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คํานํา 

 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามุ่งเน้นการบริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และให้ความสําคัญกับการพัฒนาองค์กรและบุคลากร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิด
ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์สูงสุด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คํารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจําปีของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้กําหนดตัวชี้วัด ๒ ร้อยละความสําเร็จในการ
ประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้มีการ
ประเมินความคุ้มค่าโครงการอย่างจริงจัง และสามารถประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรม โดยได้พิจารณาเลือกโครงการด้านการพัฒนาบุคลากร เป็นโครงการนําร่องในการประเมินความ
คุ้มค่า ซึ่งจะต้องมีการกําหนดตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ อย่างถูกต้อง สามารถประเมินความสําเร็จ 
และประโยชน์ที่เกิดกับบุคลากร ส่วนราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ การคัดเลือกโครงการพัฒนา
บุคลากรที่จะนํามาประเมิน ต้องเป็นโครงการพัฒนาบุคลากรที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้อง ตอบสนอง
เป้าหมายของพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ และกําหนดตัวชี้วัดผลผลิต
ผลลัพธ์ที่สมเหตุสมผล  

แนวทางการประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับนี้ เป็นเอกสารองค์ความรู้ที่สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้ดําเนินการรวบรวมกรอบการดําเนินการตามตัวชี้วัดความคุ้มค่า ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการ
ดําเนินการตามตัวชี้วัด สาระสําคัญและข้อกําหนดในการดําเนินการตามคู่มือการประเมินผลลัพธ์และ
ความคุ้มค่าของโครงการที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดําเนินการ รวมทั้ง แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการ
ประเมินความคุ้มค่า เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการทบทวนและกําหนดรายละเอียดของโครงการที่ชัดเจน 
การกําหนดตัวชี้วัดความคุ้มค่า ๓ มิติ ได้แก่ มิติประสิทธิภาพ มิติประสิทธิผล และมิติผลกระทบ 
ที่เหมาะสม สอดคล้องตามกรอบตัวชี้วัดการประเมินผล สามารถประเมินความสําเร็จและประโยชน์ 
ที่เกิดกับบุคลากรและองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง เป็นแนวทางให้ผู้รับผิดชอบโครงการในการ
ขับเคลื่อนโครงการที่นํามาประเมินความคุ้มค่าให้เป็นไปตามแผนงาน มีการติดตามและรวบรวมผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่กําหนด สามารถรายงานผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการที่ประเมินความ
คุ้มค่าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ อันเป็นการสนับสนุนความสําเร็จของการดําเนินการตามตัวชี้วัดความ
คุ้มค่าของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และผลจากการประเมินความคุ้มค่าคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนา
บุคลากร  จะเป็นข้อ มูลในการปรับปรุงและพัฒนาการดํา เนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร 
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความคุ้มค่าย่ิงขึ้นต่อไป 
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บทที่ ๑ บทนํา 
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๑.๒ วัตถุประสงค์         ๓ 

๑.๓ ขอบเขตการดําเนินการ        ๓ 

บทที่ ๒ แนวคิดการประเมินความคุ้มค่า 

 ๒.๑ ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๕ 
 ๒.๒ การประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการ     ๑๑ 
                ที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดําเนินการ 
 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการประเมินผลโครงการ     ๒๓ 
 ๒.๔ แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ๒๙ 
 ๒.๕ ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ ๓๑ 
                 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
บทที่ ๓ แนวทางการประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๓.๑ คัดเลือกโครงการที่จะนํามาประเมินความคุ้มค่า     ๓๗ 
 ๓.๒ ศึกษาแนวคิดการประเมินความคุ้มค่า      ๓๘ 
 ๓.๓ กําหนดกรอบการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ     ๓๘ 
 ๓.๔ กําหนดตัวชี้วัดและรายละเอียดในการประเมินความคุ้มค่า    ๔๑ 
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๓.๖ การจัดทํารายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินความคุ้มค่า  ๗๘ 

 ๓.๗ ดําเนินโครงการตามแผนงานที่กําหนด      ๘๐ 
๓.๘ การติดตามผลการดําเนินโครงการ/การเก็บรวบรวมข้อมูล    ๘๐ 
๓.๙ จัดทํารายงานผลการประเมินความคุ้มค่า      ๘๐ 
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บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 
1.๑ ที่มา 

การบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบันจ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้ง
ภายนอกและภายในประเทศ โดยปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐให้มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  ยึดหลักการ
ด าเนินงานที่มีมาตรฐาน และมีวิธีวัดผลงานที่ชัดเจนเพื่อประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม 
โดยมุ่งประเมินผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) จากการบริหารงานที่เกิดขึ้นว่าเกิดความคุ้มค่า
ของเงิน (Value for Money) มากน้อยเพียงใด เพื่อให้ได้ผลงานของภาครัฐที่เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของประชาชน 

ประกอบกับ มาตรา ๗๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ .ศ . ๒๕๖๐๑ ได้ระบุไว้ว่า 
“….รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง.ส่วนภูมิภาค.ส่วนท้องถิ่นและงานของ
รัฐอย่างอื่น.ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือ
กันในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน .การจัดท าบริการสาธารณะและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน .รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี
ความซื่อสัตย์สุจริต.และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ…….” 

นอกจากนั้น  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ..๒๕๔๖๒ ซึ่งเป็นพระราชกฤษฎีกาที่ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการ ได้ก าหนดไว้ใน
มาตราที ่๖ ว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ๖ ประการ คือ 

๑. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
๒. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
๓. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
๔. ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
๕. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
๖. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
๗. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

โดยในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี .พ.ศ..๒๕๔๖.ดังกล่าว 
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติงานของส่วนราชการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถวัด
ความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ โดยก าหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติตามหลักความคุ้มค่าที่สัมพันธ์เชื่อมโยง
กันใน ๓ มาตรา คือ 
 
 
 
 
 
                                                            
๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
๒ พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ 
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มำตรำ ๒๑ 
“ส่วนราชการการต้องจัดท าบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภท และรายจ่าย 

ต่อหน่วยของบริการสาธารณะ เพื่อการเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างปัจจัยน าเข้ากับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
ซึ่งหากรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะของส่วนราชการใด สูงกว่ารายจ่ายต่อหน่วยของ 
งานบริการสาธารณะประเภทเดียวกันของส่ วนราชการอื่น  ส่วนราชการนั้นต้องจัดท าแผนการ 
ลดรายจ่ายตอ่หน่วย เพื่อด าเนินการปรับปรุงการท างานต่อไป” 

มำตรำ ๒๒ 
“ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงบประมาณ ร่วมกัน

จั ด ให้ มี ก า รประ เมิ นคว ามคุ้ ม ค่ า ในการปฏิ บั ติ ภ า รกิ จ ขอ ง รั ฐที่ ส่ ว น ร าชกา รด า เนิ นกา รอยู่ 
เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีส าหรับเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะได้ด าเนินการต่อไปหรือ
ยุบเลิกและเพื่อประโยชน์ ในการจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป ทั้งนี้ ตามระยะเวลา 
ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

ในการประเมินความคุ้มค่าตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงประเภทและสภาพของแต่ละภารกิจ 
ความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ด าเนินการ ประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะพึงได้และรายจ่าย 
ที่ต้องเสียไปกอ่นและหลังที่ส่วนราชการด าเนินการด้วย 

ความคุ้มค่าตามมาตรานี้  ให้หมายความถึงประโยชน์หรือผลเสียทางสังคม  และประโยชน์ 
หรือผลเสียอื่นซึ่งไม่อาจค านวณเปน็ตัวเงินได้ด้วย” 

มำตรำ ๒๓ 
“การจัดซื้อจัดจ้างจะตอ้งกระท าโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยจะต้องชั่งน้ าหนักถึงประโยชน์และ

ผลเสียต่อสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท์ี่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวของส่วน
ราชการ ซึ่งมิใช่ถือราคาต่ าสุดเป็นเกณฑ์อย่างเดียว แตค่ านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
ในระยะยาวที่จะท าให้ต้นทุนการบริการสาธารณะต่ าลงได้ โดยจะต้องมีการปรับปรุงระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุเพื่อให้เปน็ไปตามหลักการดังกล่าว” 

ในการนี้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาซึ่งมีการบริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และให้ความส าคัญกับการพัฒนาองค์กรและบุคลากร  โดยการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Results 
Based Management) ซึ่งได้มีการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการเพื่อประเมินผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุด 
ทั้งนี้ กรอบตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ในส่วนของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา มิติที่ ๑ : มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ได้ก าหนด
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละความส าเร็จในการประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการประเมินความคุ้มค่าโครงการอย่างจริงจัง โดยได้พิจารณา
เลือกโครงการด้านการพัฒนาบุคลากร เป็นโครงการที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะเลือกน ามาเป็นโครงการน า
ร่องการประเมินความคุ้มค่า ที่มีการก าหนดตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ อย่างถูกต้อง สามารถประเมินความส าเร็จ 
และประโยชน์ที่เกิดกับบุคลากร ส่วนราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ การคัดเลือกโครงการพัฒนา
บุคลากรที่จะน ามาประเมิน ต้องเป็นโครงการพัฒนาบุคลากรที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้อง ตอบสนองเป้าหมาย
ของพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ และก าหนดตัวชี้วัดผลผลิตผลลัพธ์  
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ที่สมเหตุสมผล โดยให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาก าหนดโครงการ และชื่อตัวชี้วัดที่จะน ามาประเมิน 
ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑๓  

 ดังนั้น ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึง ได้จัดท าแนวทางการประเมินความคุ้มค่าโครงการ 
ด้านพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การประเมิน
ความคุ้ มค่ าของโครงการพัฒนาบุคลากร ที่ คั ด เลื อกมาประ เมิน  มี กรอบแนวทางและวิ ธี การ 
ที่ชัดเจนในการวัดผลส าเร็จการด าเนินงานของโครงการ ซึ่งครอบคลุมการวัดผลในด้านประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) และผลกระทบ (Impact) ตามกรอบตัวชี้วัดการประเมินผลการ
ปฏิบัติ ราชการฯ ตัวชี้ วัดที่  ๒ ทั้ งนี้  ข้อมูลจากการประเมินความคุ้มค่า รวมทั้ งปัญหาอุปสรรค 
จากการด าเนินงาน จะเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร 
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความคุ้มค่าย่ิงขึ้นต่อไป 

๑.๒ วัตถุประสงค์ 
๑.๒.๑ เพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการด้านพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่เป็นโครงการน าร่องในการประเมินความคุ้มค่า โดยการวัดผลในด้าน
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) และผลกระทบ (Impact) 
 ๑.๒.๒ เพื่อทบทวนการก าหนดรายละเอียดโครงการ กระบวนการด าเนินงาน ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ ให้มีความเหมาะสม และสนับสนุนให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดผลประโยชน์ 
ต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภายิ่งขึ้น 
 ๑.๒.๓. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการทบทวน จัดล าดับความส าคัญ 
ในการด าเนินโครงการ รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและมีความคุ้มค่าย่ิงขึ้นต่อไป 
 ๑.๒.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาในปีต่อไป 

๑.๓ ขอบเขตกำรด ำเนินกำร 
 ๑.๓.๑ การประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ในครั้งนี้ เป็นการประเมินโครงการด้านพัฒนาบุคลากรที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาพิจารณา
คัดเลือกโครงการมาน าร่องด าเนินการประเมินความคุ้มค่า 
 ๑.๓.๒ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาคัดเลือกโครงการที่จะน ามาประเมินตามแนวทางดังต่อไปนี้๔ 
 ๑) ความเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ โครงการที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของกลยุทธ์ 
จะเป็นโครงการที่ควรจะต้องด าเนินการก่อน 

                                                            
๓ คณะกรรมการพิจารณา ก าหนดกรอบตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑, กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(กรุงเทพฯ, ๒๕๖๐), ๔๔ 
๔ คณะกรรมการพิจารณา ก าหนดกรอบตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑, กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(กรุงเทพฯ, ๒๕๖๐), ๔๗ 
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 ๒) อัตราผลตอบแทนของโครงการ โครงการที่จะต้องด าเนินการควรจะต้องมีผลตอบแทน 
ที่น่าสนใจ 
 ๓) เงินลงทุนรวมทั้งหมดที่ใช้ การที่โครงการสองโครงการมีอัตราผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกัน 
แต่โครงการหนึ่งต้องใช้เงินลงทุนที่สูงมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอีกโครงการหนึ่ง ก็แสดงว่าโครงการนั้นมี
ความเสี่ยงสูงกว่าตามไปด้วย เช่น โครงการแรกใช้เงินลงทุนไปเพียง ๑๐ ล้านบาท แต่โครงการที่สองต้องใช้
เงินลงทุนสูงถึง ๑๐๐ ล้านบาท ในกรณีนี้ถ้าปัจจัยอื่นๆ เหมือนกัน โครงการที่สองจะมีปัจจัยเสี่ยงค่อนข้างสูง
กว่า เนื่องจากจะต้องน าเงินสูงถึง ๑๐๐ ล้านบาทไปลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งยังไม่มี
ความแน่นอน 
 ๔) ความต้องการในการใช้ทรัพยากรอื่นๆ ในการด าเนินโครงการ นอกเหนือจากเงินลงทุนที่ต้อง
ใช้แล้ว โครงการที่มีผลตอบแทนใกล้เคียงกับโครงการอื่นแต่ต้องใช้ทรัพยากรอื่นๆ จ านวนมากกว่า เช่น ใช้คน
จ านวนมาก ย่อมมีความเสี่ยงสูงกว่าโครงการที่ใช้ทรัพยากรน้อยกว่า การใช้ทรัพยากรจ านวนมากยังอาจจะท า
ให้องค์กรละเลยหรือขาดการเอาใจใส่การท างานในด้านอื่นๆ อีกด้วย 
 ๕) เวลาที่ใช้ในการด าเนินโครงการ โครงการที่น่าสนใจเป็นโครงการที่ไม่ควรจะใช้เวลามากนัก 
ยิ่งโครงการใดที่ใช้เวลานานมากกว่าที่จะด าเนินโครงการเสร็จสิ้น โครงการนั้นยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้น 
เนื่องจากอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
 ๖) ความเกี่ยวข้องกับโครงการอื่นๆ คือ โครงการที่เมื่อท าส าเร็จแล้วยังส่งผลดีต่อโครงการอื่นๆ 
อีกด้วย โครงการในลักษณะนี้จะเป็นโครงการที่จะได้ประโยชน์หลายทาง คือ นอกจากจะบรรลุเป้าหมายของ
โครงการเองแล้วยังช่วยให้โครงการอื่นๆ ที่ด าเนินโครงการอยู่บรรลุเป้าหมายตามไปด้วย 
 ๑.๓.๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้คัดเลือกโครงการมาประเมินความคุ้มค่า จ านวน 
๕ โครงการ ดังนี้  
  โครงการที่ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบ จ านวน ๔ โครงการ 
 ๑) โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency based HRD) การพัฒนา
สมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร (Functional Competency) จ านวน ๔ หลักสูตร 
 ๑.๑) หลักสูตรการบริหารงานด้านการบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลในยุคดิจิตอล 
  ๑.๒) หลักสูตรการพัฒนาเจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐสภาเพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและพร้อมรองรับกับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
  ๑.๓) หลักสูตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการในกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  ๑.๔) หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ๔.๐ 
 ๒) โครงการประเมินและพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency based HRD) 
เพื่อประกอบการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP: Individual development plan) 
 ๓) โครงการพัฒนาการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ขององค์กร 
 ๔) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
 โครงการที่ส านักนโยบายและแผนรับผิดชอบ จ านวน ๑ โครงการ 
 ๕) โครงการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๓.๔ การประเมินความคุ้มค่าครั้งนี้ เป็นการประเมินความส าเร็จของโครงการพัฒนาบุคลากร 
ที่คัดเลือก โดยตัวชี้วัดที่ใชป้ระเมินความส าเร็จของโครงการประกอบด้วยตัวชี้วัด ๓ มิติ ประกอบด้วย 
๑) มิติประสิทธิภาพ ๒) มิติประสิทธิผล และ ๓) มิติผลกระทบ 
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บทที่ ๒ 
แนวคิดกำรประเมินควำมคุ้มค่ำ 

 
 การประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบแนวทางใน
การประเมินความคุ้มค่าและการก าหนดตัวชี้วัดในการวัดผลส าเร็จของโครงการที่น ามาประเมินความคุ้มค่า 
ดังต่อไปนี้ 

  ๒.๑ ตัวชี้วัดกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ได้ก าหนดตัวชี้วัด ๒ ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรประเมินควำมคุ้มค่ำโครงกำรด้ำนพัฒนำบุคลำกร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑๕ ซึ่งจะเป็นกรอบแนวทางในการประเมินความคุ้มค่าของโครงการพัฒนา
บุคลากรที่เลือกมาประเมิน โดยได้อธิบายว่า 

เพื่อให้ส่วนราชการน าความรู้ เรื่องการประเมินความคุ้มค่าโครงการไปใช้ปฏิบัติอย่างจริงจัง  
จึงพิจารณาเลือกโครงการด้านการพัฒนาบุคลากร เป็นโครงการที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะเลือกน ามาเป็น
โครงการน าร่องการประเมินความคุ้มค่าที่มีการก าหนดตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ อย่างถูกต้อง สามารถประเมิน
ค ว า ม ส า เ ร็ จ  แ ล ะ ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ เ กิ ด กั บ บุ ค ล า ก ร  ส่ ว น ร า ช ก า ร แ ล ะ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย ไ ด้ 
การคัดเลือกโครงการพัฒนาบุคลากรที่จะน ามาประเมิน ต้องเป็นโครงการพัฒนาบุคลากรที่มีวัตถุประสงค์
สอดคล้องตอบสนองเป้าหมายของพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ และก าหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ที่สมเหตุสมผล โดยให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาก าหนดโครงการ และชื่อตัวชี้วัดที่จะน ามา
ประเมิน ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
การประเมินความคุ้มค่าของโครงการพัฒนาบุคลากร ให้พิจารณาผลส าเร็จตามเป้าหมายของแต่ละ

ตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ ์และความคุ้มค่าของโครงการที่น ามาท าความตกลง 
 เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน 
๑ โครงการที่น ามาท าความตกลง มีการจัดท ารายละเอียดโครงการเพื่อขออนุมัติ

งบประมาณโดยมีการด าเนินการตามขั้นตอนและรายละเอียดการจัดท าครบถ้วน
สมบูรณ์ สามารถน าไปพิจารณาประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของการด าเนิน
โครงการได้ตามแนวทางและวิธีการที่ถูกต้อง 

๒ โครงการที่น ามาท าความตกลง มีการจัดท ารายงานประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่า
โครงการเสนอต่อผู้บริหารส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

๓ โครงการที่น ามาท าความตกลง ด าเนินการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ 
ความคุ้มค่าตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ 
คิดเป็นร้อยละ ๖๐ 

                                                            
๕ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (กรุงเทพฯ, 

๒๕๖๑), ๑๗๖ 
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ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน 
๔ โครงการที่น ามาท าความตกลง ด าเนินการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ 

ความคุ้มค่าตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ 
คิดเป็นร้อยละ ๗๐ 

๕ โครงการที่น ามาท าความตกลง ด าเนินการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ 
ความคุ้มค่าตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

ค ำอธิบำยกำรด ำเนินกำร 
ระดับที่ ๑ 
๑. การจัดท ารายละเอียดโครงการที่น ามาท าความตกลง ต้องแสดงขั้นตอนการจัดท าโครงการ และ

การพิจารณาอนุมัติงบประมาณ เสร็จสิ้นก่อนเริ่มด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ 
๒. รายละเอียดโครงการ อย่างน้อย ต้องมีหัวข้อตามกรอบการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของ

โครงการที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการ คือ 
 หลักการและเหตุผล : อธิบายหลักการ ที่มา เหตุผลของโครงการที่น าเสนอ ว่ามีความจ าเป็น

อย่างไร อาจเป็นสภาพปัญหา ข้อจ ากัดหรือโอกาสในการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 วัตถุประสงค์ : อธิบายความต้องการ ความคาดหวัง เป้าหมายความส าเร็จที่ต้องการให้โครงการ

บรรลุ ควรเป็นข้อความที่ชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย และสามารถประเมินความส าเร็จได ้
โดยควรระบุองค์ประกอบที่ส าคัญให้ครบ ได้แก่ กลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการ 
(อาจเป็นกลุ่มบุคคล ผู้รับบริการ ประชาชน) สิ่งที่ต้องการบรรลุ เช่น เพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของโครงการ ต้องมีความเชื่อมโยง สอดคล้องกับพันธกิจ หรือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ขององค์กร 

 ระยะเวลาด าเนินการ: ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย : สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อด าเนินโครงการเสร็จสิ้น  ระดับของความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์โครงการที่สามารถติดตามประเมินผลได้ การก าหนดเป้าหมายควรก าหนดเป้าหมายให้อยู่เหนือ
ระดับผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และควรก าหนดเป้าหมายที่ท้าทาย เพื่อกระตุ้นผลการด าเนินการให้สูงขึ้น
หรือดีกว่าเดิม 

 วงเงินค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น : ค่าใช้จ่ายด าเนินการโครงการ 
 กิจกรรม : ขั้นตอนหรือกิจกรรมที่จะด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ควร

แสดงระยะเวลาโดยประมาณของแต่ละขั้นตอนหรือกิจกรรม เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับใช้ติดตามความก้าวหน้า
ของโครงการ 

 ผลผลิต (Output) : ก าหนดผลของการด าเนินงานตามโครงการ อาจเป็นในรูปของผลิตภัณฑ์ 
(Product) หรือการให้บริการ (Service) ผู้รับผิดชอบโครงการต้องก าหนดผลผลิตให้เป็นรูปธรรมและรับรู้ได้ 
โดยเป็นผลผลิตขั้นสุดท้ายของโครงการ ที่ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถควบคุมความส าเร็จได้ และสามารถ
ระบุหน่วยนับ หรือตรวจวัดได้ในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และสามารถค านวณต้นทุนผลผลิตหรือค่าใช้จ่ายได้ 

 ผลลัพธ์ (Outcome) : ผลประโยชน์ที่เกิดจากการน าผลผลิตในรูปของผลิตภัณฑ์หรือบริการไปใช้ 
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 ตัวชี้วัดผลส าเร็จ : เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินความส าเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๓ มิติ คือมิติประสิทธิภาพ มิติประสิทธิผล และมิติผลกระทบ อธิบายความหมาย 
ของตัวชี้วัด วิธีการประเมิน สูตรการค านวณ ความถี่ในการติดตามประเมิน และผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดที่ก าหนด
ควรมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 - มีความสมเหตุสมผลที่อธิบายได้ (Validity) 
 - มีข้อมูลที่จัดเก็บได้เพื่อใช้ประเมิน (Availability of data) 
 - ข้อมูลที่จะน ามาใช้ประเมินผลตามตัวชี้วัดมีความเชื่อถือได้ (Reliability of Data) 
 - สามารถสะท้อนความเคลื่อนไหวของผลที่เกิดขึ้น (Sensitivity) 
 และหัวข้อดังกล่าวข้างต้น สอดคล้อง ตอบสนองเป้าหมายของพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
หรือวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ มีความเป็นเหตุและผลที่เหมาะสม 
 ระดับที่ ๒ 

ทุกโครงการที่ท าความตกลง  มีการจัดท ารายงานประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าโครงการ 
ตามแนวทางในคู่มือการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการ  
หรือแนวทางการประเมินความคุ้มค่าของโครงการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ระดับที่ ๓ 
๑. ทุกโครงการที่ท าความตกลง ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับที่ ๑ และ ๒ 
๒. ผลการด าเนินโครงการที่ท าความตกลง บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ ความคุ้มค่าตาม

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีแล้วเสร็จ เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๖๐ 
ระดับที่ ๔ 
๑. ทุกโครงการที่ท าความตกลง ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับที่ ๑ - ๓ 
๒. ผลการด าเนินโครงการที่ท าความตกลง บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ ความคุ้มค่า ตาม

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีแล้วเสร็จ เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๐ 
ระดับที่ ๕ 
๑. ทุกโครงการที่ท าความตกลง ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับที่ ๑ – ๔ 
๒. ผลการด าเนินโครงการที่ท าความตกลง บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ ความคุ้มค่า ตาม

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีแล้วเสร็จ เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
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โดยที่ 
W หมายถึง น้ าหนักความส าคัญที่ให้กับตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติงานของโครงการ และ

ผลรวมของน้ าหนักของทุกเป้าหมายผลผลิต เท่ากับ ๑ 
P หมายถึง ร้อยละความส าเร็จของผลการด าเนินการโครงการที่ท าความตกลง เทียบกับเป้าหมาย 
i หมายถึง ล าดับที่ของตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติงานของโครงการของส่วนราชการ ; ๑, ๒, 

... , i 
N หมายถึง จ านวนรวมของโครงการที่ท าความตกลง 

ผลการด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ ์ความคุ้มค่า ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
แล้วเสร็จเฉลี่ย 

=     ผลรวมร้อยละความส าเร็จของผลการด าเนินการทุกโครงการที่ท าความตกลง 
                                        จ านวนโครงการที่ท าความตกลง 
 

ทั้งนี้ ส่วนราชการได้คัดเลือกโครงการที่จะน ามาประเมินตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
๑. ความเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ โครงการที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของกลยุทธ์ 

จะเป็นโครงการที่ควรจะต้องด าเนินการก่อน 
๒. อัตราผลตอบแทนของโครงการ โครงการที่จะต้องด าเนินการควรจะต้องมีผลตอบแทนที่น่าสนใจ 
๓. เงินลงทุนรวมทั้งหมดที่ใช้ การที่โครงการสองโครงการมีอัตราผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกัน 

แต่โครงการหนึ่งต้องใช้เงินลงทุนที่สูงมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอีกโครงการหนึ่ง  ก็แสดงว่าโครงการนั้นมี
ความเสี่ยงสูงกว่าตามไปด้วย เช่น โครงการแรกใช้เงินลงทุนไปเพียง ๑๐ ล้านบาท แต่โครงการที่สองต้องใช้
เงินลงทุนสูงถึง ๑๐๐ ล้านบาท ในกรณีนี้ถ้าปัจจัยอื่นๆ เหมือนกัน โครงการที่สองจะมีปัจจัยเสี่ยงค่อนข้างสูง
กว่า เนื่องจากจะต้องน าเงินสูงถึง ๑๐๐ ล้านบาทไปลงทุน เพื่อหวังผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต         
ซึ่งยังไม่มีความแน่นอน 

๔. ความต้องการในการใช้ทรัพยากรอื่นๆ ในการด าเนินโครงการ นอกเหนือจากเงินลงทุนที่ต้องใช้
แล้ว โครงการที่มีผลตอบแทนใกล้เคียงกับโครงการอื่นแต่ต้องใช้ทรัพยากรอื่นๆ  จ านวนมากกว่า 
เช่น ใช้คนจ านวนมาก ย่อมมีความเสี่ยงสูงกว่าโครงการที่ใช้ทรัพยากรน้อยกว่า การใช้ทรัพยากรจ านวนมาก
ยังอาจจะท าให้องค์กรละเลยหรือขาดการเอาใจใส่การท างานในด้านอื่นๆ อีกด้วย 

๕. เวลาที่ใช้ในการด าเนินโครงการ โครงการที่น่าสนใจเป็นโครงการที่ไม่ควรจะใช้เวลามากนัก 
ยิ่งโครงการใดที่ใช้เวลานานมากกว่าที่จะด าเนินโครงการเสร็จสิ้น  โครงการนั้นยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้น 
เนื่องจากอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได ้

๖. ความเกี่ยวข้องกับโครงการอื่นๆ คือ โครงการที่เมื่อท าส าเร็จแล้วยังส่งผลดีต่อโครงการอื่นๆ อีก
ด้วย โครงการในลักษณะนี้จะเป็นโครงการที่จะได้ประโยชน์หลายทาง คือ นอกจากจะบรรลุเป้าหมายของ
โครงการเองแล้วยังช่วยให้โครงการอื่นๆ ที่ด าเนินโครงการอยู่บรรลุเปา้หมายตามไปด้วย 

