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บทคัดย่อ 
 

 คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร .) ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เห็นชอบให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากําหนดกรอบตัวช้ีวัด นํ้าหนัก 
เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัดของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมี
อํานาจหน้าที่จัดทํากรอบตัวช้ีวัด รวมทั้งการจัดทําหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์กร 
๒. เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ข้าราชการสามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 
๓. เพ่ือนําผลการปฏิบัติงานมาจัดสรรเงินรางวัลและสิ่งจูงใจได้อย่างเหมาะสม 

แนวคิดของการประเมินผลองค์กร 
 ได้มีการนําแนวคิดของกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัด 
ฝ่ายบริหารมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา คือ การกําหนดกรอบการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการและตัวช้ีวัด  ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ปรับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ   
จากเดิม ๕ มิติ ให้เหลือ ๔ มิติ โดยนําหลักการแนวคิดจาก  Balanced  Scorecard ของ  Kaplan  and  
Norton  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 ๑. มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เป็นส่วนที่สําคัญตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของ
องค์กร  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานด้านนิติบัญญัติเพ่ือให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดี
ของประชาชน  ประโยชน์สาธารณะของชาติ 
 ๒. มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  มีวัตถุประสงค์เพ่ืออํานวยความสะดวกตอบสนอง 
ต่อความต้องการของผู้รับบริการ (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา และประชาชน) 
 ๓. มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงระบบ 
การทํางานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพโดยวัดจากการบริหารงบประมาณให้คุ้มค่า และประหยัด  การรักษา
มาตรฐานระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ 
 ๔. มิติด้านพัฒนาองค์กร โดยนําหลักของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) มาปรับใช้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการท่ีจะเห็นหน่วยงานภาครัฐให้ความสําคัญกับการปฏิบัติราชการ 
ที่มุ่งเน้นให้การนําองค์กรเป็นไปอย่างมีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสําคัญกับประชาชน 
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว ส่งเสริม 
ให้ข้าราชการพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มและเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศ 
อย่างแท้จริง และทํางานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นสําคัญ 
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การกําหนดกรอบการประเมินผลและตัวชี้วัดของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 ๑. กรอบตัวช้ีวัดฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบด้วย ๔ มิติ ดังน้ี  
  - มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  กําหนดให้มีนํ้าหนักร้อยละ ๔๕ 
  - มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ   กําหนดให้มีนํ้าหนักร้อยละ ๑๗ 
  - มิติที่ ๓ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ กําหนดให้มีนํ้าหนักร้อยละ ๑๓ 
  - มิติที่ ๔ มิติด้านการพัฒนาองค์กร    กําหนดให้มีนํ้าหนักร้อยละ ๒๕ 

  ๒. กรอบตัวช้ีวัดฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีตัวช้ีวัดที่อยู่ในแต่ละมิติต่าง ๆ ดังน้ี 
   มิติที่ ๑ : มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ นํ้าหนักร้อยละ ๔๕ 
   ๑. ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ นํ้าหนักร้อยละ ๓๐ 
    ๑.๑ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ 
    ๑.๑.๑ ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ (การบริหารจัดการด้านการประชุม) (นํ้าหนักร้อยละ ๘) 
    ๑.๑.๑.๑ ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมือ
อาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุมในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ (นํ้าหนักร้อยละ ๓) 
    สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
    ๑.๑.๑.๒ ร้อยละการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการ
ด้านการประชุมในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 
    ๑.๑.๑.๓ ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาธิการ
ต่อการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็นมืออาชีพด้านการประชุม 
    สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
    ๑.๑ .๑ .๒ ร้อยละการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน      
ด้านการประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 
    ๑ .๑ .๑ .๓  ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ            
ต่อการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใน
การสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ    
    ๑.๑.๒ ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ (ด้านวิชาการ) (นํ้าหนักร้อยละ ๘) 
    ๑.๑.๒.๑ ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมือ
อาชีพด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ (นํ้าหนักร้อยละ ๓) 
    ๑.๑.๒.๒ ร้อยละการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการในการ
สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ (นํ้าหนักร้อยละ ๓) 
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    สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
    ๑.๑.๒.๓ ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาธิการ
ต่อการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการ (นํ้าหนักร้อยละ ๒) 
    สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
    ๑.๑.๒.๓ ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการต่อการปฏิบัติ
ตามคู่มือมาตรฐานความป็นมืออาชีพด้านวิชาการ (นํ้าหนักร้อยละ ๒) 
    สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
    ๑.๒ ระดับความสําเร็จในการเสริมสร้างและพัฒนาข้อมูลเพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลนิติ
บัญญัติ (นํ้าหนักร้อยละ ๕) ประกอบด้วย 
    ๑ .๒ .๑  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ป ริ ม าณ ข้ อ มู ล ที่ นํ า เ ข้ า สู่ ร ะ บบ  ( ปี  พ .ศ . ๒๕๕๕ )              
(นํ้าหนักร้อยละ ๑) 
    ๑.๒.๒ ร้อยละของปริมาณข้อมูลย้อนหลังที่นําเข้าสู่ระบบ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) 
(นํ้าหนักร้อยละ ๑) 
    ๑.๒.๓ ระดับความถ่ีในการใช้บริการทางเว็บไซต์ (Page view) (นํ้าหนักร้อยละ ๑) 
    ๑ .๒ .๔  ร้อยละของการดําเ นินการตามแผนพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยี    
สารสนเทศ ฯ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖) (นํ้าหนักร้อยละ ๑) 
    ๑.๒.๕ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูล (นํ้าหนักร้อยละ ๑) 
    สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
    ๑.๒ ระดับความสําเร็จในการเสริมสร้างและพัฒนาข้อมูลเพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลนิติ
บัญญัติของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (นํ้าหนักร้อยละ ๕) ประกอบด้วย 
    ๑.๒.๑ ร้อยละของปริมาณข้อมูลที่นําเข้าสู่ระบบ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕) (นํ้าหนักร้อยละ ๒) 
    ๑.๒.๒ ร้อยละของการดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ 
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) (นํ้าหนักร้อยละ ๒) 
    ๑.๒.๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูล (นํ้าหนักร้อยละ ๑) 
    สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
    ๑.๓ ระดับความสําเร็จของการบูรณาการและการใช้ประโยชน์ของฐานข้อมูล      
ด้านต่างประเทศ (นํ้าหนักร้อยละ ๕) ประกอบด้วย 
    ๑.๓.๑ ร้อยละของการนําเข้าข้อมูลด้านต่างประเทศที่มีอยู่ในรูปแบบดิจิตอลของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (นํ้าหนักร้อยละ ๒) 
    ๑ .๓ .๒  ร้ อยละความสํ า เ ร็ จของการ พัฒนาระบบเทคโนโล ยี สารสนเทศ            
(นํ้าหนักร้อยละ ๑) 
    ๑.๓.๓ ร้อยละของการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินการ      
ด้านต่างประเทศของบุคลากรในสํานักด้านต่างประเทศ (นํ้าหนักร้อยละ ๑) 
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    ๑.๓.๔ ร้อยละของการนําเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินการของ
หน่วยงานอ่ืนในสังกัดรัฐสภา และสมาชิกรัฐสภา (นํ้าหนักร้อยละ ๑) 
    สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
    ๑.๓  ระดับความสําเร็จในการจัดทําและบูรณาการฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ (นํ้าหนัก
ร้อยละ ๕) ประกอบด้วย 
    ๑.๓.๑ ร้อยละของการนําเข้าข้อมูลด้านต่างประเทศที่มีอยู่ในรูปดิจิตอลของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (นํ้าหนักร้อยละ ๒) 
    ๑ .๓ .๒  ร้ อยละความสํ า เ ร็ จของการ พัฒนาระบบเทคโนโล ยี สารสนเทศ            
(นํ้าหนักร้อยละ ๒) 
    ๑.๓.๓ ร้อยละของการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินการ      
ด้านต่างประเทศของบุคลากรในสํานักด้านต่างประเทศ (นํ้าหนักร้อยละ ๑) 
    สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
    ๑.๔ ระดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง
รัฐสภา (นํ้าหนักร้อยละ ๔) ประกอบด้วย 
    ๑.๔.๑ จํานวนผู้ฟังที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านรายการที่ออกอากาศ ๕ 
รายการ (นํ้าหนักร้อยละ ๑) 
    ๑.๔.๒ จํานวนผู้ฟังที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านรายการที่ออกอากาศ
เก่ียวกับองค์ความรู้ในเรื่องการเข้าช่ือเสนอกฎหมายของประชาชน (นํ้าหนักร้อยละ ๑) 
    ๑.๔.๓ ร้อยละของผู้ฟังที่มีความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมด้านการเข้าช่ือเสนอ
กฎหมายผ่านสถานีวิทยุ ฯ (นํ้าหนักร้อยละ ๑) 
    ๑.๔.๔ ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพ้ืนที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่สถานี
วิทยุ ฯ จัดขึ้น (นํ้าหนักร้อยละ ๑) 
    สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
    ๑.๔ ร้อยละความสําเร็จการปฏิบัติตามแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกวุฒิสภา (นํ้าหนัก
ร้อยละ ๔) ประกอบด้วย 
    ๑.๔.๑ ร้อยละของระดับการรับรู้และเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายในบทบาทและหน้าที่
ของวุฒิสภา ในการดําเนินงานภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (นํ้าหนักร้อยละ ๒) 
    ๑.๔.๒ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีทัศนคติที่ดีต่อภาพลักษณ์ของวุฒิสภา (นํ้าหนัก
ร้อยละ ๑) 
    ๑.๔.๓ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีการยอมรับและความเชื่อมั่นในบทบาทและ
หน้าที่ของวุฒิสภา (นํ้าหนักร้อยละ ๑) 
   ๒. ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ (นํ้าหนักร้อยละ ๑๕) 
ประกอบด้วย 
    ๒.๑ ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี   
ของส่วนราชการ (นํ้าหนักร้อยละ ๘) 
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    ๒.๒ ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการที่ส่วนราชการกําหนดไว้
ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ (นํ้าหนักร้อยละ ๗) 
   มิติที่ ๒ : มิติด้านคุณภาพการให้บริการ นํ้าหนักร้อยละ ๑๗ 

 การเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 ๓. ระดับความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง    
ความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ (นํ้าหนักร้อยละ ๕) 
 ๔. ระดับความสํา เ ร็จของการดํา เ นินการตามประมวลจริยธรรมข้ าราชการ        
(นํ้าหนักร้อยละ ๗) 

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ๕. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ  (นํ้าหนักร้อยละ ๕) 

 มิติที่ ๓ :  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  นํ้าหนักร้อยละ ๑๓ 
 การบริหารงบประมาณ 

 ๖. ระดับความสําเร็จในการบริหารงบประมาณ (นํ้าหนักร้อยละ ๘) ประกอบด้วย 
  ๖.๑ ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม (นํ้าหนักร้อยละ ๔) 
  ๖.๒ ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน (นํ้าหนักร้อยละ ๔) 

 การจัดทําต้นทุนต่อหน่วย 
 ๗. ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและการดําเนินงาน        
ตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (นํ้าหนักร้อยละ ๕) 

   มิติที่ ๔ : มิติด้านการพัฒนาองค์กร  นํ้าหนักร้อยละ ๒๕ 
 พัฒนาการบริหารจัดการ 

 ๘. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 ๘.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน (หมวด ๒ และหมวด ๕) (นํ้าหนักร้อยละ ๘) 
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๘.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน (หมวด ๕ และหมวด ๖) (นํ้าหนักร้อยละ ๘) 
 ๘.๒ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ
ของผลลัพธ์การดําเนินการของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน     
(หมวด ๗) (นํ้าหนักร้อยละ ๑๕) 
 ๘.๓ ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (นํ้าหนักร้อยละ ๒) 
 ๓. กรอบตัวช้ีวัดฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สามารถแยกได้ดังน้ี 
  ๓.๑ ตัวช้ีวัดที่ดําเนินการต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๑๐ ตัวช้ีวัด 
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   ๑) ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  
ของส่วนราชการ 
   ๒) ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการท่ีส่วนราชการกําหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ 
   ๓) ระดับความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม            
ในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
   ๔) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
   ๕) ร้อยละของอัตราในการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 
   ๖) ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 
   ๗) ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและดําเนินงาน   
ตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ๘) ระดับความสําเร็จของการดําเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
   ๙) ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ความสําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน 
   ๑๐) ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทาง        
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
  ๓.๒ ตัวช้ีวัดที่ดําเนินต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่มีการปรับปรุงเพ่ิมเติม
แนวทางการดําเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๕ ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
   ๑) ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ (การบริหารจัดการด้านการประชุม) 
   ๒) ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ (ด้านวิชาการ) 
   ๓) ระดับความสําเร็จในการเสริมสร้างและพัฒนาข้อมูลเพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูล      
นิติบัญญัติ (เฉพาะในส่วนของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) 
   ๔) ระดับความสําเร็จของการบูรณาการและการใช้ประโยชน์ของฐานข้อมูล   
ด้านต่างประเทศ (เฉพาะในส่วนของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) 
   ๕) ร้อยละความสําเร็จการปฏิบัติตามแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกวุฒิสภา (เฉพาะ
ในส่วนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา) 
  ๓.๓ ตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๔ ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
   ๑) ระดับความสําเร็จในการเสริมสร้างและพัฒนาข้อมูลเพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูล      
นิติบัญญัติของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (เฉพาะในส่วนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา) 
   ๒) ระดับความสําเร็จในการจัดทําและบูรณาการฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ 
(เฉพาะในส่วนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา)  
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   ๓) ระดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง
รัฐสภา (เฉพาะในส่วนของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) 
   ๔) ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
 กล่าวโดยสรุปการกําหนดกรอบการประเมินผลฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มี ๔ มิติ 
ได้แก่ มิติที่ ๑  มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ มิติที่ ๒  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติที่ ๓  มิติด้าน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติที่ ๔ มิติด้านการพัฒนาองค์กร โดยในมิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผล
ของการปฏิบัติราชการ ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีการจําแนกตัวช้ีวัดในระดับ
ย่อยลงมา เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของแต่ละส่วนราชการบรรลุตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ สําหรับมิติที่ ๒ และมิติที่ ๓ มีการกําหนดตัวช้ีวัดในแนวทางเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เน่ืองจาก
เป็นตัวช้ีวัดที่ต้องดําเนินการต่อเน่ืองเพ่ือให้เห็นถึงการพัฒนาและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพขององค์กร 
สําหรับมิติที่ ๔ มิติด้านการพัฒนาองค์กรซึ่งได้นําแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
มาดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ น้ัน สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร     
จะดําเนินการในหมวดที่ ๒ และ ๕ ส่วนสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะดําเนินการในหมวดที่ ๕ และ ๖ 
 
กรอบการประเมินข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา 
 คําอธิบายและนิยามระดับคะแนนตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
ที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ คงใช้หลักเกณฑ์เดิมของกรอบ   
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
มากําหนดเป็นกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เหตุผล 
 ๑. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีแนวทางท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษาด้านต่างๆ ขององค์กรตามคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ได้อย่าง
ชัดเจน โดยกําหนดให้มีการประเมินผลงานตามบทบาทหน้าที่ของข้าราชการท่ีดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา 
 ๒. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีแนวทางการประเมินผลที่มุ่งเน้นให้ข้าราชการท่ีดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาสามารถนํา
ความรู้ ประสบการณ์มาใช้ในการบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือผลักดันให้ยุทธศาสตร์
ขององค์กรบรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรมมากย่ิงขึ้น โดยกําหนดให้มีการประเมินผลงาน    
ที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ซึ่งมุ่งเน้นการบูรณาการการดําเนินการตามตัวช้ีวัดขององค์กรตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในมิติที่ ๑ ซึ่งจะต้องได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วน
ราชการและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่ขับเคลื่อนตัวช้ีวัดเพ่ือร่วมกันบูรณาการการทํางาน 
 ดังน้ัน คําอธิบายและนิยามระดับคะแนนตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
ที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  จึงมีรายละเอียด  ดังน้ี 
 ๑) ผลงานตามบทบาทและหน้าที่ (นํ้าหนักร้อยละ ๔๐) หมายถึง ผลสําเร็จของงานในหน้าที่
ของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา ที่กําหนดไว้ในคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) หรืองาน 
ที่ได้รับมอบหมาย เป็นงานตามพันธกิจที่เป็นบทบาทหลักขององค์กร หรืองานตามยุทธศาสตร์  งานตามภารกิจ
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ที่ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ หรือตามภารกิจที่กําหนดเฉพาะกิจกรรม/โครงการพิเศษ ซึ่งงาน
ดังกล่าวเป็นงานที่ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาจะต้องดําเนินการเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือ 
ผู้บริหารในการปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้บรรลุผลสําเร็จหรือสร้างภาพลักษณแ์ก่องค์กร  
 ๒) ผลงานที่เกิดจากการริเริ่มสร้างสรรค์ตามยุทธศาสตร์ขององค์กร (นํ้าหนักร้อยละ ๖๐) 
หมายถึง ผลสําเร็จของงาน/กิจกรรม/โครงการ ตามพันธกิจที่เป็นบทบาทหลักขององค์กร หรืองานตาม
ยุทธศาสตร์  ตามภารกิจที่ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  หรือตามภารกิจที่กําหนดเฉพาะ
กิจกรรม/โครงการพิเศษ ที่ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาได้นําองค์ความรู้และประสบการณ์จาก        
การปฏิบัติราชการที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์มาแล้วว่า สามารถนํามาดําเนินการได้เป็น
ผลสําเร็จและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมาก เช่น ทําให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ปฏิบัติราชการ ทําให้เกิดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่ หรือเกิดองค์ความรู้ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในทาง
ปฏิบัติ งาน/กิจกรรม/โครงการดังกล่าว ต้องมีการบูรณาการกับตัวช้ีวัดขององค์กรในมิติที่ ๑ เพ่ือให้           
การดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขององค์กรบรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น 
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คํานาํ 

 
 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่ปรากฏอยู่ในคู่มือเล่มน้ี เป็นกรอบการประเมินฯ  
ที่ อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการของรัฐสภา ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ในการประชุมคร้ังที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๔  และเห็นควรให้ส่วนราชการนําไป
ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนดไว้ในแผนงานต่อไปได้ 
 สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ว่าจ้างสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(หน่วยบริการพิเศษ ในสังกัดสํานักงาน ก.พ.ร.) เป็นผู้ประเมินผล ซึ่งทีมที่ปรึกษาของสถาบันฯ ได้เข้าไปร่วม 
ให้คําปรึกษาแนะนําแก่คณะกรรมการพิจารณากําหนดกรอบตัวช้ีวัด นํ้าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวช้ีวัดของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในการจัดทํากรอบการประเมินผลฯ 
ทั้งน้ี คณะกรรมการพิจารณากําหนดกรอบตัวช้ีวัด นํ้าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด            
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้จัดทําคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยได้รับคําปรึกษาและแนะนํา    
การจัดทําคู่มือจากที่ปรึกษาของสถาบัน ฯ ตลอดจน เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ส่วนราชการที่ต้องเข้ารับ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะช่วยให้ส่วนราชการได้เตรียมความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ ให้ครบถ้วน 
และสอดคล้องกับกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ นอกจากน้ี ยังเป็นประโยชน์กับ         
ผู้ประเมินผลที่จะใช้เป็นคู่มืออ้างอิงในการประเมินผลของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ด้วย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

-ญ- 

สารบัญ 
 

  หน้า 
บทท่ี ๑ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑ 

 หลักการและท่ีมี ๑ 
 วัตถุประสงค์ ๒ 
 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๒ 
 โครงสร้างของคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ๕ 
 ปฏิทินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๖ 
   

บทท่ี ๒ การติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๘ 
 วัตถุประสงค์ในการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๘ 
 วิธีการติดตามและประเมินผล ๘ 
 หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน ๙ 
 ตารางแสดงรายละเอียดการดําเนินการติดตามและประเมินผล ๑๐ 
   

บทท่ี ๓ แนวทางการประเมินผล ๑๔ 
 ตารางสรุปตัวชี้วัดของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๑๕ 
   

มิติท่ี ๑ : มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ๒๐ 
๒๐ ตัวชี้วัดท่ี ๑ 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑ 
 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑.๑ 
 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑.๑.๑ 
 
 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑.๑.๒ 
 
 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑.๑.๒ 
 
 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑.๑.๓ 
 
 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑.๑.๓ 
 
 
 

ระดับความสําเรจ็ในการบรรลุเปา้หมายตามยุทธศาสตร์ 
ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการ        
นิติบัญญัติ 
ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการ        
นิติบัญญัติ (การบริหารจัดการด้านประชุม) 
ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพ             
การบริหารจัดการด้านการประชุมในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ร้อยละการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการ 
ด้านการประชุมในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ร้อยละการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการประชุม
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาธิการต่อการปฏิบัติตาม
คู่มือมาตรฐานความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุม 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการต่อการปฏิบัติตามคู่มือ   
การปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา      
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 
 

๒๐ 
 

๒๐ 
 

๒๑ 
 
 

๒๕ 
 
 

๒๗ 
 
 

๒๘ 
 
 

๓๐ 
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ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑.๒ 
 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑.๒.๑ 
 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑.๒.๒ 
 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑.๒.๓ 
 

ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุน 
กระบวนการนิติบัญญัติ (ด้านวิชาการ) 
ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการ
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 
ร้อยละการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการในการสนับสนุน 
กระบวนการนิติบัญญัติ 
ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกรัฐสภาและคณะกรรมาธิการต่อการปฏิบัติตามคู่มือ
มาตรฐานความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการ    

๓๒ 
 

๓๓ 
 

๓๖ 
 

๓๘ 

 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒ 
 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒ 

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ระดับความสําเร็จในการเสริมสร้างและพัฒนาข้อมูลเพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับความสําเร็จในการเสริมสร้างและพัฒนาข้อมูลเพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติ      
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
๓๙ 

 
๔๖ 

 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๓ 
 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๓ 

ระดับความสําเร็จของการบูรณาการและการใช้ประโยชน์ของฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ    
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําและบูรณาการฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ 

๕๑ 
 

๕๘ 
 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๔ 
 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๔ 

ระดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา  
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ร้อยละความสําเร็จการปฏิบัติตามแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกวุฒิสภา 

๖๓ 
 

๗๒ 
ตัวชี้วัดท่ี ๒ ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ๗๙ 
ตัวชี้วัดท่ี ๒.๑ ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ  ๗๙ 
ตัวชี้วัดท่ี ๒.๒ ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการท่ีส่วนราชการกําหนดไว้             

ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ  
๘๒ 

 
มิติท่ี ๒ : มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 

 

ตัวชี้วัดท่ี ๓ ระดับความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

๘๔ 

ตัวชี้วัดท่ี ๔ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ ๙๒ 
ตัวชี้วัดท่ี ๕ ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

  
๙๕ 

มิติท่ี ๓ :  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  
ตัวชี้วัดท่ี ๖ ระดับความสําเร็จในการบริหารงบประมาณ  ๙๗ 
ตัวชี้วัดท่ี ๖.๑ ร้อยละของอัตราในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม  ๙๗ 
ตัวชี้วัดท่ี ๖.๒ ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน  ๙๙ 
ตัวชี้วัดท่ี ๗ ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและดําเนินงานตามแผนเพิ่ม

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
๑๐๓ 

 
 
 

 



 
 

-ฏ- 

มิติท่ี ๔ มิติด้านการพัฒนาองค์กร 
ตัวชี้วัดท่ี ๘ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  ๑๐๗ 
ตัวชี้วัดท่ี ๘.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพ้ืนฐาน 
๑๐๙ 

ตัวชี้วัดท่ี ๘.๒ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ 
ของผลลัพธ์การดําเนินการของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ 
ภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (หมวด ๗) 

๑๑๑ 

ตัวชี้วัดท่ี ๘.๓ ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน  

๑๒๔ 

 คําอธิบาย และนิยามระดับคะแนนตัวชี้วัด คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของข้าราชการท่ีดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๒๗ 

 ผลงานตามบทบาทและหน้าท่ี ๑๒๗ 
 ผลงานท่ีเกิดจากการริเร่ิมสร้างสรรค์ ๑๓๑ 
   

ภาคผนวก แนวทางการรายงาน ปัจจัยสนับสนุน ปัญหาและอุปสรรค ๑๓๔ 
 แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล ๑๓๕ 
 แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

(รายตัวชี้วัด) 
๑๔๒ 

 แผนภูมิกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๔๔ 

 แนวทางการพิจารณาให้คะแนนเชิงคุณภาพตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๔๖ 
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บทที่ ๑ 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบด้วย หลักการและที่มา วัตถุประสงค์ กรอบการประเมินผล
และโครงสร้างของคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

๑.๑ หลักการและท่ีมา 
 ๑) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน กําหนดให้มีการปรับปรุงระบบการประเมินผลการดําเนินงาน 
โดยจัดให้มีการเจรจาและทําข้อตกลงว่าด้วยผลงานประจําปีให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์และแผนดําเนินงาน
รายปีกับหัวหน้าส่วนราชการไว้เป็นการล่วงหน้า รวมทั้งให้มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามข้อตกลง
ดังกล่าวทุกสิ้นปี และถือเป็นเง่ือนไขส่วนหน่ึงของการให้เงินรางวัลประจําปีแก่ส่วนราชการ 
 ๒) มติ ก.ร. ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๔๗ เมื่อวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๔๗ ให้ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการปรับค่าตอบแทนภาคราชการ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม 
๒๕๔๗ โดยส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาแล้ว ๖ ครั้ง ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๓ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๓) ปี ๒๕๕๕ เป็นปีที่เจ็ดของการนําระบบการประเมินผล การดําเนินงานมีการต้ังเป้าหมาย
ที่ท้าทายเพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕๔ เพ่ือผลักดันให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศและ 
มืออาชีพตามวิสัยทัศน์ต่อไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ร่วมดําเนินการ
กําหนดรายละเอียด กรอบการประเมินผลตัวช้ีวัด นํ้าหนัก เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนกับคณะที่ปรึกษา 
 ๔) วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้นําแนวคิด 
การประเมินผลแบบ Balance Scorecard มาปรับใช้ตามแนวทางท่ีใช้กับส่วนราชการสังกัดฝ่ายบริหาร 
ซึ่งกรอบการประเมินผลจะมีมุมมองเป็น ๔ ด้าน คือ ด้านการเงิน (Financial Perspective) ด้านลูกค้า  
(Customer Perspective) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) และด้านการเรียนรู้
และพัฒนา (Learning and Growth Perspective) ซึ่งสอดคล้องกับการบริหารจัดการสมัยใหม่ (Good 
Governance) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อ
สถานการณ์ สมาชิกรัฐสภาและประชาชนที่เก่ียวข้องได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ 
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 ๕) การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาต้องประเมินด้วยความ
โปร่งใสเป็นธรรม เที่ยงตรง น่าเช่ือถืออย่างเป็นมาตรฐานสากล ทําให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจําเป็นต้อง 
จัดจ้างที่ปรึกษาผู้มีประสบการณ์ด้านการติดตามและรายงานผลจากบุคคล/บริษัทภายนอก มาทําหน้าที่ติดตาม
และรายงานผลการปฏิบัติราชการให้กับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพ่ือให้มีความเที่ยงตรงและความน่าเช่ือถือ
มากขึ้น 
 ๖) เพ่ือให้การติดตามและการรายงานผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และเพ่ิมความคล่องตัวต่อผู้ปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จัดให้มี
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการมาใช้กับ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการในคร้ังน้ีเช่นเดียวกับปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

๑.๒ วัตถุประสงค์ 
  ๑) เพ่ือให้ส่วนราชการมีความเข้าใจรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตรงกับ
กรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  ๒)  เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานของตัวช้ีวัด ผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามแนวทางและรายละเอียดของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๑.๓ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือผลักดันให้ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศและมืออาชีพตามวิสัยทัศน์ และรับสิ่งจูงใจ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการประเมินผลทั้ง ๔ มิติ ดังน้ี 
 
   

มิติที่ ๑: มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

มิติที่ ๒ : มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 

 
 

มิติที่ ๓ : มิติด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ 

 
 

มิติที่ ๔ : มิติด้านการพัฒนาองค์กร 

 
 
 
 
 
 

กรอบการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการของ 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
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                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  สําหรับรายละเอียดของกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการแยกตามมิติ
สามารถแสดงได้  ดังน้ี 
  

มิติที่ ๑ : มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
 ผลสําเร็จตามยุทธศาสตร์ 
 ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 

มิติที่ ๒ : มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
 การเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

มิติที่ ๓ : มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
 การบริหารงบประมาณ 

 การจัดทําต้นทุนต่อหน่วย 

มิติที่ ๔ : มิติด้านการพัฒนาองค์กร 
 การพัฒนาการบริหารจัดการ 
 

 รายละเอียดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาข้างต้นจะมี
ความสัมพันธ์ต่อกันในเชิงเหตุและผลและสนองตอบต่อการทําหน้าที่ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยใช้
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ซึ่งแสดงความสัมพันธ์เช่ือมโยงตัวช้ีวัด 
ในคํารับรองการปฏิบัติราชการกับการส่งเสริมตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
ตามแผนภาพดังน้ี 
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                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงตัวชี้วัดในคาํรับรองการปฏิบัติราชการกับการสง่เสริมธรรมาภิบาล 
ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตามหลักของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์เช่ือมโยงตัวช้ีวัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล 
          ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตามหลกัของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 

คํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการสังกัดรัฐสภา 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

Financial Perspective   ประสิทธิผล (ผลลัพธ)         ๔๕% 

  Customer Perspective   คุณภาพ                            ๑๗% 

การเสริมสราง 
ธรรมาภิบาล 

ความพึงพอใจ 
ของผูรับบริการ 

Internal Work Process Perspective  ประสิทธิภาพ   ๑๓% 

การบริหาร 
งบประมาณ 

ตนทุน 
ตอหนวย 

Learning and Growth Perspective   พัฒนาองคกร   ๒๕% 

การพัฒนา 
การบริหาร 
จัดการ 

 การเปด
โอกาส 

ใหประชาชน 
เขามามี 
สวนรวม 

 การ
ปฏิบัติงาน

ตาม
มาตรฐาน 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

Strategy Map/Balanced Scorecard 

ผลสําเร็จตาม 
ยุทธศาสตร 

แผนสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติราชการ 

ภา
ยใ
น 

ภา
ยน

อก
 

 การสนับสนุน 
การดําเนินงาน 
ดานนิติบัญญัต ิ

เพื่อใหเกิดความผาสุก  
ความเปนอยูท่ีดีของ

ประชาชน 
และประโยชน 

สาธารณะของชาต ิ

 อํานวย 
ความสะดวก 
ตอบสนอง 

ความตองการ 
ของผรับบริการ 

 ปรับปรุงระบบ
การทํางานให
ทันสมัย 

และมีประสิทธิภาพ 

 มุงเนนการ
ปรับปรุงองคกร 

โดยวัด
ความสําเร็จการ
ดําเนินการและ
ผลลัพธในเรื่อง

ตางๆ 
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                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑.๔ โครงสร้างของคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
 คํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ถือเป็นคํารับรองของส่วนราชการฝ่ายเดียว 
ไม่ใช่สัญญา และใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี โดยในคํารับรองฯ จะประกอบด้วยข้อตกลงเก่ียวกับแผนปฏิบัติ
ราชการ กรอบการประเมินผล ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ นํ้าหนัก เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน สําหรับ
การลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีรูปแบบการลงนาม ดังน้ี 

 ระดับการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ผู้ลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

หัวหน้าส่วนราชการ ลงนามกับ ผู้บังคับบญัชา เอกสารประกอบคํารบัรองฯ 

ระดับสํานักงาน 
   คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประธานวุฒิสภา/ ระดับองค์กร ระบุตัวช้ีวัด นํ้าหนัก 
เลขาธิการสํานักงาน ลงนามกับ 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป้าหมายและคําอธิบายและนิยาม 
   ระดับคะแนนของตัวช้ีวัด 
ระดับสายงาน 
   คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ระดับองค์กร ระบุตัวช้ีวัด นํ้าหนัก 
รองเลขาธิการฯ ลงนามกับ เลขาธิการฯ 

เป้าหมายและคําอธิบายและนิยาม 
   ระดับคะแนนของตัวช้ีวัด 
ระดับสํานัก 
   คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ระดับองค์กร ระบุตัวช้ีวัด นํ้าหนัก 
ผู้อํานวยการสํานัก ลงนามกับ รองเลขาธิการฯ 

เป้าหมายและคําอธิบายและนิยาม 
   ระดับคะแนนของตัวช้ีวัด 
 

 องค์ประกอบของคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประกอบด้วยหัวข้อสําคัญ ดังน้ี 
 ๑) คู่ลงนามคํารับรองฯ 
  เป็นคํารับรองฯ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการตามระดับ 
  ของคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 ๒) ระยะเวลาของคํารับรองฯ 
  กําหนดระยะเวลาของคํารับรองฯ ซึ่งเริ่มและจบลงสอดคล้องกับปีงบประมาณของส่วนราชการ 
 ๓) แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
  กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
 ๔) รายละเอียดข้อตกลงในคํารับรองฯกรอบการประเมินผล ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ นํ้าหนัก ผลงาน

ในอดีต เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน 
 ๕) รายละเอียดอ่ืน ๆ 
  รายละเอียดคําอธิบายตัวช้ีวัด นิยาม สูตรการคํานวณ และเง่ือนไขที่จําเป็นประกอบตัวช้ีวัด 
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                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑.๕ ปฏิทินการจัดทําคํารับรองการปฏิบั ติราชการ และติดตามประเมินผลการปฏิบั ติราชการ  
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

๑.๕.๑ ปฏิทินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ระยะเวลา กิจกรรม 
มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ประชุมชี้แจงภาพรวมเกี่ยวกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ส่วนราชการ

ดําเนินการก่อนการเปิดโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเชิญคณะท่ีปรึกษา
โครงการฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินฯ) 

มีนาคม – เมษายน ๒๕๕๕  การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธี            
การประเมินผลตามตัวชี้วัดท่ีส่วนราชการสังกัดรัฐสภากําหนด (ตัวชี้วัด ๘.๒.๙ (หมวด ๕)) 
RM ๕.๓ : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Management System : PMS)) 

 การจัดคลินิกนัดพบของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ คร้ังท่ี ๑ 
 การให้คําปรึกษาแนะนําและตรวจผลสําเร็จในการดําเนินการตามแผนงาน (ตัวชี้วัดท่ี ๘.๒.๙ 

(หมวด ๕ ) RM ๕.๓ ระระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Management System : PMS) คร้ังท่ี ๑ 

 ส่วนราชการรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ ๖ เดือน 
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕) เข้าสู่ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๕  การติดตามประเมินผลและรายงานผลปฏิบัติราชการ (การตรวจเย่ียมหน่วยงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ คร้ังท่ี ๑ (Site Visit I) 

 จัดทํารายงานผลการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลตามตัวชี้ วัดท่ีส่วนราชการสังกัดรัฐสภากําหนด 
(ตัวชี้วัดท่ี ๘.๒.๙ หมวด ๕ RM ๕.๓ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน Performance Management System : PMS 

 การจัดทํารายงานการให้คําปรึกษาในคลินิกนัดพบของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ฉบับท่ี ๑ 

มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๕๕  ส่วนราชการรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ ๙ เดือน 
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕) เข้าสู่ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 การให้คําปรึกษาแนะนําและการตรวจผลสําเร็จในการดําเนินการตามแผนงาน (ตัวชี้วัด
ท่ี ๘.๒.๙ (หมวด ๕ ) RM ๕.๓ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) คร้ังท่ี ๒ 

 การจัดทํารายงานการติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ รอบ ๖ เดือน (Site Visit I) 

กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๕  การให้คําปรึกษาแนะนําและการตรวจผลสําเร็จในการดําเนินการตามแผนงาน (ตัวชี้วัด
ท่ี ๘.๒.๙ (หมวด ๕ ) RM ๕.๓ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) คร้ังท่ี ๓ 

 การจัดคลินิกนัดพบของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ คร้ังท่ี ๒ 
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                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ระยะเวลา กิจกรรม 
กันยายน – พฤศจิกายน ๒๕๕๕  การให้คําปรึกษาแนะนําและการตรวจผลสําเร็จในการดําเนินการตามแผนงาน (ตัวชี้วัด

ท่ี ๘.๒.๙ (หมวด ๕ ) RM ๕.๓ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) คร้ังท่ี ๔ 

 การให้ข้อเสนอแนะและการจัดทํารายงานข้อเสนอแนะในการกําหนดกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 การจัดทํารายงานการให้คําปรึกษาในคลินิกนัดพบของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ฉบับ
ท่ี ๒ 

 การจัดทํารายงานการให้คําปรึกษาแนะนําสุ่มสอบทานการดําเนินการและให้ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลตามตัวชี้วัดท่ีส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภากําหนด (ตัวชี้วัดท่ี ๘.๒.๙ หมวด ๕ RM ๕.๓ ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) 

ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕  ส่วนราชการรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ ๑๒ 
เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕) เข้าสู่ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ (การตรวจเย่ียมหน่วยงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ คร้ังท่ี ๒ (Site Visit II) 

พฤศจิกายน ๒๕๕๕ –  
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

 
มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

 

 การจัดทํารายงานข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีใช้สนับสนุนการติดตาม
และรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการท่ีส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดหาให้ 
 

 การจัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับองค์กร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

๑.๕.๒ การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ระยะเวลา กิจกรรม 

พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
 สรุปรวบรวมความต้องการและประเด็นต่างๆ 
 ออกแบบและจัดทําแบบสอบถาม จัดส่งแบบสอบถามเพ่ือขออนุมัติ รวมถึงการแก้ไข 

สิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๕  ประสานงานนัดหมายกลุ่มตัวอย่างเพื่อเข้าสัมภาษณ์ ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ 

กันยายน – ตุลาคม ๒๕๕๕ 
 ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม และลงรหัส วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล  

การสํารวจ 
ตุลาคม ๒๕๕๕ – 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

 การจัดทํารายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมขององค์กร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑.๕.๓ ปฏิทินการดําเนินการเรื่องจัดสรรเงินรางวัล (สิ่งจูงใจ) 
ระยะเวลา กิจกรรม 

สิงหาคม ๒๕๕๕  การทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
กันยายน ๒๕๕๕  การจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเป็นรายกลุ่ม (Focus Group) เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
ตุลาคม ๒๕๕๕ –  
มกราคม ๒๕๕๖ 

 การจัดทําร่างหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลฯ เสนอคณะกรรมการ/ผู้บริหาร/อ.ก.ร. 
และ ก.ร. ให้ความเห็นชอบ 

มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  การจัดประชุมชี้แจงหลักการ/แนวทางการจัดสรรสิ่งจูงใจ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
 การจัดทํารายงานการให้คําปรึกษาและแนะนําในการจัดทําหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน

รางวัล (สิ่งจูงใจ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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บทที่ ๒ 

การติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
๒.๑ วัตถุประสงค์ในการติดตามความก้าวหนา้และประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๑. เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
 ๒. เพ่ือรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการ และหารือแนวทางการประเมินผล 
ที่เหมาะสม 
 ๓. เพ่ือรับทราบผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของส่วนราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการ 

๒.๒ วิธีการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผล ดําเนินการใน ๔ ลักษณะ คือ 
 ๑) การศึกษาข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ เช่น 
   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการรอบ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน        

และ ๑๒ เดือน 
   เอกสาร หลักฐานประกอบอ่ืน ๆ เช่น 

 รายงานการประชุม 
 คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางาน/คณะกรรมการ 
 แผนการดําเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจ 
 ภาพถ่าย 

 ๒) การสัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้องต่าง ๆ เช่น 
     ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด 
    ผู้จัดเก็บข้อมูล 
    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดําเนินการของส่วนราชการ 
 ๓) การสังเกตการณ์ เป็นการพิจารณาการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของส่วนราชการ เช่น 
    สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
    การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
    การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 
    ระบบฐานข้อมูล 
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    - ความถูกต้อง เช่น แบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลก่อน
และหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการ
สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากเจ้าของข้อมูล 

    - ความน่าเช่ือถือ เช่น ระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน สามารถสอบยันข้อมูลกับหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูลได้ มีการจัดเก็บเป็นระบบและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 

    - ความทันสมัย เช่น ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกคร้ังที่ข้อมูล มีการ
เปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานข้อมูล 

    - ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมในการให้
คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้
ตลอดเวลา ผู้ที่เก่ียวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลและเข้ามาตรวจสอบข้อมูลได้ 

 
 ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่ปรึกษาประเมินผลอาจเลือกใช้ 
วิธีใดวิธีหน่ึง หรือใช้หลายวิธีประกอบกันก็ได้ตามความเหมาะสม เพ่ือให้ได้ทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ 
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
๒.๓ หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด น้าํหนัก และเกณฑ์การใหค้ะแนน 
 

สรุปแนวทาง/หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ 
แนวทางในการพิจารณา หลักเกณฑ์การพิจารณา 

๑. ยืนยันค่าคะแนนท่ีได้รับ
ตามเดิม 

๑.๑ ปัจจัย/เหตุผลท่ีชี้แจงมาไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน 
๑.๒ ปัจจัย/เหตุผลท่ีชี้แจงมาส่งผลกระทบ แต่ส่วนราชการไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายาม
ในการบริหารจัดการหรือดําเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 

๒. ปรับเกณฑ์การให้
คะแนน/ผลคะแนน 

๒.๑ ปัจจัย/เหตุผลท่ีชี้แจงมา มีความเหมาะสม และส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานแต่ยังคงมี
ผลผลิต ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด แม้จะไม่ครบถ้วนตามเป้าหมาย แต่ก็มีแนวโน้ม
ของผลการดําเนินงานท่ีเป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน หรือมีประสทิธิภาพสูงข้ึน 
๒.๒ ขาดความครบถ้วนในบางขั้นตอน แต่ไม่ส่งผลกระเทบต่อผลการดําเนินงานท่ีเป็น
สาระสําคัญและวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด 
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๒.๔ ตารางแสดงรายละเอียดการดําเนินการติดตามและประเมินผล 
 

การดําเนินการติดตามและประเมินผล 

ลําดับท่ี 
ช่วงเวลา 

ของกิจกรรม 
ส่วนราชการ ท่ีปรึกษาโครงการฯ เอกสารประกอบ 

๑ มีนาคม 
- 

เมษายน 
๒๕๕๕ 

 ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ 
ท่ีปรึกษาโครงการฯ ในการจัด
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้ารับ
การอบรมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการ
ประเมินผลตัวชี้ วัดท่ี ๘ .๒ .๙ 
รวมท้ังปรึกษา ขอคําแนะนํา
แ ล ะ ส่ ง ผ ล สํ า เ ร็ จ ใ น ก า ร
ดําเนินการตัวชี้ วัดท่ี ๘ .๒ .๙ 
คร้ังท่ี ๑ 

 อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ดํ า เ นิ น ก า รต าม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
ตั ว ชี้ วั ด ท่ี  ๘ .๒ .๙  ร ว ม ทั้ ง ใ ห้
คํ าป รึกษา  แนะนํ าและตรวจ
ผลสําเร็จในการดําเนินการตัวชี้วัด
ท่ี ๘.๒.๙ คร้ังท่ี ๑ 
 
 
 
 

 รายงานการอบรมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร
ประเมินผลตัวชี้วัดท่ี ๘.๒.๙ 
 เ อ ก ส า ร /หลั ก ฐ า น ท่ี
แสดงถึ งผลสํา เ ร็จในการ
ดําเนินการตัวชี้วัดท่ี ๘.๒.๙
คร้ังท่ี ๑ 
 
 
 

   ส่วนราชการที่ ต้องการ
ปรึกษาและขอความชัดเจน
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียด
ตัวชี้วัด หรือพบปัญหา อุปสรรค
ในการดําเนินการตามตัวชี้วัด
เข้าพบท่ีปรึกษาโครงการฯ 
เพ่ือรับทราบข้อเสนอแนะและ
แนวทางในการดํา เนินการ  
คร้ังท่ี ๑ 

 จัดคลิกนิกนัดพบครั้ ง ท่ี  ๑ 
เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคในการ
ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม คํ า รั บ ร อ ง 
การป ฏิบั ติ ร าชการ  พ ร้อม ใ ห้
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการ
ดําเนินการแก่ส่วนราชการและ
ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษา 
 

 แบบสํ า ร วจประ เ ด็ น
ปั ญ ห า แ ล ะ คํ า ถ า ม ข อ ง 
ส่ ว น ร า ช ก า ร ท่ี ต้ อ ง ก า ร 
ขอคําปรึกษาแนะนํา 
 

   รายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report) 
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
– ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕) เข้าสู่
ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 ตรวจการรายงานผลการประเมิน
ตนเอง รอบ ๖ เดือน ของส่วนราชการ
เพ่ือเตรียมการจัดคลิกนิกนัดพบ 
คร้ังท่ี ๑ 

 รายงานประเมินผลตนเอง 
(Self Assessment Report) 
รอบ  ๖  เ ดือน  ผ่านระบบ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ของส่วนราชการที่สนับสนุน
ผลงาน 



 - ๑๑ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

การดําเนินการติดตามและประเมินผล 

ลําดับท่ี 
ช่วงเวลา 

ของกิจกรรม 
ส่วนราชการ ท่ีปรึกษาโครงการฯ เอกสารประกอบ 

๒ เมษายน 
- 

พฤษภาคม 
๒๕๕๕ 

 ให้ความร่วมมือกับท่ีปรึกษา
โครงการฯ ในการตรวจเย่ียม
หน่วยงาน คร้ังท่ี ๑ (Site Visit I) 
 ให้ความร่วมมือในการจัด
บุคลากรท่ีเป็นผู้รับผิดชอบใน
การดําเนินการตามตัวชี้วัดเพ่ือ
การตอบข้อซักถาม/ชี้แจงถึง
การดําเนินการ ปัญหา
อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ  
 ส่วนราชการรายงานการ
ประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report)  
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม 
๒๕๕๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕) 
ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเข้าสู่
ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
จากรายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report) และ
รายงานการประเมินผลตนเอง 
ทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 (e-SAR Card) รอบ ๖ เดือน โดย
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริง
กับเกณฑ์การให้คะแนนท่ีกําหนด 
 ติดตามความก้าวหน้าการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน
การตรวจเย่ียมหน่วยงาน คร้ังท่ี ๑ 
(Site Visit I) เพ่ือรายงานผลต่อ  
อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานราชการของ
รัฐสภา 

 รายงานการประเมินผล
ตนเอง (Self Assessment 
Report) รอบ ๖ เดือน  
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ –  
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕) 

 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ของส่วนราชการท่ีสนับสนุน
ผลงาน 

๓ มิถุนายน 
- 

กรกฎาคม 
๒๕๕๕ 

 รายงานการประเมินผล
ตนเอง รอบ ๙ เดือน  
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๕) เข้าสู่ระบบ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 

 วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
จากรายงานการประเมินผลตนเอง 
(Self Accessment Report) และ
รายงานการประเมินผลตนเอง   
ทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(e-SAR Card) รอบ ๙ เดือน 
โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
จริงกับเกณฑ์การให้คะแนน 
ท่ีกําหนด 

 รายงานการประเมิน
ตนเอง ( Self Accessment 
Report) รอบ ๙ เดือน (๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๔ – มิถุนายน 
๒๕๕๕) 
 
 
 

   ส่วนราชการให้ความ
ร่วมมือกับท่ีปรึกษาโครงการ
ในการปรึกษาขอคําแนะนํา
และส่งผลสําเร็จการ
ดําเนินการตัวชี้วัดท่ี ๘.๒.๙ 
คร้ังท่ี ๒ 

 ท่ีปรึกษาโครงการฯ ให้
คําปรึกษา แนะนําและผลสําเร็จใน
การดําเนินการตัวชี้วัดท่ี ๘.๒.๙ 
คร้ังท่ี ๒ 

 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ของส่วนราชการท่ีสนับสนุน
ผลการดําเนินการตัวชี้วัดท่ี 
๘.๒.๙  ครั้งท่ี ๒ 

๔. พฤษภาคม 
- 

กันยายน 
๒๕๕๕ 

 ให้ความร่วมมือกับ 
ท่ีปรึกษาโครงการฯ ในการ
รวบรวมความต้องการและ
ประเด็นท่ีต้องการสํารวจ 
ความพึงพอใจ 
 
 

 รวบรวมความต้องการและ
ประเด็นต่าง ๆ เพ่ือออกแบบและ
จัดทําแบบสอบถาม 
 ประสานการนัดหมาย 
กลุ่มตัวอย่างและดําเนินการ
สํารวจ/สัมภาษณ์ 
 

 ข้อมูลจากรายงานผล
การสํารวจความพึงพอใจ 
ของปีท่ีผ่านมา 



 - ๑๒ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

การดําเนินการติดตามและประเมินผล 

ลําดับท่ี 
ช่วงเวลา 

ของกิจกรรม 
ส่วนราชการ ท่ีปรึกษาโครงการฯ เอกสารประกอบ 

 ให้ความร่วมมือในการ
ประสานงานเพ่ือออกแบบและ
จัดทําแบบสอบถาม 
 ประสานงานเร่ืองการ 
นัดหมายกลุ่มตัวอย่าง 
เพ่ือการเข้าสัมภาษณ์ 

 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
การสํารวจ 
 จัดทํารายงานผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ในภาพรวมองค์กร 

