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คํานํา 
 

  ตามทีไ่ดมีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการที่มุงเนนประชาชนใหเกิดประโยชนสุข ตอบสนอง

ความตองการของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและความคุมคาในเชิง

ภารกิจ ของรัฐ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงสวนราชการใหทันตอสถานการณ และมีการ

ติดตามประเมินผลการปฏบิัติราชการ ซึง่สอดคลองกับปจจบุันทีไ่ดมีการปฏิรูประบบราชการ 
  เปาหมายสําคญัประการหนึง่ตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวก็เพ่ือใหการปฏิบัติของสวน

ราชการตอบสนองตอการพัฒนา และสามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ

การติดตามและประเมินผล ที่หนวยงานภาครัฐทุกแหงจะตองมีการติดตามประเมินผลอันจะสงผลให

การบริหารงานของภาครัฐในทุกระดับมีประสิทธิภาพ และการมุงเนนการบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ ์

(Results Based Management: RBM) ตลอดจนการจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) 
ใหไปในทศิทางเดียวกัน 
  ดังนั้น การติดตามและการประเมินผล จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม        

การทํางานขององคกรและเปนการรองรับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กลุม

งานตดิตามและประเมินผล สํานักนโยบายและแผน จงึไดจดัทําคูมือการติดตามและประเมินผลขึ้น ซึ่ง

ไดจากการศึกษาคนควาจากแหลงขอมูลตาง ๆ และจากประสบการณของผูจัดทําโดยตรง และหวังเปน

อยางย่ิงวาผลการศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนตอขาราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยเฉพาะผู

ที่รับผิดชอบโครงการตางๆ ไดรับความรู ความเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์

ตามเปาหมายที่กําหนดไวตอไป 
 
 
 กลุมงานตดิตามและประเมนิผล 
 สํานักนโยบายและแผน 
 กันยายน ๒๕๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑

สารบัญ 
                                                                                                      หนา 

 

 การติดตามและประเมินผล    ๑ 

     -  วงจรการดําเนินงานโครงการ 
     -  ความหมายของการติดตามและประเมินผลโครงการ    ๒ 
  หลักการติดตามโครงการ    ๓ 

     -  ความสําคัญ 
     -  วัตถุประสงคการติดตามโครงการ 
     -  วิธีการติดตามโครงการ 
     -  ข้ันตอนการตดิตามโครงการ    ๔ 
     -  ประโยชนของการติดตามโครงการ    ๕ 

 หลักการประเมินผลโครงการ    ๖ 

     -  วัตถุประสงคการประเมินโครงการ 
     -  ความหมายของการประเมิน     

     -  ความสําคัญของการประเมิน    ๗ 
     -  ผูที่ทําหนาที่ประเมนิ     ๘ 
     -  บุคคลที่จะเปนนักประเมินที่ด ี    ๘ 
     -  ประเภทของการประเมิน    ๘ 
     -  ข้ันตอนการประเมิน    ๑๐ 
     -  ประโยชนของการประเมินโครงการ    ๑๒ 

 การติดตามและประเมินผลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา    ๑๓ 

     -  ความเปนมา   
     -  ยุทธศาสตรองคกร    ๑๕ 

 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม     ๑๖ 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

     -  ข้ันตอนการดาํเนินงาน  
     -  ผลสาํเร็จของงานและการนําไปใชประโยชน    ๑๗ 
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 โครงการจัดทําระบบรายงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน    ๑๗ 

     ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ผานระบบ Intranet ของสํานักงานวุฒิสภา 

     -  วัตถุประสงค 
     -  ข้ันตอนการดาํเนินงาน 

      -  ประโยชนจากการติดตามและประเมินผลผานทางระบบ Intranet    ๑๘ 
     -  สรุป    ๑๙  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  
   
   

  การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เปนคาํทีม่ักจะใชควบคูกัน 

การติดตามและประเมินผล จะชวยใหผูบริหารทราบวาการดําเนินงานเปนไปตามแผนหรือไมมีความกาวหนา 

มีปญหาอุปสรรคหรือไม เจาหนาที่ผูปฏิบัติจะไดแกไขหาอุปสรรคเหลานั้น และปองกันปญหาที่จะ

เกิดขึ้นตอไป 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการ                  

ที่แตกตางกัน มีจุดหมายไมเหมือนกัน แตกระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน และเมื่อนํา

แนวคดิและหลักการติดตามและประเมินผลมาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหทั้งผูบริหาร

และผูปฏิบตัิสามารถกํากับ ทบทวน และพัฒนางาน โครงการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล 
  การดําเนินการโครงการใด ๆ ตองประกอบดวยองคประกอบพื้นฐาน ๓ สวน คือ  

๑. การวางแผน (Planning หรือ Project Design) 

     เปนการศกึษาขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับโครงการ เพ่ือสรางวิสัยทัศนอันจะนาํไปสูการ

กําหนดรายละเอียดในแตละสวนโครงการ ไดแก การกาํหนดวัตถุประสงค เปาหมายแนวทางการ

ดําเนนิงานและผลที่คาดวาจะไดรับ 

๒.  การดําเนินงาน/การปฏิบัติตามแผน (Implementation) 

       เปนขั้นตอนการบริหารงานเพื่อดาํเนนิกิจกรรมตามที่กําหนดไวในสวนของการ
วางแผน เปนการบรหิารจัดการทรัพยากรใหไปสูเปาหมายของโครงการ 

๓. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 

     เปนขั้นตอนที่มีบทบาทสําคัญตอการดําเนนิโครงการ เพราะเปนการติดตามกํากับ

การดําเนินการของโครงการ  เพ่ือปรับปรุงและตรวจสอบผลสําเร็จของโครงการวาเปนไปตามวตัถุประสงค/

เปาหมาย/ตัวชี้วัดหรือไม 

                          
                วงจรการดําเนินงานโครงการ 

 

 

 

                                                

                                               

                                             

                                                       

                                                   

                                                      

การวางแผน 
(Planning) 

การติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) 

การดําเนินงาน/การปฏบิัตติามแผน 
(Implementation) 

การติดตามและประเมนิผล 
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  วงจรการดาํเนนิโครงการ นัน้ การตดิตามและประเมนิผลผลนบัเปนองคประกอบสําคญั

ตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานและผลสําเร็จของโครงการและเปนกระบวนการหนึ่งของการ

บริหารที่มีความสําคัญไมย่ิงหยอนไปกวากระบวนการวางแผน (Planning) และการปฏิบัติตามแผน 

(Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation) จะสามารถบงบอกถึงความกาวหนา ปญหา

อุปสรรค ผลสําเร็จ และผลกระทบจากการดําเนินงาน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการกํากับ เรงรัด และ

ปรับปรุง/ ยุติการดําเนินการ หรือเปนขอมูลในการพัฒนางานตอไป  

ความหมายของการติดตามและประเมินโครงการ 
  การติดตาม (Monitoring) โครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล

เก่ียวกับปจจัยนําเขา (Input) การดําเนินงาน (Process) และผลการดําเนินงาน (Output) 

เก่ียวกับโครงการ เพ่ือเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback System) สําหรับการกํากับ ทบทวน และ

แกไขปญหาขณะดําเนินโครงการ 
  การประเมิน (Evaluation) โครงการ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและตัดสิน

คุณคา (Value Judgement) เก่ียวกับปจจัยนาํเขา การดําเนินงาน และผลการดาํเนินโครงการ เพ่ือ

เปนสารสนเทศสําหรับการปรับปรุงการดําเนินโครงการ สรุปผลสําเร็จของโครงการและพัฒนาโครงการตอไป  
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หลักการติดตามโครงการ 

  การติดตาม  (Monitoring) เปนกระบวนการในการบริหารงาน เพ่ือตรวจสอบการ

ดําเนินงานที่จะชวยใหระบบการวางแผนและการบริหารงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาประสงค

ที่กําหนดไว โดยรวบรวมขอมูลตามระบบงาน เชน เปาหมาย วิธีการ ผลการปฏิบัติงาน แลวนํามาวิเคราะห เพ่ือ

