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แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 
  ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรเป็นส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ จัดตั้งขึ้นตำม
พระรำชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ พ.ศ. 2518 ซึ่งต่อมำได้ปรับปรุงกฎหมำยดังกล่ำว 
เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรบริหำรรำชกำรที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้ตรำพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร  
ฝ่ำยรัฐสภำ พ.ศ. 2554 ซ่ึงมำตรำ 6 ก ำหนดให้มีส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ดังต่อไปนี้  
  (1) ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  
  (2) ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
  (3) ส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน 
  ส่วนรำชกำรตำม (1) (2) และ (3) เป็นนิติบุคคลและมีอิสระในกำรบริหำรงำนบุคคล 
กำรงบประมำณ และกำรด ำเนินกำรอ่ืนตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ และกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ  
  และเพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรเป็นไปด้วย 
ควำมเรียบร้อย มำตรำ 10 ได้ก ำหนดให้ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรมีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับรำชกำร
ประจ ำทั่วไปของสภำผู้แทนรำษฎร มีเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร 
และลูกจ้ำง และรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรขึ้นตรงต่อประธำนสภำผู้แทนรำษฎร และให้มีรองเลขำธิกำร
สภำผู้แทนรำษฎรเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติรำชกำร และจะให้มีผู้ช่วยเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรเป็นผู้ช่วยสั่ง
และปฏิบัติรำชกำรก็ได้ 
  รองเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรและผู้ช่วยเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรก ำหนดหรือมอบหมำย 
  ให้เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร รองเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร และผู้ช่วยเลขำธิกำร 
สภำผู้แทนรำษฎรเป็นข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ 
  ทั้งนี้  กอปรกับข้อบังคับกำรประชุมรัฐสภำ พ.ศ. 2563 ข้อ 3 ได้บัญญัติให้เลขำธิกำร 
สภำผู้แทนรำษฎรซึ่งได้รับแต่งตั้งจำกประธำนรัฐสภำให้ปฏิบัติหน้ำที่เป็นเลขำธิกำรรัฐสภำในกำรประชุมรัฐสภำ 
ผลแห่งนัยของข้อบังคับกำรประชุมรัฐสภำดังกล่ำวส่งผลให้ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรมีอ ำนำจ
หน้ำที่เกี่ยวกับรำชกำรประจ ำทั่วไปของรัฐสภำ และรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรขึ้นตรงต่อประธำนรัฐสภำ
ด้วย เพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับรำชกำรประจ ำทั่วไปของสภำผู้แทนรำษฎรและรัฐสภำตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ พ.ศ. 2554 กฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เป็นไปด้วย 
ควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถำบันนิติบัญญัติ ประเทศชำติและ
ประชำชน ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรจึงใช้แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรเป็นกรอบทิศทำงในกำรพัฒนำองค์กร กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี แผนงำน โครงกำร กำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ กำรจัดท ำ 
ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ตลอดจนกำรติดตำมประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนขององค์กร 
ตำมกรอบทิศทำงกำรพัฒนำที่ก ำหนดไว้ 
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ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 
  แผนปฏิบัติ รำชกำรระยะ 5 ปี  (พ.ศ .  2566 -  2570)  ของส ำนักงำนเลขำธิกำร 
สภำผู้แทนรำษฎร มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำยในส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ในกำรพัฒนำองค์กรด้ำนนิติบัญญัติให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและ
สภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเพ่ือเป็นกำรขับเคลื่อนองค์กรให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ประเทศภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 13 เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และแผนต่ำง ๆ 
ตลอดจนนโยบำยที่เกี่ยวข้อง 
  กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส ำนักงำนเลขำธิกำร 
สภำผู้แทนรำษฎรฉบับนี้ได้ใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำรและบุคลำกรของแต่ละส ำนักเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรก ำหนดประเด็นกำรพัฒนำ และเสนอแนะข้อมูลต่ำง ๆ ผ่ำนเครื่องมือ SWOT Analysis เพ่ือให้ได้มำซึ่ง 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกำสและควำมท้ำทำย (Opportunity) และภัยคุกคำมขององค์กร 
(Threat) โดยได้น ำเทคนิคกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กร (PEST Analysis) และกำรวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมภำยในองค์กรมำใช้ (7S Model) ผ่ำนกำรจัดสัมมนำโครงกำรของส ำนักนโยบำยและแผน ดังนี้ 
  กำรจัดสัมมนำโครงกำรทบทวนและปรับแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 : สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง 
กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง และบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และกิจกรรมที่ 2 : 
สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 
ในอีก 5 ปีข้ำงหน้ำ โดยน ำผลที่ได้จำกกำรสัมมนำฯ ดังกล่ำวน ำมำวิเครำะห์เพ่ิมเติม จนในที่สุดได้ก ำหนด
วิสัยทัศน์องค์กร คือ “ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็น SMART Parliament” โดยมีประเด็น 
กำรพัฒนำประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ 1) พัฒนำองค์กรก้ำวสู่ Digital Parliament 2) ส่งเสริมบทบำท
รัฐสภำไทยด้ำนควำมร่วมมือในเวทีรัฐสภำระหว่ำงประเทศ 3) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของ 
ภำคพลเมืองในกระบวนกำรนิติบัญญัติ และ 4) สร้ำงระบบนิเวศในกำรท ำงำน (Ecosystem) ให้เอ้ือต่อ 
กำรเรียนรู้และพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง 
  



สว่นที� 2
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดบั 
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ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดบัที� 1)
แผนระดบัที� 2 
แผนระดบัที� 3 ที�เกี�ยวขอ้ง
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ส่วนที่ 2  ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ  
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

2.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
1) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำน 1 ควำมมั่นคง  

 (1) เป้ำหมำย 
  เป้ำหมำยที่ 2 บ้ำนเมืองมีควำมม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

 (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ เพ่ือสร้ำงเสริม 

ควำมสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชำติบ้ำนเมือง ให้สถำบันหลักมีควำมมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวม 
จิตใจอย่ำงยั่งยืน ประชำชนอยู่ดีมีสุข มีควำมมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีควำมเข้มแข็ง 
สำมัคคีปรองดอง และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันพร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหำของชำติ 

 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงคนในทุกภำคส่วนให้มีควำมเข้มแข็ง มีควำมพร้อมตระหนัก 
ในเรื่องควำมม่ันคง และมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ 

 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันหลักของชำติ 
 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์

ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภำพและมีธรรมำภิบำล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชำติมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน  

(3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส ำนักงำนเลขำธิกำร 

สภำผู้แทนรำษฎร มุ่งเน้นกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภำพและมีธรรมำภิบำล โดยปลูกฝังให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีส่วนร่วม
อย่ำงถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย 
กำรจัดเวทีสนทนำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น โดยกำรจัดท ำโครงกำรหรือกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรส่งเสริมและเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบอบประชำธิปไตยในระบบรัฐสภำ และกำรเผยแพร่
ควำมรู้ผ่ำนรำยกำรทำงสถำนีวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภำ รวมถึงสื่อประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ 

 2) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำน 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 (1) เป้ำหมำย  
  เป้ำหมำยที่ 1 ภำครัฐมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 

ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
  เป้ำหมำยที่ 3 ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  เป้ำหมำยที่ 4 กระบวนกำรยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
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(2) ประเด็นยุทธศำสตร์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ภำครัฐที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ตอบสนองควำมต้องกำร 

และให้บริกำรอย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงำนของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ทันสมัย มีประสิทธิภำพ มีควำมโปร่งใส ให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินทั้งรำชกำร
ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค ส่วนท้องถิ่น และงำนของรัฐอย่ำงอ่ืนให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
สร้ำงประโยชน์สุขแก่ประชำชน 

 กำรให้บริกำรสำธำรณะของภำครัฐได้มำตรฐำนสำกลและเป็นระดับแนวหน้ำ 
ของภูมิภำค 

 ภำครัฐมีควำมเชื่อมโยงในกำรให้บริกำรสำธำรณะต่ำง ๆ ผ่ำนกำรน ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  4 ภำครัฐมีควำมทันสมัย  ทันกำรเปลี่ยนแปลง และมี 
ขีดสมรรถนะสูง สำมำรถปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมคุ้มค่ำ เทียบได้กับมำตรฐำนสำกล สำมำรถ
รองรับกับสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติงำนที่มีควำมหลำกหลำยซับซ้อนมำกขึ้น และทันกำรเปลี่ยนแปลง  
ในอนำคต 

 องค์กรภำครัฐมีควำมยืดหยุ่นเหมำะสมกับบริบทกำรพัฒนำประเทศ 
 พัฒนำและปรับระบบวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรให้ทันสมัย 

  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 บุคลำกรภำครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตส ำนึก มีควำมสำมำรถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออำชีพ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่และขับเคลื่อนภำรกิจยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยภำครัฐมีก ำลังคนที่เหมำะสมทั้งปริมำณและคุณภำพ มีระบบบริหำรจัดกำรและพัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถสนอง
ควำมต้องกำรในกำรปฏิบัติงำน มีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ สำมำรถจูงใจให้คนดีคนเก่งท ำงำนในภำครัฐ มีระบบ 
กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถบุคลำกรภำครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สำมำรถรองรับกำรเปลี่ยนแปลงบริบทกำรพัฒนำ 
มีกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม กำรปรับเปลี่ยนแนวคิดให้กำรปฏิบัติรำชกำรเป็นมืออำชีพ มีจิตบริกำร 
ท ำงำนในเชิงรุกและมองไปข้ำงหน้ำ สำมำรถบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับภำคส่วนอ่ืนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

 ภำครัฐมีกำรบริหำรก ำลังคนที่มีควำมคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
 บุคลำกรภำครัฐยึดค่ำนิยมในกำรท ำงำนเพ่ือประชำชน มีคุณธรรม และมีกำรพัฒนำ 

ตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ทุกภำคส่วนร่วมต่อต้ำนกำรทุจริต ภำครัฐมีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลและหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพำะกำรสร้ำงวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมของบุคลำกรภำครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมให้ทุกภำคส่วนตื่นตั วและละอำย 
ต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้ภำคีองค์กรภำคเอกชน ภำคประชำสังคม 
ชุมชน ประชำชน และภำคีต่ำง ๆ มีส่วนร่วมในกำรสอดส่อง เฝ้ำระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบำะแสกำรทุจริต  
และตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐและภำคส่วนอ่ืน ๆ โดยได้รับควำมคุ้มครองจำกรัฐตำมที่
กฎหมำยบัญญัติ 

 บุคลำกรภำครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและควำมซื่อสัตย์สุจริต 
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 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 7 กฎหมำยมีควำมสอดคล้องเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ  
และมีเท่ำที่จ ำเป็น กฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับมีเท่ำที่จ ำเป็น ทันสมัย มีควำมเป็นสำกล มีประสิทธิภำพ 
โดยมุ่งใช้กฎหมำยเป็นเครื่องมือในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
ของประเทศ กำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคที่น ำไปสู่ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนต่ำง ๆ เอ้ือต่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 

 ภำครัฐจัดให้มีกฎหมำยที่สอดคล้องและเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
 มีกฎหมำยเท่ำที่จ ำเป็น 

  (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
  แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส ำนักงำนเลขำธิกำร 

สภำผู้แทนรำษฎร มุ่งเน้นสู่กำรท ำงำนที่มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมำภิบำล ปรับวัฒนธรรมกำรท ำงำนให้มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีควำมทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่และระบบกำรท ำงำนที่เป็นดิจิทัล 
เข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำ เปิดกว้ำง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วม 
ในกระบวนกำรนิติบัญญัติ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
นอกจำกนี้ ยังมุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคลำกรให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นมืออำชีพ 
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่และขับเคลื่อนภำรกิจยุทธศำสตร์ชำติ 

2.2 แผนระดับที่ 2  
  2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

   (1) ประเด็น 1 ความม่ันคง 

(1.1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
o เป้ำหมำยที่ 1 ประเทศชำติมีควำมมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมขึ้น 
o กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร มุ่งเน้นกำรส่งเสริมวัฒนธรรมทำงกำรเมืองและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่มีเสถียรภำพและธรรมำภิบำล เห็นแก่ประโยชน์ 
ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเป็นส่วนช่วยสนับสนุนกำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ  
เอ้ือต่อกำรบริหำรและพัฒนำประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำยที่ก ำหนด ผ่ำนกำรจัดท ำโครงกำรต่ำง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง เช่น โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่ประชำธิปไตยในระบบรัฐสภำ โครงกำรเสริมสร้ำงบ้ำนเมืองสุจริต
ภำยใต้ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข โครงกำรเผยแพร่ข่ำวสำรเกี่ยวกับควำมเป็น
พลเมืองในระบอบประชำธิปไตย 

  (1.2) แผนย่อยกำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ  
   กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ เป็นกำรเสริมสร้ำงควำมสงบเรียบร้อย

และสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชำติบ้ำนเมือง ให้สถำบันหลักมีควำมมั่นคงเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่ำงยั่งยืน 
ประชำชนอยู่ดีมีสุข มีควำมมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิต และทรัพย์สิน สังคมมีควำมเข้มแข็ง สำมัคคีปรองดอง 
และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันพร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหำของชำติ มีกำรพัฒนำเสริมสร้ำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตย 
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่มีเสถียรภำพและมีธรรมำภิบำล 
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o แนวทำงกำรพัฒนำ  
1) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ ภำยใต้กำรปกครอง

ระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้ำงควำมตระหนักรู้ถึงควำมส ำคัญ 
ของสถำบันหลักของชำติ รณรงค์เสริมสร้ำงควำมรักและภำคภูมิใจในควำมเป็นคนไทยและชำติไทย ผ่ำนทำง
กลไกต่ำง ๆ รวมถึงกำรศึกษำประวัติศำสตร์ในเชิงสร้ำงสรรค์ น้อมน ำและเผยแพร่ศำสตร์พระรำชำ หลักปรัชญำ 
ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทำงพระรำชด ำริต่ำง ๆ ให้เกิดควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ และน ำไปประยุกต์
ปฏิบัติใช้อย่ำงกว้ำงขวำง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระรำชกรณียกิจอย่ำงสม่ ำเสมอ 

2) พัฒนำกำรเมือง มุ่งพัฒนำนักกำรเมืองให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
คุณธรรมและจริยธรรม ปลูกฝังให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และมีส่วนร่วมอย่ำงถูกต้องต่อกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตย เสริมสร้ำงพรรคกำรเมืองให้มีธรรมำภิบำล และพัฒนำปรับปรุงระบบกำรเลือกตั้งให้มี
ประสิทธิภำพสำมำรถจัดกำรเลือกตั้งได้อย่ำงสุจริตและเที่ยงธรรม เพ่ือกำรเป็น “รัฐธรรมำธิปไตย” โดยมีแนวทำง 
กำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญ ได้แก่ กำรเผยแพร่ควำมรู้และสร้ำงภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับแนวคิดประชำธิปไตยให้แก่ประชำชน 
อย่ำงกว้ำงขวำง กำรเสริมสร้ำงอุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง/จิตสำธำรณะให้แก่นักกำรเมื อง สมำชิกพรรค  
และประชำชนทั่วไป 

o เป้ำหมำยของแผนย่อย (Y1) 
010103 กำรเมืองมีเสถียรภำพ และธรรมำภิบำลสูงขึ้น มีควำมสอดคล้อง 

ห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chains) ของเป้ำหมำยแผนย่อย ดังนี้ 
- องค์ประกอบ V01 กำรตระหนักรู้ของประชำชน 
  ปัจจัย F0101 ควำมรู้และควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครอง

ระบอบประชำธิปไตย 
- องค์ประกอบ V04 สภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเมืองมีเสถียรภำพและ

ธรรมำภิบำล 
  ปัจจัย F0401 ช่องทำงกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมของประชำชน 

o กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส ำนักงำน

เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร มีส่วนในกำรขับเคลื่อนให้เกิดกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรเมืองมีเสถียรภำพ และธรรมำภิบำล 
สูงขึ้น ผ่ำนกำรจัดท ำโครงกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่ประชำธิปไตยในระบบ
รัฐสภำ โครงกำรเสริมสร้ำงบ้ำนเมืองสุจริตภำยใต้ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
โครงกำรเผยแพร่ข่ำวสำรเกี่ยวกับควำมเป็นพลเมืองในระบอบประชำธิปไตยผ่ำนทำงสถำนีวิทยุกระจำยเสียง
และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภำ ซ่ึงเป็นกำรให้ควำมรู้และควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมถึงเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรนิติบัญญัติ
ผ่ำนโครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ ของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 

   (2) ประเด็น 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  

(2.1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
o เป้ำหมำยที่ 1 บริกำรของรัฐมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับ

ของผู้ใช้บริกำร 
o เป้ำหมำยที่ 2 ภำครัฐมีกำรด ำเนินกำรที่มีประสิทธิภำพด้วยกำรน ำ

นวัตกรรม เทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ 
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o กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส ำนักงำน

เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร มุ่งเน้นควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรรับบริกำร 
ได้แก่ สมำชิกรัฐสภำ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร คณะกรรมำธิกำร บุคคลในวงงำนรัฐสภำ ประชำชนทั่วไป 
(นักเรียน/นักศึกษำ ข้ำรำชกำร บุคคลทั่วไป) และหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น ส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
ส ำนักงบประมำณ กระทรวงที่เกี่ยวข้อง) เพ่ือให้ผู้รับบริกำรได้รับบริกำรที่มีคุณภำพ ตรงตำมควำมต้องกำร 
และรวดเร็ว เน้นพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีควำมทันสมัย โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบริกำร
ดิจิทัลในกำรอ ำนวยควำมสะดวกพร้อมทั้งพัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะสูง ตอบสนองควำมต้องกำร 
ของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสนับสนุนให้เป็นประเทศไทย 4.0 ที่สำมำรถก้ำวทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงและพัฒนำอย่ำงยั่งยืน รวมถึงกำรด ำเนินกำรเสริมสร้ำงบทบำทควำมร่วมมือในเวทีรัฐสภำระหว่ำง
ประเทศ โดยอำศัยกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์ที่ดีและส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในทุกระดับ เพ่ือเตรียม 
ควำมพร้อมของสถำบันนิติบัญญัติในกำรรับมือต่อควำมท้ำทำยในอนำคต 

  (2.2) แผนย่อยกำรพัฒนำบริกำรประชำชน 
ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ตอบสนองควำมต้องกำร และให้บริกำร 

อย่ำงสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดยภำครัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในกำรปฏิบัติหน้ำที่ มีระบบกำรบริหำร
จัดกำรที่ทันสมัย มีประสิทธิภำพ มีควำมโปร่งใส ให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินทั้งรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค 
ส่วนท้องถิ่น และงำนของรัฐอย่ำงอ่ืนให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี สร้ำงประโยชน์สุข 
แก่ประชำชน โดยต้องมีควำมพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ  โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ และระบบกำรท ำงำนที่เป็น
ดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำ และปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้ำง 
เชื่อมโยงถึงกัน ด ำเนินกำรพัฒนำระบบอ ำนวยควำมสะดวกในกำรบริกำรภำครัฐ เพ่ือให้ประชำชนและ
ผู้รับบริกำรทุกกลุ่มสำมำรถเข้ำถึงได้โดยง่ำย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลำกหลำยช่องทำง ตรวจสอบได้  
เสียค่ำใช้จ่ำยน้อย ไม่มีข้อจ ำกัดของเวลำ พ้ืนที ่และกลุ่มคน และผู้ใช้งำนไม่ต้องร้องขอหรือยื่นเรื่องต่อหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง โดยออกแบบแนวทำง ขั้นตอน รูปแบบกำรให้บริกำรของภำครัฐให้เป็นรูปแบบดิจิทัลและวำงแผน
ให้มีกำรเชื่อมโยงหลำยหน่วยงำน และสร้ำงควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือให้มีควำมพร้อม 
ในกำรให้บริกำรประชำชน สำมำรถพัฒนำนวัตกรรมมำใช้สร้ำงสรรค์และพัฒนำบริกำรเดิมและสร้ำงบริกำรใหม่
ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมำะสมกับสถำนกำรณ์และขับเคลื่อนโดยควำมต้องกำรของประชำชน  ภำคธุรกิจ  
และผู้ใช้บริกำร 

o แนวทำงกำรพัฒนำ 
1) พัฒนำกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ 

ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนกำรและปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกลอย่ำงคุ้มค่ำ มีควำมรวดเร็ว โปร่งใส  
เสียค่ำใช้จ่ำยน้อย ลดข้อจ ำกัดทำงกำยภำพ เวลำ พ้ืนที่และตรวจสอบได้ ตำมหลักกำรออกแบบที่เป็นสำกล 
เพ่ือใหบ้ริกำรภำครัฐเป็นไปอย่ำงปลอดภัย สร้ำงสรรค์ โปร่งใส มีธรรมำภิบำลเกิดประโยชน์สูงสุด 

2) ปรับวิธีกำรท ำงำน เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำบริกำรภำครัฐที่มีคุณค่ำ
และได้มำตรฐำนสำกล โดยเปลี่ยนจำกกำรท ำงำนด้วยมือ เป็นกำรท ำงำนบนระบบดิจิทัลทั้งหมด เชื่อมโยง  
และบูรณำกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำครัฐเข้ำด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว มีกำรพัฒนำบริกำรเดิม 
และสร้ำงบริกำรใหม่ที่ เป็นพลวัตสอดคล้องเหมำะสมกับสถำนกำรณ์และขับเคลื่อนโดยควำมต้องกำร  
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ของประชำชน ภำคธุรกิจ และผู้ใช้บริกำร และเปิดโอกำสให้เสนอควำมเห็นต่อกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ  
ได้อย่ำงสะดวก ทันสถำนกำรณ์ 

o เป้ำหมำยของแผนย่อย (Y1) 
200101 บริกำรภำครัฐได้รับกำรปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพ่ิมขึ้น  

มีควำมสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chains) ของเป้ำหมำยแผนย่อย ดังนี้ 
- องค์ประกอบ V01 สภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเป็นดิจิทัล (Digital 

Ecosystem) 
  ปัจจัย F0103 แพลตฟอร์มกำรให้บริกำรภำครัฐ 
- องค์ประกอบ V02 กำรเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูลภำครัฐ (Open 

and Connected) 
  ปัจจัย F0202 กำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐให้กับภำคส่วนต่ำง ๆ 
- องค์ประกอบ V03 กำรพัฒนำบุคลำกร 
  ปัจจัย F0302 กำรสร้ำงกำรรับรู้/เข้ำใจกำรรับบริกำรจำกระบบ

ดิจิทัลของประชำชน 
- องค์ประกอบ V04 กำรผลักดันงำนบริกำรภำครัฐให้เป็นดิจิทัล 
  ปัจจัย F0402 กำรต่อยอดงำนบริกำรให้เป็นรูปแบบกำรบริกำรออนไลน์ 

o กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส ำนักงำน

เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร มีส่วนในกำรขับเคลื่อนให้เกิดกำรบรรลุเป้ำหมำยบริกำรภำครัฐได้รับกำรปรับเปลี่ยน 
เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลด้ำนนิติบัญญัติและเข้ำมำมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง
ผ่ำนระบบดิจิทัล เช่น ระบบเข้ำชื่อเสนอกฎหมำย (e - Initiative) ระบบรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติ 
ตำมมำตรำ 77 ของรัฐธรรมนูญ และพัฒนำระบบอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร เพ่ือให้ผู้รับบริกำรและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลโดยง่ำย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นไปอย่ำงปลอดภัย  มีธรรมำภิบำล 
เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งปรับวิธีกำรท ำงำนโดยให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำร บูรณำกำรฐำนข้อมูล  โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น Application TH Parliament, LIRT - Parliament คลังสำรสนเทศของสถำบันนิติบัญญัติ 
TPchannel วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภำ และ Meeting Info ข้อมูลกำรประชุม เป็นต้น 

(2.3) แผนย่อยกำรพัฒนำระบบบริหำรงำนภำครัฐ 
กำรพัฒนำให้ภำครัฐมี ระบบบริหำรงำนที่ทันสมัยสอดคล้ องกับ 

ควำมเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันเป็นเงื่อนไขส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศให้ก้ำวสู่กำรเป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว 
ในอนำคต ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ท ำให้กำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนภำครัฐ
เปลี่ยนแปลงไป โดยไม่เพียงแต่ต้องปฏิบัติรำชกำรให้แล้วเสร็จเท่ำนั้น แต่ตอ้งปฏิบัติรำชกำรโดยรวดเร็ว ถูกต้อง 
เหมำะสม มีประสิทธิภำพ และเป็นเลิศ ซึ่งนวัตกรรม เทคโนโลยี ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ และระบบวิธีปฏิบัติ
รำชกำรแบบดิจิทัล และสอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นเครื่องมือที่หน่วยงำนภำครัฐต้องน ำมำประยุกต์ใช้
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนให้สำมำรถตอบสนองต่อควำมเปลี่ยนแปลงในบริบทต่ำง ๆ และควำมต้องกำร 
ของประชำชนโดยรวมได้ นอกจำกนี้หน่วยงำนภำครัฐยังต้องมีกลไกด้ำนโครงสร้ำงและมีวิธีกำรปฏิบัติรำชกำร  
ที่ยืดหยุ่น หลำกหลำย คล่องตัว สำมำรถตอบสนองต่อภำรกิจและกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และประสิทธิผล มีกำรเชื่อมโยงและบูรณำกำรข้อมูลและกระบวนกำรร่วมกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว   
รวมทั้งเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลขนำดใหญ่ พัฒนำองค์ควำมรู้ ปรับเปลี่ยนสภำพกำรท ำงำนภำยในองค์กร  
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โดยน ำเทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือสมัยใหม่มำใช้ปรับปรุงวิธีปฏิบัติรำชกำรที่ใช้หลักฐำนและข้อมูลเชิงประจักษ์ 
มำกกว่ำกำรวินิจฉัยโดยบุคคล มีกำรพัฒนำสู่กำรเป็นรัฐบำลเปิดที่มีควำมโปร่งใสและคล่องตัว โดยน ำภำคส่วนต่ำง ๆ  
เข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำบริกำรของประชำชน เพ่ือประชำชน และกำรท ำให้ภำครัฐเป็นฐำนกำรต่อยอด 
กำรสร้ำงคุณค่ำของประชำชนและภำคส่วนต่ำง ๆ รวมทั้งพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้และทักษะด้ำนดิจิทัล 
เพ่ือให้พร้อมรับกับกำรปรับเปลี่ยนและสำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่หลำกหลำย เพ่ือสร้ำงนวัตกรรมกำรบริกำร 
และพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่ขับเคลื่อนโดยควำมต้องกำรของประชำชนและผู้รับบริกำร โดยมุ่งหมำย
ให้ประชำชนและผู้รับบริกำรได้รับควำมพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรบริหำรจัดกำร  
ของหน่วยงำนภำครัฐ 

o แนวทำงกำรพัฒนำ 
1) พัฒนำหน่วยงำนภำครัฐให้ เป็น “ภำครัฐทันสมัย เปิดกว้ำง  

เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” สำมำรถปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมคุ้มค่ำ เทียบได้กับมำตรฐำนสำกล 
รองรับสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติงำนที่มีควำมหลำกหลำยซับซ้อนและทันกำรเปลี่ยนแปลง โดยกำรน ำนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล กำรพัฒนำให้มีกำรน ำข้อมูลและข้อมูลขนำดใหญ่มำใช้ในกำรพัฒนำนโยบำย กำรตัดสินใจ 
กำรบริหำรจัดกำร กำรให้บริกำร และกำรพัฒนำนวัตกรรมภำครัฐ รวมถึงกำรเชื่อมโยงกำรท ำงำนและข้อมูล
ระหว่ำงองค์กรทั้งภำยในและภำยนอกภำครัฐแบบอัตโนมัติ 

2) ก ำหนดนโยบำยและกำรบริหำรจัดกำรที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐำน 
เชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีควำมโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง น ำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนำดใหญ่ 
ระบบกำรท ำงำนที่เป็นดิจิทัล มำใช้ในกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ มีกำรพัฒนำข้อมูลเปิดภำครัฐให้ทุกภำคส่วน
สำมำรถเข้ำถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเหมำะสมและสะดวก รวมทั้งน ำองค์ควำมรู้ ในแบบสหสำขำวิชำ 
เข้ำมำประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้ำงคุณค่ำและแนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศในกำรตอบสนองกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  
ได้อย่ำงทันเวลำ พร้อมทั้งมีกำรจัดกำรควำมรู้และถ่ำยทอดควำมรู้อย่ำงเป็นระบบเพ่ือพัฒนำภำครัฐให้เป็น
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ และกำรเสริมสร้ำงกำรรับรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจ กำรพัฒนำวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือส่งเสริม
กำรพัฒนำระบบบริกำรและกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐอย่ำงเต็มศักยภำพ 