โดยส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้คัดเลือกโครงการมาประเมินความคุ้มค่า ดังนี้ 
๑. โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency based HRD) การพัฒนาสมรรถนะ

เฉพาะงานของบุคลากร (Functional Competency) จ านวน ๔ หลักสูตร 
 ๑.๑ หลักสูตรการบริหารงานด้านการบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลในยุคดิจิตัล 
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 ๑.๒ หลักสูตรการพัฒนาเจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐสภาเพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและพร้อมรองรับกับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

๑.๓ หลักสูตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการในกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

๑.๔ หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ๔.๐ 
๒. โครงการประเมินและพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency based HRD) 

เพื่อประกอบการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP : Individual development plan) 
๓. โครงการพัฒนาการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ขององค์กร จ านวน ๓ กิจกรรม 

 ๓.๑ กิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) 
 ๓.๒ การด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ (กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ) 
 ๓.๓ กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ 
 ๔. โครงการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๕. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะกำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัด 
 ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน (สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี) 
 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (หน่วยบริการพิเศษในสังกัดส านักงาน ก.พ.ร.) ซึ่งเป็น
ผู้ตรวจและประเมินผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีการติดตาม ประเมิน
ผลลัพธ์ และให้ค าปรึกษาแนะน า การด าเนินการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าโครงการที่ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาน ามาประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ 
ครั้งที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน) และการเข้าร่วมการหารือกับผู้ประเมิน สรุปได้ดังนี้ 

 ผู้รับผิดชอบโครงการควรทบทวนหัวข้อ หลักการและเหตุผล กับการก าหนดตัวชี้วัดให้มี
ความสอดคล้องกัน เพื่อให้สะท้อนความส าเร็จตามหลักการ เหตุผล วัตถุประสงค์ที่เสนอไว้ รวมทั้งทบทวน
ความสอดคล้องของเป้าหมายของหลักสูตรในโครงการกับคู่มือสมรรถนะของส านักงานฯ ยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

 ควรวางแผนรายละเอียดการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดฝึกอบรม 
ที่ก าหนดไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือประกันคุณภาพการจัดอบรมของส านักงานฯ และแสดง
รายละ เอี ยดโดยอาจ เลื อกใช้ แผนภาพ Gantt Chart เพื่ อ ให้สามารถติดตามความก้ าวหน้ า ได้ 
ในทุกขั้นตอน และใช้ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการโครงการ 

 ตัวชี้วัดการด าเนินการตามกระบวนการฝึกอบรม ควรระบุในค าอธิบายตัวชี้วัดเพิ่มเติมว่า
เปรียบเทียบกับกระบวนการฝึกอบรมทั้งหมดตามที่ก าหนดแนวทางไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือ
คู่มือประกันคุณภาพการฝึกอบรมของส านักงานฯ เพื่อให้มีความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 ควรก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของทุกตัวชี้วัดด้วยเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า ความส าเร็จ
ในระดับใด จะได้รับคะแนนใดในช่วงคะแนน ๑-๕ 
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 ควรก าหนดค่าที่เหมาะสมส าหรับระดับความรู้ที่ผู้เข้าอบรมพึงมีภายหลังการอบรม เพื่อให้
มั่นใจว่า ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในระดับที่สอดคล้องกับระดับสมรรถนะที่องค์กรคาดหวัง สามารถน าไปใช้
ปฏิบัติงานได้ และพัฒนาทักษะต่อไป 

 ควรพัฒนาแบบสอบถามติดตามผลภายหลังการฝึกอบรม ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
เพิ่มเติมไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานฝึกอบรมของส านักงานฯ และก าหนดแนวทางในแบบสอบถามให้ผู้เข้าอบรม
และผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าอบรม แสดงผลงานที่ได้น าความรู้จากการอบรมไปปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
เพื่อให้สามารถประเมินประโยชน์ที่เกิดขึ้น และประเมินระดับความพึงพอใจต่อผลประโยชน์ ตามตัวชี้วัดที่
ก าหนดได้อย่างชัดเจน 

 ตัวชี้วัดผลรวมของจ านวนองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ควรเพิ่มเติมค าอธิบายว่า เป็นองค์ความรู้ที่ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้และระบบการ
เรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ และจัดท าขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เพื่อให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 

 ควรก าหนดค่าน้ าหนักของประเด็นพิจารณาในมิติผลกระทบทุกประเด็น เพื่อให้มีความ
ชัดเจน 

 กิจกรรมย่อยของโครงการที่ไม่ใช่การจัดการอบรม ควรก าหนดตัวชี้วัดในการประเมิน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้สอดคล้องกับรูปแบบของกิจกรรม ซึ่งถ้าหากก าหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดอบรมไม่สอดคล้องและไม่เหมาะสม 

 ควรทบทวนและพิจารณาก าหนดตัวชี้ วัดในมิติต่างๆ ให้สอดคล้องกับกิจกรรม 
ในโครงการ เช่น 
 - มิติประสิทธิภาพ เช่น ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อกระบวนการคัดเลือกบุคลากรผู้
ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อการ
จัดกิจกรรมวันแห่งคุณธรรมและเชิดชูเกียรติบุคลากร/หน่วยงานที่ยึดมั่นปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 
 - มิติประสิทธิผล เช่น ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกที่สามารถท ากิจกรรมส่งเสริมการ
เป็นข้ าราชการรั ฐสภาผู้ มี คุณธรรมและจริยธรรมในหน่ วยงานที่ ตนสั งกัดหรือข้ ามหน่ วยงา น 
หรือร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการรัฐสภา เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะของ อ.ก.ร. ประเมินฯ 
 อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการของรัฐสภา ได้มีข้อแนะน าเกี่ยวกับ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  ๒ ๕ ๖ ๑  ( ค รั้ ง ที่  ๑ )  ร อ บ  ๖  เ ดื อ น  โ ด ย  อ . ก . ร .  ป ร ะ เ มิ น ฯ 
มีข้อแนะน าเพื่อเป็นแนวทางส าหรับการด าเนินการของส่วนราชการสงกัดรัฐสภาเกี่ยวกับการประเมินผลลัพธ์
และความคุ้มค่าของโครงการที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. การอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการที่
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการ จะต้องมีการอบรมอย่างต่อเนื่องและจริงจังเพื่อให้สามารถก าหนด
โครงการและมีการประเมินความคุ้มค่าได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการประเมินผลที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะส่งผลให้มีการ
ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 



11 
 

 ๒. ผู้รับผิดชอบโครงการทุกระดับตั้งแต่ผู้ปฏิบัติจนถึงผู้บริหาร จะต้องพิจารณารายละเอียดของ
โครงการก่อนอนุมัติโดยพิจารณาโครงการที่เสนอว่า มีความสอดคล้องกับแนวทางการประเมินผลลัพธ์และ
ความคุ้มค่าของโครงการตามคู่มือการประเมินผลที่ก าหนดไว้ หรือไม่ อย่างไร โดยเฉพาะประเด็นเรื่องผลผลิต 
ผลลัพธ์ของโครงการ ซึ่งจะต้องส่งผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการสังกัดรัฐสภาอย่างชัดเจนและเป็น
รูปธรรม นอกจากนั้น การประเมินผลลัพธ์โครงการ อาจจ าแนกเป็นกลุ่มๆ เช่น โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากร โครงการที่เกี่ยวกับการสนับสนุนภารกิจของรัฐสภา เป็นต้น เพื่อจะได้ไม่เกิดความซ้ าซ้อนเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายงบประมาณและเห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 
 
๒.๒ การประเมินผลลัพธ์และความคุม้ค่าของโครงการที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการ  

 การประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการ 
ตามคู่มือการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการ๖ เป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ตามกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเกี่ยวกับการประเมิน
ผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการ ซึ่งสถาบันส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (หน่วยบริการพิเศษในสังกัดส านักงาน ก.พ.ร.) เป็นผู้จัดท าขึ้น โดยมีรายละเอียดเนื้อหา
สาระส าคัญดังนี้ 

๒.๒.๑ กรอบการประเมินผลลัพธแ์ละความคุ้มค่า 
เพื่อให้การประเมินความคุ้มค่าเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารส่วนราชการสังกัดรัฐสภาใช้

ประกอบการพิจารณาทางเลือกในการปฏิบัติภารกิจที่ก่อประโยชน์ตามพันธกิจของส่วนราชการและต่อ
ประชาชนอย่างสูงสุด การประเมินผลการด าเนินงาน จึงควรให้ความส าคัญกับประเด็นการท างานใน ๓ มิติ ได้แก่  
มิติประสิทธิผล ควบคู่ไปกับมิติประสิทธิภาพ และมิติผลกระทบ ซึ่งมีความหมายและตัวอย่างตัวชี้วัด ดังนี้๗  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทำงกำรประเมินควำมคุ้มค่ำกำรปฏิบัติภำรกิจของรัฐ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

แผนภำพกำรประเมินควำมคุ้มค่ำ 

                                                            
๖ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี, คู่มือการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการ 
(กรุงเทพฯ, ๒๕๖๑) 
๗ คู่มือการประเมินความคุ้มค่าในการปฎิบัติภารกิจภาครัฐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) 

 

กำรประเมินควำมคุ้มค่ำ : 
กำรประเมินกำรด ำเนินภำรกิจของภำครัฐเพื่อให้ได้ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ตำมวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

มีประโยชน์ที่สมดุลกับทรัพยำกรที่ใช้ ผลลัพธ์เป็นได้ทั้ง 

ผลส ำเร็จ และผลกระทบทำงลบ ทั้งที่เป็นตัวเงินและ 

ไม่เป็นตัวเงิน 

 

ประเมินว่ำกำรปฏิบัติภำรกิจมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ต่อประชำชน/ภำครัฐ มำกหรือน้อยกว่ำค่ำใช้จ่ำยและ
ผลเสียทีเ่กิดขึ้นเพยีงใด 
 
เป็นข้อมูลส ำหรับสว่นรำชกำรในกำรทบทวนจัดล ำดับควำมส ำคัญใน
กำรเลือกปฏิบัติภำรกิจ หรือเป็นขอ้มูลส ำหรับรัฐบำลเพือ่พิจำรณำ
ยุบเลิกภำรกิจ รวมทั้งปรับปรงุวิธีกำรปฏิบัติภำรกิจ 
 
เป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำจัดตั้งงบประมำณของส่วนรำชกำร 
ในปีต่อไป 
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 ๒.๒.๑.๑.ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน.เป็นการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ของการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบผลที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน ว่ามีความสอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และผลที่คาดไว้ว่าจะได้รับที่ก าหนดไว้ก่อนด าเนินการหรือไม่.โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด.๒.ด้าน.
ได้แก่.การบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจต่อผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลผลิตหรือ
บริการ โดยมีขอบเขตและตัวชี้วัด ดังนี้ 

  การบรรลุวัตถุประสงค์ : หมายถึง การเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้จากการปฏิบัติงาน 
เทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในกรอบระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้เพื่อประเมินระดับความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานว่าสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์เพียงใด รวมทั้งประเมินว่าการบรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานนั้น มีคา่ใช้จา่ยเท่าใด เพื่อประเมินประสิทธิผลของค่าใช้จ่าย (Cost-effectiveness) 

  ความพึงพอใจ : ความพอใจของผู้รับบริการและผู้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตและ
บริการนั้นๆ โดยผู้ใชป้ระโยชน์ อาจหมายถึง ประชาชนหรือหน่วยงานอื่น ที่ได้รับประโยชน์โดยตรง 

  ในโครงการที่สามารถประเมินความคุ้มค่าที่เปรียบเทียบ.กับ.Cost.ได้แก่.Benefit.-
.Cost.Ratio หรือ Cost-Effectiveness ก็ควรจะแสดงผลการประเมินเพิ่มเติมด้วย 

  การวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการนั้นๆ 
ทั้งในด้านคุณภาพผลผลิตและการให้บริการ.ระยะเวลาที่ใช้ในการได้รับบริการ.โดยผู้ใชป้ระโยชน์.หากเน้นการ
วัดผลประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ.เป็นการประเมินผลลัพธ์.(Outcome).ในระดับประสิทธิผล แต่ถ้าเน้น
การประเมินการให้บริการในกระบวนการ.(process).ให้แก่กลุ่มเป้าหมายเป็นการประเมินผลผลิต (Output) 
ในระดับประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
                                                                                                                          บรรลุวัตถุประสงค์ / เป้ำหมำย 

                                                                                              ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
 
 
                                                                                                     ควำมสอดคล้องในกำรใช้ 
                                                                                              ทรัพยำกร/ กระบวนกำรท ำงำน 

                                                                                                                      / ผลิตภำพ                                                                                                       
 
                                                                                            ผลสืบเนื่องจำกกำรปฏิบัติภำรกิจ 

                                                                                            ตำมที่คำดหมำยและไม่คำดหมำย 
 
 

แนวทำงกำรประเมินควำมคุ้มค่ำกำรปฏิบัติภำรกิจของรัฐ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

แผนภำพกรอบกำรประเมินควำมคุ้มค่ำ 

 

 

กรอบกำรประเมินควำมคุ้มค่ำ 

ประสิทธิผล 

ประสิทธิภำพ 

ผลกระทบ 
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 ๒.๒.๑.๒ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง การประเมินความเหมาะสมสอดคล้องของ
การใช้ทรัพยากรและกระบวนการท างาน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตตามวัตถุประสงค์โดยพิจารณาจากผลผลิต
เทียบกับตน้ทุนทั้งหมด การจัดหาทรัพยากรที่ได้มาตรฐาน มีคา่ใช้จ่ายที่เหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการ
ท างานที่ประหยัดทรัพยากร ตัวชี้วัดมี  ๒ ด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพการผลิต และการประหยัด โดยมีขอบเขต
และตัวชี้วัด ดังนี้ 

 ประสิทธิภาพการผลิต หมายถึง ความสอดคล้องของการใช้ทรัพยากรที่เปน็ปัจจัย 
(Input) กระบวนการด าเนินการ.(Process).และผลผลิต.(Output).เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตตามวัตถุประสงค์
ของภารกิจ มีประเด็นการพิจารณาแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ 
 - ประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยรวม ประกอบด้วยประเด็นย่อย อาทิ การผลิต 
ผลผลิตโดยใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแผนที่ก าหนด หรือผลิตภาพของการใช้ปัจจัยการผลิตสูงกว่าแผนที่ก าหนด 
การรายงานและการปรับปรุงการด าเนินงาน เปน็ต้น 
 - การปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประกอบด้วยประเด็นย่อย อาทิ การมี
ทางเลือกอื่นๆ ในการด าเนินงาน การปรับปรุงวิธีการท างานที่มีอยู่ การใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรแทนคน 
ความพยายามอย่างตอ่เนื่องในการลดต้นทุนปัจจัยการผลิต เปน็ต้น 
 - ระบบการจัดการและการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยประเด็นย่อย อาทิ การจัดท า
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ.การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร.ระบบและกระบวนการในการท างาน 
การด าเนินการตรวจสอบและควบคุม เปน็ต้น 
 - สิ่งแวดล้อมในการท างาน ประกอบด้วยประเด็นย่อย อาทิ การเห็นความส าคัญ
ของประสิทธิภาพ การมุ่งเน้นลูกค้าและการบริการ การมีความเชื่อถือได้ การมีระบบให้ก าลังใจและประกาศ
ความดีความชอบ การปฏิบัติงานในแนวทางที่มาจากความเห็นชอบร่วมกัน เปน็ต้น 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ โมเดลเชิงตรรกะแบบพื้นฐาน 

ที่มา: สุวิมล ว่องวาณิช (2552) 

แผนภำพโมเดลตรรกะ (LOGIC MODEL) 

โมเดลตรรกะ (LOGIC MODEL) 

 

 

 

                                                                                                                                          

                           
                        แผนงำนที่จะท ำ                                         ผลที่ต้องกำรให้เกิด 
 

แหล่งทรัพยากร/ปัจจัย 
(Resources/Input) 

กิจกรรม  
(activities)       

) 
 

 

 

 

  

ผลผลิต 
(Output) 

 

 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

ผลกระทบ 
(Effect) 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแหล่งทรัพยำกร แผนกิจกรรม และผลต่ำงๆ ที่คำดหวังให้เกิดขึ้น 
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 การประหยัด หมายถึง การได้รับทรัพยากรในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมด้วย
ต้นทุนที่ต่ าสุด ประเด็นในการประเมิน อาทิ การลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดท าปัจจัย
การผลิต เปน็ต้น 

๒.๒.๑.๓ ผลกระทบ หมายถึง ผลอันสืบเนื่องจากการปฏิบัติงาน ทั้งที่คาดหมายหรือตั้งใจ 
และไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้นระหว่างและภายหลังการปฏิบัติงาน ที่อาจกระทบต่อการพัฒนาในมิติอื่น 
หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น หรือประชาชนทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มอื่น ทั้งในและนอกพื้นที่ 
การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามพันธกิจของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ครอบคลุมถึง
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบด้านบวกและด้านลบในมิติที่สามารถประเมินในรูป 
ตัวเงินและไม่ใชต่ัวเงิน ซึ่งมีประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

  ผลกระทบต่อประชาชน ได้แก่ ผลกระทบที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ที่เป็นประโยชน์และความพึงพอใจ เช่น ประชาชนน าความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยอย่างถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข ไปพัฒนากิจกรรมระดับชุมชน ประชาชน 

  ผลกระทบทางสังคม ได้แก่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่สังคมจากการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นกับโครงสร้ างทางสังคม 
วิถีชีวิต อาชีพวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ชุมชน และการสร้างความเป็นธรรมให้สังคม ซึ่งเป็นผลจากการบังคับใช้
พระราชบัญญัติ  หรือกฎหมายที่ ผ่ านกระบวนการทางนิติบัญญัติที่ ส่ วนราชการสั งกั ดรั ฐสภา 
เปน็ผูส้นับสนุนในกระบวนการทางนิติบัญญัติดังกล่าว 

  ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ เกิดจากการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เช่น ด้านมลภาวะ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านระบบ
นิเวศน์และด้านภูมิสถาปตัย์ เปน็ต้น 

  ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ได้แก่ ผลกระทบต่อรายได้ประชาชาติ/การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ การสร้างความเป็นธรรมและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  (ระดับราคาสินค้า ดุลบัญชี
เดินสะพัด ดุลการคลัง การก่อหนี้สาธารณะ ) และการกระจายรายได้  ซึ่งเป็นผลจากการบังคับใช้
พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายที่ผ่านกระบวนการทางนิติบัญญัติที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเป็นผู้สนับสนุนใน
กระบวนการทางนิติบัญญัติดังกล่าว 

  ผลกระทบด้านอื่นๆ เช่น ด้านการเมือง และความมั่นคงของประเทศ 
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     เป้ำหมำยยุทธศำสตร ์
           ระดับชำติ                                                                                                                                            
    ผลกระทบ (Effect) 
    เป้ำหมำยกำรให้บริกำร                                                                                                                                        
      ระดับกระทรวง 

 
    ประสิทธผิล (Outcome)                                                                                    
    เป้ำหมำยกำรให้บริกำร                                                                                                                                        
    ระดับหน่วยงำน 

 
    ประสิทธิภำพ (Output)                                                                                     
    ผลผลิตของแผนงำน                                                                                                                                           
             ผลผลิตที่ 
             ตอบสนอง 
             ภำรกิจหลัก 
        
             ผลผลิตที่  
             สนับสนุน 
             ภำรกิจหลัก 
 
             ผลผลิตที่ 
             ไม่เข้ำข่ำย 
 
 

                                             แผนภำพกำรก ำหนดผลผลผลิต ผลลพัธ ์และผลกระทบ 
 
 ๒.๒.๒ ขั้นตอนการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่า 
 การประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการ 
ควรก าหนดเป็น การประเมินการด าเนินการ ๓ ระยะ คือ ก่อนการด าเนินการ ระหว่างการด าเนินการ 
และภายหลังเสร็จสิ้นการด าเนินการตามโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๒.๒.๒.๑ ขั้นตอนในระยะก่อนการด าเนินการ 

  เมื่ อหน่ วยงานในส่ วนราชการสั งกัดรัฐสภา  จัดท ารายละเอียดโครงการ 
เพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องแสดงรายละเอียดของโครงการ 
ภายใต้หัวขอ้ตอ่ไปนี้อย่างชัดเจน 
 - หลักการและเหตุผล : อธิบายหลักการ  ที่มา เหตุผลของโครงการที่น าเสนอ 
ว่ามีความจ าเป็นอย่างไร อาจเปน็สภาพปญัหา ขอ้จ ากัดหรือโอกาสในการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 - วัตถุประสงค์: อธิบายความต้องการ ความคาดหวัง เป้าหมายความส าเร็จที่ต้องการ
ให้โครงการบรรลุ ควรเป็นข้อความที่ชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย และสามารถวัดผลความส าเร็จได้ ควรระบุ
องค์ประกอบที่ส าคัญให้ครบ ได้แก่ กลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการ (อาจเป็นกลุ่ม
บุคคล ผู้รับบริการ ประชาชน) สิ่งที่ต้องการบรรลุ อาทิ เพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ วัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับพันธกิจ หรือประเด็นยุทธศาสตร์ 
หรือกลยุทธ์ขององค์กร 

กำรก ำหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 

กลยุทธท์ี่ 
 1.1 

กลยุทธ์ที่ 
 1.2 

กลยุทธ์ที่ 
 2.1 

ผลผลิตหลัก 
 1.1.1 

ผลผลิตหลัก 
 1.1.2 

 

ผลผลิตหลัก 
 1.2.1 

 

ผลผลิตหลัก 
 2.1.1 

 

ผลผลิตหลัก 
 2.1.2 

 

ผลผลิต (ปันส่วน) 
ก 

ผลผลิต (ปันส่วน) 
ข 
 

ผลผลิต (ปันส่วน) 
ค 
 

ผลผลิตไม่เข้าข่าย 
 A 

ผลผลิตไม่เข้าข่าย 
 B 
 

ผลผลิตไม่เข้าข่าย 
C  
 

ผลผลิตไม่เข้าข่าย 
 D 
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- ระยะเวลาด าเนินการ: ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 - เป้าหมาย: สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อด าเนินโครงการเสร็จสิ้น ระดับของความส าเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์โครงการ ที่สามารถติดตามประเมินผลได้ ควรก าหนดเป้าหมายให้อยู่เหนือระดับผลการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบัน ควรก าหนดเป้าหมายที่ท้าทาย เพื่อกระตุ้นผลการด าเนินการให้สูงขึ้น หรือดีกว่าเดิม 
 - วงเงินค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น: ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 
 - กิจกรรม: ขั้นตอนหรือกิจกรรมที่จะด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เปา้หมาย ควรแสดงระยะเวลาโดยประมาณของแต่ละขั้นตอนหรือกิจกรรม เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับใช้ 
ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ 
 - ผลผลิต (Output): ก าหนดผลของการด าเนินงานตามโครงการ อาจเป็นในรูปของ
ผลิตภัณฑ์ (Product) หรือการให้บริการ (Service) ผู้รับผิดชอบโครงการต้องก าหนดผลผลิตให้เป็นรูปธรรม 
และรับรู้ได้ โดยเปน็ผลผลิตขั้นสุดท้ายของโครงการ ที่ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถควบคุม 
ความส าเร็จได้ และสามารถระบุหน่วยนับหรือตรวจวัดได้ในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และสามารถค านวณ
ต้นทุนผลผลิตหรือค่าใช้จา่ยได ้
 - ผลลัพธ์ (Outcome): ผลประโยชน์ที่เกิดจากการน าผลผลิตในรูปของผลิตภัณฑ์หรือ
บริการไปใช้ 
 - ตัวชี้วัดผลส าเร็จ: เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินความส าเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๓ มิติ คือ มิติประสิทธิภาพ มิติประสิทธิผล และมิติผลกระทบ อธิบายความหมายของ
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน สูตรการค านวณ ความถี่ในการติดตามประเมิน และผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดที่ก าหนดควร
มีคุณลักษณะดังนี้ 
 - มีความสมเหตุสมผลที่อธิบายได้ (Validity) 
 - มีขอ้มูลที่จัดเก็บได้เพื่อใช้ประเมิน (Availability of data) 
 - ข้อมลูที่จะน ามาใช้ประเมินผลตามตัวชี้วัดมีความเชื่อถือได ้(Reliability of Data) 
 - สามารถสะท้อนความเคลื่อนไหวของผลที่เกิดขึ้น (Sensitivity) 

  ผู้บริหารส่วนราชการสังกัดรัฐสภาควรพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
งบประมาณ เพื่อด าเนินการโครงการ โดยพิจารณาความเชื่อมโยง สอดคล้อง ตอบสนองต่อความส าเร็จตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ และพิจารณาความเป็นไปได้ตามสมมุติฐานของโครงการว่าจะ
เกิดความคุ้มค่า.ตามที่เสนอในรายละเอียดโครงการ.เพื่อประกอบการตัดสินใจการจัดล าดับความส าคัญและ
การจัดสรรทรัพยากร 
 ๒.๒.๒.๒ ขั้นตอนระหว่างการด าเนินการ 

  หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ หรือผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลความส าเร็จ
ของโครงการตามตัวชี้วัด เป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าของขั้นตอนหรือกิจกรรม ตามความถี่ที่ก าหนด 
และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา ว่าการด าเนินงานจริงเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่โครงการได้ด าเนิน
ไปในทิศทางที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีความก้าวหน้าตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลให้โครงการ
ไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ หากไม่เป็นไปตามแผนงานโครงการ และต้อง
มีการปรับเปลี่ยน หรือจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็น เพื่อให้ด าเนินการได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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 ๒.๒.๒.๓ ขั้นตอนภายหลังเสร็จสิ้นการด าเนินการตามโครงการ 
  หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ หรือผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลความส าเร็จ 

ของโครงการตามตัวชี้วัด เป็นผู้ติดตามความส าเร็จของโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้และจัดท ารายงาน
ประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการ เพื่อประเมินผลการด าเนินงานของโครงการว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายหรือไม ่มีขอ้เสนอแนะเพื่อการขยายผลหรือการด าเนินการในปีงบประมาณต่อไปอย่างไร 
 ๒.๒.๓ การก าหนดตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่า 
 หนว่ยงานผูร้ับผิดชอบโครงการพิจารณาเลือกตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการจากกลุ่ม
ตัวชี้วัดด้านลา่งนี ้ตามความเหมาะสมตามประเภทของผลผลิต โครงการที่มีความแตกต่างกัน 

๒.๒.๓.๑ มิติประสิทธิภาพ : 
  ต้นทุนต่อหน่วย : เพื่อประเมินต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง 

โดยเปรียบเทียบกับต้นทุนที่ประมาณการไว้ในขั้นตอนวางแผนว่าสูงหรือต่ ากว่าแผนอย่างไร เพราะเหตุใด 
  สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยากร : เพื่อประเมินผลิตภาพของการใช้ปัจจัยการผลิตแต่ละ

ชนิด  เพื่ อ ให้สามารถวิ เคราะห์ ถึ งปัจจัยที่ มีผลกระทบต่ อประสิทธิภาพการด า เนินงานโดยรวม 
ซึ่งจะช่วยใหก้ าหนดแนวทางแกไ้ขปัญหาได้อย่างถูกตอ้ง 

  สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน : เพื่อวิเคราะห์ถึงความประหยัดในการ
ท างาน ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาปัจจัยการผลิตและระหว่างการด าเนินงาน เพื่อดูว่าการด าเนินงานมีรายจ่าย
เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากการประมาณการไว้เพียงใด และเพราะเหตุใด 

  สัดส่วนเวลาที่ใช้จริงในการให้บริการเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ก าหนด : เพื่อ
วิเคราะห์ความรวดเร็วในการท างานที่เกิดจากการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ โดยมีการจัดท า
มาตรฐานเวลาการใหบ้ริการไว้ เพื่อเปรียบเทียบถึงความมีประสิทธิภาพ 

  คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ : 
เพื่อวิเคราะห์คุณภาพในการให้บริการ เลือกใช้ตัวชี้วัดนี้ในกรณีที่ส่วนราชการได้จัดท ามาตรฐานคู่มือการ
ประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ หรือคู่มือการปฏิบัติงาน 

  ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผนงานโครงการ  : เพื่อวิเคราะห์
ความก้าวหน้าในการด าเนินการน าส่งผลผลิต เปรียบเทียบความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ.:.เพื่อประเมินความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ โดยหน่วยงานผู้ให้บริการก าหนดกลุ่มผู้รับบริการ ประเด็น
ที่ต้องการทราบ เพื่อน าผลการประเมินมาใช้เปน็ขอ้มูลปรับปรุงกระบวนการให้บริการ 
 ๒.๒.๓.๒ มิติประสิทธิผล 

  Cost – Effectiveness : เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ วา่เกิด
ผลประโยชน์เชิงสังคมอยา่งไรเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย 

  ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย.:.เพื่อพิจารณาว่าผลการปฏิบัติ
ภารกิจสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักได้เพียงใด เพราะเหตุใด 

  ระดับความพึงพอใจของผู้ รับบริการที่มีต่อผลประโยชน์จากการใช้บริการ .: 
เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการ โดยหน่วยงานผู้ให้บริการ
ก าหนดกลุ่มผู้รับบริการ และประเมินตามประเด็นที่ต้องการทราบ เพื่อน าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูล
ปรับปรุงการด าเนินงาน 
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 ๒.๒.๓.๓ มิติผลกระทบ 
  ผลกระทบที่มีต่อประชาชน เช่น ผลกระทบทางด้านพฤติกรรม หรือการด าเนินชีวิต

เปลี่ยนไป อันเป็นผลจากพ.ร.บ. ที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา โดยมีส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาเป็นผูส้นับสนุนงานด้านวิชาการ หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เปน็ต้น 

  ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจ เช่น ผลกระทบทางด้านรายได้ การตลาด การส่งออก 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ อันเป็นผลจากพ.ร.บ. ที่ผ่านการพิจารณาของสภาผูแ้ทนราษฎร หรือวุฒิสภา 
โดยมีส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเปน็ผูส้นับสนุนงานด้านวิชาการ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง เปน็ต้น 

  ผลกระทบทางสังคม เช่น โครงสร้างของสังคม วัฒนธรรม ชุมชน เปลี่ยนไป อันเป็น
ผลจาก พ.ร.บ. ที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา โดยมีส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
เปน็ผูส้นับสนุนงานด้านวิชาการ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง เปน็ต้น 

  ผลกระทบต่อการเมือง เช่น ความรับรู้ เข้าใจ ความสนใจ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเมืองของประชาชนเพิ่มขึ้น อันเป็นผลจากการด าเนินงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด้านการส่งเสริม
เผยแพร่ประชาธิปไตย เปน็ต้น 

  ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ปริมาณขยะ มลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดระหว่าง
การก่อสร้างรัฐสภาแหง่ใหม ่เปน็ต้น 

 
 ตารางตัวชี้วัดในการประเมินความคุ้มค่าตามประเภทของผลผลิต/โครงการหรือยุทธศาสตร๘์ 
 

ประเภทของตวัชี้วัด เนื้อหาของการประเมินความคุ้มค้า 
ประเภทของผลผลิต/โครงการ 

หรือยุทธศาสตร์ 
การประเมินประสิทธิภาพ   
ต้นทุนต่อหน่วย 
(เชิงปริมาณ) 

ประเมินต้นทุนที่เกดิขึ้นจริงเปรียบเทียบ
กับต้นทุนที่ประมาณการไว้ซึ่งเปน็การ
ประเมินผลระดับผลผลิต (Output) 
เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย 

 ผลผลิต/โครงการที่สามารถประเมิน
ประสิทธิผลได้จะสามารถประเมิน
ต้นทุนต่อหน่วยได ้
 ผลผลิต/โครงการที่ไม่สามารถ
ประเมินประสิทธิผลได้ (เช่น การ
บริหารงานธรุการ) แต่สามารถประเมิน
ผลผลิตในเชิงการเงินได้โดยค านวณ
ปริมาณงานของผลผลิตเปรียบเทียบ 
กับค่าใช้จ่าย 

สัดสว่นผลผลิตต่อทรัพยากร 
(เชิงปริมาณ) 

ประเมินผลิตภาพของการใช้ปจัจัยการ
ผลิตแตล่ะชนิด ซึ่งเป็นการประเมินผล
ระดับผลผลิต (Output) เปรียบเทียบกับ
การใช้ปัจจัยการผลิต 

  ผลผลิต/โครงการที่ไม่สามารถ
ประเมินผลผลิตในเชิงการเงินได้ 
แต่สามารถประเมินผลผลิตในเชิงปัจจัย
การผลิต ด้านคน และครุภัณฑ์ได้ 
โดยค านวณปรมิาณงานของผลผลิต 
ต่อหน่วยบุคลากร หรือตอ่หน่วย
ครุภัณฑ์ 
 

                                                            
๘ คู่มือการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ (ฉบับพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑) 
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ประเภทของตวัชี้วัด เนื้อหาของการประเมินความคุ้มค้า 
ประเภทของผลผลิต/โครงการ 

หรือยุทธศาสตร์ 
สัดสว่นเวลาที่ใช้จริงในการ 
ให้บริการเปรียบเทียบกับ 
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
(เชิงปริมาณ) 

วิเคราะห์ถึงความรวดเร็วในการท างาน 
อันเกิดจากการลดขั้นตอนและระยะเวลา 
ในการให้บริการ ซึ่งเป็นการประเมินผล
ระดับผลผลิต (Output) ในเชิงเวลา 

 ผลผลิต/โครงการที่ตอ้งการเพิม่
ประสิทธิภาพดา้นความรวดเร็ว 

สัดสว่นส่วนค่าใช้จ่ายจรงิ 
ต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 
(เชิงปริมาณ) 

วิเคราะห์ความประหยัดในการท างาน 
ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาปจัจัยการผลิต 
และระหว่างการด าเนินงาน ซึ่งเป็น 
การประเมินผลระดับกระบวนการ 
(Process) จากการใช้ปจัจัยการผลิต 
(Input) 

 ผลผลิต/โครงการที่ตอ้งการให้เกิด
ความประหยัด (เช่น การลดค่าใช้จ่าย
ในปัจจัยการผลติทั้งงบบุคลากร 
งบด าเนินการ และงบลงทุน รวมทั้งค่า
สาธารณูปโภคในกระบวนการผลิตหรือ
บริการ) 

คุณภาพตามมาตรฐาน 
ที่ก าหนดตามคูม่ือการประกัน 
คุณภาพและควบคุมคุณภาพ 
(เชิงคุณภาพ) 

วิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐาน 
ที่ก าหนดตามคูม่ือการประกันคุณภาพ 
และควบคุมคุณภาพ ซึ่งเป็นการ 
ประเมินผลระดับผลผลิต (Output) 
ในเชิงคุณภาพ 

 ผลผลิต/โครงการที่ตอ้งการให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐานตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ 
ในระดับสากลหรือในระดับประเทศ 

ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริง 
เปรียบเทียบกับแผน 
(เชิงปริมาณ) 

วิเคราะห์ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริง 
เปรียบเทียบกับแผน ซึ่งเป็นการ
ประเมินผลระดับผลผลิต (Output) 
 ในเชิงปริมาณ 

 ผลผลิต/โครงการที่ตอ้งการให้ได้
ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จรงิเปรียบเทียบ
กับแผน 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ต่อกระบวนการให้บริการ 
(เชิงคุณภาพ) 

ส ารวจระดับความพึงพอใจของ 
ผูร้ับบริการต่อกระบวนการให้บริการ 
ซึ่งเป็นการประเมินผลระดับผลผลิต 
(Output) 

 ผลผลิต/โครงการที่เกี่ยวกับการ
ให้บริการทางสังคม 

การประเมินประสิทธิผล   
Cost - Effectiveness 
(เชิงปริมาณ) 

กรณทีี่ภารกิจของหน่วยงานไมส่ามารถ 
ประเมินผลประโยชน์เป็นตัวเลขชัดเจน 
หรือเป็นภารกิจที่จัดท าเป็นโครงการ 
ให้วิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใชจ้่าย 
ซึ่งเป็นการประเมินผลระดับผลลัพธ์ 
(Outcome) เปรียบเทียบกับปจัจัย 
การผลิต (Input) 

 ผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม 
การเมอืงและสิ่งแวดล้อม 

ระดับความส าเร็จในการ 
บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
 

ผลการปฏิบัติภารกิจสามารถบรรล ุ
วัตถุประสงค์หรอืเป้าหมายหลกั 
ซึ่งเป็นการประเมินผลระดับผลลัพธ์ 
(Outcome) 

 ผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม 
การเมอืงและสิ่งแวดล้อม (เพื่อน าไปสู่
การวเิคราะห์ Cost–Effectiveness) 

ระดับความพึงพอใจของ 
ผูร้ับบริการหรือผู้ใช้ 
ประโยชน์ 
(เชิงคุณภาพ) 

ส ารวจระดับความพึงพอใจของ 
ผูร้ับบริการต่อผลประโยชน์จาก 
การให้บริการ ซึ่งเป็นการประเมินผล 
ระดับผลลัพธ์ (Outcome) 
 

 ผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับการให้บริการทาง
เศรษฐกิจและสังคม 



20 
 

ประเภทของตวัชี้วัด เนื้อหาของการประเมินความคุ้มค้า 
ประเภทของผลผลิต/โครงการ 

หรือยุทธศาสตร์ 
การประเมินผลกระทบ   
การประเมินผลกระทบ 
ต่อประชาชน 
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ประเมินผลกระทบต่อประชาชน  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสงัคม 

การประเมินผลกระทบต่อ 
เศรษฐกิจและการเมือง 
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการเมือง  
 

 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ 

การประเมินผลกระทบต่อ 
สังคม และการเมือง 
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
 

ผลกระทบต่อสังคมและการเมือง  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 ยุทธศาสตร์ด้านประชารัฐ 
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของรัฐ 

การประเมินผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม 
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ยุทธศาสตร์ด้าทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

  
 ๒.๒.๔ การจัดท ารายงานการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการที่ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาด าเนินการ 
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ จัดท ารายงานการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการที่
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการ โดยใช้แนวทาง และหัวข้อการรายงานตามตัวอย่างรายงาน โดยพิจารณา
เลือกตัวชี้วัดมิติประสิทธิภาพ มิติประสิทธิผล มิติผลกระทบ ตามความเหมาะสม ดังนี้ 

ค าอธิบายแนวทางการจัดท าแบบสรุปผลการประเมินความคุ้มค่าของโครงการที่ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาด าเนินการ   

หน่วยงาน ………………………………………………   ส านักงานเลขาธิการ……………………….………………… 
ชื่อโครงการ …………………………………………. 

 

ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร ์
ของส านกังานฯ 

(ให้เลือกยทุธศาสตร์ที่สอดคล้องกับผลผลิต 
ที่ประเมินความคุ้มค่า) 

รายงานผล 
(ให้อธิบายว่าผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการสามารถ

ตอบสนองหรือสนับสนุนให้ส านักงานฯ บรรลเุป้าหมาย
ของกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์อย่างไร) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่xx:………………………….. 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร:์……………………….. 
ตัวชี้วัดเชิงยทุธศาสตร์:…………………………….. 
กลยุทธ:์……………………………………………. 
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ…์……………………………… 

ตัวอย่างการเขียนข้อความ 
 ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
ตอบสนองยทุธศาสตร์ที ่๕ : เสริมสร้างและพฒันา
ศักยภาพบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง โดยผลการ
ด าเนินการในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตาม
เป้าหมาย ส่งผลให้ส านักงานฯมีบุคลากรที่ม ี
ขีดสมรรถนะสูงตามแผนพัฒนารายบุคคลที่ก าหนดไว ้ 
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ประสิทธภิาพ 

 

รายงานผล 
(ให้แสดงผลการประเมินตัวชี้วดัประสิทธิภาพ 

เปรียบเทียบกับแผนประจ าปีที่ก าหนดไว ้กรณีที่ไม่
สามารถเปรียบเทียบได้ให้แสดงเหตุผล) 

 ต้นทุนต่อหน่วย อาจน าต้นทุนตอ่หน่วยที่ค านวณตามแนวทาง GFMIS 
ตามที่กรมบัญชกีลางก าหนด และกรณีทีห่น่วยงาน
ปรับปรงุข้อมูลการด าเนินงานของกิจกรรม/โครงการ 
หรือค่าใชจ้่าย อาจค านวณต้นทุนต่อหนว่ยขึ้นใหม ่
ตัวอย่างการเขียนข้อความ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลผลิตงานร่าง
กฎหมายและใหค้ าปรึกษาทางกฎหมายจ านวน ๙๗๕ 
เรื่อง โดยมีต้นทุน ต่อหน่วยเท่ากับ ๐.๒๕๗ ล้านบาท 
ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลผลิตงานร่าง
กฎหมายและใหค้ าปรึกษาทางกฎหมายจ านวน ๘๗๓ 
เรื่อง โดยมีต้นทุนตอ่หน่วย เท่ากับ ๐.๒๔๗ ล้านบาท 
ดังนั้น ต้นทุนผลผลิตปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ สูงกว่า 
เป็นเงิน ๐.๐๑๐ ล้านบาท โดยส านักงานฯ สามารถ
ด าเนินการจัดท าและตรวจพิจารณาร่างกฎหมายเพิ่มขึ้น 
จ านวน ๑๐๒ เรื่อง (ตัวอย่างของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา) 

 สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยากร แสดงผลส าเร็จของผลผลิตเปรียบเทียบกับทรัพยากรที่ใช ้
(Input) เช่น จ านวนบุคลากรตอ่ผลผลิต 
ตัวอย่างการเขียนข้อความ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เทา่กับ ๒๙.๑๙ ล้านบาท 
ต่อเจ้าหน้าที ่๑ คน และเพิ่มขึ้นเป็น ๒๙.๗๘ ล้านบาท 
ต่อเจ้าหน้าที ่๑ คนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 สัดส่วนผลผลิตที่ท าไดจ้รงิเปรียบเทียบกับแผน เหมาะส าหรับผลผลิตที่ก าหนดเป็นเชิงปริมาณ 
ตัวอย่างการเขียนข้อความ 
 ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดเป้าหมายผลผลิต
งานร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษาทางกฎหมายจ านวน 
๘๐๐ เรื่อง และสามารถด าเนินการจดัท า และตรวจ
พิจารณาร่างกฎหมายจ านวน ๙๗๕ เรื่อง ซึง่สูงกว่า
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ร้อยละ ๒๑.๘๗ 
(ตัวอย่างของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 

 สัดส่วนเวลาที่ใช้จริงในการใหบ้ริการ 
เปรียบเทียบกับระยะเวลาทีก่ าหนด 

เหมาะส าหรับผลผลิตที่ก าหนดตัวชี้วัดเป็นระยะเวลา 
ในการด าเนินการ ให้บริการ โดยเปรยีบเทยีบผลกับแผน 
ตัวอย่างการเขียนข้อความ 
 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการแก้ไขความขัดข้องในการ
ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เฉลี่ยเท่ากับ ๓๔ นาท ีดีกว่าเวลาที่ก าหนด
ไว้ที ่๔๕ นาท ี
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 สัดส่วนค่าใช้จ่ายจรงิต่อค่าใชจ้า่ยตามแผน เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจริงทั้งหมดของโครงการ 
กับค่าใช้จ่ายตามแผน เพื่อแสดงถึงความสามารถ 
ในการบริหารงบประมาณโครงการ 
ตัวอย่างการเขียนข้อความ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สัดสว่นค่าใช้จา่ยจรงิ 
ต่อค่าใช้จ่ายตามแผน = ๐.๗๕๓ และในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ = ๐.๘๒๘ 

 คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดตามคู่มือ 
การประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ 

เหมาะส าหรับโครงการที่มีมาตรฐานหรือคุณภาพ 
ที่ก าหนดไว้ในคูม่ือการประกันคุณภาพ 
ตัวอย่างการเขียนข้อความ 
 ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการฝึกอบรมของส านักงานฯ ได้ร้อยละ 
๑๐๐ 

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการตอ่กระบวนการ 
ให้บริการ 

เหมาะกับผลผลิตที่มีการประเมนิผลความพึงพอใจต่อ
กระบวนการให้บริการ 
ตัวอย่างการเขียนข้อความ 
 ระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการบันทึกและ
รายงานผลการประชุมมีคะแนนเฉลี่ย.๔.๔๐ หรือรอ้ยละ 
๘๒.๐๐ 

 
ประสิทธผิล 

 

รายงานผล 
(ให้แสดงผลการประเมินตัวชี้วดัประสิทธิผล เปรียบเทียบ

กับปีที่ผ่านมา 
กรณทีี่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ให้แสดงเหตุผล) 

 Cost – Effectiveness แสดงผลของผลลัพธ์ที่ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายได้รับ ต่อ
ค่าใช้จ่ายจริงของโครงการทั้งหมด 
ตัวอย่างการเขียนข้อความ 
 ผลผลิตมีประสิทธิผล เนื่องจากท าให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับบรกิารงานร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษาทาง
กฎหมายที่มีคณุภาพ สมบูรณ ์ครบถ้วนตามนโยบายของ
รัฐบาลจ านวน ๙๗๕ เรื่อง (สูงกว่าเป้าหมายตามแผนที่
ก าหนดไว้ ร้อยละ ๒๑.๘๗ และมากกว่าป ี๒๕๕๐) โดย
ใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ๒๕๖.๒๖ ล้านบาท 
(ตัวอย่างของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 

 ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

แสดงความส าเร็จของโครงการเทียบกับเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ 
ตัวอย่างการเขียนข้อความ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ก าหนดเป้าหมายผลผลิตงาน
ร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษาทางกฎหมายจ านวน ๘๐๐ 
เรื่อง และสามารถด าเนินการจัดท าและตรวจพิจารณา
ร่างกฎหมายไดแ้ล้วเสร็จและบรรลุเป้าหมายตามแผนที่
ก าหนด จ านวน ๙๗๕ เรื่อง 
(ตัวอย่างของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 
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 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีตอ่ 
ผลประโยชน์จากการใช้บริการ 

เหมาะกับผลผลิตที่มีการประเมนิผลความพึงพอใจของ
ผูร้ับบริการต่อประโยชน์ที่ไดร้ับจากผลผลิตของโครงการ 
ตัวอย่างการเขียนข้อความ 
 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพของข้อมูลด้าน 
นิติบัญญัติ มีคะแนนเฉลี่ย.๔.๘๐ หรือรอ้ยละ ๘๔.๐๐ 

 
ผลกระทบ 

 

รายงานผล 
(ให้แสดงผลการประเมินตัวชี้วดัผลกระทบ เปรยีบเทียบ

กับปีที่ผ่านมา 
กรณทีี่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ ให้แสดงเหตุผล) 

 การประเมินผลกระทบต่อประชาชน 
 การประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
 การประเมินผลกระทบต่อสังคม 
 การประเมินผลกระทบต่อการเมือง 
 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ให้รายงานผลส าเร็จที่ผลผลิตของโครงการนี้ส่งผลกระทบถึง 
อาจส่งผลกระทบโดยตรง โดยทางอ้อม หรือเพยีง
บางส่วนก็ได้ อาจน าผลกระทบจากการศึกษาทางวิชาการ 
หรือ ค่าใช้จ่ายที่คิดเป็นมูลคา่เงินไม่ได้มาอธิบายประกอบ 
ตัวอย่างการเขียนข้อความ 
 ผลผลิตนี้มีผลกระทบต่อระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อกิจกรรมด้านประชาธิปไตยจากรอ้ยละ ๓๐ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นร้อยละ ๔๐ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แสดงว่าผลกระทบต่อการ
มีสว่นร่วมของประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๓.๓ 
  ผลผลิตนี้มีผลกระทบต่อการลดขยะจาก ๑๐๐,๐๐๐ 
ตัน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็น ๕๐,๐๐๐ ตนั 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แสดงว่ามีผลกระทบตอ่การ 
ลดขยะเพิ่มขึ้นรอ้ยละ ๕๐ 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
(ให้ผูร้ับผิดชอบโครงการสรุปภาพรวมของผลการประเมินในมติิประสิทธิภาพ มิติประสิทธิผล มิติผลกระทบ 
ว่าโครงการ มีความคุ้มคา่อย่างไร ควรด าเนินการต่อเนื่อง หรือควรปรับปรุง หรือควรบูรณาการโครงการกับหน่วยงาน
หรือส่วนราชการอื่นอย่างไร ) 

 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบกำรประเมินผลโครงกำร 
  
 นักวิชาการทางการประเมินหลายคนได้มีการอธิบายรูปแบบของการประเมินผลโครงการ  
ซึ่งมีความสอดคล้องกับการวัดผลส าเร็จของโครงการตามกรอบตัวชี้วัดฯ โดยวัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์  
ได้กล่าวถึงรูปแบบของการประเมินผลโครงการ๙ ดังต่อไปนี้ 
 รูปแบบของการประเมินผลมี ๓ รูปแบบ ได้แก่ 

๑. การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) โดยการประเมินผลประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาประสิทธิภาพของผลผลิตใน 4 
มิติ ได้แก่ มิติเชิงปริมาณ มิติเชิงคุณภาพ มิติเชิงเวลา และมิติเชิงต้นทุน ส่วนการประเมินผลกระบวนการ 

                                                            
๙ วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์, การวางแผนและประเมินผลโครงการแบบมุ่งเน้นผลงานในภาครัฐ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย), ๑๑๗ - ๑๑๙  
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(Process Evaluation) เป็นการศึกษาว่าประสิทธิภาพของผลผลิตที่แตกต่างไปจากแผนเกิดจากกระบวนการ
จัดท ากิจกรรมใดบ้าง 

โดยมีประเด็นของการประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ ดังนี้ 
(1) ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนว่าช่วยส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการได้ผลผลิต 

(Outputs) ของผลผลิต/โครงการในระยะเวลาที่ก าหนด 
(2) ประเมินผลการจัดหาทรัพยากรในแต่ละขั้นตอนตามระยะเวลาที่ก าหนด  
(3) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผลผลิต/โครงการที่มีต่อกระบวนการ

ด าเนินกิจกรรมทั้งเชิงบวกและเชิงลบ  
(4) เปรียบเทียบมูลค่าของผลผลิตที่ได้รับกับค่าใช้จ่ายโดยวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
(5) ส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
๒. การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness 

Evaluation) เป็นการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ  (Post-Project Evaluation) เน้นการวิเคราะห์
ประสิทธิผล  (Effectiveness) หรือผลลัพธ์  (Outcome) โดยศึกษาว่าการด าเนินงานสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้หรือไม่เพียงใด และเกิดจากผลผลิตใดบ้าง มากน้อยเพียงใด  

โดยมีประเด็นในการประเมินประสิทธิผล ดังนี้  
(1) ประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของผลผลิต/โครงการตามตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้  
(2) ประเมินผลโดยการวิเคราะห์ Cost-Effectiveness ของผลผลิต/โครงการ  
(3) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผลผลิต/โครงการที่มีต่อความส าเร็จของ

ผลผลิต/โครงการทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 
3. การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เน้นการวิเคราะห์ผลที่ได้รับต่อเนื่องจาก

ประสิทธิผลของโครงการ  โดยศึกษาว่าผลที่ได้รับจากการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการสามารถ 
“เป็นส่วนหนึ่งที่จะไปช่วยสนับสนุน” การบรรลุเป้าประสงค์การพัฒนาได้หรือไม่ เพียงใด 

โดยมีประเด็นในการประเมินผลกระทบ ดังนี้ 
(1) ประเมินผลความส าเร็จตามเป้าหมายตามที่ยุทธศาสตร์ชาติก าหนด และประเมินผลกระทบของ

ผลผลิต/โครงการที่ให้ผลตอบแทนที่แสดงความคุ้มค่าของภารกิจตามตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้  
(2) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผลผลิต/โครงการที่มีต่อความส าเร็จของ

แผนงานและผลส าเร็จของผลผลิต/โครงการภายใต้แผนงานทั้งเชิงบวกและเชิงลบ  

 สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.)๑๐ 
ได้ก าหนดกรอบการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ ซึ่งให้ความส าคัญกับประเด็นการท างาน
ใน 3 มิติ ได้แก่ มิติประสิทธิผล ควบคู่ไปกับมิติประสิทธิภาพ และมิติผลกระทบ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 

๑. ประสิทธิผลกำรปฏิบัติภำรกิจ เป็นการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการ
ปฏิบัติภารกิจ โดยเปรียบเทียบผลที่ได้รับจากการปฏิบัติภารกิจว่ามีความสอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และผลที่คาดไว้ว่าจะได้รับที่ก าหนดไว้ก่อนด าเนินการหรือไม่  โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด ๒ ด้าน 
ได้แก่ การบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติภารกิจ และความพึงพอใจต่อผลประโยชน์ที่ไ ด้รับจากผลผลิต 
หรือบริการ โดยยกตัวอย่างตัวชี้วัดประสิทธิผลดังนี้ 

                                                            
๑๐ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, คู่มือการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓), ๕-๙ 
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ประเด็นการประเมินผล ตัวอย่างตวัชี้วัด 
1. การบรรลุวัตถุประสงค์  ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติภารกิจ (ร้อยละ) 
  ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ต่อค่าใช้จ่ายรวม 
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์  ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการและผู้ใช้ประโยชน์ (ร้อยละ) 

๒. ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติภำรกิจ หมายถึง การประเมินความเหมาะสมสอดคล้องของการใช้
ทรัพยากรและกระบวนการท างาน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตตามวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากผลผลิตเทียบกับ
ต้นทุนทั้งหมด การจัดหาทรัพยากรที่ได้มาตรฐาน มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการท างานที่ประหยัด
ทรัพยากร ทั้งนี้ ตัวชี้วัดมี ๒ ด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพการผลิต และการประหยัด 
โดยยกตัวอย่างตัวชี้วัดประสิทธิภาพไว้ดังนี้ 

ประเด็นการประเมินผล ตัวอย่างตวัชี้วัด 
1. ประสิทธิภาพการด าเนินงาน  ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหรือค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิต 
  สัดส่วนจ านวนผลผลิตต่อปัจจัยน าเข้า เช่น ผลผลิตต่อคน ผลผลิตต่อเครื่องจักร 
  ความก้าวหน้าในการด าเนินงานเทียบกับแผน 
  สัดส่วนเวลาที่ใช้จริงในการใหบ้ริการเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ก าหนด 
  ขั้นตอนและระยะเวลาที่ลดลง 
2. การประหยัด  สัดส่วนงบประมาณที่สามารถประหยัดได้ในการปฏิบัติภารกจิ   
  สัดส่วนงบประมาณที่ใชจ้ัดหาปัจจัยการผลิต เกี่ยวกับแผนทีก่ าหนดไว้ 

๓. ผลกระทบ หมายถึง ผลอันสืบเนื่องจากการปฏิบัติภารกิจ ทั้งที่คาดหมายหรือตั้งใจ และไม่ได้
คาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้นระหว่างและภายหลังการปฏิบัติภารกิจ ที่อาจกระทบต่อการพัฒนาในมิติอื่น  หรือ
การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานอื่น หรือประชาชนทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มอื่น ทั้งในและนอกพื้นที่ 
การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามภารกิจภาครัฐ ครอบคลุมถึงผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถประเมินในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 
นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ ได้ด าเนินงานตามภารกิจภาครัฐด้วย โดยยกตัวอย่าง
ตัวชี้วัดผลกระทบไว้ดังนี้ 

ประเด็นการประเมินผล ตัวอย่างตวัชี้วัด 
ผลกระทบที่มีต่อประชาชน  พฤตกิรรมการด าเนินชีวิตเปลี่ยนไป สุขภาพอนามัยดีขึ้น รายไดค้รัวเรือนดีขึ้น 
ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจ  รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น มูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 
ผลกระทบทางสังคม  โครงสร้างของสังคม วัฒนธรรม ชุมชน เปลี่ยนไป 
ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม  มลภาวะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นหรือเลวลง 
การประเมินผลกระทบต่อการเมือง  ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเพิ่มขึ้น 
 
