สารบัญ
ชื่อตัวชี้วัด

หน้า

สรุปกรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑

มิติที่ ๑ : มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๑
ระดับความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑
ระดับความสาเร็จของการกากับ ติดตาม การดาเนินการตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายอื่น ๆ : การยกระดับการสนับสนุนงาน
ด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒
ระดับความสาเร็จของการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติและการควบคุม
การบริหารราชการแผ่นดิน
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑ ระดับความสาเร็จของการติดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณา
ศึกษาของคณะกรรมาธิการวุฒิสภา
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒ ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓
ระดับความสาเร็จของการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมาย
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่รัฐสภาดิจิทัล
(Digital Parliament)
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๑ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๒ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๓ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill) ของข้าราชการรัฐสภาเพื่อขับเคลื่อน
ไปสู่รัฐสภาดิจิทัล (Digital Parliament)
ตัวชี้วัดที่ ๑.๕
ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียน
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ตัวชี้วัดที่ ๑.๕.๑ ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนระบบงานและแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านประชาคมอาเซียน
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ตัวชี้วัดที่ ๑.๕.๒ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาข้อมูลด้านประชาคมอาเซียน
และระบบสารสนเทศมาใช้ในวงงานรัฐสภา
ตัวชี้วัดที่ ๑.๕.๓ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียน
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ตัวชี้วัดที่ ๑.๖
ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามนโยบายสาคัญ/เร่งด่วน
ของผู้บริหารของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
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๗
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๑๐
๑๔
๑๘
๒๔
๒๖
๒๗
๓๐
๓๓

๓๖
๔๑
๔๓

-๒มิติที่ ๒ : มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
ตัวชี้วัดที่ ๒
ร้อยละความสาเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการ
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ตัวชี้วัดที่ ๓
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
มิติที่ ๓ : มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๔
ร้อยละความสาเร็จของการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าโครงการ
ด้านพัฒนาบุคลากรและโครงการสาคัญตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑
ร้อยละความสาเร็จของการประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒
ร้อยละความสาเร็จของการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการสาคัญ
ตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา : โครงการเสริมสร้างความพร้อม
แก่ท้องถิ่น หลักสูตรกระบวนการเสริมสร้างผู้นานักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
มิติที่ ๔ : มิติด้านการพัฒนาองค์กร
ตัวชี้วัดที่ ๕
ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดที่ ๖
ระดับความสาเร็จของการมีนวัตกรรมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

๔๔
๔๔

ตารางจาแนกลักษณะของตัวชี้วัดของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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๔๘
๔๙
๔๙

๔๙
๕๒

๕๖
๕๖

๖๕

-๑สรุปตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด
มิติที่ ๑ : มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
๑

น้าหนัก
๕๕

ระดับความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
๑.๑ ระดับความสาเร็จของการกากับ ติดตาม การดาเนินการตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายอื่น ๆ : การยกระดับการสนับสนุนงาน
ด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา
๑.๒ ระดับความสาเร็จของการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติและการควบคุม
การบริหารราชการแผ่นดิน
๑.๒.๑ ระดับความสาเร็จของการติดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของรายงาน
การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวุฒิสภา
๑.๒.๒ ระดับความสาเร็จของาการดาเนินงานด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา
๑.๓ ระดับความสาเร็จของการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
๑.๔ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่รัฐสภาดิจิทัล
(Digital Parliament)
๑.๔.๑ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ
อาคารรัฐสภาแห่งใหม่
๑.๔.๒ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
๑.๔.๓ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill)
ของข้าราชการรัฐสภาเพื่อขับเคลื่อนไปสู่รัฐสภาดิจิทัล (Digital Parliament)
๑.๕ ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียน
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๑.๕.๑ ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนรายงานและแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
๑.๕.๒ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาข้อมูลด้านประชาคมอาเซียนและ
ระบบสารสนเทศมาใช้ในวงงานรัฐสภา
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๓

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

-๒ตัวชี้วัด

น้าหนัก

๑.๕.๓ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียนของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๑.๖ ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามนโยบายสาคัญ/เร่งด่วนของผู้บริหาร
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
มิติที่ ๒ : มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
๒
๓

ร้อยละความสาเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

มิติที่ ๓ : มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
ร้อยละความสาเร็จของการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนาบุคลากร
และโครงการสาคัญตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
๔.๑ ร้อยละความสาเร็จของการประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๔.๒ ร้อยละความสาเร็จของการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการสาคัญตาม
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา : โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น
หลักสูตรกระบวนการเสริมสร้างผู้นานักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
มิติที่ ๔ : มิติด้านการพัฒนาองค์กร
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ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
ระดับความสาเร็จของการมีนวัตกรรมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
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๕

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

-๓-

กรอบตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ
โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
น้าหนักร้อยละ ๕๕

มิติที่ ๑ : มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ราชการ

ประเด็นการประเมิน : ผลสาเร็จตามยุทธศาสตร์
ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ร าชการวั ด จากระดั บ ความส าเร็ จ ตามเป้ า หมายของตั ว ชี้ วั ด ของผลผลิ ต ( Output)
และผลลัพธ์ (Outcome) ตามแผนปฏิบัติราชการที่ครอบคลุมผลงานตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ประเด็นการประเมินประกอบด้วย
- ผลสาเร็จของการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
น้าหนักร้อยละ ๕๕
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ระดับความสาเร็จของการกากับ ติดตาม การดาเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และกฎหมายอื่น ๆ : การยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา
น้าหนักร้อยละ ๕
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพหลัก

สานักการประชุม (ผู้รายงาน)
สานักกรรมาธิการ ๑ สานักกรรมาธิการ ๒
สานักกรรมาธิการ ๓ สานักกฎหมาย สานักรายงานการประชุมและชวเลข

หน่วยงานสนับสนุน

สานักวิชาการ สานักการพิมพ์ สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานประธานวุฒสิ ภา สานักบริหารงานกลาง สานักประชาสัมพันธ์

คาอธิบาย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น การเริ่มต้ นการปฏิ บัติภารกิ จ ของวุฒิ สภา เมื่อ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ประกอบกับส่วนราชการทุกหน่วยต้องดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) โดยจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ ด้าน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘–
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

-๔๒๕๖๔) ดังนั้น สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะส่วนราชการที่ต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศดังกล่าว
จึงได้จั ดท าแผนปฏิ บัติ ร าชการสานักงานเลขาธิ การวุ ฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ โดยกาหนดประเด็ นการพัฒนาในเรื่ องของ
การยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติซึ่งเป็นการสนับสนุน “ภารกิจหลัก”ของวุฒิสภาทั้งในด้านการตราพระราชบัญญัติ
และการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินและในเรื่องของการพัฒนางานด้านการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ
และการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗๐
ที่กาหนดให้วุฒิสภามีหน้าที่และอานาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖
การปฏิรูปประเทศ และการจัดทาและดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็น “ภารกิจใหม่” ของวุฒิสภา โดยที่สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาต้องปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนทั้ง ๒ ภารกิจนี้ให้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ดังนั้น ในโอกาสนี้จึงเป็นโอกาสในการทบทวน
และจัดทาคู่มือประกอบกระบวนงานสนับสนุนการตราพระราชบัญญัติซึ่งเป็นกระบวนการหลัก และเป็นกระบวนการสาคัญ
ที่มี ห ลายส านัก ที่ เ กี่ ยวข้ อ งในการปฏิ บั ติห น้ า ที่ ฝ่า ยเลขานุ ก ารในที่ป ระชุม วุ ฒิ ส ภา และที่ ป ระชุ ม คณะกรรมาธิ ก าร และ
การปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนและอานวยความสะดวกในการประชุมดังกล่าว
จากความสาคัญดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงให้ความสาคัญกับการยกระดับ
การสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติใน “กระบวนการตราพระราชบัญญัติ ” โดยเริ่มต้นจากการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน
(Work process) ที่มีความเชื่อมโยงกับสภาผู้แทนราษฎร และหน่วยงานภายในของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จากเดิมที่เป็น
กระบวนงานที่ทาเฉพาะขอบเขตอานาจหน้าที่ของตนเอง (Function-based) ปรับเป็นความร่วมมือของหลายสานักที่เกี่ยวข้อง
(Cross-function) โดยการหาแนวทางร่วมกันเพื่อให้เห็นภาพรวมของการปฏิบัติงาน และสามารถเล็งเห็นจุดที่สามารถพัฒนา
หรือ ยกระดับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Work redesign) ซึ่งจะสะท้อนออกมาเป็นคุณภาพของการตราพระราชบัญญัติ
และความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นผู้รับบริการหลักของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (Outcome) ซึ่งคุณภาพของกฎหมายที่ดี
ย่อมที่จะส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในประเทศ (Impact) ตามแผนภาพที่ปรากฏ
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-๕เพื่ อ ให้ เ กิ ด การยกระดั บ การสนั บ สนุ น งานด้ า นนิ ติ บั ญ ญั ติ ส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาจึ งก าหนดให้ มี ก ารวั ด
และประเมินผลตั้งแต่กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) โดยกาหนดประเด็นในการวัด
และประเมินผล ดังนี้

ตัวชี้วัด
กระบวนการ (Process) + ผลผลิต (Output)
๑. การสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติของวุฒิสภา
ผลลัพธ์ (Outcome)
๒. ความถูกต้องของการจัดทารายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตขิ องคณะกรรมาธิการวุฒสิ ภา
๓. ความพึงพอใจของคณะกรรมาธิการต่อรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการวุฒิสภา
สาหรับในปัจจุบันเพื่อให้สามารถสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ต้องดาเนินการพัฒนาศักยภาพขององค์กรและใช้ยุทธศาสตร์ในการยกระดับ การสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาจึงให้ความสาคัญในการปรับกระบวนการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (End-to-end process
design) ที่แต่เดิมดาเนินการเฉพาะขอบเขตอานาจหน้าที่ของตนเอง (Function-based) แต่หากต้องการยกระดับการสนับสนุน
งานด้ า นนิ ติ บั ญ ญั ติ ควรออกแบบกระบวนการปฏิ บั ติ งานใหม่ ที่ อ าศั ย ความร่ ว มมื อ ของหลายส านั ก ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (Crossfunction) นอกจากจะทาให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นภาพรวมของการปฏิบัติงานแล้ว ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในจุดของความเชื่อมโยงระหว่างกัน
จะเห็นถึงโอกาสในการพัฒนา หรือสร้างนวัตกรรม (Innovation) ภายใต้กระบวนการปฏิบัติงานเหล่านั้นได้ ซึ่งเป็นผลดีต่อการ
พัฒนางานด้านนิติบัญญัติของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
ในการนี้ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของกระบวนการสนับสนุนการตราพระราชบัญญัติ สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาจึงมีระบบ/กระบวนการ/วิธีการตรวจสอบคุณภาพของการจัดทารายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้มีความถูกต้อง
ซึ่ง “ความถูกต้อง” ของรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการในที่นี้ หมายถึง ความถูกต้องใน ๒ มิติ
ได้ แ ก่ “ ความถู ก ต้ อ งตามมติ ที่ ป ระชุ ม (Content)”และ“ความถู ก ต้ อ งเชิ ง รู ป แบบ (Format)” และเพื่ อให้ ทราบถึ ง
“ผลสะท้อนกลับ (Feedback)” ที่มีต่อการรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และนามาเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงมีการวัดในเชิงคุณภาพของรายงาน
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในมิติของผู้รับบริการ และเพื่อเป็นการรองรับการยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ
ซึ่งเป็นภารกิจหลักของวุฒิสภาและเป็นประเด็นท้าทายประเด็นหนึ่งในการพัฒนา สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามแผนปฏิบัติ
ราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ จึงกาหนดตัวชี้วัดระดับความสาเร็จในการกากับ ติดตาม
การด าเนิ น การตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย และกฎหมายอื่ น ๆ โดยมี เ กณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน ดั ง นี้
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-๖เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
 มีแผนการดาเนินการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติของวุฒิสภา
 มีคู่มือการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติของวุฒิสภา (Work manual)
และเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
๓
 ดาเนินการตามคูม่ ือการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติของวุฒิสภา (Work manual)
โดยมีระบบการตรวจสอบว่าเป็นไปตามคู่มือดังกล่าว ร้อยละ ๑๐๐
๕
 คณะกรรมาธิการมีความพึงพอใจต่อรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการ
ของวุฒิสภา ดังนี้
- ความพึงพอใจ ร้อยละ ๖๐ ได้คะแนน ๐.๒๐ คะแนน
- ความพึงพอใจ ร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน ๐.๔๐ คะแนน
- ความพึงพอใจ ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๖๐ คะแนน
- ความพึงพอใจ ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๐.๘๐ คะแนน
- ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๑.๐๐ คะแนน
 มีรายงานผลการดาเนินการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติของวุฒิสภาในภาพรวม
รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางทบทวนคู่มือในปีต่อไป
และเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
 มีระบบงานใหม่ (Work redesign) ในส่วนที่มีความเชื่อมโยงกัน (Cross Function)
เพื่อเป็นนวัตกรรมในกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Innovation) และปรับปรุงคู่มือ
การสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติของวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เงื่อนไข:
๑. แผนการดาเนินการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติของวุฒิสภา ระดับที่ ๑
เป็นการวางแนวทางการดาเนินการเพื่อยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ ประกอบด้วย กลไก ระบบ
กระบวนการ ขั้นตอน บุคลากรที่รับผิดชอบ เครื่องมือ ฐานข้อมูลและเครือข่ายที่สนับสนุนงานด้านนิติบัญ ญัติ รวมไปถึง
การจัดทาคู่มือการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ ของวุฒิสภา (Work manual) เพื่อให้เกิดเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน
ของทุกสานักที่เกี่ยวข้องภายใต้กระบวนการตราพระราชบัญญัติของวุฒิสภา
๒. ความพึงพอใจของคณะกรรมาธิการต่อการสนับสนุนกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ
คณะกรรมาธิการ ระดับที่ ๕
๒.๑ การวัดความพึงพอใจเกี่ยวกับการสนับสนุนกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จะมีขอบเขต
ครอบคลุ ม ทั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ และคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ซึ่ ง พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ละเป็ น ร่ า ง
พระราชบัญญัติที่มีเนื้อหาค่อนข้างยุ่ง ยากซับซ้อน ไม่ควรเป็นร่างที่มีเนื้อหาสั้น ง่าย หรือมีการประชุมเพื่อพิจารณาน้อยกว่า
๓ ครั้ง และมีจานวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของร่างพระราชบัญญัตทิ ี่เข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ ๒ ของคณะกรรมาธิการ
๒.๒ ประเด็ น การวั ด ความพึ ง พอใจของคณะกรรมาธิ ก ารต่ อ การสนั บ สนุ น กระบวนการพิ จ ารณา
ร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการ ประกอบด้วย อย่างน้อย ๒ มิติ ได้แก่ มิติความถูกต้อง และมิติบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
๒.๒.๑ มิติความถูกต้อง ได้แก่
๒.๒.๑.๑ ความถูกต้องตามมติที่ประชุมคณะกรรมาธิการ (Content)
๒.๒.๑.๒ ความถูกต้องเชิงรูปแบบตามคู่มือ (Format)
๒.๒.๒ มิติบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่
๒.๒.๒.๑ ความแม่นยาและความเที่ยงตรงของการจัดทารายงาน
๒.๒.๒.๒ ความรวดเร็วและทันเวลาของการจัดทารายงาน
๒.๒.๒.๓ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจาคณะกรรมาธิการ
๒.๒.๒.๔ การมีจิตบริการของเจ้าหน้าที่
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

-๗๒.๒.๒.๕ การให้ข้อมูล/การสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการต่อคณะกรรมาธิการ
๒.๓ สาหรับความถูกต้องของรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา
นับเป็น มิติ หนึ่ งในประเด็น สอบถามเกี่ ยวกั บ ความพึ งพอใจของคณะกรรมาธิ การต่อ การสนับ สนุ นกระบวนการพิ จ ารณา
ร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการ และเป็นเรื่องของการบริหารจัดการภายในของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่จะ
ควบคุมคุณภาพของกระบวนการให้เกิดความถูกต้อง ความแม่นยา ความครบถ้วน และหากเกิดความผิดพลาดที่เกิดจากปัจจัย
ที่ไม่ใช่การดาเนินการภายในส่วนราชการ ส่วนราชการจะต้องจัดทาเหตุผลประกอบความผิดพลาดนั้น
๓. นวัตกรรมในกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Innovation) ระดับที่ ๕
เป็ นความท้ าทายของส านัก งานเลขาธิก ารวุ ฒิ สภาที่ ย กระดับ กระบวนการปฏิบั ติ งานตั้งแต่ต้ น จนจบ
กระบวนการ (ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า) และบูรณาการงานภายในกระบวนงาน การลดงานที่ซ้าซ้อน การลดขั้นตอนทางาน
การนาเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความสาเร็จของการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติและการควบคุม
การบริหารราชการแผ่นดิน
น้าหนักร้อยละ ๑๐
คาอธิบาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กาหนดให้วุฒิสภามีหน้าที่และอานาจหลัก ได้แก่ (๑) การพิจารณา
และการกลั่นกรองกฎหมาย (๒) การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน (๓) การให้คาแนะนาหรือการให้ค วามเห็นชอบ
ให้บุคคลดารงตาแหน่ง (๔) การให้ความเห็นชอบในเรื่องสาคัญของแผ่นดินตามที่รัฐธรรมนูญกาหนดในการประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภา สาหรับในส่วนของการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของวุฒิสภานั้น เนื่องจากประเทศไทยมีการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา เป็นระบบที่ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน จึงมีอานาจ
ในการตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้อานาจตามอาเภอใจ สาหรับวุฒิสภาซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของรัฐ สภานั้น รั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัก รไทย พุทธศัก ราช ๒๕๖๐ ได้ก าหนดให้มี หน้ าที่แ ละอานาจในการควบคุ ม
การบริหารราชการแผ่นดิน ได้แก่ การตั้งกระทู้ถาม การเปิดอภิปรายทั่วไป การตั้งกรรมาธิการ มีรายละเอียด ดังนี้
การตั้งกรรมาธิการ :วุฒิสภามีอานาจเลือกสมาชิกวุฒิสภาตั้งเป็นคณะกรรมาธิ การสามัญ และมีอานาจเลือกบุคคล
ผู้เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อกระทากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษา
เรื่องใด ๆ และรายงานผลการพิจารณาให้วุฒิสภาทราบตามระยะเวลาที่วุฒิสภากาหนด
การตั้งกระทู้ถาม :สมาชิกวุฒิสภามีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหน้าที่ โดยจะถามเป็นหนังสือ
หรือด้วยวาจาก็ได้ ทั้งนี้ ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา แต่รัฐมนตรีย่อมสีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ถามเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่า
เรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สาคัญของแผ่นดิน
การเปิดอภิปรายทั่วไป :สมาชิกวุฒิสภาจานวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
มีสิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริง หรือชี้แจงปัญหาสาคัญเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

-๘-

การพิจารณาและ
การกลั่นกรองกฎหมาย

การควบคุม
การบริหารราชการแผ่นดิน

การให้คาแนะนาหรือ
การให้ความเห็นชอบให้บุคคลดารงตาแหน่ง

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสนับสนุนกระบวนการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ของวุฒิสภา สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาจึงกาหนดให้มีการวัดและประเมินผลในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ๒ ประเด็น ดังนี้

ตัวชี้วัด
๑.๒.๑
๑.๒.๒

น้าหนัก

ระดับความสาเร็จของการติดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา
ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานการติดตามกระทู้ถามของวุฒิสภา

๕
๕

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑ ระดับความสาเร็จของการติดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณาศึกษา
ของคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา
น้าหนักร้อยละ ๕
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพหลัก
หน่วยงานสนับสนุน

สานักกรรมาธิการ ๓ (ผู้รายงาน)
สานักกรรมาธิการ ๑ สานักกรรมาธิการ ๒ สานักการประชุม
-

คาอธิบาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙ ได้บัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
มีอานาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญและมีอานาจเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิก
ตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ หรือคณะกรรมาธิการร่วมกันตามมาตรา ๑๓๗ เพื่อกระทากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ และรายงานให้สภาทราบตามระยะเวลาที่สภากาหนด
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ดั งกล่ า ว การพิ จ ารณาศึ ก ษาเรื่ อ งใด ๆ ตามหน้ า ที่ แ ละอ านาจของคณะกรรมาธิ ก ารเป็ น
กระบวนการในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน โดยรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ จะมีข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะ โดยเมื่อรายงานได้รับความเห็นชอบของสภาและเห็นชอบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะท้ายรายงานแล้ว สภาจะส่ง
รายงานพร้อมข้อสังเกตแนบท้ายนั้น ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดาเนินการที่เกี่ยวข้อง และจะมีหนังสือแจ้งผล
การดาเนินการ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการให้สภารับทราบในโอกาสต่อไป

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

-๙ดังนั้น กระบวนการติดตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาจึงเป็นกระบวนการสาคัญที่สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน โดยการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ จากความสาคัญดังกล่าว
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการสนับสนุนการดาเนินงานติดตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการของ
วุฒิสภา โดยมีกระบวนการ ดังนี้
แผนผังกระบวนงานการติดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงกาหนดเป็นตัวชี้วัดระดับความสาเร็จของการติดตาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวุฒิสภา โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
 มีแผนการดาเนินการสนับสนุนกระบวนการติดตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณาศึกษา
ของคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา
 มีคู่มือการสนับสนุนกระบวนการติดตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณาศึกษา
ของคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา (Work manual)
๓
 ดาเนินการตามคู่มือการสนับสนุนกระบวนการติดตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณาศึกษา
ของคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา โดยมีระบบการตรวจสอบว่าเป็นไปตามคู่มือดังกล่าว ร้อยละ ๑๐๐
พร้อมทั้ง รายงานผลการดาเนินการตามคู่มือการสนับสนุนกระบวนการติดตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา (Work manual) ต่อหัวหน้าส่วนราชการ
๕
 รายงานความคืบหน้าการติดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณาศึกษา
ของคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
 จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๑. จัดทารายงานสรุปผลการติดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณาศึกษาของ
คณะกรรมาธิการของวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๐ ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สรุปผลการติดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณา
ศึกษาของคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เงื่อนไข : การสนับสนุนกระบวนการติดตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ
ของวุฒิสภาจะมีขอบเขตครอบคลุมทั้งคณะกรรมาธิการสามัญ และคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒ ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา

น้าหนักร้อยละ ๕
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพหลัก
หน่วยงานสนับสนุน

สานักวิชาการ (ผู้รายงาน)
สานักการประชุม
สานักบริหารงานกลาง สานักการพิมพ์
สานักรายงานการประชุมและชวเลข
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักประชาสัมพันธ์

คาอธิบาย
กระทู้ถามเป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ประการหนึ่งของวุฒิสภา โดยสมาชิกวุฒิสภา
ทุกคนมีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้ แต่รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบเมื่อคณะรัฐมนตรี
เห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผย เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สาคัญของแผ่นดิน การเสนอกระทู้ถาม กรณีเป็น
เรื่องฉุกเฉิ นที่มีความจ าเป็นเร่งด่ วน เป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อ ย ศีลธรรม สิทธิหรือเสรีภาพของ
ประชาชนอย่างร้ายแรง หรือเป็นเรื่องที่กระทบถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนจะตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาก็ได้
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการติดตามและประมวลผลงานด้านกระทู้ถามของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติที่มีการถาม-ตอบในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั้งหมด ๗๕ กระทู้ถาม และได้ติดตามผลการดาเนินงานตาม
กระทู้ถามที่รัฐมนตรีรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรับไปพิจารณาดาเนินการจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จานวน ๑๖ กระทู้ถาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ / สานักวิชาการ) ดังนี้
ปี ๒๕๕๗
จานวน ๑ กระทู้ถาม และรัฐมนตรีรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการ จานวน ๑ กระทู้ถาม
ปี ๒๕๕๘
จานวน ๒๖ กระทู้ถาม และรัฐมนตรีรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการ จานวน ๖ กระทู้ถาม
ปี ๒๕๕๙
จานวน ๒๒ กระทู้ถาม และรัฐมนตรีรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการ จานวน ๔ กระทู้ถาม
ปี ๒๕๖๐
จานวน ๑๓ กระทู้ถาม และรัฐมนตรีรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการ จานวน ๑ กระทู้ถาม
ปี ๒๕๖๑
จานวน ๑๓ กระทู้ถาม และรัฐมนตรีรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการ จานวน ๔ กระทู้ถาม
ปี ๒๕๖๒
ไม่มีการพิจารณากระทู้ถามในที่ประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๑ ดังนั้น เพื่อให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีกระบวนการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานกระทู้ถามตั้งแต่
การตั้ งกระทู้ ถามของสมาชิ กวุ ฒิ สภาไปจนถึงการติด ตามผลการดาเนิ น งานตามกระทู้ถ ามของวุ ฒิส ภาจากส่ว นราชการ
ที่เกี่ยวข้อง จึงได้กาหนดตัวชี้วัดระดับความสาเร็จของการดาเนินงานด้านกระทู้ถามของวุฒิสภาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เพื่อให้มีการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน (Work process) ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Flow chart) และคู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงาน (Work manual) ของกระบวนการกระทู้ถามและการติดตามกระทู้ถาม พร้อมทั้งกาหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ
ในกระบวนการที่ชัดเจน เพื่อให้กระบวนงานกระทู้ถามมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่ น ดิ น อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น ผลงานของสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาในการแก้ ไ ขปั ญ หาที่ มี ผ ลต่ อ ความเป็ น อยู่ แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต
ของประชาชนต่อไป
กระบวนการพิจารณากระทู้ถามของวุฒิสภา (สานักการประชุม กลุ่มงานกระทู้ถาม)

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๒ -

กระบวนการติดตามกระทู้ถามของวุฒิสภา (สานักวิชาการ กลุ่มงานติดตามและประมวลผลงานของวุฒิสภา)

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๓ เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
๑

๓

๕

เกณฑ์การให้คะแนน
 จัดทากระบวนการปฏิบตั ิงาน (Work process) ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Flow chart) และ
คู่มือการปฏิบตั ิงาน (Work manual) ของกระบวนงานด้านกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา
โดยมีระบบการตรวจสอบว่าเป็นไปตามคู่มือดังกล่าว ร้อยละ ๑๐๐
 จัดทาแผนการติดตามความคืบหน้าของการตอบกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา
และเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
 ดาเนินการตามแผนการติดตามความคืบหน้าของการตอบกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา
 รายงานสรุปผลการดาเนินงานการติดตามกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา รอบ ๖ เดือน
และเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
 รายงานสรุปผลการดาเนินงานการติดตามกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา รอบ ๑๒ เดือน
และเสนอหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีการประมวลผลการตั้งกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภารายคน
เพื่อเปิดเผยต่อสมาชิกวุฒิสภาและสาธารณชน
 เผยแพร่รายงานสรุปผลการดาเนินงานการติดตามกระทู้ถามของวุฒิสภา
ต่อสาธารณชนผ่านทาง Website

เงื่อนไข
๑. ส่วนราชการจะต้องทบทวนกระบวนงาน/ขั้นตอนในการดาเนินงาน (Work Flow) ด้านกระทู้ถามของสมาชิก
วุฒิสภาให้สอดคล้องกับเกณฑ์ตัวชี้วัดและระบุระยะเวลาในการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน/กิจกรรมให้ชัดเจน
๒. แผนการติดตามความคืบหน้าของการตอบกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย ผู้ตั้งกระทู้ถาม / ผู้ถูกถาม
ผู้ ต อบกระทู้ ถ าม / จ านวนกระทู้ / กระทู้ ถ าม / วั น ที่ ตั้ ง กระทู้ (การประชุ ม วุ ฒิ ส ภา ครั้ ง ที่ . ..) / วั น ที่ ม าตอบกระทู้
(การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่...) รวมทั้ง ข้อมูลกระทู้ถามที่ยังไม่ได้มีการตอบกระทู้ถามหรืออยู่ระหว่างการตอบกระทู้ถาม
๓. การติดตามกระทู้ถามจะมีการดาเนินการติดตามกระทู้ถามที่ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ และวุฒิสภามีประเด็นที่จะต้องติดตามไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
๔. มีการจัดทารายงานการศึกษา วิเคราะห์ ผลการติดตามกระทู้ถามว่าได้ส่งผลกระทบต่อ การตรวจสอบและ
ควบคุ ม การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น สอดคล้ อ งตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกระทู้ ถ ามหรื อ ไม่ อ ย่ า งไร รวมทั้ ง มี ก ารเผยแพร่
ผลการติดตามกระทู้ถามให้ประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๔ ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับความสาเร็จของการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
น้าหนักร้อยละ ๑๐
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

สานักวิชาการ (ผู้รายงาน)
สานักการประชุม สานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
สานักรายงานการประชุมและชวเลข สานักกฎหมาย
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักนโยบายและแผน
-

คาอธิบาย
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจาทั่วไป
ของสภาผู้แ ทนราษฎรและสนับสนุนการดาเนินงานของสถาบันนิ ติบัญ ญัติให้ มีประสิทธิ ภาพและประสิท ธิผล ได้ก าหนด
ทิศทางการดาเนินงานของสานักงานฯ ในแผนปฏิบัติการสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่การเป็น Smart Parliament เพื่อขับเคลื่อนสานักงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์
“สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก้าวสู่การเป็น SMART Parliament” สาหรับสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็น
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจาทั่วไปของวุฒิสภา และสนับสนุนการดาเนินงานของสถาบัน
นิติบัญญัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเช่นเดียวกัน ได้กาหนดทิศทางการดาเนินงานของสานักงานฯ ในแผนปฏิบัติ
ราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๑ ยกระดับการ
สนับ สนุน งานด้า นนิติ บัญ ญัติ และแผนปฏิ บัติร าชการเรื่อ งที่ ๔ พัฒนาขี ดความสามารถขององค์กรให้มี ขีด สมรรถนะสู ง
เพื่อขับเคลื่อนสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสู่วิสัยทัศน์
ทั้งนี้ ทั้งสองส่วนราชการมีภารกิจในการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กาหนด โดยการ
สนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการและกฎหมายของทั้งสองส่วนราชการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการและกฎหมายตามภารกิจงาน
มีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิชาการและกฎหมายเข้าด้วยกันให้ครอบคลุม ครบถ้วน และทันสมัยตามกระบวนการ
นิติบัญญัติ ทั้งภายในส่วนราชการและระหว่างทั้งสองส่วนราชการ
ดังนั้น สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้กาหนดแนวทางการบูรณาการ
ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของทั้งสองสานักงานเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลวิชาการและกฎหมายด้านนิติบัญญัติ
ที่ ถู ก ต้ อ ง ทั น สมั ย เข้ า ถึ ง ได้ ง่า ย และสามารถน าไปใช้ ใ นการสนั บ สนุ น กระบวนการนิ ติ บั ญ ญั ติ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกรัฐสภา ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยกาหนดแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลด้านวิชาการและกฎหมายของแต่ละส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อให้มีการบูรณาการ
เชื่อมโยงข้อมูลในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต เพื่อกาหนดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้
สมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว
๒. การบู ร ณาการฐานข้ อ มู ล การเชื่ อ มโยงระบบต่ า ง ๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น ข้ อ มู ล ทางวิ ช าการและกฎหมายให้ มี
ประสิทธิภาพ ควรกาหนดแผนการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยใช้ระยะเวลา
การด าเนิน การระหว่ างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ โดยมี แ ผนบูร ณาการฐานข้ อมู ลวิ ชาการและกฎหมายของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ประกอบด้วย
๑) การศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่สาคัญและจาเป็นต่อการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติของ
แต่ละส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อจะนามาบูรณาการหรือเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๕ ๒) ก าหนดแนวทาง วิ ธี ก าร กระบวนการขั บ เคลื่ อ นในการรายงานข้ อ มู ล จากฐานข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ของ
แต่ละส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาฐานข้อมูลกลางด้านวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
๓) มีการจัดทาคู่มือการนาเข้าข้อมูลสาหรับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล เพื่อให้การนาเข้าข้อมูลมีรูปแบบ
แนวทางที่สอดคล้องกัน และมีคู่มือการเข้าถึงฐานข้อมูลด้านวิชาการและกฎหมายสาหรับสมาชิกรัฐสภา และผู้รับบริการอื่น ๆ
(บุคคลในวงงานรัฐสภา และประชาชน) สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลดังกล่าวได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
๔) กาหนดเป้าหมายการดาเนินการของแต่ละปีงบประมาณได้อย่างชัดเจน รวมทั้งกาหนดผลผลิต ผลลัพธ์
ของแต่ละปีงบประมาณตามแผนบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ละปีงบประมา ณ
โดยเป้าหมายสุดท้าย คือ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีฐานข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติที่มีประสิทธิภาพ
และสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงด้านกระบวนการนิติบัญญัติ
แผนภาพแสดง Roadmap
การจัดทาฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

เงื่อนไข
๑. ส่ว นราชการสั งกั ดรัฐ สภาแต่ งตั้ งคณะกรรมการร่ วมกั นระหว่ างสานั กงานเลขาธิ การสภาผู้แ ทนราษฎรและ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อดาเนินการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๒. ต้ อ งได้ รั บ การสนั บ สนุ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในด้ า นนโยบายและแผน งบประมาณ
เทคโนโลยีและการสื่อสาร และบุคลากร
๓. ร่างพระราชบัญญัติที่นาเข้าฐานข้อมูลต้องเป็นร่างพระราชบัญญัติที่บรรจุระเบียบวาระการประชุมและเข้าสู่
พิจารณาของรัฐสภา

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๖ การดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามแผนบูร ณาการฐานข้อ มูล วิช าการและกฎหมายของส่ว นราชการสัง กัด รัฐ สภา พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กาหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ไว้ดังนี้
เป้าหมาย
๑. รวบรวมข้อมูลและบูรณาการ
ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมาย
๒. ทบทวนแผนบูรณาการฐานข้อมูล
ข้อมูลวิชาการและกฎหมายของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ –
๒๕๖๕
๓. จัดทาแผนปฏิบตั ิการบูรณาการ
ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลผลิต
๑. รายงานการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
และฐานข้อมูลที่สาคัญและจาเป็นต่อ
การสนับสนุนกระบวนการนิติบญ
ั ญัติ
๒. แผนบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการ
และกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕
(ฉบับปรับปรุง)
๓. แผนปฏิบัติการบูรณาการฐานข้อมูล
วิชาการและกฎหมาย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๔. รายงานผลการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๕. รายงานผลความพึงพอใจต่อ
การใช้งานฐานข้อมูลวิชาการและ
กฎหมาย

ผลลัพธ์
- ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
มีการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวม
ข้อมูลและบูรณาการฐานข้อมูล
วิชาการและกฎหมายเพื่อสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ

ดังนั้น เพื่อ ให้ก ารดาเนิน การในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ บรรลุต ามเป้ าหมาย และมี ผลผลิ ต ผลลั พธ์ ตามที่
กาหนดไว้ จึงกาหนดแผนงานการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านวิชาการและกฎหมายไว้ ดังนี้
๑. นิยาม/ขอบเขตของข้อมูลของแต่ละส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (สผ./สว.)
ฐานข้ อ มู ล วิ ช าการและกฎหมาย หมายถึ ง แหล่ ง จั ด เก็ บ และรวบรวมข้ อ มู ล สารสนเทศในรู ป แบบดิ จิ ทั ล
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนิติบั ญญัติ ซึ่งมีการจัดเก็บเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ และเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินการของฝ่ายนิติบัญญัติ บุคคลในวงงานรัฐสภา ส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป
กระบวนการนิติบัญญัติ หมายถึง กระบวนการหรือขั้นตอนในการดาเนินการจัดทากฎหมาย เริ่มตั้งแต่การเสนอ
ร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาจนถึงประกาศใช้เป็นกฎหมาย
ข้อมูลวิชาการและกฎหมาย หมายถึง สารสนเทศที่นาเสนอประเด็นทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
นิติบัญญัติ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นผลมาจากการศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบตามหลักวิชากา ร และสนับสนุน
การพิจารณาร่างกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา
๒. ขอบเขตข้อมูลที่จะนาเข้าฐานข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑) ร่างพระราชบัญญัติที่บรรจุระเบียบวาระและเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา
๒) ร่างพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๖ ว่าด้วยการปฏิรูป
ประเทศที่บรรจุระเบียบวาระและเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา
๓) พระราชกาหนดที่บรรจุระเบียบวาระและเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๗ เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

๑

 ทบทวนแผนบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕
 มีแผนปฏิบตั ิการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีการจัดทาฐานข้อมูล การนาเข้าข้อมูลของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
และระยะเวลาในการดาเนินการ ทั้งนี้ ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย
- ปรับปรุงและเชื่อมโยงข้อมูลในฐานข้อมูลที่ต้องดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- รายละเอียดของข้อมูลในฐานข้อมูลมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ทันสมัย
- เอกสารเชิงวิเคราะห์ทางวิชาการและกฎหมาย
ทั้งนี้ แผนดังกล่าวข้างต้นต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
 ดาเนินการบรรลุผลผลิต/ผลลัพธ์ของการดาเนินการตามกิจกรรมที่ระบุไว้ตามแผนปฏิบัติการ
บูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ร้อยละ ๘๐
 ดาเนินการบรรลุผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามแผนปฏิบัติการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ ร้อยละ ๙๐
 จัดทารายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อเป็น
แนวทางในการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยรายงานดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและหัวหน้าส่วนราชการตามลาดับ
 จัดทารายงานผลการสร้างภาคีเครือข่ายข้อมูลวิชาการและกฎหมาย
 จัดทารายงานสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

๓
๕

เงื่อนไข
๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาแต่งตั้ งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างสานัก งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อดาเนินการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๒. ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายที่จัดทาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จะมีการพัฒนาต่อยอด กรณีมีข้อมูล
ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบให้เผยแพร่เพิ่มเติม โดยต้องมีการนาข้อมูลนั้นเข้าสู่ฐานข้อมูล เพื่อความสมบูรณ์
ของฐานข้อมูล
๓. มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๔. รายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการเพื่อรับทราบผล
การดาเนินการ รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนามาปรับปรุง พัฒนาให้ การดาเนินการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๕. รายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการรอบ ๑๒ เดือน เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อรับทราบผล
การดาเนินการ
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- ๑๘ ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่รัฐสภาดิจิทัล (Digital Parliament)
น้าหนักร้อยละ ๑๕
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพหลัก
หน่วยงานสนับสนุน

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ผู้รายงาน)
สานักงานประธานวุฒิสภา สานักประชาสัมพันธ์ สานักบริหารงานกลาง
สานักการคลังและงบประมาณ สานักการต่างประเทศ สานักวิชาการ
สานักการประชุม สานักกากับและตรวจสอบ สานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
สานักกฎหมาย สานักภาษาต่างประเทศ สานักรายงานการประชุมและชวเลข
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักการพิมพ์ สานักนโยบายและแผน
กลุ่มตรวจสอบภายใน

คำอธิบำย
ประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกเข้าสู่ยุ คเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล ซึ่งเป็นยุคที่มีการสร้างสรรค์ความรู้ และนาความรู้มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิ จ และสั งคม นอกจากนั้ น ความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยี ด้ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต
ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การวิเ คราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ และเครือข่ายสังคม
(Social Network) ทาให้ทั่วโลกก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่งจะมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลจักร
สาคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบอย่างมากกับหลายองค์กร ซึ่งต้องปรับตัวให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างบุคลากรและองค์ความรู้ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวขับเคลื่อน ในการนี้
มีนโยบายสาคัญในระดับชาติ อาทิ ยุท ธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี , นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ และหน่ว ยงานระดับกระทรวง
หลายหน่วยงานต่างสนองนโยบายเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ด้วยภารกิจหลักของรัฐสภาซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนสถาบันนิติบัญญัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ วมทางการเมื อ งและเผยแพร่ก ารปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์
ทรงเป็ นประมุ ข เพื่ อ ให้ ส ามารถบรรลุ พั นธกิ จข้ างต้ น การประยุก ต์ใ ช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารที่ เหมาะสม
จึงถือเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนองค์กรยุคดิจิทัลในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และอานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรในวงงาน
รั ฐ สภา ประชาชนทั่ ว ไป และหน่ ว ยงานภาครั ฐ อื่ น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐสภาสามารถ
รองรับการก้าวสู่การเป็นรัฐสภาดิจิทัล (Digital Parliament) ดังนั้น จึงได้มีแนวคิดการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของรัฐสภา ซึ่งครอบคลุม ๕ มิติ ประกอบด้วย
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- ๑๙ แนวคิดการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นรัฐสภาดิจิทัล (Digital Parliament)