3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดโครงสร้ำงองค์กำรและออกแบบระบบ
กำรบริหำรงำนใหม่ให้มีควำมยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สำมำรถตอบสนองต่อบริบทกำรเปลี่ยนแปลง
ได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติดกับกำรจัดโครงสร้ำงองค์กำรแบบรำชกำรและวำงกฎเกณฑ์มำตรฐำนกลำงอย่ำงตำยตัว  
มีขนำดที่เหมำะสมกับภำรกิจ ปรำศจำกควำมซ้ ำซ้อนของกำรด ำเนินภำรกิจ สำมำรถปรับเปลี่ยนบทบำท 
ภำรกิจ โครงสร้ำงองค์กำร ระบบกำรบริหำรงำน รวมทั้งวำงกฎระเบียบได้เองอย่ำงเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นท ำงำนแบบบูรณำกำรไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ำยกับทุกภำคส่วน  ทั้งนี้  
เพ่ือมุ่งไปสู่ควำมเป็นองค์กำรที่มีขีดสมรรถนะสูง สำมำรถปฏิบัติงำนและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมำตรฐำน
ระดับสำกล นอกจำกนี้ ยังมีควำมเป็นส ำนักงำนสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จำกข้อมูลขนำดใหญ่เพ่ือวิเครำะห์
คำดกำรณ์ล่วงหน้ำและท ำงำนในเชิงรุก สำมำรถน ำเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ำมำประยุกต์ใช้เพ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภำพและสร้ำงคุณค่ำในกำรท ำงำน 
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o เป้ำหมำยของแผนย่อย (Y1) 
200401 ภำครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกลและ 

มีควำมคล่องตัว มีควำมสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chains) ของเป้ำหมำยแผนย่อย ดังนี้ 
- องค์ประกอบ V01 ศักยภำพบุคลำกร 
  ปัจจัย F0101 ทักษะที่จ ำเป็นในยุคดิจิทัล 
  ปัจจัย F0102 ทัศนคติในกำรท ำงำนของบุคลำกรทุกระดับ 
- องค์ประกอบ V02 ศักยภำพองค์กร  
  ปัจจัย F0201 โครงสร้ำงองค์กรที่ยืดหยุ่น 
  ปัจจัย F0202 กระบวนกำรท ำงำนภำยใน และนวัตกรรมกำรท ำงำน 
  ปัจจัย F0204 ฐำนข้อมูลกลำงภำยในองค์กร 
- องค์ประกอบ V03 กำรตอบสนองต่อประชำชน 
  ปัจจัย F0301 นวัตกรรมกำรให้บริกำรประชำชน 
  ปัจจัย F0302 ระบบกำรให้บริกำรของรัฐมีประสิทธิภำพ สะดวกและ

ง่ำยในกำรขอรับบริกำรจำกภำครัฐ 
o กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร มีส่วนในกำรขับเคลื่อนให้เกิดกำรบรรลุเป้ำหมำยภำครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ำมำตรฐำนสำกลและมีควำมคล่องตัว โดยมุ่งเน้นเสริมสร้ำงขีดสมรรถนะด้ำนงำนนิติบัญญัติของ
บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร โดยพัฒนำระบบบริหำรงำนให้มีควำมทันสมัย เปิดกว้ำง 
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง สำมำรถปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมคุ้มค่ำ รองรับสภำพแวดล้อม  
ที่มีควำมหลำกหลำย ซับซ้อน และทันกำรเปลี่ยนแปลง โดยน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรพัฒนำ 
นโยบำย กำรตัดสินใจกำรบริหำรจัดกำรกำรให้บริกำร และกำรพัฒนำนวัตกรรม และมีกำรก ำหนดนโยบำย 
ที่อยู่บนข้อมูลหลักฐำนเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีควำมโปร่งใส น ำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนำดใหญ่  
ระบบกำรท ำงำนที่เป็นดิจิทัล มำใช้ในกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ มีกำรพัฒนำข้อมูลสำมำรถเข้ำถึง แบ่งปัน
และใช้ประโยชน์ได้อย่ำงทั่วถึงสะดวก 

 (3) ประเด็น 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

(3.1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
o เป้ำหมำยที่ 1 ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
o กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร มีส่วนสนับสนุนเพ่ือให้ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ภำครัฐ 
มีควำมโปร่งใส กำรสร้ำงวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลำกรภำครัฐ  
ให้เกิดขึ้น สร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมให้ทุกภำคส่วนตื่นตัว ละอำยต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  
มีส่วนร่วมต่อต้ำนกำรทุจริต ผ่ำนแผนงำนกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและมำตรฐำนควำมโปร่งใส 
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ โครงกำรผสำนพลังมุ่งสู่ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร Strong : องค์กร
พอเพียงต้ำนทุจริต รวมถึงโครงกำรพัฒนำค่ำนิยมของนักกำรเมือง และกำรยกระดับกำรมีจริยธรรมของ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและเจ้ำหน้ำที่รัฐ   
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  (3.2) แผนย่อยกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   แนวทำงในกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบตั้งอยู่บนแนวคิด

พ้ืนฐำนว่ำ ประชำชนและสังคมจะตื่นตัวต่อกำรทุจริต ให้ควำมสนใจข่ำวสำรและตระหนักถึงผลกระทบ 
ของกำรทุจริตต่อประเทศ มีกำรแสดงออกซึ่งกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทั้งในชีวิตประจ ำวันและกำรแสดงออก 
ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ประชำชนจะมีวิธีคิดที่สำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
วัฒนธรรมทำงสังคมจะหล่อหลอมให้ประชำชนไม่กระท ำกำรทุจริตเนื่องจำกมีควำมละอำยต่อตนเองและสังคม 
และไม่ยอมให้ผู้อ่ืนกระท ำกำรทุจริตอันส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยต่อสังคมส่วนรวมด้วย  ดังนั้นควรมุ่งเน้น 
กำรพัฒนำกลไกและกระบวนกำรป้องกันกำรทุจริตให้มีควำมเข้มแข็งและมีประสิทธิภำพในทุกหน่วยของสังคม
ทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร โดยสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมให้ทุกภำคส่วนตื่นตัวและละอำยต่อกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลำกรภำครัฐ  
และก ำหนดมำตรกำรให้หน่วยงำนภำครัฐและทุกภำคส่วนด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม 
ควำมสุจริตและควำมซื่อสัตย์ และเป็นธรรม นอกจำกนี้ ต้องก ำหนดให้มีกำรลงโทษผู้กระท ำผิดกรณีทุจริต 
และประพฤติมิชอบอย่ำงจริงจังและรวดเร็วเป็นกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกเพ่ือให้เท่ำทันต่อพลวัตของ  
กำรทุจริต 

o แนวทำงกำรพัฒนำ  
1) ส่งเสริมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

ให้มีควำมใสสะอำด ปรำศจำกพฤติกรรมที่ส่อไปในทำงทุจริต โดยกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอย่ำงเปิดเผย 
โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง สร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้แก่บุคลำกร  
ขององค์กร โดยกำรสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่รัฐเข้ำมำมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริต  
ในหน่วยงำนภำครัฐ 

2) พัฒนำค่ำนิยมของนักกำรเมืองให้มีเจตนำรมณ์ท่ีแน่วแน่ในกำรท ำตน 
เป็นแบบอย่ำงที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีกำรพัฒนำยกระดับ
กำรมีจริยธรรมของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองเพ่ือสร้ำงนักกำรเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งก ำกับ
จริยธรรมภำยในพรรคกำรเมือง เพ่ือเป็นต้นแบบแก่ประชำชน เด็ก เยำวชน และสังคมโดยรวม 

3) ปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจ ำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงำน 
ภำครัฐ มุ่งเน้นกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐมีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนกำรด ำเนินงำน และมีควำมเท่ำทันต่อพลวัต 
ของกำรทุจริต 

4) ปรับระบบงำนและโครงสร้ำงองค์กรที่เอ้ือต่อกำรลดกำรใช้ดุลพินิจ
ในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่  เช่น กำรน ำระบบเทคโนโลยีเข้ำมำใช้แทนกำรใช้ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุน 
กำรปฏิบัติงำน ลดขั้นตอนกระบวนกำรและระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ 
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดกำรใช้ดุลพินิจของผู้มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำอนุมัติ 
อนุญำต รวมถึงกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริกำรข้อมูลภำครัฐทั้งระบบ 
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o เป้ำหมำยของแผนย่อย (Y1) 
 210101 ประชำชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุ จริต  

มีควำมสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chains) ของเป้ำหมำยแผนย่อย ดังนี้ 
- องค์ประกอบ V01 กำรสร้ำงกำรรับรู้ 
  ปัจจัย F0101 กำรปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 
- องค์ประกอบ V03 พัฒนำกำรบริหำรงำนภำครัฐและธรรมำภิบำล

ภำคเอกชน 
  ปั จจั ย  F0301 กลไกกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจ ริ ต 

ที่มีประสิทธิภำพ 
o กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร มีส่วนในกำรขับเคลื่อนให้เกิดกำรบรรลุเป้ำหมำยประชำชนมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต โดยส่งเสริมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้ปรำศจำกพฤติกรรม 
ที่ส่อไปในทำงทุจริต โดยกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอย่ำงสุจริต เปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จัก
แยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจำกหน้ำที่กำรงำน โดยกำรสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่รัฐเข้ำมำมีส่วนร่วม 
เป็นเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริตในหน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือให้มีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวัง สอดส่อง ติดตำม
พฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบำะแสเพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดกำรทุจริตประพฤติมิชอบ รวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยง
ด้ำนกำรทุจริต เพ่ือให้ประชำชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ผ่ำนตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยงำน 
ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) โครงกำร
ผสำนพลังมุ่งสู่ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร Strong : องค์กรพอเพียงต้ำนทุจริต  

   (4) ประเด็น 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

(4.1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
o เป้ำหมำยที่ 1 กฎหมำยเป็นเครื่องมือให้ทุกภำคส่วนได้ประโยชน์ 

จำกกำรพัฒนำประเทศอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม 
o กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร มุ่งเน้นกำรสนับสนุนกระบวนกำรตรำกฎหมำยเพ่ือน ำไปปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย สร้ำงควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันและสังคมเป็นธรรม 
ตลอดจนกำรบังคับใช้กฎหมำยเป็นไปด้วยควำมโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ ลดควำมเหลื่อมล้ ำและไม่เลือกปฏิบัติ 
ผ่ำนกำรจัดท ำโครงกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงกำรหรือกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นและวิเครำะห์
ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกร่ำงกฎหมำยที่เสนอโดยสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยส ำนักงำน 
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรด ำเนินกำรสนับสนุนกระบวนกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติของสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรหรือประชำชนผู้มีสิทธิ เลือกตั้ ง  ท ำให้กำรเสนอร่ ำงพระรำชบัญญัติชอบ ด้วยรัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรเข้ำชื่อเสนอกฎหมำย พ.ศ. 2564 และข้อบังคับกำรประชุมสภำ
ผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2562 นอกจำกนี้ โครงกำรหรือกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นและวิเครำะห์ผลกระทบ  
ที่อำจเกิดขึ้นจำกร่ำงกฎหมำยที่เสนอโดยสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือผู้ มีสิทธิเลือกตั้งเป็นกำรเปิดโอกำส 
ให้ประชำชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจำกร่ำงกฎหมำย ได้ร่วมแสดงควำมคิดเห็นเพ่ือสะท้อนให้
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รัฐสภำได้รับฟังและน ำไปประกอบกำรตรำกฎหมำย ซึ่งจะท ำให้กำรตรำกฎหมำยของรัฐสภำมีประสิทธิภำพ  
เกิดผลสัมฤทธิ์ 

   (4.2) แผนย่อยกำรพัฒนำกฎหมำย 
   เมื่อบริบททำงสังคมเปลี่ยนแปลง กฎหมำยจึงต้องมีกำรปรับเปลี่ยน 

ให้สอดคล้องกับบริบททำงสังคมด้วย ปัจจุบันถือได้ว่ำกำรท ำให้กฎหมำยเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรพัฒนำ
ประเทศ จะช่วยเอื้อให้เกิดประโยชน์ต่อภำรกิจภำครัฐ กำรลงทุนและด ำเนินธุรกิจภำคเอกชนเป็นไปโดยสะดวก 
เกิดควำมเป็นธรรม ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และเพ่ิมคุณภำพชีวิตของประชำชน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำ
ประเทศในระยะยำวให้ทุกภำคส่วนได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำประเทศอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรมด้วย 
โดยเฉพำะกำรส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกฎหมำย กำรบังคับใช้และกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำย เพ่ือมุ่งใช้กฎหมำยให้เป็นเครื่องมือในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ของประเทศ กำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคที่น ำไปสู่ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนต่ำง ๆ เอ้ือต่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 

o แนวทำงกำรพัฒนำ  
1) พัฒนำกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมำตรกำรต่ำง ๆ  

ให้สอดคล้องกับบริบทและเอ้ือต่อกำรพัฒนำประเทศ โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ ทบทวนควำมจ ำ เป็นและ 
ควำมเหมำะสมของกฎหมำยที่มีอยู่ทุกล ำดับชั้นของกฎหมำย แก้ไขปรับปรุงกฎหมำยให้ทันสมัย ยกเลิก
กฎหมำยที่มีเนื้อหำไม่จ ำเป็น หรือเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ เพ่ือให้กฎหมำยช่วยสร้ำงสรรค์ควำมเป็นธรรม 
ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และกระจำยควำมเจริญทำงเศรษฐกิจและสังคม มีควำมสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่ำงประเทศ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อประชำชนโดยรวมให้เอ้ือต่อกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐในกำรพัฒนำประเทศ  
เพ่ือรองรับกำรพัฒนำภูมิภำคและจังหวัดที่มีประสิทธิภำพ เอ้ือต่อกำรใช้นวัตกรรมทั้งในภำครัฐและเอกชน  
ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพำะกำรก ำหนดวงรอบในกำรทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย 
ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลำ รวมทั้งกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยทุกรอบระยะเวลำที่ก ำหนด  

2) มีวิธีกำรบัญญัติกฎหมำยอย่ำงมีส่วนร่วม ต้องด ำเนินกำรให้มี 
กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำยอย่ำงรอบด้ำนและ  
เป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรวิเครำะห์ต่อประชำชน และน ำมำประกอบกำร
พิจำรณำในกระบวนกำรตรำกฎหมำยทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนำกฎหมำยทุกฉบับและทุกล ำดับศักดิ์ให้สอดคล้อง
และเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เอ้ืออ ำนวยต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน กำรด ำเนินงำนของ
ภำครัฐที่เหมำะสม กำรพัฒนำประเทศ กำรให้บริกำรประชำชน 

3) ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนกำรกฎหมำย 
สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรพัฒนำกฎหมำย กำรบังคับใช้และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
เพ่ือให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสนับสนุนให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรกระบวนกำรทำงกฎหมำย  
โดยเพ่ิมช่องทำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนกำร เพ่ือให้กฎหมำยเป็นเครื่องมือ  
ในกำรพัฒนำประเทศ และมีเนื้อหำเป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม   

o เป้ำหมำยของแผนย่อย (Y1) 
220103 ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกฎหมำย มีควำมสอดคล้อง 

ห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chains) ของเป้ำหมำยแผนย่อย ดังนี้ 
- องค์ประกอบ V02 กระบวนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม 
  ปัจจัย F0201 กำรแสดงควำมคิดเห็นของประชำชน 
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o กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส ำนักงำน

เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร มีส่วนในกำรขับเคลื่อนให้เกิดกำรบรรลุเป้ำหมำยประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ 
กฎหมำย มุ่งเน้นกำรสนับสนุนกระบวนกำรตรำกฎหมำยเพ่ือน ำไปปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดผลสัมฤทธิ์
ตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย สร้ำงควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันและสังคมเป็นธรรม ตลอดจน 
กำรบังคับใช้กฎหมำยเป็นไปด้วยควำมโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ ลดควำมเหลื่อมล้ ำและไม่เลือกปฏิบัติ  
ผ่ำนกำรจัดท ำโครงกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยต่ำง ๆ ระบบเข้ำชื่อ 
เสนอกฎหมำย (e - Initiative) กำรรับฟังควำมคิดเห็นและวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกร่ำงกฎหมำย  
ที่เสนอโดยสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ที่ได้รับผลกระทบจำกร่ำงกฎหมำยได้ร่วมแสดงควำมคิดเห็นเพ่ือสะท้อนให้รัฐสภำได้รับฟังและน ำไปประกอบกำร 
ตรำกฎหมำย ซึ่งจะท ำให้กำรตรำกฎหมำยของรัฐสภำมีประสิทธิภำพเกิดผลสัมฤทธิ์   

2.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ  ฉบับที่  13  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เป็นแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับแรกที่เริ่มต้นกระบวนกำรยกร่ำงกรอบแผนภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
และจะมีผลในกำรใช้เป็นกรอบเพ่ือก ำหนดแผนระดับปฏิบัติกำรในช่วง 5 ปีที่สองของยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
ยังคงน้อมน ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นหลักปรัชญำน ำทำงในกำรขับเคลื่อนและวำงแผนกำรพัฒนำ
ประเทศไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยในมิติต่ำง ๆ ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติอย่ำงเป็นรูปธรรม และมุ่งไปในอนำคตให้มี
ควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)   

โดย แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้
อำศัยหลักกำรและแนวคิด 4 ประกำร ดังนี้ 1) หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสืบสำน รักษำ  
ต่อยอดกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่ำนกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำประเทศอย่ำงมีเหตุผล 
ควำมพอประมำณ ภูมิคุ้มกันบนฐำนของควำมรู้  คุณธรรม และควำมเพียร 2) กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำร 
“ล้มแล้ว ลุกไว” โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำใน 3 ระดับ ประกอบด้วย (1) กำรพร้อมรับ (2) กำรปรับตัว และ  
(3) กำรเปลี่ยนแปลงเพ่ือพร้อมเติบโตอย่ำงยั่งยืน 3) เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของสหประชำชำติ   
โดยก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำที่อยู่บนพ้ืนฐำนของแนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง” มุ่งเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดี
ให้กับประชำชนทุกกลุ่ม และ 4) กำรพัฒนำเศรษฐกิจชีวภำพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว  
โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และควำมคิด
สร้ำงสรรค์เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ ควบคู่กับกำรรักษำควำมสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์และกำรใช้
ประโยชน์จำกฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

กำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำประเทศในระยะของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 13 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ “พลิกโฉมประเทศไทยสู่สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจสร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” 
เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ข้ำงต้น แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 จึงได้ก ำหนด
เป้ำหมำยหลักของกำรพัฒนำจ ำนวน 5 ประกำร ประกอบด้วย 1) กำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิต 
สู่เศรษฐกิจฐำนนวัตกรรม 2) กำรพัฒนำคนส ำหรับโลกยุคใหม่ 3) กำรมุ่งสู่สังคมแห่งโอกำสและควำมเป็นธรรม  
4) กำรเปลี่ยนผ่ำนกำรผลิตและบริโภคไปสู่ควำมยั่งยืน และ 5) กำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถของประเทศ 
ในกำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงและควำมเสี่ยงภำยใต้บริบทโลกใหม่  
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แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 ได้ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ 
จ ำนวน 13 หมุดหมำย เพ่ือเป็นกำรบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรำรถนำจะ “เป็น” หรือมุ่งหวังจะ “มี”  
โดยหมุดหมำยทั้ง 13 ประกำร แบ่งออกได้เป็น 4 มิติ ดังนี้ 

1) มิติภำคกำรผลิตและบริกำรเป้ำหมำย 
หมุดหมำยที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน ำด้ำนสินค้ำเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง 
หมุดหมำยที ่2 ไทยเป็นจุดหมำยของกำรท่องเที่ยวที่เน้นคุณภำพและควำมยั่งยืน 
หมุดหมำยที่ 3 ไทยเป็นฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำที่ส ำคัญของโลก 
หมุดหมำยที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์และสุขภำพมูลค่ำสูง 
หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยุทธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ 

     ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
หมุดหมำยที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลำงอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและ 

     อุตสำหกรรมดิจิทัลของอำเซียน 
2) มิติโอกำสและควำมเสมอภำคทำงเศรษฐกิจและสังคม 

หมุดหมำยที่ 7 ไทยมีวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภำพสูง 
     และสำมำรถแข่งขันได ้

หมุดหมำยที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
หมุดหมำยที่ 9 ไทยมีควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลง และมีควำมคุ้มครองทำงสังคม 

     ที่เพียงพอ เหมำะสม 
3) มิติควำมยั่งยืนของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

หมุดหมำยที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนต่ ำ 
หมุดหมำยที่ 11 ไทยสำมำรถลดควำมเสี่ยงและผลกระทบจำกภัยธรรมชำติและ 

        กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
4) มิติปัจจัยผลักดันกำรพลิกโฉมประเทศ 

หมุดหมำยที่ 12 ไทยมีก ำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ตอบโจทย์ 
        กำรพัฒนำแห่งอนำคต 

หมุดหมำยที ่13 ไทยมีภำครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภำพ และตอบโจทย์ประชำชน 
โดยมีควำมเชื่อมโยงระหว่ำงหมุดหมำยกำรพัฒนำกับเป้ำหมำยหลักแสดงไว้ในภำพที่ 1 

โดยหมุดหมำยกำรพัฒนำที่ก ำหนดขึ้นเป็นประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณำกำรที่ครอบคลุมกำรพัฒนำตั้งแต่ 
ในระดับต้นน้ ำจนถึงปลำยน้ ำ และสำมำรถน ำไปสู่ผลพัฒนำทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน ท ำให้หมุดหมำยแต่ละประกำรสำมำรถสนับสนุนเป้ำหมำยหลักได้มำกกว่ำหนึ่งข้อ 
นอกจำกนี้กำรพัฒนำภำยใต้แต่ละหมุดหมำยไม่ได้แยกขำดจำกกัน แต่มีกำรสนับสนุนหรือเอ้ือประโยชน์  
ซึ่งกันและกัน 
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1. การปรับโครงสร้าง 

ภาคการผลิตและบริการ 
สู่เศรษฐกิจ 

ฐานนวัตกรรม 

 
 

2. การพัฒนาคน 
ส าหรับโลกยุคใหม่ 

  
 

 
 
 
 
 

 เกษตรและเกษตร
แปรรูปมูลค่ำสูง 
 

 
 

เกษตรและเกษตร
แปรรูปมูลค่ำสูง 
 

 เกษตรและเกษตร
แปรรูปมูลค่ำสูง 

 เกษตรและเกษตร
แปรรูปมูลค่ำสูง 

 เกษตรและเกษตร
แปรรูปมูลค่ำสูง 

 กำรท่องเที่ยว 
เน้นคณุภำพ 
และควำมยั่งยืน 
 

 
 
 

กำรท่องเที่ยว 
เน้นคณุภำพ 
และควำมยั่งยืน 

 กำรท่องเที่ยว 
เน้นคณุภำพ 
และควำมยั่งยืน 

 กำรท่องเที่ยว 
เน้นคณุภำพ 
และควำมยั่งยืน 

 กำรแพทย์และ
สุขภำพมูลค่ำสงู 

 ฐำนกำรผลติ 
ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
 

 ฐำนกำรผลติ 
ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
 

 กำรแพทย์และ
สุขภำพมูลค่ำสูง 
 

 ฐำนกำรผลติ 
ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 

 อิเลก็ทรอนิกส์
อัจฉริยะและดิจทิัล 
 

 กำรแพทย์และ
สุขภำพมูลค่ำสูง 
 

 กำรแพทย์และ
สุขภำพมูลค่ำสูง 
 

 ประตูกำรค้ำ 
กำรลงทุนและ 
โลจิสตกิส ์

 ประตูกำรค้ำ 
กำรลงทุนและ 
โลจิสตกิส ์
 

 พื้นทีแ่ละเมือง
อัจฉริยะ 
 

 ประตูกำรค้ำ 
กำรลงทุนและ 
โลจิสตกิส ์
 

 ประตูกำรค้ำ 
กำรลงทุนและ 
โลจิสตกิส ์

 SMEs ที่เข้มแข็ง  
แข่งขนัได้ 
 

 พื้นทีแ่ละเมือง
อัจฉริยะ 
 

 เศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคำร์บอนต่ ำ 

 อิเลก็ทรอนิกส์
อัจฉริยะและ
ดิจิทัล 
 

 อิเลก็ทรอนิกส์
อัจฉริยะและ 
ดิจิทัล 
 

 พื้นทีแ่ละเมือง
อัจฉริยะ 

 เศรษฐกิจ
หมุนเวียนและ
สังคมคำร์บอนต่ ำ 

 ภัยธรรมชำติและ 
กำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ 

 SMEs ที่เข้มแข็ง  
แข่งขนัได้ 
 

 SMEs ที่เข้มแข็ง  
แข่งขนัได้ 

 ควำมยำกจนข้ำมรุ่น
และควำมคุม้ครอง
ทำงสังคม 
 

 ภัยธรรมชำติและ
กำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ 
 

 ภำครัฐที่ทนัสมัย 
มีประสทิธิภำพ 

 พื้นทีแ่ละเมือง
อัจฉริยะ 
 

 พื้นทีแ่ละเมือง
อัจฉริยะ 
 

 เศรษฐกิจหมนุเวียน
และสังคมคำร์บอน
ต่ ำ 
 

    

 เศรษฐกิจหมนุเวียน 
และสังคมคำร์บอน
ต่ ำ 

 ควำมยำกจนข้ำมรุ่น 
และควำมคุม้ครอง
ทำงสังคม 

 ก ำลังคนสมรรถนะสูง     

   ก ำลังคนสมรรถนะสูง  ภำครัฐที่ทนัสมัย 
มีประสทิธิภำพ 
 

    

ภำพที่ 1 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงหมุดหมำยกำรพัฒนำกับเป้ำหมำยหลัก 
 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร มีพันธกิจและกำรด ำเนินงำนที่สำมำรถสนับสนุน 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ในเป้ำหมำยหลักและหมุดหมำยกำร
พัฒนำที่ 13 โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  

 
 
 

4. การเปลี่ยนผ่าน
การผลิตและบริโภค 

ไปสู่ความยั่งยืน 

5. การเสริมสร้าง
ความสามารถ 

ของประเทศในการรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลง 

และความเสี่ยงภายใต้
บรบิทโลกใหม่ 

3. การมุ่งสูส่ังคม 
แห่งโอกาสและ 
ความเป็นธรรม 

 

 1  1  1  1  1 

 2  2  2  4 

 3  4  6  3 
 3 

 4  4  5  5 

 5  5 

 8 

 7 

 6  6 

 7 

 8 

 8 

 7 

 8 

 9 

 8 

 9 

 10 

 11 

 10 

 11 

 13 

 10 

 13 

 12 

 12 

 10 

 2 
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1. ความเชื่อมโยงของหมุดหมายที่ 13 กับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 และยุทธศาสตร์ชาติ 

หมุดหมำยที่ 13 ไทยมีภำครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภำพ และตอบโจทย์ประชำชน 
ตอบสนองต่อเป้ำหมำยหลักของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 จ ำนวน 2 เป้ำหมำย ได้แก ่ 

1) เป้ำหมำยหลักที่ 3 : กำรมุ่งสู่สังคมแห่งโอกำสและควำมเป็นธรรม 
ตัวชี้วัด : ควำมแตกต่ำงของควำมเป็นอยู่ (รำยจ่ำย) ระหว่ำงกลุ่มประชำกร 

ที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจสูงสุด ร้อยละ 10 และต่ ำสุดร้อยละ 40 
ค่ำเป้ำหมำยในปี 2570 : ต่ ำกว่ำ 5 เท่ำ 

2) เป้ำหมำยหลักที่ 5 : กำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถของประเทศในกำรรับมือ 
กับกำรเปลี่ยนแปลงและควำมเสี่ยงภำยใต้บริบทโลกใหม่ 

ตัวชี้วัด : ดัชนีรวมสะท้อนควำมสำมำรถในกำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลง 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี (4) : อันดับประสิทธิภำพของรัฐบำล 
ค่ำเป้ำหมำยในปี 2570 : อันดับที่ 15  

กำรพัฒนำตำมหมุดหมำยที่ 13 จะสำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำม
ยุทธศำสตร์ชำติใน 4 ด้ำน ได้แก่  

1) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง  
2) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
3) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม  
4) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

  นอกจำกนี้ หมุดหมำยที่ 13 ยังมีควำมเชื่อมโยงกับเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติใน 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 17 ควำมเสมอภำคและหลักประกันสังคม ประเด็นที่ 20  
กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ ประเด็นที่ 21 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และประเด็นที่ 22 กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 

2. เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมายการพัฒนาที่ 13 
ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

เป้ำหมำยที่ 1 กำรบริกำรภำครัฐ มีคุณภำพ เข้ำถึงได้ 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของภำครัฐ ไม่น้อยกว่ำ 