 ศิริวรรณ ศิริบุญ ได้กล่าวถึงการประเมินผลการด าเนินการว่า เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
อ งค ์ป ร ะกอบที ่ส า ค ัญขอ งผลส ัม ฤทธิ ์ก า รปฏ ิบ ัต ิง านที ่ส ะท ้อนประส ิท ธ ิภ าพ  ป ระส ิท ธ ิผ ล 
หรือผลกระทบของการด าเนินงาน ซึ ่งการเก็บข้อมูลนั ้นเป็นไปเพื ่อตรวจสอบและวัดว่าโครงการ 
ได้ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ตามเป้าหมายหรือไม่มากน้อยเพียงใดและมีปัญหาและ
อุปสรรคอย่างไร๑๑  

                                                            
๑๑ ศิริวรรณ ศิริบุญ, การติดตามประเมินผลสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้, ๑๑-๒๑ 
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 โดยได้สรุปความหมายของผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบไว้ดังนี้ 

ผลผลิต : สิ่งที่ได้จากการด าเนินโครงการ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Product) 
เ ป ็น ก า ร ใ ห ้บ ร ิก า ร  ( Service) เ ป ็น ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร  ( Management) โ ด ย ม ีป ร ะ เ ด ็น 
ในการประเมินผลผลิต ได้แก่ เชิงงบประมาณ เชิงเวลา และเชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ : ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากผลผลิตของการด าเนินโครงการทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ 
โดยม ีประเด ็น ในการทบทวนผลล ัพธ ์ เช ่น  เป ็นไปตามแผนที ่ก าหนดไว ้หร ือ ไม ่ม ีประโยชน ์ต ่อ
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร เป็นต้น 

ผลกระทบ : ผลที ่ตามมาจากการด าเนินโครงการและการใช้ประโยชน์โครงการ ซึ ่งอาจมี
ผลกระทบในด ้านต ่า งๆ  เช ่น   ด ้าน เศรษฐก ิจ  ด ้านความมั ่นคง  ด ้านค ุณภาพช ีว ิต  ด ้านส ังคม 
ด้านสิ ่งแวดล้อม และด้านการเมือง การบริหาร เป็นต้น โดยมีประเด็นในการทบทวนผลกระทบ 
เช่น ผลกระทบที ่เกิดขึ ้นสอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ/จังหวัดหรือไม่ กลุ ่มเป้าหมาย 
ที่ได้ผลกระทบ เป็นต้น 

ณรงค์วิทย์ แสนทอง ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร 
โดยแบ่งการประเมินผลเป็น ๓ ระดับดังนี้๑๒ 

ระดับที่ ๑ : กำรวัดประสิทธิภำพ (Efficiency) 
หมายถึง การวัดหรือประเมินว่าฝ่ายบริหารงานพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร ได้ด าเนินการตามแผนที่

วางไว้ได้ดีหรือไม่เพียงใด เป็นการวัดว่าท าได้ตามแผนหรือไม่ ท าได้ครบถ้วนหรือไม่ ประหยัดทรัพยากร 
ในการด าเนินการมากน้อยเพียงใด ตัวอย่างตัวชี้วัดในระดับนี้ เช่น ร้อยละการด าเนินโครงการได้ตามแผน, 
ร้อยละผู้รับการอบรมจริงเทียบกับกลุ่มเป้าหมาย , ร้อยละความแตกต่างของค่าใช้จ่ายจริงเทียบกับ
งบประมาณ, ร้อยละหลักสูตรฝึกอบรมที่ยกเลิก/เลื่อน เป็นต้น 

ระดับที่ ๒ : กำรวัดประสิทธิผล (Effectiveness) 
หมายถึง การวัดว่าการด าเนินการตามแผนนั้นเกิดผลอะไรขึ้นมาบ้าง ผลที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากกิจกรรม

ที่ด าเนินการไปจริงหรือไม่ พูดง่ายๆ คืออบรมไปแล้ว ได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ ตัวอย่าง
ตัวชี้วัดในระดับนี้ เช่น ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการทดสอบหลังอบรม, ร้อยละของผู้อบรมที่มีคะแนน
เพิ่มขึ้นหลังจากการอบรม เป็นต้น 

                                                            
๑๒ ณรงค์วิทย์ แสนทอง, “การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรท่ี CEO อยากเห็น”, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพฯ:เอช อาร์ เซ็นเตอร์), ๑๖๕-๑๖๗ 
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ระดับที่ ๓ กำรวัดผลกระทบต่อองค์กำร (Business Impact) 
หมายถึง การวัดว่าผลของการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรที่เกิดขึ้นนั้น มีส่วนต่อความส าเร็จของ

องค์การมากน้อยเพียงใด พูดง่ายๆ ก็คือคนที่มีความสามารถเพิ่มขึ้น แล้วได้น าเอาความสามารถที่เพิ่มขึ้นนั้น
ไปใช้ในการท างาน และมีผลงานดีขึ้นหรือไม่ ตัวอย่างตัวชี้วัดในระดับนี้ เช่น ร้อยละการปิดการขายที่เพิ่มขึ้น
ของพนักงานขายที่ผ่านการฝึกอบรม , ร้อยละของเสียที่ลดลงจากกลุ่มพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม และ
ผลผลิตเฉลี่ยต่อคนที่เพิ่มขึ้นจากพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม เป็นต้น 

นอกจากนี้ ได้มีนักวิชาการได้น าเสนอรูปแบบหรือตัวแบบ (Model) ในกำรประเมินผลโครงกำร
ฝึกอบรม ซึ่งรูปแบบที่ใช้แพร่หลายได้แก่ รูปแบบการประเมินผลของเคิร์กแพททริก (Kirkpatrick’s 
training evaluation model) 

Kirkpatrick ได้เสนอแนวคิดและวิธีการประเมินประสิทธิผลของโครงการฝึกอบรม โดยก าหนด
ประเด็นการประเมินออกเป็น 4 ระดับ คือ (1) การประเมินปฏิกิริยา (reaction evaluation) เป็นการ 
ตรวจสอบความรู้สึกหรือความพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อโครงการฝึกอบรม (2) การประเมินผลการ
เรียนรู้ (learning evaluation) เป็นการตรวจสอบผลการเรียนรู้ที่ได้จากโครงการฝึกอบรมโดยควรตรวจสอบ
ให้ครอบคลุม ทั้งด้านความรู ้(knowledge) ทักษะ (skills) และเจตคติ (attitude) (3) การประเมินพฤติกรรม 
(behavior evaluation) เป็นการตรวจสอบว่าผู้ผ่านการอบรมได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานเป็นไปตาม
ความคาดหวังของโครงการ หรือไม่และ (4) การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์การ (results evaluation) 
เป็นการตรวจสอบว่าผลจากการ อบรมได้เกิดผลดีต่อองค์การหรือเกิดผลกระทบต่อองค์การ 
ในลกัษณะใดบ้าง คุณภาพขององค์การดีขึ้นหรือไม่๑๓ 

ศิริชัย กาญจนวาสี ได้อธิบายแนวทางการด าเนินการประเมินในแต่ละระดับ๑๔ ดังต่อไปนี้ 
๑. กำรประเมินปฏิกิริยำ (Reaction) 

 การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของผู้เข้ารับการอบรม ว่ามีความรู้สึกอย่างไร? เกี่ยวกับโครงการ เช่น 
หลักสูตร/เนื้อหาสาระตรงกับความต้องการหรือไม่? ความคิดเห็นต่อเอกสาร สถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ 
ระยะเวลาของการอบรมว่ามีความเหมาะสมเพียงไร? วิทยากรมีความเหมาะสมเพียงไร? ได้รับความรู้ทักษะใน
ระดับใคร มีความคาดหวังอย่างไรต่อการน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้งาน เป็นต้น 
 เครื่องมือที่ใช้ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลอาจเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) การสัมภาษณ์ หรือ
แบบสอบถาม ควรมีค าถามแบบปลายเปิดไว้ตอนท้ายเพื่อให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นตามที่ต้องการ 

๒. กำรประเมินกำรเรียนรู้ (Learning) 
 การประเมินผลการเรียนรู้ที่ เกิดขึ้นกับผู้ เข้ารับการอบรม เช่น การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ 
ก่อน-หลังการฝึกอบรมเกี่ยวกับ ความรู้/ความคิด ทัศนคติ/ค่านิยม ทักษะ/การปฏิบัติ เป็นต้น 
 เครื่องมือที่ ใช้ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลอาจเป็นแบบสอบ ( Test)   แบบสอบภาคปฏิบัติ  
(Performance Test) การสังเกตพฤติกรรม (observation) 

๓. กำรประเมินพฤติกรรม (Behavior) 
 การประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเมื่อกลับไปปฏิบัติงาน เช่น การประเมินการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ก่อน-หลังการฝึกอบรมว่าเป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์หรือไม่? มีการน าความรู้และทักษะที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้มากน้อยเพียงไร? เป็นต้น 

                                                            
๑๓ พิชิต ฤทธิ์จรูญ, เทคนิคการประเมินโครงการ, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๑๓๑ 
๑๔ ศิริชัย กาญจนวาสี, ทฤษฎีการประเมิน, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๑๘ - ๒๒๐ 
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 เครื่องมือที่ใช้ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลอาจเป็นการสังเกต การสัมภาษณ์ แบบวัดพฤติกรรม ก่อน -
หลังการฝึกอบรม แบบบันทึกพฤติกรรมของผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 
 สอดคล้องกับอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ กล่าวว่า การประเมินประสิทธิผลการจัดฝึกอบรมตามแนวคิดของ 
Kirkpatrick เน้นการวัดผลการฝึกอบรมในลักษณะของ Outcome หรือผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการอบรม
ในเชิงพฤติกรรม (Behavior) ของผู้เรียน เป็นการติดตามเพื่อวัดและประเมินผลพฤติกรรม หรือการแสดงออก
ของผู้เรียนว่ามีการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง หรือพัฒนาขึ้นหรือไม่๑๕ 

๔. กำรประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร (Results) 
 การประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดต่อองค์การ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้
เข้ารับการอบรม เช่น การลดลงของปัจจัยเสี่ยง การเพิ่มของประสิทธิภาพของการท างานของหน่วยงาน/
องค์การการลดลงของต้นทุน การเพิ่มก าไร ประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง/หน่วยงาน/องค์การ/
สถาบัน เป็นต้น 
 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลอาจเป็นแบบบันทึก แบบรายงาน ผลการตรวจสอบ แบบสอบถาม
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน แบบวิเคราะห์ต้นทุน-ผลก าไร แบบบันทึกค่าสถิติหรือดัชนีบ่งชี้ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 

อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ ได้อธิบายเกี่ยวกับการประเมินในระดับ Results โดยกล่าวว่า การวัดผลส าเร็จใน
การอบรมตามแนวคิดของ Kirkpatrick ได้แก่ การวัดผลกระทบที่ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจขององค์กร 
(Business Impact) เป็นการวัดความส าเร็จจากผลลัพธ์ที่สามารถจับต้องได้เป็นรูปธรรม หรือที่เรียกว่า
ตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators) ไม่ว่าจะเป็นการวัดจากปริมาณการผลิตหรือชิ้นงานที่
เพิ่มขึ้น คุณภาพการให้บริการดีขึ้น ระยะเวลาการส่งมอบสินค้าหรือบริการรวดเร็วขึ้นความพึงพอใจของลูกค้า
เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้การติดตามผลการอบรมจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างเดียวไม่
เพียงพอ การติดตามผลส าเร็จของการจัดอบรมที่มุ่งเน้นการวัดผลลัพธ์จากตัวชี้วัดผลงานหลักที่ก าหนดขึ้นนั้น 
ย่อมส่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการอบรมอย่างแท้จริง๑๖  
 นอกจากนี้ อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ ได้สรุปกรอบแนวทางในการประเมินประสิทธิผลการฝึกอบรมตาม
รูปแบบของ Kirkpatrick ซึ่ งประกอบด้วยตั วอย่ างตั วชี้ วั ดและวีการ เก็บข้อมูลการประเมินผล 
ในแต่ละระดับดังต่อไปนี้ 

ระดับกำรประเมิน 
(Evaluation Level) 

Level : ๑ 
Satisfaction 

กำรตอบสนองของผู้เรียน 

Level : ๒ 
Learning 
กำรเรียนรู้  

Level : ๓ 
Behavior 
พฤติกรรม  

Level : ๔ 
Results 

ผลลัพธ์ที่เกิด 
ต่อองค์กร  

วัตถุประสงค์กำร
ประเมิน/กำรติดตำม 

วัดทัศนคติและระดับความ 
พึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

วัดความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาที่จัดอบรม 

วัดพฤติกรรมของผูเ้ข้า
อบรม 

วัดผลลัพธ์หรือ KPIs 
ที่เป็นตัวเลขเชิงรูปธรรม 

เรื่องที่ต้องประเมิน/ 
กำรติดตำม 

- ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน 
- การสอนของวิทยากร 
- เอกสาร/อุปกรณ์ 
- การบริการและสถานที่ 
- ความพร้อมของผู้จัดอบรม 

ความรู้ที่ได้รับจาก
เนื้อหาที่อบรม 

การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตาม 
Competency หรือ 
ตาม Needs ที่ก าหนด 

KPIs ที่ก าหนดขึ้นก่อน
การอบรม 

                                                            
๑๕ อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, รประเมินผลการฝึกอบรมบนพื้นฐาน Competency (Training Evaluation: Competency-Based) , พิมพ์ครั้งที่ ๑ , 
(กรุงเทพฯ: พริ้นท์แอทมี ประเทศไทย), ๓๐ 
๑๖  อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, การประเมินผลการฝึกอบรมบนพื้นฐาน Competency (Training Evaluation: Competency-Based)), ๓๑-๓๒ 
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ระดับกำรประเมิน 
(Evaluation Level) 

Level : ๑ 
Satisfaction 

กำรตอบสนองของผู้เรียน 

Level : ๒ 
Learning 
กำรเรียนรู้  

Level : ๓ 
Behavior 
พฤติกรรม  

Level : ๔ 
Results 

ผลลัพธ์ที่เกิด 
ต่อองค์กร  

ผู้ให้ข้อมูลประเมิน/ 
กำรติดตำม 

ผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม ผู้บังคับบัญชา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

วิธีเก็บข้อมูลกำร
ประเมิน/กำรติดตำม 

- การสัมภาษณ์ผู้เรียน 
- แบบประเมินความ 
พึงพอใจในการอบรม 

- Pre and Post Test 
- Training Report 

- Questionnaire 
- Interview 

แบบบันทึก KPIs 
เปรียบเทียบก่อนและ
หลังการอบรม 

ช่วงเวลำกำรประเมิน/ 
กำรติดตำม 

- สังเกต : ระหว่างการอบรม 
- แบบประเมิน : หลังจบการ
บรรยายของวิทยากร 

หลังจบการบรรยายของ
วิทยากร 

- ๑ เดือน 
- ๓ เดือน 
- ๖ เดือน หลังจาก
อบรม 

ภายใน ๖ เดือน
หลังจากอบรม 

เกณฑ์กำรวัดผลกำร
ประเมิน/กำรติดตำม 

๘๐% ขึ้นไป  
(แบบประเมิน) 

- Post Test ๘๐% 
- รายงานตอบทุกข้อ - ผ่าน 
 

- ๘๐% ขึ้นไป (แบบ
ประเมิน) 
- พฤติกรรมผ่านทุกข้อ 

คะแนนผลประเมินผล
การปฏิบัติงาน ๘๐% 
ขึ้นไป 
- KPIs เพิ่มข้ึน
หลังจากการอบรม 

  
  
๒.๔ แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 

แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาบุคลากรมีรายละเอียดดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ (VISION) : องค์กรที่เป็นเลิศในการส่งเสริม สนับสนุนงานฝ่ายนิติบัญญัติ 

พันธกิจ (MISSION) : ส่งเสริมและสนับสนุนงานฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issue) : ประกอบด้วย ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งได้มีการก าหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรในประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๕ รายละเอียดดังนี้  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค ์: บุคลากรมีศักยภาพในการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ และสามารถตอบสนอง 

ความต้องการของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
กลยุทธ์ 

 ๕.๑ พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวังอย่างเป็นระบบและหลากหลาย 
 ๕.๒ สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 
 ๕.๓ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการปฏบิัติงานของบุคลากรและการบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
 ๕.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรมและความโปร่งใส 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของกลยุทธ์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ
ด้านพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่น ามาประเมินความ
คุ้มค่า ดังนี้ 
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๑. ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ ๕.๑ พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวังอย่างเป็น
ระบบและหลากหลาย ได้ก าหนดตัวชี้วัด (KPI ๕.๑) ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะตามที่องค์กร
คาดหวัง๑๗ ซึ่งก าหนดเป้าหมายไว้ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะตามที่องค์กรคาดหวัง ๘๐ ๘๓ ๘๕ ๘๗ ๙๐ 

 นิยามตัวชี้วัด : สมรรถนะที่องค์กรคาดหวัง คือ ระดับสมรรถนะตามที่ปรากฏในพจนานุกรม
สมรรถนะและ Job & Competency Matrix  

 ๒. ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่  ๕.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรมและความโปร่งใส 
ได้ก าหนดตัวชี้วัด (KPI ๕.๔) ร้อยละของการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร๑๘ ซึ่ง
ก าหนดเป้าหมายไว้ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะตามที่องค์กรคาดหวัง ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

 นิยามตัวชี้วัด : คุณธรรม หมายถึง การด าเนินงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการรัฐสภา ความ
โปร่งใส หมายถึง การด าเนินงานตามมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ทั้งนี้ ตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบ (Impact) ของการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร
ต่อองค์กรว่ า เมื่ อบุคลากรได้ เข้ ารับการพัฒนาแล้วสามารถเพิ่ มพูนศักยภาพและมีสมรรถนะ 
ในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กรเป็นไปตามที่ องค์กรคาดหวังหรือไม่ ดังนั้น โครงการที่
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาคัดเลือกมาประเมินความคุ้มค่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะน าผลของ
ตัวชี้วัดดังกล่าวมาใช้ในการวัดความส าเร็จของการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรในมิติผลกระทบ  
 สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ ๒ หมวด 5 การมุ่งเน้น
บุคลากร รหัส HR 4 ส่วนราชการมีการจัดท าระบบการเรียนรู้และการพัฒนาที่สนับสนุนความต้องการของ
ส่วนราชการและการพัฒนาตนเอง รวมถึงมีวิธีประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และ
การพัฒนา ได้ก าหนดประเด็นขอบเขตการด าเนินการที่ครบถ้วนในการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน ในส่วนของการแสดงถึงสัมฤทธิ์ผล (Early Result: R) 
กล่าวคือ สัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาบุคลากรมีประเด็นในการพิจารณาตามเกณฑ์ฯ คือ การเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ บุคลากรมีศักยภาพ สามารถรองรับความต้องการขององค์การและ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต๑๙  
 
 
 
 
                                                            
๑๗ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔), ๖๑ 
๑๘ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔), ๖๖ 
๑๙ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ ๒, ๑๑๑ 



31 
 

 
๒.๕ ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ 
      (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

 คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพื่อเป็นกรอบทิศทางและแนวทางการพัฒนางานด้าน
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ให้สอดรับกับการปฏิบัติภารกิจหลักด้านการสนับสนุนกระบวน
ก า ร นิ ติ บั ญ ญั ติ  ร ว ม ทั้ ง ส า ม า ร ถ ร อ ง รั บ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ บ ริ บ ท ข อ ง อ ง ค์ ก ร 
ที่เปลี่ยนแปลง สร้างบุคลากรของรัฐสภาให้เป็นบุคลากรที่ทันสมัย อีกทั้งเป็นคนดี คนเก่ง สามารถปฏิบัติงาน
เพื่อบรรลุเป้าหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์๒๐ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาตามหลักธรรมาภิบาลให้เป็นคนดี คนเก่ง 

และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
พันธกิจ 

 ๑) ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
 ๒) ขับเคลื่อนและผลักดันการด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติ 
              ตามวินัยข้าราชการ 
 ๓) พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีศักยภาพสูง 

๔) สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 เป้าหมาย : มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก โดยที่ยึดหลักธรรมาภิบาล มีความคล่องตัว 
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบทบาทและภารกิจของรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 
 ๑) บริหารจัดการแผนก าลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจ ยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
 ๒) ขับเคลื่อนระบบความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาตามหลักธรร
มาภิบาล 
 ๓) เสริมสร้างระบบการสรรหาเชิงรุก เพื่อให้ได้บุคลากรตรงตามความต้องการของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 
 ๔) เสริมสร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) 
 ๕) ส่งเสริมการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
 

                                                            
๒๐ อ.ก.ร. เฉพาะกิจ ศึกษาและจัดท ายุทธศาสตรก์ารบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา, ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและกล้า
ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
 เป้าหมาย : ทรัพยากรบุคคลประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม วินัยข้าราชการ 
และนโยบายความโปร่งใสของรัฐสภาเพื่อรักษาเกียรติของตนเองและภาพลักษณ์ขององค์กร 

กลยุทธ์ 
 ๑) ขับเคลื่อนและผลักดันกลไกด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้มีผู้น าต้นแบบทางจริยธรรม 
 ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการด้านวินัยและการป้องกันก ารกระท าผิดกฎหมาย 
ที่เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ 
 ๓) ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายความโปร่งใสของรัฐสภา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง และน า
เทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย : ๑. ทรัพยากรบุคคลมีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในสายงานที่ปฏิบัติอย่าง
เชี่ยวชาญ และมีศักยภาพสูง 

๒. ทรัพยากรบุคคลมีทักษะและขีดความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ  และสามารถน า
เทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลมีกระบวนการคิด ในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ 
 ๑) เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่มีประสิทธิภาพ 
 ๒) น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓) พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่ทรัพยากรบุคคล 
 ๔) ผลักดันวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุขอย่าง
สมดุลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมาย : ทรัพยากรบุคคลมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความสมดุลระหว่าง 
ชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว (work-life balance) และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิพอเพียง 

กลยุทธ์ 
 ๑) ยกระดับคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคล 
 ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility : CSR) 

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ดังกล่าว ได้มีการก าหนดแผนงานและตัวชี้วัด
ความส าเร็จของการด าเนินการตามกลยุทธ์ รวมทั้ง คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลผลิต 
ผลลัพธ์ของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ได้จัดท าแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
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ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีการก าหนดโครงการที่สอดคล้องกับ
แผนงาน รายละเอียดตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรม/โครงการ
ต่าง ๆ ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกล่าวได้ผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเรียบร้อยแล้ว 
โดยแผนงานและตัวชี้วัดที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการด้านพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่น ามาประเมินความคุ้มค่า มีดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๑ ขับเคลื่อนและผลักดันกลไกด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้มี
ผู้น าต้นแบบทางจริยธรรม 

แผนงำน ๑.๑ การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภามาตรฐานทางจริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้มีผู้น าต้นแบบทางจริยธรรม 

ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา มาตรฐานทางจริยธรรม๒๑ 

เป้ำหมำย 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

มีการด าเนินการ ตามแผนงานที่ ๑ การด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา มาตรฐาน
ทางจริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้มีผู้น าต้นแบบ 
ทางจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เป็นคนด ี
มีคุณธรรม และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการรัฐสภา และมาตรฐานทางจริยธรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๑ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน/กำรด ำเนินกำร 

ระดับคะแนน เกณฑ์กำรใหค้ะแนน 
๑  มีแผนการด าเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา มาตรฐานทางจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓  ด าเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา มาตรฐานทางจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๕  มีการรายงานผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดัน 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาที่มีประสิทธิภาพ 
                                                            
๒๑ คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาฯ, แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ในส่วนของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, (๒๕๖๑), ๒๕-
๒๖ 
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แผนงำน ๑.๓ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ทุกระดับ/ทุกสายงานตามมาตรฐานความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ก าหนด รวมทั้ง ทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในอนาคต 

ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามมาตรฐานความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ก าหนดรวมทั้งทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในอนาคต๒๒ 

เป้ำหมำย 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 

บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะที่เพียงพอ เหมาะสม 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๑ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน/กำรด ำเนินกำร 

ระดับคะแนน เกณฑ์กำรใหค้ะแนน 
๑  มีการศึกษา วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองส่วนราชการ ให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) 
 มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
ให้ความเห็นชอบ 

๓  ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดแล้วเสร็จ บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
๕  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ผลผลิต/ผลลัพธ์ของการ

ด าเนินการปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
๒๒ คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาฯ, แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ในส่วนของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, (๒๕๖๑), ๔๐-
๔๑ 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๔ ผลักดันวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 
แผนงาน ๔.๑) การพัฒนาแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ภายในส่วน

ราชการ 
ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของส่วนราชการ๒๓ 
เป้ำหมำย 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
มีแผนการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ของส่วนราชการและมีมาตรฐานตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการตามแผน 
การจัดการความรู้ ซึ่งมีมาตรฐาน 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๑ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน/กำรด ำเนินกำร 

ระดับคะแนน เกณฑ์กำรใหค้ะแนน 
๑  พัฒนา/ปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ โดยให้มีความสอดคล้องและสนับสนุน 

ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ รวมทั้ง มีกระบวนการด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ 
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห์ 
และการจัดการความรู้ 
 จัดท าแผนการจัดการความรู้ประจ าปี เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินการและติดตาม 
ผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ โดยเสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ 

๓  ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ให้บรรลุเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๕  รายงานการด าเนินการจัดการความรู้ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ต่อคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

 

ทั้งนี้ ตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบ (Impact) ของการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร
ที่ น า ม า ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม คุ้ ม ค่ า  ซึ่ ง ส นั บ ส นุ น ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ร ะ ดั บ อ ง ค์ ก ร 
หรือในระดับของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา คือ ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ในการขับเคลื่อนและผลักดันกลไกด้านคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่มีประสิทธิภาพ และผลักดันวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เป็นวัฒนธรรม
องค์กร ดังนั้น โครงการที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาคัดเลือกมาประเมินความคุ้มค่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ จะน าผลของตัวชี้วัดดังกล่าวมาใช้ในการวัดความส าเร็จของการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรในมิติ
ผลกระทบ  
 
                                                            
๒๓ คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาฯ, แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ในส่วนของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, (๒๕๖๑), ๖๑-
๖๔ 



36 
 

บทที่ ๓ 
แนวทางการประเมินความคุ้มค่าโครงกำรด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 

จากแนวคิดที่ เกี่ ยวข้องกับการประเมินความคุ้มค่ าดั งกล่ าวข้ างต้น น า ไปสู่ การก าหนด 
แนวทางการประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบ โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดการ
ด าเนินการดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ ขั้นตอนการด าเนินงานในประเมินความคุ้มค่าของส านกัพฒันาทรัพยากรบคุคล 

น าผลการประเมินความคุ้มค่าไปปรับปรุง 
และพัฒนาการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร 

๙. จัดท ารายงานผลการประเมินความคุ้มค่า 

สอดคล้องและสนับสนุน 
 ยุทธศาสตร์ส านักงานฯ ฉบับที่ ๔ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
  ให้มีความเป็นเลิศ 
 ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓  
 ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยทุธศาสตร์ที่ ๖ 
  ยุทธศาสตร์ดา้นการปรับสมดุลและพัฒนา 
  ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

๗. ด าเนินโครงการตามแผนงานที่ก าหนด 

๖. การจัดท ารายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับ 
กรอบการประเมินความคุ้มคา่ 

๕. ก าหนดเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล 

๔. ก าหนดตัวชี้วัด รายละเอียด และเกณฑ ์
การประเมินความคุ้มค่า 

 

๓. ก าหนดกรอการประเมินความคุ้มค่า 
ของโครงการ 

๒. ศึกษาแนวคิดการประเมินความคุ้มค่า ๑. คัดเลือกโครงการ 
ที่จะน ามาประเมินความคุ้มคา่ 