๕. กรกฎาคม 
- 

สิงหาคม 
๒๕๕๕ 

 ส่วนราชการให้ความ
ร่วมมือกับท่ีปรึกษาโครงการ
ในการปรึกษาขอคําแนะนํา
และส่งผลสําเร็จการ
ดําเนินการตัวชี้วัดท่ี ๘.๒.๙ 
คร้ังท่ี ๓  

 ท่ีปรึกษาโครงการฯ ให้
คําปรึกษา แนะนําและผลสําเร็จใน
การดําเนินการตัวชี้วัดท่ี ๘.๒.๙ 
คร้ังท่ี ๓ 
 

 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ของส่วนราชการท่ีสนับสนุน
ผลการดําเนินการตัวชี้วัดท่ี 
๘.๒.๙ คร้ังท่ี ๓ 
 
 

   ส่วนราชการท่ีต้องการ
ปรึกษาและขอความชัดเจน
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียด
ตัวชี้วัด หรือพบปัญหา
อุปสรรคในการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัดเข้าพบท่ีปรึกษา
โครงการฯ เพ่ือรับทราบ
ข้อเสนอแนะและแนวทางใน
การดําเนินการ คร้ังท่ี ๒ 

 จัดคลิกนิกนัดพบ คร้ังท่ี ๒ 
เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค 
ในการดําเนินการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ พร้อม
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการ
ดําเนินการแก่ส่วนราชการและ
ข้าราชการท่ีดํารงตําแหน่ง 
ท่ีปรึกษา 

 รายงานการประเมิน 
ผลตนเอง (Self 
Assessment Report)  
รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม 
๒๕๕๔ – ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๕) 
 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ต่าง ๆ ของส่วนราชการ 
ท่ีสนับสนุนผลงาน 

๖. กันยายน 
- 

พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ 

 ส่วนราชการให้ความ
ร่วมมือกับท่ีปรึกษาโครงการ
ในการปรึกษาขอคําแนะนํา
และส่งผลสําเร็จการดําเนินการ
ตัวชี้วัดท่ี ๘.๒.๙ คร้ังท่ี ๔ 

 ท่ีปรึกษาโครงการฯ ให้
คําปรึกษา แนะนําและผลสําเร็จใน
การดําเนินการตัวชี้วัดท่ี ๘.๒.๙ 
คร้ังท่ี ๔ 
 

 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ของส่วนราชการท่ีสนับสนุน
ผลงาน คร้ังท่ี ๔ 
 
 

๗. ตุลาคม 
- 

พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ 

 รายงานการประเมินผล
ตนเอง (Self Assessment 
Report) รอบ ๑๒ เดือน  
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๕) เข้าสู่ระบบ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และในกรณี
ท่ีส่วนราชการมีความจาํเป็นต้อง
ขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดและ
เอกสารชี้แจงเหตุผลความ
จําเป็นให้ท่ีปรึกษาโครงการฯ 
ภายในเวลาท่ีกําหนด 

 วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
จากรายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report) และ
รายงานการประเมินผลตนเอง 
ทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
- ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) โดย
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริง
กับเกณฑ์การให้คะแนน 
ท่ีกําหนด 

 รายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment 
Report) รอบ ๑๒ เดือน  
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๕) ของ 
ส่วนราชการท่ีผ่านระบบ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ต่าง ๆ ของส่วนราชการ 
ท่ีสนบัสนุนผลงาน 



 - ๑๓ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

การดําเนินการติดตามและประเมินผล 

ลําดับท่ี 
ช่วงเวลา 

ของกิจกรรม 
ส่วนราชการ ท่ีปรึกษาโครงการฯ เอกสารประกอบ 

๘. พฤศจิกายน 
- 

ธันวาคม 
๒๕๕๕ 

 ให้ความร่วมมือกับ 
ท่ีปรึกษาโครงการฯ ในการ
ตรวจเย่ียมหน่วยงาน คร้ังท่ี ๒ 
(Site Visit II) 

 ให้ความร่วมมือในการจัด
บุคลากรท่ีเป็นผู้รับผิดชอบใน
การดําเนินการตามตัวชี้วัด 
เพ่ือการตอบข้อซักถาม/ชี้แจง
ถึงการดําเนินการ ปัญหา 
อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ  

 รวบรวมประเด็นตัวชี้วัด 
ท่ีต้องการขออุทธรณ์ผลการ
ประเมินส่งให้ท่ีปรึกษา
โครงการฯ 

 ติดตามความก้าวหน้าการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ส่วนราชการในการ
ตรวจเย่ียมหน่วยงาน คร้ังท่ี ๒ 
(Site Visit II) 
 รวบรวมรายละเอียดคําขอ
อุทธรณ์ตัวชี้วัดของส่วนราชการ
โดยพิจารณาร่วมกับข้อมูลการ
รายงานการประเมินผลตนเองและ
ข้อมูลจากการ Site Visit II  
(รอบ ๑๒ เดือน) นําเสนอต่อ  
อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานราชการ 
ของรัฐสภาพิจารณาต่อไป 

 รายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment 
Report) รอบ ๑๒ เดือน  
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๕)  
ของส่วนราชการท่ีผ่านระบบ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ต่าง ๆ ของส่วนราชการ 
ท่ีสนับสนุนผลงาน 

๙. มกราคม 
- 

กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๕ 

 ปรับปรุงแก้ไข รายงาน
การประเมินตนเองให้
สอดคล้องกรณีผลการอุทธรณ์
ผ่านความเห็นชอบ 

 รายงานผลการสอบทานและ
ยืนยันผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในกรณี
มีการเปลี่ยนแปลงผลการประเมิน 

 

๑๐. สิงหาคม 
- 

พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ 

 ร่วมในการจัดทําข้อเสนอ
เพ่ือกําหนดกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 จัดทําข้อเสนอเพ่ือกําหนด
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

 



 - ๑๔ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
บทที่ ๓ 

แนวทางการประเมินผล 

 มิติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบด้วย  
๔ มิติ ได้แก่ 
 มิติที่ ๑  ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
 มิติที่ ๒  ด้านคณุภาพการให้บริการ 
 มิติที่ ๓  ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
 มิติที่ ๔  ด้านการพัฒนาองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 - ๑๕ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปตัวชี้วัดของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

น้ําหนัก 
ตัวชี้วัด 

สผ. สว. 
มิติที่ ๑ : มิติด้านประสทิธผิลการปฏิบัตริาชการ ๔๕  
๑ ระดบัความสําเร็จในการบรรลุเปา้หมายตามยุทธศาสตร ์ ๓๐ ๓๐ 

 
๑.๑  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการสนับสนนุ
กระบวนการนิติบัญญัติ 

  

 
๑.๑.๑ ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ (การบริหารจัดการด้านการประชุม) 

๘ 
 

๘ 

     ๑.๑.๑.๑ ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะเฉพาะด้านของความ
เป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านประชุมในการสนับสนนุกระบวนการ   
นิติบัญญัติ 

๓ ๓ 

 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   
     ๑.๑.๑.๒ รอ้ยละการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็นมืออาชีพ       

การบริหารจัดการด้านการประชุมในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 
๓  

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   
 ๑.๑.๑.๒ ร้อยละการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐาน          

การปฏิบัติงานด้านการประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ 

 
๓ 

 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   

 
    ๑.๑.๑.๓ รอ้ยละความพึงพอใจของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ
คณะกรรมาธิการต่อการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็นมืออาชีพ        
ด้านการประชมุ 

๒  

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   

 
    ๑.๑.๑.๓ ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ 
ต่อการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการประชุม 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 ๒ 

 ๑.๑.๒ ร้อยละความสําเรจ็ของการพัฒนาความเป็นมอือาชพีในการสนับสนุน
กระบวนการนติิบัญญัติ (ด้านวิชาการ) 

๘ ๘ 

 

    ๑.๑.๒.๑ ระดับความสําเรจ็ในการกําหนดสมรรถนะเฉพาะด้านของความ
เป็นมืออาชีพด้านวิชาการในการสนับสนนุกระบวนการนิติบัญญัติ 
 
 

๓ ๓ 
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                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
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น้ําหนัก 
ตัวชี้วัด 

สผ. สว. 

 
๑.๑.๒.๒ ร้อยละการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็นมอือาชีพ 

ด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 
๓ ๓ 

 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   

 
    ๑.๑.๒.๓ รอ้ยละความพึงพอใจของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ
คณะกรรมาธิการต่อการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็นมืออาชีพ 
ด้านวิชาการ 

๒  

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   

 
    ๑.๑.๒.๓ รอ้ยละความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ   
ต่อการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็นมอือาชีพด้านวิชาการ 

 ๒ 

 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   

 
๑.๒ ระดับความสําเรจ็ในการเสรมิสร้างและพัฒนาข้อมลูเพือ่เป็นศูนย์ข้อมลู  
นิติบัญญัติ 

๕  

 ๑.๒.๑ ร้อยละของปริมาณข้อมูลที่นําเข้าสู่ระบบ  (ปี พ.ศ.๒๕๕๕) ๑  

 
๑.๒.๒ ร้อยละของปริมาณข้อมูลย้อนหลังทีน่ําเข้าสู่ระบบ  
(ปี พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) 

๑  

 ๑.๒.๓ ระดับความถ่ีในการใชบ้ริการทางเว็บไซต์  (Page view) ๑  

 
๑.๒.๔ ร้อยละของการดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศฯระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)   

๑  

 ๑.๒.๕ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูล ๑  
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   

 
๑.๒ ระดับความสําเรจ็ในการเสรมิสร้างและพัฒนาข้อมลูเพือ่เป็นศูนย์ข้อมลู 
นิติบัญญัติของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 ๕ 

 ๑.๒.๑ ร้อยละของปริมาณข้อมูลที่นําเข้าสู่ระบบ (ปี พ.ศ.๒๕๕๕)  ๒ 

 ๑.๒.๒ ร้อยละของการดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศฯระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

 ๒ 

 ๑.๒.๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูล  ๑ 
 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร   

 
๑.๓ ระดับความสําเรจ็ของการบูรณาการและการใช้ประโยชน์ของฐานข้อมูล
ด้านต่างประเทศ 

๕  

 ๑.๓.๑ ร้อยละของการนําเข้าข้อมูลด้านต่างประเทศที่มีอยูใ่นรูปแบบดิจิตอล
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒  
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                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
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น้ําหนัก 
ตัวชี้วัด 

สผ. สว. 
 ๑.๓.๒ ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑  

 ๑.๓.๓ ร้อยละของการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
ดําเนินการด้านต่างประเทศ ของบุคลากรในสํานักด้านต่างประเทศ 

๑  

 ๑.๓.๔ ร้อยละของการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
ดําเนินการ ของหน่วยงานอื่นในสังกัดรัฐสภา และ สมาชิกรัฐสภา 

๑  

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   
 ๑.๓ ระดับความสําเรจ็ในการจัดทําและบูรณาการฐานข้อมลูด้านต่างประเทศ  ๕ 

 ๑.๓.๑ ร้อยละของการนําเข้าข้อมูลด้านต่างประเทศที่มีอยูใ่นรูปดิจิตอล  
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๒ 

 ๑.๓.๒ ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๒ 

 ๑.๓.๓ ร้อยละของการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
ดําเนินการด้านต่างประเทศ ของบุคลากรในสํานักด้านต่างประเทศ 

 ๑ 

 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   

 
๑.๔ ระดับความสําเรจ็ของการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านสื่อ
วิทยุกระจายเสยีงรัฐสภา 

๔  

 ๑.๔.๑ จํานวนผู้ฟังที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านรายการ 
ที่ออกอากาศ ๕ รายการ 

๑  

 
๑.๔.๒ จํานวนผู้ฟังที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านรายการ 
ที่ออกอากาศเกี่ยวกับองค์ความรู้ในเรื่องการเข้าช่ือเสนอกฎหมายของ
ประชาชน 

๑  

 ๑.๔.๓ ร้อยละของผู้ฟังที่มีความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมด้านการเข้าช่ือ
เสนอกฎหมายผ่านสถานีวิทยุฯ 

๑  

 ๑.๔.๔ ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม  
ที่สถานีวิทยุฯจดัขึ้น 

๑  

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   
 ๑.๔ ร้อยละความสําเร็จการปฏิบัติตามแผนประชาสมัพันธ์เชิงรุกวุฒิสภา  ๔ 

 
๑.๔.๑ ร้อยละของระดับการรับรู้และเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายในบทบาท  
และหน้าที่ของวุฒิสภา ในการดําเนินงานภายใต้บทบัญญติัของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

 ๒ 

 ๑.๔.๒ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีทัศนคติที่ดีต่อภาพลักษณ์ของวุฒิสภา  ๑ 

 
๑.๔.๓ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีการยอมรับและความเชื่อมั่นในบทบาท
และหน้าที่ของวุฒิสภา 
 

 ๑ 
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                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

น้ําหนัก 
ตัวชี้วัด 

สผ. สว. 
๒ ระดบัความสําเร็จในการบรรลุเปา้หมายตามแผนปฏิบัติราชการ ๑๕ ๑๕ 

 
๒.๑ ระดับความสําเรจ็ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีของสว่นราชการ 

๘ ๘ 

 
๒.๒ ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการที่ส่วนราชการ
กําหนดไวใ้นแผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ 

๗ ๗ 

มิติที่ ๒ : มิติด้านคณุภาพการให้บริการ ๑๗ ๑๗ 
 ♦ การเสริมสร้างธรรมาภิบาล   
๓ ระดับความสาํเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการ

แสดงความคดิเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
๕ ๕ 

๔ ระดับความสาํเร็จของการดาํเนนิการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ ๗ ๗ 
 ♦ ความพึงพอใจของผู้รบับรกิาร   
๕ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ๕ ๕ 

มิติที่ ๓ :  มิติด้านประสิทธภิาพของการปฏิบัติราชการ ๑๓ ๑๓ 
 ♦ การบริหารงบประมาณ   
๖ ระดับความสาํเร็จในการบรหิารงบประมาณ  ๘ ๘ 

 ๖.๑  ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม  ๔ ๔ 
 ๖.๒  ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน  ๔ ๔ 
 ♦ การจัดทําตน้ทุนต่อหน่วย   
๗ ระดับความสาํเร็จของการจดัทําต้นทนุต่อหน่วยผลผลิตและดําเนนิงาน

ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจาํปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๕ ๕ 

มิติที่ ๔ มิติด้านการพฒันาองค์กร ๒๕ ๒๕ 
 ♦ พัฒนาการบรหิารจัดการ   
๘ ระดับความสาํเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA)  
  

 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   

 
๘.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (หมวด ๒ และหมวด ๕) 

๘  

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   

 
๘.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (หมวด ๕ และหมวด ๖) 

 ๘ 
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น้ําหนัก 
ตัวชี้วัด 

สผ. สว. 

 
๘.๒ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ความสําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (หมวด ๗) 

๑๕ ๑๕ 

     RM ๑ :      ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนําองค์การของ
ผู้บริหาร 

๒ ๒ 

     RM ๒ :      ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของความเสี่ยงที่ลดลงจากการ
ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

๒ ๒ 

     RM ๓.๑ :   ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่วนราชการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

๑ ๑ 

     RM ๓.๒ :   ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนปรับปรุง    
การให้บริการ 

๑ ๑ 

     RM ๔.๑ :   ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทนัสมัย 
ของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์อย่างน้อย ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

๑ ๑ 

 
    RM ๔.๒ :   ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินการตามแผนการจดัการความรู้อย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ 
ที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุมิติที่ ๑ 

๒ ๒ 

     RM ๕.๑ :   ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีดสมรรถนะ 
ที่ส่วนราชการกําหนด (Competency Level) 

๑ ๑ 

     RM ๕.๒ :   ร้อยละความพึงพอใจต่อการสร้างความผาสุกของบุคลากร ๑ ๑ 

     RM ๕.๓ :   ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการบริหาร 
ผลการปฏิบัติงาน(Performance Management System : PMS) 

๒ ๒ 

     RM ๖.๑ :   จํานวนกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงให้ผลดําเนินการ 
ดีขึ้น 

๑ ๑ 

     RM ๖.๒ :   ร้อยละความสําเร็จของการรักษามาตรฐานระยะเวลา 
การปฏิบัติงาน 

๑ ๑ 

 ๘.๓  ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทาง 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

๒ ๒ 

 
คํานิยาม 
 เจ้าภาพหลัก  เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนและผลักดันตัวชี้วัดให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในคํารับรองฯ โดย
จะต้องรวมถึงการทําหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่ เกี่ยวข้องมาประมวลเป็นภาพรวมเพื่อจัดทํารายงาน การประเมินตนเองขององค์กร  
(Self Assessment Report) 
 หน่วยงานสนับสนุน เป็นหน่วยปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติงานตามภารกิจที่กําหนดไว้ในกระบวนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดนั้น ซึ่งต้องร่วมปฏิบัติกับ
เจ้าภาพหลักในการผลักดัน การรวบรวมข้อมูลท่ีจําเป็นและผลการดําเนินงานในส่วนของตนเพื่อนําไปบูรณาการเป็นผลการปฏิบัติราชการโดยรวม
ขององค์กร 
 เจ้าภาพหลัก (ผู้รายงาน)  รับผิดชอบดําเนินงานในฐานะเจ้าภาพหลัก และรวบรวมผลงานประเมินตนเอง (Self Assessment) และ
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ 



 - ๒๐ - 
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มิติที่ ๑  :  มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบตัิราชการ น้ําหนักร้อยละ ๔๕ 

 

แนวทางการประเมิน 
 

 
 
 

 

 การประเมิน  :    ผลสําเร็จตามยุทธศาสตร์และผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
 ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการวัดจากระดับความสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดของผลผลิต (Output)   
และผลลัพธ์ (Outcome) ตามแผนปฏิบัติราชการที่ครอบคลุมผลงานตามยุทธศาสตร์และผลงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

 ประเด็นการประเมินประกอบด้วย 
๑) ผลสําเร็จของการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
๒) ผลสําเร็จของการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  ระดับความสาํเร็จในการบรรลุเปา้หมายตามยุทธศาสตร ์ น้ําหนักร้อยละ ๓๐ 
 

 

   ตัวชี้วัดที่ ๑.๑  ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเปน็มืออาชพีในการสนับสนนุกระบวนการ 
 นิติบัญญัติ น้ําหนักร้อยละ ๑๖ 
 

  ตัวชี้วัด ๑.๑.๑  ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเปน็มืออาชพีในการสนับสนนุ 
 กระบวนการนติิบัญญัติ (การบริหารจัดการด้านประชุม)   น้ําหนักร้อยละ ๘  
         

คําอธิบาย 
 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา  
การประชุมร่วมกันของรัฐสภาและการประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อให้การตรากฎหมายและการควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดินของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิผล ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนั้น บุคลากร 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมจึงควรมีการพัฒนาเพื่อไปสู่ความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุม 
 ความหมายโดยสรุปของ “มืออาชีพ” คือ ผู้ท่ีปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้ และประสบการณ์ท่ีได้สั่งสมและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง มีความรอบรู้ในงานที่ปฏิบัติอย่างลึกซ้ึง มีผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ และมีความมุ่งม่ัน
ทํางานเพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ประเทศชาติและประชาชน 
  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้กําหนดให้มีการประเมินตัวชี้วัดท่ี  ๑.๑ ระดับ
ความสําเร็จในการบริหารจัดการด้านการประชุม  ด้านวิชาการและเลขานุการในกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมืออาชีพ โดยมี
จุดประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุม 

สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงกําหนดให้มีตัวชี้วัดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของความเป็นมืออาชีพ
การบริหารจัดการด้านการประชุมในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ โดยกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะประเมินสมรรถนะ
ความเป็นมืออาชีพด้านการประชุมของข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ สายงานนิติการ และสายงานวิทยาการ 
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจึงกําหนดให้ประเมินตัวชี้วัดร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ (การบริหารจัดการด้านการประชุม) ประกอบด้วย 



 - ๒๑ - 
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เกณฑ์การให้คะแนน  
ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.๑.๑.๑ ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะ 

เฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพการบริหาร
จัดการด้านประชุมในการสนับสนุนกระบวน 
การนิติบัญญัติ 

๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร       
๑.๑.๑.๒ ร้อยละการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็น 

มืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุม  
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 

๓ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา       
๑.๑.๑.๒ ร้อยละการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการประชุมสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนกระบวนการ  
นิติบัญญัติ 

๓ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร       
๑.๑.๑.๓ ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

และคณะกรรมาธิการต่อการปฏิบัติตามคู่มือ
มาตรฐานความเป็นมืออาชีพด้านการประชุม  

๒ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๑.๑.๑.๓ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา       
 ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภาและ

คณะกรรมาธิการต่อการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการประชุม 
สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

๒ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑.๑   ระดับความสาํเร็จในการกําหนดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเปน็มืออาชพี 
                          การบริหารจัดการดา้นประชุมในการสนับสนนุกระบวนการนิติบัญญัติ 
              น้ําหนักร้อยละ  ๓ 
 
ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 เจ้าภาพหลัก สํานักงานเลขานกุาร ก.ร.  (ผู้รายงาน) 

 สํานักบริหารงานกลาง สํานักพัฒนาบุคลากร สํานกัการประชุม 
 สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓  

 หน่วยงานสนับสนุน  สํานักการพิมพ์ สํานักรักษาความปลอดภัย 
  สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร 
  สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
  สํานักวิชาการ สาํนักกฎหมาย 
 
 



 - ๒๒ - 
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สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
   เจ้าภาพหลัก สํานักบริหารงานกลาง (รายงาน) 
   สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักการประชุม สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ 
   สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
 หน่วยงานสนับสนุน  - 
คําอธิบาย 
  ความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านประชุม หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
และนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินการประชุมด้านต่างๆ เช่น การจัดการประชุม การจัดทําบันทึกการประชุม การจัดทําสรุปผล
การประชุม การจัดทําหนังสือยืนยันมติ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง การสืบค้นข้อมูล และ
ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาของสมาชิกรัฐสภาและกรรมาธิการ ฯลฯ ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและเป็น
ท่ียอมรับของผู้รับบริการ 
  การพัฒนาความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการประชุม หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมได้รับ  
การพัฒนาความรู้ ความสามารถต่าง ๆ ด้านการประชุม โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และความสามารถดังกล่าว เพื่อสนับสนุน
งานด้านการประชุมในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ญัตติ กระทู้ถาม และการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ฯลฯ  
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจึงต้องกําหนดแนวทางในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการด้านการประชุมให้มีความรู้ ความสามารถ และมีขีดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของความ
เป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุมท่ีสอดคล้องกับขีดสมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency)   
ท่ีส่วนราชการสังกัดรัฐสภากําหนด  
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

กําหนดเป็นระดับของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า
ของขั้นตอนที่ดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

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

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 

โดยช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 
• ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการจัดทํากรอบร่างหลักเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะด้านการประชุม  
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาพิจารณา 

๒ • นํากรอบร่างหลักเกณฑ์ฯไปรับฟังความคิดเห็น(Focus Group)จากกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders) 

๓ 
• นําหลักเกณฑ์ฯท่ีผ่านการรับฟังความคิดเห็นเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบ 



 - ๒๓ - 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๔ • นําหลักเกณฑ์ฯท่ีกําหนดไปทดสอบการประเมินสมรรถนะกลุ่มเป้าหมาย 

๕ 
• มีการจัดทํารายงานผลทดสอบการประเมินสมรรถนะกลุ่มเป้าหมายพร้อมข้อเสนอแนะนําเสนอ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและหัวหน้าส่วน
ราชการ  

 
เงื่อนไข : ข้อเสนอแนะในเกณฑ์การให้คะแนนระดับ ๕ ต้องมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการพัฒนาระยะยาว 

ในความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุมท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร 

แนวทางการประเมิน :  
ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  ๑ 
 
 
 
 
 
 
 

 

• ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการจัดทํากรอบ
ร่างหลักเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะด้านการประชุม  
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติเสนอ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาพิจารณา 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการจัดทํากรอบร่างหลักเกณฑ์
สมรรถนะเฉพาะด้านการประชุมในการสนับสนุนกระบวนการ
นิติบัญญัติ เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ฯ พิจารณา ดังนี้ 

   รายละเอียดกรอบร่างหลักเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะด้าน   
การประชุมในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 

   เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
   รายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ฯ เกี่ยวกับการพิจารณากรอบร่าง
หลักเกณฑ์ 

   มติคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ฯ 
เกี่ยวกับการพิจารณากรอบร่างหลักเกณฑ์ 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ๒ • นํากรอบร่างหลักเกณฑ์ฯไปรับฟังความคิดเห็น
(Focus Group)จากกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย(Stakeholders) 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงผลการดําเนินงานเช่นเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑ พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนํา
กรอบร่างหลักเกณฑ์ไปรับฟังความคิดเห็น (Focus Group) 
จากกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เช่น 

  ภาพถ่ายกิจกรรม 
 การดําเนินงาน/วิธีการ/ขั้นตอนกิจกรรม 
 สรุปผลกระบวนการรับฟังความคิดเห็น 
 ร่างหลักเกณฑ์ ฯ ท่ีมีการปรับแก้ไขจากการรับฟังความ
คิดเห็น (Focus Group)จากกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 

 รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  ๓ • นําหลักเกณฑ์ฯท่ีผ่านการรับฟังความ
คิดเ ห็นเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร ์  
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบ 
 
 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเช่นเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑ และ ๒ พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึง
การนําร่างหลักเกณฑ์ท่ีผ่านการรับฟังความคิดเห็นเสนอ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ฯ เช่น 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  

  ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 

  

 รายละเอียดร่างหลักเกณฑ์ท่ีผ่านการรับฟังความ
คิดเห็น 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์   
การบริหารทรัพยากรบุคคล ฯ เกี่ยวกับการพิจารณา
ร่างหลักเกณฑ์ 

 มติคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคล ฯ เกี่ยวกับการพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ ฯ 

 เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ๔ • นําหลักเกณฑ์ฯท่ีกําหนดไปทดสอบ       

การประเมินสมรรถนะกลุ่มเป้าหมาย • เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเช่นเดียวกับระดับ
คะแนน ๑, ๒ และ ๓ พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนํา
หลักเกณฑ์ท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล ฯ ไปทดสอบการประเมินสมรรถนะกับ
กลุ่มเป้าหมาย เช่น 

 รายละเอียดการดําเนินงาน/วิธีการ/ขั้นตอนกิจกรรม 
 รายละเอียดของกลุ่มเป้าหมาย เช่น สายงานใด จํานวน 

รายชื่อ 
ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ๕ 

 
 
 

• มีการจัดทํารายงานผลทดสอบการประเมิน
สมรรถนะกลุ่มเป้าหมายพร้อมข้อเสนอแนะ
นําเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
และหัวหน้าส่วนราชการ 
 

• เอกสาร/หลักฐาน ท่ีแสดงถึงการดําเนินงานเช่นเดียวกับระดับ
คะแนน ๑, ๒, ๓ และ ๔ พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐานรายงาน
ผลทดสอบการประเมินสมรรถนะกลุ่มเป้าหมาย เช่น 

 รายงานผลการทดสอบสมรรถนะกลุ่มเป้าหมายซ่ึงต้อง
แสดงข้อมูลการทดสอบผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้านการประชุมใน
การสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติเป็นรายบุคคลได้
ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายตามที่กําหนดในกลุ่มเป้าหมาย 

 ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน 
 ข้อเสนอแนะจากการทดสอบสมรรถนะกลุ่มเป้าหมายซ่ึง
ต้องมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการพัฒนาระยะยาวใน
ความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุมท่ี
สอดคล้องกับแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร 
รวมทั้งมีรายระเอียดที่สมบูรณ์เพื่อนําไปจัดทําคู่มือการ
ประเมินสมรรถนะสําหรับใช้ดําเนินการจริงในปีถัดไป 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ฯ เกี่ยวกับผลการทดสอบกลุ่มเป้าหมาย
และข้อเสนอแนะ 

 มติคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุ ค ค ล  ฯ  เกี่ ยว กั บการทดสอบกลุ่ ม เป้ าหมาย 
และข้อเสนอแนะ 



 - ๒๕ - 
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สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 

ตัวชี้วัดที่  ๑.๑.๑.๒  ร้อยละการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการ 
                         ด้านการประชุมในการสนับสนนุกระบวนการนิติบัญญัติ   
               น้ําหนักรอ้ยละ   ๓ 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 เจ้าภาพหลัก สํานักการประชุม  (ผู้รายงาน)  สํานักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร   
  สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓   
  สํานักวิชาการ สาํนักกฎหมาย  
         หน่วยงานสนับสนุน  สํานักบริหารงานกลาง  สาํนักพัฒนาบคุลากร  สํานักการพิมพ์  

                               สํานักรักษาความปลอดภัย  สํานักประชาสัมพันธ์   
 

  คําอธิบาย 

 ประเมินผลการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็นมืออาชีพด้านการประชุม (ซ่ึงประกอบด้วยการบริหารจัดการ 
ด้านการประชุม งานวิชาการและเลขานุการ) เช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยมีกระบวนการ/ขั้นตอนประกอบด้วย 

๑. คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ในกระบวนการนิติบัญญัติจัดทําคู่มือมาตรฐานความ
เป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุมโดยดําเนินการทบทวน เพื่อพัฒนาปรับปรุงคู่ มือมาตรฐานความเป็น 
มืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุม  ด้วยการประชุมทบทวนกระบวนงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 
ด้านการประชุม จากเอกสาร/ข้อมูลผลการดําเนินงาน การสํารวจความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
คณะกรรมาธิการ ของปีท่ีผ่านมาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

๒. คณะกรรมการฯ จัดประชุมชี้แจงให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง/ตัวแทนจากสํานักต่างๆ ท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการด้านการประชุม มีความรู้ ความเข้าใจสามารถนําไปปฏิบัติ หรือให้มีส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวนแนวทาง 
การพัฒนาความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุม  

๓. สํานักต่างๆที่เกี่ยวข้องดําเนินงานตามคู่มือฯและกําหนดแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามคู่มือฯ 
๔. มีผลการประเมินการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานฯ และมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน รอบ ๖ เดือน  

พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเสนอ ผู้บริหารเพื่อทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันครบรอบระยะเวลา ๖ เดือน 
๕. มีผลการประเมินการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานฯ และมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน รอบ ๙ เดือน พร้อม

ท้ังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเสนอ ผู้บริหารเพื่อทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันครบรอบระยะเวลา ๙ เดือน 
๖. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานรอบ ๑๒ เดือน พร้อมท้ังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเสนอ  

หัวหน้าส่วนราชการเพื่อทราบ 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ : 
  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report)   
ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการดําเนิงาน ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ขอให้จัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อม
ให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
 



 - ๒๖ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.๑.๑.๒ ร้อยละการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐาน            
ความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการ 
ด้านประชุมในการสนับสนุนกระบวนการ 
นิติบัญญัติ 

๓ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

เงื่อนไข : ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาต้องมีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขคู่มือมาตรฐานความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการ
ด้านการประชุมท่ีได้จัดทําไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ พร้อมทั้งนําข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนงานที่ได้รับจาก
ผู้รับบริการมาประกอบการพิจารณาด้วย 
 

แนวทางการประเมิน : 

 

ระดับ
คะแนน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  ๑ 
 
 

 
 
๒ 
 
 
 
 

๓ 
 
 
 
 

๔ 
 

 
 

๕ 

• มีการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็น 
มืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุม 
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ  
ได้ร้อยละ ๗๕ 
 

• มีการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็น 
มืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุม 
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ  
ได้ร้อยละ ๘๐ 

 

• มีการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็น 
มืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุม 
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ  
ได้ร้อยละ ๘๕ 

 

• มีการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็น 
มืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุม 
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ  
ได้ร้อยละ ๙๐ 
 

• มีการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็น
มืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุม 
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ  
ได้ร้อยละ ๙๕ 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความ
เป็นมืออาชีพด้านการบริหารจัดการด้านการประชุมในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติได้ร้อยละ ๗๕, ๘๐, ๘๕, ๙๐ และ ๙๕ 
ตามลําดับ 

ท้ังนี้คณะกรรมการ/สํานักท่ีเกี่ยวข้องมีการดําเนินการตาม
กระบวนการ/ขั้นตอนที่กําหนดไว้อย่างครบถ้วนตามคําอธิบายตวัชีว้ดั
ท่ี ๑.๑.๑.๒ 

หมายเหตุ : 
  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report)   
ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการดําเนิงาน ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ขอให้จัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อม
ให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
 



 - ๒๗ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
 

ตัวชี้วัดที่  ๑.๑.๑.๒  ร้อยละการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการประชุม
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 

                  น้ําหนักร้อยละ   ๓ 
 

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

            
 

  คําอธิบาย 

 ประเมินผลการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็นมืออาชีพด้านการประชุม (ซ่ึงประกอบด้วยการบริหารจัดการ 
ด้านการประชุม งานวิชาการและเลขานุการ) เช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยมีกระบวนการ/ขั้นตอนประกอบด้วย 

๑. คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ในกระบวนการนิติบัญญัติจัดทําคู่มือมาตรฐานความ
เป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุมโดยดําเนินการทบทวน เพื่อพัฒนาปรับปรุงคู่ มือมาตรฐานความเป็น 
มืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุม  ด้วยการประชุมทบทวนกระบวนงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 
ด้านการประชุม จากเอกสาร/ข้อมูลผลการดําเนินงาน การสํารวจความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาหรือ
คณะกรรมาธิการ ของปีท่ีผ่านมาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

๒. คณะกรรมการฯ จัดประชุมชี้แจงให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง/ตัวแทนจากสํานักต่างๆ ท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการด้านการประชุม มีความรู้ ความเข้าใจสามารถนําไปปฏิบัติ หรือให้มีส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวนแนวทาง 
การพัฒนาความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุม  

๓. สํานักต่างๆที่เกี่ยวข้องดําเนินงานตามคู่มือฯและกําหนดแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามคู่มือฯ 
๔. มีผลการประเมินการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานฯ และมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน รอบ ๖ เดือน  

พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเสนอ ผู้บริหารเพื่อทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันครบรอบระยะเวลา ๖ เดือน 
๕. มีผลการประเมินการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานฯ และมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน รอบ ๙ เดือน พร้อม

ท้ังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเสนอ ผู้บริหารเพื่อทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันครบรอบระยะเวลา ๙ เดือน 
๖. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานรอบ ๑๒ เดือน พร้อมท้ังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเสนอ  

หัวหน้าส่วนราชการเพื่อทราบ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.๑.๑.๒ ร้อยละการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการประชุม
สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภาในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ 

๓ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

 

เงื่อนไข : ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาต้องมีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขคู่มือมาตรฐานความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการ
ด้านการประชุมท่ีได้จัดทําไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๕๔ พร้อมท้ังนําข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนงาน 
ท่ีได้รับจากผู้รับบริการมาประกอบการพิจารณาด้วย 
 



 - ๒๘ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

แนวทางการประเมิน : 

 
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 
ตัวชี้วัดที่  ๑.๑.๑.๓  ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาธิการต่อ 

 การปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุม
            น้ําหนักร้อยละ ๒  

 

ผู้รับผิดชอบ 
 เจ้าภาพหลัก  สํานักการประชุม  (ผู้รายงาน)  สํานักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร   
   สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓   
  สํานักวิชาการ  สาํนักกฎหมาย  

หน่วยงานสนับสนุน  สํานักบริหารงานกลาง  สาํนักพัฒนาบคุลากร  สํานักการพิมพ์  
          สํานักรักษาความปลอดภัย  สํานักประชาสัมพันธ์   

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  ๑ 
 
 
 

 
 

๒ 
 
 
 
 

๓ 
 
 
 
 

๔ 
 
 
 
 

๕ 

• มีการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐาน            
การปฏิบัติงานด้านการประชุม สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา   ในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ ได้ร้อยละ ๗๕ 
 

• มีการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐาน            
การปฏิบัติงานด้านการประชุม สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนกระบวนการ
นิติบัญญัติ ได้ร้อยละ ๘๐ 
 

• มีการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐาน            
การปฏิบัติงานด้านการประชุม สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนกระบวนการ
นิติบัญญัติ ได้ร้อยละ ๘๕ 

 

• มีการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐาน            
การปฏิบัติงานด้านการประชุม สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนกระบวนการ
นิติบัญญัติ ได้ร้อยละ ๙๐ 
 

• มีการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานด้านการประชุม สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 
ได้ร้อยละ ๙๕ 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความ
เป็นมืออาชีพด้านการบริหารจัดการด้านการประชุม สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติได้ร้อยละ 
๗๕, ๘๐, ๘๕, ๙๐ และ ๙๕ ตามลําดับ 
• ท้ังนี้คณะกรรมการ/สํานักท่ีเกี่ยวข้องมีการดําเนินการตาม
กระบวนการ/ขั้นตอนที่กําหนดไว้อย่างครบถ้วนตามคําอธิบายตวัชีว้ดั
ท่ี ๑.๑.๑.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : 
  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report)   
ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการดําเนิงาน ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ขอให้จัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อม
ให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
 



 - ๒๙ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

คําอธิบาย 
 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาธิการต่อการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐาน
ความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุม เช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยสํานักต่างๆ ท่ีมีภารกิจ
เกี่ยวข้องดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาธิการต่อการสนับสนุนการดําเนิน     
การบริหารจัดการด้านการประชุม ด้านวิชาการและเลขานุการในกระบวนการนิติบัญญัติ โดยให้นําผลการสํารวจความพึงพอใจ   
มาเป็นคะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.๑.๑.๓ ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และคณะกรรมาธิการต่อการปฏิบัติตามคู่มือ
มาตรฐานความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการ 
ด้านการประชุม  

๒ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

 

แนวทางการประเมิน : 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  ๑ 
 
 
 
 

 
 

๒ 
 
 
 
 
 
๓ 

• มีผลการสํารวจความพึงพอใจของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาธิการ
ต่อการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็น 
มืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุม  
ร้อยละ ๗๐ 
 
• มีผลการสํารวจความพึงพอใจของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาธิการ
ต่อการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็น 
มืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุม  
ร้อยละ ๗๕ 
 
• มีผลการสํารวจความพึงพอใจของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาธิการ
ต่อการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็น 
มืออาชีพการบริหารจัดการดา้นการประชุม  
ร้อยละ ๘๐ 

• สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจ ประกอบด้วยรายละเอียด เช่น 
 กรอบระยะเวลาในการสรวจความพึงพอใจ 
 ประเด็นท่ีใช้ในการสํารวจความพึงพอใจ 
 กลุ่มเป้าหมาย (ระดับใดบ้างและจํานวนเท่าใด) 
 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะที่ต้องปรับปรุง 

(ถ้ามี) 
 รายละเอียดการปรับปรุงการให้บริการภายหลังการสํารวจ 

ท้ังนี้คณะกรรมการ/สํานักท่ีเกี่ยวข้องต้องมีการกําหนดแนวทาง
และแผนการสํ ารวจความพึ งพอใจของสมาชิกรั ฐสภาและ
คณะกรรมาธิการและสามารถดําเนินการสํารวจความพึงพอใจเพื่อให้
ได้ผลการสํารวจความพึงพอใจในรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน
เป็นอย่างน้อย และสามารถนําผลการสํารวจความพึงพอใจมา
ปรับปรุงการให้บริการต่อไปด้วย 
 



 - ๓๐ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
 
ตัวชี้วัดที่  ๑.๑.๑.๓  ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการต่อการปฏิบัติตามคู่มือ 

การปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ         
        น้ําหนักร้อยละ ๒  

 

ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าภาพหลัก สํานักการประชุม (รายงาน) สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓  

สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  
สํานักวิชาการ  สํานักกฎหมาย  

หน่วยงานสนับสนุน  สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักการพิมพ์ 
 

คําอธิบาย 
 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการต่อการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็น
มืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุม เช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยสํานักต่างๆที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการต่อการสนับสนุนการดําเนินการบริหารจัดการด้านการ
ประชุมในกระบวนการนิติบัญญัติ โดยให้นําผลการสํารวจความพึงพอใจ มาเป็นคะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์การให้
คะแนน 
 

 
 
 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  ๔ 

 
 
 

 
๕ 

 

• มีผลการสํารวจความพึงพอใจของสมาชิก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาธิการ
ต่อการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็น 
มืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุม  
ร้อยละ ๘๕ 

 

• มีผลการสํารวจความพึงพอใจของสมาชิก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาธิการ
ต่อการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็น 
มืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุม  
ร้อยละ ๙๐ 

• รายงานหรือบันทึกผลการสํารวจความพึงพอใจที่ได้นําเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ ซ่ึงประกอบด้วย 

 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจรอบ ๖ เดือน และรอบ 
๑๒ เดือน 

 ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน 
 ข้อเสนอแนะ 
 วันที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

หมายเหตุ : 
  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report)   
ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการดําเนิงาน ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ขอให้จัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อม
ให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
 



 - ๓๑ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.๑.๑.๓ ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภาและ

คณะกรรมาธิการต่อการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการประชุม 
สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

๒ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

 

แนวทางการประเมิน : 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  ๑ 
 
 

 
๒ 
 
 

 
๓ 
 
 

 
๔ 

• มีผลการสํารวจความพึงพอใจของสมาชิก
วุฒิสภาและคณะกรรมาธิการต่อการปฏิบัติตาม
คู่มือมาตรฐานความเป็นมืออาชีพการบริหาร
จัดการด้านการประชุม ร้อยละ ๗๐ 
 

• มีผลการสํารวจความพึงพอใจของสมาชิก
วุฒิสภาและคณะกรรมาธิการต่อการปฏิบัติตาม
คู่มือมาตรฐานความเป็นมืออาชีพการบริหาร
จัดการด้านการประชุม ร้อยละ ๗๕ 

 

• มีผลการสํารวจความพึงพอใจของสมาชิก
วุฒิสภาและคณะกรรมาธิการต่อการปฏิบัติตาม
คู่มือมาตรฐานความเป็นมืออาชีพการบริหาร
จัดการด้านการประชุม ร้อยละ ๘๐ 

 

• มีผลการสํารวจความพึงพอใจของสมาชิก
วุฒิสภาและคณะกรรมาธิการต่อการปฏิบัติตาม
คู่มือมาตรฐานความเป็นมืออาชีพการบริหาร
จัดการด้านการประชุม ร้อยละ ๘๕ 
 

• สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจ ประกอบด้วยรายละเอียด เช่น 
 กรอบระยะเวลาในการสรวจความพึงพอใจ 
 ประเด็นท่ีใช้ในการสํารวจความพึงพอใจ 
 กลุ่มเป้าหมาย (ระดับใดบ้างและจํานวนเท่าใด) 
 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะที่ต้องปรับปรุง 

(ถ้ามี) 
 รายละเอียดการปรับปรุงการให้บริการภายหลังการสํารวจ 

ท้ังนี้คณะกรรมการ/สํานักท่ีเกี่ยวข้องต้องมีการกําหนดแนวทางและ
แผนการสํารวจความพึงพอใจของสมาชิกรัฐสภาและคณะกรรมาธิการ
และสามารถดําเนินการสํารวจความพึงพอใจเพื่อให้ได้ผลการสํารวจ
ความพึงพอใจในรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือนเป็นอย่างน้อย และ
สามารถนําผลการสํารวจความพึงพอใจมาปรับปรุงการให้บริการต่อไป
ด้วย 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  ๕ 
 

• มีผลการสํารวจความพึงพอใจของสมาชิก
วุฒิสภาและคณะกรรมาธิการต่อการปฏิบัติตาม
คู่มือมาตรฐานความเป็นมืออาชีพการบริหาร
จัดการด้านการประชุม ร้อยละ ๙๐ 

• รายงานหรือบันทึกผลการสํารวจความพึงพอใจที่ได้นําเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ ซ่ึงประกอบด้วย 

 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจรอบ ๖ เดือน 
และรอบ ๑๒ เดือน 

 ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน 
 ข้อเสนอแนะ 
 วันที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

หมายเหตุ : 
  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report)   
ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการดําเนิงาน ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ขอให้จัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อม
ให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
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                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

     ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒  ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเปน็มืออาชีพในการสนับสนนุ 
                           กระบวนการนิติบญัญัติ (ด้านวชิาการ) 
     น้ําหนักร้อยละ   ๘ 

 คําอธิบาย 
 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีพันธกิจหลักในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติของสมาชิกรัฐสภา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการและบุคคลในวงงานรัฐสภา ในด้านการตรากฎหมาย การควบคุมและ
ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน และการให้ความเห็นชอบสนธิสัญญา กรอบความร่วมมือ และข้อตกลงฯ ระหว่างประเทศ
ฯ และเพื่อให้การปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการ และบุคคลในวงงานรัฐสภา 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการ  
 การพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และนําไป
ประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ เช่น การศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์เพื่อยกร่างพระราชบัญญัติ ร่างญัตติ 
ร่างกระทู้ถาม (สําหรับสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) และการศึกษา ค้นคว้าและการวิเคราะห์เพื่อจัดทําเอกสาร
ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดทําบทวิเคราะห์ทางวิชาการ (สําหรับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา)   

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้กําหนดให้มีการประเมินตัวชี้วัดท่ี ๑.๒ ระดับความสําเร็จ
ในการพัฒนาและดําเนินการตามมาตรฐานงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน ความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการ  
 สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงกําหนดตัวชี้วัดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของความเป็น 
มืออาชีพด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ โดยกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะประเมินสมรรถนะ 
ความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการ ของข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ สายงานนิติการ และสายงานวิทยาการ  
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจึงกําหนดให้ประเมินตัวชี้วัดร้อยละความสําเร็จของความเป็นมืออาชีพ 
ด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ (ด้านวิชาการ)ประกอบด้วย 
   

เกณฑ์การให้คะแนน  
ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.๑.๒.๑ ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะ 

เฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการ 
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 

๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.๑.๒.๒ ร้อยละการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็น 
มืออาชีพด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการ
นิติบัญญัติ 

๓ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

๑.๑.๒.๓ ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกรัฐสภาและ
คณะกรรมาธิการต่อการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐาน
ความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการ 

๒ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 
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ตัวชี้วัดที่  ๑.๑.๒.๑   ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพ 
         ด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ  
                  น้ําหนักร้อยละ ๓    
 

ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

เจ้าภาพหลัก สํานักงานเลขานกุาร ก.ร. (ผู้รายงาน)  สํานักบริหารงานกลาง 
 สํานักพัฒนาบคุลากร สํานักวิชาการ สํานักกฎหมาย 

หน่วยงานสนับสนุน     สํานักการประชุม  สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ 
 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

เจ้าภาพหลัก สํานักบริหารงานกลาง (รายงาน) สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
สํานักวิชาการ  สํานักกฎหมาย  

หน่วยงานสนับสนุน  -  

 คําอธิบาย   

 การพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และนําไป
ประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ เช่น การศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์เพื่อยกร่างพระราชบัญญัติ  
ร่างญัตติ ร่างกระทู้ถาม(สําหรับสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) และการศึกษา ค้นคว้าและการวิเคราะห์เพื่อจัดทํา
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดทําบทวิเคราะห์ทางวิชาการ (สําหรับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา)   

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา จึงต้องกําหนดแนวทางในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติให้มีความรู้ ความสามารถ และมีขีดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน   
ท่ีปฏิบัติด้านวิชาการที่สอดคล้องตามสายงาน(Functional Competency) ท่ีส่วนราชการสังกัดรัฐสภากําหนด 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
กําหนดเป็นระดับของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า

ของขั้นตอนที่ดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

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

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 

โดยช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 
• ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการจัดทํากรอบร่างหลักเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะด้านวิชาการ  
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาพิจารณา 

๒ 
• นํากรอบร่างหลักเกณฑ์ฯไปรับฟังความคิดเห็น (Focus Group) จากกลุ่มเป้าหมาย 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholders) 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๓ • นําหลักเกณฑ์ฯท่ีผ่านการรับฟังความคิดเห็นเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๔ • นําหลักเกณฑ์ฯท่ีกําหนดไปทดสอบการประเมินสมรรถนะกลุ่มเป้าหมาย 

๕ 
• มีการจัดทํารายงานผลทดสอบการประเมินสมรรถนะกลุ่มเป้าหมายพร้อมข้อเสนอแนะนําเสนอ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและหัวหน้า 
ส่วนราชการ   

 เงื่อนไข : ข้อเสนอแนะในเกณฑ์การให้คะแนนระดับ ๕ ต้องมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการพัฒนาระยะยาวในความเป็นมือ
อาชีพด้านวิชาการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร 
 
แนวทางการประเมิน :  

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  ๑ 
 
 
 
 

 

• ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการจัดทํากรอบ
ร่างหลักเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะด้านวิชาการ  
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติเสนอ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาพิจารณา 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการจัดทํากรอบร่างหลักเกณฑ์
สมรรถนะเฉพาะด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการ 
นิติบัญญัติ เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ฯ พิจารณา ดังนี้ 

   รายละเอียดกรอบร่างหลักเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะด้าน
วิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 

   เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
   รายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ฯ เกี่ยวกับการพิจารณากรอบร่าง
หลักเกณฑ์  

 มติคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ฯ 
เกี่ยวกับการพิจารณากรอบร่างหลักเกณฑ์ 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  ๒ • นํากรอบร่างหลักเกณฑ์ไปรับฟังความ
คิดเห็น (Focus Group) จากกลุ่มเป้าหมาย
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) • เอกสาร/หลักฐานที่แสดงผลการดําเนินงานเช่นเดียวกับ