ร้อยละ 90 
เป้ำหมำยที่ 2 ภำครัฐมีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ผลกำรส ำรวจรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ในองค์ประกอบ ดัชนีรัฐบำล

อิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีกำรมีส่วนร่วมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีทุนมนุษย์ และดัชนีกำรให้บริกำรภำครัฐออนไลน์  
ไมเ่กินอันดับที่ 40 ของโลก และมีคะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 0.82 

แผนที่กลยุทธ์ของหมุดหมำยกำรพัฒนำที่ 13 ไทยมีภำครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภำพ 
และตอบโจทย์ประชำชน รำยละเอียดปรำกฏตำมภำพท่ี 2 
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ภำพที่ 2 แผนที่กลยุทธ์ของหมุดหมำยที่ 13 ไทยมีภำครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภำพ และตอบโจทย์ประชำชน 
 

3. กลยุทธ์การพัฒนาของหมุดหมายการพัฒนาที่ 13 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรสำมำรถตอบสนองต่อกลยุทธ์กำรพัฒนำ 

ของหมุดหมำยที่ 13 ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรภำครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด 
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ทบทวนกระบวนกำรท ำงำนของภำครัฐควบคู่กับกำรพัฒนำ 

กำรบริกำรภำครัฐในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ โดยปรับเปลี่ยนกระบวนกำรท ำงำนของภำครัฐจำกกำรควบคุม 
มำเป็นกำรก ำกับดูแลหรือเพ่ิมควำมสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพำะขั้นตอนกำรอนุมัติ อนุญำตต่ำง ๆ พร้อมทั้ง 
ปรับกระบวนกำรท ำงำนภำครัฐโดยลดขั้นตอนที่ไม่จ ำเป็นและให้มีกำรเชื่อมโยงกำรให้บริกำรระหว่ำงหน่วยงำน
ให้เกิดกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร โดยก ำหนดเป้ำหมำยกำรบริกำรภำครัฐแบบเบ็ดเสร็จในทุกบริกำรที่ภำครัฐ 

เป้าหมายหลัก 
ของแผน 13 

เป้าหมายระดับ 
หมุดหมาย 
 

ตัวชี้วดั 
และค่าเปา้หมาย 

3. การมุ่งสู่สงัคมแหง่โอกาส 
และความเป็นธรรม 

5. การเสริมสร้างความสามารถของ
ประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและ 
การเปลีย่นแปลงภายใตบ้รบิทโลกใหม่ 

1. การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 
(สะดวก ประหยัด ตอบโจทย์ประชำชน) 

ภาครัฐท่ีมีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 
(เปิดกว้ำง ทันสมัย โปร่งใส) 

ควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของภำครัฐ 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 

ผลกำรส ำรวจรัฐบำลอเิล็กทรอนกิส์ ในองค์ประกอบดัชนีรฐับำล
อิเลก็ทรอนิกส์ ดัชนีกำรมีส่วนร่วมทำงอเิลก็ทรอนิกส์ ดัชนีทุนมนุษย ์ 
และดัชนีกำรใหบ้รกิำรภำครัฐออนไลน์ ไม่เกินอันดับที่ 40 ของโลก  
และมีคะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 0.82 ของโลก และมีคะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 0.82 

 แผนที่กลยุทธ์ของหมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
ประชาชน 

กลยุทธ์การพัฒนา 
(กลยุทธ์ย่อย) กลยุทธ์ที่ 1 กำรพฒันำ

คุณภำพกำรให้บริกำร
ภำครัฐที่ตอบโจทย์ 

สะดวก และประหยัด 

กลยุทธ์ที่ 2 กำรปรับเปลี่ยน 
กำรบริหำรจัดกำรและโครงสร้ำง
ของภำครัฐให้ยืดหยุ่น เช่ือมโยง  
เปิดกว้ำง และมีประสิทธิภำพ  
เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง 
ที่เอื้อต่อกำรพฒันำประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 3 กำรปรับเปลี่ยน
ภำครัฐเป็นรัฐบำลดิจิทลั 

ที่ใช้ข้อมูลในกำรบรหิำรจัดกำร
เพื่อกำรพัฒนำประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงระบบ
บรหิำรภำครัฐทีส่่งเสริม 

กำรปรับเปลี่ยนและพัฒนำ
บุคลำกรให้มทีักษะทีจ่ ำเป็น 

ในกำรให้บริกำรภำครัฐดิจทิัล 
และปรับปรงุกฎหมำย ระเบียบ 

มำตรกำรภำครฐัให้เอื้อ 
ต่อกำรพฒันำประเทศ 

1.1 ยกเลิกภำรกิจกำร 
ให้บริกำรท่ีสำมำรถเปิดให้
ภำคส่วนอื่นให้บริกำรแทน 

1.2 ทบทวนกระบวนกำร
ท ำงำนของภำครัฐควบคู่
กับพัฒนำกำรบริกำร
ภำครัฐรูปแบบดิจิทัล 
แบบเบ็ดเสร็จ 

2.1  เร่งทบทวนบทบำท
ภำครัฐและกระจำย
อ ำนำจกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ 

2.2  สร้ำงธรรมำภิบำลและ
ควำมโปร่งใสในกำร
ท ำงำนของภำครัฐ 

3.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูล
ภำครัฐทั้งหมด 
ให้เป็นดิจิทัล 

3.2 ปรับเปลี่ยน
กระบวนกำรท ำงำน
ภำครัฐเป็นดิจิทัล 

4.1 ปรับระบบกำรบริหำร
ทรัพยำกร บุคคลภำครัฐ
เพื่อดึงดูดและรักษำ 
ผู้มีศักยภำพมำขับเคลื่อน  
กำรพัฒนำประเทศ 

4.2 ยกเลิกกฎหมำยท่ีหมด 
ควำมจ ำเป็นและพัฒนำ
กฎหมำยท่ีเอ้ือต่อ 
กำรพัฒนำประเทศ 
ตลอดจนปรับปรุง
กระบวนกำรยุติธรรมให้มี
ประสิทธิภำพสูงข้ึน 
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ยังต้องด ำเนินกำรให้เกิดกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมตั้งแต่ระดับนโยบำย แผนงบประมำณ 
ก ำลังคน และกำรติดตำมประเมินผล ให้เป็นเอกภำพและมุ่งสู่เป้ำหมำยร่วมกัน 

กลยุทธ์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรและโครงสร้ำงของภำครัฐให้ยืดหยุ่น 
เชื่อมโยง เปิดกว้ำงและมีประสิทธิภำพเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำประเทศ 

กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 เร่งทบทวนบทบำทภำครัฐและกระจำยอ ำนำจกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ โดยปรับบทบำทและภำรกิจใหม่ให้รองรับแนวทำงกำรพัฒนำประเทศและสถำนกำรณ์ในอนำคต 
ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยเฉพำะในเรื่องโครงสร้ำงภำครัฐ อัตรำก ำลัง 
งบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เกิดควำมยืดหยุ่น คล่องตัว และแก้ไขปรับปรุง  พัฒนำกฎหมำย กฎระเบียบ  
ให้เอ้ือต่อกำรท ำงำนร่วมกันของหน่วยงำนภำครัฐ ทั้งนี้ ควรมีกำรก ำหนดกลไกที่สำมำรถให้หน่วยงำนของรัฐ
สำมำรถปรับเปลี่ยนกำรท ำงำนหรือสร้ำงนวัตกรรมโดยไม่ติดอยู่ภำยใต้กรอบเงื่อนไขของกฎระเบียบเดิมโดยเร็ว
เป็นอันดับแรก 

กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำลภำครัฐ โดยเปิดเผยข้อมูล
ผ่ำนเทคโนโลยีต่ำง ๆ ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในกำรให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ควำมคิดเห็น 
และตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนรัฐผ่ำนช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกันที่หลำกหลำย  
มีกำรบูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรและน ำไปประกอบกำรตัดสินใจของหน่วยงำนของรัฐในกำรแก้ปัญหำและ 
กำรพัฒนำร่วมกัน เพ่ือลดกำรทุจริตคอรัปชั่น 

กลยุทธ์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนภำครัฐเป็นรัฐบำลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำร 
เพ่ือกำรพัฒนำประเทศ 

กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรท ำงำนภำครัฐเป็นดิจิทัล โดยออกแบบ
กระบวนกำรท ำงำนใหม่ ยกเลิกกำรใช้เอกสำรและขั้นตอนกำรท ำงำนที่หมดควำมจ ำเป็นหรือมีควำมจ ำเป็นน้อย 
น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนกำรท ำงำน ตั้งแต่กำรวำงแผน กำรปฏิบัติงำน และกำรติดตำม
ประเมินผล โดยเฉพำะกำรให้บริกำรประชำชนและผู้ประกอบกำรให้มีควำมคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว มีช่องทำง
และรูปแบบกำรให้บริกำรที่หลำกหลำยที่สอดคล้องกับกำรท ำงำนแบบดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้ำงระบบบริหำรภำครัฐที่ส่งเสริมกำรปรับเปลี่ยนและพัฒนำ
บุคลำกร ให้มีทักษะที่จ ำเป็นในกำรให้บริกำรภำครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ มำตรกำรภำครัฐ  
ให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำประเทศ 

กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 ปรับระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐเพ่ือดึงดูด 
และรักษำผู้มีศักยภำพมำขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์องค์กร
และกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่สำมำรถด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทำงปฏิบัติได้อย่ำงแท้จริง  
โดยจะต้องทบทวนแนวทำงกำรขับเคลื่อนภำรกิจเพ่ือให้ภำครัฐมีขนำดและต้นทุนที่เหมำะสม ตลอดจน
ปรับเปลี่ยนต ำแหน่งงำนที่สำมำรถถ่ำยโอนภำรกิจมำเป็นต ำแหน่งงำนหลักที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำ
ประเทศ อีกทั้งปรับปรุงรูปแบบกำรจ้ำงงำนภำครัฐให้หลำกหลำย ยืดหยุ่น ครอบคลุมกำรจ้ำงงำนในรูปแบบ
สัญญำ หรือรูปแบบกำรท ำงำนไม่ตลอดชีพมำกขึ้น และลดกำรจ้ำงงำนแบบตลอดชีพ เพ่ือให้สำมำรถตอบสนอง
ต่อบริบทและเงื่อนไขกำรจ้ำงงำนในปัจจุบันและดึงดูดผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเข้ำมำปฏิบัติงำนในภำครัฐ 
เพ่ือผลักดันภำรกิจได้อย่ำงทันกำรณ์และมีประสิทธิภำพ พร้อมทั้งให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ ำงพ้ืนที่นวัตกรรม 
รูปแบบกำรจ้ำงงำนเพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว เป็นรูปธรรม และเหมำะสม 
รวมทั้งส่งเสริมกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรภำครัฐด้ำนดิจิทัลแบบองค์รวม ตลอดจนพัฒนำทัศนคติ จริยธรรม 
องค์ควำมรู้ และทักษะ พร้อมทั้งพัฒนำระบบกำรประเมินผลบุคลำกรภำครัฐที่สำมำรถส่งเสริมและสะท้อน
ศักยภำพในกำรร่วมขับเคลื่อนเป้ำหมำยของประเทศอย่ำงเป็นระบบ ทั้งในระดับองค์กร ระดับทีม และระดับ
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บุคคล ตลอดจนระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลที่สำมำรถยกระดับกำรใช้ทรัพยำกรบุคคลทุกคน 
ให้เกิดควำมคุ้มค่ำและประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศ 

กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2 ยกเลิกกฎหมำยที่หมดควำมจ ำเป็นและพัฒนำกฎหมำย 
ที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำประเทศ ตลอดจนปรับปรุงกระบวนกำรยุติธรรมให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น โดยภำครัฐต้องให้
ควำมส ำคัญกับกำรบังคับใช้กฎหมำยที่จริงจัง กำรปรับเปลี่ยนบทบำทมำเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกแก่ภำคเอกชน 
และประชำชนในกำรพัฒนำ และปฏิรูปกฎหมำยให้มีเป้ำหมำยที่วัดได้ในกำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของคนไทย 
และกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ รวมทั้งปรับปรุงกระบวนกำรยุติธรรมให้มีประสิทธิภำพ
สูงขึ้นและมีกำรท ำงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงบูรณำกำร เพ่ือให้เกิดกระบวนกำรท ำงำนที่รวดเร็ว 
เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้อย่ำงทั่วถึง รวมทั้ง ก ำหนดให้มี
หน่วยงำนกลำงด ำเนินกำรเร่งรัดกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยที่ล้ำสมัย ยกเลิกกฎหมำยที่หมดควำมจ ำเป็น 
ซ้ ำซ้อน หรือเป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำนและกำรปรับตัวให้ทันกำรณ์ของภำครัฐ โดยเฉพำะกฎหมำยที่ขัดกับ
กำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลในทุกระดับและกฎหมำยที่เก่ียวกับกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำรของภำครัฐที่ต้องมุ่งเป้ำ 
ร่วมกันในกำรพัฒนำประเทศ พร้อมทั้งจัดให้มีกำรพัฒนำและบูรณำกำรฐำนข้อมูลกลำงด้ำนกฎหมำยของประเทศ 
ที่มคีวำมปลอดภัยสูง สะดวก เข้ำถึงได้ง่ำย จ ำแนกประเภทตำมกำรใช้งำนผู้ใช้บริกำร 

2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง  

 แผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



สว่นที� 3
สาระสาํคัญแผนปฏิบติัราชการ
(ระยะ 5 ป�) พ.ศ. 2566 - 2570
ของสาํนกังานเลขาธกิาร
สภาผูแ้ทนราษฎร 
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ส่วนที่ 3 สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการ (ระยะ 5 ปี) พ.ศ. 2566 – 2570 ของส านักงาน   
           เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

3.1  ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรค ำนึงถึงสภำพกำรเปลี่ยนแปลงจำกบริบทภำยนอกที่มี
ควำมผันผวน ประกอบกับประเทศไทยเผชิญกับวิกฤติกำรณ์โรคระบำด Covid - 2019 ที่ส่งผลกระทบ 
ไปทั่วโลกในห้วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรจึงมีควำมจ ำเป็นต้องปรับตัวและ 
ปรับบทบำทให้สอดคล้องกับควำมไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นและเตรียมควำมพร้อมกับมำตรกำรรองรับกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นได้อีกในอนำคต เพ่ือให้องค์กรสำมำรถด ำเนินกำรตำมภำรกิจงำนได้อย่ำง
รำบรื่น สำมำรถส่งมอบบริกำรต่ำง ๆ ให้แก่ประชำชน ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพมำกที่สุด  อีกทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องไม่ว่ำจะเป็นนโยบำยของรัฐบำล ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ และแผนระดับชำติอ่ืน ๆ รวมทั้งกฎหมำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 
ในมิติกำรบริหำร โดยเฉพำะในประเด็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) ที่เป็นกรอบกำรพัฒนำของโลก รวมทั้งกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำไทยในเวทีรัฐสภำระหว่ำงประเทศ 
นโยบำยของผู้บริหำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงงำนรัฐสภำ สถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง เศรษฐกิจสังคม 
ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยำกำรต่ำง ๆ ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญที่ส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรน ำมำวิเครำะห์ควำมต้องกำรและสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร  
เพ่ือจัดท ำประเด็นกำรพัฒนำให้ครอบคลุมที่สุด โดยส ำนักนโยบำยและแผนได้จัดโครงกำรทบทวนและ 
ปรับแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
กิจกรรมที่ 1 : สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท แผนกำรปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง  
และบริบทโลกท่ีเปลี่ยนแปลง จ ำนวน 2 รุ่น และกิจกรรมที่ 2 : ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเลขำธิกำร
สภำผู้แทนรำษฎรในอีก 5 ปีข้ำงหน้ำ ซึ่งมีผู้บริหำรส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนของแต่ละส ำนักเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดประเด็นกำรพัฒนำ และเสนอแนะ
ข้อมูลต่ำงๆ ผ่ำนเครื่องมือ SWOT  Analysis และสังเครำะห์ออกมำเป็นจุดแข็งองค์กร (Strength)  
จุดอ่อนองค์กร (Weakness) โอกำสและควำมท้ำทำยขององค์กร (Opportunity) และภัยคุกคำมซึ่งเป็น
สภำพแวดล้อมที่จะส่งผลภำยนอกกระทบต่อองค์กร (Threat) ซึ่งกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมนั้นสำมำรถ
จ ำแนกกำรวิเครำะห์ได้เป็นกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั่วไป (General environment)  และกำรวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมเฉพำะหรือสภำพแวดล้อมขององค์กร (Specific or task environment) ดังนี้ 

กำรวิ เครำะห์สภำพแวดล้อมทั่ ว ไป (General environment) สภำพแวดล้อมทั่ ว ไป  
คือสภำพแวดล้อมที่ไม่มีผลกระทบต่อกระบวนกำรท ำงำนหรือระบบกำรผลิตและผลผลิตขององค์กรโดยตรง 
โดยใช้เทคนิคในกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั่วไป เรียกว่ำ PEST Analysis ซึ่งประกอบด้วย  

(1) ปัจจัยทำงด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย (Political and legal) ได้แก่ ผลกระทบจำกระบบ
กำรเมืองและกฎหมำยรวมถึงแนวนโยบำยต่ำง ๆ ของรัฐที่มีต่อองค์กร ระบบกำรเมืองและกฎหมำยของแต่ละ
ประเทศท่ีแตกต่ำงกันจะส่งผลกระทบต่อองค์กรต่ำงกัน  

(2) ปัจจัยทำงเศรษฐกิจ (Economic factors) เป็นปัจจัยที่ เกี่ยวกับภำพรวมทำงด้ำน
เศรษฐกิจของประเทศในแต่ละช่วงเวลำที่เปลี่ยนแปลงไป และส่งผลกระทบทั้งในองค์กรภำครัฐและเอกชน 
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(3 )  ปัจจัยทำงด้ ำนสั งคมและวัฒนธรรม (Social and cultural dimension) ได้ แก่   
กำรพิจำรณำถึงลักษณะของสังคมที่องค์กรด ำเนินกำรอยู่ ค่ำนิยมในสังคม ประชำกร ทัศนคติ รวมถึงขบวนกำร
ทำงสังคมและกำรเลื่อนชั้นทำงสังคม  

(4) ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยี (Technology) ได้แก่ ระดับควำมรู้ควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำร 
ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับสังคมและระดับโลก ซึ่งเก่ียวข้องและส่งผลต่อกำรด ำเนินกิจกรรมขององค์กร เป็นเรื่องของ
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรโดยทั่วไป ไม่เฉพำะควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีกำรท ำงำนด้ำนใดด้ำนหนึ่งเท่ำนั้น  

สภำพแวดล้อมเฉพำะหรือสภำพแวดล้อมขององค์กร (Specific or task environment) 

 นอกจำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กรแล้ว กำรวิเครำะห์ยุทธศำสตร์ยังต้อง
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในองค์กรด้วย โดยเทคนิคกำรวิเครำะห์ระบบย่อยในองค์กรออกเป็น 7 ประกำร 
หรือที่เรียกว่ำ 7S Model ซึ่งประกอบด้วย 

(1) กลยุทธ์ (Strategy) หมำยถึง กำรวำงแผนกิจกรรมภำยในองค์กร โดยให้แผนที่วำงขึ้นมำนั้น
ได้สอดคล้องและเหมำะสมต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมภำยนอกและภำยในองค์กร  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ช่วยสนับสนุนให้องค์กรมีขีดควำมสำมำรถเหนือคู่แข่งขัน 

 (2) โครงสร้ำงองค์กร (Structure) หมำยถึง ลักษณะโครงสร้ำงขององค์กรที่แสดง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ รวมถึงขนำดกำรควบคุม กำรรวมอ ำนำจ  
และกำรกระจำยอ ำนำจของผู้บริหำร กำรแบ่งโครงสร้ำงงำนตำมหน้ำที่ ผลิตภัณฑ์ ผู้รับบริกำร และภูมิภำค 
ได้อย่ำงเหมำะสม 

(3) สไตล์ (Style) หมำยถึง รูปแบบในกำรท ำงำนของผู้บริหำรนั้นมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง
โดยเฉพำะผู้บริหำรระดับสูงจะมีอิทธิพลต่อควำมรู้สึกนึกคิดของพนักงำนภำยในองค์กร   

 (4) ระบบ (System) หมำยถึง กำรวิเครำะห์ถึงระบบงำนขององค์กร ทั้งเรื่องระบบ 
กำรบริหำรจัดกำร ระบบกำรปฏิบัติงำน เช่น ระบบสำรสนเทศ ระบบกำรวำงแผน ระบบงบประมำณ ระบบ
กำรควบคุม ระบบกำรจัดซื้อ ระบบในกำรสรรหำและคัดเลือกพนักงำน ระบบในกำรฝึกอบรม ตลอดจนระบบ  
ในกำรจ่ำยผลตอบแทน 

(5) บุคลำกร (Staff) หมำยถึง กำรคัดเลือกบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถ และมีกำรพัฒนำ
บุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง  

(6) ทักษะ (Skill) หมำยถึง กำรพิจำรณำถึงทักษะหรือควำมเชี่ยวชำญขององค์กรโดยรวม 
ว่ำมีควำมเชี่ยวชำญหรือมีควำมช ำนำญในด้ำนใด 

(7) ค่ำนิยม (Shared Value) หมำยถึง ค่ำนิยมร่วมกันระหว่ำงคนในองค์กร ควำมเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน 

เมื่อท ำกำรวิเครำะห์ตำมปัจจัยดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว องค์กรจะสำมำรถน ำข้อมูลมำก ำหนด
ประเด็นภำยใต้องค์ประกอบ SWOT Analysis ดังนี้ 
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 จุดแข็งและจุดอ่อนของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

โครงสร้างองค์กร (Structure) 

 ส่วนรำชกำรมีควำมมั่นคง มีกฎหมำย 
ที่เอ้ือต่อกำรปรับปรุงโครงสร้ำงและอ ำนำจหน้ำที่
อย่ำงคล่องตัว ในระดับองค์กรมีภำพโครงสร้ำงกำร
ท ำงำน บทบำทและภำรกิจงำนที่ชัดเจน 

 เ ป็ นศู นย์ กล ำ ง ข้ อมู ล ด้ ำ นนิ ติ บั ญญั ติ 
ที่สมำชิกรัฐสภำ คณะรัฐมนตรี และประชำชน
สำมำรถเข้ำถึ งและน ำไปใช้ เป็นข้อมูลในกำร
ปฏิบัติงำนและเพ่ือประโยชน์ด้ำนอื่น ๆ 

 

 โครงสร้ำงระบบรำชกำรที่มีขนำดใหญ่  
มีปริมำณงำนมำก เกิดกำรทับซ้อนภำรกิจงำน
ระหว่ำงหน่วยงำน ท ำให้ไม่เกิดกำรบูรณำกำร
ระหว่ำงหน่วยงำน 

 

ระบบการปฏิบัติงาน (System) 

 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  
มีอุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่
ทันสมัยพร้อมให้กำรสนับสนุนภำรกิจและให้บริกำร
สมำชิกรัฐสภำ ข้ำรำชกำร บุคคลในวงงำนรัฐสภำ
และประชำชนที่ เข้ำมำรับบริกำร ในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 

 มี ช่ อ ง ท ำ ง ใ ห้ ป ร ะ ช ำ ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม 
ในกระบวนกำรนิติบัญญัติที่หลำกหลำยทั้งในรูปแบบ
ออฟไลน์และออนไลน์ โดยพัฒนำระบบกำรเข้ำชื่อ
เสนอกฎหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่ำจะเป็นระบบ 
กำร เข้ ำ ชื่ อ เ สนอกฎหมำยผ่ ำ นร ะบบดิ จิ ทั ล  
(e - Initiative) และระบบกำรพัฒนำกระบวนงำน
ด้ำนนิติบัญญัติ (e - Legislative)  

 มีระเบียบ ขั้นตอน และมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนที่ชัดเจน และมีกำรเตรียมควำมพร้อมกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในสภำวะวิกฤติเป็นประจ ำ 

 มีระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำร
แหล่งข้อมูลด้ำนนิติบัญญัติที่ครบครัน สำมำรถ
น ำไปใช้อ้ำงอิงและเป็นประโยชน์ต่อวงกว้ำง 

 

 

 

 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  
ขำดกำรบูรณำกำรและฐำนข้อมูลเชิงลึก เ พ่ือ
สนับสนุนกำรท ำงำนของฝ่ำยนิติบัญญัติ และขำด
กำรประชำสัมพันธ์แหล่งข้อมูลข่ำวสำรภำยใน
หน่วยงำน จึงขำดข้อมูลเชิงลึกเพ่ือให้บริกำรและ
ผู้ใช้บริกำรไม่ทรำบแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ 
 ข ำ ด ค ว ำ ม ต่ อ เ นื่ อ ง ใ น ก ำ ร น ำ ร ะ บ บ

เทคโนโลยีสำรสนเทศหรือแนวทำงกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
ปัญหำข้อร้องเรียนหรือกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ 
จำกประชำชนอย่ำงเป็นระบบ 
 กำรตรวจสอบภำยในมีลักษณะเป็นงำน

ประจ ำ ยังไม่ครอบคลุมกำรบริหำรจัดกำรควำม
เสี่ยงทั้งหมด และขำดกำรเชื่อมโยงของแผนงำน 
แต่ละหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนเลขำธิกำร 
สภำผู้แทนรำษฎร  
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

 มีระบบกำรติดตำมประเมินผลตำมมำตรฐำน
หน่วยงำนภำครัฐอย่ำงเป็นรูปธรรม เช่น PMQA, ITA,  
ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร และ ISO เป็นต้น 

บุคลากร (Staff) 

 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  
มีแผนสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรในทุกสำยงำน 
และมีกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 
ผ่ำนองค์ควำมรู้ใหม ่ๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ 
 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้ แทนรำษฎร  

มีกำรก ำหนดควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ เช่น Succession 
Plan, Talent Management, Retention, Career Path 
ที่ชัดเจน และมีค่ำตอบแทนควำมก้ำวหน้ำเป็นขวัญ
ก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน 
 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 

สนับสนุนบุคลำกรให้มีกำรศึกษำที่สูงขึ้น เพ่ือน ำ
กลับมำพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนในสำยงำน
ต่ำง ๆ ในอนำคตได้ 
 มี กำรน ำระบบเทค โนโลยี ดิ จิ ทั ล และ

แอปพลิเคชั่นต่ำง ๆ มำใช้เพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้
สำมำรถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ทุกที่ ทุกเวลำ 

 

 จ ำนวนกำรลำออก โยกย้ำย หรือ Turnover 
rate เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้กรอบอัตรำก ำลังไม่สอดคล้อง
กับภำรกิจงำน 
 ช่องว่ ำ งระหว่ ำงวั ย  (Generation gap)  

มีแนวโน้มมีช่วงห่ำงมำกขึ้น  
 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรยังไม่

สำมำรถรักษำและดึงดูดผู้ปฏิบัติงำนที่มีศักยภำพ 
ให้อยู่กับองค์กรได้ในระยะยำว 

ความสามารถทักษะของบุคลากร (Skill) 

 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้ แทนรำษฎร  
มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ มีควำมช ำนำญ ควำมเชี่ยวชำญ 
และควำมเป็นมืออำชีพในกำรปฏิบัติ งำนรองรับ 
และสนับสนุนงำนด้ำนนิติบัญญัติ 
 มี ก ำ ร บ ริ ห ำ ร อ ง ค์ ค ว ำ ม รู้  (Learning 

Organization) และกำรบริ หำรจั ดกำรคว ำมรู้  
(Knowledge Management) ในทุกส ำนัก เพ่ือเป็น
กำรแลกเปลี่ยนทักษะควำมช ำนำญต่ำง ๆ อย่ำงทั่วถึง 

 

 

 บุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำน
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศแตกต่ำงกัน ซึ่งใน
ปัจจุบันมีเครื่องมือกำรใช้งำนใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง จึงท ำให้ยำกต่อกำรปรับตัวให้เท่ำทันบริบท
ภำยนอก รวมถึงกำรท ำงำนในรูปแบบเดิม ๆ ส่งผล
ต่อกำรใช้ทรัพยำกรไม่คุ้มค่ำ 
 บุคลำกรมีควำมเชี่ ยวชำญเฉพำะด้ ำน  

มีควำมรู้ ใ น เชิ งลึ ก  (ท ำ งำนได้ เ ฉพำะส่ วนที่
รับผิดชอบ) แต่ขำดควำมรู้ เชิงกว้ำง หรือกำรมี
ควำมรู้ในสหวิชำกำร (Multi - skill) 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ยุทธศาสตร์องค์กร/กลยุทธ์องค์กร (Strategy) 

 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  
มีแผนปฏิบัติรำชกำร (แผนระดับที่ 3) ซึ่งเป็นแผน
ยุทธศำสตร์องค์กรที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
(แผนระดับที่ 1) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
และแผนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
(แผนระดับที่ 2) ที่เก่ียวข้อง 
 มีกำรจัดท ำแผนระดับองค์กรที่สอดคล้อง

