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คูมือการปฏิบัติงานการประเมินผลโครงการ (Work  Flow)

1. วัตถุประสงค
1.1 เพ่ือใหกรมปศุสัตว มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน อยางเปนลายลักษณอักษร ท่ีแสดงถึง

รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตางๆ ของหนวยงาน และเปนการสรางมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ท่ีมุงไปสูการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานท่ีไดมาตรฐานเปนไป
ตามเปาหมาย ไดผลิตผลหรือการบริการท่ีมีคุณภาพ และบรรลุขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ

1.2 เพ่ือเปนหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงวิธีการทํางานอยางชัดเจนเปนรูปธรรม เพ่ือใชสําหรับการพัฒนา
และเรียนรูของผูเขามาปฏิบัติงานใหม รวมถึงการยกระดับการปฏิบัติงานไปสูความเปนมืออาชีพ ตลอดจนใช
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

1.3 เพ่ือใชแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกหรือผูรับบริการ ไดรับรู เขาใจกระบวนการ
ปฏิบัติงานและใชประโยชนจากกระบวนการดังกลาวเพ่ือขอรับบริการท่ีตรงกับความตองการ

1.4 เพ่ือใหกระบวนการบริหารใชในการตรวจสอบหรือตัดสินวาโครงการนั้นบรรลุตามวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด
2. ขอบเขต

คูมือการปฏิบัตงิานนี้ครอบคลุมข้ันตอนตัง้แตกระบวนงาน ดังนี้
1) ศึกษาความเปนมาของโครงการ
2) กําหนดหรือเลือกรูปแบบและประเภทการประเมินผล
3) ศึกษาทําความเขาใจโครงการใหกระจางแจง
4) จําแนกผลการดําเนินงานตามโครงการ
5) กําหนดประเด็นและตัวชี้วัด
6) จัดทําโครงการประเมินผล
7) รวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล
8) รายงานการประเมินผล

3. คําจํากัดความ
3.1 Evaluation การประเมินผล เปนกระบวนการตัดสินคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยนําผลจาก

การวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนด
3.2 Objective วัตถุประสงคการประเมิน เปนการกําหนดสิ่งท่ีตองการประเมินเพ่ือตอบ

ปญหาของโครงการ
3.3 Indicator ตัวชี้วัด เปนตัวแปรท่ีสามารถใหคาหรือบงบอกคุณลักษณะของโครงการ

ท่ีจะตองนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน สามารถบงบอกการเปลี่ยนแปลง
เพ่ือใชในการตัดสินโครงการ

3.4 input สิ่งท่ีตองการใสเขาไปเพ่ือใหไดผลผลิต
3.5 Output ผลท่ีตองการซึ่งเกิดจากกระบวนการ
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4. หนาท่ีความรับผิดชอบ
ผูอํานวยการกองแผนงาน รับผิดชอบ ลงนามในหนังสือถึงอธิบดีและสํานัก/กอง ท่ีเก่ียวของ
หัวหนากลุม/ฝาย รับผิดชอบ ตรวจสอบรายงานผลการประเมินท่ีเจาหนาท่ีไดประเมินผล

ใหถูกตองกอนเสนอตอผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน รับผิดชอบ ปฏิบัติงานประเมินผลโครงการตามท่ีไดรับมอบหมาย
(กองแผนงาน) ตามรูปแบบกระบวนการท่ีกําหนดไว
สวนราชการ กองแผนงาน กลุมพัฒนาวิชาการ

5. กระบวนการประเมินผลโครงการ (Work  Flow)

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผูรับ
ผิดชอบ

ระยะ
เวลา แบบฟอรม เอกสาร

อางอิง

1
ศึกษาความเปนมา
รายละเอียดและความ
ตองการของโครงการ

เจาหนาท่ี
ประเมินผล - -

เอกสารการ
ประเมิน
โครงการ

2

กําหนดหรือเลือกรูปแบบ
และประเภทการ
ประเมินผล ท่ีจะนํามาใช
ในการประเมินผลโดย
รูปแบบและประเภทการ
ประเมินผลท่ีเลือกตอง
สอดคลองกับโครงการท่ี
จะทําการประเมินผล

เจาหนาท่ี
ประเมินผล - -

เอกสารการ
ประเมิน
โครงการ

3

เชิญเจาหนาท่ีโครงการ
ท่ีรับผิดชอบโครงการน้ัน
และเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ
มาปรึกษาหารือเพ่ือสอบ
ถามจุดหมายของโครงการ
ตัวช้ีความกาวหนาตาม
เปาหมาย และขอ
สันนิษฐานเก่ียวกับ
ความสําเร็จของโครงการ