มิติที่ ๑ การบริหารจัดการการประชุมที่ทันสมัย
การบริหารและการจัดการกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมถือเป็นภารกิจหลักที่สาคัญของสานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เนื่องจากมีหน้าที่หลักในการสนับสนุนกระบวนงานของสถาบัน
นิติบัญญัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เพื่อให้การบริหารจัดการกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมได้รับการบูรณาการ
ในการออกแบบและพัฒนาระบบให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างครบวงจร รองรับการเชื่อมโยงข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนั้น ตั้งแต่ก่อนการประชุม ระหว่างการประชุม จนเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาและ
เจ้าหน้าที่สามารถสืบค้น เรียกดูข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านอุปกรณ์ Smart Device ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทุกที่ ทุกเวลา ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
มิติที่ ๒ การพัฒนา บูรณาการและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบูรณาการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับกระบวนการทางาน
ของสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกันผลักดันการก้าวสู่การเป็นรัฐสภาดิจิทัล
(Digital Parliament) ให้ประสบความสาเร็จได้ เช่น เทคโนโลยีการรู้จดจาเสียง เพื่อสนับสนุนงานด้านการจัด ทารายงาน
การประชุม เทคโนโลยีการรู้จดจาภาพและใบหน้า (Image and Facial Recognition) เทคโนโลยีสมาร์ทการ์ด RFID และ
Biometric เพื่ อ สนั บ สนุ น งานด้ า นการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย และรองรั บ กระบวนงานด้า นการประชุ ม เทคโนโลยี
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data) เพื่อรองรับการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการนิติบัญญัติ
และการงบประมาณ เทคโนโลยี การบริหารจัดการไฟล์ และการแก้ไขเอกสารร่วมกัน เป็นต้น

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๒๐ มิติที่ ๓ การให้บริการสมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภาและประชาชน
การให้บริการสมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการให้บริการ
และเผยแพร่ข้อมูลสู่ภาคประชาชนรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นส่วนที่สาคัญสาหรับแนวคิดการออกแบบรัฐสภาดิจิทัล
(Digital Parliament) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ข้อมูลที่ได้รับอนุญาตให้มีการเผยแพร่ต้องเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง ทันสมัย น่าเชื่อถือ
และเป็นปัจจุบัน มีศูนย์กลางการเผยแพร่และการให้บริการข้อมูล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล และบริการได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
มิติที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบความมั่นคงปลอดภัย
การพั ฒนาโครงสร้ างพื้ น ฐานเพื่ อให้ บ ริ การสมาชิ ก รั ฐสภา บุ ค คลในวงงานรั ฐ สภา และประชาชนรวมถึ ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเข้าถึงข้อมูลและบริการของรัฐสภา โดยต้องมีความมั่นคงปลอดภัย ตามมาตรฐานและกฎระเบียบ
ทีเ่ กี่ยวข้อง
มิติที่ ๕ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่สมาชิกรัฐสภา และบุคคลในวงงานรัฐสภาในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill) ให้แก่บุคลากรส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารในการปฏิบัติงาน ให้ตระหนักรู้ถึงการปรับเปลี่ยนบริบท และรูปแบบวิธีการทางาน โดยมีความพร้อม
ทั้งด้านกรอบความคิด และทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้ง
มีความรู้เท่าทัน และมีความพร้อมที่นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการทางานร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นาไปสู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนากระบวนการทางานหรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
กำรดำเนินงำนของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
การกาหนดแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และการดาเนินการ
ที่ผ่านมา
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นส่วนราชการในสังกัด รัฐสภา
โดยแต่ละส่วนราชการมีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรับผิดชอบงานด้านการพัฒนา และบริหาร
จัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและระบบสารสนเทศ โดยรัฐสภามีการกระจายงบประมาณให้สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้บริหารจัดการเอง ดังนั้น เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนา
ด้านดิจิทัล รัฐสภาจึงมีการจัดทาแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขึ้นเพื่อใช้
เป็น กรอบแนวทางการด าเนินงานพัฒนาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของทั้งสองส่ว นราชการ ที่ส ามารถใช้ ในการติด ตาม
ประเมินผล หรือให้การสนับสนุนส่งเสริมการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งแผนพัฒนาฯ กาหนดทิศทาง
การพัฒนาเป็นดังนี้

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๒๑ -

ผลกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
การดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๕) ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการดาเนินการที่กาหนดไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบและบูรณาการฐานข้อมูลมุ่งสู่การเป็น Digital Parliament มีการดาเนินงาน
ประกอบด้วย
๑. การพั ฒ นาระบบสารสนเทศรองรั บ อาคารรั ฐ สภาแห่ งใหม่ (โครงการต่ อ เนื่ อ ง ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓)
ประกอบด้วย
(๑) ระบบบริหารจัดการห้องประชุมอัจฉริยะ
(๒) ระบบบริหารจัดการเอกสารการประชุมดิจิทัล
(๓) ระบบบริหารการประชุมรัฐสภา
(๔) ระบบบริหารการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ
(๕) ระบบบริหารจัดการบัตรรัฐสภา
(๖) ระบบบันทึกการลงเวลาปฏิบัติราชการ
(๗) ระบบบริหารจัดการไฟล์อัจฉริยะ
(๘) ระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลรัฐสภา
(๙) ระบบจัดการข้อมูลป้ายประกาศดิจิทัล
(๑๐) ระบบเผยแพร่ข้อมูลการประชุมรัฐสภา

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๒๒ ๒. การบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๓. การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กับหน่วยงานอื่น ประกอบด้วย สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีการดาเนินงาน ดังนี้
๑. การทบทวน และปรับปรุงแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
๒. การจัดทาแผนการขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital Parliament ของสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒) และแผนปฏิบัติการประจาปี
๓. การจัดทาแผนการขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital Parliament ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะ ๕
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒) และแผนปฏิบัติการประจาปี
๔. แผนการรักษาความมั่นคงปลอดภั ยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐสภา ระยะ ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕)
๕. การจัดทานโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของรัฐสภา และแนวปฏิบัติการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของรัฐสภา
๖. แผนการสารองข้อมูลรัฐสภา (Back up Plan)
๗. การโอนย้ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐสภา (ระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์)
๘. งานระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสารสนเทศและการสื่อสารของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (โครงการ
ต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓)
งานประกอบอาคารด้านระบบ
(๑) ระบบ IP-TV Application
(๒) ระบบถ่ายทอดสด (Live Broadcast)
งานจัดสร้างศูนย์ข้อมูลหลัก,NOC,SOC
(๓) ระบบของศูนย์ข้อมูลหลัก (Main Data Center)
(๔) ระบบของศูนย์ปฏิบตั ิการเครือข่าย (Network Operation Center : NOC)
งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและซอฟต์แวร์สนับสนุน
(๕) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและซอฟต์แวร์สนับสนุน
งานระบบเครือข่ายสื่อสาร
(๖) ระบบเครือข่ายสื่อสาร แบบสาย (Wire Network)
(๗) ระบบเครือข่ายสื่อสาร แบบไร้สาย (Wireless Network)
(๘) ระบบโทรศัพท์ IP Phone
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกรัฐสภา และบุคคลในวงงานรัฐสภามีความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการดาเนินงาน ประกอบด้วย
๑. โครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสาหรับผู้บริหาร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๒. การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “การป้องกันภาวะ
ซึมเศร้าสาหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล ” และ “การประยุกต์ใช้แชตบอตในหน่วยงานภาครัฐ ” รวมทั้ง
การจัดการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับข้าราชการในสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๓. การจัดทาหลักสูตรฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย (Information Security Awareness)
แก่บุคลากรด้านสารสนเทศของรัฐสภา ซึ่งมีรายละเอียดหลักสูตร ประกอบด้วย พื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การรู้เท่าทันภัย
คุกคามทางคอมพิวเตอร์ และการป้องกันความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เบื้องต้น
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๒๓ ๔. การด าเนิ น งานเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ สื่ อ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศ
แก่บุคลากรของรัฐสภา โดยผ่านช่องทาง Easy web ของสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๕. การจัดทาแผนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของส่วนราชการสังกัด รัฐสภาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๕๖๕ และแผนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แนวทำงกำรดำเนินกำรในปีงบประมำณ ๒๕๖๓
การดาเนินการเพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่ Digital Parliament ให้บรรลุเป้าหมายตาม
ที่กาหนดนั้น การดาเนินงานจะมีการกากับ ควบคุม และเร่งรัดการปฏิบัติให้ดาเนินงานเป็นไปตามกรอบแนวทางที่กาหนด
โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และผู้บริหาร
ที่กากับดูแลงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารของทั้งสองส่วนราชการ ตามแผนพัฒนา Digital Parliament
ของรัฐสภา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ซึ่งทั้งสองส่วนราชการใช้เป็นกรอบแนวทางการดาเนินงานพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ระบบข้อมูลและสารสนเทศของรัฐสภามีการเชื่อมโยงและบูรณาการเพื่อให้บริ การอย่าง
มีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการและประชาชนได้รับข้อมูลสารสนเทศของรัฐสภาที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย ตรงกับความ
ต้องการ มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐสภาที่มีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคงปลอดภัย
เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสมาชิกรัฐสภาและบุคลากรในวงงานรัฐสภารู้เท่าทัน สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
จากกรอบแนวทางการดาเนินงานเพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการดาเนินงาน
เพื่อวัดระดับความสาเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่ Digital Parliament ทั้งสองส่วนราชการจึงได้พิจารณา
จากทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital Parliament ของ
รัฐสภา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยมุ่งเน้นการวัดระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการ
บริหารการประชุมรัฐสภาเพื่อรองรับการใช้งานของทั้งสองส่วนราชการในอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ การดาเนินการตามแผน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐสภา และการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยมีตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ตัวชี้วัด

๕

เกณฑ์การให้คะแนน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๕

๑

๕

๑

น้าหนัก

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๑ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ
อาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๒ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบ ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
อาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๓ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill) ของข้าราชการ
สังกัดรัฐสภาเพื่อขับเคลื่อนไปสู่รัฐสภาดิจิทัล (Digital Parliament)

๒

๓
๓

๔

๕
๕

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๒๔ ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๑ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
น้าหนักร้อยละ ๕
คาอธิบาย
ตามแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนา
ระบบและบูรณาการฐานข้อมูลมุ่งสู่การเป็น Digital Parliament เพื่อให้ระบบข้อมูลและสารสนเทศของรัฐสภามีการเชื่อมโยง
และบูรณาการเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการและประชาชนได้รับข้อมูลสารสนเทศของรัฐสภาที่ถูกต้อง รวดเร็ว
และทั น สมั ย ตรงกั บ ความต้ อ งการ มี ค วามพร้ อ มรองรั บ กั บ การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
ที่มีผลกระทบต่อองค์กร รวมทั้งรองรับกับอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศของกระบวนการนิติบั ญญัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย และสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐสภา จึงได้กาหนดการวัดระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการดาเนินงานที่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
และเป็ น กิ จ กรรมที่ มี ก ารด าเนิ น ต่ อ เนื่ อ งจากปี ง บประมาณ ๒๕๖๒ ที่ มี ก ารพั ฒ นาระบบสารสนเทศ รวม ๑๐ ระบบ
ประกอบด้วย
(๑) ระบบบริหารจัดการห้องประชุมอัจฉริยะ
(๒) ระบบบริหารจัดการเอกสารการประชุมดิจิทัล
(๓) ระบบบริหารการประชุมรัฐสภา
(๔) ระบบบริหารการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ
(๕) ระบบบริหารจัดการบัตรรัฐสภา
(๖) ระบบบันทึกการลงเวลาปฏิบัติราชการ
(๗) ระบบบริหารจัดการไฟล์อัจฉริยะ
(๘) ระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลรัฐสภา
(๙) ระบบจัดการข้อมูลป้ายประกาศดิจิทัล
(๑๐) ระบบเผยแพร่ข้อมูลการประชุมรัฐสภา

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๒๕ เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
 มีแผนปฏิบตั ิการเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานการพัฒนาระบบสารสนเทศ
รองรับอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ
รองรับอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
 ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ
รองรับอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
 ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ
รองรับอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐
 นาระบบสารสนเทศที่มีการพัฒนาไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ความสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ จานวน ๕ ระบบงาน
 รายงานสรุปผลการดาเนินงานการและปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
รองรับอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ

เงื่อนไข : ประเมินผลการดาเนินงานเชิงปริมาณโดยวัดผลผลิตจานวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ จานวน ๑๐ ระบบ และ
การวัดเชิงคุณภาพ โดยนาระบบสารสนเทศที่มีการพัฒนาไปใช้ปฏิบัติงาน เพื่อวัดผลลัพธ์จานวน ๕ ระบบงาน
ประกอบด้วย
๑) ระบบบริหารจัดการห้องประชุมอัจฉริยะ
๒) ระบบบริหารจัดการเอกสารการประชุมดิจิทัล
๓) ระบบบริหารการประชุมรัฐสภา
๔) ระบบบริหารจัดการบัตรรัฐสภา
๕) ระบบบริหารข้อมูลป้ายประกาศดิจิทัล

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๒๖ ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๒ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
น้าหนักร้อยละ ๕

คาอธิบาย
รัฐสภาได้นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือในการให้บริการและการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยมีการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างแพร่ห ลายและต่อเนื่ อง เพื่อใช้เป็น ช่องทางในการ
ดาเนินงาน ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล รวมไปถึงการอานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลทั้งในด้านข่าวสาร
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งจากการให้บริการในรูปแบบดังกล่าวนับว่ามีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันและอนาคต
ในการพัฒนาระบบดังกล่าวข้างต้นมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และต้องคานึงถึงความปลอดภัย
และลดความเสี่ ย ง ป้ อ งกั น จุ ด อ่ อ นของระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย และระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์
ซึ่งแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องระบบ
ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นกับความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีและการสื่อสาร
ดังนั้น เพื่อให้ระบบสารสนเทศของส่วนราชการสามารถให้บริการและรองรับการปฏิบัติงานได้โดยไม่ต้องหยุด
ให้บริการระบบสารสนเทศ สามารถให้บริการระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคงและมีเสถียรภาพ
โดยมีกิจกรรมที่ดาเนินการ ประกอบด้วย
๑. แผนบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศของรัฐสภา (IT Risk Management Plan)
๒. แผนต่อเนื่องการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐสภา
๓. ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารของอาคารรัฐ สภาแห่งใหม่ (ระบบความมั่ นคงปลอดภั ย )
ประกอบด้วย
๑) ระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security)
๒) ระบบบริหารจัดการตัวตนผู้ใช้งาน (Identity Management)
๓) Network Operating Center (NOC) ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย
๔) Security Operating Center (SOC) ศูนย์ปฏิบัติการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์
๔. การประเมินเพื่อหาช่องโหว่ (Vulnerability Assessment) ของระบบสารสนเทศของรัฐสภา

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๒๗ เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน

เกณฑ์กำรให้คะแนน

๑

 มีแผนปฏิบตั ิการเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๓
 ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
ความมั่นคงปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ได้
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐
 ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
ความมั่นคงปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ได้
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
 ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
ความมั่นคงปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ได้
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐
 รายงานสรุปผลการดาเนินงานการและปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
ความมั่นคงปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เสนอต่อ
หัวหน้าส่วนราชการ

๒
๓
๔
๕

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๓ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill) ของข้าราชการ
สังกัดรัฐสภาเพื่อขับเคลื่อนไปสู่รฐั สภาดิจิทัล (Digital Parliament)
น้าหนักร้อยละ ๕
คาอธิบาย
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ทีม่ ุ่งเน้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการให้บริการ
ภาครัฐให้เป็นรูปแบบดิจิทัล ซึ่ง หน่วยราชการสังกัดรัฐสภาได้ ตระหนักถึงความสาคัญ และความจาเป็นในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนและพัฒนากระบวนงานต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ขององค์กร
และในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อก้าวไปสู่การเป็น SMART Parliament ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา Digital Parliament
ของรัฐสภาระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุน ให้สมาชิกรัฐสภา และบุคคลในวงงาน
รัฐสภามีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประยุกต์ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ในกลยุทธ์ ๓.๑ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของรัฐสภาด้านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกลยุทธ์ ๓.๓
ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรให้มีการศึกษาวิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับความต้อ งการของ
ผู้รับบริการและประชาชน รวมถึงยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง และนาเทคโนโลยีมาสนับสนุน
ภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ ๒ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๒๘ นอกจากนี้ คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ได้กาหนดมาตรการบริหารกาลังคนของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขึ้น เพื่อกาหนดบทบาท ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดรัฐสภาในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ให้แก่บุคลากรของสานักงานฯ เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่ วนราชการสั งกั ดรั ฐสภา ฉบั บ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยมี เ ป้ า หมายในการพั ฒ นาก าลั ง คนให้ ต ระหนั ก รู้
ถึงความจาเป็นเร่งด่วนในการปรับเปลี่ยนบริบท และรูปแบบวิธีการทางานภาครัฐ เพื่อปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์
โดยมีความพร้อมทั้งด้านกรอบความคิด และทักษะดิจิทัลที่เหมาะสม สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งมีความรู้เท่าทัน และมีความพร้อมที่นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน การทางานร่วมกันให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนากระบวนการทางานหรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยส่วนราชการ
สังกั ดรั ฐสภาจะต้อ งศึก ษา วิ เคราะห์ การพั ฒนาทั กษะดิ จิทั ลเพื่ อสนับ สนุ นการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดรัฐสภา ซึ่งคณะอนุกรรมการข้ าราชการรัฐสภา (อ.ก.ร. ระบบงานและอัตรากาลัง )
ได้พิจารณาและมีมติให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาแบ่งกลุ่มบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะ ออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มผู้บริหาร
๒) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและวิชาการ ๓) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านดิจิทัลและ ๔) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ ซึ่งแนวทาง
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ได้กาหนดการพัฒนาบุคลากรในสังกัดรัฐสภา ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มผู้บริหาร ได้แก่ ผู้ที่ดารงตาแหน่งเลขาธิการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา รองเลขาธิการ ที่ปรึกษา
ผู้อานวยการ โดยจัดทาหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับผู้บริหาร (Digital Leadership) เพื่อมุ่งเน้นการเป็นผู้นา
องค์กรดิจิทัล การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินงานให้ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม สนับสนุน
ผลักดัน การเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มที่ ๒ กลุ่มผู้ปฏิ บัติงานด้านนโยบายและวิชาการ ได้แก่ ผู้ ที่ปฏิ บัติ และดารงต าแหน่งด้ านวิ ชาการ ยกเว้ น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยจัดทาหลักสูตรการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการใช้เครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอปพลิเคชั่นสาหรับ
การสนับสนุนการตัดสินใจ การกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน มาตรฐาน แนวทาง หรือการจัดบริการขององค์กร มีความเข้าใจ
กระบวนงานและสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทางานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
กลุ่ ม ที่ ๓ กลุ่ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเฉพาะด้ า นดิ จิ ทั ล ได้ แ ก่ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการคอมพิ ว เตอร์
เจ้าพนักงานเครื่ องคอมพิ วเตอร์ และเจ้ าหน้าที่งานคอมพิ วเตอร์ ทั่วไป โดยจัดทาหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทั ล สาหรั บ
ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อมุ่งเน้นให้เป็นผู้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีขององค์กร การเลือกเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม การสร้างสรรค์ การออกแบบ ระบบอัจฉริยะให้หน่วยงาน (Automated Public Service) บารุงรักษาระบบให้มีความ
มั่นคงปลอดภัย มีเสถียรภาพ พร้อมใช้งานเสมอ รวมทั้งการพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี
กลุ่มที่ ๔ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ ได้แก่ ผู้ดารงตาแหน่งนอกเหนือจากกลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๒ และกลุ่มที่ ๓ โดยจัดทา
หลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนา ความรู้ ความสามารถ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อมุ่งเน้นให้ปรับเปลี่ยน
รูป แบบการให้บ ริก าร การปฏิ บัติ งานด้ว ยความรู้เ ท่า ทัน การเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี และสามารถใช้ป ระโยชน์จ าก
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัยเพื่อพัฒนาตนเองและผู้อื่นอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๒๙ เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