ระดับคะแนน ๑ พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนํา
กรอบร่างหลักเกณฑ์ไปรับฟังความคิดเห็น (Focus Group) 
จากกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เช่น 

  ภาพถ่ายกิจกรรม 
  การดําเนินงาน/วิธีการ/ขั้นตอนกิจกรรม 
  สรุปผลกรอบการรับฟังความคิดเห็น 
  ร่างหลักเกณฑ์ ฯ ท่ีมีการปรับแก้ไขจากการรับฟัง
ความคิดเห็น (Focus Group)จากกลุ่มเป้าหมายและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 

  รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น 
 
 
 



 - ๓๕ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  ๓ • นําหลักเกณฑ์ฯท่ีผ่านการรับฟังความ
คิดเห็นเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบ 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเช่นเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑ และ ๒ พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึง
การนําร่างหลักเกณฑ์ท่ีผ่านการรับฟังความคิดเห็นเสนอ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ฯ เช่น 

 รายละเอียดร่างหลักเกณฑ์ท่ีผ่านการรับฟังความ
คิดเห็น 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล ฯ เกี่ยวกับการพิจารณาร่าง
หลักเกณฑ์ 

 มติคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคล ฯ เกี่ยวกับการพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ ฯ 

 เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ๔ • นําหลักเกณฑ์ฯท่ีกําหนดไปทดสอบการ
ประเมินสมรรถนะกลุ่มเป้าหมาย • เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเช่นเดียวกับระดับ

คะแนน ๑, ๒ และ ๓ พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนํา
หลักเกณฑ์ท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล ฯ ไปทดสอบการประเมินสมรรถนะกับ
กลุ่มเป้าหมาย เช่น 

 รายละเอียดการดําเนินงาน/วิธีการ/ขั้นตอนกิจกรรม 
 รายละเอียดของกลุ่มเป้าหมาย เช่น สายงานใด จํานวน 

รายชื่อ 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ๕ • มีการจัดทํารายงานผลทดสอบการประเมิน
สมรรถนะกลุ่มเป้าหมายพร้อมข้อเสนอแนะ 
นําเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
และหัวหน้าส่วนราชการ 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเช่นเดียวกับระดับ
คะแนน ๑, ๒, ๓ และ ๔ พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐานรายงาน
ผลทดสอบการประเมินสมรรถนะกลุ่มเป้าหมาย 

 รายงานผลการทดสอบสมรรถนะกลุ่มเป้าหมายซ่ึงต้อง
แสดงข้อมูลการทดสอบผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้านวิชาการในการ
สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ เป็นรายบุคคลได้
ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายตามที่กําหนดในกลุ่มเป้าหมาย 

 ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน 
 ข้อเสนอแนะจากการทดสอบสมรรถนะกลุ่มเป้าหมายซ่ึง
ต้องมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการพัฒนาระยะยาวใน
ความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านวิชาการ   
ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร
รวมท้ังมีรายละเอียดท่ีสมบูรณ์เพื่อนําไปจัดทําคู่มือการ
ประเมินสมรรถนะสําหรับใช้ดําเนินงานจริงในปีถัดไป 

 



 - ๓๖ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

ตัวชี้วัดที่  ๑.๑.๒.๒    ร้อยละการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการ 
               ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ    

                 น้ําหนกัร้อยละ  ๓ 
 
ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 เจ้าภาพหลัก  สํานักวิชาการ (ผู้รายงาน)  สํานักการประชุม สํานักกฎหมาย   
  สํานักกรรมาธิการ ๑ , ๒ , ๓ 
 หน่วยงานสนับสนุน     สํานักพัฒนาบคุลากร 
 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

เจ้าภาพหลัก  สํานักวิชาการ (รายงาน) สํานักกฎหมาย  สํานักการประชุม  
หน่วยงานสนับสนุน   -  

  
 คําอธิบาย 

 ประเมินผลการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานงานด้านวิชาการเช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีกระบวนการ/
ขั้นตอน  ประกอบด้วย   
 ๑. สํานักต่างๆ (เจ้าภาพหลัก) ทบทวนมาตรฐานงานด้านวิชาการด้วยการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาหรือ
สํารวจความต้องการของผู้รับบริการเรื่องเอกสาร/ข้อมูลทางวิชาการเพื่อทบทวน ปรับปรุง  หรือกําหนดแนวทางพัฒนางาน
ด้านวิชาการ หรือจัดทําแผนการพัฒนามาตรฐานงานด้านวิชาการ พร้อมระบุกิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ และหน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบแต่ละกิจกรรม 
 ๒. คณะกรรมการ ฯ พิจารณาทบทวนและจัดทําคู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาการ พร้อมทั้งเสนอขอความ
เห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 
 ๓. มีการประชุมชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องจากสํานักต่าง ๆ ท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการ (เจ้าภาพหลัก) 
รับทราบแนวทางพัฒนางานด้านวิชาการและดําเนินการปรับปรุง พัฒนางานด้านวิชาการให้มีมาตรฐานตามแนวทาง 
ท่ีคณะกรรมการ ฯ กําหนดไว้ โดยมีการระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีของสํานักท่ีเกี่ยวข้อง  
(เจ้าภาพหลัก) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานงานด้านวิชาการ 
ของหน่วยงานและองค์กร 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

  ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 

  

 รายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ฯ เกี่ยวกับผลการทดสอบกลุ่มเป้าหมาย
และข้อเสนอแนะ มติคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ฯ เกี่ยวกับการทดสอบกลุ่มเป้าหมาย 
และข้อเสนอแนะ 

หมายเหตุ : 
  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report)   
ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการดําเนิงาน ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ขอให้จัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อม
ให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
 



 - ๓๗ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๔. สํานักต่างๆ (เจ้าภาพหลัก) ปรับปรุงเอกสาร/งานด้านวิชาการให้มีมาตรฐานตามแนวทางที่กําหนด พร้อมท้ัง 
มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ท่ีมีมาตรฐานงานวิชาการตามท่ีกําหนดไว้ แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางต่างๆ อย่างน้อย  
๒ ช่องทาง คือ รูปแบบสิ่งพิมพ์ และอิเล็กทรอนกิส์ไฟล์เพื่อเผยแพร่ต่อผู้รับบริการ  
 ๕. ติดตามผลการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานงานด้านวิชาการ รอบ ๖ เดือน พร้อมท้ัง จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหารเพื่อทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันครบรอบระยะเวลา ๖ เดือน 
 ๖. ติดตามผลการดําเนินการให้เป็นตามมาตรฐานงานด้านวิชาการ รอบ ๙ เดือนพร้อมทั้ง จัดทํารายงานผล 
การดําเนินการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหารเพื่อทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันครบรอบระยะเวลา ๙ เดือน 
 ๗. ติดตามผลการดําเนินการให้เป็นตามมาตรฐานงานด้านวิชาการ รอบ ๑๒ เดือนพร้อมท้ัง จัดทํารายงานผล 
การดําเนินการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อทราบ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.๑.๒.๒ ร้อยละการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็น 
มืออาชีพด้านวิชาการในการสนับสนุน 
กระบวนการนิติบัญญัติ 

๓ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

แนวทางการประเมิน : 

 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  ๑ 
 

 
 

๒ 
 
 
 

๓ 
 
 
 

๔ 
 

 
๕ 

• มีการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็น 
มืออาชีพด้านวิชาการในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ ได้ร้อยละ ๗๕ 
 

• มีการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็น 
มืออาชีพด้านวิชาการในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ ได้ร้อยละ ๘๐ 

 

• มีการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็น 
มืออาชีพด้านวิชาการในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ ได้ร้อยละ ๘๕ 

 

• มีการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็น 
มืออาชีพด้านวิชาการในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ ได้ร้อยละ ๙๐ 
 

• มีการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็น
มืออาชีพด้านวิชาการในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ ได้ร้อยละ ๙๕ 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความ
เป็นมืออาชีพด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติได้
ร้อยละ ๗๕, ๘๐, ๘๕, ๙๐ และ ๙๕ ตามลําดับ 

ท้ังนี้คณะกรรมการ/สํานักท่ีเกี่ยวข้องมีการดําเนินการตาม
กระบวนการ/ขั้นตอนที่กําหนดไว้อย่างครบถ้วนตามคําอธิบายตวัชีว้ดั
ท่ี ๑.๑.๒.๒ 

หมายเหตุ : 
  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report)   
ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการดําเนิงาน ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ขอให้จัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อม
ให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
 



 - ๓๘ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ตัวชี้วัดที่  ๑.๑.๒.๓  ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกรัฐสภาและคณะกรรมาธิการ 
     ต่อการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็นมืออาชพีด้านวชิาการ 

                     น้ําหนักร้อยละ ๒ 

ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 เจ้าภาพหลัก      สํานักวิชาการ (ผู้รายงาน)  สํานักการประชุม สํานักกฎหมาย   
  สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ 

หน่วยงานสนับสนุน     สํานักพัฒนาบคุลากร 
 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เจ้าภาพหลัก สํานักวิชาการ (รายงาน)  สํานักกฎหมาย สํานักการประชุม 

หน่วยงานสนับสนุน  สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
สํานักการพิมพ์  

 

คําอธิบาย 
 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานงานด้านวิชาการเช่นเดียวกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยสํานักต่างๆที่มีภารกิจเกี่ยวข้องดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
สนับสนุนด้านวิชาการในกระบวนการนิติบัญญัติ โดยให้นําผลการสํารวจความพึงพอใจ มาเป็นคะแนนผลการประเมินตาม
เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.๑.๒.๓ ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกรัฐสภา           
และคณะกรรมาธิการต่อการปฏิบัติตามคู่มือ
มาตรฐานความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการ 

๒ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

 
แนวทางการประเมิน : 

 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  ๑ 

 
 
 

๒ 
 
 
 

• มีผลการสํารวจความพึงพอใจของสมาชิก
รัฐสภาและคณะกรรมาธิการต่อการปฏิบัติตาม
คู่มือมาตรฐานความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการ 
ร้อยละ ๗๐ 
 

• มีผลการสํารวจความพึงพอใจของสมาชิก
รัฐสภาและคณะกรรมาธิการต่อการปฏิบัติตาม
คู่มือมาตรฐานความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการ 
ร้อยละ ๗๕ 
 

• สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจ ประกอบด้วยรายละเอียด เช่น 
 กรอบระยะเวลาในการสรวจความพึงพอใจ 
 ประเด็นท่ีใช้ในการสํารวจความพึงพอใจ 
 กลุ่มเป้าหมาย (ระดับใดบ้างและจํานวนเท่าใด) 
 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะที่ต้องปรับปรุง 

(ถ้ามี) 
 รายละเอียดการปรับปรุงการให้บริการภายหลังการสํารวจ 

 
 



 - ๓๙ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 

     ตัวชี้วัดที่ ๑.๒  ระดับความสําเร็จในการเสริมสร้างและพัฒนาข้อมลูเพื่อเปน็ศูนยข์้อมูลนิติบัญญัติ 
  น้ําหนักร้อยละ ๕ 

ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าภาพหลัก สํานักสารสนเทศ  (ผู้รายงาน) 

 สํานักบริหารงานกลาง สํานักองคก์ารรัฐสภาระหว่างประเทศ   
 สํานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  สํานักวิชาการ สํานักการประชุม   

 สํานักกฎหมาย  สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓   
 สํานักภาษาต่างประเทศ   
หน่วยงานสนับสนุน     - 

 คําอธิบาย 
๑. การรวบรวม ประมวล และพัฒนาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการนิติบัญญัติ โดยมีเป้าหมายหลัก คือ ระบบ

บริการ (front office) ตามภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ด้านวิชาการ ด้านกฎหมาย ด้านการประชุม เป็นต้น  
๒. การให้บริการ เป็นการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเหมาะสม 
๓. เป้าหมายการให้บริการ เพื่อให้สมาชิกรัฐสภา คณะกรรมาธิการ บุคคลในวงงานรัฐสภา ข้าราชการรัฐสภา 

และประชาชนทั่วไป สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศด้านนิติบัญญัติได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
๔. ส่วนราชการสามารถดํา เนินการตามแผนพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ  ๓  ปี  

(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) ท่ีกําหนดให้ต้องดําเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ๓ 
 
 

 
๔ 
 
 
 
๕ 

• มีผลการสํารวจความพึงพอใจของสมาชิก
รัฐสภาและคณะกรรมาธิการต่อการปฏิบัติตาม
คู่มือมาตรฐานความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการ 
ร้อยละ ๘๐ 

 

• มีผลการสํารวจความพึงพอใจของสมาชิก
รัฐสภาและคณะกรรมาธิการต่อการปฏิบัติตาม
คู่มือมาตรฐานความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการ 
ร้อยละ ๘๕ 

 

• มีผลการสํารวจความพึงพอใจของสมาชิก
รัฐสภาและคณะกรรมาธิการต่อการปฏิบัติตาม
คู่มือมาตรฐานความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการ 
ร้อยละ ๙๐ 

 ท้ังนี้ คณะกรรมการ/สํานักท่ีเกี่ยวข้องต้องมีการกําหนด
แนวทางและแผนการสาํรวจความพึงพอใจของสมาชิกรัฐสภาและ 
คณะกรรมาธิการและสามารถดําเนินการสํารวจความพึงพอใจเพื่อให้
ได้ผลการสํารวจความพึงพอใจในรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน
เป็นอย่างน้อย และสามารถนําผลการสํารวจความพึงพอใจมา
ปรับปรุงการให้บริการต่อไปด้วย 
• รายละเอียดหรือบันทึกผลการสํารวจความพึงพอใจที่ได้นําเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ ซ่ึงประกอบด้วย 

 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจรอบ ๖ เดือน และรอบ 
๑๒ เดือน 

 ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน 
 ข้อเสนอแนะ 
 วันที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

หมายเหตุ : 
  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report)   
ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการดําเนิงาน ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ขอให้จัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อม
ให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
 



 - ๔๐ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดทําแผนการปฏิบัติการนําเข้าข้อมูล กําหนดจํานวนระบบ

และเกณฑ์ความทันสมัยของข้อมูล รวมทั้งความครบถ้วนถูกต้อง และร้อยละของข้อมูลท่ีนําเข้าในแต่ละระบบ   
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ 
๓. ติดตามผลและจัดทํารายงานปริมาณข้อมูลท่ีนําเข้าสู่ระบบฯ จํานวนการใช้งานข้อมูล ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
๔. จัดทํารายงานผลการใช้งานข้อมูล และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ รวมทั้งเสนอรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
๕. ดําเนินการทบทวนผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลนิติบัญญัติประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๔  ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินการ กําหนดแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการ การสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมท้ังจัดทําแบบสํารวจและดําเนินการให้ได้รับผลสํารวจ
ความพึงพอใจ  
 
เกณฑ์การให้คะแนนและแนวทางการประเมินผล 
พิจารณาจากการดําเนินการตัวชี้วัด ๑.๒.๑ – ๑.๒.๕ ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.๒.๑ ร้อยละของปริมาณข้อมูลท่ีนําเข้าสู่ระบบ  

(ปี พ.ศ.๒๕๕๕) 
- สํานักสารสนเทศประสานงานกับ
หน่วยงานเจ้าของข้อมูลนิติบัญญัติ เพื่อ
กําหนดกรอบข้อมูลท่ีจะต้องนําเข้าระบบ
ในแต่ละรายการข้อมูล 

๑ ๗๕ 
 

๘๐ 
 

๘๕ 
 

๙๐ 
 

๙๕ 
 

๑.๒.๒ ร้อยละของปริมาณข้อมูลย้อนหลังท่ีนําเข้า
สู่ระบบ (ปี พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) 

๑ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 
 

๑.๒.๓ ระดับความถี่ในการใช้บริการทางเว็บไซต์  
(Page view) 

๑ ๒๙๗,๐๐๐ ๓๑๓,๕๐๐ ๓๓๐,๐๐๐ ๓๔๖,๕๐๐ ๓๖๓,๐๐๐ 

๑.๒.๔ ร้อยละของการดําเนินการตามแผนพัฒนา
ระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศฯระยะ 
๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)   

๑ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๑.๒.๕ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูล ๑ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.๒.๑ ร้อยละของปริมาณข้อมูลท่ีนําเข้าสู่ระบบ  

(ปี พ.ศ.๒๕๕๕) 
- สํานักสารสนเทศประสานงานกับ
หน่วยงานเจ้าของข้อมูลนิติบัญญัติ เพื่อ
กําหนดกรอบข้อมูลท่ีจะต้องนําเข้าระบบ
ในแต่ละรายการข้อมูล 

๑ ๗๕ 
 

๘๐ 
 

๘๕ 
 

๙๐ 
 

๙๕ 
 

 
 
 



 - ๔๑ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

แนวทางการประเมิน ๑.๒.๑ : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  ๑ 
 
 
 

 
๒ 

 
 

๓ 
 
 

๔ 
 
 

๕ 

• มีปริมาณข้อมูลนิติบัญญัติของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เข้าสู่ระบบร้อยละ ๗๕ 
- สํานักสารสนเทศประสานงานกับหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูลนิติบัญญัติ เพื่อกําหนดคลังข้อมูล
ท่ีจะต้องนําเข้าระบบในแต่ละรายการข้อมูล 
 

• มีปริมาณข้อมูลนิติบัญญัติของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เข้าสู่ระบบ ร้อยละ ๘๐ 
 

• มีปริมาณข้อมูลนิติบัญญัติของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เข้าสู่ระบบ ร้อยละ ๘๕ 
 

• มีปริมาณข้อมูลนิติบัญญัติของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เข้าสู่ระบบ ร้อยละ ๙๐ 
 

• มีปริมาณข้อมูลนิติบัญญัติของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เข้าสู่ระบบ ร้อยละ ๙๕ 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการประชุมร่วมกันระหว่างสํานัก
สารสนเทศกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลนิติบัญญัติเพื่อกําหนดกรอบ
ข้อมูลท่ีจะต้องนําเข้าระบบ ได้แก่ 

 รายงานหรือบันทึกการประชุม 
 รายละเอียดข้อมูลนิติบัญญัติท่ีจะนําเข้าสู่ระบบ 
 แผนการดําเนินงาน 
 ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 กิจกรรม/ขั้นตอน 
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 รายงานหรือบันทึกท่ีได้นําเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการติดตามหรือรายงาน
ปริมาณข้อมูลนิติบัญญัติ ท้ัง ๑๓ รายงาน ของปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่ีนําเข้าสู่ระบบร้อยละ ๗๕, ๘๐,  ๘๕, ๙๐ และ ๙๕ 
ตามลําดับ 
• รายงานการติดตามหรือรายงานปริมาณข้อมูลนิติบัญญัติท้ัง ๑๓ 
รายการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่ีนําเข้าสู่ระบบเสนอผู้บริหาร
ภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต่วันครบรอบระยะเวลา ๖ เดือน และ  
๙ เดือน ตามลําดับ พร้อมจัดทําปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
• รายงานการติดตามหรือรายงานปริมาณข้อมูลนิติบัญญัติท้ัง  
๑๓ รายการที่นําเข้าสู่ระบบรอบ ๑๒ เดือน เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
พร้อมจัดทําปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
• ท้ังนี้ส่วนราชการจะต้องดําเนินการตามกระบวนการ/ขั้นตอนที่
กําหนดไว้ในรายละเอียดของตัวชี้วัดท่ี ๑.๒ ครบทุกขั้นตอน 

หมายเหตุ : 
  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report)   
ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการดําเนิงาน ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ขอให้จัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อม
ให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
 



 - ๔๒ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.๒.๒ ร้อยละของปริมาณข้อมูลย้อนหลังท่ีนําเข้า

สู่ระบบ (ปี พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) 
๑ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

 

 
แนวทางการประเมิน ๑.๒.๒ : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  ๑ 
 
 

 

๒ 
 
 
 

๓ 
 
 
 

๔ 
 
 
 

๕ 
 

• มีปริมาณข้อมูลนิติบัญญัติย้อนหลัง ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔  เข้าสู่
ระบบร้อยละ ๗๐ 
 

• มีปริมาณข้อมูลนิติบัญญัติย้อนหลัง ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔  เข้าสู่
ระบบร้อยละ ๗๕ 

 

• มีปริมาณข้อมูลนิติบัญญัติย้อนหลัง ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔  เข้าสู่
ระบบร้อยละ ๘๐ 
 

• มีปริมาณข้อมูลนิติบัญญัติย้อนหลัง ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔  เข้าสู่
ระบบร้อยละ ๘๕ 
 

• มีปริมาณข้อมูลนิติบัญญัติย้อนหลัง ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔  เข้าสู่
ระบบร้อยละ ๙๐ 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการประชุมร่วมกันระหว่างสํานัก
สารสนเทศกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลนิติบัญญัติเพื่อกําหนดกรอบ
ข้อมูลท่ีจะต้องนําเข้าระบบ ได้แก่ 

 รายงานหรือบันทึกการประชุม 
 รายละเอียดข้อมูลย้อนหลังที่จะนําเข้าสู่ระบบ 
 แผนการดําเนินงาน 
 ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 กิจกรรม/ขั้นตอน 
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 รายงานหรือบันทึกท่ีได้นําเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการติดตามและรายงาน
ปริมาณข้อมูลนิติบัญญัติ ท้ัง ๑๓ รายการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ท่ีจะเข้าสู่ระบบร้อยละ ๗๐, ๗๕, ๘๐, ๘๕ 
และ ๙๐ ตามลําดับ 

 รายงานปริมาณข้อมูลนิติบัญญัติท้ัง ๑๓ รายการ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ท่ีนําเข้าสู่ระบบรอบ 
๑๒ เดือน เสนอหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งจัดทํา
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

หมายเหตุ : 
  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report)   
ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการดําเนิงาน ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ขอให้จัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อม
ให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
 



 - ๔๓ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.๒.๓ ระดับความถี่ในการใช้บริการทางเว็บไซต์  

(Page view) 
๑ ๒๙๗,๐๐๐ ๓๑๓,๕๐๐ ๓๓๐,๐๐๐ ๓๔๖,๕๐๐ ๓๖๓,๐๐๐ 

 
แนวทางการประเมิน ๑.๒.๓ : 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.๒.๔ ร้อยละของการดําเนินการตามแผนพัฒนา
ระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศฯระยะ 
๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)   

๑ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

 

แนวทางการประเมิน ๑.๒.๔ : 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  ๑ 
 

 

๒ 
 

 

๓ 
 

 

๔ 
 
 

๕ 

• มีความถี่ในการใช้บริการทางเว็บไซต์  
(Page view) จํานวน ๒๙๗,๐๐๐ ครั้งต่อปี 
 

• มีความถี่ในการใช้บริการทางเว็บไซต์  
(Page view) จํานวน ๓๑๓,๕๐๐ ครั้งต่อปี 

 

• มีความถี่ในการใช้บริการทางเว็บไซต์  
(Page view) จํานวน ๓๓๐,๐๐๐ ครั้งต่อปี 

 

• มีความถี่ในการใช้บริการทางเว็บไซต์  
(Page view) จํานวน ๓๔๖,๕๐๐ ครั้งต่อปี 
 

• มีความถี่ในการใช้บริการทางเว็บไซต์  
(Page view) จํานวน ๓๖๓,๐๐๐ ครั้งต่อปี 
 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการติดตาม และการตรวจสอบ
ความถี่ (จํานวนครั้ง) ในการใช้บริการทางเวบไซต์ในรอบ ๑ ปี  
 

หมายเหตุ : 
  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report)   
ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการดําเนิงาน ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ขอให้จัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อม
ให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  ๑ 
 
 

 

• ดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศระยะ ๓ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) สําเร็จร้อยละ ๖๐  
ของแผนฯ ท่ีกําหนดให้ต้องดําเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการพิจารณาหรือทบทวน
แผนพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศฯระยะ ๓ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖) ท่ีกําหนดให้ต้องดําเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้แก่ 



 - ๔๔ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  ๒ 
 
 
 
 
 

๓ 
 
 
 
 
 

๔ 
 
 
 
 
 

๕ 

• ดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ระยะ ๓ ปี             
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) สําเร็จร้อยละ ๗๐  
ของแผน ฯ ท่ีกําหนดให้ต้องดําเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

• ดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ระยะ ๓ ปี             
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) สําเร็จร้อยละ ๘๐  
ของแผน ฯ ท่ีกําหนดให้ต้องดําเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

• ดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ระยะ ๓ ปี             
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) สําเร็จร้อยละ ๙๐  
ของแผน ฯ ท่ีกําหนดให้ต้องดําเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

• ดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ระยะ ๓ ปี             
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) สําเร็จร้อยละ ๑๐๐  
ของแผน ฯ ท่ีกําหนดให้ต้องดําเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 รายงาน/บันทึกการพิจารณาทบทวนแผน ฯ 
 แผนพัฒนาระบบข้อมู ลเทคโนโลยี สารสนเทศ ฯ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
 กิจกรรม/ขั้นตอน 
 ระยะเวลาในการดําเนินงานในแต่ละกิจกรรม/ขั้นตอน 
 ผู้รับผิดชอบ 
 งบประมาณ (ถ้าสามารถระบุได้) 
 รายงานหรือบันทึกท่ีได้นําเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการดําเนินการตามแผนพัฒนา
ระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ – 
๒๕๕๖) สําเร็จร้อยละ ๖๐, ๗๐, ๘๐, ๙๐ และ ๑๐๐ ของแผน ฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามลําดับ ได้แก่ 

 แผนพัฒนาระบบข้ อมู ล เทคโนโลยี สารสนเทศ  
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 กิจกรรม/ขั้นตอน 
 ระยะเวลาในการดําเนินงานในแต่ละกิจกรรม/ขั้นตอน 
 ผู้รับผิดชอบ 
 งบประมาณ (ถ้าสามารถระบุได้) 

• รายงานการดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เสนอผู้บริหารภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่
ครบรอบระยะเวลา ๖ เดือน และ ๙ เดือน ตามลําดับ พร้อมจัดทํา
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
• รายงานการดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๑๒ เดือน เสนอหัวหน้าส่วน
ราชการ พร้อมจัดทําปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

หมายเหตุ : 
  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report)   
ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการดําเนิงาน ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ขอให้จัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อม
ให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
 



 - ๔๕ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.๒.๕ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูล ๑ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

 
แนวทางการประเมิน ๑.๒.๕ : 

 
 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  ๑ 
 
 

๒ 
 
 

๓ 
 
 

๔ 
 
 

๕ 

• ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ข้อมูล ร้อยละ ๗๐ 
 

• ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ข้อมูล ร้อยละ ๗๕ 

 

• ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ข้อมูล ร้อยละ ๘๐ 

 

• ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ข้อมูล ร้อยละ ๘๕ 

 

• ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ข้อมูล ร้อยละ ๙๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงแนวทางและแผนการสํารวจความ  
พึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูล ได้แก่ 

 รายงาน/บันทึก การพิจารณากําหนดแนวทางและแผนการ
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูล 

 แผนสํารวจความพึงพอใจ 
 กิจกรรม/ขั้นตอน 
 ระยะเวลาในการดําเนินงานในแต่ละกิจกรรม/ขั้นตอน 
 ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 รายงาน/บันทึกท่ีได้นําเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

• เอกสาร/หลักฐานแสดงถึงผลการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการข้อมูล ร้อยละ ๗๐, ๗๕, ๘๐, ๘๕ และ ๙๐ ตามลําดับ 
ได้แก่ 

 ผลการสํารวจความพึงพอใจ 
 ข้อเสนอแนะที่ต้องปรับปรุง (ถ้ามี) 
 รายละเอียดการปรับปรุงการให้บริการ 

• รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูล เสนอ
ผู้บริหารภายใน ๓๐ วัน ตั้งแต่วันครบรอบระยะเวลา ๖ เดือน และ ๙ 
เดือน ตามลําดับ พร้อมข้อเสนอแนะและรายละเอียดการปรับปรงุการ
ให้บริการภายหลังการสํารวจ 
• รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลรอบ 
๑๒ เดือน เสนอหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมข้อเสนอแนะและ
รายละเอียดการปรับปรุงการให้บริการภายหลังการสํารวจ 
• ท้ังนี้ส่วนราชการจะต้องดําเนินการตามกระบวนการ/ขั้นตอนที่
กําหนดไว้ในรายละเอียดของตัวชี้วัดท่ี ๑.๒ ครบทุกขั้นตอน 

หมายเหตุ : 
  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report)   
ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการดําเนิงาน ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ขอให้จัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อม
ให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
 



 - ๔๖ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เงื่อนไข: 
๑.  มีการจัดทําแผนการจัดเก็บข้อมูลย้อนหลังท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ระยะ ๓ ปี 

(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖) โดยต้องมีเป้าหมายการจัดเก็บข้อมูลท่ีชัดเจน 
๒.  ความสําเร็จตามเป้าหมายพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของรายการข้อมูลนิติบัญญัติ ๑๓ รายการ ดังนี้ 

๑. ระเบียบวาระการประชุม 
๒. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญัติ และญัตติ 
๓. บันทึกการประชุม 
๔. รายงานการประชุม 
๕. การออกเสียงลงคะแนน 
๖. คณะกรรมาธิการ 
๗. พระราชบัญญัติท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
๘. พระราชกําหนดที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
๙. พระราชกฤษฎีกาท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

๑๐. ด้านต่างประเทศ 
๑๑. กฎหมาย 
๑๒. การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
๑๓. การลงทะเบียนเข้าประชุม 

๓.  มีการจัดทํารายงาน ดังต่อไปนี้ 
๑) รายงานปริมาณข้อมูลท่ีนําเข้าสู่ระบบ 
๒) รายงานผลการใช้งานข้อมูล 
๓) รายงานผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ รวมทั้งเสนอรายงานให้ผู้บริหารทราบ 

 

สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒  ระดับความสําเร็จในการเสริมสร้างและพัฒนาข้อมูลเพื่อเปน็ศนูย์ขอ้มูลนิติบญัญติั 
                   ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา    
   น้ําหนักร้อยละ ๕ 
 
ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าภาพหลัก     สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ผู้รายงาน)  
สํานักการประชุม สํานักกรรมาธิการ ๑ ,๒ ,๓  

 สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  
  สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักวิชาการ สํานักกฎหมาย 

สํานักภาษาต่างประเทศ สํานักการต่างประเทศ 
หน่วยงานสนับสนุน    - 

  

 คําอธิบาย : 
๑. การรวบรวม ประมวล และพัฒนาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการนิติบัญญัติ โดยมีเป้าหมายหลัก คือ ระบบ

บริการ (front office) ตามภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ด้านวิชาการ ด้านกฎหมาย ด้านการประชุม เป็นต้น 
๒.  การให้บริการ เป็นการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเหมาะสม 
๓. เป้าหมายการให้บริการ เพ่ือให้สมาชิกรัฐสภา คณะกรรมาธิการ บุคคลในวงงานรัฐสภา ข้าราชการรัฐสภา 

และประชาชนทั่วไป สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศด้านนิติบัญญัติได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
๔. ส่วนราชการสามารถดํา เนินการตามแผนพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ  ๓  ปี  

(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) ท่ีกําหนดให้ต้องดําเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 



 - ๔๗ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดทําแผนการปฏิบัติการนําเข้าข้อมูล กําหนดจํานวนระบบ

และเกณฑ์ความทันสมัยของข้อมูล รวมทั้งความครบถ้วนถูกต้อง และร้อยละของข้อมูลท่ีนําเข้าในแต่ละระบบ 
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ 
๓. ติดตามผลและจัดทํารายงานปริมาณข้อมูลท่ีนําเข้าสู่ระบบฯ จํานวนการใช้งานข้อมูล ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ 
๔. จัดทํารายงานผลการใช้งานข้อมูล และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ รวมทั้งเสนอรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
๕. ดําเนินการทบทวนผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลนิติบัญญัติประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๔  ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินการ กําหนดแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการ การสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมท้ังจัดทําแบบสํารวจและดําเนินการให้ได้รับผลสํารวจ
ความพึงพอใจ 

เกณฑ์การให้คะแนนและแนวทางการประเมิณผล 
พิจารณาจากการดําเนินการตัวชี้วัด ๑.๒.๑ – ๑.๒.๓ ดังนี้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.๒.๑ ร้อยละของปริมาณข้อมูลท่ีนําเข้าสู่ระบบ  

(ปี พ.ศ.๒๕๕๕) 
- สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลนิติบัญญัติ  
เพื่อกําหนดกรอบข้อมูลท่ีจะต้องนําเข้าระบบ 
ในแต่ละรายการข้อมูล 

๒ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๑.๒.๒ ร้อยละของการดําเนินการตามแผนพัฒนา 
ระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ระยะ ๓ ปี  
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗)   

๒ ๔๐ ๕๐ 
 

๖๐ ๗๐ ๘๐ 

๑.๒.๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูล ๑ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

 
เกณฑ์ในการให้คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.๒.๑ ร้อยละของปริมาณข้อมูลท่ีนําเข้าสู่ระบบ  

(ปี พ.ศ.๒๕๕๕) 
-  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลนิติบัญญัติ  
เพื่อกําหนดกรอบข้อมูลท่ีจะต้องนําเข้าระบบ 
ในแต่ละรายการข้อมูล 

๒ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

 
 
 
 
 
 



 - ๔๘ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

แนวทางการประเมิน ๑.๒.๑ : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  ๑ 
 
 
 
 
 
๒ 
 

 
๓ 
 

 
๔ 

 
 

๕ 
 

• มีปริมาณข้อมูลนิติบัญญัติของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เข้าสู่ระบบร้อยละ ๗๐ 
- สํานักสารสนเทศประสานงานกับหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูลนิติบัญญัติ เพื่อกําหนดคลังข้อมูล
ท่ีจะต้องนําเข้าระบบในแต่ละรายการข้อมูล 
 

• มีปริมาณข้อมูลนิติบัญญัติของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เข้าสู่ระบบ ร้อยละ ๗๕ 
 

• มีปริมาณข้อมูลนิติบัญญัติของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เข้าสู่ระบบ ร้อยละ ๘๐ 
 

• มีปริมาณข้อมูลนิติบัญญัติของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เข้าสู่ระบบ ร้อยละ ๘๕ 

 

• มีปริมาณข้อมูลนิติบัญญัติของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เข้าสู่ระบบ ร้อยละ ๙๐ 
 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการประชุมร่วมกันระหว่างสํานัก
สารสนเทศกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลนิติบัญญัติเพื่อกําหนดกรอบ
ข้อมูลท่ีจะต้องนําเข้าระบบ ได้แก่ 

 รายงานหรือบันทึกการประชุม 
 รายละเอียดข้อมูลนิติบัญญัติท่ีจะนําเข้าสู่ระบบ 
 แผนการดําเนินงาน 
 ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 กิจกรรม/ขั้นตอน 
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 รายงานหรือบันทึกท่ีได้นําเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการติดตามหรือรายงานปริมาณ
ข้อมูลนิติบัญญัติท้ัง ๘ รายงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่ี
นําเข้าสู่ระบบร้อยละ ๗๕, ๘๐, ๘๕, ๙๐ และ ๙ ตามลําดับ 
• รายงานการติดตามหรือรายงานปริมาณข้อมูลนิติบัญญัติท้ัง ๘ 
รายการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่ีนําเข้าสู่ระบบเสนอผู้บริหาร
ภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต่วันครบรอบระยะเวลา ๖ เดือน และ ๙ เดือน 
ตามลําดับ พร้อมจัดทําปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
• รายงานการติดตามหรือรายงานปริมาณข้อมูลนิติบัญญัติท้ัง ๘ 
รายการที่นําเข้าสู่ระบบรอบ ๑๒ เดือน เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
พร้อมจัดทําปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
• ท้ังนี้ส่วนราชการจะต้องดําเนินการตามกระบวนการ/ขั้นตอนที่
กําหนดไว้ในรายละเอียดของตัวชี้วัดท่ี ๑.๒ ครบทุกขั้นตอน 
 

หมายเหตุ : 
  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report)   
ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการดําเนิงาน ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ขอให้จัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อมให้ผู้
ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
 



 - ๔๙ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.๒.๒ ร้อยละของการดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบข้อมูล

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ระยะ ๓ ป ี(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗)   
๒ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ 

 

แนวทางการประเมิน ๑.๒.๒ : 
ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  ๑ 
 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 
๔ 
 
 
 
 
 
๕ 
 

 

• ดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ระยะ ๓ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) สําเร็จร้อยละ ๔๐  
ของแผน ฯท่ีกําหนดให้ต้องดําเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

• ดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ระยะ ๓ ปี           
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) สําเร็จร้อยละ ๕๐   
ของแผน ฯท่ีกําหนดให้ต้องดําเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

• ดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ระยะ ๓ ปี           
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) สําเร็จร้อยละ ๖๐   
ของแผน ฯท่ีกําหนดให้ต้องดําเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

• ดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบ 
ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ระยะ ๓ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) สําเร็จร้อยละ ๗๐  
ของแผน ฯท่ีกําหนดให้ต้องดําเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

• ดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ระยะ ๓ ปี           
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) สําเร็จร้อยละ ๘๐   
ของแผน ฯท่ีกําหนดให้ต้องดําเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการพิจารณาหรือทบทวน
แผนพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ  ๓  ปี  
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) ท่ีกําหนดให้ต้องดําเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้แก่ 

 รายงาน/บันทึกการพิจารณาทบทวนแผน ฯ 
 แผนพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฯ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
 กิจกรรม/ขั้นตอน 
 ระยะเวลาในการดําเนินงานในแต่ละกิจกรรม/ขั้นตอน 
 ผู้รับผิดชอบ 
 งบประมาณ (ถ้าสามารถระบุได้) 
 รายงานหรือบันทึกท่ีได้นําเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

• เ อกสาร /หลั กฐานที่ แ สดง ให้ เห็ นถึ ง การดํ า เนิ นการ 
ตามแผนพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ระยะ ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) สําเร็จร้อยละ ๔๐, ๕๐, ๖๐, ๗๐  
และ ๘๐ ของแผน ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามลําดับ ได้แก่ 

 แผนพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 กิจกรรม/ขั้นตอน 
 ระยะเวลาในการดําเนินงานในแต่ละกิจกรรม/ขั้นตอน 
 ผู้รับผิดชอบ 
 งบประมาณ (ถ้าสามารถระบุได้) 

• รายงานการดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เสนอผู้บริหารภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่ครบรอบระยะเวลา ๖ เดือน และ ๙ เดือน ตามลําดับ  
พร้อมจัดทําปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
• รายงานการดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๑๒ เดือน เสนอหัวหน้าส่วน
ราชการ พร้อมจัดทําปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

หมายเหตุ : 
  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report)   
ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการดําเนิงาน ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ขอให้จัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อมให ้
ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 



 - ๕๐ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.๒.๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูล ๑ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

 

แนวทางการประเมิน ๑.๒.๓ : 

 

 

 

 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  ๑ 
 
 
๒ 

 
 
๓ 
 
 
๔ 
 
 
๕ 

• ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ข้อมูล ร้อยละ ๗๐ 
 
• ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ข้อมูล ร้อยละ ๗๕ 
 
• ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ข้อมูล ร้อยละ ๘๐ 

 
• ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ข้อมูล ร้อยละ ๘๕ 

 
• ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ข้อมูล ร้อยละ ๙๐ 
 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงแนวทางและแผนการสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการข้อมูล ได้แก่ 

 รายงาน/บันทึก การพิจารณากําหนดแนวทางและแผนการ
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูล 

 แผนสํารวจความพึงพอใจ 
 กิจกรรม/ขั้นตอน 
 ระยะเวลาในการดําเนินงานในแต่ละกิจกรรม/ขั้นตอน 
 ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 รายงาน/บันทึกท่ีได้นําเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

• เอกสาร/หลักฐานแสดงถึงผลการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการข้อมูล ร้อยละ ๗๐, ๗๕, ๘๐, ๘๕ และ ๙๐ ตามลําดับ 
ได้แก่ 

 ผลการสํารวจความพึงพอใจ 
 ข้อเสนอแนะที่ต้องปรับปรุง (ถ้ามี) 
 รายละเอียดการปรับปรุงการให้บริการ 

• รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูล เสนอ
ผู้บริหารภายใน ๓๐ วัน ตั้งแต่วันครบรอบระยะเวลา ๖ เดือน และ ๙ 
เดือน ตามลําดับ พร้อมข้อเสนอแนะและรายละเอียดการปรับปรุงการ
ให้บริการภายหลังการสํารวจ 
รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลรอบ ๑๒ 
เดือน เสนอหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมข้อเสนอแนะและรายละเอียด
การปรับปรุงการให้บริการภายหลังการสํารวจ 

หมายเหตุ : 
  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report)   
ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการดําเนิงาน ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ขอให้จัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อมให้ผู้
ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
 



 - ๕๑ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เงื่อนไข: 
๑.  ให้มีการจัดทําแผนการจัดเก็บข้อมูลย้อนหลังที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) โดยต้องมีเป้าหมายการจัดเก็บข้อมูลท่ีชัดเจน 
๒.  ความสําเร็จตามเป้าหมายพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของรายการข้อมูลนิติบัญญัติ ๘ รายการ  ดังนี้ 

๑) ด้านการประชุมวุฒิสภาและกรรมาธิการ 
๒) ด้านนติิบัญญัติ 
๓) กระทู้ถาม 
๔) ญัตติ 
๕) การสรรหาและแต่งตั้งบุคคลในองค์กรอิสระ 
๖) การถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง 
๗) การรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

 ๘) ด้านต่างประเทศ 

๓.  มีการจัดทํารายงาน ดังต่อไปนี้ 
 ๑) รายงานปริมาณข้อมูลท่ีนําเข้าสู่ระบบ 
 ๒) รายงานผลการใช้งานข้อมูล 
 ๓) รายงานผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรวมทั้งเสนอรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
๔.  ตัวชี้วัด ๑.๒.๒ ให้วัดเฉพาะการดําเนินการตามแผนพัฒนา ฯ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๓  ระดับความสําเร็จของการบูรณาการและการใช้ประโยชน์ของฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ   
       น้ําหนักรอ้ยละ ๕ 
  

ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าภาพหลัก สํานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  (ผู้รายงาน)   

 สํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ  สํานักภาษาต่างประเทศ 
หน่วยงานสนับสนุน   สํานักสารสนเทศ 

  
 คําอธิบาย 

สํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สํานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสํานักภาษาต่างประเทศ  
มีอํานาจหน้าท่ีสนับสนุนงานด้านต่างประเทศให้แก่สมาชิกรัฐสภา ตามยุทธศาสตร์ท่ี ๓ เพิ่มศักยภาพงานรัฐสภา  
ด้านต่างประเทศ ตามมาตรฐานสากล ท้ังนี้ สํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศปฏิบัติงานหลักสนับสนุนงานด้านต่างประเทศ
ระดับพหุภาคีผ่านช่องทางการทูตรัฐสภาในกรอบการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ ขณะที่สํานักความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศดําเนินการในระดับทวิภาคีผ่านการเยี่ยมคารวะ การเยือน และการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างประเทศ ส่วนสํานัก
ภาษาต่างประเทศปฏิบัติหน้าท่ีล่ามในการรับรองบุคคลสําคัญชาวต่างประเทศหรือการประชุม รวมทั้งจัดแปล สรุปหรือ    
เรียบเรียงเอกสารในวงงานรัฐสภา ตลอดจนเอกสารความสัมพันธ์ด้านต่างประเทศหรือนโยบายด้านต่างประเทศ  
สํานักด้านต่างประเทศจะมีการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลตามภารกิจท้ังในส่วนที่จัดทําขึ้นเอง และการประสานขอข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกเพื่อติดตามสถานการณ์และพัฒนาการการดําเนินการของรัฐสภาและภาครัฐบาล   
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน  

ในการดําเนินงานดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลในการเสนอแนวคิดหรือมาตรการต่าง ๆ ต่อประธานรัฐสภา
หรือคณะผู้แทนรัฐสภาไทย เพื่อนําไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพบปะแลกเปลี่ยน ปาฐกถา อภิปราย บรรยาย หรือนําเสนอ
ในที่ประชุมเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศ ท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและส่งเสริม
บทบาทของรัฐสภาในเวทีระหว่างประเทศและสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านรัฐสภาต่างประเทศแก่ผู้รับบริการ 
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                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ดังนั้น จึงควรมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในกรณีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และ
เพื่อลดความซ้ําซ้อนในการประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อจํากัดด้านระยะเวลาในการขอข้อมูลและ
เตรียมเอกสาร นอกจากนี้ การจัดทําระบบฐานข้อมูลด้านต่างประเทศยังเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าท่ีวิเทศ
สัมพันธ์ท่ีต้องการต่อยอดเพิ่มพูนความรู้ของตนเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านต่างประเทศ คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น และมี
บทบาทเชิงรุกมากขึ้น 
 
กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการ ได้แก่ 

๑. ประธานรัฐสภา 
๒. คณะผู้แทนรัฐสภาไทย 
๓. สมาชิกรัฐสภา 
๔. บุคลากรในวงงานรัฐสภา 
๕. หน่วยงานภายนอก 
๖. ประชาชน 

 
คํานิยาม 
 การจัดทําข้อมูลด้านต่างประเทศ หมายถึง การศึกษา การรวบรวม การติดตาม การแปล การวิเคราะห์และ/หรือ  
การสังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และข้อมูลในวงงานรัฐสภา รวมท้ังประเด็นเฉพาะด้านท้ังในและ
ต่างประเทศ เพื่อจัดทําเป็นข้อมูลสนับสนุนภารกิจของสมาชิกรัฐสภา ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ (ระดับทวิภาคี  และ
พหุภาคี) 
 การบูรณาการข้อมูลด้านต่างประเทศ หมายถึง สํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สํานักความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ และสํานักภาษาต่างประเทศ นําข้อมูลท้ังในและต่างประเทศที่เกิดจากการศึกษา การรวบรวม การติดตาม การแปล 
การวิเคราะห์และ/หรือการสังเคราะห์ มาเป็นข้อมูลกลางร่วมกันเพื่อให้บริการ เผยแพร่ และสนับสนุนวงงานรัฐสภา  
การประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และงานรัฐสภาด้านต่างประเทศอื่น ๆ ท้ังในระดับทวิภาคี
และพหุภาคี 
 ข้อมูลด้านต่างประเทศ ประกอบด้วย ข้อมูลด้านการแปล ข้อมูลการเยือนต่างประเทศและการรับรองการเยือน  
และข้อมูลการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน  การจัดทําและบูรณาการฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ 
๑. คณะกรรมการจัดทําและบูรณาการฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ ทบทวนแผน กําหนดคุณลักษณะฐานข้อมูล 

การเชื่อมโยง การนําเข้า การเรียกใช้ และการเผยแพร่ในเว็บไซต์ โดยคณะกรรมการต้องกําหนดแผน 
การดําเนินงานของคณะกรรมการด้วย 

๒. ศึกษา วิเคราะห์ สํารวจความต้องการข้อมูลของผู้ใช้บริการ และรวบรวมข้อมูล รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ 
๓. จัดทําแผนพัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างประเทศระยะปานกลาง และจัดทํา Road map ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖) 

พร้อมกําหนดระบบปฏิบัติการ การสืบค้นข้อมูลท่ีตอบสนองการใช้งาน กรอบโครงสร้างของฐานข้อมูล 
๔. ทบทวนการกําหนดโครงสร้างข้อมูล หมวดหมู่ข้อมูล 
๕. ทบทวนการกําหนดการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติ 
๖. ทบทวนการกําหนดการจัดทําระบบสืบค้นความสามารถในการสืบค้นข้อมูลท่ีสอดคล้องกับการเรียกใช้ข้อมูล 
๗. จัดทําแผนปฏิบัติการฯประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (กําหนดกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ดําเนินการ)  
๘. คณะกรรมการฯ จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการต่างประเทศ ผู้รับผิดชอบดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ 

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๙. ดําเนินการตามแผนและนําเข้าข้อมูลด้านต่างประเทศ 
๑๐. ติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมรายงานผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง 

(รอบ ๖ เดือน  ๙ เดือน  และรอบ ๑๒  เดือน) 
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๑๑. จัดทํารายงานปริมาณข้อมูลท่ีมีการนําเข้า ท่ีแสดงให้เห็นถึงความครอบคลุม ความถูกต้อง ทันสมัยของข้อมูล 
๑๒. รายงานผลการดําเนินงาน การเรียกใช้หรือนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขเสนอ

ต่อหัวหน้าส่วนราชการ (รอบ ๑๒ เดือน) 
 
เกณฑ์การให้คะแนนและแนวทางการประเมิณผล 
พิจารณาจากการดําเนินการตัวชี้วัด ๑.๓.๑ – ๑.๓.๔  ดังนี้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.๓.๑ ร้อยละของการนําเข้าข้อมูลด้านต่างประเทศ 
ท่ีมีอยู่ในรูปแบบดิจิตอล ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕  

๒ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

๑.๓.๒ ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๑.๓.๓ ร้อยละของการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการดําเนินการด้านต่างประเทศ 
ของบุคลากรในสํานักด้านต่างประเทศ 

๑ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

๑.๓.๔ ร้อยละของการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการดําเนินการ ของหน่วยงานอื่นใน
สังกัดรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภา  

๑ ๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.๓.๑ ร้อยละของการนําเข้าข้อมูลด้านต่างประเทศ 
ท่ีมีอยู่ในรูปแบบดิจิตอล ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕  

๒ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

 
แนวทางการประเมิน ๑.๓.๑ : 
ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  ๑ 
 
 
 
 
๒ 

 
 
 

• การนําเข้าข้อมูลด้านต่างประเทศที่มีอยู่ใน
รูปแบบดิจิตอล ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และข้อมูลย้อนหลังของปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ร้อยละ ๖๐ 
 
