัฑ ผาสุข  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ  นางสาวสุภางค์จิตต   

ไตรเพทพิสัย ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการ               
ตามอํานาจหน้าที่ของ นางสาวสุภางค์จิตต  ไตรเพทพิสัย  ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย  และตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๕๗ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้า
ยินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางสาวสุภางค์จิตต                
ไตรเพทพิสัย ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย  ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ข้าพเจ้า  นางสาวสุภางค์จิตต  ไตรเพทพิสัย  ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง 

ตามข้อ ๓ แล้ว ขอให้คํารับรองกับที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงาน           
ที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่             
ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง  ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….             ……………………………………………………………. 
  (นายนัฑ  ผาสุข) (นางสาวสุภางคจ์ิตต  ไตรเพทพิสัย) 
    ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย     ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย  

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

 

 

                                         ………………………………………………. 

(นางนรรัตน์   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่....................................................... 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สํานักกฎหมาย 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดําเนินการพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายตามความต้องการ

ของสมาชิกวุฒิสภา 
๓) ดําเนินการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเปรียบเทียบและข้อเสนอเกี่ยวกับกฎหมายด้าน 

ความมั่นคง การเมือง การบริหาร สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ และพระราชกําหนดที่จะเข้าสู่การพิจารณาให้แก่สมาชิกวุฒิสภาและ
คณะกรรมาธิการของวุฒิสภา ได้แก่ เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ และ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของวุฒิสภาในวาระที่หน่ึง  เอกสารประกอบการ 
พิจารณาพระราชกําหนด  เพ่ือสมาชิกวุฒิสภาใช้ศึกษาประกอบในการพิจารณาลงมติอนุมัติ
หรือไม่อนุมัติพระราชกําหนด เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ และ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่วุฒิสภาลงมติในวาระที่หนึ่ง รับไว้พิจารณากับ 
ร่างพระราชบัญญัติ และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการของ
วุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้วเพ่ือสมาชิกวุฒิสภาใช้ประกอบในการพิจารณาเพ่ือลงมติในวาระ 
ที่สองและวาระที่สาม พร้อมทั้งดําเนินการจัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ  
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชกําหนดฉบับที่มีความสําคัญและเป็นที่
สนใจของสังคมที่จะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ใน      
ด้านนิติบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา 

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

๕) ดําเนินการตรวจพิจารณา ยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนิติกรรมและสัญญาของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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๖) ดําเนินการเก่ียวกับคดีความทั้งคดีแพ่ง  คดีอาญา  และคดีปกครอง และประสานงานกับ
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการและผู้ที่เก่ียวข้องในการดําเนินคดีความทั้งปวงของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตลอดจนดําเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ การสอบสวนข้อเท็จจริง  การสอบสวนทางวินัยและการสอบสวนอ่ืน 

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

๘) ดําเนินการติดต่อ ประสานงาน และเช่ือมโยงข้อมูลกับส่วนราชการ และองค์กรอิสระที่เก่ียวข้องใน
การรับทราบข้อมูล ความเคลื่อนไหว และประเมินสถานการณ์อันเก่ียวเน่ืองกับการพิจารณา
กฎหมายที่วุฒิสภาต้องพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

๙) ดําเนินการติดตามผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ และร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญในขั้นตอนต่าง ๆ ต้ังแต่ขั้นตอนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรจนมีผลใช้  
บังคับเป็นกฎหมาย 

๑๐)  ดําเนินการศึกษา วิจัย และติดตามผลการบังคับใช้ของกฎหมายที่ได้รับความเห็นชอบของ          
      รัฐสภาและประกาศใช้บังคับ และรวบรวมเป็นข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุง แก้ไข 
      หรือให้มีกฎหมายใหม่ต่อไป 
๑๑)  ดําเนินการจัดทําข้อมูล ข้อเสนอแนะและให้บริการทางกฎหมาย เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

 ด้านนิติบัญญัติของสมาชิกรัฐสภา สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการของวุฒิสภา ข้าราชการ 
 และบุคคลที่เก่ียวข้องในวงงานวุฒิสภา 

๑๒)  ดําเนินการจัดวางระบบสารบาญกฎหมาย และกฎหมายลําดับรองต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
 ให้เป็นปัจจุบัน 

๑๓)  ดําเนินการจัดทําเอกสารทางวิชาการกฎหมายเพ่ือเผยแพร่ อาทิ หนังสือนิติบัญญัติ บทความ 
      ทางวิชาการที่เก่ียวกับกฎหมาย รัฐธรรมนูญ รวมกฎหมายประจําปี ข้อบังคับการประชุม 
      ของสภา จุลสารปริทรรศน์กฎหมาย และอ่ืนๆ 
๑๔)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ดังนี ้

๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุ่มงานกฎหมาย ๑ 
๓) กลุ่มงานกฎหมาย ๒ 
๔) กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย 
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๓.   พันธกิจ 

๑)  ดําเนินการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชกําหนดที่จะเข้าสู่การพิจารณาให้แก่สมาชิกวุฒิสภา     
และคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ           
และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาพิจารณาเสร็จ
แล้วเพ่ือสมาชิกวุฒิสภาใช้ประกอบในการพิจารณาเพ่ือลงมติในวาระที่สองและวาระที่สาม 

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

๓) ดําเนินการตรวจพิจารณา ยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนิติกรรมและสัญญาของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๔) ดําเนินการจัดทําสรุปสาระสําคัญ ประวัติความเป็นมา กระบวนการและขั้นตอนในการ     
ตราพระราชบัญญัติของรัฐสภา  

๕) ดําเนินการจัดวางระบบสารบาญกฎหมาย และกฎหมายลําดับรองต่างๆ เพ่ือปรับปรุงแก้ไข
ให้เป็นปัจจุบัน 

๖) ดําเนินการจัดทําเอกสารทางวิชาการกฎหมายเพ่ือเผยแพร่ อาทิ รวมกฎหมายประจําปี  
จุลนิติ และอ่ืนๆ 

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ บุคคลที่เก่ียวข้องกับวงงานวุฒิสภา 

๕.   ทรัพยากร 

บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๕๐  คน  (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

ระดบัรองเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

นายวุฒิชยั  วัชรีรัตน ์

 

 อํานาจหน้าทีต่ามกฎหมาย 

มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑. สํานักนโยบายและแผน 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นายวุฒิชัย  วัชรีรัตน์ ผู้รับคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ   
      

  นายพีระพจน์  รัตนมาลี ผู้ทําคํารับรอง 
              ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน   
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖      
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของสํานักนโยบายและแผน 

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้าย คํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้ า นายวุฒิชัย  วัชรี รัตน์  ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติ บัญญัติ   ในฐานะผู้ บั งคับบัญชาของ                

นายพีระพจน์  รัตนมาลี ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการ          
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ นายพีระพจน์  รัตนมาลี ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน 
และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองน้ี  
และข้ าพ เจ้ า ยินดี จะ ให้ คํ าแนะนํ า  กํ า กับ  และตรวจสอบผลการป ฏิ บัติ ร าชการของ                
นายพีระพจน์  รัตนมาลี ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ข้าพเจ้า  นายพีระพจน์  รัตนมาลี ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง     

ตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการ          
ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุข                
แก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                  ………………………………………………. 
  (นายวุฒิชัย  วัชรีรัตน์) (นายพีระพจน์  รัตนมาลี) 
   ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ            ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน 

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

 

 

                                          ………………………………………………. 

(นางนรรัตน์   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่....................................................... 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สํานักนโยบายและแผน 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดําเนินการเสนอแนะและจัดทํานโยบายของวุฒิสภาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ  แผนความม่ันคงแห่งชาติ แผนพัฒนาการเมือง นโยบายของวุฒิสภา ประธาน
วุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา ประธานกรรมาธิการของวุฒิสภาและคณะกรรมการข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา รวมทั้งกําหนดเป็นยุทธศาสตร์ของวุฒิสภา แผนแม่บทของวุฒิสภา แผนปฏิบัติ
การทั้งระยะสั้นและระยะยาว และแผนอ่ืนที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกันในเชิงบูรณาการ  

๓) ดําเนินการเสนอแนะการพัฒนาและปรับปรุงแผนแม่บท  แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

๔) ดําเนินการรวบรวมข้อมูลและกําหนดดัชนีช้ีวัดผลสําเร็จของแผนงาน  โครงการพัฒนาเทคนิค 
วิธีการและองค์ความรู้ในกระบวนการจัดทํานโยบายบริหารราชการ การจัดทําแผนแม่บท  
แผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการ  การแปลงนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ 

๕) ดําเนินการส่งเสริม  สนับสนุน  นิเทศ ให้คําปรึกษา แนะนํา จัดทําคู่มือ ระเบียบปฏิบัติและเอกสาร
ทางวิชาการ เก่ียวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ เพ่ือเผยแพร่แก่ส่วนราชการ               
แก่ส่วนราชการในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๖) ดําเนินการประสาน กํากับ เร่งรัด ติดตาม รวบรวมและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เป็นไปตามนโยบายวุฒิสภา แผนแม่บท  
แผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และแผนอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

๗) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลแผนงาน โครงการ ตลอดจนผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงาน
ในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  เพ่ือเสนอผู้บริหารประกอบการวินิจฉัยสั่งการ 

๘) ดําเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการในการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน 
โครงการ  ระบบการประเมินผลแผนงาน โครงการ ที่เหมาะสมกับระบบงานของหน่วยงานใน
สังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งปรับปรุงและประเมินตัวช้ีวัดผลสําเร็จของแผนงาน  
โครงการ 
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๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ดังนี ้

๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๓) กลุ่มงานแผนงานและโครงการ 
๔) กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 

๓.   พันธกิจ 

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาในการดําเนินการด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน ขององค์กรให้
มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย และผลสัมฤทธ์ิ 

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

ข้าราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๕.   ทรัพยากร 

บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๓๘  คน  (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

ระดบัทีป่รึกษา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

นางสาววราภรณ ์ มีเปรมปรีดิ ์

 

 อํานาจหน้าทีต่ามกฎหมาย 

มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑. สํานักกรรมาธิการ ๓ 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์ ผู้รับคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ    
      

  นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ ผู้ทําคํารับรอง 
               ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓   
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของสํานักกรรมาธิการ ๓  

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

 
๔. ข้าพเจ้า นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ                

นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าที่ของ นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓  และตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ             
พ.ศ. ๒๕๕๗ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้า
ยินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ 
ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓ ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ข้าพเจ้า  นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓  ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง   

ตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี    
ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้          
คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                  ………………………………………………. 
  (นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์) (นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ) 
    ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ     ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓ 

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

 

 

                                         ………………………………………………. 

(นางนรรัตน์   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่....................................................... 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สํานักกรรมาธิการ ๓ 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดํ า เ นินการเ ก่ียว กับงานเลขานุการและธุรการทั่ ว ไปของคณะกรรมา ธิการและ 

คณะอนุกรรมาธิการ  ด้านสังคมและกิจการวุฒิสภา 
๓) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะด้านวิชาการ             

และกฎหมาย  เ พ่ือประกอบเ ร่ือง เ ข้ าสู่ การ พิจารณาของคณะกรรมา ธิการหรือ                   
คณะอนุกรรมาธิการ 

๔) ดําเ นินการให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะเ ก่ียวกับกระบวนการของวุฒิสภา               
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ร่างข้อบังคับ
การประชุม ญัตติ หรือเร่ืองที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา หรือสอบสวนในเรื่องต่าง ๆ 
ตามรัฐธรรมนูญ  ข้อบังคับการประชุมของวุฒิสภา   และกฎหมายในการประชุม
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ 

๕) ดําเนินการค้นคว้าและจัดทําเอกสารทางวิชาการ เปรียบเทียบกฎหมายเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ 

๖) ดําเนินการจัดทํา รวบรวมคําแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ร่างข้อบังคับการประชุม และญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา
หรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ ของสมาชิกวุฒิสภา 

๗) ดําเนินการรวบรวมและจัดทํารายงานของคณะกรรมาธิการท่ีพิจารณาเสร็จแล้วเพ่ือนําเสนอ
ต่อที่ประชุมวุฒิสภา 

๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑๓ กลุ่มงาน ดังนี้ 

๑)   กลุม่งานบริหารทั่วไป 
๒)  กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงในการประชุมกรรมาธิการ 
๓)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการกีฬา 
๔)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว 
๕)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม 
๖)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศึกษา 
๗)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 
๘)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ           

 คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
๙)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการศาสนา  คุณธรรม จริยธรรม  ศิลปะและวัฒนธรรม 
๑๐)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน  สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค 
๑๑)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา 
๑๒)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๕ 
๑๓)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๖ 

๓.   พันธกิจ 

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

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

 สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการและประชาชนทั่วไป 

๕.   ทรัพยากร 

 บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๑๒๓  คน  (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
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- ๓๕ - 
 

คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

ระดบัรองเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

นายพงศก์ิตติ ์ อรุณภกัดีสกุล 

 

 อํานาจหน้าทีต่ามกฎหมาย 

มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑. สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล ผู้รับคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ    
      

  (นายคณวัฒน์  วงศ์แก้ว) ผู้ทําคํารับรอง 
              ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ   
                          และการสื่อสาร 
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖       
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของสํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร  ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  
เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้าย คํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ                

นายคณวัตน์  วงศ์แก้ว  ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได้พิจารณา         
และเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล  
ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  
เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และรายละเอียดอื่น ๆ                
ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้  และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา  กํากับ 
และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ  นายคณวัฒน์  วงศ์แก้ว  ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ข้าพเจ้า  นายคณวัฒน์  วงศ์แก้ว  ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร            

ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว ขอให้คํารับรองกับที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ               
ว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานท่ีดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด              
เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
 ……………………………………………….               ……………………………..……………………. 
  (นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล) (นายคณวัตน์  วงศ์แก้ว) 
 ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ     ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 วันที่....................................................... และการสื่อสาร  

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

 

 

                                         ………………………………………………. 

(นางนรรัตน์   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่....................................................... 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.    อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)   ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒)  ดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย การกํากับ ดูแล การสนับสนุน ส่งเสริม วางแผน  

 และติดตามผลการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาระบบงานและกระบวนการพิจารณา 
 ทางด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาและของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๓)  ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงานและปฏิบัติตามแนวนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ภาครัฐ 

๔)  ดําเนินการเกี่ยวกับการวางแผนหรือพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และการเขียนชุดคําสั่งให้ 
    เครื่องจักรประมวลผล 

๕)  ดําเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่ การให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ  การพัฒนาสื่อผสม  
 ให้คําปรึกษาแนะนําการใช้เครื่องจักรประมวลผลและชุดคําสั่งประมวลผล 

๖)  ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบ รูปแบบ และมาตรฐานการสํารวจ การจัดเก็บ 
 การประมวลผลและการใช้ประโยชน์ข้อมูล 

๗)  ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหาร  ควบคุม  ดูแลและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 ระบบเครือข่าย  ระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ ของวุฒิสภา ตลอดจนพิจารณา 
 ข้อกําหนดมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘)  ดําเนินการฝึกอบรมและพัฒนาการใช้เครื่องจักรประมวลผลให้กับสมาชิกวุฒิสภาและ 
 ข้าราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๙)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือปฏิบัติงาน  
 อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๕  กลุ่มงาน ดังนี ้

๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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๓) กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 
๔) กลุ่มงานบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
๕) กลุ่มงานบริการระบบคอมพิวเตอร์ 

๓.   พันธกิจ 

(ตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย) 

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๕.   ทรัพยากร 

บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๔๓  คน   (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

ระดบัรองเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

นายสมศกัดิ ์ มนญูปจิ ุ

 

 อํานาจหน้าทีต่ามกฎหมาย 

มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑. สํานักการต่างประเทศ 

๒. สํานักภาษาต่างประเทศ 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางนรรัตน์   พิมเสน ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นายสมศักดิ์  มนุญปิจุ ผู้ทําคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา   
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖   

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ รองเลขาธิการวุฒิสภา 

และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  
น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ใน
เอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางนรรัตน์   พิมเสน  เลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ  นายสมศักดิ์  มนุญปิจุ  

รองเลขาธิการวุฒิสภา  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ       
นายสมศักดิ์  มนุญปิจุ  รองเลขาธิการวุฒิสภา และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย  
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนด         
ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา  กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการของ  นายสมศักดิ์  มนุญปิจุ  รองเลขาธิการวุฒิสภา  ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕. ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์  มนุญปิจุ  รองเลขาธิการวุฒิสภา  ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว   

ขอให้คํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมาย           
ของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง  ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว           

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                 ……………………………………………….   
  (นางนรรัตน์   พิมเสน) (นายสมศักดิ์  มนุญปิจุ) 
    เลขาธิการวุฒิสภา     รองเลขาธิการวุฒิสภา 
     วันที่.......................................................            วันที่....................................................... 
 
 
 
 
 
          พลตํารวจเอก  ………………………………………. 

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

  ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่....................................................... 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นายสมศักดิ์   มนุญปิจุ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางละออ  ภูธรใจ ผู้ทําคํารับรอง 
              ผู้อํานวยการสํานักการต่างประเทศ   
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของสํานักการต่างประเทศ  

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

 
๔. ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์ มนุญปิจุ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นางละออ  ภูธรใจ  

ผู้อํานวยการสํานักการต่างประเทศ  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่
ของ นางละออ  ภูธรใจ  ผู้อํานวยการสํานักการต่างประเทศ และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  
น้ําหนัก  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้
คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางละออ  ภูธรใจ  ผู้อํานวยการ          
สํานักการต่างประเทศ  ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ข้าพเจ้า  นางละออ  ภูธรใจ  ผู้อํานวยการสํานักการต่างประเทศ ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง             
ตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงาน     
ที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่    
ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
         ……………………………………………….                  ………………………………………………. 
  (นายสมศักดิ์   มนุญปิจุ) (นางละออ  ภูธรใจ) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักการต่างประเทศ 

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

 

 

                                         ………………………………………………. 

(นางนรรัตน์   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่....................................................... 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สํานักการตา่งประเทศ 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดําเนินการเก่ียวกับการประสานงานการขอหนังสือเดินทาง และหนังสือนําตรวจลงตรา 

เข้าประเทศ ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศให้กับสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ 
และข้าราชการของงานเลขาธิการวุฒิสภารวมท้ังอํานวยความสะดวกให้กับคณะเดินทางของ
วุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ 

๓) ดําเนินการเก่ียวกับการอํานวยความสะดวกต้อนรับคณะอาคันตุกะ และจัดงานเลี้ยงรับรอง 
คณะแขกบุคคลสําคัญของวุฒิสภา ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ 
ซึ่งมาเยือนในฐานะแขกของวุฒิสภา หรือรัฐสภาไทย ตลอดจนคณะกรรมาธิการ 

๔) ดําเนินการด้านพิธีการทูตของวุฒิสภา และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๕) ดําเนินการประสานงานการเยือนต่างประเทศและหรือการประชุมระหว่างประเทศของ

ประธานวุฒิสภา  รองประธานวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ  และข้าราชการระดับสูงของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

๖) ดําเนินการประสานการเยือนของสมาชิกรัฐสภาต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทย 
๗) ดําเนินการศึกษา  วิเคราะห์  ติดตาม  ข้อมูลข่าวสารด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา แปซิฟิกใต้  เอเชีย และแอฟริกา เพ่ือบริการแก่สมาชิกวุฒิสภา
ตลอดจนคณะกรรมาธิการ 

๘) ดําเนินการจัดทําข้อมูลประกอบการสนทนาของประเทศต่างๆ ให้กับประธานวุฒิสภา 
รองประธานวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ ในการรับรองคณะทูตานุทูต และบุคคลสําคัญ 
ในการเข้าเย่ียมคารวะ 

๙) ดําเนินการติดตามการดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารหน่วยประจําชาติไทย       
ในองค์กรรัฐสภาประเทศทั้ง ๓ หน่วย รวมท้ังประสานงานและเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยทั้ง ๓ หน่วย 
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๑๐)  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในการไปเยือนต่างประเทศ และการไปประชุมระหว่างประเทศอ่ืนๆ   
 ของประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา คณะกรรมาธิการและข้าราชการระดับสูงของ 
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑๑)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือปฏิบัติงาน 
 อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ กลุ่มงาน ดังนี ้

๑) กลุม่งานบริหารทั่วไป 
๒) กลุม่งานพิธีการทูต 
๓) กลุ่มงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

๓.   พันธกิจ                   

การให้บริการงานด้านต่างประเทศแก่สมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๕.   ทรัพยากร 

บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๒๗  คน  (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นายสมศักดิ์  มนุญปิจุ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา 
      

  นางสาววันทนีย์  สายพิมพิน ผู้ทําคํารับรอง 
              ผู้อํานวยการสํานักภาษาต่างประเทศ  
          
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖                
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของสํานักภาษาต่างประเทศ  

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์  มนุญปิจุ  รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นางสาววันทนีย์  

สายพิมพิน ผู้อํานวยการสํานักภาษาต่างประเทศ ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าที่ของ นางสาววันทนีย์  สายพิมพิน ผู้อํานวยการสํานักภาษาต่างประเทศ และตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน  ตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๕๗ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้  และข้าพเจ้า
ยินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางสาววันทนีย์ สายพิมพิน 
ผู้อํานวยการสํานักภาษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ข้าพเจ้า นางสาววันทนีย์  สายพิมพิน ผู้อํานวยการสํานักภาษาต่างประเทศ ได้ทําความเข้าใจ         

คํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการ            
ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุข                
แก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                 …………………………………………………. 
  (นายสมศักดิ์  มนุญปิจุ) (นางสาววันทนีย์  สายพิมพิน) 
                รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักภาษาต่างประเทศ 

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

 

 

                                         ………………………………………………. 

(นางนรรัตน์   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่....................................................... 
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คํารับรองการปฏบิตัิราการ 

สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สํานักภาษาตา่งประเทศ 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

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

๒) จัดการแปล สรุปหรือเรียบเรียงเอกสารเพื่อเผยแพร่กิจกรรมและเรื่องน่ารู้ของสํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นส่วนรวม โดยเอกสาร             
ที่จัดแปลปลอดจากภาระด้านลิขสิทธ์ิ 

๓) จัดการแปลเอกสารส่วนราชการของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาและเอกสารเผยแพร่ทางราชการ โดยความเห็นชอบของเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรหรือเลขาธิการวุฒิสภาและเป็นผู้รักษาลิขสิทธ์ิของการแปลน้ัน 

๔) จัดการแปลเอกสารประวัติและรายช่ือของสมาชิกรัฐสภา คณะกรรมาธิการ และอ่ืน ๆ      
เป็นภาษาต่างประเทศ 

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

๖) ปฏิบัติหน้าที่ล่ามในการเยือนหรือศึกษาดูงานต่างประเทศของสมาชิกรัฐสภา รวมทั้ง
ข้าราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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๗) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ จารีตประเพณีและอ่ืนๆ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมท้ังสนับสนุน
ให้บุคลากรเป็นผู้มีความเช่ียวชาญในด้านต่างๆ ในวงงานรัฐสภา 

๘) ส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรม พร้อมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ด้านภาษาต่างประเทศ           
ให้แก่บุคลากรในวงงานรัฐสภา 

๙) ให้คําปรึกษา เสนอแนะคุณสมบัติและค่าตอบแทนของบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในสํานัก
ภาษาต่างประเทศ โดยเน้นในด้านความรู้ ความเช่ียวชาญภาษาต่างประเทศเป็นหลัก 
นอกจากน้ีควรจะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญในวิชาชีพต่างๆ ที่เก่ียวข้องในวงงานรัฐสภา 

๑๐)  ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

๒.  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ดังนี ้

๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุ่มงานภาษาอังกฤษ 
๓) กลุ่มงานภาษาฝร่ังเศส รสัเซยีและอิตาลี 
๔) กลุ่มงานภาษาจีนและภาษาอ่ืน 

๓.   พันธกิจ 

๑)  การปฏิบัติหน้าที่ล่ามให้กับสมาชิกรัฐสภา ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
     ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
๒)  แปลเอกสารให้กับวุฒิสภา  สภาผู้แทนราษฎร ตลอดจนสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
     และสํานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
๓)  จัดทําเอกสารภาษาต่างประเทศเพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับรัฐสภา 

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกรัฐสภา  ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร และผู้ที่เก่ียวข้องในงานด้านนิติบัญญัติ 

๕.   ทรัพยากร 

     บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๒๒  คน   (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

ระดบัรองเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

นายสิทธพิร  สท้านไตรภพ 

 

 อํานาจหน้าทีต่ามกฎหมาย 

มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑. สํานักการประชุม 

๒. สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางนรรัตน์   พิมเสน ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นายสิทธิพร  สท้านไตรภพ ผู้ทําคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา   
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ รองเลขาธิการวุฒิสภา     

และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ  ตามที่
ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางนรรัตน์   พิมเสน  เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นายสิทธิพร  สท้านไตรภพ      

รองเลขาธิการวุฒิสภา ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ              
นายสิทธิพร  สท้านไตรภพ รองเลขาธิการวุฒิสภา และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก  
เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และรายละเอียดอื่น ๆ 
ตามที่ กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ                
และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายสิทธิพร  สท้านไตรภพ รองเลขาธิการวุฒิสภา                
ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕. ข้าพเจ้า นายสิทธิพร  สท้านไตรภพ รองเลขาธิการวุฒิสภา ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว 

ขอให้คํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมาย          
ของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว                

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                ………………………………………………….   
  (นางนรรัตน์   พิมเสน) (นายสิทธิพร  สท้านไตรภพ) 
    เลขาธิการวุฒิสภา     รองเลขาธิการวุฒิสภา 
        วันที่.......................................................          วันที่....................................................... 
  
 
 
 
          พลตํารวจเอก  ………………………………………. 
     (ชาญชิต   เพียรเลิศ) 

ประธาน อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ของงานราชการของรัฐสภา 

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



- ๕๖ - 
 

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นายสิทธิพร  สท้านไตรภพ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

      ……  .....................................……. ผู้ทําคํารับรอง 
                 ผู้อํานวยการสํานักการประชุม   
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของสํานักการประชุม  

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

 
๔. ข้าพเจ้า นายสิทธิพร  สท้านไตรภพ  รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของผู้อํานวยการ

สํานักการประชุม  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการ
สํานักการประชุม และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน   
ตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามท่ีกําหนดในเอกสาร
ประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการของ ผู้อํานวยการสํานักการประชุม ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ข้าพเจ้าผู้อํานวยการสํานักการประชุม  ได้ทําความเข้าใจคํารับรองตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรอง  

กับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละ
ตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                  ………………………………………………. 
  (นายสิทธิพร  สท้านไตรภพ) (..................................................) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักการประชุม 

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

 

 

                                         ………………………………………………. 

(นางนรรัตน์   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่....................................................... 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สํานักการประชุม 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดําเนินการเกี่ยวกับด้านงานเลขานุการของที่ประชุมวุฒิสภา 
๓) ดําเนินการเก่ียวกับการวิเคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานการณ์ และเปรียบเทียบ

ร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพระราชกําหนดที่วุฒิสภา
ต้องพิจารณาตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุม 

๔) ดําเนินการเกี่ยวกับร่างญัตติ และคําแปรญัตติให้แก่สมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งวิเคราะห์ และตรวจสอบ             
ข้อมูล  เพ่ือประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อประธานวุฒิสภา 

๕) ดําเนินการเกี่ยวกับร่างกระทู้ถาม ให้แก่สมาชิกวุฒิสภา รวมท้ังวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล
เพ่ือประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อประธานวุฒิสภา 

๖) ดําเนินการเก่ียวกับการเลือก แต่งต้ัง ให้คําแนะนําหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดํารงตําแหน่ง
ตลอดจนการถอดถอนที่ต้องดําเนินการในที่ประชุมวุฒิสภา ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด 

๗) ดําเนินการเกี่ยวกับการนัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา 
๘) ดําเนินการจัดทําขั้นตอน แนวทาง และวิธีการดําเนินการประชุมวุฒิสภา 
๙) ดําเนินการเก่ียวกับการลงมติของที่ประชุมวุฒิสภา และยืนยันมติของที่ประชุมวุฒิสภาไปยัง 

ส่วนราชการ หน่วยงานหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง 
๑๐)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือปฏิบัติงาน 

 อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๕ กลุ่มงาน ดังนี ้

๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุ่มงานญัตติ 
๓) กลุ่มงานกระทูถ้าม 
๔) กลุ่มงานพระราชบัญญัติ 
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๕) กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา 

๓.   พันธกิจ 

การให้บริการเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานด้านการประชุมวุฒิสภาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  ดังน้ี 

๑. จัดการประชุมวุฒิสภาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์แก่การดําเนินงาน 
 ของวุฒิสภา 

 ๒.   เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทอํานาจหน้าที่ของสํานักการประชุมต่อ 
 สาธารณะ 

 ๓.   ให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการประชุมวุฒิสภาที่รวดเร็ว ทันสมัย ด้วยความรับผิดชอบ 
 และเช่ือถือได้ 

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกวุฒิสภา  หน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องกับการประชุมวุฒิสภา 

๕.   ทรัพยากร 

บุคลากร (ข้าราชการ) จํานวน  ๔๓  คน  (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นายสิทธิพร  สท้านไตรภพ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางวัชรี  สินธวานุวัฒน์ ผู้ทําคํารับรอง 
      ผู้อํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข   
          
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของสํานักรายงานการประชุม

และชวเลข  ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน 
และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นายสิทธิพร  สะท้านไตรภพ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้ บังคับบัญชาของ                

นางวัชรี  สินธวานุวัฒน์  ผู้อํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข  ได้พิจารณาและเห็นชอบ
กับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ นางวัชรี  สินธวานุวัฒน์  ผู้อํานวยการสํานักรายงาน  
การประชุมและชวเลข และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสาร
ประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
ของ นางวัชรี  สินธวานุวัฒน์  ผู้อํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข ให้เป็นไปตาม             
คํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕ .   ข้าพเจ้ า นางวัช รี   สินธวานุวัฒน์   ผู้ อํ านวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข                

ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ัน
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง  ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                  ………………………………………………. 
  (นายสิทธิพร  สท้านไตรภพ) (นางวัชรี   สินธวานุวัฒน์) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข  

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

 

 

                                         ………………………………………………. 

(นางนรรัตน์   พิมเสน) 
เลขาธิการวฒุิสภา 

วันที่....................................................... 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)   ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒)  จดและจัดทํารายงานการประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญทั่วไป สมัยสามัญนิติบัญญัติและสมัย 

 วิสามัญให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับการประชุมสภา 
๓)  จัดทําบันทึกการประชุมวุฒิสภา เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงของที่ประชุมวุฒิสภา เพ่ือเผยแพร่ 

 และแจ้งไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๔)  วิเคราะห์ ศึกษา ค้นคว้า และให้บริการเก่ียวกับรายงานการประชุมวุฒิสภา รวมทั้งเผยแพร่ 

 รายงานการประชุมไปยังหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เก่ียวข้อง 
๕)  จัดเก็บข้อมูลรายงานการประชุมวุฒิสภา พัฒนาและวางระบบการจัดเก็บ การสืบค้น 

 และการให้บริการ 
๖)  ติดตามมติและการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกวุฒิสภาในที่ประชุมวุฒิสภาและสรุปผล 

 บันทึกการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือปิดประกาศและเผยแพร่ 
๗)  จัดทําบันทึกสรุปเหตุการณ์สําคัญในที่ประชุมวุฒิสภา  เพ่ือวิเคราะห์และประมวลสําหรับ 

 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติหรือธรรมเนียมปฏิบัติของวุฒิสภา 
๘)  จดและจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ คณะกรรมาธิการวิสามัญ  

 คณะอนุกรรมาธิการและคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 
๙)  จดและจัดทํารายงานการประชุม  การสัมมนาและการเสวนา 
๑๐)  จัดรวบรวมรายงานการประชุมต่าง ๆ  ส่งไปยังส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 
๑๑)  จัดเก็บข้อมูลของรายงานการประชุมเข้าไว้ในฐานข้อมูล 
๑๒)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ เ ก่ียวข้องหรือ 

 ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๖ กลุ่มงาน ดังนี ้

๑)   กลุม่งานบริหารทั่วไป 
๒) กลุ่มรายงานการประชุม 
๓) กลุ่มงานชวเลข ๑ 
๔) กลุ่มงานชวเลข ๒ 
๕) กลุ่มงานชวเลข ๓ 
๖) กลุ่มงานชวเลข ๔ 

๓.   พันธกิจ 

๑)  จดและจัดทํารายงานการประชุมวุฒิสภา บันทึกการประชุมวุฒิสภาสมัยสามัญทั่วไป 
     สมัยสามัญนิติบัญญัติและสมัยวิสามัญ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับการ 
     ประชุมสภา  
๒) จดและจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ  คณะกรรมาธิการวิสามัญ  

คณะอนุกรรมาธิการและคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน   
๓) ติดตามมติและการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกวุฒิสภาในที่ประชุมวุฒิสภา    

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกวุฒิสภา ส่วนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และส่วนราชการภายนอก 

๕.   ทรัพยากร 

 บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๗๗  คน   (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

- ๖๔ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

- ๖๕ - 

คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

ระดบัรองเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

นางวรารัตน์  อตแิพทย ์

 

 อํานาจหน้าทีต่ามกฎหมาย 

มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑. สํานักการคลังและงบประมาณ 

๒. สํานักกรรมาธิการ ๑ 

๓. สํานักกรรมาธิการ ๒  

 

 

 

 

 

 



- ๖๖ - 
 

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางนรรัตน์   พิมเสน ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางวรารัตน์  อติแพทย์ ผู้ทําคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา   
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ  รองเลขาธิการวุฒิสภา  และ

หน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  
น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนและรายละเอียดอื่น ๆ  ตามที่ปรากฏอยู่ใน
เอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางนรรัตน์  พิมเสน  เลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ  นางวรารัตน์  อติแพทย์    

รองเลขาธิการวุฒิสภา  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ            
นางวรารัตน์  อติแพทย์ รองเลขาธิการวุฒิสภา และตัวชี้วัด  ผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  
เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และรายละเอียดอื่น ๆ  
ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการของ  นางวรารัตน์   อติแพทย์  รองเลขาธิการวุฒิสภา  ให้เป็นไปตามคํารับรอง      
ที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 
 
 



- ๖๗ - 
 

 
 

 
๕. ข้าพเจ้า นางวรารัตน์  อติแพทย์  รองเลขาธิการวุฒิสภา  ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว 

ขอให้คํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมาย           
ของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง  ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
 ……………………………………………….                 ……………………………………………….   
  (นางนรรัตน์  พิมเสน) (นางวรารัตน์  อติแพทย์) 
    เลขาธิการวุฒิสภา     รองเลขาธิการวุฒิสภา 
        วันที่.......................................................           วันที่....................................................... 
 
 
 
 
           พลตํารวจเอก  ……………………………………… 

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

   ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่....................................................... 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๘ - 
 

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางวรารัตน์  อติแพทย์ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางสาวมาลี  พิลาหอม ผู้ทําคํารับรอง 
 ผู้อํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ   
          
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแตว่ันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖     
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของสํานักการคลังและ

งบประมาณ  ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน 
และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้ าพเจ้ า  นางวรา รัตน์   อติแพทย์  รอง เลขาธิ การวุฒิ สภา  ในฐานะผู้ บั ง คับบัญชาของ                

นางสาวมาลี  พิลาหอม  ผู้อํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ  ได้พิจารณาและเห็นชอบ          
กับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ นางสาวมาลี  พิลาหอม  ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
และงบประมาณ  และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบ
ท้ายคํารับรองนี้  และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา  กํากับ  และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ            
ของ นางสาวมาลี  พิลาหอม  ผู้อํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ  ให้เป็นไปตามคํารับรอง       
ที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 
 
 



- ๖๙ - 
 

 
 
 
๕.  ข้าพเจ้า  นางสาวมาลี  พิลาหอม ผู้อํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ ได้ทําความเข้าใจ 

คํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการ           
ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุข               
แก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                  ………………………………………………. 
  (นางวรารัตน์  อติแพทย์) (นางสาวมาลี  พิลาหอม) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ  

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

 

 

                                          ……………………………………………… 

(นางนรรัตน์   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

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



  
 

- ๗๐ - 

คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สํานักการคลังและงบประมาณ 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) เสนอแนะนโยบายในการต้ังและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี  การกําหนดกรอบ

วงเงินและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานภายในสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๓) ดําเนินการประสานงาน ติดตาม ควบคุม วิเคราะห์ และประเมินผลการจัดทํางบประมาณ
และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของหน่วยงานภายในสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการที่กําหนดไว้ 

๔) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารการเงิน การบัญชี ทั้งเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ     
และเงินกองทุนต่าง ๆ  ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารการบัญชีของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารการพัสดุของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๗) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหาร และการจัดการด้านสวัสดิการของสมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ

และลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๘) ดําเนินการเกี่ยวกับการกํากับ ดูแล ยานพาหนะ 
๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือปฏิบัติงาน

อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๗  กลุ่มงาน ดังนี ้

๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุ่มงานงบประมาณ 
๓) กลุ่มงานการเงิน 
๔) กลุ่มงานบัญชี 
๕) กลุ่มงานพัสดุ 

 
 
 
 



  
 

- ๗๑ - 

 
๖) กลุ่มงานสวัสดิการ 
๗) กลุ่มงานยานพาหนะ 

๓.  พันธกิจ 

๑)  จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้สอดคล้อง 
กับนโยบาย/แผนแม่บทของวุฒิสภาและแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้ง 
บริหารงบประมาณและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒)  ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินการคลัง การพัสดุ สวัสดิการและยานพาหนะ 
โดยใช้หลักการบริหารจัดการที่ดี 

๓)  มีรายงานทางบัญชีแสดงผลการดําเนินงานประจําปี เพ่ือนําไปใช้ในการบริหารจัดการ 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๔.  ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผู้ที่ เ ก่ียวข้องในวงงานรัฐสภา         
และบุคคลภายนอก 

๕.  ทรัพยากร 

บุคลากร (ข้าราชาการ) จํานวน ๗๑ คน  (ข้าราชการ ๕๙ คน และลูกจ้างประจํา ๑๒ คน)    
(ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖) 



- ๗๒ - 
 

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางวรารัตน์  อติแพทย์ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  ........... นางสาวชลธิชา  มีแสง...... ผู้ทําคํารับรอง 
               ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑   
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของสํานักกรรมาธิการ ๑  

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

 
๔. ข้ าพเจ้ า  นางวรา รัตน์   อติแพทย์  รอง เลขาธิการ วุฒิสภา  ในฐานะผู้ บั ง คับบัญชาของ                

นางสาวชลธิชา  มีแสง ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าที่ของ นางสาวชลธิชา  มีแสง ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑  และตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมายเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๕๗  และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้า
ยินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางสาวชลธิชา  มีแสง
ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑  ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ข้าพเจ้า นางสาวชลธิชา  มีแสง ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑ ได้ทําความเข้าใจคํารับรองตาม    

ข้อ ๓ แล้ว ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี    
ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตาม              
ที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                  …………………………..…………………… 
  (นางวรารัตน์  อติแพทย์) (นางสาวชลธิชา  มีแสง) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑ 

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

 

                                         ………………………………………………. 

(นางนรรัตน์   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่....................................................... 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

 ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

สํานักกรรมาธิการ ๑ 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดํา เ นินการเ ก่ียวกับงานเลขานุการและธุรการทั่ ว ไปของคณะกรรมาธิการ  และ 

คณะอนุกรรมาธิการ ด้านเศรษฐกิจ การคลัง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม 

๓) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะด้านวิชาการและ
กฎหมายเพ่ือประกอบเร่ืองเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการหรือคณะอนุกรรมาธิการ 

๔) ดําเนินการให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการของวุฒิสภาในการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ร่างข้อบังคับ        
การประชุม ญัตติ หรือเร่ืองที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา หรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ 
ตามรัฐธรรมนูญ  ข้อบังคับการประชุมของวุฒิสภา  และกฎหมายในการประชุม
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ 

๕) ดําเนินการค้นคว้าและจัดทําเอกสารทางวิชาการ เปรียบเทียบกฎหมายเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ 
การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ 

๖) ดําเนินการจัดทํา รวบรวมคําแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ร่างข้อบังคับการประชุม และญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา
หรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ ของสมาชิกวุฒิสภา 

๗) ดําเนินการรวบรวมและจัดทํารายงานของคณะกรรมาธิการท่ีพิจารณาเสร็จแล้วเพ่ือนําเสนอ
ต่อที่ประชุมวุฒิสภา 

๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑๑ กลุ่มงาน ดังนี ้

๑)   กลุม่งานบริหารทั่วไป 
๒)  กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงในการประชุมกรรมาธิการ 
๓)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ ์
๔)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการคมนาคม 
๕)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน 
๖)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพลังงาน 
๗)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม 
๘) กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม 
๙) กลุ่มงานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๐)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๑ 
๑๑)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๒ 

๓.   พันธกิจ 

สํานักกรรมาธิการ ๑ มีภารกิจหลัก คือ การให้บริการและสนับสนุนด้านเลขานุการและธุรการ
ทั่วไปของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ ด้านเศรษฐกิจ การคลัง วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมและดําเนินการให้คําปรึกษาแนะนํา  และเสนอแนะ
เก่ียวกับกระบวนการของวุฒิสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ฯลฯ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา หรือสอบสวนในเรื่องต่าง ๆ  

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการและประชาชนทั่วไป 

๕.   ทรัพยากร 

บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๙๕  คน   (ข้อมูลบุคลากร  ณ   วันที่  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 

  นางวรารัตน์  อติแพทย์ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางสาวสุนันทา  ทรงจําปา ผู้ทําคํารับรอง 
               ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒   
          
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของสํานักกรรมาธิการ ๒  

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางวรารัตน์  อติแพทย์  รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้ บังคับบัญชาของ                     

นางสาวสุนันทา  ทรงจําปา ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ นางสาวสุนันทา  ทรงจําปา ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒ 
และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้าย           
คํารับรองนี้  และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ 
นางสาวสุนันทา  ทรงจําปา ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒  ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทํา
ขึ้นนี้ 
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๕.  ข้าพเจ้า  นางสาวสุนันทา  ทรงจําปา ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒ ได้ทําความเข้าใจ        

คํารับรองตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการ         
ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุข            
แก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                  ………………………………………………. 
  (นางวรารัตน์  อติแพทย์) (นางสาวสุนันทา  ทรงจําปา) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒ 

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

 

 

                                       ………………………………………………. 

(นางนรรัตน์   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่....................................................... 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สํานักกรรมาธิการ ๒ 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดํ า เ นิ นก า ร เ กี่ ย ว กั บ ง าน เ ลข า นุ ก า รแ ละ ธุ ร ก า รทั่ ว ไ ปขอ งคณะกร รม า ธิ ก า ร                    

และคณะอนุกรรมาธิการด้านความมั่นคง  การเมืองและการปกครอง และองค์กรอิสระ 
๓) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะด้านวิชาการ           

และกฎหมายเพ่ือประกอบเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการหรือคณะอนุกรรมาธิการ 
๔) ดําเนินการให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการของวุฒิสภาในการ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ร่างข้อบังคับ            
การประชุม ญัตติ หรือเร่ืองที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา หรือสอบสวนในเรื่องต่าง ๆ 
ตามรัฐธรรมนูญข้อบังคับการประชุมของวุฒิสภา  และกฎหมายที่เก่ียวข้องในการประชุม
คณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ 

๕) ดําเนินการค้นคว้าและจัดทําเอกสารทางวิชาการ เปรียบเทียบกฎหมายเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ 

๖) ดําเนินการจัดทํา รวบรวมคําแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ร่างข้อบังคับการประชุมและญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา
หรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ ของสมาชิกวุฒิสภา 

๗) ดําเนินการรวบรวมและจัดทํารายงานของคณะกรรมาธิการท่ีพิจารณาเสร็จแล้วเพ่ือนําเสนอ
ต่อที่ประชุมวุฒิสภา 

๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑๑ กลุ่มงาน ดังนี ้

๑)   กลุม่งานบริหารทั่วไป 
๒)   กลุม่งานบริการเอกสารอ้างอิงในการประชุมกรรมาธิการ 
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๓)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ 
๔)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการทหาร 
๕)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการปกครอง 
๖)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศึกษา  ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
๗)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีสว่นร่วมของประชาชน 
๘)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการตํารวจ 
๙)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ 
๑๐)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๓ 
๑๑)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๔ 

๓.   พันธกิจ 

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

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการและประชาชนทั่วไป 

๖.   ทรัพยากร 

บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๙๕  คน  (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

ระดบัรองเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

นายไพโรจน์  โพธไิสย 

 

 อํานาจหน้าทีต่ามกฎหมาย 

มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑. สํานักงานประธานวุฒิสภา 

๒. สํานักกํากับและตรวจสอบ 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางนรรัตน์  พิมเสน ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นายไพโรจน์  โพธิไสย ผู้ทําคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา   
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ  รองเลขาธิการวุฒิสภา และ

หน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  
น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ  ตามที่ปรากฏอยู่
ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางนรรัตน์  พิมเสน  เลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ  นายไพโรจน์  โพธิไสย  

รองเลขาธิการวุฒิสภา  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่             
ของ นายไพโรจน์  โพธิไสย รองเลขาธิการวุฒิสภา  และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก    
เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  และรายละเอียดอื่น ๆ  
ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ   นายไพโรจน์  โพธิไสย  รองเลขาธิการวุฒิสภา  ให้เป็นไป
ตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕. ข้าพเจ้า นายไพโรจน์  โพธิไสย  รองเลขาธิการวุฒิสภา  ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว  

ขอให้คํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมาย        
ของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง  ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว           

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
          ……………………………………………….                 ……………………………………………….   
  (นางนรรัตน์  พิมเสน) (นายไพโรจน์  โพธิไสย) 
    เลขาธิการวุฒิสภา     รองเลขาธิการวุฒิสภา 
       วันที่.......................................................           วันที่....................................................... 
 

  
 
 
 
          พลตํารวจเอก  ……………………………………… 

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

  ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่....................................................... 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นายไพโรจน์  โพธิไสย ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

       ร.ต.อ.หญิง วิรัญญา  ประสพสุข ผู้ทําคํารับรอง 
            ผู้อํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา   
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของสํานักงานประธานวุฒิสภา  

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นายไพโรจน์  โพธิไสย  รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ ร.ต.อ.หญิง 

วิรัญญา  ประสพสุข ผู้อํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที ่ของ ร.ต.อ.หญิง วิรัญญา  ประสพสุข ผู้อํานวยการสํานักงาน
ประธานวุฒิสภา และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบ               
ท้ายคํารับรองนี้  และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
ของร.ต.อ.หญิง วิรัญญา  ประสพสุข ผู้อํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา ให้เป็นไปตาม           
คํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 
 
 



- ๘๕ - 
 

 
 

 
๕.  ข้าพเจ้า ร.ต.อ.หญิง วิรัญญา  ประสพสุข ผู้อํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา ได้ทําความเข้าใจ  

คํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้
เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                 …………………………………….……………. 
  (นายไพโรจน์  โพธิไสย) (ร.ต.อ.หญิง วิรัญญา  ประสพสุข) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา 

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

 

 

                                         ………………………………………………. 

(นางนรรัตน์   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่....................................................... 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สํานักงานประธานวุฒิสภา 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)   ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านเลขานุการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานวุฒิสภา        

 และรองประธานวุฒิสภา 
๓)  เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของประธานวุฒิสภาในการกําหนดนโยบาย  

 การประสานนโยบาย รวมท้ังติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายของประธานวุฒิสภา 
 และรองประธานวุฒิสภา 

๔)  ประสานงานกับคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร หน่วยงานองค์กรและสถาบันต่าง ๆ  
 ทั้งภาครัฐและเอกชน  เพ่ือให้ราชการของวุฒิสภาดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

๕)  วิ เคราะห์และเสนอความเ ห็น เ พ่ือประกอบการพิจารณาของประธานวุ ฒิสภา 
 และรองประธานวุฒิสภาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 

๖)  ค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคง   
 ทั้งในและต่างประเทศ 

๗)  ดําเนินการรับเร่ืองราวร้องทุกข์หรือร้องเรียนของประชาชน และวิเคราะห์สรุปความเห็น 
 ก่อนนําเสนอประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา 

๘)  จัดวางและพัฒนาระบบทะเบียนข้อมูลในส่วนที่เก่ียวกับเร่ืองราวร้องทุกข์หรือร้องเรียน 
 ของประชาชน 

๙)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานรัฐพิธี และงานพิธีการของประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา 
๑๐)  ดําเนินการเก่ียวกับการสรุปและเผยแพร่ผลงานของประธานวุฒิสภา และรองประธาน 

 วุฒิสภา 
๑๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านเลขานุการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

 ตามท่ีประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภามอบหมาย 
๑๒)  ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภามอบหมาย 
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๑๓)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 
 มอบหมาย 

๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๖ กลุ่มงาน ดังนี ้

๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุ่มงานประธานวุฒิสภา 
๓) กลุ่มงานรองประธานวุฒิสภา คนที่หน่ึง 
๔) กลุ่มงานรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง 
๕) กลุ่มงานนโยบายและข้อมูล 
๖) กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

๓.   พันธกิจ 

ดําเนินการเก่ียวกับงานด้านเลขานุการและวิชาการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธาน
วุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา และดําเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์หรือเรื่องร้องเรียนของ
ประชาชนที่มีต่อประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา 

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา  สมาชิกวุฒิสภา  คณะกรรมาธิการ  ส่วนราชการ 
ภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ส่วนราชการภายนอก  ประชาชน 

๕.   ทรัพยากร 

บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๔๘  คน  (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 

 

  นายไพโรจน์  โพธิไสย ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

             นายทศพร  แย้มวงษ์ ผู้ทําคํารับรอง 
            ผู้อํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ   
          
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของสํานักกํากับและตรวจสอบ  

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นายไพโรจน์  โพธิไสย  รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นายทศพร     

แย้มวงษ์ ผู้อํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ  ได้พิจารณา และเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหน้าที่ของ นายทศพร  แย้มวงษ์ ผู้อํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ และตัวชี้วัด   
ผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๗และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้า
ยินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายทศพร  แย้มวงษ์ 
ผู้อํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ข้าพเจ้า นายทศพร  แย้มวงษ์ ผู้อํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ  ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง

ตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี
ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตาม           
ที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                 …………………………………………………. 
  (นายไพโรจน์  โพธิไสย) (นายทศพร  แย้มวงษ์) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ 

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

 

 

                                        ………………………………………………. 