กับแผนปฏิบัติรำชกำร เช่น แผนปฏิบัติกำรด้ำน
ทรัพยำกรบุคคล แผนงำนด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 
แผนงำนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต เป็นต้น  
 มีโครงกำรและกิจกรรมที่ตอบสนองต่อ 

พันธกิจและทุกประเด็นยุทธศำสตร์ของส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร เพ่ือขับเคลื่อนให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ที่ก ำหนดไว้ 

 

 บุคลำกรบำงส่วนขำดควำมเข้ำใจในแผน
ยุทธศำสตร์ เช่น กำรเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
หรือประเด็นควำมเกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์ชำติลงสู่
แผนงำน กิจกรรม หรือโครงกำรต่ำง ๆ  
 กำรสื่อสำรและกำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์

ของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรยังไม่ชัดเจน
และไม่ทั่วถึงและยังไม่มีกำรน ำยุทธศำสตร์ไปสู่กำร
ปฏิบัติที่ครบถ้วน 
 โครงกำร/กิจกรรมของแต่ละส ำนักมีควำม

ซ้ ำซ้อน ส่งผลให้ไม่เกิดควำมคุ้มค่ำในกำรด ำเนินกำร 

รูปแบบการบริหาร (Style) 

 ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุง
โครงสร้ำงองค์กรให้สอดคล้องกับบริบทที่ทันสมัย  
มีควำมตื่นตัวและท ำงำนเชิงรุกเพ่ือปรับตัวให้เข้ำกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
 ผู้ บริหำรยึดหลักธรรมำภิบำล (Good 

Governance) ในกำรบริหำรงำน 
 นโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของ

ผู้บริหำรระดับสูงเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน ส่งผล
ให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรพัฒนำองค์กร 

 
 องค์กรมีขนำดใหญ่และมีล ำดับขั้นในกำร

บริหำรงำน ส่งผลให้ขำดควำมคล่องตัวในกำร
บริหำรงำน  
 ล ำดับชั้นสำยกำรบังคับบัญชำมีหลำยระดับ 

ส่งผลให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรปฏิบัติงำน 

ค่านิยมร่วมในการปฏิบัติงาน (Shared values) 

 เป็นองค์กรที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกระบวนกำร
นิติบัญญัติ สั่งสมควำมรู้และมำตรฐำนงำนมำอย่ำง
ยำวนำน 

 มีค่ำนิยมร่วมในกำรบริหำรงำน อำทิเช่น 
กำรส่งเสริมและรณรงค์ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม/ 
กำรสนับสนุนควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
 บุคลำกรมีจิ ตบริ กำรและมีควำม เป็ น 

มืออำชีพ 

 
 ประชำชนมีควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อน

เกี่ยวกับบทบำทภำรกิจงำนของส ำนักงำนเลขำธิกำร
สภำผู้แทนรำษฎร ส่งผลต่อภำพลักษณ์ขององค์กร 

 หน่วยงำนรำชกำรมีลักษณะวัฒนธรรม
องค์กรแบบตั้งรับ เน้นยึดกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบ
มำกเกินไป ท ำให้กระบวนกำรท ำงำนเกิดควำมล่ำช้ำ 
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 โอกาสและอุปสรรคของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

การเมือง (Politics) 

 นโยบำยของรัฐบำลตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ 
2 0  ปี  แ ผ น แ ม่ บ ท ภ ำ ย ใ ต้ ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์ ช ำ ติ   
เปิดโอกำสให้สถำบันนิติบัญญัติและส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ได้มีส่วนร่วมในกำร
ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรภำครัฐ 
ภำคเอกชน และประชำชนมำกยิ่งขึ้น 
 นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่

และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ ง ำนและกำร
ตรวจสอบจำกหน่วยงำนภำยนอก ท ำให้หน่วยงำน
ต้องพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 นโยบำยรัฐบำลดิจิทัลเปิดโอกำสให้ส ำนักงำน

เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ก้ำวสู่กำรเป็น Digital 
Parliament 

 

 กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองส่งผลต่อ
บทบำท ภำรกิจ และควำมต่อเนื่องในกำรบริหำร
จัดกำรขององค์กรฝ่ำยนิติบัญญัติและข้ำรำชกำร
ประจ ำ 
 ขำดเสถียรภำพทำงกำรเมือง ส่งผลให้มี 

กำรปรับเปลี่ยนนโยบำยบ่อยครั้ง ขำดควำมต่อเนื่อง
ในกำรบริหำรรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำร 
สภำผู้แทนรำษฎร 

เศรษฐกิจ (Economic) 

 นโยบำยกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ/กำรลงทุน
ของภำครัฐ ส่งผลให้เกิดมำตรกำร/โครงกำรใหม่ ๆ
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในภำพรวมของประเทศ 

 

 
 ภำวะเศรษฐกิจที่ถดถอยส่งผลกระทบต่อ

กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม และกำรบริหำร
จัดกำรองค์กรในเรื่องส ำคัญ เนื่ องจำกได้รับ
งบประมำณท่ีลดลง 

สั งคม วัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อม (Social 
cultural) 

 ประชำชนมีแนวโน้มเข้ ำมำมีส่วนร่ วม
ทำงกำร เมื อ งมำกขึ้ น  ส่ งผล ให้ องค์ กรต้องม ี
กำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ มีธรรมำภิบำล และมี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  
มี เครือข่ำยสื่อมวลชนให้กำรสนับสนุนในกำร
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ กิจกรรม โครงกำร ข้อมูล 
ข่ำวสำรของสถำบันนิติบัญญัติ 

 

 

 กำรแข่งขันในตลำดแรงงำนมีควำมเข้มข้น
มำกขึ้น ส่งผลให้คนรุ่นใหม่มีแนวโน้มเลือกท ำงำน 
ในภำคเอกชนหรือประกอบอำชีพอิสระมำกกว่ำเข้ำ
สู่ระบบรำชกำร ส่งผลให้กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง 
บุคลำกรภำครัฐในอนำคตต้องปรับตัวเพ่ือดึงดูด
บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเข้ำมำสู่องค์กร 
ให้มำกขึ้น 
 ควำม เสี่ ย ง จ ำกโ รคระบำด  ภั ย พิ บั ติ 

ทำงธรรมชำติหรือเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นภำยในประเทศ
ท ำให้เกิดอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน และเป็นควำม
เสี่ยงต่อควำมปลอดภัยของบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่ 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

เทคโนโลยี (Technology) 

 ควำมก้ำวหน้ำเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร
เปิดโอกำสให้ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 
น ำมำใช้พัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพ คุณภำพ 
ของบุคลำกร สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลถึงผู้รับบริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก 
รวดเร็ว มำกข้ึน 

 มีกำรน ำนวัตกรรมหรือองค์ควำมรู้ที่ทันสมัย
เข้ำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน รวมถึงมีเครื่องมือ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่
ประชำชนและผู้รับบริกำร เช่น ระบบกำรเข้ำชื่อ
เสนอกฎหมำย ระบบกำรประชุมออนไลน์ ระบบ 
กำรจัดกำรเอกสำรอัจฉริยะ เป็นต้น 

 กำรเข้ำสู่ยุคสังคมออนไลน์ท ำให้ประชำชน 
ให้ควำมสนใจข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ จำกสื่อสังคม
ออนไลน์มำกขึ้น ส่ งผลให้ส ำนักงำนเลขำธิกำร 
สภำผู้แทนรำษฎร มีช่องทำงในกำรสื่อสำรกับประชำชน
เพ่ิมขึ้น 
 กำรน ำ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มำใช้ ในกำร

ป ฏิ บั ติ ง ำ น ส่ ง ผ ล ใ ห้ ล ด ต้ น ทุ น ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย  
เกิดประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  

 

 คว ำมหล ำกหล ำยข อ ง ก ำ ร ใ ช้ ร ะบ บ
สำรสน เทศที่ เ พ่ิ มขึ้ น  ก่ อ ให้ เ กิ ดคว ำม เสี่ ย ง 
ในกำรรักษำควำมมั่นคงและปลอดภัยของระบบ
สำรสนเทศของรัฐสภำ 
 กำรแพร่ระบำดข้อมูลข่ำวสำรอันเป็นเท็จ

ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ต่ำง  ๆ กำรปลุกกระแส 
ส ร้ ำ ง ค ว ำ ม แ ต ก แ ย ก ร ว ม ถึ ง ภ ำ พ ลั ก ษ ณ ์
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรที่อำจ 
ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กร 
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3.2  บริบทความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และโอกาสทางยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 - 2570 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 3:  โมเดลกำรพัฒนำส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 

จำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและสภำพแวดล้อมภำยนอกที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร 
และสังเครำะห์ออกมำเป็นประเด็นตำมหลักกำร 7s Model และ PEST Model ผ่ำนเครื่องมือ SWOT 
Analysis ดังกล่ำวข้ำงต้นนั้น ท ำให้ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร สำมำรถน ำปัจจัยมำวิเครำะห์
ต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ (Strategic positioning) กล่ำวคือ ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรอยู่ใน
ต ำแหน่ง SO (Strength - Opportunity) มีจุดแข็งและโอกำส และมีควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ซึ่งสำมำรถ
ใช้เป็นข้อได้เปรียบในกำรผลักดันประเด็นกำรพัฒนำองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถใช้ยุทธศำสตร์ 
กำรขยำย - ขยำย (Maxi - Maxi Strategy) เป็นจุดแข็งในกำรแข่งขันเพ่ือยกระดับกำรพัฒนำกำรให้บริกำร
ประชำชนได้ในอนำคต และใช้โอกำสที่มี เ พ่ือลดจุดอ่อนของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  
อีกทั้ง ท่ำมกลำงกระแสควำมผันผวนของเศรษฐกิจและสังคมโลก หน่วยงำนภำครัฐมีควำมจ ำเป็นที่จะต้อง
ปรับตัวและปรับบทบำทภำรกิจหน้ำที่ให้ตอบสนองต่อสภำวะวิกฤติ หรือสภำวกำรณ์ต่ำง  ๆ ที่จะกระทบกับ
ประชำชนและผู้รับบริกำรให้ได้มำกที่สุด กำรพัฒนำเทคโนโลยีแบบก้ำวกระโดดเป็นควำมท้ำทำยต่อ 
กำรแข่งขันของนำนำประเทศ และเป็นปัจจัยส่งผลกระทบให้หน่วยงำนรำชกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ประเทศไทยจึงได้ก ำหนดให้มียุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ซึ่งปัจจุบันเป็นกำรขับเคลื่อน 
ในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ในกำรพัฒนำประเทศ รวมถึงก ำหนดแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
และแผนระดับชำติที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทำงกำรขับเคลื่อนไปสู่ควำมส ำเร็จ ทั้งนี้ เพ่ือขับเคลื่อนส ำนักงำน
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เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนในเชิงรุกและเท่ำทันต่อสถำนกำรณ์โลก  
ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรในฐำนะหน่ วยงำนรำชกำรด้ำนนิติบัญญัติ  
จึงมีกระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรที่รัดกุม โดยก ำหนดผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนกำรจัดท ำ
ยุทธศำสตร์ และระบุกรอบระยะเวลำในกำรวำงแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยำวเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
มีควำมเข้ำใจในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน จำกแรงผลักดันภำยนอกและปัจจัยภำยใน 
ที่ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร จะต้องขับเคลื่อนวิสัยทัศน์  SMART Parliament ให้บรรล ุ
ควำมส ำเร็จนั้น ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรจึงก ำหนดประเด็นควำมท้ำทำย/โอกำสทำงยุทธศำสตร์ 
(Strategic challenge) อันน ำไปสู่กำรก ำหนดยุทธศำสตร์หรือประเด็นกำรพัฒนำเพ่ือใช้ขับเคลื่อนให้บรรลุผล
ส ำเร็จตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ โดยได้ปรับปรุงและทบทวนประเด็นควำมท้ำทำยและปัจจัย
สภำพแวดล้อมที่เก่ียวข้องต่ำง ๆ โดยแบ่งประเด็นควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ ดังนี้  

ความท้าทายตามภารกิจ/พันธกิจ  
1. เสริมสร้ำงและสนับสนุนกระบวนกำรนิติบัญญัติให้มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล และได้รับกำรยอมรับ

จำกประชำชน ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 
2. พลิกโฉมส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรไปเป็นองค์กรรัฐสภำดิจิทัล 
3. ขยำยภำคีเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชนในระบอบประชำธิปไตย เพ่ือส่งเสริม

และสนับสนุนวัฒนธรรมทำงกำรเมืองที่สร้ำงสรรค์ 
4. เตรียมควำมพร้อมและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรควำมต่อเนื่อง 

ในกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรเพื่อรองรับวิกฤติกำรณ์ท่ีอำจเกิดขึ้นในอนำคต  

ความท้าทายด้านปฏิบัติการ 
1. ปรับเปลี่ยนกำรด ำเนินงำนภำยในส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรให้มีควำมสำมำรถ  

ในกำรปรับตัวได้อย่ำงรวดเร็ว เท่ำทันต่อบริบทภำยนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไป (Resilient organization) 
2. สร้ำงช่องทำงกำรสื่อสำรองค์กรระหว่ำงผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติให้มีทิศทำงท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภำพ 
3. ปรับปรุงกระบวนกำรและพัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรที่หลำกหลำยโดยค ำนึงถึงกำรตอบสนอง 

ต่อควำมต้องกำรของประชำชน ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  
4. บูรณำกำรและเสริมสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนขององค์กร 

ให้เปิดกว้ำงและเชื่อมโยงทุกภำคส่วน 

ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล 
1. ปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีสภำพแวดล้อมที่สนับสนุนกำรแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้และวัฒนธรรมกำรท ำงำน

ทีเ่อ้ือต่อกำรเกิดนวัตกรรม 
2. พัฒนำทักษะเดิม (Upskill) เพ่ิมเติมทักษะใหม่ (Reskill) เพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลำกรให้เท่ำทัน

วิถีชีวิตใหม่ (New normal) และบริบทภำยนอกที่เปลี่ยนแปลงไป 
3. ขยำยขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรภำยใต้บรรยำกำศกำรท ำงำนแบบดิจิทัล 

อย่ำงเต็มรูปแบบ (Work from everywhere) 
4. เสริมสร้ ำงคุณภำพชีวิ ตและยกระดับ กำรท ำงำนของบุคลำกรไปสู่ องค์กรแห่ งควำมสุ ข  

(Happy workplace) 
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3.3  ทิศทางการขับเคลื่อนส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 – 2570 

 ประเด็นควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ที่ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรจะต้องผลักดัน
ให้ประสบควำมส ำเร็จและบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก ำหนดไว้นั้น ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรจึงได้ก ำหนด
ทิศทำงของหน่วยงำน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ (Mission) ประเด็นกำรพัฒนำ (ประเด็น
ยุทธศำสตร์) ตัวชี้วัดและเป้ำหมำยของแต่ละประเด็นกำรพัฒนำ กลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุแต่ละประเด็นกำรพัฒนำ 
และแผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map)  เพ่ือเป็นกรอบทิศทำงกำรด ำเนินงำนขององค์กรและเป็นเครื่องมือ
สื่อสำรกำรถ่ำยทอดกลยุทธ์ให้บุคลำกรในส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ได้อย่ำงชัดเจนและมีรูปธรรมมำกยิ่งขึ้น โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์องค์กร 

 “ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรเป็น SMART Parliament” 

 SMART Parliament หมำยถึง ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรเป็นองค์กรที่ม ี
กำรบริหำรจัดกำรโดยมีระบบที่ทันสมัยและมีขีดสมรรถนะสูง มีคุณธรรมจริยธรรมและควำมโปร่งใส  
พร้อมปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐสภำดิจิทัล (Digital Parliament) เพ่ือสนับสนุนงำนของสถำบันนิติบัญญัติให้มี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สุขต่อประชำชน โดยมีค ำนิยำมดังนี้  

 S – Sophisticated หมำยถึง เป็นองค์กรที่มีบุคลำกรมีควำมรอบรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะสูง  
มีควำมเชี่ยวชำญเป็นมืออำชีพด้ำนนิติบัญญัติ และสำมำรถปรับตัวเพ่ือตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงต่อ
สถำนกำรณ์ในประเทศและสถำนกำรณ์โลกได้อย่ำงยั่งยืน (Sustainable Risk and Change Management) 

 M – Moral & Ethics หมำยถึง เป็นองค์กรที่ยึดมั่นคุณธรรมและจริยธรรม มีค่ำนิยมและ
วัฒนธรรมสุจริต มีควำมผำสุกในกำรปฏิบัติงำน 

 A – Accountability & Transparency หมำยถึ ง  เ ป็ น อ งค์ ก ร ธ ร รม ำภิ บ ำล  ( Good 
governance) มีกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ค ำนึงถึงหลักควำมเสี่ยงและ
ผลกระทบต่อสังคม หลักควำมคุ้มค่ำ หลักกำรมีส่วนร่วม และควำมรับผิดชอบ ยึดมั่นควำมโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้

 R – Resilient & Competitive หมำยถึง เป็นองค์กรที่ตอบสนองทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
และมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันตำมระบบรำชกำร 4.0 คือ มีกำรท ำงำนอย่ำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงถึงกัน 
(Open & Connected Government) มีกำรท ำงำนโดยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง (Citizen - Centric 
Government) มีกำรผสำนพลังภำคีและเครือข่ำยกับทุกภำคส่วนทั้งในและต่ำงประเทศ (Collaboration) 

 T – Technology & Digital transformation หมำยถึง เป็นองค์กรรัฐสภำดิจิทัล ที่สำมำรถ
สร้ำงสรรค์และใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม ข้อมูลสำรสนเทศ และทุนมนุษย์ 

 

 

 

 



 

34 
 

 พันธกิจองค์กร 

1. เสริมสร้ำงกระบวนกำรนิติบัญญัติให้มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล1 

2. เสริมสร้ำงบทบำทควำมร่วมมือในเวทีรัฐสภำระหว่ำงประเทศ 

3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง และเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ของสถำบันนิติบัญญัติ 

4. บริหำรจัดกำรองค์กรให้มขีีดสมรรถนะสูง (HPO) และแข่งขันได้ด้วยนวัตกรรม 

ประเด็นการพัฒนา (ประเด็นยุทธศาสตร์) เป้าประสงค์ประเด็นการพัฒนา และกลยุทธ์ 
ในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 พัฒนำองค์กรก้ำวสู่ Digital Parliament 

เป้าประสงค์ 
ประเด็นการพัฒนา 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรเป็นหน่วยงำนที่เปิดเผยข้อมูล
ภำครัฐ น ำระบบดิจิทัลมำใช้ทั้งองค์กร 

กลยุทธ์ 1. พัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ 
2. พัฒนำระบบข้อมูลเพ่ือน ำไปสู่กำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ (Open 

data) 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 ส่งเสริมบทบำทรัฐสภำไทยด้ำนควำมร่วมมือในเวทีรัฐสภำระหว่ำง
ประเทศ 

เป้าประสงค์ 
ประเด็นการพัฒนา 

กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศของรัฐสภำไทยมีกำรขับเคลื่อน
อย่ำงบูรณำกำรจำกทุกภำคส่วนทั้งใน/หรือนอกประเทศ 

กลยุทธ์ 1. พัฒนำกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือภำยในประเทศและรัฐสภำ  
ระหว่ำงประเทศ 

 2.  พัฒนำภำรกิจด้ำนรัฐสภำระหว่ำงประเทศโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 ส่ ง เ ส ริ มและสนั บสนุ น กำ ร มี ส่ วน ร่ วมของภำคพล เ มื อง 
ในกระบวนกำรนิติบัญญัติ 

เป้าประสงค์ 
ประเด็นการพัฒนา 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรเป็นองค์กรนิติบัญญัติที่ได้รับ
กำรยอมรับจำกประชำชน 

กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของภำคพลเมือง 
2. พัฒนำกระบวนกำรสื่อสำรทำงกำรเมืองเพ่ือสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี 
   ต่อสถำบันนิติบัญญัติ 

                                                           
1 ที่มำ : คุณภำพมำตรฐำนสำกล หมำยถึง กำรด ำเนินงำนของรัฐสภำไทยตำมเกณฑ์และกรอบตัวช้ีวัดที่เป็นสำกลของสหภำพ
รัฐสภำระหว่ำงประเทศ (Inter - Parliamentary Union: IPU) ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 6 ด้ำน ได้แก่ (1) กำรเป็นตัวแทน
ประชำชน (2) กำรตรวจสอบกำรท ำงำนของฝ่ำยบริหำร (3) กำรท ำหน้ำท่ีด้ำนนิติบัญญัติ (4) ควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงกันได้  
(5) ควำมส ำนึกรับผิดชอบ และ (6) กำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศ 
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4 สร้ำงระบบนิเวศในกำรท ำงำน (Ecosystem) ให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้
และพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง 

เป้าประสงค์ 
ประเด็นการพัฒนา 

ส ำนั ก งำน เลขำธิ กำรสภำผู้ แทนรำษฎร เป็ นองค์ กรที่ ส ร้ ำ ง 
ควำมเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรม 

กลยุทธ์ 1. พัฒนำองค์กรให้พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง (Agile Organization)  
   และแข่งขันได้ด้วยนวัตกรรม 
2. พัฒนำ Mindset  (กรอบควำมคิด) และสมรรถนะของบุคลำกร 
   ให้เท่ำทันในศตวรรษที่ 21 (คนดี คนเก่ง คนกล้ำ) 

จำกกำรสังเครำะห์ปัจจัยต่ำง ๆ และพัฒนำเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 – 2570 ดังกล่ำวข้ำงต้น น ำมำจัดท ำแผนที่
ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) เสมือนแผนที่ที่จะคอยน ำทำงให้หน่วยงำนสำมำรถปฏิบัติงำนจนบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ที่วำงไว้ได้ โดยเป็นกำรพิจำรณำองค์ประกอบตำมมุมมองรำยด้ำน ประกอบด้วย 

 มุมมองด้ำนประสิทธิผลตำมพันธกิจ : ผลลัพธ์ที่ส ำคัญจำกประเด็นยุทธศำสตร์  
กำรตอบสนองพันธกิจที่บ่งชี้ว่ำประเด็นยุทธศำสตร์นั้นประสบควำมส ำเร็จ (แสดงผลงำนที่บรรลุเป้ำประสงค์
และเป้ำหมำยตำมท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณ) 

 มุมมองด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร : สิ่งที่ผู้รับบริกำรของยุทธศำสตร์นั้นต้องกำร 
(แสดงกำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำรในกำรให้บริกำรที่สะดวก รวดเร็วและตอบสนองควำมต้องกำร) 

 มุมมองด้ำนประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร : กำรส่งมอบบริกำรที่ผู้รับบริกำร
ต้องกำรและ/หรือก่อให้เกิดประสิทธิผล  เน้นที่กระบวนกำร  กิจกรรมที่ สนับสนุนให้เกิดสิ่งที่ผู้รับบริกำร
ต้องกำรให้เกิดประสิทธิผลตำมพันธกิจ (แสดงควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติรำชกำร) 

 มุมมองด้ำนกำรพัฒนำองค์กร : กำรพัฒนำคนและเทคโนโลยีเพ่ือเตรียมควำมพร้อม
ขององค์กรส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ (แสดงควำมสำมำรถในกำรเตรียมควำมพร้อมรับกับ  
กำรเปลี่ยนแปลงขององค์กร)  

 
 
 



แผนท่ีประเด็นการพฒันา (SMART Parliament) ของส านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2566 - 2570
วสิยัทัศน์องค์กร 

“ส ำนักงำนเลขำธกิำรสภำผู้แทนรำษฎรเป็น SMART Parliament”
ประเด็นการพฒันาที่ 1
พฒันาองค์กรก้าวสู่ 

Digital Parliament

ประเด็นการพฒันาท่ี 2
ส่งเสรมิบทบาทรฐัสภาไทยด้าน

ความรว่มมือในเวทีรฐัสภาระหว่างประเทศ

ประเด็นการพฒันาท่ี 3
สง่เสรมิและสนับสนุนการมีสว่นรว่ม

ของภาคพลเมืองในกระบวนการนิติบัญญัติ

ประเด็นการพัฒนาที่ 4
สรา้งระบบนิเวศในการท างาน 

(Ecosystem) ใหเ้อ้ือต่อการเรยีนรูแ้ละ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหเ้ท่าทัน

การเปลี่ยนแปลง 
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ร

เปิดเผยข้อมูลภาครฐั
น าระบบดิจทัิลมาใชทั้ง้

องค์กร

ด าเนินงานด้านการต่างประเทศ
ของรฐัสภาไทยใหข้ับเคล่ือน

อย่างการบูรณาการจากทกุภาค
ส่วน ทัง้ใน/หรอืนอกประเทศ

เป็นองค์กรนิติบัญญัติท่ีได้รบั
การยอมรบัจากประชาชน

เป็นองค์กรท่ีสรา้งความ
เปล่ียนแปลงด้วยนวตักรรม

ส่งเสรมิค่านิยมการท างาน
เพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม

พฒันา Mindset (กรอบความคิด)
สมรรถนะของบุคลากรใหเ้ท่าทัน

ในศตวรรษที่ 21

ยกระดับความสามารถของ
บุคลากรใหม้ีความเปน็

มืออาชพี

พฒันากระบวนการ
ปฏิบัติงาน

เป็นดิจทัิลเต็มรูปแบบ

เชื่อมต่อเข้าถึงข้อมูลเปิด
ท่ีทันสมัยได้ทันที

ตอบสนองความต้องการได้
อย่างรวดเรว็ ข้อมูลมีความ

ถกูต้อง และทันสมัย พรอ้มรบั
ต่อการเปล่ียนแปลง

ประชาชนมีส่วนรว่มและ
เข้าถึงกระบวนการ

นิติบัญญัติได้อย่างสะดวก 
รวดเรว็

ออกแบบ
กระบวนการและ
ใหบ้รกิารด้วย
ความทันสมยั
เพื่อพัฒนา

คณุภาพงาน

บรหิารจดัการ
ความเสีย่ง

ที่อาจจะเกิดขึ้น
ในสภาวะวกิฤติ
อยา่งทันท่วงที

ผู้รบับรกิาร 
ผูม้สีว่นได้สว่น
เสยี ประชาชน

มคีวามพงึพอใจ
ในบรกิารของ
ส านกังานฯ

มชีอ่งทาง 
การเขา้ถึงขอ้มูล

ที่หลากหลาย
ตามวสิยัทัศน์
“SMART

Parliament”

เพิม่ความรว่มมือและ
เป็นหุน้ส่วนการพฒันาท่ียัง่ยืน

กับนานาประเทศ

ประชาชนมีความรูค้วามเขา้ใจ
ในระบอบประชาธปิไตยและ

กระบวนการนิติบัญญัติ
ท่ีถกูต้อง

มีสภาพแวดล้อมการท างาน
ท่ีปลอดภัย คล่องตัว 

และรว่มกันท างานใหเ้กิด
ประสิทธผิล 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาองค์กรก้าวสู่ Digital Parliament 

พันธกิจที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการนิติบัญญัติให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open data) 

ทิศทางเชงิ
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 
ด้านประสิทธิผล
ตามยุทธศาสตร์ 
 

2 เปน็องค์กรที่
เปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ  
น าระบบดิจิทัล 
มาใช้ทั้งองค์กร 

1.1 ระดับความละเอียด
ของข้อมูลเปิดภาครัฐ 
ที่สามารถเปิดเผยต่อ
สาธารณชน 
 

ระดับ  
1 

ระดับ 
2  

ระดับ 
3  

ระดับ 
4  

ระดับ 
5  

- โครงการบ ารุงรักษา
โครงการจ้างงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
โครงการก่อสร้าง
อาคารรัฐสภาแห่งใหม่
พร้อมอาคารประกอบ 
- โครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
เอกสาร (Document 
Management) 
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 
- โครงการพัฒนาแอป
พลิเคชันระบบการ
ประชุมทางไกลผ่าน
วิดีโอและการลงมติให้
คะแนนแบบออนไลน์ 

- ส.สารสนเทศ 
- ส านักที่
รับผิดชอบ
เกี่ยวกบัการ
เปิดเผยข้อมูล 
ต่อประชาชน 

คุณภาพบริการ 
 

1 ผู้รับบริการ  
ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในบริการของ
องค์กร 

1.2 ร้อยละความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้ข้อมูล ผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี
ต่อองค์กร  
 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ  
83 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ  
85 
 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
87 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
89 

 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
91 

- โครงการจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูก
ข่ายทดแทนเครื่องเดิม
ท่ีเสื่อมสภาพ 
- โครงการจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา 
- โครงการจัดหา
เครื่องสแกนเนอร์เพื่อ
ใช้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านนิติ
บัญญัติ 
- โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

- คณะอนุกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ PMQA 
หมวด 3  
- ส.นโยบายและแผน 
- ส านักงาน
เลขานุการ ก.ร. 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติ
ราชการ 
 

2 
 

องค์กรสามารถ
เช่ือมต่อเข้าถึง
ข้อมูลเปิดที่
ทันสมัยได้ทันท ี
 

1.3 ระดับความส าเร็จ
การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

- โครงการพัฒนาและ
ตรวจประเมินระบบ
บริหารจัดการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 
27001/2013 
- โครงการพัฒนา
ระบบจัดเก็บและ
บริหารจัดการกุญแจ
ดิจิทัล 
- โครงการพัฒนา
ระบบจัดการด้าน
ข้อมูลส่วนบุคคล 
(Privacy Management)  

ส.สารสนเทศ 
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ทิศทางเชงิ
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 
        ตาม พ.ร.บ. คุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล  
พ.ศ. 2562 ส าหรับ
ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร 
- โครงการจัดจ้าง 
บริการศูนย์ปฏิบัติการ
เฝ้าระวังและรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ในการ
ตรวจสอบ ติดตาม 
เฝ้าระวังรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย 
ไซเบอร์ส าหรับอาคาร
รัฐสภาพร้อมอาคาร
ประกอบ 

 

 1.4 ระดับความส าเร็จ
การให้บริการในรูปแบบ
ของข้อมูลที่ใช้สนับสนุน
การบริการรูปแบบดิจิทัล 
 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

- โครงการจัดท าระบบ
ประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของสภา
ผู้แทนราษฎร 
- โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ห้องปฏิบัติงานสภา
ผู้แทนราษฎร 
- โครงการศูนย์ข้อมูล
ส ารอง (DR Site) บน
ศูนย์กลางข้อมูล
อินเทอร์เน็ตครบวงจร 
ระยะที่ 1 

- ส.สารสนเทศ 
- ส านักที่
รับผิดชอบ 
การให้บริการ
ข้อมูลในรูปแบบ
ดิจิทัล 

การพัฒนา
องค์กร 
 

1 บุคลากรมีความรู้
และสามารถน า
ระบบ digital มา
ใช้ในงานประจ า 

1.5 ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการยกระดับ
ความสามารถดา้นทักษะ
ความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
literacy)  

ไม่น้อย
กว่า  

ร้อยละ 
50 

ไม่น้อย 
กว่า 

ร้อยละ 
60 

ไม่น้อย 
กว่า 

ร้อยละ 
70 

ไม่น้อย 
กว่า 

ร้อยละ 
80 

ไม่น้อย 
กว่า 

ร้อยละ  
90 

- โครงการเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของส านัก
การประชุม เรื่อง การ
พัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ ส านักการ
ประชุมในการ
สนับสนุนกระบวนการ
นิติบัญญัติ เพื่อก้าวสู่
การเป็นรัฐสภาดิจิทัล 
(Digital parliament)  
- โครงการจ้างท่ี
ปรึกษาพัฒนา
หลักสูตรและพัฒนา
สมรรถนะด้านดิจิทัล
ส าหรับสมาชิกรัฐสภา 
บุคลากรของรัฐสภา
และบุคคลในวงงาน
รัฐสภา เพื่อขับเคลื่อน
การเปลี่ยนผ่านสู่ 
Smart Parliament 
- โครงการพัฒนา
ทักษะดิจิทัลให้แก่
บุคลากรของ
ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร 
ประจ าปีงบประมาณ 
2566 

- ส.พัฒนา
บุคลากร 
- ส.สารสนเทศ 
- 23 ส านัก  
4 กลุ่มงาน 
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ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วดัขบัเคลื่อนเป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

หน่วย
วัด 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พ.ศ. 2566 - 2570 ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

ตัวชี้วดัที่ 1.1 ระดับความละเอียด 
ของข้อมูลเปิดภาครัฐที่สามารถเปิดเผย 
ต่อสาธารณชน 

ระดับ 1 2 3 4 5 - ส านักสารสนเทศ 
- ส านักที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
การเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชน 

ความส าคัญของตัวชี้วัด 
     หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีผลบังคับใช้ เพื่อให้
ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการด าเนินงานของรัฐ ซ่ึงเป็นการสร้างความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ต่อมาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศให้พระราชบัญญัติการบริหารงาน
และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยมีกลไกที่ส าคัญตามกฎหมาย คือ 
เป็นกรอบในการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ (ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ) ผลักดันให้หน่วยงานรัฐจัดท าข้อมูลและบริการในรูปแบบ
ดิจิทัล (Digitization) ส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล (Open Government Data) และให้หน่วยงานของรัฐแลกเปลี่ยน
และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน (Integration) และมีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง สนับสนุนการเชื่อมโยงบริการดิจิทัลให้เกิดบริการสาธารณะ 
แบบเบ็ดเสร็จ ส่งผลให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรต้องจัดท าข้อมูลและให้บริการข้อมูลต่าง  ๆ ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้อง 
กับแนวทางการพัฒนาหน่วยงานของรัฐไปสู่การเป็น Digital Government/Digital Parliament 
 
ค านิยาม 
     ข้อมูลเปิดภาครัฐ หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบ
ข้อมูลดจิิทัลที่สามารถเข้าถึงและใช้ได้อย่างเสรี ไม่จ ากัดแพลตฟอร์ม ไม่เสียค่าใช้จ่าย เผยแพร่ ท าซ้ า หรือใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จ ากัดวัตถุประสงค์ 
    ระดับความละเอียดของข้อมูลที่เปิด หมายถึง ข้อมูลมีรายละเอียด เช่น ระดับรายวัน รายเดือน รายไตรมาส รายปี รายขนาดพื้นที่  
เพื่อใช้วิเคราะห์ต่อยอดได้อย่างยืดหยุ่น 
 
เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 

 
ผู้รับผิดชอบดแูลตวัชี้วดั : - ส านักสารสนเทศ 

                                  - ส านักที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชน  

ระดับ   เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 

1 การเข้าถึงข้อมูลภาพรวม เช่น ขอ้มูลสถติิรายปี  
2 - การเข้าถึงข้อมูลภาพรวม เช่น ข้อมูลสถิติรายปี  

- การเข้าถึงข้อมูลรายไตรมาส  
3 - การเข้าถึงข้อมูลภาพรวม เช่น ข้อมูลสถิติรายปี  

- การเข้าถึงข้อมูลรายไตรมาส 
- การเข้าถึงข้อมูลรายเดือน 

4 - การเข้าถึงข้อมูลภาพรวม เช่น ข้อมูลสถิติรายปี  
- การเข้าถึงข้อมูลรายไตรมาส 
- การเข้าถึงข้อมูลรายเดือน 
- การเข้าถึงข้อมูลระดับรายวัน 

5 - การเข้าถึงข้อมูลภาพรวม เช่น ข้อมูลสถิติรายปี  
- การเข้าถึงข้อมูลรายไตรมาส 
- การเข้าถึงข้อมูลรายเดือน 
- การเข้าถึงข้อมูลระดับรายวัน วันท าการ ชั่วโมง นาที และตามเวลาจริง 
- สามารถเช่ือมตอ่และเข้าถึงข้อมูลเปิดที่ทันสมัยได้ทันที ที่ผู้ท าข้อมูลมีการปรบัปรุงหรือเพิ่มเติมข้อมูลดิบต้นทาง 
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ตัวชี้วดัขบัเคลื่อนเป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

หน่วย
วัด 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พ.ศ. 2566 - 2570 ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

ตัวชี้วดัที่ 1.2 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ข้อมูล ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสียที่มีต่อองค์กร  

ร้อยละ ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
83 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
85 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
87 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
89 

ไม่น้อย 
กว่า 

ร้อยละ 
91 

- คณะอนุกรรมการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ PMQA หมวด 3  
- ส านักนโยบายและแผน 
- ส านักงานเลขานุการ ก.ร. 

ความส าคัญของตัวชี้วัด 
ภายใต้บริบทของการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น Digital Parliament และ SMART Parliament ตามประเด็นการพัฒนาขององค์กร

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถือเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและทางอ้อมไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  ดังนั้น ในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
กระบวนงานหรือการบริการใด ๆ ก็ตาม ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือลูกค้า จึงถือว่ามีความส าคัญที่สุด และควรต้องค านึงถึง 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งก่อนและหลังจากการด าเนินการปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบการบริการ ทั้งนี้  
เพื่อป้องกันผลกระทบและความเสี่ยงอันจะเกิดขึ้น และอาจจะส่งผลกระทบท าให้การพัฒนาองค์กรก้าวไปสู่การเป็น Digital Parliament และ 
SMART Parliament ไม่เป็นไปตามความต้องการหรือความคาดหวัง หรืออาจหยุดชะงักไม่บรรลุผลส าเร็จได้ จึงจ าเป็นต้อง วัดระดับ 
ความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน ามาปรับปรุง พัฒนาให้สอดคล้องและตอบสนองกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสูงสุด 

ดังนั้น เพื่อให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงก าหนด
เป้าหมายให้ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส และก าหนดตัวชี้วัดในการพัฒนาคือระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ ให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงก าหนดตัวชี้วัดดังกล่าว เพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับ ปรับเปลี่ยนและพัฒนา 
การปฏิบัติงานและการบริการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณภาพของผลงานดีเยี่ยม เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการให้บริการที่ดีขององค์กรและเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรไปสู่ SMART Parliament  

การวัดความส าเร็จเป็นร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผู้รับผิดชอบต้องส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทั้งในระดับหน่วยงานและภาพรวมขององค์กร ให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง 
ได้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับ ปรับเปลี่ยนและพัฒนา
กระบวนงานหรือการบริการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณภาพของผลงานดีเยี่ยม เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในระดับสูง กรอบแนวทางการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่มีต่อส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 

(1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
(2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
(3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
(4) ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ 
(5) ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
(6) ความพึงพอใจในการปรับปรุงการให้บริการ  
 ทั้งนี้ การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทั้งในระดับหน่วยงาน

และภาพรวมขององค์กร ต้องสอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวด 3 การให้ความส าคัญ 
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
ค านิยาม 
     ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกและความคิดเห็นต่อสมรรถนะและคุณภาพการให้บริการของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนากระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สิ่งอ านวยความสะดวก คุณภาพการให้บริการ 
ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการปรับปรุงการให้บริการ 
     ผู้ใช้ข้อมูล ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร/สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ บุคคลในวงงานรัฐสภา 
และประชาชน หรือผู้รับบริการที่เกี่ยวข้อง 
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เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 

 

ผู้รับผิดชอบดแูลตวัชี้วดั : - คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA หมวด 3 
                                  - ส านักนโยบายและแผน 
                                  - ส านักงานเลขานุการ ก.ร.  

ร้อยละ   เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 

83 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อองค์กรไม่น้อยกว่าร้อยละ 83  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

85 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อองค์กรไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

87 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อองค์กรไม่น้อยกว่าร้อยละ 87  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

89 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อองค์กรไม่น้อยกว่าร้อยละ 89  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 

91 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อองค์กรไม่น้อยกว่าร้อยละ 91  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 
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ตัวชี้วดัขบัเคลื่อนเป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

หน่วย
วัด 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พ.ศ. 2566 - 2570 ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

ตัวชี้วดัที่ 1.3 ระดับความส าเร็จการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

ระดับ 1 2 3 4 5 ส านักสารสนเทศ 

ความส าคัญของตัวชี้วัด 
     ด้วยในปัจจุบันการให้บริการหรือการประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โครงข่ายโทรคมนาคม หรือการให้บริการมีความเสี่ยง  
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์อันอาจกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ดังนั้น เพื่อให้สามารถป้องกัน หรือรับมือ
กับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที สมควรก าหนดลักษณะของภารกิจหรือบริการที่มีความส าคัญเป็นโครงสร้างพื้นฐานส าคัญ  
ทางสารสนเทศทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน ที่จะต้องมีการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์มิให้
เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงในด้านต่าง ๆ รวมทั้งให้มีหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบในการด าเนินการประสานการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งภาครัฐและ
เอกชน ไม่ว่าสถานการณ์ทั่วไปหรือสถานการณ์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างร้ายแรง ตลอดจนก าหนดให้มีแผนปฏิบัติการและมาตรการด้านการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างมีเอกภาพและต่อเนื่อง อันจะท าให้การป้องกันและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นไปอย่าง  
มีประสิทธิภาพ 

ค านิยาม 
     การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หมายถึง มาตรการหรือการด าเนินการที่ก าหนดขึ้นเพื่อป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัย
คุกคามทางไซเบอร์ทั้งจากภายในและภายนอกอันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
     ภัยคุกคามทางไซเบอร์ หมายถึง การกระท าหรือการด าเนินการใด ๆ โดยมิชอบ โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรม 
ไม่พึงประสงค์โดยมุ่งหมายให้เกิดการประทุษร้ายต่อระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง และเป็นภัยอันตรา ยที่ใกล ้
จะถึงหรือที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อการท างานของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 
     ไซเบอร์ หมายถึง ข้อมูลและการสื่อสารที่เกิดจากการให้บริการหรือการประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต หรือโครงข่าย
โทรคมนาคม รวมทั้งการให้บริการโดยปกติของดาวเทียมและระบบเครือข่ายที่คล้ายคลึงกัน ที่เชื่อมต่อกันเป็นการทั่วไป 

เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 
 

     
ระดับ   

เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 

1 การจัดท าแนวนโยบายการรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ และการประกาศแจ้งเวียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 

2 การสร้างความตระหนกัและความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์ และการปฏิบัติตามแนวนโยบาย 
การรักษาความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์ 

3 การก าหนดมาตรการเผชิญเหตุภยัคุกคามทางไซเบอร์ 
4 การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยคุกคาม และการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัย 
5 - ยกระดับทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

- รายงานสรุปผลการด าเนินงานของการรักษาความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์ 
 
ผู้รับผิดชอบดแูลตวัชี้วดั : ส านักสารสนเทศ 
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ตัวชี้วดัขบัเคลื่อนเป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

หน่วย
วัด 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พ.ศ. 2566 - 2570 ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

ตัวชี้วดัที่ 1.4 ระดับความส าเร็จการ
ให้บริการในรูปแบบของข้อมูลที่ใช้สนับสนุน
การบริการรูปแบบดิจิทัล 

ระดับ 1 2 3 4 5 - ส านักสารสนเทศ 
- ส านักที่รับผิดชอบการให้บริการ
ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล 

ความส าคัญของตัวชี้วัด 
     หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีผลบังคับใช้  
เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการด าเนินงานของรัฐ ซ่ึงเป็นการสร้างความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อ 
การพัฒนาประเทศด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ต่อมาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศให้พระราชบัญญัติ 
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยมีกลไกที่ส าคัญ 
ตามกฎหมาย คือ เป็นกรอบในการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ (ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ) ผลักดันให้หน่วยงานรัฐจัดท าข้อมูล  
และบริการในรูปแบบดิจิทัล (Digitization) ส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล (Open Government Data) และให้
หน่วยงานของรัฐแลกเปลี่ยนและเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างกัน (Integration) และมีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง สนับสนุนการเชื่อมโยงบริการดิจิทัล
ให้เกิดบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ จึงท าให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรต้องจัดท าข้อมูลและให้บริการข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบดิจิทัล 
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาหน่วยงานของรัฐไปสู่การเป็น Digital Government/Digital Parliament 
 
ค านิยาม 
     รูปแบบการเก็บข้อมูล (Data format) หมายถึง คุณลักษณะแบบเปิด (Open format) คุณลักษณะของไฟล์ที่ไม่ถูกจ ากัดด้วยเง่ือนไขต่าง ๆ 
จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ สามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใช้งานหรือประมวลได้หลากหลายซอฟแวร์ เช่น ไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ PDf, 
XLS, JPEG เป็นต้น 
     การบริการรูปแบบดิจิทัล หมายถึง การจัดการบริการต่าง ๆ ของภาครัฐให้กับประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทาง
ให้กับประชาชนในการติดต่อและขอรับบริการจากภาครัฐ ซ่ึงช่องทางดังกล่าวสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและประหยัด 
 
เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 

     

ระดับ   เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 

1 สามารถเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบ PDF (ไม่ใช่การสแกนเอกสารเป็นรูปภาพแลว้บันทึกเป็น PDF) DOC, TXT, TIFF, JPEG 
ที่สามารถสืบค้นเนื้อความในเอกสารได้ 

2 - สามารถเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบ PDF (ไม่ใช่การสแกนเอกสารเป็นรูปภาพแลว้บันทึกเป็น PDF) DOC, TXT, TIFF, JPEG 
ที่สามารถสืบค้นเนื้อความในเอกสารได้ 
- เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบ Structured data ที่เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine readable) เช่น ข้อมูลอยู่ในรูปแบบไฟล์ 
Excel (XLS) 

3 - สามารถเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบ PDF (ไม่ใช่การสแกนเอกสารเป็นรูปภาพแลว้บันทึกเป็น PDF) DOC, TXT, TIFF, JPEG 
ที่สามารถสืบค้นเนื้อความในเอกสารได้ 
- เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบ Structured data ที่เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine readable) เช่น ข้อมูลอยู่ในรูปแบบไฟล์ 
Excel (XLS) 
- เปิดเผยข้อมูลรูปแบบตารางฐานข้อมูล (machine readable) และข้อมูลในรูปแบบ Non - proprietary format  
แทนรูปแบบ Excel ที่พร้อมน าไปท า Data analytics หรือ Visualization ไฟล์ข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่สามารถเปิดใช้งานได้ 
เช่น CSV, ODS, XML, JSON, KML, SHP, KMZ 
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ระดับ   เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 

4 - สามารถเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบ PDF (ไม่ใช่การสแกนเอกสารเป็นรูปภาพแล้วบันทึกเป็น PDF) DOC, TXT, TIFF, JPEG 
ที่สามารถสืบค้นเนื้อความในเอกสารได้ 
- เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบ Structured data ที่เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine readable) เช่น ข้อมูลอยู่ในรูปแบบไฟล์ 
Excel (XLS) 
- เปิดเผยข้อมูลรูปแบบตารางฐานข้อมูล (Machine readable) และข้อมูลในรูปแบบ Non - proprietary format  
แทนรูปแบบ Excel ที่พร้อมน าไปท า Data analytics หรือ Visualization ไฟล์ข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่สามารถเปิดใช้งานได้ 
เช่น CSV, ODS, XML, JSON, KML, SHP, KMZ 
- ใช้ URL (Uniform Resource Identifier) ในการระบุตัวตนของข้อมูล และชี้ไปยังต าแหน่งของข้อมูล เช่น RDF (URls) 

5 - สามารถเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบ PDF (ไม่ใช่การสแกนเอกสารเป็นรูปภาพแล้วบันทึกเป็น PDF) DOC, TXT, TIFF, JPEG 
ที่สามารถสืบค้นเนื้อความในเอกสารได้ 
- เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบ Structured data ที่เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine readable) เช่น ข้อมูลอยู่ในรูปแบบไฟล์ 
Excel (XLS) 
- เปิดเผยข้อมูลรูปแบบตารางฐานข้อมูล (Machine readable) และข้อมูลในรูปแบบ Non - proprietary format  
แทนรูปแบบ Excel ที่พร้อมน าไปท า Data analytics หรือ Visualization ไฟล์ข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่สามารถเปิดใช้งานได้ 
เช่น CSV, ODS, XML, JSON, KML, SHP, KMZ 
- ใช้ URL (Uniform Resource Identifier) ในการระบุตัวตนของข้อมูล และชี้ไปยังต าแหน่งของข้อมูล เช่น RDF (URls) 
- ข้อมูลมีการเชื่อมโยงไปสู่แหล่งข้อมูลอื่น ๆ ในบริบทที่เกี่ยวข้องกันได้ 

 
ผู้รับผิดชอบดแูลตวัชี้วดั : - ส านกัสารสนเทศ     

                                  - ส านักที่รบัผิดชอบการให้บรกิารข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล 
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ตัวชี้วดัขบัเคลื่อนเป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

หน่วย
วัด 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พ.ศ. 2566 - 2570 ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

ตัวชี้วดัที่ 1.5 ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับ
การยกระดับความสามารถด้านทกัษะความ
เข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
literacy) 

ร้อยละ 
 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ  
50 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ  
60 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
70 

ไม่น้อย 
กว่า 

ร้อยละ  
80 

ไม่น้อย 
กว่า 

ร้อยละ  
90 

- ส านักพัฒนาบุคลากร 
- ส านักสารสนเทศ 
- 23 ส านัก 4 กลุ่มงาน 

ความส าคัญของตัวชี้วัด 
     การขับเคลื่อนสู่การปฏิรูปประเทศไทยเพื่อไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ถือเป็นวาระแห่งชาติ และทุกภาคส่วนต่างให้ความส าคัญ  
และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ต้องเร่งปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาผู้อื่นให้มีขีดความสามารถเหมาะสมในการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ คือ ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งค่ัง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประเทศไทย 4.0 และตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560 
ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และก าหนดให้ Digital 
literacy หรือทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นทักษะด้านดิจิทัลพื้นฐานที่จะเป็นตัวช่วยส าคัญ ส าหรับข้าราชการในการปฏิบัติงาน 
การสื่อสาร และการท างานร่วมกันกับผู้อื่นในลักษณะ “ท าน้อย ได้มาก” หรือ “Work less but get more impact” และช่วยส่วนราชการสร้าง
คุณค่า (Value Co - creation) และความคุ้มค่าในการด าเนินงาน (Economy of Scale) เพื่อการก้าวไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 อีกทั้งยังเป็น
เครื่องมือช่วยให้ข้าราชการสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้รับโอกาสการท างานที่ดีและเติบโตก้าวหน้าในอาชีพราชการ (Learn and 
Growth) ด้วย 
 

ค านิยาม 
     ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) หมายถึง ทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ 
ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน 
และการท างานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการท างาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โดยทักษะดังกล่าว
ครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ ได้แก่ 1. การใช้ (Use) 2. เข้าใจ (Understand) 3. การสร้าง (Create) 4. เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 9 ด้าน  ประกอบด้วย 1) การใช้งานคอมพิวเตอร์ 2) การใช้งาน
อินเตอร์เน็ต 3) การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย 4) การใช้โปรแกรมประมวลค า 5) การใช้โปรแกรมตารางค านวณ 6) การใช้โปรแกรม 
การน าเสนองาน 7) การใช้โปรแกรมสร้างส่ือดิจิทัล 8) การท างานร่วมกันแบบออนไลน์ และ 9) การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย 
         

เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 

  ผู้รับผิดชอบดแูลตัวชี้วัด : - ส านกัพฒันาบุคลากร  
                                   - ส านักสารสนเทศ 
                                   - 23 ส านัก 4 กลุ่มงาน 

ร้อยละ   เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 

50 ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการยกระดับความสามารถด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)  
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานผ่านมิติของการใช้ การเข้าใจ การสร้าง การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

60 ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการยกระดับความสามารถด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)  
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานผ่านมิติของการใช้ การเข้าใจ การสร้าง การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

70 ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการยกระดับความสามารถด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)  
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานผ่านมิติของการใช้ การเข้าใจ การสร้าง การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

80 ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการยกระดับความสามารถด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)  
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานผ่านมิติของการใช้ การเข้าใจ การสร้าง การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 

90 ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการยกระดับความสามารถด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)  
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานผ่านมิติของการใช้ การเข้าใจ การสร้าง การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมบทบาทรัฐสภาไทยด้านความร่วมมือในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศ 

พันธกิจที่ 2 เสริมสร้างบทบาทความร่วมมือในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและรัฐสภาระหว่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาภารกิจด้านรัฐสภาระหว่างประเทศโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ทิศทางเชงิ
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 
ด้านประสิทธิผล
ตามยุทธศาสตร์ 
 

1 การด าเนินงาน
ด้านการ
ต่างประเทศ
ของรัฐสภาไทย
มีการขับเคลื่อน
อย่างบูรณาการ
จากทุกภาค
ส่วนทั้งใน/หรือ
นอกประเทศ 

2.1 ร้อยละความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน 
ด้านความร่วมมือ 
เพื่อการพัฒนาตาม
เป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (SDGs)  
ที่เกี่ยวขอ้ง  

ไม่น้อย 
กว่า 

ร้อยละ  
50 

ไม่น้อย 
กว่า  

ร้อยละ 
60 

ไม่น้อย 
กว่า 

ร้อยละ  
70 

ไม่น้อย 
กว่า 

ร้อยละ 
80 

ไม่น้อย 
กว่า 

ร้อยละ 
90 

- โครงการเสวนา
ประชาคมอาเซียน 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 
- โครงการการประชุม
ประจ าปีรัฐสภาภาคพื้น
เอเชียและแปซิฟิก 
(Asia Pacific 
Parliamentary 
Forum - APPF) 

23 ส านัก  
4 กลุ่มงาน 

คุณภาพบริการ 
 

1 องค์กรสามารถ
เพิ่มความร่วมมอื
และเป็นหุ้นส่วน
การพัฒนา 
ที่ยั่งยืนกบั 
นานาประเทศ 

2.2 ความส าเร็จในการ
ผลักดันการส่งเสริม
ความสัมพันธ์รัฐสภา
ระหว่างประเทศและ
องค์การรัฐสภาระหวา่ง
ประเทศ ประกอบดว้ย 2 
ตัวชี้วัดยอ่ย ดังนี ้

      - ส.องค์การ
รัฐสภาระหวา่ง
ประเทศ 
- ส.ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 
- ส.ภาษา 
ต่างประเทศ 
- กลุ่มงาน
เลขาธกิารสภา
ผู้แทนราษฎร 

   2.2.1 ร้อยละของ
ประเด็น ข้อหารอื 
สารัตถะ กฎหมาย  
กฎบัตร ที่ผลักดัน
ส่งเสริมความสัมพันธ์
รัฐสภาระหวา่งประเทศ 
และองค์การรัฐสภา
ระหว่างประเทศ 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
70 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
75 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
80 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
85 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
90 

- โครงการพัฒนา
กฎหมายภายใน 
เพื่อรองรับการท างาน
ด้านประชาคมอาเซียน 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 
- ภารกิจของสถาบัน 
นิติบัญญัติด้าน
ต่างประเทศ 

   2.2.2 จ านวนการสร้าง
เครือข่ายกับองค์กร
ภายในและภายนอก
ประเทศ เพื่อการส่งเสริม
ความสัมพันธ์รัฐสภา
ระหว่างประเทศ 

1 
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

- ภารกิจของสถาบัน 
นิติบัญญัติด้าน
ต่างประเทศ 
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ทิศทางเชงิ
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติ
ราชการ 
 

2 การด าเนินงาน
ภารกิจดา้น
ต่างประเทศ 
ที่สามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการได้อย่าง
รวดเร็ว โดยใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
เพื่อให้ข้อมูล 
มีความถูกต้อง
และทันสมัย
สอดคล้องต่อ 
การเปลี่ยนแปลง 

2.3 ร้อยละของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสนับสนุนภารกิจ
รัฐสภาระหวา่งประเทศ 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
80 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
83 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
85 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
87 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
89 

- ภารกิจของสถาบันนิติ
บัญญัติด้านต่างประเทศ 

- ส.องค์การ
รัฐสภาระหวา่ง
ประเทศ 
- ส.ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 
- ส.ภาษา 
ต่างประเทศ 
- กลุ่มงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

การพัฒนา
องค์กร 
 

2 ยกระดับ
ความสามารถ
ของบุคลากร
ให้มีความเป็น
มืออาชีพใน
ด้านการ
ต่างประเทศ 

2.4 ร้อยละของบุคลากร 
ที่ได้รับการพัฒนา 
ความเป็นมืออาชพี 
ด้านการต่างประเทศ  

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
80 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
83 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
85 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
87 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
89 

- โครงการอบรม
สัมมนา หัวข้อ 
“โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ในการจัดท า
ประเด็นประกอบการ
สนทนาเพื่อรองรับ 
และสนับสนุนภารกิจ
ด้านต่างประเทศของ
สมาชิกรัฐสภาและ
บุคลากรในวงงาน 
นิติบัญญัติ” 
- โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพและพัฒนา
ทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศเพื่อ
สนับสนุนงานล่ามและ
งานแปลรูปแบบวิถีใหม่ 
- โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านประชาคม
อาเซียนปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 
- โครงการแลกเปลี่ยน
บุคลากรด้านนิติบัญญัติ
และด้านต่างประเทศ 
ในบริบทประชาคม
อาเซียน พ.ศ. 2566 

- ส.องค์การ
รัฐสภาระหวา่ง
ประเทศ 
- ส.ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 
- ส.ภาษา 
ต่างประเทศ 
- กลุ่มงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 
- ส.พัฒนา
บุคลากร 
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ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วดัขบัเคลื่อนเป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

หน่วย
วัด 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พ.ศ. 2566 - 2570 ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

ตัวชี้วดัที่ 2.1 ร้อยละความส าเร็จในการ
ด าเนินงานด้านความร่วมมือเพือ่การพฒันา
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  
ที่เกี่ยวขอ้ง 