นําไปใชประโยชนในการปรับปรุงแกไข และเพ่ือใหไดผลงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว 
  การติดตามเปนวิธีการในการเรงรัดตรวจสอบการดาํเนินงาน/โครงการ ใหดําเนินงาน

แลวเสร็จตามเวลา และการติดตามผลนั้นจะตองดาํเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่องตลอดห วงเวลา
การดําเนนิงาน/โครงการ อาจจะตดิตามผลประจําทุกเดอืน ๑ เดือน ๓ เดือน หรือตามความเหมาะสมใน
การเรงรัดงาน เปนตน 

ความสําคัญ 
  การติดตามผลจะมุงเนนขอมูลที่มีความสําคัญของโครงการ ดังน้ี 

  ๑.  ผลการปฏิบัติงาน (ของผูรับผิดชอบ) หรือกิจกรรมเพื่อใชตรวจสอบดูวาไดปฏิบัติ

ตามระยะเวลาที่แผนไดกําหนดไวหรือไม รวมทั้งงบประมาณในการดาํเนินงาน 

  ๒.  ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากร (Input) เพ่ือตรวจสอบดูวาโครงการ ไดรับปจจัย

หรือทรัพยากรทั้งดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไม 

  ๓.  ผลการดําเนินงาน (Outputs) เพ่ือตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมาย              

ที่กําหนดไวหรือไมเพียงใดมีปญหาอุปสรรคอะไรบาง ทัง้ในดานแผนงานและขั้นปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงคการติดตามโครงการ 

๑. เพ่ือใหการดาํเนินงานเปนไปตามแผน 

๒. เพ่ือใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคที่ เ กิดขึ้นในระหวางการดําเนินงาน 

๓. เพ่ือหาแนวทางแกไข ปรับปรุง การดําเนนิงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

วิธีการติดตามโครงการ 
  การติดตามเปนการเก็บและรวบรวมขอมูลซึ่งโดยทั่วไปกระทําไดหลายวิธี เชน เก็บและ

รวบรวมขอมูลจากผูดําเนนิงานโดยตรง/การสอบถามผูดําเนินโครงการ หรือผูใหดําเนนิการจดัสงขอมูล

ตามแบบสอบถาม/แบบรายงาน หรือดาํเนินการทั้ง ๒ วิธี ควบคูไปกับการไปดูสถานที่ปฏิบัติการ 

  หลังจากเก็บและรวบรวมขอมูลไดแลว จะนาํมาประมวลวิเคราะหเปรียบเทียบ

ผลงานกับเปาหมาย เพ่ือประเมินความกาวหนาวาผลงานไดผลประการใด มีปญหาอุปสรรคหรือไม 

หากมีปญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในขั้นตอนใด กลาวคือ ข้ันตอนการวางแผน (Planning) หรือข้ันตอน

การปฏิบัติงานตามแผน (Implementation) จะไดนาํมาใชประโยชนหรือนําไปปรับปรุงแกไขจัดทํา

รายงานเปนระบบและตอเนื่อง 

 



 ๔

 

ขั้นตอนการติดตามโครงการ 

  การติดตามโครงการจะมีข้ันตอนใหญ ๆ เชนเดียวกับขั้นตอนการดําเนินงานอื่น ๆ 

ทั่วไป  คือ ข้ันตอนการวางแผน, ปฏิบัติ และสรุปหรือวินิจฉัย ซึ่งแตละข้ันตอนดังกลาวอาจแยกยอย

ดังนี้คือ ข้ันตอนการวางแผนอาจประกอบดวย การกําหนดวัตถุประสงค, กําหนดขอบเขต, กําหนด

และ/หรือสรางตัวชี้วัดความกาวหนาของการดาํเนินโครงการ และกําหนดแหลงรวมทั้งวิธีการเก็บ

ขอมูล ข้ันตอนปฏิบัติอาจประกอบดวย การเก็บรวบรวมขอมูล, วิเคราะหขอมูล, รายงานผล และ

กําหนดหรือเสนอแนะแนวทางแกไข ข้ันสดุทาย คือ ข้ันตอนสรุปหรือวินิจฉัยนั้น อาจประกอบดวย การ

สรุปรายงานผลการติดตามงาน ในที่นีจ้ึงแบงข้ันตอนออกเปน ๖ ข้ันตอน คือ การกําหนดวตัถุประสงค

และขอบเขตการติดตามงาน การวางแผนการปฏิบัติหรือดําเนนิการตามแผน การวิเคราะหขอมูล การ

รายงานและการวินิจฉัย/ส่ังการ ซึ่งมีสาระแตละข้ันตอนโดยสรุป ดังนี ้

  ๑.   การกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตาม  การติดตามโครงการเริ่ม

ดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการที่จะติดตาม วามีวัตถุประสงคหลักอะไร มีการ

กําหนดการตดิตามหรือประเมินไวหรือไม ถากําหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผดิชอบ 

ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากนัน้ศึกษาวาผูใชผลตองการนาํผลไปใชประโยชนอยางไร เมื่อใด 

ขอมูลหลัก ๆ ที่ตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผลเปนทางการหรือเปนลายลักษณอักษรหรือไม มี

ขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซึ่งการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีการสัมภาษณและ/หรือสังเกต 

แลวนําผลทีไ่ดมากาํหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการตดิตาม 

  ๒. วางแผนติดตาม นาํวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามงานจาก  ขอ ๑                

มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงคการติดตาม 

แหลงขอมูล, เวลาท่ีเก็บขอมูล, วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสราง

เครื่องมือซึ่งสวนใหญจะเปนแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเคร่ืองมือ 
  ๓. ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผน  เปนการดําเนนิการตามที่ระบไุว ขอ ๒ ซึ่งส่ิง

สําคัญทีต่องการในขั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดงันั้น แมจะวางแผนไวดีและไดขอมูลที่มีคณุภาพ

เพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพิ่มเติมจนกวาจะไดครบขั้นต่ําตามที่กําหนดไว

ตามแผน  
  ๔.  การวิเคราะหขอมูล  เปนการวิเคราะหตามวตัถุประสงคของการติดตามที่กําหนด

ไวแตละขอ โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เชน การแจงนับ, คารอยละ, คาเฉล่ีย, คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix, การพรรณนาเปรียบเทียบ หรืออาจใชหลาย ๆ 

วิธีประกอบกนัตามความเหมาะสม 

  ๕.  รายงานผล  เปนการรายงานใหผูเก่ียวของทราบโดยรายงานตามแบบที่กําหนดไว

ตามแผน ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ไดตามความ

เหมาะสมของผูใช สําหรับโครงการขนาดใหญและมีความสําคัญมาก ในการรายงานผลการติดตาม

โครงการอาจเขียนเปนรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบดวย บทคัดยอหรือบทสรุป สําหรับผูบริหาร   
บทนําซึ่งประกอบดวย ความเปนมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและประโยชนที่  
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คาดวาจะไดรับจากการติดตาม ตอมาจะเปนบทที่ ๑ ระเบียบวิธีการติดตามงานจะประกอบดวย 

ขอบเขตการติดตาม ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล 

แบบการรายงานผล บทที่ ๒ ผลการวิเคราะหขอมูล จะวิเคราะหตามวัตถุประสงคการติดตามแตละขอ

เก่ียวกับประเด็นที่จะวิ เคราะห  และผลที่ ได รับจากการติดตาม  บทที่  ๓  สรุปและ

ขอเสนอแนะ  จะประกอบดวย สรุปผลการติดตามวัตถุประสงคแตละขอ และขอเสนอแนะใน

การปรับปรุงโครงการ และสวนสุดทาย คือ บรรณานุกรม (ถามี) และภาคผนวก อยางไรก็ตาม 

เนื้อหาดังกลาวไมไดกําหนดตายตัวแตอยางใด เปนเพียงแนวทางกวาง ๆ เทานั้น ผูติดตามผล

สามารถปรับใชไดตามความเหมาะสม 
๖. การวินิจฉัยสั่งการ  หลังจากผูเก่ียวของหรือผูมีอํานาจไดรับรายงานสรุปแลวจะ