• การนําเข้าข้อมูลด้านต่างประเทศที่มีอยู่ใน
รูปแบบดิจิตอล ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และข้อมูลย้อนหลังของปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ร้อยละ ๖๕ 
 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการประชุมร่วมกันของหน่วยงานด้าน
ต่างประเทศที่เป็นเจ้าของข้อมูลเพื่อกําหนดแผนการดําเนินงานใน
การนําข้อมูลด้านต่างประเทศที่ มีอยู่ในรูปแบบดิจิตอลของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และข้อมูลย้อนหลังของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้แก่ 

 รายงานหรือบันทึกการประชุม 
 รายละเอียดข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ข้อมูล

ย้อนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่ีจะนําเข้าสู่
ระบบ 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  ๓ 
 
 
 
 
๔ 
 
 
 
 
 

๕ 

• การนําเข้าข้อมูลด้านต่างประเทศที่มีอยู่ใน
รูปแบบดิจิตอล ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และข้อมูลย้อนหลังของปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ร้อยละ ๗๐ 
 
• การนําเข้าข้อมูลด้านต่างประเทศที่มีอยู่ใน
รูปแบบดิจิตอล ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และข้อมูลย้อนหลังของปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ร้อยละ ๗๕ 
 
• การนําเขา้ข้อมูลด้านต่างประเทศที่มีอยู่ใน
รูปแบบดิจิตอล ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และข้อมูลย้อนหลังของปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ร้อยละ ๘๐ 
 

 แผนการดําเนินงาน 
 ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 กิจกรรม/ขั้นตอน 
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 รายงานหรือบันทึกท่ีได้นําเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นการติดตามและรวบรวมปริมาณ
ข้อมูลด้านต่างประเทศที่มีอยู่ในรูปแบบดิจิตอลของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ข้อมูลย้อนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  
ร้อยละ ๖๐, ๖๕, ๗๐, ๗๕ และ ๘๐ ตามลําดับ 
• รายงานปริมาณการนําเข้าข้อมูลด้านต่างประเทศที่มีอยู่ใน
รูปแบบดิจิตอลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ข้อมูลย้อนหลัง
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เสนอผู้บริหารภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันครบรอบระยะเวลา ๖ เดือน และ ๙ เดือน ตามลําดับ พร้อมจัดทํา
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
• รายงานปริมาณการนําเข้าข้อมูลด้านต่างประเทศที่มีอยู่ใน
รูปแบบดิจิตอลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ข้อมูลย้อนหลัง
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ รอบ ๑๒ เดือน เสนอหัวหน้าส่วน
ราชการ พร้อมทั้งจัดทําปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
• ท้ังนี้ ส่วนราชการจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนการดําเนินงาน
การจัดทําและบูรณาการฐานข้อมูลด้านต่างประเทศที่กําหนดไว้ใน
รายละเอียดของตัวชี้วัดท่ี ๑.๓ 
 

หมายเหตุ : 
  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report)   
ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการดําเนิงาน ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ขอให้จัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อมให้
ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
 



 - ๕๕ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.๓.๒ ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

 

แนวทางการประเมิน ๑.๓.๒ : 

 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  ๑ 
 
 

 
 

๒ 
 

 
 

๓ 
 
 

 
๔ 
 
 

 
๕ 

• ดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสําเร็จตามแผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ ร้อยละ ๖๐ 
 
• ดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสําเร็จตามแผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ ร้อยละ ๗๐ 

 
• ดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสําเร็จตามแผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ ร้อยละ ๘๐ 
 
• ดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสําเร็จตามแผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ ร้อยละ ๙๐ 
 
• ดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสําเร็จตามแผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ ร้อยละ ๑๐๐ 
 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการจัดทําแผนการดําเนินงานการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ รวมทั้งการจัดฝึกอบรม   
การประชาสัมพันธ์ และการติดตาม ประเมินผลการใช้งานระบบได้แก่ 

 รายละเอียดแผนดําเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน
ต่างประเทศ 

 กิจกรรม/ขั้นตอน 
 เอกสารแสดงการศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการในการ

จัดเก็บข้อมูล 
 รายละเอียดระบบฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ 
 การทดสอบ ติดต้ัง 
 การจัดฝึกอบรมการใช้ระบบ 
 การประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ 
 การติดตาม ประเมินผลการใช้งานระบบ 
 รายงานหรือบันทึกแผนดําเนินงานการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศที่ได้นําเสนอหัวหน้าส่วน
ราชการ 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงผลการดําเนินการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสําเร็จตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน
ต่างประเทศ ร้อยละ ๖๐, ๖๕, ๗๐, ๗๕ และ ๘๐ ตามลําดับ 
• รายงานผลการดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม 
แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านต่างประเทศเสนอผู้บริหารภายใน ๓๐ 
วัน นับแต่วันครบรอบระยะเวลา ๖ เดือน และ ๙ เดือน ตามลําดับ 
พร้อมจัดทําปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
รายงานผลการดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ รอบ ๑๒ เดือน เสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งจัดทําปัญหา อุปสรรคและแนว
ทางแก้ไข 

หมายเหตุ : 
  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report)   
ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการดําเนิงาน ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ขอให้จัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อม
ให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
 



 - ๕๖ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.๓.๓ ร้อยละของการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการดําเนินการด้านต่างประเทศ 
ของบุคลากรในสํานักด้านต่างประเทศ 

๑ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

 
แนวทางการประเมิน ๑.๓.๓ : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  ๑ 
 

 
 

๒ 
 

 
 

๓ 
 
 
 
๔ 
 
 

 
๕ 
 

 

• มีปริมาณการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการดําเนินการด้านต่างประเทศ
ของบุคลากรในสํานักต่างประเทศ ร้อยละ ๖๐ 
 
• มีปริมาณการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการดําเนินการด้านต่างประเทศ
ของบุคลากรในสํานักต่างประเทศ ร้อยละ ๖๕ 

 

• มีปริมาณการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการดําเนินการด้านต่างประเทศ
ของบุคลากรในสํานักต่างประเทศ ร้อยละ ๗๐ 

 

• มีปริมาณการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการดําเนินการด้านต่างประเทศ
ของบุคลากรในสํานักต่างประเทศ ร้อยละ ๗๕ 
 
• มีปริมาณการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการดําเนินการด้านต่างประเทศ
ของบุคลากรในสํานักต่างประเทศ ร้อยละ ๘๐ 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการติดตามหรือรายงานปริมาณนํา
ข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในการดําเนินการด้าน
ต่างประเทศของบุคลากรในสํานักต่างประเทศ ร้อยละ ๖๐, ๖๕, 
๗๐, ๗๕ และ ๘๐ ตามลําดับ 
• รายงานปริมาณการนําเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการดําเนินการด้านต่างประเทศของบุคลากรใน
สํานักต่างประเทศ เสนอผู้บริหารภายใน ๓๐ วัน นับแต่วัน
ครบรอบระยะเวลา ๖ เดือน และ ๙ เดือนตามลําดับ พร้อม
จัดทําปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
• รายงานปริมาณการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ในการดําเนินการด้านต่างประเทศของบุคลากรในสํานัก
ต่างประเทศรอบ ๑๒ เดือน เสนอหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้ง
จัดทําปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
 

หมายเหตุ : 
  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report)   
ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการดําเนิงาน ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ขอให้จัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อม
ให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
 



 - ๕๗ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.๓.๔ ร้อยละของการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการดําเนินการ ของหน่วยงานอื่น 
ในสังกัดรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภา  

๑ ๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ 

 
แนวทางการประเมิน ๑.๓.๔ : 

 
เงื่อนไข :  
 ๑.  การประเมินในตัวชี้วัดท่ี ๑.๓.๑ ข้อมูลท่ีจะนําเข้าประกอบด้วยข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และข้อมูล
ย้อนหลังของปีงบประมาณ ๒๕๕๒ 
 ๒. การประเมินในตัวชี้วัดท่ี ๑.๓.๒ ให้มีกระบวนการ/ขั้นตอนในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ดังต่อไปนี้ 

 ๑) จัดทําแผนดําเนินงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ 
 ๒) มีการศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการในการจัดเก็บข้อมูล 
 ๓) มีระบบฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ 
 ๔) มีการทดสอบ ติดต้ัง 
 ๕) มีการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ 
 ๖) ประชาสัมพันธ์การใช้งาน 
 ๗) ติดตาม ประเมินผลการใช้งานระบบ 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  ๑ 
 
 

 
๒ 

 
 

 
๓ 
 
 

 
๔ 
 

 

• มีปริมาณการนําเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ในการดําเนินการของหน่วยงานอื่น
ในสังกัดรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภา ร้อยละ ๕๐ 
 
• มีปริมาณการนําเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ในการดําเนินการของหน่วยงานอื่น
ในสังกัดรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภา ร้อยละ ๕๕ 

 

• มีปริมาณการนําเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ในการดําเนินการของหน่วยงานอื่น
ในสังกัดรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภา ร้อยละ ๖๐ 
 
• มีปริมาณการนําเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ในการดําเนินการของหน่วยงานอื่น
ในสังกัดรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภา ร้อยละ ๖๕ 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการติดตามหรือรายงานปริมาณนํา
ข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินการของหน่วยงาน
อื่นสังกัดรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภา ร้อยละ ๕๐, ๕๕, ๖๐, ๖๕ 
และ ๗๐ ตามลําดับ 
• รายงานปริมาณการนําเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการดําเนินการของหน่วยงานอื่นสังกัดรัฐสภา และ
สมาชิกรัฐสภา เสนอผู้บริหารภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันครบรอบ
ระยะเวลา ๖ เดือน และ ๙ เดือนตามลําดับ พร้อมจัดทําปัญหา 
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
• รายงานปริมาณการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ในการดําเนินการของหน่วยงานอื่นสังกัดรัฐสภา และสมาชิกรัฐสภา
รอบ ๑๒ เดือน เสนอหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมท้ังจัดทําปัญหา 
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข  

หมายเหตุ : 
  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report)   
ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการดําเนิงาน ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ขอให้จัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อมให้ผู้
ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
 



 - ๕๘ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๓  ระดับความสําเร็จในการจัดทําและบูรณาการฐานขอ้มูลด้านตา่งประเทศ 
            น้ําหนักรอ้ยละ ๕ 
 
ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าภาพหลัก สํานักภาษาต่างประเทศ (ผู้รายงาน) สํานักการต่างประเทศ  
หน่วยงานสนับสนุน     สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
คําอธิบาย : 
 สํานักการต่างประเทศ และสํานักภาษาต่างประเทศมีอํานาจหน้าท่ีศึกษา วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ  
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ จารีตประเพณีและอื่น ๆ ท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ในวงงานรัฐสภา รวมทั้งการประสานงานและการปฏิบัติหน้าท่ี
เลขานุการในการไปเยือนต่างประเทศ การประชุมระหว่างประเทศ ซ่ึงในการดําเนินงานดังกล่าว จะต้องจัดเตรียมเอกสารข้อมูล
ตามภารกิจท้ังในส่วนที่จัดทําขึ้นเอง และการประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกเพื่อติดตาม
สถานการณ์และพัฒนาการการดําเนินการของรัฐสภาและภาครัฐบาลในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังการจัดทํารายงานผล     
การดําเนินงาน ดังนั้น จึงควรมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในกรณีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
และเพื่อลดความซํ้าซ้อนในการประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อจํากัดด้านระยะเวลาในการขอข้อมูล
และเตรียมเอกสาร นอกจากนี้ การจัดทําระบบฐานข้อมูลด้านต่างประเทศยังเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าท่ี       
วิเทศสัมพันธ์ท่ีต้องการต่อยอดเพิ่มพูนความรู้ของตนเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านต่างประเทศ คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น และมี
บทบาทเชิงรุกมากขึ้น 

กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ ได้แก่ 
๑. ประธานวุฒิสภา 
๒. คณะผู้แทนรัฐสภาไทย 
๓. สมาชิกรัฐสภา 
๔. บุคลากรในวงงานรัฐสภา 
๕. หน่วยงานภายนอก 
๖. ประชาชน 

คํานิยาม 
 การจัดทําข้อมูลด้านต่างประเทศ หมายถึง การศึกษา การรวบรวม การติดตาม การแปล การวิเคราะห์และ/หรือ 
การสังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และข้อมูลในวงงานรัฐสภา รวมทั้งประเด็นเฉพาะด้านท้ังใน 
และต่างประเทศ เพื่อจัดทําเป็นข้อมูลสนับสนุนภารกิจของสมาชิกรัฐสภา ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ (ระดับทวิภาคี
และพหุภาคี) 
 การบูรณาการข้อมูลด้านต่างประเทศ หมายถึง สํานักการต่างประเทศ และสํานักภาษาต่างประเทศ นําข้อมูลท้ังใน
และต่างประเทศที่เกิดจากการศึกษา การรวบรวม การติดตาม การแปล การวิเคราะห์และ/หรือการสังเคราะห์ มาเป็นข้อมูล
กลางร่วมกันเพื่อให้บริการ เผยแพร่ และสนับสนุนวงงานรัฐสภา การประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ และงานรฐัสภาด้านต่างประเทศอื่น ๆ ท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
 ข้อมูลด้านต่างประเทศ ประกอบด้วย ข้อมูลด้านการแปล ข้อมูลการเยือนต่างประเทศและการรับรองการเยือน  
และข้อมูลการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ 
 
 
 



 - ๕๙ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน  การจัดทําและบูรณาการฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ 
๑.  ส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําและบูรณาการฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ เพื่อจัดทําแผน กําหนด

คุณลักษณะฐานข้อมูล การเชื่อมโยง การนําเข้า การเรียกใช้ และการเผยแพร่ในเว็บไซต์ โดยคณะกรรมการต้อง
กําหนดแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการด้วย 

๒.  ศึกษา วิเคราะห์ สํารวจความต้องการข้อมูลของผู้ใช้บริการ และรวบรวมข้อมูล รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ 
๓.  จัดทําแผนพัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างประเทศระยะปานกลาง และจัดทํา Road map ระยะ ๓ ปี  
 (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) พร้อมกําหนดระบบปฏิบัติการ การสืบค้นข้อมูลท่ีตอบสนองการใช้งาน กรอบโครงสร้าง 

ของฐานข้อมูล 
๔.  ทบทวนการกําหนดโครงสร้างข้อมูล หมวดหมู่ข้อมูล 
๕.  ทบทวนกําหนดการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากบัศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติ 
๖.  ทบทวนกําหนดการจัดทําระบบสืบค้นความสามารถในการสืบค้นข้อมูลท่ีสอดคล้องกับการเรียกใช้ข้อมูล 
๗.  จัดทําแผนปฏิบัติการฯประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (กําหนดกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ)  
๘.  คณะกรรมการฯ จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการต่างประเทศ ผู้รับผิดชอบดําเนินการตามแผน 

ปฏิบัติการฯ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
๙.  ดําเนินการตามแผนและนําเข้าข้อมูลด้านต่างประเทศ 
๑๐.  ติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมรายงานผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง  

(รอบ ๖ เดือน  ๙ เดือน  และรอบ ๑๒  เดือน) 
๑๑.  จัดทํารายงานปริมาณข้อมูลท่ีมีการนําเข้าท่ีแสดงให้เห็นถึงความครอบคลุม ความถูกต้อง ทันสมัยของข้อมูล 
๑๒.  รายงานผลการดําเนินงาน การเรียกใช้หรือนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ (รอบ ๑๒ เดือน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนนและแนวทางการประเมินผล 
พิจารณาจากการดําเนินการตัวชี้วัด ๑.๓.๑ – ๑.๓.๓ ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.๓.๑ ร้อยละของการนําเข้าข้อมูลด้านต่างประเทศที่มี

อยู่ในรูปดิจิตอล ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
๒ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

๑.๓.๒ ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๑.๓.๓ ร้อยละของการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการดําเนินการด้านต่างประเทศของ
บุคลากรในสํานกัด้านต่างประเทศ 

๑ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๖๐ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.๓.๑ ร้อยละของการนําเข้าข้อมูลด้านต่างประเทศที่มี
อยู่ในรูปดิจิตอล ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

๒ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

 
แนวทางการประเมิน ๑.๓.๑ : 

 
 
 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  ๑ 
 
 

 
๒ 

 
 

 
๓ 
 

 
 
๔ 

 
 

 
๕ 

• การนําเข้าข้อมูลด้านต่างประเทศที่มีอยู่ใน
รูปแบบดิจิตอล ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ร้อยละ ๖๐ 
 
• การนําเข้าข้อมูลด้านต่างประเทศที่มีอยู่ใน
รูปแบบดิจิตอล ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ร้อยละ ๖๕ 

 
• การนําเข้าข้อมูลด้านต่างประเทศที่มีอยู่ใน
รูปแบบดิจิตอล ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ร้อยละ ๗๐ 
 
• การนําเข้าข้อมูลด้านต่างประเทศที่มีอยู่ใน
รูปแบบดิจิตอล ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ร้อยละ ๗๕ 
 
• การนําเข้าข้อมูลด้านต่างประเทศที่มีอยู่ใน
รูปแบบดิจิตอล ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ร้อยละ ๘๐ 
 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึ งการประชุมร่วมกันของ
หน่วยงานด้านต่างประเทศที่เป็นเจ้าของข้อมูลเพื่อกําหนด
แผนการดําเนินงานในการนําข้อมูลด้านต่างประเทศที่มีอยู่ใน
รูปแบบดิจิตอลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้แก่ 

 รายงานหรือบันทึกการประชุม 
 รายละเอียดข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่ีจะ

นําเข้าสู่ระบบ 
 แผนการดําเนินงาน 
 ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 กิจกรรม/ขั้นตอน 
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 รายงานหรือบันทึกท่ีได้นําเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นการติดตามและรวบรวม
ปริมาณข้อมูลด้านต่างประเทศที่มีอยู่ในรูปแบบดิจิตอลของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ร้อยละ ๖๐, ๖๕, ๗๐, ๗๕  
และ ๘๐ ตามลําดับ 
• รายงานปริมาณการนําเข้าข้อมูลด้านต่างประเทศที่มีอยู่ใน
รูปแบบดิจิตอลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เสนอผู้บริหาร
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันครบรอบระยะเวลา ๖ เดือน และ  
๙  เดื อน  ตามลํ า ดับ  พร้อมจัด ทําปัญหา  อุปสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 
• รายงานปริมาณการนําเข้าข้อมูลด้านต่างประเทศที่มีอยู่ใน
รูปแบบดิจิตอลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  รอบ ๑๒ เดือน 
เสนอหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งจัดทําปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 
• ท้ังนี้ ส่วนราชการจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนการ
ดําเนินงานการจัดทําและบูรณาการฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
ท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดของตัวชี้วัดท่ี ๑.๓ 



 - ๖๑ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.๓.๒ ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

 
แนวทางการประเมิน ๑.๓.๒ : 

 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  ๑ 
 
 
 
๒ 

 
 

 
๓ 
 
 
 
๔ 
 
 
 
๕ 

• ดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสําเร็จตามแผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ ร้อยละ ๖๐ 
 
• ดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสําเร็จตามแผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ ร้อยละ ๗๐ 

 
• ดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสําเร็จตามแผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ ร้อยละ ๘๐ 
 
• ดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสําเร็จตามแผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ ร้อยละ ๙๐ 
 
• ดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสําเร็จตามแผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการจัดทําแผนการดําเนินงาน
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ รวมทั้งการจัด
ฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ และการติดตาม ประเมินผลการ
ใช้งานระบบ ได้แก่ 

 รายละเอียดแผนดําเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
ด้านต่างประเทศ 

 กิจกรรม/ขั้นตอน 
 เอกสารแสดงการศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการในการ

จัดเก็บข้อมูล 
 รายละเอียดระบบฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ 
 การทดสอบ ติดต้ัง 
 การจัดฝึกอบรมการใช้ระบบ 
 การประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ 
 การติดตาม ประเมินผลการใช้งานระบบ 
 รายงานหรือบันทึกแผนดําเนินงานการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศที่ได้นําเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงผลการดําเนินการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสําเร็จตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน
ต่างประเทศ ร้อยละ ๖๐, ๖๕, ๗๐, ๗๕ และ ๘๐ ตามลําดับ 
• รายงานผลการดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม
แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านต่างประเทศเสนอผู้บริหารภายใน 
๓๐ วัน นับแต่วันครบรอบระยะเวลา ๖ เดือน และ ๙ เดือน 
ตามลําดับ พร้อมจัดทําปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
รายงานผลการดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ รอบ ๑๒ เดือน เสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมท้ังจัดทําปัญหา อุปสรรคและแนว
ทางแก้ไข 

หมายเหตุ : 
  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report)   
ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการดําเนิงาน ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ขอให้จัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อม
ให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
 



 - ๖๒ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.๓.๓ ร้อยละของการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้

ประโยชน์ในการดําเนินการด้านต่างประเทศ 
ของบุคลากรในสํานักด้านต่างประเทศ 

๑ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

 
แนวทางการประเมิน ๑.๓.๓ : 

 
 เงื่อนไข :  การประเมินในตัวชี้วัดท่ี ๑.๓.๒ ให้มีกระบวนการ/ขั้นตอนในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังต่อไปนี้ 

๑. จัดทําแผนดําเนินงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ 
๒. มีการศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการในการจัดเก็บข้อมูล 
๓. มีระบบฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ 
๔. มีการทดสอบ ติดต้ัง 
๕. มีการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ 
๖. ประชาสัมพันธ์การใช้งาน 
๗. ติดตาม ประเมินผลการใช้งานระบบ 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  ๑ 
 
 

 
๒ 

 
 

 
๓ 
 
 

 
๔ 
 
 
 
๕ 

 

• มีปริมาณการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการดําเนินการด้านต่างประเทศ
ของบุคลากรในสํานักต่างประเทศ ร้อยละ ๖๐ 
 
• มีปริมาณการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการดําเนินการด้านต่างประเทศ
ของบุคลากรในสํานักต่างประเทศ ร้อยละ ๖๕ 

 

• มีปริมาณการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการดําเนินการด้านต่างประเทศ
ของบุคลากรในสํานักต่างประเทศ ร้อยละ ๗๐ 
 
• มีปริมาณการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการดําเนินการด้านต่างประเทศ
ของบุคลากรในสํานักต่างประเทศ ร้อยละ ๗๕ 

 
• มีปริมาณการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการดําเนินการด้านต่างประเทศ
ของบุคลากรในสํานักต่างประเทศ ร้อยละ ๘๐ 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการติดตามหรือรายงานปริมาณนํา
ข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในการดําเนินการด้าน
ต่างประเทศของบุคลากรในสํานักต่างประเทศ ร้อยละ ๖๐, ๖๕, 
๗๐, ๗๕ และ ๘๐ ตามลําดับ 
• รายงานปริมาณการนําเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการดําเนินการด้านต่างประเทศของบุคลากรใน
สํานักต่างประเทศ เสนอผู้บริหารภายใน ๓๐ วัน นับแต่วัน
ครบรอบระยะเวลา ๖ เดือน และ ๙ เดือนตามลําดับ พร้อม
จัดทําปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
• รายงานปริมาณการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ในการดําเนินการด้านต่างประเทศของบุคลากรในสํานัก
ต่างประเทศรอบ ๑๒ เดือน เสนอหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้ง
จดัทําปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข  

หมายเหตุ : 
  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report)   
ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการดําเนิงาน ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ขอให้จัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อม
ให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
 



 - ๖๓ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 

 

 

ผู้รับผิดชอบ  
         เจ้าภาพหลัก             สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (ผู้รายงาน)  

หน่วยงานสนับสนุน     สํานักประชาสัมพันธ์  สํานักการประชุม  
                        
คําอธิบาย 
๑. ความเป็นมาของโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
ผ่านการเผยแพร่กระบวนการใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา 
  สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา เป็นสื่อหลักในการเผยแพร่ความรู้กระบวนการนิติบัญญัติและการเมืองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาออกสู่สาธารณชนทางคลื่นวิทยุกระจายเสียง  เป็นส่วนสําคัญในการสร้างความเข้าใจ    
ในการทําหน้าท่ีของฝ่ายนิติบัญญัติหนึ่งในอํานาจอธิปไตยท่ีเป็นของปวงชนชาวไทย ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๖  สํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานภายใต้หัวข้อ  การเสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตยและ
ผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง  ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ในหมวด ๓ ว่าด้วย  สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย  และในหมวด ๕ ท่ีว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  
โดยเฉพาะในมาตรา ๑๖๓ ได้กําหนดการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน  ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้าถึงกระบวนการออกกฎหมายและมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย  แต่อย่างไรก็ตามนับจากปี พ.ศ. ๒๕๔๐ 
จนถึงปัจจุบัน  การรวมตัวกันเข้าชื่อเสนอกฎหมายจนถึงมีผลบังคับใช้ได้จะมีเพียงแค่ฉบับเดียวเท่านั้น เนื่องจากขาดกลไก
สนับสนุนทางด้านองค์ความรู้ในกระบวนการตรากฎหมายและขาดการสร้างความเข้มแข็งทางการเมืองภาคพลเมือง  ดังนั้น  
สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา จึงเห็นควรกําหนดให้มีโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม        
ทาง การเมืองของประชาชนตามกระบวนการใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา
ขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตยให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครอง 

ในกระบวนการนิติบัญญัติด้านการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

๒. เพื่อผลักดันและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ตลอดจนสนใจ   
เข้าร่วมกิจกรรมกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา 

๓. เพื่อพัฒนารูปแบบและกลไกการเผยแพร่ประชาธิปไตย  โดยเปิดช่องทางการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง 
ของประชาชนในรายการต่างๆทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา 

๓. การเผยแพร่องค์ความรู้ประชาธิปไตยและผลักดันการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของ
ประชาชน 

การดําเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ประชาธิปไตยให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจทางการเมือง 
การปกครองในกระบวนการนิติบัญญัติด้านการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนและการผลักดันสนับสนุนให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมทางการเมือง  สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาจะพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ท่ีจะให้ประชาชนสามารถเข้าถึง 
องค์ความรู้  ได้แก่  ข้อมูลพื้นฐาน  บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ  และพระราชบัญญัติ ท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนความรู้               
จากผู้ทรงคุณวุฒิ  นักวิชาการ  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้มีประสบการณ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  และบุคคล         

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔   ระดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านสื่อ              
                   วิทยุกระจายเสียงรัฐสภา  
                  น้ําหนักร้อยละ  ๔ 
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ในคณะกรรมาธิการคณะต่างๆ โดยใช้กลไกของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาในการผลิตรายการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่
ประชาชนให้เกิดความสนใจและต้องการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น 

 
องค์ความรู้ ประชาธิป ไตยและผลัก ดันการมีส่ วนร่วมทางการเมืองด้ านการ เข้ าชื่ อ เสนอกฎหมาย  

ของประชาชน 

นิยาม  
การเผยแพร่องค์ความรู้ประชาธิปไตย  หมายถึง  “การให้ความรู้ทางการเมืองการปกครอง ใประชาธิปไตย  
และกระบวนการนิติบัญญัติข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน โดยใช้
เอกสารอ้างอิงและบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ  นักวิชาการ  ผู้เชี่ยวชาญ สมาชิกรัฐสภา  ผ่านทางการผลิตรายการ
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา” 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง  หมายถึง  “การเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้แสดง  
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนทัศนคติและสนใจตอบปัญหาในรายการต่างๆที่กําหนดไว้  รวมถึงสนใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา” 

 กลุ่มผู้ฟัง  หมายถึง  “กลุ่มผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาทั่วไป” 

ภารกิจ 
 สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาดําเนินงานส่งกระจายเสียงตามภารกิจหลักภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
เสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตยและผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยถ่ายทอดเสียงการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา การประชุมร่วมกันของรัฐสภา และผลิตรายการต่างๆ ออกอากาศตั้งแต่ ๐๕.๐๐ – ๒๒.๐๐ นาฬิกา    
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  สําหรับในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ ได้กําหนดให้มีการผลิตรายการเพื่อเผยแพร่ 
องค์ความรู้ประชาธิปไตย และผลักดันการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน   
โดยกําหนดให้มีรปูแบบการผลิตรายการ  ดังนี้ 

๑. ผลิตรายการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของ
ประชาชนตามบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๒. เป็นรายการสด  โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ  นักวิชาการ  ผู้เชี่ยวชาญ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิก
วุฒิสภา  และบุคคลในคณะกรรมาธิการต่างๆ ร่วมสนทนาในประเด็นความรู้ด้านการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมายและตั้งคําถามให้ผู้ฟังได้ร่วมตอบคําถามในประเด็นต่างๆ และเผยแพร่ผ่านสปอต และ 
สารคดีสั้น 

๓. เปิดช่องทางให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนทัศนคติ  และตอบปัญหา
ผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย ไปรษณียบัตร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา 
 

๔. ผลิตรายการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ประชาธิปไตยด้านการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน 
 สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาได้กําหนดเป้าหมายการผลิตรายการเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้
กระบวนการนิติบัญญัติเพื่อผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านทางรายการต่างๆ ดังนี้ 

๔.๑ รายการจับข่าวเช้าเล่าข่าวคุ้ย 
๔.๒ รายการการเมืองเรื่องของประชาชน 
๔.๓ รายการสถานีนิติบัญญัติ 
๔.๔ รายการเสียงจากสภา 
๔.๕ รายการประชาธิปไตยนอกห้องเรียน 
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โดยในปีงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๕๕ จะมีการส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้กระบวนการนิติบัญญัติ 
ด้านการเข้าชื่อเสนอกฎหมายและผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านทาง  สปอต  และสารคดีสั้น  
และให้มีการติดตาม ประเมินผล การดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเผยแพร่องค์ความรู้กระบวนการนิติบัญญัติ 
ด้านการเข้าชื่อเสนอกฎหมายผ่านสื่อวิทยุกระจายรัฐสภาที่มีประสิทธิภาพ 
 
เป้าหมายการดําเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 การดําเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑. ผลิตรายการสดเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน รวมไปถึง
เผยแพร่ผ่าน สปอตและสารคดีสั้น 

๕ รายการ 

๒ .  การมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านทางรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา 
(ไปรษณียบัตร โทรศัพท์ จดหมาย หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

๓๐๐ คน 

๓. การจัดกิจกรรม/ช่องทาง การส่งเสริมให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม ๑ ครั้ง 
 
๕. การดําเนินงานเผยแพร่องค์ความรู้ประชาธิปไตยด้านการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน จะดําเนินงาน      
ตามองค์ประกอบ  ดังนี้ 

๕.๑ ด้านองค์ความรู้ 
๕.๑.๑ เก็บรวบรวมเอกสาร  หลักฐาน  ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ จากห้องสมุด  อินเทอร์เน็ต  เอกสารสิ่งพิมพ์  และ

อื่นๆ 
๕.๑.๒ จากตัวบคุคล  อาทิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  นักวิชาการ  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้มีประสบการณ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

สมาชิกวุฒิสภา  ผู้นําท้องถิ่นและอื่นๆ 
๕.๒ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๕.๒.๑ ผลิตรายการที่เป็นรายการออกอากาศสด  โดยสนทนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องและตั้งประเด็นคําถามกับผู้ฟัง 
๕.๒.๒ ประชาชนผู้รับฟังรายการสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบคําถามโดยทางโทรศัพท์  จดหมาย  

ไปรษณีย์  และสื่ออินเทอร์เน็ต/สื่ออิเล็คทรอนิคส์ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา 
๕.๒.๓ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  ในเวทีต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การผลิต
รายการ 

การเผยแพร่
องค์ความรู้ 

- กลุ่มผู้ฟังสนใจและติดตามรับ 
   ฟังสถานีฯ 
- การมีส่วนร่วมของประชาชน

ผ่านสื่อวิทยุและกิจกรรม 

กลุมผูฟงมี 

องคความรู 
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๖.  กรอบแนวคิดในการประเมินผลโครงการ 
 

 ปัจจัยท่ีใช้ดําเนินการ               กระบวนการดําเนินงาน                          ผลผลิต                                  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๗.  เกณฑ์ในการกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์การดําเนินโครงการ 

เชิงปริมาณ 
 -  จํานวนรายการที่เผยแพร่องค์ความรู้ประชาธิปไตยด้านการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนและเปิดโอกาสให้
ผู้ฟังเข้ามามีส่วนร่วม ( ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  จํานวน  ๕  รายการ) 
 -  จํานวนผู้ฟังรายการเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๕ ของเป้าหมายท่ีกําหนดไว้   

เชิงคุณภาพ 
 -  ร้อยละของผู้ฟังท่ีเข้าร่วมรายการมีความรู้ ความเข้าใจด้านการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  ๖๐ 
 -  ร้อยละของผู้ฟังในเขตพื้นที่ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมที่สถานีฯ จัดขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
 

๘. วิธีการประเมินผล 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๑.  จัดทําฐานข้อมูลเก็บประวัติประชาชนเข้าร่วมรายการ/โทรศัพท์/ไปรษณียบัตร/จดหมาย 
 ๒.  เก็บรวมรวมข้อมูลของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมรายการผ่านกิจกรรมต่างๆ ท่ีกําหนดไว้ 
 ๓.  จัดกิจกรรมการสร้างองคค์วามรู้ในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
 ๔.  วิเคราะห์ผลข้อมูล เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ /อภิปรายผลท่ีได้ 
 ๕.  เสนอผลการประเมินผลลัพธ์ให้ผู้บริหารทราบ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
๑.  ข้อมูลเชิงปริมาณ  นําข้อมูลท่ีได้จากช่องทางของการเปิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ตรวจสอบ 

ความถูกต้อง โดยพิจารณาจากแบบฟอร์มท่ีกําหนดไว้ในโครงการ 
๒.  ข้อมูลเชิงคุณภาพ  นําข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจ และข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม วิเคราะห์

ถึงการดําเนินงานของโครงการ  รวมทั้งประเด็นข้อเสนอแนะต่างๆ  อาทิ  ปัญหาและอุปสรรค 

INPUT PROCESS OUTPUT OUTCOME 

ผลผลิต 

เชิงปริมาณ 
- จํานวนผู้ฟังท่ีเข้ามามีส่วนร่วมใน

รายการ 
เชิงคุณภาพ 

 -  องค์ความรู้ ความเข้าใจของผู้ฟัง 
 

ผลลัพธ์ 

-  ประชาชนให้ความสนใจและติดตามรับฟัง  
   รายการอย่างต่อเนื่อง 
-  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 
   เสริมสร้างองค์ความรู้ 

ผลสัมฤทธิ์ 



 - ๖๗ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ตารางแผนการดําเนินการ ปี พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งานปฏบิัต ิ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ วางแผนดําเนินการและกําหนดผู้รับผิดชอบ             
๒ ดําเนินการตามแผน              

๓ 
ดําเนินการเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง
รัฐสภา 

 
           

๔ เก็บรวบรวมข้อมูล             
-  ข้อมูลจากโทรศัพท์  ไปรษณียบัตร และ
จดหมาย 

 
  

 
  

 
  

 
  

-  ข้อมูลจากกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการ
ดําเนินงาน 

 
  

 
  

 
  

 
  

 

-  ข้อมูลจากประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมการ 
สร้างองค์ความรูใ้นการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  
จํานวน....  ครั้ง          

 

  
๕ วิเคราะห์ผลข้อมูล             

๖ 
ดําเนินกิจกรรม/ช่องทาง การส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม          

 
  

๗ สรุปรายงานผลการดําเนินการ             

๘ 
จัดทํารายงานผลเสนอผู้บริหารและรายงานผล
การดําเนินการตามคํารับรองฯ    

 
 

 
   

 
 

 

 
เกณฑ์การให้คะแนนและแนวทางการประเมินผล 
พิจารณาจากการดําเนินการตัวชี้วัด ๑.๔.๑ – ๑.๔.๔ ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.๔.๑ จํานวนผู้ฟังที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ผ่านรายการที่ออกอากาศ ๕ รายการ  ๑ ๔๐๐ ๔๕๐ ๕๐๐ ๕๕๐ ๖๐๐ 

 
 

ผลผลิต 
 ๑.๔.๒ จํานวนผู้ฟังที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

ผ่านรายการที่ออกอากาศเกี่ยวกับองค์ความรู้ในเรื่อง 
การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน 

๑ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๕๐ ๓๐๐ ๓๕๐ 

๑.๔.๓ ร้อยละของผู้ฟังที่มีความรู้ความเข้าใจในการม ี
ส่วนร่วมด้านการเข้าชื่อเสนอกฎหมายผ่านสถานีวิทยุฯ ๑ ๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ 

 
 

ผลลัพธ์ 
 ๑.๔.๔ ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ 

ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ท่ีสถานีวิทยุฯจัดขึ้น ๑ ๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ 

 
 
 



 - ๖๘ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ผลผลิต ๑.๔.๑ จํานวนผู้ฟังท่ีมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นผ่านรายการที่ออกอากาศ ๕ รายการ ๑ ๔๐๐ ๔๕๐ ๕๐๐ ๕๕๐ ๖๐๐ 

 
แนวทางการประเมิน ๑.๔.๑ : 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  ๑ 
 
 
 

๒ 
 

 
 

๓ 
 
 

 

๔ 
 
 

 

๕ 

• ผู้ฟังท่ีมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ผ่านทางรายการที่ออกอากาศ ๕ รายการ 
จํานวน ๔๐๐ คน 
 

• ผู้ฟังท่ีมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ผ่านทางรายการที่ออกอากาศ ๕ รายการ 
จํานวน ๔๕๐ คน 

 

• ผู้ฟังท่ีมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ผ่านทางรายการที่ออกอากาศ ๕ รายการ 
จํานวน ๕๐๐ คน 
 

• ผู้ฟังท่ีมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ผ่านทางรายการที่ออกอากาศ ๕ รายการ 
จํานวน ๕๕๐ คน 

 

• ผู้ฟังท่ีมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ผ่านทางรายการที่ออกอากาศ ๕ รายการ 
จํานวน ๖๐๐ คน 
 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงจํานวนผู้ฟังที่มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นผ่านทางรายการที่ออกอากาศ ๕ รายการ 
จํานวน ๔๐๐, ๔๕๐, ๕๐๐, ๕๕๐, และ ๖๐๐ คน ตามลําดับ ได้แก่ 

 จํานวนผู้ฟังที่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในแต่ละรายการ 
 จํานวนผู้ฟังท่ีมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในภาพรวม 

ทุกรายการ 
 ข้อมูลผู้ฟังที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจะต้อง

ประกอบด้วย 
- ชื่อ/สกุล ผู้แสดงความคิดเห็น 
- วัน/เวลา ท่ีออกรายการ 
- ความคิดเห็นโดยสรุป 

• รายงานเกี่ยวกับจํานวนผู้ฟังที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ผ่านรายการที่ออกอากาศทั้ง ๕ รายการ เสนอผู้บริหารภายใน ๓๐ วัน 
นับต้ังแต่วันครบรอบระยะเวลา ๖ เดือน และ ๙ เดือน ตามลําดับ 
พร้อมจัดทําปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
• รายงานเกี่ยวกับจํานวนผู้ฟังท่ีมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นผ่านรายการที่ออกอากาศทั้ง ๕ รายการ รอบ ๑๒ เดือน 
เสนอหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งจัดทําปัญหา อุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข 

หมายเหตุ : 
  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report)   
ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการดําเนิงาน ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ขอให้จัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อมให้
ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 



 - ๖๙ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ผลผลิต ๑.๔.๒ จํานวนผู้ฟังท่ีมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นผ่านรายการที่ออกอากาศเกี่ยวกับองค์ความรู้ 
ในเรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน 

๑ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๕๐ ๓๐๐ ๓๕๐ 

 
แนวทางการประเมิน ๑.๔.๒ : 

 
 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  ๑ 
 
 

 
 

๒ 
 

 
 

 
๓ 
 
 

 
 
๔ 
 
 

 
 
๕ 

• ผู้ฟังท่ีมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ผ่านรายการที่ออกอากาศเกี่ยวกับองค์ความรู้ 
ในเรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน 
จํานวน ๑๕๐ คน 
 
• ผู้ฟังท่ีมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ผ่านรายการที่ออกอากาศเกี่ยวกับองค์ความรู้ 
ในเรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน 
จํานวน ๒๐๐ คน 

 

• ผู้ฟังท่ีมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ผ่านรายการที่ออกอากาศเกี่ยวกับองค์ความรู้ 
ในเรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน 
จํานวน ๒๕๐ คน 
 
• ผู้ฟังท่ีมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ผ่านรายการที่ออกอากาศเกี่ยวกับองค์ความรู้ 
ในเรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน 
จํานวน ๓๐๐ คน 

 

• ผู้ฟังท่ีมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ผ่านรายการที่ออกอากาศเกี่ยวกับองค์ความรู้ 
ในเรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน 
จํานวน ๓๕๐ คน 
 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงจํานวนผู้ฟังที่มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นผ่านรายการที่ออกอากาศเกี่ยวกับองค์ความรู้
ในเรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน จํานวน ๑๕๐, 

๒๐๐, ๒๕๐, ๓๐๐, ๓๕๐ คน ตามลําดับ ได้แก่ 
 จํานวนผู้ฟังที่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านรายการที่

ออกอากาศเกี่ยวกับความรู้ ในเรื่องการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมายของประชาชน 

 ข้อมูลผู้ฟังที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจะต้อง
ประกอบด้วย 
- ชื่อ/สกุล ผู้แสดงความคิดเห็น 
- วัน/เวลา ท่ีออกรายการ 
- องค์ความรู้/ทฤษฎี/แนวคิดท่ีใช้ในการแสดงความ

คิดเห็น 
- ความคิดเห็นโดยสรุป 

• รายงานเกี่ยวกับจํานวนผู้ฟังที่มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นผ่านรายการที่ออกอากาศเกี่ยวกับองค์ความรู้ในเรื่องการ
เข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน เสนอผู้บริหารภายใน ๓๐ วัน 
นับต้ังแต่วันครบรอบระยะเวลา ๖ เดือน และ ๙ เดือน ตามลําดับ 
พร้อมจัดทําปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
• รายงานเกี่ยวกับจํานวนผู้ฟังท่ีมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นผ่านรายการที่ออกอากาศเกี่ยวกับองค์ความรู้ในเรื่องการ
เข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน รอบ ๑๒ เดือน เสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมท้ังจัดทําปัญหา อุปสรรคและแนว
ทางแก้ไข 

หมายเหตุ : 
  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report)   
ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการดําเนิงาน ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ขอให้จัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อมให้
ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
 



 - ๗๐ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ผลลัพธ์ ๑.๔.๓ ร้อยละของผู้ฟังที่มีความรู้ความเข้าใจในการมี 
ส่วนร่วมด้านการเข้าชื่อเสนอกฎหมายผ่านสถานีวิทยุฯ ๑ ๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ 

 
แนวทางการประเมิน ๑.๔.๓ : 

 
 
 
 
 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  ๑ 
 
 

 
๒ 

 
 

 
๓ 
 
 

 
๔ 
 
 

 
๕ 

• ผู้ฟังท่ีมีความรู้ความเข้าใจในการมี 
ส่วนร่วมด้านการเข้าชื่อเสนอกฎหมายผ่าน
สถานีวิทยุฯ จํานวนร้อยละ ๕๐ 
 
• ผู้ฟังท่ีมีความรู้ความเข้าใจในการมี 
ส่วนร่วมด้านการเข้าชื่อเสนอกฎหมายผ่าน
สถานีวิทยุฯ จํานวนร้อยละ ๕๕ 

 

• ผู้ฟังท่ีมีความรู้ความเข้าใจในการมี 
ส่วนร่วมด้านการเข้าชื่อเสนอกฎหมายผ่าน
สถานีวิทยุฯ จํานวนร้อยละ ๖๐ 
 
• ผู้ฟังท่ีมีความรู้ความเข้าใจในการมี 
ส่วนร่วมด้านการเข้าชื่อเสนอกฎหมายผ่าน
สถานีวิทยุฯ จํานวนร้อยละ ๖๕ 

 

• ผู้ฟังท่ีมีความรู้ความเข้าใจในการมี 
ส่วนร่วมด้านการเข้าชื่อเสนอกฎหมายผ่าน
สถานีวิทยุฯ จํานวนร้อยละ ๗๐ 
 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถงึจาํนวนผู้ฟังท่ีมีความรู้ความเข้าใจ
ในการมีส่วนร่วมด้านการเข้าชื่อเสนอกฎหมายผ่านสถานีวิทยุฯ 
จํานวนร้อยละ ๕๐, ๕๕, ๖๐, ๖๕, ๗๐ ตามลําดับ ได้แก่ 

 จํานวนผู้ฟังท่ีมีความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมด้าน
การเข้าชื่อเสนอกฎหมายผ่านสถานีวิทยุฯ 

 ข้อมูลผู้ฟังที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจะต้อง
ประกอบด้วย 
- ชื่อ/สกุล ผู้แสดงความคิดเห็น 
- วัน/เวลา ท่ีออกรายการ 
- องค์ความรู้/ทฤษฎี/แนวคิดท่ีเหมาะสมและถูกต้อง

ด้านการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน 
- ความคิดเห็นท่ีอยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ด้านการ   

เข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยสรุป 
• รายงานเกี่ยวกับจํานวนผู้ฟังที่มีความรู้ความเข้าใจในการมี
ส่วนร่วมด้านการเข้าชื่อเสนอกฎหมายผ่านสถานีวิทยุฯ เสนอ
ผู้บริหารภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต่วันครบรอบระยะเวลา ๖ เดือน 
และ ๙ เดือน ตามลําดับ พร้อมจัดทําปัญหา อุปสรรคและ   
แนวทางแก้ไข 
• รายงานเกี่ยวกับจํานวนผู้ฟังท่ีมีความรู้ความเข้าใจในการมี
ส่วนร่วมด้านการเข้าชื่อเสนอกฎหมายผ่านสถานีวิทยุฯ  รอบ 
๑๒ เดือน เสนอหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งจัดทําปัญหา 
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

หมายเหตุ : 
  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report)   
ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการดําเนิงาน ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ขอให้จัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อม
ให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
 



 - ๗๑ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ผลลัพธ์ ๑.๔.๔ ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นท่ี 
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ท่ีสถานีวิทยุฯจัดขึ้น ๑ ๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ 

 
แนวทางการประเมิน ๑.๔.๔ : 

 

 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  ๑ 
 
 

 
๒ 

 
 

 
๓ 
 
 

 
๔ 
 
 

 
๕ 

• ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ 
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ท่ีสถานีวิทยุฯ จัดขึ้น  
จํานวนร้อยละ ๕๐ 
 
• ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ 
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ท่ีสถานีวิทยุฯ จัดขึ้น 
จํานวนร้อยละ ๕๕ 

 

• ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ 
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ท่ีสถานีวิทยุฯจัดขึ้น  
จํานวนร้อยละ ๖๐ 
 
• ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ 
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ท่ีสถานีวิทยุฯ จัดขึ้น  
จํานวนร้อยละ ๖๕ 

 

• ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ 
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ท่ีสถานีวิทยุฯ จัดขึ้น  
จํานวนร้อยละ ๗๐ 
 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถงึจาํนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายใน
เขตพื้นที่ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมที่สถานีวิทยุฯจัดขึ้น จํานวนร้อยละ 
๕๐, ๕๕, ๖๐, ๖๕, ๗๐ ตามลาํดับ ได้แก่ 

 จํานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมที่สถานีวิทยุฯจัดขึ้น 

 ข้อมูลเบื้ องต้นของเขตพื้ นที่ ท่ี ใช้ จั ดกิจกรรมของ   
สถานีวิทยุ ฯ ประกอบด้วย 
- สถานที่ตั้งของสถานีวิทยุ 
- เครือข่ายท่ีคลอบคุมพื้นท่ีกระจายเสียงของสถานีวิทยุ 
- สถานที่สําหรับจัดกิจกรรม 

 รายการกิจกรรมต่างๆ ท่ีนํามาจัดแสดงและเปิดโอกาสให้
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ามาร่วมงาน 

 ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วมกิจกรรมจะต้อง
ประกอบด้วย 
- ชื่อ/สกุล ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- วัน/เวลา ท่ีจัดกิจกรรม 
- รายการกิจกรรมของสถานีวิทยุ ฯ ท่ีกลุ่มเป้าหมาย  

เข้าร่วม 
- ผลสัมฤทธิ์ในแต่ละกิจกรรม 

• รายงานเกี่ยวกับจํานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมที่สถานีวิทยุฯจัดขึ้น เสนอผู้บริหารภายใน ๓๐ วัน 
นับต้ังแต่วันครบรอบระยะเวลา ๖ เดือน และ ๙ เดือน ตามลําดับ 
พร้อมจัดทําปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
• รายงานเกี่ยวกับจํานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นท่ี
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมที่สถานีวิทยุฯจัดขึ้นรอบ ๑๒ เดือน เสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมท้ังจัดทําปัญหา อุปสรรคและแนว
ทางแก้ไข 

หมายเหตุ : 
  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report)   
ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการดําเนิงาน ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ขอให้จัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อมให้
ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
 



 - ๗๒ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เงื่อนไข :  
 ๑. สถิติผู้ฟังท่ีมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น จะต้องประกอบด้วย  

- ชื่อ-สกุล ผู้แสดงความคิดเห็น  
- วัน/เวลา ท่ีออกรายการ  
- ความคิดเห็นโดยสรุป 

 ๒. จํานวนสถิติตามผลผลิตตัวชี้วัดท่ี ๑.๔.๑ นับจํานวนผู้ฟังซํ้าได้ และจํานวนสถิติตามผลผลิตตัวชี้วัดท่ี ๑.๔.๒ 
ไม่นับจํานวนผู้ฟังซํ้า 
 