ร้อยละ  
 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
50 

ไม่น้อย 
กว่า 

ร้อยละ 
60 

ไม่น้อย 
กว่า 

ร้อยละ 
70 

ไม่น้อย 
กว่า 

ร้อยละ 
80  

  ไม่น้อย 
  กว่า 

  ร้อยละ  
  90 

23 ส านัก 4 กลุ่มงาน 

ความส าคัญของตัวชี้วัด 
      ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีพันธกิจเสริมสร้างบทบาทความร่วมมือในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศ ซ่ึงถือว่าเป็นพันธกิจที่มี 
ความท้าทายและเป็นโอกาสทางยุทธศาสตร์ที่ดีในการพัฒนาไปสู่หน่วยงานชั้นน าด้านนิติบัญญัติ โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย ที่ครอบคลุมมิติการพัฒนาด้านการพัฒนาคน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สันติภาพและความยุติธรรม และความเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนา มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซ่ึงเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นกรอบในการจัดท าแผนการพัฒนาประเทศให้มีความสอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อพัฒนาประเทศให้
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน รวมถึงใช้เป็นกรอบทิศทางการก าหนดกระบวนงานสนับสนุนการด าเนินงานด้านต่างประเทศขององค์กรอย่างเป็น 
องค์รวม ครอบคลุมทุกภารกิจงานด้านต่างประเทศของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 
ค านิยาม 
     การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) คือ แนวทางการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ริดรอน
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นหลัง (Brundtland Report, 1987) โดยการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน มีองค์ประกอบ
ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic growth) ความครอบคลุมทางสังคม (Social inclusion) และการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม (Environmental protection) ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่  70 เมื่อวันที่  25 กันยายน 2558  
ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ ประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติรวม 193 ประเทศ ร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) ซ่ึงเป็นกรอบการพัฒนาของโลกเพื่อร่วมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายในปี ค.ศ. 2030 โดยก าหนดให้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศด าเนินการร่วมกัน  
     โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 เป้าหมาย ประกอบไปด้วย 169 เป้าหมายย่อย (SDG Targets) ที่มีความเป็นสากล เชื่อมโยง
และเกื้อหนุนกัน อีกทั้งก าหนดให้มี 247 ตัวชี้วัด เพื่อใช้ติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนา โดยสามารถจัดกลุ่ม SDGs ตามปัจจัย 
ที่เชื่อมโยงกันใน 5 มิติ (5P) ได้แก่  
    (1) การพัฒนาคน (People) ให้ความส าคัญกับการขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหย และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
    (2) สิ่งแวดล้อม (Planet) ให้ความส าคัญกับการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศเพื่อพลเมืองโลกรุ่นต่อไป  
    (3) เศรษฐกิจและความมั่งค่ัง (Prosperity) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสอดคล้องกับธรรมชาติ 
    (4) สันติภาพและความยุติธรรม (Peace) ยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีสังคมที่สงบสุข และไม่แบ่งแยก 
    (5) ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 
      
เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 

 

        
ผู้รับผิดชอบดแูลตวัชี้วดั : 23 ส านัก 4 กลุ่มงาน 

 

ร้อยละ   เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 

50 ด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน 1 เป้าหมาย ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
60 ด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน 2 เป้าหมาย ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
70 ด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน 3 เป้าหมาย ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
80 ด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน 4 เป้าหมาย ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 
90 ด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน 5 เป้าหมาย ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 
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ตัวชี้วดัขบัเคลื่อนเป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

หน่วย
วัด 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พ.ศ. 2566 - 2570 ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

2.2 ความส าเร็จในการผลักดันการส่งเสริมความสัมพันธ์รัฐสภาระหว่างประเทศและองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

2.2.1 ร้อยละของประเด็น ข้อหารือ สารัตถะ 
กฎหมาย กฎบัตร ที่ผลักดันส่งเสริม
ความสัมพันธ์รัฐสภาระหวา่งประเทศ  
และองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 

ร้อยละ  
 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
70 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
75 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
80 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
85 

ไม่น้อย 
กว่า 

ร้อยละ 
90 

- ส านักองค์การรัฐสภาระหว่าง
ประเทศ 
- ส านักความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 
- ส านักภาษาต่างประเทศ 
- กลุ่มงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 

ความส าคัญของตัวชี้วัด 
      รัฐสภาไทยมีบทบาทที่ส าคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคในเวที
รัฐสภาอาเซียน ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะหน่วยงานที่ขับเคลื่อนและผลักดันประเด็นการพัฒนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ หรือสร้างความร่วมมือกับนานาประเทศ การติดต่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลส าคัญ ระหว่างหน่วยงาน 
ระหว่างภาคีเครือข่าย ระหว่างองค์กรรัฐสภาต่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคและพหุภาคี อันเป็นผลก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ความร่วมมือหรือ
ข้อตกลงไปสู่การปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินบทบาทเชิงรุกในการสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคี 
กับประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างสภานิติบัญญัติ ได้แก่ การรับรองคณะทูตานุทูต สมาชิกรัฐสภา และบุคคลส าคัญ  
ต่างประเทศ การจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยกับสมาชิกรัฐสภาต่างประเทศ การแลกเปลี่ยน การเยี่ยมเยือน เพื่อเสริมสร้างและกระชับ
ความสัมพันธ์กับรัฐสภาของนานาประ เทศ และเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้านต่างประเทศของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร  
การด าเนินบทบาทเชิงรุกในการสร้างความสัมพันธ์พหุภาคีกับองค์กรรัฐสภาระหว่างประเทศ รัฐสภาไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีองค์กรรัฐสภาระหว่าง
ประเทศหลายองค์กร เช่น สหภาพรัฐสภา ( Inter - Parliamentary Union : IPU) สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (Asia - Pacific 
Parliamentarians Union : APPU) สมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter - Parliamentary Assembly : AIPA) การด าเนินบทบาทเชิงรุก 
ในการสร้างความเป็นผู้น าและเกียรติภูมิให้แก่รัฐสภาและประเทศไทย ทั้งในฐานะรัฐสภาไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่าง
ประเทศขององค์กรรัฐสภาระหว่างประเทศ และในฐานะที่สมาชิกรัฐสภาไทยได้รับเกียรติให้ด ารงต าแหน่งส าคัญ  ๆ ในองค์กรรัฐสภาระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น 

ค านิยาม 
       ร้อยละของประเด็น ข้อหารือ สารัตถะ กฎหมาย กฎบัตร ที่ผลักดันส่งเสริมความสัมพันธ์รัฐสภาระหว่างประเทศ และองค์การรัฐสภา
ระหว่างประเทศ หมายถึง จ านวนประเด็นข้อหารือ สารัตถะ กฎ กฎหมาย กฎบัตร ที่ผลักดันการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
และองค์กรระหว่างประเทศ 
เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด      

 
ผู้รับผิดชอบดแูลตวัชี้วดั :  - ส านักองค์การรัฐสภาระหวา่งประเทศ 
                                  - ส านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
                                  - ส านักภาษาต่างประเทศ 
                                  - กลุ่มงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 

ร้อยละ   เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 

70 ร้อยละของประเด็นข้อหารือ สารัตถะ กฎ กฎหมาย กฎบัตร ที่ผลักดันการส่งเสริมความสัมพันธ์รัฐสภา 
ระหว่างประเทศและองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

75 ร้อยละของประเด็นข้อหารือ สารัตถะ กฎ กฎหมาย กฎบัตร ที่ผลักดันการส่งเสริมความสัมพันธ์รัฐสภา 
ระหว่างประเทศและองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

80 ร้อยละของประเด็นข้อหารือ สารัตถะ กฎ กฎหมาย กฎบัตร ที่ผลักดันการส่งเสริมความสัมพันธ์รัฐสภา 
ระหว่างประเทศและองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

85 ร้อยละของประเด็นข้อหารือ สารัตถะ กฎ กฎหมาย กฎบัตร ที่ผลักดันการส่งเสริมความสัมพันธ์รัฐสภา 
ระหว่างประเทศและองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 85 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 

90 ร้อยละของประเด็นข้อหารือ สารัตถะ กฎ กฎหมาย กฎบัตร ที่ผลักดันการส่งเสริมความสัมพันธ์รัฐสภา 
ระหว่างประเทศและองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 
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ตัวชี้วดัขบัเคลื่อนเป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

หน่วย
วัด 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พ.ศ. 2566 - 2570 ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

ตัวชี้วดัที่ 2.2.2 จ านวนการสร้างเครือข่าย 
กับองค์กรภายในและภายนอกประเทศ  
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์รัฐสภาระหว่าง
ประเทศ 

เครือ 
ข่าย 

 

1 
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

1  
เครือข่าย 

- ส านักองค์การรัฐสภาระหว่าง
ประเทศ 
- ส านักความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 
- ส านักภาษาต่างประเทศ 
- กลุ่มงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 

ความส าคัญของตัวชี้วัด 
      รัฐสภาไทยมีบทบาทที่ส าคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคในเวที
รัฐสภาอาเซียน ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะหน่วยงานที่ขับเคลื่อนและผลักดันประเด็นการพัฒนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ หรือสร้างความร่วมมือกับนานาประเทศ การติดต่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลส าคัญ ระหว่างหน่วยงาน 
ระหว่างภาคีเครือข่าย ระหว่างองค์กรรัฐสภาต่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคและพหุภาคี อันเป็นผลก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ความร่วมมือหรือ
ข้อตกลงไปสู่การปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินบทบาทเชิงรุกในการสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคี 
กับประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างสภานิติบัญญัติ ได้แก่ การรับรองคณะทูตานุทูต สมาชิกรัฐสภา และบุคคลส าคัญ  
ต่างประเทศ การจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยกับสมาชิกรัฐสภาต่างประเทศ การแลกเปลี่ยน การเยี่ยมเยือน เพื่อเสริมสร้างและกระชับ
ความสัมพันธ์กับรัฐสภาของนานาประเทศ และเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้านต่างประเทศของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร  
การด าเนินบทบาทเชิงรุกในการสร้างความสัมพันธ์พหุภาคีกับองค์กรรัฐสภาระหว่างประเทศ รัฐสภาไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีองค์กรรัฐสภาระหว่าง
ประเทศหลายองค์กร เช่น สหภาพรัฐสภา ( Inter - Parliamentary Union : IPU) สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (Asia - Pacific 
Parliamentarians Union : APPU) สมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter - Parliamentary Assembly : AIPA) การด าเนินบทบาทเชิงรุก 
ในการสร้างความเป็นผู้น าและเกียรติภูมิให้แก่รัฐสภาและประเทศไทย ทั้งในฐานะรัฐสภาไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่าง
ประเทศขององค์กรรัฐสภาระหว่างประเทศ และในฐานะที่สมาชิกรัฐสภาไทยได้รับเกียรติให้ด ารงต าแหน่งส าคัญ ๆ ในองค์กรรัฐสภาระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น 

ค านิยาม 
        การสร้างเครือข่ายกับองค์กรภายในและภายนอกประเทศ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์รัฐสภาระหว่างประเทศ  หมายถึง การสร้าง 
ความร่วมมือ/ความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรภายในและภายนอกประเทศ เพื่อด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันการด าเนินงานด้าน
ต่างประเทศของรัฐสภา 
เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 

 
ผู้รับผิดชอบดแูลตวัชี้วดั :  ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ, ส านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, ส านักภาษาต่างประเทศ, 

                                  กลุ่มงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 

เครือข่าย   เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 

1 จ านวนการสร้างเครือข่ายกับองค์กรภายในและภายนอกประเทศ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์รัฐสภาระหว่าง
ประเทศเพิ่มขึ้น 1 เครือข่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1 จ านวนการสร้างเครือข่ายกับองค์กรภายในและภายนอกประเทศ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์รัฐสภาระหว่าง
ประเทศเพิ่มขึ้น 1 เครือข่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไม่นับรวมเครือข่ายที่สร้างขึ้นในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566)  

1 จ านวนการสร้างเครือข่ายกับองค์กรภายในและภายนอกประเทศ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์รัฐสภาระหว่าง
ประเทศเพิ่มขึ้น 1 เครือข่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไม่นับรวมเครือข่ายที่สร้างขึ้นในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2567)  

1 จ านวนการสร้างเครือข่ายกับองค์กรภายในและภายนอกประเทศ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์รัฐสภาระหว่าง
ประเทศเพิ่มขึ้น 1 เครือข่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไม่นับรวมเครือข่ายที่สร้างขึ้นในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2568) 

1 จ านวนการสร้างเครือข่ายกับองค์กรภายในและภายนอกประเทศ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์รัฐสภาระหว่าง
ประเทศเพิ่มขึ้น 1 เครือข่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 (ไม่นับรวมเครือข่ายที่สร้างขึ้นในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 และ พ.ศ. 2569) 
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ตัวชี้วดัขบัเคลื่อนเป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

หน่วย
วัด 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พ.ศ. 2566 - 2570 ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

ตัวชี้วดัที่ 2.3 ร้อยละของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสนับสนุนภารกิจรัฐสภา
ระหว่างประเทศ 

ร้อยละ  
 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
80 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
83 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
85 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
87 

ไม่น้อย 
กว่า 

ร้อยละ 
89 

- ส านักองค์การรัฐสภาระหว่าง
ประเทศ 
- ส านักความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 
- ส านักภาษาต่างประเทศ 
- กลุ่มงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

ความส าคัญของตัวชี้วัด 
     จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด - 2019 (Covid - 19) ที่เป็นภาวะวิกฤตระดับโลก ส่งผลให้การด าเนินงานด้านต่างประเทศของส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีการปรับเปลี่ยนบริบทการประชุมหรือเกิดการยกเลิกการเยี่ยมเยือน เพื่อเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ 
กับรัฐสภาของนานาประเทศ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงจ าเป็นต้องปรับบริบทโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุน 
การปฏิบัติงาน เพื่อส่งผลให้การด าเนินงานด้านต่างประเทศมีความต่อเนื่อง และมีความคล่องตัวในการด าเนินการมากยิ่งขึ้น 
 

ค านิยาม 
     การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนภารกิจรัฐสภาระหว่างประเทศ หมายถึง การสนับสนุนภารกิจรัฐสภาระหว่างประเทศ 
ผ่านโปรแกรมหรือ Application ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร จัดท าสารัตถะ ติดต่อประสานงาน หรือการประชุมระหว่างหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติภารกิจรัฐสภาระหว่างประเทศ 
      
เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 

 

               
ผู้รับผิดชอบดแูลตวัชี้วดั :  - ส านักองค์การระหวา่งประเทศ  
                                  - ส านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
                                  - ส านักภาษาต่างประเทศ  
                                  - กลุ่มงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 

ร้อยละ   เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 

80 ร้อยละของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนภารกิจรัฐสภาระหว่างประเทศผ่านโปรแกรม  
หรือ Application ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

83 ร้อยละของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนภารกิจรัฐสภาระหว่างประเทศผ่านโปรแกรม  
หรือ Application ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 83 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

85 ร้อยละของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนภารกิจรัฐสภาระหว่างประเทศผ่านโปรแกรม  
หรือ Application ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

87 ร้อยละของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนภารกิจรัฐสภาระหว่างประเทศผ่านโปรแกรม  
หรือ Application ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 

89 ร้อยละของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนภารกิจรัฐสภาระหว่างประเทศผ่านโปรแกรม  
หรือ Application ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 89 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 
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ตัวชี้วดัขบัเคลื่อนเป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

หน่วย
วัด 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พ.ศ. 2566 - 2570 ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

ตัวชี้วดัที่ 2.4 ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับ
การพัฒนาความเป็นมืออาชีพ 
ด้านการต่างประเทศ 

ร้อยละ  
 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
80 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
83 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
85 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
87 

ไม่น้อย 
กว่า 

ร้อยละ 
89 

- ส านักองค์การรัฐสภา 
ระหว่างประเทศ 
- ส านักความสัมพันธ ์
ระหว่างประเทศ 
- ส านักภาษาต่างประเทศ 
- กลุ่มงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 
- ส านักพัฒนาบุคลากร 

ความส าคัญของตัวชี้วัด 
      บุคลากรด้านต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพันธกิจงานด้านต่างประเทศของรัฐสภา และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมภาพลักษณ์
ที่ดีของรัฐสภาสู่นานาประเทศ ในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์รัฐสภาระหว่างประเทศในกรอบทวิภาคี/พหุภาคี เพื่อสนับสนุนภารกิจงาน  
ของสมาชิกรัฐสภาและบุคลากรในวงงานรัฐสภา จากบริบทและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงสถานการณ์ด้านการ
ต่างประเทศที่มีประเด็นต่าง ๆ มีความเป็นพลวัต จึงท าให้บุคลากรด้านต่างประเทศต้องพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่ทันสมัยเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการรองรับ ปรับเปลี่ยน และเท่าทันต่อสภาวการณ์ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว และสามารถตอบสนองต่อการเสริมสร้างบทบาท 
ความร่วมมือในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศได้อย่างทันท่วงที 
 
ค านิยาม 
     ความเป็นมืออาชีพ หมายถึง การพัฒนา ทักษะ ความรู้ สมรรถนะ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศของส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 
      
เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 

 

               
ผู้รับผิดชอบดแูลตวัชี้วดั : - ส านกัองค์การระหวา่งประเทศ 
                                - ส านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
                                - ส านักภาษาต่างประเทศ  
                                - กลุ่มงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
                                - ส านักพัฒนาบุคลากร 

ร้อยละ   เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 

80 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านการต่างประเทศ ผ่านโครงการ/กิจกรรมการอบรม 
และพัฒนาบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

83 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านการต่างประเทศ ผ่านโครงการ/กิจกรรมการอบรม 
และพัฒนาบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 83 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

85 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านการต่างประเทศ ผ่านโครงการ/กิจกรรมการอบรม 
และพัฒนาบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

87 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านการต่างประเทศ ผ่านโครงการ/กิจกรรมการอบรม 
และพัฒนาบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 

89 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านการต่างประเทศ ผ่านโครงการ/กิจกรรมการอบรม 
และพัฒนาบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 89 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองในกระบวนการนิติบัญญัติ 

พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันนิติบัญญัติ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนนุการมีส่วนร่วมของภาคพลเมือง 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสถาบันนิติบัญญติั 

ทิศทางเชงิ
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 
ด้านประสิทธิผล
ตามยุทธศาสตร์ 
 

2 เป็นองค์กร 
นิติบัญญัติที่ได้รับ
การยอมรับ 
จากประชาชน 

3.1 ระดับความส าเร็จใน
การเสริมสร้างภาพลักษณ์
องค์กรและการเมืองสุจริต  

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

- โครงการเสริมสร้าง
บ้านเมืองสุจริตภายใต้
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

- ส านักงาน
ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร 
- ส.นโยบายและแผน 

คุณภาพบริการ 
 

1 ประชาชน 
มีความรู้ความ
เข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย
และกระบวนการ 
นิติบัญญัติ 
ที่ถูกต้อง 

3.2 ร้อยละของการรับรู้
และการให้ความรู ้
ความเข้าใจเกีย่วกบั
ระบอบประชาธิปไตย 
และกระบวนการ 
นิติบัญญัติผ่านสื่อ 
ขององค์กร  
 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
80 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
83 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
85 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
87 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
89 

- โครงการด าเนินงาน
ของสถานี
วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 
- โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ในการผลิต
รายการและ
ออกอากาศสถานีวิทยุ
โทรทัศน์รัฐสภา 
(ส าหรับสถานี
วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
แห่งใหม่) 
- โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ในการผลิต
รายการและ
ออกอากาศสถานีวิทยุ
โทรทัศน์รัฐสภา 
(ส าหรับสถานีวิทยุ
โทรทัศน์รัฐสภาแห่งใหม่) 

- ส.ประชาสัมพันธ ์
- สถานวีิทย ุ
กระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์
รัฐสภา 

- ส านักที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้าง 
การรับรู้และ 
การเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัระบอบ
ประชาธิปไตย 
และกระบวนการ
นิติบัญญัติ 

3.3 ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
เกี่ยวกบัการสนับสนุน
การมีส่วนร่วม 
ภาคพลเมืองและ
กระบวนการนิติบัญญัติ  

ระดับ  
1 

ระดับ  
2 

ระดับ  
3 

ระดับ  
4 

ระดับ  
5 

- โครงการส่งเสริมและ
เผยแพร่ประชาธิปไตย
ในระบบรัฐสภา 
- โครงการจัดแสดง
นิทรรศการทางวิชาการ 
- โครงการเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการเข้าช่ือ
เสนอกฎหมาย 
- โครงการผู้น าฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร
พบประชาชน 

- ส.ประชาสัมพันธ ์
- สถานวีิทย ุ
กระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์
รัฐสภา 
- ส.กรรมาธกิาร 
1, 2, 3 
- ส านักงาน
ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร 
- ส.การประชุม 
- ส านักที่
เกี่ยวขอ้งกับการ
ด าเนินงานการ
สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมภาค
พลเมือง 
- คณะอนุกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการ
บริการจัดการ
ภาครัฐ PMQA 
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ทิศทางเชงิ
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติ
ราชการ 
 

1 ประชาชนมี
ส่วนร่วมและ
เข้าถึง
กระบวนการ
นิติบัญญัติได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

3.4 ร้อยละ 
ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อ
ประสิทธิภาพในการ
ประชาสัมพันธ์งานดา้น
กระบวนการนิติบัญญัติ
ขององค์กร  

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
83 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
85 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
87 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
89 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
91 

หมายเหตุ : การด าเนิน
แผนงาน/โครงการ 
หรือกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการผู้รับบริการ/
ประชาชนท่ีมีต่อ
ประสิทธิภาพในการ
ประชาสัมพันธ์งานด้าน
กระบวนการนิติบัญญัติ
ขององค์กร 

- ส.ประชาสัมพันธ์ 
- สถานวีิทย ุ
กระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์
รัฐสภา 
- ส านักที่
เกี่ยวขอ้งกับการ
ประชาสัมพันธ์
งานด้าน
กระบวนการ 
นิติบัญญัติ 

การพัฒนา
องค์กร 
 

1 ประชาชนมี
ส่วนร่วมและ
เข้าถึง
กระบวนการ
นิติบัญญัติได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

3.5 ระดับความส าเร็จ
ของการปรับรูปแบบ 
การบริการที่ผู้รับบริการ
สามารถเข้าถึงได้อย่าง
เท่าเทียม  

ระดับ  
1 
 

ระดับ  
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

หมายเหตุ : การด าเนิน
กิจกรรมหรืองาน
ประจ าของส านัก
ภายในส านักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรท่ีรองรับ
การให้บริการแก่
ผู้รับบริการสามารถ
เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม 

- ส.สารสนเทศ 
- ส.รักษาความ
ปลอดภัย 
- ส.การประชุม 
- ส.รายงานการ
ประชุมและชวเลข 
- ส.ประชาสัมพันธ ์
- ส.เลขานุการ ก.ร. 
- ส.บริหารงานกลาง 
- ส.วิชาการ 
- ส.การพิมพ ์
- ส.กรรมาธิการ  
1, 2, 3 
- สถานี
วิทยุกระจายเสียง
และวิทยโุทรทัศน์
รัฐสภา 
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ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วดัขบัเคลื่อนเป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

หน่วย
วัด 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พ.ศ. 2566 - 2570 ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

ตัวชี้วดัที่ 3.1 ระดับความส าเร็จในการ
เสริมสร้างภาพลักษณอ์งค์กรและการเมือง
สุจริต 

ร้อยละ ร้อยละ  
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

  ร้อยละ 
 90 

- ส านักงานประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร 
- ส.นโยบายและแผน 
 

 ความส าคญัของตัวชี้วดั 
          ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด าเนินการตามแนวทางมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาตามแนวทาง  
ของราชการฝ่ายบริหารเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา อีกทั้งในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
ก าหนดให้มีเป้าหมายสนับสนุนให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงต้องพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรโดย 
สร้างการรับรู้แก่สาธารณชนและจัดท ามาตรการ แนวทางและการขับเคลื่อนตามเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรมและเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อสามารถน าไปใช้ 
ในการปรับปรุง พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมุ่งไปสู่การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและการเมืองสุจริต โดยมีองค์ประกอบ
ตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ (1) องค์ประกอบด้านความโปร่งใส (2) องค์ประกอบด้านความรับผิดชอบ (3) องค์ประกอบด้านความปลอดจาก  
การทุจริตในการปฏิบัติงาน (4) องค์ประกอบด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ (5) องค์ประกอบด้านคุณธรรมในการท างาน 
 

 ค านิยาม  
     ภาพลักษณ์องค์กร หมายถึง ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีการด าเนินงานที่ส่งเสริมธรรมาภิบาล ป้องกันการเกิดทุจริตและ  
ประพฤติมิชอบ และมีการด าเนินงานเป็นที่ยอมรับจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

     การเมืองสุจริต หมายถึง การด าเนินการของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใส 
ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและความถูกต้อง 

              
 เกณฑ์การประเมินตัวชี้วดั 
 

               
 
ผู้รับผิดชอบดแูลตวัชี้วดั : ส านักนโยบายและแผน 
 

ร้อยละ   เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 

50 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้คะแนนไม่น้อยกว่า  
94 คะแนน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

60 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้คะแนนไม่น้อยกว่า  
95 คะแนน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

70 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้คะแนนไม่น้อยกว่า  
96 คะแนน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  

80 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้คะแนนไม่น้อยกว่า  
97 คะแนน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  

90 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้คะแนนไม่น้อยกว่า  
98 คะแนน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570  
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ตัวชี้วดัขบัเคลื่อนเป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

หน่วย
วัด 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พ.ศ. 2566 - 2570 ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

ตัวชี้วดัที่ 3.2 ร้อยละของการรับรู้และ 
การให้ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับระบอบ
ประชาธิปไตย และกระบวนการนิติบัญญัติ
ผ่านสื่อขององค์กร 

ร้อยละ ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
80 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
83 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
85 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
87 

ไม่น้อย 
กว่า 

ร้อยละ 
89 

- ส านักประชาสัมพันธ ์
- สถานวีิทยกุระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 
- ส านักที่เกี่ยวขอ้งกบัการสร้าง
การรับรู้และการเสริมสรา้งความรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัระบอบ
ประชาธิปไตยและกระบวนการ 
นิติบัญญัติผ่านสือ่ขององค์กร 

ความส าคัญของตัวชี้วัด 
     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 78 ก าหนดให้รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง  ๆ  
การจัดท าบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอด
ทั้งการตัดสินใจทางการเมือง และการอื่นใดบรรดาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน กอปรกับ พันธกิจส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรที่มุ่งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันนิติบัญญัติ ที่มีความสอดคล้องกับ  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างการเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล ผ่านการปลูกฝังประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีส่วนร่วมอย่างถูกต้อง รวมถึงมีการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนผ่านการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง  ๆ ขององค์กร ดังนั้น การรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการรับรู้บทบาทภารกิจงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคพลเมืองขององค์กรจากประชาชน 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนารูปแบบการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ค านิยาม 
     การรับรู้ หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้จัก ความรู้และความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยและกระบวนการนิติบัญญัติผ่านสื่อขององค์กร 
     สื่อ หมายถึง  สื่อของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
                     1. สื่อบุคคล คือ บุคลากร นักการเมือง บุคคลในวงงานรัฐสภา  
                     2. สื่อสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย สิ่งพิมพ์ ป้ายผ้าไวนิล วารสาร แผ่นพับ ใบปลิว 
                     3. สื่อสมัยใหม่ ประกอบด้วย เว็บไซต์, Line, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook ขององค์กร  
                     4. สื่อมวลชน ประกอบด้วย สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (ช่อง 10 / FM กรุงเทพ 87.5 MHZ / 
AM1071 KHZ) Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา  
เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 

 
ผู้รับผิดชอบดแูลตวัชี้วดั :  - ส านักประชาสัมพันธ ์
                                  - สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน์รัฐสภา 
                                  - ส านักที่เกี่ยวข้องกับการสร้างการรับรู้และการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัระบอบประชาธิปไตย 
                                    และกระบวนการนิติบัญญัติผ่านสื่อขององค์กร 

 

ร้อยละ   เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 

80 ร้อยละของการรับรู้และการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย และกระบวนการนิติบัญญัติผ่านสื่อ
ประเภทต่าง ๆ ขององค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

83 ร้อยละของการรับรู้และการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย และกระบวนการนิติบัญญัติผ่านสื่อ
ประเภทต่าง ๆ ขององค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 83 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

85 ร้อยละของการรับรู้และการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย และกระบวนการนิติบัญญัติผ่านสื่อ
ประเภทต่าง ๆ ขององค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

87 ร้อยละของการรับรู้และการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย และกระบวนการนิติบัญญัติผ่านสื่อ
ประเภทต่าง ๆ ขององค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 