วินิจฉัย/ส่ังการ เพื่อแกไขปญหาที่ไดจากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทําโดยตรงหรือเสนอตามรายงานก็

ไดตามความเหมาะสม 

ประโยชนของการติดตามโครงการ 

  การติดตามมีประโยชนที่สําคัญที่สุด คือ การนําไปใชแกปญหาตาง ๆ ระหวางดาํเนิน

โครงการ รองลงมา คือ ใชสําหรับวางแผนการจัดโครงการในอนาคต ซึ่งประโยชนตาง ๆ ถ าจะ
แยกกลาวเปนขอ ๆ แลวมีดงันี้ 

๑. ทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการดําเนนิโครงการ 

๒. ทราบขอดี/ขอบกพรอง ตลอดจนปจจยัที่ทําใหการดาํเนินโครงการมีปญหาทาํให

สามารถแกไขไดทุกจดุอยางทันทวงที  และ/หรือในโอกาสตอไป 

๓. ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนนิโครงการ 

๔. สามารถเก็บรวบรวม/วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวของกับโครงการ เพ่ือนําเสนอ

ผลการดาํเนินโครงการในเชิงสถิติหรือวิทยาศาสตร  ทําใหไดรับความเชือ่ถือและการยอมรับจากผูเก่ียวของ 

๕. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของกับโครงการ มีความสํานึกตอหนาที่ความ
รับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนคดิคนปรับปรุงโครงการอยางสม่ําเสมอ 

๖. ผูบริหารระดบัตาง ๆ ของโครงการสามารถวินิจฉัย/ส่ังการไดอยางรัดกุมมีเหตุผล 

๗. สรางสัมพันธภาพอันดีระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงานของโครงการ 
ตลอดจนผูเก่ียวของ 

๘. เปนขวัญ/กําลังใจตอผูปฏิบตั ิ

๙. เปนสารสนเทศสําหรับการประเมินผล 

 

 

 

 

 



 ๖

 

หลักการประเมินผลโครงการ 

  การประเมินผล  (Evaluation)  เปนกระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูลและ

วิเคราะหขอมูล ของการดําเนินโครงการ และพิจารณาบงช้ีใหทราบถงึจุดเดนหรือจดุดอย ของโครงการ 

อยางมีระบบ แลวตัดสินใจวาจะปรับปรุงแกไขโครงการ เพ่ือการดําเนินงานตอไป หรือจะยุติการ

ดําเนินงาน การประเมินผลโครงการอยางมีระบบ ยอมจะมีสวนชวยใหผูบริหารโครงการ ไดตระหนัก

ถึงคุณภาพของโครงการที่กําหนดไววา จะสามารถใหมีความถูกตองและเหมาะสม ซึ่งจะตองสงผลให

โครงการนั้นดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

วัตถุประสงคการประเมินโครงการ 

  เนื่องจากการประเมินผลเปนการหาแนวทางในการตดัสินใจโดยไมมเีปาหมายเพื่อการ

คนหาความรูอยางการวิจัย แตงจะมุงคนหาส่ิงที่โครงการไดดาํเนินการไปแลววาส่ิงใดควรดาํเนินการ

ตอไปตามวัตถุประสงคของโครงการ หรือศึกษาระหวางดาํเนินโครงการนั้นมีปญหาใดวาควรปรับปรุง 

เพ่ือการบรรลุเปาหมายของโครงการ ซึ่งอาจจะพิจารณาเกี่ยวกับการประเมินผลได ดังนี ้

  ๑.  การประเมินเปนเครื่องมือในการบริหารและการวางแผนอยางหนึ่งที่จะชวย

ตอบสนองตอภารกิจ ความตองการของหนวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึนมีประสทิธิภาพ

และประสิทธผิล 

  ๒.   เพ่ือทราบความกาวหนา สภาพ ผลการดําเนินงาน ตลอดจนปญหาอุปสรรค 

  ๓. เพ่ือเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุงแกไขขอบกพรองของการดําเนินงาน

โครงการ ยกเลิกโครงการ ทีไ่มเหมาะสมหรือหมดความจําเปน 

  ๔.  เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณ 

  ๕.  เปนความรับผิดชอบของผูบริหารทุกระดับที่จะตองผลักดันใหการดําเนนิงาน/

โครงการ หรือแผนงานตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถปุระสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมี

สวนเกี่ยวของ ประชาชนหรือสังคมสวนรวมมากที่สุด 

  การประเมินโครงการมีหลักการสําคัญอยางไรบางน้ันจําเปนตองพิจารณาจาก

ความหมายและความสําคญัของการประเมินเปนสําคัญ ดังน้ี 

  การประเมิน  (Evaluation) หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณคาของสิ่งใดส่ิงหนึ่งตาม

ตัวชี้วัด โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไว ดังนั้น การประเมินโครงการจึง

หมายถึงการตัดสินคุณคาของโครงการ โดยเก็บขอมูลจาก ตัวช้ีวัด ที่กําหนดขึ้น และนําขอมูลมา

เปรียบเทียบกับ เกณฑ หรือ มาตรฐาน เพ่ือแสดงถึงความสําเร็จของโครงการ 
  จากหมายดังกลาว จะเห็นไดวา การประเมินจะตองเก่ียวของกับคํา ๓ คาํ คือ ตัวชี้วัด 

เกณฑ และมาตรฐาน ดังนัน้ เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน จึงขออธิบายความหมายของคําทั้ง ๓ คํา 

ดังนี ้
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  ตัวช้ีวัด  (Key performance Indication: KPI) หมายถึงตัวประกอบ ตัวแปร 

หรือคาที่สังเกตไดซึ่งใชบงบอกถึงสถานภาพหรือสะทอนลักษณะหรือผลของการดําเนินงาน 
  เกณฑ   (Criteria)  หมายถึง ระดับที่แสดงถึงความสําเร็จของการดําเนินงานหรือ

ผลที่ไดรับ 
  มาตรฐาน  (Standard)  หมายถึง ระดับการปฏิบัติที่แสดงถึงความสําเร็จอันเปนที่
ยอมรับโดยทัว่ไป 

  ตัวอยาง  การประเมินผลผลิตของโครงการโดยตรง (Output Evaluation) ซึ่งเปนผล

ที่เกิดข้ึนโดยตรงทันทีจากโครงการ สามารถพิจารณาการบรรลุผลเบื้องตนไดจาก ตัวชี้วัดในเรื่องเวลา 

งบประมาณทีใ่ช สัดสวนของงานที่ทําเสร็จ และสัดสวนพื้นที่ที่ไดรับผล โดยเปรียบเทียบกับ เกณฑ ดังนี ้

 

ประเด็นการประเมิน ตัวช้ีวัด เกณฑ 

๑.  เวลาที่เสร็จ งานเสร็จกอนเวลาหรือทันเวลา

ที่กําหนด 

๒.  งบประมาณที่ใช งบประมาณที่ใชจริงนอยกวา

หรือเทากับงบประมาณที่ไดรับ 

๓.  สัดสวนของงานที่ทําเสร็จ งานเสร็จ ๑๐๐ % ตามเปาหมาย 

การบรรลุผลเบ้ืองตนของ

โครงการ 

๔.  สัดสวนพืน้ที่ที่ไดรับผล พื้นที่เปาหมายไดรับผลอยาง

นอย ๙๐ % 

ความสําคัญของการประเมิน 
  ในการดําเนนิโครงการ จาํเปนอยางย่ิงที่ทุกฝายที่เก่ียวของกับโครงการจะตองทราบถึง

ความเปนไปได ความพรอม ความกาวหนา และความสําเร็จของโครงการ ดังนั้นขอมูลที่ไดจากการ

ประเมิน จะชวยตอบคาํถามตาง ๆ ได ถาการดาํเนินงานปราศจากการประเมิน ผูปฏิบัติจะไมทราบถึง

ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ความพรอม ความเหมาะสมของการดําเนินงานและเมื่อส้ินสุดการ

ดําเนนิงาน ก็จะไมทราบวาผลการดาํเนินงานเปนอยางไรบาง ควรยกเลิก หรือปรับหรือขยายโครงการ

หรือไม อยางไร ทั้งนี้เพราะไมมีสารสนเทศจากการประเมินมาชวยสนบัสนุนการตดัสินใจนัน่เอง 
  ดังนั้นสารสนเทศที่ไดจากการประเมินจึงเปนสารสนเทศที่มีความสาํคัญตอการตดัสินใจ

ของผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการตัดสนิใจ ผูประเมนิจึงมีบทบาทสําคัญในการนําเสนอผลการประเมิน

ในลักษณะที่เหมาะสมกับผูใชผลการประเมินแตละกลุม 
   
 



 ๘

 
ผูที่ทําหนาที่ประเมินสามารถแบงไดเปน ๒ กลุมคือ 

๑). ผูประเมนิภายใน (Internal Evaluator) ไดแกผูประเมินที่เปนบคุคลทีป่ฏิบตังิาน
ในโครงการนัน้ซึ่งเปนผูที่รับผดิชอบตอโครงการนั้นโดยตรง 

  ๒). ผูประเมินภายนอก (External Evaluator) ไดแกผูประเมินที่เปนบุคคลภายนอกที่ไมได
ปฏิบัติงานในโครงการและไมมีสวนในการดําเนินการโครงการนั้นโดยตรง ซึ่งอาจเปนบุคคลจาก

หนวยงานอื่นภายใตสังกัดเดียวกัน แตอยูนอกโครงการ หรืออาจเปนบุคคลตางสังกัดก็ได 

  กรณีที่ผูประเมินเปนบุคคลภายนอก ผูประเมินจะตองพยายามสรางความเขาใจแก

ผูปฏิบตัิงานในโครงการวา การประเมินไมใชการจบัผดิ แตเปนการนําเสนอขอมูลเพ่ือใหเกิดประโยชน

ตอการดาํเนนิโครงการ โดยเฉพาะนําเสนอตอผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการตดัสนิใจ ขอมูลดงักลาวจะ

เปนทางเลือกสําคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจตอการดําเนินโครงการวาจะปรับขยาย เปลี่ยนแปลง

โครงการในลักษณะใดจึงจะเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือใหผูปฏิบัติงานในโครงการเกิดความรูสึกที่ดีตอ

การประเมินและยอมรับการประเมินวากิจกรรมสรางสรรคไมใชทาํลาย ซึ่งจะสงผลตอการใหความรวมมือ

ในการเก็บและรวบรวมขอมูลของผูประเมิน 

บุคคลที่จะเปนนักประเมินที่ดี ควรจะตองมีคุณลักษณะ ดังน้ี 

  ๑). เขาใจในสิ่งที่ตองการประเมินอยางชัดเจน เพ่ือนําไปสูการวางแผนและดําเนินการ

ประเมินอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๒). ควรเปนนักวิจัยที่ดีดวย เพราะขอมูลที่ใชในการประเมินเกิดจากกระบวนการวิจัย  

ดังนั้นการประเมินจะมีคุณภาพก็ตอเมื่อเร่ิมจากการไดขอมูลที่มีคุณภาพ ความแตกตางของการวิจัยและ

การประเมินอยูที่ การวิจัย เนนการสรางองคกรความรูใหม สนใจความจริง (Fact) ของสิ่งตางๆ                

แตการประเมนิ เนนการตดัสินคุณคา มุงผลในทางปฏิบัติ คือ การนําไปใชประโยชน การประเมินจึงมี

ลักษณะเฉพาะเจาะจงมากกวา 
  ๓). ตองมีความรูความเขาใจในเชิงปรัชญา กลาวคือ นอกจากนักประเมินจะตองมี

ความรูทฤษฎีการประเมินและรูปแบบตาง  ๆแลว นักประเมินจําเปนตองรูจักพิจารณาเบื้องหลังแนวความคิดของ

การสรางทฤษฎีการประเมินแตละทฤษฎีดวย เพราะนักประเมินจะตองทาํหนาที่เปนผูตัดสินคุณคา 

ดังนั้นจึงตองมีความสามารถในการตัดสนิใจเลือกรูปแบบการประเมินที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ 
  ๔).  ตองรูจักการประนีประนอม เพราะนักประเมินจะตองเก่ียวของกับบคุคลหลายฝาย ไดแก 

คณะผูประเมนิเอง ผูบริหาร ผูปฏิบัติการในโครงการ ผูสนับสนนุดานการเงิน ผูรับผลจากโครงการ ฯลฯ 

จึงตองรูจักการประสานประโยชนบนพื้นฐานของความยุติธรรม ใหเกิดแกทุกฝายอยางเหมาะสม 

ประเภทของการประเมิน 
  การประเมินมอียูดวยกันหลายลักษณะซึ่งพิจารณาจดัหาประเภทของการประเมิน

สามารถแบงได เปน ๒ กลุมใหญ ดังนี ้



 ๙

 

๑. แบงตามวัตถปุระสงคการประเมิน  แบงไดเปน ๒ ประเภท คือ 

 ๑.๑  การประเมินความกาวหนา (Formative Evaluation) เพ่ือการปรับปรุง
เปนสําคัญ ซึ่งมักจะใชประเมินผลระหวางการวางแผนหรือระหวางดําเนินโครงการ ผลที่ไดจาก 

Formative Evaluation จะชวยตั้งวัตถุประสงคของโครงการใหเปนไปตามเปาหมายที่แทจริง และจะชวย

ตรวจสอบความกาวหนาโครงการวาดาํเนินการไดผลอยางไร 

 ๑.๒   การประเมินผลสรุปของโครงการ (Summative Evaluation) เปนการ
ประเมินเมื่อส้ินสุดโครงการ เพ่ือนําผลไปประกอบการตัดสินใจ วาโครงการไดบรรลุเปาหมาย

หรือไมอยางไร ตลอดจนรายงานถึงสภาพโครงการวาประสบผลสําเร็จหรือลมเหลวเพียงใด ควรจะ

ปรับปรุง แกไข สานตอหรือยกเลิกโครงการ 

๒.  แบงตามชวงเวลาของการประเมิน  ดังนี้ 

 ๒.๑  การประเมินความตองการจําเปน (Needs Assessment) เปนการประเมนิ
ความตองการจําเปนของโครงการในเบื้องตนกอนที่จะจดัทําโครงการใด ๆ เปนการประเมินที่มีประโยชน
ตอการวางนโยบายและการวางแผนเพื่อใหไดแนวคิดของการจัดทําโครงการที่สามารถสนองตอบความ
ตองการของกลุมเปาหมายได 

 ๒.๒  การประเมินความเปนไปได  (Feasibility Study) เปนการประเมิน

เพื่อพิจารณาความเปนไปไดของโครงการที่จะดําเนินการศึกษาวิเคราะหถึงปจจัย/เงื่อนไข   ทีจ่ําเปนตอ
ความสําเร็จของโครงการ ซ่ึงมักจะประเมินในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหาร 

 ๒.๓  การประเมินปจจัยนําเขา  (Input Evaluation) เปนการประเมินสิ่งที่

ปอนเขาสูโครงการวามีความเหมาะสมเพียงใดกอนที่จะเริ่มโครงการ ส่ิงที่ปอนเขา เชน คน วัตถุดิบ 
อุปกรณ เครื่องมือและงบประมาณ เปนตน 

                   ๒.๔  การประเมินกระบวนการ  (Process Evaluation) เปนการ
ประเมินกระบวนการดําเนินการที่กําหนด ทําการประเมินในขณะที่โครงการกําลังเดินการอยู โดยใช

ผลการประเมินเพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ซึ่งมีลักษณะครอบคลุมการ

