
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
(Work  Manual) 

 
 
 

การประเมินผลโครงการ (Work  Flow)   
 

กรมปศุสัตว ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
กองแผนงาน   กลุม่พัฒนาวิชาการ (วันที่จัดท า) 

11 สิงหาคม 2560 

 



 

สารบัญ 
 

หน้า 

1.  วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ                 1 

2.  ขอบเขต                   1 

3.  ค าจ ากัดความ                  1 

4.  หน้าที่ความรับผิดชอบ                  2 

5.  Work Flow กระบวนการ                 2 

6.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                  3 

7.  มาตรฐานงาน                   4 

8.  ระบบติดตามประเมินผล                 4 

9.  เอกสารอ้างอิง                  5 

10.  แบบฟอร์มที่ใช้                  5 



~ 1 ~ 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานการประเมินผลโครงการ (Work  Flow)   
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้กรมปศุสัตว์ มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน และเป็นการสร้างมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไป
ตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
 1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานทีแ่สดงให้เห็นถึงวิธีการท างานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม เพ่ือใช้ส าหรับการพัฒนา
และเรียนรู้ของผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ รวมถึงการยกระดับการปฏิบัติงานไปสู่ความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนใช้
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
 1.3 เพ่ือใช้แสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ รับบริการ ได้รับรู้  เข้าใจกระบวนการ
ปฏิบัติงานและใช้ประโยชน์จากกระบวนการดังกล่าวเพ่ือขอรับบริการที่ตรงกับความต้องการ 
 1.4 เพ่ือให้กระบวนการบริหารใช้ในการตรวจสอบหรือตัดสินว่าโครงการนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด 

2. ขอบเขต 
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนต้ังแต่กระบวนงาน ดังนี้  
 1) ศึกษาความเป็นมาของโครงการ  
 2) ก าหนดหรือเลือกรูปแบบและประเภทการประเมินผล  
 3) ศึกษาท าความเข้าใจโครงการให้กระจ่างแจ้ง 
 4) จ าแนกผลการด าเนินงานตามโครงการ  
 5) ก าหนดประเด็นและตัวชี้วัด  
 6) จัดท าโครงการประเมินผล 
 7) รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 
 8) รายงานการประเมินผล 

3. ค าจ ากัดความ 
 3.1 Evaluation   การประเมินผล เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยน าผลจาก 
     การวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด 
 3.2 Objective   วัตถุประสงค์การประเมิน เป็นการก าหนดสิ่งที่ต้องการประเมินเพ่ือตอบ 
     ปัญหาของโครงการ 
 3.3 Indicator  ตัวชี้วัด เป็นตัวแปรที่สามารถให้ค่าหรือบ่งบอกคุณลักษณะของโครงการ 
     ที่จะต้องน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน สามารถบ่งบอกการเปลี่ยนแปลง 
      เพ่ือใช้ในการตัดสินโครงการ 
 3.4 input  สิ่งที่ต้องการใส่เข้าไปเพื่อให้ได้ผลผลิต 
 3.5 Output  ผลที่ต้องการซึ่งเกิดจากกระบวนการ 
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ผู้อ านวยการกองแผนงาน รับผิดชอบ ลงนามในหนังสือถึงอธิบดีและส านัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง 
 หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย  รับผิดชอบ ตรวจสอบรายงานผลการประเมินที่เจ้าหน้าที่ได้ประเมินผล 
      ให้ถูกต้องก่อนเสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รับผิดชอบ ปฏิบัติงานประเมินผลโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย 
 (กองแผนงาน)    ตามรูปแบบกระบวนการที่ก าหนดไว้ 
  ส่วนราชการ       กองแผนงาน  กลุ่มพัฒนาวิชาการ 

5. กระบวนการประเมินผลโครงการ (Work  Flow)   
  
 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ระยะ 
เวลา แบบฟอร์ม 

เอกสาร 
อ้างอิง 

1 
 

 

ศึกษาความเป็นมา 
รายละเอียดและความ
ต้องการของโครงการ 

เจ้าหน้าท่ี
ประเมินผล - - 

เอกสารการ
ประเมิน
โครงการ 

2 

 
ก าหนดหรือเลือกรูปแบบ
และประเภทการ
ประเมินผล ที่จะน ามาใช้
ในการประเมินผลโดย
รูปแบบและประเภทการ
ประเมินผลที่เลือกต้อง
สอดคล้องกับโครงการที่
จะท าการประเมินผล 

เจ้าหน้าท่ี
ประเมินผล - - 

เอกสารการ
ประเมิน
โครงการ 

3 

 
เชิญเจ้าหน้าท่ีโครงการ 
ทีร่ับผิดชอบโครงการนั้น
และเจา้หน้าท่ีผูเ้กี่ยวข้อง  
มาปรึกษาหารือเพื่อสอบ 
ถามจุดหมายของโครงการ 
ตัวช้ีความก้าวหน้าตาม
เป้าหมาย และข้อ
สันนิษฐานเกี่ยวกับ
ความส าเร็จของโครงการ 