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

 
    ตัวชี้วัดที่ ๑.๔  ร้อยละความสําเร็จการปฏิบัติตามแผนประชาสัมพันธ์เชงิรุกวุฒิสภา 

    น้ําหนักร้อยละ  ๔ 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าภาพหลัก สํานักประชาสัมพันธ์ (ผู้รายงาน)  
หน่วยงานสนับสนุน  - 

 
คําอธิบาย : 

วุฒิสภา เป็นกลไกสําคัญของอํานาจนิติบัญญัติ ในการขับเคลื่อนระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้น เพื่อให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สามารถกําหนดทิศทางการประชาสัมพันธ์วุฒิสภา
ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับความเป็นจริงจึงจัดทําแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกท่ีอยู่บนพื้นฐานของความคิดเห็นที่แท้จริง
ของประชาชนสอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองเพื่อนํามากําหนดวางแผนแม่บทการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ และสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง ตลอดจนความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
 แผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกวุฒิสภา จะเป็นแผนระยะ เวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕) ซ่ึงจะเป็นแนวทาง 
การดําเนินงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และผู้ปฏิบัติเพื่อให้การดําเนินงานด้านประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ  
มีประสิทธิผล 
 โดยจากการวิเคราะห์สถานการณ์ในการจัดทําแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกนั้นเป็นประเด็นสําคัญของการดําเนินงาน คือ 
การสื่อสาร ดังนั้น หากมีการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ กับประชาชนทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น  
อย่างต่อเนื่อง จะทําให้ประชาชนรับรู้ถึงความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของวุฒิสภาได้มากย่ิงขึ้น รวมทั้งการปรับเนื้อหาของข่าวสาร
และข้อมูลท่ีจะนําเสนอ ให้มีรูปแบบแตกต่างกันออกไป โดยให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับสื่อของบุคคลในแต่ละกลุ่ม      
เพื่อการรับรู้ข่าวสารได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

- วิสัยทัศน์ ของแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกวุฒิสภา 
“ประชาชนคนไทย จะเกิดการรับรู้อย่างกว้างขวาง มีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี เห็นความสําคัญ และมี

ทัศนคติท่ีดีต่อวุฒิสภา ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และนํามาซ่ึง 
การแสดงออกถึงความมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท่ีสูงขึ้น” 

- พันธกิจ  
     ๑. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของวุฒิสภา 
    ๒. เสริมสร้างทัศนคติท่ีดีต่อวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา 
    ๓. ปลูกฝังค่านิยมประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 



 - ๗๓ - 
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โดยแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกวุฒิสภา จะครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี เพื่อทําการสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้
เกี่ยวกับอํานาจหน้าท่ี บทบาท และผลงานของวุฒิสภา ซ่ึงรวมถึงผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการด้านต่าง ๆ ตลอดจน
ส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้ว ให้ชัดเจนมากขึ้นและปรับปรุงแก้ไขภาพลักษณ์บางส่วนท่ียังไม่ชัดเจนให้ประชาชน
ได้เกิดความเข้าใจและยอมรับต่อความสําเร็จในผลการดําเนินงานของวุฒิสภามากขึ้น 

แนวทางและยุทธศาสตร์การดําเนินงาน 
 แผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกวุฒิสภา กําหนดระยะเวลาการดําเนินงานตามแผนในช่วง ๓ ปี ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และรักษาระดับปริมาณการสื่อสารไว้อย่างเหมาะสม  
 ท้ังนี้ ยุทธศาสตร์ของการดําเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก จะเน้นการประชาสัมพันธ์ท้ังในประเทศ และนอกประเทศ  
ท่ีนอกจากจะสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้ประชาชนในประเทศเข้ามามีความสนใจและมีส่วนร่วมในการบริหารงานภายใต้
ระบอบประชาธิปไตยแล้ว ยังจะต้องยกระดับภาพลักษณ์ในด้านบทบาทหน้าท่ีของวุฒิสภา เพื่อนํามาซ่ึงการมีส่วนร่วมในระดับ
ภูมิภาค นอกจากนี้ แนวทางประชาสัมพันธ์จะครอบคลุมท้ังการสื่อสารระหว่างบุคคล และการสื่อสารมวลชน เนื่องจากมีจุดเด่น
แตกต่างกัน ท้ังนี้ การสื่อสารระหว่างบุคคล จะสร้างความเข้าใจและโน้มน้าวใจได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่า แต่สามารถเข้าถึง
กลุ่มคนได้จํากัด ในขณะที่สื่อสารมวลชนจะเข้าถึงกลุ่มคนได้กว้างกว่าการใช้สื่อในส่วนของสื่อสารมวลชนจะเน้นยํ้าเป็นขั้นตอน
ต่างกันในแต่ละปี โดยในปีแรก ให้เน้นในส่วนสื่อท่ีประชาชนนิยมรับสื่อมากที่สุด คือ ปีแรกเน้นโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ปีถัด 
จึงขยายเข้าสู่กลุ่มอ่ืน เช่น อินเทอร์เน็ต จึงมีความจําเป็นต้องกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานไว้ในแต่ละปี ดังนี้ 

แนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของวุฒิสภา  ปีที่ ๑  
• สร้างการสื่อสารอย่างต่อเนื่องออกจากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาผ่านสื่อประเภทสื่อสารมวลชนที่มีผู้รับสาร     

เป็นจํานวนมาก ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต ตามลําดับ 
• สร้างโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภาได้ให้พบปะสื่อมวลชนมากขึ้น โดยเฉพาะสื่อสารมวลชนประเภทโทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์  
• เน้นการสื่อสารกับประชาชนตามหัวเมืองใหญ่ คนมีความรู้ ผู้นําความคิดเห็นในจังหวัดท่ีมีความสําคัญและเป็นจุด

ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของประเทศ 
• เริ่มสื่อสารกับต่างประเทศ  และสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบภูมิภาค 

เอเชีย-แปซิฟิก 

แนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของวุฒิสภา  ปีที่ ๒  
• สร้างการสื่อสารอย่างต่อเนื่องออกจากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยเพิ่มเติมในส่วนของ “กิจกรรมพิเศษ”        

ให้มากขึ้น 
• สมาชิกวุฒิสภาพบปะ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน กิจกรรมร่วมกับสื่อมวลชน และสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะที่ไม่เป็น

ทางการเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 
• สร้างความเชื่อมโยงในสังคมเมือง (Social Networking) 
• สื่อสารกับสังคม Internet มากขึ้น โดยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมออนไลน์ (Online Community) เพื่อให้เข้าใจ 

รับรู้ปัญหา และมีความใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ  
• เพิ่มการสื่อสารกับประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ มากขึ้น ด้วยรูปแบบ และวิธีการสื่อสารที่เข้าใจง่าย เพื่อลดช่องว่าง

ระหว่างวุฒิสภากับประชาชน 
• สื่อสารกับต่างประเทศมากขึ้น สร้างความเชื่อม่ันในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

แนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของวุฒิสภา  ปีที่ ๓  
• สร้างภาพลักษณ์ท่ีโดดเด่นในเวทีระดับอาเซียน  
• เน้นการสื่อสารในรูปแบบของกิจกรรมที่แปลกใหม่ เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย  
• ใช้สื่อประชาสัมพันธ์อย่างบูรณาการทุกรูปแบบ ภายใต้การสร้างสรรค์ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน    

ตามสภาพทางสังคมศาสตร์ และความต้องการทางจิตวิทยา 
• พบปะสื่อมวลชนระดับโลก เป็นตัวแทนในการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับประเทศไทย 
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จากแนวทางการดําเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของวุฒิสภา ภายใต้กรอบระยะเวลา ๓ ปี ได้กําหนดยุทธศาสตร์ 
เพื่อให้ตอบโจทย์ตามพันธกิจของแผนประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ซ่ึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติได้ดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสาธารณะ  เน้นการสื่อสารทางเดียว เพื่อเผยแพร่ข้อมูล (Inform 
and educate) ความรู้เกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีของวุฒิสภา ให้ความรู้กับสังคมในเรื่องการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกวุฒิสภาในการดําเนินงานภายใต้บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความน่าเชื่อถือ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ เน้นการสื่อสารสองทาง และกิจกรรมพิเศษ 
เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่ม ได้สัมผัสการทํางานของ
วุฒิสภา ได้สอบถามข้อข้องใจ และแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์และทัศนคติท่ีดีต่อวุฒิสภา 

๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนและสร้างการสื่อสารในระดับนานาชาติ เป็นกลวิธีสําคัญของ 
การดําเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้การนําเสนอข่าวสารของวุฒิสภา ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนโดยเฉพาะ
สื่อมวลชนสายรฐัสภา ซ่ึงเป็นสื่อเป้าหมายหลักในการประชาสัมพันธ์ของวุฒิสภา นอกจากนี้ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ยังมี
ความจําเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับสื่อมวลชนในต่างประเทศ โดยเฉพาะสื่อท่ีมีอิทธิพลต่อการนําเสนอข่าวสาร ซ่ึง
ผลลัพธ์ท่ีได้ คือ ชื่อเสียงของวุฒิสภาไทยในระดับนานาชาติ อันจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในที่สุด 

  แผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกวุฒิสภา แผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกวุฒิสภาฉบับนี้ ได้ผนวกเนื้อหาจากโครงการ
ประชาสัมพันธ์ของสํานักประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไว้ด้วย พร้อมท้ังเพิ่มเติมโครงการประชาสัมพันธ์ท่ีจําเป็น
เพื่อสนับสนุนโครงการประชาสัมพันธ์หลัก  เพื่อเพิ่มน้ําหนัก และความถี่ทางการสื่อสารให้มากขึ้น โดยมีแนวทางการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ทางการสื่อสาร ดังต่อไปนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสาธารณะ  
๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความน่าเชื่อถือ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ 
๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนและสร้างการสื่อสารในระดับนานาชาติ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
พิจารณาจากการดําเนินการตัวชี้วัดท่ี ๑.๔.๑ – ๑.๔.๓ ดังนี้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.๔.๑ ร้อยละของระดับการรับรู้และเข้าใจของ

กลุ่มเป้าหมาย ในบทบาท และหน้าท่ีของวุฒิสภา ใน
การดําเนินงานภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 

๒ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๑.๔.๒ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีทัศนคติท่ีดีต่อภาพลักษณ์
ของวุฒิสภา 

๑ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

๑.๔.๓ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีการยอมรับและความ
เชื่อม่ันในบทบาทและหน้าท่ีของวุฒิสภา 

๑ ๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ 
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เกณฑ์การให้คะแนน  
ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.๔.๑ ร้อยละของระดับการรับรู้และเข้าใจของ

กลุ่มเป้าหมาย ในบทบาท และหน้าท่ีของวุฒิสภา 
ในการดําเนินงานภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย 

๒ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

 
แนวทางการประเมิน ๑.๔.๑ : 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  ๑ 
 
 

 
 

๒ 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
๔ 
 
 
 
 
๕ 

 

• ระดับการรับรู้และเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย  
ในบทบาท และหน้าท่ีของวุฒิสภา ในการ
ดําเนินงานภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย ร้อยละ ๗๐ 
 
• ระดับการรับรู้และเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย  
ในบทบาท และหน้าท่ีของวุฒิสภา ในการ
ดําเนินงานภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย ร้อยละ ๗๕ 

 
• ระดับการรับรู้และเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย  
ในบทบาท และหน้าท่ีของวุฒิสภา ในการ
ดําเนินงานภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย ร้อยละ ๘๐ 
 
• ระดับการรับรู้และเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย  
ในบทบาท และหน้าท่ีของวุฒิสภา ในการ
ดําเนินงานภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย ร้อยละ ๘๕ 

 
• ระดับการรับรู้และเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย  
ในบทบาท และหน้าท่ีของวุฒิสภา ในการ
ดําเนินงานภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย ร้อยละ ๙๐ 
 

 
 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถงึระดับการรับรู้และเข้าใจของ
กลุ่มเป้าหมาย ในบทบาท และหนา้ท่ีของวุฒิสภา ในการดําเนนิงาน
ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ร้อยละ ๗๐, ๗๕, ๘๐, ๘๕ และ ๙๐ ตามลําดับ ได้แก่ 

 จํานวนกลุ่มเป้าหมายท่ีรับรู้และเข้าใจในบทบาท และ
หน้าท่ีของวุฒิสภาในการดําเนินงานภายใต้บทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 บทบาท และหน้าท่ีของวุฒิสภา ในการดําเนินงานภายใต้
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ประกอบด้วย 
- บทบาทด้านนิติบัญญัติ 
- บทบาทการควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน 
- บทบาทการให้ความเห็นชอบในเรื่ องสํ าคัญ  ๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของแผ่นดิน 
- บทบาทในการพิจารณาเลือก แต่งตั้ง ให้คําแนะนํา  

ให้ความเห็นชอบบุคคลในองค์กรตรวจสอบ 
- บทบาทการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง 
- บทบาทและอํานาจหน้าท่ีอื่นๆ 

 ข้อมูลการรับรู้และเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายในบทบาท 
และหน้าท่ีของวุฒิสภา ในการดําเนินงานภายใต้บทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะต้องประกอบด้วย 
- ชื่อ/สกุล ของกลุ่มเป้าหมาย 
- ระดับการศึกษา/อาชีพ/อายุ ของกลุ่มเป้าหมาย 
- การรับรู้และเข้าใจโดยสรุปของกลุ่มเป้าหมายแต่ละ

บุคคล ในบทบาท และหน้าท่ีของวุฒิสภา ในการ
ดําเนินงานภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 

- การรับรู้และเข้าใจโดยสรุปของกลุ่มเป้าหมายใน
ภาพรวมทั้งหมด เกี่ยวกับบทบาท และหน้าท่ีของ
วุฒิสภา ในการดําเนินงานภายใต้บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   



 - ๗๖ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.๔.๒ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีทัศนคติท่ีดี 
ต่อภาพลักษณ์ของวุฒิสภา 

๑ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

 

 
แนวทางการประเมิน ๑.๔.๒ : 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  

  ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  
 

 
 

 • รายงานเกี่ยวกบัระดับการรับรู้และเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย
ในบทบาท และหน้าท่ีของวุฒิสภา ในการดําเนินงานภายใต้
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เสนอผู้บริหาร
ภายใน ๓๐ วัน นบัต้ังแต่วันครบรอบระยะเวลา ๖ เดอืน และ  
๙ เดือน ตามลาํดับ พร้อมจัดทําปัญหา อุปสรรคและแนวทางแกไ้ข 
• รายงานเกี่ยวกับระดับการรับรู้และเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย  
ในบทบาท และหน้าท่ีของวุฒิสภา ในการดําเนินงานภายใต้
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรอบ ๑๒ เดือน 
เสนอหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งจัดทําปัญหา อุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข 

หมายเหตุ : 
  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report)   
ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการดําเนิงาน ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ขอให้จัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อมให้
ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  ๑ 
 

 
๒ 

 
 

๓ 
 

 

๔ 
 

 

๕ 

• กลุ่มเป้าหมายท่ีมีทัศนคติท่ีดีต่อภาพลักษณ์
ของวุฒิสภา ร้อยละ ๖๐ 
 

• กลุ่มเป้าหมายท่ีมีทัศนคติท่ีดีต่อภาพลักษณ์
ของวุฒิสภา ร้อยละ ๖๕ 

 

• กลุ่มเป้าหมายท่ีมีทัศนคติท่ีดีต่อภาพลักษณ์
ของวุฒิสภา ร้อยละ ๗๐ 
 

• กลุ่มเป้าหมายท่ีมีทัศนคติท่ีดีต่อภาพลักษณ์
ของวุฒิสภา ร้อยละ ๗๕ 

 

• กลุ่มเป้าหมายท่ีมีทัศนคติท่ีดีต่อภาพลักษณ์
ของวุฒิสภา ร้อยละ ๘๐ 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถงึกลุ่มเป้าหมายที่มีทัศนคติท่ีดีต่อ
ภาพลักษณ์ของวุฒิสภา ร้อยละ ๖๐, ๖๕, ๗๐, ๗๕ และ ๘๐
ตามลําดับ ได้แก ่

 จํานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีทัศนคติท่ีดีต่อ
ภาพลักษณ์ของวุฒิสภา 

 ทัศนคติท่ีดีต่อภาพลักษณ์ของวุฒิสภา ประกอบไปด้วย 
- บทบาท อํานาจ หน้าท่ีของวุฒิสภา 
- ความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์ ด้านการเมือง   

การปกครองของ สมาชิกวุฒิสภา 
- หลักคุณธรรม จริยธรรม 
- หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 



 - ๗๗ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.๔.๓ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีการยอมรับและความ

เชื่อม่ันในบทบาทและหน้าท่ีของวุฒิสภา 
๑ ๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ 

 

แนวทางการประเมิน ๑.๔.๓ : 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ    

- ความเป็นภาวะผู้นํา 
- หลักความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

 ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่มีทัศนคติท่ีดีต่อภาพลักษณ์
ของวุฒิสภาจะต้องประกอบด้วย 
- ชื่อ/สกุล ของกลุ่มเป้าหมาย 
- ระดับการศึกษา/อาชีพ/อายุ ของกลุ่มเป้าหมาย 
- การรับรู้และเข้าใจโดยสรุปของกลุ่มเป้าหมายแต่ละ

บุคคล ท่ีมีทัศนคติท่ีดีและไม่ดีต่อภาพลักษณ์ของ
วุฒิสภา 

-  การรับรู้และเข้าใจโดยสรุปของกลุ่มเป้าหมายโดย
ภาพรวมที่มีทัศนคติท่ีดีและไม่ดีต่อภาพลักษณ์ของ
วุฒิสภา 

• รายงานเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายที่มีทัศนคติท่ีดีต่อภาพลักษณ์
ของวุฒิสภาเสนอผู้บริหารภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันครบรอบ
ระยะเวลา ๖ เดือน และ ๙ เดือน ตามลําดับ พร้อมจัดทําปัญหา 
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
• รายงานเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายที่มีทัศนคติท่ีดีต่อภาพลักษณ์
ของวุฒิสภารอบ ๑๒ เดือน เสนอหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้ง
จัดทําปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

หมายเหตุ : 
  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report)   
ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการดําเนิงาน ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ขอให้จัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อมให้ 
ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  ๑ 
 

 
 

๒ 
 

 

• กลุ่มเป้าหมายท่ีมีการยอมรับ              
และความเชื่อม่ันในบทบาทและหน้าท่ี        
ของวุฒิสภา ร้อยละ ๕๐ 
 
• กลุ่มเป้าหมายท่ีมีการยอมรับ             
และความเชื่อม่ันในบทบาทและหน้าท่ี       
ของวุฒิสภา ร้อยละ ๕๕ 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถงึระดับการรับรู้และเข้าใจของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีการยอมรับและเชื่อม่ันในบทบาทและหน้าท่ี
ของวุฒิสภา ร้อยละ ๕๐, ๕๕, ๖๐, ๖๕ และ ๗๐ ตามลําดับ 
ได้แก่ 



 - ๗๘ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 
 
 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  ๓ 
 
 
 
๔ 

 
 

 
๕ 
 

 
 

 
 

• กลุ่มเป้าหมายท่ีมีการยอมรับ             
และความเชื่อม่ันในบทบาทและหน้าท่ี       
ของวุฒิสภา ร้อยละ ๖๐ 

 
• กลุ่มเป้าหมายท่ีมีการยอมรับ             
และความเชื่อม่ันในบทบาทและหน้าท่ี       
ของวุฒิสภา ร้อยละ ๖๕ 

 

• กลุ่มเป้าหมายท่ีมีการยอมรับ             
และความเชื่อม่ันในบทบาทและหน้าท่ี       
ของวุฒิสภา ร้อยละ ๗๐ 
 

 จํานวนกลุ่มเป้าหมายที่มีการยอมรับและเชื่อมั่นใน
บทบาทและหน้าท่ีของวุฒิสภา 

 บทบาท และหน้าท่ีของวุฒิสภา เพื่อให้เกิดการยอมรับ
และเชื่อม่ัน ประกอบด้วย 
- บทบาทด้านนิติบัญญัติ 
- บทบาทการควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน 
- บทบาทการให้ความเห็นชอบในเรื่ องสํ าคัญ  ๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของแผ่นดิน 
- บทบาทในการพิจารณาเลือก แต่งตั้ง ให้คําแนะนํา  

ให้ความเห็นชอบบุคคลในองค์กรตรวจสอบ 
- บทบาทการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง 
- บทบาทและอํานาจหน้าท่ีอื่นๆ 

 ข้อมูลการรับรู้และเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีการยอมรบั
และเชื่อมั่นในบทบาทและหน้าท่ีของวุฒิสภา จะต้อง
ประกอบด้วย 
- ชื่อ/สกุล ของกลุ่มเป้าหมาย 
- ระดับการศึกษา/อาชีพ/อายุ ของกลุ่มเป้าหมาย 
- การยอมรับและเชื่อม่ันของกลุ่มเป้าหมายแต่ละ

บุคคล ท่ีมีต่อบทบาทและหน้าท่ีของวุฒิสภา  
- การยอมรับและเชื่อม่ันของกลุ่มเป้าหมายแต่ละบุคคล 

ท่ีมีต่อบทบาทและหน้าท่ีของวุฒิสภา 
• รายงานเกี่ยวกับการรับรู้และเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีการ
ยอมรับและเชื่อม่ันในบทบาทและหน้าท่ีของวุฒิสภา เสนอ
ผู้บริหารภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต่วันครบรอบระยะเวลา ๖ เดือน 
และ ๙ เดือน ตามลําดับ พร้อมจัดทําปัญหา อุปสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 
• รายงานเกี่ยวกับการรับรูแ้ละเขา้ใจของกลุ่มเปา้หมายที่มีการ
ยอมรับและเชื่อมั่นในบทบาทและหน้าท่ีของวุฒิสภา รอบ ๑๒ 
เดือน เสนอหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งจัดทําปัญหา อุปสรรค
และแนวทางแกไ้ข 

หมายเหตุ : 
  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report)   
ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการดําเนิงาน ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ขอให้จัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อม
ให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
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เงื่อนไข : 
๑. ส่วนราชการจะต้องกําหนดขอบเขตการดําเนินงานการปฏิบัติตามแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก และมีการทบทวน  

วิเคราะห์ ผลการดําเนินงานในปีท่ีผ่านมา มีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายท่ีจะดําเนินการ  เพื่อจัดทําแผนการปฏิบัติงานและ
จัดทําโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งกําหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ์ การดําเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก   

๒. การวัดทัศนคติ  การยอมรับและความเชื่อม่ัน  จะต้องดําเนินนการให้ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย 
๓. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  จํานวน ๕ โครงการ ประกอบด้วย 
๓.๑ โครงการส่งเสริมการให้ความรู้การประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร  
๓.๒ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
๓.๓ โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร เสริมสร้างผู้นํานกัประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
๓.๔ โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสําหรับเด็กและเยาวชน 
๓.๕ โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจําปี 

 

 

     ตัวชี้วัดที่ ๒  ระดับความสําเร็จในการบรรลเุปา้หมายตามแผนปฏบิัติราชการ        
     น้ําหนักร้อยละ ๑๕ 
 

 

 

    ตัวชี้วัดที่ ๒.๑  ระดับความสําเร็จในการบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจาํป ี
                       ของส่วนราชการ      
    สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   น้ําหนักร้อยละ ๘ 
    สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา    น้ําหนักร้อยละ ๘ 
 
ผู้รับผิดชอบ 

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
เจ้าภาพหลัก สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน)  
 สํานักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร สํานักงานเลขานุการ ก.ร. สํานักบริหารงานกลาง   
 สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักการคลังและงบประมาณ สํานักการพิมพ์  สํานักรักษาความปลอดภัย  
 สํานักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา สํานักองคก์ารรัฐสภา 
 ระหว่างประเทศ  สํานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สํานักวิชาการ สํานักสารสนเทศ    
 สํานักการประชุม สํานักกฎหมาย สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓  
 สํานักภาษาต่างประเทศ  กลุ่มงานผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กลุ่มตรวจสอบภายใน 
หน่วยงานสนับสนุน  - 
 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เจ้าภาพหลัก สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน) และสํานักท่ีเกี่ยวข้อง 
หน่วยงานสนับสนุน  - 
 

คําอธิบาย  
 การประเมินความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ๒๕๕๕  กําหนดให้ประเมินผลสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕  และแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่ีอยู่ในการควบคุม  กํากับ  การดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในสํานักงานเลขาธิการสภา
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ผู้แทนราษฎร หรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วแต่กรณี  โดยกําหนดการประเมินความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละ
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี หรือแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕   
 ท้ังนี้ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการท่ีนํามาประเมินจะต้องเป็นเรื่องที่สําคัญ และมีน้ําหนักท่ีจะส่งผลให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายเชิงพันธกิจ ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ โดยให้ส่วนราชการกําหนดรายชื่อตัวชี้วัดท่ีจะนํามาประเมินให้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

เกณฑ์การประเมิน   
  การประเมินความสําเร็จการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดให้พิจารณาผลสําเร็จตามตัวชี้วัดท่ีนํามาทําความตกลง 

ตารางและสูตรการคํานวณ   
เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ 
ร้อยละของเป้าหมายผลผลิต ตัวชี้วัด 

(i) 
น้ําหนัก 
(Wi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คะแนนที่ได้ 
(SMi) 

คะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 
(Wi × SMi) 

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

. . ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ . . 

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

น้ําหนักรวม ∑ Wi = ๑    ∑  (Wi × SMi) 
 

 
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก  เท่ากับ 
 
  หรือ 
 
 
โดยที ่
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ให้กับตัวชี้วัดท่ีกําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการและผลรวม 
 ของน้ําหนักของทุกเป้าหมายผลผลิต เท่ากับ ๑ 
SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของเป้าหมายผลผลิต 
i หมายถึง ลําดับท่ีของตัวชี้วัดท่ีกําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ; ๑, ๒, ... , i 
 
เกณฑ์การให้คะแนน   
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ ร้อยละ ๑ ต่อคะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

∑ (Wi × SMi) 

∑ Wi  1 

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

W๑ + W๒ + . . . + Wi 
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แนวทางการประเมินผล :  
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

• เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลท่ีแจ้งมาจริง เช่น  
 ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว)  
 รายงานการประชุม 
 แผนการดําเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจ 
 คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการ  
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
 เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

• การคิดคะแนน จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของ
ตัวชี้วัดนั้นๆที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

๒. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ  

 ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผู้จัดเก็บข้อมูล 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดําเนินการของส่วนราชการ 

๓. การสังเกตการณ์  
• การจัดเก็บข้อมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

 ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ และระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน สามารถ 
สอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้  

 ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลก่อน และหลัง
การจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล  

 ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ  ภาคเอกชนและ
ประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ 

• สภาพแวดล้อมของสถานที่ท่ีดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
• การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
• การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 
 
หมายเหตุ :  

• การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให้ 
ส่วนราชการส่งรายงานสรุปผลการดําเนินงาน พร้อมทั้ ง เอกสาร หลักฐานเฉพาะส่วนที่สําคัญต่อการคํานวณ 
และพิจารณาผลการดําเนินงานให้ผู้ประเมิน ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นท่ีไม่ได้ส่งให้ผู้ประเมินขอให้ส่วนราชการ
จัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบ 
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ตัวชี้วัดที่ ๒.๒  ร้อยละความสําเร็จในการบรรลเุปา้หมายของโครงการที่ส่วนราชการ 
  กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปขีองส่วนราชการ        
  สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร น้ําหนักร้อยละ ๗ 
  สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา น้ําหนักร้อยละ ๗ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
เจ้าภาพหลัก  สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน)  
  สํานักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร สํานักงานเลขานุการ ก.ร. สํานักบริหารงานกลาง   
  สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักการคลังและงบประมาณ สํานักการพิมพ์   
 สํานักรักษาความปลอดภัย สํานักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

รัฐสภา สํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ  สํานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
 สํานักวิชาการ สาํนกัสารสนเทศ สํานักการประชุม สํานักกฎหมาย  
 สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓ สํานักภาษาต่างประเทศ  

กลุ่มงานผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กลุ่มตรวจสอบภายใน 
หน่วยงานสนับสนุน   - 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เจ้าภาพหลัก  สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน) และสํานักท่ีมีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
หน่วยงานสนับสนุน   - 

 

คําอธิบาย 
 เพื่อให้ส่วนราชการมีการบูรณาการและการบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานภายในสังกัดให้เกิดความร่วมมือ 
ในการปฏิบัติราชการ ช่วยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการได้อย่างสมบูรณ์ 

เกณฑ์การประเมิน 
การประเมินความสําเร็จของโครงการ ให้พิจารณาความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผน/โครงการ หรือการบรรลุ

เป้าหมายของโครงการที่กําหนดในแผน โดยจะประเมินผลเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
สูตรการคํานวณ 
 

  =       ×  ๑๐๐ 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อคะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

 

จํานวนโครงการที่สามารถดําเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
จํานวนโครงการทั้งหมดที่นํามาประเมิน 
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แนวทางการประเมินผล :  
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ  
• เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลท่ีแจ้งมาจริง เช่น  

 ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว)  
 รายงานการประชุม 
 แผนการดําเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจ 
 คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการ  
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
 เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

• การคิดคะแนน จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของ
ตัวชี้วัดนั้นๆที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

๒. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ  
 ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผู้จัดเก็บข้อมูล 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดําเนินการของส่วนราชการ 

๓. การสังเกตการณ์  
• การจัดเก็บข้อมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

 ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ และระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน สามารถ 
สอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้  

 ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลก่อน และหลัง
การจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล  

 ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ  ภาคเอกชนและ
ประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ 

• สภาพแวดล้อมของสถานที่ท่ีดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
• การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
• การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 
หมายเหตุ :  

• การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให้ 
ส่วนราชการส่งรายงานสรุปผลการดําเนินงาน พร้อมทั้ ง เอกสาร หลักฐานเฉพาะส่วนที่สําคัญต่อการคํานวณ 
และพิจารณาผลการดําเนินงานให้ผู้ประเมิน  ส่วนเอกสาร/หลักฐานะที่เกี่ยวข้องอื่นที่ไม่ได้ส่งให้ผู้ประเมินขอให้ 
ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบ 
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มิติที่ ๒ : มิติด้านคณุภาพการให้บริการ                                               น้ําหนักร้อยละ ๑๗     

 ประเด็นการประเมิน  :    เสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

                   สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร น้ําหนักร้อยละ ๕ 
                   สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา              น้ําหนักร้อยละ ๕ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 เจ้าภาพหลัก สํานักการประชุม  (ผู้รายงาน)  
 หน่วยงานสนับสนุน   สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักการพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 
  สํานักสารสนเทศ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เจ้าภาพหลัก สํานักวิชาการ  (ผู้รายงาน) สํานักกฎหมาย 
หน่วยงานสนับสนุน   - 

 

คําอธิบาย  
• ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนได้กําหนดไว้ในกรอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้ 
ส่วนราชการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมซ่ึงเป็นการกําหนดช่องทางหรือกลไกในการให้ข้อมูลข่าวสารและรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน  เพื่อให้ส่วนราชการได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  หรือการบริหารราชการในระบบ
เปิดจากการปฏิบัติจริง และได้พัฒนาเพิ่มระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ
กับภาคประชาชนที่มีคุณภาพมากขึ้น 

• การประเมินผลจะพิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  
เพื่อกระตุ้นการปรับระบบราชการสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบ
ราชการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ซ่ึงจะพิจารณาจากกระบวนการบริหาร
และการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนะคติท่ีดีมีส่วนร่วมในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยและปรับระบบการบริหารราชการสู่การบริหารที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
พัฒนาระบบราชการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 

• การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีโอกาสได้เข้าร่วมในการ
รับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา 
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ  และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา โดยระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน  
มี ๕ ระดับ คือ 
  ระดับการให้ข้อมูล เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นการสื่อสารทางเดียว แต่เป็นระดับท่ีสําคัญ เพราะ
เป็นการเริ่มต้นที่ส่วนราชการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมซ่ึงจะนําไปสู่กระบวนการอื่นๆ ต่อไป  
  ระดับการปรึกษาหารือ   เป็นการรับฟังความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น  
บอกข้อปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ กับส่วนราชการ 
  ระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง   เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการ
กําหนดนโยบาย  การวางแผนงาน/โครงการ  การมีส่วนร่วมในระดับนี้ อาจดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการที่มีตัวแทน 
ภาคประชาชนเข้ามาร่วม  
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ระดับการร่วมมือ  เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในบทบาทหรือฐานะหุ้นส่วนหรือภาคี
ในการดําเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ 

ระดับการเสริมอํานาจประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็นระดับของ 
การมอบอํานาจการตัดสินใจให้ประชาชนเป็นผู้กําหนด 

• การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา คือ การพัฒนาท่ีเกิดจากกระบวนการที่เชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ  
และภาคีอื่น ๆ  นอกภาครัฐ  เช่น NGOs  ธุรกิจเอกชน  ประชาชน  ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจ   
ร่วมแรงร่วมใจในการดําเนินการ  และร่วมรับประโยชน์จากการพัฒนา 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  
กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้  
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ระดับคะแนน 
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

โดยที่ : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 
 
 
 
 
 

• พิจารณากําหนดประเด็นที่จะนํามาเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดประเด็น  
ท่ีแสดงเหตุผลหรือความเหมาะสมในการกําหนดประเด็นดังกล่าว ดังนี้ 

 ๑)  นําแนวทาง/ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/แผนงาน แบบมีส่วนร่วมท่ีได้จัดทําไว้ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มาพิจารณาประกอบการกําหนดประเด็นเพื่อดําเนินการเปิดโอกาส 
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ   
 ๒)  วิเคราะห์ภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์ท่ีสําคัญที่เหมาะสมในการเปิดโอกาสให้ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยระบุหรือเจาะจง 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ตามภารกิจหลักและยุทธศาสตร์ท่ีสําคัญดังกล่าวได้อย่างชัดเจน
หรือ 
 ๓)  ทบทวนข้อมูลผลการดําเนินงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในปีท่ีผ่านมา 
เพื่อประกอบการกําหนดประเด็นในการดําเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
• ส่วนราชการแต่งตั้งคณะทํางานภาคประชาชนโดยเป็นคณะทํางานร่วมระหว่างภาครัฐ (ผู้แทน
องค์กร ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง) และภาคประชาสังคม (เอกชน ผู้แทนประชาชน NGOs)สื่อมวลชน  
เป็นต้น เพื่อจะได้ร่วมกันผลักดันกระบวนการตามประเด็นที่กําหนด 
• จัดทํากรอบแนวคิด/กรอบแนวทาง ท่ีเหมาะสมในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมาใช้ประกอบด้วย 

๒ •  ดําเนินการตามระดับคะแนนที่ ๑ แล้วเสร็จ 
• จัดให้มีช่องทาง/กระบวนการ/วิธีการรับฟังความคดิเห็นจากประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นที่กําหนด และสรุปผลความคิดเห็นที่ได้จากประชาชนและ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าว 



 - ๘๖ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

• ส่วนราชการและคณะทํางานภาคประชาชนร่วมกันจัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการใน
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมี 
ความสอดคล้องกับกรอบแนวคิด/กรอบแนวทางที่ได้จัดทําไว้ในระดับคะแนนที่ ๑ รวมทั้งนําสรุปผล
ความคิดเห็นฯ มาใช้ประกอบในการจัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการดังกล่าว ได้แล้วเสร็จ 
และรายงานหัวหน้าส่วนราชการ ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยแผนงาน/โครงการ/
แผนปฏิบัติการฯ มีการระบุวัตถุประสงค์ กิจกรรม ระยะเวลาการดําเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดความสําเร็จและเป้าหมายท่ีสามารถวัดและประเมินผลได้อย่างชัดเจนและเป็น
รูปธรรม   

๓ • ดําเนินการตามระดับคะแนนที่ ๒ แล้วเสร็จ 
• ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการฯ ได้แล้วเสร็จครบถ้วน โดยมีการติดตาม
ความก้าวหน้าของการดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการฯ   
ในระดับคะแนนที่ ๒ อย่างสม่ําเสมอ และมีการจัดทํารายงานสรุปผลความก้าวหน้าในการดําเนินการ
เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการและสื่อสารให้ประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
รับทราบ 

๔ • ดําเนินการตามระดับคะแนนที่ ๓ แล้วเสร็จ 
• จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการฯ ซ่ึงระบุปัจจัย
สนับสนุน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยให้ความสําคัญกับการเปิดโอกาสให้ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วม 
• เผยแพร่สรุปผลการดําเนินงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) รับทราบ 

๕ • ดําเนินการตามระดับคะแนนที่ ๔ แล้วเสร็จ 
• ดําเนินการสํารวจความความพึงพอใจของประชาชนในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
• จัดทําแนวทางและข้อเสนอแนะของการดําเนินงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยให้มีการกําหนดรูปแบบในการสร้างกระบวนการในการมีส่วนร่วมเชิงนวัตกรรมหรือแนวคิด
ใหม่ ท่ีนําไปสู่การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในปีงบประมาณต่อไปเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

เงื่อนไข (เฉพาะในส่วนของสํานักงานเลขิการวุฒิสภา) :  
๑. กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อร่างกฎหมายที่เข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา หรือ 
๒. กระบวนการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย หรือ 
๓. กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของวุฒิสภา 

เหตุผล :  
๑.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและ

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยกําหนดให้มีกลไกในการเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
ภาครัฐมากขึ้น ดังเช่นที่กําหนดไว้ในแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ในส่วนที่ ๓ และส่วนท่ี ๑๐ ดังนี้ 

 -   ส่วนที่ ๓ แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น ในมาตรา ๗๘(๕) ได้บัญญัติให้รัฐต้อง  
“จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่นเพื่อให้การจัดทําและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน”   

 -   ส่วนท่ี ๑๐ แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ในมาตรา ๘๗ กําหนดว่ารัฐต้องดําเนินการตาม
แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมประชาชน โดยต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ อย่างครบวงจรเริ่มตั้งแต่ 
การกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ การติดตามตรวจสอบ 



 - ๘๗ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒.  ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย(พ.ศ. ๒๕๕๑ – พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยการใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา  
๒ ด้าน คือ การพัฒนาจากภายในภาคราชการและพัฒนาจากภายนอกภาคราชการ โดยการสร้างความพร้อมให้ภาคราชการ 
และภาคประชาชน ด้วยการส่งเสริมให้ภาคราชการมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในเรื่องการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
ท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้  ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ ร่วมการดําเนินการ และร่วมติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารราชการ  พร้อมกับเสริมสร้างศักยภาพให้กับเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ท่ีสามารถเข้ามาร่วมดําเนินงานกับภาครัฐในฐานะหุ้นส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ เพื่อให้การบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมหรือราชการระบบเปิดเกิดผลเป็นรูปธรรม มีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยทุกส่วนราชการจะต้องปรับระบบ 
การบริหารงานให้เป็นระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และฝังรากเป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของส่วนราชการ  มีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน กระบวนทัศน์ของคนในหน่วยงานให้สามารถทํางานร่วมกับประชาชนในลักษณะหุ้นส่วน มีการทํางาน
ในลักษณะเครือข่าย มีการออกกฎเกณฑ์และแนวทางการทํางานที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของหน่วยงานในการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม 

แนวทางการประเมินผล :  

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล  

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  ๑ 
 

 
 

 
 

• พิจารณากําหนดประเด็นที่จะนํามาเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
แสดงความคิดเห็นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
โดยวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณา
กําหนดประเด็น ท่ีแสดงเหตุผลหรือความ
เหมาะสมในการกําหนดประเด็นดังกล่าว ดังนี้ 
 ๑)  นําแนวทาง/ผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ/แผนงาน แบบมีส่วนร่วมท่ีได้
จัดทําไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มาพิจารณา
ประกอบการกําหนดประเด็นเพื่อดําเนินการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ   
 ๒)  วิเคราะห์ภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์
ท่ีสําคัญท่ีเหมาะสมในการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยระบุหรือเจาะจง
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ตามภารกิจ
หลักและยุทธศาสตร์ท่ีสําคัญดังกล่าวได้อย่าง
ชัดเจน หรือ 
 ๓)  ทบทวนข้อมูลผลการดําเนินงานในการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในปีท่ี 
ผ่านมา เพื่อประกอบการกําหนดประเด็นในการ
ดําเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
 
 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่าส่วนราชการมีการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อกําหนดประเด็น  ดังนี้ 

 สรุปผลการวิเคราะห์ประเด็นที่จะนํามาเปิดโอกาส 
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ท่ีประกอบด้วย 

- ผลการวิเคราะห์แนวทาง / แผนการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมท่ีได้จัดทําไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  และ  

- ผลสรุปการวิเคราะห์ภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์ท่ี
สําคัญท่ีเหมาะสมในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  
หรือ 

- ผลสรุปการทบทวนผลการดําเนินงานในการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในปีท่ีผ่านมาได้อย่างชัดเจน 

 ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประเด็นท่ีกําหนด 
• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่าส่วนราชการมีการกําหนดประเด็น
ท่ีจะนํามาเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  เช่น 

 รายงานการประชุม หรือ รายงานสรุปผล หรือแผนภาพ 
ท่ีแสดงว่าได้มีการพิจารณากําหนดประเด็นท่ีจะนํามาเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยนําผลการวิเคราะห์ในข้อ ๑) 
และ ๒) หรือ ๓) มาใช้ประกอบการดําเนินการ 
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• ส่วนราชการแต่งตั้งคณะทํางานภาค
ประชาชนโดยเป็นคณะทํางานร่วมระหว่าง
ภาครัฐ (ผู้แทนองค์กร ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง)  
และภาคประชาสังคม (เอกชน ผู้แทนประชาชน 
NGOs) สื่อมวลชน เป็นต้น เพื่อจะได้ร่วมกัน
ผลักดันกระบวนการตามประเด็นที่กําหนด 
• จัดทํากรอบแนวคิด/กรอบแนวทางที่เหมาะสม
ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยนํา 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมาใช้
ประกอบด้วย 
 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่าส่วนราชการได้จัดให้มีคณะที่
ปรึกษาภาคประชาชน / คณะทํางานภาคประชาชน เช่น 

- หนังสือแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาภาคประชาชน / 
คณะทํางานภาคประชาชน 

-   ประกาศแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาภาคประชาชน /
คณะทํางานภาคประชาชน 
• กรอบแนวคิด/กรอบแนวทางในการเปิดโอกาสให้ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วม ท่ีแสดงให้เห็นระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ไม่ต่ํากว่า ระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยระบุหัวข้อและเนื้อหา เช่น 

-    ท่ีมา/หลักการเหตุผลวัตถุประสงค์ 
-    แนวคิด/หลักการที่เกี่ยวข้องกับระดับการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 
-    แนวทาง/กลยุทธ์ในการดําเนินงาน 

          -    ฯลฯ 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเช่นเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑ พร้อมท้ังเอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่าส่วน
ราชการมีช่องทาง/กระบวนการ/วิธีการรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นที่กําหนด ท่ีจะนํามาดําเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้แก่ ชื่อช่องทางที่
ใช้ในการรับฟังความคิดเห็น เช่น 

- ตู้/กล่องรับข้อคิดเห็น                
- หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน (Call Center ) 
- เลขที่ตู้ปณ.เพื่อรับเรื่องจากประชาชน 
- การจัดประชุม/สัมมนา/เวที เพื่อรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน 
- เว็บไซต์ / เว็บบอร์ด ซ่ึงมีช่องทางสื่อสารกับประชาชน 

ท่ีมีข้อความประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามาร่วมแสดงความ
คิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นที่ส่วนราชการเลือก
มาดําเนินการ 

-  การสัมภาษณ์/สํารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม 
- ฯลฯ 
 สรุปรูปแบบ/กระบวนการ/วิธีการที่ใช้ในการรับฟัง
ความคิดเห็น เช่น 
- การจัดสัมมนาเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) 
- การจัดประชุม/สัมมนา 
- ฯลฯ 

๒ 
 
 
 

• ดําเนินการตามระดับคะแนนที่ ๑ แล้วเสร็จ 
• จัดให้มีช่องทาง/กระบวนการ/วิธีการรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders)ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็น
ท่ีกําหนด และสรุปผลความคิดเห็นที่ได้ 
จากประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าว 
• ส่วนราชการและคณะทาํงานภาคประชาชน
ร่วมกันจัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติ
การในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยมี
ความสอดคล้องกับกรอบแนวคิด/กรอบ
แนวทางที่จัดทําไว้ในระดับคะแนนที่ ๑ รวมท้ัง
นําสรุปผลความคิดเห็นฯ มาใช้ประกอบในการ
จัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ
ดังกล่าว ได้แล้วเสร็จ และรายงานหัวหน้าส่วน
ราชการ ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
โดยแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบติัการฯ มีการ
ระบุวัตถุประสงค์ กิจกรรม ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด
ความสําเร็จและเป้าหมายที่สามารถวัดและ
ประเมินผลได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
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• รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
ท่ีได้จากช่องทาง/กระบวนการ/วิธีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนที่จัดให้มีขึ้น 
• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าส่วนราชการและ

คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน/คณะทํางานภาคประชาชนร่วมกัน
จัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏบิัติการในการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และเอกสารหลักฐานอื่นๆ ดังนี้ 

 แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ ท่ีมีความเชื่อมโยง
กรอบแนวคิด/กรอบแนวทางในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมท่ีกําหนดไว้ในระดับคะแนน ๑ โดยระบุหัวข้อและ
เนื้อหา เช่น 

- ท่ีมา 
- วัตถุประสงค์ 
- เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ 
- กลุ่มเป้าหมาย 
- ตัวชี้วัดความสําเร็จและวิธีการวัดผลสําเร็จ 
- การดําเนินงาน/วิธีการ/ขั้นตอน/กิจกรรม 
- ระยะเวลาดําเนินการตามวิธีการ/ขั้นตอน/กิจกรรม 

เช่น ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) 
- วิธีการ/แนวทางการติดตามประเมินผล โดยระบุ

ความถี่ในการติดตามประเมินผลหรือความสม่ําเสมอใน
การรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงาน 

- งบประมาณ 
- ผู้รับผิดชอบ 
- ฯลฯ 

 รายงานการประชุม/เอกสารประกอบ หรือภาพถ่าย
การจัดกิจกรรม ท่ีแสดงให้เห็นว่าส่วนราชการและคณะที่ปรึกษา
ภาคประชาชน/คณะทํางานภาคประชาชนร่วมกันจัดทําแผนฯ 
 แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการฯ ท่ีผู้บริหารลงนามรับทราบ 
ภายใน ๓๑ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ๓ • ดําเนินการตามระดับคะแนนที่ ๒ แล้วเสร็จ 
• ดํ า เนิ นการตามแผนงาน /โคร งการ /
แผนปฏิบัติการฯ ได้แล้วเสร็จครบถ้วน โดยมี
การติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินการ
ตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ/
แผนปฏิบัติการฯในระดับคะแนนที่ ๒ อย่าง
สมํ่าเสมอ และมีการจัดทํารายงานสรุปผล
ความก้าวหน้าในการดําเนินการเสนอตอ่หัวหน้า
ส่วนราชการ 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเช่นเดียวกับ 
ระดับคะแนน ๑ และ ๒ พร้อมท้ังเอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่าส่วน
ราชการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 

 รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/แผนปฏิบัติการฯ ท่ีผู้บริหารลงนามรับทราบ โดยมี
ความถี่ของการรายงานสม่ําเสมอตามที่กําหนดไว้ในแผนฯ เช่น 
รายเดือน/รายไตรมาส เป็นต้น 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

  ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 
   เอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่าส่วนราชการได้สื่อสารหรือ

แจ้งให้ประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stakeholders) ท่ี
เกี่ยวข้องรับทราบความก้าวหน้าของการดําเนินการอย่าง
สมํ่าเสมอ เช่น 

- ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารให้ประชาชนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ 
บันทึกข้อความ/หนังสือรายงานการประชุม 

๔ • ดําเนินการตามระดับคะแนนที่ ๓ แล้วเสร็จ ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการฯ ซ่ึงระบุ
ปั จ จั ย สนั บสนุ น  ปัญหา  อุ ปส ร รค  และ
ข้อเสนอแนะ โดยให้ความสําคัญกับการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเผยแพร่
สรุปผลการดําเนินงานในการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders) รับทราบและสื่อสาร
ให้ประชาชนและกลุ่มผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสีย 
(Stakeholders) รับทราบ 
 
 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเช่นเดียวกับ 
ระดับคะแนน ๑, ๒ และ ๓ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานอื่นๆ ดังนี้ 

 รายงานสรุปผลการดํา เนินงานตามแผนงาน  / 
โครงการ/ แผนปฏิบัติการฯ ซ่ึงควรประกอบด้วย 

- วัตถุประสงค์การดําเนินงาน 
- ผลการดําเนินงานของแต่ละกิจกรรม 
- วัน/เวลาแล้วเสร็จของแต่ละกิจกรรม 

 สรุปผลความสํ า เร็ จตามตัวชี้ วั ดและเป้ าหมาย 
ท่ีกําหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค และปัจจัยสนับสนุนในการ 

- ดําเนินงาน 
- ปัญหา/อุปสรรค และปัจจัยสนับสนุนในการเปิด

โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามกรอบแนวคิด/กรอบ
แนวทางที่กําหนด 