ประเมินความกาวหนา (Formative Evaluation) ของโครงการ 

   ๒.๕  การประเมินผลผลิต (Output /Product Evaluation) เปนการประเมินผล
ที่ไดจากโครงการโดยตรงและเปนผลที่คาดหวังจากโครงการวาผลที่ไดเปนไปตามวัตถุประสงค/
เปาหมาย ของโครงการมากนอยเพียงใด 
   ๒.๖ การประเมินผลกระทบ (Outcome/ Impact Evaluation) เปนการ

ประเมินผลทีไ่ดจากผลของโครงการทั้งที่คาดหวังและไมไดคาดหวังซึ่งเปนผลบวกและผลลบ เพ่ือนําผล

ไปประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ เชนการยกเลิก หรือดําเนนิโครงการตอไป 



 ๑๐

 

ขั้นตอนการประเมิน 

  ในการประเมนิแตละคร้ังผูประเมินจําเปนตองดาํเนนิงานตามขั้นตอนการประเมินผล

ดังตอไปนี ้
๑. การวิเคราะหโครงการที่จะประเมิน 
๒. การศึกษารูปแบบของการประเมิน 
๓. การกําหนดประเด็นของการประเมิน 
๔. การพัฒนาตัวชี้วัดและกําหนดเกณฑ 
๕. การออกแบบประเมิน 
๖. การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
๗. การเก็บรวบรวมขอมูล 
๘. การวิเคราะหขอมูล 
๙. การตดัสนิ ผลสรุปผลและอภิปรายผลการประเมิน 

สําหรับรายละเอียดและขัน้ตอนมี ดังน้ี 

๑.  การวิเคราะหโครงการที่จะประเมิน  เปนการศึกษารายละเอียดของโครงการและ

ความสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ ของโครงการที่จะประเมิน เพ่ือใหผูประเมินเกิดความรูและความเขาใจ

โครงการ ตั้งแตหลักการและเหตุผลของโครงการ วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ การเก็บขอมูล            

การวิเคราะหขอมูล จนถึงผลของโครงการ การวิเคราะหโครงการอยางละเอียดรอบคอบจะเปนสวน

สําคัญที่ทําใหผูประเมินเกิดแนวคิดตาง ๆ ที่จะนาํไปสูการกาํหนดประเด็นของการประเมินได 

ดังนั้น  การวิเคราะหโครงการที่จะประเมนิจึงเปนขั้นตอนที่สําคญัอยางยิง่ในข้ันตอนแรกของการประเมิน 
๒.  การศึกษารูปแบบของการประเมิน  ผูประเมินตองมีความรูเก่ียวกับรูปแบบ

ของการประเมิน (Model) แบบตาง ๆ อยางกวางขวาง รูปแบบการประเมินแตละแบบจะไดมาจาก

แนวความคิดของผูพัฒนารปูแบบแตละบคุคล และการศึกษารูปแบบการประเมินหลาย ๆ แบบนั้น จะ

ทําใหผูประเมินไดเห็นทางเลือกที่หลากหลายที่จะนําไปสูการเลือกรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดกับ

โครงการที่จะประเมิน แตโดยสวนใหญโครงการแตละโครงการไมสามารถประเมินโดยใชรูปแบบใดรปูแบบ

หนึ่งอยางเดียวเสมอไป ผูประเมินจึงใชการผสมผสานหลาย ๆ รูปแบบ เพ่ือใหผลประเมินสมบูรณ

ที่สุดเทาที่จะทําได 
 ๓. การกําหนดประเด็นของการประเมิน  ผูประเมินตองกําหนดประเด็นการ

ประเมินอยางเหมาะสมเพื่อจะนาํไปสูการกาํหนดรายละเอียดในขั้นตอนตอไป อยางสมบูรณตาม

ประเด็นที่กําหนด  ผูประเมินสามารถกําหนดประเด็นของการประเมินไดจากการวิเคราะหโครงการ

ที่จะประเมิน (ข้ันตอนที ่๑) ผสมผสานกับการศึกษารปูแบบของการประเมิน (ข้ันตอนที ่๒ ) ทั้งนี ้ผู

ประเมินจะตองคํานึงถึงความตองการของผูใชผลประเมินซึ่งอาจจะเปนผูใหทุน ผูบริหาร ผูมีอํานาจ

ตัดสนิใจ เจาหนาที่ระดบัปฏิบัติการ ฯลฯ เพ่ือใหผลจากการประเมินประโยชนอยางแทจริง 



 ๑๑

๔. การพัฒนาตัวช้ีวัดและการกําหนดเกณฑ ในการประเมินสิ่งที่สําคัญที่จะทาํ

ใหเกิดความเชื่อถือในผลการประเมินไดยอมขึ้นอยูกับคุณภาพของตัวชี้วัด (Indicator) และเกณฑ 

(Criteria) ดังนั้น ข้ันตอนสาํคัญของการประเมินอีกข้ันตอนหนึ่งก็คือ การพัฒนาตวัชี้วัดและการกําหนด

เกณฑที่เหมาะสม ตัวชี้วัดแตละตัวจะไดมาจากประเด็นของการประเมินที่ผูประเมินไดกําหนดไวใน

ข้ันตอนที่ ๓ ผูประเมินตองตองหาตัวชี้วดัที่สามารถแสดงประสิทธิภาพของแตละประเด็นใหชัดเจนที่สุด 

ซึ่งสามารถสังเกตหรือวัดได เพ่ือเปนเกณฑตัดสินไดวาผลการดําเนินงานของโครงการที่พิจารณาจาก

ตัวชี้วัดแตละตัวนั้นประสบความสําเร็จเปนไปตามเกณฑมากนอยเพยีงใด 
๕.  การออกแบบประเมิน  หลังจากที่ไดกําหนดประเด็นของการประเมิน 

ตัวชี้วัด/เกณฑ ที่เหมาะสมแลวก็เร่ิมออกแบบประเมินได เร่ิมตั้งแตการผสมผสานความคดิทั้งหมดเปน 
รูปแบบการประเมินที่เลือกใชใหเหมาะสมกับโครงการที่จะประเมิน การกําหนดวิธกีารประเมิน การสุม

ตัวอยาง ตัวชี้วัดและเกณฑที่จะใช แหลงขอมูลที่ตองการ เครื่องมือที่ใช และการวิเคราะหขอมูล 

การออกแบบ การประเมินจึงเปนเสมือนแนวทางการประเมินที่ผูประเมินไดเตรียมการออกแบบไวสําหรับ

แตละโครงการ 
   ๖.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   ข้ันตอนนีจ้ะสอดคลอง

กับขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล กลาวคอื ถาผูประเมนิเลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลวิธีใด เครื่องมือ

ที่ใชตองสอดคลองกับวิธีการนั้น เชน ถาใชวิธีการสอบ เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบ ถาใชวิธีการสอบถาม 

เครื่องมือที่ใชก็คือ แบบสอบถาม ผูประเมินจําเปนตองมีความรูในเรือ่งการสรางเครื่องมือแตละชนิดให

มีคุณภาพ เพราะผลการประเมินจะเชื่อถือไดมากนอยเพียงใดยอมขึ้นกับเคร่ืองมือที่มีคุณภาพเปนสําคัญ ซึ่งขอ

ควรคํานึงในการสรางแบบสอบถามพิจารณาไดดังนี ้

  ๖.๑  คําถามตองงาย กระชับ ชัดเจน อานแลวเขาใจตรงกันวาผูถามตองการจะ

ถามอะไร 
   ๖.๒  ในแตละคําถามควรถามประเดน็เดยีว 
   ๖.๓  การตั้งคาํถามตองไมเปนการถามนําหรือช้ีแนะคําตอบ 
   ๖.๔ เรียงลําดับขอคาํถามจากงายไปหายาก จากทั่วไป ไปหาเฉพาะเจาะจง 

หรือเรียงดําลับเหตุการณ 
   ๖.๕  ตองคํานงึถึงความรู ประสบการณ และวัยของของผูตอบเสมอ 
   ๖.๖  มีคาํช้ีแจงชัดเจนวาจะใหผูตอบตอบอยางไร 
   ๖.๗  สรางแบบสอบถามแลวควรทดลองใช (Try Out) กอนทุกครั้ง 