เจ้าหน้าท่ี
ประเมินผล - - 

เอกสารการ
ประเมิน
โครงการ 

4 

 
เขียนจ าแนกออกเป็น
ส่วนๆ ในลักษณะ 
เทียบเคียง เพื่อน าไปใช้
เปรียบเทยีบในการก าหนด
ประเด็นและตัวช้ีวัด 

เจ้าหน้าท่ี
ประเมินผล - - 

เอกสารการ
ประเมิน
โครงการ 

5 

 
ก าหนดประเด็นและ
ตัวช้ีวัดทีใ่นการประเมินผล 
ในระดับ Input ถึง 
Output หรือ ระดับ
ผลกระทบ 

เจ้าหน้าท่ี
ประเมินผล - - 

เอกสารการ
ประเมิน
โครงการ 

ศึกษาความเป็นมา 
ของโครงการ 

ก าหนดหรือเลือกรูปแบบ 
และประเภทการประเมินผล 

ศึกษาท าความเข้าใจโครงการ
ให้กระจ่างแจ้ง 

จ าแนกผลการด าเนินงาน 
ตามโครงการ 

ก าหนดประเด็นและตัวช้ีวัด 
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No 

Yes 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา แบบฟอร์ม 

เอกสาร 
อ้างอิง 

6 

 
เขียนโครงการประเมินผล 
เพื่อตรวจสอบหา
ข้อบกพร่องที่จะต้องแก้ไข
ก่อนท่ีจะน าไปด าเนินการ
ประเมินผลจริง พร้อมท้ัง
ออกแบบสอบถามและ
แบบสังเกตการณ์ที่ใช้ใน
การประเมินผล และขอ
อนุมัติจากหัวหน้าส่วน
ราชการ 
 
 

เจ้าหน้าท่ี
ประเมินผล - - 

เอกสารการ
ประเมิน
โครงการ 

7 

 
ลงพื้นที่รวบรวมข้อมลูจาก
แบบสอบถามและแบบ
สังเกตการณ์ และรวบรวม
ข้อมูลจากข้อมลูทุติยภมูิ
จากการสืบค้นทาง
อินเตอร์เนต็และวเิคราะห์
ข้อมูลที่ไดจ้ากการ
รวบรวมข้อมลู 

เจ้าหน้าท่ี
ประเมินผล - 

แบบติดตาม 
แบบสอบถาม 

และแบบ
สังเกตการณ ์

เอกสารการ
ประเมิน
โครงการ 

 

8 

 
น าเสนอผลการประเมิน 
แก่หัวหน้าส่วนราชการ
และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง  
เพื่อน าไปปรับปรุง
โครงการที่ก าลัง
ด าเนินการอยูห่รือน าไป
วางแผนโครงการใหม ่

เจ้าหน้าท่ี
ประเมินผล - - 

เอกสารการ
ประเมิน
โครงการ 

6. ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
 6.1 ศึกษาความเป็นมา รายละเอียด และความต้องการของโครงการ โดยขอรายละเอียดจากเจ้าของ
โครงการหรือผู้ยกร่างโครงการ 
 6.2 ก าหนดหรือเลือกรูปแบบและประเภทการประเมินผล ที่จะน ามาใช้ในการประเมินผลโดยรูปแบบ
และประเภทการประเมินผลที่เลือกต้องสอดคล้องกับโครงการที่จะท าการประเมินผล 
 6.3 ศึกษาท าความเข้าใจโครงการให้กระจ่างแจ้ง การประเมินผลจึงต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษา 
เค้าโครงการของโครงการที่จะประเมินผล ในกรณีที่ผู้ประเมินผลมิใช่เจ้าหน้าที่โครงการซึ่งอาจเป็นเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์งบประมาณหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบในการประเมินผล  การศึกษาเค้าโครงการของโครงการที่จะ
ประเมินผลจะท าได้โดยเชิญเจ้าหน้าที่ โครงการที่ รับผิดชอบโครงการนั้นและเจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้อง  
มาปรึกษาหารือเพ่ือสอบถามจุดหมายของโครงการ (Objective) ตัวชี้ความก้าวหน้าตามเป้าหมาย (Indicator) 
และข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับความส าเร็จของโครงการ  เมื่อได้ทราบโครงสร้างต่างๆของโครงการนั้นอย่างกระจ่าง
แจ้งแล้ว ผู้ประเมินผลจะต้องบันทึกไว้เพ่ือให้การวิเคราะห์เค้าโครงการง่ายยิ่งขึ้น  การบันทึกข้อความดังกล่าว 