๑

 มีแผนปฏิบตั ิการเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรสังกัดรัฐสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 ดาเนินการตามแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
 ประเมินผลก่อนและหลังการพัฒนาทักษะด้านดิจิทลั ของบุคลากรสังกัดรัฐสภา
 ดาเนินการตามแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ร้อยละ ๑๐๐
 ดาเนินการติดตามผลการนาไปใช้สนับสนุนการปฏิบตั ิงานภายหลังการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของบุคลากรสังกัดรัฐสภา
 จัดทารายงานผลการดาเนินการตามแผนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรสังกัดรัฐสภา
ที่กาหนด ได้แก่ ผลผลิต/ผลลัพธ์ของการดาเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เสนอหัวหน้า
ส่วนราชการ

๓

๕

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
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- ๓๐ ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
น้าหนักร้อยละ ๑๐

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพหลัก

สานักการต่างประเทศ (ผู้รายงาน)
สานักวิชาการ สานักกฎหมาย สานักภาษาต่างประเทศ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักนโยบายและแผน
หน่วยงานสนับสนุน สานักงานประธานวุฒสิ ภา สานักประชาสัมพันธ์
สานักบริหารงานกลาง สานักการคลังและงบประมาณ
สานักการประชุม สานักกากับและตรวจสอบ
สานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓
สานักรายงานการประชุมและชวเลข สานักการพิมพ์
กลุ่มตรวจสอบภายใน
คาอธิบาย
สานักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และศูนย์ประสานงานประชาคม
อาเซียนของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ร่วมกันจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพื่ อใช้ เป็ นแผนแม่ บทขององค์ กรในการสนั บสนุน งานและอานวยความสะดวกการปฏิ บัติ หน้ า ที่
ของฝ่ายนิติบัญญัติ และได้ดาเนินการด้านประชาคมอาเซียนร่วมกันตามตัวชี้วัดต่างๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นมา
โดยมี อ งค์ ป ระกอบหลั ก ของตั ว ชี้ วั ด ตามระบบงานสี่ ด้ า น คื อ ด้ า นนโยบายและแผนยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นประชาคมอาเซี ย น
ด้านงานวิจัยและพัฒนากฎหมาย ด้านการพัฒนาเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียน และด้านการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน
ประชาคมอาเซียน โดยส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้นาเอาผลลัพธ์ของการทางานร่วมกันทั้งในรูปแบบแผนงาน/โครงการ/งาน/
กิจกรรมตามยุทธศาสตร์หน่วยงาน และมิติยุทธศาสตร์ของอาเซียน ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมุ่งเน้น
การถ่ า ยทอดกรอบนโยบายจากคณะกรรมการด้ า นประชาคมอาเซี ยนของส่ วนราชการสังกั ดรั ฐ สภาไปสู่ การทางานที่ มี
ข้าราชการรัฐสภาของทั้งสองส่วนราชการอย่างน้อย ๔ สายงานมาร่วมกันขั บเคลื่อน ทั้งสายงานวิทยาการ นิติการ นักวิเทศ
สัมพันธ์ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผ่านกลไกการทางาน ในรูปแบบของคณะอนุกรรมการ คณะทางานต่างๆ ตลอดจน
มุ่งเน้นการยกระดับการขับเคลื่อนการทางานร่วมกัน ทั้งประเด็นครอบคลุม ยุทธศาสตร์หน่วยงาน (Function) ตามแผน
ยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ และมิติยุทธศาสตร์สาคัญของอาเซียน
(ASEAN Agenda)
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สานักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
และศู น ย์ ป ระสานงานประชาคมอาเซี ย นของส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ได้ ร่ ว มมื อ กั บ ส านั ก หลั ก ด้ า นต่ า งประเทศ
ประกอบด้วย สานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สานักภาษาต่างประเทศ ร่วมกัน
ขับเคลื่อนวาระที่รัฐสภาไทยเป็นประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน ซึ่งการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ นี้
ได้ขับเคลื่อนวาระสาคัญ คือ การผลักดัน ให้ประชาคมอาเซียนเข้มแข็ง และมีนวัตกรรมภายใต้การพึ่งพากัน ร่วมมือกัน
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เชื่อ มโยงการสื่อสาร เศรษฐกิจ เข้าด้วยกัน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางภายใต้วัฒนธรรม
ที่หลากหลายในภูมิภาค มีการปฏิรูปกฎหมาย ให้ มีความสอดคล้องกันในประชาคม และพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๓๑ ในภูมิภาค ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของขั้วมหาอานาจที่ส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าของอาเซียน ภายใต้แนวคิด “นิติบัญญัติ
ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล เพื่อประชาคมที่ยั่งยืน” (Advancing Parliamentary Partnership for Sustainable Community)
สานักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และศูนย์ประสานงานประชาคม
อาเซียนของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการการประชุมระหว่างสมัชชารัฐสภา
อาเซียนกับประเทศผู้สังเกตการณ์ ในการหารือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแนวปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบ ( Good
Regulatory Practices: GRP) โดยได้นาระบบงานทั้ง ๔ ด้านสู่การปฏิบัติจริง โดยการสนับสนุนสมาชิกรัฐสภาในฐานะ
คณะผู้ แ ทนไทย และประธานการประชุ ม กั บ ประเทศผู้ เ กตการณ์ ทั้ ง การน าข้ อ มู ล ด้ า นนโยบายและแผนยุ ท ธศาสตร์
ด้านประชาคมอาเซียน งานวิจัยและพัฒนากฎหมาย การทางานกับเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียน และด้านการพัฒนา
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านประชาคมอาเซียน โดยมีผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์ จากการนาสารสนเทศทั้ง ๔ ด้านไปสู่การปฏิบัติ
หน้าที่ก่อน – ระหว่างและหลังการประชุม การจัดทาเอกสารแนวคิดการประชุม (Concept Paper) การยกร่างถ้อยแถลง
แสดงจุ ดยื นของรั ฐสภาไทย (Thailand Positioning) และเอกสารบั นทึกการประชุมแต่ ละประเทศ การยกร่ างถ้ อยแถลง
ของผู้แทนไทย เป็นต้น
อนึ่ ง เมื่ อ การประชุ ม แล้ ว เสร็ จ ยั งมี ภ ารกิ จ ที่ ส่ ว นราชการสั งกั ด รั ฐ สภาจะต้ อ งด าเนิ น การต่ อ เนื่ อ ง คื อ
สนับสนุนการดาเนินการของรัฐสภาไทย เพื่อนาข้อมติการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ ณ กรุงเทพฯ มาปฏิบัติ
ทั้งข้อมติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสตรี ด้านกฎหมาย ด้านการพัฒ นาศักยภาพของ AIPA ด้านปฏิสัมพันธ์กับภาค
ประชาชนด้านความร่วมมือระหว่าง AIPA กับประเทศผู้สังเกตการณ์ และมิตรประเทศของ AIPA ที่ให้ความสนใจในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน ตามข้อมติ (Resolution) ทุกด้านดังกล่าวที่ปรากฏในการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในแถลงการณ์ร่วม (Joint
Communique) ที่แ ต่ล ะประเทศจะน าข้ อมติที่ ได้ จ ากการประชุ มไปปฏิบั ติ ตามและปรับ ใช้ ภายในประเทศของตน และ
ขับเคลื่อนต่อเนื่องถึงการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๑ ที่เวียดนามเป็นอย่างน้อย
ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สานักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
จะได้ร่ว มกั บศูน ย์ป ระสานงานประชาคมอาเซีย น ส านั กงานเลขาธิก ารวุ ฒิส ภา เสริมสร้า งความเข้ม แข็ งให้ รัฐ สภาไทย
ในการติดตามแต่ละประเทศจะนาข้อมติการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน และผลการประชุมกับประเทศผู้สังเกตการณ์
ในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ ที่ได้เห็นชอบร่วมกันไปปฏิบัติและปรับใช้ผ่านกลไก และระบบงาน
ข้างต้น ซึ่งได้ก าหนดตัว ชี้วัดเพื่ อขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ด้ านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐ สภา ได้กาหนด
รายละเอียดการขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผลในตัวชี้วัดต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ดังนี้

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๓๒ -

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๓๓ ตัวชี้วัดที่ ๑.๕.๑

ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนระบบงานและแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
น้าหนักร้อยละ ๓

การบูรณาการแผนงาน/โครงการด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เริ่มต้นดาเนินการครั้งแรก
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้สอดรับกับการทางานตามคารับรองการปฏิบัติราชการร่วมกันของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา และเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะ
ในยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและยกระดับโครงสร้าง ระบบงาน
ด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภา เพื่อสร้างความยั่งยืนในการทางานของฝ่ายนิติบัญญัติในด้านประชาคมอาเซียน ซึ่งการมุ่งเน้น
การบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา จะมีผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้ในเชิงเปรียบเทียบจากการดาเนินงาน
ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมา ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการนาแผนยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ไปสู่การปฏิบัติอย่ างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยส่งเสริมให้ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทางานร่วมกั น
ในลักษณะประสานเชื่อมโยงที่นาไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมายและตัวชี้วัดร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีรูปแบบการบริหารจัดการ
แบบองค์รวม มีเครื่องมือจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ และโดยคานึงถึงหลักประหยัด มีความคุ้มค่า มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ ตลอดจนการบูรณาการแผนงาน/โครงการในระยะเวลาห้าปีตลอดจนเพื่ อ ให้
แผนปฏิบัติ ราชการรายปีงบประมาณด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรั ฐสภาสอดคล้ องกั บกรอบยุ ทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ที่มุ่งให้แผนงานบูรณาการเป็นกลไกขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายเชิง ยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดไว้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการข้าราชการ
รัฐสภา (ก.ร.) ได้มีมติให้งานด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภาเป็นกลุ่มงานประชาคมอาเซียน สังกัดสานักรัฐสภาพหุภาคี
ภายใต้หน่วยบริการกลางของรัฐสภา ตามการปรับโครงสร้างส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
สาหรับการบูรณาการแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นกรอบการดาเนินงาน เชื่อมโยง
ภารกิ จ และการด าเนิ น งานของส่ ว นราชการสั งกั ด รั ฐ สภา มุ่ งเน้ น การท างานที่ ต่ อ ยอดจากปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์เพื่อสานต่อวาระ (agendas) ของรัฐสภาไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภา
อาเซียนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปสู่การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของประเทศเวียดนาม ซึ่ง ถ้อยแถลงของนายชวน หลี กภัย ประธานรัฐสภา ที่ได้กล่าวในพิธีปิดประชุมใหญ่รัฐสภาอาเซียน
ครั้งที่ ๔๐ ได้เน้นย้าถึงการให้ความร่วมมือกับประเทศเวียดนามในการดาเนินงานการขับเคลื่อนวาระสาคัญของสมัชชารัฐสภา
อาเซียน จึงได้กาหนดตัวชี้วัด และหลักเกณฑ์รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๓๔ เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับคะแนน

เกณฑ์กำรให้คะแนน

๑

 มีแผนการขับเคลื่อนและบูรณาการด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียน ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
(Function) และมิติสาคัญของอาเซียน (ASEAN Agenda) โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาส
ที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประชาคมอาเซียน
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
 มีผลผลิตและผลการดาเนินงาน ตามแผนการขับเคลื่อนบูรณาการด้านประชาคมอาเซียนของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ในมิติตามยุทธศาสตร์ดา้ นประชาคมอาเซียน ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา (Function) และมิตสิ าคัญของอาเซียน (ASEAN Agenda) ที่เกี่ยวข้องกับเสาหลักด้าน
ประชาคมอาเซียน โดยมีประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับเสาหลักด้านประชาคมอาเซียน ทั้งสามเสาหลัก
คือ เสาหลักประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน เสาหลักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และเสาหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน อย่างน้อย เสาหลักละ ๑ เรื่อง รวม ๓ เรื่อง
 มีรายงานสรุปผลการดาเนินงาน ตามแผนการขับเคลื่อนและบูรณาการด้านประชาคมอาเซียน
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และนาเสนอรายงานผลการดาเนินงานต่อประธานรัฐสภา

๓

๕

ระดับที่ ๑
มีแ ผนการขั บ เคลื่ อ นระบบงานและปฏิ บัติ ก ารด้ า นประชาคมอาเซี ย นของส่ ว นราชการสั งกั ด รั ฐ สภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกล่าวจะมีการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ โครงการ
กิจกรรม ต่าง ๆ ที่จะดาเนินการร่วมกัน โดยกระบวนการระดมความคิดเห็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Focus Group) ตลอดจนการจัดทา
ปฏิทินการทางานในแต่ละไตรมาสประกอบด้วย
(๑) กาหนดขอบเขต หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการดาเนินงาน ตัวชี้วัด หน่วยงานรับผิดชอบ
(๒) กาหนด โครงการ กิจกรรม ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุ ทธศาสตร์
ให้ชัดเจน พร้อมรายละเอียดประกอบ โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถ
แสดงผลการบูรณาการภารกิจและงบประมาณได้อย่างครบถ้วน เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(๓) กาหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
อนึ่ ง การก าหนดเนื้ อหาสาระของการบู รณาการเชิ งยุ ทธศาสตร์ มิ ติ งานตามยุ ทธศาสตร์ หน่ วยงาน (Function)
ต้องครอบคลุม จานวน ๔ ยุทธศาสตร์ มิติยุทธศาสตร์สาคัญของอาเซียน (ASEAN Agenda) คือ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและยกระดับโครงสร้าง ระบบงานด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภาเพื่อสร้างความยั่งยืน
ในการทางานของฝ่ายนิติบัญญัติในด้านประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริ มให้รัฐสภามีศูนย์ ข้อมูลสารสนเทศด้านประชาคมอาเซียน การวิ จัยและพั ฒนาด้า น
กฎหมายระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ การพั ฒ นาความรู้ ทั ก ษะของข้ า ราชการรั ฐ สภาสามั ญ ให้ มี ส มรรถนะในการปฏิ บั ติ ง าน
ด้านประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ
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- ๓๕ ๒. มิติยุทธศาสตร์สาคัญของอาเซียน (ASEAN Agenda) ได้แก่
(๑) นโยบายและยุทธศาสตร์ของเสาหลักประชาคมอาเซียน หมายถึง การดาเนินงานขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน
ตามกฎบัตร ปฏิญญาอาเซียน และบันทึกความตกลงในเรื่องต่างๆของอาเซียนและวิสัย ทัศ น์อ าเซีย น ๒๐๒๕ ทั้ง ในระดับ
กลุ่ม ยุท ธศาสตร์ภ ายในอาเซีย น กลุ่ม ยุท ธศาสตร์ร ะดับ ภูมิภ าค และ กลุ่มยุทธศาสตร์ เวทีโลก เช่น ส่งเสริมความเชื่อมโยง
ในอาเซียน ความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคอื่น การเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของอาเซียน การปรับปรุงกลไก
ระงับข้อพิพาทในภูมิภาค การส่งเสริมให้อาเซียนมีท่าทีและนโยบายร่วมในเวทีโลก เช่น สหประชาชาติ และ G-๒๐
(๒) ปัญหาที่ท้าทายของอาเซียน หมายถึง ประเด็นวิกฤติร่วมกันของอาเซียน ซึ่งอาเซียนต้องมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาระบบและกลไกเพื่อเผชิญหน้าและแก้ไขปัญหาวิกฤติการท้าทายต่ างๆ การพัฒนาความร่วมมือของอาเซียนในประเด็น
ระหว่างประเทศต่างๆ ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การศึกษาแนวโน้มพัฒนาการของโลกในเรื่องต่างๆที่มีผลกระทบต่ออาเซียน
เช่น การบริหารจัดการภัยพิบัติและความมั่นคงทางทะเล การรักษาสันติภาพ การจัดการกับวิกฤตอาหาร วิกฤตพลังงาน วิกฤต
สิ่งแวดล้อม การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาสิทธิมนุษยชนกับสันติภาพและความรุนแรง แรงงานอพยพผิดกฎหมาย
(๓) การบูรณาการกฎหมายภายในและความเคลื่อนไหวของกฎหมายอาเซียน เป็นพันธกิจที่สาคัญ เนื่องจาก
อาเซียนกับรัฐสภามีความเกี่ยวข้องกัน เพราะรัฐสภามีบทบาทในการอนุวัติการความตกลงระหว่างประเทศเพื่อใช้บังคับเป็น
กฎหมายภายใน ดังนั้น การที่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน รัฐสภาจึงต้องมีหน้าที่ในการพิจารณาปรับปรุง
กฎหมาย และดาเนินการอนุวัติการกฎหมายภายในให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ
(๔) อาเซี ย นกั บเวทีร ะหว่ างประเทศ เป็น การติ ด ตามความเคลื่อ นไหวของอาเซี ยน โดยเฉพาะความสาคั ญ
จากการที่อาเซียนเป็นเวทีความร่วมมือในการสร้างสันติภาพและความมั่นคงให้เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แต่ภายหลังสงครามเย็นสิ้นสุดลง อาเซียนได้หันมาเน้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมม ากขึ้น ซึ่งการเป็น
ประชาคม ทาให้อาเซียนมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม กอปรกับเมื่ออาเซียน
กลายเป็นองค์กรระหว่างประเทศองค์กรหนึ่งที่ทวีบทบาทและความสาคัญต่อโลกมากยิ่งขึ้น ตามมาตรา ๓ แห่งกฎบัตรอาเซียน
ได้บัญญัติให้อาเซียนมีสภาพเป็นนิติบุคคล (Legal Personality) ทาให้อาเซียนมีความสามารถที่จะทาความตกลงกับประเทศต่าง ๆ ได้
อาเซียนจึงได้ขยายการเชื่อมโยงกับประเทศหรือกลุ่มประเทศนอกอาเซียน อีกทั้งในปัจจุบันอาเซียนเป็นกลุ่มประเทศที่มี
ความโดดเด่นทางด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งการเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าของนักลงทุนภายใน
และภายนอกภูมิภาค และเป็นตลาดที่มีกาลังซื้อสูง มีบทบาทด้านการเมืองในระดับโลก ในการสนับสนุนการดาเนินงาน
เพื่อสร้างสันติภาพของสหภาพของสหประชาชาติ
(๕) อาเซียนกับการมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ครอบคลุมเนื้อหาประเด็นการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดกระบวนการสร้าง
ความเป็นพลเมืองอาเซียนอย่างเป็ นรูปธรรม ทาให้พลเมืองเกิดความแข็ งแกร่ง สามารถสร้างโอกาส และรับมือสิ่งท้าทาย
ทุกด้านในโลกปัจจุบัน เกิดความเป็นหนึ่งเดียวของประเทศสมาชิกอาเซียน มีความร่วมมือทั้งด้านการเมืองและความมั่ นคง
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการสังคมและวัฒนธรรม ตามกฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความมุ่งประสงค์
ของอาเซียน ในหมวดที่ ๑ ความมุ่ งประสงค์แ ละหลั กการ (ข้ อ ๑๓) “เพื่อส่งเสริม อาเซี ยนที่มี ประชาชนเป็นศูน ย์กลาง
ซึ่งทุกภาคส่วนของสังคม ได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมและได้รับผลประโยชน์จากกระบวนการรวมตัวและการสร้างประชาคม
ของอาเซียน”
ระดับที่ ๓
มีการดาเนินงานร่วมกันตามแผนปฏิบัติราชการในระดับคะแนนที่ ๑ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเสาหลักด้านประชาคม
อาเซียน ทั้งสามเสาหลั ก คื อ เสาหลักประชาคมการเมืองและความมั่น คงอาเซียน เสาหลักประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น
และ เสาหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน อย่างน้อย เสาหลักละ ๑ เรื่อง รวม ๓ เรื่อง
ระดับที่ ๕
มีการดาเนินงานร่วมกันตามแผนปฏิบัติราชการในระดับคะแนนที่ ๑ และ ๓ และมีสรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม
และจัดทาเป็นรายงานต่อประธานรัฐสภาเพื่อรับทราบต่อไป
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- ๓๖ -