89 ร้อยละของการรับรู้และการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย และกระบวนการนิติบัญญัติผ่านสื่อ
ประเภทต่าง ๆ ขององค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 89 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 
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ตัวชี้วดัขบัเคลื่อนเป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

หน่วย
วัด 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พ.ศ. 2566 - 2570 ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

ตัวชี้วดัที่ 3.3 ระดับความส าเร็จ 
ของการด าเนินงานเกี่ยวกับการสนับสนนุ
การมีส่วนร่วมภาคพลเมืองและ
กระบวนการนิติบัญญัติ  
 
  

ระดับ 1 2 3 4 5 - ส านักประชาสัมพันธ ์
- สถานวีิทยกุระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 
- ส านักกรรมาธกิาร 1, 2, 3 
- ส านักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร 
- ส านักการประชุม 
- ส านักที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานการสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมภาคพลเมือง 
- คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การบริการจัดการภาครัฐ PMQA 

ความส าคัญของตัวชี้วัด 
    ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีพันธกิจที่มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันนิติบัญญัติ  
ซ่ึงมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
และเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล ผ่านการปลูกฝังให้
ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมอย่างถูกต้อง รวมถึงมีการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนผ่านการจัดโครงการ/ 
กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร ประกอบกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการตามกรอบแนวคิดระบบราชการ 4.0 ที่มุ่งเน้นการเปิดกว้างและเช่ือมโยง
กัน มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยสนับสนุนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการโดยตรงมากยิ่งขึ้น  
การพัฒนาความร่วมมือกับภาคพลเมืองจึงมีความส าคัญและควรยกระดับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนของสังคมมากยิ่งขึ้น 
 

ค านิยาม 
     การมีส่วนร่วมภาคพลเมือง หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง มีโอกาสเข้าร่วมในกระบวนการหรือ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการบริหารราชการ ตั้งแต่การรับรู้ข้อมูล การร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
การร่วมคิดเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การร่วมด าเนินการและติดตามประเมินผล รวมทั้ง  
ร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา ซ่ึงน าไปสู่การตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีลักษณะส าคัญคือ (1) การมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง มีการเรียนรู้ร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทั่วไป โดยเน้นการสื่อสาร
สองทางที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ (2) เป้าหมายของการมีส่วนร่วมไม่ใช่เพียงการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามกฎหมายหรือการท า
ให้ไม่มีความขัดแย้ง หากแต่กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองควรมุ่งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง เพื่อให้การตัดสินใจ 
ของรัฐดีขึ้นและเป็นที่ยอมรับ 
     ภาคีเครือข่าย หมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกัน มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจเพื่อท ากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายในการ 
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า และร่วมประเมินผล โดยเป็นความสัมพันธ์แนวราบ มีความเสมอภาคและเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสมาชิก
เครือข่ายมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือแลกเปลี่ยนทรัพยากรกันในหมู่สมาชิกเพื่อท างานร่วมกันและน าเครือข่ายไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 
     กระบวนการนิติบัญญัติ หมายถึง การด าเนินกิจการอันเป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการประชุมเพื่อพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ 
การศึกษาดูงานเพื่อศึกษาสภาพปัญหาในพื้นที่ต่าง ๆ การจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
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 เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 

 
ผู้รับผิดชอบดแูลตวัชี้วดั : - ส านกัประชาสัมพันธ ์

                                  - สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน์รัฐสภา 
                                  - ส านักกรรมาธิการ 1, 2, 3 
                                  - ส านักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร 
                                  - ส านักการประชุม 
                                  - ส านักที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานการสนับสนนุการมีส่วนร่วมภาคพลเมือง 
                                 - คณะอนุกรรมการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการองค์กรตามแนวทาง PMQA 
 

ระดับ   เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 

1 ด าเนินการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
ซ่ึงจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ทันสมัย และประชาชนสามารถเข้าถึงได้  

2 - มีช่องทางให้ประชาชนและภาคพลเมืองมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็น รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการ/การปฏิบัติงานของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอย่างอิสระและเป็นระบบ  
- จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นทั้งที่เป็นทางการและไม่ เป็นทางการ และน าข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น 
ไปปรับปรุงและพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานในขององค์กร  

3 มีการท างานร่วมกับประชาชนและภาคพลเมือง ในรูปแบบที่มีตัวแทนประชาชนและภาคพลเมืองเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ โดยมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ  

4 ประชาชนและภาคพลเมืองเข้ามามีบทบาทร่วมด าเนินงานในลักษณะเป็นภาคีเครือข่ายขององค์กร โดยเข้ามา 
มีบทบาทเป็นคณะกรรมการร่วม/คณะที่ปรึกษา และมีอ านาจหน้าที่ร่วมในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจและการ
ขับเคลื่อนนโยบาย ตั้งแต่การระบุปัญหา การพัฒนาทางเลือก และแนวทางการแก้ไข 

5 องค์กรเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคพลเมืองมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามบทบาท พันธกิจขององค์กร  
และกระบวนการนิติบัญญัติ 
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ตัวชี้วดัขบัเคลื่อนเป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

หน่วย
วัด 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พ.ศ. 2566 - 2570 ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

ตัวชี้วดัที่ 3.4 ร้อยละความพึงพอใจ 
ของประชาชนที่มีต่อประสิทธิภาพ 
ในการประชาสัมพันธ์งานด้านกระบวนการ 
นิติบัญญัติขององค์กร 

ร้อยละ ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
83 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
85 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
87 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
89 

ไม่น้อย 
กว่า 

ร้อยละ 
91 

- ส านักประชาสัมพันธ ์
- สถานวีิทยกุระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 
- ส านักที่เกี่ยวข้องกับ 
การประชาสัมพันธ์งาน 
ด้านกระบวนการนิติบัญญัต ิ

ความส าคัญของตัวชี้วัด 
     ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก าหนดตัวชี้วัดด้านการวัดและติดตามประเมินผลความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์
งานด้านกระบวนการนิติบัญญัติขององค์กร เพื่อให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ซ่ึงก าหนดเป้าหมายให้ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และก าหนดตัวชี้วัดในการพัฒนาคือระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ
ของภาครัฐ ดังนั้นส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงต้องด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและประชาชนเพื่อปรับปรุง 
และพัฒนาการบริการด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างและพร้อมปรับเปลี่ยนและพัฒนาการปฏิบัติงาน
และการบริการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณภาพของผลงานดีเยี่ยม เพื่อขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์ที่องค์กรก าหนดไว้  
 
ค านิยาม 
     ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกและความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการในการประชาสัมพันธ์งานด้านกระบวนการ
นิติบัญญัติของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนากระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที ่
ผู้ให้บริการ สิ่งอ านวยความสะดวก คุณภาพการให้บริการ ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการปรับปรุงการให้บริการ 
                   
เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 
 

 
ผู้รับผิดชอบดแูลตวัชี้วดั : - ส านกัประชาสัมพันธ ์

                                  - สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน์รัฐสภา 
                                  - ส านักที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์งานด้านกระบวนการนิติบัญญัติ 

ร้อยละ   เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 

83 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์งานด้านกระบวนการนิติบัญญัติ  
ขององค์กรผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ ขององค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 83 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

85 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์งานด้านกระบวนการนิติบัญญัติ  
ขององค์กรผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ ขององค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25667 

87 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์งานด้านกระบวนการนิติบัญญัติ  
ขององค์กรผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ ขององค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

89 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์งานด้านกระบว นการนิติบัญญัต ิ
ขององค์กรผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ ขององค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 89 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 

91 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์งานด้านกระบวนการนิติบัญญัติ  
ขององค์กรผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ ขององค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 91 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 
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ตัวชี้วดัขบัเคลื่อนเป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

หน่วย
วัด 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พ.ศ. 2566 - 2570 ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

ตัวชี้วดัที่ 3.5 ระดับความส าเร็จ 
ของการปรบัรูปแบบการบริการ  
ที่ผู้รับบริการสามารถเขา้ถึงได้อยา่งเท่าเทยีม 

ระดับ 1 2 3 4 5 - ส านักสารสนเทศ 
- ส านักรกัษาความปลอดภัย 
- ส านักการประชุม 
- ส านักรายงานการประชุม
และชวเลข 
- ส านักประชาสัมพันธ ์
- ส านักเลขานุการ ก.ร. 
- ส านักบริหารงานกลาง 
- ส านักวิชาการ 
- ส านักการพิมพ ์
- สถานีวิทยกุระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 
- ส านักกรรมาธกิาร 1, 2, 3 

ความส าคัญของตัวชี้วัด 
     ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ก าหนดเป้าหมายให้ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐ 
ต้องด าเนินการปรับบทบาทและภารกิจให้มีความคล่องตัว พัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 
โดยเฉพาะการพัฒนารูปแบบการให้บริการแก่ผู้พิการเพื่ออ านวยความสะดวก และเป็นกลไกในการพัฒนาตามกรอบการบริหารราชการแผ่นดิน 
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างหลากหลาย  
ค านิยาม 
     รูปแบบการบริการ หมายถึง การให้บริการของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่เอื้ออ านวยความสะดวกแก่บุคคลทั่วไปและบุคคล 
ซ่ึงมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม  (คนพิการ) อาทิเช่น การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร  
ความสะดวกด้านอาคารสถานที่ เป็นต้น 
     ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนและบุคคลซ่ึงมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจาก  
มีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้หรือความบกพร่องอื่นใด 
ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความจ าเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรม  
ในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป          
เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้รับผิดชอบดแูลตวัชี้วดั : ส านักสารสนเทศ, ส านักรักษาความปลอดภยั, ส านกัการประชุม, ส านักรายงานการประชุมและชวเลข,  
ส านักประชาสัมพันธ์, ส านักเลขานกุาร ก.ร., ส านักบริหารงานกลาง, ส านักวิชาการ, ส านักการพิมพ์, ส านกักรรมาธกิาร 1, 2, 3, สถานี
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 

ระดับ   เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 

1 องค์กรจัดให้มีการให้บริการส าหรับผู้รับบริการที่มีความพกิาร อยา่งน้อย 2 ด้าน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2 องค์กรจัดให้มีการให้บริการส าหรับผู้รับบริการที่มีความพกิาร อยา่งน้อย 3 ด้าน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
3 องค์กรจัดให้มีการให้บริการส าหรับผู้รับบริการที่มีความพกิาร อยา่งน้อย 4 ด้าน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
4 องค์กรจัดให้มีการให้บริการส าหรับผู้รับบริการที่มีความพกิาร อยา่งน้อย 5 ด้าน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 
5 องค์กรจัดให้มีการให้บริการส าหรับผู้รับบริการที่มีความพกิาร อยา่งน้อย 6 ด้าน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 

  หมายเหต ุ การให้บริการส าหรับผู้รับบริการที่มีความพิการ 6 ด้าน ประกอบด้วย 
 1. การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร เช่น การให้บริการล่ามภาษามือ อักษรเบรลล ์
 2. การให้บรกิารดา้นการประชาสัมพนัธ์ เชน่ มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผู้รู้ภาษามือ  
 3. การให้บรกิารดา้นอาคารสถานที่ เชน่ จดัให้มีทางลาดชนั ที่จอดรถ ปุ่มกดลิฟต์ ส าหรับผู้พิการ  
 4. การให้บรกิารดา้นเอกสาร เช่น หนังสอืเสียง  
 5. การให้บรกิารดา้นเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่เอื้อตอ่การใช้งานของผู้พกิาร  
 6. ด้านการจ้างงานผู้พกิาร ไมต่่ ากวา่รอ้ยละ 1 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมดขององคก์ร ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ พ.ศ. 2550 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเตมิก าหนดไว้ 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 สร้างระบบนิเวศในการท างาน (Ecosystem) ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
พันธกิจที่ 4 บริหารจัดการองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง (HPO) และแข่งขันได้ด้วยนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์กรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Agile Organization) และแข่งขันได้ด้วยนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา Mindset (กรอบความคิด) สมรรถนะของบุคลากรให้เท่าทันในศตวรรษที่ 21 (คนดี คนเก่ง คนกล้า) 

ทิศทางเชงิ
ยุทธศาสตร ์

กล 
ยุทธ ์

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 
ด้านประสิทธิผล
ตามยุทธศาสตร์ 
 

1 เป็นองค์กร 
ที่สร้างความ
เปลี่ยนแปลง 
ด้วยนวัตกรรม 

4.1 องค์กรได้รับคะแนน
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน  
ในระดับ AA  
(คะแนนสูงกว่า 95)  

ร้อยละ
95 

ร้อยละ
96 

ร้อยละ 
97 

ร้อยละ 
98 

ร้อยละ 
99 

- โครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม 
- โครงการผสานพลังมุ่งสู่
ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร Strong : 
องค์กรพอเพียงต้านทุจริต
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

- ส. พัฒนาบุคลากร 
-  ส.นโยบายและแผน 

4.2 ระดับความส าเร็จ
ของนวัตกรรม 
ที่หน่วยงานสร้างขึ้น 
และน าไปใช้เพิ่มขึ้น  

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

- โครงการสัมมนา เรื่อง 
การเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

- ส.นโยบายและแผน 
- ส. วิชาการ 
- ส. สารสนเทศ 
- ส านักที่เป็น
เจ้าของนวัตกรรม 
- 23 ส านัก  
4 กลุ่มงาน 

คุณภาพบริการ 
 

2 องค์กรมี
สภาพแวดล้อม
การท างานที่
ปลอดภัย 
คล่องตัว และ
ร่วมกันท างาน
ให้เกิด
ประสิทธิผล 

4.3 จ านวนประเด็นที่
ขับเคลื่อนสภาพแวดล้อม
การท างานที่ดีมุ่งสู่การ
เป็นองค์กรแห่งความสุข  

4 
ประเดน็ 

5 
ประเดน็ 

6 
ประเดน็ 

7 
ประเดน็ 

8 
ประเดน็ 

- โครงการรัฐสภาพร้อมใจ
บริจาคโลหิต 
- โครงการฉีดวัคซีนป้องกัน
ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 
- โครงการพัฒนาระบบ
เครือข่ายด้านการแพทย์
และการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน 
- โครงการ “อบรมการช่วย
ฟื้นคืนชีพข้ันพื้นฐาน และ
การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้า
หัวใจแบบอัตโนมัติ (CPR 
& AED)” 
- โครงการมารู้จักโรคจาก
วิถีชีวิต : มหันตภัยเงียบ 
(NCD’s : Non 
Communicable 
Disease) 
- โครงการก่อสร้างอาคารท่ี
พักสวัสดิการส านักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

- ส. การคลังและ
งบประมาณ 
- ส. บริการทาง
การแพทย์
ประจ ารัฐสภา 
- คณะกรรมการ
เสริมสร้างความ
ผาสุกและการ
เสริมสร้างความ
ผูกพัน 
- คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน
ส านักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร
เป็นส านักงาน 
สีเขียว (Green 
Office) 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติ
ราชการ 
 

1 องค์กร 
สามารถ
บริหารจัดการ
ความเส่ียงที่
อาจจะเกิดขึ้น
ในสภาวะ
วิกฤติอย่าง
ทันท่วงที 

4.4 ระดับความส าเร็จ 
ในการตอบสนองต่อ
สภาวะวิกฤติตามแผน 
ที่ก าหนดไว้  

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

หมายเหตุ : การด าเนินงาน/
แผนงานของส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ตามแผนบริหารความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤติ (Business 
Comtinuity Management 
: BCM) ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 

- คณะกรรมการ
ด าเนินการตาม
แผนบริหารความ
พร้อมต่อสภาวะ
วิกฤติ (Business 
Comtinuity 
Management : 
BCM) ของส่วน
ราชการสังกัด
รัฐสภา 
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ทิศทางเชงิ
ยุทธศาสตร ์

กล 
ยุทธ ์

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 
การพัฒนา
องค์กร 
 

1 องค์กรมี
ความสามารถใน
การออกแบบ
กระบวนการและ
ให้บริการด้วย
ความทันสมัย
เพื่อพัฒนา
คุณภาพงาน 

4.5 ระดับความส าเร็จ 
ในการปรับปรุง
กระบวนการการให้บรกิาร
ที่ทันสมัยเพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดลอ้มปจัจุบนั 
 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

- โครงการทบทวนและ
ปรับแผนปฏิบัติราชการ
ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
- โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง การ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) 
ของส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

- ส.นโยบายและแผน 
- คณะอนุกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการองค์กร
ตามแนวทาง PMQA 
หมวด 6  

บุคลากรของ
องค์กร  
ยึดมั่นใน
ค่านิยมการ
ท างานเพื่อ
ประชาชนและ
ประโยชน์
ส่วนรวม 

4.6 ร้อยละของบุคลากร 
ที่ผ่านการอบรม เพื่อพัฒนา 
ความรู้ความสามารถ/ทักษะ/
สมรรถนะ ที่จ าเป็นในการ
ขับเคลื่อนองค์กร 

ไม่ต่ า 
กว่า 

ร้อยละ 
80 

ไม่ต่ า 
กว่า 

ร้อยละ  
83 

ไม่ต่ า 
กว่า 

ร้อยละ 
85 

ไม่ต่ า 
กว่า 

ร้อยละ 
87 

ไม่ต่ า 
กว่า 

ร้อยละ 
89 

- โครงการพฒันาบุคลากร 
- โครงการสนับสนุน
การศึกษาและฝึกอบรม
ส าหรับบุคลากรของ
ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรในประเทศ
และต่างประเทศ 
- โครงการแลกเปลี่ยน
ข้าราชการส านักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรไทยกับ
ต่างประเทศ 
- โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การรับฟังความคิดเห็น 
การวิเคราะห์ผลกระทบ 
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมายของบุคลากร
ส านักกฎหมาย 
- โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
คณะกรรมการข้าราชการ
รัฐสภา ปีงบประมาณ 
2566 
- โครงการอบรมการเขียน
ผลงานทางวิชาการตาม
แนวทางการจัดท าผลงาน
เพื่อเสนอขอรับการ
ประเมินเพื่อแต่งต้ังด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการ ระดับ
ช านาญการพิเศษ และ
ระดับเช่ียวชาญ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
- โครงการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ 
- โครงการฝึกอบรมระบบ
การพิมพ์ดิจิทัลของส านัก
การพิมพ์ เพื่ออบรม
บุคลากรให้มีทักษะและ
ความสามารถในการ
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
- โครงการเพิ่มศักยภาพใน
การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจด
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

- ส.พัฒนาบุคลากร 
- 23 ส านัก  
  4 กลุ่มงาน 
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ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วดัขบัเคลื่อนเป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

หน่วย
วัด 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พ.ศ. 2566 - 2570 ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

ตัวชี้วดัที่ 4.1 องค์กรได้รับคะแนน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ในระดับ AA (คะแนนสูงกวา่ 95) 

ร้อยละ 95 96 97 98 99 - ส านักพัฒนาบุคลากร 
- ส านักนโยบายและแผน 
 
 

ความส าคัญของตัวชี้วัด 
     ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด าเนินการตามแนวทางมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาตามแนวทางของราชการ
ฝ่ายบริหารเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา อีกทั้งในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ก าหนดให้มี
เป้าหมายสนับสนุนให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงท าให้องค์กรต้องจัดท ามาตรการ แนวทางและการขับเคลื่อน
ไปตามเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรมและเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) เพื่อสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป 
 

ค านิยาม 
     องค์กรคุณธรรม หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงานที่ผู้น าและสมาชิกขององค์กรแสดงเจตนารมณ์ และมุ่งมั่นด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม  
ในองค์กร และเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมคุณธรรม โดยมีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกในองค์กรยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วมรณรงค์ 
ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน ชุมชน หรือเครือข่ายขององค์กรคุณธรรม แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ  
     ระดับที่ 1 องค์กรส่งเสริมคุณธรรม คือ องค์กรที่แสดงเจตนารมณ์จะพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรม โดยมีการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา
คุณธรรม มีแผนการด าเนินการพัฒนาองค์กรคุณธรรม มีการจัดกลไกผู้รับผิดชอบ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ซ่ึงผลการด าเนินงาน  
อาจเกิดขึ้นบางส่วน แต่ผลการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนหรือปัญหาเชิงคุณธรรมที่ลดลงอาจยังไม่เห็นผลชัดเจน 
     ระดับที่ 2 องค์กรคุณธรรม คือ องค์กรส่งเสริมคุณธรรมที่มีกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ที่ได้มาตรฐานขององค์กรส่งเสริมคุณธรรม 
และมีการจัดระบบภายในองค์กรที่เอื้อต่อการพัฒนาองค์กรคุณธรรม และมีการบริหารจัดการให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนในองค์กร และส่งผลกระทบให้การท าความดีเพิ่มขึ้น ปัญหาเชิงคุณธรรมลดลง และมีแนวโน้มจะเกิดการ
พัฒนาที่ต่อเนื่อง เกิดความยั่งยืนได้  
     ระดับที่ 3 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ คือ องค์กรคุณธรรมที่ด าเนินการประสบความส าเร็จ ทั้งในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของคนที่สะท้อนการมีคุณธรรม คนมีความสุข องค์กรมีคุณภาพและคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและ  
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่าง ๆ ได้   
     การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน หมายถึง เครื่องประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงาน
อย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม 
                   
เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 

ร้อยละ   เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 

95 องค์กรได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ในระดับ AA (คะแนนสูงกว่า 95)  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 95 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

96 องค์กรได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ในระดับ AA (คะแนนสูงกว่า 95)  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 96 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

97 องค์กรได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ในระดับ AA (คะแนนสูงกว่า 95)  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 97 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
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ผู้รับผิดชอบดแูลตวัชี้วดั : - ส านักพัฒนาบุคลากร 
                                - ส านักนโยบายและแผน 

ร้อยละ   เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 

98 องค์กรได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ในระดับ AA (คะแนนสูงกว่า 95)  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 98 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 

99 องค์กรได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ในระดับ AA (คะแนนสูงกว่า 95)  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 99 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 
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ตัวชี้วดัขบัเคลื่อนเป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

หน่วย
วัด 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พ.ศ. 2566 - 2570 ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

ตัวชี้วดัที่ 4.2 ระดับความส าเร็จ 
ของนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างขึ้น 
และน าไปใช้เพิ่มขึ้น 

ระดับ 1 2 3 4 5 - ส านักวิชาการ 
- ส านักสารสนเทศ 
- ส านักนโยบายและแผน 
- ส านักที่เป็นเจา้ของนวัตกรรม 
- 23 ส านัก 4 กลุ่มงาน 

ความส าคัญของตัวชี้วัด 
     การพัฒนาองค์กรขับเคลื่อนไปสู่หน่วยงานราชการที่ทันสมัย รองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
ต้องปรับแนวคิดและวิธีการท างานใหม่เพื่อพลิกโฉมให้ เป็นที่น่าเชื่อถือ สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ มีฐานข้อมูล 
ที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม  
ค านิยาม 
     นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยผ่านการทดลองหรือได้รับการ
พัฒนามาเป็นขั้น ๆ  แล้ว โดยเริ่มมาตั้งแต่คิดค้น (Innovation) พัฒนา (Development) ซ่ึงอาจจะเป็นไปในรูปของโครงการทดลองปฏิบัติก่อน (Pilot 
project) แล้วจึงน าไปปฏิบัติจริง ซ่ึงมีความแตกต่างไปจากการปฏิบัติ เดิมที่ เคยปฏิบัติมา นวัตกรรมจึงเป็นแนวความคิด การปฏิบัติ   
หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อน านวัตกรรมมาใช้
จะช่วยให้การท างานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ประหยัดเวลาและทรัพยากรได้อีกด้วย 
     นวัตกรรมภาครัฐ หมายถึง งานของภาครัฐที่เกิดขึ้นใหม่จากการใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์  และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา 
ที่สร้างขึ้นเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างคุณค่า (Public value) หรือประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงอาจเป็นนโยบายใหม่ 
กระบวนการใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จ าแนกเป็น  

            - นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy innovation) เป็นการคิดริเริ่มนโยบาย กฎหมายและกฎใหม่ ๆ ให้ทันสมัย เหมาะสมและทันต่อ
สถานการณ์ รวมทั้งให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 

            - นวัตกรรมการบริการ (Service innovation) เป็นนวัตกรรมที่น ามาใช้พัฒนาและสร้างคุณค่าในงานบริการภาครัฐ การปรับปรุงบริการ
หรือสร้างบริการใหม่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน เช่น หน่วยบริการเคลื่อนที่ การจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ เป็นต้น 

            - นวัตกรรมการบริหาร/องค์กร (Administrative or organizational innovation) เป็นการสร้างหรือปรับปรุงกระบวนงานใหม่  
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของภาครัฐ หรือกระบวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานแบบใหม่  
หรือการวางระบบใหม่ซึ่งส่งผลต่อการปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ 

 
เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 

ระดับ   เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 

1 จัดท าเว็บไซต์ด้านนวัตกรรมขององค์กรในประเภทต่าง ๆ  
- มีผู้รับผิดชอบหลักของแต่ละหน่วยงานภายในที่จะด าเนินงานด้านนวัตกรรม และมีกรอบแนวคิดในการด าเนินงาน
ด้านนวัตกรรม 

2 จัดท าเว็บไซต์ด้านนวัตกรรมขององค์กรในประเภทต่าง ๆ  
- มีผู้รับผิดชอบหลกัของแต่ละหนว่ยงานภายในที่จะด าเนินงานด้านนวัตกรรม และมีกรอบแนวคิดในการด าเนินงาน
ด้านนวัตกรรม 
- มีการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่เพื่อการใช้ประโยชน์ขององค์กร 

3 - จัดท าเว็บไซต์ด้านนวัตกรรมขององค์กรในประเภทต่าง ๆ  
- มีผู้รับผิดชอบหลกัของแต่ละหนว่ยงานภายในที่จะด าเนินงานด้านนวัตกรรม และมีกรอบแนวคิดในการด าเนินงาน
ด้านนวัตกรรม 
- มีการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่เพื่อการใช้ประโยชน์ขององค์กร 
- ก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 
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ผู้รับผิดชอบดแูลตวัชี้วดั : - ส านกัวิชาการ 
                               - ส านกันโยบายและแผน 
                                 - ส านักสารสนเทศ 

                                  - ส านักที่เป็นเจ้าของนวัตกรรม 
                                  - 23 ส านัก 4 กลุ่มงาน 

ระดับ   เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 

4 - จัดท าเว็บไซต์ด้านนวัตกรรมขององค์กรในประเภทต่าง ๆ  
- มีผู้รับผิดชอบหลกัของแต่ละหนว่ยงานภายในที่จะด าเนินงานด้านนวัตกรรม และมีกรอบแนวคิดในการด าเนินงาน
ด้านนวัตกรรม 
- มีการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่เพื่อการใช้ประโยชน์ขององค์กร 
- ก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 
- แลกเปลีย่นเรียนรู้การด าเนินงานการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่เพื่อต่อยอดการพัฒนาผลงานนวัตกรรม  
และการใช้ประโยชน์ของนวัตกรรม 

5 - จัดท าเว็บไซต์ด้านนวัตกรรมขององค์กรในประเภทต่าง ๆ  
- มีผู้รับผิดชอบหลกัของแต่ละหนว่ยงานภายในที่จะด าเนินงานด้านนวัตกรรม และมีกรอบแนวคิดในการด าเนินงาน
ด้านนวัตกรรม 
- มีการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่เพื่อการใช้ประโยชน์ขององค์กร 
- ก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 
- แลกเปลีย่นเรียนรู้การด าเนินงานการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่เพื่อต่อยอดการพัฒนาผลงานนวัตกรรม  
และการใช้ประโยชน์ของนวัตกรรม 
- มีนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศ 
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ตัวชี้วดัขบัเคลื่อนเป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

หน่วย
วัด 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พ.ศ. 2566 - 2570 ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

ตัวชี้วดัที่ 4.3 จ านวนประเด็นที่ขับเคลือ่น
สภาพแวดล้อมการท างานที่ดีมุ่งสู่การเปน็
องค์กรแห่งความสุข  

จ านวน
ประเด็น 

4 5 6 7 8 - ส านักการคลังและงบประมาณ 
- ส านักบริการทางการแพทย์
ประจ ารัฐสภา 
- คณะกรรมการเสริมสร้าง 
ความผาสุกและการเสริมสร้าง
ความผูกพัน 
- คณะกรรมการขับเคลื่อน
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทน 
ราษฎรเป็นส านักงานสีเขยีว 
(Green Office) 