จัดท าโครงการประเมินผล 

รวบรวมข้อมลู และวเิคราะห์
ข้อมูล 

รายงานการประเมินผล 

โครงการประเมินผล 

แบบสอบถาม  
แบบสังเกตการณ ์

ขออนุมัติโครงการ 
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ควรบันทึกข้อความโดยย่อให้กะทัดรัด รัดกุม เพ่ือแสดงให้เห็นเป้าหมายของโครงการอย่างชัดแจ้ง หรืออย่างน้อย
ที่สุดก็ควรบันทึกเป็นประเด็นและตัวชี้วัดไว้เพ่ือใช้ในการประเมินผลต่อไป 
 6.4 จ าแนกผลการด าเนินงานตามโครงการ โดยเขียนจ าแนกออกเป็นส่วนๆ ในลักษณะ เทียบเคียง  
กับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ 6.3 การจ าแนกในขั้นตอนนี้ก็เพ่ือน าไปใช้เปรียบเทียบในการก าหนดประเด็นและ
ตัวชี้วัด  
 6.5 ก าหนดประเด็นและตัวชี้วัด ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
      1. ระดับ Input ถึง Output โดยก าหนดหัวข้อโดยสรุปที่จะท าการประเมินผลในแต่ละระดับ  
และตัวชี้วัดจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลที่เกิดขึ้น (ท า) กับเป้าหมายหรือแผน (คิด) หรือเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐาน 
      2. ระดับผลกระทบ ซึ่งการก าหนดประเด็นในระดับผลกระทบจะใช้วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ของโครงการมาก าหนดเป็นประเด็นที่จะประเมินผล และการก าหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลกระทบ มีทั้งสิ้น  
2 วิธี ได้แก่ 1) ตัวชี้วัดจะเป็นลักษณะการดูการเปลี่ยนแปลงจากวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่ตั้ งไว้ 
และ 2) สร้างแบบจ าลองทางสถิติ 
 6.6 จัดท าโครงการประเมินผลเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือตรวจสอบหาข้อบกพร่องที่จะต้องแก้ไขก่อนที่
จะน าไปด าเนินการประเมินผลจริง ซึ่งรูปแบบของโครงการประเมินผลประกอบด้วย 1) ชื่อโครงการ  
2) หลักการและเหตุผล 3) วัตถุประสงค์การประเมิน 4) ขอบเขตการประเมิน 5) วิธีการประเมิน 6) งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย และ 7) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ พร้อมทั้งออกแบบสอบถามและแบบสังเกตการณ์ที่ใช้ในการ
ประเมินผล และขออนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ 
 6.7 การรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล  
      1. การรวบรวมข้อมูล โดยการลงพ้ืนที่รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบสังเกตการณ์ และ
รวบรวมข้อมูลจากข้อมูลทุติยภูมิจากการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต 
      2. การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ สัดส่วน อัตราส่วน เพ่ือเปรียบเทียบ 
หรือสร้างแบบจ าลองทางสถิติ ซึ่งจะวิเคราะห์อย่างไรบ้างนั้นขึ้นอยู่กับแผนแบบการประเมินผลที่เลือก 
 6.8 รายงานการประเมินผล เป็นการน าเสนอผลการประเมินแก่หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องให้
เห็นภาพทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนมาจากการด าเนินงานของโครงการรวมถึงปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่ผ่านการ
วิเคราะห์แล้วและมีประโยชน์ต่อโครงการ เพ่ือน าไปปรับปรุงโครงการที่ก าลังด าเนินการอยู่หรือน าไปวางแผน
โครงการใหม ่

7. มาตรฐานงาน 
 7.1 .ใช้รูปแบบของการประเมินผลโครงการเพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินผล 
 7.2 จัดท าแผนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้การประเมินผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 7.3 ข้อมูลต้องมีความถูกต้องตามหลักสถิติและครบถ้วนสมบูรณ์ 

8. ระบบติดตามประเมินผล 
 8.1 รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการในแต่ละกิจกรรม 
 8.2 ออกสุ่มส ารวจสังเกตการณ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและจัดเก็บตัวอย่างข้อมูลเชิงลึก
ในพ้ืนที่โครงการ 
 8.3 เข้าร่วมการประชุมการด าเนินโครงการ เพ่ือติดตามสถานการณ์ของการด าเนินโครงการ 
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9. เอกสารอ้างอิง 
 9.1 คู่มือการประเมินผลโครงการ ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 9.2 ข้อมูลทาง Internet 

10. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 10.1 แบบติดตามความก้าวหน้าของโครงการ 
 10.2 แบบสอบถาม  
 10.3 แบบสังเกตการณ์ 
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