๑. โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลัก 
    สมรรถนะ (การพัฒนาสมรรถนะ   
    เฉพาะงานของบุคลากร) 
๒. โครงการประเมินและพัฒนาบุคลากร 
    ตามหลักสมรรถนะเพื่อประกอบการ  
    จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
๓. โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ 
    และระบบการเรียนรู้ขององค์กร 
๔. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัต ิ
    ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 

๘. การติดตามผลการด าเนินโครงการ/ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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๓.๑ คัดเลือกโครงกำรทีจ่ะน ำมำประเมินควำมคุ้มค่ำ 

ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตัวชี้วัด ๒ ร้อยละความส าเร็จในการประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนา
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเลือกโครงการน าร่องใน
การประเมินความคุ้มค่า โดยการคัดเลือกโครงการพัฒนาบุคลากรที่จะน ามาประเมิน ต้องเป็นโครงการพัฒนา
บุคลากรที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องตอบสนองเป้าหมายของพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวิสัยทัศน์ของ
ส่วนราชการ และก าหนดตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ที่สมเหตุสมผล สามารถประเมินความส าเร็จ และประโยชน์ที่
เกิดกับบุคลากร ส่วนราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ 

โดยส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้พิจารณาคัดเลือกโครงการพัฒนาบุคลากรที่ก าหนดไว้ 
ตามแผนปฏิบัติราชการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้ 

 เป็นโครงการส าคัญเพื่อผลักดันภารกิจของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้บรรลุผลส าเร็จ 
และตอบสนองต่อเป้าหมายของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
 สนับสนุนความส าเร็จของยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
 สอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ซึ่ งมุ่งเน้นให้บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง 
ยึดหลักคุณธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ รวมทั้ง ภาครัฐมีความ
โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 เวลาที่ ใช้ ในการด าเนินโครงการ  โดยเป็นโครงการที่ ใช้ เวลาด าเนินโครงการเสร็จสิ้น 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และสามารถติดตามประเมินผลความส าเร็จของโครงการได้ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ความเกี่ยวข้องกับโครงการอื่นๆ คือ โครงการที่เมื่อท าส าเร็จแล้วยังส่งผลดีต่อโครงการอื่นๆ อีก
ด้วย โครงการในลักษณะนี้จะเป็นโครงการที่จะได้ประโยชน์หลายทาง คือ นอกจากจะบรรลุเป้าหมาย
ของ โครงการ เองแล้ วยั งช่ วย ให้ โครงการอื่ นๆ  ที่ ด า เนิ น โครงการอยู่ บรรลุ เป้ าหมาย  
ตามไปด้วย 

ทั้งนี้ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้คัดเลือกโครงการมาประเมินความคุ้มค่า จ านวน ๕ โครงการ 
ประกอบด้วย โครงการที่ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบ จ านวน ๔ โครงการ และโครงการที่ส านัก
นโยบายและแผนรับผิดชอบ จ านวน ๑ โครงการ ดังนี้ 

โครงกำรที่ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคลรับผิดชอบ 
 ๑. โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency based HRD) การพัฒนาสมรรถนะ
เฉพาะงานของบุคลากร (Functional Competency) จ านวน ๔ หลักสูตร 
 ๑.๑ หลักสูตรการบริหารงานด้านการบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลในยุคดิจิตอล 
  ๑.๒ หลักสูตรการพัฒนาเจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐสภาเพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและพร้อมรองรับกับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
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 ๑.๓ หลักสูตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการในกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 ๑.๔ หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ๔.๐ 
 ๒. โครงการประเมินและพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency based HRD) 
เพื่อประกอบการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP: Individual development plan) 
 ๓. โครงการพัฒนาการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ขององค์กร 
 ๔. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 

โครงกำรที่ส ำนักนโยบำยและแผนรับผิดชอบ 
๕. โครงการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๓.๒ ศึกษำแนวคิดกำรประเมินควำมคุ้มค่ำ 

 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ศึกษาแนวคิดที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการประเมิน 
ความคุ้มค่าและการก าหนดตัวชี้วัดในการวัดผลส าเร็จของโครงการที่น ามาประเมินความคุ้มค่า ประกอบด้วย 

๑) ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒) การประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการ 

ตามคู่มือการประเมินผลลัพธ์และความคุม้ค่าของโครงการที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการ 
๓) แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินผลโครงการ 
๔) แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

โดยมีรายละเอียดการศึกษาและทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวข้องในบทที่ ๒ แนวคิดการประเมินความคุ้มค่า 

๓.๓ ก ำหนดกรอบกำรประเมินควำมคุ้มค่ำของโครงกำร 

จากการศึกษาและทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวข้องในการประเมินความคุ้มค่า จึงก าหนดกรอบการประเมิน
ความคุ้มค่าของโครงการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยการประเมินครอบคลุม
ประเด็นส าคัญใน ๓ มิติ ได้แก่ มิติประสิทธิภำพ มิติประสิทธิผล และมิติผลกระทบ  

 

 

ผลกระทบ

• ผลสืบเนื่องจำกโครงกำร
ตำมที่คำดหมำยและไม่
คำดหมำย

ประสิทธิผล
• บรรลุวัตถุประสงค์ / 

เป้ำหมำย
• ควำมพึงพอใจของ

ผู้รับบริกำร

ประสิทธิภำพ

• ควำมสอดคล้องในกำรใช้
ทรัพยำกร

• กระบวนกำรท ำงำน
• ผลิตภำพ/ผลผลิต

กรอบกำรประเมินควำมคุ้มค่ำ 
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ทั้งนี้ ประเด็นในการประเมินผลและตัวชี้วัดในแต่ละมิติ ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้น ารูปแบบ
การประเมินผลโครงการฝึกอบรมของเคิร์กแพททริก (Kirkpatrick’s training evaluation model) ซึ่ง
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ฏิ กิ ริ ย า  ( Reaction) ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร เ รี ย น รู้  ( Learning) 
การประเมินพฤติกรรม (Behavior) และการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร (Results) มาใช้ในการประเมิน
ให้สอดคล้องกับมิติในการประเมินความคุ้มค่า ดังนี้ 

๑. มิติประสิทธิภาพ เป็นการประเมินผลกระบวนการจัดโครงการฝึกอบรม ซึ่งพิจารณาความ
เหมาะสมสอดคล้องของการใช้ทรัพยากรและกระบวนการท างาน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตตามวัตถุประสงค์ 
วัดความส าเร็จจากปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน โดยผลผลิตของโครงการฝึกอบรม 
เช่น จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรม ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม เป็นต้น ซึ่งการประเมินดังกล่าวเป็นการประเมินปฏิกิริยา (Reaction) และการประเมินการ
เรียนรู้ (Learning)  ตามรูปแบบการประเมินของเคิร์กแพททริก 

๒. มิติประสิทธิผล เป็นการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยวัดจากการบรรลุ
เป้าหมายตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการฝึกอบรมที่ก าหนดไว้ ซึ่งผลผลิตและผลลัพธ์ดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เช่น วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้น ตัวชี้วัดของโครงการจึงก าหนดการวัดการน าความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ผลลัพธ์) ซึ่งเป็นการประเมินพฤติกรรม (Behavior) ตามรูปแบบการประเมินของเคิร์กแพททริก 
ว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือสมรรถนะอย่างไรในการปฏิบัติงานหลังจากได้รับการฝึกอบรม 

๓. มิติผลกระทบ หมายถึง การประเมินผลกระทบต่อองค์กร อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมหรือการน าความรู้มาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ เข้ารับการอบรม 
โดยวัดจากการบุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจขององค์กร  ซึ่งเป็นการประเมิน 
ผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร (Results) ตามรูปแบบการประเมินของเคิร์กแพททริก ดังนั้น จึงก าหนดการวัด 
มิติผลกระทบ โดยการวิเคราะห์ผลสืบเนื่องจากการฝึกอบรมต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งจะเป็นการ
วิเคราะห์จากเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลการติดตามการฝึกอบรม ผลการประเมินสมรรถนะ 
เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์และอธิบายความเชิงพรรณนาเชื่อมโยงให้เห็นถึงผลกระทบหรือผลส าเร็จของการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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แผนภาพกรอบแนวทางการประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

กำรประเมินกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

 การบรรลุวัตถุประสงค์หรือ 
เป้าหมายของโครงการ 
 ความพึงพอใจของผู้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ 
 เป็นการเปรียบเทียบ
ระหว่างผลลัพธ์ (Outcome) 
กับวัตถุประสงค ์

กำรประเมินผลกระทบจำกกำร
ด ำเนินโครงกำรต่อองคก์ร 

 ผลที่ตามมาจากการด าเนิน
โครงการ และประโยชนจ์ากโครงการ 
 ผลที่ได้รับจากการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการสามารถ
ช่วยสนับสนุน การบรรลุเป้าหมาย
หรือยุทธศาสตร์ระดับองค์กร 
ได้หรือไม่ เพียงใด 

 

 การด าเนินงานเทียบกับแผน 
 ปริมาณผลผลติเทียบกับแผน   
เช่น จ านวนผู้ผ่านการอบรม, 
ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าอบรม 
 คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 
  งบประมาณที่สามารถ
ประหยัดได้ในการจัดโครงการ 
  ความพึงพอใจตอ่กระบวนการ 

 การบรรลุเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์โครงการฝึกอบรม 
เช่น การน าความรู้จากการอบรม
ไปใช้ในการปฏบิัติงาน 
  ความพึงพอใจต่อประโยชน์
ของโครงการฝกึอบรม 

 ประโยชน์ของโครงการ
ฝึกอบรมที่ส่งผลต่อระดับองค์กร 
 การสนับสนุนความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
 การสนับสนุนความส าเร็จของ
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 

การประเมินปฏิกิริยา 
(Reaction) 

การประเมินการเรียนรู้ 
(Learning) 

 

การประเมินพฤติกรรม 
(Behavior) 

ประสิทธิภำพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลกระทบ (Impact) 

กำรประเมินควำมคุ้มค่ำ 

การประเมินผลลัพธ์ที่เกิด 
ต่อองคก์ร (Results) 

รูปแบบการประเมินผลของเคริ์กแพททริก (Kirkpatrick) 

กำรประเมินผลกระบวนกำร 

 ความเหมาะสมสอดคล้อง
ของการใช้ทรัพยากรและ
กระบวนการท างาน เพื่อให้ได้มา
ซึ่งผลผลิตตามวัตถุประสงค ์
 การประหยัด 
 เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง 
ผลผลิต (Output) กับทรัพยากร
หรือปัจจัยน าเข้า (Input) 
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๓.๔ ก ำหนดตัวชี้วัดและรำยละเอียดในกำรประเมินควำมคุ้มค่ำ 

การประเมินความคุ้มค่ามีตัวชี้วัดหลายประเภท และการใช้ตัวชี้วัดมีความแตกต่างกันในการประเมิน
ความคุ้มค่าตามประเภทหรือวัตถุประสงค์ของโครงการที่แตกต่างกัน โดยคุณลักษณะที่ดีของตัวชี้วัด ในการ
ก าหนดตัวชี้วัด 
การประเมินความคุ้มค่า ๓ มิติ คือมิติประสิทธิภาพ มิติประสิทธิผล และมิติผลกระทบ คุณลักษณะที่ดีของ
ตัวชี้วัด มีหลกัการดังนี้ 

 มีความสมเหตุสมผลที่อธิบายได้ (Validity) 
 มีข้อมูลที่จัดเก็บได้เพื่อใช้ประเมิน (Availability of data) 
 ข้อมูลที่จะน ามาใช้ประเมินผลตามตัวชี้วัดมีความเชื่อถือได้ (Reliability of Data) 
 สามารถสะท้อนความเคลื่อนไหวของผลที่เกิดขึ้น (Sensitivity) 

ทั้งนี้ ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้พิจารณาทบทวนและก าหนดตัวชี้วัดในการประเมินความคุ้มค่า 
โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะของตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้น  และพิจารณาตัวชี้วัดตามคู่มือการประเมินผลลัพธ์
และความคุ้มค่าของโครงการที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการ รวมทั้ง แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการ
ประเมินผลโครงการที่ได้ศึกษาทบทวน เพื่อก าหนดตัวชี้วัดในการประเมินความคุ้มค่าที่เหมาะสมกับโครงการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่น ามาประเมิน และสามารถวัดผลความส าเร็จของโครงการได้ ดังนี้  

๓.๔.๑ ประเด็นของตัวชี้วัด 
ก าหนดประเด็นของตัวชี้วัดที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการด าเนินโครงการฝึกอบรมทั้งในเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพก่อนเขียนตัวชี้วัด โดยมีประเด็นของตัวชี้วัดในแต่ละมิติดังนี้ 
 

มิติ ประเด็นของตัวชี้วัด 
๑. มิติประสิทธิภำพ  ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน (เชิงปริมาณ) 

โดยวิเคราะห์ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน ซึ่งเป็นการ
ประเมินผลระดับผลผลิต (Output) ในเชิงปริมาณ 
ตัวชี้วัด เช่น การวัดร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม, ร้อยละของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมที่มีความรู้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดตามคู่มือกระบวนการฝึกอบรม 
(เชิงคุณภาพ) โดยวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐานขั้นตอนที่ก าหนดตามคู่มือ 
 ซึ่งเป็นการประเมินผลระดับผลผลิต (Output) ในเชิงคุณภาพ 
ตัวชี้วัด เช่น การวัดร้อยละของการด าเนินการตามกระบวนการฝึกอบรม, 
ร้อยละการด าเนินการตามแผนของโครงการ 
 สัดส่วนส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน (เชิงปริมาณ) 
โดยวิเคราะห์ความประหยัดในการด าเนินโครงการ ซึ่งเป็นการประเมินผล
ระดับกระบวนการ (Process) จากการใช้ปัจจัยการผลิต (Input)  
ตัวชี้วัด เช่น รอ้ยละค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติ ที่ประหยัดได ้
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ (เชิงคุณภาพ)
โดยส ารวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการฝึกอบรม 
ซึ่งเป็นการประเมินผลระดับผลผลิต (Output) 
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มิติ ประเด็นของตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด เช่น ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อกระบวนการ
ฝึกอบรม 

กำรประเมินประสิทธิผล  ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ) โดยผลการด าเนินโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายโครงการซึ่งเป็นการประเมินผลระดับผลลัพธ์ (Outcome) 
ตัวชี้วัด เช่น ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สามารถน าความรู้ที่ได้รับ 
จากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้ใช้ประโยชน์ (เชิงคุณภาพ) 
โดยส ารวจระดับความพึงพอใจของผู้รับการฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชา 
ต่อผลประโยชน์จากการฝึกอบรม ซึ่งเป็นการประเมินผลระดับผลลัพธ์ 
(Outcome) 
ตัวชี้วัด เช่น ร้อยละความพึงพอใจต่อผลประโยชน์จากการฝึกอบรม 

กำรประเมินผลกระทบ 
 

 การประเมินผลกระทบต่อองค์กร  โดยประเมินผลสืบเนื่องจากโครงการ
ฝึกอบรมซึ่งท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการ
น าความรู้มาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ระดับขององค์กร คือการสนับสนุนความส าเร็จของยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้ง 
การสนับสนุนความส าเร็จของยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ตัวชี้วัด เช่น ร้อยละการน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ต่อ
องค์กร, ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีระดับสมรรถนะตามที่องค์กร
คาดหวัง ซึ่งสนับสนุนความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับที่ ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ ๕.๑, ระดับความส าเร็จ
ของแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ฉบับที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๑ แผนงาน ๑.๓ การพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากร ทุกระดับ/ทุกสายงานตามมาตรฐานความรู้ 
ความสามารถทักษะ และสมรรถนะที่ก าหนด รวมทั้ง ทักษะที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานในอนาคต 
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๓.๔.๒ ก ำหนดตัวชี้วัดและรำยละเอียดตัวชี้วัด 
จากประเด็นตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้น ได้ก าหนดตัวชี้วัดในการประเมินความคุ้มค่าที่เหมาะสมกับ

โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่น ามาประเมินในแต่ละโครงการ รวมถึงการก าหนดน้ าหนักของตัวชี้วัดและ
รายละเอียดของตัวชี้วัดเพื่อความชัดเจนของผู้รับผิดชอบในการวัดผลส าเร็จของโครงการ ดังนี้  

สรุปตัวชี้วัดและเกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัด 
  

ตัวชีว้ัดความคุม้ค่า 
น้ าหนกั
(ร้อย
ละ) 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

๑. โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency based HRD) การพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของ
บคุลากร (Functional Competency) ๔ หลกัสูตร 
 ๑.๑ หลกัสูตรการบริหารงานด้านการบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลในยคุดิจิตัล 
 ๑.๒ หลกัสูตรการพัฒนาเจ้าหน้าทีต่ ารวจรัฐสภาเพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาความสงบเรียบร้อยและพร้อม
รองรับกบัสถานการณ์ฉกุเฉิน 
 ๑.๓ หลักสูตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการในกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏิบตัิงาน 
 ๑.๔ หลกัสูตรการบริหารทรัพยากรบคุคล ๔.๐ 
การประเมินมติิประสิทธภิาพ (น้ าหนัก : ร้อยละ ๔๐) 
๑. ร้อยละของการด าเนินการตามกระบวนการฝึกอบรม ๘ ๖๘ ๗๑ ๗๔ ๗๗ ๘๐ 

๒. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม ๘ ๗๒ ๗๕ ๗๙ ๘๒ ๘๕ 

๓. ร้อยละของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมที่มีผลการทดสอบความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่ไดร้ับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ ์
ที่ก าหนด  (คะแนนการทดสอบ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) 

๘ 
 

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ต่อกระบวนการฝึกอบรม 

๘ ๖๘ ๗๑ ๗๔ ๗๗ ๘๐ 

๕. ร้อยละค่าใชจ้่ายจรงิต่อค่าใช้จ่ายที่ไดร้ับการอนุมัติ ๘ 9๙ 9๘.5 9๘ 9๗.5 97 

การประเมินมติิประสิทธผิล (น้ าหนกั : ร้อยละ ๔0) 
๖. ร้อยละของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมที่สามารถน าความรู้ที่
ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

๓๐ 
 

๖๘ ๗๑ ๗๔ ๗๗ ๘๐ 

๗. ร้อยละความพึงพอใจต่อผลประโยชน์จากการฝึกอบรม  ๑๐ ๖๘ ๗๑ ๗๔ ๗๗ ๘๐ 

การประเมินมติิผลกระทบ (น้ าหนกั : ร้อยละ ๒๐) 
๘. ความส าเร็จของโครงการฝกึอบรมต่อส านกังานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
๘.๑ ร้อยละการน าความรู้ที่ไดร้ับจากการฝกึอบรมไปใช้
ประโยชน์ต่อองค์กร 

 
 

๖ 

 
 

๖๘ 

 
 

๗๑ 

 
 

๗๔ 

 
 

๗๗ 

 
 

๘๐ 

๘.๒ ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีระดบัสมรรถนะ
ตามที่องค์กรคาดหวัง ซึง่สนับสนุนความส าเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ ๕.๑ 
 

๗ ๗๒ ๗๕ ๗๙ ๘๒ ๘๕ 
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ตัวชีว้ัดความคุม้ค่า 
น้ าหนกั
(ร้อย
ละ) 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

๘.๓. ระดับความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา ฉบับที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธท์ี่ ๑ แผนงาน ๑.๓ การพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากร ทุกระดับ/ทุกสายงานตาม
มาตรฐานความรู้ ความสามารถทกัษะ และสมรรถนะที่
ก าหนด รวมทัง้ ทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในอนาคต 

๗ ระดับ
คะแนน
ที่ ๑ 

 ระดับ
คะแนน
ที่ ๓ 

 ระดับ
คะแนน

ที่ ๕ 

๒. โครงการประเมินและพฒันาบคุลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency based HRD) เพื่อประกอบการจัดท า
แผนพฒันารายบคุคล (IDP: Individual development plan) 
การประเมินมติิประสิทธภิาพ (น้ าหนัก : ร้อยละ ๔๐) 
๑. ร้อยละของการด าเนินการตามกระบวนการฝึกอบรม ๘ ๖๘ ๗๑ ๗๔ ๗๗ ๘๐ 
๒. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม ๘ ๗๒ ๗๕ ๗๙ ๘๒ ๘๕ 
๓. ร้อยละของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมที่มีผลการทดสอบความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่ไดร้ับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ ์
ที่ก าหนด (คะแนนการทดสอบ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) 

๘ 
 

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ต่อกระบวนการฝึกอบรม 

๘ ๖๘ ๗๑ ๗๔ ๗๗ ๘๐ 

๕. ร้อยละค่าใชจ้่ายจรงิต่อค่าใช้จ่ายที่ไดร้ับการอนุมัติ ๘ 9๙ 9๘.5 9๘ 9๗.5 97 
การประเมินมติิประสิทธผิล (น้ าหนกั : ร้อยละ ๔0) 
๖. ร้อยละของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมที่สามารถน าความรู้ที่
ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

๓๐ 
 

๖๘ ๗๑ ๗๔ ๗๗ ๘๐ 

๗. ร้อยละความพึงพอใจต่อผลประโยชน์จากการฝึกอบรม  ๑๐ ๖๘ ๗๑ ๗๔ ๗๗ ๘๐ 
การประเมินมติิผลกระทบ (น้ าหนกั : ร้อยละ ๒๐) 
๘.๑. ร้อยละของข้าราชการที่มรีะดับสมรรถนะตามที่องค์กร
คาดหวัง ซึง่สนับสนุนความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ ประเด็นยุทธศาสตร ์
ที่ ๕ กลยุทธ์ ๕.๑ 

๑๐ ๗๒ ๗๕ ๗๙ ๘๒ ๘๕ 

๘.๒. ร้อยละความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตรก์ารบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา ฉบับที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธท์ี่ ๑ แผนงาน ๑.๓ การพัฒนา 
ขีดความสามารถของบุคลากรฯ 

๑๐ ระดับ
คะแนน
ที่ ๑ 

 ระดับ
คะแนน
ที่ ๓ 

 ระดับ
คะแนน

ที่ ๕ 

๓. โครงการพัฒนาการจัดการความรูแ้ละระบบการเรียนรู้ขององคก์ร 

การประเมินมติิประสิทธภิาพ (น้ าหนัก : ร้อยละ ๔๐) 
1. ร้อยละของการด าเนินการตามแผนของโครงการ ๘ ๖๘ ๗๑ ๗๔ ๗๗ ๘๐ 
๒. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม ๘ ๗๒ ๗๕ ๗๙ ๘๒ ๘๕ 
๓. ร้อยละของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมที่มีผลการทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่ไดร้ับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด (คะแนนการทดสอบ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) 

๘ 
 

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

๔. จ านวนองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของส านกังาน
เลขาธิการวุฒิสภาที่จัดท าขึ้น 

๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
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ตัวชีว้ัดความคุม้ค่า 
น้ าหนกั
(ร้อย
ละ) 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

๕. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ต่อกระบวนการฝึกอบรม 

๘ 
 

๖๘ ๗๑ ๗๔ ๗๗ ๘๐ 

การประเมินมติิประสิทธผิล (น้ าหนกั : ร้อยละ ๔0) 
๖. ร้อยละของการน าความรู้ที่ได้รับจากองค์ความรู้ไปใช้ 
ในการปฏิบัติงาน 

๓๐ 
 

๖๘ ๗๑ ๗๔ ๗๗ ๘๐ 

๗. ร้อยละความพึงพอใจต่อการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ๑๐ ๖๘ ๗๑ ๗๔ ๗๗ ๘๐ 
การประเมินมติิผลกระทบ (น้ าหนกั : ร้อยละ ๒๐) 
๘. ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ 
๘.๑ ร้อยละความส าเร็จของน าองค์ความรูท้ี่ด าเนินการไปใช้
ประโยชน์ต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

 
 

๑๐ 

 
 

๖๘ 

 
 

๗๑ 

 
 

๗๔ 

 
 

๗๗ 

 
 

๘๐ 

๘.๒. ร้อยละความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตรก์ารบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา ฉบับที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธท์ี่ ๔ แผนงานการพัฒนาแผนการ
จัดการความรู้ภายในส่วนราชการ 

๑๐ ๖๘ ๗๑ ๗๔ ๗๗ ๘๐ 

๔. โครงการส่งเสริมและสนับสนนุการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรฐัสภา 
 ๔.๑ หลกัสูตร การพัฒนาบคุลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส 
 ๔.๒ กิจกรรมคดัเลอืกบุคลากรผู้ยดึมั่นและปฏิบัตติามประมวลจริยธรรมข้าราชการรฐัสภา 
 ๔.๓ กิจกรรมวันแห่งคณุธรรมและเชิดชูเกียรติบุคลากร/หนว่ยงานที่ยึดมั่นปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 
การประเมินมติิประสิทธภิาพ (น้ าหนัก : ร้อยละ ๔๐) 
๑. ร้อยละของการด าเนินการตามแผนของโครงการ ๖ ๖๘ ๗๑ ๗๔ ๗๗ ๘๐ 
๒. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม/เข้าร่วม
กิจกรรม 

๖ 
 

๗๒ ๗๕ ๗๙ ๘๒ ๘๕ 

๓. ร้อยละของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมที่มีผลการทดสอบความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่ไดร้ับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด (คะแนนการทดสอบ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) 

๖ 
 

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

๔. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อ
กระบวนการฝึกอบรม 

๖ 
 

๖๘ ๗๑ ๗๔ ๗๗ ๘๐ 

๕. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อกระบวนการคัดเลือก
บุคลากรผู้ยึดมัน่และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา  

๖ ๖๘ ๗๑ ๗๔ ๗๗ ๘๐ 

๖. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อการจดักิจกรรม
วันแห่งคุณธรรมและเชิดชูเกียรตบิุคลากร/หนว่ยงานที่ยดึมั่น
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา  

๖ ๖๘ ๗๑ ๗๔ ๗๗ ๘๐ 

๗. ร้อยละค่าใชจ้่ายจรงิต่อค่าใช้จ่ายที่ไดร้ับการอนุมัติ ๔ 9๙ 9๘.5 9๘ 9๗.5 97 
การประเมินมติิประสิทธผิล (น้ าหนกั : ร้อยละ ๔0) 
๘. ร้อยละของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมที่สามารถน าความรู้ที่
ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน  

๑๐ 
 

๖๘ ๗๑ ๗๔ ๗๗ ๘๐ 
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ตัวชีว้ัดความคุม้ค่า 
น้ าหนกั
(ร้อย
ละ) 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

๙. ร้อยละความพึงพอใจต่อผลประโยชน์จากการฝึกอบรม ๑๐ ๖๘ ๗๑ ๗๔ ๗๗ ๘๐ 
๑๐. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกที่สามารถท ากิจกรรม
ส่งเสริมการเป็นข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ในหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือข้ามหน่วยงาน 

๑๐ ๖๘ ๗๑ ๗๔ ๗๗ ๘๐ 

๑๑. ร้อยละของบุคลากรที่ได้ประพฤติปฏิบัตตินตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 

๑๐ 
 

๖๘ ๗๑ ๗๔ ๗๗ ๘๐ 

การประเมินมติิผลกระทบ (น้ าหนกั : ร้อยละ ๒๐) 
๑๒.๑ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสขององค์กร ซึง่สนับสนุนความส าเร็จของ
แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ ๕.๔ ร้อยละของการ
ด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร 

๑๐ ๖๘ ๗๑ ๗๔ ๗๗ ๘๐ 

๑๒.๒ ระดับความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตรก์ารบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา ฉบับที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนและผลักดันใหท้รัพยากรบุคคลเป็น
คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และกล้ายืนหยัดในส่ิงที่ถูกต้อง 
กลยุทธท์ี่ ๑ ขับเคล่ือนและผลักดันกลไกด้านคณุธรรม
จริยธรรมและส่งเสริมให้มีผู้น าต้นแบบทางจริยธรรม 
แผนงาน ๑ การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและ
ผลักดันการปฏบิัติตามประมวลจริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้มี
ผู้น าต้นแบบทางจรยิธรรม 