(นางนรรัตน์   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่....................................................... 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สํานักกํากับและตรวจสอบ 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดําเนินการจัดให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกต้ัง คณะกรรมการสรรหาตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
และคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตลอดจนดําเนินการด้านเลขานุการ
ให้กับคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกล่าว 

๓) ดําเนินการด้านเลขานุการให้กับ 
๓.๑) คณะกรรมาธิการพิจารณาเสนอรายช่ือกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ     

กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเสนอ             
รายช่ือบุคคลผู้สมควรดํารงตําแหน่งดังกล่าวต่อวุฒิสภาพิจารณา 

๓.๒) คณะกรรมาธิการ ที่ทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติและความประพฤติของบุคคล ผู้ได้รับ 
       การเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ หรือกฎหมายอ่ืน รวมทั้ง 

รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจําเป็น แล้วรายงานต่อวุฒิสภาเพ่ือ 
ประกอบการพิจารณาต่อไป 

๔) ดําเนินการรับและตรวจสอบคําร้องขอให้ถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง คําร้องขอให้บุคคล
พ้นจากตําแหน่งหรือออกจากตําแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญฯ หรือกฎหมายอ่ืนกําหนด 

๕) ดําเนินการรับและตรวจสอบคําร้องขอให้ศาลฎีกาฯ ดําเนินคดีอาญากับกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมทั้ง  
ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคําร้องดังกล่าวด้วย เพื่อดําเนินการต่อไปตามที่
รัฐธรรมนูญฯ กําหนด 

๖) ดําเนินการรับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินของกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมทั้งดําเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องในเบื้องต้นเก่ียวกับสําเนาเอกสารประกอบที่ย่ืนพร้อมบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหน้ีสินของกรรมการ ป.ป.ช. ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องและความมี
อยู่จริงของทรัพย์สินและหน้ีสินของผู้ย่ืนแบบแสดงบัญชี แล้วจัดเก็บบัญชีดังกล่าว 
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๗) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ และติดตามรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ          
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ        
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือจัดทําเอกสารเผยแพร่ 

๘) เสนอแนะระบบ รูปแบบการสรรหา เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและ
คณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติของบุคคลในองค์กรอิสระ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ดําเนินการ 

๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ดังนี ้

๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุ่มงานสรรหาและแต่งต้ัง 
๓) กลุ่มงานถอดถอนและตรวจสอบ 
๔) กลุ่มงานติดตามผลการดําเนินงาน 

๓.   พันธกิจ 

๑)   เป็นฝ่ายเลขานุการให้คณะกรรมาการสรรหาบุคคลที่สมควรดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ 
 ตามรัฐธรรมนูญ 

๒)   เป็นฝ่ายเลขานุการให้คณะกรรมาธิการเพ่ือทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติของบุคคลผู้ได้รับการ  
 เสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอ่ืน 

๓)  เป็นฝ่ายเลขานุการการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสินของ 
 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

๔)   เป็นฝ่ายเลขานุการการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา 
๕)   รับและตรวจสอบคําร้องการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญและ 

 กฎหมายกําหนดออกจากตําแหน่ง 

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

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

๕.   ทรัพยากร 

     บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๒๙  คน  (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

ระดบัรองเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

นางสาวจติตเิทวี  ตตยิรัตน ์

 

 อํานาจหน้าทีต่ามกฎหมาย 

มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑. สํานักงานประชาสัมพันธ์ 

๒. สํานักการพิมพ์  
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางนรรัตน์   พิมเสน ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน์ ผู้ทําคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา   
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ  รองเลขาธิการวุฒิสภา       

และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  
น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ  ตามที่ปรากฏอยู่ใน
เอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางนรรัตน์   พิมเสน  เลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ  นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน์ 

รองเลขาธิการวุฒิสภา  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ       
นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน์ รองเลขาธิการวุฒิสภา และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย        
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และรายละเอียดอื่น ๆ  ตามที่กําหนด                
ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการของ นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน์ รองเลขาธิการวุฒิสภา  ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 

 
 
 



- ๙๕ - 
 

 
 

 
๕. ข้าพเจ้า นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน์ รองเลขาธิการวุฒิสภา  ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว    

ขอให้คํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมาย          
ของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสดุ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง  ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                 ……………………………………………….   
  (นางนรรัตน์   พิมเสน) (นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน์) 
    เลขาธิการวุฒิสภา     รองเลขาธิการวุฒิสภา 
     วนัที่.......................................................            วันที่....................................................... 
 
 
 
 
           พลตํารวจเอก  ……………………………………… 

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

ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่....................................................... 

 

 

 



- ๙๖ - 
 

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน์ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

         นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ ผู้ทําคํารับรอง 
              ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์   
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของสํานักประชาสัมพันธ์  

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางสาวจิตติ เทวี  ตติยรัตน์ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้ บังคับบัญชาของ                

นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ  ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ 
และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และ
ข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ 
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 
 
 



- ๙๗ - 
 

 
 

 
๕.  ข้าพเจ้า  นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์  ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง 

ตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี
ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้         
คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                  ………………………………………………. 
  (นางสาวจิตติเทวี   ตติยรัตน์) (นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ 
 วันที่....................................................... วันที่....................................................... 

 

 

                                         ………………………………………………. 

(นางนรรัตน์   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

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



 
 

- ๙๘ - 

คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สํานักประชาสัมพนัธ ์

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.    อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดําเนินการประสานงานและอํานวยความสะดวกงานพระราชพิธี งานด้านรัฐพิธีและพิธีการ

ต่าง ๆ ของประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา และสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมและผลงานทุกด้านของวุฒิสภา
และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

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

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

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

๗) ดําเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และเสนอความเห็นเก่ียวกับการวางแผน จัดหา  
ควบคุมดูแลรักษา ติดต้ังเคร่ืองมือและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในด้านการประชุมวุฒิสภา  
คณะกรรมาธิการ  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และการประชุม หรือการสัมมนาที่เก่ียวข้อง
ในวงงานของวุฒิสภา 

๘) ดํ า เ นินการผลิต เอกสารและสิ่ ง พิม พ์ เ พ่ือ เผยแพร่ กิจกรรม  ผลงานของ วุ ฒิสภา 
คณะกรรมาธิการ และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งบทบาทอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา 
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและ
ติดตามผล 

 
 
 



 
 

- ๙๙ - 

๙) ดําเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทําแผนงาน โครงการ การสัมมนา  
เสวนาการจัดนิทรรศการ การอภิปราย เพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับระบอบประชาธิปไตย 
กิจกรรมวุฒิสภา บทบาท อํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา  การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย และสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฯ ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
สถาบันการเมือง ส่วนราชการและเอกชน  รวมทั้งประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดต่างๆ รวมทั้งการ
จัดกิจกรรมให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองร่วมกับ  
สมาชิกวุฒิสภา และติดตามผล 

๑๐) ดําเนินการประสานงานความร่วมมือ และอํานวยความสะดวกให้แก่สมาชิกวุฒิสภาและ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค 

๑๑) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 

๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๖ กลุ่มงาน ดังนี ้

๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไปและพิธีการ 
๒) กลุ่มงานสารสนเทศและศนูย์บริการ (Call Center) วุฒิสภา 
๓) กลุ่มงานสื่อมวลชน 
๔) กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ 
๕) กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ 
๖) กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค 

๓.   พันธกิจ                   

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาทอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา และส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน      
ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย การประสานงาน และอํานวยความ
สะดวกแก่สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรในวงงานของวุฒิสภา และประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

 สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรที่เก่ียวข้องในวงงานวุฒิสภาและประชาชน 

๕.   ทรัพยากร 

 บุคลากร (ข้าราชการ) จํานวน  ๙๔  คน  (ข้อมูลบุคลากร  ณ วันที่  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖)  



- ๑๐๐ - 
 

 

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน์ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นายชาญชัย  ปัญญากรณ์ ผู้ทําคํารับรอง 
                  ผู้อํานวยการสํานักการพิมพ์   
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของสํานักการพิมพ์     

ตามตัวชี ้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางสาวจิตติ เทวี  ตติยรัตน์ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้ บังคับบัญชาของ                

นายชาญชัย  ปัญญากรณ์ ผู ้อํานวยการสํานักการพิมพ์  ได้พ ิจารณาและเห็นชอบกับการ               
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ นายชาญชัย  ปัญญากรณ์ ผู้อํานวยการสํานักการพิมพ์             
และตัวชี้วัด  ผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปี
งบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๕๗  และรายละเอียดอื่น ๆ ตามท่ีกําหนดในเอกสารประกอบท้าย                
คํารับรองนี้  และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ               
ของ นายชาญชัย  ปัญญากรณ์ ผู้อํานวยการสํานักการพิมพ์  ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 
 



- ๑๐๑ - 
 

 

 
 
 

 
๕.  ข้าพเจ้า  นายชาญชัย  ปัญญากรณ์ ผู้อํานวยการสํานักการพิมพ์  ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง         

ตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี
ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้        
คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
         ……………………………………………….                  ………………………………………………. 
  (นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน์) (นายชาญชัย  ปัญญากรณ์) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักการพิมพ์  
      วันที่.......................................................            วันที่....................................................... 

 

 

                                          ……………………………………………… 

(นางนรรัตน์   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

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



  
 

- ๑๐๒ - 

คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สํานักการพมิพ ์

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.    อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)   ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒)  ดําเนินการเกี่ยวกับการทํารายงานการประชุมวุฒิสภาตามข้อบังคับการประชุม 
๓)  ผลิตต้นฉบับเอกสารการประชุมของวุฒิสภา เอกสารวิชาการ  เอกสารเผยแพร่ เอกสาร 

 ประกอบการพิจารณาพระราชบัญญัติ วารสาร รวมถึงพิสูจน์อักษรทั้งภาษาไทยและ 
 ภาษาต่างประเทศ 

๔)  ให้คําปรึกษาและให้บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภทแก่หน่วยงานต่าง ๆ 
๕)  จัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม เอกสารประกอบการพิจารณา  เอกสารวิชาการ 

 วารสาร เอกสารเผยแพร่  รายงานการประชุม สรุปผลงานของวุฒิสภา รายงาน 
 คณะกรรมาธิการคณะต่าง ๆ รวมถึงคณะกรรมาธิการวิสามัญ และรายงานของ 
 คณะอนุกรรมาธิการ 

๖)  ให้บริการสําเนาสิ่งพิมพ์ด้วยเครื่องอัดสําเนาระบบดิจติอล และเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
๗)  ดําเนินการเก่ียวกับการจัดเก็บสิ่งพิมพ์  เพ่ือรอการส่งมอบงานพิมพ์ให้ผู้ขอใช้บริการ 

 สิ่งพิมพ์ และควบคุมดูแลการขนย้าย 
๘)  บํารุงรักษาเคร่ืองพิมพ์และครุภัณฑ์การพิมพ์ 
๙)  จัดทําสถิติและประเมินผลการพิมพ์ 
๑๐)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ เ ก่ียวข้องหรือ 

 ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 



  
 

- ๑๐๓ - 

๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ดังนี้ 

๑) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุ่มงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพิมพ์ 
๓) กลุ่มงานการพิมพ์ 
๔) กลุ่มงานบริการพัสดุสิ่งพิมพ์และคลังสิ่งพิมพ์ 

๓.   พันธกิจ 

ให้บริการด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แก่สมาชิกวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   
โดยมีภารกิจหลัก ดังน้ี 
-  การจัดพิมพ์เอกสารสําหรับการประชุมวุฒิสภา 
-  จัดพิมพ์เอกสารสําหรับการประชุมคณะกรรมาธิการ 
-  จัดพิมพ์เอกสารประกอบการสัมมนาของคณะกรรมาธิการและสํานักงาน 
-  จัดพิมพ์เผยแพร่เอกสาร 
-  ให้คําปรึกษา  แนะนํา  ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 
-  ให้บริการอัดสําเนาและถ่ายเอกสาร 

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

- สมาชิกวุฒิสภา 
- คณะกรรมาธิการ 
- สํานักต่าง ๆ ในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๕.   ทรัพยากร 

     บุคลากร ๕๔ คน  (ข้าราชการ ๔๕ คน และลูกจ้างประจํา ๙ คน)   
     (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  
 

- ๑๐๕ - 

คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

ระดบัรองเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

นางนภิาพร  ศรีสุวรรณ 

 

 อํานาจหน้าทีต่ามกฎหมาย 

มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑. สํานักบริหารงานกลาง 

๒. สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๐๖ - 
 

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางนรรัตน์   พิมเสน ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ ผู้ทําคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา   
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ  รองเลขาธิการวุฒิสภา และ

หน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  
น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ  ตามที่ปรากฏอยู่ใน
เอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางนรรัตน์   พิมเสน  เลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ  นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ

รองเลขาธิการวุฒิสภา  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ       
นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ รองเลขาธิการวุฒิสภา และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย        
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่
กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้  และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบ   
ผลการปฏิบัติราชการของ  นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ รองเลขาธิการวุฒิสภา  ให้เป็นไปตามคํารับรอง       
ที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 

 
 
 



- ๑๐๗ - 
 

 
 

 
๕. ข้าพเจ้า นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ รองเลขาธิการวุฒิสภา  ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว    

ขอให้คํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมาย           
ของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง  ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว           

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                 ……………………………………………….   
  (นางนรรัตน์   พิมเสน) (นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ) 
    เลขาธิการวุฒิสภา     รองเลขาธิการวุฒิสภา 
     วันที่.......................................................             วันที่....................................................... 
 
 
 
 
            พลตํารวจเอก  ……………………..……………… 

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

   ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่....................................................... 

 

 



- ๑๐๘ - 
 

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

        นางปัญฐกานต์  สท้านไตรภพ ผู้ทําคํารับรอง 
              ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง   
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของสํานักบริหารงานกลาง  

ตามตัวชี ้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นางปัญฐกานต์  

สท้านไตรภพ ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าที่ของ นางปัญฐกานต์  สท้านไตรภพ ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง และตัวชี้วัด       
ผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗  และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้  และข้าพเจ้า
ยินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางปัญฐกานต์  สท้านไตรภพ
ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง  ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 
 
 



- ๑๐๙ - 
 

 
 

 
 
๕.  ข้าพเจ้า นางปัญฐกานต์  สท้านไตรภพ ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง  ได้ทําความเข้าใจ       

คํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้
เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                ……………………………………………..……. 
  (นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ) (นางปัญฐกานต์  สท้านไตรภพ) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง  
     วันที่.......................................................       วันที่....................................................... 
 

 

                                         ………………………………………………. 

(นางนรรัตน์   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

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



  
 

- ๑๑๐ - 

คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สํานักบริหารงานกลาง 

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ และงานบริหารทั่วไปของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๒) ดําเนินการเก่ียวกับการให้บริการทั่วไปแก่สมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ รวมทั้ง

บุคคลที่เก่ียวข้องในวงงานของวุฒิสภา 
๓) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ข้าราชการ  และลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา 
๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ การประเมินค่างาน  เพ่ือการกําหนดจํานวน ระดับ

ตําแหน่ง และการจัดอัตรากําลังเจ้าหน้าที่รวมถึงการจัดทําแผนอัตรากําลังของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือนําเสนอ ก.ร. และรวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือจัดทําโครงสร้าง
และอํานาจหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

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

๖) ดําเนินการเก่ียวกับการวางระบบ และพัฒนาระบบข้อมูลทะเบียนประวัติของสมาชิกวุฒิสภา
ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๗) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ 
๘) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยในด้านบุคคล สถานที่ เอกสาร และ

การจัดระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยของวุฒิสภาและ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๙) ดําเนินการในการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของประชาชน  ตลอดจนการ
ประสานงานเรื่องดังกล่าว 

๑๐)  ดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 
 
 
 
 
 



  
 

- ๑๑๑ - 

๑๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับการแต่งต้ังที่ปรึกษา ผู้ชํานาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจํา        
      คณะกรรมาธิการสามัญ  แต่งต้ังผู้เช่ียวชาญ และผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิกวุฒิสภา 
๑๒)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือ 

 ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๕ กลุ่มงาน ดังนี้ 

๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
๓) กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ 
๔) กลุ่มงานอาคารสถานที่ 
๕) กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย 

๓.   พันธกิจ 

สนับสนุนงานด้านการบริหารงานบุคคล อาคารสถานท่ี งานสารบรรณ ให้แก่สมาชิกสภา  
คณะกรรมาธิการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบุคคลที่เก่ียวข้องในวงงานของสภา 

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา สํานักงาน เลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้ง
บุคคลที่เก่ียวข้องในวงงานของสภา 

๕.   ทรัพยากร 

บุคลากรจํานวน  ๑๑๑  คน  (ข้าราชการ ๘๔ คน และลูกจ้างประจํา ๒๗ คน)    
(ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

 



- ๑๑๒ - 
 

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 

  นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

             นายชาติชาย  เนื่องนิยม ผู้ทําคํารับรอง 
            ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นายชาติชาย  

เนื่องนิยม ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการ             
ตามอํานาจหน้าที่ของ นายชาติชาย  เนื่องนิยม ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล                
และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองน้ี  
และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายชาติชาย  
เนื่องนิยม ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 
 
 
 
 



- ๑๑๓ - 
 

 
 

 
๕.  ข้าพเจ้า นายชาติชาย  เนื่องนิยม ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ทําความเข้าใจ       

คํารับรองตามข้อ ๓ แล้ว ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้
เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….             …………………………………………………………... 
  (นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ) (นายชาติชาย  เนื่องนิยม) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
      วันที่.......................................................            วันที่....................................................... 

 

 

                                          ………………………………………………. 

 (นางนรรัตน์   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

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



  
 

- ๑๑๔ - 

คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สํานักพฒันาทรัพยากรบคุคล 

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดนโยบาย แผนและแนวทางการพัฒนาบุคลากร  สร้างและพัฒนา

หลักสูตรการฝึกอบรมและสัมมนา รวมทั้งติดตามประเมินผลการฝึกอบรมสัมมนาของสมาชิก
วุฒิสภา ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๓) ศึกษา วิเคราะห์กําหนดความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากรของวุฒิสภาและสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

๔) ดําเนินการส่งเสริม ประสานงานและวางแผนพัฒนาฝึกอบรมและสัมมนาสมาชิก
วุฒิสภา ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง           
ในวงงานวุฒิสภา 

๕) จัดทําเอกสารวิชาการ จุลสาร คู่มือและสื่อเทคโนโลยีในการฝึกอบรมและสัมมนา            
เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๖) จัดฝึกอบรม สัมมนาหรือบรรยายพิเศษให้แก่สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ และลูกจ้างของ 
สํานักงาน เลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งบุคคลที่เก่ียวข้องกับวงงานของวุฒิสภา ตามนโยบาย
หรือแผนงานที่กําหนด 

๗) จัดทําแผนงบประมาณรวมท้ังการประสานงานจัดหาทุนและจัดต้ังทุนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
ให้บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปศึกษาดูงาน และศึกษาต่อทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

๘) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อป้องกัน           
การกระทําผิดวินัยข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 



  
 

- ๑๑๕ - 

๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๔  กลุ่มงาน ดังนี้ 

๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา 
๓) กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา 
๔) กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

๓.   พันธกิจ 

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภามีศักยภาพในการรองรับภารกิจของวุฒิสภา และสามารถปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน  โดยมีภารกิจหลักในการกําหนด
แนวทาง นโยบาย ระบบกลไกการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ศึกษาวิเคราะห์เพ่ือกําหนดความจําเป็นในการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือใช้ในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม จัดฝึกอบรมและสัมมนา ผลิตสื่อการเรียน  
การสอน คู่มือ เอกสารวิชาการเพ่ือใช้ในการอบรมและสัมมนา สนับสนุนการจัดสัมมนาและ
ฝึกอบรมของสมาชิกวุฒิสภา ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมตลอดจนจัดกิจกรรมเพ่ือการ
พัฒนาอ่ืน ๆ เช่น จัดสรรทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และการศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
อีกทั้งยังสร้างแนวทางวางระบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้ของบุคลากรและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และสร้างเสริมแรงจูงใจในงาน เพ่ือให้มีบุคลากรที่ดีและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

-   สมาชิกวุฒิสภา 
-   ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๕.   ทรัพยากร 

     บุคลากร (ข้าราชการ) จํานวน  ๓๘  คน   (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  
 

- ๑๑๗ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํารับรองการปฏิบัตริาชการ 
ของขาราชการท่ีดํารงตําแหนงท่ีปรึกษา 
และผูบังคับบัญชากลุมตรวจสอบภายใน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 



- ๑๑๘ - 
 

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางนรรัตน์  พิมเสน ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นายมนตรี  รูปสุวรรณ ผู้ทําคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง 
             และการบริหารจัดการ   
      
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายและพันธกิจ  ชื่อเร่ืองของผลงาน             

ที่ผู้ดําเนินการตามคํารับรองเสนอเพื่อขอรับการประเมิน  ตัวชี้วัด  เป้าหมาย  น้ําหนัก  
คําอธิบาย  และนิยามระดับคะแนนตัวชี ้วัด  คํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการ      
ที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
๔.  ข้าพเจ้า นางนรรัตน์  พิมเสน   เลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ   นายมนตรี  รูปสุวรรณ     

ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับ 
คําอธิบาย และนิยามระดับคะแนนของตัวชี ้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการ    
ที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้าย 
คํารับรองการปฏิบัติราชการฉบับนี ้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา  กํากับ และตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติราชการของ  นายมนตรี  รูปสุวรรณ  ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและ       
การบริหารจัดการ  ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 



- ๑๑๙ - 
 

 
                                                                

 
๕.  ข้าพเจ้า นายมนตรี  รูปสุวรรณ  ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ          

ได้ทําความเข้าใจคํารับรองโดยละเอียดและให้คําม่ันขอทําคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภา              
ว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสาธารณชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖.  ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจในคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว    

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
        ……………………………………………….                  ………………………………………………. 
  (นางนรรัตน์  พิมเสน) (นายมนตรี  รูปสุวรรณ) 
          เลขาธิการวุฒิสภา                           ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง 
    และการบริหารจัดการ 
     วันที่.......................................................              วันที่....................................................... 
 
 
 
 
                          พลตํารวจเอก  ………………………………………… 

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

  ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่....................................................... 

  



- ๑๒๐ - 
 

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางนรรัตน์  พิมเสน ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นายนัฑ  ผาสุข ผู้ทําคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
      
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายและพันธกิจ  ชื่อเร่ืองของผลงาน             

ที่ผู้ดําเนินการตามคํารับรองเสนอเพื่อขอรับการประเมิน  ตัวชี้วัด  เป้าหมาย  น้ําหนัก  
คําอธิบาย  และนิยามระดับคะแนนตัวชี้วัด  คํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการ                  
ที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
๔.  ข้าพเจ้า   นางนรรัตน์  พิมเสน   เลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ   นายนัฑ  ผาสุข 
     ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับคําอธิบาย และนิยามระดับคะแนนของ 
     ตัวชี ้ว ัดคําร ับรองการปฏิบ ัต ิราชการของข ้าราชการที ่ดํารงตําแหน่งที ่ปร ึกษาประจําปี 
     งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
     ฉบับนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา  กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ  
     นายนัฑ  ผาสุข ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
 
 
 
 
 



- ๑๒๑ - 
 

 
 

 
๕.  ข้าพเจ้า นายนัฑ ผาสุข ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ได้ทําความเข้าใจคํารับรองโดยละเอียด              

และให้คําม่ันขอทําคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี               
ตามเป้าหมายของต ัวชี ้ว ัดแต ่ละต ัวในระด ับส ูงส ุด เพื ่อให ้เก ิดประโยชน์แก ่สําน ักงาน            
เลขาธิการวุฒิสภาและสาธารณชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖.  ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจในคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว        

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                ………………………………………………. 
  (นางนรรัตน์  พิมเสน) (นายนัฑ  ผาสุข) 
          เลขาธิการวุฒิสภา                                   ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
    วันที่.......................................................             วันที่....................................................... 
 
 
 
 
                          พลตํารวจเอก  ………………………………………… 

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

  ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่....................................................... 

 
 
 
   



- ๑๒๒ - 
 

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางนรรัตน์  พิมเสน ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นายวุฒิชัย  วัชรีรัตน์ ผู้ทําคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
      
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายและพันธกิจ  ชื่อเร่ืองของผลงาน             

ที่ผู้ดําเนินการตามคํารับรองเสนอเพื่อขอรับการประเมิน  ตัวชี้วัด  เป้าหมาย  น้ําหนัก  
คําอธิบาย  และนิยามระดับคะแนนตัวชี้วัด  คํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการ                
ที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
๔.  ข้าพเจ้า นางนรรัตน์  พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นายวุฒชิัย วัชรีรัตน์    

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับคําอธิบาย และนิยามระดับ
คะแนนของตัวชี ้ว ัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการที ่ดํารงตําแหน่งที ่ปรึกษา 
ประจําป ีงบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๕๗  ตามที ่กําหนดในเอกสารประกอบท ้ายคําร ับรอง             
การปฏิบ ัต ิราชการฉบ ับนี ้ และข ้าพเจ ้าย ินด ีจะให ้คําแนะนํา   กําก ับ  และตรวจสอบ              
ผลการปฏิบ ัต ิราชการของ  นายวุฒิชัย วัชรี รัตน์ ที ่ปร ึกษาด ้านระบบงานน ิต ิบ ัญญ ัติ                  
ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 
 



- ๑๒๓ - 
 

 
 
 

 
๕.  ข้าพเจ้า  นายวุฒิชัย  วัชรีรัตน์  ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง 
     โดยละเอียด และให้คําม่ันขอทําคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการ 
     ให้เกิดผลงานที ่ดีตามเป้าหมายของตัวชี ้ว ัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื ่อให้เกิดประโยชน์ 
     แก่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสาธารณชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 
 
๖.  ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจในคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว    

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
        ……………………………………………….                 ………………………………………………. 
  (นางนรรัตน์  พิมเสน) (นายวุฒิชัย  วัชรีรัตน์) 
          เลขาธิการวุฒิสภา                            ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
    วันที่.......................................................             วันที่....................................................... 
    
 
 
 
 
         พลตํารวจเอก  ………………………………………. 

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

  ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่....................................................... 

 
 
  



- ๑๒๔ - 
 

 

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางนรรัตน์  พิมเสน ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางละเอียด  จุลตามระ ผู้ทําคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
      
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายและพันธกิจ  ชื่อเร่ืองของผลงาน             

ที่ผู้ดําเนินการตามคํารับรองเสนอเพื่อขอรับการประเมิน  ตัวชี้วัด  เป้าหมาย  น้ําหนัก  
คําอธิบาย  และนิยามระดับคะแนนตัวชี้วัด  คํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการ                  
ที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
๔.  ข้าพเจ้า นางนรรัตน์  พิมเสน  เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ  นางละเอียด  จลุตามระ    

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับคําอธิบาย และนิยามระดับ
คะแนนของตัวชี ้ว ัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการที ่ดํารงตําแหน่งที ่ปรึกษา 
ประจําป ีงบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๕๗  ตามที ่กําหนดในเอกสารประกอบท ้ายคําร ับรอง             
การปฏิบ ัต ิราชการฉบ ับนี ้ และข ้าพเจ ้าย ินด ีจะให ้คําแนะนํา   กําก ับ  และตรวจสอบ              
ผลการปฏิบัติราชการของ นางละเอียด  จุลตามระ ที ่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ        
ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 



- ๑๒๕ - 
 

 

 
 
 
 

 
๕.  ข้าพเจ้า  นางละเอียด  จุลตามระ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง 
     โดยละเอียด และให้คําม่ันขอทําคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการ 
     ให้เกิดผลงานที ่ดีตามเป้าหมายของตัวชี ้ว ัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื ่อให้เกิดประโยชน์ 
     แก่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสาธารณชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 
 
๖.  ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจในคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว    

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
        ……………………………………………….                  ………………………………………………. 
  (นางนรรัตน์  พิมเสน) (นางละเอียด  จุลตามระ) 
          เลขาธิการวุฒิสภา                            ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
    วันที่.......................................................             วันที่....................................................... 
 
 
 
 
       พลตํารวจเอก  …………………………………………. 

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

  ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่....................................................... 

 
 
  



- ๑๒๖ - 
 

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางนรรัตน์  พิมเสน ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์ ผู้ทําคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
      
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายและพันธกิจ  ชื่อเร่ืองของผลงาน             

ที่ผู้ดําเนินการตามคํารับรองเสนอเพื่อขอรับการประเมิน  ตัวชี้วัด  เป้าหมาย  น้ําหนัก  
คําอธิบาย  และนิยามระดับคะแนนตัวชี้วัด  คํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการ            
ที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
๔.   ข้าพเจ้า นางนรรัตน์  พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ  นางสาววราภรณ์ 

มีเปรมปรีดิ์ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับคําอธิบาย  
และนิยามระดับคะแนนของตัวชี ้ว ัดคําร ับรองการปฏิบัต ิราชการของข้าราชการที ่ดํารง                 
ตําแหน่งที ่ปรึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที ่กําหนดในเอกสารประกอบ            
ท้ายคํารับรองการปฏิบัติราชการฉบับนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา  กํากับ และตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติราชการของ นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 
 



- ๑๒๗ - 
 

 
 

 
 
๕.  ข้าพเจ้า  นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ได้ทําความเข้าใจ 
     คํารับรองโดยละเอียด และให้คําม่ันขอทําคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติ 
     ราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์ 
     แก่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสาธารณชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 
 
๖.  ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจในคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว    

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                …………………………………………………. 
  (นางนรรัตน์  พิมเสน) (นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์) 
          เลขาธิการวุฒิสภา                            ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
    วันที่.......................................................             วันที่....................................................... 
 
 
 
 
       พลตํารวจเอก  …………………………………………. 

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

  ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่....................................................... 

 
 
  



- ๑๒๘ - 
 

 

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางนรรัตน์  พิมเสน ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต ผู้ทําคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
      
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายและพันธกิจ  ชื่อเร่ืองของผลงาน             

ที่ผู้ดําเนินการตามคํารับรองเสนอเพื่อขอรับการประเมิน  ตัวชี้วัด  เป้าหมาย  น้ําหนัก  
คําอธิบาย  และนิยามระดับคะแนนตัวชี้วัด  คํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการ            
ที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
๔.   ข้าพเจ้า นางนรรัตน์  พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ  นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต 
     ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติ บัญญัติ  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับคําอธิบายและนิยาม 
     ระดับคะแนนของตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา 
     ประจําป ีงบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๕๗  ตามที ่กําหนดในเอกสารประกอบท ้ายคําร ับรอง 
     การปฏิบ ัต ิราชการฉบ ับนี ้ และข ้าพเจ ้าย ินด ีจะให ้คําแนะนํา   กําก ับ  และตรวจสอบ 
     ผลการปฏิบัติราชการของ นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต ที ่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
     ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
 
 
 



- ๑๒๙ - 
 

 

 
 
 

 
 
๕.  ข้าพเจ้า  นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ได้ทําความเข้าใจ 
     คํารับรองโดยละเอียด และให้คําม่ันขอทําคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ัน             
     ปฏิบัติ ราชการให้ เ กิดผลงานที ่ด ีตาม เป ้าหมายของต ัวชี ้ว ัดแต ่ละต ัว ในระด ับส ูงส ุด 
     เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสาธารณชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 
 
๖.  ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจในคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว    

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
        ……………………………………………….                 ………………………………………………. 
  (นางนรรัตน์  พิมเสน) (นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต) 
          เลขาธิการวุฒิสภา                            ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
    วันที่.......................................................             วันที่....................................................... 
 
 
 
 
         พลตํารวจเอก  ………………………………………. 

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

  ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่....................................................... 

 
 
  



- ๑๓๐ - 
 

 

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางนรรัตน์  พิมเสน ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางรัตนา  ศรีสิยวรรณ ผู้ทําคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
      
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายและพันธกิจ  ชื่อเร่ืองของผลงาน             

ที่ผู้ดําเนินการตามคํารับรองเสนอเพื่อขอรับการประเมิน  ตัวชี้วัด  เป้าหมาย  น้ําหนัก  
คําอธิบาย  และนิยามระดับคะแนนตัวชี้วัด  คํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการ             
ที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
๔.   ข้าพเจ้า นางนรรัตน์  พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ  นางรัตนา  ศรีสิยวรรณ 
     ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับคําอธิบายและนิยามระดับ 
     คะแนนของตัวชี ้ว ัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการที ่ดํารงตําแหน่งที ่ปรึกษา 
     ประจําป ีงบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๕๗  ตามที ่กําหนดในเอกสารประกอบท ้ายคําร ับรอง 
     การปฏิบ ัต ิราชการฉบ ับนี ้ และข ้าพเจ ้าย ินด ีจะให ้คําแนะนํา   กําก ับ  และตรวจสอบ 
     ผลการปฏิบัต ิราชการของ นางรัตนา  ศรีสิยวรรณ ที ่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
     ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 



- ๑๓๑ - 
 

 

 
 
 
 

 
๕.  ข้าพเจ้า  นางรัตนา  ศรีสิยวรรณ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ได้ทําความเข้าใจ 

คํารับรองโดยละเอียด และให้คําม่ันขอทําคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ัน               
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที ่ดีตามเป้าหมายของตัวชี ้ว ัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื ่อให้               
เกิดประโยชน์แก่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสาธารณชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖.  ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจในคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว    

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                ………………………………………………. 
  (นางนรรัตน์  พิมเสน) (นางรัตนา  ศรีสิยวรรณ) 
          เลขาธิการวุฒิสภา                            ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
    วันที่.......................................................             วันที่....................................................... 
 
 
 
 
        พลตํารวจเอก  ………………………………………. 

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

  ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่....................................................... 

 
 
  



- ๑๓๒ - 
 

 

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางนรรัตน์  พิมเสน ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล ผู้ทําคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
      
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายและพันธกิจ  ชื่อเร่ืองของผลงาน             

ที่ผู้ดําเนินการตามคํารับรองเสนอเพื่อขอรับการประเมิน  ตัวชี้วัด  เป้าหมาย  น้ําหนัก  
คําอธิบาย  และนิยามระดับคะแนนตัวชี้วัด  คํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการ                    
ที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  
๔..  ข้าพเจ้า นางนรรัตน์  พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล 

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับคําอธิบาย และนิยามระดับ
คะแนนของตัวชี ้ว ัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการที ่ดํารงตําแหน่งที ่ปรึกษา                
ประจําป ีงบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๕๗ ตามที ่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคําร ับรอง            
การปฏิบ ัต ิราชการฉบ ับนี ้ และข ้าพเจ ้าย ินด ีจะให ้คําแนะนํา   กําก ับ  และตรวจสอบ            
ผลการปฏิบัติราชการของ นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกลุ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ  
ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
 
 
 



- ๑๓๓ - 
 

 

 
 
 

 
 
๕.  ข้าพเจ้า นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ได้ทําความเข้าใจ 
     คํารับรองโดยละเอียด และให้ คําม่ันขอทําคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ัน                    
     ปฏิ บัติ ราชการให้ เ กิดผลงานที่ ดี ตาม เ ป้ าหมายของตั วชี้ วั ดแต่ ละตั ว ในระดับสู งสุ ด                  
     เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสาธารณชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 
 
๖.  ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจในคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว        

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
        ……………………………………………….                 ……………………………………………..…. 
  (นางนรรัตน์  พิมเสน) (นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล) 
          เลขาธิการวุฒิสภา                            ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
    วันที่.......................................................             วันที่....................................................... 
 
 
 
 
                      พลตํารวจเอก  ……………………………………………… 

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

  ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่....................................................... 

 
   
 
 



- ๑๓๔ - 
 

 

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางนรรัตน์   พิมเสน ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา 
    
         
             นางวัลลภา  อินตาพวง……………………… ผู้ทําคํารับรอง 
  ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน   
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแตว่ันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของกลุ่มตรวจสอบภายใน  

ตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางนรรัตน์  พิมเสน  เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นางวัลลภา  อินตาพวง

ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่
ของ นางวัลลภา  อินตาพวง ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗                
และรายละเอียดอื่นๆ ตามท่ีกําหนดในเอกสารประกอบ ท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้
คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางวัลลภา  อินตาพวง ผู้บังคับบัญชา     
กลุ่มตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 
 



- ๑๓๕ - 
 

 

 
 
 

 
 
๕. ข้าพเจ้า นางวัลลภา  อินตาพวง ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง    

ตามข้อ ๓ แล้ว ขอให้คํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิด ผลงานที่ดีตาม
เป้าหมายของตัวชี้ วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้ เ กิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตาม                
ที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว              

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
 ……………………………………………..                 …..…………………………………………….  
  (นางนรรัตน์   พิมเสน) (นางวัลลภา  อินตาพวง) 
    เลขาธิการวุฒิสภา      ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน 
    วันที่.......................................................             วันที่....................................................... 
 
 
 
 
           พลตํารวจเอก  ............................................... 

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

  ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่....................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๑๓๖ - 

คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.  อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)  กําหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจ ขอบเขต และแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ 
           เป้าหมาย ภารกิจ และนโยบายของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๒)  ตรวจสอบส่วนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในด้านการดําเนินงานการเงิน 
           และบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติตามระบบ และปฏิบัติงานอ่ืนที่ เก่ียวข้องกับ 
           การตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการวุฒิสภา 

๓)  รายงานผลการตรวจสอบตามข้อเท็จจริง ซึ่งรวมถึงประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญ  ข้อเสนอแนะ 
           และแนวทางในการปรับปรุงที่สามารถนําไปปฏิบัติให้แก่เลขาธิการวุฒิสภาทราบหรือ 
           พิจารณาสั่งการ 

๔) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให้คําปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ เพ่ือให้ 
การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามการสั่งการของเลขาธิการวุฒิสภา 

๕)  ประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือหน่วยงานอ่ืน หรือคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 
๖)  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.  พันธกิจ 

๑)   ตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นอิสระ เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นในด้านการเงิน การดําเนินงาน  
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พร้อมให้คําปรึกษา ตลอดจนพัฒนาระบบตรวจสอบ 
ภายใน เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิด 
ประโยชน์สูงสุด 

๒) พัฒนาบุคลากรให้มีความชํานาญในวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง และบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ 
ให้เกิดความคุ้มค่า 
 

๓.  ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

 

 



 - ๑๓๗ - 

๔.  ทรัพยากร 

บุคลากร (ข้าราชการ) จํานวน ๖ คน   (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๓๘ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



- ๑๓๙ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๑๔๐ - 

 
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

                             



- ๑๔๑ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

มิติท่ี ๑  :  มิติด้านประสิทธิผลการปฏบิัติราชการ น้ําหนักร้อยละ  ๕๐ 

 

กรอบตัวชี้วดั  ผู้รับผิดชอบ 
โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

 

ประเด็นการประเมิน  :    ผลสําเร็จตามยุทธศาสตร์และผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
 ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ วัดจากระดับความสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้ วัดของผลผลิต (Output)   
และผลลัพธ์ (Outcome) ตามแผนปฏิบัติราชการที่ครอบคลุมผลงานตามยุทธศาสตร์และผลงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 ประเด็นการประเมินประกอบด้วย 

๑) ผลสําเร็จของการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
๒) ผลสําเร็จของการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 

 

      ตัวชี้วัดที่ ๑  ระดับความสําเร็จในการบรรลเุปา้หมายตามยุทธศาสตร ์  
  น้ําหนักร้อยละ  ๓๕   
 
 

 ตัวชี้วัดที่ ๑.๑  ร้อยละความสาํเร็จของการพัฒนาความเป็นมืออาชพีในการสนับสนนุ 
 กระบวนการนติิบัญญัติ  
  น้ําหนักร้อยละ  ๑๘   
   

 
ตัวชี้วัด ๑.๑.๑ ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุน 
  กระบวนการนิติบัญญัติ    

          น้ําหนักร้อยละ  ๔ 
 
ผู้รับผิดชอบ 

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

 หน่วยงานสนับสนุน - 
คําอธิบาย 
  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีภารกิจหลักในการสนับสนุนการประชุมวุฒิสภาและการประชุมคณะกรรมาธิการ
เพื่อให้การตรากฎหมายและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ      
มีประสิทธิผล ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ บุคลากร      
ท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมจึงควรมีการพัฒนาเพื่อไปสู่ความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านประชุม 



- ๑๔๒ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

  ความหมายโดยสรุปของ “มืออาชีพ” คือ ผู้ท่ีปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้ และประสบการณ์ท่ีได้สั่งสมและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความรอบรู้ในงานที่ปฏิบัติอย่างลึกซ้ึง มีผลงานท่ีมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ และมีความ
มุ่งมั่นทํางานเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรประเทศชาติและประชาชน 

ดังนั้น ความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านประชุม หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินการประชุมด้านต่างๆ เช่น การจัดการประชุม การจัดทําบันทึกการประชุม 
การจัดทําสรุปผลการประชุม การจัดทําหนังสือยืนยันมติ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง การสืบค้น
ข้อมูล และข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ ฯลฯ ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ            
มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ 
  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้กําหนดให้มีการประเมินตัวชี้วัดท่ี ๑.๑ ระดับ
ความสําเร็จในการบริหารจัดการด้านการประชุม ด้านวิชาการและเลขานุการในกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมืออาชีพ  
โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุม 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้กําหนดให้มี ตัวชี้ วัดสมรรถนะเฉพาะ 
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านประชุมในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ  
โดยกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะประเมินสมรรถนะความเป็นมืออาชีพด้านการประชุมของข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งประเภท
วิชาการ สายงานนิติการ และสายงานวิทยาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงได้กําหนดให้มี       
การประเมินตัวชี้วัดร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 
  ในปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๕๖ท่ีผ่านมาได้กําหนดให้มีการประเมินร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับ            
ขีดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุมในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 
ซ่ึงเป็นการดําเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยขยายผลการดําเนินการในกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุม
ข้าราชการทุกคนผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ สายงานนิติการ และสายงานวิทยาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการตรากฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์ให้มีการประเมินข้าราชการทุกคนผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ สายงาน     
นิติการ และสายงานวิทยาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรากฎหมาย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความเป็น       
มืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุมในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
 สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กําหนดให้มีการประเมินร้อยละของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานได้อย่างมีความเป็น  
มืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติซ่ึงเป็นการต่อยอดจากการประเมินร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับ       
ขีดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุมในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ    
จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงจะมีการประเมินที่ครอบคลุมบุคลากรทุกคนในสายงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีความเข้มข้น
มากขึ้น โดยการประเมินนั้น จะไม่ใช่เพียงแค่การประเมินการผ่านระดับขีดสมรรถนะเฉพาะด้านความเป็นมืออาชีพ       
การบริหารจัดการด้านการประชุมฯ เท่านั้น แต่ยังจะต้องพิจารณาถึงแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กร ท่ีสอดคล้องกับ   
Career path หรือ IDP หรือ PMS ด้วยเช่นกัน เนื่องจากจะต้องคํานึงถึงการมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็น      
มืออาชีพ ซ่ึงวงรอบของการพัฒนาบุคลากรนั้นจะต้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาบุคลากร ท่ีจะพัฒนาบุคลากรไปสู่ความเป็น  
มืออาชีพ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการปรับปรุง พัฒนา ทบทวน แผนการดําเนินการ และจะต้องเชื่อมโยงกับระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท้ังระบบ เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนระดับ เป็นต้น 
 นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ ซ่ึงส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภามียุทธศาสตร์หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยเช่นกัน ดังนั้นการพัฒนา
ความเป็นมืออาชีพในกระบวนการนิติบัญญัติจะไม่ใช่เพียงการพัฒนาความเป็นมืออาชีพสําหรับกระบวนการนิติบัญญัติ
ภายในประเทศเท่านั้น แต่จะต้องพิจารณาถึงกระบวนการนิติบัญญัติท่ีเชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน   
ด้วยเช่นกัน พร้อมกันนี้การดําเนินการเตรียมความพร้อมในมิติต่างๆ จะต้องคํานึงถึงองค์ประกอบร่วมของเนื้อหา ดังต่อไปนี้  

๑. เนื้อหาของประชาคมอาเซียนที่อาเซียนกําหนดและผูกพันประเทศไทย 
๒. กฎระเบียบและระบบงานของอาเซียนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน 
๓. บทบาทและอํานาจหน้าท่ีของรัฐสภา (หมายถึง รัฐสภาไทยและสมัชชารัฐสภาอาเซียน)        
ในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนในบริบทรัฐสภาและนิติบัญญัติ 



- ๑๔๓ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

X ๑๐๐ 

  การดําเนินการดังกล่าวข้างต้น จะเป็นการดําเนินการเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ  
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในอนาคต 
 สําหรับการดําเนินการตามตัวชี้ วัดร้อยละของบุคลากรท่ีปฏิบั ติงานได้อย่างมีความเป็นมืออาชีพ                
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ มีกระบวนการขั้นตอน ดังนี้ 
  ๑ .ให้แต่ละส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยข้าราชการรัฐสภา 
และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ในด้านกระบวนการนิติบัญญัติและด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานภายนอก 
โดยให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าท่ี จัดทํากระบวนการขั้นตอนหรือแนวทางในการประเมินการปฏิบัติงานได้อย่างมีความ
เป็นมืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ นอกเหนือจากขีดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพฯ     
แล้วควรจะพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ ท่ีจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ โดยอย่างน้อยจะต้องมีการส่งเสริมพัฒนา
กระบวนการนิติบัญญัติเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  ๒. นํากระบวนการหรือแนวทางในการประเมินการปฏิบัติงานได้อย่างมีความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติเสนอคณะกรรมการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ 
  ๓. จัดประชุมชี้แจงให้แก่ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายทุกคนจากสํานักต่างๆ ท่ีมีภารกิจท่ีเกี่ยวข้องให้มีความรู้ 
ความเข้าใจกระบวนการขั้นตอนหรือแนวทางในการประเมินการปฏิบัติงานได้อย่างมีความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ   
  ๔. ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงานได้อย่างมีความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติตามที่
คณะกรรมการฯ กําหนด รอบ ๖ เดือน เพื่อนําผลการประเมินไปทําการพัฒนาบุคลากรพร้อมท้ังจัดทํารายงาน              
ผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันครบรอบระยะเวลา ๖ เดือน 
  ๕. จัดทําแผนพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ       
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และดําเนินการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนฯ  
  ๖. กํากับ ติดตามการดําเนินการพัฒนาข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการสายงานนิติการและสายงาน
วิทยาการตามแผนพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 
  ๗. ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงานได้อย่างมีความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติตามท่ี
คณะกรรมการฯ กําหนดรอบ ๑๒ เดือน เพื่อนําผลการประเมินไปประเมินความสามารถของบุคลากรที่ผ่านขีดสมรรถนะฯ      
พร้อมทั้งจัดทํารายงานผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ รวมทั้งจะต้องมีแนวทางในการพัฒนาข้าราชการ         
ท่ีไม่ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานได้อย่างมีความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทราบเพื่อแจ้งผลต่อหัวหน้าส่วนราชการ
ทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
เกณฑ์การประเมิน 

๑.   กลุ่มเป้าหมายท่ีดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้แก่ ข้าราชการทุกคนผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ   
สายงานนิติการสายงานวิทยาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒. พิจารณาจากร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานได้อย่างมีความเป็น
มืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติโดยเปรียบเทียบกับจํานวนบุคลากรทุกคนในสายงาน            
ท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
 

จํานวนบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้องที่ผ่านเกณฑ์ตามระดับท่ีกําหนด 
                  จํานวนบุคลากรทุกคนในสายงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 



- ๑๔๔ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.๑.๑ ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีความ

เป็นมืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติ
บัญญัติ 

๔ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

 

 

เงื่อนไข 
 ข้าราชการของหน่วยงานที่มีภารกิจในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ จะต้องปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐาน
ความเป็นมืออาชีพเช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ท้ังนี้ หากไม่ดําเนินการจะถูกหักคะแนนอย่างน้อย ๐.๕ คะแนน 
 
 
 

 

 

ตัวชี้วัดที่  ๑.๑.๒  ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ 

  น้ําหนักร้อยละ ๔ 
 
 
 

  

ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าภาพหลัก  สํานักพัฒนาทรัพยากรบคุคล (ผู้รายงาน) 
  สํานักการประชุม  สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓  สํานักกํากับและตรวจสอบ 
  สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  สํานักวิชาการ  สํานักกฎหมาย 

 หน่วยงานสนับสนุน - 
 
คําอธิบาย 
 การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ไม่ใช่เพียงแค่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือปฏิบัติงาน       
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเท่านั้น แต่การปฏิบัติงานดังกล่าวจะต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้สูงสุด   
ซ่ึงการประเมินร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการ        
นิติบัญญัตินี้ จะเป็นการวัดถึงผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ประโยชน์จากความเป็นมืออาชีพ  
ได้อย่างแท้จริง โดยมีประเด็นการสํารวจ  ดังนี้ 