เจาหนาท่ี
ประเมินผล - -

เอกสารการ
ประเมิน
โครงการ

4

กําหนดประเด็นและ
ตัวช้ีวัดท่ีในการประเมินผล
ในระดับ Input ถึง
Output หรือ ระดับ
ผลกระทบ

เจาหนาท่ี
ประเมินผล - -

เอกสารการ
ประเมิน
โครงการ

ศึกษาความเปนมา
ของโครงการ

กําหนดหรือเลือกรูปแบบ
และประเภทการประเมินผล

ศึกษาทําความเขาใจโครงการ
ใหกระจางแจง

กําหนดประเด็นและตัวช้ีวัด
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No

Yes

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผูรับ
ผิดชอบ

ระยะ
เวลา แบบฟอรม เอกสาร

อางอิง

5

เขียนโครงการประเมินผล
เพ่ือตรวจสอบหา
ขอบกพรองท่ีจะตองแกไข
กอนท่ีจะนําไปดําเนินการ
ประเมินผลจริง พรอมท้ัง
ออกแบบสอบถามและ
แบบสังเกตการณท่ีใชใน
การประเมินผล และขอ
อนุมัติจากหัวหนาสวน
ราชการ

เจาหนาท่ี
ประเมินผล - -

เอกสารการ
ประเมิน
โครงการ

6

สวนยุทธศาสตรฯ เขต
ลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลจาก
แบบสอบถามและแบบ
สังเกตการณ และประมวล
ขอมูลสงกลับกองแผนงาน

สวน
ยุทธศาสตร

ฯ เขต

แบบสอบถาม
และแบบ

สังเกตการณ

เอกสารการ
ประเมิน
โครงการ

7

นําผลการประมวลผลมา
วิเคราะหและจัดทํา
สรุปผลการประเมิน
โครงการ

เจาหนาท่ี
ประเมินผล - -

เอกสารการ
ประเมิน
โครงการ

7

นําเสนอผลการประเมิน
แกหัวหนาสวนราชการ
และผูท่ีเก่ียวของ
เพ่ือนําไปปรับปรุง
โครงการท่ีกําลัง
ดําเนินการอยูหรือนําไป
วางแผนโครงการใหม

เจาหนาท่ี
ประเมินผล - -

เอกสารการ
ประเมิน
โครงการ

6. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
6.1 ศึกษาความเปนมา รายละเอียด และความตองการของโครงการ โดยขอรายละเอียดจากเจาของ

โครงการหรือผูยกรางโครงการ
6.2 กําหนดหรือเลือกรูปแบบและประเภทการประเมินผล ท่ีจะนํามาใชในการประเมินผลโดยรูปแบบ

และประเภทการประเมินผลท่ีเลือกตองสอดคลองกับโครงการท่ีจะทําการประเมินผล
6.3 ศึกษาทําความเขาใจโครงการใหกระจางแจง การประเมินผลจึงตองเริ่มตนดวยการศึกษา

เคาโครงการของโครงการท่ีจะประเมินผล ในกรณีท่ีผูประเมินผลมิใชเจาหนาท่ีโครงการซึ่งอาจเปนเจาหนาท่ี
วิเคราะหงบประมาณหรือเจาหนาท่ีซึ่งรับผิดชอบในการประเมินผล การศึกษาเคาโครงการของโครงการท่ีจะ
ประเมินผลจะทําได โดยเชิญ เจาหนาท่ี โครงการ ท่ีรับผิดชอบโครงการนั้ นและเจาหนาท่ีผู เก่ียวของ

จัดทําโครงการประเมินผล

โครงการประเมินผล

แบบสอบถาม
แบบสังเกตการณ

ขออนุมัติโครงการ

เก็บรวบรวมแบบสอบถาม
และประมวลผล

รายงานการประเมินผล

วิเคราะหผลและสรปุผลการ
ประเมิน
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มาปรึกษาหารือเพ่ือสอบถามจุดหมายของโครงการ (Objective) ตัวชี้ความกาวหนาตามเปาหมาย (Indicator)
และขอสันนิษฐานเก่ียวกับความสําเร็จของโครงการ เม่ือไดทราบโครงสรางตางๆของโครงการนั้นอยางกระจาง
แจงแลว ผูประเมินผลจะตองบันทึกไวเพ่ือใหการวิเคราะหเคาโครงการงายยิ่งข้ึน การบันทึกขอความดังกลาว
ควรบันทึกขอความโดยยอใหกะทัดรัด รัดกุม เพ่ือแสดงใหเห็นเปาหมายของโครงการอยางชัดแจง หรืออยางนอย
ท่ีสุดก็ควรบันทึกเปนประเด็นและตัวชี้วัดไวเพ่ือใชในการประเมินผลตอไป