ตัวชี้วัดที่ ๑.๕.๒ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาข้อมูลด้านประชาคมอาเซียนและระบบสารสนเทศมาใช้ใน
วงงานรัฐสภา
น้าหนักร้อยละ ๓

นิยาม
ฐานข้อมูลด้านประชาคมอาเซียน หมายถึง กลุ่มของข้อมูลด้านประชาคมอาเซียนที่มีความสัมพันธ์กัน นามาเก็บ
รวบรวมเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบ และข้อมูลที่ประกอบกันเป็นฐานข้อมู ลนั้น สนับสนุนการทางานของสถาบันนิติบัญญัติและ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตลอดจนบุคคลในวงงานรัฐสภา ซึ่ งฐานข้อมูลนี้อยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ศูนย์ประชาคมอาเซีย น
ของรัฐสภา (www.parliament.go.th/ac2017) และข้อมูลกฎหมายอาเซียน (http://asean-law.senate.go.th)
ผู้ใช้บริการฐานข้อมูล หมายถึง กลุ่มผู้รับบริการ คือ บุคคลในวงงานรัฐสภา ได้แก่ สมาชิกรัฐสภา ผู้ช่วยดาเนินงาน
สมาชิกฯ คณะกรรมาธิการรัฐสภา ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการของสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
การเปรียบเทียบกฎหมายของรัฐสมาชิกอาเซียน หมายถึง การเปรียบเทียบกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน
ตามพันธกรณีอาเซียน ที่จะส่งผลต่อการดาเนินการของอาเซียนและสนับสนุนการตรากฎหมายภายในของไทย ในรูปแบบ
ตารางเปรียบเทียบกฎหมาย (Matrix)
ขอบเขตการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา หมายถึง นาไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเพื่องานวิชาการ เป็นข้อมูลอ้างอิงในการปฏิบัติงาน การติดตามความเคลื่อนไหวของอาเซี ยน
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การติ ดตามการน าข้ อ มู ล ในเว็บ ไซต์ ศู น ย์ป ระชาคมอาเซี ย นของรั ฐสภาไปใช้ ส นับ สนุ น การดาเนิ น งานของ
ฝ่ายนิติบัญญัติ หมายถึง การติดตามไปยังสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยให้กรอก
ข้อ มู ลในระบบอิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ ในเว็บ ไซต์ศู น ย์ป ระชาคมอาเซีย นของรั ฐสภา ทั้ งนี้ ให้ติ ดตามในภาพรวมของเว็บไซต์ และ
ในส่วนของข้อมูลที่จัดทาขึ้นมาใหม่ เช่น ข้อมูลการพิจารณากฎหมายอาเซียนของรัฐสภา กระทู้ถามเกี่ยวกับตราสารอาเซียน
ข้อมูลวิชาการ และกฎหมายเปรียบเทียบ
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- ๓๗ เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

๑

มีแผนปฏิบตั ิการเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านประชาคมอาเซียน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเสนอต่อคณะกรรมการประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ในไตรมาสที่ ๑ ดังนี้
๑) แผนปฏิบตั ิการในการติดตามและจัดทาข้อมูลความตกลง สนธิสัญญา กฎหมาย
และกระทู้ถามด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
๒) แผนปฏิบตั ิการในการจัดทาข้อมูลวิชาการด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภาและความ
เคลื่อนไหวของประชาคมอาเซียนในขอบเขตของนิติบัญญัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
นาข้อมติการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ มาปฏิบตั ิ
๓) แผนปฏิบตั ิการในการจัดทาข้อมูลกฎหมายเปรียบเทียบและความเคลื่อนไหวด้านกฎหมาย
ในรัฐสมาชิกอาเซียน
๔) แผนปฏิบตั ิการในการพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภาให้มีความเป็นปัจจุบัน
ตามหมวดหมู่ที่กาหนด ตลอดจนการนาเข้าข้อมูลและเผยแพร่อย่างต่อเนื่องทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
การขับเคลื่อนแผนปฏิบตั ิการลงสูก่ ารปฏิบัติและมีการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ด้านประชาคม
อาเซียน ดังนี้
๑) จัดทาข้อมูลความตกลง สนธิสัญญา กฎหมาย และกระทู้ถามด้านประชาคมอาเซียนในสมัย
ของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภาและรัฐสภาชุดปัจจุบัน รายงานต่อคณะกรรมการประชาคม
อาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และเผยแพร่ในเว็บไซต์
๒) จัดทาข้อมูลวิชาการด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภา ตลอดจนติดตามความเคลื่อนไหว
ของประชาคมอาเซียนในขอบเขตของนิติบัญญัติ โดยเชื่อมโยงกับผลการประชุมใหญ่
สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ จานวน ๑ เรื่อง เสนอต่อคณะกรรมการประชาคมอาเซียน
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตลอดจนเผยแพร่ในเว็บไซต์
๓) ทาการเปรียบเทียบกฎหมายของรัฐสมาชิกอาเซียนตามพันธกรณีความร่วมมือของประชาคม
อาเซียน จานวน ๑ เรื่อง เสนอต่อคณะกรรมการประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายเปรียบเทียบในเว็บไซต์
๔) พัฒนาเว็บไซต์ “ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา” ให้เป็นปัจจุบันตามโครงสร้าง ๑๖
หมวดหมู่ที่กาหนดไว้ มีการพัฒนาข้อมูลและนาเข้าข้อมูลด้านประชาคมอาเซียนในวงงาน
รัฐสภา ภาคภาษาอังกฤษและเผยแพร่
 รายงานผลสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
ในรอบ ๑๒ เดือน โดยผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
 รายงานผลการติดตามการนาข้อมูลฐานข้อมูลด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภาไปใช้สนับสนุน
การดาเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ
 เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จให้รายงานผลการดาเนินการต่อคณะกรรมการประชาคมอาเซียน
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

๓

๕

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๓๘ คาอธิบาย
สืบเนื่องจากสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีการบูรณาการ
จั ดท าฐานข้ อมู ลด้ านประชาคมอาเซี ยนของส่ วนราชการสั งกั ดรั ฐสภา ตั้ งแต่ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็ น ต้ น มา โดย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ไว้ในตัวชี้วัด ที่ ๑.๓.๓ ระดับความสาเร็จของ
การบูรณาการฐานข้อมูลด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา การดาเนินงานเป็นผลสาเร็จ มีการกาหนด
แผนปฏิบัติการร่วมกัน และนาไปสู่การบูรณาการฐานข้อมูลและเว็บไซต์ด้านประชาคมอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นครั้งแรก
ระหว่างสองส่วนราชการ เกิดเว็บไซต์ “ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา” (ASEAN Community Center of The National
Assembly) https://www.parliament.go.th/ac2017/ และมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
และสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยโครงสร้างของข้อมูลในเว็บไซต์กาหนดไว้ทั้งหมด ๑๖ หมวดหมู่ ประกอบไปด้วย
๑. แนะนาองค์กร
๒. ข้อมูลประชาคมอาเซียน
๓. ระบบรัฐสภาอาเซียน
๔. รัฐสภาไทยกับอาเซียน
๕. ตราสารอาเซียน
๖. การวิจัยและพัฒนากฎหมาย
๗. อาเซียนกับภายนอก
๘. ข่าวประชาสัมพันธ์
๙. รายการโทรทัศน์ ASEAN LAW
๑๐. รายการวิทยุรัฐสภา
๑๑. วีดิทัศน์กิจกรรม
๑๒. ผังเว็บไซต์
๑๓. Link เครือข่ายหน่วยงานภายนอก
๑๔. แบบสอบถาม
๑๕. การเก็บสถิติการเยี่ยมชม
๑๖. คาถามคาตอบเกี่ยวกับอาเซียน Frequently Asked Question (FAQ)
โดยทั้ งสองส่ ว นราชการได้ ร่ ว มกั น จั ด ท าเนื้ อ หาและน าเข้ า ข้ อ มู ล ในเว็ บ ไซต์ มี ก ารติ ด ตามตรวจสอบ
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ระบบมีความเสถียร ข้อมูลภายในเว็บไซต์มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ตลอดจนได้มีการประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางต่าง ๆ และประเมินผลการดาเนินงานเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๒ ระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนาฐานข้อมูลด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและการนาไปใช้สนับสนุนการทางานของ
ฝ่ายนิติบัญญัติ มีการจัดทาแผนบูรณาการฐานข้อมูลด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพื่อกาหนดกิจกรรมในการดาเนินงานด้านฐานข้อมูลและเว็บไซต์โดยเฉพาะการพัฒนาเว็บไซต์
ให้มีความก้าวหน้า มีการพัฒนาฐานข้อมูลขึ้นมาใหม่จานวน ๓ ฐานข้อมูล เพิ่มเติมจากโครงสร้างของข้อมูล ๑๖ หมวดหมู่เดิม
ประกอบไปด้วย ฐานข้อมูลกระทู้ถามเกี่ยวกับตราสารอาเซียนของรัฐสภา ฐานข้อมูลรายงานการศึกษาดูงานประเทศสมาชิก
อาเซียนของรัฐสภา และฐานข้อมูลการพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับอาเซียนของรัฐสภา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ดาเนินงานด้านการพัฒนาฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่องตามตัวชี้วัด ที่ ๑.๔.๒
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านประชาคมอาเซียน ของส่วนราชการ โดยได้จัดทาแผน
การด าเนิ น การจั ด ท าฐานข้ อ มู ล กฎหมายเปรี ย บเที ย บและโครงสร้ า งของฐานข้ อ มู ล กฎหมายเปรี ย บเที ย บ ตลอดจน
ได้พัฒนาระบบสารสนเทศของฐานข้อมูลกฎหมายเปรียบเทียบขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับข้อมูล กฎหมายเปรียบเทียบ (Matrix)
ตามที่กาหนดไว้ในแผนการดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลกฎหมายเปรียบเทียบและความเคลื่อนไหวด้านกฎหมายในรัฐสมาชิก
อาเซียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๓๙ การดาเนินงานฐานข้อมูลด้านประชาคมอาเซียนตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นมาได้พัฒนา
เว็บไซต์ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภาให้มีระบบที่รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์สมาร์ ทโฟน มีการควบคุม ดูแล ปรับปรุง
ให้ทันสมัยและนาเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงมุ่งให้ความสาคัญในการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
ทั้งด้านวิชาการ กฎหมายและการดาเนินงานในวงงานรัฐสภาให้ต่อเนื่องเพื่อป้อนเข้าสู่ฐานข้อมูล คือ เว็บไซต์ศูนย์ประชาคม
อาเซียนของรัฐสภา ให้มีความต่อเนื่องจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อการบรรลุผลสาเร็จตามยุทธศาสตร์
ด้านประชาคมอาเซี ยนของส่ วนราชการสั งกั ดรั ฐสภา ในยุท ธศาสตร์ที่ ๒ คื อ ส่งเสริมให้รั ฐสภามีศู นย์ข้ อมู ลสารสนเทศ
ด้านประชาคมอาเซียน การวิจัยและการพัฒนาด้านกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนตามพันธกรณี
ของไทยในฐานะรัฐสมาชิกอาเซียน ตลอดจนพั ฒนาเว็บ ไซต์ภาคภาษาอั งกฤษเพื่อเผยแพร่ข้อมู ลด้านประชาคมอาเซีย น
ของรัฐสภาไปสู่ระดับสากล
ระดับคะแนนที่ ๑
มีแผนปฏิบัติการและเสนอต่อคณะกรรมการประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ในไตรมาสที่ ๑
ดังนี้
๑) แผนปฏิบั ติก ารในการติด ตามและจัด ทาข้อ มูล ความตกลง สนธิสั ญญา กฎหมาย และกระทู้ ถาม
ด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
๒) แผนปฏิบัติการในการจัดทาข้อมูลวิชาการด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภา และความเคลื่อนไหว
ของประชาคมอาเซียนในขอบเขตของนิติบัญญัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการนาข้อมติการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน
ครั้งที่ ๔๐ มาปฏิบัติของอนุกรรมการวิชาการฯ อย่างน้อย ๑ เรื่อง
๓) แผนปฏิบัติการในการจัดทาข้อมูลกฎหมายเปรียบเทียบและความเคลื่อนไหวด้านกฎหมายในรัฐสมาชิก
อาเซียน
๔) แผนปฏิบัติการในการพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภาให้มีความเป็นปัจจุบันตาม
หมวดหมู่ที่กาหนด ตลอดจนการนาเข้าข้อมูลและเผยแพร่อย่างต่อเนื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ระดับคะแนนที่ ๓
๑) จัดทาข้อมูลความตกลง สนธิสัญญา กฎหมาย และกระทู้ถามด้านประชาคมอาเซียนในสมัยของสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภาและรัฐสภาชุดปัจจุบัน รายงานต่อคณะกรรมการประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และ
เผยแพร่ในเว็บไซต์
๒) จัดทาข้อมูลวิชาการด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภา ตลอดจนติดตามความเคลื่อนไหวของประชาคม
อาเซียนในขอบเขตของนิติบัญญัติ โดยเชื่อมโยงกับผลการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ จานวน ๑ เรื่อง
เสนอต่อคณะกรรมการประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตลอดจนเผยแพร่ในเว็บไซต์
๓) ทาการเปรียบเทียบกฎหมายของรัฐสมาชิกอาเซียนตามพันธกรณีความร่วมมือของประชาคมอาเซียน
ในรูปแบบตารางเปรียบเทียบกฎหมาย (Matrix) จานวน ๑ เรื่อง เสนอต่อคณะกรรมการประชาคมอาเซียนของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายเปรียบเทียบในเว็บไซต์
๔) มีการดาเนินการพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ “ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา” ให้มีความต่อเนื่อง
ของข้อมูล ดังนี้
๔.๑) พัฒนาเว็บไซต์ภาคภาษาไทยให้เป็นปัจจุบันตามโครงสร้าง ๑๖ หมวดหมู่ที่กาหนดไว้
โดยภายใต้โครงสร้าง ๑๖ หมวดหมู่ นั้น มีข้อมูลหลักประกอบไปด้วยข้อมูล ๒ ส่วนที่สาคัญ
ส่ ว นที่ ๑ เป็ น ข้ อ มู ล ที่ มี ก ารอั พ เดทข้ อ มู ล เป็ น ปั จ จุ บั น มี ก ารติ ด ตามและที่ น าเข้ า ข้ อ มู ล
อย่างต่อเนื่องเป็นประจาในแต่ละเดือน ทั้งข้อมูลที่ผลิตขึ้นเองและบางข้อมูลเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงลิงก์กับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
ประกอบไปด้วย หมวด ๑ แนะนาองค์กร หมวด ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน หมวด ๖ การวิจัยและพัฒนากฎหมาย
หมวด ๗ อาเซียนกับภายนอก หมวด ๘ ข่าวประชาสัมพันธ์ หมวด ๙ รายการโทรทัศน์ ASEAN LAW หมวด ๑๐ รายการ
วิทยุรัฐสภา หมวด ๑๑ วีดิทัศน์กิจกรรม หมวด ๑๒ ผังเว็บไซต์ หมวด ๑๓ Link เครือข่ายหน่วยงานภายนอก หมวด ๑๔
แบบสอบถาม หมวด ๑๕ การเก็บสถิติการเยี่ยมชม และหมวด ๑๖ คาถามคาตอบเกี่ยวกับอาเซียน Frequently Asked
Question (FAQ)
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๔๐ ส่วนที่ ๒ เป็นข้อมูลที่สาคัญต่อการนามาใช้ในวงงานนิติบัญญัติ จาเป็นต้องมีการพัฒนาให้เกิด
ความต่อเนื่อง คือ ข้อมูลกฎหมาย วิชาการ และข้อมูลของฝ่ายนิติบัญญัติของไทย ซึ่งจัดทาขึ้นโดยคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
ภายใต้คณะกรรมการประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยบางข้อมูลยังขาดการดาเนินการจัดทาให้ต่อเนื่อง
อันเป็นผลมาจากการสิ้นสุดของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งส่งผลต่อการประชุมของคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษา โดยมี
ข้อมูลในหมวดหมู่ต่าง ๆ ดังนี้
ข้อมูลในหมวด ๓ ระบบรัฐสภาอาเซียน โดยเฉพาะการปรับปรุงข้อมูลระบบรัฐสภาของไทย
ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐
ข้อมูลในหมวด ๔ รัฐสภาไทยกับอาเซียน ซึ่งมีหมวดหมู่ย่อย คือ รายงานการศึกษาดูงานประเทศ
สมาชิกอาเซียนของรัฐสภา ข้อมูลกระทู้ถามเกี่ยวกับตราสารอาเซียนและข้อมูลการพิจารณากฎหมายอาเซียนของรัฐสภา
ข้ อ มู ล ในหมวด ๕ ตราสารอาเซี ย น โดยการติ ด ตามตราสารอาเซี ย น ตลอดจนพั น ธกรณี
ที่เกิดขึ้นใหม่
๔.๒) พัฒนาเว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษต่อเนื่องจากที่ดาเนินการไว้แล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
มีการนาเข้าข้อมูลด้านประชาคมอาเซียนในวงงานรัฐสภาภาคภาษาอังกฤษและเผยแพร่ ตามโครงสร้างเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
ที่กาหนดไว้
โดยให้ ร ายงานการน าเข้ า ข้อ มู ล ทั้ง ๑๖ หมวดหมู่ต่ อ คณะกรรมการประชาคมอาเซี ยนของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา รายไตรมาส
ระดับคะแนนที่ ๕
 มีรายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา ในรอบ
๑๒ เดือน โดยผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
 มีรายงานการติดตามการนาข้อมูลฐานข้อมูลด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภาไปใช้สนับสนุนการ
ดาเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ
 มีการรายงานผลการดาเนินการต่อคณะกรรมการประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๔๑ -

ตัวชี้วัดที่ ๑.๕.๓ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
น้าหนักร้อยละ ๔