๑. ความพึงพอใจด้านความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 
๒. ความพึงพอใจด้านทักษะการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 
๓. ความพึงพอใจด้านพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน 
๔. ความพึงพอใจด้านคุณภาพของงาน 

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

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ร้อยละ ๗๐ 
๒ ร้อยละ ๗๕ 
๓ ร้อยละ ๘๐ 
๔ ร้อยละ ๘๕ 
๕ ร้อยละ ๙๐ 

 
 



- ๑๔๕ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 
ตัวชี้วัด ๑.๑.๓  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุน

กระบวนการนิติบัญญัติ  
  น้ําหนักร้อยละ ๔ 
 

คําอธิบาย 
  ความเป็นมืออาชีพของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานหรือ
หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ ได้แก่ การประชุมวุฒิสภาและการประชุม
คณะกรรมาธิการ เพื่อให้การตรากฎหมายและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นไปอย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ ุทธศักราช ๒๕๕๐ ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา    
พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนั้น บุคลากรหรือหน่วยงานที่มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ    
การส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ จึงควรมีการพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการ
ด้านการประชุม ท้ังนี้ เพื่อให้ภารกิจในการสนับสนุนการตรากฎหมายของวุฒิสภาและรัฐสภามีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดให้มีตัวชี้วัดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของความเป็น 
มืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุมและด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ โดยกําหนด
กลุ่มเป้าหมายที่จะประเมินสมรรถนะความเป็นมืออาชีพด้านการประชุมของข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ  
สายงานนิติการ และสายงานวิทยาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีการประเมินความเป็น  
มืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติสําหรับสายงานสนับสนุนต่างๆ จํานวน ๕ สายงาน และในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เห็นควรให้ยังคงมีการประเมินความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติสําหรับสายงาน
สนับสนุนดังกล่าวและได้กําหนดสายงานที่จะนํามาประเมินเพิ่มเติมคอืสายงานด้านวิเทศสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑.  สายงานทรัพยากรบุคคล (กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ)โดยมีผู้รับผิดชอบ คือ สํานักบริหารงานกลาง 
  ๒.  สายงานวิชาการโสตทัศนศึกษาและสายงานปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาโดยมีผู้รับผิดชอบ คือ สํานักประชาสัมพันธ์ 
  ๓.  สายงานปฏิบัติงานตํารวจรัฐสภา โดยมีผู้รับผิดชอบ คือ สํานักบริหารงานกลาง 
  ๔.  สายงานปฏิบัติงานชวเลขโดยมีผู้รับผิดชอบ คือ สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

  ๕.  สายงานปฏิบั ติงานบันทึกข้อมูล (สํานักวิชาการ สํานักการประชุม สํานักกํากับและตรวจสอบ          
สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ และสํานักกฎหมาย) โดยมีผู้รับผิดชอบ คือ สํานักวิชาการ สํานักการประชุม
สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ และสํานักกฎหมาย 

  ๖. สายงานวิเทศสัมพันธ์ โดยมีผู้รับผิดชอบ คือ สํานักการต่างประเทศ สํานักภาษาต่างประเทศ   
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.๑.๓.๑ ร้ อ ยละของการปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐ านการ

ปฏิบัติงานของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ 

๒ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๑.๑.๓.๒ ร้อยละความพึงพอใจท่ีมีต่อการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ 

๒ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

 
 
 
 



- ๑๔๖ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓.๑  ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสายงานสนับสนุน 
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ     
       น้ําหนักร้อยละ ๒ 

 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบ 

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

  สํานักภาษาต่างประเทศ  สํานักการต่างประเทศ  
หน่วยงานสนับสนุน - 

คําอธิบาย 
 มาตรฐานการปฏิบัติงานของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ หมายถึง ข้อกําหนด
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสายงานสนับสนุนด้านการประชุม เช่น การรักษาความปลอดภัยด้านบุคคล อาคารสถานที่  
การจดบันทึกรายงานการประชุม การจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม การอํานวยความสะดวกด้านอื่นๆ ให้กับสมาชิก
วุฒิสภา เป็นต้น ซ่ึงมาตรฐานการปฏิบัติงานของสายงานสนับสนุนดังกล่าวข้างต้น จะมีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้
การบริหารจัดการด้านการประชุมวุฒิสภาในการตรากฎหมายและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น 
 สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีการดําเนินการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของสายงานสนับสนุน
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติเรียบร้อยแล้ว โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างสํานักท่ีมีสายงาน
สนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ ในการจัดทําแผนการดําเนินการ ตลอดจนจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
จึงได้มีภารกิจหลัก และยุทธศาสตร์ขององค์กร ท่ีจะเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนดังกล่าว ซ่ึงสายงาน       
วิเทศสัมพันธ์นั้นเป็นสายงานสนับสนุนที่สําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวของสํานักงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงเห็นควรให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
สายงานสนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ โดยเพิ่มการประเมินฯ สําหรับสายงานวิเทศสัมพันธ์ซ่ึงจะให้มีการ
กําหนดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของสายงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานให้ไปสู่ความเป็นมืออาชีพรวมถึงจะเป็นการดําเนินการเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในอนาคต 
 โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ นั้นให้ดําเนินการโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นโดยมีข้าราชการของสํานัก
ท่ีมีสายงานสนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติเช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.๑.๓.๑ ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการ
นิติบัญญัติ 

๒ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 



- ๑๔๗ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓.๒  ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของสายงานสนับสนุนในการ
สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 

  น้ําหนักร้อยละ ๒ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
ผู้รับผิดชอบ 

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

หน่วยงานสนับสนุน - 
 

คําอธิบาย  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีการดําเนินการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของสายงานสนับสนุน
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จะมีการประเมินผลร้อยละของการปฏิบัติ    
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสายงานสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ ซ่ึงการวัดผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ดังกล่าวไม่ใช่เพียงแค่การวัดผลการปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเท่านั้น แต่การปฏิบัติงานดังกล่าวจะต้องสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้สูงสุด ซ่ึงการประเมินร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัตินี้ จะเป็นการวัดถึงผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
อย่างมปีระสิทธิภาพ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมีประเด็นการสํารวจ  ดังนี้ 

๑. ความพึงพอใจด้านมาตรฐานการทํางานของผู้ปฏิบัติงาน 
๒. ความพึงพอใจด้านความเต็มใจในการให้บริการของผู้ปฏิบัติงาน 
๓. ความพึงพอใจด้านคุณภาพของงาน 
๔. ความพึงพอใจในการปรับปรุงการให้บริการ 

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

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ร้อยละ ๗๐ 
๒ ร้อยละ ๗๕ 
๓ ร้อยละ ๘๐ 
๔ ร้อยละ ๘๕ 
๕ ร้อยละ ๙๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๔๘ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

X ๑๐๐ 

 

 
          ตัวชี้วัด ๑.๑.๔ ร้อยละความสําเร็จของการติดตามการดําเนินการตามญัตติ ข้อปรึกษาหารือ 

ของสมาชิกวุฒิสภาก่อนการประชุมวุฒิสภาและกระทู้ถาม 

  น้ําหนักร้อยละ ๖ 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๔.๑ ร้อยละความสําเร็จของการติดตามผลการดําเนินการตามญัตติ 

         น้ําหนักร้อยละ ๒ 
 
 
 

คําอธิบาย 
ญัตติ  หมายถึง เรื่องหรือปัญหาที่สมาชิกวุฒิสภาหรือคณะรัฐมนตรี เสนอเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา   

เป็นข้อเสนอใดๆ ท่ีมีความมุ่งหมายจะให้วุฒิสภาพิจารณาดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอันอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของวุฒิสภา    
ซ่ึงอาจนําไปสู่การลงมติหรือวินิจฉยัชี้ขาดว่าจะให้ปฏิบัติอย่างไร 

ท้ังนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีการดําเนินการประเมินผลร้อยละความสําเร็จการติดตามผลการดําเนินการ   
ตามญัตติ เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้มีกระบวนการขั้นตอนในการ ติดตาม ให้รัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่มีหน้าท่ี
โดยตรงในการนําญัตติของท่ีประชุมไปดําเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมในเวลาที่ท่ีประชุมกําหนด พร้อมทั้ง         
ให้รายงานผลการดําเนินการหรือผลความคืบหน้ามายังส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเพื่อจะได้รายงานต่อที่ประชุมสภาต่อไป 

ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงให้มีการดําเนินการประเมินผลร้อยละความสําเร็จการติดตามผลการดําเนินการ
ตามญัตติอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินร้อยละความสําเร็จของการติดตามผลการดําเนินการตามญัตติ เพิ่มขึ้นจาก         
ปีท่ีผ่านมา 

 
ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าภาพหลัก สํานักวิชาการ (ผูร้ายงาน)   

หน่วยงานสนับสนุน สํานักประชาสัมพันธ์  สํานักการประชุม  สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓   
สํานักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักการพิมพ์ 

 
สูตรการคํานวณ 

=  จํานวนญัตติท่ีมีการรายงานผลการดําเนินงานหรือรายงานความคืบหน้าของการดําเนินการ 
          จํานวนญัตติท้ังหมดที่ท่ีประชุมมอบหมายให้ส่วนราชการต่าง ๆ ดําเนินการ 

 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.๑.๔.๑ ร้อยละความสําเร็จของการติดตาม 

ผลการดําเนินการตามญัตติ 
๒  ๖๐ 

 
๖๕ 

 
๗๐ 

 
๗๕ 

 
๘๐ 

 
 

 
 
 



- ๑๔๙ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

X ๑๐๐ 

เงื่อนไข 
 ๑. มีการจัดทําแผนการดําเนินการในการติดตามการดําเนินการตามญัตติในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ  หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ  เป็นต้น 
 ๒. มีการเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีแสดงถึงผลการดําเนินการตามญัตติท่ีหน่วยงานต่างๆ ได้รายงาน
ผลการดําเนินการตามญัตติ 
 ๓. มีการจัดทํารายงานการศึกษา วิเคราะห์ ผลการดําเนินการตามญัตติตามข้อ ๒ ส่งผลกระทบต่อการบรรเทา
ความเดือดร้อนและเร่งรัดให้มีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและประเทศชาติในภาพรวม สอดคล้อง       
ตามวัตถุประสงค์ของการเสนอญัตติหรือไม่ อย่างไรรวมทั้งมีการเผยแพร่ผลการดําเนินการตามญัตติให้ประชาชนได้รับทราบ
ผ่านช่องทางต่างๆ 

 ท้ังนี้ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะต้องดําเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าว หากไม่ดําเนินการจะถูกหักคะแนน 
อย่างน้อย ๐.๕ คะแนน 
 
 

 
ตัวชี้วัดที่  ๑.๑.๔.๒    ร้อยละความสําเร็จของการติดตามการดําเนินการตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิก

วุฒิสภาก่อนการประชุมวุฒิสภา 
น้ําหนักร้อยละ  ๒ 

 
 

คําอธิบาย 
การขอปรึกษาหารือก่อนการประชุมวุฒิสภา เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สมาชิกวุฒิสภาใช้เป็นเวทีในการนําเสนอ

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้รัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนําไปสู่การช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหา 
อย่างไรก็ตาม การดําเนินการที่ผ่านมายังไม่มีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน เนื่องจากเป็นเรื่องที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในข้อบังคับ 
การประชุมวุฒิสภาและไม่ได้เป็นเรื่องที่บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ข้อหารือบางส่วนจึงไม่ได้ถูกนําไป
ดําเนินการตามความประสงค์ของผู้หารือ ต่อมาได้เล็งเห็นประโยชน์ท่ีประชาชนจะพึงได้รับจากการนําเสนอปัญหา         
ผ่านที่ประชุมวุฒิสภา ประธานวุฒิสภาจึงมีดําริให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภารับข้อหารือของสมาชิกวุฒิสภามาดําเนินการ      
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

ท้ังนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีการดําเนินการประเมินผลร้อยละความสําเร็จของการติดตามการดําเนินการ  
ตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนการประชุมวุฒิสภา เพื่อให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีกระบวนการขั้นตอน  
ในการติดตามให้รัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่มีหน้าท่ีนําข้อปรึกษาหารือก่อนการประชุมวุฒิสภาไปพิจารณาดําเนินการ       
เพื่อรายงานผลการดําเนินการหรือผลความคืบหน้ามายังสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อจะได้รายงานต่อประธานวุฒิสภา 
และแจ้งให้สมาชิกวุฒิสภาท่ีเป็นเจ้าของข้อปรึกษาหารือได้รับทราบต่อไป 

ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงให้มีการดําเนินการประเมินผลความสําเร็จของการติดตามการดําเนินการตาม  
ข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนการประชุมวุฒิสภาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินร้อยละความสําเร็จของ       
การติดตามการดําเนินการตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนการประชุมวุฒิสภาเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 

 
ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าภาพหลัก สํานักงานประธานวุฒิสภา (ผู้รายงาน) 
หน่วยงานสนับสนุน สํานักการประชุม  สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  

 

สูตรการคํานวณ 
=        จํานวนข้อปรึกษาหารือที่มีการรายงานผลการดําเนินการหรือรายงานความคืบหน้าของการดําเนินการ 

จํานวนข้อปรึกษาหารือทั้งหมดที่มอบหมายให้ส่วนราชการต่าง ๆ ดําเนินการ 
 



- ๑๕๐ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.๑.๔.๒ ร้อยละความสํา เร็จของการติดตาม 

การดําเนินการตามข้อปรึกษาหารือของ
สมาชิกวุฒิสภาก่อนการประชุมวุฒิสภา 

๒ ๖๕ ๖๗.๕ ๗๐ ๗๒.๕ ๗๕ 

 

เงื่อนไข 
 ๑ .  มีการจัดทําแผนการดําเนินการในการติดตามการดําเนินการตามข้อปรึกษาหารือในส่วนที่อ ยู่               
ในความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  เป็นต้น 
 ๒. มีการเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีแสดงถึงผลการดําเนินการตามข้อปรึกษาหารือที่หน่วยงานต่างๆ 
ได้รายงานผลการดําเนินการตามการขอปรึกษาหารือ 
 ๓. มีการจัดทํารายงานการศึกษา วิเคราะห์ ผลการดําเนินการตามข้อปรึกษาหารือตามข้อ ๒ ส่งผลกระทบ    
ต่อการบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งรัดให้มีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและประเทศชาติ 
ในภาพรวม สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของข้อปรึกษาหารือหรือไม่ อย่างไรรวมทั้งมีการเผยแพร่ผลการดําเนินการ 
ตามข้อปรึกษาหารือให้ประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ  
 ท้ังนี้ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะต้องดําเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าว หากไม่ดําเนินการจะถูกหักคะแนน 
อย่างน้อย ๐.๕ คะแนน 
 
 
 
 
          ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๔.๓  ร้อยละความสําเร็จของการติดตามกระทู้ถาม 

         น้ําหนักร้อยละ ๒ 
 
 
 

คําอธิบาย 

 กระทู้ถาม คือ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินอย่างหนึ่ง ซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาทุกคนมีสิทธิต้ังกระทู้ถาม
รัฐมนตรีในเรื่องใดที่เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีได้ แต่รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิท่ีจะไม่ตอบเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควร
เปิดเผย เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สําคัญของแผ่นดิน 

การเสนอกระทู้ถาม กรณีท่ีเกี่ยวกับประโยชน์สําคัญของแผ่นดินหรือมีเหตุฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วน       
ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ หรือกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมหรือเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง หรือกระทบกระเทือนต่อสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่
รัฐมนตรีควรจะต้องชี้แจงหรือดําเนินการโดยทันทีนั้น จะตั้งกระทู้ถามด่วนก็ได้ 

ท้ังนี้ ในปีท่ีผ่านมายังไม่มีการดําเนินการนํากระทู้ถามมาประเมินผลความสําเร็จ ดังนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๗      
จึงได้กําหนดใหมี้การดําเนินการประเมินผลร้อยละความสําเร็จของการติดตามกระทู้ถาม เพื่อให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
มีกระบวนการและขั้นตอนในการติดตามให้ส่วนราชการที่มีหน้าท่ีนํากระทู้ถามไปดําเนินการและรายงานผลการดําเนินการ
หรือผลความคืบหน้ามายังสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามระยะเวลาที่กําหนด 

การประเมินร้อยละความสําเร็จของการติดตามกระทู้ถามจะมุ่งเน้นประเมินเฉพาะกระทู้ถามทั่วไปท่ีมีการถาม
และตอบในที่ประชุมวุฒิสภา(สําหรับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา) เนื่องจากเรื่องดังกล่าวส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีส่วน    
ในการขับเคล่ือนหรือผลักดันให้มีการดําเนินการถาม/ตอบ ในที่ประชุมวุฒิสภาให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ท้ังนี้จะคิด
คะแนนจากกระทู้ท่ีถูกต้องตามข้อบงัคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ เท่านั้น 
 



- ๑๕๑ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

X ๑๐๐ 

ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าภาพหลัก สํานักวิชาการ (ผูร้ายงาน)   

หน่วยงานสนับสนุน สํานักประชาสัมพันธ์  สํานักการประชุม  
สํานักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักการพิมพ์ 

 
สูตรการคํานวณ 

=   จํานวนกระทู้ถามที่มีการถามตอบในที่ประชุมสภาซ่ึงมีการติดตามผลการดําเนินการ 
    หรือรายงานความคืบหน้าของการดําเนินการ 

                 จํานวนกระทู้ถามท้ังหมดที่ได้มีการถามและตอบในที่ประชุมวุฒิสภา 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.๑.๔.๓ ร้อยละความสํา เร็จของการติดตาม 

กระทู้ถาม 
๒ ๖๐ 

 
๖๕ 

 
๗๐ 

 
๗๕ 

 
๘๐ 

 

เงื่อนไข 
 ๑. มีการจัดทําแผนการดําเนินการในการติดตามกระทู้ถามในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ หน่วยงาน            
ท่ีรับผิดชอบ เป็นต้น 
 ๒. มีการเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีแสดงถึงผลการติดตามกระทู้ถามดังกล่าวไปยังสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี และสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

 ๓. มีการจัดทํารายงานการศึกษา วิเคราะห์ ผลการติดตามกระทู้ถามตามข้อ ๒ นั้น ว่าได้ส่งผลกระทบต่อการ
ตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของกระทู้ถามหรือไม่อย่างไรรวมทั้งมีการ
เผยแพร่ผลการติดตามกระทู้ถามให้ประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ  
 ท้ังนี้ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะต้องดําเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าว หากไม่ดําเนินการจะถูกหักคะแนน 
อย่างน้อย ๐.๕ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒   ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวุฒิสภา 
 

  น้ําหนักร้อยละ ๖ 

 

ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าภาพหลัก  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ผู้รายงาน) 
หน่วยงานสนับสนุน  สํานักท่ีเกี่ยวข้อง 

คําอธิบาย 
การดําเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ถูกกําหนดไว้      

ในแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕– ๒๕๕๙) ในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนา
ฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดทําแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการนํา



- ๑๕๒ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสร้างมาตรฐานการให้บริการสารสนเทศ
ในองค์กรให้สามารถรองรับภารกิจหลักของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการบูรณาการการดําเนินการประกอบด้วย 

(๑) แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕– ๒๕๕๙) ในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒
พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

(๒) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
และ  

(๓) งานตามนโยบาย  

ดังนั้น เพื่อให้การบริการข้อมูล ข้อสนเทศ และข่าวสารอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของผู้ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและการสนับสนุนการดําเนินงานของสมาชิก
วุฒิสภา ดังนั้น แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙    
จึงเป็นกลไกที่สําคัญในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ         
ท่ีกําหนดไว้ให้เป็นรูปธรรมโดยการวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ       
การสื่อสารของวุฒิสภาพ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
กําหนดเป็นระดับของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า

ของขั้นตอนที่ดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ 
คะแนน 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 

• ทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทดังกล่าวสําหรับ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙  
ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
• ดําเนินการกําหนดเป้าหมาย / เป้าประสงค์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการจะบรรลุ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 
• ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๕๗ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
• จัดประชุม/สัมมนา ให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ / งานในแผนปฏิบัติการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ทราบ
และถือปฏิบัติ 

๒ • สามารถบรรลุเป้าหมายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
๓ • สามารถบรรลุเป้าหมายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
๔ • สามารถบรรลุเป้าหมายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๕ • สามารถบรรลุเป้าหมายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

 



- ๑๕๓ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

เงื่อนไข 
 ๑. ในการดําเนินการโครงการตามแผนแม่บทฯ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดําเนินการภายใต้งบประมาณ      
ท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 ๒. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ จะต้องประกอบด้วย แนวทาง/ขั้นตอนการดําเนินการ ตัวชี้วัด ผลผลิต/ผลลัพธ์ รวมทั้ง สัดส่วนร้อยละของการ
บรรลุเป้าหมายตามระดับคะแนนที่ ๒ – ๕ 
 ๓. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามระดับคะแนนที่ ๒ – ๕ จะประเมินจากผลผลิต/ผลลัพธ์ ท่ีเป็นรูปธรรม  
ซ่ึงเกิดจากการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการ 
วุฒิสภาฯ และสอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดังกล่าว 
 ๔. ส่วนราชการต้องมีการรายผลการดําเนินการ รอบ ๖ เดือน / ๙ เดือน / ๑๒ เดือน พร้อมทั้งจัดทํารายงาน    
ผลการดําเนินการ ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งกําหนดแนวทางการปรับปรุงการดําเนินการในระยะถัดไป และรายงานผล       
ต่อหัวหน้าส่วนราชการทุกไตรมาส 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓   ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนนิการเตรยีมความพร้อมในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน 
 
  น้ําหนักร้อยละ ๖ 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าภาพหลัก สํานักการต่างประเทศ (ผู้รายงาน) 

สํานักภาษาต่างประเทศ  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยงานสนับสนุน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

คําอธิบาย 
• แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) ได้กําหนดทิศทางการพัฒนา   

เพื่อก้าวสู่สากลโดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๗ การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน  

• สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในฐานะหน่วยงานที่ทําหน้าท่ีสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติให้แก่
วุฒิสภาท้ังในด้านวิชาการ ด้านการประชุม และการบริการให้มีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพ ได้ตระหนักถึง
ผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันอันเนื่องมาจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน กอปรกับประธาน
วุฒิสภาได้มีดําริเน้นยํ้าถึงความสําคัญของวุฒิสภากับการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซ่ึงแนวทางหนึ่ง    
คือ การส่งเสริมให้บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความตระหนักรู้เรื่องอาเซียนเพิ่มมากขึ้นและมีทักษะความ
พร้อมในการทํางานทุกด้านเพื่อสนับสนุนภารกิจของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ รวมทั้งการพัฒนาฐานข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย ในการนี้ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้จัดทําแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

• แผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน (ASEAN Community) ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาได้กําหนดมาตรการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 

มาตรการที่ ๑  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
มาตรการที่ ๒  พัฒนาฐานข้อมูลและเผยแพร่ฐานข้อมูลของรัฐสภาไทยและ 

ความรู้เกี่ยวกับรัฐสภาและข่าวสารของประเทศอาเซียน 
มาตรการที่ ๓  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กับประเทศสมาชิกอาเซียน 

 



- ๑๕๔ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
กําหนดเป็นระดับของความสําเร็จ (Milestone)แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า

ของขั้นตอนที่ดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ 
คะแนน 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 

 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ • ทบทวนแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ 
• จัดประชุม / สัมมนาเพื่อให้คณะกรรมการฯ / ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง / ตัวแทนได้มีส่วนร่วมในการจัดทํา 

แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกําหนดเป้าหมายของแผนเตรียม
ความพร้อมฯ (ระยะสั้น) ท่ีต้องการบรรลุในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
• จัดประชุมชี้แจง / สื่อสาร / ทําความเข้าใจกับสํานัก / ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ 

- แผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) (ฉบับปรับปรุง) 

- แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒ • ดําเนินการตามขั้นตอนที่ ๑ แล้วเสร็จ 
• บรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมฯ จํานวน ๒ เป้าหมายพร้อมจัดทํารายงาน 

รอบ ๖ เดือน ซ่ึงประกอบด้วยผลการดําเนินการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะรวมทั้งกําหนดแนวทาง 
การปรับปรุงการดําเนินการในระยะถัดไปเสนอคณะกรรมการฯ ต่อไป 

๓ • ดําเนินการตามขั้นตอนที่ ๒ แล้วเสร็จ 
• บรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมฯ จํานวน ๔ เป้าหมายพร้อมจัดทํารายงาน 

รอบ ๙ เดือน ซ่ึงประกอบด้วยผลการดําเนินการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะรวมทั้งกําหนดแนวทาง 
การปรับปรุงการดําเนินการในระยะถัดไปเสนอคณะกรรมการฯ ต่อไป 

๔ • ดําเนินการตามขั้นตอนที่ ๓ แล้วเสร็จ 
• บรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมฯ จํานวน ๖ เป้าหมายพร้อมจัดทํารายงาน 

รอบ ๑๒ เดือน ซ่ึงประกอบด้วยผลการดําเนินการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะรวมทั้งกําหนดแนวทาง 
การปรับปรุงการดําเนินการในระยะถัดไปเสนอคณะกรรมการฯ ต่อไป 

๕ • จัดทํารายงานสัมฤทธิผลตามแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
มีรายละเอียดประกอบด้วยผลการดําเนินการ ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง  
การดําเนินการ 
 



- ๑๕๕ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 ตัวชี้วัดที่ ๑.๔   ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

  น้ําหนักร้อยละ  ๕ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
• จัดทําแผนปฏิบั ติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 

Community) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
• เสนอรายงานสัมฤทธิผลฯ และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
ต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

เงื่อนไข 
๑. แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ของ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จะต้องประกอบด้วย แนวทาง / ขั้นตอนการดําเนินการ 
ตัวชี้วัด ผลผลิต / ผลลัพธ์ รวมทั้ง สัดส่วนร้อยละของการบรรลุตามเป้าหมายตามระดับคะแนนที่ ๒ – ๕ 

๒. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามระดับคะแนนที่ ๒ – ๕ จะประเมินจากผลผลิต / ผลลัพธ์ ท่ีเป็นรูปธรรม 
ซ่ึงเกิดจากการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนฯ ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซ่ึงสอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
  
    

 
 
ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าภาพหลัก  สํานักประชาสัมพันธ์ (ผู้รายงาน)  
หน่วยงานสนับสนุน - 

คําอธิบาย : 
วุฒิสภาเป็นกลไกสําคัญของอํานาจนิติบัญญัติในการขับเคลื่อนระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาหน่วยงานสนับสนุนการดําเนินงานด้านนิติบัญญัติ 
ของชาติซ่ึงมีหน้าท่ีในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีการดําเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชนเพื่อให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยซ่ึงสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ให้ความสําคัญ
กับเรื่องของการมีส่วนร่วมมาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์“เป็นองค์กรธรรมาภิบาลท่ีได้รับการยอมรับจาก
สมาชิกวุฒิสภาและประชาชน” 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยและสร้างทัศนคติท่ีดีเกี่ยวกับวุฒิสภา รวมทั้งการสร้าง
จิตสํานึกและกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และทั้งภาครัฐ  เอกชน มีส่วนร่วมทางการเมืองให้เกิดความร่วมมือและการสร้างเครือข่าย
ผู้นํานักประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มีโอกาสเข้าร่วมในการรับรู ้ เรียนรู ้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ตลอดจน 
ร่วมกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ และกิจกรรมต่างๆ  สําหรับการดําเนินการโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน จะเป็นการสร้างเสริมความรู้และทัศนคติของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่กําหนด
ตลอดจนการสนับสนุนเครือข่ายซ่ึงสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเห็นว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจท่ีสําคัญที่เปิดโอกาสให้ประชาชน 
ได้นําเสนอข้อคิดเห็นร่วมพัฒนาและใช้ประโยชน์ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับวงงานรัฐสภาและ
บทบาทอํานาจหน้าท่ีของวุฒิสภา 

เครือข่ายผู้นํานักประชาธิปไตย หมายถึงผู้ผ่านการอบรมตามโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น 
หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นํานักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และได้รับสัมฤทธิบัตรจากสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 



- ๑๕๖ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 
การดําเนินการโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การดําเนินการโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย  ๒  กิจกรรม ดังนี้ 
 ๑.  กิจกรรม : เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นํานักประชาธิปไตย

แบบมีส่วนร่วม 
๒.  กิจกรรม : การสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายผู้นํานักประชาธิปไตย  

ส่วนราชการสนบัสนุนกิจกรรมเครอืข่ายผู้นํานักประชาธิปไตย  สําหรับกระบวนการดําเนินการ/ขั้นตอน
การปฏิบัติดังนี้ 

  ๒.๑ ส่วนราชการจะต้องกําหนดขอบเขตการดําเนินงาน และมีการทบทวน  วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
ในปีท่ีผ่านมามีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่จะดําเนินการให้กับผู้ประเมินภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๒.๒ ทบทวนและกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของการดําเนินการ  กิจกรรม :  
การสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายผู้นํานักประชาธิปไตย  เช่น  

- ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการฯ ไปยังเครือข่ายฯ   
- กําหนดระยะเวลาที่เครือข่ายส่งโครงการฯ มายังสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
- กําหนดประเด็นการคัดเลือกและที่สนองตอบต่อประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรและผลสัมฤทธ์ิ

ของการส่งเสริมประชาธิปไตยผ่านเครือข่ายท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย เช่น ต้องเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับบทบาทอํานาจหน้าท่ี     
ของวุฒิสภา หรือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 

- การพิจารณาคัดเลือกผลงานที่จะทําให้การสนับสนุนงบประมาณ 
- ผลงานที่ได้รับการสนับสนุนดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนด 
- วิธีการติดตามผลการดําเนินการโครงการฯ และให้คําแนะนํา  
- ร่วมสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมของเครือข่ายท่ีได้รับการสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายสําหรับ       

การจัดกิจกรรมในพื้นที่อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
๒.๓ กําหนดแนวทาง/หลักเกณฑ์ในการพิจารณากิจกรรมที่เครือข่ายให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการส่งเสริม

สนับสนุนบทบาทอํานาจหน้าท่ีของวุฒิสภาหรือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
๒.๔ ติดตามผลและจัดทํารายงานผลการดําเนินการที่ครอบคลุมท้ังในส่วนผลสัมฤทธ์ิของโครงการและ

ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการของเครือข่ายท่ีได้รับสนบัสนุนงบประมาณในการดําเนินการให้ผู้บริหารทราบหรือพิจารณา 
๓. สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ (รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน และ   

รอบ ๑๒ เดือน)   
๔. เผยแพร่ผลการดําเนินงานผ่านช่องทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อสนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย/เครือข่ายขยายผลการสร้างเครือข่ายผู้นํานักประชาธิปไตยวุฒิสภาให้มี  

ความต่อเนื่อง 
๒. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย/เครือข่ายเป็นสื่อกลางองค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย

เพื่อให้ผู้ ท่ีสนใจได้รับความรู้ด้านการเมืองการปกครอง อาทิเช่น รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ      
อํานาจหน้าท่ีรัฐสภา 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
  ภาครัฐ  ภาคเอกชน   ประชาชน 
 
เกณฑ์ตัวชี้วัดการดําเนินการ 

เชิงปริมาณ 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีเครือข่ายผู้นํานักประชาธิปไตยวุฒิสภาให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการส่งเสริม

สนับสนุนบทบาทอํานาจหน้าท่ีของวุฒิสภา  หรือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน (เครือข่ายในปี ๒๕๕๖ - 
๒๕๕๗) 



- ๑๕๗ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 
 

เชิงคุณภาพ 
- จํานวนการดําเนินการขยายผลการสร้างเครือข่ายของผู้นํานักประชาธิปไตยวุฒิสภา (เครือข่ายย้อนหลังตั้งแต่       

ปี ๒๕๕๖ ลงไป) 
- รายงานผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวังจากการดําเนินการของเครือข่ายท่ีได้รับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการ 

ในปี ๒๕๕๖- ๒๕๕๗ 
 
แผนการดําเนินการประเมินผล 

๑. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
- ติดตามประเมินผลกิจกรรมการขยายผลความรู้ด้านประชาธิปไตยวุฒิสภาเช่น แบบลงทะเบียนเครือข่าย         

การรายงานผลกิจกรรมที่เครือข่ายขยายผลความรู้ด้านประชาธิปไตย/รายงานการประชุมของเครือข่าย/การสัมภาษณ์บุคคล
ท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ/ภาพถ่ายกิจกรรม  เป็นต้น 

๒. วิเคราะห์ข้อมูล 
๓. สรุปรายงานผลการประเมินผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์รวมทั้งวเิคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินการพร้อมทั้ง

ข้อเสนอของการดําเนินงานของเครือข่ายท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปีท่ีผ่านมาด้วย 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
พิจารณาจากการดําเนินการตัวชี้วัด ดังนี้ 

 
ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.๔.๑ จํ านวนโครงการ /กิจกรรมที่ เ ครื อข่ ายผู้ นํ า  
นักประชาธิปไตยวุฒิสภา ในปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗  
จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนบทบาทอํานาจ
หน้าท่ีของวุฒิสภาหรือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน 

๒ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ 

๑.๔.๒ จํานวนเครือข่ายต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ย้อนหลังลงไป ท่ีได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  
ได้ดําเนินการขยายผลการสร้างเครือข่ายของผู้นํา
นักประชาธิปไตยวุฒิสภา อย่างน้อย ๓๐ คน  
ต่อกลุ่มเครือข่ายใหม่ 

๑ ๔
เครือข่าย 

๖
เครือข่าย 

๘
เครือข่าย 

๑๐
เครือข่าย 

๑๒ 
เครือข่าย 

๑.๔.๓ จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีเครือข่ายใหม่ ตามข้อ
๑ .๔ .๒  เสนอสํ านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
เพื่อทราบ 

๒ ๑๖ ๑๘ ๒๐ ๒๒ ๒๔ 

 
 
 
 
 

     ตัวชี้วัดที่ ๒  ระดับความสําเร็จในการบรรลเุปา้หมายตามแผนปฏบิัติราชการ        

   น้ําหนักร้อยละ ๑๕ 
 

 
 

    ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
 ของส่วนราชการ 
   น้ําหนักร้อยละ ๘ 
 

 
ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าภาพหลัก สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน) และสํานักท่ีเกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติราชการ 

หน่วยงานสนับสนุน  - 



- ๑๕๘ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

คําอธิบาย  

 การประเมินความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗กําหนดให้ประเมิน
ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ท่ีอยู่ในการควบคุม กํากับ การดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา โดยกําหนดการประเมินความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
หรือแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ท้ังนี้ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการที่นํามาประเมินจะต้องเป็นเรื่องที่สําคัญ และมีน้ําหนักท่ีจะส่งผลให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายเชิงพันธกิจ ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ โดยให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภากําหนดรายชื่อตัวชี้วัดท่ีจะนํามาประเมิน    
ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
การประเมินความสําเร็จการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดให้พิจารณาผลสําเร็จตามตัวชี้วัดท่ีนํามาทําความตกลง 

ตารางและสูตรการคํานวณ 

ตัวชี้วัด 
(I) 

น้ําหนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ 
ร้อยละของเป้าหมายผลผลิต คะแนนที่ได้ 

(SMi) 

คะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 
(Wi×SMi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

KPI๑ W๑ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ SM๑ (W๑× SM๑) 
KPI๒ W๒ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ SM๒ (W๒× SM๒) 

. . ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ . . 

. . ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ . . 
KPIi Wi ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ SMi (Wi×SMi) 

น้ําหนักรวม ∑ Wi = ๑        ∑  (Wi×SMi) 
 
 
 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก  เท่ากับ 

 
   หรือ 

 
 

โดยที่ 
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ให้กับตัวชี้วัดท่ีกําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมหรือ 
  เทียบเท่าและผลรวมของน้ําหนักของทุกเป้าหมายผลผลิต เท่ากับ ๑ 
SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของเป้าหมายผลผลิต 
i หมายถึง ลําดับท่ีของตัวชี้วัดท่ีกําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ; ๑, ๒, ... , i 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ ร้อยละ ๑ ต่อคะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

 
 
 
 

∑ (Wi×SMi) 

∑Wi 

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



- ๑๕๙ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

  

 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒   ร้อยละความสําเร็จในการบรรลเุปา้หมายของโครงการที่ส่วนราชการกําหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปขีองส่วนราชการ      

   น้ําหนักร้อยละ ๗ 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าภาพหลัก  สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน) และสํานักท่ีรับผิดชอบโครงการที่ได้รับ

เลือกมาประเมินตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

หน่วยงานสนับสนุน  - 
 

คําอธิบาย 
 เพื่ อ ให้ส่ วนราชการมีการบูรณาการและการบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานภายในสั งกัด                    
ให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติราชการ ช่วยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ       
ได้อย่างสมบูรณ์ 

เกณฑ์การประเมิน 
การประเมินความสําเร็จของโครงการ ให้พิจารณาความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผน/โครงการ หรือ      

การบรรลุเป้าหมายของโครงการที่กําหนดในแผน โดยจะประเมินผลเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สูตรการคํานวณ 
 

  =       ×  ๑๐๐ 
 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อคะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

 
 
 
 
 
 

  มิติท่ี ๒ : มิติด้านคณุภาพการให้บรกิาร        น้ําหนักรอ้ยละ ๒๐ 

ประเด็นการประเมิน  :  เสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 

 
      ตัวชี้วัดที่ ๓   ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส 

 น้ําหนักร้อยละ ๖ 
 

คําอธิบาย 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ส่งเสริมและสนับสนุน       
ให้ส่วนราชการนําหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารราชการ ซ่ึงหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ประกอบด้ ว ย  ๑๐  หลั ก  ไ ด้ แ ก่  หลั กก า รตอบสนอง  (Responsiveness) หลั กประสิ ท ธิ ผล  (Effectiveness)  

จํานวนโครงการที่สามารถดําเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
จํานวนโครงการทั้งหมดที่นํามาประเมิน 



- ๑๖๐ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

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) 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐซ่ึงมีภารกิจหลักในการสนับสนุนกระบวนการ 
นิติบัญญัติและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงมีความจําเป็น
อย่างย่ิงที่จะต้องนําหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้การดําเนินการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้ระบไุว้ในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้ 

“มาตรา ๕การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นไปตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” 
 นอกจากนี้ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. 
๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) มุ่งเน้นและให้ความสําคัญกับการบริหารราชการและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติให้สอดคล้องกับการดําเนินการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ข้อ ๗ กําหนดให้ข้าราชการรัฐสภาต้องมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมุ่งมั่นที่จะทํางานให้เกิดผลดีแก่องค์กรและประโยชน์
ส่วนรวม เน้นการปรับปรุงกลไกการทํางานขององค์กรให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีกลไกให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบได้ 

ดังนั้น  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจึงจําเป็นต้องนําหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี มากําหนดแนวทางการดําเนินงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้มุ่งเน้นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในส่วนของ  
หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) ซ่ึงความเปิดเผย/โปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา หมายถึง การปฏิบัติราชการ
โดยมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส และผู้บริหารมีบทบาทในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสในองค์กรอย่างจริงจัง 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จําเป็นและเชื่อถือได้ โดยมีการวางระบบให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปโดยง่าย การเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ  
การใช้ดุลยพินิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมมุ่งประโยชน์ส่วนรวมไม่เลือกปฏิบัติ และการมีระบบกลไกการจัดการกับ       
เรื่องร้องเรียน เพื่อจัดการและตอบสนองต่อข้อร้องเรียน สามารถแก้ไขปัญหาตลอดจนคุ้มครองผู้ร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม   
ช่วยในการป้องกันและปิดกั้นความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่เป็นธรรมหรือทุจริตคอร์รัปชั่น 

โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ท่ีผ่านมาสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการตาม
มาตรฐานความโปร่งใสของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อศึกษา ชี้แจง ทําความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานความโปร่งใส และ
จัดทําแผนปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการสร้างความโปร่งใสของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตลอดจนดําเนินการ
ประเมินผลและจัดทํารายงานการประเมินการดําเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใสของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา    
พร้อมทั้งเสนอปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใสของ  
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ท้ังนี้ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ดําเนินการตามขั้นตอนที่มาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภากําหนดไว้ โดยได้ดําเนินการสํารวจข้อมูลตามมิติและตัวชี้ วัดย่อยต่างๆ ตามมาตรฐานความโปร่งใสฯ          
แล้วรวบรวมเอกสารหลักฐานการดําเนินการพร้อมทั้งจัดหมวดหมู่ข้อมูลให้สอดคล้องกับเกณฑ์คะแนนที่ควรได้รับ ซ่ึงเป็น
การประเมินผลตนเองในเบื้องต้น เมื่อดําเนินการประเมินผลตนเองแล้วเสร็จ จึงได้จัดทํารายงานเพื่อนําเสนอ                
ต่อคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ท้ังนี้  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงให้มีการประเมินผลระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความโปร่งใสต่อเนื่องและเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาจะต้องให้ความสําคัญต่อการพัฒนาองค์กรเพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบัติราชการ ตามเกณฑ์มาตรฐานความ
โปร่งใสที่กําหนด 
 
 
 
 
 



- ๑๖๑ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าภาพหลัก  สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน) 
หน่วยงานสนับสนุน  สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานักประชาสัมพันธ์  สํานักบริหารงานกลาง   

 สํานักการคลังและงบประมาณ  สํานักการต่างประเทศ  สํานักวิชาการ   
 สํานักการประชุม  สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ 

 สํานักกฎหมาย  สํานักภาษาต่างประเทศ  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาํนักรายงานการประชุมและชวเลข 

สํานักการพิมพ์  กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 

• มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ  
สังกัดรัฐสภาโดยคณะกรรมการ/คณะทํางาน ท่ีได้รับมอบหมายจาก อ.ก.ร. ท่ีเกี่ยวข้องโดยมาตรฐาน
ความโปร่งใสดังกล่าวจะต้องผ่านความเห็นชอบจากอ.ก.ร.ท่ีเกี่ยวข้องและเสนอ ก.ร. เพื่อให้ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาดําเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาภายในเดือนมกราคม
๒๕๕๗ 

• มีการชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภารายละเอียด
ของมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส รวมทั้งแนวทาง
การดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส ให้แก่ข้าราชการในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ได้รับทราบและเข้าใจภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

๒ • ผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 

๓ • ผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  

๔ • ผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 

๕ • ผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
 

เงื่อนไข 
 ๑. จะต้องมีการรายงานความคืบหน้าการประเมินผลการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส รอบ ๖ , ๙ และ ๑๒ 
เดือน พร้อมทั้งจัดทํารายงานผลการดําเนินการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินการ       
ตามมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พิจารณาความถูกต้องให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสที่กําหนด 
 ๒. จะต้องมีการเสนอรายงานผลการดําเนินการและผลการพิจารณาของคณะกรรมการ รวมถึงปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาและดําเนินการพร้อมทั้งเสนอ อ.ก.ร.ท่ีเกี่ยวข้อง และ ก.ร. เพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖๒ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 
 

  ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสาํเร็จของการดาํเนนิการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 

   น้ําหนักร้อยละ ๗ 
 

ผู้รับผิดชอบ  
เจ้าภาพหลัก สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ผู้รายงาน) 
 สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานักประชาสัมพันธ์  สํานักบริหารงานกลาง   
 สํานักการคลังและงบประมาณ  สํานักการต่างประเทศ  สํานักวิชาการ   

 สํานักการประชุม  สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ 
 สํานักกฎหมาย  สํานักภาษาต่างประเทศ  สํานักรายงานการประชุมและชวเลข   
 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สํานกัการพิมพ์   

 สํานักนโยบายและแผน  กลุ่มตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานสนับสนุน  - 
 
คําอธิบาย  : 
 โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มาตรฐานทางจริยธรรม   
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น        
ซ่ึงจะต้องมีกลไกและระบบในการดําเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอน
การลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่กําหนดขึ้นให้ถือว่าเป็นการกระทํา
ผิดทางวินัย 
 คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) จึงกําหนดให้มีประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาขึ้น เพื่อให้ข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ พนักงานราชการ และลูกจ้างในส่วนราชการสังกัดรัฐสภายึดถือปฏิบัติ 
 ข้าราชการรัฐสภามีคุณธรรมและจริยธรรมและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา หมายถึง การครองตน 
หรือการประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพของตน 
และประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา กล้ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อธํารงศักด์ิศรีแห่งอาชีพข้าราชการ ตลอดจน
ความถูกต้องและชอบธรรมในงานในแวดวงราชการ และประเทศโดยรวม 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ • มีการจัดทําแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ข้าราชการรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยในแผนการดําเนินการอย่างน้อยต้องมีการดําเนินการ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ข้อ ๑๙ (๔),(๕) ข้อ ๒๒ (๔),(๕) ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ และ ข้อ ๒๕
โดยผลลัพธ์ของการดําเนินการตามแผนฯ จะต้องมีมาตรการหรือแนวทางตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา ข้อ ๑๙ (๔),(๕) ข้อ ๒๒ (๔),(๕) ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ และ ข้อ ๒๕ 

๒ • มีการดําเนินการตามแผนฯได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๓ • มีการดําเนินการตามแผนฯได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
๔ • มีการดําเนินการตามแผนฯได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 
๕ • มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อเสนอคณะกรรมการ   

ท่ีเกี่ยวข้อง/หัวหน้าส่วนราชการ 
 
 
 
 



- ๑๖๓ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 

เงื่อนไข 
 ๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องนํารายงานผลการประเมินตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดัน
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และข้อเสนอแนะในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข
แผนปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ     
พ.ศ.๒๕๕๗ ให้เหมาะสม 
 ๒. แผนปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จะต้องระบุถึงแผนงาน รวมถึงกิจกรรมที่จะต้องดําเนินการ 
 ๓. ให้มีกระบวนการภายในของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสําหรับการประเมินผลพฤติกรรมของข้าราชการรัฐสภา     
ท่ีสอดคล้องกับประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา พร้อมทั้งจัดทํารายงานผลของพฤติกรรมของข้าราชการรัฐสภาเสนอ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง/หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงแก้ไข 
 

 
ประเด็นการประเมิน  : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

         ตัวชี้วัดที่๕  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบับรกิาร 
   น้ําหนักร้อยละ ๗ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ  
เจ้าภาพหลัก    สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน) 
 สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานักประชาสัมพันธ์  สํานักบริหารงานกลาง   
 สํานักการคลังและงบประมาณ  สํานักการต่างประเทศ  สํานักวิชาการ   

 สํานักการประชุม สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ 
 สํานักกฎหมาย  สํานักภาษาต่างประเทศ  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  สํานกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 สํานักการพิมพ์  กลุ่มตรวจสอบภายใน 
หน่วยงานสนับสนุน- 

 

คําอธิบาย  :    
ผู้รับบริการ หมายถึง กลุ่มผู้รับบริการที่เป็นผู้รับบริการ เช่น สมาชิกรัฐสภา ประชาชน และส่วนราชการอื่นๆ 

ท่ีเกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส่วนราชการ โดยผู้ประเมินจากภายนอก 
มาดําเนินการ โดยมีประเด็นการสํารวจ  ดังนี้ 

๑. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
๒. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
๓. ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
๔. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ 
๕. ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 
๖. ความพึงพอใจในการปรับปรุงการให้บริการ 

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

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ร้อยละ ๗๐ 
๒ ร้อยละ ๗๕ 
๓ ร้อยละ ๘๐ 
๔ ร้อยละ ๘๕ 
๕ ร้อยละ ๙๐ 



- ๑๖๔ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

  

 
 

เงื่อนไข : 
 ๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะต้องส่งรายละเอียดประเด็นที่จะทําแบบสํารวจให้ท่ีปรึกษาเพื่อทําการสํารวจ 
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 ๒. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดเตรียมฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ ในแต่ละงานที่จะนํามา
สํารวจไว้ท่ีส่วนราชการ เพื่อใช้เปน็ข้อมูลสําหรับการสํารวจความพึงพอใจ 
 ๓. งานที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเสนอให้สํารวจ ท่ีปรึกษาสงวนสิทธ์ิในการสุ่มตัวอย่างเพื่อการสํารวจ        
ความพึงพอใจและจะต้องให้เป็นไปตามหลักการทางสถิติเพื่อการสํารวจหรือวิจัย 
 ๔.งานท่ีส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเสนอให้สํารวจ  ท่ีปรึกษาสามารถให้ข้อสังเกตและขอให้มีการปรับเปล่ียนได้กรณี    
ท่ีเห็นว่าไม่เหมาะสม เช่น เป็นงานที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา หรือเป็นงานที่ไม่สนับสนุนยุทธศาสตร์
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเป็นต้น 
 
 

 มิติท่ี ๓ : มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ                  น้ําหนักร้อยละ ๑๕ 

ประเด็นการประเมิน  :  การบริหารงบประมาณ 
 
       ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความสําเร็จในการบริหารงบประมาณ 

      น้ําหนักร้อยละ ๑๐ 
 

 

 
       ตัวชี้วัดที่ ๖.๑  ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณในภาพรวม   

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
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยไ ม่รวมงบประมาณที่ ไ ด้รับการจัดสรรเพิ่ม เติมระหว่างปี งบประมาณหรือ 
เงินงบประมาณที่ไม่สามารถดําเนินการเบิกจ่ายได้ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่ให้เบิกจ่ายได้ หรืออยู่ระหว่างการตกลง
กับกระทรวงการคลัง เพื่อดําเนินการเบิกจ่ายตามกฎหมายตลอดจนงบบุคลากรที่ยังไม่มีการบรรจุหรือแต่งตั้ง และ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อดําเนินกิจกรรมในภารกิจของสมาชิกวุฒิสภา ท้ังนี้ ให้ใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ     
จากสํานักการคลังและงบประมาณหรือข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจําแนก
ตัวชี้วัดย่อยและเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 
 