        ๗.  การเก็บรวบรวมขอมูล  หลังจากไดออกแบบประเมนิไวแลว ผูประเมินตอง

ลงมือเก็บรวบรวมขอมูลตามที่ตองการ โดยอาจจะใชวิธีการหลาย ๆ อยาง เชน การสอบ การ

สังเกต การสัมภาษณ การสอบถาม ซ่ึงการเลือกใชวิธีการใดยอมขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน

และลักษณะขอมูลที่ตองการเปนสําคัญ 
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      ๘.   การวิเคราะหขอมูล  เมื่อผูประเมินเก็บรวบรวมขอมูลที่ตองการไดแลว                 

ผูประเมินตองทําการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการทางสถิติที่ เหมาะสมเพื่อใหไดผลออกมาตาม

วัตถุประสงคของการประเมิน 
                ๙.  การตัดสินผลการดาํเนินงาน สรุปผล และอภิปรายการประเมิน  

หลังจากไดผลการวิเคราะหคาสถิติแลว ผูประเมินจาํเปนตองตัดสินวาโครงการดังกลาวดาํเนินการ

อยางมีประสิทธิภาพเพียงโดยพิจารณาทั้งผลผลิต  (Output /Product) และผลลัพธ (Outcome/Impact) 

จากนั้นผูประเมินจะตองสรุปผลการประเมินใหเห็นภาพรวมทั้งหมดและเพื่อใหเกิดแนวความคิดเชิง

สรางสรรค ผูประเมินจําเปนตองอภิปรายผลการประเมินดวย เพ่ือจะไดทราบเหตุผลตาง ๆ ที่เกิดผล

การประเมินดงัเชนที่ปรากฏ 
    ๑๐.  การเขียนรายงานการประเมิน เมื่อการประเมินไดเสร็จสิ้น ผูประเมินตอง

เขียนรายงานการประเมิน โดยนําเสนอการดาํเนินการประเมินโครงการทุกข้ันตอน เพ่ือใหผูอ่ืนไดรับ

ทราบและเขาใจการประเมิน โดยเฉพาะอยางย่ิงผูบริหารและผูมีอํานาจในการตัดสนิใจ เทคนคิการเขียน

รายงานการประเมินจึงมีความสําคญัเปนอยางย่ิง 

ประโยชนของการประเมินโครงการ 
 ๑. การประเมนิผลเปนภารกิจที่สําคัญของระบบการวางแผนและบริหารแผน/โครงการ 

เนื่องจากการประเมินโครงการเปนการตรวจสอบและควบคุมชนิดหนึ่ง ซึ่งดาํเนินงานอยางมีระบบ  

ทั้งปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลการดาํเนินงาน (Outputs) จะไดรับการ

ตรวจสอบทุกข้ันตอนและนํามาซึ่งขอมูลที่จาํเปนอันเปนขอมูลยอนกลับที่จะนาํมาใชปรับปรุงการ

ดําเนินงาน เพราะนอกจากจะชี้ใหเห็นขอบกพรองของการปฏิบัติงานแลว ยังช้ีใหเห็นผลการ

ปฏิบัติงานซึ่งไมสามารถทราบไดจากกระบวนการวางแผน 
  ๒.  เปนเครื่องมือที่จะชวยใหฝายบริหารสามารถปรับปรงุระบบการวางแผนและบริหาร

แผนดวยการใหขอมูลที่ตอเนื่อง ทําใหสามารถปรับสภาพการปฏิบัติใหเขากับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 

สามารถควบคมุแผนและโครงการใหเปนไปตามทศิทางท ี่กําหนดไว 
  ๓.   การประเมินชวยใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางคุมคาหรือเกิดประโยชน
ตอประชาชนเพราะการประเมินโครงการจะตองวิเคราะหทุกสวนของโครงการ ขอมูลหรือปจจัยใดที่
เปนปญหาจะไดรับการปรบัปรุงแกไขเพื่อใหสามารถปฏบิัตไิด หรือใชในการปฏบิัตงิานอยางเหมาะสม

คุมคา ทรัพยากรทุกชนิดไดรับการจัดสรรใหอยูในจาํนวนหรือปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอแกการ

ดําเนินงาน 
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การติดตามและประเมินผลของสํานักงานเลขาธิการวฒิุสภา 

ความเปนมา 

  ดวยในคราวประชุม ก.ร. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๖ วันจนัทรที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖              

ที่ประชุมไดพิจารณา เร่ือง การปรับปรุงสวนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา ใหยกฐานะกลุม

งานนโยบายและแผน สํานักบริหารงานกลาง ข้ึนเปนสํานักนโยบายและแผน สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

พรอมทั้งกําหนดอาํนาจหนาทีค่วามรบัผดิชอบของสาํนกันโยบายและแผน เพ่ือใหเปนหนวยงานในการจัดทาํ

นโยบายและยทุธศาสตรของวุฒิสภา ใหสามารถรองรับภารกิจของวุฒิสภาได อยางมีประสิทธิภาพและ

เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน ซึ่งคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภาพิจารณาแลวเห็นดวยในการปรับปรุง

สวนราชการดงักลาว ตามเหตุผลดังนี ้

  ๑.  โครงสรางและอัตรากําลังของกลุมงานนโยบายและแผน สํานักบริหารงาน

กลางไมสอดคลองกับภารกิจของกลุมงาน 
  เนื่องจากกลุมงานนโยบายและแผนมีอัตรากําลังเพียง ๕ อัตรา คือ ผูอํานวยการกลุม

งาน ๑ อัตรา เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ๒ อัตรา เจาหนาที่ธุรการ ๑ อัตรา และเจาหนาที่

บันทึกขอมูล ๑ อัตรา ซึ่งมภีารกิจหลักในการศึกษา วิเคราะห เสนอแนะ พัฒนานโยบายและจัดทําแผน

แมบท แผนยุทธศาสตร แผนปฏบิัติการประจําป แผนงานและโครงการสําคัญ ๆ ศึกษา วิเคราะห 

เสนอแนะและประสานงานเพื่อวางแผนพัฒนาวุฒิสภา พัฒนาระบบ รูปแบบ วิธีการ หลักเกณฑ การ

ติดตามประเมินผล ตลอดจนสงเสริม กํากับ ดูแล และประสานงานใหเปนไปตามนโยบายและ

แผนของสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภาสงผลใหการดาํเนนิงานลาชาไมเกิดประสิทธภิาพสูงสุด 
  ๒.  แผนปฏิรูประบบการบริหารภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนไปเปนการบริหารโดยมุง

ผลสัมฤทธิ ์
  เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เห็นชอบตอแผนปฏิรูป

ระบบการบริหารภาครัฐ ที่กําหนดใหหนวยงานรัฐตองเปลี่ยนแนวทางการบริหารไปสูการบริหารโดย          

มุงผลสัมฤทธิ์ (Result – Based Management หรือ RBM) และปรบัเปลี่ยนระบบงบประมาณเปนระบบ

งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรชาติ (Strategic Performance Based Budgeting SPBB) 
สงผลใหหนวยงานภาครัฐตองใหความสําคัญกับการกาํหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค 

เปาหมายการใหบริการที่ชัดเจน และกําหนดผลผลิต ผลลัพธที่สอดคลองกัน รวมถึงกําหนดตัวชี้วัด

และการดําเนินงานที่ชัดเจนในการวัดความกาวหนาในการปฏิบัติงาน และสอดคลองสัมพันธกับ

ทรัพยากรของหนวยงาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภาจําเปนตอง

จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบตัิการ ซึ่งมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถปุระสงค เปาหมาย 

ผลผลิต ผลลัพธ และตัวชี้วัดใหชัดเจน พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการดาํเนินงานใหสอดคลอง

กับยุทธศาสตรชาตแิละยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ตลอดจนพฒันาฐานขอมูลเพ่ือการกําหนด