 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/
แผนปฏิบัติการฯ  ให้ผู้บริหารของส่วนราชการรับทราบ/
เห็นชอบเอกสารที่แสดงว่าผู้บริหารของส่วนราชการรับทราบ/
เห็นชอบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่าส่วนราชการจัดให้มีการเผยแพร่
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการใน
การเปิด โอกาสให้ประชาชนเข้ ามามีส่ วนร่ วมประจํ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  (Stakeholders) ท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ โดยผ่านกลไก/
ช่องทางที่ส่วนราชการจัดให้มีขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น 

 ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ในการจัดประชาคม  การ
จัดเสวนา  การจัดกิจกรรมต่างๆ 

 ทะเบียนรายชื่อท่ีมีการลงนามโดยผู้เข้าร่วม 
 ช่องทางที่ใช้ในการเผยแพร่ผลการดําเนินงานได้แก่  

ชื่อเว็บไซต์ หรือ เว็บลิงค์ (Link) ท่ีเกี่ยวข้องหรือช่องทางอื่นๆ เช่น 
- วิทยุกระจายเสียง (ระบุชื่อรายการ/คลื่นความถี่/

เวลาออกอากาศ และบทวิทยุ (Script) หรือเอกสาร/หลักฐานอื่นๆ 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

  ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 
  ท่ีแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการสรุปผลการดําเนินการที่ได้

ออกอากาศ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว จดหมายข่าว  
จุลสาร วารสาร การจัดนิทรรศการ บอร์ประชาสัมพันธ์ 
ประกาศต่างๆ 

๕ • ดําเนินการตามระดับคะแนนที่ ๔ แล้วเสร็จ 
• ดําเนินการสํารวจความความพึงพอใจของ
ประชาชนในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
จัดทําแนวทางและข้อ เสนอแนะของการ
ดําเนินงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมโดยให้มีการกําหนดรูปแบบในการ
สร้ า งกระบวนการ ในการมี ส่ วนร่ วม เชิ ง
นวัตกรรมหรือแนวคิดใหม่ ท่ีนําไปสู่การพัฒนา
กระบวนการมีส่วนร่วมในปีงบประมาณต่อไป
เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเช่นเดียวกับ 
ระดับคะแนน ๑, ๒, ๓ และ ๔ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานอื่นๆ 
ดังนี้ 

 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ประกอบด้วย 

- กรอบระยะเวลาในการประเมินความพึงพอใจ 
- ประเด็นที่ใช้ในการสํารวจความพึงพอใจ 
- กลุ่มเป้าหมาย (ระดับใดบ้างและมีจํานวนเท่าไร) 
- ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะที่ต้อง

ปรับปรุง (ถ้ามี) 
-   ผลการศึกษา วิเคราะห์ผลการสํารวจความ  

พึงพอใจ พร้อมทั้งรายละเอียดการปรับปรุงการดําเนินงาน 
-    บันทึกข้อความ/หนังสือ/เอกสารสรุปท่ีมีเนื้อหา

เกี่ยวกับแนวทาง และข้อเสนอแนะของการดําเนินงานในการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในปีต่อไปท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหารส่วนราชการ 

๒. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ 
 ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผู้จัดเก็บข้อมูล 

หมายเหตุ : 
• การจัดทํารายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให้ส่วน

ราชการสรุปผลการดําเนินงาน พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน หรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญของตัวชี้วัดมาด้วย 
ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ท่ีไม่ได้จัดส่งให้ผู้ประเมิน ขอให้จัดเตรียมไว้ท่ีส่วนราชการเพื่อพร้อมให้ผู้ประเมิน
ตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
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ตัวชี้วัดที่ ๔  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
                                       สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร     น้ําหนักร้อยละ ๗ 
                                          สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา                น้ําหนักร้อยละ ๗ 
 
ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 เจ้าภาพหลัก สํานักพัฒนาบคุลากร  (ผู้รายงาน)  สํานักงานเลขานกุาร ก.ร.  สํานักกฎหมาย   
 หน่วยงานสนับสนุน   สํานักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร  สํานักบริหารงานกลาง   
  สํานักการคลังและงบประมาณ สํานักการพิมพ์  สํานักรักษาความปลอดภัย   

 สํานักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา   
  สํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ  สํานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  สํานักวิชาการ   

 สํานักสารสนเทศ  สํานักการประชุม  สํานักรายงานการประชุมและชวเลข   
 สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓  สํานักภาษาต่างประเทศ  สํานักนโยบายและแผน 
 กลุ่มตรวจสอบภายใน 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เจ้าภาพหลัก สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (ผู้รายงาน)   
 สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานักประชาสัมพันธ์  สํานักบริหารงานกลาง   

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

หน่วยงานสนับสนุน  -  
 
คําอธิบาย  : 
 โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มาตรฐานทางจริยธรรมของ 
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น ซึ่ง
จะต้องมีกลไกและระบบในการดําเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง กําหนดขั้นตอน    
การลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่กําหนดขึ้นให้ถือว่าเป็นการ
กระทําผิดทางวินัย  
 คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) จึงกําหนดให้มีประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาขึ้น เพื่อให้ข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ พนักงานราชการ และลูกจ้างในส่วนราชการสังกัดรัฐสภายึดถือปฏิบัติ 
 ข้าราชการรัฐสภามีคุณธรรมและจริยธรรมและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา หมายถึง การครองตน 
หรือการประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพของตน และ
ประมวลจรยิธรรมข้าราชการรัฐสภา กล้ายืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต้องเพื่อธํารงศักด์ิศรีแห่งอาชีพข้าราชการ ตลอดจนความถูกต้อง
และชอบธรรมในงานในแวดวงราชการ และประเทศโดยรวม 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ • มีการจัดทํากรอบแผนการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗  

• มีการจัดทําแผนปฏิบัติการตามกรอบแผนการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยในแผนการดําเนินการอย่างน้อยต้องมีการดําเนินการ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ข้อ ๑๙(๑) 

๒ • มีการดําเนินการตามแผนฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๓ • มีการดําเนินการตามแผนฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
๔ • มีการดําเนินการตามแผนฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 
๕ • กําหนดหลักเกณฑ์/แนวทาง การประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 

ข้อ ๒๙ 
• มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และมีข้อเสนอแนะเพื่อดําเนินการปรับปรุง
แนวทางการปฏิบัติหรือแก้ไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา ข้อ ๒๙ 

 

แนวทางการประเมินผล : 
ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ๑ • มีการจัดทํากรอบแผนการ
ดําเนินการตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗  
 
 
 
 
 
 
 
 
• มีการจัดทําแผนปฏิบัติการตาม
กรอบแผนการดําเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ประจําปี
งบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๕๕  โดยใน
แผนการดําเนินการอย่างน้อยต้องมีการ
ดํา เนินการตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา ขอ้ ๑๙(๑) 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการจดัทํากรอบแผนการดําเนินการ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ประกอบด้วย 

 รายงานการประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทํากรอบแผนการ
ดําเนินการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ 

 กรอบแผนการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ –๒๕๕๗ 

 รายงานหรือบันทึกท่ีได้นําเสนอหัวหน้าส่วนราชการ/
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเห็นชอบแผนการดําเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ 
• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการจดัทําแผนปฏิบัติการตามกรอบ

แผนการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบด้วย 

 รายงานการประชุมเพื่อพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติการฯ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 แผนปฏิบัติการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยใน
แผนการดําเนินการดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีการดําเนินการตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาข้อ ๑๙ (๑) 

 รายงานหรือบันทึกท่ีได้นําเสนอหัวหน้าส่วนราชการ/
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 



 - ๙๔ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ๒ • มีการดําเนินการตามแผนฯ ได้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ • เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเช่นเดียวกับระดับ

คะแนน ๑ พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานตาม
ระดับคะแนนที่ ๒ ดังนี้ 

 ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ท่ีแสดงถึงคาม
ก้าวหน้าของงานเทียบกับระยะเวลาที่กําหนดตามแผน 

 วันที่ดําเนินการแล้วเสร็จของแต่ละกิจกรรม 
ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ๓ 

 
 
 

 

• มีการดําเนินการตามแผนฯ ได้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ • เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเช่นเดียวกับระดับ

คะแนนที่ ๑ และ ๒ พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการ
ดําเนินงานตามระดับคะแนนที่ ๓ ดังนี้ 

 ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ท่ีแสดงถึงคาม
ก้าวหน้าของงานเทียบกับระยะเวลาที่กําหนดตามแผน 

 วันที่ดําเนินการแล้วเสร็จของแต่ละกิจกรรม 

๔ ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 

• มีการดําเนินการตามแผนฯ ได้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ • เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเช่นเดียวกับระดับ

คะแนนที่ ๑, ๒ และ ๓ พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการ
ดําเนินงานตามระดับคะแนนที่ ๔ ดังนี้ 

 ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ท่ีแสดงถึงคาม
ก้าวหน้าของงานเทียบกับระยะเวลาที่กําหนดตามแผน 

 วันที่ดําเนินการแล้วเสร็จของแต่ละกิจกรรม 

๕ ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 

• กําหนดหลักเกณฑ์/แนวทาง  
การประเมินการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ข้อ ๒๙ 
 
 
 
 
 
 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินการเช่นเดียวกับระดับ
คะแนนที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ พร้อมท้ังเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการ
ดําเนินงานตามระดับคะแนนที่ ๕ ดังนี้ 

  หลักเกณฑ์/แนวทางการประเมินการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ข้อ ๒๙ 

  รายงานหรือบันทึกท่ีได้นําเสนอหัวหน้าส่วนราชการ/
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเห็นชอบหลักเกณฑ์/แนวทางการประเมิน
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ข้อ ๒๙ 

 • มีการประเมินการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม และมีข้อเสนอแนะ
เพื่อดําเนินการปรับปรุงแนวทางการ
ปฏิบัติหรือแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
จริยธรรมให้เหมาะสมตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ข้อ ๒๙ 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงผลการประเมินการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม ประกอบด้วย 

 ผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 ข้อเสนอแนะเพื่อดําเนินการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติ

หรือแก้ไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ข้อ ๒๙ 

 
 



 - ๙๕ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

หมายเหตุ : 
• การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) ขอให้

ส่วนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญของตัวชี้วัดมาด้วย 
ส่วนเอกสาร/หลักฐาน ท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ ท่ีไม่ได้จัดส่ง ขอให้จัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือ
ขอข้อมูลเพิ่มเติม 

 

 ประเด็นการประเมิน  : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ตัวชี้วัดที่ ๕     ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รบับริการ 

            สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร น้ําหนักร้อยละ ๕ 
  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา              น้ําหนักร้อยละ ๕ 

 

ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
เจ้าภาพหลัก    สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน) 

  สํานักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร  สํานักงานเลขานุการ ก.ร. สํานักบริหารงานกลาง   
  สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักการคลังและงบประมาณ สํานักการพิมพ์   
  สํานักรักษาความปลอดภัย สํานักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา   
  สํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สํานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   
  สํานักวิชาการ สํานกัสารสนเทศ สํานักการประชุม สํานักกฎหมาย  

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ สํานักภาษาต่างประเทศ   
กลุ่มงานผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 หน่วยงานสนับสนุน - 
 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เจ้าภาพหลัก    สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน) 

  สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักบริหารงานกลาง   
สํานักการคลังและงบประมาณ สํานักการต่างประเทศ สํานักวิชาการ สํานักการประชุม  
สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒,๓ สํานักกฎหมาย   
สํานักภาษาต่างประเทศ  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
สาํนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักรายงานการประชุมและชวเลข   
สํานักการพิมพ์ กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 หน่วยงานสนับสนุน - 
 

คําอธิบาย :  
ผู้รับบริการ หมายถึง กลุ่มผู้รับบริการท่ีเป็นผู้รับบริการ เช่น สมาชิกรัฐสภา ประชาชน และส่วนราชการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยพิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส่วนราชการ โดยผู้ประเมินจากภายนอกมาดําเนินการ โดยมี
ประเด็นการสํารวจ ดังนี้ 

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



 - ๙๖ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

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

เงื่อนไข  : 
 ๑.   ส่วนราชการจะต้องส่งรายละเอียดประเด็นที่จะทําแบบสํารวจให้ท่ีปรึกษาเพื่อทําการสํารวจ  ภายในระยะเวลา  
ท่ีกําหนด 
 ๒.   ส่วนราชการจัดเตรียมฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ ในแต่ละงานที่จะนํามาสํารวจไว้        
ท่ีส่วนราชการ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลสําหรับการสํารวจความพึงพอใจ 
 ๓.   งานที่ส่วนราชการเสนอให้สํารวจ ท่ีปรึกษาสงวนสิทธ์ิในการสุ่มตัวอย่างเพื่อการสํารวจความพึงพอใจและจะต้อง
ให้เป็นไปตามหลักการทางสถิติเพื่อการสํารวจหรือวิจัย 
 ๔.   งานที่ส่วนราชการเสนอให้สํารวจ ท่ีปรึกษาสามารถให้ข้อสังเกตและขอให้มีการปรับเปลี่ยนได้กรณีท่ีเห็นว่า 
ไม่เหมาะสม  เช่น  เป็นงานที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของส่วนราชการ หรือเป็นงานที่ไม่สนบัสนุนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ เป็นต้น 

แนวทางการประเมินผล   

แนวทางการประเมินผล 
ประเมินผลจากข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานต่าง ๆ  
 การสํารวจความพึงพอใจของที่ปรึกษาซ่ึงเป็นผู้ประเมินมีขั้นตอนและวิธีการดําเนินการดังนี้ 

 ขั้นตอนการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  : 
 
 
 
 
 
 

                                                แจ้งผลคะแนนให้ส่วนราชการพร้อมจัดทํารายงานผลการสาํรวจฉบับสมบูรณ์ 
                                                   พร้อมบทสรุป ข้อเสนอแนะ/ความเห็นแนวทางการปรับปรุงท่ีได้จากการสํารวจ 

 

  
 อนึ่ง  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดท่ีควรนํามาสํารวจความพึงพอใจ อาจได้แก่ การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีสนับสนุน
ความสําเร็จของการปฏิบัติราชการตามมิติท่ี ๑ (งานตามยุทธศาสตร์) กระบวนงานหรือภารกิจท่ีส่วนราชการนําไปปรับปรุง 
การให้บริการในปีท่ีผ่านมา กระบวนงานที่นํามารักษามาตรฐานระยะเวลา กระบวนงานที่ดําเนินการลดขั้นตอนแล้วหรือกําลัง
ดําเนินการลดขั้นตอน เป็นต้น 
 
 

ส่วนราชการร่วมกับท่ีปรึกษา
จัดทําประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับตัวชี้วัดท่ีจะทําแบบ
สํารวจ/คําถาม/คาํสัมภาษณ์ 

ท่ีปรึกษาจัดทําแบบสํารวจ
แ ล ะ ส่ ง แ บ บ สํ า ร ว จ ใ ห ้   
ส่ ว น ร า ช ก า รพิ จ า รณ า
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
และให้ความเห็นชอบ 

ท่ีปรึกษาดําเนินการสํารวจ
แ ล ะ จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล แ ล ะ
ประมวลผล 
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มิติที่ ๓ : มิติด้านประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ                        น้าํหนกัร้อยละ ๑๓ 

 ประเด็นการประเมิน  :    การบริหารงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความสาํเร็จในการบรหิารงบประมาณ 
                                 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร             น้ําหนักร้อยละ  ๘ 
                                สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา                          น้ําหนักร้อยละ  ๘ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม 
    สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร         น้ําหนักร้อยละ ๔ 

                สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา                    น้ําหนักร้อยละ ๔ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
เจ้าภาพหลัก    สํานักการคลังและงบประมาณ (ผู้รายงาน) สํานักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร   
 สํานักงานเลขานุการ ก.ร. สํานักบริหารงานกลาง สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักการพิมพ์   
 สํานักรักษาความปลอดภัย  สํานักประชาสัมพันธ์   

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา สํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ  
สํานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สํานักวิชาการ สํานักสารสนเทศ สํานักการประชุม  
สํานักกฎหมาย สํานักรายงานการประชุมและชวเลข สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓   

 สํานักภาษาต่างประเทศ สํานักนโยบายและแผน กลุ่มงานผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร   
 กลุ่มตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานสนับสนุน  - 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เจ้าภาพหลัก    สํานักการคลังและงบประมาณ (ผู้รายงาน)  

  สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานักประชาสัมพันธ ์สํานักบริหารงานกลาง   
  สํานักการต่างประเทศ สาํนักวิชาการ สํานักการประชุม สํานักกํากับและตรวจสอบ  

สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ สํานักกฎหมาย สํานักภาษาต่างประเทศ  
  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
  สํานักรายงานการประชุมและชวเลข สํานักการพิมพ ์สํานักนโยบายและแผน  

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
หน่วยงานสนับสนุน -  

คําอธิบาย 
  •   ผลสําเร็จของการบริหารงบประมาณประจําปีพิจารณาอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมของ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยไม่รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม
ระหว่างปีงบประมาณหรือเงินงบประมาณที่ไม่สามารถดําเนินการเบิกจ่ายได้ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่ให้เบิกจ่ายได้ 
หรืออยู่ระหว่างการตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อดําเนินการเบิกจ่ายตามกฎหมายตลอดจนงบบุคลากรที่ยังไม่มีการบรรจุหรือ
แต่งตั้ง และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อดําเนินกิจกรรมในภารกิจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ท้ังนี้  
ให้ใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากสํานักการคลังและงบประมาณหรือข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
แบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) สูตรการคํานวณเป็นดังนี้ 



 - ๙๘ - 
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สูตรการคํานวณ 

  =       ×  ๑๐๐ 

 

 •   การคํานวณเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะไม่รวมงบประมาณที่สํานักงานประหยัดได้และไม่ได้ 
นําเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ต่อ ท้ังนี้ ขอให้ส่วนราชการรายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดได้
ดังกล่าว (งบประมาณเหลือจ่าย) เพื่อใช้ประกอบการประเมินผล 

• ในกรณีท่ีส่วนราชการนําเงินงบประมาณที่ประหยัดได้จากโครงการเดิมไปใช้ในโครงการอื่นๆ การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของโครงการใหม่จะนํามาใช้คํานวณอัตราการเบิกจ่ายด้วย 

• ในกรณีท่ีส่วนราชการมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้จ่ายในรายการใดๆ จะต้องนํามาใช้คํานวณอัตรา
การเบิกจ่ายด้วย 
 

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

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม  ร้อยละ ๘๕ 
๒ อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม  ร้อยละ ๘๗.๕ 
๓ อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม  ร้อยละ ๙๐ 
๔ อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม  ร้อยละ ๙๒.๕ 
๕ อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม  ร้อยละ ๙๕ 

 

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล  

๑. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ  

• ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายรายจ่าย
ในภาพรวมของส่วนราชการทั้งท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ  
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
• กรณีท่ีส่วนราชการมีงบประมาณรายจ่ายเหลือจ่าย หมายถึง ส่วนราชการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซ้ือจัดจ้างแล้วนั้น งบประมาณในส่วน  
ท่ีเหลือจ่ายจะถือว่าเป็นงบประมาณที่สามารถประหยัดได้ ท้ังนี้ หากส่วนราชการไม่ได้นําเงินงบประมาณส่วนนี้ไปใช้จ่ายใน
ภารกิจ/โครงการอื่น ๆ ต่อ ขอให้ส่วนราชการรายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดได้ดังกล่าว (งบประมาณเหลือจ่าย) เพื่อ
ใช้ประกอบการประเมินผล โดยแสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน ดังนี้  
• วงเงินงบประมาณที่ประหยัดได้ พร้อมทั้งระบุภารกิจ/โครงการ ประเภทงบรายจ่าย และรายการของงบประมาณ  

ท่ีสามารถประหยัดได้ 
• เอกสารการรายงานการใช้งบประมาณของส่วนราชการที่ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 

 แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (แบบ สงป. ๓๐๒) 

 เอกสาร/หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ท่ีได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจ        

 เอกสาร/หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ท่ีได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจ        

เงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมที่ได้รับจัดสรร 
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แนวทางการประเมินผล  
หมายเหตุ : 
                    การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) ขอให้ 
ส่วนราชการสรุปผลการดําเนินงาน ส่วนเอกสาร/หลักฐาน ท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ ขอให้จัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการ 
เพื่อพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
๒. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จากเจ้าภาพหลัก (ผู้รายงาน) และหน่วยงานหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง
ต่างๆ 

 

ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ระดับความสาํเร็จของการตรวจสอบภายใน 
                     สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร       น้ําหนักร้อยละ ๔ 
                     สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา             น้ําหนักร้อยละ ๔ 

 

ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
เจ้าภาพหลัก    กลุ่มตรวจสอบภายใน (ผู้รายงาน)   

 หน่วยงานสนับสนุน   สํานักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร สํานักงานเลขานุการ ก.ร.   
   สํานักบริหารงานกลาง สํานักพัฒนาบุคลากร สํานกัการคลังและงบประมาณ  
   สํานักการพิมพ์ สํานักรักษาความปลอดภัย สํานักประชาสัมพันธ์   
   สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา   
   สํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สํานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   
   สํานักวิชาการ สาํนักสารสนเทศ สํานักการประชุม สํานักกฎหมาย   
   สํานักรายงานการประชุมและชวเลข สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓   
   สํานักภาษาต่างประเทศ สํานักนโยบายและแผน  
   กลุ่มงานผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร    

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เจ้าภาพหลัก   กลุ่มตรวจสอบภายใน (ผู้รายงาน)  
 สํานักการคลังและงบประมาณ 
หน่วยงานสนับสนุน สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักบริหารงานกลาง   

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

คําอธิบาย 
การตรวจสอบภายใน  หมายถึง  กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คําปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ   

ซ่ึงจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการ
บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
การควบคุม และการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบ 
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ความสําเร็จของการตรวจสอบภายในภาคราชการ พิจารณาจากความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ในการปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน   

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ • จัดทํากระดาษทําการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ โดยแสดงให้เห็นรายละเอียด ดังนี้ 
- ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงที่นํามาใช้ 
- การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
- การจัดลําดับความเสี่ยง 

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

- วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน 
- ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
- การจัดสรรทรัพยากร 
- แนวทางการปฏิบัติงาน 

๔ • จัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบ และเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่มีในรายงานฯ 
• รายงานผลการดําเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการสั่งการ 

๕ • มีการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการตรวจสอบการดําเนินงาน โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน รวมทั้งมีการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้แก่
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 
การพิจารณาระดับคะแนนแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๔  ขั้นตอน  โดยมีระดับคะแนน  ดังนี้ 
 

ขั้นตอน คะแนนเต็ม 

๑ ๑.๐๐  คะแนน 

๒  ๒.๐๐  คะแนน 

๓ ๑.๐๐  คะแนน 

๔ ๑.๐๐  คะแนน 

รวม ๕.๐๐  คะแนน 

 

เงื่อนไข : 
 ให้ส่วนราชการจัดส่งเอกสารข้อมูล เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประเมินผลตามเกณฑ์ตัวชี้วัดนี้ให้สํานักกํากับและ
พัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ดังนี้ 
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เอกสารที่ต้องจัดส่ง กําหนดส่ง 

๑  แผนการตรวจสอบประจําปีท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว พร้อมท้ัง เอกสารหรือ
หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 

ภายในเดือนธันวาคม  ๒๕๕๔ 

๒  แผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องตามแผนการตรวจสอบประจําปีท่ีวางไว้  ดังนี ้
๒.๑) การตรวจสอบด้านการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ  

(อย่างน้อย ๑  เรื่อง) 
๒.๒) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน (อย่างน้อย ๒  เรื่อง) 

ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ 

๓. รายงานผลการตรวจสอบภายใน 

ยกเว้น  การตรวจสอบที่ดําเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕  เม่ือ
เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือสั่งการแล้วให้จัดส่งภายใน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

จัดส่งทันทีหลังจากที่นําเสนอหัวหน้า
ส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หรือสั่งการแล้ว 

เหตุผล  : 
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ

ภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
เพื่อให้ส่วนราชการมีข้อมูลการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและกํากับดูแลการปฏิบัติงานขององค์กร 

ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดในยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ อีกท้ังเป็นการป้องกันการทุจริตได้อีกทางหนึ่ง
เพื่อให้ส่วนราชการได้เห็นถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
แนวทางการประเมินผล :  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
๑ ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 

• จัดทํากระดาษทําการประเมิน
ความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 
โดยแสดงให้เห็นรายละเอียด ดังนี้ 

- ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์
ความเสี่ยงที่นํามาใช้ 

- การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
- การจัดลําดับความเสี่ยง 

•   เอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการได้จัดทํากระดาษทําการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการ
ตรวจสอบโดยแสดงให้เห็นรายละเอียด ดังนี้ 

 มีการระบุปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงท่ีนํามาใช้ในการประเมิน
ความเสี่ยง 

 มีการแสดงรายละเอียดให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 มีการจัดลําดับความเสี่ยงและผลสรุปท่ีได้ใช้ในการวางแผนการตรวจสอบ 

๒ และ ๓ ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 

 

 

 

• จัดทําแผนการปฏิบัติงาน 
(Engagement Plan) ตามแผนการ
ตรวจสอบประจําปี โดยจะต้อง
แสดงให้เห็นรายละเอียด ดังนี้ 

- วัตถุประสงค์ของการ
ปฏิบัติงาน 

- ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
- การจัดสรรทรัพยากร

แนวทางการปฏิบัติงาน 
- แนวทางการปฏิบัติงาน 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเช่นเดียวกับ ระดับคะแนน 
๑ พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่า หน่วยงานตรวจสอบภายในของ  
ส่วนราชการได้มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตาม
แผนการตรวจสอบประจําปี โดยจะต้องแสดงให้เห็นรายละเอียด ดังนี้ 

 วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน 
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
 การจัดสรรทรัพยากรแนวทางการปฏิบัติงาน 

• เอกสาร/หลักฐานที่ แสดงให้ เห็นว่ าหน่วยราชการภายในของ  
ส่วนราชการ มีการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปีท่ีวางไว้ให้
จัดทําแผนการปฏิบัติงาน ซ่ึงประกอบด้วยเรื่องที่จะตรวจสอบ ดังนี้ 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
 การตรวจสอบด้านการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ

ข้อบังคับ(อย่างน้อย ๑ เรื่อง) 
 การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน (อย่างน้อย 

๒ เรื่อง)  

๔ ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 

• จั ด ทํ า ร าย ง านผลการ
ตรวจสอบครบถ้วนตามที่กําหนด
ในแผนการตรวจสอบ และเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้
ความเห็นชอบ หรือสั่งการให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะที่มีในรายงานฯ 
 
 
 
• รายงานผลการดําเนินการ

ตามท่ีหัวหน้าส่วนราชการสั่งการ 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเช่นเดียวกับระดับคะแนน 
๑, ๒ และ ๓ พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ ได้ดําเนินการดังนี้ 

 จัดทํารายงานผลการตรวจสอบซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนตามท่ี
กําหนดในแผนการตรวจสอบ 

 รายงาน/บันทึก ท่ีได้นําเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ หรือสั่งการให้หน่วยราชการที่ เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะที่มีในรายงาน 

• รายงาน/บันทึกผลการดําเนินการที่หัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้
หน่วยงานภายในส่วนราชการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

๕ ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 

• มี ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการ
ตรวจสอบการดํ าเนินงาน โดย
วิ เ ค ร าะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือ
การดําเนินงาน  รวมทั้งมีการแสดง
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเช่นเดียวกับ  ระดับคะแนน 
๑, ๒, ๓ และ ๔ พร้อมท้ังเอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยงานภายในของ
ส่วนราชการ  ได้จัดทํารายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการ
ตรวจสอบการดําเนินงาน โดยผลการตรวจสอบได้แสดงว่าการวิเคราะห์และ
ประเมินผลว่าการดําเนินงานในเรื่องที่ตรวจสอบมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานในเรื่องนั้นๆ 
หรือไม่ อย่างไร  และมีการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้แก่
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

 รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการตรวจสอบการ
ดําเนินงาน ท่ีมีเนื้อหาการตรวจสอบที่วิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการดําเนินงาน และมีการแสดงความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

๒. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จากเจ้าภาพหลัก (ผู้รายงาน) และหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ 

 

 

 

 

 



 - ๑๐๓ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

 ประเด็นการประเมิน  :    การจัดทําตน้ทนุต่อหน่วย 

ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความสาํเร็จของการจดัทําต้นทนุต่อหน่วยผลผลิตและดําเนนิงานตามแผน 
 เพิ่มประสทิธภิาพการดําเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

               สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  น้ําหนักร้อยละ ๕  
               สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา             น้ําหนักร้อยละ ๕ 

ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
เจ้าภาพหลัก    สํานักการคลังและงบประมาณ(ผู้รายงาน)   
 สํานักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร สํานักงานเลขานุการ ก.ร. สํานักบริหารงานกลาง  

 สํานักพัฒนาบคุลากร สํานักการพิมพ์ สํานักรักษาความปลอดภัย   
 สํานักประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา   

  สํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สํานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   
  สํานักวิชาการ สํานักสารสนเทศ สํานักการประชุม สํานักกฎหมาย   
  สํานักรายงานการประชุมและชวเลข สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓   
  สํานักภาษาต่างประเทศ  สํานักนโยบายและแผน กลุ่มงานผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร   
  กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 หน่วยงานสนับสนุน        - 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เจ้าภาพหลัก    สํานักการคลังและงบประมาณ  (ผู้รายงาน)   
 สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักบริหารงานกลาง   

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

หน่วยงานสนับสนุน         - 
 
คําอธิบาย 
 •  ความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดทําบัญชีต้นทุน 
ต่อหน่วยผลผลิตตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดและนําเอาผลการคํานวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรของหน่วยงาน    
ให้เกิดประสิทธิภาพ 

• การดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ หมายถึงการที่    
ส่วนราชการสามารถดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้แล้วเสร็จ
ครบถ้วนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 
 



 - ๑๐๔ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เกณฑ์การให้คะแนน   
 กําหนดเป็นระบบขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

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

 

โดยที่ : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ • ส่วนราชการมีการระบุต้นทุนทางตรงเข้าสู่กิจกรรมย่อยหรือศูนย์ต้นทุนในระบบ GFMIS และส่งมอบ 
ให้หน่วยงานในองค์กรร่วมตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม สําหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒ • จัดทําบัญชีต้นทุนผลผลิตย่อยและกิจกรรมย่อย  สําหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคํานวณต้นทุนตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให้
สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางทราบ 
• จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยพิจารณาจากรายงานผลการวิเคราะห์
รายละเอียดของต้นทุนที่เกิดขึ้น ซ่ึงแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตขององค์กร 
พร้อมท้ังกําหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ชัดเจน และแผนฯ ดังกล่าว
ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

๓ • เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้ง วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว และจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ 
• ดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ สําเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายที่กาํหนด 

๔ • ดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ สําเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมายที่กําหนด 
๕ • ดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ได้แล้วเสร็จครบถ้วนตามเป้าหมายที่กําหนด 

• จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

เงื่อนไข  : 
- การดําเนินการในระดับคะแนนที่ ๑, ๒ และ ๓ ให้ดําเนินการแล้วเสร็จภายใน ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
- การดําเนินการในระดับคะแนนที่ ๔ ให้ดําเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
- การดําเนินการในระดับคะแนนที่ ๕ ให้ดําเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

เพื่อให้มีข้อมูลการเงินที่นําไปใช้ในการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน นําไปสู่การบริหารราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารงบประมาณ 
 

 



 - ๑๐๕ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

แนวทางการประเมินผล :  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ๑ • ส่วนราชการมีการระบุ
ต้นทุนทางตรงเข้าสู่กิจกรรม
ย่อยหรือศูนย์ต้นทุนในระบบ 
GFMIS และส่งมอบให้หน่วยงาน
ในองค์กรร่วมตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสม สําหรับข้อมูล
ค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงรายละเอียดการระบุต้นทุนทางตรงเข้า
สู่กิจกรรมย่อย ท่ีได้จัดทําแล้วเสร็จ ดังนี้ 

 เอกสาร/หลักฐาน ท่ีแสดงถึงการที่ส่วนราชการระบุต้นทุน
ทางตรงเข้าสู่กิจกรรมย่อยหรือศูนย์ต้นทุนในระบบ GFMIS 

 เอกสาร/หลักฐาน ท่ีแสดงถึงการที่ส่วนราชการส่งมอบให้
หน่วยงานในองค์กรร่วมตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม สําหรับ
ข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ผลการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม สําหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ๒ • จัดทําบัญชีต้นทุนผลผลิต
ย่อยและกิจกรรมย่อย  สําหรับ
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  
ตามหลักเกณฑ์และวิ ธี การท่ี
กรมบั ญชี กลางกํ าหนดไ ด้ 
แล้วเสร็จ และรายงานผลการ
คํานวณต้นทุนตามรูปแบบท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอ
ให้ สํ านั กงบประมาณ  และ
กรมบัญชีกลางทราบ 
 
 
 
 
 
• จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๕๕ 
โดยพิจารณาจากรายงานผล
การวิเคราะห์รายละเอียดของ
ต้นทุนที่เกิดขึ้น ซ่ึงแผนดังกล่าว
ต้องสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์
ต้นทุนผลผลิตขององค์กร พร้อม
ท้ังกําหนดเป้าหมายการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ชัดเจน และแผนฯ 
ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบ
จากหัวหน้าส่วนราชการ 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินการเช่นเดียวกับระดับคะแนน 
๑ พร้อมทั้งรายละเอียดการจัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยทุกผลผลิตย่อยและ
กิจกรรมย่อย ดังนี้ 

 รายงานผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย และ 
กิจกรรมย่อย ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดที่ได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าส่วนราชการ  

 ท้ังนี้ วันที่แล้วเสร็จของรายงานผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต อ้างอิงจากวันท่ีผู้มีอํานาจลงนามเห็นชอบต่อรายงานฯ 
ดังกล่าว 

 สําเนาหนังสือนําส่งรายงานฯ ให้กับสํานักงบประมาณ และ 
กรมบัญชีกลาง  

 ในการจัดทําบัญชีต้นทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องใช้
ข้อมูลทางบัญชีตั้ งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๔  

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

 ใช้ข้อมูลจากรายงานผลการวิเคราะห์รายละเอียดต้นทุนที่
เกิดขึ้น 

 มีรายละเอียดสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของ
องค์กร 

 มีการกําหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่ีชัดเจน 

   รายงาน/บันทึก ท่ีได้นําเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณา 
  ให้ความเห็นชอบแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ  
  พ.ศ.๒๕๕๕  

 



 - ๑๐๖ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ๓ • เปรียบเทียบผลการคํานวณ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่าง
ปีงบประมาณ พ .ศ .๒๕๕๓ 
และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
หรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้ง 
วิ เ ค ร า ะห์ ถึ ง ส า เ ห ตุ ข อ ง 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
และจัดทํารายงานสรุปผลการ
วิ เคราะห์ ต้ นทุ นต่ อหน่ วย
ผลผลิตได้แล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 

• ดําเนินการตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพฯ สําเร็จไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย
ท่ีกําหนด 
 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเช่นเดียวกับระดับคะแนน ๒ 
พร้อมทั้ง รายละเอียดการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต ท่ีได้จัดทําแล้วเสร็จในระดบัคะแนน ๓ ดังนี้ 

 รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากผู้มีอํานาจ โดยเนื้อหาของรายงานฯ ดังกล่าว 
ประกอบด้วย 

- สรุปผลการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการคํานวณ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในต้นทุนผลผลิตภาพรวม 
พร้อมท้ังเปรียบเทียบและวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต กิจกรรม 
ตามหน่วยงาน (หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน) 
- สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในต้นทุนผลผลิต
ภาพรวม และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในต้นทุนผลผลิต 
กิจกรรมตามหน่วยงาน  (หน่วยงานหลักและหน่วยงาน
สนับสนุน) 

 รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
• เ อกสาร /หลั กฐานที่ แ สดงถึ ง การดํ า เนิ น ง านตามแผน เพิ่ ม  
ประสิทธิภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ร้อยละ ๘๐ ประกอบด้วย 

 รายงานการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด 
 ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ท่ีแสดงถึงคามก้าวหน้า

ของงานเทียบกับระยะเวลาที่กําหนดตามแผน 
 วันที่ดําเนินการแล้วเสร็จของแต่ละกิจกรรม 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ๔ • ดําเนินการตามแผน
เพิ่มประสิทธิภาพฯ สําเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของ
เป้าหมายที่กําหนด 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเช่นเดียวกับระดับคะแนน 
๑, ๒, และ ๓ พร้อมท้ังเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานตาม
แผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ  ปีงบประมาณ  พ .ศ .๒๕๕๕  ร้อยละ  ๙๐ 
ประกอบด้วย 

 รายงานการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด 
 ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ท่ีแสดงถึงคามก้าวหน้าของ 

งานเทียบกับระยะเวลาที่กําหนดตามแผน 
 วันที่ดําเนินการแล้วเสร็จของแต่ละกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๑๐๗ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเช่นเดียวกับระดับ
คะแนน ๑, ๒, ๓ และ ๔ พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐาน ท่ีแสดงถึงการ
ดําเนินงานในระดับคะแนน ๕ ดังนี้ 

 รายงานผลการดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซ่ึงได้ดําเนินการแล้วเสร็จ
ครบถ้วน 
 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จตามแผนเพิ่ม

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 
 รายงานนําเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาเห็นชอบ 
 เอกสารที่แสดงว่าหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาเห็นชอบรายงาน 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 

 

• ดําเนินการตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพฯ ได้แล้วเสร็จ
ครบถ้ วนตาม เป้ าหมาย ท่ี
กําหนด 
 
 
 
 

 
• จัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน และผลสําเร็จตาม
แผนเพิ่ มประสิทธิภาพการ
ดํ า เนิ นงาน  ปี งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

 

 

มิติที่ ๔ : มิติด้านการพัฒนาองค์กร                              น้ําหนักร้อยละ    ๒๕ 

 ประเด็นการประเมิน  :    การพัฒนาบริหารจัดการ 

     ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความสาํเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
            สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  น้ําหนักร้อยละ ๒๕ 
            สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   น้ําหนักร้อยละ ๒๕ 

 

คําอธิบาย 
• การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ท่ีผ่านมา   

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้มุ่งเน้นการปรับปรุงองค์กร  โดยการวัดความสําเร็จของการดําเนินการและผลลัพธ์เป็นสําคัญ   
ซ่ึงผู้บริหารจะต้องให้ความสําคัญกับการกํากับติดตามและผลักดันให้แผนพัฒนาองค์การดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ 

• การพัฒนาองค์กรจะใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental level)  
เป็นกรอบการประเมินเนื่องจากเป็นเกณฑ์ท่ีสามารถบ่งชี้ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการได้อย่าง
ชัดเจน ซ่ึงเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสะท้อนถึงระดับการพัฒนา
ของส่วนราชการในระดับท่ีกระบวนการหรือระบบเริ่มใช้ได้ผล  ดังนี้ 

- มีกระบวนการ/ระบบที่มีประสิทธิภาพและทําอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับกิจกรรมในหัวข้อที่
ประเมิน (Approach) 



 - ๑๐๘ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

- กระบวนการ/ระบบ เป็นที่เข้าใจยอมรับและเริ่มมีบทบาทสนับสนุนกระบวนการ/กิจกรรม 
ในกิจกรรมด้านนี้ (Deployment) 

- องค์กรเริ่มมีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบของกิจกรรมด้านนี้ อาจมีการ
ปรับปรุงให้กระบวนการ/ระบบดีขึ้นบ้าง (Learning) 

- กระบวนการ/ระบบเกี่ยวกับกิจกรรมด้านนี้สอดรับ สนับสนุนกิจกรรมระดับสําคัญขององค์กร 
ท่ีระบุไว้ในภารกิจ/ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ(Integration) 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  หมายถึง ความสําเร็จ 
ท่ีส่วนราชการนําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงเป็นกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลไปใช้ 
เป็นกรอบแนวทางในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self-assessment)  และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการ
บริหารจัดการของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงองค์การและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการสู่ระดับมาตรฐาน
เทียบเท่าสากล 

• ตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ”  น้ําหนักร้อยละ ๒๕  
แบ่งออกเป็น ๓  ตัวชี้วัดย่อย  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก (ร้อยละ) 
๘.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
สํานักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร 
• หมวด ๒ และหมวด ๕ 
สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
• หมวด ๕ และหมวด ๖ 

๘ 

๘.๒ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ความสําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด ๗) 

๑๕ 

๘.๓  ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทาง       
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

๒ 

รวม ๒๕ 



 - ๑๐๙ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ตัวชี้วัดที่ ๘.๑  ระดับความสําเร็จของการดําเนนิการผ่านเกณฑค์ุณภาพการบริหารจัดการ          
               ภาครัฐระดับพืน้ฐาน 
 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  น้ําหนักร้อยละ ๘ 
 สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา            น้ําหนักร้อยละ ๘ 
 

 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
         หมวดที่ ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบ    
 เจ้าภาพหลัก    สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน) 
  สํานักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร  สํานักงานเลขานุการ ก.ร. สํานักบริหารงานกลาง  
  สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักการคลังและงบประมาณ  สํานักการพิมพ์   
  สํานักรักษาความปลอดภัย  สํานักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ 
  โทรทัศน์รัฐสภา สํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ  สํานักความสัมพันธ์ระหว่าง  
  ประเทศ  สํานักวิชาการ สํานักสารสนเทศ สํานักการประชุม สํานักกฎหมาย  
  สํานักรายงานการประชุมและชวเลข สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓  สํานักภาษาต่างประเทศ    
  กลุ่มงานผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 หน่วยงานสนับสนุน  - 
 

           หมวดที่ ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ    
เจ้าภาพหลัก    สํานักบริหารงานกลาง (ผู้รายงาน) 
 สํานักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร  สํานักงานเลขานุการ ก.ร.   
 สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักการคลังและงบประมาณ  สํานักการพิมพ์   
 สํานักรักษาความปลอดภัย  สํานักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ 
 โทรทัศน์รัฐสภา สํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ  สํานักความสัมพันธ์  

  ระหว่างประเทศ  สํานักวิชาการ สํานักสารสนเทศ สํานักการประชุม สํานักกฎหมาย  
 สํานักรายงานการประชุมและชวเลข สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓  สํานักภาษาต่างประเทศ    
 สํานักนโยบายและแผน กลุ่มงานผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร   
 กลุ่มตรวจสอบภายใน 
หน่วยงานสนับสนุน  - 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
  หมวดที่ ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
เจ้าภาพหลัก สํานักนโยบายและแผน  (ผู้รายงาน) 

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

หน่วยงานสนับสนุน - 
 



 - ๑๑๐ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  หมวดที่ ๖ การจัดการกระบวนการ 
เจ้าภาพหลัก สํานักนโยบายและแผน  (ผู้รายงาน) 

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

 หน่วยงานสนับสนุน - 

คําอธิบาย : 
 การดําเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานจํานวน  ๒ หมวด  น้ําหนัก 
หมวดละ ๔ ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้เลือกหมวดการดําเนินการ ดังนี้ 

 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
   หมวดที่ ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
   หมวดที่ ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
   หมวดที่ ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 

   หมวดที่ ๖ การจัดการกระบวนการ 

• ส่วนราชการจะดําเนินการเพื่อให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
ตามจํานวนหมวดที่เหลือซ่ึงส่วนราชการจะใช้แผนพัฒนาองค์การประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ท่ีได้จัดทําขึ้นเป็นเครื่องมือในการ
กํากับ  ติดตาม  เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ฯ  ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

วัดความสําเร็จของกระบวนการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานในหมวด 
ท่ีดําเนินการแต่ละหมวด โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น ดังนี้ (ในแต่ละหมวด) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
การประเมินผล 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 

๔ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

ท้ังนี้  เกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐดังกล่าวจะมีรายละเอียดในคู่มือคําอธิบายตัวชี้วัด
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 

ตัวชี้วัด หมวดท่ีเหลือ ๑ หมวดท่ีเหลือ  ๒ รวม 

ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ๔ ๔ ๘ 



 - ๑๑๑ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ตัวชี้วัดที่ ๘.๒  ระดับความสาํเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ 
 ของผลลพัธ์การดําเนนิการของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ 
 ภาครัฐระดบัพื้นฐาน (หมวด ๗) 

    สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร     น้ําหนักร้อยละ  ๑๕ 
    สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา    น้ําหนักร้อยละ  ๑๕ 

 
คําอธิบาย : 

• ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการของ
ส่วนราชการ หมายถึง การวัดความสําเร็จของผลลัพธ์ของการพัฒนาองค์การ (หมวด ๗) ของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  

• ตัวชี้ วัดหมวด  ๗  เป็นการสะท้อนผลลัพธ์ของการปรับปรุ งองค์การ ท้ังในหมวดที่ดํ า เนินการและ               
หมวดท่ีไม่ได้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้ส่วนราชการให้ความสําคัญกับการดําเนินการที่ครอบคลุม 
ทุกหมวด โดยได้กําหนดตัวชี้วัดท่ีสําคัญที่ควรสะท้อนผลลัพธ์ในแต่ละหมวด  

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

(ร้อยละ) หมวด 

 

ตัวชี้วัด 

 

น้ําหนัก 

ร้อยละ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๘.๒.๑ ๑ RM ๑ : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนํา 
องค์การของผู้บรหิาร 

๒ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

๘.๒.๒ ๒ 
RM ๒ : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของความเสี่ยงที่ลดลง 
จากการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

๒ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 

๘.๒.๓ ๓ 
RM ๓.๑ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่วนราชการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

๑ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

๘.๒.๔ ๓ RM ๓.๒ : ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินการตามแผน
ปรับปรุงการให้บริการ 

๑ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

๘.๒.๕ ๔ 
RM ๔.๑ : ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย
ของฐานข้อมูลท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร์อย่างน้อย ๑ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

๑ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

๘.๒.๖ ๔ 
RM ๔.๒ : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จจาก
ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้
อย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ท่ีสอดคล้องกับองค์ความรู้ท่ีจําเป็น
เพื่อบรรลุประสิทธิผลในมิติท่ี ๑ 

๒ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๘.๒.๗ ๕ RM ๕.๑ : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีดสมรรถนะ
ท่ีส่วนราชการกําหนด (Competency Level) 

๑ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

๘.๒.๘ ๕ RM ๕.๒ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการสร้างความผาสุก  
ของบุคลากร 

๑ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 



 - ๑๑๒ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

(ร้อยละ) หมวด 

 

ตัวชี้วัด 

 

น้ําหนัก 

ร้อยละ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๘.๒.๙ ๕ 
RM ๕.๓ : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : 
PMS) 

๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๘.๒.๑๐ ๖ 
RM ๖.๑ : จํานวนกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงให้ผล
ดําเนินการดีขึ้น 

๑ ๑ 
กระบวน 

การ 

- ๒ 
กระบวน 

การ 

- ๓ 
กระบวน 

การ 
๘.๒.๑๑ ๖ RM ๖.๒ : ร้อยละความสําเร็จของการรักษามาตรฐาน

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
๑ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ 

รวมน้ําหนัก (ร้อยละ) ๑๕  

 

• ตัวชี้วัดที่ ๘.๒.๑ (หมวด ๑) 
 RM ๑ : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนําองค์การของผู้บริหาร (น้ําหนักร้อยละ ๒) 
 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าภาพหลัก     สํานักนโยบายและแผน  (ผู้รายงาน) 
หน่วยงานสนับสนุน สํานักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร  สํานักงานเลขานุการ ก.ร.  สํานักบริหารงานกลาง 

 สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักการคลังและงบประมาณ  สํานักการพิมพ์   
 สํานักรักษาความปลอดภัย  สํานักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ 

 โทรทัศน์รัฐสภา สํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ  สํานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
 สํานักวิชาการ สาํนักสารสนเทศ สํานักการประชุม สํานักกฎหมาย  
 สํานักรายงานการประชุมและชวเลข สํานักกรรมาธิการ ๑ , ๒ , ๓  สํานักภาษาต่างประเทศ    
 กลุ่มงานผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าภาพหลัก     สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน) สํานักบริหารงานกลาง สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
หน่วยงานสนับสนุน สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานักประชาสัมพันธ์  สํานักการคลังและงบประมาณ   

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

คําอธิบาย 
• บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ  ลกูจ้างประจํา หรือลูกจ้างชั่วคราวตามท่ีระบุไว้ในลักษณะสําคัญ

ขององค์กรข้อ ๓ 
• การวัดความพึงพอใจต้องครอบคลุมทุกกลุ่มของบุคลากรตามท่ีส่วนราชการระบุไว้ในลักษณะสําคัญขององค์กร 

ข้อ ๓ 
 



 - ๑๑๓ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

• ประเด็นการวัดการนําองค์การของผู้บริหาร ต้องครอบคลุม ๕ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑) การกําหนดทิศทางขององค์การ   
 ๒) การสื่อสารและการสร้างความเข้าใจทิศทางขององค์กรให้บุคลากรรับรู้   
 ๓) การสร้างบรรยากาศและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ    
 ๔) การให้ความสําคัญเรื่องธรรมาภิบาลขององค์การ  และ  
 ๕) การเป็นตัวอย่างที่ดี (role model) ของผู้บริหารในการดําเนินการเรื่องต่าง ๆ (เช่น สอดคล้องกับค่านิยม ปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ เป็นต้น) 
• เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดท่ี ๘.๒.๑ (หมวด ๑) RM ๑ 
 