ความส าคัญของตัวชี้วัด 
     ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เป็นการมุ่งเน้นให้ส่วนราชการมีวิธีการวางแผน
ด้านทรัพยากรบุคคล การสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่ก่อให้เกิดผลการด าเนินการที่ดี รวมทั้งสร้างความผูกพันและความผาสุก  
รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้ดีขึ้น ยังส่งผลให้องค์กรสามารถน าศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนพันธกิจ 
ประเด็นการพัฒนาและวิสัยทัศน์ขององค์กรไปสู่ความส าเร็จ  
ค านิยาม 
     สภาพแวดล้อมการท างานที่ดี หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบตัวและเอื้ออ านวยให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ เช่น แสงในสถานที่ท างาน เสียง อุณหภูมิ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น และสภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจ  
ซ่ึงได้แก่การบริหารจัดการต่าง ๆ ขององค์กร สวัสดิการค่าตอบแทน ความสัมพันธ์กับบุคลากรภายในองค์กร เป็นต้น 
     องค์กรแห่งความสุข (Happy workplace) หมายถึง กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและให้ยุทธศาสตร์สอดคล้อง 
กับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงจะน าพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (การจัดการองค์กรโดยเน้น 
การจัดการ “คน” เป็นหลัก) โดยใช้ความสุขพื้นฐานแปดประการ (Happy 8) เป็นแนวทางในการบริหารจัดการชีวิตให้มีความสุข อย่างยั่งยืน 
สร้างทัศนคติบวกต่อมุมมองในการด าเนินชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสมาชิกที่ดีต่อครอบครัว องค์กร และสังค ม  
โดยมีความสุขที่แท้จริงบนพื้นฐานความสุขแปดประการที่สมดุลกับชีวิต ประกอบด้วย (1) Happy Body (สุขภาพดี) การเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี  
ดูแลตนเองได้ ไม่ให้เป็นภาระของผู้อื่น (2) Happy Heart (น้ าใจงาม) การเป็นผู้มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น (3) Happy Relax (ผ่อนคลาย) การเป็น 
ผู้ที่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ (4) Happy Brain (หาความรู้) การเป็นผู้รักการเรียนรู้และเป็นมืออาชีพในงาน (5) Happy Soul  
(ทางสงบ) การเป็นผู้มีคุณธรรมและความกตัญญู (6) Happy Money (ปลอดหนี้) การเป็นผู้ใช้เงินเป็น (7) Happy Family (ครอบครัวดี)  
การเป็นผู้ที่รักและดูแลครอบครัวตนเองได้ และ (8) Happy Society (สังคมดี) การเป็นผู้ที่รักและดูแลองค์กร/สังคมของตนเองได้ 
เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด       

 

ผู้รับผิดชอบดแูลตวัชี้วดั : - ส านกัการคลังและงบประมาณ 
                               - ส านกับริการทางการแพทย์ประจ ารัฐสภา 

                                  - คณะกรรมการเสริมสร้างความผาสุกและการเสริมสร้างความผูกพัน 
                                  - คณะกรรมการขับเคลื่อนส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นส านกังานสีเขียว (Green Office) 

จ านวน
ประเด็น   

เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 

4 ด าเนินการขับเคลื่อนสภาพแวดล้อมการท างานที่ดีเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข ไม่น้อยกว่า 4 ประเด็น  
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

5 ด าเนินการขับเคลื่อนสภาพแวดล้อมการท างานที่ดีเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข ไม่น้อยกว่า 5 ประเด็น  
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

6 ด าเนินการขับเคลื่อนสภาพแวดล้อมการท างานที่ดีเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข ไม่น้อยกว่า 6 ประเด็น  
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

7 ด าเนินการขับเคลื่อนสภาพแวดล้อมการท างานที่ดีเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข ไม่น้อยกว่า 7 ประเด็น  
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 

8 ด าเนินการขับเคลื่อนสภาพแวดล้อมการท างานที่ดีเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข ไม่น้อยกว่า 8 ประเด็น  
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 
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ตัวชี้วดัขบัเคลื่อนเป้าประสงค ์

เชิงยุทธศาสตร ์
หน่วย
วัด 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พ.ศ. 2566 - 2570 ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

ตัวชี้วดัที่ 4.4 ระดับความส าเร็จ 
ในการตอบสนองต่อสภาวะวิกฤติตามแผน 
ที่ก าหนดไว ้

ประเภท
ความเส่ียง 

1 2 3 4 5 - คณะกรรมการด าเนินการ 
ตามแผนบริหารความพร้อม 
ต่อสภาวะวกิฤติ (Business 
Continuity Management : 
BCM) ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 

ความส าคัญของตัวชี้วัด 
     สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด ภัยพิบัติ รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐจะต้องด าเนินการเตรียมความพร้อมในการบริหารราชการในสภาวะวิกฤติ เพื่อให้สามารถ
ให้บริการประชาชนและด าเนินการตามภารกิจงานได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนากระบวนการท างานในสภาวะวิกฤติเพื่อรับมือกับสถานการณ์
ต่าง ๆ และท าให้กระบวนการที่ส าคัญ (Critical business process) กลับมาด าเนินงานได้อย่างปกติในระดับการให้บริการที่ก าหนดไว้ รวมทั้ง
สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อส่วนราชการได้ 
 
ค านิยาม 
     สภาวะวิกฤติ หมายถึง สภาพของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่เป็นปกติทั่วไป เป็นตัวบ่งชี้ว่าองค์กรจะมีความพร้อมในการรับมือและจัดการ  
กับวิกฤติให้ผ่านพ้นไปได้อย่างไรโดยไม่เกิดความวุ่นวายหรือเกิดผลเสียหายต่อองค์กร 
     ประเภทความเสี่ยง หมายถึง  สภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่หรือภายในส านักงาน 5 เหตุการณ์ ประกอบด้วย  (1) เหตุการณ์ที่
เกิดจากภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย (2) เหตุการณ์ที่เกิดจากสถานการณ์ทางการเมือง/การชุมนุม/การจลาจล (3) เหตุการณ์ที่เกิดจากการก่อการร้าย/
วินาศกรรม (4) เหตุการณ์ที่เกิดจากโรคระบาดร้ายแรงอย่างต่อเนื่อง และ (5) เหตุการณ์ที่เกิดจากไฟฟ้าดับ หรือไฟฟ้าขัดข้อง 
 
เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 

 
ผู้รับผิดชอบดแูลตวัชี้วดั : คณะกรรมการด าเนินการตามแผนบรหิารความพร้อมต่อสภาวะวกิฤติ (Business Continuity Management : BCM)   

                                  ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา                                  
 
 

ประเภท
ความเสี่ยง   

เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 

1 มีการท าแผนและก าหนดมาตรการบริหารความต่อเนื่อง 1 ประเภทความเส่ียง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2 มีการท าแผนและก าหนดมาตรการบริหารความต่อเนื่อง 2 ประเภทความเส่ียง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
3 มีการท าแผนและก าหนดมาตรการบริหารความต่อเนื่อง 3 ประเภทความเส่ียง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
4 มีการท าแผนและก าหนดมาตรการบริหารความต่อเนื่อง 4 ประเภทความเส่ียง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 
5 มีการท าแผนและก าหนดมาตรการบริหารความต่อเนื่อง 5 ประเภทความเส่ียง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 
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ตัวชี้วดัขบัเคลื่อนเป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

หน่วย
วัด 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พ.ศ. 2566 - 2570 ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

ตัวชี้วัดที่ 4.5 ระดับความส าเร็จในการ
ปรับปรุงกระบวนการการให้บริการ 
ที่ทันสมัยเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน  

ระดับ 1 2 3 4 5 - ส.นโยบายและแผน 
- คณะอนุกรรมการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
องค์กรตามแนวทาง PMQA 
หมวด 6  

ความส าคัญของตัวชี้วัด 
     เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ เป็นแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครฐั
โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติการ การออกแบบ และการส่งมอบผลผลิตและการบริการและประสิทธิผลของการปฏิบัติการเพื่อบรรลุความส าเร็จ  
และเพื่อความยั่งยืนของส่วนราชการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็น SMART Parliament เป็นองค์กรนวัตกรรม 
เชิงรุก และสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ การปรับปรุงกระบวนการหลัก  
และกระบวนการสนับสนุนของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายไปสู่ความส าเร็จ 
 
ค านิยาม 
     กระบวนการ หมายถึง  กิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน เพื่อจุดมุ่งหมายในการส่งมอบผลผลิตหรือบริการให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ โดยทั่วไปกระบวนการประกอบด้วย คน เครื่องจักร เครื่องมือ เทคนิค วัสดุ และการปรับปรุง มาท างาน
ร่วมกันตามขั้นตอนหรือการปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ซ่ึงแทบจะไม่มีกระบวนการใดที่สามารถด าเนินงานได้โดยล าพัง จะต้องพิจารณาความสัมพันธ์ 
กับกระบวนการอื่นที่ส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน 
     กระบวนการท างานที่ส าคัญ/กระบวนการสร้างคุณค่า หมายถึง กระบวนการส าคัญที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสีย และส่งผลต่อการบรรลุพันธกิจหลักของส่วนราชการ 
     กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ หมายถึง กระบวนการที่มีความส าคัญในการสนับสนุนกระบวนการที่สร้างคุณค่าให้แก่ส่วนราชการและ  
การปฏิบัติงานประจ าวัน กระบวนการเหล่านี้อาจสนับสนุนผู้บริหารและบุคลากรอื่น ๆ ที่ท าหน้าที่ในการออกแบบและส่งมอบผลผลิต การบริการ 
การปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการบริหารส่วนราชการ กระบวนการสนับสนุน ได้แก่ งานด้านการเงิน บัญชีและ
งบประมาณ การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก งานด้านกฎหมาย งานด้านทรัพยากรบุคคล งานด้านการบริหารโครงการ และงานด้านการบริหาร
ทั่วไป  
                        
เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 

 
ผู้รับผิดชอบดแูลตวัชี้วดั : - ส านักนโยบายและแผน 
                                - คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทาง PMQA หมวด 6  

ระดับ   เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 

1 มีการทบทวนกระบวนการหลกัและกระบวนการสนับสนุน 
2 มีการจัดท าแนวทางและขั้นตอนของกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนที่ออกแบบไว้อย่างครบถ้วน 
3 มีการออกแบบกระบวนการท างาน ก าหนดข้อก าหนดที่ส าคัญของผลผลิตการบริการและกระบวนการท างาน 
4 มีการออกแบบผลผลิตการบริการและกระบวนการท างานเพื่อให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดที่ส าคัญ 
5 มีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหวา่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการของหน่วยงาน เช่น จัดท า

ข้อตกลงในการปฏบิัติงานร่วมกัน จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันระหวา่งหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
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ตัวชี้วดัขบัเคลื่อนเป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

หน่วย
วัด 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พ.ศ. 2566 - 2570 ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

ตัวชี้วดัที่ 4.6 ร้อยละของบุคลากร 
ที่ผ่านการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถ/ทกัษะ/สมรรถนะ ที่จ าเป็น
ในการขับเคลื่อนองค์กร 

ร้อยละ ไม่ต่ า 
กว่า 

ร้อยละ 
80 

ไม่ต่ า 
กว่า 

ร้อยละ 
83 

ไม่ต่ า 
กว่า 

ร้อยละ 
85 

ไม่ต่ า 
กว่า 

ร้อยละ 
87 

ไม่ต่ า 
กว่า 
ร้อย 
89 

- ส านักพัฒนาบุคลากร 
- 23 ส านัก 4 กลุ่มงาน 

ความส าคัญของตัวชี้วัด 
     ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ก าหนดให้มีการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยมีเป้าหมายพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
ทุกประเภทให้มีความรู้  ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ส านักงานเลขาธิการ  
สภาผู้แทนราษฎรจึงต้องมีแนวทางการพัฒนาความรู้ความสามารถของข้าราชการและบุคลากรภายในองค์กรให้ทันสมัยเท่าทันต่อบริบท 
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และสามารถน าองค์ความรู้มาใช้ต่อยอดการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ค านิยาม 
     ความรู้ความสามารถ หมายถึง องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละประเภทต าแหน่ง ตามมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะของข้าราชการรัฐสภาสามัญก าหนดไว้ 
     ทักษะ หมายถึง  การน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดความช านาญและคล่องแคล่ว ตามมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทั กษะ  
และสมรรถนะของข้าราชการรัฐสภาสามัญก าหนดไว้ 
     สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ท าให้บุคคลสร้างผลงาน 
ทีโ่ดดเด่นในองค์กร ตามมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการรัฐสภาสามัญก าหนดไว้  
             
เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด  

 
ผู้รับผิดชอบดแูลตวัชี้วดั : - ส านกัพัฒนาบุคลากร 

                                  - 23 ส านัก 4 กลุ่มงาน 

ร้อยละ  เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 

80 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการอบรมความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นในการขับเคลื่อนองค์กร  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

83 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการอบรมความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นในการขับเคลื่อนองค์กร  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 83 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

85 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการอบรมความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นในการขับเคลื่อนองค์กร  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

87 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการอบรมความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นในการขับเคลื่อนองค์กร 
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 

89 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการอบรมความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นในการขับเคลื่อนองค์กร  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 89 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 

 



สว่นที� 4

ป�จจยัความสาํเรจ็
ในการขบัเคลื�อนไปสู่
SMART PARLIAMENT



1
OPEN DATA

SMART PARLIAMENT

COLLABORATION

พลิกโฉมสาํนกังานฯ สูอ่งค์กร

พฒันาทักษะเดิม (Up-skill) 
ดิจทัิล

เพิ�มเติมทักษะใหม ่(Re-skill) 
เพื�อเพิ�มขดีสมรรถนะของบุคลากร
ใหเ้ท่าทันวถีิชวีติใหม ่(New normal)

ขยายภาคีเครอืขา่ย

พฒันารปูแบบการทํางานที�หลากหลาย
ขยายขดีความสามารถบุคลากรภายใต้

การมสีว่นรว่มทางการเมอืงและสนบัสนนุ
วฒันธรรมการเมอืงสรา้งสรรค์

บรรยากาศการทํางานรปูแบบดิจทัิล

2

ปรบัองค์กรใหร้กุรบัฉับไว 
(Resilient Organization)

OPEN DATA (GROWTH MINDSET &
DIGITAL LITERACY)

3

4

AGILITY & INNOVATION
พฒันาระบบการบรหิารจดัการความเสี�ยง

สรา้งชอ่งทางการสื�อสารองค์กรระหวา่ง

เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติและยกระดบัการ

และการจดัการความต่อเนื�องในการดาํเนนิการ
ของสาํนกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร

ผูบ้รหิารและผูป้ฏิบติัใหม้ทิีศทางที�ชดัเจนและมี
ประสทิธภิาพ

ทํางานของบุคลากรไปสูอ่งค์กรแหง่ความสขุ 

5
เสรมิสรา้งและสนบัสนนุกระบวนการนติิบญัญติัใหม้ี

บูรณาการและเสรมิสรา้งความรว่มมอืระหวา่งหนว่ยงาน

สนบัสนนุการแลกเปลี�ยนการเรยีนรูแ้ละวฒันธรรมการ

คณุภาพ เทียบเท่ามาตรฐานสากล และเป�นที�ยอมรบัของ
ประชาชน

ใหเ้ป�ดกวา้งและเชื�อมโยงทกุภาคสว่น

ทํางานที�เอื�อต่อการเกิดนวตักรรม

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

ป�จจยัความสาํเรจ็ในการขบัเคลื�อน                   

       ไปสู ่SM
ART PARLIAMENT
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ส่วนที่ 4 ปัจจัยความส าเร็จในการขับเคลื่อนไปสู่ SMART Parliament 
 

การจะแปลงประเด็นการพัฒนา (ยุทธศาสตร์) สู่การปฏิบัติให้ได้ผล ประกอบด้วยองค์ประกอบ 
สองส่วน ได้แก่ องค์กรที่มุ่งเน้นเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) และความสามารถ 
ในการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (Strategic Capability)  ดังนี้ 

1. องค์กรที่ มุ่ง เน้นเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์  (Strategic Alignment) คือ การท าให้ เกิด 
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ภายในองค์กรกับยุทธศาสตร์ โดยค านึงถึงการก าหนด
โครงการและงบประมาณ (Projects and Budget) ให้มีลักษณะที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับประเด็น 
การพัฒนา เพ่ือให้สามารถมั่นใจได้ว่าเมื่อได้รับงบประมาณและมีการด าเนินโครงการตามที่ได้วางแผนไว้  
จะส่งผลกระทบต่อประเด็นการพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น อีกทั้ง จากโอกาสและความท้าทายทางยุทธศาสตร์ 
ที่ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้วิเคราะห์เป็นประเด็น/ปัจจัยความส าเร็จ (Key success factors) 
ในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาทั้ง 4 ประเด็น โดยค านึงถึงความส าคัญของการบูรณาการแนวทาง 
การบริหารจัดการแบบ ADLI เพ่ือให้หน่วยงานสามารถตรวจสอบผลการด าเนินการและทิศทางการปฏิบัติงาน
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย Approach (A) มีแนวทางระบบ แบบแผน  Deployment 
(D) น าไปใช้อย่างทั่วถึง  Learning (L) เกิดการเรียนรู้ และ Integration (I) บูรณาการเชื่อมโยงสอดคล้องกัน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องค านึงถึงกระบวนการดังกล่าวทั้งองคาพยพ เพ่ือให้การขับเคลื่อนประเด็น 
การพัฒนา (ยุทธศาสตร์) เกิดความชัดเจน เชื่อมโยงทั้งแผนระดับชาติและมีความเป็นรูปธรรม โดยมี
องค์ประกอบ กล่าวคือ 

 การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นหน่วยงานราชการแบบเปิด (Open data) 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ก าหนดประเด็นการพัฒนา “พัฒนาองค์กรก้าวสู่ 

Digital Parliament” โดยมีเป้าประสงค์ประเด็นการพัฒนา “ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
เป็นหน่วยงานที่เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ น าระบบดิจิทัลมาใช้ทั้งองค์กร” ซึ่งถือว่าเป็นผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรมุ่งหวัง 
ให้เกิดข้ึนตามระยะเวลาที่ก าหนด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบในการผลักดันประเด็นดังกล่าวสามารถ
ก าหนดแนวทางหรือด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ (A : Approach) เพ่ือใช้เป็นทิศ
ทางการปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีความยืดหยุ่น พร้อมรับการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที 
ผ่ าน เครื่ องมื อ เทคโนโลยีส ารสนเทศได้ อย่ า งมื ออาชีพ อีกทั้ ง ในการก้ าวสู่  Digital parliament  
องค์กรต้องเตรียมพร้อมในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน โดยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นหน่วยงาน 
ราชการเปิด (Open data) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของฝ่ายนิติบัญญัติ  และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนทุกระดับ ซึ่งอีกปัจจัยที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวสู่การเป็นองค์กร 
แบบเปิดอีกประการหนึ่งคือ การพัฒนาทักษะเดิม เพ่ิมเติมทักษะใหม่ ให้แก่บุคลากรภายในส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
หรือ Digital literacy เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
และเกิดการน าไปใช้อย่างทั่วถึงภายในองค์กร (Deployment) การพัฒนาทักษะดังกล่าวส่งเสริมให้บุคลากร
พัฒนา Growth mindset โดยปรับตัวให้เท่าทันกับสภาวะวิกฤติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะช่วงเวลา 
ที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกวินาที ทั้งจากเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และส่งผลให้องค์กรสามารถเปลี่ยน
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วิธีการท างานและวัฒนธรรมองค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลให้เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น 

 การผสานความร่วมมือและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งในระดับประเทศ
และสากล (Collaboration)  

ในประเด็นการผสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศนั้น ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ก าหนดประเด็นการพัฒนา “ส่งเสริมบทบาทรัฐสภาไทยด้านความร่วมมือในเวที
รัฐสภาระหว่างประเทศ” โดยมีเป้าประสงค์ประเด็นการพัฒนา “การด าเนินงานด้านการต่างประเทศ 
ของรัฐสภาไทยมีการขับเคลื่อนอย่างบูรณาการจากทุกภาคส่วนทั้งในและนอกประเทศ” และประเด็น 
การพัฒนา “ส่ ง เสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองในกระบวนการนิติบัญญัติ ”  
โดยมีเป้าประสงค์ประเด็นการพัฒนา “ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นองค์กรนิติบัญญัติที่ได้รับ 
การยอมรับจากประชาชน” เพ่ือเป็นหมุดหมายการพัฒนาองค์กรโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และสนับสนุน
การมีส่วนร่วมจากภาคพลเมือง ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค านึงถึงการผลักดันวัฒนธรรม 
ทางการเมืองที่สร้างสรรค์ มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการขยายภาคีเครือข่ายภาคประชาชน รวมถึงองค์กรระหว่าง
ประเทศ องค์กรต้องสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (Learning) เพ่ือใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการให้บริการแก่ประชาชน และมีองค์ความรู้ ที่ เท่าทันบริบทโลก 
เพ่ือยกระดับการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานสากล  

 การปรับองค์กรให้คล่องตัว สนับสนุนวัฒนธรรมการท างานที่เอ้ือต่อการเกิดนวัตกรรม 
และมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “SMART Parliament” 

จากบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีความผันผวนและก้าวเข้าสู่ยุค Disruption 
อย่างเต็มรูปแบบ หน่วยงานราชการมีความจ าเป็นในการสร้างกระบวนการบูรณาการ (Integration) เชื่อมโยง
ข้อมูล และเปิดโอกาสให้เกิดการปฏิบัติงานที่ยืดหยุ่น ลดกระบวนการและขั้นตอนการท างานที่ไม่จ าเป็น 
เพ่ือให้การบริการประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น องค์กรต้องด าเนินการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน รวมถึงทัศนคติการท างานของบุคลากรภายในองค์กรโดย “สร้างระบบนิเวศ 
ในการท างาน (Ecosystem) ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง”  
โดยมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นองค์กรที่สร้างความเปลี่ยนแปลง 
ด้วยนวัตกรรม มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการที่ส าคัญ ได้แก่ การด าเนินงานสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 
การด าเนินงานสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติด้านต่างประเทศ และการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง รวมถึงกระบวนการสนับสนุนภายในส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การบริหารการเงิน การคลัง การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล และการบริการทางวิชาการ
และงานวิจัย ผ่านเครื่องมือการบริหารต่าง ๆ และสร้างช่องทางการสื่อสารองค์กรระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ
ให้มีทิศทางชัดเจน สนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
หน่วยงาน เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรมีประสบการณ์การปฏิบัติงานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้น
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning) และสร้างทัศนคติ ฐานความเชื่อด้านการสร้างคุณค่าร่วม 
ขององค์กรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของหน่วยงานให้ประสบความส าเร็จ ดังนั้น การผลักดันวัฒนธรรมการท างาน
ให้เอ้ือต่อการเกิดนวัตกรรม จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะท าให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรบรรลุ
วิสัยทัศน์ในการเป็น SMART Parliament โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้บุคลากร
สร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนงานของสถาบันนิติบัญญัติให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชน 
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 2. ความสามารถในการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (Strategic Capability) คือ ความสามารถ
ทีอ่งค์กรควรจะมีเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

 ทักษะ ความสามารถของผู้บริหาร เนื่องจากการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัตินั้นไม่ใช่สิ่งที่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จภายในเวลาชั่วข้ามคืน  ต้องอาศัยความต่อเนื่องในการด าเนินการ และมักจะมี
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง  

 ผู้รับผิดชอบต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
เกิดผลสัมฤทธิ์ ในหลาย ๆ สถานการณ์ที่จ าต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนั้น การที่องค์กร
สามารถท างานร่วมกับองค์กรอ่ืน ๆ ในหลากหลายรูปแบบ จึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อน 

 องค์กรที่มีความยืดหยุ่นและมุ่งเน้นนวัตกรรม  เนื่องจากปัจจัยแวดล้อมภายนอกและบริบท 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้น ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ 
การเปลี่ยนแปลงของบริบทต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ส าคัญ รวมถึงความสามารถในการพัฒนาและสร้างสรรค์ในสิ่งใหม ่ๆ 
เพ่ือให้เหมาะสมกับการด าเนินงานและปัจจัยแวดล้อมเพ่ือให้องค์กรมีความสามารถในการปรับตนเอง 
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนไป 

 การแบ่งปันความรู้ที่ส าคัญภายในองค์กร  การแบ่งปันความรู้ที่ส าคัญและแนวทาง 
ในการปฏิบัติที่ดีระหว่างหน่วยงานหรือบุคลากรต่าง ๆ ภายในองค์กร เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะช่วยให้ทั้งองค์กร
มีความรู้ และแนวทางในการปฏิบัติที่ส าคัญต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์   การด าเนินงานขององค์กร 
จะเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้หรือไม่  จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลเพ่ือเป็นกลไก 
ในการผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  



สว่นที� 5

คําถามที�พบบอ่ย
(FAQ)



คําถามที�พบบอ่ย (FAQ)คําถามที�พบบอ่ย (FAQ)

ที�มา:  Q & A แผนระดบัที� 3 
 สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแหง่ชาติ

ตอบ จาํเป�น เนื�องจาก ตามมติคณะรฐัมนตร ีวนัที� 
12 มนีาคม 2562 กําหนดใหแ้ผนระดบัที� 3 จาํเป�นต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติ หนว่ยงานจงึจาํเป�นต้อง
ปรบัปรุงแผนระดบัที� 3 ใหม้เีป�าหมาย ตัวชี�วดั  
และแนวทางพฒันาที�สอดคล้องกัน

4. แผนระดับที� 3 ของหนว่ยงานรฐั
จาํเป�นต้องปรบัปรุงให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรช์าติหรอืไม ่?

ตอบ แผนปฏิบติัการดา้น... เป�นแผน
ในเชงิประเดน็ ซึ�งมหีน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง
หลายหน่วยงาน สว่นแผนปฏิบติัราชการ 
เป�นแผนการดาํเนินงานของสว่นราชการ
และสว่นราชการในสงักัดทั�งหมด

3. แผนปฏิบติัราชการและ
แผนปฏิบติัการด้าน...ต่างกันอยา่งไร ?

ตอบ ม ี3 ระดับ ไดแ้ก่
แผนระดับที� 1 ประกอบดว้ย ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป�
แผนระดับที� 2 ประกอบดว้ย แผนแมบ่ทภายใต้
ยุทธศาสตรช์าติ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แหง่ชาติ แผนความมั�นคง
แผนระดับที� 3 ประกอบดว้ย แผนปฏิบติัราชการของ
สว่นราชการ แผนปฏิบติัการดา้น.... เพื�อถ่ายทอด
เป�าหมายและตัวชี�วดัอยา่งเป�นระบบ

1.ป�จจุบนัแผนมกีี�ระดับ ?

ตอบ ใช ่เนื�องจากแผนยุทธศาสตร์
ในระดบัสว่นราชการ จะต้องเปลี�ยนชื�อ
เป�น "แผนปฏิบติัการดา้น.... หรอื
เแผนปฏิบติัราชการ...."

2. ชื�อแผนยุทธศาสตรอ์งค์กรมกีาร
เปลี�ยนแปลงหรอืไม ่?

ประเดน็ที�เปลี�ยนแปลงไปจากเดมิ หลังจากที�มกีารบงัคับใช้
พระราชบญัญติัการจดัทํายุทธศาสตรช์าติ พ.ศ. 2560 ที�นาํมาปรบัใชใ้นการจดัทําแผน
ปฏิบติัราชการสาํนักงานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎรระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 - 2570)

 มดีงันี�

ตอบ พ.ร.ก. วา่ดว้ยหลักเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกิจการ
บา้นเมอืงที�ด ีพ.ศ. 2562 ระบุใหย้กเลิกการจดัทําแผน
บรหิารราชการแผน่ดนิ แต่ยงัคงใหม้กีารจดัทําแผนปฏิบติั
ราชการ ซึ�งปรบัจาก 4 ป� เป�น 5 ป� และรายป� ทั�งนี� ใหย้ดึตาม
ยุทธศาสตรช์าติและแผนระดบัที� 2 เป�นกรอบในการจดัทํา
แผนปฏิบติัราชการแทน สว่นเรื�องการตั�งชื�อแผนระดบัที� 3
ใหเ้ป�นไปตามมติคณะรฐัมนตร ีวนัที� 4 ธนัวาคม 2560 

6. ป�จจุบนัสว่นราชการไมต้่องมแีผนยุทธศาสตร์
แต่เปลี�ยนเป�นแผนปฏิบติัราชการ 5 ป� ตามแนวทาง
พ.ร.ก. วา่ด้วยหลักเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกิจการ
บา้นเมอืงที�ดี ป� พ.ศ. 2562 ใชห่รอืไม ่?

5. เหตใุดจงึเปลี�ยนถ้อยคําจากคําวา่
ประเด็นยุทธศาสตร ์เป�นคําวา่ประเด็น
การพฒันา?
ตอบ คําวา่ "ประเดน็ยุทธศาสตร"์ และ "ประเดน็การ
พฒันา" มคีวามหมายเหมอืนกัน แต่เปลี�ยนมาใชคํ้าวา่
ประเดน็การพฒันาในแผนระดบัที� 3 เพื�อป�องกัน
ความสบัสนกับประเดน็ยุทธศาสตรที์�ปรากฎอยูใ่นแผน
ระดบัชาติ (แผนระดบัที� 1)  
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