นโยบาย การวางแผน และการติดตามประเมินผล เพ่ือประโยชนในการวางแผนยทุธศาสตรแผนปฏิบตัิ

การ และการติดตามประเมินผลการดําเนนิงานของสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา 
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๓.  การวางยุทธศาสตร นโยบายและแผนในเชิงรุก 
ปจจุบนัสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตองรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจใหแกสมาชิก

วุฒิสภาซึ่งที่ผานมาไดแกไขสถานการณไปตามแตละกรณี โดยไมมีการวางแผนรองรับไวลวงหนา ซึ่ง

นอกจากความตองการของสมาชิกวุฒิสภาที่ไดกลาวมาแลวขางตน สถานการณแวดลอมภายนอก ขอมูล

ขาวสารดานการเมือง สังคม ไดมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา จึงจาํเปนอยางย่ิงที่จะตองมีหนวยงานชวยคิด (Think Tank) วิเคราะหสถานการณภายในและ

ภายนอก รวมทั้งคาดการณลวงหนาถึงเหตุปจจัยตาง ๆ ที่จะเขามากระทบตอวุฒิสภาและสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา สํานักนโยบายและแผนจึงเปนหนวยงานที่มีหนาที่ วิเคราะหขอมูลขาวสารและ

วางแผนรองรับเพื่อใหเกิดผลในทางปฏบิตัิตอวฒุิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตอไป                  

สํานักนโยบายและแผน สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

  การปรับปรุงโครงสรางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จากโครงสรางเดิม ๑๐ สํานัก 

เปน ๑๘ สํานักในพ.ศ. ๒๕๔๖ โดยสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไดปรับปรุงโครงสรางภายในของ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามประกาศรัฐสภา เร่ือง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ใหยกฐานะจากกลุมงานนโยบาย

และแผน สังกัดสํานักบริหารงานกลาง เปนสํานักนโยบายและแผน เพ่ือเปนหนวยงานในการจัดทํา

นโยบาย ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ การติดตามและประเมินผลของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภาให

สามารถรองรับภารกิจของวุฒิสภาไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน โดยแบง

สวนราชการภายในออกเปน ๔ กลุมงาน ดงันี้ 
๑. กลุมงานบริหารงานทั่วไป 
๒. กลุมงานนโยบายและยุทธศาสตร 
๓. กลุมงานแผนงานและโครงการ 
๔. กลุมงานตดิตามและประเมนิผล 

กลุมงานติดตามและประเมินผลมีลักษณะงานและหนาที่ความรับผิดชอบ ดังน้ี 

๑. การประสานงาน กํากับ เรงรัด ติดตาม รวบรวมและจัดทาํรายงานผลการ

ปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภาใหเปนไปตามนโยบายวุฒิสภา แผนแมบท แผนกลยุทธ 

แผนปฏบิัติการของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภาและแผนอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 
๒. ศึกษา วิเคราะห และประเมินผลแผนงาน โครงการ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของ

หนวยงานในสงักัดสาํนักงานเลขาธิการวุฒสิภา เพ่ือเสนอผูบริหารประกอบการวินิจฉัยสั่งการ 
๓. การพัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑวิธีการในการติดตามผลการปฏิบัติงานตาม

แผนงานโครงการ ระบบการประเมินผลแผนงาน โครงการ ที่เหมาะสมกับระบบงานของหนวยงานใน

สังกัดสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา รวมทั้งปรับปรุงและประเมินตัวชี้วดัผลสําเร็จของแผนงาน โครงการ 



 ๑๕

                    ๔.  ศึกษา วิเคราะห ปญหาอุปสรรคและเสนอแนวทางแกไขปญหาอุปสรรค รายงานผล

ความกาวหนาตามนโยบาย แผนงาน โครงการและการใชจายเงินงบประมาณของวุฒิสภาและของสวน

ราชการในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๕.  การสงเสริม สนับสนนุ นิเทศ ใหคาํปรกึษา แนะนาํ จัดเตรียมขอมูล จัดทําคูมือ 

ระเบียบปฏิบัติงานเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล เพ่ือเผยแพรแกสวนราชการใน

สังกัดสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

ยุทธศาสตรองคกร 

  สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภาประกาศใชแผนยุทธศาสตรสํานักเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที ่

๑ (พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๑) โดยกาํหนดทิศทางการพฒันาองคกรไว ดังนี ้
  ◊ ป พ.ศ. ๒๕๔๗  ปแหงการเพิ่มพูนความรูเสริมสรางคุณธรรม 
  ◊ ป พ.ศ. ๒๕๔๘   ปแหงการพัฒนา ICI เพ่ือกาวสูอนาคต 
  ◊ ป พ.ศ.   ๒๕๔๙      ปแหงการเสริมสรางศักยภาพเพื่อพรอมรับการเปลี่ยนผานทางการเมือง 
  ◊ ป พ.ศ. ๒๕๕๐    ปแหงการประชาสัมพันธเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย 
  ◊ ป พ.ศ. ๒๕๕๑    ปแหงการมุงมั่นใหบริการวิชาการและงานประชุม 

  ตอมาไดมีการประกาศใชแผนยุทธศาสตรวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๒ เมื่อวันที่            

๕  สิงหาคม  ๒๕๔๘  เพ่ือเปนแนวทางการดําเนนิการของวุฒิสภา เปนแผนแมบทการจัดทําแผนปฏิบตัิ

ราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  เปนกรอบทิศทางในการสนับสนุนบทบาทและภารกิจของ

สมาชิกวุฒิสภาในดานตาง ๆ และเพ่ือใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๒ 

ตลอดจนแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑ แผนปฏิบตัิราชการ ๔ ป มาเปนแผน

ยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๒ (ปรับปรุงใหม) เพ่ือใหสอดคลองและ

เหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง และใชเปนกรอบทิศทางในการบริหารเชิงรุก พรอมทั้งเปนแผน

ที่นําไปสูการปฏิบัต ิ คือ แผนปฏิบตัิราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒ ของสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา นาํมาจัดทําเปนแผนปฏิบตัิราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๐ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

  ปจจุบัน ไดมีการประกาศสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เร่ือง ใหใชแผนยุทธศาสตร

สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เนื่องมาจากสถานการณบานเมืองเปลี่ยนไป ตามบทบัญญตัิรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๔๙ ประกอบกับแผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๒ 

(ปรับปรุงใหม) ยังขาดการบูรณาการระหวางแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ และแผนงบประมาณ

รายจายประจาํป 

 

 



 ๑๖

ความเชื่อมโยงระหวางแผนในการบริหารงานขององคกร 

 
                                                                         
 
 
                                                                                                                                                                  
                                                                     
                                                                
                                                                  
                                                                      
                                                                      

 
 
 

 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

  ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๙ (๒๕๔๕ – ๒๕๔๙) แผนยุทธ

ศาสตรของสํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๒ (ปรับปรุงใหม) ตลอดจนการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดีที่มุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ และสอดคลองกับกระบวนการบริหาร

จัดการภาครัฐแนวใหม (New public Management)  

  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙ กลุมงานติดตามและประเมินผล                

สํานักนโยบายและแผนไดดาํเนินการติดตามและประเมนิผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจําป โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดงันี้  

  ๑. ศึกษา วเิคราะหโครงการที่จะประเมนิ โดยศึกษารายละเอียดของโครงการตั้งแต

หลักการและเหตุผลโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ ผลสมัฤทธิ์ของงานตัวชี้วัด

ผลงาน ระยะเวลาดําเนินงาน งบประมาณ  
                    ๒.   จัดทําและปรับปรุงแบบรายงานผลความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การประจําป 
  ๓.  ใหคําปรึกษา แนะนํา เก่ียวกับการรายงานความกาวหนาของโครงการใหแกหนวยงานตาง ๆ   
  ๔.    รวบรวม และวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงานในแตละชวงโครงการ/กิจกรรม