๑๐ ระดับ
คะแนน
ที่ ๑ 

 ระดับ
คะแนน
ที่ ๓ 

 ระดับ
คะแนน

ที่ ๕ 

 

ทั้งนี้ ตัวชี้วัดของโครงการที่ประเมินความคุ้มค่าดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 ๑. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรตำมหลักสมรรถนะ (Competency based HRD) 
กำรพัฒนำสมรรถนะเฉพำะงำนของบุคลำกร (Functional Competency) ๔ หลักสูตร 
 ๑.๑ หลักสูตรกำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเอกสำรและข้อมูลในยุคดิจิตอล 
 ๑.๒ หลักสูตรกำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจรัฐสภำเพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
และพร้อมรองรับกับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
 ๑.๓ หลักสูตรกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรในกระบวนกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
 ๑.๔ หลักสูตรกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ๔.๐ 
 น้ าหนักของโครงการ : ๓ 

รำยละเอียดตัวชี้วัด 

ตัวชีว้ัดความคุม้ค่า น้ าหนัก
(ร้อยละ) รายละเอยีดตัวชี้วัด 

การประเมินมติิประสิทธภิาพ (น้ าหนัก : ร้อยละ ๔๐) 
๑. ร้อยละของการด าเนินการ 
ตามกระบวนการฝึกอบรม 

๘ ค าอธบิาย 
วัดผลการด าเนนิงานตามกระบวนการฝกึอบรมตามคู่มือการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านกังานเลขาธิการ
วุฒิสภาของโครงการที่น ามาประเมินความคุ้มค่า ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตร
ฝึกอบรม ๔ หลกัสูตร โดยพิจารณาจากค่าร้อยละเฉล่ียจากผลการด าเนินงาน
ที่ปฏิบัติได้จริงตามกระบวนการฝึกอบรมฯ เปรียบเทียบกับกระบวนการ
ฝึกอบรมฯ ทั้งหมด 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ มีการด าเนินการตามกระบวนการฝึกอบรม ร้อยละ ๖๘
หมายถงึ มีการด าเนินการได้ตามกระบวนการฝึกอบรม 
ที่ก าหนดไว้ตามคู่มือการปฏิบัตงิานมาตรฐานฯ 
จ านวน ๑๒ ขั้นตอน 

๒ มีการด าเนินการตามกระบวนการฝึกอบรม ร้อยละ ๗๑ 
หมายถงึ มีการด าเนินการได้ตามกระบวนการฝึกอบรม 
ที่ก าหนดไว้ตามคู่มือการปฏิบัตงิานมาตรฐานฯ 
จ านวน ๑๓ ขั้นตอน 
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ตัวชีว้ัดความคุม้ค่า น้ าหนัก
(ร้อยละ) รายละเอยีดตัวชี้วัด 

๑. ร้อยละของการด าเนินการ 
ตามกระบวนการฝึกอบรม (ต่อ) 

  

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๓ มีการด าเนินการตามกระบวนการฝึกอบรม ร้อยละ ๗๔ 
หมายถงึ มีการด าเนินการได้ตามกระบวนการฝึกอบรม 
ที่ก าหนดไว้ตามคู่มือการปฏิบัตงิานมาตรฐานฯ 
จ านวน ๑๔ ขั้นตอน 

๔ มีการด าเนินการตามกระบวนการฝึกอบรม ร้อยละ ๗๗ 
หมายถงึ มีการด าเนินการได้ตามกระบวนการฝึกอบรม 
ที่ก าหนดไว้ตามคู่มือการปฏิบัตงิานมาตรฐานฯ 
จ านวน ๑๕ ขั้นตอน 

๕ มีการด าเนินการตามกระบวนการฝึกอบรม ร้อยละ ๘๐ 
หมายถงึ มีการด าเนินการได้ตามกระบวนการฝึกอบรม 
ที่ก าหนดไว้ตามคู่มือการปฏิบัตงิานมาตรฐานฯ 
จ านวน ๑๖ ขั้นตอน 

 

2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้า
รับการฝึกอบรม  

8 
 

ค าอธบิาย 
วัดผลจากการหาค่าร้อยละเฉลี่ยของกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม
ครบตามเวลาทีก่ าหนด เปรียบเทียบจ านวนกลุ่มเป้าหมายตามที่ก าหนดตาม
แผนของโครงการฝึกอบรมที่น ามาประเมินความคุ้มค่า (๔ หลักสูตร) 
(หมายเหตุ : ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรตอ้งมีระยะเวลาเข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร) 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ ๗๒  
๒ มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ ๗๕  
๓ มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ ๗๙  
๔ มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ ๘๒  
๕ มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ ๘๕   



49 
 

ตัวชีว้ัดความคุม้ค่า น้ าหนัก
(ร้อยละ) รายละเอยีดตัวชี้วัด 

3. ร้อยละของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมที่
มีผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด (คะแนนการทดสอบ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) 
 
 

8 
 
 

ค าอธบิาย 
วัดผลจากการหาค่าร้อยละเฉล่ียของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการ
ฝึกอบรมที่น ามาประเมินความคุ้มค่า (๔ หลักสูตร) ที่มผีลการทดสอบวัด
ความรู้ความเขา้ใจในเรื่องที่ฝกึอบรม ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ซึง่ก าหนดเกณฑ์
คะแนนการผ่านการทดสอบ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยใช้แบบทดสอบเป็น
เครื่องมือ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีผลการทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่ไดร้ับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด ร้อยละ ๖๐ 

๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีผลการทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่ไดร้ับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด ร้อยละ ๖๕ 

๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีผลการทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่ไดร้ับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด ร้อยละ ๗๐  

๔ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีผลการทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่ไดร้ับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด ร้อยละ ๗๕ 

๕ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีผลการทดสอบความรู ้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่ไดร้ับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด ร้อยละ ๘๐ 
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ตัวชีว้ัดความคุม้ค่า น้ าหนัก
(ร้อยละ) รายละเอยีดตัวชี้วัด 

4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมตอ่กระบวนการ
ฝึกอบรม 
 

8 
 

ค าอธบิาย 
วัดผลจากการหาค่าร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการด าเนินการฝึกอบรม (ด้านวทิยากร ด้านเนื้อหาวชิาและด้านการ
บริหารจัดการโครงการ) ของโครงการฝึกอบรมที่น ามาประเมนิความคุ้มค่า 
(๔ หลักสูตร) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส ารวจความพึงพอใจ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ มีผู้เข้ารับการฝกึอบรมมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ฝึกอบรม ร้อยละ ๖๘ 

๒ มีผู้เข้ารับการฝกึอบรมมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ฝึกอบรม ร้อยละ ๗๑ 

๓ มีผู้เข้ารับการฝกึอบรมมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ฝึกอบรม ร้อยละ ๗๔ 

๔ มีผู้เข้ารับการฝกึอบรมมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ฝึกอบรม ร้อยละ ๗๗ 

๕ มีผู้เข้ารับการฝกึอบรมมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ฝึกอบรม ร้อยละ ๘๐  

5. ร้อยละค่าใชจ้่ายจรงิต่อค่าใช้จ่าย 
ที่ได้รับการอนุมตัิ 
 
 

8 ค าอธบิาย 
วัดผลจากร้อยละเฉลี่ยค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายที่ไดร้ับการอนมุัติที่สามารถ
ประหยัดได้จากการจดัโครงการฝึกอบรม (เฉลี่ยจากการด าเนินการ ๔ 
หลักสูตร) เพื่อให้โครงการเป็นไปตามแผน และได้ผลผลิตและผลลัพธ์ตามที่
ก าหนด 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ ค่าใช้จ่ายจริงตอ่ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติ ร้อยละ ๙๙ 
๒ ค่าใช้จ่ายจริงตอ่ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติ ร้อยละ ๙๘.๕ 
๓ ค่าใช้จ่ายจริงตอ่ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติ ร้อยละ ๙๘ 
๔ ค่าใช้จ่ายจริงตอ่ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติ รอ้ยละ ๙๗.๕ 
๕ ค่าใช้จ่ายจริงตอ่ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติ ร้อยละ ๙๗  
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ตัวชีว้ัดความคุม้ค่า น้ าหนัก
(ร้อยละ) รายละเอยีดตัวชี้วัด 

มิติประสทิธผิล (น้ าหนกั : ร้อยละ 40) 
๖. ร้อยละของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมที่
สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับจากการ
ฝึกอบรมไปปรับใช ้
ในการปฏิบัติงาน  

30 
 

 

ค าอธบิาย 
วัดผลจากการหาค่าร้อยละเฉลี่ยจากการส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการ
อบรมและผู้บังคับบัญชาของผูเ้ข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการน าความรู้ที่ไดร้ับ
จากการฝึกอบรมไปปรับใชใ้นการปฏิบัติงานของโครงการฝกึอบรม 
ที่น ามาประเมินความคุ้มค่า (๔ หลักสูตร) โดยใช้แบบสอบถามติดตามผล
ภายหลังการฝึกอบรมเป็นเครื่องมือในการส ารวจ ซึ่งส ารวจหลังจากการ
ฝึกอบรมแล้วอย่างน้อย ๓ เดือน แล้วน ามาวิเคราะห์ร้อยละของความคิดเห็น
ต่อการน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ไดร้ับจากการ
ฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๖๘ 

๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ไดร้ับจากการ
ฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๗๑ 

๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ไดร้ับจากการ
ฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๗๔ 

๔ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ไดร้ับจากการ
ฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๗๗ 

๕ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ไดร้ับจากการ
ฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๘๐  

๗. ร้อยละความพึงพอใจต่อ
ผลประโยชน์จากการฝึกอบรม  

๑0 
 

 

ค าอธบิาย 
วัดผลจากการหาค่าร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม/
ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับผลประโยชน์จากการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรม 
ที่น ามาประเมินความคุ้มค่า (๔ หลักสูตร) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ส ารวจความพงึพอใจ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ ความพึงพอใจต่อผลประโยชน์จากการฝึกอบรม 
ร้อยละ ๖๘ 

๒ ความพึงพอใจต่อผลประโยชน์จากการฝึกอบรม 
ร้อยละ ๗๑ 

๓ ความพึงพอใจต่อผลประโยชน์จากการฝึกอบรม 
ร้อยละ ๗๔ 

๔ ความพึงพอใจต่อผลประโยชน์จากการฝึกอบรม 
ร้อยละ ๗๗ 

๕ ความพึงพอใจต่อผลประโยชน์จากการฝึกอบรม 
ร้อยละ๘๐  
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ตัวชีว้ัดความคุม้ค่า น้ าหนัก
(ร้อยละ) รายละเอยีดตัวชี้วัด 

มิติผลกระทบ (น้ าหนกั : ร้อยละ ๒0) 
๘. ความส าเร็จของโครงการฝกึอบรม
ต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประกอบดว้ยตัวชี้วัดย่อย ๓ ตวัชี้วัด 
 ๘.๑) ร้อยละการน าความรู้ที่ไดร้ับ
จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ต่อ
องค์กร 
 ๘.๒) ร้อยละของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมที่มีระดับสมรรถนะตาม 
ที่องคก์รคาดหวงั ซึ่งสนับสนุน
ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์
ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ฉบบัที่ ๔ 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๕ กลยทุธ์ ๕.๑ 
 ๘.๓) ร้อยละความส าเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารทรพัยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 
ฉบับที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ 
๑ แผนงาน ๑.๓ 

 
 

 

ค าอธบิาย 
เป็นการวิเคราะห์ผลส าเร็จหรอืผลประโยชน์จากโครงการฝึกอบรมที่น ามา
ประเมินความคุ้มค่าต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นการพิจารณา
ผลกระทบในระดับองค์กร ได้แก่ การน าความรู้มาใชใ้นการท างานแล้วเกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร การสนับสนุนความส าเร็จของยุทธศาสตร์องค์กร การ
สนับสนุนความส าเร็จของยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการสังกัดรฐัสภา โดยการวดัผลพิจารณาจากความสอดคล้อง
เชื่อมโยง และความเป็นเหตเุปน็ผลของการวิเคราะห์ผลกระทบ  
 
 

๘.๑) ร้อยละการน าความรู้ที่ไดร้ับ
จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ต่อ
องค์กร 

๖ ค ำอธิบำย 
เป็นการวิเคราะห์ผลส าเร็จหรอืผลประโยชน์จากโครงการฝึกอบรมที่น ามา
ประเมินความคุ้มค่าต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นการพิจารณา
ผลกระทบในระดับองค์กร ได้แก่ การน าความรู้มาใชใ้นการท างานแล้วเกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร โดยการวดัผลพิจารณาจากความสอดคล้องเชื่อมโยง 
และความเป็นเหตุเป็นผลของการวิเคราะห์ผลกระทบ ซึง่อาศยัข้อมูล
ประกอบในการวิเคราะห์จากผลการน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้
ประโยชน์ต่อองค์กร ใช้ข้อมูลจากผลการตดิตามหลังจากฝกึอบรม 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถการน าความรู้ที่ได้รับจาก
การฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กร ร้อยละ ๖๘  

๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถการน าความรู้ที่ได้รับจาก
การฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กร ร้อยละ ๗๑  

๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถการน าความรู้ที่ได้รับจาก
การฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กร ร้อยละ ๗๔  

๔ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถการน าความรู้ที่ได้รับจาก
การฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กร ร้อยละ ๗๗  

๕ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถการน าความรู้ที่ได้รับจาก
การฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กร ร้อยละ ๘๐   
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๘.๒) ร้อยละของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมที่มีระดับสมรรถนะตามที่
องค์กรคาดหวงั ซึ่งสนับสนุน
ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์
ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 
๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ 
๕.๑ พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตาม 
ที่องคก์รคาดหวงัอย่างเป็นระบบ 
และหลากหลาย 

๗ ค าอธบิาย 
เป็นการวิเคราะห์ผลส าเร็จหรอืผลประโยชน์จากโครงการฝึกอบรมที่น ามา
ประเมินความคุ้มค่าต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นการพิจารณา
ผลกระทบในระดับองค์กร ได้แก่ การสนับสนุนความส าเร็จของยุทธศาสตร์
องค์กร โดยการวัดผลพิจารณาจากความสอดคล้องเชื่อมโยง และความเป็น
เหตุเป็นผลของการวเิคราะห์ผลกระทบ ซึง่อาศัยข้อมูลประกอบในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีระดับสมรรถนะตามที่
องค์กรคาดหวงั โดยใช้ขอ้มูลจากผลการประเมนิสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency) ของผู้เข้ารับฝึกอบรม 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีระดับสมรรถนะตามที่องคก์ร
คาดหวัง ร้อยละ ๗๒  

๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีระดับสมรรถนะตามที่องคก์ร
คาดหวัง ร้อยละ ๗๕  

๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีระดับสมรรถนะตามที่องคก์ร
คาดหวัง ร้อยละ ๗๙  

๔ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีระดับสมรรถนะตามที่องคก์ร
คาดหวัง ร้อยละ ๘๒  

๕ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีระดับสมรรถนะตามที่องคก์ร
คาดหวัง ร้อยละ ๘๕   

๘.๓) ร้อยละความส าเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารทรพัยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 
ฉบับที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ 
๑ แผนงาน ๑.๓ การพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากร ทุกระดับ/
ทุกสายงานตามมาตรฐานความรู้ 
ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ 
ที่ก าหนด รวมทั้งทักษะทีจ่าเป็นต่อ
การปฏิบัตงิานในอนาคต 

๗ ค าอธบิาย 
เป็นการวิเคราะห์ผลส าเร็จหรอืผลประโยชน์จากโครงการฝึกอบรมที่น ามา
ประเมินความคุ้มค่าต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นการพิจารณา
ผลกระทบในระดับองค์กร ได้แก่ การสนับสนุนความส าเร็จของยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรฐัสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยการวัดผลพิจารณาจากระดับความส าเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารทรพัยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาฯ  
ในตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๑ แผนงาน ๑.๓ การพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรฯ ซึ่งได้มีการก าหนดค าอธิบายเกณฑ์การให้
คะแนน/การด าเนินการ ดังนี ้
ระดับคะแนนที่ ๑ - มีการศึกษา วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาบุคลากรของ
ทั้งสองส่วนราชการ ให้สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการและ
ยุทธศาสตร์การบริหารทรพัยากรบุคคลของ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ 
๓ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) 
- มีการจดัท าโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรเสนอหวัหน้าส่วน
ราชการให้ความเห็นชอบ 
ระดบัคะแนนที่ ๓ - ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมทีก่ าหนดแล้วเสร็จ 
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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ระดับคะแนนที่ ๕ -รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของการด าเนนิการปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ต่อคณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตรก์ารบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ ระดับคะแนนที่ ๑ - มีการศึกษา วิเคราะห์แนวทางการ
พัฒนาบุคลากรของทั้งสองส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการและยุทธศาสตรก์ารบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) 
- มีการจดัท าโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาบุคลากร 
เสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ 

 - 
๓ ระดับคะแนนที่ ๓ - ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่

ก าหนดแล้วเสร็จ บรรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนด 

 - 

๕ ระดับคะแนนที่ ๕ -รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร ผลผลิต/ผลลัพธ์ของการดาเนินการ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการดา
เนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการสังกัดรฐัสภา  
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 ๒. โครงการประเมินและพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency based HRD) 
เพื่อประกอบการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP: Individual development plan) 
 น้ าหนักของโครงการ : ๒ 

รำยละเอียดตัวชี้วัด 

ตัวชีว้ัดความคุม้ค่า น้ าหนัก
(ร้อยละ) รายละเอยีดตัวชี้วัด 

การประเมินมติิประสิทธภิาพ (น้ าหนัก : ร้อยละ ๔๐) 
๑. ร้อยละของการด าเนินการ 
ตามกระบวนการฝึกอบรม 

๘ ค าอธบิาย 
วัดผลการด าเนนิงานตามกระบวนการฝกึอบรมตามคู่มือการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านกังานเลขาธิการ
วุฒิสภาของโครงการที่น ามาประเมินความคุ้มค่า โดยพิจารณาจากค่าร้อยละ
เฉลี่ยจากผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้จรงิตามกระบวนการฝึกอบรมฯ 
เปรียบเทียบกับกระบวนการฝึกอบรมฯ ทั้งหมด 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ มีการด าเนินการตามกระบวนการฝึกอบรม ร้อยละ ๖๘ 
หมายถงึ มีการด าเนินการได้ตามกระบวนการฝึกอบรม 
ที่ก าหนดไว้ตามคู่มือการปฏิบัตงิานมาตรฐานฯ 
จ านวน ๑๒ ขั้นตอน 

๒ มีการด าเนินการตามกระบวนการฝึกอบรม ร้อยละ ๗๑ 
หมายถงึ มีการด าเนินการได้ตามกระบวนการฝึกอบรม 
ที่ก าหนดไว้ตามคู่มือการปฏิบัตงิานมาตรฐานฯ 
จ านวน ๑๓ ขั้นตอน 

๓ มีการด าเนินการตามกระบวนการฝึกอบรม ร้อยละ ๗๔ 
หมายถงึ มีการด าเนินการได้ตามกระบวนการฝึกอบรม 
ที่ก าหนดไว้ตามคู่มือการปฏิบัตงิานมาตรฐานฯ 
จ านวน ๑๔ ขั้นตอน 

๔ มีการด าเนินการตามกระบวนการฝึกอบรม ร้อยละ ๗๗ 
หมายถงึ มีการด าเนินการได้ตามกระบวนการฝึกอบรม 
ที่ก าหนดไว้ตามคู่มือการปฏิบัตงิานมาตรฐานฯ 
จ านวน ๑๕ ขั้นตอน 

๕ มีการด าเนินการตามกระบวนการฝึกอบรม ร้อยละ ๘๐ 
หมายถงึ มีการด าเนินการได้ตามกระบวนการฝึกอบรม 
ที่ก าหนดไว้ตามคู่มือการปฏิบัตงิานมาตรฐานฯ 
จ านวน ๑๖ ขั้นตอน 
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2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้า
รับการฝึกอบรม  

8 
 

ค าอธบิาย 
วัดผลจากการหาค่าร้อยละเฉลี่ยของกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม
ครบตามเวลาทีก่ าหนด เปรียบเทียบจ านวนกลุ่มเป้าหมายตามที่ก าหนดตาม
แผนของโครงการฝึกอบรม  (หมายเหตุ : ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร
ต้องมรีะยะเวลาเข้ารับการฝกึอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลา
การฝึกอบรมตลอดหลักสูตร) 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ ๗๒  
๒ มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ ๗๕  
๓ มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ ๗๙  
๔ มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ ๘๒  
๕ มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ ๘๕   

3. ร้อยละของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมที่
มีผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด (คะแนนการทดสอบ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) 
 
 

8 
 
 

ค าอธบิาย 
วัดผลจากการหาค่าร้อยละเฉล่ียของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการ
ฝึกอบรมที่น ามาประเมินความคุ้มค่า ที่มีผลการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ
ในเรือ่งที่ฝึกอบรม ผ่านเกณฑท์ี่ก าหนด ซึ่งก าหนดเกณฑ์คะแนนการผ่านการ
ทดสอบ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีผลการทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่ไดร้ับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด ร้อยละ ๖๐ 

๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีผลการทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจ เกีย่วกับเรื่องที่ไดร้ับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด ร้อยละ ๖๕ 

๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีผลการทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่ไดร้ับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด ร้อยละ ๗๐  

๔ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีผลการทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่ไดร้ับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด ร้อยละ ๗๕ 

๕ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีผลการทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่ไดร้ับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด ร้อยละ ๘๐ 
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ตัวชีว้ัดความคุม้ค่า น้ าหนัก
(ร้อยละ) รายละเอยีดตัวชี้วัด 

4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมตอ่กระบวนการ
ฝึกอบรม 
 

8 
 

ค าอธบิาย 
วัดผลจากการหาค่าร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการด าเนินการฝึกอบรม (ด้านวทิยากร ด้านเนื้อหาวชิาและด้านการ
บริหารจัดการโครงการ) ของโครงการฝึกอบรมที่น ามาประเมนิความคุ้มค่า 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส ารวจความพึงพอใจ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ มีผู้เข้ารับการฝกึอบรมมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ฝึกอบรม ร้อยละ ๖๘ 

๒ มีผู้เข้ารับการฝกึอบรมมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ฝึกอบรม ร้อยละ ๗๑ 

๓ มีผู้เข้ารับการฝกึอบรมมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ฝึกอบรม ร้อยละ ๗๔ 

๔ มีผู้เข้ารับการฝกึอบรมมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ฝึกอบรม ร้อยละ ๗๗ 

๕ มีผู้เข้ารับการฝกึอบรมมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ฝึกอบรม ร้อยละ ๘๐  

5. ร้อยละค่าใชจ้่ายจรงิต่อค่าใช้จ่าย 
ที่ได้รับการอนุมตัิ 
 
 

8 ค าอธบิาย 
วัดผลจากร้อยละเฉลี่ยค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายที่ไดร้ับการอนมุัติที่สามารถ
ประหยัดได้จากการจัดโครงการฝึกอบรม เพื่อให้โครงการเป็นไปตามแผน 
และได้ผลผลิตและผลลัพธ์ตามที่ก าหนด 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ ค่าใช้จ่ายจริงตอ่ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติ ร้อยละ ๙๙ 
๒ ค่าใช้จ่ายจริงตอ่ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติ ร้อยละ ๙๘.๕ 
๓ ค่าใช้จ่ายจริงตอ่ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติ ร้อยละ ๙๘ 
๔ ค่าใช้จ่ายจริงตอ่ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติ รอ้ยละ ๙๗.๕ 
๕ ค่าใช้จ่ายจริงตอ่ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติ ร้อยละ ๙๗  
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ตัวชีว้ัดความคุม้ค่า น้ าหนัก
(ร้อยละ) รายละเอยีดตัวชี้วัด 

มิติประสทิธผิล (น้ าหนกั : ร้อยละ 40) 
๖. ร้อยละของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมที่
สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับจากการ
ฝึกอบรมไปปรับใช ้
ในการปฏิบัติงาน  

30 
 

 

ค าอธบิาย 
วัดผลจากการหาค่าร้อยละเฉลี่ยจากการส ารวจการน าความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยใช้การ
ติดตามผลการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เพื่อวิเคราะหผ์ลการน า
ความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ และร้อยละของการน าความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในจัดท าแผนพัฒนารายบคุคล (IDP) 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ไดร้ับจากการ
ฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๖๘ 

๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ไดร้ับจากการ
ฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๗๑ 

๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ไดร้ับจากการ
ฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๗๔ 

๔ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ไดร้ับจากการ
ฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๗๗ 

๕ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ไดร้ับจากการ
ฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๘๐  

๗. ร้อยละความพึงพอใจต่อ
ผลประโยชน์จากการฝึกอบรม  

๑0 
 

 

ค าอธบิาย 
วัดผลจากการหาค่าร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม/
ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับผลประโยชน์จากการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรม 
ที่น ามาประเมินความคุ้มค่า โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส ารวจความ
พึงพอใจ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ ความพึงพอใจต่อผลประโยชน์จากการฝึกอบรม 
ร้อยละ ๖๘ 

๒ ความพึงพอใจต่อผลประโยชน์จากการฝึกอบรม 
ร้อยละ ๗๑ 

๓ ความพึงพอใจต่อผลประโยชน์จากการฝึกอบรม 
ร้อยละ ๗๔ 

๔ ความพึงพอใจต่อผลประโยชน์จากการฝึกอบรม 
ร้อยละ ๗๗ 

๕ ความพึงพอใจต่อผลประโยชน์จากการฝึกอบรม 
ร้อยละ ๘๐  
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ตัวชีว้ัดความคุม้ค่า น้ าหนัก
(ร้อยละ) รายละเอยีดตัวชี้วัด 

มิติผลกระทบ (น้ าหนกั : ร้อยละ ๒0) 
๘. ความส าเร็จของการพัฒนาตาม
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
ต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประกอบดว้ยตัวชี้วัดย่อย ๒ ตวัชี้วัด
 ๘.๑) ร้อยละของข้าราชการที่มี
ระดับสมรรถนะตามที่องค์กรคาดหวัง 
ซึ่งสนับสนุนความส าเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์ส านกังานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับที่ ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ ๕ กลยุทธ์ ๕.๑ 
 ๘.๒) ร้อยละความส าเร็จตามแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารทรพัยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 
ฉบับที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ 
๑ แผนงาน ๑.๓  

 
 

 

ค าอธบิาย 
เป็นการวิเคราะห์ผลส าเร็จหรอืผลประโยชน์จากโครงการฝึกอบรมที่น ามา
ประเมินความคุ้มค่าต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นการพิจารณา
ผลกระทบในระดับองค์กร ได้แก่ การสนับสนุนความส าเร็จของยุทธศาสตร์
องค์กร และการสนับสนุนความส าเร็จของยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา โดยการวัดผลพิจารณาจาก
ความสอดคล้องเชื่อมโยง และความเป็นเหตเุปน็ผลของการวิเคราะห์
ผลกระทบ  
 

๘.๑) ร้อยละของข้าราชการที่มรีะดับ
สมรรถนะตามที่องคก์รคาดหวงั  
ซึ่งสนับสนุนความส าเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์ส านกังานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับที่ ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ ๕ กลยุทธ์ ๕.๑ พัฒนาบุคลากรให้
เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวังอย่างเป็น
ระบบและหลากหลาย 

๑๐ ค าอธบิาย 
เป็นการวิเคราะห์ผลส าเร็จหรอืผลประโยชน์จากโครงการฝึกอบรมที่น ามา
ประเมินความคุ้มค่าต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นการพิจารณา
ผลกระทบในระดับองค์กร ได้แก่ การสนับสนุนความส าเร็จของยุทธศาสตร์
องค์กร ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ ๕.๑ ตัวชี้วัดร้อยละของข้าราชการที่
มีระดับสมรรถนะตามที่องคก์รคาดหวัง โดยการที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่ง
เป็นระดับผู้บังคบับัญชาได้น าความรู้ไปพัฒนาทีมงานตามแผนพัฒนา
รายบุคคล ได้ส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดดังกล่าว ซึ่งเป็นตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์ส านกังานฯ คือการสนับสนุนให้ข้าราชการมีการก าหนดวิธีการ
พัฒนาและด าเนินการพัฒนาที่ตรงกับความจ าเป็นในการพัฒนาซึ่งข้อมูลที่ใช้
ประกอบการวเิคราะห์ คือ ผลการประเมินสมรรถนะของข้าราชการ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีระดับสมรรถนะตามที่องคก์ร
คาดหวัง ร้อยละ ๗๒  

๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีระดับสมรรถนะตามที่องคก์ร
คาดหวัง ร้อยละ ๗๕  

๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีระดับสมรรถนะตามที่องคก์ร
คาดหวัง ร้อยละ ๗๙  

๔ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีระดับสมรรถนะตามที่องคก์ร
คาดหวัง ร้อยละ ๘๒  

๕ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีระดับสมรรถนะตามที่องคก์ร
คาดหวัง ร้อยละ ๘๕   
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ตัวชีว้ัดความคุม้ค่า น้ าหนัก
(ร้อยละ) รายละเอยีดตัวชี้วัด 

๘.๒) ร้อยละความส าเร็จตามแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารทรพัยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 
ฉบับที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ 
๑ แผนงาน ๑.๓ การพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากร ทุกระดับ/
ทุกสายงานตามมาตรฐานความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่ก าหนด รวมทั้ง ทักษะทีจ่ าเปน็ 
ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต 

๑๐ ค าอธบิาย 
เป็นการวิเคราะห์ผลส าเร็จหรอืผลประโยชน์จากโครงการฝึกอบรมที่น ามา
ประเมินความคุ้มค่าต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นการพิจารณา
ผลกระทบในระดับองค์กร ได้แก่ การสนับสนุนความส าเร็จของยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรฐัสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยการวัดผลพิจารณาจากระดับความส าเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารทรพัยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาฯ  
ในตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๑ แผนงาน ๑.๓ การพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรฯ ซึ่งได้มีการก าหนดค าอธิบายเกณฑ์การให้
คะแนน/การด าเนินการ ดังนี ้
ระดับคะแนนที่ ๑ - มีการศึกษา วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาบุคลากรของ
ทั้งสองส่วนราชการ ให้สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการและ
ยุทธศาสตร์การบริหารทรพัยากรบุคคลของ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ 
๓ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) 
- มีการจดัท าโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรเสนอหวัหน้าส่วน
ราชการให้ความเห็นชอบ 
ระดับคะแนนที่ ๓ - ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมทีก่ าหนดแล้วเสร็จ 
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ระดับคะแนนที่ ๕ -รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของการดาเนนิการปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อ
คณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรพัยากรบุคคลของ
ส่วนราชการสังกัดรฐัสภา 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ ระดับคะแนนที่ ๑ - มีการศึกษา วิเคราะห์แนวทางการ
พัฒนาบุคลากรของทั้งสองส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการและยุทธศาสตรก์ารบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) 
- มีการจดัท าโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ 

 - 
๓ ระดับคะแนนที่ ๓ - ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่

ก าหนดแล้วเสร็จ บรรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนด 

 - 

๕ ระดับคะแนนที่ ๕ -รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร ผลผลิต/ผลลัพธ์ของการดาเนินการ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการดา
เนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการสังกัดรฐัสภา  
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 ๓. โครงการพัฒนาการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ขององค์กร 
     น้ าหนักของโครงการ : ๓ 

รายละเอียดตัวชี้วัด 

ตัวชีว้ัดความคุม้ค่า น้ าหนัก
(ร้อยละ) รายละเอยีดตัวชี้วัด 

การประเมินมติิประสิทธภิาพ (น้ าหนัก : ร้อยละ ๔๐) 
๑. ร้อยละของการด าเนินการ 
ตามแผนของโครงการ 

๘ ค าอธบิาย 
วัดผลการด าเนนิงานตามแผนการด าเนินงานของโครงการทีน่ ามาประเมิน
ความคุ้มค่า โดยพิจารณาจากค่าร้อยละเฉล่ียจากผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติ
ได้จรงิเปรียบเทียบกับแผนการด าเนินงานทั้งหมด 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ มีการด าเนินการตามแผนของโครงการ ร้อยละ ๖๘ 
หมายถงึ 

๒ มีการด าเนินการตามแผนของโครงการ ร้อยละ ๗๑ 
หมายถงึ 

๓ มีการด าเนินการตามแผนของโครงการ ร้อยละ ๗๔ 
หมายถงึ 

๔ มีการด าเนินการตามแผนของโครงการ ร้อยละ ๗๗ 
หมายถงึ 

๕ มีการด าเนินการตามแผนของโครงการ ร้อยละ ๘๐ 
หมายถงึ 

 

2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้า
รับการฝึกอบรม  

8 
 

ค าอธบิาย 
วัดผลจากการหาค่าร้อยละเฉลี่ยของกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม
ครบตามเวลาทีก่ าหนด เปรียบเทียบจ านวนกลุ่มเป้าหมายตามที่ก าหนดตาม
แผนของโครงการฝึกอบรม  (หมายเหตุ : ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร
ต้องมรีะยะเวลาเข้ารับการฝกึอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลา
การฝึกอบรมตลอดหลักสูตร) 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ ๗๒  
๒ มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ ๗๕  
๓ มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ ๗๙  
๔ มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ ๘๒  
๕ มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ ๘๕   
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ตัวชีว้ัดความคุม้ค่า น้ าหนัก
(ร้อยละ) รายละเอยีดตัวชี้วัด 

3. ร้อยละของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมที่
มีผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด (คะแนนการทดสอบ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) 
 
 

8 
 
 

ค าอธบิาย 
วัดผลจากการหาค่าร้อยละเฉล่ียของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการ
ฝึกอบรมที่น ามาประเมินความคุ้มค่า ที่มีผลการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ
ในเรือ่งที่ฝึกอบรม ผ่านเกณฑท์ี่ก าหนด ซึ่งก าหนดเกณฑ์คะแนนการผ่านการ
ทดสอบ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีผลการทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่ไดร้ับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด ร้อยละ ๖๐ 

๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีผลการทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่ไดร้ับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด ร้อยละ ๖๕ 

๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีผลการทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่ไดร้ับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด ร้อยละ ๗๐  

๔ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีผลการทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่ไดร้ับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด ร้อยละ ๗๕ 

๕ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีผลการทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่ไดร้ับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด ร้อยละ ๘๐ 

 

๔. จ านวนองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาที่จัดท าขึ้น 
 

๘ ค าอธบิาย 
ผลรวมของจ านวนองค์ความรูท้ีจ่ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาที่มีการจัดท าขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ตามแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ จ านวนองค์ความรู้ ๑ องค์ความรู้ 
๒ จ านวนองค์ความรู้ ๒ องค์ความรู้ 
๓ จ านวนองค์ความรู้ ๓ องค์ความรู้ 
๔ จ านวนองค์ความรู้ ๔ องค์ความรู้ 
๕ จ านวนองค์ความรู้ ๕ องค์ความรู้  
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ตัวชีว้ัดความคุม้ค่า น้ าหนัก
(ร้อยละ) รายละเอยีดตัวชี้วัด 

๕. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมตอ่กระบวนการ
ฝึกอบรม 
 

8 
 

ค าอธบิาย 
วัดผลจากการหาค่าร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการด าเนินการฝึกอบรม (ด้านวทิยากร ด้านเนื้อหาวชิาและด้านการ
บริหารจัดการโครงการ) ของโครงการฝึกอบรมที่น ามาประเมนิความคุ้มค่า 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส ารวจความพึงพอใจ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพงึพอใจของตอ่กระบวนการ
ฝึกอบรม ร้อยละ ๖๘ 

๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพงึพอใจของตอ่กระบวนการ
ฝึกอบรม ร้อยละ ๗๑ 

๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพงึพอใจของตอ่กระบวนการ
ฝึกอบรม ร้อยละ ๗๔ 

๔ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพงึพอใจของตอ่กระบวนการ
ฝึกอบรม ร้อยละ ๗๗ 

๕ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพงึพอใจของตอ่กระบวนการ
ฝึกอบรม ร้อยละ ๘๐  

มิติประสทิธผิล (น้ าหนกั : ร้อยละ 40) 
๖. ร้อยละของการน าความรู้ที่ได้รับ
จากองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

30 
 

 

ค าอธบิาย 
วัดผลจากการหาค่าร้อยละเฉล่ียจากการส ารวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
กับการน าความรู้ที่ได้รับจากองค์ความรู้ที่ด าเนินการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
โดยใช้แบบสอบถาม และรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดท าองค์ความรู้/
การน าความรู้ไปประยุกตใ์ช้ เป็นเครื่องมอืในการตดิตามผล 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ การน าความรู้ทีไ่ด้รับจากองค์ความรู้ไปใชใ้นการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ ๖๘ 

๒ การน าความรู้ทีไ่ด้รับจากองค์ความรู้ไปใชใ้นการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ ๗๑ 

๓ การน าความรู้ทีไ่ด้รับจากองค์ความรู้ไปใชใ้นการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ ๗๔ 

๔ การน าความรู้ทีไ่ด้รับจากองค์ความรู้ไปใชใ้นการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ ๗๗ 

๕ การน าความรู้ทีไ่ด้รับจากองค์ความรู้ไปใชใ้นการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ ๘๐ 
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ตัวชีว้ัดความคุม้ค่า น้ าหนัก
(ร้อยละ) รายละเอยีดตัวชี้วัด 

๗. ร้อยละความพึงพอใจต่อการน า
องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

๑0 
 

 

ค าอธบิาย 
วัดผลจากการหาค่าร้อยละเฉล่ียความพึงพอใจของผูท้ี่เกี่ยวข้องกับองค์
ความรู้ที่มกีารจดัท าขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เกี่ยวกบัการน าองค์
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส ารวจความ 
พึงพอใจ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ ความพึงพอใจต่อการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ ๖๘ 

๒ ความพึงพอใจต่อการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ ๗๑ 

๓ ความพึงพอใจต่อการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ ๗๔ 

๔ ความพึงพอใจต่อการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ ๗๗ 

๕ ความพึงพอใจต่อการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ๘๐  

มิติผลกระทบ (น้ าหนกั : ร้อยละ ๒0) 
๘. ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการความรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
ประกอบดว้ยตัวชี้วัดย่อย ๒ ตวัชี้วัด 
 ๘.๑) ร้อยละความส าเร็จของน า
องค์ความรูท้ี่ด าเนินการไปใช้
ประโยชน์ต่อส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา  
 ๘.๒) ร้อยละความส าเร็จตามแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารทรพัยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 
ฉบับที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ 
๔ แผนงานการพัฒนาแผนการจัดการ
ความรู้ ภายในส่วนราชการ 
 

 
 

 

ค าอธบิาย 
เป็นการวิเคราะห์ผลส าเร็จหรอืผลประโยชน์จากโครงการฝึกอบรมที่น ามา
ประเมินความคุ้มค่าต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นการพิจารณา
ผลกระทบในระดับองค์กร ได้แก่ ผลสัมฤทธิข์องการจัดการความรู้ต่อ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และการสนับสนุนความส าเร็จของยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา โดยการวัดผล
พิจารณาจากความสอดคล้องเชื่อมโยง และความเป็นเหตเุปน็ผลของการ
วิเคราะห์ผลกระทบ  
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ตัวชีว้ัดความคุม้ค่า น้ าหนัก
(ร้อยละ) รายละเอยีดตัวชี้วัด 

๘.๑) ร้อยละความส าเร็จของการ 
น าองค์ความรูท้ี่ด าเนินการไปใช้
ประโยชน์ต่อส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

๑๐ ค าอธบิาย 
เป็นการวิเคราะห์ผลส าเร็จหรอืผลประโยชน์จากโครงการฝึกอบรมที่น ามา
ประเมินความคุ้มค่าต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นการพิจารณา
ผลกระทบในระดับองค์กร ได้แก่ ผลสัมฤทธิข์องการจัดการความรู้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยพิจารณาจากผลการน าองค์ความรู้ที่ด าเนินการ
ไปใช้ประโยชนต์่อองคก์ร ใช้ขอ้มูลจากผลการติดตามการใช้ประโยชน์ต่อ
องค์กรของผู้เกีย่วข้องกับองค์ความรู้ เช่น การถอดบทเรียน/การเรียนรู้ของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบองค์ความรู้ เป็นต้น 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ องค์ความรูท้ี่ด าเนินการสามารถน าไปใช้ประโยชน ์
ต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร้อยละ ๖๘  

๒ องค์ความรูท้ี่ด าเนินการสามารถน าไปใช้ประโยชน ์
ต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๗๑  

๓ องค์ความรูท้ี่ด าเนินการสามารถน าไปใช้ประโยชน ์
ต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๗๔  

๔ องค์ความรูท้ี่ด าเนินการสามารถน าไปใช้ประโยชน ์
ต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร้อยละ ๗๗  

๕ องค์ความรูท้ี่ด าเนินการสามารถน าไปใช้ประโยชน ์
ต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร้อยละ ๘๐   

๘.๒) ร้อยละความส าเร็จตามแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารทรพัยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 
ฉบับที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ 
๔ แผนงานการพัฒนาแผนการจัดการ
ความรู้ ภายในส่วนราชการ 

๑๐ ค าอธบิาย 
เป็นการวิเคราะห์ผลส าเร็จหรอืผลประโยชน์จากโครงการฝึกอบรมที่น ามา
ประเมินความคุ้มค่าต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นการพิจารณา
ผลกระทบในระดับองค์กร ได้แก่ การสนับสนุนความส าเร็จของยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรฐัสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยการวัดผลพิจารณาจากระดับความส าเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารทรพัยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาฯ  
ในตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๔ แผนงานการพัฒนาแผนการจดัการ
ความรู้ภายในสว่นราชการ ซึ่งไดม้ีการก าหนดค าอธิบายเกณฑ์การให้
คะแนน/การด าเนินการ ดังนี ้
ระดับคะแนนที่ ๑ - พัฒนา/ปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ โดยให้มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ รวมทัง้ มีกระบวนการ
ดาเนินการเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ใน
หมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
- จัดท าแผนการจัดการความรู้ประจ าปี เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินการและ
ติดตามผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ โดยเสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความ
เห็นชอบ 
ระดับคะแนนที่ ๓ - ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ใหบ้รรลุ
เป้าหมายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ตัวชีว้ัดความคุม้ค่า น้ าหนัก
(ร้อยละ) รายละเอยีดตัวชี้วัด 

ระดับคะแนนที่ ๕ - รายงานการด าเนินการจดัการความรู้ ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ ระดับคะแนนที่ ๑ - พัฒนา/ปรับปรุงแผนการจัดการ
ความรู้ โดยให้มีความสอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์
ของส่วนราชการ รวมทั้ง มกีระบวนการด าเนินการเป็นไป
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั (PMQA) ใน
หมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
- จัดท าแผนการจัดการความรู้ประจ าปี เพื่อเป็นกรอบใน
การด าเนินการและติดตามผลสัมฤทธิก์ารจดัการความรู้ 
โดยเสนอหัวหนา้ส่วนราชการให้ความเห็นชอบ 

 - 
๓ ระดับคะแนนที่ ๓ - ด าเนินการตามแผนการจัดการ

ความรู้ ให้บรรลุเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

 - 

๕ ระดับคะแนนที่ ๕ - รายงานการด าเนินการจดัการความรู้ 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตรก์ารบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา  
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 ๔. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
 ๔.๑ หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส 
 ๔.๒ กิจกรรมคัดเลือกบุคลากรผู้ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 ข้าราชการรัฐสภา 
 ๔.๓ กิจกรรมวันแห่งคุณธรรมและเชิดชูเกียรติบุคลากร/หน่วยงานที่ยึดมั่นปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
       น้ าหนักของโครงการ : ๑ 

รำยละเอียดตัวชี้วัด 

ตัวชีว้ัดความคุม้ค่า น้ าหนัก
(ร้อยละ) รายละเอยีดตัวชี้วัด 

การประเมินมติิประสิทธภิาพ (น้ าหนัก : ร้อยละ ๔๐) 
๑. ร้อยละของการด าเนินการ 
ตามแผนของโครงการ 

๖ ค าอธบิาย 
วัดผลการด าเนนิงานตามแผนการด าเนินงานของโครงการทีน่ ามาประเมิน
ความคุ้มค่า โดยพิจารณาจากค่าร้อยละเฉลี่ยจากผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติ
ได้จรงิเปรียบเทียบกับแผนการด าเนินงานทั้งหมด 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ มีการด าเนินการตามแผนของโครงการ ร้อยละ ๖๘ 
หมายถงึ 

๒ มีการด าเนินการตามแผนของโครงการ ร้อยละ ๗๑ 
หมายถงึ 

๓ มีการด าเนินการตามแผนของโครงการ ร้อยละ ๗๔ 
หมายถงึ 

๔ มีการด าเนินการตามแผนของโครงการ ร้อยละ ๗๗ 
หมายถงึ 

๕ มีการด าเนินการตามแผนของโครงการ ร้อยละ ๘๐ 
หมายถงึ 

 

2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้า
รับการฝึกอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม 

๖ ค าอธบิาย 
วัดผลจากการหาค่าร้อยละเฉล่ียของกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม/
เข้าร่วมกิจกรรม ครบตามเวลาที่ก าหนด เปรยีบเทียบจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ตามที่ก าหนดตามแผนของโครงการฝึกอบรมที่น ามาประเมินความคุ้มค่า  
(หมายเหตุ : ผู้ผา่นการฝึกอบรมตามหลักสูตรตอ้งมีระยะเวลาเข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร/
กิจกรรม) 
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ตัวชีว้ัดความคุม้ค่า น้ าหนัก
(ร้อยละ) รายละเอยีดตัวชี้วัด 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๗๒  

๒ มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๗๕  

๓ มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๗๙  

๔ มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๘๒  

๕ มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๘๕   

3. ร้อยละของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมที่
มีผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด (คะแนนการทดสอบ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) 
(ประเมิน ๕.๑ หลักสูตร การพัฒนา
บุคลากรตามประมวลฯ) 
 

๖ 
 

ค าอธบิาย 
วัดผลจากการหาค่าร้อยละเฉล่ียของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการ
ฝึกอบรมที่น ามาประเมินความคุ้มค่า ที่มีผลการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ
ในเรือ่งที่ฝึกอบรม ผ่านเกณฑท์ี่ก าหนด ซึ่งก าหนดเกณฑ์คะแนนการผ่านการ
ทดสอบ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีผลการทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่ไดร้ับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด ร้อยละ ๖๐ 

๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีผลการทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่ไดร้ับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด ร้อยละ ๖๕ 

๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีผลการทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่ไดร้ับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด ร้อยละ ๗๐  

๔ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีผลการทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่ไดร้ับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด ร้อยละ ๗๕ 

๕ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีผลการทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่ไดร้ับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด ร้อยละ ๘๐ 
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ตัวชีว้ัดความคุม้ค่า น้ าหนัก
(ร้อยละ) รายละเอยีดตัวชี้วัด 

4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมตอ่กระบวนการ
ฝึกอบรม 
(ประเมิน ๕.๑ หลักสูตร การพัฒนา
บุคลากรตามประมวลฯ) 
 

8 
 

ค าอธบิาย 
วัดผลจากการหาค่าร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการด าเนินการฝึกอบรม (ด้านวทิยากร ด้านเนื้อหาวชิาและด้านการ
บริหารจัดการโครงการ) ของโครงการฝึกอบรมที่น ามาประเมนิความคุ้มค่า 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส ารวจความพึงพอใจ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ มีผู้เข้ารับการฝกึอบรมมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ฝึกอบรม ร้อยละ ๖๘ 

๒ มีผู้เข้ารับการฝกึอบรมมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ฝึกอบรม ร้อยละ ๗๑ 

๓ มีผู้เข้ารับการฝกึอบรมมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ฝึกอบรม ร้อยละ ๗๔ 

๔ มีผู้เข้ารับการฝกึอบรมมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ฝึกอบรม ร้อยละ ๗๗ 

๕ มีผู้เข้ารับการฝกึอบรมมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ฝึกอบรม ร้อยละ ๘๐  

๕. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อกระบวนการคัดเลือกบุคลากรผู้ยึด
มั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา (ประเมิน ๕.๒ 
กิจกรรมคัดเลือกบุคลากรผู้ยึดมั่นและ
ปฏิบัติตามประมวลฯ) 

๖ 
 

ค าอธบิาย 
วัดผลจากการหาค่าร้อยละเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการคัดเลือก
บุคลากรผู้ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส ารวจความพงึพอใจ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ ความพึงพอใจของบุคลากรต่อกระบวนการคัดเลือก
บุคลากรผู้ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา ร้อยละ ๖๘ 

๒ ความพึงพอใจของบุคลากรต่อกระบวนการคัดเลือก
บุคลากรผู้ยึดมัน่และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา ร้อยละ ๗๑ 

๓ ความพึงพอใจของบุคลากรต่อกระบวนการคัดเลือก
บุคลากรผู้ยึดมัน่และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา ร้อยละ ๗๔ 

๔ ความพึงพอใจของบุคลากรต่อกระบวนการคัดเลือก
บุคลากรผู้ยึดมัน่และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา ร้อยละ ๗๗ 

๕ ความพึงพอใจของบุคลากรต่อกระบวนการคัดเลือก
บุคลากรผู้ยึดมัน่และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา ร้อยละ ๘๐  
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ตัวชีว้ัดความคุม้ค่า น้ าหนัก
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๖. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมต่อการจัดกิจกรรมวันแห่ง
คุณธรรมและเชดิชูเกียรติบุคลากร/
หน่วยงานที่ยึดมั่นปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (ประเมิน 
๕.๓ กิจกรรมวันแห่งคณุธรรมฯ) 

๖ ค าอธบิาย 
วัดผลจากการหาค่าร้อยละเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มกิจกรรมวันแห่ง
คุณธรรมและเชดิชูเกียรติบุคลากร/หน่วยงานที่ยึดมั่นปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส ารวจความพึงพอใจ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อการจัดกิจกรรม 
วันแห่งคุณธรรมและเชิดชูเกียรติบุคลากร/หนว่ยงาน 
ที่ยึดมั่นปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
ร้อยละ ๖๘ 

๒ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อการจัดกิจกรรม 
วันแห่งคุณธรรมและเชิดชูเกียรติบุคลากร/หนว่ยงาน 
ที่ยึดมั่นปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
ร้อยละ ๗๑ 

๓ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อการจัดกิจกรรม 
วันแห่งคุณธรรมและเชิดชูเกียรติบุคลากร/หนว่ยงาน 
ที่ยึดมั่นปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
ร้อยละ ๗๔ 

๔ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อการจัดกิจกรรม 
วันแห่งคุณธรรมและเชิดชูเกียรติบุคลากร/หนว่ยงาน 
ที่ยึดมั่นปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
ร้อยละ ๗๗ 

๕ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อการจัดกิจกรรม 
วันแห่งคุณธรรมและเชิดชูเกียรติบุคลากร/หนว่ยงาน 
ที่ยึดมั่นปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
ร้อยละ ๘๐  

๗. ร้อยละค่าใชจ้่ายจรงิต่อค่าใช้จ่าย 
ที่ได้รับการอนุมตัิ 
 
 

๔ ค าอธบิาย 
วัดผลจากร้อยละเฉลี่ยค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายที่ไดร้ับการอนมุัติที่สามารถ
ประหยัดได้จากการจดัโครงการฝึกอบรมเพื่อใหโ้ครงการเป็นไปตามแผน 
และได้ผลผลิตและผลลัพธ์ตามที่ก าหนด 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ ค่าใช้จ่ายจริงตอ่ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติ ร้อยละ ๙๙ 
๒ ค่าใช้จ่ายจริงตอ่ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติ ร้อยละ ๙๘.๕ 
๓ ค่าใช้จ่ายจริงตอ่ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติ ร้อยละ ๙๘ 
๔ ค่าใช้จ่ายจริงตอ่ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติ รอ้ยละ ๙๗.๕ 
๕ ค่าใช้จ่ายจริงตอ่ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติ ร้อยละ ๙๗  
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มิติประสทิธผิล (น้ าหนกั : ร้อยละ 40) 
๘. ร้อยละของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมที่
สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับจากการ
ฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
(ประเมิน ๕.๑ หลักสูตร การพัฒนา
บุคลากรตามประมวลฯ)  

๑0 
 

 

ค าอธบิาย 
วัดผลจากการหาค่าร้อยละเฉล่ียจากการส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการ
อบรมและผู้บังคับบัญชาของผูเ้ข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการน าความรู้ที่ไดร้ับ
จากการฝึกอบรมไปปรับใชใ้นการปฏิบัติงานของโครงการฝกึอบรม 
ที่น ามาประเมินความคุ้มค่า โดยใช้แบบสอบถามติดตามผลภายหลังการ
ฝึกอบรมเป็นเครื่องมือในการส ารวจ ซึง่ส ารวจหลังจากการฝกึอบรมแล้ว
อย่างน้อย ๓ เดือน แล้วน ามาวิเคราะห์ร้อยละของความคิดเห็นต่อการน า
ความรู้ที่ไดร้ับจากการฝึกอบรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ไดร้ับจากการ
ฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๖๐ 

๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ไดร้ับจากการ
ฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๖๕ 

๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ไดร้ับจากการ
ฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๗๐ 

๔ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ไดร้ับจากการ
ฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๗๕ 

๕ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ไดร้ับจากการ
ฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๘๐ 

 

๙. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมตอ่ผลประโยชน์จากการ
ฝึกอบรม 
 (ประเมิน ๕.๑ หลักสูตร การพัฒนา
บุคลากรตามประมวลฯ) 

๑๐  
 
 

ค าอธบิาย 
วัดผลจากการหาค่าร้อยละเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับผลประโยชน์จากการฝกึอบรมตามโครงการฝึกอบรมที่น ามาประเมิน
ความคุ้มค่า โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส ารวจความพึงพอใจ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ ความพึงพอใจต่อผลประโยชน์จากการฝึกอบรม 
ร้อยละ ๖๘ 

๒ ความพึงพอใจต่อผลประโยชน์จากการฝึกอบรม 
ร้อยละ ๗๑ 

๓ ความพึงพอใจต่อผลประโยชน์จากการฝึกอบรม 
ร้อยละ ๗๔ 

๔ ความพึงพอใจต่อผลประโยชน์จากการฝึกอบรม 
ร้อยละ ๗๗ 

๕ ความพึงพอใจต่อผลประโยชน์จากการฝึกอบรม 
ร้อยละ๘๐  
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๑๐. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
คัดเลือกที่สามารถท ากิจกรรมส่งเสริม
การเป็นข้าราชการรัฐสภาผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยงานที่
ตนสังกัดหรือข้ามหน่วยงาน  
(ประเมิน ๕.๒ และ ๕.๓) 

๑0 
 

 

ค าอธบิาย 
วัดผลจากการหาค่าร้อยละเฉล่ียของบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ยึดมั่น
และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ที่สามารถท ากิจกรรม
ส่งเสริมการเป็นข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยงาน 
ที่ตนสังกัดหรือข้ามหน่วยงาน โดยใช้แบบสอบถามติดตามผล 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ บุคลากรที่ไดร้ับคัดเลือกที่สามารถท ากิจกรรมส่งเสริมการ
เป็นข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
หน่วยงานที่ตนสังกัดหรือข้ามหน่วยงาน ร้อยละ ๖๘ 

๒ บุคลากรที่ไดร้ับคัดเลือกที่สามารถท ากิจกรรมส่งเสริมการ
เป็นข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
หน่วยงานที่ตนสังกัดหรือข้ามหน่วยงาน ร้อยละ ๗๑ 

๓ บุคลากรที่ไดร้ับคัดเลือกที่สามารถท ากิจกรรมส่งเสริมการ
เป็นข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
หน่วยงานที่ตนสังกัดหรือข้ามหน่วยงาน ร้อยละ ๗๔ 