คาอธิบาย
การพัฒนาเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา หมายถึง ความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภากับเครือข่ายการทางานด้านประชาคมอาเซียนภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อน
การทางานด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภาให้ครอบคลุมยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
และมิติสาคัญของอาเซียน (ASEAN Agenda) อย่างมีนัยสาคัญทางด้านยุทธศาสตร์และบรรลุเป้าหมายในการดาเนินงานกับ
เครือข่ายด้านประชาคมอาเซียนเพื่อส่งเสริมให้อาเซียนรักษาความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรและเป็นประโยชน์ร่วมกันกับประเทศ
ภายนอก มีการรวมตัวและพึ่งพาอาศัยกันยิ่งขึ้น ทั้งในระดับรัฐสมาชิกของอาเซียนและระดับประชาชน โดยยึดมั่นหลักการ
ความเป็นประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล เพื่ อให้รัฐสภาไทยสามารถดาเนินบทบาทที่สาคัญในเวทีระดับภูมิภาคและในระดับ
ระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันของอาเซียน
เครื อ ข่ า ยด้ า นประชาคมอาเซี ย น หมายถึ ง องค์ ก รภาครั ฐ เอกชน สถาบั น การศึ ก ษา ภาคประชาสั งคมทั้ งใน
และต่างประเทศ ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศ ที่ มีพันธกิจ หรือพันธกรณีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่มีความมุ่งหวัง
จะสานสั ม พั น ธ์ สร้ า งความร่ ว มมื อ ส่ ง เสริ ม ประโยชน์ ซึ่ ง กั น และกั น ในการท างานและขั บ เคลื่ อ นประชาคมอาเซี ย น
กับส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในบริบทนิติบัญญัติ รวมถึงการบูรณาการการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้ านนิติบัญญัติ
ระหว่างกันในส่วนสานักงานเลขาธิการรัฐสภาในประเทศอาเซียน สานักงานเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน
การประชุม การเจรจาและการหารือ หมายถึง การประชุม การเจรจาและการหารือในการแลกเปลี่ย นข้ อ มู ล
ด้ า นนิ ต ิ บั ญ ญั ต ิ ระหว่ า งสานั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู ้ แ ทนราษฎร และส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒ ิ ส ภากั บ สานั ก งาน
เลขาธิการรัฐสภาในประเทศอาเซียนและเครือข่ายการทางานด้านประชาคมอาเซียนภายในประเทศและภายนอกประเทศ
ได้แก่ ความก้าวหน้าของการดาเนินการ หรือการเจรจา หรือ การหารือในข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งข้อ ดังนี้
(๑) หัวข้อการประชุม หรือหัวข้อการเจรจา หรือหัวข้อการหารือ (Agendas)
(๒) บันทึกการประชุม หรือบันทึกการเจรจา หรือบันทึกการหารือ (Records/minutes)
(๓) หัวข้อความร่วมมือด้านนิติบัญญัติที่พร้อมจะมีความร่วมมือ (Area focus)
(๔) เอกสารแนวความคิด (Concept paper) ของความร่วมมือ
(๕) กรอบความร่วมมือ (Framework for cooperation)
(๖) แผนปฏิบัติการ (Plan of Actions) แลกเปลี่ยนข้อมูลนิติบัญญัติ
(๗) การนาแผนปฏิบัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลนิติบัญญัติสู่การปฏิบัติ (Implementation)

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๔๒ เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับคะแนน

เกณฑ์กำรให้คะแนน

๑

 มีแผนปฏิบตั ิการพัฒนาเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียนตามกรอบความร่วมมือการพัฒนาเครือข่าย
ด้านประชาคมอาเซียนระหว่างส่วนราชการสังกัดรัฐสภากับองค์กรเครือข่ายการทางานด้าน
ประชาคมอาเซียนทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศและเสนอคณะกรรมการประชาคม
อาเซียนให้ความเห็นชอบให้แล้วเสร็จ ในไตรมาสที่ ๑
 มีผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการพัฒนาเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียนตามกรอบความ
ร่วมมือการพัฒนาเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียนระหว่างส่วนราชการสังกัดรัฐสภากับองค์กร
เครือข่ายการทางานด้านประชาคมอาเซียน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ได้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า
๒ มิติ (มิติเชิงพื้นที่/มิติยุทธศาสตร์ สาคัญของอาเซียน)
 มีการนาผลการเจรจาหารือในการแลกเปลีย่ นข้อมูลด้านนิติบญ
ั ญัติระหว่างสานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร และสานักงานเลขาธิการวุฒิสภากับสานักงานเลขาธิการรัฐสภาในประเทศอาเซียน
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มาสู่การปฏิบัติ ๑ โครงการ/กิจกรรม
 มีรายงานสรุปผลการดาเนินงานตามกรอบความร่วมมือการพัฒนาเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียน
ระหว่างส่วนราชการสังกัดรัฐสภากับองค์กรเครือข่ายการทางานด้านประชาคมอาเซียนทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ และนาเสนอรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการประชาคมอาเซียนของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

๓

๕

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๔๓ ตัวชี้วัดที่ ๑.๖ ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามนโยบายสาคัญ/เร่งด่วนของผู้บริหารส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
น้าหนักร้อยละ ๕
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพหลัก

สานักงานประธานวุฒิสภา (ผู้รายงาน)

หน่วยงานสนับสนุน

สานักประชาสัมพันธ์ สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คาอธิบาย
 วัดผลสาเร็จของงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนการดาเนินการตามนโยบาย (Action Plan)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนด และส่งผลต่อการบรรลุตามยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

๑

 ประธานวุฒิสภามีการมอบนโยบายให้ส่วนราชการไปปฏิบัตติ ามกรอบ/แนวทางและระยะเวลา
ที่กาหนด (อาจเป็นโครงการ/กิจกรรมทีส่ ่วนราชการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสาคัญ/เร่งด่วน
เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้นากราบเรียนประธานวุฒสิ ภาเพื่อให้
ความเห็นชอบให้เป็นโครงการตามนโยบายก็ได้)
 ส่วนราชการมีแผนการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบาย ทีไ่ ด้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าส่วนราชการ
 ดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม เป็นไปแผนการดาเนินงาน (Action Plan) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
 ดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม เป็นไปแผนการดาเนินงาน (Action Plan) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐๐
 จัดทารายงานผลการดาเนินการตามนโยบายประธานวุฒสิ ภาเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
พร้อมผลลัพธ์ ผลกระทบ และนากราบเรียนประธานวุฒสิ ภา เพื่อทราบ

๓
๕

เงื่อนไข
๑. กรณี ที่ ป ระธานวุ ฒิ สภา ไม่ ม อบนโยบายใดให้ ส่ ว นราชการเป็ น การเฉพาะ ส่ ว นราชการอาจคั ด เลื อ กโครงการ
เพื่อขับเคลื่อนส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ชาติ เป็นโครงการ/กิจกรรม เพื่อดาเนินการตามตัวชี้วัดนี้ก็ได้
๒. โครงการ/กิจกรรมที่นามาวัดความสาเร็จ ต้องเป็นโครงการที่สามารถดาเนินการแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๔๔ -

น้าหนักร้อยละ ๑๕

มิติที่ ๒ : มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
ประเด็นการประเมิน : เสริมสร้างธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดที่ ๒

ร้อยละความสาเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
น้าหนักร้อยละ ๑๐

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพหลัก

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ผู้รายงาน)
สานักนโยบายและแผน

หน่วยงานสนับสนุน

สานักงานประธานวุฒสิ ภา สานักประชาสัมพันธ์ สานักบริหารงานกลาง
สานักการคลังและงบประมาณ สานักการต่างประเทศ สานักวิชาการ
สานักการประชุม สานักกากับและตรวจสอบ สานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
สานักกฎหมาย สานักภาษาต่างประเทศ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักรายงานการประชุมและชวเลข สานักการพิมพ์ กลุ่มตรวจสอบภายใน

คาอธิบาย
การดาเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นการบูรณาการการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรม จริยธรรม
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยการบูรณาการตามแผนงาน ๔ ด้าน ได้แก่
๑) การดาเนินการตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาสามัญ
๒) การดาเนินการตามแผนแม่บทคุณธรรมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๓) การด าเนิน การตามเกณฑ์ ก ารประเมิ นคุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ น การของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
๔) การดาเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการข้า ราชการรัฐสภา (ก.ร.) ได้เห็น ชอบแผนส่งเสริม สนับสนุ น
การด าเนิ น การด้ า นคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อประกอบการดาเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละความสาเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่งได้กาหนดให้มีการดาเนินการใน ๔ ประเด็น ดังนี้
๑. การวางนโยบายและการเสริมสร้างผู้นาด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๒. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
๓. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๔. การส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA)

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๔๕ โดยผลการดาเนินการตามแผนส่ งเสริม สนับสนุน การดาเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลการดาเนินการตามเป้าหมายที่กาหนด รวมทั้งคณะทางาน/คณะกรรมการ
ที่มีหน้าที่กากับ ดูแลการดาเนินการตามแผนดังกล่าวของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้กาหนดให้มี การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของ
แผนงาน/โครงการตามแผนดังกล่าว ส่งผลต่อส่วนราชการสังกัดรัฐสภามากน้อยเพียงใด ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการจัดทาและ
ดาเนินการตามแผนดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การดาเนินการในเรื่องดังกล่าวมีความต่อเนื่อง จึง กาหนดให้มีการประเมิน
ตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ซึ่ง ก.ร. ได้ เห็น ชอบแผนส่ งเสริม การดาเนิ นการด้ านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสั งกั ดรัฐ สภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้กาหนดเป็น ๓ ประเด็น โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็นและผลการดาเนินการ ดังนี้
๑. นโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มุ่งเน้นให้ปลูกฝังและส่งเสริมการนา
นโยบายและการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสไปสู่การปฏิบัติ
- โดยผลการดาเนินการ ผู้บริหารของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้กาหนดนโยบาย เจตจานงในการบริหารงาน
ในการสร้างความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งดาเนินการกิจกรรมที่ส่งเสริมการขับเคลื่อน
ดังกล่าว ซึ่งข้าราชการมีการรับรู้และเข้าใจนโยบายดังกล่าวของผู้บริหารอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
๒. การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม
วินัยข้าราชการ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มุ่งเน้นเพื่อให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีพฤติกรรมที่ถูกต้อง ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานและดารงไว้
- โดยส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ร่วมกันกาหนดค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่งก็คือ “สามัคคี
มีวินัย ใจซื่อตรง” ซึ่งค่านิยมดังกล่าวจะเป็น อัตลักษณ์ของข้ าราชการรัฐสภาและของส่วนราชการสังกัด รัฐสภาตลอดไป
มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย แนวทางการพัฒนาการดาเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งผลจากการดาเนินการดังกล่าว
จะเป็นแนวทางในการพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป เช่น การพัฒนาควรมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายลาดับแรก คือ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
ซึ่งเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับข้าราชการในกลุ่มงาน โดยจะเป็น ผู้กากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะในการประพฤติปฏิบัติที่ดี
แก่ข้าราชการในกลุ่มงานได้
๓. การส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) มุ่งเน้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีมาตรฐาน มีความโปร่งใส
ต่อต้านการทุจริตและเป็นที่ยอมรับ
- โดยส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้มีการดาเนินการเรื่องดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริมการประเมิน ITA ของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้เกิดผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนาข้อบกพร่องจากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มากาหนดแนวทางในการดาเนินการ เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาผ่านช่องทางต่าง ๆ
เพื่อให้ข้าราชการภายในและบุคคลภายนอกได้รับทราบอย่างทั่วถึงตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
และตามข้อกาหนดของ ITA รวมทั้งการพัฒนาระบบเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาหรับบุคลากรภายใน
และภายนอกผ่านช่องทางต่าง ๆ
สาหรั บในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่ วนราชการสังกัด รัฐ สภาจะด าเนิน การเรื่ องดั งกล่า วอย่ างต่อ เนื่อ งจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยนาแนวทาง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของคณะทางาน คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการของรัฐสภา และ ก.ร. มาเป็นแนวทาง
ในการกาหนดแผนเพื่อขับเคลื่อนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๔๖ เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

๑

 มีแผนส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา



๒



๓



๔



๕





ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยคณะทางานที่ได้รับมอบหมายจาก อ.ก.ร. ที่เกี่ยวข้อง
โดยแผนการดาเนินการดังกล่าว จะต้องผ่านความเห็นชอบจาก อ.ก.ร. เสนอ ก.ร. ตามลาดับ
ประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการดาเนินการ ให้ข้าราชการรัฐสภา
ทั่วทั้งองค์กรได้เข้าใจและตระหนักรู้ในเรื่องดังกล่าว
ร้อยละของการรับรู้ เข้าใจ แผนส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินการด้านคุณธรรมฯ
- ผลการสารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๖๐ ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน
- ผลการสารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน ๐.๗ คะแนน
- ผลการสารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน
- ผลการสารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๑ คะแนน
ดาเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินการด้านคุณธรรมฯ ได้ร้อยละ ๘๐ โดย
- ดาเนินการได้ร้อยละ ๕๐ ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน
- ดาเนินการได้ร้อยละ ๖๐ ได้คะแนน ๐.๗ คะแนน
- ดาเนินการได้ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน
- ดาเนินการได้ร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๑ คะแนน
ดาเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินการด้านคุณธรรมฯ ได้ร้อยละ ๑๐๐ โดย
- ดาเนินการได้ร้อยละ ๙๐ ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน
- ดาเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐ ได้คะแนน ๑ คะแนน
มีการสารวจความคิดเห็นของบุคลากรภายในและมีการสารวจความคิดเห็นของผู้รบั บริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการดาเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา โดย
- ผลการสารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๖๐ ได้คะแนน ๐.๓ คะแนน
- ผลการสารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน ๐.๓๕ คะแนน
- ผลการสารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๔ คะแนน
- ผลการสารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๐.๔๕ คะแนน
- ผลการสารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๐.๕ คะแนน
รายงานผลการดาเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
ผลการสารวจการรับรู้ ความเข้าใจ และผลการสารวจความคิดเห็นการดาเนินการตามแผนการ
ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ต่อคณะกรรมการทีเ่ กี่ยวข้อง

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๔๗ เงื่อนไข
๑. แผนการดาเนินการดังกล่าวต้องมีการบูรณาการการดาเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา การดาเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา การดาเนินการตามระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (เกณฑ์การประเมินผลของสานักงาน ป.ป.ช.) เป็นอย่างน้อย รวมทั้งการดาเนินการด้านต่าง ๆ
ที่มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรและบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๒. รายงานผลการด าเนิ น การตามแผนการด าเนิ น การรอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดื อ น พร้ อ มทั้ ง ปั ญ หา อุ ป สรรค
ข้ อ เสนอแนะ เสนอคณะกรรมการที่ ท าหน้ า ที่ ป ระเมิ น ผลการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การด าเนิ น การด้ า นคุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาซึ่งเป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย ก.ร.
๓. เสนอรายงานผลการดาเนินการตามแผนการดาเนินการ รอบ ๑๒ เดือน และผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประเมินผลการส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา รวมทั้งปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่อ อ.ก.ร. ที่เกี่ยวข้อง และ ก.ร. เพื่อพิจารณาต่อไป
๔. การสารวจความคิดเห็นในระดับคะแนนที่ ๕ ส่วนราชการจะต้องดาเนินการสารวจตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ในส่วน
ของบุคลากรภายใน จะต้องสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการตามแผนฯ เพื่อส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์การเป็นองค์กร
คุณธรรม ส่วนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งเน้นสารวจความพึงพอใจต่อการดาเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อแสดงผลลัพธ์ของการดาเนินการตามแผนดังกล่าว โดยให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
๕. ผู้รับบริการ หมายถึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร/สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ บุคคลในวงงานรัฐสภา และ
ประชาชน หรือผู้รับบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๖. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรอิสระต่าง ๆ องค์กรอัยการ สื่อมวลชนและ
ประชาชน

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๔๘ ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
น้าหนักร้อยละ ๕
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

สานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน)
สานักงานประธานวุฒสิ ภา สานักประชาสัมพันธ์ สานักบริหารงานกลาง
สานักการคลังและงบประมาณ สานักการต่างประเทศ สานักวิชาการ
สานักการประชุม สานักกากับและตรวจสอบ สานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
สานักกฎหมาย สานักภาษาต่างประเทศ สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักรายงานการประชุมและชวเลข
สานักการพิมพ์ กลุม่ ตรวจสอบภายใน
-

คาอธิบาย
ผู้รับบริการ หมายถึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร/สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ บุคคลในวงงานรัฐสภา และ
ประชาชน หรือผู้รับบริการที่เกี่ยวข้อง
โดยพิจารณาผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการแต่ละส่วนราชการ โดยผู้ประเมินจากภายนอกมาดาเนินการ
มีประเด็นการสารวจ ดังนี้
๑. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขัน้ ตอนการให้บริการ
๒. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าทีผ่ ู้ให้บริการ
๓. ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
๔. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ
๕. ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
๖. ความพึงพอใจในการปรับปรุงการให้บริการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละ ๖๕
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๕

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๔๙ -

มิติที่ ๓ : มิติด้ำนกำรประสิทธิภำพของกำรปฏิบัตริ ำชกำร

น้าหนักร้อยละ ๑๕

ประเด็นการประเมิน : การบริหารงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละความสาเร็จของการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการด้านพัฒนาบุคลากรและ
โครงการสาคัญตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
น้าหนักร้อยละ ๑๐

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ร้อยละความสาเร็จของการประเมินความคุ้มค่าของโครงการด้านพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
น้าหนักร้อยละ ๕

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพหลัก

สานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน)
สานักพัฒนทรัพยากรบุคคล

หน่วยงานสนับสนุน

สานักที่เป็นเจ้าของโครงการ

คาอธิบาย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยคณะกรรมการพิจารณากาหนดกรอบตัวชี้วัด น้าหนัก
เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยความเห็นชอบของ
อ.ก.ร. ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของงานราชการของรั ฐ สภา ได้ ก าหนดให้ มี ตั ว ชี้ วั ด ร้ อ ยละความส าเร็ จ
ในการประเมินความคุ้มค่าของโครงการด้านพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
ผลลั พ ธ์ แ ละความคุ้ ม ค่ า ของโครงการที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรงบประมาณมาด าเนิ น การ จึ ง เป็ น การด าเนิ น การที่ ส อ ดคล้ อ ง
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา เลือกมาประเมินส่วนราชการละ ๕ โครงการ
ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้เลือกโครงการที่จะนามาประเมินความคุ้มค่า
เพิ่มเติมซึ่งจะเป็นโครงการใหม่ ส่วนราชการละ ๕ โครงการ โดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการพิจารณากาหนดกรอบตัวชี้วัดฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการของรั ฐสภา ได้กาหนดให้มีการกาหนด
ตัวชี้ วัด ร้อยละความส าเร็ จในการประเมิน ผลลั พธ์ และความคุ้ มค่ าของโครงการด้า นพั ฒนาบุค ลากรและโครงการส าคั ญ
ตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยในส่วนของโครงการด้านพัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการพิ จ ารณาก าหนดกรอบตั ว ชี้ วั ด ฯ และ อ.ก.ร. ประเมิ น ฯ เห็ นความส าคั ญของการพั ฒนาบุ คลากร ดั งนั้ น
เมื่อมีการดาเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแล้ว เห็นควรมีการประเมินความคุ้มค่าตามคู่มือ
การประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดาเนินการ

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๕๐ เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

๑

 โครงการที่นามาทาความตกลงเพือ่ ประเมินความคุ้มค่าของโครงการ มีการจัดทารายละเอียดโครงการ
เพื่อขออนุมัติงบประมาณ โดยมีการดาเนินการตามขั้นตอนและรายละเอียดการจัดทาครบถ้วน
สมบูรณ์ สามารถนาไปพิจารณาประเมินผลลัพธ์และความคุม้ ค่าของการดาเนินโครงการได้
ตามแนวทางในคู่มือการประเมินผลลัพธ์และความคุม้ ค่าของโครงการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ที่ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
 โครงการที่นามาทาความตกลงเพือ่ ประเมินความคุ้มค่าของโครงการ ดาเนินการบรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดในมิติประสิทธิผล มิตปิ ระสิทธิภาพ และมิตผิ ลกระทบ ตามคู่มือการประเมินผลลัพธ์และ
ความคุ้มค่าฯ แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๖๐
 โครงการที่นามาทาความตกลงเพือ่ ประเมินความคุ้มค่าของโครงการ ดาเนินการบรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดในมิติประสิทธิผล มิตปิ ระสิทธิภาพ และมิตผิ ลกระทบ ตามคู่มือการประเมินผลลัพธ์และ
ความคุ้มค่าฯ แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๘๐
 รายงานผลการดาเนินการ พร้อมเสนอปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าส่วนราชการ

๓
๕

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๕๑ เงื่อนไข
๑. สูตรการคานวณ
ตัวชี้วัด
(I)

น้าหนัก
(Wi)

KPI๑
W๑
KPI๒
W๒
------KPIi
Wi
ผลรวมร้อยละความสาเร็จของผลการดาเนินการ
ทุกโครงการ

ร้อยละความสาเร็จของ
ผลการดาเนินการ
รายโครงการ
P๑
P๒
---

∑ Wi = ๑

คะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(Wi x Pi)
(W๑ x P๑)
(W๒ x P๒)
------(Wi x Pi)
∑ (Wi x Pi)