ตัวชี้วัด ระดับคะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๘.๒.๑ 
RM ๑ 

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนํา
องค์การของผู้บรหิาร 

๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 
• ตัวชี้วัดที่ ๘.๒.๒ (หมวด ๒) 
 RM ๒ : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความเสี่ยงที่ลดลงจากการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (น้ําหนักร้อยละ ๒) 
 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

ผู้รับผิดชอบ    
เจ้าภาพหลัก    สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน) 
   สํานักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร  สํานักงานเลขานุการ ก.ร.  สํานักบริหารงานกลาง   

 สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักการคลังและงบประมาณ  สํานักการพิมพ์   
 สํานักรักษาความปลอดภัย  สํานักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ 
 โทรทัศน์รัฐสภา สํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ  สํานักความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ  

 สํานักวิชาการ สาํนักสารสนเทศ สํานักการประชุม สํานักกฎหมาย  
 สํานักรายงานการประชุมและชวเลข สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓  สํานักภาษาต่างประเทศ    
 กลุ่มงานผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 หน่วยงานสนับสนุน - 
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ผู้รับผิดชอบ   

เจ้าภาพหลัก    สํานักนโยบายและแผน  (ผู้รายงาน) 
  สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานักประชาสัมพันธ์  สํานักบริหารงานกลาง   

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

หน่วยงานสนับสนุน - 
คําอธิบาย 

• ความเสี่ยงที่ลดลง  หมายถึง เหตุการณ์หรือผลกระทบที่ลดลงจากการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง    
ในระดับองค์กร  



 - ๑๑๔ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

• วัดจากตัวชี้วัดผลลัพธ์ท่ีกําหนดในแผนบริหารความเสี่ยง ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นความเสี่ยง       
ท่ีลดลง (ไม่รวมถึงตัวชี้วัดร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนฯ)เมื่อเทียบกับผลการดําเนินการในปีท่ีผ่านมา  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔) 

• เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดท่ี ๘.๒.๒ (หมวด ๒) จะพิจารณาจาก 
 

ตัวชี้วัด ระดับคะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๘.๒.๒ 
RM ๒ 

ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของความเสี่ยงที่ลดลงจาก
การดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 

 
• ตัวชี้วัดที่ ๘.๒.๓ (หมวด ๓) 
 RM ๓.๑ :  ร้อยละความพึงพอใจของเครือข่ายที่มีต่อกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ (น้ําหนักร้อยละ ๑) 

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ผู้รับผิดชอบ    
เจ้าภาพหลัก    สํานักประชาสัมพันธ์ (ผู้รายงาน) สํานักการประชุม 
หน่วยงานสนับสนุน  - 

 RM ๓.๑ :  ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่วนราชการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

   ผู้รับผิดชอบ   
  เจ้าภาพหลัก    สํานักวิชาการ (ผู้รายงาน) สํานักกฎหมาย 
  หน่วยงานสนับสนุน -   

คําอธิบาย 

• กิจกรรมการมีส่วนร่วมให้เป็นไปตาม CS๖ ของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

• วัดจากค่าเฉลี่ยของร้อยละความพึงพอใจของแต่ละกิจกรรมที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

• เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดท่ี ๘.๒.๓ (หมวด ๓) RM ๓.๑ จะพิจารณาจาก 
 

ตัวชี้วัด ระดับคะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๘.๒.๓ 

RM ๓.๑ 
ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
ท่ีส่วนราชการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วม 

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

 

• ตัวชี้วัดที่ ๘.๒.๔ (หมวด ๓) 
RM ๓.๒ : ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนปรับปรุงการให้บริการ (น้ําหนักร้อยละ ๑)  
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ผู้รับผิดชอบ   
เจ้าภาพหลัก    สํานักบริหารงานกลาง (ผู้รายงาน) 

 สํานักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร  สํานักงานเลขานุการ ก.ร.  สํานักบริหารงานกลาง 
 สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักการคลังและงบประมาณ  สํานักการพิมพ์   
 สํานักรักษาความปลอดภัย  สํานักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ 
 โทรทัศน์รัฐสภา สํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ  สํานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   
 สํานักวิชาการ สาํนักสารสนเทศ สํานักการประชุม สํานักกฎหมาย  
 สํานักรายงานการประชุมและชวเลข สํานักกรรมาธิการ ๑ , ๒ , ๓  สํานักภาษาต่างประเทศ    

 กลุ่มงานผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  กลุ่มตรวจสอบภายใน 
หน่วยงานสนับสนุน - 



 - ๑๑๕ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับผิดชอบ   
เจ้าภาพหลัก    สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน) 

 สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานักประชาสัมพันธ์  สํานักบริหารงานกลาง   
 สํานักการคลังและงบประมาณ  สํานักการต่างประเทศ  สํานักวิชาการ   

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

สํานักการพิมพ์  กลุ่มตรวจสอบภายใน 
หน่วยงานสนับสนุน - 

คําอธิบาย 
• ส่วนราชการมีการวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ววิเคราะห์ 

ว่ามีองค์ประกอบด้านใดบ้างที่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียประสงค์ให้มีการให้บริการในรูปแบบ ช่องทาง หรือวิธีการใด 
เพื่อให้บริการในรูปแบบดังกล่าวบ้าง หรือพัฒนาให้มีคุณภาพในการให้บริการให้ดีขึ้น เพื่อสร้างความประทับใจและภาพลักษณ์
ท่ีดีขององค์กร หากผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ เสียไม่พึงพอใจส่วนราชการต้องวิ เคราะห์หาสาเหตุ เพื่อปรับปรุง 
การทํางานตามสาเหตุท่ีวิเคราะห์ได้ 

• กําหนดแผนงาน/แนวทางการปรับปรุงการให้บริการ 
• วัดจากความสําเร็จในการปรับปรุงการให้บริการตามแผนการปรับปรุงการให้บริการที่ส่วนราชการกําหนด 
• เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดท่ี ๘.๒.๔ (หมวด ๓) RM ๓ จะพิจารณาจาก 
 

ตัวชี้วัด ระดับคะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๘.๒.๔ 

RM ๓.๒ 
ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินการตามแผน
ปรับปรุงการให้บริการ 

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

 
• ตัวชี้วัดที่ ๘.๒.๕ (หมวด ๔) 

RM ๔.๑ : ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์อย่างน้อย           
๑ ประเด็นยุทธศาสตร์  (น้ําหนักร้อยละ ๑)   
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ผู้รับผิดชอบ   
เจ้าภาพหลัก    สํานักสารสนเทศ (ผู้รายงาน) 

   สํานักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร  สํานักงานเลขานุการ ก.ร.  สํานักบริหารงานกลาง   
   สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักการคลังและงบประมาณ  สํานักการพิมพ์   

 สํานักรักษาความปลอดภัย  สํานักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ 
   โทรทัศน์รัฐสภา สํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ  สํานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   
   สํานักวิชาการ สาํนักการประชุม สํานักกฎหมาย สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  
   สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓  สํานักภาษาต่างประเทศ  สํานักนโยบายและแผน  

 กลุ่มงานผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  กลุ่มตรวจสอบภายใน 
หน่วยงานสนับสนุน - 
 
 
 
 



 - ๑๑๖ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เจ้าภาพหลัก    สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ผู้รายงาน) 

 สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานักประชาสัมพันธ์  สํานักบริหารงานกลาง    
 สํานักการคลังและงบประมาณ  สํานักการต่างประเทศ  สํานักวิชาการ   

สํานักการประชุม  สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓   
สํานักกฎหมาย  สํานักภาษาต่างประเทศ  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  สํานักการพิมพ์  สํานักนโยบายและแผน  
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานสนับสนุน - 
คําอธิบาย 

• การพิจารณาความครอบคลุม  ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร์นั้น  ให้ส่วนราชการ 
พิจารณาคัดเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ ตามท่ีกําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ มาอย่างน้อย ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
และจัดทําระบบฐานข้อมูลรองรับให้ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย เพื่อใช้วางแผนการดําเนินการ และใช้ในการตัดสินใจ       
การบริหารงาน 

• เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดท่ี ๘.๒.๕ (หมวด ๔) RM ๔.๑ จะพิจารณาจาก 
 

ตัวชี้วัด ระดับคะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๘.๒.๕ 

RM ๔.๑ 
ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย
ของฐานข้อมูลท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร์อย่างน้อย ๑ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

 

• ตัวชี้วัดที่ ๘.๒.๖ (หมวด ๔) 
RM ๔.๒  : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ 
อย่างน้อย  ๓ องค์ความรู้ที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุประสทิธิผลในมิติที่ ๑ (น้ําหนักร้อยละ ๒) 
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ผู้รับผิดชอบ    
เจ้าภาพหลัก    สํานักวิชาการ (ผู้รายงาน) 

 สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักสารสนเทศ  
หน่วยงานสนับสนุน สํานักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร  สํานักงานเลขานุการ ก.ร.  สํานักบริหารงานกลาง   

สํานักการคลังและงบประมาณ  สํานักการพิมพ์  สํานักรักษาความปลอดภัย 
สํานักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 
สํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ  สํานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    
สํานักการประชุม สํานักกฎหมาย สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักกรรมาธิการ ๑ , ๒ , ๓  สํานกัภาษาต่างประเทศ  สํานักนโยบายและแผน  
กลุ่มงานผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  กลุ่มตรวจสอบภายใน 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าภาพหลัก    สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ผู้รายงาน)   

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสํานักท่ีเป็นเจ้าขององค์ความรู้   
หน่วยงานสนับสนุน - 
 
 



 - ๑๑๗ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

คําอธิบาย 
• แผนการจัดการความรู้ หมายถึง แผนที่สนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

ประกอบด้วย กิจกรรมการจัดการความรู้ต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดองค์ความรู้ให้เป็นระบบและเข้าถึงง่าย    
การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นต้น 

• การพิจารณาดําเนินการตาม RM ๔.๒ ให้ยึดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการระดับพื้นฐาน
(Fundamental Level) หมวด ๔  ( IT๗ )  มาประกอบการพิจารณาดําเนินการ 

• ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง งานบริการหรือกิจกรรมที่เกิดจากการทํางานได้ผลผลิต (outputs) ตามเป้าหมาย และ
เกิดผลลัพธ์ (outcome) ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ ทําให้องค์ความรู้ท่ีกําหนดสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างแท้จริงในการผลักดันเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ซ่ึงผลสัมฤทธิ์จะแสดงผลในมิติท่ี ๑  หรือ มิติท่ี ๒  ของคํารับรอง      
การปฏิบัติราชการ 

• ส่วนราชการเลือกองค์ความรู้ท่ีจําเป็น ๓ องค์ความรู้จากอย่างน้อย ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีแตกตา่งกันและ
ไม่ควรซ้ํ า ซ้อนกับองค์ความรู้ ท่ีส่ วนราชการได้ เคยเลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู้ ไปแล้ว  ท้ั งนี้ ต้องเป็น 
องค์ความรู้ท่ีจําเป็นเพื่อให้บรรลุประสิทธิผลในมิติท่ี ๑ แต่หากจําเป็นต้องเป็นองค์ความรู้เดิม ส่วนราชการจะต้องทบทวนและ
เพิ่มเติมองค์ความรู้ท่ีจําเป็นในการปฏิบัติราชการให้มากขึ้นหรือครบถ้วนสมบูรณ์ย่ิงขึ้นอย่างชัดเจน พร้อมระบุเหตุผล 
ท่ีเลือกองค์ความรู้นั้นประกอบด้วย 

• เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดท่ี ๘.๒.๖ (หมวด ๔) RM ๔.๒  จะพิจารณาจาก  
 

ตัวชี้วัด ระดับคะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๘.๒.๖ 

RM ๔.๒ 
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์
ของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้อย่าง
น้อย ๓ องค์ความรู้ ท่ีสอดคล้องกับองค์ความรู้       
ท่ีจําเป็นเพื่อให้บรรลุประสิทธิผลในมิติท่ี  ๑ 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

 
• ตัวชี้วัดที่ ๘.๒.๗ (หมวด ๕) 

RM ๕.๑  : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีดสมรรถนะที่ส่วนราชการกําหนด ( Competency  Level ) 
(น้ําหนักร้อยละ ๒)   
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าภาพหลัก    สํานักพัฒนาบุคลากร (ผู้รายงาน) 
หน่วยงานสนับสนุน สํานักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร  สํานักงานเลขานุการ ก.ร.  สํานักบริหารงานกลาง   

  สํานักการคลังและงบประมาณ  สํานักการพิมพ์  สํานักรักษาความปลอดภัย   
  สํานักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ โทรทัศน์รัฐสภา  
  สํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ  สํานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  สํานักวิชาการ  
  สํานักสารสนเทศ  สํานักการประชุม สํานักกฎหมาย สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  
  สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓  สํานักภาษาต่างประเทศ  สํานักนโยบายและแผน  
  กลุ่มงานผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  กลุ่มตรวจสอบภายใน 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าภาพหลัก    สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ผู้รายงาน) 

 สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานักประชาสัมพันธ์   สํานักบริหารงานกลาง    
 สํานักการคลังและงบประมาณ  สํานักการต่างประเทศ  สํานักวิชาการ   

สํานักการประชุม  สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓   



 - ๑๑๘ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 สํานักกฎหมาย  สํานักภาษาต่างประเทศ สํานักรายงานการประชุมและชวเลข   
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักการพิมพ์   
สํานักนโยบายและแผน กลุ่มตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานสนับสนุน - 
คําอธิบาย 

• ขีดสมรรถนะ   หมายถึง  ขีดสมรรถนะที่ส่ วนราชการกําหนด  ซ่ึ งประกอบด้วย  สมรรถนะหลัก  
(Core Competency) และ/หรือสมรรถนะตามสายงานที่ส่วนราชการกําหนด (Functional Competency) 

• ตัวชี้วัดนี้วัดการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency)  ในสายงานวิชาการ (ระดับ  ๓ - ๙) 
• วัดจากการผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะที่ได้มาตรฐาน เช่น มีการประเมินโดยคณะกรรมการ 

ของหน่วยงาน (สํานัก/กลุ่มงาน) ซ่ึงเป็นที่ยอมรบัของผู้ท่ีได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาสมรรถนะของส่วนราชการ 
• เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดท่ี ๘.๒.๗ (หมวด ๕) RM ๕.๑  จะพิจารณาจาก  

 
ตัวชี้วัด ระดับคะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๘.๒.๗ 

RM ๕.๑ 
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีดสมรรถนะที่
ส่วนราชการกําหนด (Competency Level) 

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

 

• ตัวชี้วัดที่ ๘.๒.๘ (หมวด ๕) 
RM ๕.๒  : ร้อยละความพึงพอใจต่อการสร้างความผาสุกของบุคลากร (น้ําหนักร้อยละ ๑) 
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าภาพหลัก    สํานักบริหารงานกลาง (ผู้รายงาน) 

 สํานักงานเลขานกุาร ก.ร  สํานักพัฒนาบุคลากร  สํานักการคลังและงบประมาณ 
 สํานักนโยบายและแผน 

 
หน่วยงานสนับสนุน สํานักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร  สํานักการพิมพ์ 

  สํานักรักษาความปลอดภัย  สํานักประชาสัมพันธ์ 
  สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา  
  สํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ  สํานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   

สํานักวิชาการ  สํานักสารสนเทศ  สํานักการประชุม สํานักกฎหมาย  
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓   
สํานักภาษาต่างประเทศ  กลุ่มงานผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร   
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าภาพหลัก    สํานักบริหารงานกลาง (ผู้รายงาน) 

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

หน่วยงานสนับสนุน  - 
 



 - ๑๑๙ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

คําอธิบาย : 
• ส่วนราชการมีแผนการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรและมีการดําเนินการตามแผนดังกล่าว 
• มีการสํารวจความพึงพอใจต่อการสร้างความผาสุกของบุคคลท่ีส่วนราชการดําเนินการให้ตามแผนสร้างความผาสุก

และความพึงพอใจของบุคลากร 
• เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดท่ี ๘.๒.๘ (หมวด ๕) RM ๕.๒  จะพิจารณาจาก 

 

ตัวชี้วัด ระดับคะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๘.๒.๘ 

RM ๕.๒ 
ร้อยละความพึงพอใจต่อการสร้างความผาสุกของ
บุคลากร 

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

 

• ตัวชี้วัดที่ ๘.๒.๙ (หมวด ๕) 
RM ๕.๓  : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management 
System) (น้ําหนักร้อยละ ๒) 
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าภาพหลัก สํานักบริหารงานกลาง (ผู้รายงาน) 

 สํานักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร  สํานักงานเลขานุการ ก.ร.   
 สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักการคลังและงบประมาณ  สํานักการพิมพ์   
 สํานักรักษาความปลอดภัย  สํานักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ 
 โทรทัศน์รัฐสภา สํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ  สํานักความสัมพันธ์  

  ระหว่างประเทศ  สํานักวิชาการ สํานักสารสนเทศ สํานักการประชุม สํานักกฎหมาย  
 สํานักรายงานการประชุมและชวเลข สํานักกรรมาธิการ ๑ , ๒ , ๓  สํานักภาษาต่างประเทศ    
 สํานักนโยบายและแผน กลุ่มงานผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  กลุ่มตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานสนับสนุน        - 
 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าภาพหลัก สํานักบริหารงานกลาง (ผู้รายงาน)  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานักประชาสัมพันธ์   
สํานักการคลังและงบประมาณ   สํานักการต่างประเทศ สํานักวิชาการ  
สํานักการประชุม  สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓   
สํานักกฎหมาย  สํานักภาษาต่างประเทศ  สํานักนโยบายและแผน 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักการพิมพ์  กลุ่มตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานสนับสนุน          - 
คําอธิบาย 

• การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) เป็น              
การเตรียมการเพื่อสร้างความพร้อมของหน่วยงานและบุคลากรเพื่อเข้าสู่ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. 
ข้าราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

• เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดท่ี ๘.๒.๙ (หมวด ๕) RM ๕.๓ กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 



 - ๑๒๐ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ระดับความสําเร็จของ Milestone 
ระดับคะแนน 

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

 

โดยท่ี : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๑.๑  กําหนดแผนการดําเนินงานเสนอผู้บริหาร/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  
๑.๒  จัดทําร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
โดยมีสาระสําคัญครอบคลุมการกําหนดแบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) เพื่อใช้ในการดําเนินงานตามที่ระบบ
กําหนดเสนอคณะกรรมการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เห็นชอบ   
๑.๓  สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการถ่ายทอดตัวชี้วัด
และเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล  

 เงื่อนไข  การดําเนินการในขั้นตอนที่ ๑ ท้ังหมด ต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 
 

๒ ๒.๑  ดําเนินการถ่ายทอดค่าเป้าหมายจากระดับองค์กรสู่ระดับบุคคลตามลําดับ และการจัดทํา 
คํารับรองการปฏบิัติราชการในระดับบุคคล  
๒.๑  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑ (รอบวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๑ มีนาคม 
๒๕๕๕) โดยดําเนินการร่วมกันระหว่างผู้อํานวยการสํานัก ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๓๐ และบุคคลากร
ระดับปฏิบัติ   
๒.๓  กําหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงผลการปฏิบัติงานในระดับบุคคล   
๒.๔  จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชาตามลําดับ  

 เงื่อนไข  การดาํเนินการในขั้นตอนที่ ๒ ท้ังหมด ต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 

๓ ๓.๑  ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑ ตามแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงานในระดับบุคคลท่ีกําหนดในข้อ ๒.๓  โดยดําเนินการร่วมกันระหว่าง ผู้อํานวยการสํานัก 
ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๓๐ และบุคคลากรระดับปฏิบัติ   
๓.๒  จัดทํารายงานผลการพัฒนาและปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน เสนอผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับ  

      เงื่อนไข  การดําเนินการในขั้นตอนที่ ๓  ท้ังหมด ต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕  
 
 



 - ๑๒๑ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๔.๑  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งท่ี ๒ (รอบวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๕) โดยดําเนนิการร่วมกันระหว่างผู้อาํนวยการสํานัก ผู้บังคบับญัชาตามมาตรา ๓๐ และบุคคลากร
ระดับปฏิบัติ   
๔.๒  การรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ครั้งท่ี ๒ และสรุปประเด็นที่ต้องพัฒนาปรับปรุง เสนอ
ผู้บริหาร/ผู้บังคบับัญชาตามลําดับ    

 เงื่อนไข  การดําเนินการในขั้นตอนที่ ๔ ท้ังหมด ต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  
 

๕ ๕.๑  รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ข้อเสนอแนะและวิธีปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน และแนวทาง การ
พัฒนาบุคลากรเสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ   
๕.๒   ทบทวน/ปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ส่วนราชการสังกดัรัฐสภาให้มีความเหมาะสมกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา    
๕.๓  เสนอผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกดัรัฐสภาเพื่อเตรียมการนําระบบ 
การบริหารผลการปฏิบัตงิานไปขยายผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ต่อไป      

 เงื่อนไข  การดําเนินการในขั้นตอนที่ ๕ ท้ังหมด  ต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
 

หมายเหตุ ดําเนินการทั่วท้ังองค์กร 

• ตัวชี้วัดที่ ๘.๒.๑๐ (หมวด ๖) 
RM ๖.๑ : จํานวนกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงให้ผลดําเนินการดีขึ้น (น้ําหนักร้อยละ ๑) 
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าภาพหลัก    สํานักนโยบายและแผน  (ผู้รายงาน)  

 และสํานักท่ีมีกระบวนการที่เลือกดําเนินการ 
หน่วยงานสนับสนุน สํานักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร สํานักงานเลขานุการ ก.ร.   

 สํานักบริหารงานกลาง  สํานักพัฒนาบุคลากร สํานกัการคลังและงบประมาณ   
 สํานักการพิมพ์  สํานักรักษาความปลอดภัย  สํานักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุกระจายเสียง  
 และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา สํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ  สํานักความสัมพันธ์ 
 ระหว่างประเทศ  สํานักวิชาการ สํานักสารสนเทศ สํานักการประชุม สํานักกฎหมาย  
 สํานักรายงานการประชุมและชวเลข สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓  สํานักภาษาต่างประเทศ    

 กลุ่มงานผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  กลุ่มตรวจสอบภายใน 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าภาพหลัก    สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน)และสํานักท่ีได้รับการคัดเลือกกระบวนการ    

เพื่อนํามาปรับปรุงให้ผลการดําเนินการดีขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
หน่วยงานสนับสนุน - 

 

 



 - ๑๒๒ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

คําอธิบาย 
• การปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น ต้องสามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลการดําเนินงานของกระบวนการ 

ท่ีมีประสิทธิภาพดีขึ้น เช่น การลดระยะเวลา การลดค่าใช้จ่ายของกระบวนการ การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการที่มีต่อ
กระบวนการที่ได้ปรับปรุง เป็นต้น 

• ส่วนราชการต้องคัดเลือกกระบวนการอย่างน้อย ๓ กระบวนการเพื่อมาปรับปรุง ซ่ึงต้องประกอบด้วย
กระบวนการที่สร้างคุณค่าอย่างน้อย ๑ กระบวนการ  (การปรับปรุงกระบวนการต้องไม่ซํ้ากับกระบวนการที่ได้ปรับปรุง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔) และต้องเป็นกระบวนการที่สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 

• วัดจากกระบวนการที่คัดเลือกมาปรับปรุงเทียบกับกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น 
• เกณฑ์การให้คะแนนตวัชี้วัดท่ี ๘.๒.๑๐ (หมวด ๖) RM ๖ จะพิจารณาจาก   

 
ตัวชี้วัด ระดับคะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๘.๒.๑๐ 
RM ๖.๑ 

จํานวนกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุง
ให้ผลดําเนินการดีขึ้น 

๑ 
กระบวนการ 

- 
 

๒ 
กระบวนการ 

- ๓ 
กระบวนการ 

 

• ตัวชี้วัดที่ ๘.๒.๑๑ (หมวด ๖) 
RM ๖.๒ : ร้อยละความสําเร็จของการรักษามาตรฐานระยะเวลาการปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ ๑) 
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ    
เจ้าภาพหลัก    สํานักบริหารงานกลาง  (ผู้รายงาน) สํานักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร  

 สํานักงานเลขานกุาร ก.ร.  สํานักวิชาการ  สํานักการประชุม   
 สํานักกฎหมาย  สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓   
หน่วยงานสนับสนุน - 

 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับผิดชอบ  
เจ้าภาพหลัก    สํานักบริหารงานกลาง (ผู้รายงาน) สํานักงานประธานวุฒิสภา 

 สํานักการคลังและงบประมาณ สํานักการต่างประเทศ สํานักการประชุม   
 สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓ สํานักกฏหมาย 

หน่วยงานสนับสนุน - 
คําอธิบาย 

• ระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยตามท่ีกําหนดไว้ในกฎ ระเบียบ/ข้อบังคับ หรือตามที่ส่วนราชการ 
ได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐานระยะเวลาการปฏิบัติงานที่หน่วยงานกําหนด 

• วัดร้อยละความสําเร็จของการรักษามาตรฐานระยะเวลาของการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานระยะเวลา 
โดยเปรียบเทียบกับจํานวนครั้งของการปฏิบัติงานทั้งหมดที่ต้องปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐานระยะเวลาที่กําหนด 

• เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดท่ี ๘.๒.๑๑ (หมวด ๖) RM ๖.๒ จะพิจารณาจาก 
 
ตัวชี้วัด ระดับคะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๘.๒.๑๑ 
RM ๖.๒ 

ร้อยละความสําเร็จของการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ 
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ตารางและสูตรการคํานวณ   
 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ 
ร้อยละของผลสําเร็จตาม
เป้าหมายของตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
(i) 

น้ําหนัก 
(Wi) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คะแนนที่ได้ 
(SMi) 

คะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 
(Wi × SMi) 

KPI๑ W๑ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ SM๑ (W๑ × SM๑) 
KPI๒ W๒ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ SM๒ (W๒ × SM๒) 

. .      . . 

. .      . . 
KPIi Wi ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ SMi (Wi × SMi) 

น้ําหนักรวม ∑ Wi = ๑ ผลรวมคะแนนถ่วงน้ําหนัก    ∑  (Wi × SMi) 
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก  เท่ากับ 
หรือ 
 
 
 
โดยที่  : 

W  หมายถึง  น้ําหนักความสําคัญที่ให้กับตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
SM  หมายถึง         คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของเป้าหมายของตัวชี้วัด 
I  หมายถึง ลําดับท่ีของตัวชี้วัดท่ีกําหนดขึ้นตามแนวทางการดําเนินงาน; ๑, ๒, ... , i 

 

 
เกณฑ์การให้คะแนน   
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ ร้อยละ ๑ ต่อคะแนน  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∑ (Wi × SMi) 

∑ Wi 

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

W๑ + W๒ + . . . + Wi 
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                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ตัวชี้วัดที่ ๘.๓  ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทาง 
                  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  
     สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร น้ําหนักร้อยละ ๒ 
     สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  น้ําหนักร้อยละ ๒ 
 

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าภาพหลัก สํานักนโยบายและแผน  (ผู้รายงาน) 

สํานักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร  สํานักงานเลขานุการ ก.ร.   
สํานักบริหารงานกลาง สํานักพัฒนาบุคลากร  สํานักการคลังและงบประมาณ   
สํานักการพิมพ์  สํานักรักษาความปลอดภัย  สํานักประชาสัมพันธ์   
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา  สํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ  
สํานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  สํานักวิชาการ  สํานักสารสนเทศ   
สํานักการประชุม  สํานักกฎหมาย  สํานักรายงานการประชุมและชวเลข   
สํานักกรรมาธิการ ๑ , ๒ , ๓  สํานักภาษาต่างประเทศ      
กลุ่มงานผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  กลุ่มตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานสนับสนุน - 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าภาพหลัก สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน) 

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

หน่วยงานสนับสนุน  - 
 

คําอธิบาย : 
• การประเมินองค์การด้วยตนเอง นั้น ให้ส่วนราชการดําเนินการ ดังนี้ 

- จัดทําลักษณะสําคัญขององค์กร 
- ประเมินองค์กรด้วยตนเองหมวด ๑ – ๗ ตามโปรแกรมตรวจประเมิน FL 
- ประเมินองค์กรด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน            

ตามโปรแกรมการประเมินองค์กรด้วยตนเองระดับพ้ืนฐาน Self Certified FL 
• การประเมินองค์การด้วยตนเอง (Self Certified FL) เพื่อผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐาน หมายถึง การให้ส่วนราชการประเมินองค์กรตามประเด็นที่กําหนด ท่ีแสดงให้เห็นถึงการยกระดับการบริหาร
จัดการองค์กรในประเด็นที่สําคัญของแต่ละหมวด ท่ีสะท้อนถึงความเป็นระบบและการนําไปปฏิบัติให้เกิดผล ซ่ึงจะเป็นพื้นฐาน
สําคัญของการพัฒนาองค์กรให้เกิดความย่ังยืน 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
การประเมินผล 

น้ําหนัก 
ร้อยละ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเอง 
ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
ภาครัฐระดับพื้นฐาน 

๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับความสําเร็จของ Milestone ระดับ 
คะแนน ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

โดยท่ี 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  จัดทําลักษณะสําคัญขององค์กร ได้ครบถ้วน 
๒  ประเมินองค์การด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (FL) 

ได้ครบถ้วน 
๓  ประเมินองค์กรด้วยตนเอง เพื่อการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพ้ืนฐาน ตามโปรแกรม Self Certified FL ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
ตามประเด็นการตรวจรับรอง 

๔  ประเมินองค์กรด้วยตนเอง เพื่อการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน ตามโปรแกรม Self Certified FL ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  
ตามประเด็นการตรวจรับรอง 

๕  ประเมินองค์การด้วยตนเอง เพื่อการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน ตามโปรแกรม Self Certified FL ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐  
ตามประเด็นการตรวจรับรอง 

 
เงื่อนไข : 

๑. การจัดทําลักษณะสําคัญขององค์กรได้ครบถ้วนหมายถึง การตอบคําถามลักษณะสําคัญขององค์กรครบ ๑๕ 
คําถาม 

๒. ประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (FL) ได้ครบถ้วน หมายถึง  
การประเมินองค์กรตามโปรแกรมการตรวจประเมิน FL ได้ครบถ้วนทุกประเด็นทั้ง ๗ หมวด 

๓. ความครบถ้วนของการประเมินองค์กรด้วยตนเองเพื่อการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน ตามโปรแกรม Self Certified FL พิจารณาจากการประเมินฯ ได้ครบถ้วนตามประเด็นการตรวจประเมิน และ
การให้ข้อมูลคําอธิบายผลการดําเนินการเพิ่มเติมได้ครบถ้วนตามประเด็นที่ตรวจประเมิน  
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เหตุผล :  
• มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๘  เห็นชอบให้นําการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ตาม

ข้อเสนอของสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อเป็นเครื่องมือผลักดันให้การพัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 
• เพื่อให้ส่วนราชการมีกรอบแนวทางในการประเมินองค์การด้วยตนเองเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการของ       

ส่วนราชการที่ได้ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อนําไปสู่การยกระดับคุณภาพการทํางานของหน่วยงานภาครัฐให้อยู่ในระดับ
เทียบเท่ามาตรฐานสากล ซ่ึงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕  ท่ีมุ่งให้หน่วยงาน
ของรัฐเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัว
ได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ  
หมายเหตุ  : 
 ตัวชี้วัด ท่ี มีกระบวนงานที่ เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานและกําหนดให้ มีคณะกรรมการ/คณะทํางานนั้น 
คณะกรรมการ/คณะทํางานดังกล่าวต้องประกอบด้วยผู้แทนของแต่ละสํานักท่ีเกี่ยวข้องและกําหนดให้มีหน่วยงานที่เป็น
เจ้าภาพหลัก และหน่วยงานสนับสนุน โดยมีหน้าท่ีดังนี้ 
 เจ้าภาพหลัก  เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการขับเคลื่อนและผลักดันตัวชี้วัดให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ 
ในคํารับรองฯ โดยจะต้องรวมถึงการทําหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องมาประมวลเป็นภาพรวมเพื่อจัดทํารายงาน      
การประเมินตนเองขององค์กร (Self Assessment Report) 
 หน่วยงานสนับสนุน เป็นหน่วยปฏิบัติท่ีต้องปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีกําหนดไว้ในกระบวนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดนั้น 
ซ่ึงต้องร่วมปฏิบัติกับเจ้าภาพหลักในการผลักดัน การรวบรวมข้อมูลท่ีจําเป็นและผลการดําเนินงานในส่วนของตนเพื่อนําไป
บูรณาการเป็นผลการปฏิบัติราชการโดยรวมขององค์กร 
 เจ้าภาพหลัก (ผู้รายงาน)  รับผิดชอบดําเนินงานในฐานะเจ้าภาพหลัก และรวบรวมผลงานประเมินตนเอง   
(Self Assessment) และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีการกําหนดค่าคะแนนของผู้รับผิดชอบ  ให้กําหนดตามความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. เจ้าภาพหลัก  ๖  คะแนน 
๒. หน่วยงานสนับสนุน ๒ คะแนน 
๓. กรณีเจ้าภาพหลัก (ผู้รายงาน) จะได้คะแนนเพิ่มอีก ๒ คะแนน 

 หลังจากรับทราบผลการประเมินอย่างเป็นทางการจากผู้ประเมินภายนอกแล้ว หากส่วนราชการสังกัดรัฐสภา        
ไม่ยอมรับผลการประเมินตามตัวชี้วัดใด ๆ ก็สามารถอุทธรณ์ผลการประเมินฯ ได้ ส่วนแนวทาง/หลักเกณฑ์ในการอุทธรณ์จะได้
กําหนดและแจ้งให้ทราบภายหลัง 
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คาํอธบิาย และนยิามระดบัคะแนนของตวัช้ีวดั 

คาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ 

ของขา้ราชการทีด่าํรงตาํแหนง่ทีป่รกึษา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

หลักการ 
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาสังกัดรัฐสภา ปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยนําหลักเกณฑ์ แนวทาง การกําหนดตัวชี้วัด และวิธีการวัด และประเมินผลระดับองค์กร และระดับสํานัก/  
กลุ่ ม งานที่ ขึ้ นตรงต่อ เลขาธิการ  มาประยุก ต์ ใช้ ให้ เหมาะสมกับการดํ า เนินการระดับบุคคล  คือ  ข้ าราชการ 
ท่ีดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา โดยวัดผลผลิตและผลลัพธ์ของการดําเนินงาน ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามภารกิจของ
ผู้ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

การวัดผลงาน  จะวัดจากผลการดําเนินงานที่ได้ปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ครอบคลุมทุกประเภทของงาน 
ไ ด้ แ ก่  ง านตามพั นธกิ จหลั กขององค์ ก ร  คื อ  ง านสนั บสนุ นการตรากฎหมาย  การควบคุ มและตรวจสอบ 
การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายรัฐบาล  งานด้านต่างประเทศของรัฐสภา  และงานสนับสนุนและส่ ง เสริม 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย งานด้านบริหาร ด้านอํานวยการและ 
ด้ านบริการสาธารณะ  งานตามยุทธศาสตร์  งานตามคํ ารับรองการปฏิบัติ ราชการหรือภารกิจ ท่ีกํ าหนดเฉพาะ 
กิจกรรม/โครงการที่ได้รับมอบหมาย 

 
ท้ังนี้  กําหนดประเด็นการวัด  กรอบการประเมินผล  และน้ําหนักคะแนน ดังนี้ 

 

๑. ผลงานตามบทบาทและหน้าที ่    น้ําหนักร้อยละ ๔๐ 
 

 
  

๒. ผลงานที่เกิดจากการริเริ่มสร้างสรรค ์   น้ําหนักร้อยละ ๖๐ 

ตามยุทธศาสตร์ขององค์กร 
 

คําจํากัดความ 

 ๑)  ผลงานตามบทบาทและหน้าที่ หมายถึง ผลสําเร็จของงานในหน้าท่ีของข้าราชการท่ีดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษา         
ท่ีกําหนดไว้ในคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) หรืองานที่ได้รับมอบหมาย เป็นงานตามพันธกิจท่ีเป็นบทบาทหลัก    
ขององค์กร หรืองานตามยุทธศาสตร์ งานตามภารกิจท่ีดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ หรือตามภารกิจท่ีกําหนด
เฉพาะกิจกรรม/โครงการพิเศษ ซ่ึงงานดังกล่าวเป็นงานที่ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาจะต้องดําเนินการเพื่อสนับสนุน 
ส่งเสริม และช่วยเหลือ ผู้บริหารในการปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้บรรลุผลสําเร็จหรือสร้างภาพลักษณ์แก่องค์กร  

ผู้ เสนอผลงานต้องจัดทํารายงานผลการปฏิบั ติ  ประกอบด้วย รายงาน  รวบรวม ข้อมูลหลักฐาน  
การวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอประเด็น ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 

 ๒)  ผลงานที่เกิดจากการริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึง ผลสําเร็จของงาน/กิจกรรม/โครงการ ตามพันธกิจท่ีเป็นบทบาท
หลักขององค์กร หรืองานตามยุทธศาสตร์ ตามภารกิจท่ีดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหรือตามภารกิจท่ีกําหนด
เฉพาะกิจกรรม/โครงการพิเศษ ท่ีข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษาได้นําองค์ความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติราชการ
ท่ีผ่านกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์มาแล้วว่า สามารถนํามาดําเนินการได้เป็นผลสําเร็จและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
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องค์กรอย่างมาก เช่น ทําให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการปฏิบัติราชการ ทําให้เกิดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่ 
หรือเกิดองค์ความรู้ท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัต ิ
 
 งาน/กิจกรรม/โครงการดังกล่าว ต้องมีการบูรณาการกับตัวชี้วัดขององค์กรในมิติท่ี ๑ เพื่อให้การดําเนินการตาม      
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขององค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ย่ิงขึ้น  

ผู้เสนอผลงานต้อง เสนอรายชื่องาน/โครงการ พร้อมแผนปฏิบัติการที่กําหนดวัตถุประสงค์ และทรัพยากร 
ท่ีจําเป็น อย่างน้อย ๑ เรื่อง และผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการเพื่อประกอบการทําคํารับรอง รายชื่องาน/โครงการ
ต้องมีลักษณะครบถ้วนทั้ง ๕ ข้อ ดังนี้ (หากคุณลักษณะดังกล่าวไม่ครบถ้วนจะไม่นํามาประเมิน) 
 (๑)  เป็นงานในหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) หรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นงาน     
ตามพันธกิจท่ีเป็นบทบาทหลักขององค์กร หรืองานตามยุทธศาสตร์ และตองเปนการบูรณาการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของ
องค์กรตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในมิติท่ี ๑ 

 (๒)  งานที่ดําเนินการตาม ๑) ต้องเป็นงานที่ผ่านความเห็นชอบ หรือได้รับการมอบหมายให้ดําเนินการจาก   
หัวหน้าส่วนราชการ 

 (๓)  มีคํารับรองของผู้ดําเนินการและหลักฐานที่แสดงว่างานนั้นมีการปฏิบัติจริง 

 (๔)  เป็นงานที่กําหนดวัตถุประสงค์ท่ีมีความชัดเจนและส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร 

 (๕)  มีหลักฐานการรวบรวมข้อมูล/การศึกษาวิ เคราะห์ข้อ มูลและการทบทวน  ประกอบการกําหนด 
กรอบแนวทาง ขั้นตอน และแผนงาน/การดําเนินงาน 
 

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

๑. ผลงานตามบทบาทและหน้าที ่  น้ําหนักร้อยละ ๔๐ 
  

 

ผู้ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการท่ีดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา ต้องจัดทํา รวบรวม รายงาน 
ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซ่ึงมีรายละเอียดของรายงานประกอบด้วยเนื้อหา ดังต่อไปนี ้

๑. การจัดหมวดหมู่ประเภท ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิเพื่อระบุความถี่ หรือจํานวนครั้งของการปฏิบัต ิ

๒. ชื่อกิจกรรม/งาน/โครงการ 

๓. ลักษณะของการปฏิบัติ 
๔. ระยะเวลา(วัน/เวลา) สถานที่ 
๕. ผลสําเร็จของงานหรือประโยชน์ท่ีได้รับ 

๖. ประเด็นสําคัญที่พบ/ความเห็น ข้อเสนอแนะ(ในฐานะเป็นที่ปรึกษาขององค์กร) 
๗. มีผลการติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการตามข้อเสนอแนะที่สําคัญ 
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ตัวอย่างแบบการรายงานผล 
ลําดับ 
ที่ 

ช่ือ 
กิจกรรม/งาน/โครงการ 

ระยะเวลา   
(วัน/เวลา)
สถานที ่

ลักษณะของ
การปฏิบัติงาน 

ผลสําเร็จของงาน
หรือประโยชน์ 

ความเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 
 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  จัดทําแผนการปฏิบัติงานประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษา 
๒  มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน รอบ ๓ เดือน ท่ีแสดงถึงกิจกรรม ผลผลิตและผลลัพธ์ 

ท่ีชัดเจนและประเด็นสําคัญท่ีพบ/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ และนําเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

๓  มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน รอบ ๖ เดือน ท่ีแสดงถึงกิจกรรม  ผลผลิตและผลลัพธ์ 
ท่ีชัดเจนและประเด็นสําคัญท่ีพบ/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ และนําเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

๔  มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน รอบ ๙ เดือน ท่ีแสดงถึงกิจกรรม  ผลผลิตและผลลัพธ์ 
ท่ีชัดเจนและประเด็นสําคัญท่ีพบ/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ และนําเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

๕  มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ท่ีแสดงถึงกิจกรรม ผลผลิตและผลลัพธ์ 
ท่ีชัดเจนและประเด็นสําคัญท่ีพบ/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ และนําเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

 

แนวทางการประเมินผล 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

ประเมินผลจากข้อมูล  เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  ๑ • จัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของข้าราชการผู้ดํารง
ตําแหน่งท่ีปรึกษา 

• เอกสารการจัดแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ –  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) 
 
 
 



 - ๑๓๐ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

ประเมินผลจากข้อมูล  เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  ๒ • มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน รอบ 
๓ เดือน ท่ีแสดงถึงกิจกรรม ผลผลิตและผลลัพธ์ท่ี
ชัดเจนและประเด็นสําคัญที่พบ/ความเห็น/
ข้อเสนอแนะ และนําเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

• เอกสารรายงานผลการดําเนินงานรอบ  ๓ เดือน   
• แบบรายงานผลประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

 การจัดหมวดหมู่ประเภท ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
เพื่อระบุความถี่ หรือจํานวนครั้งของการปฏิบัติ 

 ชื่อกิจกรรม/งาน/โครงการ 
 ลักษณะของการปฏิบัติ 
 ระยะเวลา (วัน/เวลา) สถานที่ 
 ผลสําเร็จของงานหรือประโยชน์ท่ีได้รับ 
 ประเด็นสําคัญท่ีพบ/ความเห็น ข้อเสนอแนะ  
(ในฐานะเป็นที่ปรึกษาขององค์กร) 

• เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการนําเสนอ
รายงานผลการดําเนินงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
ประเมินผลจากข้อมูล  เอกสารและหลักฐานต่างๆ  ๓ • มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน รอบ 

๖ เดือน ท่ีแสดงถึงกิจกรรม  ผลผลิตและผลลัพธ์
ท่ีชัดเจนและประเด็นสําคัญท่ีพบ/ความเห็น/
ข้อเสนอแนะ และนําเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

• เอกสารรายงานผลการดําเนินงานรอบ  ๖  เดือน   
• แบบรายงานผลตามรูปแบบและเนื้อหาเช่นเดียวกับ

ระดับคะแนน ๒ 
• เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการนําเสนอ

รายงานผลการดําเนินงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
ประเมินผลจากข้อมูล  เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  ๔ • มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน รอบ 

๙ เดือน ท่ีแสดงถึงกิจกรรม  ผลผลิตและผลลัพธ์
ท่ีชัดเจนและประเด็นสําคัญท่ีพบ/ความเห็น/
ข้อเสนอแนะ และนําเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

• เอกสารรายงานผลการดําเนินงานรอบ ๙ เดือน   
• แบบรายงานผลตามรูปแบบและเนื้อหาเช่นเดียวกับ

ระดับคะแนน ๒ 
• เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการนําเสนอ

รายงานผลการดําเนินงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

ประเมินผลจากข้อมูล  เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  ๕ • มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานรอบ
๑๒ เดือน ท่ีแสดงถึงกิจกรรม ผลผลิตและผลลัพธ์
ท่ีชัดเจนและประเด็นสําคัญท่ีพบ/ความเห็น/
ข้อเสนอแนะ และนําเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

• เอกสารรายงานผลการดําเนินงานรอบ ๑๒ เดือน   
• แบบรายงานผลตามรูปแบบและเนื้อหาเช่นเดียวกับ

ระดับคะแนน ๒ 
• เอกสารหลักฐานสรุปผลการดําเนินงานที่สะท้อน  

ให้เห็นบทบาทหน้าท่ี ภารกิจท่ีปฏิบัติของที่ปรึกษา  ตลอดจน
ความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ ในรอบ ๑ ปี 

• เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการนําเสนอ
สรุปผลการดําเนินงานฯ ต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
 

 
 



 - ๑๓๑ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
๒. ผลงานที่เกิดจากการริเริ่มสร้างสรรค์ตามยุทธศาสตร์ขององค์กร   
 

          น้ําหนักร้อยละ ๖๐ 
  

 

ผู้ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษา ต้องคัดเลือกงาน/โครงการที่
เกิดจากการริเริ่มสร้างสรรค์โดยการดําเนินงานต้องมีการบูรณาการกับตัวชี้วัดขององค์กรในมิติท่ี ๑ เพื่อให้การดําเนินการตาม  
คํารับรองการปฏิบัติราชการขององค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น โดยข้าราชการที่ดํารงตําแหน่ง
ท่ีปรึกษาต้องจัดทําแผนปฏิบัติการ กําหนดวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน และทรัพยากรที่จําเป็น เสนอหัวหน้าส่วนราชการ              
ให้ความเห็นชอบนําไปดําเนินการและนําไปขยายผลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร พร้อมรวบรวม รายงาน ผลการดําเนินงาน
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซ่ึงจะต้องเสนอระบบการประเมินผลสําเร็จของตนเองโดยเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการ        
ท่ีมีรายละเอียดครอบคลุมทุกประเด็นตามที่กําหนดไว้ในคําอธิบายของเกณฑ์การให้คะแนน 

การริ เ ริ่ มสร้ างสรรค์  หมายถึ ง  การค้นคว้ าและเสนอแนะวิ ธีการ ทํางานแนวใหม่ โดยมีกระบวนการ 
ท่ีมีการบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การวัดและประเมิน ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษาต้องดําเนินการ รวบรวมข้อมูลศึกษา วิ เคราะห์ 
และทบทวนกระบวนงาน และกําหนดแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติท่ีจะผลักดันหรือนําแนวคิดจากการริเริ่มสร้างสรรค์ 
ลงไปสู่องค์กร หน่วยงานหรือบุคคลในวงงานรัฐสภาที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นรูปธรรม จัดทําแผนปฏิบัติการที่กําหนดวัตถุประสงค์
และทรัพยากรที่จําเป็น  กําหนดขั้นตอนดําเนินงานและกําหนดค่าร้อยละความก้าวหน้าหรือความสําเร็จของงาน เพื่อใช้ในการ
ประเมินความสําเร็จ เสนอขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการให้ดําเนินการ และมีการนําไปปฏิบัติจนบรรลุผลสําเร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เสนอหัวหน้า   
ส่วนราชการ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ • จัดทําแผนปฏิบัติการ กําหนดแนวทาง ขั้นตอนการดําเนินงานในการขยายผล   
๒ • ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษาและหน่วยงานหรือบุคคลในวงงานรัฐสภา/หรือคณะกรรมการ

ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันทบทวนจัดทําขั้นตอน/แนวทางการดําเนินงานในการขยายผล  
เสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ 

• ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานแก่หน่วยงานหรือบุคคลในวงงานรัฐสภาที่เกี่ยวข้องรับทราบ 
๓ • ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษาและหน่วยงานหรือบุคคลในวงงานรัฐสภาที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน

ดําเนินการตามขั้นตอน/แนวทางการดําเนินงานในการขยายผลเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ โดยบรรลุผล 
ตามแผน  ร้อยละ ๕๐ 

๔ • ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษาและหน่วยงานหรือบุคคลในวงงานรัฐสภาที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน
ดําเนินการตามขั้นตอน/แนวทางการดําเนินงานในการขยายผลเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ โดยบรรลุตาม
แผน  ร้อยละ ๘๐ 

๕ • ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษาและหน่วยงานหรือบุคคลในวงงานรัฐสภาที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน
ดําเนินการตามขั้นตอน/แนวทางการดําเนินงานในการขยายผลเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ โดยบรรลุตาม
แผน  ร้อยละ ๑๐๐ 

• ติดตามประเมินผลการดําเนินงานที่เกิดผลประโยชน์ท่ีชัดเจนแก่องค์กร  และจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการ สรุปประเด็นปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางที่เหมาะสม พร้อมเสนอหัวหน้าส่วน
ราชการรับทราบและพิจารณา 



 - ๑๓๒ - 

 