- ๑๖๕ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 
ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๖.๑.๑ ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

๒ ๗๔ ๗๖ ๗๘ ๘๐ ๘๒ 

๖.๑.๒ ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๖ เดือนแรก 

๑ ๔๔.๐๒ ๔๖.๔๖ ๔๘.๙๑ ๕๑.๓๖ ๕๓.๘๐ 

๖.๑.๓ ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน 

๑ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ 

๖.๑.๔ ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน 

๑ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ 

 

 ตัวชี้วัดที่ ๖.๑.๑   ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน      

      น้ําหนักร้อยละ ๒ 
 

คําอธิบาย : 

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

  การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ
เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่าย
ประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐาน 
ในการคํานวณ 

  รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายท่ีส่วนราชการจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ท้ังที่มีตัวตนและ
ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายท่ีส่วนราชการอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่ต้อง
จ่ายคืนให้ส่วนราชการ และผู้รับไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัสงบประมาณรายจ่าย  
รหัสลักษณะงานตําแหน่งที่ ๕ แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจท่ีสํานักงบประมาณกําหนดให้ 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

 

 

 

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

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๗๔ ๗๖ ๗๘ ๘๐ ๘๒ 

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการเบิกจา่ย x ๑๐๐  

วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ 



- ๑๖๖ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

เงื่อนไข : 

 ๑. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน       
ท่ีได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 

 ๒. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

 ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) หรือ
ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากสํานักการคลังและงบประมาณของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 

 

     ตัวชี้วัด ๖.๑.๒   ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๖ เดือนแรก    

      น้ําหนักร้อยละ ๑ 

คําอธิบาย : 

  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๖ เดือนแรก จะใช้อัตราการ     
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ท้ังนี้
ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบ    
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) หรือข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากสํานักการคลังและ
งบประมาณของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

  การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของ          
ส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนมีนาคม 
๒๕๕๗ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่าย
ประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 

สูตรการคํานวณ : 
 

 

 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๔๔.๐๒ ๔๖.๔๖ ๔๘.๙๑ ๕๑.๓๖ ๕๓.๘๐ 

 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย 
ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ x ๑๐๐  

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ 
ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ 



- ๑๖๗ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

เงื่อนไข : 

 ๑. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ 
 ๒. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์           
ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังซ่ึงจะใช้ข้อมูลผลการ     
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ต้ังแต่เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) หรือข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากสํานัก   
การคลังและงบประมาณของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
 

     ตัวชี้วัดที่ ๖.๑.๓  ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน  

         น้ําหนักร้อยละ ๑ 

 
คําอธิบาย : 
  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน จะใช้อัตราการ        
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ท้ังนี้ 
ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบ    
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) หรือข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากสํานักการคลังและ
งบประมาณของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
  การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของ          
ส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ ต้ังแต่เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือน
กันยายน ๒๕๕๗ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุน    
ไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 

สูตรการคํานวณ : 

 

 

 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ 
 

 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย 
ต้ังแต่เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗x ๑๐๐  

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ 
ต้ังแต่เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ 



- ๑๖๘ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

เงื่อนไข : 

 ๑. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ 
 ๒. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์         
ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะใช้ข้อมูลผลการ    
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ต้ังแต่เดือนตุลาคม  ๒๕๕๖ ถึงเดือนกันยายน  ๒๕๕๗ จากระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) หรือข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากสํานักการคลังและ
งบประมาณของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 
 
 
         ตัวชี้วัดที่ ๖.๑.๔  ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน      

      น้ําหนักร้อยละ ๑ 

 
คําอธิบาย : 
  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะใช้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละไตรมาส เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ ท้ังนี้ ข้อมลูแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ส่วนราชการบันทึกตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนดภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จะเป็นแผนตั้งต้นในระบบ GFMIS ดังนั้น เมื่อมีการนําแผนไปปฏิบัติแล้วจะต้องติดตาม
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หากไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้ทําไว้ให้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน   
ในระบบ GFMIS ในเดือนปัจจุบันและเดือนถัดไป โดยให้ดําเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๓ หรือภายในเดือนมิถุนายน 
๒๕๕๗ 
  การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมเทียบกับวงเงิน 
ตามแผนการใช้จา่ยเงินแต่ละไตรมาส และคํานวณค่าเฉลี่ยของทั้ง ๔ ไตรมาส เป็นผลการดําเนินงานของส่วนราชการ 

สูตรการคํานวณ 

 

 

 

  
  

กําหนดให้  X๑ , X๒ , X๓ , X๔  = ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่ายแต่ละ
ไตรมาส 

Y๑ ,Y๒ , Y๓ , Y๔    = วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในระบบ 
GFMIS แต่ละไตรมาส 

 

 X๑ X๒ X๓ X๔ 

 Y๑ Y๒ Y๓ Y๔ 

                                                         ๔ 

* ๑๐๐ + * ๑๐๐ + * ๑๐๐ + * ๑๐๐ 



- ๑๖๙ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ 

เงื่อนไข : 

 ๑. กําหนดระดับคะแนน ๔ คะแนน เท่ากับ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๔ ของทั้ง ๔ ไตรมาสอยู่ท่ีร้อยละ ๙๔ และระดับ ๕ 
คะแนน เท่ากับ ค่าเฉลี่ยร้อยละของทั้ง ๔ ไตรมาสอยู่ท่ีร้อยละ ๙๕ 

  ตัวอย่าง  ส่วนราชการได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๓๑๕ ล้านบาท 
โดยได้ทําแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อให้สํานักงบประมาณเห็นชอบแล้ว ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ (แผนต้ังต้น) ต่อมาวันที่ ๑๕  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ กรมบัญชีกลางเปิดระบบให้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน ซ่ึงหน่วยงานประเมินผลแล้วไม่สามารถ
ดําเนินการได้ตามแผนการใช้จ่ายเงินเดิม จึงได้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน (แผนปรับปรุง) ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
ซ่ึงประมาณการว่าจะเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวนทั้งสิ้น ๓๐๘ ล้านบาท โดยผล  
การเบิกจ่ายเงินจริงของแต่ละไตรมาส เป็นดังนี้ 

รายการ ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ รวมทั้งสิ้น 

แผนตั้งต้น ๗๘ ๗๐ ๖๗ ๑๐๐ ๓๑๕ 

แผนปรับปรุง (๑) ๔๐ ๗๕ ๗๘ ๑๑๕ ๓๐๘ 

ผลการเบิกจ่าย (๒) ๓๙ ๖๙ ๗๔ ๑๑๕ ๒๙๗ 

ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินเทียบกับแผน 

(๒) / (๑) * ๑๐๐ 

๙๗.๕๐ ๙๒.๐๐ ๙๔.๘๗ ๑๐๐  

   

 ดังนั้น เมื่อคํานวณค่าเฉลี่ยร้อยละของทั้ง ๔ ไตรมาส คิดเป็นผลการดําเนินงานของส่วนราชการเท่ากับ 
(๙๗.๕๐% + ๙๒.๐๐% + ๙๔.๘๗% + ๑๐๐.๐๐%) / ๔ = ๙๖.๐๙% อยู่ท่ีระดับคะแนน ๕ คะแนน 

 ๒. การคํานวณวงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไม่รวมเงินงบประมาณ 
ท่ีได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 

 ๓. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมเปรียบเทียบกับแผนการ     
ใช้จ่ายเงินผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง  www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังซ่ึงจะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
และข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการจากระบบของสํานักงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 



- ๑๗๐ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 
 

     ตัวชี้วัดที่ ๖.๒    ระดับความสาํเร็จของการตรวจสอบภายใน 
   น้ําหนักร้อยละ ๕ 

 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 เจ้าภาพหลัก     กลุ่มตรวจสอบภายใน (ผู้รายงาน)  สํานักการคลังและงบประมาณ 
หน่วยงานสนับสนุน สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานักประชาสัมพันธ์  สํานักบริหารงานกลาง   

    สํานักการต่างประเทศ  สํานักวิชาการ  สํานักการประชุม   
สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓  สํานักกฎหมาย   
สํานักภาษาต่างประเทศ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักการพิมพ์  สํานักนโยบายและแผน  

คําอธิบาย 
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คําปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ 

ซ่ึงจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการ
บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
การควบคุม และการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

ความสําเร็จของการตรวจสอบภายในภาคราชการ พิจารณาจากความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ในการปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน   
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ • จัดทําแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงแผนการตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วน 
ประกอบด้วย 

- ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงที่นํามาใช้ 
- การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
- การจัดลําดับความเสี่ยง 
- วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
- ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
- ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 

• แผนการตรวจสอบประจําปีได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการภายในเดือนกันยายน 
• แผนการตรวจสอบมีการกําหนดประเภทการตรวจสอบอย่างน้อย ๓ ด้าน ได้แก่ 

- การตรวจสอบด้านการเงิน 
- การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ 
- การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน 

๒ และ ๓ • จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจําปี โดยจะต้องแสดง 
ให้เห็นรายละเอียด ดังนี้ 

- วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน 
- ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
- การจัดสรรทรัพยากร 
- แนวทางการปฏิบัติงาน 

 



- ๑๗๑ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๔ • จัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามที ่กําหนดในแผนการตรวจสอบโดยมีองค์ประกอบ 

ของรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ขอบเขตการ
ตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบและเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือสั่งการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่มีในรายงานฯ 
• รายงานผลการดําเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการสั่งการ 

๕ • มีการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการตรวจสอบการดําเนินงาน โดยวิเคราะห์
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน รวมท้ังมีการแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 
การพิจารณาระดับคะแนนแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๔ ขั้นตอน  โดยมีระดับคะแนน  ดังนี้ 
 

ขั้นตอน คะแนนเต็ม 
๑ ๑.๐๐  คะแนน 
๒ ๒.๐๐  คะแนน 
๓ ๑.๐๐  คะแนน 
๔ ๑.๐๐  คะแนน 

รวม ๕.๐๐  คะแนน 

เงื่อนไข: 
 ให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดส่งเอกสารข้อมูล เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประเมินผลตามเกณฑ์ตัวชี้วัดนี้ให้สํานัก
กํากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ดังนี้ 

เอกสารที่ต้องจัดส่ง กําหนดส่ง 

๑. แผนการตรวจสอบประจําปีท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว พร้อมทั้ง เอกสารหรือ
หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 

ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ 

๒. แผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องตามแผนการตรวจสอบประจําปีท่ีวางไว้  ดังนี้ 
 ๒.๑) การตรวจสอบด้านการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและ   

 ข้อบังคับ (อย่างน้อย ๑  เรื่อง) 
๒.๒)   การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน  

 (อย่างน้อย ๒  เรื่อง) 

ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ 

๓. รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ยกเว้น  การตรวจสอบที่ดําเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๗   

เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือสั่งการแล้ว  
ให้จัดส่งภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

จัดส่งทันทีหลังจากที่นําเสนอ 
หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบหรือสั่งการแล้ว 

เหตุผล: 
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามมาตรฐาน   

การตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีข้อมูลการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและกํากับดูแลการ

ปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดในยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา อีกท้ังเป็น
การป้องกันการทุจริตได้อีกทางหนึ่งเพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้เห็นถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 



- ๑๗๒ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๗   ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและดําเนินงานตามแผน  
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

      น้ําหนักร้อยละ  ๕ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าภาพหลัก    สํานักการคลังและงบประมาณ (ผู้รายงาน) 
 สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักบริหารงานกลาง   

สํานักการต่างประเทศ สํานักวิชาการ  สํานักการประชุม  สํานักกํากับและตรวจสอบ 
สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ สํานักกฎหมาย  สํานักภาษาต่างประเทศ   
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักรายงานการประชุมและชวเลข   
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานกัการพิมพ์  สํานักนโยบายและแผน 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 หน่วยงานสนับสนุน      - 
 

คําอธิบาย 
 •  ความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดทําบัญชีต้นทุน 
ต่อหน่วยผลผลิตตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดและนําเอาผลการคํานวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรของหน่วยงาน 
ให้เกิดประสิทธิภาพ 
 •  การดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หมายถึงการที่
ส่วนราชการสามารถดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ได้แล้วเสร็จ
ครบถ้วนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน   
 กําหนดเป็นระบบขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ  พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ  ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 
โดยที่ : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ • ส่วนราชการมีการระบุต้นทุนทางตรงเข้าสู่กิจกรรมย่อยหรือศูนย์ต้นทุนในระบบ GFMIS และส่งมอบ  
ให้หน่วยงานในองค์กรร่วมตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม สําหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒ • จัดทําบัญชีต้นทุนผลผลิตย่อยและกิจกรรมย่อย  สําหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามหลักเกณฑ์
และวิ ธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคํานวณต้นทุนตามรูปแบบ  
ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางทราบ 
• จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ๒๕๕๗ โดยอย่างน้อยแผนดังกล่าวจะต้องมีแผนท่ีเกี่ยวกับ
การประหยัดในเรื่องดังนี้ 



- ๑๗๓ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
- กระดาษ 
- หมึกพิมพ์ 
- น้ํามัน 
- ไฟ้ฟ้า 
- น้ําประปา 

 ท้ังนี้ ให้พิจารณารายงานผลการวิเคราะห์ของต้นทุนของเรื่องดังกล่าวในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ถ้ามี) 
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดเป้าหมายในการประหยัดในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งกําหนดหน่วยงาน  
ท่ีรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนซ่ึงแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ
องค์กร และแผนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

๓ • เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๕๕ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้ง วิเคราะห์ถึงสาเหตุของ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ 

๔ • ดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ สําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

๕ • มีผลการประหยัดโดยเฉลี่ยในเรื่องต่างๆตามระดับคะแนนที่ ๒ (กระดาษ , หมึกพิมพ์ , น้ํามัน , ไฟฟ้า 
และน้ําประปา) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ โดย 

- ผลการประหยัดโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ได้คะแนน ๐.๗๕คะแนน 
- ผลการประหยัดโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔ ได้คะแนน ๐.๖๐คะแนน 
- ผลการประหยัดโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ได้คะแนน ๐.๔๕คะแนน 
- ผลการประหยัดโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ได้คะแนน ๐.๓๐คะแนน 
- ผลการประหยัดโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ได้คะแนน ๐.๑๕คะแนน 

• จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

 
 
 

เงื่อนไข: 
- การดําเนินการในระดับคะแนนที่ ๑, ๒ และ ๓ให้ดําเนินการแล้วเสร็จภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
- การดําเนินการในระดับคะแนนที่ ๕ ให้ดําเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
- ในกรณีท่ีผลการดําเนินการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาไม่สามารถประหยัดทรัพยากรและพลังงาน             

ได้ตามเกณฑ์การประเมินระดับคะแนน ๕ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาต้องแสดงข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลผลิต ผลลัพธ์ท่ีแสดงถึงผลิตภาพที่เพิ่มขึ้น (productivity) อันเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรและพลังงานเท่าเดิมหรือ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเพื่อให้มีข้อมูลการเงินที่นําไปใช้ในการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน นําไปสู่การบริหารราชการ               
อย่างมีประสิทธิภาพและมีฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



- ๑๗๔ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

  

ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และจัดทํารายงานผลการดําเนินการ 
(หมวด ๑ – ๖) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

  น้ําหนักร้อยละ๑๐ 

 

มิติที่ ๔: มิติด้านการพัฒนาองค์กร น้ําหนักร้อยละ  ๑๕ 

 ประเด็นการประเมิน  :  การพัฒนาบริหารจัดการ 
 

ตัวชี้วัดที่  ๘   ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์คุณภาพ 
 การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

       น้ําหนักร้อยละ  ๑๕ 
 

 

ผู้รับผิดชอบ  
เจ้าภาพหลัก    สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน) และทุกสํานัก 
หน่วยงานสนับสนุน - 

 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แบ่งออกเป็น ๒ ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

๘.๑ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และจัดทํารายงานผลการดําเนินการ 
(หมวด ๑ – ๖) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

๑๐ 

๘.๒ ระดับคะแนนของผลลัพธ์การดําเนินการ (หมวด๗) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๕ 

 
 การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีผู้รับผิดชอบ         
รายหมวด (หมวด ๑-๖) ที่เป็นเจ้าภาพหลัก คือ สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
คําอธิบาย 
 รายงานผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Application Report)          
เป็นเอกสารที่สะท้อนให้เห็นระบบบริหารจัดการโดยรวม และผลการดําเนินการขององค์การ โดยใช้เกณฑ์คุณภาพ        
การบริหารจัดการภาครัฐเป็นกรอบในการอธิบาย 

 ระดับคะแนนของผลลัพธ์การดําเนินการ (หมวด ๑-๖) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง   
ส่วนราชการได้ดําเนินการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาอย่างต่อเนื่องจนสามารถผ่าน       
การตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified Fundamental Level) ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๖ และส่วนราชการได้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(เกณฑ์ฯ ปี พ.ศ.๒๕๕๐) อย่างต่อเนื่องซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ส่วนราชการจะได้ดําเนินการวัดกระบวนการ       
การดําเนินการของหมวด ๑-๖ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (เกณฑ์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐) ดังนี้ 

 
 



- ๑๗๕ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

คะแนน กระบวนการ (หมวด๑-๖) 

๐%หรือ๕% • ไม่มีแนวทางอย่างเป็นระบบมีสารสนเทศน้อยและไม่ชัดเจน (A) 
• ไม่มีการนําแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติหรือมีเพียงเล็กน้อย (D) 
• ไม่แสดงให้เห็นว่ามีแนวคิดในการปรับปรุงมีการปรับปรุงเมื่อเกิดปัญหา (L) 
• ไม่แสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันในระดับองค์กรแต่ละพื้นที่หรือหน่วยงาน

ดําเนินการอย่างเอกเทศ (I) 
๑๐%, 
๑๕%, 

๒๐% หรือ
๒๕% 

• แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบที่ตอบสนองต่อข้อกําหนดพื้นฐานของหัวข้อ (A) 
• มีการนําแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติเพียงแค่ในขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกพื้นที่ หรือหน่วยงาน  

ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุข้อกําหนดพื้นฐานของหัวข้อ (D) 
• แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการตั้งรบัปัญหามาเป็นแนวคิดในการปรับปรุงทั่วๆไป (L) 
• มีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับพื้นที่หรือหน่วยงานอื่นโดยส่วนใหญ่เกิดจากการร่วมกัน

แก้ปัญหา (I) 
๓๐%, 
๓๕%, 

๔๐% หรือ
๔๕% 

• แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเปน็ระบบและมปีระสิทธิผลท่ีตอบสนองต่อข้อกําหนดพื้นฐานของหัวข้อ (A) 
• มีการนําแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนาํไปปฏิบัติถึงแม้ว่าบางพื้นที่หรือบางหน่วยงานเพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น (D) 
• แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญ (L) 
• เริ่มมีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการพื้นฐานของส่วนราชการตามที่ระบุไว้

ในเกณฑ์หมวดอื่นๆ (I) 
๕๐%, 
๕๕%, 

๖๐% หรือ
๖๕% 

• แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนองต่อข้อกําหนดโดยรวมของหัวข้อ (A) 
• มีการนําแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าอาจแตกต่างกันในบางพื้นที่หรือ  

บางหน่วยงาน (D) 
• มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริงและเริ่มมีการใช้การเรียนรู้ในระดับ

องค์กรไปปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการที่สําคัญ (L) 
• มีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการของส่วนราชการตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์

หมวดอื่นๆ (I) 
๗๐%, 
๗๕%, 

๘๐% หรือ
๘๕% 

• แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนองต่อข้อกําหนดต่างๆของหัวข้อ (A) 
• มีการนําแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไปปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความแตกต่างที่สําคัญ (D) 
• มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริงและมีการใช้การเรียนรู้ในระดับ

องค์กรเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการจัดการมีการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการวิเคราะห์และ  
การแบ่งปันความรู้ในระดับองค์กรส่งผลต่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นและการสร้างนวัตกรรม (L) 

• มีแนวทางที่บูรณาการกับความต้องการของส่วนราชการตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์หัวข้ออื่นๆ (I) 
๙๐%, 

๙๕% หรือ
๑๐๐% 

• แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนองต่อข้อกําหนดต่างๆของหัวข้อ
อย่างสมบูรณ์ (A) 

• มีการนําแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความแตกต่างที่สําคัญ
ในพื้นที่หรือหน่วยงานใดๆ (D) 

• มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริงและมีการใช้การเรียนรู้ในระดับ
องค์กรเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการจัดการทั่วท้ังส่วนราชการมีการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า  
การวิเคราะห์และการแบ่งปันความรู้ในระดับองค์กรผลักดันให้เกิดการปรับปรุงให้ดีขึ้นและการสร้าง
นวัตกรรมทั่วท้ังส่วนราชการ (L) 

• มีแนวทางที่บูรณาการกับความต้องการของส่วนราชการเป็นอย่างดีตามท่ีระบุไว้ในเกณฑ์หัวข้ออื่นๆ (I) 

 

 



- ๑๗๖ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

การประเมินผล 

การประเมินผล 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และ
จัดทํารายงานผลการดําเนินการ (หมวด ๑ – ๖) ตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 
โดยที่ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ • ทบทวนผลการดําเนินงานขององค์กรทุกหมวด (หมวด๑-๖) ตามข้อแนะนําของผู้ประเมินจาก
ภายนอกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อนํามาดําเนินการปรับปรุง/พัฒนาผลการดําเนินงาน
ขององค์กรทุกหมวด (หมวด๑-๖) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

• จัดทําแบบประเมินตนเองด้วยเกณฑ์รางวัลรายหมวดตามหมวดที่ประสงค์จะเขียนรายงาน 
ในหมวดที่มีความโดดเด่น 

๒ • จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Application 
Report) 

• รายงานผลการดําเนินงานให้กับหัวหน้าส่วนราชการ 
• จัดส่งให้ผู้ตรวจประเมินภายนอกตามระยะเวลาที่กําหนด 

๓ • ระดับคะแนนของผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหมวด ๑-๖  
เท่ากับ ๒๐-๒๕ % 

๔ • ระดับคะแนนของผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหมวด ๑-๖>  
๒๕-๓๐ % 

๕ • ระดับคะแนนของผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหมวด ๑-๖>
๓๐-๓๕ % โดยหมวดท่ีโดดเด่นจะต้องมีระดับคะแนนของผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ไม่น้อยกว่า ๕๐% 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๗๗ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ ระดับคะแนนของผลลัพธ์การดําเนินการ (หมวด ๗) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
  น้ําหนักร้อยละ ๕ 

 
 
 
 
 

 ระดับคะแนนของผลลัพธ์การดําเนินการ (หมวด ๗) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง   
ส่วนราชการได้ดําเนินการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาอย่างต่อเนื่องจนผ่านการตรวจ
รับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified Fundamental Level)  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖
และส่วนราชการได้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (เกณฑ์ฯ ปี พ.ศ.
๒๕๕๐) อย่างต่อเนื่อง สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ส่วนราชการจะได้ดําเนินการวัดผลลัพธ์การดําเนินการของ    
หมวด ๗  โดยระดับคะแนนที่ได้จะนํามาเป็นเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดนี้ 

 ผลลัพธ์การดําเนินการของหมวด๗ หมายถึง เป็นระดับผลการดําเนินการโดยแสดงผลการดําเนินการ 
ในปัจจุบันโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย แนวโน้มของผลการดําเนินการ และผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับส่วนราชการ
หรือองค์กรอื่นที่ มีภารกิจคล้ายคลึงกันในมิ ติ ต่างๆ ได้แก่ มิติ ด้านประสิทธิผล มิติ ด้านคุณภาพการให้บริการ                  
มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติด้านการพัฒนาองค์กร 

 มิติด้านประสิทธิผล 
  (๑) ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของการบรรลุความสําเร็จตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
(๒) ตัวชี้วัดท่ีสําคัญด้านความพึงพอใจและไม่พงึพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  (๓) ตัวชี้วัดท่ีสําคัญในด้านคุณค่าจากมุมมองของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการที่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกล่าวถึงองค์กรในทางที่ดี และแง่มุมอื่นของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  (๔) ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของผลการดําเนินการด้านขอบเขต ขนาด และประเภทการให้บริการที่เพิ่มขึ้น  
  (๕) ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของผลการดําเนินการที่สําคัญอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
  (๖) ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของผลการดําเนินการด้านการปฏิบัติการของกระบวนการที่สร้างคุณค่า รวมทั้ง 
ผลิตภาพ รอบเวลา ผลการดําเนินการขององค์กรหรือส่วนราชการที่ทํางานเกี่ยวข้องกัน รวมถึงตัวชี้วัดประสิทธิผลอื่น ๆ  
ท่ีเหมาะสม 
  (๗) ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของผลการดําเนินการด้านการปฏิบัติการของกระบวนการสนับสนุน รวมทั้ง       
ผลิตภาพ รอบเวลา ผลการดําเนินการขององค์กรหรือส่วนราชการที่ทํางานเกี่ยวข้องกัน รวมถึงตัวชี้วัดประสิทธิผลอื่น ๆ          
ท่ีเหมาะสม 
  (๘) ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของผลการดําเนินการด้านงบประมาณ และการเงิน รวมถึงการควบคุมและ 
การลดค่าใชจ้่าย 
  (๙) ตัวชี้วัดท่ีสําคัญด้านความรับผิดชอบด้านการเงินทั้งภายในและภายนอก 
  (๑๐) ตัวชี้วัดท่ีสําคัญด้านการปฏบิัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย 
  (๑๑) ตัวชี้วัดท่ีสําคัญด้านการเป็นองค์กรที่ดีในการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ 

มิติด้านการพัฒนาองค์กร 
  (๑๒) ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของผลการดําเนินการและประสิทธิผลด้านระบบงาน 
  (๑๓) ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของผลการดําเนินการด้านการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากร 
  (๑๔) ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของผลการดําเนินการด้านความผาสุก ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของบุคลากร 
  (๑๕) ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของพฤติกรรมที่มีจริยธรรม ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ท่ีมีต่อผู้นําระดับสูงและการกํากับดูแลตนเองที่ดีของสว่นราชการ และตัวชี้วัดท่ีสําคัญของพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนจริยธรรม 



- ๑๗๘ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

  ระดับคะแนน  หมายถึง การให้คะแนนหมวด ๗ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ดังตาราง 
คะแนน ผลลัพธ์ (หมวด๗) 

๐% หรือ๕% • ไม่มีการรายงานผลลัพธ์หรือมีผลลัพธ์ท่ีไม่ดีในเรื่องที่รายงานไว้ 
• ไม่มีการรายงานข้อมูลท่ีแสดงแนวโน้มหรือมีข้อมูลท่ีแสดงแนวโน้มในทางลบ 
• ไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 
• ไม่มีการรายงานผลลัพธ์ในเรื่องที่มีความสําคัญต่อความต้องการที่สําคัญของส่วนราชการ 

๑๐%, ๑๕%, 
๒๐% หรือ

๒๕% 

• มีการรายงานผลลัพธ์น้อยเรื่องมีการปรับปรุงบ้างและ/หรือเริ่มมีระดับผลการดําเนินการที่ดีน้อยเรื่อง 
• ไม่มีการรายงานข้อมูลท่ีแสดงแนวโน้ม 
• ไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 
• มีการรายงานผลลัพธ์น้อยเรื่องที่มีความสําคัญต่อความต้องการที่สําคัญของส่วนราชการ 

๓๐%, ๓๕%, 
๔๐% หรือ

๔๕% 

• มีการรายงานถึงการปรับปรุงต่างๆและ/หรือมีระดับผลการดําเนินการที่ดีในหลายเรื่องตามที่ระบุ
ไว้ในข้อกําหนดของหัวข้อ 

• แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการพัฒนาของแนวโน้ม 
• แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 
• มีการรายงานผลลัพธ์ในหลายเรื่องที่มีความสําคัญต่อความต้องการที่สําคัญของส่วนราชการ 

๕๐%, ๕๕%, 
๖๐% หรือ

๖๕% 

• มีการรายงานถึงแนวโน้มของการปรับปรุงและ/หรือมีระดับผลการดําเนินการที่ดีในเกือบทุกเรื่อง 
ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของหัวข้อ 

• ไม่มีลักษณะของแนวโน้มในทางลบและไม่มีระดับผลการดําเนินการที่ไม่ดีในเรื่องที่มีความสําคัญ  
ต่อความต้องการที่สําคัญของส่วนราชการ 

• แนวโน้มและ/หรือระดับผลการดําเนินการในปัจจุบันบางเรื่องดีถึงดีมากเม่ือเปรียบเทียบกับ  
ตัวเปรียบเทียบและ/หรือระดับเทียบเคียง 

• ผลลัพธ์ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกระบวนการ 
ท่ีสําคัญเป็นส่วนใหญ่ 

๗๐%, ๗๕%, 
๘๐% หรือ

๘๕% 

• มีผลการดําเนินการในปัจจุบันที่ ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มีความสําคัญของข้อกําหนดของหัวข้อ 
เป็นส่วนใหญ่ 

• สามารถรักษาแนวโน้มการปรับปรุงและ/หรือระดับผลการดําเนินการในปัจจุบันไว้ได้เป็นส่วนใหญ่ 
• แนวโน้มและ/หรือระดับผลการดําเนินการในปัจจุบันจํานวนมากหรือส่วนมากแสดงถึงความเป็นผู้นํา 

และมีผลการดําเนินการที่ดีมากเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเปรียบเทียบและ/หรือระดับเทียบเคียง 
• ผลลัพธ์ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกระบวนการ 

และแผนปฏิบัติการที่สําคัญเป็นส่วนใหญ่ 
๙๐%, ๙๕%  
หรือ๑๐๐% 

• มีผลการดําเนินการในปัจจุบันที่ดีเลิศในเรื่องที่มีความสําคัญของข้อกําหนดของหัวข้อเป็นส่วนใหญ่ 
• มีการรายงานแนวโน้มการปรับปรุงที่ดีเลิศและ/หรือสามารถรักษาระดับผลการดําเนินการที่ดีเลิศ 

เป็นส่วนใหญ่ 
• แสดงถึงความเป็นผู้นําและเป็นระดับเทียบเคียงให้องค์กรอื่นในหลายเรื่อง 
• ผลลัพธ์ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกระบวนการ 

และแผนปฏิบัติการที่สําคัญอย่างสมบูรณ์ 

 

 

 



- ๑๗๙ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

ระดับคะแนนของผลการดําเนินการ (ประเมินผลโดยผู้ตรวจประเมินภายนอก) 

๑ ระดับคะแนนของผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหมวด ๗ ๕-๑๐% 
๒ ระดับคะแนนของผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหมวด ๗ >๑๐-๑๕% 
๓ ระดับคะแนนของผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหมวด ๗ >๑๕-๒๐% 
๔ ระดับคะแนนของผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหมวด ๗ >๒๐-๒๕% 
๕ ระดับคะแนนของผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหมวด ๗ >๒๕-๓๐% 

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

 

 



- ๑๘๑ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพจิารณาให้คะแนนเชิงคุณภาพ 
ตัวชี้วดัตามคํารับรองการปฏบิัตริาชการ 

ของสํานักงานเลขาธกิารวุฒสิภา  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๑๘๒ - 
แนวทางการพิจารณาให้คะแนนเชิงคณุภาพตัวชี้วดั 

ตามคํารบัรองการปฏิบตัริาชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

๑. เกณฑ์คุณภาพตัวช้ีวัดในภาพรวม 
          - เกณฑ์คุณภาพในด้านเวลา เพื่อให้การดําเนินงานของส่วนราชการเป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด ส่วนราชการต้องดําเนินการหรือจัดส่งข้อมูล รายงานตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
อย่างครบถ้วน โดยหากส่วนราชการดําเนินการ จัดส่งข้อมูลหรือรายงานผลล่าช้ากว่าระยะเวลา      
ที่กําหนด จะถูกปรับลดคะแนนจํานวน ๐.๐๕ คะแนน ต่อวันทําการ 

  -   เกณฑ์คุณภาพในด้านปริมาณ เพื่อให้การดําเนินงานของส่วนราชการเป็นไปตามเกณฑ์ 
การให้คะแนน ส่วนราชการต้องดําเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอน สําหรับการให้คะแนนตามเกณฑ์   
เชิงปริมาณ (ร้อยละ หรือจํานวนผลสําเร็จ) ส่วนราชการจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานกระบวน         
การปฏิบัติ ที่มาของข้อมูลเชิงปริมาณ จํานวนข้อมูลเชิงปริมาณทั้งหมดที่จะนํามาคํานวณหาค่าร้อยละ    
การคํานวณค่าผลคะแนนที่สอดคล้องกับกรอบการประเมิน 
๒. เกณฑ์คุณภาพตัวชี้วดั (หลัก / ย่อย)  (๓ ตัวชีว้ัดหลัก และ ๔ ตัวชี้วัดย่อย) 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ของวุฒิสภา (น้ําหนักร้อยละ  ๖) 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ 
 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (น้ําหนักร้อยละ  ๖) 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการที่ส่วนราชการกําหนด     
ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ (น้ําหนักร้อยละ  ๗) 

ตัวช้ีวัดที่ ๓ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส   
(น้ําหนักร้อยละ ๖) 

ตัวช้ีวัดที่ ๔ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
(น้ําหนักร้อยละ ๗) 

ตัวชี้วัดที่ ๖.๒   ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน  (น้ําหนักร้อยละ  ๕) 
ตัวช้ีวัดที่ ๗ ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและดําเนินงาน 

ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
(น้ําหนักร้อยละ ๕) 

 

เกณฑ์คุณภาพตัวชี้วัด (หลัก/ย่อย)  
- เกณฑ์คุณภาพในด้านเวลา เพื่อให้การดําเนินงานของส่วนราชการเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด         

ส่วนราชการต้องจัดส่งข้อมูลรายงานตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดอย่างครบถ้วน โดยหากส่วนราชการจัด  
ส่งข้อมูลหรือรายงานผลล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนด จะถูกปรับลดคะแนนจํานวน ๐.๐๕ คะแนน              
ต่อวันทําการ 

 



- ๑๘๓ - 
เกณฑ์คุณภาพรายตวัชี้วัด 

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

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒ ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวุฒิสภา 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑.๑ ทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทดังกล่าว
สําหรับ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

๐.๒๐ 

๑.๒ ทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทดังกล่าว
สําหรับ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๐.๑๐ 

๑.๓ ดําเนินการกําหนดเป้าหมาย / เป้าประสงค์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการจะ
บรรลุ ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๗ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 

๐.๒๐ 

๑.๔ ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๐.๒๐ 

๑.๕ ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๐.๑๐ 

๑.๖ • จัดประชุม/สัมมนาให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ / งานใน
แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

๐.๒๐ 

๒ สามารถบรรลุเป้าหมาย (ตามแผนปฏิบัติการประจําปี) ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ๑.๐ 
๓ สามารถบรรลุเป้าหมาย (ตามแผนปฏิบัติการประจําปี) ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ๑.๐ 
๔ สามารถบรรลุเป้าหมาย (ตามแผนปฏิบัติการประจําปี) ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๑.๐ 
๕ สามารถบรรลุเป้าหมาย (ตามแผนปฏิบัติการประจําปี) ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๑.๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๘๔ - 
 
ตัวชี้วดัท่ี ๑.๓ ระดับความสําเรจ็ของการดําเนนิการเตรยีมความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑.๑ ทบทวนแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) 

๐.๓ 

๑.๒ ทบทวนแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community)  ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) ให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๐.๑๐ 

๑.๓ จัดประชุม / สัมมนาเพื่อให้คณะกรรมการฯ / ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง / ตัวแทนได้มี
ส่วนร่วมในการจัดทําแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกําหนดเป้าหมายของแผนเตรียมความ
พร้อมฯ (ระยะสั้น) ที่ต้องการบรรลุในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๐.๓ 

๑.๔ จัดประชุม / สัมมนาเพื่อให้คณะกรรมการฯ / ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง / ตัวแทนได้มี
ส่วนร่วมในการจัดทําแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกําหนดเป้าหมายของแผนเตรียมความพร้อมฯ 
(ระยะสั้น) ที่ต้องการบรรลุในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๐.๑๐ 

๑.๕ จัดประชุมช้ีแจง / สื่อสาร / ทําความเข้าใจกับสํานัก / ผูท้ีม่ีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ 
- แผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) 
(ฉบับปรับปรุง) 
- แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

๐.๒๐ 

๒.๑ บรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมฯ จํานวน ๒ เป้าหมาย ๐.๗๐ 
๒.๒ จัดทํารายงานรอบ๖เดือน(ประกอบด้วย ผลการดําเนินการปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะรวมทั้งกําหนดแนวทางการปรับปรุงการดําเนินการในระยะถัดไป) 
๐.๓๐ 

   
  

 
 
 
 
 
 
 

 



- ๑๘๕ - 
 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน คะแนน 

๓.๑ บรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมฯ จํานวน ๔ เป้าหมาย ๐.๗๐ 
๓.๒ จัดทํารายงานรอบ๙เดือน(ประกอบด้วย ผลการดําเนินการปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะรวมทั้งกําหนดแนวทางการปรับปรุงการดําเนินการในระยะถัดไป) 
๐.๓๐ 

๔.๑ บรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมฯ จํานวน ๖ เป้าหมาย ๐.๗๐ 
๔.๒ จัดทํารายงานรอบ๑๒เดือน(ประกอบด้วย ผลการดําเนินการปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะรวมทั้งกําหนดแนวทางการปรับปรุงการดําเนินการในระยะถัดไป) 
๐.๓๐ 

๕.๑ จัดทํารายงานสัมฤทธิผลตามแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีรายละเอียดประกอบด้วยผลการดําเนินการ
ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการดําเนินการ 

๐.๓๕ 

๕.๒ จัดทําแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๐.๓๕ 

๕.๓ เสนอรายงานสัมฤทธิผลตามแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

๐.๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๘๖ - 
 

ตัวชีว้ัดท่ี ๒.๒ ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเปา้หมายของโครงการที่ส่วนราชการกําหนดไว้
ในแผนปฏิบตัิราชการประจําปีของสว่นราชการ 
 

โครงการ 

การให้คะแนน 
ความสาํเร็จของการ

ดําเนนิโครงการ 
(ก) 

ความสาํเร็จ
ของผลผลิต 

(ข) 

ความสาํเร็จ
ของผลลพัธ ์

(ค) 

รวม 
[(กx๐.๕)+ (ขx๐.๒๕) 

+ (คx๐.๒๕)] 
น้ําหนัก ๐.๕ น้ําหนัก๐.๒๕ น้ําหนัก ๐.๒๕ น้ําหนัก ๑.๐ 

๑. โครงการ....... …% …% …% …% 
๒. โครงการ....... …% …% …% …% 
๓. โครงการ…… …% …% …% …% 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน คะแนน 

๑.๑ มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของ  
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยคณะกรรมการ/คณะทํางานที่ได้รับมอบหมาย  
จาก อ.ก.ร. ที่เกี่ยวข้อง 

๐.๖ 

๑.๒ มาตรฐานความโปร่งใสดังกล่าวจะต้องผ่านความเห็นชอบจาก อ.ก.ร.ที่เกี่ยวข้อง
และเสนอ ก.ร. เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดําเนินการตามมาตรฐานความ
โปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๗) 

๐.๒ 

๑.๓ มีการช้ีแจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาและรายละเอียดของมาตรฐานความโปร่งใสของสว่นราชการสังกัดรัฐสภา
เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสรวมทั้งแนวทางการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความโปร่งใสให้แก่ข้าราชการในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้รับทราบและเข้าใจ 
(ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) 

๐.๒ 

๒ ผลการประเมนิไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ๑ 
๓ ผลการประเมนิไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๑ 
๔ ผลการประเมนิไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๑ 
๕ ผลการประเมนิไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๑ 

 
 
 
 
 



- ๑๘๗ - 
 
ตัวชีว้ัดท่ี ๔ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 

 
ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน คะแนน 

๑.๑ มีการจัดทําแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๐.๒ 

๑.๒ แผนการดําเนินการอย่างน้อยมีการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขา้ราชการ
รัฐสภา ข้อ ๑๙ (๔),(๕)  / ขอ้ ๒๒ (๔),(๕)  / ข้อ ๒๓ / ข้อ ๒๔/ ข้อ ๒๕ 

๐.๔ 

๑.๓ ผลลัพธ์ของการดําเนินการตามแผนฯมมีาตรการหรือแนวทางตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรฐัสภา ขอ้ ๑๙ (๔),(๕)/ข้อ ๒๒ (๔),(๕)/ข้อ ๒๓ /ข้อ ๒๔/   
ข้อ ๒๕ 

๐.๔ 

๒ มีการดําเนินการตามแผนฯได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๑ 
๓ มีการดําเนินการตามแผนฯได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๑ 
๔ มีการดําเนินการตามแผนฯได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ๑ 

๕.๑ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ๐.๕ 
๕.๒ เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง/หัวหน้าส่วนราชการ ๐.๕ 

 
เงื่อนไข 

๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องนํารายงานผลการประเมินตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์        
การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและข้อเสนอแนะในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๖ มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้เหมาะสม 

๒. แผนปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จะต้องระบุถึงแผนงานรวมถึงกิจกรรมที่จะต้องดําเนินการ 

๓. ให้มีกระบวนการภายในของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสําหรับการประเมินผลพฤติกรรมของ
ข้าราชการรัฐสภาที่สอดคล้องกับประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาพร้อมทั้งจัดทํารายงานผลของพฤติกรรม
ของข้าราชการรัฐสภาเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง/ หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๘๘ - 
 
ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 
 
ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑ - จัดทําแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยงซึ่งแผนการตรวจสอบต้องมี
องค์ประกอบครบถ้วน ดังนี้ 
• ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงที่นํามาใช้  
• การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
• การจัดลําดับความเสี่ยง 
• วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
• ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
• ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 

- แผนการตรวจสอบประจําปีได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ              
(ภายในเดือนกันยายน) 
- แผนการตรวจสอบมีการกําหนดประเภทการตรวจสอบอย่างน้อย ๓ ด้านได้แก่ 
• การตรวจสอบด้านการเงิน 
• การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ 
• การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน 

๑ 

๒ และ ๓ จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจําปี 
โดยจะต้องแสดงให้เห็นรายละเอียดดังนี้ 
• วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน 
• ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
• การจัดสรรทรพัยากร 
• แนวทางการปฏิบัติงาน 

๒ 

๔ - จัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบ 
ประกอบด้วย 
• วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
• ขอบเขตการตรวจสอบ 
• สรุปผลการตรวจสอบ 

 

๑ 

 
 
 
 
 
 
 



- ๑๘๙ - 
 
ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน คะแนน 

 เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือสั่งการให้หน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่มีในรายงานฯ 
- รายงานผลการดําเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการสั่งการ 

 

๕ มีการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการตรวจสอบการดําเนินงาน
โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน 
รวมทั้งมีการแสดงความคิดเห็น 
หรือข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บรหิารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

๑ 

 
เงื่อนไข: 

ให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดส่งเอกสารข้อมูลเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประเมินผลตามเกณฑ์
ตัวช้ีวัดนี้ให้สํานักกํากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐกรมบัญชีกลาง ดังนี้ 

 
เอกสารทีต่อ้งจดัสง่ กําหนดส่ง 

๑. แผนการตรวจสอบประจําปีที่ได้รับการอนุมัติแล้วพร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐาน
ที่แสดงให้เห็นถึงการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 

ภายในเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๖ 

๒. แผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องตามแผนการตรวจสอบประจําปีที่วางไว้ดังนี้ 
๒.๑) การตรวจสอบด้านการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ    
(อย่างน้อย ๑ เรื่อง) 
๒.๒) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน (อย่างน้อย ๒ เรือ่ง) 

ภายในเดือนมีนาคม 
๒๕๕๗ 

๓. รายงานผลการตรวจสอบภายในยกเว้นการตรวจสอบที่ดําเนินการเสร็จสิ้นภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๕๗ เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือ
สั่งการแล้วให้จดัส่งภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

จัดส่งทันทีหลังจาก
ที่นําเสนอ 
หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ
หรือสั่งการแลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๙๐ - 
ตัวชีว้ัดท่ี ๗ ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและดําเนินงานตาม     
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑ ส่วนราชการมีการระบุต้นทุนทางตรงเข้าสู่กิจกรรมย่อยหรอืศูนย์ต้นทุนในระบบ 
GFMIS และส่งมอบให้หน่วยงานในองค์กรร่วมตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
สําหรับข้อมูลคา่ใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑ 

๒.๑ 
 

จัดทําบัญชีต้นทุนผลผลิตย่อยและกิจกรรมย่อยสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผล
การคํานวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให้สํานัก
งบประมาณและกรมบัญชีกลางทราบ 

๐.๕ 

๒.๒ 
 

จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยอย่างน้อยแผนดังกล่าว 
จะต้องมีแผนทีเ่กี่ยวกับการประหยัดในเรื่อง ดังนี้ 
• กระดาษ 
• หมึกพิมพ์ 
• น้ํามัน 
• ไฟ้ฟ้า 
• น้ําประปา 

ทั้งนี้ ให้ พิจารณารายงานผลการวิ เคราะห์ของต้นทุนของเรื่องดังกล่าวใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ถ้ามี) เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการกําหนดเป้าหมายในการ
ประหยัดในเรื่องดังกล่าวรวมทั้งกําหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน  
ซึ่งแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ
องค์กรและแผนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

๐.๕ 

๓ เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลง
อย่างไรพร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและจัดทํารายงาน
สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ 

๑ 

๔ ดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนด (ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๑๐๐) 

๑ 

 

 

 

 

 



- ๑๙๑ - 
 
ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๕.๑ 
 
 

มีผลการประหยัดโดยเฉลี่ยในเรื่องต่างๆตามระดับคะแนนที่ ๒  (กระดาษ ,       
หมึกพิมพ์ , น้ํามัน , ไฟฟ้า และน้ําประปา) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ โดย 
• ผลการประหยดัโดยเฉลี่ยไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ ๕  

ได้คะแนน ๐.๗๕ คะแนน 
• ผลการประหยดัโดยเฉลี่ยไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ ๔  

ได้คะแนน ๐.๖๐ คะแนน 
• ผลการประหยดัโดยเฉลี่ยไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ ๓  

ได้คะแนน ๐.๔๕ คะแนน 
• ผลการประหยดัโดยเฉลี่ยไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ ๒ 

ได้คะแนน ๐.๓๐ คะแนน 
• ผลการประหยดัโดยเฉลี่ยไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ ๑ 

ได้คะแนน ๐.๑๕ คะแนน 

๐.๗๕ 
 
 

๕.๒ จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานและผลสําเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ  
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
ส่วนราชการ 

๐.๒๕ 

เงื่อนไข: 
-  การดําเนินการในระดับคะแนนที่ ๑, ๒ และ ๓ ให้ดําเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
-  การดําเนินการในระดับคะแนนที่ ๕ ให้ดําเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
-  ในกรณีที่ผลการดําเนินการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาไม่สามารถประหยัดทรัพยากรและพลังงานได้   
   ตามเกณฑ์การประเมินระดับคะแนน๕ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาต้องแสดงข้อมูล รายละเอียดการ   
   วิเคราะห์เปรียบเทียบผลผลิตผลลัพธ์ที่แสดงถึงผลิตภาพที่เพิ่มขึ้น (productivity) อันเนื่องมาจาก 
   การใช้ทรัพยากรและพลังงานเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเพื่อให้มีข้อมูลการเงินที่นําไปใช้ใน 
   การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานนําไปสู่การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและมีฐานข้อมูล 
   สนับสนุนการบริหารงบประมาณ 



- ๑๙๓ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 
 
 
 
 
 

คําอธิบาย และนิยามระดบัคะแนน 
ของตวัชี้วดั คํารับรองการปฏิบตัิราชการ 
ของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรกึษา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



- ๑๙๔ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

คําอธิบาย และนิยามระดับคะแนนของตัวชี้วัด 
คํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

หลักการ 

การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยนําหลักเกณฑ์ แนวทาง การกําหนดตัวชี้วัด และวิธีการวัด และประเมินผลระดับองค์กร 
และระดับสํานัก/กลุ่มงานที่ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ มาประยุกต์ใช้ให้ เหมาะสมกับการดําเนินการระดับบุคคล                 
คือ ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา โดยวัดผลผลิตและผลลัพธ์ของการดําเนินงาน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   
ตามภารกิจของผู้ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

การวัดผลงาน  จะวัดจากผลการดําเนินงานที่ได้ปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ครอบคลุม          
ทุกประเภทของงาน ได้แก่  

๑.  ผลงานตามคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
๒. ผลงานตามพันธกิจขององค์กร คือ งานสนับสนุนการตรากฎหมาย การควบคุมและตรวจสอบ          

การบริหารราชการแผ่นดิน งานด้านต่างประเทศของรัฐสภา และงานสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม      
ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย งานด้านบริหาร ด้านอํานวยการและด้านบริการสาธารณะ  

๓.  ผลงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย  
๔.  ผลงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
๕.  ภารกิจที่กําหนดเฉพาะกิจกรรม/โครงการที่ได้รับมอบหมาย 

คําจํากัดความ 

-  การปฏิบัติงานตามคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) หมายถึง ปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้คําปรึกษาของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยาก
และซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

- การปฏิบั ติงานตามพันธกิจที่ เ ป็นบทบาทหลักขององค์กร  หมายถึ ง  การปฏิบัติ งาน                  
ที่มีความสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร คือ งานสนับสนุนการตรากฎหมาย  การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินและ  
การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ งานด้านต่างประเทศของรัฐสภา และงานสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  งานด้านบริหาร ด้านอํานวยการ และด้านบริการสาธารณะ  

- การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย หมายถึง การปฏิบัติงานที่สอดคล้อง  สนับสนุน  
หรือผลักดันให้ยุทธศาสตร์ขององค์กร  บรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง  ซึ่งสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้กําหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์กรในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 

๑.  สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมืออาชีพ 
๒. สนับสนุนรัฐสภาให้มีบทบาทนําในเวทีประชาคมอาเซยีนและรัฐสภาระหว่างประเทศ 
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและพัฒนาประชาธิปไตยอย่างเป็นธรรม

และเสมอภาค 
๔. พัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งไปสู่การเป็น Smart Parliament 
๕. พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มขีดีสมรรถนะสูง 



- ๑๙๕ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

๖. สนับสนุนการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ให้ทันสมัยและพัฒนาระบบการรักษา       
ความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 

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

๑.  พัฒนาระบบปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปตามหลักบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ด ี
๒. พัฒนาฐานข้อมลูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓. พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัต ิ
 

- การปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ หมายถึง การปฏิบัติงานที่ได้ดําเนินการ      
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน (การมีส่วนร่วม 
หมายถึง ผู้ดําเนินการตามบันทึกข้อตกลงเข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการ การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ         
การตัดสินใจ การประชุมต่าง ๆ  เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดระดับองค์กร
ที่เป็นผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นผลกระทบต่อองค์กร   

- การปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการที่ได้รับมอบหมาย หมายถึง การปฏิบัติงานตามที่เลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร หรือเลขาธิการวุฒิสภา แล้วแต่กรณี มอบหมายและหรือให้ความเห็นชอบให้ปฏิบัติ ซึ่งผลผลิตและ
ผลลัพธ์ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพขององค์กร 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ประเด็นการวัดกรอบการประเมินผล จะแบ่งการวัด
ออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ การวัดผลงานตามบทบาทและหน้าที่ และการวัดผลงานที่เกิดจากการริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งการวัด 
ในลักษณะดังกล่าว ให้ความสําคัญกับการริเริ่มสร้างสรรค์หรือการค้นคว้าและเสนอแนะวิธีการทํางานแนวใหม่ของ
ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยมีกระบวนการที่มีการบูรณาการการทํางานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการวัดในลักษณะดังกล่าวมีปัจจัยผันแปรที่อาจส่งผลต่อความสําเร็จในการบรรลุถึงผลลัพธ์ของ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดังกล่าว 

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงได้กําหนดให้มีการวัดผลงานใน ๒ ส่วน คือ เชิงปริมาณ และ 
เชิงคุณภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาให้มีคุณค่ามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อส่วนราชการสังกัดรัฐสภาอย่างแท้จริง 
 

เกณฑ์การประเมินผลการปฏบิัติงานเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 

๑. ผลงานเชิงปริมาณ          น้ําหนกัรอ้ยละ ๕๐ 
  

ผู้ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาต้องคัดเลือกผลงาน          
ที่ได้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  (อาจเป็นการดําเนินงานในแผนงาน/โครงการใหม่ หรือการดําเนินงาน     
ในแผนงาน/โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินงานมากกว่า ๑ ปี)  โดยจะนําผลงาน
ทุกชิ้นที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการนํามาพิจารณา ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

๑. เป็นงานในหน้าที่ที่กําหนดไว้ โดยเป็นงานประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๑.๑ งานตามคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description)   
๑.๒ งานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานตามพันธกิจที่เป็นบทบาทหลักขององค์กร  
๑.๓ งานตามยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย   
๑.๔ งานตามภารกิจที่ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   
๑.๕ งานตามภารกิจที่กําหนดเฉพาะกิจกรรม/โครงการ 



- ๑๙๖ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

๒. งานที่ดําเนินการตาม ๑) ต้องเป็นงานที่ผ่านความเห็นชอบ หรือได้รับการมอบหมายให้ดําเนินการ       
จากเลขาธิการ 

๓. มีคํารับรองของผู้ดําเนินการและหลักฐานที่แสดงว่างานนั้นมีการปฏิบัติจริง 
๔. เป็นงานที่กําหนดวัตถุประสงค์ที่มีความชัดเจนและส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร 
๕. มีหลักฐานการรวบรวมข้อมูล/การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและการทบทวน ประกอบการกําหนด          

กรอบแนวทาง ขั้นตอนและแผนงาน/การดําเนินงาน 
 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ • มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน รอบ ๓ เดือน ที่แสดงถึงกิจกรรม ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและประเด็นสําคัญที่พบ/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ และนําเสนอ  
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

๒ • มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน รอบ ๖ เดือน ที่แสดงถึงกิจกรรม ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและประเด็นสําคัญที่พบ/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ และนําเสนอ  
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

๓ • มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน รอบ ๙ เดือน ที่แสดงถึงกิจกรรม ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและประเด็นสําคัญที่พบ/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ และนําเสนอ  
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

๔ • มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน ที่แสดงถึงกิจกรรม ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและประเด็นสําคัญที่พบ/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ และนําเสนอ  
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

๕ • งานที่ได้รับมอบหมายและดําเนินการมีความสอดคล้องกับการกําหนดตําแหน่ง  
(Job Description) ที่กําหนดอยู่ในข้อ ๑.๑ 

• งานที่ได้รับมอบหมายและดําเนินการมีความสอดคล้องกับประเภทของงานที่กําหนด
อยู่ในข้อ ๑.๒ – ๑.๕ 

• แสดงผลลัพธ์ของงานที่ชัดเจน 

หมายเหตุ  เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน ๕ เป็นการนํางานที่ดําเนินการมาคํานวณคะแนน ดังนี้ 

• งานที่ได้รับมอบหมายและดําเนินการมีความสอดคล้องกับการกําหนดตําแหน่ง (Job Description)  
ที่กําหนด (๐.๓ คะแนน) โดยแบ่งเกณฑ์ความสอดคล้องตามระดับคะแนน ดังนี้ 
- งานที่ได้รับมอบหมายมีความสอดคล้องกับการกําหนดตําแหน่ง (Job Description) น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  

จะได้รับ ๐.๒ คะแนน 
- งานที่ได้รับมอบหมายมีความสอดคล้องกับการกําหนดตําแหน่ง (Job Description) ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐  

ขึ้นไปจะได้รับ ๐.๓ คะแนน 
• งานที่ได้รับมอบหมายและดําเนินการมีความสอดคล้องกับประเภทของงานที่กําหนดอยู่ในข้อ ๑.๒ – ๑.๕ 

(๐.๒ คะแนน) โดยแบ่งเกณฑ์ความสอดคล้องตามระดับคะแนน ดังนี้ 
- งานที่ได้รับมอบหมายมีความสอดคล้องอยู่ในข้อ ๑.๒ – ๑.๕ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ จะได้รับ ๐.๑ 

คะแนน 
- งานที่ได้รับมอบหมายมีความสอดคล้องอยู่ในข้อ ๑.๒ – ๑.๕ ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป จะได้รับ ๐.๒ 

คะแนน 

ทั้งนี้ หากข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษามีผลงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดสอดคล้องกับการ
กําหนดตําแหน่ง (Job Description) จะได้รับ ๐.๕ คะแนน 



- ๑๙๗ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

• แสดงผลลัพธ์ของงานที่ชัดเจน (๐.๕ คะแนน) 
- แสดงผลลัพธ์ของงานได้ร้อยละ ๖๐  จะได้รับ ๐.๑ คะแนน 
- แสดงผลลัพธ์ของงานได้ร้อยละ ๗๐  จะได้รับ ๐.๒ คะแนน 
- แสดงผลลัพธ์ของงานได้ร้อยละ ๘๐  จะได้รับ ๐.๓ คะแนน 
- แสดงผลลัพธ์ของงานได้ร้อยละ ๙๐  จะได้รับ ๐.๔ คะแนน 
- แสดงผลลัพธ์ของงานได้ร้อยละ ๑๐๐  จะได้รับ ๐.๕ คะแนน 

โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้ 

                           จํานวนผลงานที่มีความสอดคล้องที่สําเร็จบรรลุเป้าหมาย 
 

                                            จํานวนผลงานทั้งหมด 

 

๒.  ผลงานเชิงคุณภาพ                                      น้ําหนกัรอ้ยละ ๕๐ 

คําอธิบาย  :   

การวัดผลงานเชิงคุณภาพ  พิจารณาจากระดับความสําเร็จของผลงานเชิงคุณภาพที่กําหนดไว้ในแผนงาน หรือตามที่
ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินการ เป็นงานในหน้าที่ที่กําหนดไว้โดยเป็นงานลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้น        
(๑.๑ – ๑.๕) 

โดยผู้ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา จะต้องคัดเลือกผลงาน 
เชิงคุณภาพอย่างน้อย  ๑  เรื่อง  พร้อมทั้งมีระบบการประเมินความสําเร็จด้วยตนเองตามแผนงาน/โครงการ ที่มีรายละเอียด
ครอบคลุมทุกประเด็นตามที่กําหนดไว้ในคําอธิบายของตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

 การวัดผลงานเชิงคุณภาพ คือ ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอน/แผนการดําเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน 
ระดับคะแนน คําจํากัดความ 

๑ ได้ดําเนินการตามขั้นตอน/แผนการดําเนินงาน  โดยบรรลุผลตามแผน ร้อยละ ๗๐ 

๒ ได้ดําเนินการตามขั้นตอน/แผนการดําเนินงาน  โดยบรรลุผลตามแผน ร้อยละ ๘๐ 

๓ ได้ดําเนินการตามขั้นตอน/แผนการดําเนินงาน  โดยบรรลุผลตามแผน ร้อยละ ๙๐ 

๔ ได้ดําเนินการตามขั้นตอน/แผนการดําเนินงาน  โดยบรรลุผลตามแผน ร้อยละ ๑๐๐ 

๕ -  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปปฏิบัติ  และเกิดผลประโยชน์ที่ชัดเจนแก่องค์กร 
-  ติดตามประเมินผลการดําเนินงานที่เกิดผลประโยชน์ที่ชัดเจนแก่องค์กร และจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินการ สรุปประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เหมาะสมต่อหัวหน้า  
ส่วนราชการ 

เงื่อนไข 
 - งานโครงการที่นํามาประเมินในการวัดระดับความสําเร็จของผลงานเชิงคุณภาพ ต้องเป็นงานที่ผ่านตามเกณฑ์

เชิงปริมาณ 
 - ภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาจะต้องจัดส่งรายชื่อ

งาน/โครงการพร้อมแผนปฏิบัติการ แนวทาง/ขั้นตอนการดําเนินการ ตัวชี้วัด ผลผลิต/ผลลัพธ์ สัดส่วนร้อยละ
ของความสําเร็จของการดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนฯ อย่างชัดเจน การดําเนินงานในการ
ขยายผลที่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว  

X ๑๐๐ 



 ตารางสรปุการกําหนดเจ้าภาพหลัก หน่วยงานสนับสนุน กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ด้าน  
(มิติ) 

ตัวชี้วัด เจ้าภาพหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ 

  

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็นมือ
อาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 

  

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑ ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีความ
เป็นมืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการ      
นิติบัญญัติ 

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

- 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒ ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานได้
อย่างมีความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ 

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

- 

- ๒๐๕ -   



ด้าน  
(มิติ) 

ตัวชี้วัด เจ้าภาพหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความเป็นมือ
อาชีพของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ 

  

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓.๑ ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ 

สํานักบริหารงานกลาง (ผู้รายงาน) 
สํานักประชาสมัพันธ์  สํานักการต่างประเทศ 
สํานักวิชาการ  สํานักการประชุม        
สํานักกํากับและตรวจสอบ                  
สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓  สํานักกฎหมาย  
สํานักภาษาต่างประเทศ  สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  สํานักรายงานการประชุม
และชวเลข   

- 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓.๒ ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ 

สํานักบริหารงานกลาง (ผู้รายงาน) 
สํานักประชาสมัพันธ์  สํานักการต่างประเทศ 
สํานักวิชาการ  สํานักการประชุม           
สํานักกํากับและตรวจสอบ                  
สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓  สํานักกฎหมาย  
สํานักภาษาต่างประเทศ  สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล สํานักรายงานการประชุม
และชวเลข   

- 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๔ ร้อยละความสําเร็จของการติดตามการดําเนินการ
ตามญัตติ ข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา
ก่อนการประชุมวุฒิสภาและกระทู้ถาม 

  

- ๒๐๖ -   



ด้าน  
(มิติ) 

ตัวชี้วัด เจ้าภาพหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๔.๑ ร้อยละความสําเร็จของการติดตามผลของการ
ดําเนินการตามญัตติ 

สํานักวิชาการ (ผู้รายงาน) 
 

สํานักประชาสมัพันธ์ สํานักการประชุม  
สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓  สาํนักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร            
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  
สํานักการพิมพ์ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๔.๒ ร้อยละความสําเร็จของการติดตามการดําเนินการ
ตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนการ
ประชุมวุฒิสภา 

สํานักงานประธานวุฒิสภา (ผู้รายงาน) 
 

สํานักการประชุม  สํานักรายงานการ
ประชุมและชวเลข 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๔.๓ ร้อยละความสําเร็จของการติดตามกระทู้ถาม สํานักวิชาการ (ผู้รายงาน) 
 

สํานักประชาสมัพันธ์ สํานักการประชุม  
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  
สํานักการพิมพ์ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวุฒิสภา 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ผู้รายงาน) 

สํานักงานประธานวุฒิสภา              
สํานักบริหารงานกลาง  สํานักการต่างประเทศ  
สํานักวิชาการ สํานักการประชุม      
สํานักกํากับและตรวจสอบ            
สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓  สาํนักกฎหมาย  
สํานักภาษาต่างประเทศ  สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  สํานักรายงานการประชุม
และชวเลข   
 
 

- ๒๐๗ -   



ด้าน  
(มิติ) 

ตัวชี้วัด เจ้าภาพหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

สํานักการต่างประเทศ (ผู้รายงาน)      
สํานักภาษาต่างประเทศ สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

สํานักวิชาการ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

สํานักประชาสัมพันธ์ (ผู้รายงาน) - 

ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ 

  

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ 

สํานักนโยบายและแผน  (ผู้รายงาน)   
สํานักประชาสมัพันธ์ สํานักการประชุม 
สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานัก
กรรมาธิการ ๑,๒,๓ สํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  

- 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการที่ส่วนราชการกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของส่วนราชการ 

สํานักนโยบายและแผน  (ผู้รายงาน)   
สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานักประชาสัมพนัธ์  
สํานักบริหารงานกลาง สํานักวิชาการ   
สํานักการประชุม  สํานักกฎหมาย        
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล             
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  

- 

- ๒๐๘ -   



ด้าน  
(มิติ) 

ตัวชี้วัด เจ้าภาพหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

มิติที่ ๒  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 

ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานความโปร่งใส 

สํานักนโยบายและแผน  (ผู้รายงาน) 
 
 
 

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

ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (ผู้รายงาน) 
สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานัก
ประชาสัมพันธ์  สํานักบริหารงานกลาง  
สํานักการคลังและงบประมาณ  สํานักการ
ต่างประเทศ  สํานักวิชาการ  สํานักการ
ประชุม  สํานักกํากับและตรวจสอบ     
สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓  สํานักกฎหมาย  
สํานักภาษาต่างประเทศ  สํานักรายงาน 
การประชุมและชวเลข  สํานักเทคโนโลยี

 

- ๒๐๙ -   



ด้าน  
(มิติ) 

ตัวชี้วัด เจ้าภาพหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

สารสนเทศและการสื่อสาร  สํานักการพิมพ์  
สํานักนโยบายและแผน  กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ สํานักนโยบายและแผน  (ผู้รายงาน) 
สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานัก
ประชาสัมพันธ์  สํานักบริหารงานกลาง  
สํานักการคลังและงบประมาณ            
สํานักการต่างประเทศ  สํานกัวิชาการ    
สํานักการประชุม  สํานักกํากับและตรวจสอบ   
สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓  สาํนักกฎหมาย 
สํานักภาษาต่างประเทศ  สาํนักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล สํานักรายงานการประชมุ
และชวเลข  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  สํานักการพิมพ์         
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 

มิติที่ ๓  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความสําเร็จในการบริหารงบประมาณ   

ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณใน
ภาพรวม 

สํานักการคลงัและงบประมาณ  (ผู้รายงาน) 
สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานักประชาสัมพันธ์ 
สํานักบริหารงานกลาง  สํานักการต่างประเทศ  
สํานักวิชาการ  สํานักการประชุม         
สํานักกํากับและตรวจสอบ  สํานักกรรมาธิการ 

 

- ๒๑๐ -   



ด้าน  
(มิติ) 

ตัวชี้วัด เจ้าภาพหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

๑,๒,๓  สํานักกฎหมาย  สํานักภาษาต่างประเทศ  
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สํานักรายงาน
การประชุมและชวเลข  สํานกัเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  สํานักการพิมพ์  
สํานักนโยบายและแผน  กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ตัวชี้วัดที่ ๖.๑.๑ ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน 

  

ตัวชี้วัดที่ ๖.๑.๒ ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม ๖ เดือนแรก 

  

ตัวชี้วัดที่ ๖.๑.๓ ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน 

  

ตัวชี้วัดที่ ๖.๑.๔ ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ตามแผน 

  

ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน  (ผู้รายงาน)  
สํานักการคลังและงบประมาณ  

สํานักงานประธานวุฒิสภา สาํนัก
ประชาสัมพนัธ์  สํานักบริหารงานกลาง  
สํานักการต่างประเทศ  สํานกัวิชาการ 
สํานักการประชุม สํานักกํากับและ
ตรวจสอบ สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓  
สํานักกฎหมาย สํานักภาษาต่างประเทศ 
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล           
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
สํานักการพิมพ์  สํานักนโยบายและแผน 

- ๒๑๑ -   



ด้าน  
(มิติ) 

ตัวชี้วัด เจ้าภาพหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตและดาํเนนิงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

สํานักการคลงัและงบประมาณ  (ผู้รายงาน) 
สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักประชาสัมพันธ์  
สํานักบริหารงานกลาง  สํานักการต่างประเทศ  
สํานักวิชาการ สํานักการประชุม สํานักกํากับ
และตรวจสอบ สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓  
สํานักกฎหมาย สํานักภาษาต่างประเทศ 
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักรายงาน
การประชุมและชวเลข สํานกัเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  สํานักการพิมพ์  
สํานักนโยบายและแผน  กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 

มิติที่ ๔  มิติด้านการพัฒนาองค์กร 

ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่องตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ประจําปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  

ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง และจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
(หมวด ๑ - ๖) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ  

สํานักนโยบายและแผน  (ผู้รายงาน)     
สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานัก
ประชาสัมพนัธ์  สํานักบริหารงานกลาง  
สํานักการคลังและงบประมาณ  สํานักการ
ต่างประเทศ  สํานักวิชาการ  สํานักการ
ประชุม  สํานกักํากับและตรวจสอบ      

 

ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ ระดับคะแนนของผลลัพธ์การดําเนินการ (หมวด ๗) 
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

- ๒๑๒ -   



ด้าน  
(มิติ) 

ตัวชี้วัด เจ้าภาพหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓  สาํนักกฎหมาย 
สํานักภาษาต่างประเทศ  สาํนักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล สํานักรายงานการประชมุ
และชวเลข  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  สํานักการพิมพ์         
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

- ๒๑๓ -   



- ๑๔๑ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

มิติท่ี ๑  :  มิติด้านประสิทธิผลการปฏบิัติราชการ น้ําหนักร้อยละ  ๕๐ 

 

กรอบตัวชี้วดั  ผู้รับผิดชอบ 
โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

 

ประเด็นการประเมิน  :    ผลสําเร็จตามยุทธศาสตร์และผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
 ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ วัดจากระดับความสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้ วัดของผลผลิต (Output)   
และผลลัพธ์ (Outcome) ตามแผนปฏิบัติราชการที่ครอบคลุมผลงานตามยุทธศาสตร์และผลงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 ประเด็นการประเมินประกอบด้วย 

๑) ผลสําเร็จของการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
๒) ผลสําเร็จของการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 

 

      ตัวชี้วัดที่ ๑  ระดับความสําเร็จในการบรรลเุปา้หมายตามยุทธศาสตร ์  
  น้ําหนักร้อยละ  ๓๕   
 
 

 ตัวชี้วัดที่ ๑.๑  ร้อยละความสาํเร็จของการพัฒนาความเป็นมืออาชพีในการสนับสนนุ 
 กระบวนการนติิบัญญัติ  
  น้ําหนักร้อยละ  ๑๘   
   

 
ตัวชี้วัด ๑.๑.๑ ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุน 
  กระบวนการนิติบัญญัติ    

          น้ําหนักร้อยละ  ๔ 
 
ผู้รับผิดชอบ 

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

 หน่วยงานสนับสนุน - 
คําอธิบาย 
  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีภารกิจหลักในการสนับสนุนการประชุมวุฒิสภาและการประชุมคณะกรรมาธิการ
เพื่อให้การตรากฎหมายและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ      
มีประสิทธิผล ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ บุคลากร      
ท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมจึงควรมีการพัฒนาเพื่อไปสู่ความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านประชุม 



- ๑๔๒ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

  ความหมายโดยสรุปของ “มืออาชีพ” คือ ผู้ท่ีปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้ และประสบการณ์ท่ีได้สั่งสมและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความรอบรู้ในงานที่ปฏิบัติอย่างลึกซ้ึง มีผลงานท่ีมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ และมีความ
มุ่งมั่นทํางานเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรประเทศชาติและประชาชน 

ดังนั้น ความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านประชุม หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินการประชุมด้านต่างๆ เช่น การจัดการประชุม การจัดทําบันทึกการประชุม 
การจัดทําสรุปผลการประชุม การจัดทําหนังสือยืนยันมติ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง การสืบค้น
ข้อมูล และข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ ฯลฯ ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ            
มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ 
  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้กําหนดให้มีการประเมินตัวชี้วัดท่ี ๑.๑ ระดับ
ความสําเร็จในการบริหารจัดการด้านการประชุม ด้านวิชาการและเลขานุการในกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมืออาชีพ  
โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุม 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้กําหนดให้มี ตัวชี้ วัดสมรรถนะเฉพาะ 
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านประชุมในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ  
โดยกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะประเมินสมรรถนะความเป็นมืออาชีพด้านการประชุมของข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งประเภท
วิชาการ สายงานนิติการ และสายงานวิทยาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงได้กําหนดให้มี       
การประเมินตัวชี้วัดร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 
  ในปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๕๖ท่ีผ่านมาได้กําหนดให้มีการประเมินร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับ            
ขีดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุมในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 
ซ่ึงเป็นการดําเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยขยายผลการดําเนินการในกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุม
ข้าราชการทุกคนผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ สายงานนิติการ และสายงานวิทยาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการตรากฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์ให้มีการประเมินข้าราชการทุกคนผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ สายงาน     
นิติการ และสายงานวิทยาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรากฎหมาย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความเป็น       
มืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุมในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
 สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กําหนดให้มีการประเมินร้อยละของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานได้อย่างมีความเป็น  
มืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติซ่ึงเป็นการต่อยอดจากการประเมินร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับ       
ขีดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุมในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ    
จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงจะมีการประเมินที่ครอบคลุมบุคลากรทุกคนในสายงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีความเข้มข้น
มากขึ้น โดยการประเมินนั้น จะไม่ใช่เพียงแค่การประเมินการผ่านระดับขีดสมรรถนะเฉพาะด้านความเป็นมืออาชีพ       
การบริหารจัดการด้านการประชุมฯ เท่านั้น แต่ยังจะต้องพิจารณาถึงแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กร ท่ีสอดคล้องกับ   
Career path หรือ IDP หรือ PMS ด้วยเช่นกัน เนื่องจากจะต้องคํานึงถึงการมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็น      
มืออาชีพ ซ่ึงวงรอบของการพัฒนาบุคลากรนั้นจะต้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาบุคลากร ท่ีจะพัฒนาบุคลากรไปสู่ความเป็น  
มืออาชีพ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการปรับปรุง พัฒนา ทบทวน แผนการดําเนินการ และจะต้องเชื่อมโยงกับระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท้ังระบบ เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนระดับ เป็นต้น 
 นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ ซ่ึงส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภามียุทธศาสตร์หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยเช่นกัน ดังนั้นการพัฒนา
ความเป็นมืออาชีพในกระบวนการนิติบัญญัติจะไม่ใช่เพียงการพัฒนาความเป็นมืออาชีพสําหรับกระบวนการนิติบัญญัติ
ภายในประเทศเท่านั้น แต่จะต้องพิจารณาถึงกระบวนการนิติบัญญัติท่ีเชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน   
ด้วยเช่นกัน พร้อมกันนี้การดําเนินการเตรียมความพร้อมในมิติต่างๆ จะต้องคํานึงถึงองค์ประกอบร่วมของเนื้อหา ดังต่อไปนี้  

๑. เนื้อหาของประชาคมอาเซียนที่อาเซียนกําหนดและผูกพันประเทศไทย 
๒. กฎระเบียบและระบบงานของอาเซียนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน 
๓. บทบาทและอํานาจหน้าท่ีของรัฐสภา (หมายถึง รัฐสภาไทยและสมัชชารัฐสภาอาเซียน)        
ในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนในบริบทรัฐสภาและนิติบัญญัติ 



- ๑๔๓ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

X ๑๐๐ 

  การดําเนินการดังกล่าวข้างต้น จะเป็นการดําเนินการเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ  
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในอนาคต 
 สําหรับการดําเนินการตามตัวชี้ วัดร้อยละของบุคลากรท่ีปฏิบั ติงานได้อย่างมีความเป็นมืออาชีพ                
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ มีกระบวนการขั้นตอน ดังนี้ 
  ๑ .ให้แต่ละส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยข้าราชการรัฐสภา 
และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ในด้านกระบวนการนิติบัญญัติและด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานภายนอก 
โดยให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าท่ี จัดทํากระบวนการขั้นตอนหรือแนวทางในการประเมินการปฏิบัติงานได้อย่างมีความ
เป็นมืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ นอกเหนือจากขีดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพฯ     
แล้วควรจะพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ ท่ีจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ โดยอย่างน้อยจะต้องมีการส่งเสริมพัฒนา
กระบวนการนิติบัญญัติเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  ๒. นํากระบวนการหรือแนวทางในการประเมินการปฏิบัติงานได้อย่างมีความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติเสนอคณะกรรมการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ 
  ๓. จัดประชุมชี้แจงให้แก่ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายทุกคนจากสํานักต่างๆ ท่ีมีภารกิจท่ีเกี่ยวข้องให้มีความรู้ 
ความเข้าใจกระบวนการขั้นตอนหรือแนวทางในการประเมินการปฏิบัติงานได้อย่างมีความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ   
  ๔. ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงานได้อย่างมีความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติตามที่
คณะกรรมการฯ กําหนด รอบ ๖ เดือน เพื่อนําผลการประเมินไปทําการพัฒนาบุคลากรพร้อมท้ังจัดทํารายงาน              
ผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันครบรอบระยะเวลา ๖ เดือน 
  ๕. จัดทําแผนพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ       
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และดําเนินการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนฯ  
  ๖. กํากับ ติดตามการดําเนินการพัฒนาข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการสายงานนิติการและสายงาน
วิทยาการตามแผนพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 
  ๗. ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงานได้อย่างมีความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติตามท่ี
คณะกรรมการฯ กําหนดรอบ ๑๒ เดือน เพื่อนําผลการประเมินไปประเมินความสามารถของบุคลากรที่ผ่านขีดสมรรถนะฯ      
พร้อมทั้งจัดทํารายงานผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ รวมทั้งจะต้องมีแนวทางในการพัฒนาข้าราชการ         
ท่ีไม่ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานได้อย่างมีความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทราบเพื่อแจ้งผลต่อหัวหน้าส่วนราชการ
ทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
เกณฑ์การประเมิน 

๑.   กลุ่มเป้าหมายท่ีดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้แก่ ข้าราชการทุกคนผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ   
สายงานนิติการสายงานวิทยาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒. พิจารณาจากร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานได้อย่างมีความเป็น
มืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติโดยเปรียบเทียบกับจํานวนบุคลากรทุกคนในสายงาน            
ท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
 

จํานวนบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้องที่ผ่านเกณฑ์ตามระดับท่ีกําหนด 
                  จํานวนบุคลากรทุกคนในสายงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 



- ๑๔๔ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.๑.๑ ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีความ

เป็นมืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติ
บัญญัติ 

๔ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

 

 

เงื่อนไข 
 ข้าราชการของหน่วยงานที่มีภารกิจในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ จะต้องปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐาน
ความเป็นมืออาชีพเช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ท้ังนี้ หากไม่ดําเนินการจะถูกหักคะแนนอย่างน้อย ๐.๕ คะแนน 
 
 
 

 

 

ตัวชี้วัดที่  ๑.๑.๒  ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ 

  น้ําหนักร้อยละ ๔ 
 
 
 

  

ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าภาพหลัก  สํานักพัฒนาทรัพยากรบคุคล (ผู้รายงาน) 
  สํานักการประชุม  สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓  สํานักกํากับและตรวจสอบ 
  สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  สํานักวิชาการ  สํานักกฎหมาย 

 หน่วยงานสนับสนุน - 
 
คําอธิบาย 
 การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ไม่ใช่เพียงแค่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือปฏิบัติงาน       
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเท่านั้น แต่การปฏิบัติงานดังกล่าวจะต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้สูงสุด   
ซ่ึงการประเมินร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการ        
นิติบัญญัตินี้ จะเป็นการวัดถึงผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ประโยชน์จากความเป็นมืออาชีพ  
ได้อย่างแท้จริง โดยมีประเด็นการสํารวจ  ดังนี้ 

๑. ความพึงพอใจด้านความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 
๒. ความพึงพอใจด้านทักษะการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 
๓. ความพึงพอใจด้านพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน 
๔. ความพึงพอใจด้านคุณภาพของงาน 

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

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ร้อยละ ๗๐ 
๒ ร้อยละ ๗๕ 
๓ ร้อยละ ๘๐ 
๔ ร้อยละ ๘๕ 
๕ ร้อยละ ๙๐ 

 
 



- ๑๔๕ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 
ตัวชี้วัด ๑.๑.๓  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุน

กระบวนการนิติบัญญัติ  
  น้ําหนักร้อยละ ๔ 
 

คําอธิบาย 
  ความเป็นมืออาชีพของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานหรือ
หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ ได้แก่ การประชุมวุฒิสภาและการประชุม
คณะกรรมาธิการ เพื่อให้การตรากฎหมายและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นไปอย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ ุทธศักราช ๒๕๕๐ ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา    
พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนั้น บุคลากรหรือหน่วยงานที่มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ    
การส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ จึงควรมีการพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการ
ด้านการประชุม ท้ังนี้ เพื่อให้ภารกิจในการสนับสนุนการตรากฎหมายของวุฒิสภาและรัฐสภามีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดให้มีตัวชี้วัดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของความเป็น 
มืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุมและด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ โดยกําหนด
กลุ่มเป้าหมายที่จะประเมินสมรรถนะความเป็นมืออาชีพด้านการประชุมของข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ  
สายงานนิติการ และสายงานวิทยาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีการประเมินความเป็น  
มืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติสําหรับสายงานสนับสนุนต่างๆ จํานวน ๕ สายงาน และในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เห็นควรให้ยังคงมีการประเมินความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติสําหรับสายงาน
สนับสนุนดังกล่าวและได้กําหนดสายงานที่จะนํามาประเมินเพิ่มเติมคอืสายงานด้านวิเทศสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑.  สายงานทรัพยากรบุคคล (กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ)โดยมีผู้รับผิดชอบ คือ สํานักบริหารงานกลาง 
  ๒.  สายงานวิชาการโสตทัศนศึกษาและสายงานปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาโดยมีผู้รับผิดชอบ คือ สํานักประชาสัมพันธ์ 
  ๓.  สายงานปฏิบัติงานตํารวจรัฐสภา โดยมีผู้รับผิดชอบ คือ สํานักบริหารงานกลาง 
  ๔.  สายงานปฏิบัติงานชวเลขโดยมีผู้รับผิดชอบ คือ สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

  ๕.  สายงานปฏิบั ติงานบันทึกข้อมูล (สํานักวิชาการ สํานักการประชุม สํานักกํากับและตรวจสอบ          
สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ และสํานักกฎหมาย) โดยมีผู้รับผิดชอบ คือ สํานักวิชาการ สํานักการประชุม
สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ และสํานักกฎหมาย 

  ๖. สายงานวิเทศสัมพันธ์ โดยมีผู้รับผิดชอบ คือ สํานักการต่างประเทศ สํานักภาษาต่างประเทศ   
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.๑.๓.๑ ร้ อ ยละของการปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐ านการ

ปฏิบัติงานของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ 

๒ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๑.๑.๓.๒ ร้อยละความพึงพอใจท่ีมีต่อการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ 

๒ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

 
 
 
 



- ๑๔๖ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓.๑  ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสายงานสนับสนุน 
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ     
       น้ําหนักร้อยละ ๒ 

 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบ 

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

  สํานักภาษาต่างประเทศ  สํานักการต่างประเทศ  
หน่วยงานสนับสนุน - 

คําอธิบาย 
 มาตรฐานการปฏิบัติงานของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ หมายถึง ข้อกําหนด
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสายงานสนับสนุนด้านการประชุม เช่น การรักษาความปลอดภัยด้านบุคคล อาคารสถานที่  
การจดบันทึกรายงานการประชุม การจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม การอํานวยความสะดวกด้านอื่นๆ ให้กับสมาชิก
วุฒิสภา เป็นต้น ซ่ึงมาตรฐานการปฏิบัติงานของสายงานสนับสนุนดังกล่าวข้างต้น จะมีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้
การบริหารจัดการด้านการประชุมวุฒิสภาในการตรากฎหมายและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น 
 สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีการดําเนินการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของสายงานสนับสนุน
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติเรียบร้อยแล้ว โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างสํานักท่ีมีสายงาน
สนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ ในการจัดทําแผนการดําเนินการ ตลอดจนจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
จึงได้มีภารกิจหลัก และยุทธศาสตร์ขององค์กร ท่ีจะเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนดังกล่าว ซ่ึงสายงาน       
วิเทศสัมพันธ์นั้นเป็นสายงานสนับสนุนที่สําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวของสํานักงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงเห็นควรให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
สายงานสนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ โดยเพิ่มการประเมินฯ สําหรับสายงานวิเทศสัมพันธ์ซ่ึงจะให้มีการ
กําหนดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของสายงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานให้ไปสู่ความเป็นมืออาชีพรวมถึงจะเป็นการดําเนินการเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในอนาคต 
 โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ นั้นให้ดําเนินการโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นโดยมีข้าราชการของสํานัก
ท่ีมีสายงานสนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติเช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.๑.๓.๑ ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการ
นิติบัญญัติ 

๒ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 



- ๑๔๗ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓.๒  ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของสายงานสนับสนุนในการ
สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 

  น้ําหนักร้อยละ ๒ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
ผู้รับผิดชอบ 

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

หน่วยงานสนับสนุน - 
 

คําอธิบาย  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีการดําเนินการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของสายงานสนับสนุน
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จะมีการประเมินผลร้อยละของการปฏิบัติ    
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสายงานสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ ซ่ึงการวัดผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ดังกล่าวไม่ใช่เพียงแค่การวัดผลการปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเท่านั้น แต่การปฏิบัติงานดังกล่าวจะต้องสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้สูงสุด ซ่ึงการประเมินร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัตินี้ จะเป็นการวัดถึงผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
อย่างมปีระสิทธิภาพ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมีประเด็นการสํารวจ  ดังนี้ 

๑. ความพึงพอใจด้านมาตรฐานการทํางานของผู้ปฏิบัติงาน 
๒. ความพึงพอใจด้านความเต็มใจในการให้บริการของผู้ปฏิบัติงาน 
๓. ความพึงพอใจด้านคุณภาพของงาน 
๔. ความพึงพอใจในการปรับปรุงการให้บริการ 

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

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ร้อยละ ๗๐ 
๒ ร้อยละ ๗๕ 
๓ ร้อยละ ๘๐ 
๔ ร้อยละ ๘๕ 
๕ ร้อยละ ๙๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๔๘ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

X ๑๐๐ 

 

 
          ตัวชี้วัด ๑.๑.๔ ร้อยละความสําเร็จของการติดตามการดําเนินการตามญัตติ ข้อปรึกษาหารือ 

ของสมาชิกวุฒิสภาก่อนการประชุมวุฒิสภาและกระทู้ถาม 

  น้ําหนักร้อยละ ๖ 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๔.๑ ร้อยละความสําเร็จของการติดตามผลการดําเนินการตามญัตติ 

         น้ําหนักร้อยละ ๒ 
 
 
 

คําอธิบาย 
ญัตติ  หมายถึง เรื่องหรือปัญหาที่สมาชิกวุฒิสภาหรือคณะรัฐมนตรี เสนอเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา   

เป็นข้อเสนอใดๆ ท่ีมีความมุ่งหมายจะให้วุฒิสภาพิจารณาดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอันอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของวุฒิสภา    
ซ่ึงอาจนําไปสู่การลงมติหรือวินิจฉยัชี้ขาดว่าจะให้ปฏิบัติอย่างไร 

ท้ังนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีการดําเนินการประเมินผลร้อยละความสําเร็จการติดตามผลการดําเนินการ   
ตามญัตติ เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้มีกระบวนการขั้นตอนในการ ติดตาม ให้รัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่มีหน้าท่ี
โดยตรงในการนําญัตติของท่ีประชุมไปดําเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมในเวลาที่ท่ีประชุมกําหนด พร้อมทั้ง         
ให้รายงานผลการดําเนินการหรือผลความคืบหน้ามายังส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเพื่อจะได้รายงานต่อที่ประชุมสภาต่อไป 

ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงให้มีการดําเนินการประเมินผลร้อยละความสําเร็จการติดตามผลการดําเนินการ
ตามญัตติอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินร้อยละความสําเร็จของการติดตามผลการดําเนินการตามญัตติ เพิ่มขึ้นจาก         
ปีท่ีผ่านมา 

 
ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าภาพหลัก สํานักวิชาการ (ผูร้ายงาน)   

หน่วยงานสนับสนุน สํานักประชาสัมพันธ์  สํานักการประชุม  สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓   
สํานักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักการพิมพ์ 

 
สูตรการคํานวณ 

=  จํานวนญัตติท่ีมีการรายงานผลการดําเนินงานหรือรายงานความคืบหน้าของการดําเนินการ 
          จํานวนญัตติท้ังหมดที่ท่ีประชุมมอบหมายให้ส่วนราชการต่าง ๆ ดําเนินการ 

 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.๑.๔.๑ ร้อยละความสําเร็จของการติดตาม 

ผลการดําเนินการตามญัตติ 
๒  ๖๐ 

 
๖๕ 

 
๗๐ 

 
๗๕ 

 
๘๐ 

 
 

 
 
 



- ๑๔๙ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

X ๑๐๐ 

เงื่อนไข 
 ๑. มีการจัดทําแผนการดําเนินการในการติดตามการดําเนินการตามญัตติในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ  หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ  เป็นต้น 
 ๒. มีการเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีแสดงถึงผลการดําเนินการตามญัตติท่ีหน่วยงานต่างๆ ได้รายงาน
ผลการดําเนินการตามญัตติ 
 ๓. มีการจัดทํารายงานการศึกษา วิเคราะห์ ผลการดําเนินการตามญัตติตามข้อ ๒ ส่งผลกระทบต่อการบรรเทา
ความเดือดร้อนและเร่งรัดให้มีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและประเทศชาติในภาพรวม สอดคล้อง       
ตามวัตถุประสงค์ของการเสนอญัตติหรือไม่ อย่างไรรวมทั้งมีการเผยแพร่ผลการดําเนินการตามญัตติให้ประชาชนได้รับทราบ
ผ่านช่องทางต่างๆ 

 ท้ังนี้ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะต้องดําเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าว หากไม่ดําเนินการจะถูกหักคะแนน 
อย่างน้อย ๐.๕ คะแนน 
 
 

 
ตัวชี้วัดที่  ๑.๑.๔.๒    ร้อยละความสําเร็จของการติดตามการดําเนินการตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิก

วุฒิสภาก่อนการประชุมวุฒิสภา 
น้ําหนักร้อยละ  ๒ 

 
 

คําอธิบาย 
การขอปรึกษาหารือก่อนการประชุมวุฒิสภา เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สมาชิกวุฒิสภาใช้เป็นเวทีในการนําเสนอ

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้รัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนําไปสู่การช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหา 
อย่างไรก็ตาม การดําเนินการที่ผ่านมายังไม่มีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน เนื่องจากเป็นเรื่องที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในข้อบังคับ 
การประชุมวุฒิสภาและไม่ได้เป็นเรื่องที่บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ข้อหารือบางส่วนจึงไม่ได้ถูกนําไป
ดําเนินการตามความประสงค์ของผู้หารือ ต่อมาได้เล็งเห็นประโยชน์ท่ีประชาชนจะพึงได้รับจากการนําเสนอปัญหา         
ผ่านที่ประชุมวุฒิสภา ประธานวุฒิสภาจึงมีดําริให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภารับข้อหารือของสมาชิกวุฒิสภามาดําเนินการ      
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

ท้ังนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีการดําเนินการประเมินผลร้อยละความสําเร็จของการติดตามการดําเนินการ  
ตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนการประชุมวุฒิสภา เพื่อให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีกระบวนการขั้นตอน  
ในการติดตามให้รัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่มีหน้าท่ีนําข้อปรึกษาหารือก่อนการประชุมวุฒิสภาไปพิจารณาดําเนินการ       
เพื่อรายงานผลการดําเนินการหรือผลความคืบหน้ามายังสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อจะได้รายงานต่อประธานวุฒิสภา 
และแจ้งให้สมาชิกวุฒิสภาท่ีเป็นเจ้าของข้อปรึกษาหารือได้รับทราบต่อไป 

ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงให้มีการดําเนินการประเมินผลความสําเร็จของการติดตามการดําเนินการตาม  
ข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนการประชุมวุฒิสภาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินร้อยละความสําเร็จของ       
การติดตามการดําเนินการตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนการประชุมวุฒิสภาเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 

 
ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าภาพหลัก สํานักงานประธานวุฒิสภา (ผู้รายงาน) 
หน่วยงานสนับสนุน สํานักการประชุม  สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  

 

สูตรการคํานวณ 
=        จํานวนข้อปรึกษาหารือที่มีการรายงานผลการดําเนินการหรือรายงานความคืบหน้าของการดําเนินการ 

จํานวนข้อปรึกษาหารือทั้งหมดที่มอบหมายให้ส่วนราชการต่าง ๆ ดําเนินการ 
 



- ๑๕๐ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.๑.๔.๒ ร้อยละความสํา เร็จของการติดตาม 

การดําเนินการตามข้อปรึกษาหารือของ
สมาชิกวุฒิสภาก่อนการประชุมวุฒิสภา 

๒ ๖๕ ๖๗.๕ ๗๐ ๗๒.๕ ๗๕ 

 

เงื่อนไข 
 ๑ .  มีการจัดทําแผนการดําเนินการในการติดตามการดําเนินการตามข้อปรึกษาหารือในส่วนที่อ ยู่               
ในความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  เป็นต้น 
 ๒. มีการเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีแสดงถึงผลการดําเนินการตามข้อปรึกษาหารือที่หน่วยงานต่างๆ 
ได้รายงานผลการดําเนินการตามการขอปรึกษาหารือ 
 ๓. มีการจัดทํารายงานการศึกษา วิเคราะห์ ผลการดําเนินการตามข้อปรึกษาหารือตามข้อ ๒ ส่งผลกระทบ    
ต่อการบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งรัดให้มีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและประเทศชาติ 
ในภาพรวม สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของข้อปรึกษาหารือหรือไม่ อย่างไรรวมทั้งมีการเผยแพร่ผลการดําเนินการ 
ตามข้อปรึกษาหารือให้ประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ  
 ท้ังนี้ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะต้องดําเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าว หากไม่ดําเนินการจะถูกหักคะแนน 
อย่างน้อย ๐.๕ คะแนน 
 
 
 
 
          ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๔.๓  ร้อยละความสําเร็จของการติดตามกระทู้ถาม 

         น้ําหนักร้อยละ ๒ 
 
 
 

คําอธิบาย 

 กระทู้ถาม คือ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินอย่างหนึ่ง ซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาทุกคนมีสิทธิต้ังกระทู้ถาม
รัฐมนตรีในเรื่องใดที่เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีได้ แต่รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิท่ีจะไม่ตอบเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควร
เปิดเผย เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สําคัญของแผ่นดิน 

การเสนอกระทู้ถาม กรณีท่ีเกี่ยวกับประโยชน์สําคัญของแผ่นดินหรือมีเหตุฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วน       
ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ หรือกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมหรือเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง หรือกระทบกระเทือนต่อสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่
รัฐมนตรีควรจะต้องชี้แจงหรือดําเนินการโดยทันทีนั้น จะตั้งกระทู้ถามด่วนก็ได้ 

ท้ังนี้ ในปีท่ีผ่านมายังไม่มีการดําเนินการนํากระทู้ถามมาประเมินผลความสําเร็จ ดังนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๗      
จึงได้กําหนดใหมี้การดําเนินการประเมินผลร้อยละความสําเร็จของการติดตามกระทู้ถาม เพื่อให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
มีกระบวนการและขั้นตอนในการติดตามให้ส่วนราชการที่มีหน้าท่ีนํากระทู้ถามไปดําเนินการและรายงานผลการดําเนินการ
หรือผลความคืบหน้ามายังสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามระยะเวลาที่กําหนด 

การประเมินร้อยละความสําเร็จของการติดตามกระทู้ถามจะมุ่งเน้นประเมินเฉพาะกระทู้ถามทั่วไปท่ีมีการถาม
และตอบในที่ประชุมวุฒิสภา(สําหรับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา) เนื่องจากเรื่องดังกล่าวส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีส่วน    
ในการขับเคล่ือนหรือผลักดันให้มีการดําเนินการถาม/ตอบ ในที่ประชุมวุฒิสภาให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ท้ังนี้จะคิด
คะแนนจากกระทู้ท่ีถูกต้องตามข้อบงัคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ เท่านั้น 
 



- ๑๕๑ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

X ๑๐๐ 

ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าภาพหลัก สํานักวิชาการ (ผูร้ายงาน)   

หน่วยงานสนับสนุน สํานักประชาสัมพันธ์  สํานักการประชุม  
สํานักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักการพิมพ์ 

 
สูตรการคํานวณ 

=   จํานวนกระทู้ถามที่มีการถามตอบในที่ประชุมสภาซ่ึงมีการติดตามผลการดําเนินการ 
    หรือรายงานความคืบหน้าของการดําเนินการ 

                 จํานวนกระทู้ถามท้ังหมดที่ได้มีการถามและตอบในที่ประชุมวุฒิสภา 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.๑.๔.๓ ร้อยละความสํา เร็จของการติดตาม 

กระทู้ถาม 
๒ ๖๐ 

 
๖๕ 

 
๗๐ 

 
๗๕ 

 
๘๐ 

 

เงื่อนไข 
 ๑. มีการจัดทําแผนการดําเนินการในการติดตามกระทู้ถามในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ หน่วยงาน            
ท่ีรับผิดชอบ เป็นต้น 
 ๒. มีการเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีแสดงถึงผลการติดตามกระทู้ถามดังกล่าวไปยังสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี และสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

 ๓. มีการจัดทํารายงานการศึกษา วิเคราะห์ ผลการติดตามกระทู้ถามตามข้อ ๒ นั้น ว่าได้ส่งผลกระทบต่อการ
ตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของกระทู้ถามหรือไม่อย่างไรรวมทั้งมีการ
เผยแพร่ผลการติดตามกระทู้ถามให้ประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ  
 ท้ังนี้ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะต้องดําเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าว หากไม่ดําเนินการจะถูกหักคะแนน 
อย่างน้อย ๐.๕ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒   ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวุฒิสภา 
 

  น้ําหนักร้อยละ ๖ 

 

ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าภาพหลัก  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ผู้รายงาน) 
หน่วยงานสนับสนุน  สํานักท่ีเกี่ยวข้อง 

คําอธิบาย 
การดําเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ถูกกําหนดไว้      

ในแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕– ๒๕๕๙) ในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนา
ฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดทําแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการนํา



- ๑๕๒ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสร้างมาตรฐานการให้บริการสารสนเทศ
ในองค์กรให้สามารถรองรับภารกิจหลักของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการบูรณาการการดําเนินการประกอบด้วย 

(๑) แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕– ๒๕๕๙) ในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒
พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

(๒) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
และ  

(๓) งานตามนโยบาย  

ดังนั้น เพื่อให้การบริการข้อมูล ข้อสนเทศ และข่าวสารอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของผู้ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและการสนับสนุนการดําเนินงานของสมาชิก
วุฒิสภา ดังนั้น แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙    
จึงเป็นกลไกที่สําคัญในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ         
ท่ีกําหนดไว้ให้เป็นรูปธรรมโดยการวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ       
การสื่อสารของวุฒิสภาพ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
กําหนดเป็นระดับของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า

ของขั้นตอนที่ดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ 
คะแนน 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 

• ทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทดังกล่าวสําหรับ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙  
ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
• ดําเนินการกําหนดเป้าหมาย / เป้าประสงค์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการจะบรรลุ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 
• ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๕๗ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
• จัดประชุม/สัมมนา ให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ / งานในแผนปฏิบัติการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ทราบ
และถือปฏิบัติ 