ผลการด าเนิ น โครงการที่ ท าความตกลงบรรลุ เ ป้ า หมายตั ว ชี้ วั ด ผลผลิ ต ผลลั พ ธ์ ความคุ้ ม ค่ า ตามแผน
ปฏิบัติราชการประจาปี แล้วเสร็จ เฉลี่ย
= ผลรวมร้อยละความสาเร็จของผลการดาเนินการทุกโครงการที่ทาความตกลง
จานวนโครงการที่ทาความตกลง
= ∑ (Wi x Pi)
N
โดยที่
W หมายถึง น้าหนักความสาคัญที่ให้กับตัวชี้วัดที่กาหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติงานของโครงการ
และผลรวมของน้าหนักของทุกเป้าหมายผลผลิต เท่ากับ ๑
P หมายถึง ร้อยละความสาเร็จของผลการดาเนินการโครงการที่ทาความตกลง เทียบกับเป้าหมาย
i หมายถึง
N หมายถึง

ลาดับที่ของตัวชี้วัดที่กาหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติงานของโครงการของส่วนราชการ
; ๑, ๒, ..., i
จานวนรวมของโครงการที่ทาความตกลง

๒. การดาเนินการประเมินผลความคุ้มค่า ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดาเนินการตามคู่มือประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่า
ของโครงการที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดาเนินการ ที่ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๕๒ ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ ร้อยละความสาเร็จของการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการสาคัญตามยุทธศาสตร์
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา : โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการ
เสริมสร้างผู้นานักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”
-อยู่ระหว่างการพิจารณาน้าหนักร้อยละ ๕
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพหลัก
หน่วยงานสนับสนุน

สานักประชาสัมพันธ์ (ผู้รายงาน)
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คาอธิบาย
ตามที่แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ เรื่อง การพัฒนาและเสริมสร้าง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้กาหนด
เป้าหมายไว้ ๒ ประการ คือ เป้าหมายที่ ๑: ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและการรับรู้ที่ดีในทางการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป้าหมายที่ ๒: ประชาชนและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม
ทางการเมืองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้ดาเนินการพัฒนาโดยมีตัวชี้วัดระดับความสาเร็จ
ของการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งมีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ยุทธศาสตร์สานักงานฯ ซึ่งมีเป้าหมายหรือ
ผลลั พ ธ์ พึ ง ประสงค์ แ ละผลสั ม ฤทธิ์ เ ช่ น เดี ย วกั น กล่ า วคื อ ประชาชนมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจและทั ศ นคติ ที่ ดี แ ละถู ก ต้ อ ง
ในทางการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งได้ ดาเนินการกิจกรรม
ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการพิจารณากาหนดกรอบตัวชี้วัดฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เล็งเห็นความสาคัญของการดาเนินการกิจกรรมดังกล่าว จึง กาหนดให้มีการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัต ริย์ทรงเป็นประมุข โดยให้มีการประเมินผลลั พธ์และ
ความคุ้มค่าตามคู่มือประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดาเนินการ ซึ่งใช้เป็นแนวทาง
ในการดาเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีการประเมินผลใน ๓ มิติ ได้แก่ มิติประสิทธิผล มิติประสิทธิภาพ
และมิติผลกระทบ มีรายละเอียดในการประเมินในแต่ละมิติดังนี้
๑. มิติประสิทธิ ผลการปฏิบั ติงาน เป็น การประเมิ นการบรรลุ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการปฏิบัติงาน
โดยเปรี ยบเทียบผลที่ ได้รั บจากการปฏิบัติ งาน ว่า มีความสอดคล้อ งเป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ เป้าหมาย และผลที่คาดไว้
ว่าจะได้รับที่กาหนดไว้ก่อนดาเนินการหรือไม่ โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด ๒ ด้าน ได้แก่ การบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน
และความพึงพอใจต่อผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลผลิตหรือบริการ โดยมีขอบเขตและตัวชี้วัด ดังนี้

•

การบรรลุวัตถุประสงค์ : หมายถึง การเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้จากการปฏิบัติงาน เทียบกับเป้าหมาย
และวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นกรอบระยะเวลาที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ เพื่ อ ประเมิ น ระดั บ ความส าเร็ จ ในการปฏิ บั ติ งานว่ า สามารถบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์เพีย งใด รวมทั้งประเมิ นว่าการบรรลุวัตถุป ระสงค์ในการปฏิบั ติ งานนั้น มีค่าใช้จ่ายเท่าใด เพื่อประเมิ น
ประสิทธิผลของค่าใช้จ่าย (Cost-effectiveness)

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๕๓ -

•

ความพึงพอใจ : ความพอใจของผู้รับบริการและผู้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการนั้น ๆ โดยผู้ใช้ประโยชน์
อาจหมายถึง ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับประโยชน์โดยตรง
โครงการที่สามารถประเมินความคุ้มค่าที่เปรียบเทียบกับ Cost ได้แก่ Benefit-Cost Ratio หรือ
Cost-Effectiveness ก็ควรจะแสดงผลการประเมินเพิ่มเติมด้วย
๒. มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง การประเมินความเหมาะสมสอดคล้องของการใช้ทรัพยากรและ
กระบวนการทางาน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตตามวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากผลผลิตเทียบกับต้นทุนทั้งหมด การจัดหา
ทรัพยากรที่ได้มาตรฐาน มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการทางานที่ประหยัดทรัพยากร โดยมีขอบเขตและตัวชี้วัด
ดังนี้
- ประสิทธิภาพการดาเนินงานโดยรวม ประกอบด้วยประเด็นย่อย อาทิ การผลิต ผลผลิตโดยใช้ค่าใช้จ่าย
น้ อ ยกว่ า แผนที่ ก าหนด หรื อ ผลิ ต ภาพของการใช้ ปั จ จั ย การผลิ ต สู ง กว่ า แผนที่ ก าหนด การรายงานและการปรั บ ปรุ ง
การดาเนินงาน เป็นต้น
- การประหยัด หมายถึง การได้รับ ทรัพยากรในปริม าณและคุ ณภาพที่เ หมาะสมด้วยต้นทุ นที่ต่าสุ ด
ประเด็นในการประเมิน อาทิ การลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายในการทาปัจจัยการผลิต เป็นต้น
๓. มิติผลกระทบ หมายถึง ผลอันสืบเนื่องจากการปฏิบั ติงาน ทั้ งที่คาดหมายหรือ ตั้งใจ และไม่ได้ คาดหมาย
ทั้งที่เกิดขึ้นระหว่างและภายหลังการปฏิบัติงาน ที่อาจกระทบต่อการพัฒนาในมิติอื่น หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
หรือประชาชนทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มอื่น ทั้งในและนอกพื้นที่ การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน
ตามพั นธกิจ ของส่ วนราชการสั งกั ดรั ฐสภา ครอบคลุ มถึ งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้ อม รวมทั้ งผลกระทบด้า นบวก
และด้านลบ ในมิติที่สามารถประเมินในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ซึ่งมีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

•

ผลกระทบต่ อ ประชาชน ได้ แ ก่ ผลกระทบที่ ป ระชาชนได้ รั บ จากการด าเนิ น งานตามพั น ธกิ จ ของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ที่เป็นประโยชน์และความพึงพอใจ เช่น ประชาชนนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง
และแนวทางการปฏิ รู ป ประเทศไทยอย่ า งถู ก ต้ อ งตามระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข
ไปพัฒนากิจกรรมระดับชุมชน ประชาชน

•

ผลกระทบทางสังคม ได้แก่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่สังคมจากการดาเนินงานตามพันธกิจของส่วนราชการ
สังกั ด รั ฐ สภา ซึ่ งรวมถึ งการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ โครงสร้ า งทางสั งคม วิ ถี ชีวิ ต อาชี พ วั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญา ชุ ม ชน
และการสร้ า งความเป็ น ธรรมให้ สั ง คม ซึ่ ง เป็ น ผลจากการบั ง คั บ ใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ หรื อ กฎหมายที่ ผ่ า นกระบวนการ
ทางนิติบัญญัติที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเป็นผู้สนับสนุนในกระบวนการทางนิติบัญญัติดังกล่าว
• ผลกระทบด้านการเมือง ได้แก่ การสร้างจิตสานึกและกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมาย อาทิ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างถูกต้อง
๔. ขอบเขตการดาเนินงาน เป็นการประเมินความคุ้มค่าของโครงการตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ดังนี้
๔.๑ โครงการเสริ มสร้างความพร้อมแก่ ท้องถิ่น หลั กสูต ร “กระบวนการเสริม สร้า งผู้ นานั กประชาธิป ไตย
แบบมีส่วนร่วม” ที่ได้มีการดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒
๔.๒ โครงการเสริมสร้างความพร้ อมแก่ท้องถิ่ น หลั กสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้น านักประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม” ที่ได้มีการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เฉพาะไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๕๔ เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
๑

เกณฑ์การให้คะแนน
 มีแผนการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ



๓





๕






พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ และประเมินความคุ้มค่าของโครงการฯ บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดในมิติ
ประสิทธิผลมิติประสิทธิภาพ และมิติผลกระทบ ตามคูม่ ือการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่า
ของโครงการ ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ที่ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๘๐
โครงการที่นามาทาความตกลงเพือ่ ประเมินผลลัพธ์และความคุม้ ค่าของโครงการที่ได้ดาเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการจัดทารายละเอียดโครงการเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขอ
อนุมัติงบประมาณ โดยมีการดาเนินการตามขั้นตอนและรายละเอียดการจัดทาครบถ้วนสมบูรณ์
สามารถนาไปพิจารณาประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของการดาเนินโครงการได้ตามแนวทางในคู่มือ
การประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าฯ
โครงการที่นามาประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ประเมินความคุ้มค่าโครงการฯ บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดในมิติ
ประสิทธิผล มิติประสิทธิภาพ และมิตผิ ลกระทบ ตามคู่มือการประเมินผลลัพธ์และความคุม้ ค่าฯ
แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
โครงการที่นามาทาความตกลงเพือ่ ประเมินผลลัพธ์และความคุม้ ค่าของโครงการที่ได้ดาเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาเนินการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดในมิติประสิทธิผล มิติประสิทธิภาพ
และมิติผลกระทบ ตามคู่มือการประเมินผลลัพธ์และความคุม้ ค่าฯ แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๖๐
โครงการที่นามาทาความตกลงเพือ่ ประเมินผลลัพธ์และความคุม้ ค่าของโครงการที่ได้ดาเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาเนินการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดในมิตปิ ระสิทธิผล มิติประสิทธิภาพ
และมิติผลกระทบ ตามคู่มือการประเมินผลลัพธ์และความคุม้ ค่าฯ แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๘๐
รายงานผลการดาเนินการ พร้อมเสนอปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าส่วนราชการ
(โครงการที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)
รายงานผลการดาเนินการ พร้อมเสนอปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าส่วนราชการ
(โครงการที่ได้ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๕๕ เงื่อนไข
๑. สูตรการคานวณ
ตัวชี้วัด
(I)

น้าหนัก
(Wi)

KPI๑
W๑
KPI๒
W๒
------KPIi
Wi
ผลรวมร้อยละความสาเร็จของผลการดาเนินการ
ทุกโครงการ

ร้อยละความสาเร็จของ
ผลการดาเนินการ
รายโครงการ
P๑
P๒
---

∑ Wi = ๑

คะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(Wi x Pi)
(W๑ x P๑)
(W๒ x P๒)
------(Wi x Pi)
∑ (Wi x Pi)

ผลการด าเนิ น โครงการที่ ท าความตกลงบรรลุ เ ป้ า หมายตั ว ชี้ วั ด ผลผลิ ต ผลลั พ ธ์ ความคุ้ ม ค่ า ตามแผน
ปฏิบัติราชการประจาปี แล้วเสร็จ เฉลี่ย
= ผลรวมร้อยละความสาเร็จของผลการดาเนินการทุกโครงการที่ทาความตกลง
จานวนโครงการที่ทาความตกลง
= ∑ (Wi x Pi)

N
โดยที่
W หมายถึง น้าหนักความสาคัญที่ให้กับตัวชี้วัดที่กาหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติงานของโครงการ
และผลรวมของน้าหนักของทุกเป้าหมายผลผลิต เท่ากับ ๑
P หมายถึง ร้อยละความสาเร็จของผลการดาเนินการโครงการที่ทาความตกลง เทียบกับเป้าหมาย
i หมายถึง

ลาดับที่ของตัวชี้วัดที่กาหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติงานของโครงการของส่วนราชการ
; ๑, ๒, ..., i
N หมายถึง จานวนรวมของโครงการที่ทาความตกลง
๒. การด าเนิ นการประเมิ นผลลั พธ์ และความคุ้ ม ค่ า ส่ วนราชการสั งกั ดรั ฐสภาด าเนิ นการตามคู่ มื อประเมิ น
ผลลั พ ธ์ แ ละความคุ้ ม ค่ า ของโครงการที่ ส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภาด าเนิ น การ ที่ ใ ช้ เ ป็ น แนวทางในการด าเนิ น การ
มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๕๖ -

มิติที่ ๔ : มิติด้ำนกำรพัฒนำองค์กร

น้าหนักร้อยละ ๑๕

ประเด็นกำรประเมิน : การพัฒนาบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ ๕

ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
น้าหนักร้อยละ ๑๐

ผู้รับผิดชอบ
เจ้ำภำพหลัก

สำนักบริหำรงำนกลำง (ผู้รำยงำน) สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักภาษาต่างประเทศ

หน่วยงำนสนับสนุน

สานักงานประธานวุฒิสภา สานักประชาสัมพันธ์
สานักการคลังและงบประมาณ สานักการต่างประเทศ
สานักกฎหมาย สานักวิชาการ สานักการประชุม สานักกากับและตรวจสอบ
สานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ สานักรายงานการประชุมและชวเลข
สานักการพิมพ์ สานักนโยบายและแผน กลุ่มตรวจสอบภายใน

คำอธิบำย
ด้วยในคราวประชุม ก.ร. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้เห็นชอบยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยมอบหมายให้ อ.ก.ร. ประเมิน
ประสิท ธิภาพและประสิท ธิผลของงานราชการของรัฐสภา เป็นผู้ก ากับ ติดตาม การดาเนิ นการตามยุ ทธศาสตร์ดั งกล่า ว
ซึ่งประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้ำหมำย : มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก โดยที่ยดึ หลักธรรมาภิบาล มีความคล่องตัว สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงบทบาทและภารกิจของรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และกล้ายืนหยัด
ในสิ่งที่ถูกต้อง
เป้ำหมำย : ทรัพยากรบุคคลประพฤติปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางจริยธรรม วินัยข้าราชการ และนโยบาย
ความโปร่งใสของรัฐสภา เพื่อรักษาเกียรติของตนเองและภาพลักษณ์ขององค์กร
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มคี วามเชีย่ วชาญ มีศักยภาพสูง และนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจ
ด้านกระบวนการนิติบญ
ั ญัติอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้ำหมำย : ๑. ทรัพยากรบุคคลมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะในสายงานที่ปฏิบัติอย่างเชี่ยวชาญ
และมีศักยภาพสูง
๒. ทรัพยากรบุคคลมีทักษะและขีดความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และสามารถ
นาเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๕๗ ๓. ผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลมีกระบวนการคิดในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคล ให้มีความสุขอย่างสมดุล
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้ำหมำย : ทรัพยากรบุคคลมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความสมดุลระหว่างชีวิต
การทางานและชีวิตส่วนตัว (Work - life balance) และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ทั้งนี้ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และคณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพ ยากรบุ คคลของส่ว นราชการสั งกั ดรัฐ สภา และก ากั บ ติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผลผลิ ต ผลลัพ ธ์ การดาเนิน การ
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยมีอานาจหน้าที่กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
ผลผลิต ผลลัพธ์ การดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ และได้กาหนดเป้าหมายในการดาเนินการเพื่อให้
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
รวมทั้งเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่งได้กาหนดเป้าหมายการดาเนินการในแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีประสิทธิภำพ และยึดหลักธรรมำภิบำล
เป็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อน
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
๑. การบริหารจัดการแผนกาลังคน
๒. ระบบความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บุคลากร ได้แก่ แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
แผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan) ระบบข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) และแผนการหมุนเวียน
การปฏิบัติงาน (Job Ratation)
๓. ระบบการสรรหาเชิงรุก
๔. ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS)
๕. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
โดยมีเป้าหมายการดาเนินการในยุทธศาสตร์นี้ คือ
๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีกาลังคนที่มีขีดสมรรถนะเหมาะสมกับสภาพการณ์และการขับเคลื่อนนโยบาย พันธกิจ
และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๒. ส่ ว นราชการสั งกั ด รั ฐ สภามี ร ะบบความก้ า วหน้ า ในอาชี พ ทั้ ง 4 ระบบ และสามารถด าเนิ น การตามระบบ
ความก้าวหน้าในอาชีพต่าง ๆ
๓. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสามารถสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเข้ามารับราชการในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๔. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่สามารถนาไปสู่การบริหารทรัพยากรบุคคล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลมีความทันสมัย ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ทาให้
สามารถใช้สืบค้นข้อมูลเพื่อตอบสนองต่อการนาไปใช้บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๕๘ ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณที่ผ่านมา คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ ได้มีการดาเนินการและบรรลุเป้าหมาย
ดังนี้
ปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๑

๒๕๖๒

เป้ำหมำย
๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดทาแผนกาลังคนที่สอดคล้องกับความจาเป็นตามภารกิจตาม
แผนปฏิบัติการของสานักงานฯ ในปัจจุบัน และอนาคต
๒. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบความก้าวหน้าในอาชีพ ได้แก่ แผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพสายงานนิติการ แผนสืบทอดตาแหน่งของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ระบบข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง แผนการหมุนเวียนการปฏิบตั ิงาน (Job Rotation)
๓. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดทาวิธีการในการสรรหาบุคลากร
๔. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภารับฟังความคิดเห็นเพื่อสารวจความคิดเห็นจากบุคลากรใน
ประเด็นต่าง ๆ
๕. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสารวจความพึงพอใจและผลการนาฐานข้อมูลบุคลากรไปใช้
ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดทาแผนกาลังคนที่สอดคล้องกับความจาเป็นตามภารกิจ
ตามแผนปฏิบัติการของสานักงานฯ ในปัจจุบัน และอนาคต
๒. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบความก้าวหน้าในอาชีพ ได้แก่
๑) แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพสายงานวิทยาการ สายงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน สายงานทรัพยากรบุคคล สายงานวิเทศสัมพันธ์ และการดาเนินการตามแผน
เส้นทางความก้าวหน้าสายงานนิตกิ าร
๒) การดาเนินการตามแผนสืบทอดตาแหน่ง
๓) การดาเนินการตามระบบข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง
๔) การดาเนินการแผนการหมุนเวียนการปฏิบตั ิงาน (สายงานทรัพยากรบุคคล สายงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
๓. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดทาวิธีการในการสรรหาบุคลากรเชิงรุก อย่างน้อย ๑ วิธีการ
(ทุน ๑ อาเภอ ๑ ทุน : ทุน ODOS) ไปดาเนินการ
๔. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดทารูปแบบหรือหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๕. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเชื่อมโยงข้อมูลบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
อย่างน้อย ๑ ข้อมูล/เรื่อง

สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีเป้าหมายที่จะดาเนินการ คือ
๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดทาแผนกาลังคนที่สอดคล้องกับความจาเป็นตามภารกิจตามแผนปฏิบัติการของ
สานักงานฯ ในปัจจุบัน และอนาคต
๒. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดาเนินการและติดตามการนาระบบความก้าวหน้าในอาชีพไปปฏิบัติ ดังนี้
๑) การดาเนินการตามแผนสืบทอดตาแหน่ง ๕ สายงาน (สายงานวิทยาการ สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สายงานทรัพยากรบุคคล สายงานวิเทศสัมพันธ์ และสายงานนิติการ) และการจัดทาแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
สายงาน ๔ สายงาน ได้แก่ สายงานบรรณารักษ์ สายงานประชาสัมพันธ์ สายงานตรวจสอบภายใน และสายงานวิเคราะห์
งบประมาณ และดาเนินการตามแผนสืบทอดตาแหน่ง
๒) การดาเนินการตามแผนสืบทอดตาแหน่ง
๓) การดาเนินการตามระบบข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง
๔) การดาเนินการแผนการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (กลุ่มข้าราชการบรรจุใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๕๙ ๓. ส่ ว นราชการสั งกั ด รั ฐ สภาจั ด ท าวิ ธี ก ารในการสรรหาบุ ค ลากรเชิ งรุ ก อย่ า งน้ อ ย ๑ วิ ธี ก าร (การดึ งดู ด เพื่ อ
เปิดโอกาสให้ผู้มีศักยภาพสูงใกล้จบการศึกษามาสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ (Undergraduated
Intelligence Pending Program : UIP) ไปดาเนินการ
๔. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดทารูปแบบหรือหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๕. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเชื่อมโยงข้อมูลบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา อย่างน้อย ๒ ข้อมูล/เรื่อง
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยำกรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และกล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
เป็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนและผลักดันให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประพฤติปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม วินัยข้าราชการ และนโยบายความโปร่งใสของรัฐสภา โดยมุ่งเน้นการดาเนินการในประเด็นต่าง ๆ ที่สาคัญ
ดังนี้
๑. การขับเคลื่อนและผลักดันกลไกด้านคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมให้มีผู้นาต้นแบบทางจริยธรรม
๒. การส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการด้านวินัย และการป้องกันการกระทาผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการทุจริต
ในภาครัฐ
๓. การขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายความโปร่งใสของรัฐสภา
โดยมีเป้าหมายการดาเนินการในยุทธศาสตร์นี้ คือ
๑. บุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และมาตรฐานทางจริยธรรม
๒. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการดาเนินการเพื่อรณรงค์ส่งเสริมมาตรการด้านวินัยและการป้องกันการกระทาผิด
กฎหมายที่เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งจานวนกรณีการกระทาผิดทางวินัยลดลงในแต่ละปี
๓. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการดาเนินการตามนโยบายและมาตรฐานความโปร่งใสจนได้รับความเชื่อมั่นและ
เป็นที่ยอมรับ
ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณที่ผ่านมา คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ ได้มีการดาเนินการและบรรลุเป้าหมาย
ดังนี้
ปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๑

๒๕๖๒

เป้ำหมำย
๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดัน
การปฏิบัตติ ามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดาเนินการรณรงค์ ส่งเสริม การรับรู้เรื่องวินัย รวมทั้งการป้องกัน
การกระทาผิดวินัยของบุคลากร
๓. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการดาเนินการตามนโยบายและมาตรฐานความโปร่งใส
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดัน
การปฏิบัตติ ามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดาเนินการรณรงค์ ส่งเสริมมาตรการด้านวินัย และการป้องกัน
การกระทาผิดกฎหมายทีเ่ กี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งจานวนกรณีการกระทาผิดทาง
วินัยลดลงในแต่ละปี
๓. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการดาเนินการตามนโยบายและมาตรฐานความโปร่งใส
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งสารวจการรับรู้ ความเข้าใจ และผลการสารวจ
ความคิดเห็นการดาเนินการตามแผนการดาเนินการส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินการ
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๖๐ สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีเป้าหมายที่จะดาเนินการ คือ
๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดาเนินการรณรงค์ ส่งเสริมมาตรการด้านวินัย และการป้องกันการกระทาผิดกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งจานวนกรณีการกระทาผิดทางวินัยลดลงในแต่ละปี
๓. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการดาเนินการตามนโยบายและมาตรฐานความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รวมทั้งสารวจการรับรู้ ความเข้าใจ และผลการสารวจความคิดเห็นการดาเนินการตามแผนการดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน
การดาเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : พัฒนำบุคลำกรให้เป็นผู้มีควำมเชี่ยวชำญ มีศักยภำพสูง และนำเทคนนนลยีมำสนับสนุนภำรกิจ
ด้ำนกระบวนกำรนิติบัญญัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เป็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ
ทัก ษะ สมรรถนะ และผลัก ดั นให้ท รั พยากรบุค คลมี กระบวนการคิ ดในการสร้ างวัฒ นธรรมการเรี ย นรู้ เพื่ อ พัฒ นาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาในประเด็นต่าง ๆ ที่สาคัญ ดังนี้
๑. การเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๒. การนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
๓. การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ
๔. ผลักดันวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
โดยมีเป้าหมายการดาเนินการในยุทธศาสตร์นี้ คือ
๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีมาตรฐานความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรที่เหมาะสม
กับภารกิจ นโยบายและทิศทางตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ และมีการดาเนินการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และความคุ้มค่า
ในการพัฒนาบุคลากร
๒. บุคลากรสามารถนาเทคโนโลยีมาเสริมการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น และมีผู้ผ่านเกณฑ์การพัฒนาทักษะ
การใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายรายปีที่กาหนด
๓. บุคลากรของส่ว นราชการสังกั ดรัฐ สภาได้รับ โอกาสการพัฒนาตามหลั กสูตรการพัฒนาทักษะและ
ขีดความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ
๔. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดาเนินการตามแผนจัดการความรู้ และมีจานวนบุคลากรที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นไปตามเป้าหมายรายปี

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๖๑ ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณที่ผ่านมา คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ ได้มีการดาเนินการและบรรลุเป้าหมาย
ดังนี้
ปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๑

๒๕๖๒

เป้ำหมำย
๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปรับปรุงมาตรฐานความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะของ
บุคลากร (ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล)
๒. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดาเนินการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าในการ
พัฒนาบุคลากร อย่างน้อย ๕ โครงการ
๓. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีจานวนบุคลากรทีผ่ ่านเกณฑ์การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี
และการสร้างนวัตกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๔. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดทาหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
๕. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดาเนินการตามแผนจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ และดาเนินการตามแผนฯ
๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภานาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับ
ตาแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดาเนินการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าในการ
พัฒนาบุคลากร อย่างน้อย ๕ โครงการ
๓. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดทาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรและบูรณาการร่วมกันของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา อย่างน้อย ๖ หลักสูตร ประกอบด้วย
๑) หลักสูตรสายงานวิเทศสัมพันธ์
๒) หลักสูตรสายงานทรัพยากรบุคคล
๓) หลักสูตรสายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
๔) หลักสูตรสายงานวิทยาการ
๕) หลักสูตรสาหรับผู้บริหาร
๖) หลักสูตรสาหรับผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
๔. บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดทาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในตาแหน่งนิติกร
ให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ
๖. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดทาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในตาแหน่งวิทยากร
ให้เป็นนักวิชาการนิติบัญญัติ
๗. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดทาหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
และดาเนินการพัฒนา (กลุม่ ผู้บริหาร)
๘. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดทาหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
๙. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดาเนินการตามแผนจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ และดาเนินการตามแผนฯ

สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีเป้าหมายที่จะดาเนินการ คือ
๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภานาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งข้าราชการ
รัฐสภาสามัญไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดาเนินการประเมินผลผลิต ผลลั พธ์ และความคุ้มค่าในการพัฒนาบุคลากรในภาพรวม
ในทุกโครงการ

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๖๒ ๓. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดทาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรและบูรณาการร่วมกันของส่ วนราชการสังกัดรัฐสภา
อย่างน้อย ๒ หลักสูตร และดาเนินการพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรที่ได้กาหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดาเนินการพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในตาแหน่งนิติกร
ให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ
๕. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดาเนินการพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในตาแหน่งวิทยากร
ให้เป็นนักวิชาการนิติบัญญัติ
๖. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดาเนินการพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล
ในกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี ผู้ทางานด้านนโยบายและงานวิชาการ และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่น
๗. บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สามารถนาไปปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๘. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดาเนินการตามแผนจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ : สร้ำงควำมผำสุกและพัฒนำคุณภำพชีวิตของทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมสุขอย่ำงสมดุลตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความผาสุกและความผูกพันให้กับบุคลากรของส่ วนราชการสังกัด
รัฐสภา โดยดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่สาคัญ ดังนี้
๑. การยกระดับคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคล
๒. การส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยมีเป้าหมายการดาเนินการในยุทธศาสตร์นี้ คือ
๑. บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดี มีความสมดุลระหว่างชีวิต
การทางานกับชีวิตส่วนตัว
๒. บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐ สภาเข้าร่วมกิจ กรรม/โครงการ และมีความรู้ ค วามเข้าใจ และ
สามารถนาการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติได้จริง
๓. บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมความรับ ผิดชอบต่อสังคม (CSR) และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ปฏิบัติได้จริง

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๖๓ ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณที่ผา่ นมา คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ ได้มีการดาเนินการและบรรลุเป้าหมาย
ดังนี้
ปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๑

๒๕๖๒

เป้ำหมำย
๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดทาแผนยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ และดาเนินการตามแผนที่กาหนด
๒. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดทาแผนงานสร้างความผูกพันของบุคลากร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และดาเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และ
สร้างบรรยากาศทีเ่ อื้อต่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดทาแผนการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และดาเนินการติดตามประเมินผล
๔. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดทาแผนการส่งเสริมและสนับสนุนเพือ่ สังคม สิ่งแวดล้อม
และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และดาเนินการ
ตามแผนที่กาหนด
๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดทาแผนยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ และดาเนินการตามแผนที่กาหนด พร้อมทั้งสารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและสุขอนามัย
๒. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดทาแผนงานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และดาเนิน
โครงการ/กิจกรรมตามที่กาหนด
๓. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดทาแผนการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และดาเนินการติดตามประเมินผล
๔. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดทาแผนการส่งเสริมและสนับสนุนเพือ่ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และดาเนินการตาม
แผนทีก่ าหนด

สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีเป้าหมายที่จะดาเนินการ คือ
๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดทาแผนยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
ดาเนินการตามแผนที่กาหนด พร้อมทั้งสารวจความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและสุขอนามัย
๒. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดทาแผนงานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามที่กาหนด
๓. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดทาแผนการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และดาเนินการติดตาม – ประเมินผล
๔. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดทาแผนการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และดาเนินการตามแผนที่กาหนด

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๖๔ เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับคะแนน
๑

๓

๕

เกณฑ์กำรให้คะแนน
 มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนปฏิบตั ิการฯ ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
 ดาเนินการบรรลุผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ โดยการติดตามประเมินผลผลิต ผลลัพธ์
ดังนี้
- ดาเนินการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ได้คะแนน ๑ คะแนน
- ดาเนินการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ได้คะแนน ๑.๕ คะแนน
- ดาเนินการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๒ คะแนน
 ดาเนินการบรรลุผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ โดยการติดตามประเมินผลผลิต ผลลัพธ์
ดังนี้
- ดาเนินการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๑ คะแนน
- ดาเนินการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ได้คะแนน ๑.๕ คะแนน
- ดาเนินการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ได้คะแนน ๒ คะแนน

เงื่อนไข
๑. แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การพัฒ นาทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนภารกิจของ
รัฐสภาในด้านต่าง ๆ เช่น สนับสนุนหรือให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนับสนุนภารกิจด้านอาเซียน การสนับสนุน
ความเชี่ยวชาญ ความเป็นมืออาชีพของข้าราชการรัฐสภา เป็นต้น
๒. การประเมิน ผลลัพธ์การดาเนินการของกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเมิน
จากการติดตามประเมินผลลัพธ์ ผลผลิต และความคุ้มค่าในการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๓. เสนอรายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ต่อ อ.ก.ร. ประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการของรัฐสภา และเสนอรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว
ต่อ ก.ร. รอบ ๑๒ เดือน เท่านั้น

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๖

ระดับความสาเร็จของการมีนวัตกรรมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
น้าหนักร้อยละ ๕

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าภาพหลัก

สานักที่เป็นเจ้าของนวัตกรรม (ผู้รายงาน)

หน่วยงานสนับสนุน

สานักนโยบายและแผน

คาอธิบาย
นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
และสังคม (นิยามของ สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ) โดยผ่านการทดลองหรือได้รับการพัฒนามาเป็นขั้น ๆ แล้ว โดยเริ่มมา
ตั้งแต่การคิดค้น (Invention) พัฒนาการ (Development) ซึ่งอาจจะเป็นไปในรูปของโครงการทดลองปฏิบัติก่อน (Pilot
Project) แล้วจึงนาไปปฏิบัติจริง ซึ่งมีความแตกต่างไปจากการปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมานวัตกรรมจึงเป็นแนวความคิด การ
ปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้
ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนานวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทางานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย
ประหยัดเวลาและทรัพยากรได้อีกด้วย
นวัต กรรมภาครัฐ หมายถึง งานของภาครัฐ ที่เกิดขึ้นใหม่จากการใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความคิ ด
สร้างสรรค์ในการพัฒนา ที่สร้างขึ้นเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างคุณค่า (Public Value) หรือประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นนโยบายใหม่ บริการใหม่ กระบวนการใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่
นวัตกรรมจาแนกเป็น
๑) นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) เป็นการคิดริเริ่มนโยบาย กฎหมายและกฎใหม่ ๆ ให้ทันสมัย
เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของประเทศ
๒) นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) เป็นนวัตกรรมที่นามาใช้พัฒนาและสร้างคุณค่าในงานบริการ
ภาครัฐ การปรับปรุงบริการหรือสร้างบริการใหม่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน เช่น หน่วยบริการเคลื่อนที่
การจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ เป็นต้น
๓) นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative or Organizational Innovation) เป็นการสร้างหรือปรับปรุง
กระบวนงานใหม่ (New Process) รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานของภาครัฐ
หรือกระบวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานรูปแบบใหม่ หรือการวางระบบใหม่ซึ่งส่งผลต่อการปรับโครงสร้างคว ามสัมพันธ์
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๖๖ เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
๑

๓
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
 มีการจัดทาข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม โดยมีสาระสาคัญประกอบด้วย ชื่อนวัตกรรม
หลักการ เหตุผล ความจาเป็น วัตถุประสงค์ วิธีดาเนินการ ระยะเวลาดาเนินการ ผลผลิต
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และประโยชน์ที่จะได้รับ ทั้งนี้ ในการจัดทาข้อเสนอนวัตกรรม ให้นาเสนอ
ในรูปแบบของ Infographic ข้อเสนอการพัฒนาและนวัตกรรม ได้รบั ความเห็นชอบจาก
หัวหน้าส่วนราชการ
 มีการนาข้อเสนอนวัตกรรมที่ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้วไปปฏิบัติและ
ดาเนินการให้แล้วเสร็จตามข้อเสนอที่กาหนด
 นวัตกรรมทีผ่ ลิตขึ้น สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติเพื่อใช้งานได้จริง โดยต้องแสดงให้เห็นถึง
หลักฐานการดาเนินการ และมีข้อมูลอ้างอิงชัดเจน
 นวัตกรรมทีผ่ ลิตขึ้นเพื่อนาไปใช้ ต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับอย่างชัดเจน
โดยแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดาเนินงาน รวมทั้ง
แสดงให้เห็นถึงการยกระดับคุณภาพของการดาเนินงานที่แตกต่างไปจากกระบวนการ/
วิธีการเดิม ได้อย่างชัดเจน

เงื่อนไข
๑. ข้อเสนอนวัตกรรม
๑.๑ ข้อเสนอต้องมีลักษณะเป็นนวัตกรรม โดยนวัตกรรมที่นาเสนอต้องเป็นแนวคิด วิธีการ และรูปแบบใหม่ๆ ในการ
จัดองค์กร การดาเนินงาน และการให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือคุณภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๑.๒ ต้องเป็นเรื่องที่หน่วยงานยังไม่เคยเสนอขอรับการประเมินมาก่อน หรือถ้าเป็นเรื่องเดิมต้องมีลักษณะที่มีผลการ
ดาเนินงานที่แตกต่างไปจากเดิม อย่างเห็นผลชัดเจน
๑.๓ ต้องเป็นนวัตกรรมที่ดาเนินการแล้วเสร็จได้ในรอบการประเมินนั้น
๒. วิธีการประเมินคุณภาพตามข้อเสนอนวัตกรรม แบ่งเป็น
๒.๑ พิจารณาจากความครบถ้วนของเนื้อหาข้อเสนอนวัตกรรม ตามระดับคะแนน ๑
๒.๒ การดาเนินงานได้แล้วเสร็จตามข้อเสนอที่กาหนด ตามระดับคะแนน ๓
๒.๓ คุณภาพของนวัตกรรม ตามระดับคะแนนที่ ๕ โดยพิจารณาจากนวัตกรรมที่ได้พัฒนาขึ้น ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เป็นประเด็นปัญหา และความต้องการที่จะปรับปรุง เพื่อแก้ไขปัญหาที่สอดรับต่อความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย และแสดงให้เห็นความแตกต่างจากกิจกรรม/งานปกติอย่างชัดเจน มีผลลัพธ์ที่แสดงถึงประโยชน์ได้อย่าง
ชัดเจน มีหลักฐานการดาเนินการจริง และมีข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
โดยอาจจัดทาแบบ Checklist เพื่อประกอบการตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมด้วยก็ได้ เช่น
- มิติคุณภาพ/ประสิทธิภาพ ประเมินจากความคล่องตัว ความรวดเร็ว การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการ
- มิติการให้บริก าร/การดาเนิ นงาน ประเมิ นจากความสะดวกในการเข้าถึงบริการ การลดขั้นตอน
การดาเนินงาน ฯลฯ
- มิติความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๓. วิธีการประเมิน
ให้ใช้เป็นแนวทางการตรวจนวัตกรรม ซึ่งอาจมีการแต่งตั้งคณะทางาน/คณะกรรมการ เพื่อ พิจารณาและตรวจสอบ
ข้อเสนอนวัตกรรมเป็นการเฉพาะ

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๖๗ -

ตารางจาแนกคุณลักษณะของตัวชี้วัด
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด

คุณลักษณะของตัวชี้วัด

มิติที่ ๑ : มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ระดับความสาเร็จของการกากับ ติดตาม
การดาเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายอื่น ๆ :
การยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความสาเร็จของการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
และการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑ ระดับความสาเร็จของการติดตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวุฒิสภา
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒ ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานด้าน
กระทู้ถามของวุฒิสภา
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับความสาเร็จของการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการ
และกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อมุ่งสู่รัฐสภาดิจิทัล (Digital Parliament)
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๑ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อรองรับอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๒ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานและระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๓ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัล (Digital Skill) ของข้าราชการรัฐสภาเพื่อขับเคลื่อนไปสูร่ ัฐสภาดิจิทัล
(Digital Parliament)
ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน
ประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ตัวชี้วัดที่ ๑.๕.๑ ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนระบบงาน
และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านประชาคมอาเซียน
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ตัวชี้วัดที่ ๑.๕.๒ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาข้อมูลด้าน
ประชาคมอาเซียนและระบบสารสนเทศมาใช้ในวงงานรัฐสภา
ตัวชี้วัดที่ ๑.๕.๓ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเครือข่ายด้าน
ประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
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- ๖๘ ตัวชี้วัด

คุณลักษณะของตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ ๑.๖ ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญ/
เร่งด่วนของผู้บริหารของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
มิติที่ ๒ : มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

ผลลัพธ์

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละความสาเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน
การดาเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ผลลัพธ์
ผลลัพธ์

มิติที่ ๓ : มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละความสาเร็จของการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าโครงการ
ด้านพัฒนาบุคลากรและโครงการสาคัญตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ร้อยละความสาเร็จของการประเมินความคุ้มค่าโครงการ
ด้านพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ ร้อยละความสาเร็จของการประเมินผลลัพธ์
และความคุ้มค่าของโครงการสาคัญตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา : โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร : กระบวนการ
เสริมสร้างผู้นานักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”
มิติที่ ๔ : มิติด้านการพัฒนาองค์กร

ผลลัพธ์

ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความสาเร็จของการมีนวัตกรรมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
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