                     คู่มือการประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                                           ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เงื่อนไข :  ภายใน ๓๐ วันนับแต่ลงนามคํารับรอง ผู้เสนอผลงาน ต้องจัดส่งรายชื่องาน/โครงการ พร้อมแผนปฏิบัติการกําหนด
แนวทาง ขั้นตอนการดําเนินงานในการขยายผลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรท่ีหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

แนวทางการประเมินผล 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

๑ • จัดทําแผนปฏิบัติการ กําหนดแนวทาง 
ขั้นตอนการดําเนินงานในการขยายผล   

ประเมินผลจากข้อมูล  เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  

• เอกสารหลักฐานการคัดเลือกเสนองาน/โครงการที่
จะนํามาประเมินอย่างน้อย ๑ เรื่อง พร้อมเสนอหัวหน้าส่วน
ราชการให้ความเห็นชอบที่จะให้นําไปดําเนินการและนําไป
ขยายผลเพื่อให้ เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 
• เอกสารหลักฐานการจัดส่งรายชื่องาน/โครงการ  

พร้อมแผนปฏิบัติการ กําหนดแนวทาง ขั้นตอนการดําเนินงาน
ในการขยายผลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรภายใน  ๓๐  
วัน  นับต้ังแต่ลงนามคํารับรอง 
• แผนปฏิบัติการท่ีกําหนดรายละเอียดครบถ้วน  เช่น  

การรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ และทบทวนกระบวนงาน
และกําหนดแนวทาง หรือวิธีปฏิบัติ ท่ีจะผลักดันหรือนํา
แนวคิดจากการริเริ่มสร้างสรรค์ลงสู่องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 
วัตถุประสงค์  ทรัพยากรที่จําเป็น ขั้นตอนการดําเนินงาน  
ค่าร้อยละความก้าวหน้า หรือความสําเร็จของงาน เพื่อใช้ใน
การประเมินความสําเร็จ 

ประเมินผลจากข้อมูล  เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  ๒ • ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาและ
หน่วยงานหรือบุคคลในวงงานรัฐสภา/หรือ
คณะกรรมการของส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง
ร่วมกันทบทวนจัดทําขั้นตอน/แนวทางการ
ดําเนินงานในการขยายผล เสนอหัวหน้าส่วน
ราชการให้ความเห็นชอบ 
• ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานแก่หน่วยงาน
หรือบุคคลในวงงานรัฐสภาที่เกี่ยวข้องรับทราบ 

• รายงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร 
• มีการทบทวนจัดทําขั้นตอน/แนวทางการดําเนินงาน

ในการขยายผล  เสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ 
• หลักฐานการชี้แจง, สร้างความเข้าใจ, การสื่อสารให้

ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงกระบวนการ วิธีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 

๓ • ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาและ
หน่วยงานหรือบุคคลในวงงานรัฐสภาที่
เกี่ยวข้อง ร่วมกันดําเนินการตามขั้นตอน/แนว
ทางการดําเนินงานในการขยายผลเพื่อนําไปใช้
ประโยชน์ โดยบรรลุผลตามแผน ร้อยละ ๕๐ 

ประเมินผลจากข้อมูล  เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  
• รายงานผลการดําเนินงานตามแผน ปฏิบัติการ  โดย

เปรียบเทียบระหว่างผลการปฏิบัติงานกับแผนปฏิบัติการท่ี
กําหนดไว้ 
• ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการมีความ ก้าวหน้าและ

บรรลุผลร้อยละ ๕๐ 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

ประเมินผลจากข้อมูล  เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  ๔ • ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาและ
หน่วยงานหรือบุคคลในวงงานรัฐสภาที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมกันดําเนินการตามขั้นตอน/แนวทางการ
ดําเนินงานในการขยายผลเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ 
โดยบรรลุตามแผน  ร้อยละ ๘๐ 

• รายงานผลการดําเนินงานตามแผน ปฏิบัติการ  โดย
เปรียบเทียบระหว่างผลการปฏิบัติงานกับแผนปฏิบัติการที่
กาํหนดไว้ 
• ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการมีความ ก้าวหน้าและ

บรรลุผลร้อยละ ๘๐ 
ประเมินผลจากข้อมูล  เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  ๕ • ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษาและ

หน่วยงานหรือบุคคลในวงงานรัฐสภาท่ีเกี่ยวข้อง 
ร่วมกันดําเนินการตามขั้นตอน/แนวทางการ
ดําเนินงานในการขยายผลเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ 
โดยบรรลุตามแผน  ร้อยละ ๑๐๐ 
• ติดตามประเมินผลการดําเนินงานที่เกิดผล
ประโยชน์ ท่ีชัดเจนแก่องค์กร   และจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการ สรุปประเด็นปัญหา 
อุปสรรค และเสนอแนวทางที่เหมาะสม พร้อม
เสนอหัวหน้าส่วนราชการรับทราบและพิจารณา 

• รายงานผลการดําเนินงานตามแผน ปฏิบัติการ  โดย
เปรียบเทียบระหว่างผลการปฏิบัติงานกับแผนปฏิบัติการท่ี
กําหนดไว้ 
• ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการมีความ ก้าวหน้าและ

บรรลุผลร้อยละ ๑๐๐ 
• จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน  สรุปประเด็น

ปัญหา อุปสรรคและเสนอแนวทางที่เหมาะสม พร้อมเสนอ
สว่นราชการรับทราบและพิจารณา 
• หลักฐานการเสนอผลการดําเนินงานและผลการ

ติดตามการดําเนินงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
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ภาคผนวก 
 

แนวทางการรายงาน 

ปัจจัยสนับสนนุ ปญัหา อุปสรรค 
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แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนราชการสามารถนําข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น มาทําการวิเคราะห์เพื่อให้
สามารถระบุถึงปัจจัยสนับสนุน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดําเนินงาน ท้ังปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกองค์กร 
ได้ดังนี้ 

๑. ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา และอุปสรรค อันเกิดจากปัจจัยภายใน อันได้แก่ ปัจจัยท่ีควบคุมได้ภายในองค์กรเอง  
ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อความสําเร็จในการปฏิบัติงาน หรืออาจจะก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการด้วยเช่นกัน 
ยกตัวอย่างเช่น ปัจจัยด้านบุคลากร(Man) ทรัพยากร(Money & Material) การบริหารจัดการ(Management) และ
กระบวนงาน (Process) ซ่ึงสามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้  

                            ๑.๑  บุคลากร (Man)  
                                    ปัจจัยด้านบุคคลากร(Man) เป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการปฏิบัติงาน และการ  

   ขับเคลื่อนองค์กรให้สัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์หรือเป้าประสงค์ตามท่ีหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ ได้กําหนด โดย  
   สามารถพิจารณาได้ใน  ๒ ระดับคือ บุคลากรในระดับบริหาร(Leader) และระดับผู้ปฏิบัติงาน(Knowledge Worker)   

  ระดับบริหาร (Leader) หมายถึง ผู้ท่ีทําหน้าท่ีกําหนดนโยบาย และแนวทางในการดําเนินงาน  
โดยจะวิเคราะห์ตัวผู้บริหารเองในแง่มุมมอง ความคิด การบริหาร และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหารกับบุคคลในองค์กร 
การวิเคราะห์ตัวผู้บริหาร 

   รูปแบบ หรือ แนวทางการกําหนดวิสัยทัศน์(vision) ของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 
   ลักษณะ/ภาวะการนํา(Lead) และการมีส่วนร่วม(Participation) ของผู้บริหารระดับสูงของ

องค์กร 
   การเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน อาทิเช่น ด้านการวางแผนงาน การอํานวยการ  

การจัดงบประมาณ การบริหารจัดการบุคลากร การแก้ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน การสื่อสารภายในองค์กร การแก้ไขความขัดแย้ง การบริหารเวลา ตลอดจนแนวทาง
การติดตามและประเมินงานของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร  

  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคคลในองค์กร 
   รูปแบบ หรือ แนวทางการสร้างการรับรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงขององค์กรและ

ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร(Share Vision)  
   รูปแบบ หรือ แนวทางการสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน(Commitment)  
   รูปแบบ หรือ การสร้างทีมงาน(Team Building) ท่ีเหมาะสมกับงานด้านต่างๆ ในองค์กร 

 รูปแบบ หรือ แนวทางการมอบหมายงานพิเศษหรือการมอบอํานาจการปฏิบัติงาน 
  ด้านต่างๆให้กับเจ้าหน้าท่ีระดับผู้ปฏิบัติงาน    
   รูปแบบ การเสนอแนะแนวทาง ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน

ในองค์กร(Solution Provider) 
   รูปแบบ หรือ แนวทาง การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
   รูปแบบ หรือ แนวทาง การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานเอื้อต่อผู้ปฏิบัติงาน 
   รูปแบบ หรือ แนวทาง การสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในองค์กร 
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  ระดับผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Worker) หมายถึง ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานประจําวัน ซ่ึงมี

รูปแบบการทํางาน และการจัดการแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่กับปัญหาท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันในแต่ละวัน 
หรือช่วงรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ ซ่ึงจะวิเคราะห์ตัวผู้ปฏิบัติงานเอง วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานเดียวกัน หรือต่างส่วนงาน และวิเคราะห์ปัจจัยท่ีผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงาน
ดําเนินงาน 
การวิเคราะห์ตัวผู้ปฏิบัติงาน 

   ระดับความรู้/ความเข้าใจ ของผู้ปฏิบัติงาน ท่ีมีต่อการปฏิบัติงาน 
   การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการเสนอแนะแนวทางการดําเนินงาน หรือการคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์การปฏิบัติงานต่างๆ(Innovative Thinking) 
   ทัศนะคติของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อการดําเนินงาน  
   รูปแบบ หรือวิธีการ ท่ีผู้ปฏิบัติงานได้มีความพยายามทดลองหรือพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน

ต่างๆ  
   ความจริงจัง/ความใส่ใจของผู้ปฏิบัติงาน  
   ขีดความสามารถ(Competency) และคุณสมบัติท่ีเหมาะสมของผู้ปฏิบัติงาน คณะผู้เชี่ยวชาญ 

หรือทีมท่ีปรึกษาในการดําเนินงาน 
  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 
   รูปแบบ หรือวิธีการ ในการถ่ายทอดความรู้ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน  
   รูปแบบ หรือวิธีการประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  วิเคราะห์ปัจจัยท่ีผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานดําเนินงาน 
   รูปแบบ แนวทางการสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) 
 ๑.๒ ทรัพยากร (Money & Material) หมายถึง ปัจจัยประกอบที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ

ปฏิบัติงานภายใต้ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบได้สําเร็จลุล่วง ตามเป้าหมาย และนโยบายขององค์กร 
  งบประมาณ (Budget) 
   เช่น รูปแบบหรือแนวทางการกําหนดหรือการจัดสรรงบประมาณสําหรับการปฏิบัติงานต่างๆ  

 เงื่อนไข แนวทาง การกันงบประมาณไว้เผื่อกรณีฉุกเฉิน 
 ความสําเร็จของการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  เวลา (Time) 
   รูปแบบ หรือ แนวทาง การกําหนดรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ โดยเริ่มต้ังแต่

กระบวนการมอบหมายนโนบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ รวมไปจนถึงการติดตามและประเมิน
การดําเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ฯลฯ เป็นต้น  

  วัสดุ อุปกรณ์ สํานักงาน (Resource) 
   รูปแบบ หรือ แนวทางการจัดสรร วัสดุ อุปกรณ์ท่ีสนับสนุนการทํางานต่างๆ  

ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และก่อให้เกิดการจัดสรรที่มีประสิทธิภาพ 
   การพัฒนา วัสดุ อุปกรณ์ สํานักงาน ท่ีทันสมัยให้เอื้อต่อการอํานวยการ/การปฏิบัติงานด้านต่าง 

ๆ เช่น การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)  
มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
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 ๑.๓ ตัวงาน (Task) หมายถึง การอธิบายคุณลักษณะของงานที่มีผลต่อความสําเร็จของงาน ท้ัง

กระบวนการ และวิธีการทํางาน รวมถึงความเกี่ยวข้องของปัจจัยต่าง ๆ ท่ีจะก่อให้เกิดอุปสรรค และข้อจํากัดในการทํางาน 
หรือเป็นปัจจัยสนับสนุนให้งานสามารถสําเร็จลุล่วงไปได้โดยง่าย เช่น การวางแผนแม่บทต้องมีการประสานงานระหว่างหลาย
หน่วยงานจึงมีความซับซ้อน 

 ๑.๔ การบริหารจัดการ (Management) หมายถึง กระบวนการในการบริหารบุคลากร ทรัพยากร และ
ตัวงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุเป้าหมายขององค์กรแบบบูรณาการ 

  การวางแผน 
   การวางแผนการจัดโครงสร้างองค์กร กลุ่มงาน 

 รูปแบบ หรือ แนวทาง การร่วมวางแผนการปฏิบัติงาน ท้ังในส่วนของแผนระยะสั้น และแผน
ระยะยาว หรือแผนปฏิบัติงานประจําปี(Annual Performance Planning) ซ่ึงการระบุ
รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบและเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลงาน ท้ังส่วนท่ีเป็น
ผลผลิตและผลลัพธ์ของงานในหน้าท่ี 

   รูปแบบหรือการกําหนดทิศทางหรือกลยุทธ์การดําเนินงานขององค์กรในแต่ละช่วงเวลา โดยท่ี
กลยุทธ์นั้นสามารถนําไปดําเนินการได้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น
ในช่วงระยะเวลาต่างๆ ซ่ึงอาจแยกเป็น  

- แผนกลยุทธ์ระดับองค์กร(Corporate-Level Strategic Plan) เกี่ยวข้องกับการ
บริหารระดับสูง การบริหารในภาพรวม เป้าหมาย ทิศทาง และกลยุทธ์ของทั้ง
องค์การ ให้บรรลุผลสําเร็จ โดยผู้รับผิดชอบในการบริหาร และการจัดทําแผนใน
ระดับนี้ ก็มักจะเป็นกลุ่ม/คณะของผู้บริหารระดับสูงในองค์การนั้นเอง   

- แผนกลยุทธ์ระดับสํานัก(Strategic Business Unit-Level Strategic Plan)  
เป็นความรับผิดชอบในการบริหารของผู้อํานวยการสํานัก/หัวหน้ากลุ่มงาน
เทียบเท่าสํานัก(Department Manager) ซ่ึงจะเป็นการนําเอากลยุทธ์องค์การ 
หรือกลยุทธ์ระดับสูง มาแปรเปลี่ยนเป็นเชิงกลวิธี ให้ใกล้เคียงกับแนววิธีปฏิบัติ
ต่างๆตามความรับผิดชอบ และภาระหน้าท่ีของหน่วยงานฝ่ายนั้น 

- แผนกลยุทธ์ระดับเจ้าหน้าท่ี ปฏิบัติการ(Functional-Level Strategic Plan) เป็น
การปฏิบัติการของหัวหน้าหน่วยงาน ได้แก่ Supervisor  หรือ Foremans หรือ
พนักงานหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ ท่ีมีการดําเนินงานกันในลักษณะงานประจํา 
(Routine) 

   รูปแบบหรือแนวทาง กําหนดหรือจัดทําแผนสํารองในกรณีผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
กําหนด หรือ แผนฉุกเฉินหากเกิดอุปสรรค หรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดอันอยู่นอกเหนือการ
ควบคุม หรือไม่พึงประสงค์ 

   รูปแบบหรือการกําหนดกลุ่มของตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงาน (Key Performance 
Indicators : KPI) ท่ีสําคัญให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม  

  การบริหารบุคคล 
   ความต้องการทรัพยากรบุคคล  

 สมรรถนะด้านกําลังคน ปริมาณอัตรากําลัง จํานวนสายงานและกลุ่มประเภทสายงานที่องค์กร
ต้องการ 

 ความเพียงพอของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
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 รูปแบบ หรือแนวทางการแต่งตั้งหรือกําหนดผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับงาน 
 ความรับผิดชอบของกลุ่มบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

   รูปแบบ หรือแนวทาง การสร้างแรงจูงใจ และสร้างขวัญ กําลังใจ ของบุคลากรในองค์กร 
   รูปแบบ หรือแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากร 
   การจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกดําเนินงาน(Contract Out & Outsourcing) ท่ีมี

ความสามารถมาช่วยดําเนินการ 
  การควบคุมและติดตามผล 
   รูปแบบการติดตามและประเมินผลและการตัดสินใจในการดําเนินงาน 

 ระบบข้อมูลข่าวสาร(Management Information System : MIS)/การรวบรวมข้อมูลการ
ปฏิบัติงานที่นํามาใช้ในการติดตามประเมินผล 

 รอบระยะเวลาการรายงานผลข้อมูลการปฏิบัติงาน 
 ศักยภาพและข้อจํากัดในการจัดระบบข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร 
 การใช้เทคโนโลยีในการวางแผนและติดตามประเมินผล 

   รูปแบบการกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานในช่วงระยะเวลาต่างๆ 
   ผู้รับผิดชอบในการติดตามและตรวจสอบ 
   รูปแบบหรือการพัฒนาระบบการรับข้อเสนอแนะ(Feedback) ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นใน  

การปฏิบัติงาน เพื่อประเมินผลหรือตรวจวินิจฉัยว่าการดําเนินงานตามแผนประสบผลสําเร็จ
หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างไร รวมทั้งทําการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและ
แนวโน้มของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อนําไปสู่การ ปรับปรุงแก้ไขทิศทางการดําเนินงาน
โดยรวม   

   รูปแบบหรือแนวทางการดําเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเมื่อได้รับข้อเสนอแนะ
(Feedback) ต่างๆ 

   แนวทางการรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมงาน/โครงการ และแผนงานตามแผน  
กลยุทธ์ท่ีกําหนดขึ้นเป็นระยะๆ เพื่อจะได้ทราบถึงผลการดําเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา
อุปสรรค อันจะได้นําไปสู่ การปรับปรุงแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนทิศทาง กิจกรรมการดําเนินงาน
ขององค์การให้เหมาะสม 

  การจัดทํารายงาน 
   แนวทางการรายงานการวิเคราะห์ คาดการณ์แนวโน้มของผลการปฏิบัติงานตามประเด็นต่างๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เพื่อนําไปสู่การกําหนดวิสัยทัศน์(Vision)  ท่ีชัดเจน
ขององค์การอันหมายถึงทิศทางการดําเนินงาน(Direction) จุดยืนท่ีเหมาะสม (Optimal 
Position)  เป้าประสงค์(Goal) กลยุทธ์การดําเนินงาน(Strategies) รวมทั้งทําการระบุ
เป้าหมาย(Target) การปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม 

   รูปแบบ แนวทาง การรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบการดําเนินงานในช่วงระยะเวลาต่างๆ 
อย่างสม่ําเสมอ 

 ๑.๕ กระบวนงาน (Work) 
   รูปแบบ ผังกระบวนการ (Flow Chart) 

 ขั้นตอนต่างๆ/ความซับซ้อน/ระยะเวลา ภายใต้กระบวนการ (Working Steps) 
   ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนงาน 
   การปรับปรุงกระบวนการทํางานในขั้นตอนต่างๆ 
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   รูปแบบ แนวทางการวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ การจัดหาและพัฒนาระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Information System Management) และการตัดสินใจ
ทางการบริหาร  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีอยู่ในองค์การ 

๒. ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา และอุปสรรค อันเกิดจากปัจจัยภายนอก อันได้แก่ ปัจจัยทางการบริหาร ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคม ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากกระแสการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
Management) พันธมิตรและเครือข่ายในการปฏิบัติงาน รวมถึงสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับสากล
และระดับประเทศ ตลอดจนปรากฎการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกดิขึ้น  ซ่ึงสามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้   
                   ๒.๑ บุคลากร หมายถึง บุคคล หรือกลุ่มองค์กร ซ่ึงอยู่ภายนอกการควบคุมของส่วนราชการ  
  ผู้กําหนดนโยบาย คือ ผู้กําหนดนโยบายในการดําเนินงานที่มีผลต่อตัวชี้วัดนี้  
   สภาพแวดล้อมด้านการบริหาร อันได้แก่ ความชัดเจนในการกําหนดนโยบายจากฝ่ายบริหาร 

 การกําหนดขอบข่ายของอํานาจหน้าท่ี  ความสามารถในการกระทําการหรือให้อิสระในการวินิจฉัย
สั่งการให้มีความชัดเจน     

 นโยบายการให้การสนับสนุนเพื่อให้ดําเนินงานได้ตามที่คาดหวัง 
  การพัฒนากลไกสําหรับการควบคุมตรวจสอบ การประเมินผล หรือการรายงานการดําเนินงาน ให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้ ทราบถึงผลการดําเนินงาน ความก้าวหน้าหรือปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
เพื่อให้เป็นไปตามกรอบ การให้รางวัล หรือลงโทษ 

 การปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงในบทบาทของภาคราชการ 
  ผู้ สนับสนุนปัจจั ยภายนอกองค์ การ  คือ  ผู้ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกับการดํ า เนินงานของส่ วนราชการ  

ท้ังทางตรงและ ทางอ้อม  
  ผู้ดําเนินการภายนอก คือ ผู้ท่ีดําเนินงานภายนอกที่ทําให้ตัวชี้วัดขององค์การบรรลุเป้าหมาย  
 ๒.๒ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ   
   ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ 

 ผลกระทบจากอิทธิพลของกลุ่มการค้าเศรษฐกิจ และการรวมตัวกันขององค์กรระหว่างประเทศด้าน
เศรษฐกิจ 

   ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายของภาครัฐ 
 ฯลฯ 

 ๒.๓ ปัจจัยด้านสังคม 
   ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตของคนในสังคมท้ังในส่วนของวิถีชีวิตในครอบครัว 

วิถีชีวิตในที่ทํางาน และวิถีชีวิตในสังคมทั่วไป จึงมีผลทําให้องค์กรทุกองค์กร ต้องปรับปรุงเปล่ียนแปลง
องค์กรให้สอดรับ หรือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก อันได้แก่ 
สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ  สังคม เทคโนโลยี นโยบายรัฐบาล กฎหมาย องค์การคู่แข่ง
และสนับสนุน ท่ีได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต (Dynamic)   

   รูปแบบหรือแนวทางการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการบริหาร  ท้ังในส่วนของ
สภาพแวดล้อมภายนอก(External Environment) อันได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี  นโยบายของรัฐบาล คู่แข่งขันและพันธมิตร    

   ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ (External Environment) จะประกอบด้วยกลุ่มข้อมูล
เกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์ท่ีสําคัญแต่ละด้าน อันประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ 
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การเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยี นโยบายของรัฐบาล  องค์การคู่แข่งและพันธมิตร  
ตลาดและกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นเป้าหมายขององค์การ    

 แนวทางวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เป็นโอกาสและภัยอุปสรรคหรือทําการประเมิน ช่องว่าง (Gap 
Analysis) เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานแบบมุ่งเน้นอนาคต (Future-Oriented) โดยการ
สร้าง/กําหนดวิสัยทัศน์(vision) ในระยะยาวเพื่อการคาดการณ์แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตและนํามาปรับทิศทางการดําเนินงานตลอดจนทําการตัดสินใจในการพิจารณา
ทบทวนและพัฒนา คุณภาพ บริการ ผลิตภัณฑ์ ตลาดและกลุ่มลูกค้าให้มีความเหมาะสมต่อไป 

 ๒.๔ ปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
  งบประมาณ 
   แหล่งทุน/เงินนอกงบประมาณ ท่ีได้รับการอุดหนุน 
   ความเพียงพอของงบประมาณระบุถึงทรัพยากรท่ีต้องการได้รับการสนับสนุนไปดําเนินการ ซ่ึง

อาจจะระบุในรูปของต้นทุนต่อหนว่ย (Unit Cost) ของการดําเนินการ  
  เทคโนโลยี 
   ผลกระทบจากรูปแบบหรือแนวทางการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน  

 ผลกระทบจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผลกระทบจากเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม 

  กฎหมาย 
   ผลกระทบจากการปรับปรุงยกเลิกกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน (Deregulation) เพื่อแก้ไขความ

ล่าช้าในกระบวนการดําเนินงานขององค์การภาครัฐส่วนใหญ่ 
 ผลกระทบจากการมีกฎระเบียบท่ีหลากหลายและซับซ้อนมากจนเกินไป 
 ผลกระทบจากการแก้ไขกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆที่มีผลต่อการดําเนินการ ยกตัวอย่าง
เช่น กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ การยกเลิกเบนซิน ๙๕ 

  การจัดการระบบคุณภาพ (Quality Management) 
   การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ + BSC (KPI, Strategy Map) 

 Project Management 
 Risk Management 
 Change Management,  
 TQM, PMQA 
 Continuous Work Improvement 
 Knowledge Management, Learning Organization 
 E-Government 
 การเสริมสร้างสํานึกรู้และความมุ่งม่ัน (Shared Vision & Committment) 

   การปรับโครงสร้างองค์การ (Organizational Restructuring) 
 การรื้อปรับกระบวนงาน (Business Process Re-engineering) 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development) 
 การจัดการระบบสารสนเทศ (Information System Management) 
 การสร้างคุณภาพของกระบวนงาน หรือปัจจัยท่ีเป็นหัวใจสําคัญในการทํางาน (Input) ตลอดจน
การตรวจสอบปัจจัยคุณภาพเหล่านั้น  
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   ด้านงานบริการ ปัจจัยท่ีสําคัญคือ กระบวนงานและผู้ให้บริการที่มีความสามารถในการทํางาน 
สามารถเข้าถึงได้เท่าเทียมและทั่วถึง รวดเร็ว มีมารยาท สุภาพ มีใจบริการ สามารถเข้าใจลูกค้าได้
เป็นอย่างดี (Service Mind) ฯลฯ 

  บุคลากร หน่วยงาน และเครือข่ายการทํางานที่เกี่ยวข้อง (Networking) 
   รูปแบบ แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับบุคลากร หน่วยงาน และเครือข่ายการ

ทํางานที่เกี่ยวข้อง 
 รูปแบบ แนวทางการแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 
 วิธีการสร้างเครือข่ายอย่างย่ังยืน 
 ระดับการสนับสนุนจากบุคลากร หน่วยงาน และเครือข่ายการทํางานที่เกี่ยวข้อง 
 ทัศนคติท่ีดีของบุคลากร หน่วยงาน เครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องที่มีต่อการทํางาน 
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แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  

ขอให้ส่วนราชการกรอกข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

 หัวข้อรายงาน คําอธิบาย 

๑. รอบระยะเวลาการรายงาน ทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของการรายงาน 

๒. ชื่อตัวชี้วัด ใช้ชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

๓. เจ้าภาพหลัก  ระบุเจ้าภาพหลักของตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๕ 

๔. หน่วยงานสนับสนุน ระบุหน่วยงานสนับสนุนของตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

๕. คําอธิบาย ใช้คําอธิบายตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕ 

๖. ข้อมูลผลการดําเนินงาน ระบุรายละเอียดผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดหรือผลการดําเนินงาน
ตามขั้นตอนต่างๆตามเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัด หรือรายละเอียดของการ
ดําเนินงานตามแผนงานโครงการต่างๆ 

๗. เกณฑ์การให้คะแนน ใช้เกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

  ๘.  การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  
 ๘.๑ ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

 ๘.๒ น้ําหนัก ระบุน้ําหนักตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการ 

 ๘.๓ ผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณของตัวชี้วัด ท้ังนี้ต้องมีหน่วยนับ
เหมือนกับหน่วยของตัวชี้วัด  

 ๘.๔ ค่าคะแนนทีไ่ด้ ระบุค่าคะแนนของตัวชี้วัด โดยนําผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์การ
ให้คะแนนที่กําหนดไว้  

 ๘.๕ คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก ระบุค่าคะแนนถ่วงน้ําหนักของตัวชี้วัดท่ีได้จากการนําค่าคะแนน ท่ีได้ของ
ขั้นตอน/กิจกรรมมาคูณกับน้ําหนักของขั้นตอน/กิจกรรม 

๙. คําชี้แจงการปฏบิัติงาน/มาตรการที่
ได้ดําเนินการ 

อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ได้ดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้ 

๑๐. ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน ระบุปัจจัยท่ีมีส่วนสนับสนุนต่อการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้ เช่น ความ
ร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การกํากับอย่างเข้มงวดของผู้บริหาร เป็นต้น 

๑๑. อุปสรรคต่อการดําเนินงาน     ระบุปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้ เช่น กระบวนการ
ทํางานซ้ําซ้อน  ไม่มีการกําหนดระยะเวลาการทํางานที่ชัดเจน เป็นต้น 
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 หัวข้อรายงาน คําอธิบาย 

๑๒. ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานใน
ระยะต่อไป  

ระบุข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ในระยะต่อไป 

๑๓. หลักฐานอ้างอิง ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใช้อ้างอิง และจํานวนของเอกสารที่ได้จัดส่ง
มา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตัวอย่าง
หลักฐานอ้างอิง เช่น รายละเอียดของแผนงาน หนังสือคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน 
รายงานการประชุม ภาพถ่าย เป็นต้น ท้ังนี้ขอให้ระบุให้ชัดเจนว่าเอกสาร/
หลักฐานที่จัดส่งมาประกอบนั้นมีความเกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับการ
ดําเนินงานของตัวชี้วัดอย่างไร 

 



แผนภูมิกรอบตัวชี้วัดของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 

  
 

 
 

 

มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
 

๑. ระดับความสําเรจ็ในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ (ร้อยละ ๓๐)   
     ๑.๑  รอ้ยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ  
 ๑.๑.๑ รอ้ยละความสาํเร็จของการพฒันาความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ  
        (การบรหิารจัดการด้านการประชุม)  (ร้อยละ ๘)   
          ๑.๑.๑.๑  ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมอือาชีพการบริหารจัดการ 
     ด้านการประชุมในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ (รอ้ยละ ๓)   
          ๑.๑.๑.๒  รอ้ยละการปฏิบัติตามคูม่ือมาตรฐานความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุม 
     ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ (สผ) (ร้อยละ ๓)   
          ๑.๑.๑.๒  รอ้ยละการปฏิบัติตามคูม่ือการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการประชุม 
    สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภาในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ (สว) (รอ้ยละ ๓) 
          ๑.๑.๑.๓  รอ้ยละความพึงพอใจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาธิการต่อการปฏิบัติ 
     ตามคู่มอืมาตรฐานความเป็นมืออาชีพด้านการประชุม (สผ) (รอ้ยละ ๒)   
          ๑.๑.๑.๓  รอ้ยละความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการต่อการปฏิบัติตามคู่มอืการปฏิบัติ 
     ตามมาตรฐานการปฏบิัติงานด้านการประชุมสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา (สว) (รอ้ยละ ๒) 
 
 ๑.๑ ๒ ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ  
       (ด้านวิชาการ)  (รอ้ยละ ๘)   
          ๑.๑.๒.๑  ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมอือาชีพด้านวิชาการ 
    ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ (ร้อยละ ๓)   
          ๑.๑.๒.๒  รอ้ยละการปฏิบัติตามคูม่ือมาตรฐานความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการ 
    นิติบัญญัติ (รอ้ยละ ๓)   
          ๑.๑.๒.๓  รอ้ยละความพึงพอใจของสมาชิกรัฐสภาและคณะกรรมาธิการต่อการปฏิบัติ 
    ตามคู่มอืมาตรฐานความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการ (รอ้ยละ ๒)  
     ๑.๒  ระดับความสาํเร็จในการเสริมสร้างและพัฒนาข้อมลูเพือ่เป็นศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติ (สผ รอ้ยละ ๕)   
     ๑.๒  ระดับความสาํเร็จในการเสริมสร้างและพัฒนาข้อมลูเพือ่เป็นศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
            (สว รอ้ยละ ๕) 
     ๑.๓  ระดับความสาํเร็จของการบูรณาการและการใช้ประโยชน์ของฐานข้อมลูด้านต่างประเทศ (สผ) (ร้อยละ ๕)   
     ๑.๓  ระดับความสาํเร็จในการจัดทําและบูรณาการฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ (สว) (ร้อยละ ๕)  
     ๑.๔  ระดับความสาํเร็จของการมีสว่นร่วมของประชาชนผ่านสือ่วทิยุกระจายเสียงรัฐสภา (สผ ร้อยละ ๔)  
     ๑.๔  ระดับความสาํเร็จการปฏิบัติตามแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกวฒุิสภา (สว ร้อยละ ๔)  

๒. ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ  (ร้อยละ ๑๕) 
     ๒.๑ ระดับความสาํเร็จในการบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ  (ร้อยละ ๘)          
     ๒.๒ รอ้ยละความสาํเร็จในการบรรลเป้าหมายของโครงการที่สว่นราชการกําหนดไว้ในแผนปฏบิัติราชการประจําปีของส่วนราชการ (ร้อยละ ๗)       

มิติที่ ๒ 
(ร้อยละ ๑๗) 

มิติที่ ๓ 
(ร้อยละ ๑๓) 

มิติที่ ๔ 
(ร้อยละ ๒๕) 

มิติที่ ๒ มติิด้านคุณภาพการให้บริการ  

 การเสริมสร้างธรรมาภบิาล 
๓. ระดับความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบ 
    ผลการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ ๕) 
๔. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ (ร้อยละ ๗) 
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
๕.   ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (รอ้ยละ ๕) 

มิติที่ ๔ มติิด้านการพัฒนาองค์กร 
 พัฒนาการบริหารจัดการ 
๘.  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
     ๘.๑  ระดับความสาํเร็จของการดําเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน   
            (สผ / หมวด ๒ และหมวด ๕) (สว หมวด ๕ และหมวด ๖) (ร้อยละ ๘) 
     ๘.๒  ระดับความสาํเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการของส่วนราชการ 
            ตามเกณฑค์ณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด ๗) (รอ้ยละ ๑๕) 
            RM ๑ : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนําองค์การของผู้บริหาร (รอ้ยละ ๒) 
            RM ๒ : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของความเสีย่งที่ลดลงจากการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (รอ้ยละ ๒) 

มิติที่ ๓  มิตดิ้านประสทิธิภาพของการปฏิบัตริาชการ 

 การบริหารงบประมาณ 
๖.  ระดับความสําเร็จในการบริหารงบประมาณ (ร้อยละ ๘) 
     ๖.๑  ร้อยละของอตัราในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม (ร้อยละ ๔)  
     ๖.๒  ระดับความสาํเร็จของการตรวจสอบภายใน (รอ้ยละ ๔)  
 การจัดทําต้นทุนตอ่หน่วย 
๗.  ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนตอ่หน่วยผลผลิตและดําเนินงาน 
     ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
     (รอ้ยละ ๕)  

มิติที่ ๑ 
(ร้อยละ ๔๕) 

       RM ๓.๑ : ร้อยละความพึงพอใจของผูท้ี่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่วนราชการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม (รอ้ยละ ๑) 
       RM ๓.๒ : ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนปรับปรุงการให้บริการ (ร้อยละ ๑) 
       RM ๔.๑ : ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมยัของฐานข้อมลูที่สนับสนุนยทุธศาสตรอ์ย่างน้อย ๑ ประเด็นยุทธศาสตร ์
                    (ร้อยละ ๑) 
       RM ๔.๒ : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสาํเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูอ้ย่างน้อย  
                    ๓ องคค์วามรู้ทีส่อดคล้องกับองค์ความรูท้ี่จําเป็นเพือ่ให้บรรลุประสิทธผิลในมติิที่ ๑ (รอ้ยละ ๒) 
       RM ๕.๑ : ร้อยละของบุคลากรที่ผา่นระดับของขีดสมรรถนะทีส่่วนราชการกําหนด (Competency Level) (รอ้ยละ ๑) 
       RM ๕.๒ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการสรา้งความผาสุกของบุคลากร (ร้อยละ ๑) 
       RM ๕.๓ : ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) 
    (ร้อยละ ๒)        
       RM ๖.๑ : จํานวนกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงให้ผลดําเนินการดีขึ้น (ร้อยละ ๑) 
       RM ๖.๒ : ร้อยละความสําเร็จของการรักษามาตรฐานระยะเวลาการปฏิบัติงาน (ร้อยละ ๑) 
๘.๓  ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  
       (ร้อยละ ๒) 

หมายเหตุ  ๑. ตัวชี้วัดสีดํา หมายถึง ตัวชี้วัดที่ดําเนินการต่อเนื่องจาก 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. ตัวชี้วัดสีแดง หมายถึง ตัวชี้วัดที่กําหนดในปีงบประมาณ  
      พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

-๑๔๔- 



 

 

- ๑๔๗ - 

แนวทางการพิจารณาให้คะแนนเชิงคณุภาพตัวชี้วดั 
ตามคํารบัรองการปฏิบตัริาชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 
๑. เกณฑ์คุณภาพตัวช้ีวัดในภาพรวม 
          - เกณฑ์คุณภาพในด้านเวลา เพื่อให้การดําเนินงานของส่วนราชการเป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด ส่วนราชการต้องดําเนินการหรือจัดส่งข้อมูล รายงานตามกรอบระยะเวลา         
ที่กําหนดอย่างครบถ้วน โดยหากส่วนราชการดําเนินการ จัดส่งข้อมูลหรือรายงานผลล่าช้ากว่า
ระยะเวลาที่กําหนด จะถูกปรับลดคะแนนจํานวน ๐.๐๕ คะแนน ต่อวันทําการ 

  -   เกณฑ์คุณภาพในด้านปริมาณ เพื่อให้การดําเนินงานของส่วนราชการเป็นไปตามเกิน 
การให้คะแนน ส่วนราชการต้องดําเนินการให้ครบถ้วนตามข้ันตอน สําหรับการให้คะแนนตามเกณฑ์   
เชิงปริมาณ (ร้อยละ หรือจํานวนผลสําเร็จ) ส่วนราชการจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานกระบวนการ
ปฏิบัติ ที่มาของข้อมูลเชิงปริมาณ จํานวนข้อมูลเชิงปริมาณท้ังหมดที่จะนํามาคํานวณหาค่าร้อยละ 
การคํานวณ ค่าผลคะแนนที่สอดคล้องกับกรอบการประเมิน 

 

๒. เกณฑ์คุณภาพตัวชี้วดั (หลัก / ย่อย)  (๓ ตัวชีว้ัดหลัก และ ๓ ตัวชี้วัดย่อย) 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑.๑.๑ ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพ 

การบริหารจัดการด้านประชุมในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 
(นํ้าหนักร้อยละ ๓) 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑.๒.๑ ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพ 
ด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ (นํ้าหนักร้อยละ ๓) 

ตัวช้ีวัดที่ ๓ ระดับความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ   
(นํ้าหนักร้อยละ ๕) 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๔ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
(นํ้าหนักร้อยละ ๗) 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๖.๒ ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน  (นํ้าหนักร้อยละ ๔)  
ตัวช้ีวัดที่ ๗ ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและดําเนินงานตาม 

แผนเพ่ิมประสทิธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
(นํ้าหนักร้อยละ ๕) 

 
 
 



 

 

- ๑๔๘ - 

เกณฑ์คุณภาพตัวชี้วัด (หลัก/ย่อย)  
- เกณฑ์คุณภาพในด้านเวลา เพื่อให้การดําเนินงานของส่วนราชการเป็นไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด         

ส่วนราชการต้องจัดส่งข้อมูล รายงานตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดอย่างครบถ้วน โดยหายส่วนราชการ
จัดส่งข้อมูลหรือรายงานผลล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนด จะถูกปรับลดคะแนนจาํนวน ๐.๐๕ คะแนน ต่อ
วันทําการ 

เกณฑ์คุณภาพรายตัวชี้วัด 
 
           ตัวชีว้ดัที่ ๑.๑.๑.๑   ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพ 
                                     การบริหารจัดการด้านการประชุมในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 

   นํ้าหนักร้อยละ  ๓ 
 

 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน  

๑.๑ 
 ส่วนราชการสงักัดรัฐสภามีการจัดทํากรอบร่างหลักเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะด้านการประชุม ในการ
สนับสนนุกระบวนการนิติบัญญัติ 

๐.๘ 

๑.๒ 
 ส่วนราชการสังกดัรัฐสภานํากรอบร่างหลักเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะด้านการประชุม ในการ
สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการสังกดัรัฐสภาพิจารณา 

๐.๒ 

๒.๑ 
 นําร่างหลักเกณฑ์ฯ ไปรับฟังความคดิเห็น (Focus Group) จากกลุ่มเปา้หมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) 

๐.๗ 

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

๐.๓ 

๓.๑ 
 นําหลักเกณฑ์ฯท่ีผ่านการรับฟังความคิดเห็นเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบคุคล
ของส่วนราชการสงักัดรัฐสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบ 

๐.๒ 

๓.๒ 
 คณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบคุคลให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ฯท่ีผ่านการรับฟังความ
คิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholders) 

๐.๔ 

๓.๓  เอกสารสรุปหลักเกณฑ์ฯท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบคุคล ๐.๔ 

๔  นําหลักเกณฑ์ฯท่ีกําหนดไปทดสอบการประเมินสมรรถนะกลุ่มเปา้หมายทุกคนตามคําอธิบายตัวชี้วัด ๑ 

๕.๑ 
 มีการจัดทํารายงานผลทดสอบการประเมินสมรรถนะกลุ่มเป้าหมายพร้อมข้อเสนอแนะนาํเกี่ยวกับ
แผนการพัฒนาระยะยาวในความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุมท่ีสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร 

๐.๕ 
 

๕.๒ 
 ข้อเสนอแนะมีรายละเอียดท่ีสมบูรณ ์เพ่ือนําไปจัดทําคูมื่อการประเมินสมรรถนะสาํหรับใช้ดําเนินงานจรงิ
ในปีถัดไป 

๐.๓ 

๕.๓ 
 เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและ       
หัวหน้าส่วนราชการ  

๐.๒ 

 
หมายเหตุ  ส่วนราชการต้องแสดงข้อมูลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชุม ในการสนับสนุนกระบวนการนิตบิัญญัติ

ตามที่กําหนดวา่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ครบถ้วนทุกรายการประกอบการประเมิน 



 

 

- ๑๔๙ - 

 

            ตัวชีว้ัดที่  ๑.๑.๒.๑   ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพ 
                                       ด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ  

                 นํ้าหนักร้อยละ ๓    
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน  

๑.๑ 
 ส่วนราชการสังกดัรัฐสภามีการจัดทํากรอบร่างหลักเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะด้านวิชาการ               
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 

๐.๘ 

๑.๒ 
 ส่วนราชการสงักัดรัฐสภานาํกรอบร่างหลักเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะด้านวิชาการ ในการสนบัสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบคุคลของส่วนราชการสงักัด
รัฐสภาพิจารณา 

๐.๒ 

๒.๑ 
 นําร่างหลักเกณฑ์ฯ ไปรับฟังความคดิเห็น (Focus Group) จากกลุ่มเปา้หมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) 

๐.๗ 

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

๐.๓ 

๓.๑ 
 นําหลักเกณฑ์ฯท่ีผ่านการรับฟังความคิดเห็นเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบคุคล
ของส่วนราชการสงักัดรัฐสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบ 

๐.๒ 

๓.๒ 
 คณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบคุคลให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ฯท่ีผ่านการรับฟัง  
ความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholders) 

๐.๔ 

๓.๓  เอกสารสรุปหลักเกณฑ์ฯท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบคุคล ๐.๔ 

๔  นําหลักเกณฑ์ฯท่ีกําหนดไปทดสอบการประเมินสมรรถนะกลุ่มเปา้หมายทุกคนตามคําอธิบายตัวชี้วัด ๑ 

๕.๑ 
 มีการจัดทํารายงานผลทดสอบการประเมินสมรรถนะกลุ่มเป้าหมายพร้อมข้อเสนอแนะนาํเกี่ยวกับ
แผนการพัฒนาระยะยาวในความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุมท่ีสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร 

๐.๕ 
 

๕.๒ 
 ข้อเสนอแนะมีรายละเอียดท่ีสมบูรณ ์เพ่ือนําไปจัดทําคูมื่อการประเมินสมรรถนะสาํหรับใช้ดําเนินงานจรงิ
ในปีถัดไป 

๐.๓ 

๕.๓ 
 เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและ       
หัวหน้าส่วนราชการ  

๐.๒ 

 
หมายเหตุ  ส่วนราชการต้องแสดงข้อมูลผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีด้านการประชุม ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติตามที่

กําหนดว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายให้ครบถ้วนทุกรายการประกอบการประเมิน 
 
 

 

 

 



 

 

- ๑๕๐ - 

 
 

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓  ระดับความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง 
   ความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

                                น้ําหนักร้อยละ ๕ 
 
 

 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน  

๑.๑ 

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

๐.๔ 
 

๑.๒ 
 ส่วนราชการแต่งต้ังคณะทํางานภาคประชาชนโดยเป็นคณะทํางานร่วมระหว่างภาครัฐ (ผู้แทน

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

๐.๒ 
 

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

๐.๔ 

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

๐.๓ 

๒.๒ 

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

๐.๓ 

๒.๓  รายงานหัวหน้าส่วนราชการ ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ๐.๑ 

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

๐.๓ 
 

๓.๑  ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการฯ ได้แล้วเสร็จครบถ้วน ๐.๕ 

๓.๒  มีการติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ/
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับคะแนนท่ี ๒ อย่างสมํ่าเสมอ 

๐.๓ 

๓.๓  มีการจัดทํารายงานสรุปผลความก้าวหน้าในการดําเนินการเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการและ
สื่อสารให้ประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) รับทราบ 

๐.๒ 

   



 

 

- ๑๕๑ - 

 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน  

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

๐.๘ 

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

๐.๒ 

๕.๑  ดําเนินการสํารวจความความพึงพอใจของประชาชนในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๐.๔ 

๕.๒ 
 จัดทําแนวทางและข้อเสนอแนะของการดําเนินงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมโดยให้มีการกําหนดรูปแบบในการสร้างกระบวนการในการมีส่วนร่วมเชิงนวัตกรรมหรือ
แนวคิดใหม่ ท่ีนําไปสู่การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในปีงบประมาณต่อไป  

๐.๕ 

๕.๓  การดําเนินการข้อ ๕.๒ เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการและได้รับความเห็นชอบ ๐.๑ 
 

 

 

ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสําเร็จของการดําเนนิการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
       น้ําหนักร้อยละ ๗ 

 

 
 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน  

๑.๑  มีการจัดทํากรอบแผนการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗  

๐.๓ 

๑.๒  มีการจัดทําแผนปฏิบัติการตามกรอบแผนการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๐.๒ 

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

๐.๕ 

๒  มีการดําเนินการตามแผนฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๑ 
๓  มีการดําเนินการตามแผนฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๑ 
๔  มีการดําเนินการตามแผนฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ๑ 

๕.๑  กําหนดหลักเกณฑ์/แนวทาง การประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา  
ข้อ ๒๙ 

๐.๔ 

๕.๒  มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ๐.๒ 

๕.๓  มีข้อเสนอแนะเพื่อดําเนินการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติหรือแก้ไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมให้
เหมาะสมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ข้อ ๒๙ 

๐.๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- ๑๕๒ - 
 

ตัวชี้วัดที่ ๖.๒    ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 
                                       น้ําหนักร้อยละ  ๔ 

 

 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน  

๑.๑  มีการระบุปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงท่ีนํามาใช้ในการประเมินความเสี่ยง ๐.๒๕ 
๑.๒  มีการแสดงรายละเอียดให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง ๐.๒๕ 
๑.๓  มีการจัดลําดับความเสี่ยงและผลสรุปท่ีได้ใช้ในการวางแผนการตรวจสอบ ๐.๕ 

 จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจําปี โดยจะต้อง
แสดงให้เห็นรายละเอียด ดังนี้ 

- วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน 
- ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
- การจัดสรรทรัพยากร 
- แนวทางการปฏิบัติงาน 

 

 การตรวจสอบด้านการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับ (อย่างน้อย ๑ เร่ือง ) ๐.๗ 

๒ และ ๓ 

 การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน (อย่างน้อย ๒ เร่ือง) ๑.๓ 
๔.๑  มีการรายงานผลการตรวจสอบทางด้านการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ

ครบถ้วน ตามที่กําหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจําปี 
๐.๒ 

 
๔.๒  มีการรายงานผลการตรวจสอบทางด้านการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานครบถ้วนตามท่ีกําหนด

ไว้ในแผนการตรวจสอบประจําปี 
๐.๔ 

 
๔.๓  เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือสั่งการให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติ

ตามข้อเสนอแนะท่ีมีในรายงาน ฯ 
๐.๔ 

 
๕.๑  มีการวิเคราะห์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานไว้ในรายงานผลการ

ตรวจสอบ 
๐.๓ 

๕.๒  มีการวิเคราะห์ให้เห็นถึงประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานไว้ในรายงานผลการ
ตรวจสอบ 

๐.๓ 

๕.๓  มีการแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานให้แก่ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ 

๐.๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- ๑๕๓ - 

 

 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทนุต่อหน่วยผลผลิตและดําเนนิงานตามแผน 
               เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                                           น้ําหนักร้อยละ  ๕ 
 

 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน  

๑.๑  ส่วนราชการมีการระบุต้นทุนทางตรงเข้าสู่กิจกรรมย่อยหรือศูนย์ต้นทุนในระบบ GFMIS   ๐.๘ 

๑.๒ 
 ส่งมอบให้หน่วยงานในองค์กรร่วมตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม สําหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  

๐.๒ 

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

๐.๕ 

๒.๒ 

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

๐.๕ 

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

๐.๕ 

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

๕.๑  ดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ได้แล้วเสร็จครบถ้วน ตามเป้าหมายที่กําหนด ๐.๕ 

๕.๒ 
 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๐.๔ 

๕.๓  ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ ๐.๑ 
 
 