ตาง ๆ ใหสอดคลองกับเปาหมาย/ตัวชี้วัด ที่ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป  

แผนยุทธศาสตรวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒

แผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๒ (ปรับปรุงใหม) 

แผนปฏิบตัิราชการ ๔ ป 
พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๒ 

แผนปฏิบตัิราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๔๙ และ  
     พ.ศ. ๒๕๕๐ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

แผนงบประมาณประจําป 

แผนการบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑ 



 ๑๗

   
  ๕.  จดัทาํรายงานความกาวหนาการดาํเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ เปนรายไตรมาส 

เพ่ือนําเสนอเลขาธิการวุฒิสภาทราบถึงผลการดําเนินโครงการของสํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา พรอมทั้ง

สรุปปญหา อุปสรรค ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางใหผูบรหิารพิจารณานําผลไปใชปรับปรุง

โครงการในระหวางดําเนินโครงการ 
  ๖.  จดัทํารายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการประจําป เพ่ือนาํเสนอตอ

เลขาธิการวุฒสิภาทราบ 
  ๗.  เผยแพรการรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปทางระบบ 

Intranet ของสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

ผลสําเร็จของงานและการนําไปใชประโยชน 
  ๑. ผูบริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภาไดทราบถงึการดําเนนิงานตามแผนปฏบิัติ

ราชการประจําป ทั้งปญหาอปุสรรค ขอเสนอแนะ ขอสังเกตในการวางแผน/โครงการ/กิจกรรม ใหเกิด

ประโยชนสูงสุดรวมทั้งนําผลการดําเนินงานมาใชประกอบการจัดทําและจัดสรรงบประมาณในปตอไป 
  ๒.   เผยแพรรายงานผลความกาวหนาการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาํป 

ใหแกหนวยงานตาง ๆ  เพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับปรุงและวางแผนการจัดทาํโครงการในอนาคต 
  ๓.   ผลจากการติดตามและประเมินผล ทําใหผูรับผิดชอบโครงการมีการดําเนินงาน

โครงการเปนไปตามแผนมากขึ้น สงผลใหการดําเนินงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีประสทิธิภาพ

และประสิทธผิลมากขึ้น 

โครงการจัดทําระบบรายงานและการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป ผานระบบ Intranet ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

  สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ สํานักนโยบายและแผนไดพัฒนาการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปข้ึนใหม โดยจัดทาํโครงการจัดทําระบบ

รายงานและการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ผานระบบ Intranet         
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา  

วัตถุประสงค 

  ๑.  เพ่ือใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใชเปนเครื่องมือในการ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัริาชการประจําป  

  ๒.   เพ่ือเปนการลดขั้นตอนการทํางาน ประหยัดเวลา ลดปริมาณการใชกระดาษ 

  ๓.  ผูบริหารสามารถติดตามผลการดาํเนินงานคนหาขอมูลความกาวหนาแตละ

โครงการ/ กิจกรรม ตามระยะเวลาและเปาหมายที่กําหนด ผานระบบ Intranet รวมทั้งใชประกอบการ
ตัดสนิใจในการดําเนนิงาน  

 



 ๑๘

 

ขั้นตอนการดําเนินงานมี ดังนี้ 
  ๑.  จัดทาํบนัทึกถึงสํานักตาง ๆ ใหรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ

ประจําปผานทางระบบ Intranet ภายในวนัที่ ๑๐ ของทุกเดือน 
  ๒.  ประสานงานกับสาํนักฯ ที่รับผดิชอบโครงการหรอืผูประสานแผนเพื่อเรงรัด และ

ติดตามผลการดําเนนิงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

  ๓.  รวบรวม วิเคราะหขอมูลจากระบบ Intranet มาสรุปผลการดาํเนนิงานและรายงาน
ความกาวหนาใหเสนอเลขาธิการวุฒิสภาเพ่ือทราบทุกเดือน 

  ๔.  รวบรวมวิเคราะหขอมูลจากระบบ Intranet เพ่ือจัดทํารายงานผลการดาํเนินงาน
ตามแผนปฏบิตัิราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๐ เสนอเลขาธิการวุฒิสภาเมื่อส้ินปงบประมาณ 

ประโยชนจากการติดตามและประเมินผลผานทางระบบ Intranet  
  ๑.   การติดตามผลการดาํเนินงานของหนวยงาน เปนไปตามแนวทางเปาหมายที่

กําหนด และทราบปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นและนํามาปรับปรุงแกไข รวมทั้งเปนแนวทางในการ

วางแผนการจัดการทําคาํของบประมาณของสาํนักตาง ๆ  
  ๒.    เพ่ือใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการติดตามและประเมินการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติราชการประจาํป และใชเปนขอมูลใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานสามารถกาํกับ 

ทบทวน พัฒนาโครงการอยางมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 

  ๓.    เพ่ือใหมีการติดตามและประเมินผลเปนไปในทศิทางเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ๑๙

สรุป 

   
  การติดตามและประเมินผลเปนกระบวนการที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน โดยการ

ติดตามจะเปนการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับงานของโครงการ สําหรับกํากับ แกไข และปองกันปญหา

อุปสรรคระหวางการดาํเนินงาน ในขณะที่การประเมินผลเปนการตัดสินคุณคาของปจจัยนําเขา การ

ดําเนนิงานและผลของโครงการ สําหรับปรับปรุงการดําเนินการ สรุปผลสําเร็จ ดังนั้น ขอมูลที่ไดจากการ

ติดตามโครงการ จึงใชเปนขอมูลสวนหนึ่งของการประเมินโครงการ 
  โครงการที่มีการติดตามอยางสม่ําเสมอจะทําใหการประเมินโครงการนั้น ๆ ทาํไดงาย

ข้ึน และมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงกวาโครงการที่ไมมีการติดตาม และขอมูลที่ไดจากการประเมินผล

ยังเปนเครื่องมือที่ชวยใหผูบริหารสามารถปรับปรุงระบบการวางแผน และบริหารแผน ดวยการใหขอมูล

ที่ตอเนื่อง ทําใหสามารถปรับสภาพการปฏิบัติใหเขากับสถานการณและสามารถควบคุมแผนและ

โครงการกระบวนการใหเปนไปตามทิศทางที่กําหนด และเกิดการใชทรัพยากรเปนไปอยางคุมคา        

การประเมินจงึมีความสําคญัตอการตัดสนิใจของผูบรหิารหรือผูมีอํานาจในการตดัสินใจ จะเห็นไดวาการ

ติดตามและการประเมินผล เปนเรื่องที่แยกกันไมออก เพราะขอมูลจากการตดิตามจะเปนประโยชนตอ

การประเมินผล ตองทําควบคูกันไป จงึมักจะเรียกรวมกันวา “การติดตามประเมนิผล”  
  การที่ผูบริหารใหความสําคัญกับการติดตามและประเมินผลซึ่งเปนเครื่องมือใน

การวางแผน และคนหาวิธีในการปรับปรุงงาน และนาํผลจากการติดตามและประเมินผลมาจัดทํา

หรือปรับปรุงยุทธศาสตรและเพ่ือใหการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติการเปนไปตามยุทธศาสตร 

ตลอดจนเปนการปฏบิตัิงานใหสอดคลองกับการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหมทีไ่ดยึดหลักการบริหารแบบ

มุงผลสัมฤทธิ์ (Result – Based Management หรือ RBM) อีกทั้งจําเปนที่บคุลากรในองคทุกสวน

จะตองรวมกันบริหารจัดการองคกร/แผนงาน/โครงการ ใหบรรลุวัตถุประสงค เปนรูปธรรม 

เนื่องจากการวางแผน/โครงการตางๆ นั้น ไมสามารถทําใหสําเร็จไดดวยคน ๆ เดียว การทํางานเปนทีม

จึงเปนสวนสําคัญที่จําเปนที่จะทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยนําผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงแนวทาง

การดําเนินการใหเหมาะสม บังเกิดผลในทางปฏิบัตไิดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 