๔ บุคลากรที่ไดร้ับคัดเลือกที่สามารถท ากิจกรรมส่งเสริมการ
เป็นข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
หน่วยงานที่ตนสังกัดหรือข้ามหน่วยงาน ร้อยละ ๗๗ 

๕ บุคลากรที่ไดร้ับคัดเลือกที่สามารถท ากิจกรรมส่งเสริมการ
เป็นข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
หน่วยงานที่ตนสังกัดหรือข้ามหน่วยงาน ร้อยละ ๘๐  
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ตัวชีว้ัดความคุม้ค่า น้ าหนัก
(ร้อยละ) รายละเอยีดตัวชี้วัด 

๑๑. ร้อยละของบุคลากรที่ได้
ประพฤติปฏิบัตตินตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
 

๑๐  
 

ค าอธบิาย 
วัดผลจากการหาค่าร้อยละเฉลี่ยของบุคลากรที่ได้ประพฤติปฏิบัติตนตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส ารวจ 
ซึ่งจะมีการส ารวจข้าราชการของส านักงานฯ โดยภาพรวม ในชว่งปลายปี
งบประมาณ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ บุคลากรได้ประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา ร้อยละ ๖๘ 

๒ บุคลากรได้ประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา ร้อยละ ๗๑ 

๓ บุคลากรได้ประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา ร้อยละ ๗๔ 

๔ บุคลากรได้ประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา ร้อยละ ๗๗ 

๕ บุคลากรได้ประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา ร้อยละ ๘๐  

มิติผลกระทบ (น้ าหนกั : ร้อยละ ๒0) 
๑๒. ความส าเร็จของโครงการต่อ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประกอบดว้ยตัวชี้วัดย่อย ๒ ตวัชี้วัด
 ๑๒.๑ ร้อยละของการด าเนินงาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กร ซึ่งสนับสนุนความส าเร็จของ
แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับที่ ๔ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ ๕.๔ 
 ๑๒.๒ ร้อยละของการด าเนินงาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กร และการสนับสนุนความส าเร็จ
ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ กลยุทธท์ี่ ๑ แผนงาน ๑  
 

 
 

 

ค าอธบิาย 
เป็นการวิเคราะห์ผลส าเร็จหรอืผลประโยชน์จากโครงการฝึกอบรมที่น ามา
ประเมินความคุ้มค่าต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นการพิจารณา
ผลกระทบในระดับองค์กร ได้แก่ การสนับสนุนความส าเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา และการสนับสนุนความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรฐัสภา 
โดยการวัดผลพิจารณาจากความสอดคล้องเชื่อมโยง และความเป็นเหตุเป็น
ผลของการวิเคราะห์ผลกระทบ  
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ตัวชีว้ัดความคุม้ค่า น้ าหนัก
(ร้อยละ) รายละเอยีดตัวชี้วัด 

๑๒.๑) ร้อยละของการด าเนินงาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กร ซึ่งสนับสนุนความส าเร็จของ
แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับที่ ๔ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ ๕.๔ 
ส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
 

๑๐ ค าอธบิาย 
ร้อยละของการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร โดย
การด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ได้ส่งผลกระทบต่อตวัชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
กลยุทธ์ ๕.๔ คือการสนับสนุนให้องค์กรมกีารด าเนินงานด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ทั้งนี้ อาจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์อื่นเพิ่มเติมเพือ่ประกอบการ
วิเคราะห์ เช่น ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานของภาครัฐ (ITA) ของ ป.ป.ช. เป็นต้น 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ การด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ร้อยละ ๖๘  

๒ การด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร 
ร้อยละ ๗๑  

๓ การด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร 
ร้อยละ ๗๔  

๔ การด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร 
ร้อยละ ๗๘  

๕ การด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร 
ร้อยละ ๘๐   

๑๒.๒) ร้อยละของการด าเนินงาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กร และการสนับสนุนความส าเร็จ
ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ ขับเคลื่อนและผลกัดันให้ทรพัยากร
บุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
กลยุทธท์ี่ ๑ ขับเคล่ือนและผลักดัน
กลไกด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ส่งเสริมให้มีผู้น าต้นแบบทาง
จริยธรรม แผนงาน ๑ การด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและ
ผลักดันการปฏบิัติตามประมวล 
จริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้มผีู้น า
ต้นแบบทางจริยธรรม 

๑๐ ค าอธบิาย 
เป็นการวิเคราะห์ผลส าเร็จหรอืผลประโยชน์จากโครงการฝึกอบรมที่น ามา
ประเมินความคุ้มค่าต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นการพิจารณา
ผลกระทบในระดับองค์กร ได้แก่ การสนับสนุนความส าเร็จของยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรฐัสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยใช้ข้อมูลจากผลร้อยละความส าเร็จของตวัชี้วัดตาม
แผนยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที ่๑ แผนงาน ๑ ซึ่งได้ก าหนดค าอธิบายเกณฑ์
การให้คะแนน/การด าเนินการ ดังนี้ 
ระดับคะแนนที่ ๑ -มีแผนการด าเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตรข์ับเคล่ือนและ
ผลักดันการปฏบิัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา มาตรฐานทาง
จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ระดับคะแนนที่ ๓ - ด าเนินกิจกรรมตามยทุธศาสตร์ขับเคลื่อนและผลักดัน
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรฐัสภา มาตรฐานทางจริยธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ระดับคะแนนที่ ๕ - มีการรายงานผลการด าเนนิการตามแผนยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรพัยากรบุคคลของ
ส่วนราชการสังกัดรฐัสภา 
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ตัวชีว้ัดความคุม้ค่า น้ าหนัก
(ร้อยละ) รายละเอยีดตัวชี้วัด 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ ระดับคะแนนที่ ๑ -มีแผนการด าเนินกิจกรรมตาม
ยุทธศาสตรข์ับเคล่ือนและผลักดันการปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา มาตรฐานทางจริยธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 - 
๓ ระดับคะแนนที่ ๓ - ด าเนินกิจกรรมตามยทุธศาสตร์

ขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา มาตรฐานทางจริยธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 - 

๕ ระดับคะแนนที่ ๕ - มีการรายงานผลการด าเนนิการตาม
แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรฐัสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรฐัสภา  

 
๓.๕ ก ำหนดเครื่องมือกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ตัวชี้วัดการประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาดังกล่าวข้างต้น มีเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด 
วิธีกำร/เครื่องมือกำร
เก็บรวบรวมข้อมูล 

ช่วงเวลำ 
กำรเก็บข้อมูล 

ผู้ให้ขอ้มูล กำรวิเครำะห์ขอ้มูล 

มิติประสิทธิภำพ 
ร้อยละการ
ด าเนินการตาม
กระบวนการ
ฝึกอบรม 
 

แบบบันทึกการ
ด าเนินการตาม
กระบวนการฝึกอบรม  
ตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานมาตรฐาน
กระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

ก่อน-ระหว่าง 
-หลัง การ
ฝึกอบรม 

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

- หาค่าร้อยละค่าเฉลี่ยจากผลการ
ด าเนินงานที่ปฏิบัติได้จริงตาม
กระบวนการฝึกอบรมเปรียบเทยีบกับ 
กระบวนการฝึกอบรมที่ก าหนดไว้  
ตามคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐาน
กระบวนการฯ (๒๐ ขั้นตอน) 
กระบวนการฝึกอบรม ของโครงการ 
ที่น ามาประเมิน 
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ตัวชี้วัด 
วิธีกำร/เครื่องมือกำร
เก็บรวบรวมข้อมูล 

ช่วงเวลำ 
กำรเก็บข้อมูล 

ผู้ให้ขอ้มูล กำรวิเครำะห์ขอ้มูล 

ร้อยละของการ
ด าเนินการตามแผน 
ของโครงการ 

- แผนงานของโครงการ 
- รายงานผลการ
ด าเนินการตามแผน
ของโครงการ 

ก่อน-ระหว่าง 
-หลัง ด าเนิน
โครงการ 
- ติดตาม
ความก้าวหน้า
ตามแผนงานที่
ก าหนด 

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

- หาค่าร้อยละค่าเฉลี่ยจากผลการ
ด าเนินงานที่ปฏิบัติได้จริงตามแผนงาน
ของโครงการเปรียบเทียบกับแผนงาน
ของโครงการทัง้หมด 

ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้
เข้ารับการฝึกอบรม 

แบบบันทึกเวลาการ
เข้ารับการฝึกอบรม 
 

ระหว่างการ
ฝึกอบรม 
และหลัง 
การฝึกอบรม 

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

- หาค่าร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้
เข้าร่วมโครงการครบตามเวลาที่ก าหนด
เปรียบเทียบจ านวนกลุ่มเป้า 
หมายตามทีก่ าหนดตามแผน 

ร้อยละของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมที่มีผล
การทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
เรื่องที่ไดร้ับการ
ฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 

- แบบทดสอบ 
ก่อนการฝึกอบรม 
(Pre-test) 
- แบบทดสอบ 
หลังการฝึกอบรม 
(Post-test) 

ก่อนการ
ฝึกอบรม  
และหลังการ
ฝึกอบรม 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

- หาค่าร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย 
ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ได้รับการ
ฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
ซึ่งก าหนดเกณฑ์คะแนนการผ่านการ
ทดสอบ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยใช้
แบบทดสอบเป็นเครื่องมอื 

ร้อยละความ 
พึงพอใจของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมตอ่
กระบวนการ
ฝึกอบรม 

แบบสอบถามความ 
พึงพอใจ 

หลังการ 
ฝึกอบรม 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

- หาค่าร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการฝึกอบรมเกีย่วกับ
กระบวนการฝึกอบรม จ านวน ๓ ด้าน 
ประกอบดว้ยดา้นวิทยากร 
ด้านเนื้อหาวิชา และด้านการบริหาร
จัดการโครงการ  

ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อ
กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรผู้ยึดมั่นและ
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา  

แบบสอบถามความ 
พึงพอใจ 

หลังการจัด 
กิจกรรม 

ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

- หาค่าร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าร่วมการคัดเลือกบุคลากรผู ้
ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา  

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมต่อการจัด
กิจกรรมวันแห่ง
คุณธรรมและเชดิชู
เกียรติบุคลากร/
หน่วยงานที่ยึดมั่น
ปฏิบัติตามประมวลฯ 

แบบสอบถามความ 
พึงพอใจ 

หลังการจัด 
กิจกรรม 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

- หาค่าร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันแหง่คุณธรรม
และเชิดชูเกียรติบุคลากร/หน่วยงาน 
ที่ยึดมั่นปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการ  
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ตัวชี้วัด 
วิธีกำร/เครื่องมือกำร
เก็บรวบรวมข้อมูล 

ช่วงเวลำ 
กำรเก็บข้อมูล 

ผู้ให้ขอ้มูล กำรวิเครำะห์ขอ้มูล 

ร้อยละค่าใช้จ่ายจรงิ
ต่อค่าใช้จ่ายที่ได้รับ
การอนุมตั ิ

รายงานค่าใช้จ่าย 
ในการจัดโครงการ
ฝึกอบรม 

หลังจาก
ฝึกอบรม 

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

- หาค่าร้อยละเฉลี่ยค่าใช้จ่ายจริงตอ่
ค่าใช้จ่ายที่ได้รบัการอนุมตัิ และน ามา
พิจารณาว่าสามารถประหยัด
งบประมาณจากการจัดโครงการ
ฝึกอบรม เพื่อให้โครงการเป็นไปตาม
แผน และได้ผลผลิตและผลลัพธ์ตามที่
ก าหนดไดห้รือไม่ 
หรือหากไม่สามารถประหยัดไดม้ีเหตุผล
เพิ่มเติมเพื่ออธิบายอย่างไร 

จ านวนองค์ความรู้ 
ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน 
ของส านกังาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
ที่จัดท าขึ้น 

- เอกสารองค์ความรู้ 
- รายงานการจดัท า
องค์ความรู ้

หลังจากการ
ด าเนิน
กระบวนการ
จัดท าองค์
ความรู ้

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

- รวบรวมเอกสารองค์ความรู้ทีจ่ัดท า
แล้วเสร็จตามแผนการจัดการความรู้
และระบบการเรียนรู้ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 
และแผนปฏิบัติการการจดัการความรู้ฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มิติประสทิธผิล     
ร้อยละของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมที่
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปปรับใช ้
ในการปฏิบัติงาน 

แบบสอบถามเพื่อ
ติดตามผลการฝกึอบรม 
 

หลังจาก
ฝึกอบรม 
๓ เดือน 

 - ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

 - ผู้บังคับบัญชา
ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

- หาค่าร้อยละเฉลี่ย โดยวิเคราะห์ผล
ของความคิดเหน็จากแบบสอบถาม 
ในการน าความรู้ที่ไดร้ับจากการ
ฝึกอบรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

ร้อยละความ 
พึงพอใจตอ่
ผลประโยชนจ์ากการ
ฝึกอบรม 

แบบสอบถามเพื่อ
ติดตามผลการฝกึอบรม 
 

หลังจาก
ฝึกอบรม 
๓ เดือน 

 - ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

 - ผู้บังคับบัญชา
ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

- หาค่าร้อยละเฉลี่ย โดยวิเคราะห์ 
ผลของความคิดเห็นจากแบบสอบถาม 
ในการน าความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับคดัเลอืกที่
สามารถท ากิจกรรม
ส่งเสริมการเป็น
ข้าราชการรัฐสภาผู้มี
คุณธรรมและ
จริยธรรมใน
หน่วยงานที่ตนสังกัด
หรือข้ามหนว่ยงาน 

แบบสอบถาม 
ติดตามผล 

ระหว่าง-หลัง
ด าเนิน
โครงการ 

 บุคลากรที่
ได้รับคดัเลอืก 

- หาค่าร้อยละเฉลี่ยของบุคลากรที่ได้รับ
คัดเลือกให้เป็นผู้ยึดมั่นและปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรฐัสภา ที่
สามารถท ากิจกรรมส่งเสริมการเป็น
ข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในหนว่ยงาน 
ที่ตนสังกัดหรือข้ามหน่วยงาน โดยใช้
แบบสอบถามติดตามผล 
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ตัวชี้วัด 
วิธีกำร/เครื่องมือกำร
เก็บรวบรวมข้อมูล 

ช่วงเวลำ 
กำรเก็บข้อมูล 

ผู้ให้ขอ้มูล กำรวิเครำะห์ขอ้มูล 

ร้อยละของบุคลากรที่
ได้ประพฤติปฏบิัติตน
ตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา 

แบบสอบถามการ
ประพฤติปฏิบัติตนตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

ไตรมาสที่ ๔  บุคลากรของ
ส านักงานฯ 

- หาค่าร้อยละเฉลี่ยของบุคลากรที่ได้
ประพฤติปฏิบัตตินตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือส ารวจ ซึง่จะมีการส ารวจ
ข้าราชการของส านักงานฯ โดยภาพรวม 
ในช่วงปลายปงีบประมาณ 

มิติผลกระทบ 
การประเมิน 
ผลกระทบ 
ต่อองคก์ร 
จากการด าเนิน
โครงการพัฒนา
บุคลากร 

การวิเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสาร หรือหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 
เช่น ผลการติดตาม
โครงการ,   
ผลการประเมิน
สมรรถนะของบุคลากร 
ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 

หลังจากการ
ติดตามผล
ฝึกอบรม 
 

 - ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
- ผู้บังคับ 
บัญชาของผู้
เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
- เอกสาร
หลักฐานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

การวเิคราะห์ผลสืบเนื่อง/ประโยชนจ์าก
การฝึกอบรมตอ่ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา โดยวิเคราะห์จากข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง เช่น ผลการติดตามโครงการ, 
ผลความส าเร็จของตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา, 
ผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร 
และระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตรก์ารบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกดั
รัฐสภา 
เป็นต้น 
 
 

 
๓.๖ กำรจัดท ำรำยละเอียดโครงกำรให้สอดคล้องกับกรอบกำรประเมินควำมคุ้มค่ำ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการด้านพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ที่น ามาประเมินคุ้มค่า ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดของโครงการและหลักสูตรการ
ฝึ ก อบรม ให้ ส อดคล้ อ งกั บหั ว ข้ อที่ ก าหนด ไ ว้ ใ น ค า อ ธิ บ าย  ตั ว ชี้ วั ด  ๒  ร้ อ ยละความส า เ ร็ จ 
ในการประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และคู่มือการ
ประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการ ซึ่งก าหนดให้อย่างน้อยต้องมี
หัวข้อดังนี้ 

หัวข้อ ค ำอธิบำย 
หลักการและเหตุผล อธิบายหลักการ ที่มา เหตุผลของโครงการที่น าเสนอ ว่ามีความจ าเป็นอย่างไร 

อาจเป็นสภาพปัญหา ข้อจ ากัดหรือโอกาสในการด าเนินงานที่ผ่านมา 
วัตถุประสงค์ อธิบายความต้องการ ความคาดหวัง เป้าหมายความส าเร็จที่ต้องการให้โครงการ

บรรลุ ควรเปน็ข้อความที่ชดัเจน กระชับ เข้าใจง่าย และสามารถประเมิน
ความส าเร็จได้ โดยควรระบอุงค์ประกอบที่ส าคัญให้ครบ ได้แก่ กลุ่มเป้าหมาย 
หรือกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการ (อาจเป็นกลุ่มบุคคล ผู้รับบริการ 
ประชาชน) สิ่งที่ต้องการบรรลุ เช่น เพิ่มทักษะด้านการบรหิารจัดการ 
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หัวข้อ ค ำอธิบำย 
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของโครงการ ต้องมีความ
เชื่อมโยง สอดคล้องกับพันธกิจ หรือประเด็นยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ขององค์กร 

ระยะเวลาด าเนินการ ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อด าเนินโครงการเสร็จสิ้น ระดับของความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์โครงการที่สามารถติดตามประเมินผลได้ การก าหนดเป้าหมายควร
ก าหนดเป้าหมายให้อยู่เหนือระดับผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และควรก าหนด
เป้าหมายที่ท้าทาย เพื่อกระตุ้นผลการด าเนินการให้สูงขึ้นหรือดีกว่าเดิม 

วงเงินค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  ค่าใช้จ่ายด าเนินการโครงการ 
กิจกรรม - ขั้นตอนหรือกิจกรรมที่จะด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมาย ควรแสดงระยะเวลาโดยประมาณของแต่ละขั้นตอนหรือกิจกรรม 
เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับใช้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ 

ผลผลิต (Output) ก าหนดผลของการด าเนินงานตามโครงการ อาจเป็นในรูปของผลิตภัณฑ์ 
(Product) หรือการให้บริการ (Service) ผู้รับผิดชอบโครงการต้องก าหนด
ผลผลิตให้เป็นรูปธรรมและรับรู้ได้ โดยเป็นผลผลิตขั้นสุดท้ายของโครงการ 
ที่ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถควบคุมความส าเร็จได้ และสามารถระบุ 
หนว่ยนับ หรือตรวจวัดได้ในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และสามารถค านวณ
ต้นทุนผลผลิตหรือค่าใช้จ่ายได้ 

ผลลัพธ์ (Outcome) ผลประโยชน์ที่เกิดจากการน าผลผลิตในรูปของผลิตภัณฑ์หรือบริการไปใช้ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินความส าเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ 

ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๓ มิติ คือมิติประสิทธิภาพ มิติประสิทธิผล และมิติ
ผลกระทบ อธิบายความหมายของตัวชี้วัด วิธีการประเมิน สูตรการค านวณ 
ความถี่ในการติดตามประเมิน และผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วดัที่ก าหนดควรมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
- มีความสมเหตุสมผลที่อธิบายได้ (Validity) 
- มีข้อมูลที่จัดเก็บได้เพื่อใช้ประเมิน (Availability of data) 
- ข้อมูลที่จะน ามาใช้ประเมินผลตามตัวชี้วัดมีความเชื่อถือได้ (Reliability of Data) 
- สามารถสะท้อนความเคลื่อนไหวของผลที่เกิดขึ้น (Sensitivity) 

 
ทั้งนี้ ในการก าหนดรายละเอียดโครงการตามหัวข้อดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่ผู้รับผิดชอบ 

ควรพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการควรทบทวนหัวข้อ หลักการและเหตุผล และการก าหนดตัวชี้วัดให้มีความ

สอดคล้องกัน เพื่อให้สะท้อนความส าเร็จตามหลักการ เหตุผล วัตถุประสงค์ที่เสนอไว้ รวมทั้งทบทวนความ
สอดคล้องของเป้าหมายของหลักสูตรในโครงการกับและยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔, คู่มือสมรรถนะของส านักงานฯ และยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
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  ควรวางแผนรายละเอียดการจัดโครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัด
ฝึกอบรมที่กําหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

 อาจใช้แผนภาพ Gantt Chart เพื่อแสดงขั้นตอนการดําเนินโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งเพื่อให้
สามารถติดตามความก้าวหน้าทุกขั้นตอนในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม และใช้ประเมินประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการโครงการ 

 กําหนดตัวชี้ วัดความสําเ ร็จของโครงการให้ครบถ้วนทั้ ง  ๓  มิติ  คือ มิติประสิทธิภาพ 
มิติประสิทธิผล และมิติผลกระทบ 
 
๓.๗ ดําเนินโครงการตามแผนงานท่ีกําหนด 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการด้านพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๑ ที่นํามาประเมินคุ้มค่า ดําเนินกิจกรรมตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ของโครงการ ซึ่งควรกําหนดกิจกรรม/
ขั้นตอน และระยะเวลาดําเนินการให้ชัดเจนโดยใช้แผนภาพ Gantt Chart เพื่อให้สามารถติดตามความก้าวหน้า
ได้ทุกขั้นตอนในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม และใช้ประเมินกระบวนการจัดโครงการและประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการโครงการ 
 
๓.๘ การติดตามผลการดําเนินโครงการ/การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการด้านพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ที่นํามาประเมิน คุ้มค่า  ดําเนินการติดตามผลการดําเนินโครงการตามข้ันตอน/ กิจกรรม 
ที่กําหนดไว้ของโครงการ อย่างต่อเนื่อง และเก็บรวบรวมข้อมูลการดําเนินการตามตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ของ
โครงการ และตัวชี้วัดในการประเมินความคุ้มค่าทั้ง ๓ มิติ ประกอบด้วย มิติประสิทธิภาพ มิติประสิทธิผล 
และมิติผลกระทบ ซึ่งมีรายละเอียดของตัวชี้วัด ประเด็นที่จะต้องติดตาม ระยะเวลาเคร่ืองมือในการรวมรวม
และเก็บข้อมูลตามหัวข้อ ๔.๔ และ ๔.๕ ดังกล่าวข้างต้น 

 
๓.๙ จัดทํารายงานผลการประเมินความคุ้มค่า 

 
เม่ือดําเนินการโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบโครงการดําเนินการจัดทํารายงานผลการประเมิน

ความคุ้มค่าของโครงการท่ีนํามาประเมินความคุ้มค่า ทุกโครงการ และเสนอต่อเลขาธิการวุฒิสภา โดยรูปแบบ
ของรายงานใช้แนวทางและหัวข้อการรายงานตามท่ีกําหนดไว้ในคู่มือการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของ
โครงการที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดําเนินการ โดยให้รายงานผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดมิติประสิทธิภาพ 
มิติประสิทธิผล และมิติผลกระทบ ที่กําหนดไว้ของแต่ละโครงการที่นํามาประเมินความคุ้มค่า (รายละเอียด
ตัวชี้วัดตามหัวข้อ ๓.๔) ทั้งนี้ แบบสรุปผลการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ มีรูปแบบและหัวข้อการ
รายงานดังนี้ 
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แบบรำยงำนผลกำรประเมินควำมคุ้มค่ำของโครงกำร 

หน่วยงาน ………………………………………………   ส านักงานเลขาธิการ……………………….………………… 
ชื่อโครงการ …………………………………………. 

ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร ์
ของส านกังานฯ 

รายงานผล 
 

- ให้เลือกยุทธศาสตร์ที่สอดคลอ้งกับผลผลิต 
ที่ประเมินความคุ้มค่า 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่xx:………………………….. 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร:์……………………….. 
ตัวชี้วัดเชิงยทุธศาสตร์:…………………………….. 
กลยุทธ:์……………………………………………. 
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ…์……………………………… 

- ให้อธิบายว่าผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการสามารถ
ตอบสนองหรือสนับสนุนให้ส านักงานฯ บรรลเุป้าหมาย
ของกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์อย่างไร 

ประสิทธภิาพ รายงานผล 
ระบุตัวชี้วัดมติปิระสิทธิภาพ ทุกตัวชี้วดั ของแต่ละ
โครงการทีก่ าหนดไว้ 
 ร้อยละของการด าเนินการตามกระบวนการฝึกอบรม 
 ร้อยละของการด าเนินการตามแผนของโครงการ 
 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม  
 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีผลการทดสอบ
ความรู้ ความเขา้ใจ เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการฝกึอบรม
ผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนด 
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อ
กระบวนการฝึกอบรม 
 ร้อยละค่าใช้จ่ายจรงิต่อค่าใช้จา่ยที่ไดร้ับการอนุมัติ 
 จ านวนองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่จัดท าขึ้น 
 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรตอ่กระบวนการ
คัดเลือกบุคลากรผู้ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมต่อการจัดกิจกรรมวันแห่งคุณธรรมและเชิดชู
เกียรติบุคลากร/หน่วยงานทีย่ึดมั่นปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 

- ให้แสดงผลการประเมินตวัชี้วัดประสิทธิภาพ 
 
 

ประสิทธผิล รายงานผล 
ระบุตัวชี้วัดมติปิระสิทธิผล ทุกตัวชี้วัด ของแต่ละโครงการ
ที่ก าหนดไว้ 
 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สามารถน าความรู้ที่
ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ร้อยละความพึงพอใจต่อผลประโยชน์จากการฝกึอบรม 
 ร้อยละของการน าความรู้ที่ไดร้ับจากองค์ความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงาน 

- ให้แสดงผลการประเมินตวัชี้วัดประสิทธิผล 
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ประสิทธผิล รายงานผล 
 ร้อยละความพึงพอใจต่อการน าองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกที่สามารถท า
กิจกรรมสง่เสรมิการเป็นข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมในหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือข้ามหน่วยงาน 
 ร้อยละของบุคลากรที่ได้ประพฤติปฏิบัติตนตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรฐัสภา 

 

ผลกระทบ รายงานผล 
ระบุตัวชี้วัดมติปิระสิทธิผล ทุกตัวชี้วัด ของแต่ละโครงการ
ที่ก าหนดไว้ 
 ร้อยละของข้าราชการที่มีระดับสมรรถนะตามที่
องค์กรคาดหวงั 
 ร้อยละความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา ฉบับที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธท์ี่ ๑ แผนงาน ๑.๓ 
 ร้อยละความส าเร็จของการน าองค์ความรูท้ี่
ด าเนินการไปใชป้ระโยชน์ต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ร้อยละความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา ฉบับที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธท์ี่ ๔ แผนงานการพัฒนาแผนการ
จัดการความรู้ ภายในส่วนราชการ 
 ร้อยละของการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององคก์ร ซึง่สนับสนุนความส าเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ ๕.๔ 
 ร้อยละของการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององคก์ร และการสนบัสนุนความส าเร็จตาม
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรฐัสภา ฉบับที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธท์ี่ 
๑ แผนงาน ๑ 

- ให้แสดงผลการประเมินตวัชี้วัดผลกระทบ 
อาจน าผลกระทบจากการเปรียบเทียบกับการด าเนินงาน 
ในปีที่ผ่านมา หรือผลการด าเนนิงานในระดับองค์กรที่
เกี่ยวข้องมาอธิบายประกอบ 
 
 
 
 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
(ให้ผูร้ับผิดชอบโครงการสรุปภาพรวมของผลการประเมินในมติิประสิทธิภาพ มิติประสิทธิผล มิติผลกระทบ 
ว่าโครงการ มีความคุ้มคา่อย่างไร ควรด าเนินการต่อเนื่อง หรือควรปรับปรุง หรือควรบูรณาการโครงการกับหน่วยงาน
หรือส่วนราชการอื่นอย่างไร ) 

 
 
 
 
 
 



83 
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