6.4 กําหนดประเด็นและตัวชี้วัด ซึ่งแบงออกเปน 2 ระดับ ไดแก
1. ระดับ Input ถึง Output โดยกําหนดหัวขอโดยสรุปท่ีจะทําการประเมินผลในแตละระดับ

และตัวชี้วัดจะเปนการเปรียบเทียบระหวางผลท่ีเกิดข้ึน (ทํา) กับเปาหมายหรือแผน (คิด) หรือเทียบกับเกณฑ
มาตรฐาน

2. ระดับผลกระทบ ซึ่งการกําหนดประเด็นในระดับผลกระทบจะใชวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของโครงการมากําหนดเปนประเด็นท่ีจะประเมินผล และการกําหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลกระทบ มีท้ังสิ้น
2 วิธี ไดแก 1) ตัวชี้วัดจะเปนลักษณะการดูการเปลี่ยนแปลงจากวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการท่ีตั้งไว
และ 2) สรางแบบจําลองทางสถิติ

6.5 จัดทําโครงการประเมินผลเปนลายลักษณอักษร เพ่ือตรวจสอบหาขอบกพรองท่ีจะตองแกไขกอนท่ี
จะนําไปดําเนินการประเมินผลจริง ซึ่ งรูปแบบของโครงการประเมินผลประกอบดวย 1) ชื่อโครงการ
2) หลักการและเหตุผล 3) วัตถุประสงคการประเมิน 4) ขอบเขตการประเมิน 5) วิธีการประเมิน 6) งบประมาณ
คาใชจาย และ 7) ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ พรอมท้ังออกแบบสอบถามและแบบสังเกตการณท่ีใชในการ
ประเมินผล และขออนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ

6.6 เก็บรวบรวมแบบสอบถามและประมวลผล ใหสวนยุทธศาสตรฯ เขตลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลจาก
แบบสอบถามและสังเกตการณ และประมวลขอมูลสงกลับกองแผนงาน

6.7 วิเคราะหผลและสรุปผลการประเมิน นําผลการประมวลผลมาวิเคราะหและจัดทําสรุปผลการ
ประเมินโครงการ

6.8 รายงานการประเมินผล เปนการนําเสนอผลการประเมินแกหัวหนาสวนราชการและผูท่ีเก่ียวของ
ใหเห็นภาพท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนมาจากการดําเนินงานของโครงการรวมถึงปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะท่ีผาน
การวิเคราะหแลวและมีประโยชนตอโครงการ เพ่ือนําไปปรับปรุงโครงการท่ีกําลังดําเนินการอยูหรือนําไปวางแผน
โครงการใหม

7. มาตรฐานงาน
7.1 .ใชรูปแบบของการประเมินผลโครงการเพ่ือเปนหลักเกณฑในการประเมินผล
7.2 จัดทําแผนการปฏิบัติงานในแตละกิจกรรมไวอยางชัดเจน เพ่ือใหการประเมินผลบรรลตุามวัตถุประสงค
7.3 ขอมูลตองมีความถูกตองตามหลักสถิติและครบถวนสมบูรณ

8. ระบบติดตามประเมินผล
8.1 รายงานการติดตามความกาวหนาผลการดําเนินโครงการในแตละกิจกรรม
8.2 ออกสุมสํารวจสังเกตการณ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและจัดเก็บตัวอยางขอมูลเชิงลึก

ในพ้ืนท่ีโครงการ
8.3 เขารวมการประชุมการดําเนินโครงการ เพ่ือติดตามสถานการณของการดําเนินโครงการ
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9. เอกสารอางอิง
9.1 คูมือการประเมินผลโครงการ ศูนยประเมินผล สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
9.2 ขอมูลทาง Internet

10. แบบฟอรมท่ีใช
10.1 แบบติดตามความกาวหนาของโครงการ
10.2 แบบสอบถาม
10.3 แบบสังเกตการณ