๒ • สามารถบรรลุเป้าหมายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
๓ • สามารถบรรลุเป้าหมายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
๔ • สามารถบรรลุเป้าหมายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๕ • สามารถบรรลุเป้าหมายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

 



- ๑๕๓ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

เงื่อนไข 
 ๑. ในการดําเนินการโครงการตามแผนแม่บทฯ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดําเนินการภายใต้งบประมาณ      
ท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 ๒. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ จะต้องประกอบด้วย แนวทาง/ขั้นตอนการดําเนินการ ตัวชี้วัด ผลผลิต/ผลลัพธ์ รวมทั้ง สัดส่วนร้อยละของการ
บรรลุเป้าหมายตามระดับคะแนนที่ ๒ – ๕ 
 ๓. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามระดับคะแนนที่ ๒ – ๕ จะประเมินจากผลผลิต/ผลลัพธ์ ท่ีเป็นรูปธรรม  
ซ่ึงเกิดจากการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการ 
วุฒิสภาฯ และสอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดังกล่าว 
 ๔. ส่วนราชการต้องมีการรายผลการดําเนินการ รอบ ๖ เดือน / ๙ เดือน / ๑๒ เดือน พร้อมทั้งจัดทํารายงาน    
ผลการดําเนินการ ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งกําหนดแนวทางการปรับปรุงการดําเนินการในระยะถัดไป และรายงานผล       
ต่อหัวหน้าส่วนราชการทุกไตรมาส 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓   ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนนิการเตรยีมความพร้อมในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน 
 
  น้ําหนักร้อยละ ๖ 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าภาพหลัก สํานักการต่างประเทศ (ผู้รายงาน) 

สํานักภาษาต่างประเทศ  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยงานสนับสนุน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

คําอธิบาย 
• แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) ได้กําหนดทิศทางการพัฒนา   

เพื่อก้าวสู่สากลโดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๗ การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน  

• สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในฐานะหน่วยงานที่ทําหน้าท่ีสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติให้แก่
วุฒิสภาท้ังในด้านวิชาการ ด้านการประชุม และการบริการให้มีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพ ได้ตระหนักถึง
ผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันอันเนื่องมาจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน กอปรกับประธาน
วุฒิสภาได้มีดําริเน้นยํ้าถึงความสําคัญของวุฒิสภากับการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซ่ึงแนวทางหนึ่ง    
คือ การส่งเสริมให้บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความตระหนักรู้เรื่องอาเซียนเพิ่มมากขึ้นและมีทักษะความ
พร้อมในการทํางานทุกด้านเพื่อสนับสนุนภารกิจของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ รวมทั้งการพัฒนาฐานข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย ในการนี้ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้จัดทําแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

• แผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน (ASEAN Community) ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาได้กําหนดมาตรการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 

มาตรการที่ ๑  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
มาตรการที่ ๒  พัฒนาฐานข้อมูลและเผยแพร่ฐานข้อมูลของรัฐสภาไทยและ 

ความรู้เกี่ยวกับรัฐสภาและข่าวสารของประเทศอาเซียน 
มาตรการที่ ๓  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กับประเทศสมาชิกอาเซียน 

 



- ๑๕๔ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
กําหนดเป็นระดับของความสําเร็จ (Milestone)แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า

ของขั้นตอนที่ดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ 
คะแนน 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 

 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ • ทบทวนแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ 
• จัดประชุม / สัมมนาเพื่อให้คณะกรรมการฯ / ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง / ตัวแทนได้มีส่วนร่วมในการจัดทํา 

แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกําหนดเป้าหมายของแผนเตรียม
ความพร้อมฯ (ระยะสั้น) ท่ีต้องการบรรลุในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
• จัดประชุมชี้แจง / สื่อสาร / ทําความเข้าใจกับสํานัก / ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ 

- แผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) (ฉบับปรับปรุง) 

- แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒ • ดําเนินการตามขั้นตอนที่ ๑ แล้วเสร็จ 
• บรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมฯ จํานวน ๒ เป้าหมายพร้อมจัดทํารายงาน 

รอบ ๖ เดือน ซ่ึงประกอบด้วยผลการดําเนินการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะรวมทั้งกําหนดแนวทาง 
การปรับปรุงการดําเนินการในระยะถัดไปเสนอคณะกรรมการฯ ต่อไป 

๓ • ดําเนินการตามขั้นตอนที่ ๒ แล้วเสร็จ 
• บรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมฯ จํานวน ๔ เป้าหมายพร้อมจัดทํารายงาน 

รอบ ๙ เดือน ซ่ึงประกอบด้วยผลการดําเนินการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะรวมทั้งกําหนดแนวทาง 
การปรับปรุงการดําเนินการในระยะถัดไปเสนอคณะกรรมการฯ ต่อไป 

๔ • ดําเนินการตามขั้นตอนที่ ๓ แล้วเสร็จ 
• บรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมฯ จํานวน ๖ เป้าหมายพร้อมจัดทํารายงาน 

รอบ ๑๒ เดือน ซ่ึงประกอบด้วยผลการดําเนินการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะรวมทั้งกําหนดแนวทาง 
การปรับปรุงการดําเนินการในระยะถัดไปเสนอคณะกรรมการฯ ต่อไป 

๕ • จัดทํารายงานสัมฤทธิผลตามแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
มีรายละเอียดประกอบด้วยผลการดําเนินการ ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง  
การดําเนินการ 
 



- ๑๕๕ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 ตัวชี้วัดที่ ๑.๔   ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

  น้ําหนักร้อยละ  ๕ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
• จัดทําแผนปฏิบั ติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 

Community) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
• เสนอรายงานสัมฤทธิผลฯ และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
ต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

เงื่อนไข 
๑. แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ของ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จะต้องประกอบด้วย แนวทาง / ขั้นตอนการดําเนินการ 
ตัวชี้วัด ผลผลิต / ผลลัพธ์ รวมทั้ง สัดส่วนร้อยละของการบรรลุตามเป้าหมายตามระดับคะแนนที่ ๒ – ๕ 

๒. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามระดับคะแนนที่ ๒ – ๕ จะประเมินจากผลผลิต / ผลลัพธ์ ท่ีเป็นรูปธรรม 
ซ่ึงเกิดจากการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนฯ ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซ่ึงสอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
  
    

 
 
ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าภาพหลัก  สํานักประชาสัมพันธ์ (ผู้รายงาน)  
หน่วยงานสนับสนุน - 

คําอธิบาย : 
วุฒิสภาเป็นกลไกสําคัญของอํานาจนิติบัญญัติในการขับเคลื่อนระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาหน่วยงานสนับสนุนการดําเนินงานด้านนิติบัญญัติ 
ของชาติซ่ึงมีหน้าท่ีในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีการดําเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชนเพื่อให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยซ่ึงสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ให้ความสําคัญ
กับเรื่องของการมีส่วนร่วมมาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์“เป็นองค์กรธรรมาภิบาลท่ีได้รับการยอมรับจาก
สมาชิกวุฒิสภาและประชาชน” 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยและสร้างทัศนคติท่ีดีเกี่ยวกับวุฒิสภา รวมทั้งการสร้าง
จิตสํานึกและกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และทั้งภาครัฐ  เอกชน มีส่วนร่วมทางการเมืองให้เกิดความร่วมมือและการสร้างเครือข่าย
ผู้นํานักประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มีโอกาสเข้าร่วมในการรับรู ้ เรียนรู ้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ตลอดจน 
ร่วมกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ และกิจกรรมต่างๆ  สําหรับการดําเนินการโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน จะเป็นการสร้างเสริมความรู้และทัศนคติของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่กําหนด
ตลอดจนการสนับสนุนเครือข่ายซ่ึงสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเห็นว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจท่ีสําคัญที่เปิดโอกาสให้ประชาชน 
ได้นําเสนอข้อคิดเห็นร่วมพัฒนาและใช้ประโยชน์ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับวงงานรัฐสภาและ
บทบาทอํานาจหน้าท่ีของวุฒิสภา 

เครือข่ายผู้นํานักประชาธิปไตย หมายถึงผู้ผ่านการอบรมตามโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น 
หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นํานักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และได้รับสัมฤทธิบัตรจากสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 



- ๑๕๖ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 
การดําเนินการโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การดําเนินการโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย  ๒  กิจกรรม ดังนี้ 
 ๑.  กิจกรรม : เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นํานักประชาธิปไตย

แบบมีส่วนร่วม 
๒.  กิจกรรม : การสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายผู้นํานักประชาธิปไตย  

ส่วนราชการสนบัสนุนกิจกรรมเครอืข่ายผู้นํานักประชาธิปไตย  สําหรับกระบวนการดําเนินการ/ขั้นตอน
การปฏิบัติดังนี้ 

  ๒.๑ ส่วนราชการจะต้องกําหนดขอบเขตการดําเนินงาน และมีการทบทวน  วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
ในปีท่ีผ่านมามีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่จะดําเนินการให้กับผู้ประเมินภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๒.๒ ทบทวนและกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของการดําเนินการ  กิจกรรม :  
การสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายผู้นํานักประชาธิปไตย  เช่น  

- ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการฯ ไปยังเครือข่ายฯ   
- กําหนดระยะเวลาที่เครือข่ายส่งโครงการฯ มายังสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
- กําหนดประเด็นการคัดเลือกและที่สนองตอบต่อประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรและผลสัมฤทธ์ิ

ของการส่งเสริมประชาธิปไตยผ่านเครือข่ายท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย เช่น ต้องเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับบทบาทอํานาจหน้าท่ี     
ของวุฒิสภา หรือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 

- การพิจารณาคัดเลือกผลงานที่จะทําให้การสนับสนุนงบประมาณ 
- ผลงานที่ได้รับการสนับสนุนดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนด 
- วิธีการติดตามผลการดําเนินการโครงการฯ และให้คําแนะนํา  
- ร่วมสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมของเครือข่ายท่ีได้รับการสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายสําหรับ       

การจัดกิจกรรมในพื้นที่อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
๒.๓ กําหนดแนวทาง/หลักเกณฑ์ในการพิจารณากิจกรรมที่เครือข่ายให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการส่งเสริม

สนับสนุนบทบาทอํานาจหน้าท่ีของวุฒิสภาหรือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
๒.๔ ติดตามผลและจัดทํารายงานผลการดําเนินการที่ครอบคลุมท้ังในส่วนผลสัมฤทธ์ิของโครงการและ

ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการของเครือข่ายท่ีได้รับสนบัสนุนงบประมาณในการดําเนินการให้ผู้บริหารทราบหรือพิจารณา 
๓. สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ (รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน และ   

รอบ ๑๒ เดือน)   
๔. เผยแพร่ผลการดําเนินงานผ่านช่องทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อสนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย/เครือข่ายขยายผลการสร้างเครือข่ายผู้นํานักประชาธิปไตยวุฒิสภาให้มี  

ความต่อเนื่อง 
๒. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย/เครือข่ายเป็นสื่อกลางองค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย

เพื่อให้ผู้ ท่ีสนใจได้รับความรู้ด้านการเมืองการปกครอง อาทิเช่น รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ      
อํานาจหน้าท่ีรัฐสภา 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
  ภาครัฐ  ภาคเอกชน   ประชาชน 
 
เกณฑ์ตัวชี้วัดการดําเนินการ 

เชิงปริมาณ 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีเครือข่ายผู้นํานักประชาธิปไตยวุฒิสภาให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการส่งเสริม

สนับสนุนบทบาทอํานาจหน้าท่ีของวุฒิสภา  หรือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน (เครือข่ายในปี ๒๕๕๖ - 
๒๕๕๗) 



- ๑๕๗ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 
 

เชิงคุณภาพ 
- จํานวนการดําเนินการขยายผลการสร้างเครือข่ายของผู้นํานักประชาธิปไตยวุฒิสภา (เครือข่ายย้อนหลังตั้งแต่       

ปี ๒๕๕๖ ลงไป) 
- รายงานผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวังจากการดําเนินการของเครือข่ายท่ีได้รับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการ 

ในปี ๒๕๕๖- ๒๕๕๗ 
 
แผนการดําเนินการประเมินผล 

๑. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
- ติดตามประเมินผลกิจกรรมการขยายผลความรู้ด้านประชาธิปไตยวุฒิสภาเช่น แบบลงทะเบียนเครือข่าย         

การรายงานผลกิจกรรมที่เครือข่ายขยายผลความรู้ด้านประชาธิปไตย/รายงานการประชุมของเครือข่าย/การสัมภาษณ์บุคคล
ท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ/ภาพถ่ายกิจกรรม  เป็นต้น 

๒. วิเคราะห์ข้อมูล 
๓. สรุปรายงานผลการประเมินผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์รวมทั้งวเิคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินการพร้อมทั้ง

ข้อเสนอของการดําเนินงานของเครือข่ายท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปีท่ีผ่านมาด้วย 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
พิจารณาจากการดําเนินการตัวชี้วัด ดังนี้ 

 
ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.๔.๑ จํ านวนโครงการ /กิจกรรมที่ เ ครื อข่ ายผู้ นํ า  
นักประชาธิปไตยวุฒิสภา ในปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗  
จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนบทบาทอํานาจ
หน้าท่ีของวุฒิสภาหรือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน 

๒ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ 

๑.๔.๒ จํานวนเครือข่ายต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ย้อนหลังลงไป ท่ีได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  
ได้ดําเนินการขยายผลการสร้างเครือข่ายของผู้นํา
นักประชาธิปไตยวุฒิสภา อย่างน้อย ๓๐ คน  
ต่อกลุ่มเครือข่ายใหม่ 

๑ ๔
เครือข่าย 

๖
เครือข่าย 

๘
เครือข่าย 

๑๐
เครือข่าย 

๑๒ 
เครือข่าย 

๑.๔.๓ จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีเครือข่ายใหม่ ตามข้อ
๑ .๔ .๒  เสนอสํ านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
เพื่อทราบ 

๒ ๑๖ ๑๘ ๒๐ ๒๒ ๒๔ 

 
 
 
 
 

     ตัวชี้วัดที่ ๒  ระดับความสําเร็จในการบรรลเุปา้หมายตามแผนปฏบิัติราชการ        

   น้ําหนักร้อยละ ๑๕ 
 

 
 

    ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
 ของส่วนราชการ 
   น้ําหนักร้อยละ ๘ 
 

 
ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าภาพหลัก สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน) และสํานักท่ีเกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติราชการ 

หน่วยงานสนับสนุน  - 



- ๑๕๘ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

คําอธิบาย  

 การประเมินความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗กําหนดให้ประเมิน
ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ท่ีอยู่ในการควบคุม กํากับ การดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา โดยกําหนดการประเมินความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
หรือแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ท้ังนี้ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการที่นํามาประเมินจะต้องเป็นเรื่องที่สําคัญ และมีน้ําหนักท่ีจะส่งผลให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายเชิงพันธกิจ ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ โดยให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภากําหนดรายชื่อตัวชี้วัดท่ีจะนํามาประเมิน    
ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
การประเมินความสําเร็จการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดให้พิจารณาผลสําเร็จตามตัวชี้วัดท่ีนํามาทําความตกลง 

ตารางและสูตรการคํานวณ 

ตัวชี้วัด 
(I) 

น้ําหนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ 
ร้อยละของเป้าหมายผลผลิต คะแนนที่ได้ 

(SMi) 

คะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 
(Wi×SMi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

KPI๑ W๑ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ SM๑ (W๑× SM๑) 
KPI๒ W๒ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ SM๒ (W๒× SM๒) 

. . ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ . . 

. . ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ . . 
KPIi Wi ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ SMi (Wi×SMi) 

น้ําหนักรวม ∑ Wi = ๑        ∑  (Wi×SMi) 
 
 
 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก  เท่ากับ 

 
   หรือ 

 
 

โดยที่ 
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ให้กับตัวชี้วัดท่ีกําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมหรือ 
  เทียบเท่าและผลรวมของน้ําหนักของทุกเป้าหมายผลผลิต เท่ากับ ๑ 
SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของเป้าหมายผลผลิต 
i หมายถึง ลําดับท่ีของตัวชี้วัดท่ีกําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ; ๑, ๒, ... , i 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ ร้อยละ ๑ ต่อคะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

 
 
 
 

∑ (Wi×SMi) 

∑Wi 

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



- ๑๕๙ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

  

 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒   ร้อยละความสําเร็จในการบรรลเุปา้หมายของโครงการที่ส่วนราชการกําหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปขีองส่วนราชการ      

   น้ําหนักร้อยละ ๗ 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าภาพหลัก  สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน) และสํานักท่ีรับผิดชอบโครงการที่ได้รับ

เลือกมาประเมินตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

หน่วยงานสนับสนุน  - 
 

คําอธิบาย 
 เพื่ อ ให้ส่ วนราชการมีการบูรณาการและการบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานภายในสั งกัด                    
ให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติราชการ ช่วยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ       
ได้อย่างสมบูรณ์ 

เกณฑ์การประเมิน 
การประเมินความสําเร็จของโครงการ ให้พิจารณาความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผน/โครงการ หรือ      

การบรรลุเป้าหมายของโครงการที่กําหนดในแผน โดยจะประเมินผลเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สูตรการคํานวณ 
 

  =       ×  ๑๐๐ 
 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อคะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

 
 
 
 
 
 

  มิติท่ี ๒ : มิติด้านคณุภาพการให้บรกิาร        น้ําหนักรอ้ยละ ๒๐ 

ประเด็นการประเมิน  :  เสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 

 
      ตัวชี้วัดที่ ๓   ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส 

 น้ําหนักร้อยละ ๖ 
 

คําอธิบาย 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ส่งเสริมและสนับสนุน       
ให้ส่วนราชการนําหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารราชการ ซ่ึงหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ประกอบด้ ว ย  ๑๐  หลั ก  ไ ด้ แ ก่  หลั กก า รตอบสนอง  (Responsiveness) หลั กประสิ ท ธิ ผล  (Effectiveness)  

จํานวนโครงการที่สามารถดําเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
จํานวนโครงการทั้งหมดที่นํามาประเมิน 



- ๑๖๐ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

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) 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐซ่ึงมีภารกิจหลักในการสนับสนุนกระบวนการ 
นิติบัญญัติและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงมีความจําเป็น
อย่างย่ิงที่จะต้องนําหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้การดําเนินการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้ระบไุว้ในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้ 

“มาตรา ๕การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นไปตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” 
 นอกจากนี้ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. 
๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) มุ่งเน้นและให้ความสําคัญกับการบริหารราชการและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติให้สอดคล้องกับการดําเนินการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ข้อ ๗ กําหนดให้ข้าราชการรัฐสภาต้องมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมุ่งมั่นที่จะทํางานให้เกิดผลดีแก่องค์กรและประโยชน์
ส่วนรวม เน้นการปรับปรุงกลไกการทํางานขององค์กรให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีกลไกให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบได้ 

ดังนั้น  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจึงจําเป็นต้องนําหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี มากําหนดแนวทางการดําเนินงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้มุ่งเน้นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในส่วนของ  
หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) ซ่ึงความเปิดเผย/โปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา หมายถึง การปฏิบัติราชการ
โดยมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส และผู้บริหารมีบทบาทในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสในองค์กรอย่างจริงจัง 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จําเป็นและเชื่อถือได้ โดยมีการวางระบบให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปโดยง่าย การเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ  
การใช้ดุลยพินิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมมุ่งประโยชน์ส่วนรวมไม่เลือกปฏิบัติ และการมีระบบกลไกการจัดการกับ       
เรื่องร้องเรียน เพื่อจัดการและตอบสนองต่อข้อร้องเรียน สามารถแก้ไขปัญหาตลอดจนคุ้มครองผู้ร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม   
ช่วยในการป้องกันและปิดกั้นความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่เป็นธรรมหรือทุจริตคอร์รัปชั่น 

โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ท่ีผ่านมาสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการตาม
มาตรฐานความโปร่งใสของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อศึกษา ชี้แจง ทําความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานความโปร่งใส และ
จัดทําแผนปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการสร้างความโปร่งใสของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตลอดจนดําเนินการ
ประเมินผลและจัดทํารายงานการประเมินการดําเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใสของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา    
พร้อมทั้งเสนอปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใสของ  
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ท้ังนี้ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ดําเนินการตามขั้นตอนที่มาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภากําหนดไว้ โดยได้ดําเนินการสํารวจข้อมูลตามมิติและตัวชี้ วัดย่อยต่างๆ ตามมาตรฐานความโปร่งใสฯ          
แล้วรวบรวมเอกสารหลักฐานการดําเนินการพร้อมทั้งจัดหมวดหมู่ข้อมูลให้สอดคล้องกับเกณฑ์คะแนนที่ควรได้รับ ซ่ึงเป็น
การประเมินผลตนเองในเบื้องต้น เมื่อดําเนินการประเมินผลตนเองแล้วเสร็จ จึงได้จัดทํารายงานเพื่อนําเสนอ                
ต่อคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ท้ังนี้  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงให้มีการประเมินผลระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความโปร่งใสต่อเนื่องและเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาจะต้องให้ความสําคัญต่อการพัฒนาองค์กรเพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบัติราชการ ตามเกณฑ์มาตรฐานความ
โปร่งใสที่กําหนด 
 
 
 
 
 



- ๑๖๑ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าภาพหลัก  สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน) 
หน่วยงานสนับสนุน  สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานักประชาสัมพันธ์  สํานักบริหารงานกลาง   

 สํานักการคลังและงบประมาณ  สํานักการต่างประเทศ  สํานักวิชาการ   
 สํานักการประชุม  สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ 

 สํานักกฎหมาย  สํานักภาษาต่างประเทศ  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาํนักรายงานการประชุมและชวเลข 

สํานักการพิมพ์  กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 

• มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ  
สังกัดรัฐสภาโดยคณะกรรมการ/คณะทํางาน ท่ีได้รับมอบหมายจาก อ.ก.ร. ท่ีเกี่ยวข้องโดยมาตรฐาน
ความโปร่งใสดังกล่าวจะต้องผ่านความเห็นชอบจากอ.ก.ร.ท่ีเกี่ยวข้องและเสนอ ก.ร. เพื่อให้ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาดําเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาภายในเดือนมกราคม
๒๕๕๗ 

• มีการชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภารายละเอียด
ของมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส รวมทั้งแนวทาง
การดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส ให้แก่ข้าราชการในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ได้รับทราบและเข้าใจภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

๒ • ผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 

๓ • ผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  

๔ • ผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 

๕ • ผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
 

เงื่อนไข 
 ๑. จะต้องมีการรายงานความคืบหน้าการประเมินผลการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส รอบ ๖ , ๙ และ ๑๒ 
เดือน พร้อมทั้งจัดทํารายงานผลการดําเนินการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินการ       
ตามมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พิจารณาความถูกต้องให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสที่กําหนด 
 ๒. จะต้องมีการเสนอรายงานผลการดําเนินการและผลการพิจารณาของคณะกรรมการ รวมถึงปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาและดําเนินการพร้อมทั้งเสนอ อ.ก.ร.ท่ีเกี่ยวข้อง และ ก.ร. เพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖๒ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 
 

  ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสาํเร็จของการดาํเนนิการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 

   น้ําหนักร้อยละ ๗ 
 

ผู้รับผิดชอบ  
เจ้าภาพหลัก สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ผู้รายงาน) 
 สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานักประชาสัมพันธ์  สํานักบริหารงานกลาง   
 สํานักการคลังและงบประมาณ  สํานักการต่างประเทศ  สํานักวิชาการ   

 สํานักการประชุม  สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ 
 สํานักกฎหมาย  สํานักภาษาต่างประเทศ  สํานักรายงานการประชุมและชวเลข   
 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สํานกัการพิมพ์   

 สํานักนโยบายและแผน  กลุ่มตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานสนับสนุน  - 
 
คําอธิบาย  : 
 โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มาตรฐานทางจริยธรรม   
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น        
ซ่ึงจะต้องมีกลไกและระบบในการดําเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอน
การลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่กําหนดขึ้นให้ถือว่าเป็นการกระทํา
ผิดทางวินัย 
 คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) จึงกําหนดให้มีประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาขึ้น เพื่อให้ข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ พนักงานราชการ และลูกจ้างในส่วนราชการสังกัดรัฐสภายึดถือปฏิบัติ 
 ข้าราชการรัฐสภามีคุณธรรมและจริยธรรมและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา หมายถึง การครองตน 
หรือการประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพของตน 
และประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา กล้ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อธํารงศักด์ิศรีแห่งอาชีพข้าราชการ ตลอดจน
ความถูกต้องและชอบธรรมในงานในแวดวงราชการ และประเทศโดยรวม 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ • มีการจัดทําแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ข้าราชการรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยในแผนการดําเนินการอย่างน้อยต้องมีการดําเนินการ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ข้อ ๑๙ (๔),(๕) ข้อ ๒๒ (๔),(๕) ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ และ ข้อ ๒๕
โดยผลลัพธ์ของการดําเนินการตามแผนฯ จะต้องมีมาตรการหรือแนวทางตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา ข้อ ๑๙ (๔),(๕) ข้อ ๒๒ (๔),(๕) ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ และ ข้อ ๒๕ 

๒ • มีการดําเนินการตามแผนฯได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๓ • มีการดําเนินการตามแผนฯได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
๔ • มีการดําเนินการตามแผนฯได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 
๕ • มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อเสนอคณะกรรมการ   

ท่ีเกี่ยวข้อง/หัวหน้าส่วนราชการ 
 
 
 
 



- ๑๖๓ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 

เงื่อนไข 
 ๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องนํารายงานผลการประเมินตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดัน
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และข้อเสนอแนะในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข
แผนปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ     
พ.ศ.๒๕๕๗ ให้เหมาะสม 
 ๒. แผนปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จะต้องระบุถึงแผนงาน รวมถึงกิจกรรมที่จะต้องดําเนินการ 
 ๓. ให้มีกระบวนการภายในของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสําหรับการประเมินผลพฤติกรรมของข้าราชการรัฐสภา     
ท่ีสอดคล้องกับประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา พร้อมทั้งจัดทํารายงานผลของพฤติกรรมของข้าราชการรัฐสภาเสนอ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง/หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงแก้ไข 
 

 
ประเด็นการประเมิน  : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

         ตัวชี้วัดที่๕  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบับรกิาร 
   น้ําหนักร้อยละ ๗ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ  
เจ้าภาพหลัก    สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน) 
 สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานักประชาสัมพันธ์  สํานักบริหารงานกลาง   
 สํานักการคลังและงบประมาณ  สํานักการต่างประเทศ  สํานักวิชาการ   

 สํานักการประชุม สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ 
 สํานักกฎหมาย  สํานักภาษาต่างประเทศ  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  สํานกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 สํานักการพิมพ์  กลุ่มตรวจสอบภายใน 
หน่วยงานสนับสนุน- 

 

คําอธิบาย  :    
ผู้รับบริการ หมายถึง กลุ่มผู้รับบริการที่เป็นผู้รับบริการ เช่น สมาชิกรัฐสภา ประชาชน และส่วนราชการอื่นๆ 

ท่ีเกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส่วนราชการ โดยผู้ประเมินจากภายนอก 
มาดําเนินการ โดยมีประเด็นการสํารวจ  ดังนี้ 

๑. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
๒. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
๓. ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
๔. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ 
๕. ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 
๖. ความพึงพอใจในการปรับปรุงการให้บริการ 

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

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ร้อยละ ๗๐ 
๒ ร้อยละ ๗๕ 
๓ ร้อยละ ๘๐ 
๔ ร้อยละ ๘๕ 
๕ ร้อยละ ๙๐ 



- ๑๖๔ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

  

 
 

เงื่อนไข : 
 ๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะต้องส่งรายละเอียดประเด็นที่จะทําแบบสํารวจให้ท่ีปรึกษาเพื่อทําการสํารวจ 
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 ๒. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดเตรียมฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ ในแต่ละงานที่จะนํามา
สํารวจไว้ท่ีส่วนราชการ เพื่อใช้เปน็ข้อมูลสําหรับการสํารวจความพึงพอใจ 
 ๓. งานที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเสนอให้สํารวจ ท่ีปรึกษาสงวนสิทธ์ิในการสุ่มตัวอย่างเพื่อการสํารวจ        
ความพึงพอใจและจะต้องให้เป็นไปตามหลักการทางสถิติเพื่อการสํารวจหรือวิจัย 
 ๔.งานท่ีส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเสนอให้สํารวจ  ท่ีปรึกษาสามารถให้ข้อสังเกตและขอให้มีการปรับเปล่ียนได้กรณี    
ท่ีเห็นว่าไม่เหมาะสม เช่น เป็นงานที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา หรือเป็นงานที่ไม่สนับสนุนยุทธศาสตร์
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเป็นต้น 
 
 

 มิติท่ี ๓ : มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ                  น้ําหนักร้อยละ ๑๕ 

ประเด็นการประเมิน  :  การบริหารงบประมาณ 
 
       ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความสําเร็จในการบริหารงบประมาณ 

      น้ําหนักร้อยละ ๑๐ 
 

 

 
       ตัวชี้วัดที่ ๖.๑  ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณในภาพรวม   

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
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยไ ม่รวมงบประมาณที่ ไ ด้รับการจัดสรรเพิ่ม เติมระหว่างปี งบประมาณหรือ 
เงินงบประมาณที่ไม่สามารถดําเนินการเบิกจ่ายได้ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่ให้เบิกจ่ายได้ หรืออยู่ระหว่างการตกลง
กับกระทรวงการคลัง เพื่อดําเนินการเบิกจ่ายตามกฎหมายตลอดจนงบบุคลากรที่ยังไม่มีการบรรจุหรือแต่งตั้ง และ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อดําเนินกิจกรรมในภารกิจของสมาชิกวุฒิสภา ท้ังนี้ ให้ใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ     
จากสํานักการคลังและงบประมาณหรือข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจําแนก
ตัวชี้วัดย่อยและเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 
 



- ๑๖๕ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 
ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๖.๑.๑ ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

๒ ๗๔ ๗๖ ๗๘ ๘๐ ๘๒ 

๖.๑.๒ ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๖ เดือนแรก 

๑ ๔๔.๐๒ ๔๖.๔๖ ๔๘.๙๑ ๕๑.๓๖ ๕๓.๘๐ 

๖.๑.๓ ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน 

๑ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ 

๖.๑.๔ ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน 

๑ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ 

 

 ตัวชี้วัดที่ ๖.๑.๑   ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน      

      น้ําหนักร้อยละ ๒ 
 

คําอธิบาย : 

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

  การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ
เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่าย
ประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐาน 
ในการคํานวณ 

  รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายท่ีส่วนราชการจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ท้ังที่มีตัวตนและ
ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายท่ีส่วนราชการอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่ต้อง
จ่ายคืนให้ส่วนราชการ และผู้รับไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัสงบประมาณรายจ่าย  
รหัสลักษณะงานตําแหน่งที่ ๕ แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจท่ีสํานักงบประมาณกําหนดให้ 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

 

 

 

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

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๗๔ ๗๖ ๗๘ ๘๐ ๘๒ 

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการเบิกจา่ย x ๑๐๐  

วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ 



- ๑๖๖ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

เงื่อนไข : 

 ๑. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน       
ท่ีได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 

 ๒. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

 ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) หรือ
ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากสํานักการคลังและงบประมาณของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 

 

     ตัวชี้วัด ๖.๑.๒   ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๖ เดือนแรก    

      น้ําหนักร้อยละ ๑ 

คําอธิบาย : 

  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๖ เดือนแรก จะใช้อัตราการ     
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ท้ังนี้
ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบ    
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) หรือข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากสํานักการคลังและ
งบประมาณของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

  การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของ          
ส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนมีนาคม 
๒๕๕๗ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่าย
ประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 

สูตรการคํานวณ : 
 

 

 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๔๔.๐๒ ๔๖.๔๖ ๔๘.๙๑ ๕๑.๓๖ ๕๓.๘๐ 

 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย 
ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ x ๑๐๐  

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ 
ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ 



- ๑๖๗ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

เงื่อนไข : 

 ๑. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ 
 ๒. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์           
ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังซ่ึงจะใช้ข้อมูลผลการ     
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ต้ังแต่เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) หรือข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากสํานัก   
การคลังและงบประมาณของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
 

     ตัวชี้วัดที่ ๖.๑.๓  ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน  

         น้ําหนักร้อยละ ๑ 

 
คําอธิบาย : 
  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน จะใช้อัตราการ        
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ท้ังนี้ 
ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบ    
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) หรือข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากสํานักการคลังและ
งบประมาณของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
  การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของ          
ส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ ต้ังแต่เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือน
กันยายน ๒๕๕๗ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุน    
ไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 

สูตรการคํานวณ : 

 

 

 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ 
 

 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย 
ต้ังแต่เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗x ๑๐๐  

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ 
ต้ังแต่เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ 



- ๑๖๘ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

เงื่อนไข : 

 ๑. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ 
 ๒. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์         
ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะใช้ข้อมูลผลการ    
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ต้ังแต่เดือนตุลาคม  ๒๕๕๖ ถึงเดือนกันยายน  ๒๕๕๗ จากระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) หรือข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากสํานักการคลังและ
งบประมาณของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 
 
 
         ตัวชี้วัดที่ ๖.๑.๔  ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน      

      น้ําหนักร้อยละ ๑ 

 
คําอธิบาย : 
  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะใช้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละไตรมาส เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ ท้ังนี้ ข้อมลูแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ส่วนราชการบันทึกตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนดภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จะเป็นแผนตั้งต้นในระบบ GFMIS ดังนั้น เมื่อมีการนําแผนไปปฏิบัติแล้วจะต้องติดตาม
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หากไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้ทําไว้ให้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน   
ในระบบ GFMIS ในเดือนปัจจุบันและเดือนถัดไป โดยให้ดําเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๓ หรือภายในเดือนมิถุนายน 
๒๕๕๗ 
  การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมเทียบกับวงเงิน 
ตามแผนการใช้จา่ยเงินแต่ละไตรมาส และคํานวณค่าเฉลี่ยของทั้ง ๔ ไตรมาส เป็นผลการดําเนินงานของส่วนราชการ 

สูตรการคํานวณ 

 

 

 

  
  

กําหนดให้  X๑ , X๒ , X๓ , X๔  = ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่ายแต่ละ
ไตรมาส 

Y๑ ,Y๒ , Y๓ , Y๔    = วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในระบบ 
GFMIS แต่ละไตรมาส 

 

 X๑ X๒ X๓ X๔ 

 Y๑ Y๒ Y๓ Y๔ 

                                                         ๔ 

* ๑๐๐ + * ๑๐๐ + * ๑๐๐ + * ๑๐๐ 



- ๑๖๙ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ 

เงื่อนไข : 

 ๑. กําหนดระดับคะแนน ๔ คะแนน เท่ากับ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๔ ของทั้ง ๔ ไตรมาสอยู่ท่ีร้อยละ ๙๔ และระดับ ๕ 
คะแนน เท่ากับ ค่าเฉลี่ยร้อยละของทั้ง ๔ ไตรมาสอยู่ท่ีร้อยละ ๙๕ 

  ตัวอย่าง  ส่วนราชการได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๓๑๕ ล้านบาท 
โดยได้ทําแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อให้สํานักงบประมาณเห็นชอบแล้ว ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ (แผนต้ังต้น) ต่อมาวันที่ ๑๕  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ กรมบัญชีกลางเปิดระบบให้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน ซ่ึงหน่วยงานประเมินผลแล้วไม่สามารถ
ดําเนินการได้ตามแผนการใช้จ่ายเงินเดิม จึงได้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน (แผนปรับปรุง) ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
ซ่ึงประมาณการว่าจะเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวนทั้งสิ้น ๓๐๘ ล้านบาท โดยผล  
การเบิกจ่ายเงินจริงของแต่ละไตรมาส เป็นดังนี้ 

รายการ ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ รวมทั้งสิ้น 

แผนตั้งต้น ๗๘ ๗๐ ๖๗ ๑๐๐ ๓๑๕ 

แผนปรับปรุง (๑) ๔๐ ๗๕ ๗๘ ๑๑๕ ๓๐๘ 

ผลการเบิกจ่าย (๒) ๓๙ ๖๙ ๗๔ ๑๑๕ ๒๙๗ 

ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินเทียบกับแผน 

(๒) / (๑) * ๑๐๐ 

๙๗.๕๐ ๙๒.๐๐ ๙๔.๘๗ ๑๐๐  

   

 ดังนั้น เมื่อคํานวณค่าเฉลี่ยร้อยละของทั้ง ๔ ไตรมาส คิดเป็นผลการดําเนินงานของส่วนราชการเท่ากับ 
(๙๗.๕๐% + ๙๒.๐๐% + ๙๔.๘๗% + ๑๐๐.๐๐%) / ๔ = ๙๖.๐๙% อยู่ท่ีระดับคะแนน ๕ คะแนน 

 ๒. การคํานวณวงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไม่รวมเงินงบประมาณ 
ท่ีได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 

 ๓. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมเปรียบเทียบกับแผนการ     
ใช้จ่ายเงินผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง  www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังซ่ึงจะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
และข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการจากระบบของสํานักงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 



- ๑๗๐ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 
 

     ตัวชี้วัดที่ ๖.๒    ระดับความสาํเร็จของการตรวจสอบภายใน 
   น้ําหนักร้อยละ ๕ 

 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 เจ้าภาพหลัก     กลุ่มตรวจสอบภายใน (ผู้รายงาน)  สํานักการคลังและงบประมาณ 
หน่วยงานสนับสนุน สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานักประชาสัมพันธ์  สํานักบริหารงานกลาง   

    สํานักการต่างประเทศ  สํานักวิชาการ  สํานักการประชุม   
สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓  สํานักกฎหมาย   
สํานักภาษาต่างประเทศ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักการพิมพ์  สํานักนโยบายและแผน  

คําอธิบาย 
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คําปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ 

ซ่ึงจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการ
บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
การควบคุม และการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

ความสําเร็จของการตรวจสอบภายในภาคราชการ พิจารณาจากความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ในการปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน   
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ • จัดทําแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงแผนการตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วน 
ประกอบด้วย 

- ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงที่นํามาใช้ 
- การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
- การจัดลําดับความเสี่ยง 
- วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
- ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
- ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 

• แผนการตรวจสอบประจําปีได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการภายในเดือนกันยายน 
• แผนการตรวจสอบมีการกําหนดประเภทการตรวจสอบอย่างน้อย ๓ ด้าน ได้แก่ 

- การตรวจสอบด้านการเงิน 
- การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ 
- การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน 

๒ และ ๓ • จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจําปี โดยจะต้องแสดง 
ให้เห็นรายละเอียด ดังนี้ 

- วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน 
- ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
- การจัดสรรทรัพยากร 
- แนวทางการปฏิบัติงาน 

 



- ๑๗๑ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๔ • จัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามที ่กําหนดในแผนการตรวจสอบโดยมีองค์ประกอบ 

ของรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ขอบเขตการ
ตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบและเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือสั่งการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่มีในรายงานฯ 
• รายงานผลการดําเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการสั่งการ 

๕ • มีการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการตรวจสอบการดําเนินงาน โดยวิเคราะห์
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน รวมท้ังมีการแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 
การพิจารณาระดับคะแนนแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๔ ขั้นตอน  โดยมีระดับคะแนน  ดังนี้ 
 

ขั้นตอน คะแนนเต็ม 
๑ ๑.๐๐  คะแนน 
๒ ๒.๐๐  คะแนน 
๓ ๑.๐๐  คะแนน 
๔ ๑.๐๐  คะแนน 

รวม ๕.๐๐  คะแนน 

เงื่อนไข: 
 ให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดส่งเอกสารข้อมูล เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประเมินผลตามเกณฑ์ตัวชี้วัดนี้ให้สํานัก
กํากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ดังนี้ 

เอกสารที่ต้องจัดส่ง กําหนดส่ง 

๑. แผนการตรวจสอบประจําปีท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว พร้อมทั้ง เอกสารหรือ
หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 

ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ 

๒. แผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องตามแผนการตรวจสอบประจําปีท่ีวางไว้  ดังนี้ 
 ๒.๑) การตรวจสอบด้านการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและ   

 ข้อบังคับ (อย่างน้อย ๑  เรื่อง) 
๒.๒)   การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน  

 (อย่างน้อย ๒  เรื่อง) 

ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ 

๓. รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ยกเว้น  การตรวจสอบที่ดําเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๗   

เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือสั่งการแล้ว  
ให้จัดส่งภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

จัดส่งทันทีหลังจากที่นําเสนอ 
หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบหรือสั่งการแล้ว 

เหตุผล: 
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามมาตรฐาน   

การตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีข้อมูลการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและกํากับดูแลการ

ปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดในยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา อีกท้ังเป็น
การป้องกันการทุจริตได้อีกทางหนึ่งเพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้เห็นถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 



- ๑๗๒ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๗   ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและดําเนินงานตามแผน  
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

      น้ําหนักร้อยละ  ๕ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าภาพหลัก    สํานักการคลังและงบประมาณ (ผู้รายงาน) 
 สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักบริหารงานกลาง   

สํานักการต่างประเทศ สํานักวิชาการ  สํานักการประชุม  สํานักกํากับและตรวจสอบ 
สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ สํานักกฎหมาย  สํานักภาษาต่างประเทศ   
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักรายงานการประชุมและชวเลข   
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานกัการพิมพ์  สํานักนโยบายและแผน 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 หน่วยงานสนับสนุน      - 
 

คําอธิบาย 
 •  ความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดทําบัญชีต้นทุน 
ต่อหน่วยผลผลิตตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดและนําเอาผลการคํานวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรของหน่วยงาน 
ให้เกิดประสิทธิภาพ 
 •  การดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หมายถึงการที่
ส่วนราชการสามารถดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ได้แล้วเสร็จ
ครบถ้วนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน   
 กําหนดเป็นระบบขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ  พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ  ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 
โดยที่ : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ • ส่วนราชการมีการระบุต้นทุนทางตรงเข้าสู่กิจกรรมย่อยหรือศูนย์ต้นทุนในระบบ GFMIS และส่งมอบ  
ให้หน่วยงานในองค์กรร่วมตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม สําหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒ • จัดทําบัญชีต้นทุนผลผลิตย่อยและกิจกรรมย่อย  สําหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามหลักเกณฑ์
และวิ ธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคํานวณต้นทุนตามรูปแบบ  
ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางทราบ 
• จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ๒๕๕๗ โดยอย่างน้อยแผนดังกล่าวจะต้องมีแผนท่ีเกี่ยวกับ
การประหยัดในเรื่องดังนี้ 



- ๑๗๓ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
- กระดาษ 
- หมึกพิมพ์ 
- น้ํามัน 
- ไฟ้ฟ้า 
- น้ําประปา 

 ท้ังนี้ ให้พิจารณารายงานผลการวิเคราะห์ของต้นทุนของเรื่องดังกล่าวในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ถ้ามี) 
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดเป้าหมายในการประหยัดในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งกําหนดหน่วยงาน  
ท่ีรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนซ่ึงแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ
องค์กร และแผนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

๓ • เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๕๕ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้ง วิเคราะห์ถึงสาเหตุของ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ 

๔ • ดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ สําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

๕ • มีผลการประหยัดโดยเฉลี่ยในเรื่องต่างๆตามระดับคะแนนที่ ๒ (กระดาษ , หมึกพิมพ์ , น้ํามัน , ไฟฟ้า 
และน้ําประปา) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ โดย 

- ผลการประหยัดโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ได้คะแนน ๐.๗๕คะแนน 
- ผลการประหยัดโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔ ได้คะแนน ๐.๖๐คะแนน 
- ผลการประหยัดโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ได้คะแนน ๐.๔๕คะแนน 
- ผลการประหยัดโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ได้คะแนน ๐.๓๐คะแนน 
- ผลการประหยัดโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ได้คะแนน ๐.๑๕คะแนน 

• จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

 
 
 

เงื่อนไข: 
- การดําเนินการในระดับคะแนนที่ ๑, ๒ และ ๓ให้ดําเนินการแล้วเสร็จภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
- การดําเนินการในระดับคะแนนที่ ๕ ให้ดําเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
- ในกรณีท่ีผลการดําเนินการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาไม่สามารถประหยัดทรัพยากรและพลังงาน             

ได้ตามเกณฑ์การประเมินระดับคะแนน ๕ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาต้องแสดงข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลผลิต ผลลัพธ์ท่ีแสดงถึงผลิตภาพที่เพิ่มขึ้น (productivity) อันเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรและพลังงานเท่าเดิมหรือ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเพื่อให้มีข้อมูลการเงินที่นําไปใช้ในการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน นําไปสู่การบริหารราชการ               
อย่างมีประสิทธิภาพและมีฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



- ๑๗๔ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

  

ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และจัดทํารายงานผลการดําเนินการ 
(หมวด ๑ – ๖) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

  น้ําหนักร้อยละ๑๐ 

 

มิติที่ ๔: มิติด้านการพัฒนาองค์กร น้ําหนักร้อยละ  ๑๕ 

 ประเด็นการประเมิน  :  การพัฒนาบริหารจัดการ 
 

ตัวชี้วัดที่  ๘   ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์คุณภาพ 
 การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

       น้ําหนักร้อยละ  ๑๕ 
 

 

ผู้รับผิดชอบ  
เจ้าภาพหลัก    สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน) และทุกสํานัก 
หน่วยงานสนับสนุน - 

 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แบ่งออกเป็น ๒ ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

๘.๑ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และจัดทํารายงานผลการดําเนินการ 
(หมวด ๑ – ๖) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

๑๐ 

๘.๒ ระดับคะแนนของผลลัพธ์การดําเนินการ (หมวด๗) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๕ 

 
 การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีผู้รับผิดชอบ         
รายหมวด (หมวด ๑-๖) ที่เป็นเจ้าภาพหลัก คือ สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
คําอธิบาย 
 รายงานผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Application Report)          
เป็นเอกสารที่สะท้อนให้เห็นระบบบริหารจัดการโดยรวม และผลการดําเนินการขององค์การ โดยใช้เกณฑ์คุณภาพ        
การบริหารจัดการภาครัฐเป็นกรอบในการอธิบาย 

 ระดับคะแนนของผลลัพธ์การดําเนินการ (หมวด ๑-๖) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง   
ส่วนราชการได้ดําเนินการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาอย่างต่อเนื่องจนสามารถผ่าน       
การตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified Fundamental Level) ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๖ และส่วนราชการได้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(เกณฑ์ฯ ปี พ.ศ.๒๕๕๐) อย่างต่อเนื่องซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ส่วนราชการจะได้ดําเนินการวัดกระบวนการ       
การดําเนินการของหมวด ๑-๖ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (เกณฑ์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐) ดังนี้ 

 
 



- ๑๗๕ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

คะแนน กระบวนการ (หมวด๑-๖) 

๐%หรือ๕% • ไม่มีแนวทางอย่างเป็นระบบมีสารสนเทศน้อยและไม่ชัดเจน (A) 
• ไม่มีการนําแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติหรือมีเพียงเล็กน้อย (D) 
• ไม่แสดงให้เห็นว่ามีแนวคิดในการปรับปรุงมีการปรับปรุงเมื่อเกิดปัญหา (L) 
• ไม่แสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันในระดับองค์กรแต่ละพื้นที่หรือหน่วยงาน

ดําเนินการอย่างเอกเทศ (I) 
๑๐%, 
๑๕%, 

๒๐% หรือ
๒๕% 

• แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบที่ตอบสนองต่อข้อกําหนดพื้นฐานของหัวข้อ (A) 
• มีการนําแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติเพียงแค่ในขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกพื้นที่ หรือหน่วยงาน  

ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุข้อกําหนดพื้นฐานของหัวข้อ (D) 
• แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการตั้งรบัปัญหามาเป็นแนวคิดในการปรับปรุงทั่วๆไป (L) 
• มีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับพื้นที่หรือหน่วยงานอื่นโดยส่วนใหญ่เกิดจากการร่วมกัน

แก้ปัญหา (I) 
๓๐%, 
๓๕%, 

๔๐% หรือ
๔๕% 

• แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเปน็ระบบและมปีระสิทธิผลท่ีตอบสนองต่อข้อกําหนดพื้นฐานของหัวข้อ (A) 
• มีการนําแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนาํไปปฏิบัติถึงแม้ว่าบางพื้นที่หรือบางหน่วยงานเพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น (D) 
• แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญ (L) 
• เริ่มมีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการพื้นฐานของส่วนราชการตามที่ระบุไว้

ในเกณฑ์หมวดอื่นๆ (I) 
๕๐%, 
๕๕%, 

๖๐% หรือ
๖๕% 

• แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนองต่อข้อกําหนดโดยรวมของหัวข้อ (A) 
• มีการนําแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าอาจแตกต่างกันในบางพื้นที่หรือ  

บางหน่วยงาน (D) 
• มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริงและเริ่มมีการใช้การเรียนรู้ในระดับ

องค์กรไปปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการที่สําคัญ (L) 
• มีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการของส่วนราชการตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์

หมวดอื่นๆ (I) 
๗๐%, 
๗๕%, 

๘๐% หรือ
๘๕% 

• แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนองต่อข้อกําหนดต่างๆของหัวข้อ (A) 
• มีการนําแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไปปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความแตกต่างที่สําคัญ (D) 
• มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริงและมีการใช้การเรียนรู้ในระดับ

องค์กรเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการจัดการมีการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการวิเคราะห์และ  
การแบ่งปันความรู้ในระดับองค์กรส่งผลต่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นและการสร้างนวัตกรรม (L) 

• มีแนวทางที่บูรณาการกับความต้องการของส่วนราชการตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์หัวข้ออื่นๆ (I) 
๙๐%, 

๙๕% หรือ
๑๐๐% 

• แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนองต่อข้อกําหนดต่างๆของหัวข้อ
อย่างสมบูรณ์ (A) 

• มีการนําแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความแตกต่างที่สําคัญ
ในพื้นที่หรือหน่วยงานใดๆ (D) 

• มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริงและมีการใช้การเรียนรู้ในระดับ
องค์กรเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการจัดการทั่วท้ังส่วนราชการมีการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า  
การวิเคราะห์และการแบ่งปันความรู้ในระดับองค์กรผลักดันให้เกิดการปรับปรุงให้ดีขึ้นและการสร้าง
นวัตกรรมทั่วท้ังส่วนราชการ (L) 

• มีแนวทางที่บูรณาการกับความต้องการของส่วนราชการเป็นอย่างดีตามท่ีระบุไว้ในเกณฑ์หัวข้ออื่นๆ (I) 

 

 



- ๑๗๖ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

การประเมินผล 

การประเมินผล 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และ
จัดทํารายงานผลการดําเนินการ (หมวด ๑ – ๖) ตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 
โดยที่ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ • ทบทวนผลการดําเนินงานขององค์กรทุกหมวด (หมวด๑-๖) ตามข้อแนะนําของผู้ประเมินจาก
ภายนอกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อนํามาดําเนินการปรับปรุง/พัฒนาผลการดําเนินงาน
ขององค์กรทุกหมวด (หมวด๑-๖) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

• จัดทําแบบประเมินตนเองด้วยเกณฑ์รางวัลรายหมวดตามหมวดที่ประสงค์จะเขียนรายงาน 
ในหมวดที่มีความโดดเด่น 

๒ • จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Application 
Report) 

• รายงานผลการดําเนินงานให้กับหัวหน้าส่วนราชการ 
• จัดส่งให้ผู้ตรวจประเมินภายนอกตามระยะเวลาที่กําหนด 

๓ • ระดับคะแนนของผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหมวด ๑-๖  
เท่ากับ ๒๐-๒๕ % 

๔ • ระดับคะแนนของผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหมวด ๑-๖>  
๒๕-๓๐ % 

๕ • ระดับคะแนนของผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหมวด ๑-๖>
๓๐-๓๕ % โดยหมวดท่ีโดดเด่นจะต้องมีระดับคะแนนของผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ไม่น้อยกว่า ๕๐% 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๗๗ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ ระดับคะแนนของผลลัพธ์การดําเนินการ (หมวด ๗) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
  น้ําหนักร้อยละ ๕ 

 
 
 
 
 

 ระดับคะแนนของผลลัพธ์การดําเนินการ (หมวด ๗) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง   
ส่วนราชการได้ดําเนินการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาอย่างต่อเนื่องจนผ่านการตรวจ
รับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified Fundamental Level)  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖
และส่วนราชการได้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (เกณฑ์ฯ ปี พ.ศ.
๒๕๕๐) อย่างต่อเนื่อง สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ส่วนราชการจะได้ดําเนินการวัดผลลัพธ์การดําเนินการของ    
หมวด ๗  โดยระดับคะแนนที่ได้จะนํามาเป็นเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดนี้ 

 ผลลัพธ์การดําเนินการของหมวด๗ หมายถึง เป็นระดับผลการดําเนินการโดยแสดงผลการดําเนินการ 
ในปัจจุบันโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย แนวโน้มของผลการดําเนินการ และผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับส่วนราชการ
หรือองค์กรอื่นที่ มีภารกิจคล้ายคลึงกันในมิ ติ ต่างๆ ได้แก่ มิติ ด้านประสิทธิผล มิติ ด้านคุณภาพการให้บริการ                  
มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติด้านการพัฒนาองค์กร 

 มิติด้านประสิทธิผล 
  (๑) ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของการบรรลุความสําเร็จตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
(๒) ตัวชี้วัดท่ีสําคัญด้านความพึงพอใจและไม่พงึพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  (๓) ตัวชี้วัดท่ีสําคัญในด้านคุณค่าจากมุมมองของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการที่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกล่าวถึงองค์กรในทางที่ดี และแง่มุมอื่นของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  (๔) ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของผลการดําเนินการด้านขอบเขต ขนาด และประเภทการให้บริการที่เพิ่มขึ้น  
  (๕) ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของผลการดําเนินการที่สําคัญอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
  (๖) ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของผลการดําเนินการด้านการปฏิบัติการของกระบวนการที่สร้างคุณค่า รวมทั้ง 
ผลิตภาพ รอบเวลา ผลการดําเนินการขององค์กรหรือส่วนราชการที่ทํางานเกี่ยวข้องกัน รวมถึงตัวชี้วัดประสิทธิผลอื่น ๆ  
ท่ีเหมาะสม 
  (๗) ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของผลการดําเนินการด้านการปฏิบัติการของกระบวนการสนับสนุน รวมทั้ง       
ผลิตภาพ รอบเวลา ผลการดําเนินการขององค์กรหรือส่วนราชการที่ทํางานเกี่ยวข้องกัน รวมถึงตัวชี้วัดประสิทธิผลอื่น ๆ          
ท่ีเหมาะสม 
  (๘) ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของผลการดําเนินการด้านงบประมาณ และการเงิน รวมถึงการควบคุมและ 
การลดค่าใชจ้่าย 
  (๙) ตัวชี้วัดท่ีสําคัญด้านความรับผิดชอบด้านการเงินทั้งภายในและภายนอก 
  (๑๐) ตัวชี้วัดท่ีสําคัญด้านการปฏบิัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย 
  (๑๑) ตัวชี้วัดท่ีสําคัญด้านการเป็นองค์กรที่ดีในการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ 

มิติด้านการพัฒนาองค์กร 
  (๑๒) ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของผลการดําเนินการและประสิทธิผลด้านระบบงาน 
  (๑๓) ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของผลการดําเนินการด้านการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากร 
  (๑๔) ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของผลการดําเนินการด้านความผาสุก ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของบุคลากร 
  (๑๕) ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของพฤติกรรมที่มีจริยธรรม ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ท่ีมีต่อผู้นําระดับสูงและการกํากับดูแลตนเองที่ดีของสว่นราชการ และตัวชี้วัดท่ีสําคัญของพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนจริยธรรม 



- ๑๗๘ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

  ระดับคะแนน  หมายถึง การให้คะแนนหมวด ๗ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ดังตาราง 
คะแนน ผลลัพธ์ (หมวด๗) 

๐% หรือ๕% • ไม่มีการรายงานผลลัพธ์หรือมีผลลัพธ์ท่ีไม่ดีในเรื่องที่รายงานไว้ 
• ไม่มีการรายงานข้อมูลท่ีแสดงแนวโน้มหรือมีข้อมูลท่ีแสดงแนวโน้มในทางลบ 
• ไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 
• ไม่มีการรายงานผลลัพธ์ในเรื่องที่มีความสําคัญต่อความต้องการที่สําคัญของส่วนราชการ 

๑๐%, ๑๕%, 
๒๐% หรือ

๒๕% 

• มีการรายงานผลลัพธ์น้อยเรื่องมีการปรับปรุงบ้างและ/หรือเริ่มมีระดับผลการดําเนินการที่ดีน้อยเรื่อง 
• ไม่มีการรายงานข้อมูลท่ีแสดงแนวโน้ม 
• ไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 
• มีการรายงานผลลัพธ์น้อยเรื่องที่มีความสําคัญต่อความต้องการที่สําคัญของส่วนราชการ 

๓๐%, ๓๕%, 
๔๐% หรือ

๔๕% 

• มีการรายงานถึงการปรับปรุงต่างๆและ/หรือมีระดับผลการดําเนินการที่ดีในหลายเรื่องตามที่ระบุ
ไว้ในข้อกําหนดของหัวข้อ 

• แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการพัฒนาของแนวโน้ม 
• แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 
• มีการรายงานผลลัพธ์ในหลายเรื่องที่มีความสําคัญต่อความต้องการที่สําคัญของส่วนราชการ 

๕๐%, ๕๕%, 
๖๐% หรือ

๖๕% 

• มีการรายงานถึงแนวโน้มของการปรับปรุงและ/หรือมีระดับผลการดําเนินการที่ดีในเกือบทุกเรื่อง 
ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของหัวข้อ 

• ไม่มีลักษณะของแนวโน้มในทางลบและไม่มีระดับผลการดําเนินการที่ไม่ดีในเรื่องที่มีความสําคัญ  
ต่อความต้องการที่สําคัญของส่วนราชการ 

• แนวโน้มและ/หรือระดับผลการดําเนินการในปัจจุบันบางเรื่องดีถึงดีมากเม่ือเปรียบเทียบกับ  
ตัวเปรียบเทียบและ/หรือระดับเทียบเคียง 

• ผลลัพธ์ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกระบวนการ 
ท่ีสําคัญเป็นส่วนใหญ่ 

๗๐%, ๗๕%, 
๘๐% หรือ

๘๕% 

• มีผลการดําเนินการในปัจจุบันที่ ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มีความสําคัญของข้อกําหนดของหัวข้อ 
เป็นส่วนใหญ่ 

• สามารถรักษาแนวโน้มการปรับปรุงและ/หรือระดับผลการดําเนินการในปัจจุบันไว้ได้เป็นส่วนใหญ่ 
• แนวโน้มและ/หรือระดับผลการดําเนินการในปัจจุบันจํานวนมากหรือส่วนมากแสดงถึงความเป็นผู้นํา 

และมีผลการดําเนินการที่ดีมากเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเปรียบเทียบและ/หรือระดับเทียบเคียง 
• ผลลัพธ์ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกระบวนการ 

และแผนปฏิบัติการที่สําคัญเป็นส่วนใหญ่ 
๙๐%, ๙๕%  
หรือ๑๐๐% 

• มีผลการดําเนินการในปัจจุบันที่ดีเลิศในเรื่องที่มีความสําคัญของข้อกําหนดของหัวข้อเป็นส่วนใหญ่ 
• มีการรายงานแนวโน้มการปรับปรุงที่ดีเลิศและ/หรือสามารถรักษาระดับผลการดําเนินการที่ดีเลิศ 

เป็นส่วนใหญ่ 
• แสดงถึงความเป็นผู้นําและเป็นระดับเทียบเคียงให้องค์กรอื่นในหลายเรื่อง 
• ผลลัพธ์ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกระบวนการ 

และแผนปฏิบัติการที่สําคัญอย่างสมบูรณ์ 

 

 

 



- ๑๗๙ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

ระดับคะแนนของผลการดําเนินการ (ประเมินผลโดยผู้ตรวจประเมินภายนอก) 

๑ ระดับคะแนนของผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหมวด ๗ ๕-๑๐% 
๒ ระดับคะแนนของผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหมวด ๗ >๑๐-๑๕% 
๓ ระดับคะแนนของผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหมวด ๗ >๑๕-๒๐% 
๔ ระดับคะแนนของผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหมวด ๗ >๒๐-๒๕% 
๕ ระดับคะแนนของผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหมวด ๗ >๒๕-๓๐% 

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

 

 



- ๑๘๐ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



- ๑๘๑ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพจิารณาให้คะแนนเชิงคุณภาพ 
ตัวชี้วดัตามคํารับรองการปฏบิัตริาชการ 

ของสํานักงานเลขาธกิารวุฒสิภา  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๑๘๒ - 
แนวทางการพิจารณาให้คะแนนเชิงคณุภาพตัวชี้วดั 

ตามคํารบัรองการปฏิบตัริาชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

๑. เกณฑ์คุณภาพตัวช้ีวัดในภาพรวม 
          - เกณฑ์คุณภาพในด้านเวลา เพื่อให้การดําเนินงานของส่วนราชการเป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด ส่วนราชการต้องดําเนินการหรือจัดส่งข้อมูล รายงานตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
อย่างครบถ้วน โดยหากส่วนราชการดําเนินการ จัดส่งข้อมูลหรือรายงานผลล่าช้ากว่าระยะเวลา      
ที่กําหนด จะถูกปรับลดคะแนนจํานวน ๐.๐๕ คะแนน ต่อวันทําการ 

  -   เกณฑ์คุณภาพในด้านปริมาณ เพื่อให้การดําเนินงานของส่วนราชการเป็นไปตามเกณฑ์ 
การให้คะแนน ส่วนราชการต้องดําเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอน สําหรับการให้คะแนนตามเกณฑ์   
เชิงปริมาณ (ร้อยละ หรือจํานวนผลสําเร็จ) ส่วนราชการจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานกระบวน         
การปฏิบัติ ที่มาของข้อมูลเชิงปริมาณ จํานวนข้อมูลเชิงปริมาณทั้งหมดที่จะนํามาคํานวณหาค่าร้อยละ    
การคํานวณค่าผลคะแนนที่สอดคล้องกับกรอบการประเมิน 
๒. เกณฑ์คุณภาพตัวชี้วดั (หลัก / ย่อย)  (๓ ตัวชีว้ัดหลัก และ ๔ ตัวชี้วัดย่อย) 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ของวุฒิสภา (น้ําหนักร้อยละ  ๖) 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ 
 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (น้ําหนักร้อยละ  ๖) 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการที่ส่วนราชการกําหนด     
ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ (น้ําหนักร้อยละ  ๗) 

ตัวช้ีวัดที่ ๓ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส   
(น้ําหนักร้อยละ ๖) 

ตัวช้ีวัดที่ ๔ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
(น้ําหนักร้อยละ ๗) 

ตัวชี้วัดที่ ๖.๒   ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน  (น้ําหนักร้อยละ  ๕) 
ตัวช้ีวัดที่ ๗ ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและดําเนินงาน 

ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
(น้ําหนักร้อยละ ๕) 

 

เกณฑ์คุณภาพตัวชี้วัด (หลัก/ย่อย)  
- เกณฑ์คุณภาพในด้านเวลา เพื่อให้การดําเนินงานของส่วนราชการเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด         

ส่วนราชการต้องจัดส่งข้อมูลรายงานตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดอย่างครบถ้วน โดยหากส่วนราชการจัด  
ส่งข้อมูลหรือรายงานผลล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนด จะถูกปรับลดคะแนนจํานวน ๐.๐๕ คะแนน              
ต่อวันทําการ 

 



- ๑๘๓ - 
เกณฑ์คุณภาพรายตวัชี้วัด 

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

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒ ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวุฒิสภา 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑.๑ ทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทดังกล่าว
สําหรับ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

๐.๒๐ 

๑.๒ ทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทดังกล่าว
สําหรับ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๐.๑๐ 

๑.๓ ดําเนินการกําหนดเป้าหมาย / เป้าประสงค์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการจะ
บรรลุ ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๗ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) 

๐.๒๐ 

๑.๔ ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๐.๒๐ 

๑.๕ ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๐.๑๐ 

๑.๖ • จัดประชุม/สัมมนาให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ / งานใน
แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

๐.๒๐ 

๒ สามารถบรรลุเป้าหมาย (ตามแผนปฏิบัติการประจําปี) ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ๑.๐ 
๓ สามารถบรรลุเป้าหมาย (ตามแผนปฏิบัติการประจําปี) ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ๑.๐ 
๔ สามารถบรรลุเป้าหมาย (ตามแผนปฏิบัติการประจําปี) ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๑.๐ 
๕ สามารถบรรลุเป้าหมาย (ตามแผนปฏิบัติการประจําปี) ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๑.๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๘๔ - 
 
ตัวชี้วดัท่ี ๑.๓ ระดับความสําเรจ็ของการดําเนนิการเตรยีมความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑.๑ ทบทวนแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) 

๐.๓ 

๑.๒ ทบทวนแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community)  ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) ให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๐.๑๐ 

๑.๓ จัดประชุม / สัมมนาเพื่อให้คณะกรรมการฯ / ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง / ตัวแทนได้มี
ส่วนร่วมในการจัดทําแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกําหนดเป้าหมายของแผนเตรียมความ
พร้อมฯ (ระยะสั้น) ที่ต้องการบรรลุในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๐.๓ 

๑.๔ จัดประชุม / สัมมนาเพื่อให้คณะกรรมการฯ / ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง / ตัวแทนได้มี
ส่วนร่วมในการจัดทําแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกําหนดเป้าหมายของแผนเตรียมความพร้อมฯ 
(ระยะสั้น) ที่ต้องการบรรลุในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๐.๑๐ 

๑.๕ จัดประชุมช้ีแจง / สื่อสาร / ทําความเข้าใจกับสํานัก / ผูท้ีม่ีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ 
- แผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) 
(ฉบับปรับปรุง) 
- แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

๐.๒๐ 

๒.๑ บรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมฯ จํานวน ๒ เป้าหมาย ๐.๗๐ 
๒.๒ จัดทํารายงานรอบ๖เดือน(ประกอบด้วย ผลการดําเนินการปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะรวมทั้งกําหนดแนวทางการปรับปรุงการดําเนินการในระยะถัดไป) 
๐.๓๐ 

   
  

 
 
 
 
 
 
 

 



- ๑๘๕ - 
 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน คะแนน 

๓.๑ บรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมฯ จํานวน ๔ เป้าหมาย ๐.๗๐ 
๓.๒ จัดทํารายงานรอบ๙เดือน(ประกอบด้วย ผลการดําเนินการปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะรวมทั้งกําหนดแนวทางการปรับปรุงการดําเนินการในระยะถัดไป) 
๐.๓๐ 

๔.๑ บรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมฯ จํานวน ๖ เป้าหมาย ๐.๗๐ 
๔.๒ จัดทํารายงานรอบ๑๒เดือน(ประกอบด้วย ผลการดําเนินการปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะรวมทั้งกําหนดแนวทางการปรับปรุงการดําเนินการในระยะถัดไป) 
๐.๓๐ 

๕.๑ จัดทํารายงานสัมฤทธิผลตามแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีรายละเอียดประกอบด้วยผลการดําเนินการ
ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการดําเนินการ 

๐.๓๕ 

๕.๒ จัดทําแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๐.๓๕ 

๕.๓ เสนอรายงานสัมฤทธิผลตามแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

๐.๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๘๖ - 
 

ตัวชีว้ัดท่ี ๒.๒ ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเปา้หมายของโครงการที่ส่วนราชการกําหนดไว้
ในแผนปฏิบตัิราชการประจําปีของสว่นราชการ 
 

โครงการ 

การให้คะแนน 
ความสาํเร็จของการ

ดําเนนิโครงการ 
(ก) 

ความสาํเร็จ
ของผลผลิต 

(ข) 

ความสาํเร็จ
ของผลลพัธ ์

(ค) 

รวม 
[(กx๐.๕)+ (ขx๐.๒๕) 

+ (คx๐.๒๕)] 
น้ําหนัก ๐.๕ น้ําหนัก๐.๒๕ น้ําหนัก ๐.๒๕ น้ําหนัก ๑.๐ 

๑. โครงการ....... …% …% …% …% 
๒. โครงการ....... …% …% …% …% 
๓. โครงการ…… …% …% …% …% 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน คะแนน 

๑.๑ มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของ  
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยคณะกรรมการ/คณะทํางานที่ได้รับมอบหมาย  
จาก อ.ก.ร. ที่เกี่ยวข้อง 

๐.๖ 

๑.๒ มาตรฐานความโปร่งใสดังกล่าวจะต้องผ่านความเห็นชอบจาก อ.ก.ร.ที่เกี่ยวข้อง
และเสนอ ก.ร. เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดําเนินการตามมาตรฐานความ
โปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๗) 

๐.๒ 

๑.๓ มีการช้ีแจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาและรายละเอียดของมาตรฐานความโปร่งใสของสว่นราชการสังกัดรัฐสภา
เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสรวมทั้งแนวทางการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความโปร่งใสให้แก่ข้าราชการในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้รับทราบและเข้าใจ 
(ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) 

๐.๒ 

๒ ผลการประเมนิไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ๑ 
๓ ผลการประเมนิไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๑ 
๔ ผลการประเมนิไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๑ 
๕ ผลการประเมนิไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๑ 

 
 
 
 
 



- ๑๘๗ - 
 
ตัวชีว้ัดท่ี ๔ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 

 
ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน คะแนน 

๑.๑ มีการจัดทําแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๐.๒ 

๑.๒ แผนการดําเนินการอย่างน้อยมีการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขา้ราชการ
รัฐสภา ข้อ ๑๙ (๔),(๕)  / ขอ้ ๒๒ (๔),(๕)  / ข้อ ๒๓ / ข้อ ๒๔/ ข้อ ๒๕ 

๐.๔ 

๑.๓ ผลลัพธ์ของการดําเนินการตามแผนฯมมีาตรการหรือแนวทางตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรฐัสภา ขอ้ ๑๙ (๔),(๕)/ข้อ ๒๒ (๔),(๕)/ข้อ ๒๓ /ข้อ ๒๔/   
ข้อ ๒๕ 

๐.๔ 

๒ มีการดําเนินการตามแผนฯได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๑ 
๓ มีการดําเนินการตามแผนฯได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๑ 
๔ มีการดําเนินการตามแผนฯได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ๑ 

๕.๑ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ๐.๕ 
๕.๒ เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง/หัวหน้าส่วนราชการ ๐.๕ 

 
เงื่อนไข 

๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องนํารายงานผลการประเมินตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์        
การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและข้อเสนอแนะในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๖ มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้เหมาะสม 

๒. แผนปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จะต้องระบุถึงแผนงานรวมถึงกิจกรรมที่จะต้องดําเนินการ 

๓. ให้มีกระบวนการภายในของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสําหรับการประเมินผลพฤติกรรมของ
ข้าราชการรัฐสภาที่สอดคล้องกับประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาพร้อมทั้งจัดทํารายงานผลของพฤติกรรม
ของข้าราชการรัฐสภาเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง/ หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๘๘ - 
 
ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 
 
ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑ - จัดทําแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยงซึ่งแผนการตรวจสอบต้องมี
องค์ประกอบครบถ้วน ดังนี้ 
• ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงที่นํามาใช้  
• การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
• การจัดลําดับความเสี่ยง 
• วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
• ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
• ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 

- แผนการตรวจสอบประจําปีได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ              
(ภายในเดือนกันยายน) 
- แผนการตรวจสอบมีการกําหนดประเภทการตรวจสอบอย่างน้อย ๓ ด้านได้แก่ 
• การตรวจสอบด้านการเงิน 
• การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ 
• การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน 

๑ 

๒ และ ๓ จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจําปี 
โดยจะต้องแสดงให้เห็นรายละเอียดดังนี้ 
• วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน 
• ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
• การจัดสรรทรพัยากร 
• แนวทางการปฏิบัติงาน 

๒ 

๔ - จัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบ 
ประกอบด้วย 
• วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
• ขอบเขตการตรวจสอบ 
• สรุปผลการตรวจสอบ 

 

๑ 

 
 
 
 
 
 
 



- ๑๘๙ - 
 
ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน คะแนน 

 เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือสั่งการให้หน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่มีในรายงานฯ 
- รายงานผลการดําเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการสั่งการ 

 

๕ มีการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการตรวจสอบการดําเนินงาน
โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน 
รวมทั้งมีการแสดงความคิดเห็น 
หรือข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บรหิารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

๑ 

 
เงื่อนไข: 

ให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดส่งเอกสารข้อมูลเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประเมินผลตามเกณฑ์
ตัวช้ีวัดนี้ให้สํานักกํากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐกรมบัญชีกลาง ดังนี้ 

 
เอกสารทีต่อ้งจดัสง่ กําหนดส่ง 

๑. แผนการตรวจสอบประจําปีที่ได้รับการอนุมัติแล้วพร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐาน
ที่แสดงให้เห็นถึงการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 

ภายในเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๖ 

๒. แผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องตามแผนการตรวจสอบประจําปีที่วางไว้ดังนี้ 
๒.๑) การตรวจสอบด้านการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ    
(อย่างน้อย ๑ เรื่อง) 
๒.๒) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน (อย่างน้อย ๒ เรือ่ง) 

ภายในเดือนมีนาคม 
๒๕๕๗ 

๓. รายงานผลการตรวจสอบภายในยกเว้นการตรวจสอบที่ดําเนินการเสร็จสิ้นภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๕๗ เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือ
สั่งการแล้วให้จดัส่งภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

จัดส่งทันทีหลังจาก
ที่นําเสนอ 
หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ
หรือสั่งการแลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๙๐ - 
ตัวชีว้ัดท่ี ๗ ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและดําเนินงานตาม     
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑ ส่วนราชการมีการระบุต้นทุนทางตรงเข้าสู่กิจกรรมย่อยหรอืศูนย์ต้นทุนในระบบ 
GFMIS และส่งมอบให้หน่วยงานในองค์กรร่วมตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
สําหรับข้อมูลคา่ใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑ 

๒.๑ 
 

จัดทําบัญชีต้นทุนผลผลิตย่อยและกิจกรรมย่อยสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผล
การคํานวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให้สํานัก
งบประมาณและกรมบัญชีกลางทราบ 

๐.๕ 

๒.๒ 
 

จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยอย่างน้อยแผนดังกล่าว 
จะต้องมีแผนทีเ่กี่ยวกับการประหยัดในเรื่อง ดังนี้ 
• กระดาษ 
• หมึกพิมพ์ 
• น้ํามัน 
• ไฟ้ฟ้า 
• น้ําประปา 

ทั้งนี้ ให้ พิจารณารายงานผลการวิ เคราะห์ของต้นทุนของเรื่องดังกล่าวใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ถ้ามี) เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการกําหนดเป้าหมายในการ
ประหยัดในเรื่องดังกล่าวรวมทั้งกําหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน  
ซึ่งแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ
องค์กรและแผนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

๐.๕ 

๓ เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลง
อย่างไรพร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและจัดทํารายงาน
สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ 

๑ 

๔ ดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนด (ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๑๐๐) 

๑ 

 

 

 

 

 



- ๑๙๑ - 
 
ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๕.๑ 
 
 

มีผลการประหยัดโดยเฉลี่ยในเรื่องต่างๆตามระดับคะแนนที่ ๒  (กระดาษ ,       
หมึกพิมพ์ , น้ํามัน , ไฟฟ้า และน้ําประปา) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ โดย 
• ผลการประหยดัโดยเฉลี่ยไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ ๕  

ได้คะแนน ๐.๗๕ คะแนน 
• ผลการประหยดัโดยเฉลี่ยไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ ๔  

ได้คะแนน ๐.๖๐ คะแนน 
• ผลการประหยดัโดยเฉลี่ยไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ ๓  

ได้คะแนน ๐.๔๕ คะแนน 
• ผลการประหยดัโดยเฉลี่ยไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ ๒ 

ได้คะแนน ๐.๓๐ คะแนน 
• ผลการประหยดัโดยเฉลี่ยไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ ๑ 

ได้คะแนน ๐.๑๕ คะแนน 

๐.๗๕ 
 
 

๕.๒ จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานและผลสําเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ  
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
ส่วนราชการ 

๐.๒๕ 

เงื่อนไข: 
-  การดําเนินการในระดับคะแนนที่ ๑, ๒ และ ๓ ให้ดําเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
-  การดําเนินการในระดับคะแนนที่ ๕ ให้ดําเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
-  ในกรณีที่ผลการดําเนินการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาไม่สามารถประหยัดทรัพยากรและพลังงานได้   
   ตามเกณฑ์การประเมินระดับคะแนน๕ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาต้องแสดงข้อมูล รายละเอียดการ   
   วิเคราะห์เปรียบเทียบผลผลิตผลลัพธ์ที่แสดงถึงผลิตภาพที่เพิ่มขึ้น (productivity) อันเนื่องมาจาก 
   การใช้ทรัพยากรและพลังงานเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเพื่อให้มีข้อมูลการเงินที่นําไปใช้ใน 
   การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานนําไปสู่การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและมีฐานข้อมูล 
   สนับสนุนการบริหารงบประมาณ 



- ๑๙๒ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



- ๑๙๓ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 
 
 
 
 
 

คําอธิบาย และนิยามระดบัคะแนน 
ของตวัชี้วดั คํารับรองการปฏิบตัิราชการ 
ของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรกึษา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



- ๑๙๔ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

คําอธิบาย และนิยามระดับคะแนนของตัวชี้วัด 
คํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

หลักการ 

การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยนําหลักเกณฑ์ แนวทาง การกําหนดตัวชี้วัด และวิธีการวัด และประเมินผลระดับองค์กร 
และระดับสํานัก/กลุ่มงานที่ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ มาประยุกต์ใช้ให้ เหมาะสมกับการดําเนินการระดับบุคคล                 
คือ ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา โดยวัดผลผลิตและผลลัพธ์ของการดําเนินงาน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   
ตามภารกิจของผู้ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

การวัดผลงาน  จะวัดจากผลการดําเนินงานที่ได้ปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ครอบคลุม          
ทุกประเภทของงาน ได้แก่  

๑.  ผลงานตามคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
๒. ผลงานตามพันธกิจขององค์กร คือ งานสนับสนุนการตรากฎหมาย การควบคุมและตรวจสอบ          

การบริหารราชการแผ่นดิน งานด้านต่างประเทศของรัฐสภา และงานสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม      
ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย งานด้านบริหาร ด้านอํานวยการและด้านบริการสาธารณะ  

๓.  ผลงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย  
๔.  ผลงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
๕.  ภารกิจที่กําหนดเฉพาะกิจกรรม/โครงการที่ได้รับมอบหมาย 

คําจํากัดความ 

-  การปฏิบัติงานตามคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) หมายถึง ปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้คําปรึกษาของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยาก
และซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

- การปฏิบั ติงานตามพันธกิจที่ เ ป็นบทบาทหลักขององค์กร  หมายถึ ง  การปฏิบัติ งาน                  
ที่มีความสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร คือ งานสนับสนุนการตรากฎหมาย  การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินและ  
การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ งานด้านต่างประเทศของรัฐสภา และงานสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  งานด้านบริหาร ด้านอํานวยการ และด้านบริการสาธารณะ  

- การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย หมายถึง การปฏิบัติงานที่สอดคล้อง  สนับสนุน  
หรือผลักดันให้ยุทธศาสตร์ขององค์กร  บรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง  ซึ่งสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้กําหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์กรในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 

๑.  สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมืออาชีพ 
๒. สนับสนุนรัฐสภาให้มีบทบาทนําในเวทีประชาคมอาเซยีนและรัฐสภาระหว่างประเทศ 
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและพัฒนาประชาธิปไตยอย่างเป็นธรรม

และเสมอภาค 
๔. พัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งไปสู่การเป็น Smart Parliament 
๕. พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มขีดีสมรรถนะสูง 



- ๑๙๕ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

๖. สนับสนุนการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ให้ทันสมัยและพัฒนาระบบการรักษา       
ความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 

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

๑.  พัฒนาระบบปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปตามหลักบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ด ี
๒. พัฒนาฐานข้อมลูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓. พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัต ิ
 

- การปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ หมายถึง การปฏิบัติงานที่ได้ดําเนินการ      
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน (การมีส่วนร่วม 
หมายถึง ผู้ดําเนินการตามบันทึกข้อตกลงเข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการ การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ         
การตัดสินใจ การประชุมต่าง ๆ  เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดระดับองค์กร
ที่เป็นผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นผลกระทบต่อองค์กร   

- การปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการที่ได้รับมอบหมาย หมายถึง การปฏิบัติงานตามที่เลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร หรือเลขาธิการวุฒิสภา แล้วแต่กรณี มอบหมายและหรือให้ความเห็นชอบให้ปฏิบัติ ซึ่งผลผลิตและ
ผลลัพธ์ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพขององค์กร 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ประเด็นการวัดกรอบการประเมินผล จะแบ่งการวัด
ออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ การวัดผลงานตามบทบาทและหน้าที่ และการวัดผลงานที่เกิดจากการริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งการวัด 
ในลักษณะดังกล่าว ให้ความสําคัญกับการริเริ่มสร้างสรรค์หรือการค้นคว้าและเสนอแนะวิธีการทํางานแนวใหม่ของ
ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยมีกระบวนการที่มีการบูรณาการการทํางานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการวัดในลักษณะดังกล่าวมีปัจจัยผันแปรที่อาจส่งผลต่อความสําเร็จในการบรรลุถึงผลลัพธ์ของ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดังกล่าว 

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงได้กําหนดให้มีการวัดผลงานใน ๒ ส่วน คือ เชิงปริมาณ และ 
เชิงคุณภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาให้มีคุณค่ามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อส่วนราชการสังกัดรัฐสภาอย่างแท้จริง 
 

เกณฑ์การประเมินผลการปฏบิัติงานเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 

๑. ผลงานเชิงปริมาณ          น้ําหนกัรอ้ยละ ๕๐ 
  

ผู้ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาต้องคัดเลือกผลงาน          
ที่ได้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  (อาจเป็นการดําเนินงานในแผนงาน/โครงการใหม่ หรือการดําเนินงาน     
ในแผนงาน/โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินงานมากกว่า ๑ ปี)  โดยจะนําผลงาน
ทุกชิ้นที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการนํามาพิจารณา ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

๑. เป็นงานในหน้าที่ที่กําหนดไว้ โดยเป็นงานประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๑.๑ งานตามคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description)   
๑.๒ งานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานตามพันธกิจที่เป็นบทบาทหลักขององค์กร  
๑.๓ งานตามยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย   
๑.๔ งานตามภารกิจที่ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   
๑.๕ งานตามภารกิจที่กําหนดเฉพาะกิจกรรม/โครงการ 



- ๑๙๖ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

๒. งานที่ดําเนินการตาม ๑) ต้องเป็นงานที่ผ่านความเห็นชอบ หรือได้รับการมอบหมายให้ดําเนินการ       
จากเลขาธิการ 

๓. มีคํารับรองของผู้ดําเนินการและหลักฐานที่แสดงว่างานนั้นมีการปฏิบัติจริง 
๔. เป็นงานที่กําหนดวัตถุประสงค์ที่มีความชัดเจนและส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร 
๕. มีหลักฐานการรวบรวมข้อมูล/การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและการทบทวน ประกอบการกําหนด          

กรอบแนวทาง ขั้นตอนและแผนงาน/การดําเนินงาน 
 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ • มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน รอบ ๓ เดือน ที่แสดงถึงกิจกรรม ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและประเด็นสําคัญที่พบ/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ และนําเสนอ  
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

๒ • มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน รอบ ๖ เดือน ที่แสดงถึงกิจกรรม ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและประเด็นสําคัญที่พบ/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ และนําเสนอ  
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

๓ • มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน รอบ ๙ เดือน ที่แสดงถึงกิจกรรม ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและประเด็นสําคัญที่พบ/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ และนําเสนอ  
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

๔ • มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน ที่แสดงถึงกิจกรรม ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและประเด็นสําคัญที่พบ/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ และนําเสนอ  
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

๕ • งานที่ได้รับมอบหมายและดําเนินการมีความสอดคล้องกับการกําหนดตําแหน่ง  
(Job Description) ที่กําหนดอยู่ในข้อ ๑.๑ 

• งานที่ได้รับมอบหมายและดําเนินการมีความสอดคล้องกับประเภทของงานที่กําหนด
อยู่ในข้อ ๑.๒ – ๑.๕ 

• แสดงผลลัพธ์ของงานที่ชัดเจน 

หมายเหตุ  เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน ๕ เป็นการนํางานที่ดําเนินการมาคํานวณคะแนน ดังนี้ 

• งานที่ได้รับมอบหมายและดําเนินการมีความสอดคล้องกับการกําหนดตําแหน่ง (Job Description)  
ที่กําหนด (๐.๓ คะแนน) โดยแบ่งเกณฑ์ความสอดคล้องตามระดับคะแนน ดังนี้ 
- งานที่ได้รับมอบหมายมีความสอดคล้องกับการกําหนดตําแหน่ง (Job Description) น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  

จะได้รับ ๐.๒ คะแนน 
- งานที่ได้รับมอบหมายมีความสอดคล้องกับการกําหนดตําแหน่ง (Job Description) ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐  

ขึ้นไปจะได้รับ ๐.๓ คะแนน 
• งานที่ได้รับมอบหมายและดําเนินการมีความสอดคล้องกับประเภทของงานที่กําหนดอยู่ในข้อ ๑.๒ – ๑.๕ 

(๐.๒ คะแนน) โดยแบ่งเกณฑ์ความสอดคล้องตามระดับคะแนน ดังนี้ 
- งานที่ได้รับมอบหมายมีความสอดคล้องอยู่ในข้อ ๑.๒ – ๑.๕ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ จะได้รับ ๐.๑ 

คะแนน 
- งานที่ได้รับมอบหมายมีความสอดคล้องอยู่ในข้อ ๑.๒ – ๑.๕ ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป จะได้รับ ๐.๒ 

คะแนน 

ทั้งนี้ หากข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษามีผลงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดสอดคล้องกับการ
กําหนดตําแหน่ง (Job Description) จะได้รับ ๐.๕ คะแนน 



- ๑๙๗ - 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

• แสดงผลลัพธ์ของงานที่ชัดเจน (๐.๕ คะแนน) 
- แสดงผลลัพธ์ของงานได้ร้อยละ ๖๐  จะได้รับ ๐.๑ คะแนน 
- แสดงผลลัพธ์ของงานได้ร้อยละ ๗๐  จะได้รับ ๐.๒ คะแนน 
- แสดงผลลัพธ์ของงานได้ร้อยละ ๘๐  จะได้รับ ๐.๓ คะแนน 
- แสดงผลลัพธ์ของงานได้ร้อยละ ๙๐  จะได้รับ ๐.๔ คะแนน 
- แสดงผลลัพธ์ของงานได้ร้อยละ ๑๐๐  จะได้รับ ๐.๕ คะแนน 

โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้ 

                           จํานวนผลงานที่มีความสอดคล้องที่สําเร็จบรรลุเป้าหมาย 
 

                                            จํานวนผลงานทั้งหมด 

 

๒.  ผลงานเชิงคุณภาพ                                      น้ําหนกัรอ้ยละ ๕๐ 

คําอธิบาย  :   

การวัดผลงานเชิงคุณภาพ  พิจารณาจากระดับความสําเร็จของผลงานเชิงคุณภาพที่กําหนดไว้ในแผนงาน หรือตามที่
ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินการ เป็นงานในหน้าที่ที่กําหนดไว้โดยเป็นงานลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้น        
(๑.๑ – ๑.๕) 

โดยผู้ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา จะต้องคัดเลือกผลงาน 
เชิงคุณภาพอย่างน้อย  ๑  เรื่อง  พร้อมทั้งมีระบบการประเมินความสําเร็จด้วยตนเองตามแผนงาน/โครงการ ที่มีรายละเอียด
ครอบคลุมทุกประเด็นตามที่กําหนดไว้ในคําอธิบายของตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

 การวัดผลงานเชิงคุณภาพ คือ ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอน/แผนการดําเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน 
ระดับคะแนน คําจํากัดความ 

๑ ได้ดําเนินการตามขั้นตอน/แผนการดําเนินงาน  โดยบรรลุผลตามแผน ร้อยละ ๗๐ 

๒ ได้ดําเนินการตามขั้นตอน/แผนการดําเนินงาน  โดยบรรลุผลตามแผน ร้อยละ ๘๐ 

๓ ได้ดําเนินการตามขั้นตอน/แผนการดําเนินงาน  โดยบรรลุผลตามแผน ร้อยละ ๙๐ 

๔ ได้ดําเนินการตามขั้นตอน/แผนการดําเนินงาน  โดยบรรลุผลตามแผน ร้อยละ ๑๐๐ 

๕ -  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปปฏิบัติ  และเกิดผลประโยชน์ที่ชัดเจนแก่องค์กร 
-  ติดตามประเมินผลการดําเนินงานที่เกิดผลประโยชน์ที่ชัดเจนแก่องค์กร และจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินการ สรุปประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เหมาะสมต่อหัวหน้า  
ส่วนราชการ 

เงื่อนไข 
 - งานโครงการที่นํามาประเมินในการวัดระดับความสําเร็จของผลงานเชิงคุณภาพ ต้องเป็นงานที่ผ่านตามเกณฑ์

เชิงปริมาณ 
 - ภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาจะต้องจัดส่งรายชื่อ

งาน/โครงการพร้อมแผนปฏิบัติการ แนวทาง/ขั้นตอนการดําเนินการ ตัวชี้วัด ผลผลิต/ผลลัพธ์ สัดส่วนร้อยละ
ของความสําเร็จของการดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนฯ อย่างชัดเจน การดําเนินงานในการ
ขยายผลที่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว  

X ๑๐๐ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๙๙ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สํานกัผูร้ับผดิชอบตวัชีว้ัดเจ้าภาพหลัก (ผูร้ายงาน)       
และผู้ประสานงานตัวชี้วัดของสํานักนโยบายและแผน 
 ตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัตริาชการของ 

สํานกังานเลขาธิการวุฒสิภา  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๒๐๐ - 
 

สํานักผู้รบัผดิชอบตวัชีว้ดัเจ้าภาพหลกั (ผู้รายงาน) และผูป้ระสานงานตวัชีว้ัดสาํนักนโยบายและแผน 
ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบตัริาชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ตัวชี้วัด เจ้าภาพหลัก 
(ผู้รายงาน) 

ผู้ประสานงาน 
(สํานักนโยบายและแผน) 

มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสําเรจ็ในการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 

  

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑ ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนา
ความเป็นมืออาชีพในการ
สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 

  

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑.๑ ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีความเป็นมืออาชีพ    
ในการสนับสนุนกระบวนการ   
นิติบัญญัติ 

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๑. นางสาวสุนันท์ จันทร์ขวัญ 
โทร. ๐๒-๘๓๑-๙๑๐๘-๙ 

กลุ่มงานแผนงานและโครงการ 
นางสาวศุทรา สริภัทรนันทกร 
โทร. ๐๒-๘๓๑-๙๓๗๕ 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑.๒  ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อ    
การปฏิบัติงานได้อย่างมีความ  
เป็นมืออาชีพในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ 

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๑. นายธงไท ไชยหิรัญการ 
โทร. ๐๒-๘๓๑-๙๑๐๘-๙ 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑.๓  ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ความเป็นมืออาชีพของสายงาน
สนับสนุนในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ 

  

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑.๓.๑  ร้อยละของการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของสาย
งานสนับสนุนในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ 

สํานักบริหารงานกลาง 
๑. นางสาวสุภาวดี มงคลธรรมกุล 
๒. นางสาวสุณีย์ คงสมบูรณ์ 
โทร. ๐๒-๘๓๑-๙๓๖๔ กลุ่มงานแผนงานและโครงการ 

นายธัชชัย  แก้ววารี 
โทร. ๐๒-๘๓๑-๙๓๗๕ 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑.๓.๒  ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อ      
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานของ
สายงานสนับสนนุในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ 

สํานักบริหารงานกลาง 
๑. นางสาวสุณีย์ คงสมบูรณ์ 
๒. นางสาวชฎาพร ชัยวัฒนา 
โทร. ๐๒-๘๓๑-๙๓๖๔ 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑.๔  ร้อยละความสําเรจ็ของการติดตาม
การดําเนินการตามญัตติ ข้อปรึกษา 
หารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนการ
ประชุมวุฒิสภา และกระทู้ถาม 

  

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑.๔.๑ ร้อยละความสําเรจ็ของการติดตามผล  
การดําเนินการตามญัตติ 

สํานักวิชาการ 
๑. นายปิยชาติ ศิลปสุวรรณ 
โทร. ๐๒-๘๓๑-๙๓๑๖ 

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
นางสาวนาตยา พ่วงพูล 
โทร. ๐๒-๘๓๑-๙๓๗๓ 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑.๔.๒ ร้อยละความสําเรจ็ของการติดตาม
การดําเนินการตามข้อปรึกษาหารือ
ของสมาชิกวุฒิสภาก่อนการ
ประชุมวุฒิสภา 

สํานักงานประธานวุฒิสภา 
๑. นางรักชนก เกสรทอง 
โทร. ๐๒-๘๓๑-๙๔๙๒ 

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
นายภัทรพงศ์ ช่วยบํารุง 
โทร. ๐๒-๘๓๑-๙๓๗๒ 



- ๒๐๑ - 
 

ตัวชี้วัด เจ้าภาพหลัก 
(ผู้รายงาน) 

ผู้ประสานงาน 
(สํานักนโยบายและแผน) 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑.๔.๓ ร้อยละความสําเร็จของการ
ติดตามกระทู้ถาม 

สํานักวิชาการ 
๑. นายกิตติศักด์ิ อุไรวงศ์ 
โทร. ๐๒-๘๓๑-๙๓๑๖ 

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
นางสาวนาตยา พ่วงพูล 
โทร. ๐๒-๘๓๑-๙๓๗๓ 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒ ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน    
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสารของวุฒิสภา 

สํานักเทคโนโลยสีารสนเทศและ     
การสื่อสาร 
๑. นายสมชาย ชัยเชษฐ์ดํารงกุล 
โทร. ๐๒-๘๓๑-๙๒๗๑ 
๒. นางสาวพนมวัน อินรีย์ 
โทร. ๐๒-๘๓๑-๙๒๗๓ 

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 
๑. นายถาวร  แสงสาคร 
๒. นางสาวน้ําเพชร ศรีวิจิตรโชค 
โทร. ๐๒-๘๓๑-๙๓๗๗ 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๓ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

สํานักการต่างประเทศ 
๑. นางอัญธิกา ทองประสม 
๒. นางสาวนิสาพร วิบูลย์จันทร์ 
๓. นายสนั่น ศิริบูรณ์ 
๔. นางสาววรรณภัสสร์ ไชยเทพ 
๕. นางสาวกัญจณัฐ ศิริวงศ ์
โทร. ๐๒-๘๓๑-๙๓๘๕ 

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๑. นางสาวพรรณสิริ พรหมพันธุม 
๒. นางสาววรรณวิภา เลิศปัญญาพร 
โทร. ๐๒-๘๓๑-๙๓๗๒ 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๔ ระดับความสําเร็จของการส่งเสริม
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม    
ของประชาชน 

สํานักประชาสัมพันธ์ 
๑. นายวิเชียร บัวบาน 
๒. นางมัทนา รามพันธุ์ 
โทร. ๐๒-๘๓๑-๙๓๕๒-๔ 

กลุ่มงานแผนงานและโครงการ 
๑. นางสาวสุภารตัน์ มาตสวิง 
๒. นางสาวทัศนวรรณ พัฒน์คุ้ม 
โทร. ๐๒-๘๓๑-๙๓๗๕ 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๔.๑ จํานวนโครงการ/กจิกรรมที่เครือข่าย
ผู้นํานักประชาธิปไตยวุฒิสภา   
ในปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ จัดกิจกรรม
การส่งเสริมสนับสนุนบทบาท
อํานาจหน้าท่ีของวุฒิสภาหรือ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๔.๒ จํานวนเครือข่ายต้ังแต่ ปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๖ ย้อนหลังลงไปท่ีได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ดําเนินการ
ขยายผลการสร้างเครือข่ายของ
ผู้นํานักประชาธิปไตยวุฒิสภาอย่าง
น้อย ๓๐ คนต่อกลุ่มเครือข่ายใหม่  

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๔.๓ จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
เครือข่ายใหม่ ตามข้อ ๑.๔.๒ เสนอ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อทราบ 

ตัวชี้วัดท่ี ๒ ระดับความสําเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 

  

ตัวชี้วัดท่ี ๒.๑ ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของส่วนราชการ 

กลุ่มงานแผนงานและโครงการ 
นางรัตนา  ชัชวาลรัตน์ 
โทร. ๐๒-๘๓๑-๙๓๗๕ 

 
 



- ๒๐๒ - 
 

ตัวชี้วัด เจ้าภาพหลัก 
(ผู้รายงาน) 

ผู้ประสานงาน 
(สํานักนโยบายและแผน) 

ตัวชี้วัดท่ี ๒.๒ ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายของโครงการที่ส่วนราชการ
กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของส่วนราชการ 

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 
๑. นางนันทิญาพร  สัมพันธ์ทวีกิจ 
๒. นายศักดิเดช รัตนประทีปพร 

โทร. ๐๒-๘๓๑-๙๓๗๖ 

มิติที่ ๒  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 

ตัวชี้วัดท่ี ๓ ระดับความสาํเร็จของการดําเนนิการ   
ตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส 

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๑. นางสาวพรรณสิริ พรหมพันธุม 

๒. นางสาววรรณวิภา เลิศปัญญาพร 
โทร. ๐๒-๘๓๑-๙๓๗๒ 

ตัวชี้วัดท่ี ๔ ระดับความสาํเร็จของการดําเนนิการ   
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา 

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
๑. นางสาวจารุวรรณ ชินเขว้า 
๒. นางสาววรณธร หงส์จรรยา 
โทร. ๐๒-๘๓๑-๙๑๑๘-๙ 

กลุ่มงานแผนงานและโครงการ 
๑. นางสาวศุทรา สิรภัทรนันทกร 
๒. นางสาวทัศนวรรณ พัฒน์คุ้ม 
โทร. ๐๒-๘๓๑-๙๓๗๕ 

ตัวชี้วัดท่ี ๕ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร กลุ่มงานแผนงานและโครงการ 
๑. นางสาวสุภารตัน์ มาตสวิง 
๒. นางรัตนา ชัชวาลรัตน์ 
โทร. ๐๒-๘๓๑-๙๓๗๕ 

มิติที่ ๓  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดท่ี ๖ ระดับความสําเร็จในการบริหาร
งบประมาณ 

สํานักการคลังและงบประมาณ 
๑. นางสาวยุวนิตย์ ไมเด็น 
๒. นายธวัช ตุ่นคํา 
๓. นางสาวเสาวนี บุญเลื่อน 
๔. นายสุริยา  ชมสวัสด์ิ 
โทร. ๐๒-๘๓๑-๙๒๔๙ 

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 
๑. นายถาวร  แสงสาคร 
๒. นายอมร จึงรุ่งฤทธิ์ 
โทร. ๐๒-๘๓๑-๙๓๗๗ 

ตัวชี้วัดท่ี ๖.๑ ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณในภาพรวม 

ตัวชี้วัดท่ี ๖.๑.๑ ร้อยละความสําเร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทนุ 

ตัวชี้วัดท่ี ๖.๑.๒ ร้อยละความสําเร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม ๖ เดือนแรก 

ตัวชี้วัดท่ี ๖.๑.๓ ร้อยละความสําเร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม ๑๒ เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี ๖.๑.๔ ร้อยละความสําเร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

ตัวชี้วัดท่ี ๖.๒ ระดับความสําเร็จของการ
ตรวจสอบภายใน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน   
๑. นางสาวน้ําทิพย์ พุฒพิมล 
โทร. ๐๒-๘๓๑-๙๓๑๗ 

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 
๑. นายถาวร  แสงสาคร 
๒. นางสาวณัฐธนัญ  สุนทรกิตติพงศ์ 
โทร. ๐๒-๘๓๑-๙๓๗๗ 
 
 
 
 



- ๒๐๓ - 
 

ตัวชี้วัด เจ้าภาพหลัก 
(ผู้รายงาน) 

ผู้ประสานงาน 
(สํานักนโยบายและแผน) 

ตัวชี้วัดท่ี ๗ ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและ
ดําเนินงานตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สํานักการคลังและงบประมาณ  
๑. นางสาวศิริพร สมบัติศิริ 
๒. นางสาวรัชนกีร รัตนวิวัฒนกุล 
โทร. ๐๒-๘๓๑-๙๒๕๗  

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

มิติท่ี ๔  มิติด้านการพัฒนาองค์กร 

ตัวชี้วัดท่ี ๘ ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
องค์กรอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗  

  

ตัวชี้วัดท่ี ๘.๑ ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
องค์กรอย่างต่อเนื่อง และจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการ    
(หมวด ๑-๖) ตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

สํานักนโยบายและแผน 
กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร ์
กลุ่มงานแผนงานและโครงการ 
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 

  หมวด ๑ การนําองค์กร 
นายสมศักด์ิ  มนุญปิจ ุ
รองเลขาธิการวุฒสิภา 

 
๑. นางชรัญญา ประสิทธินาวา 
๒. นางสาวนาตยา พ่วงพูล 
๓. นางสาววรรณวิภา เลิศปญัญาพร 
โทร. ๐๒-๘๓๑-๙๓๗๓ 

  หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
นายวุฒิชัย  วัชรรีัตน์ 
ท่ีปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญติั 

 
๑. นางสาวพรรณสริิ พรหมพันธุม 
๒. นายภัทรพงศ์ ช่วยบํารุง 
๓. นางสาวพัฒนน์รี สร้อยจิตร 
โทร. ๐๒-๘๓๑-๙๓๗๒ 

  หมวด ๓ การใหค้วามสําคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีด์ิ 
ท่ีปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญติั 

 
 
๑. นางสาวนุตยา ลิขิตหัตถศิลป 
๒. นางสาวสุภารตัน์ มาตสวิง 
๓. นางรัตนา ชัชวาลรัตน์ 
โทร. ๐๒-๘๓๑-๙๓๗๔ 

  หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห ์    
และการจัดการความรู้ 
นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต 
ท่ีปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญติั 

 
 
๑. นางนันทิญาพร สัมพันธ์ทวีกิจ 
๒. นางสาวณฐัธนญั สุนทรกิตติพงศ ์
๓. นายศักด์ิเดช รัตนประทีปพร 
โทร. ๐๒-๘๓๑-๙๓๗๖ 



- ๒๐๔ - 
 

ตัวชี้วัด เจ้าภาพหลัก 
(ผู้รายงาน) 

ผู้ประสานงาน 
(สํานักนโยบายและแผน) 

  หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
นางละเอียด  จุลตามระ 
ท่ีปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญติั 

 
๑. นางสาวน้ําเพชร ศรีวิจิตรโชค 
๒. นายอมร จึงรุ่งฤทธิ์ 
๓. นางสาวณฐัธนญั สุนทรกิตติพงศ ์
โทร. ๐๒-๘๓๑-๙๓๗๗ 

  หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ 
นางรัตนา  ศรีสิยวรรณ 
ท่ีปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญติั 

 
๑. นายธัชชัย แก้ววารี 
๒. นางสาวทัศนาวรรณ พัฒน์คุ้ม 
๓. นางสาวศุทรา สิรภัทรนันทกร 
โทร. ๐๒-๘๓๑-๙๓๗๕ 

ตัวชี้วัดท่ี ๘.๒ ระดับคะแนนของผลลัพธ์การ
ดําเนินการ (หมวด ๗) ตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

สํานักนโยบายและแผน 
กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร ์
กลุ่มงานแผนงานและโครงการ 
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 

 



 ตารางสรปุการกําหนดเจ้าภาพหลัก หน่วยงานสนับสนุน กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ด้าน  
(มิติ) 

ตัวชี้วัด เจ้าภาพหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ 

  

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็นมือ
อาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 

  

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑ ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีความ
เป็นมืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการ      
นิติบัญญัติ 

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

- 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒ ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานได้
อย่างมีความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ 

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

- 

- ๒๐๕ -   



ด้าน  
(มิติ) 

ตัวชี้วัด เจ้าภาพหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความเป็นมือ
อาชีพของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ 

  

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓.๑ ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ 

สํานักบริหารงานกลาง (ผู้รายงาน) 
สํานักประชาสมัพันธ์  สํานักการต่างประเทศ 
สํานักวิชาการ  สํานักการประชุม        
สํานักกํากับและตรวจสอบ                  
สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓  สํานักกฎหมาย  
สํานักภาษาต่างประเทศ  สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  สํานักรายงานการประชุม
และชวเลข   

- 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓.๒ ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ 

สํานักบริหารงานกลาง (ผู้รายงาน) 
สํานักประชาสมัพันธ์  สํานักการต่างประเทศ 
สํานักวิชาการ  สํานักการประชุม           
สํานักกํากับและตรวจสอบ                  
สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓  สํานักกฎหมาย  
สํานักภาษาต่างประเทศ  สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล สํานักรายงานการประชุม
และชวเลข   

- 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๔ ร้อยละความสําเร็จของการติดตามการดําเนินการ
ตามญัตติ ข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา
ก่อนการประชุมวุฒิสภาและกระทู้ถาม 

  

- ๒๐๖ -   



ด้าน  
(มิติ) 

ตัวชี้วัด เจ้าภาพหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๔.๑ ร้อยละความสําเร็จของการติดตามผลของการ
ดําเนินการตามญัตติ 

สํานักวิชาการ (ผู้รายงาน) 
 

สํานักประชาสมัพันธ์ สํานักการประชุม  
สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓  สาํนักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร            
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  
สํานักการพิมพ์ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๔.๒ ร้อยละความสําเร็จของการติดตามการดําเนินการ
ตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนการ
ประชุมวุฒิสภา 

สํานักงานประธานวุฒิสภา (ผู้รายงาน) 
 

สํานักการประชุม  สํานักรายงานการ
ประชุมและชวเลข 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๔.๓ ร้อยละความสําเร็จของการติดตามกระทู้ถาม สํานักวิชาการ (ผู้รายงาน) 
 

สํานักประชาสมัพันธ์ สํานักการประชุม  
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  
สํานักการพิมพ์ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวุฒิสภา 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ผู้รายงาน) 

สํานักงานประธานวุฒิสภา              
สํานักบริหารงานกลาง  สํานักการต่างประเทศ  
สํานักวิชาการ สํานักการประชุม      
สํานักกํากับและตรวจสอบ            
สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓  สาํนักกฎหมาย  
สํานักภาษาต่างประเทศ  สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  สํานักรายงานการประชุม
และชวเลข   
 
 

- ๒๐๗ -   



ด้าน  
(มิติ) 

ตัวชี้วัด เจ้าภาพหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

สํานักการต่างประเทศ (ผู้รายงาน)      
สํานักภาษาต่างประเทศ สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

สํานักวิชาการ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

สํานักประชาสัมพันธ์ (ผู้รายงาน) - 

ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ 

  

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ 

สํานักนโยบายและแผน  (ผู้รายงาน)   
สํานักประชาสมัพันธ์ สํานักการประชุม 
สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานัก
กรรมาธิการ ๑,๒,๓ สํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  

- 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการที่ส่วนราชการกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของส่วนราชการ 

สํานักนโยบายและแผน  (ผู้รายงาน)   
สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานักประชาสัมพนัธ์  
สํานักบริหารงานกลาง สํานักวิชาการ   
สํานักการประชุม  สํานักกฎหมาย        
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล             
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  

- 

- ๒๐๘ -   



ด้าน  
(มิติ) 

ตัวชี้วัด เจ้าภาพหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

มิติที่ ๒  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 

ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานความโปร่งใส 

สํานักนโยบายและแผน  (ผู้รายงาน) 
 
 
 

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

ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (ผู้รายงาน) 
สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานัก
ประชาสัมพันธ์  สํานักบริหารงานกลาง  
สํานักการคลังและงบประมาณ  สํานักการ
ต่างประเทศ  สํานักวิชาการ  สํานักการ
ประชุม  สํานักกํากับและตรวจสอบ     
สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓  สํานักกฎหมาย  
สํานักภาษาต่างประเทศ  สํานักรายงาน 
การประชุมและชวเลข  สํานักเทคโนโลยี

 

- ๒๐๙ -   



ด้าน  
(มิติ) 

ตัวชี้วัด เจ้าภาพหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

สารสนเทศและการสื่อสาร  สํานักการพิมพ์  
สํานักนโยบายและแผน  กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ สํานักนโยบายและแผน  (ผู้รายงาน) 
สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานัก
ประชาสัมพันธ์  สํานักบริหารงานกลาง  
สํานักการคลังและงบประมาณ            
สํานักการต่างประเทศ  สํานกัวิชาการ    
สํานักการประชุม  สํานักกํากับและตรวจสอบ   
สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓  สาํนักกฎหมาย 
สํานักภาษาต่างประเทศ  สาํนักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล สํานักรายงานการประชมุ
และชวเลข  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  สํานักการพิมพ์         
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 

มิติที่ ๓  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความสําเร็จในการบริหารงบประมาณ   

ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณใน
ภาพรวม 

สํานักการคลงัและงบประมาณ  (ผู้รายงาน) 
สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานักประชาสัมพันธ์ 
สํานักบริหารงานกลาง  สํานักการต่างประเทศ  
สํานักวิชาการ  สํานักการประชุม         
สํานักกํากับและตรวจสอบ  สํานักกรรมาธิการ 

 

- ๒๑๐ -   



ด้าน  
(มิติ) 

ตัวชี้วัด เจ้าภาพหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

๑,๒,๓  สํานักกฎหมาย  สํานักภาษาต่างประเทศ  
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สํานักรายงาน
การประชุมและชวเลข  สํานกัเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  สํานักการพิมพ์  
สํานักนโยบายและแผน  กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ตัวชี้วัดที่ ๖.๑.๑ ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน 

  

ตัวชี้วัดที่ ๖.๑.๒ ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม ๖ เดือนแรก 

  

ตัวชี้วัดที่ ๖.๑.๓ ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน 

  

ตัวชี้วัดที่ ๖.๑.๔ ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ตามแผน 

  

ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน  (ผู้รายงาน)  
สํานักการคลังและงบประมาณ  

สํานักงานประธานวุฒิสภา สาํนัก
ประชาสัมพนัธ์  สํานักบริหารงานกลาง  
สํานักการต่างประเทศ  สํานกัวิชาการ 
สํานักการประชุม สํานักกํากับและ
ตรวจสอบ สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓  
สํานักกฎหมาย สํานักภาษาต่างประเทศ 
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล           
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
สํานักการพิมพ์  สํานักนโยบายและแผน 

- ๒๑๑ -   



ด้าน  
(มิติ) 

ตัวชี้วัด เจ้าภาพหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตและดาํเนนิงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

สํานักการคลงัและงบประมาณ  (ผู้รายงาน) 
สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักประชาสัมพันธ์  
สํานักบริหารงานกลาง  สํานักการต่างประเทศ  
สํานักวิชาการ สํานักการประชุม สํานักกํากับ
และตรวจสอบ สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓  
สํานักกฎหมาย สํานักภาษาต่างประเทศ 
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักรายงาน
การประชุมและชวเลข สํานกัเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  สํานักการพิมพ์  
สํานักนโยบายและแผน  กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 

มิติที่ ๔  มิติด้านการพัฒนาองค์กร 

ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่องตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ประจําปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  

ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง และจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
(หมวด ๑ - ๖) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ  

สํานักนโยบายและแผน  (ผู้รายงาน)     
สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานัก
ประชาสัมพนัธ์  สํานักบริหารงานกลาง  
สํานักการคลังและงบประมาณ  สํานักการ
ต่างประเทศ  สํานักวิชาการ  สํานักการ
ประชุม  สํานกักํากับและตรวจสอบ      

 

ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ ระดับคะแนนของผลลัพธ์การดําเนินการ (หมวด ๗) 
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

- ๒๑๒ -   



ด้าน  
(มิติ) 

ตัวชี้วัด เจ้าภาพหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓  สาํนักกฎหมาย 
สํานักภาษาต่างประเทศ  สาํนักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล สํานักรายงานการประชมุ
และชวเลข  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  สํานักการพิมพ์         
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

- ๒๑๓ -   



 

 

 

 

 

สรปุผลการประเมินการปฏิบตัิราชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ 



- ๒๑๕ -

45 4.6704

          ราชการ
      1  ระดับความสําเร็จในการบรรลุ 25.00 4.8867
          เป้าหมายตามยุทธศาสตร์
    1.1  ระดับความสําเร็จในการบริหาร 13.00 4.9437
          จัดการด้านการประชุมใน
          กระบวนการนิติบัญญัติอย่าง
          มืออาชีพ
  1.1.1  ร้อยละของการปฏิบัติตาม ระดับ 10.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.5000
          คู่มือมาตรฐานความเป็นมือ
          อาชีพการบริหารจัดการด้าน
          การประชุมในกระบวนการ
          นิติบัญญัติ
  1.1.2  ร้อยละความพึงพอใจของ ร้อยละ 3.00 65 70 75 80 85 83.7800 4.7560 0.1427
          สมาชิกรัฐสภาและคณะ
          กรรมาธิการต่อการสนับสนุน
          การดําเนินการด้านการประชุม
          ในกระบวนการนิติบัญญัติ
    1.2  ระดับความสําเร็จในการพัฒนา ร้อยละ 6.00 1 2 3 4 5 4.6500 4.6500 0.2790
          งานด้านวิชาการ
    1.3  ระดับความสําเร็จในการให้ ร้อยละ 6.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.3000
          ความรู้ การส่ือสาร การ
          ประชาสัมพันธ์ และการสร้าง
          ภาพลักษณ์ขององค์กรนิติ
          บัญญัติแห่งชาติ
      2  ระดับความสําเร็จในการ ระดับ 20.00 4.4000
          บรรลุเป้าหมายตามแผน
          ปฏิบัติราชการ
    2.1  ร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักใน ร้อยละ 12.00 65 70 75 80 85 80.0000 4.0000 0.4800
          การบรรลุเป้าหมายตามแผน
          ปฏิบัติราชการประจําปีของ
          ส่วนราชการ
    2.2  ระดับความสําเร็จของผลลัพธ์ ระดับ 8.00 5.0000
          ตามแผนงาน/โครงการตาม
          ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
          ส่วนราชการ
  2.2.1  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระดับ 4.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000
          การบริหารราชการ ระยะที่ ๑
  2.2.2  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ระดับ 4.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000
          และการมีส่วนร่วมของ
          ประชาชน : กิจกรรมเสริมสร้าง
          ความพร้อมแก่ท้องถิ่น

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

21 3
คะแนน

ถ่วงน้ําหนัก

 มิติท่ี 1 มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติ

ผลการ
ดําเนินงาน

4
ค่าคะแนน

ท่ีได้
5



- ๒๑๖ -

          หลักสูตร "กระบวนการเสริม

          สร้างผู้นํานักประชาธิปไตยแบบ

          มีส่วนร่วม"
15 4.6556

      3  ระดับความสําเร็จในการเปิด ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 4.8000 4.8000 0.2400
          โอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
          ส่วนร่วมในการแสดงความ
          คิดเห็นและร่วมติดตาม
          ตรวจสอบผลการปฏิบัติ
          ราชการ
      4  ระดับความสําเร็จของการ ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500
          ดําเนินการเพ่ือส่งเสริมให้
          ข้าราชการและลูกจ้างของ
          ส่วนราชการ สังกัดรัฐสภา
          ปฏิบัติตามมาตรฐาน
          คุณธรรมและจริยธรรม
      5  ร้อยละของระดับความ 5.00 4.1667
          พึงพอใจของผู้รับบริการ
    5.1  ระดับความพึงพอใจของผู้รับ  ร้อยละ 3.00 70 75 80 85 90 87.5000 4.5000 0.1350
          บริการในภาพรวมขององค์กร
    5.2  ระดับความสําเร็จของการ ระดับ 2.00 1 2 3 4 5 3.6667 3.6667 0.0733
          พัฒนากระบวนการสํารวจ
          ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

15 4.9965
          ปฏิบัติราชการ
      6  ระดับความสําเร็จในการ 4.00 5.0000
          บริหารงบประมาณ
    6.1  ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย ร้อยละ 2.00 92.00 93.00 94.00 95.00 96.00 97.0976 5.0000 0.1000
          เงินงบประมาณในภาพรวม
    6.2  ระดับความสําเร็จของการ ระดับ 2.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1000
          ตรวจสอบภายใน
      7  ระดับความสําเร็จของการ ระดับ 4.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000
          จัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
      8  ระดับความสําเร็จในการ ระดับ 3.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.0494
          ดําเนินการตามมาตรการ
          ประหยัดพลังงาน
      9  การรักษามาตรฐานระยะเวลา 4.00 4.9868
          และความสําเร็จในการลด
          รอบระยะเวลาและขั้นตอน
          ในการปฏิบัติราชการ
    9.1  ระดับความสําเร็จในการรักษา ระดับ 2.00 1.00  2.00 3.00  4.00 5.00  4.9736 4.9736 0.0494
          มาตรฐานระยะเวลาในการ
          ปฏิบัติงาน
    9.2  ระดับความสําเร็จในการลดรอบ ระดับ 2.00 1.00  2.00 3.00  4.00 5.00  5.0000 5.0000 0.0494
          ระยะเวลาและขั้นตอนในการ
          ปฏิบัติราชการ

 มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

 มิติท่ี 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการ

4 5
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด

น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3
คะแนน

ถ่วงน้ําหนัก
ผลการ

ดําเนินงาน
ค่าคะแนน

ท่ีได้



- ๒๑๗ -

25 4.7339

     10  ระดับความสําเร็จของการ 25.00 4.7339
          พัฒนาคุณภาพการบริหาร
          จัดการภาครัฐ (PMQA)
   10.1 ระดับความสําเร็จของการ ระดับ 8.00 4.5000
          ดําเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพ
          การบริหารจัดการภาครัฐระดับ
          พื้นฐาน
          หมวดท่ี 3 การให้ความสําคัญ ร้อยละ 4.00 60 70 80 90 100 95.7143 4.5714 0.1829
          กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
          ส่วนเสีย
          หมวดท่ี 4 การวัด การวิเคราะห์ ร้อยละ 4.00 60 70 80 90 100 94.2857 4.4286 0.1771
          และการจัดการความรู้
   10.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละ 14.00 4.8106
          เฉล่ียถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ
          เป้าหมายความสําเร็จของ
          ผลลัพธ์การดําเนินการของส่วน
          ราชการตามเกณฑ์คุณภาพ
          การบริหารจัดการภาครัฐระดับ
          พื้นฐาน (หมวด ๗)
  RM 1 ร้อยละความพึงพอใจของ ร้อยละ 2.00 60 65 70 75 80 73.3700 3.6740 0.0735
          บุคลากรท่ีมีต่อการนําองค์การ
          ของผู้บริหาร
  RM 2 ร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของ ร้อยละ 2.00 60 65 70 75 80 100.0000 5.0000 0.1000
          การดําเนินการตามแผนบริหาร
          ความเส่ียง
  RM 3 ร้อยละของงานบริการที่มี ร้อยละ 2.00 70 75 80 85 90 100.0000 5.0000 0.1000
          การจัดทําระบบการติดตาม
          คุณภาพการบริการที่สามารถ
          ตอบสนองผู้รับบริการอย่าง
          ทันท่วงที
RM 4.1 ร้อยละของความครอบคลุม ร้อยละ 2.00 60 65 70 75 80 80.0000 5.0000 0.1000
          ถูกต้อง และทันสมัยของ
          ฐานข้อมูลที่สนับสนุนการ
          ปฏิบัติงาน
RM 4.2 ร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักความ ร้อยละ 2.00 60 70 80 90 100 100.0000 5.0000 0.1000
          สําเร็จของการดําเนินกิจกรรม
          ตามแผนการจัดการความรู้
          อย่างน้อย ๓ องค์ความรู้
  RM 5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ ร้อยละ 2.00 60 65 70 75 80 89.6500 5.0000 0.1000
          การพัฒนาขีดสมรรถนะตาม
          แผนพัฒนาขีดสมรรถนะของ
          บุคลากรหรือแผนพัฒนา
          บุคลากร
  RM 6 จํานวนกระบวนการท่ีได้รับ กระบวน 2.00 1 2 3 3.0000 5.0000 0.1000

          การปรับปรุงให้ผลดําเนินการ การ
          ดีขึ้น

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3

 มิติท่ี 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร

คะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

4 5
ผลการ

ดําเนินงาน
ค่าคะแนน

ท่ีได้



- ๒๑๘ -

   10.3 ระดับความสําเร็จเฉล่ียถ่วง 3.00 5.0000

          น้ําหนักของการจัดทําแผน
          พัฒนาองค์การปีงบประมาณ
          พ.ศ. ๒๕๕๔
 10.3.1 ความครบถ้วนของการจัดทํา ข้อ 1.00 3 6 9 12 15 15.0000 5.0000 0.0500
          รายงานลักษณะสําคัญของ
          องค์กร (๑๕ คําถาม)
 10.3.2 ความครบถ้วนของการจัดทํา หมวด 1.00 3 4 5 6 7 7.0000 5.0000 0.0500
          รายงานการประเมินองค์กร
          ด้วยตนเองหมวด ๑ - ๗ 
          ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
          จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
 10.3.3 ความครบถ้วนของแผนพัฒนา แผน 1.00 1 2 2.5 3.0000 5.0000 0.0500
          องค์การประจําปีงบประมาณ
          พ.ศ. ๒๕๕๔

100.00 4.7330

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน
ท่ีได้

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3

น้ําหนักรวม ค่าคะแนนที่ได้

คะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

4 5
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45.00 4.8840

          ราชการ
      1  ระดับความสําเร็จในการบรรลุ 25.00 4.7912
          เป้าหมายตามยุทธศาสตร์
   1.1  ระดับความสําเร็จในการบริหาร ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 4.8600 4.8600 0.2430
          จัดการด้านการประชุม ด้าน
          วิชาการ และเลขานุการใน
          กระบวนการนิติบัญญัติอย่าง
          มืออาชีพ
   1.2  ระดับความสําเร็จในการ ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 4.8960 4.8960 0.2448
          พัฒนาและดําเนินการตาม
          มาตรฐานงานด้านวิชาการ
          เพื่อสนับสนุนงานของรัฐสภา
   1.3  ระดับความสําเร็จในการ ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 4.3500 4.3500 0.2175
          สนับสนุนภารกิจเกี่ยวกับ
          กระบวนการได้มา ซ่ึงบุคคล
          ที่จะมาดํารงตําแหน่งใน
          องค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญ
   1.4  ร้อยละความสําเร็จการ ร้อยละ 5.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500
          ปฏิบัติตามแผนประชาสัมพันธ์
          เชิงรุกวุฒิสภา
   1.5  ระดับความสําเร็จในการบริหาร ร้อยละ 5.00 1 2 3 4 5 4.8500 4.8500 0.2425
          จัดการผลการปฏิบัติงาน
          (Performance 
          Management System
          :PMS)
      2  ระดับความสําเร็จในการ ระดับ 20.00 5.0000
          บรรลุเป้าหมายตามแผน
          ปฏิบัติราชการ
   2.1  ระดับความสําเร็จในการ ร้อยละ 12.00 65 70 75 80 85 96.4286 5.0000 0.6000
          บรรลุเป้าหมายตามแผน
          ปฏิบัติราชการประจําปีของ
          ส่วนราชการ
   2.2  ร้อยละความสําเร็จของผลลัพธ์ ระดับ 8.00 5.0000
          ตามแผนงาน/โครงการตาม
          ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
          ส่วนราชการ

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3
คะแนน

ถ่วงน้ําหนัก

 มิติท่ี 1 มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติ

4 5
ผลการ

ดําเนินงาน
ค่าคะแนน

ท่ีได้
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 2.2.1 โครงการประเมินผลการปฏิบัติ ระดับ 4.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000
          ราชการของส่วนราชการสังกัด
          รัฐสภา
 2.2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระดับ 4.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000
          การบริหารราชการ ของ
          สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
          ระยะที่ 2

15.00 4.6495

      3  ระดับความสําเร็จในการเปิด ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 4.9992 4.9992 0.2500

          โอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
          ส่วนร่วมในการแสดงความ
          คิดเห็นและร่วมติดตาม
          ตรวจสอบผลการปฏิบัติ
          ราชการ
      4  ระดับความสําเร็จของการ ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 4.6194 4.6194 0.2310
          ดําเนินการเพ่ือส่งเสริมให้
          ข้าราชการและลูกจ้างของ
          ส่วนราชการ สังกัดรัฐสภา
          ปฏิบัติตามมาตรฐาน
          คุณธรรมและจริยธรรม
      5  ร้อยละของระดับความ ระดับ 5.00 70 75 80 85 90 86.65 4.3300 0.2165
          พึงพอใจของผู้รับบริการ

15.00 4.9891
          ปฏิบัติราชการ
      6  ระดับความสําเร็จในการ 5.00 5.0000
          บริหารงบประมาณ
   6.1  ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย ร้อยละ 2.00 91.00 92.00 93.00 94.00 95.00 99.9785 5.0000 0.1000
          เงินงบประมาณในภาพรวม
   6.2  ระดับความสําเร็จของการ ระดับ 3.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1500
          ตรวจสอบภายใน
      7  ระดับความสําเร็จของการ ระดับ 4.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000
          จัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
      8  ระดับความสําเร็จในการ ระดับ 2.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.0494
          ดําเนินการตามมาตรการ
          การประหยัดพลังงาน
      9  การรักษามาตรฐานระยะเวลา ร้อยละ 4.00 1 2 3 4 5 4.9593 4.9593 0.0494
         ในการปฏิบัติราชการ

25 4.6174
    10  ระดับความสําเร็จของการ 25.00 4.6174
          พัฒนาคุณภาพการบริหาร
          จัดการภาครัฐ (PMQA)

ค่าคะแนน
ท่ีได้

คะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน

 มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

 มิติท่ี 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการ

 มิติท่ี 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร

ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ

ดําเนินงาน
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  10.1 ระดับความสําเร็จของการ ระดับ 8.00 4.5143
          ดําเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพ
          การบริหารจัดการภาครัฐระดับ
          พื้นฐาน
          หมวดท่ี 1 การนําองค์กร ร้อยละ 4.00 60 70 80 90 100 95.7143 4.5714 0.0494
          หมวดท่ี 2 การวางแผน ร้อยละ 4.00 60 70 80 90 100 94.5714 4.4571 0.0494
          เชิงยุทธศาสตร์
  10.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละ 14.00 4.5943
          เฉล่ียถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุ
          เป้าหมายความสําเร็จของ
          ผลลัพธ์การดําเนินการของส่วน
          ราชการตามเกณฑ์คุณภาพ
          การบริหารจัดการภาครัฐระดับ
          พื้นฐาน (หมวด 7)
  RM 1 ร้อยละความพึงพอใจของ ร้อยละ 2.00 60 65 70 75 80 65.8000 2.1600 0.0432
          บุคลากรท่ีมีต่อการนําองค์การ
          ของผู้บริหาร
  RM 2 ร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของ ร้อยละ 2.00 5 10 15 20 25 25.0000 5.0000 0.1000
           ความเส่ียงที่ลดลงจากการ
           ดําเนินการตามแผนบริหาร
           ความเส่ียง
  RM 3 ร้อยละความพึงพอใจของ ร้อยละ 2.00 60 65 70 75 80 85.5000 5.0000 0.1000
           เครือข่ายที่มีต่อกิจกรรม
           สร้างความสัมพันธ์
RM 4.1 ร้อยละของความครอบคลุม ร้อยละ 2.00 60 65 70 75 80 99 5.0000 0.1000
           ถูกต้อง และทันสมัยของ
           ฐานข้อมูลที่สนับสนุน
           ปฏิบัติงาน

RM 4.2 ร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักความ ร้อยละ 2.00 70 75 80 85 90 100.0000 5.0000 0.1000

           สําเร็จจากผลสัมฤทธ์ของการ

           ดําเนินการตามแผนการ

           จัดการความรู้อย่างน้อย 

           3 องค์ความรู้

  RM 5 ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่าน ร้อยละ 2.00 60 65 70 75 80 95.0000 5.0000 0.1000

           ระดับของขีดสมรรถนะท่ี

           ส่วนราชการกําหนด
           (Competency Level)
  RM 6 จํานวนกระบวนการท่ีได้รับ กระบวน 2.00 1 2 3 100.0000 5.0000 0.1000
           การปรับปรุงให้ผลดําเนินการ การ
           ดีขึ้น

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ

ดําเนินงาน
ค่าคะแนน

ท่ีได้
คะแนน

ถ่วงน้ําหนัก
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  10.3 ระดับความสําเร็จเฉล่ียถ่วง 3.00 5.0000
          นํ้าหนักของการจัดทําแผน
          พัฒนาองค์การปีงบประมาณ
          พ.ศ. 2555
10.3.1 ความครบถ้วนของการจัดทํา ข้อ 1.00 3 6 9 12 15 15.0000 5.0000 0.0500
          รายงานลักษณะสําคัญของ
          องค์กร (15 คําถาม)
10.3.2 ความครบถ้วนของการจัดทํา หมวด 1.00 3 4 5 6 7 7.0000 5.0000 0.0500
          รายงานการประเมินองค์กร
          ด้วยตนเองหมวด 1 - 7 
          ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
          จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
10.3.3 ความครบถ้วนของแผนพัฒนา แผน 1.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.0500
          องค์การประจําปีงบประมาณ
          พ.ศ. 2555

100 4.7979

 ข้อมูล ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2554

3 4 5
ผลการ

ดําเนินงาน
ค่าคะแนน

ท่ีได้
คะแนน

ถ่วงน้ําหนัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด

น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน

น้ําหนักรวม ค่าคะแนนที่ได้

ผลการดําเนินงาน

1 2
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 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 45.00 4.8479

1  ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตาม 30.00 4.7719

    ยุทธศาสตร์

    1.1 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็น 16.00 4.6710

         มืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ

         1.1.1 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็น 8.00 4.6181

                 มืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติ

                 บัญญัติ (การบริหารจัดการด้านการประชุม)

                 1.1.1.1 ระดับความสําเร็จในการกําหนด ระดับ 3.00 1 2 3 4 5 4.8750 4.8750 0.1463

                           สมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็น

                           มืออาชีพการบริหารจัดการด้าน

                           ประชุมในการสนับสนุนกระบวนการ

                           นิติบัญญัติ

                 1.1.1.2 ร้อยละการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติ ร้อยละ 3.00 75 80 85 90 95 99.7200 5.0000 0.1500

                           ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการ

                           ประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

                           ในการสนับสนุนกระบวนการนิติ

                           บัญญัติ

                 1.1.1.3 ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิ ร้อยละ 2.00 70 75 80 85 90 83.3000 3.6600 0.0732

                           สภาและคณะกรรมาธิการต่อการ

                           ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตาม

                           มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการ

                           ประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

        1.1.2 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็น 8.00 4.7231

                มืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติ

                บัญญัติ (ด้านวิชาการ)

                1.1.2.1 ระดับความสําเร็จในการกําหนด ระดับ 3.00 1 2 3 4 5 4.8750 4.8750 0.1463

                          สมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็น

                          มืออาชีพด้านวิชาการในการสนับสนุน

                         กระบวนการนิติบัญญัติ

              1.1.2.2 ร้อยละการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐาน ร้อยละ 3.00 75 80 85 90 95 100.0000 5.0000 0.1500

                        ความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการในการ

                        สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ

              1.1.2.3 ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิก ร้อยละ 2.00 70 75 80 85 90 85.4000 4.0800 0.0816

                        วุฒิสภาและคณะกรรมาธิการต่อการ

                        ปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็น

                        มืออาชีพด้านวิชาการ

   1.2 ระดับความสําเร็จในการเสริมสร้างและพัฒนา 5.00 5.0000

         ข้อมูลเพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติของสํานักงาน

         เลขาธิการวุฒิสภา

คะแนนถ่วง
นํ้าหนัก

4 5
ผลการ

ดําเนินงาน
ค่าคะแนนที่

ได้

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3
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         1.2.1 ร้อยละของปริมาณข้อมูลที่นําเข้าสู่ระบบ ร้อยละ 2.00 70 75 80 85 90 98.2000 5.0000 0.1000

                 (ปี พ.ศ. 2555) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

                 และการส่ือสารประสานงานกับหน่วยงาน

                 เจ้าของข้อมูลนิติบัญญัติ เพ่ือกําหนดกรอบ

                 ข้อมูลที่จะต้องนําเข้าระบบในแต่ละรายการ

                 ข้อมูล

         1.2.2 ร้อยละของการดําเนินการตามแผนพัฒนา ร้อยละ 2.00 40 50 60 70 80 94.9653 5.0000 0.1000

                 ระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ระยะที่ 3

                 (พ.ศ. 2555-2557)

         1.2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูล ร้อยละ 1.00 70 75 80 85 90 93.1300 5.0000 0.0500

  1.3 ระดับความสําเร็จในการจัดทําและบูรณาการฐาน 5.00 5.0000

       ข้อมูลด้านต่างประเทศ

       1.3.1 ร้อยละของการนําเข้าข้อมูลด้านต่างประเทศ ร้อยละ 2.00 60 65 70 75 80 83.5300 5.0000 0.1000

               ที่มีอยู่ในรูปดิจิตอล ของปีงบประมาณ 

               พ.ศ. 2555

       1.3.2 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบ ร้อยละ 2.00 60 70 80 90 100 100.0000 5.0000 0.1000

               เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

       1.3.3 ร้อยละของการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้ ร้อยละ 1.00 60 65 70 75 80 90.0000 5.0000 0.0500

               ประโยชน์ในการดําเนินการด้านต่างประเทศ

               ของบุคลากรในสํานักด้านต่างประเทศ

  1.4 ร้อยละความสําเร็จการปฏิบัติตามแผนประชาสัมพันธ์ 4.00 4.6070

       เชิงรุกวุฒิสภา

       1.4.1 ร้อยละของระดับการรับรู้และเข้าใจของกลุ่ม ร้อยละ 2.00 70 75 80 85 90 86.0652 4.2130 0.0843

               เป้าหมายในบทบาท และหน้าที่ของวุฒิสภาใน

               การดําเนินงานภายใต้บทบัญญัติของ

               รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

       1.4.2 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีทัศนคติที่ดีต่อ ร้อยละ 1.00 60 65 70 75 80 85.2400 5.0000 0.0500

               ภาพลักษณ์ของวุฒิสภา

       1.4.3 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีการยอมรับและ ร้อยละ 1.00 50 55 60 65 70 84.7200 5.0000 0.0500

               ความเช่ือมั่นในบทบาทและหน้าที่ของวุฒิสภา

2 ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผน 15.00 5.0000

   ปฏิบัติราชการ

   2.1 ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผน ระดับ 8.00 1 2 3 4 5 100.0000 5.0000 0.4000

        ปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ (6 KPIs)

   2.2 ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายของ ร้อยละ 7.00 65 70 75 80 85 100.0000 5.0000 0.3500

        โครงการท่ีส่วนราชการกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติ

        ราชการประจําปีของส่วนราชการ
  มิติท่ี 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ 17.00 4.7719

  3 ระดับความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500

     มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตาม

     ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ

  4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามประมวล ระดับ 7.00 1 2 3 4 5 4.9247 4.9247 0.3447

     จริยธรรมข้าราชการ

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

คะแนนถ่วง
นํ้าหนัก

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
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  5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับ 5.00 70 75 80 85 90 86.6500 4.3300 0.2165
  มิติท่ี 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 13.00 4.9231

  6 ระดับความสําเร็จในการบริหารงบประมาณ 8.00 5.0000

     6.1 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณใน ระดับ 4.00 85 87.5 90 92.5 95 98.6800 5.0000 0.2000

          ภาพรวม

     6.2 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน ระดับ 4.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000

  7 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 4.8000 4.8000 0.2400

     และดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการ

     ดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  มิติท่ี 4 ด้านการพัฒนาองค์กร 25.00 4.4366

  8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร 25.00 4.4366

     จัดการภาครัฐ (PMQA)

     8.1 ความสําเร็จของการดําเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพ 8.00 4.1333

          การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (หมวด 5

          และหมวด 6)

          หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 4.00 60 70 80 90 100 86.0000 3.6000 0.1440

          หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ร้อยละ 4.00 60 70 80 90 100 96.6700 4.6667 0.1867

    8.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักใน 4.5231

         การบรรลุเป้าหมายความสําเร็จของผลลัพธ์

         การดําเนินการของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพ

         การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (หมวด 7) 15.00

         8.2.1 RM 1 : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่ ร้อยละ 2.00 65 70 75 80 85 71.8200 2.3640 0.0473

                           มีต่อการนําองค์การของผู้บริหาร

        8.2.2 RM 2 : ร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของความ ร้อยละ 2.00 5 10 15 20 25 85.0000 5.0000 0.1000

                          เส่ียงที่ลดลงจากการดําเนินการตาม

                          แผนบริหารความเส่ียง

       8.2.3 RM 3.1 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วม ร้อยละ 1.00 60 65 70 75 80 82.8000 5.0000 0.0500

                           กิจกรรมที่ส่วนราชการเปิดโอกาสให้

                           ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

      8.2.4 RM 3.2 : ร้อยละความสําเร็จในการปรับปรุง ร้อยละ 1.00 60 65 70 75 80 91.3000 5.0000 0.0500

                          การให้บริการ

      8.2.5 RM 4.1 : ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง ร้อยละ 1.00 60 65 70 75 80 100.0000 5.0000 0.0500

                          และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุน

                          ยุทธศาสตร์อย่างน้อย 1 ประเด็น

                          ยุทธศาสตร์

      8.2.6 RM 4.2 : ร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักความสําเร็จ ร้อยละ 2.00 70 75 80 85 90 99.9067 5.0000 0.1000

                          จากผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการ

                          ตามแผนการจัดการความรู้อย่างน้อย

                          3 องค์ความรู้ที่สอดคล้องกับ

                          องค์ความรู้ที่จําเป็นเพ่ือให้บรรลุมิติ

                          ที่ 1

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ

ดําเนินงาน
ค่าคะแนน

ที่ได้
คะแนนถ่วง
นํ้าหนัก
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      8.2.7 RM 5.1 : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของ ร้อยละ 1.00 60 65 70 75 80 97.4600 5.0000 0.0500

                          ขีดสมรรถนะที่ส่วนราชการกําหนด

                          (Competency Level)

      8.2.8 RM 5.2 : ร้อยละความพึงพอใจต่อการสร้าง ร้อยละ 1.00 60 65 70 75 80 70.8000 3.1600 0.0316

                          ความผาสุกของบุคลากร

      8.2.9 RM 5.3 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนา ระดับ 2.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1000

                          ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 

                          (Performance Management 

                           System : PMS)
     8.2.10 RM 6.1 : จํานวนกระบวนการที่ได้รับการ กระบวนการ 1.00 1 2 3 3.0000 5.0000 0.0500
                           ปรับปรุงให้ผลดําเนินการดีข้ึน

     8.2.11 RM 6.2 : ร้อยละความสําเร็จของการรักษา

                           มาตรฐานระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1.00 4.9592 0.0496

    8.3 ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์การด้วย ระดับ 2.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1000

         ตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

         จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน
100 4.7419

 ข้อมูล ณ วันท่ี 24 ธันวาคม 2555

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน

น้ําหนักรวม ค่าคะแนนที่ได้

ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ

ดําเนินงาน
ค่าคะแนน

ที่ได้
คะแนนถ่วง
นํ้าหนัก
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 มิติท่ี 1 มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 50.00 4.9900

1  ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมาย

    ตามยุทธศาสตร์

    1.1 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็น

         มืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ

         1.1.1 ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านขีดสมรรถนะ

                เฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพการบริหาร

                จัดการด้านการประชุมในการสนับสนุน

                กระบวนการนิติบัญญัติ

         1.1.2 ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านระดับขีดสมรรถนะ

                เฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการ

                ในการสนับสนุนการะบวนการนิติบัญญัติ

         1.1.3 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็น

                มืออาชีพของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุน

                กระบวนการนิติบัญญัติ

                1.1.3.1 ระดับความสําเร็จในการกําหนด

                         สมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็น

                         มืออาชีพของสายงานสนับสนุน

                         ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ

                1.1.3.2 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา

                         มาตรฐานการปฏิบัติงานของสายงาน

                         สนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการ

                         นิติบัญญัติ

        1.1.4 ร้อยละความสําเร็จของการติดตามการดําเนินการ

               ตามญัตติและข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา

               ก่อนการประชุมวุฒิสภา

               1.1.4.1 ร้อยละความสําเร็จของการติดตาม

                        การดําเนินการตามญัตติ

               1.1.4.2 ร้อยละความสําเร็จของการติดตาม

                         การดําเนินการตามขอ้ปรึกษาหารือ

                         ของสมาชิกวุฒิสภาก่อนการประชุม

                         วุฒิสภา

   1.2 ระดับความสําเร็จในการเสริมสร้างและพัฒนาข้อมูล

        เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติของสํานักงาน

        เลขาธิการวุฒิสภา

        1.2.1 ร้อยละของการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 2.00 60 65 70 75 80 89.3000 4.9000 0.0980

        1.2.2 ระดับความถ่ีในการใช้บริการทางเว็บไซด์

               (Page View)

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ

ดําเนินงาน

ค่า
คะแนนท่ี

ได้

คะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

35.00 4.9857

18.00

4.00

4.00

4.00

ร้อยละ 

ร้อยละ 

ร้อยละ 

70 75 80 85 90 98.7400

75 80 85 90 100.0000

5.0000

5.0000 0.2000

1 2 3 4 5

4 5

2.00

5.0000 0.2000

5.0000 0.2000

70

ระดับ

0.30005.0000

5.0000 0.1000

0.10005.00005.0000

5.0000

6.00ร้อยละ 

2.00ระดับ 1 2 3

ระดับ 3.00

ระดับ 3.00 30 40 50 60 70 86.1000 5.0000 0.1500

0.15005.0000100.00007060504030

ร้อยละ 304,000  314,000  324,000  5.0000 0.0500

4.9667

1.00

6.00

334,000  344,000  412,261     
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       1.2.3 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการ

               ตามแผนพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยี

               สารสนเทศฯ ระยะที่ 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557)

       1.2.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูล ร้อยละ 1.00 70 75 80 85 90 95.2699 5.0000 0.0500

  1.3 ระดับความสําเร็จของการบูรณาการและการใช้

       ประโยชน์ของฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ

       1.3.1 ร้อยละของการนําเข้าข้อมูลด้านต่างประเทศ

               ที่มีอยู่ในรูปดิจิตอล ของปีงบประมาณ 

               พ.ศ. 2556

       1.3.2 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบ

               เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

       1.3.3 ร้อยละของการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้

               ประโยชน์ในการดําเนินการด้านต่างประเทศ

               ของบุคลากรในสํานักด้านต่างประเทศ

       1.3.4 ร้อยละของการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้

               ประโยชน์ในการดําเนินการของหน่วยงานอ่ืน

               ในสังกัดรัฐสภา และสมาชิกรัฐสภา

  1.4 ร้อยละความสําเร็จของการส่งเสริมประชาธิปไตย

        และการมีส่วนร่วมของประชาชน

       1.4.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เครือข่ายผู้นํา

               นักประชาธิปไตยวุฒิสภาให้ความร่วมมือ

               เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนบทบาท

               อํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา หรือส่งเสริม

               การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

       1.4.2 จํานวนเครือข่ายก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

               ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณได้ดําเนินการ

               ขยายผลการสร้างเครือข่ายของผู้นํา

               นักประชาธิปไตยวุฒิสภา อย่างน้อย 30 คน

               ต่อกลุ่มเครือข่ายใหม่

       1.4.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เครือข่ายใหม่

               เสนอเข้ารับการพิจารณา

2 ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผน

   ปฏิบัติราชการ

   2.1 ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผน

        ปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ

        2.1.1 ร้อยละการสนับสนุนการทํางานในด้าน

                นิติบัญญัติ (จํานวน 60 เรื่อง)

                (เป้าหมาย 251 เรื่อง)

        2.1.2 ร้อยละการสนับสนุนการทํางานของ

                คณะกรรมาธิการ (จํานวน 2,480 เรื่อง)

                (เป้าหมาย 4,721 เรื่อง)

        2.1.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

                ตามแผนพัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ

ดําเนินงาน
ค่าคะแนน

ที่ได้
คะแนนถ่วง
นํ้าหนัก

ร้อยละ 

ร้อยละ 60 65 70

90ร้อยละ 

ร้อยละ 

ร้อยละ 

4.9500

65 70

75 88.98 5.0000 0.0500

0.10005.0000100.00100

75 80 91.49 4.9000 0.0490

0.09804.900094.5070656055502.00

1.00

2.00 807060

60

1.00

6.00

2.00

80

60 70 80 90 100 100.0000 5.0000 0.1000

4

4

61.00

2.00

2.00

5.00

จํานวน

เครือข่าย

จํานวน

5.0000

8 12 16 20 41 5.0000 0.1000

6 8 10 12

9 12 15 18

12 5.0000 0.1000

27 5.0000 0.0500

15.00 5.0000

1.3333

8.00 5.00005.0000

100908070

0.4000

60

ร้อยละ 1.3333 70 75 80

ร้อยละ 

90 100 5.0000 0.008385

0.00835.0000100

ร้อยละ 0.00835.000095.990090858075701.3333
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       2.1.4 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

               ตามแผนพัฒนาบุคลากรมีสมรรถนะ

               ตามที่กําหนด

       2.1.5 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามา

               มีส่วนร่วมในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

       2.1.6 จํานวนช่ัวโมงของความขัดข้องในการ

               ให้บริการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

               (Down time) จํานวน 48 ช่ัวโมงต่อปี

  2.2 ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายของ

        โครงการท่ีส่วนราชการกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติ

        ราชการประจําปีของส่วนราชการ

  มิติท่ี 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ 20 4.7375

  3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑ์

     มาตรฐานความโปร่งใส

  4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามประมวล

     จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

  5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับ 7.00 70 75 80 85 90 86.2500 4.2500 0.2975

  มิติท่ี 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 15 4.9437

  6 ระดับความสําเร็จในการบริหารงบประมาณ 10.00 4.9155

     6.1 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

           ในภาพรวม

           6.1.1 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่าย

                   เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

           6.1.2 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่าย

                   เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

                   6 เดือนแรก

           6.1.3 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่าย

                   เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน

           6.1.4 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่าย

                   เงินงบประมาณตามแผน

     6.2 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500

  7 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

     และดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ

     การดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

  มิติท่ี 4 ด้านการพัฒนาองค์กร 15 4.9667

  8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

     จัดการภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

     กรณีที่ 1 ส่วนราชการที่ผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพ

     การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified FL)

     8.1 ความสําเร็จของการผ่านการตรวจรับรองเกณฑ์

          คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน

          (Certified FL) (หมวด 1-7) 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ

ดําเนินงาน
ค่าคะแนน

ที่ได้
คะแนนถ่วง
นํ้าหนัก

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

0.3500

0.00835.0000

5.000093.5300

4444

8580

46

0.00835.000099.26858075

52

657.00

1.3333

1.3333

48

7570

50

0.00835.000098.7080706560551.3333

7.00

3216.00

7065

ระดับ

ระดับ 1 2 3 4

4

5 5.0000 5.0000 0.3500

0.30005.00005.00005

5.0000

4.9667

10.00 1 5

15.00

ไม่ผ่าน (1) 
/ผ่าน (5)

5.0000 0.5000

0.24164.83105.00

ร้อยละ

ร้อยละ

74

46.46

ร้อยละ

ร้อยละ

ระดับ 0.25005.00005.0000543215.00

1.00

1.00

1.00

2.00 72

44.02

91

0.0500

76 78 80 89.5400 5.0000 0.1000

93 94 95 99.3200 5.0000

48.91 51.36 53.80 91.8100 5.0000

0.0500

91 92 93 94 95 94.1550 4.1550 0.0416

92
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     8.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงาน

          ผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร

          จัดการภาครัฐ (Application Report)
100 4.9291

 ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มกราคม 2557

5
ค่าคะแนน

ที่ได้
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

3

1 2 3 4

น้ําหนักรวม ค่าคะแนนที่ได้

0.24504.90004.900054215.00ร้อยละ 

ผลการ
ดําเนินงาน

หน่วยวัด
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

คะแนนถ่วง
นํ้าหนัก
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