
 
 

  

คํานํา 
 

   ตามท่ีกระทรวงการคลังได้นำระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise 
Assessment Model : SE-AM) มาใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของทุกรัฐวิสาหกิจโดยเริ่มในปี 2563 
นั้น ได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการติดตามผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ และการคาดการณ์ผลการ
ดำเนินงานของตัวชี้วัด ทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เห็นถึงความจำเป็นของการพัฒนา
ระบบประเมินผล เพ่ือการพัฒนาต่อยอดจากโครงการระบบประเมินผล ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ 
ติดตาม ประเมินผล ในการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจที่มีความเหมาะสม  

    องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้นำเอาระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจมาใช้ในการ
ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การฯ  เพ่ือติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานและความสำเร็จของการ
ดำเนินงานในระดับแผนงานและโครงการให้กับผู้บริหารระดับสูงได้พิจารณาถึงองค์การฯ มีการดำเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกำกับกิจการที่ดี และมีการประเมินผลการ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง   

  ดังนั้น การติดตามและการประเมินผล จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทํางาน
ขององคกร และเปนการรองรับการเปลี ่ยนแปลงและสถานการณที ่จะเกิดขึ ้นในอนาคต งานพัฒนา
ประสิทธิภาพองค์กรและติดตามประเมินผล ส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร สำนักบริหาร จึงได
จัดทําคูมือการติดตามและประเมินผลองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปี 2563 ขึ้น ซึ่งไดจากการศึกษา     
คนควาจากแหลงขอมูลตาง ๆ และจากประสบการณของผูจัดทําโดยตรง และหวังเปนอยางยิ่งวาผลการศึกษา
ครั้งนี้จะเปนประโยชน์ โดยเฉพาะผูที่รับผิดชอบโครงการตางๆ   ไดรับความรูความเขาใจและสามารถนําไป
ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไว  ตอไป 
 
 

งานพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและติดตามและประเมินผล 
ส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร 

                                                                                   สำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
กันยายน  ๒๕63 
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การติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เปนคําที่มักจะใชควบคูกันการติดตาม
และประเมินผล จะชวยใหผูบริหารทราบวาการดําเนินงานเปนไปตามแผนหรือไมมีความกาวหนามีปญหา
อุปสรรคหรือไม เจาหนาที่ผูปฏิบัติจะไดแกไขหาอุปสรรคเหลานั้น  และปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นตอไป 
 การติดตาม  (Monitoring)  และ  การประเมิน  (Evaluation)  เปนกระบวนการที่แตกตางกัน มี
จุดหมายไมเหมือนกัน แตกระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน และเมื่อนําแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผลมาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม  จะชวยใหทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติสามารถกาํกับ 
ทบทวน และพัฒนางาน โครงการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 การดําเนินการโครงการใด ๆ ตองประกอบดวยองคประกอบพื้นฐาน ๓ สวน คือ 
 ๑.  การวางแผน (Planning หรือ Project Design)  
 เปนการศึกษาขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับโครงการ เพ่ือสรางวิสัยทัศนอันจะนําไปสูการกําหนดรายละเอียด
ในแตละสวนโครงการ ไดแก การกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายแนวทางการดําเนินงานและผลที่คาดวาจะได
รับ 
 ๒.  การดําเนินงาน/การปฏิบัติตามแผน (Implementation)  
 เปนขั้นตอนการบริหารงานเพื่อดําเนินกิจกรรมตามที่กําหนดไวในสวนของการวางแผน เปนการ 
บริหารจัดการทรัพยากรใหไปสูเปาหมายของโครงการ 
 ๓.  การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)  
เปนขั้นตอนที่มีบทบาทสําคัญตอการดําเนินโครงการ เพราะเปนการติดตามกํากับการดําเนินการของโครงการ 
เพ่ือปรับปรุงและตรวจสอบผลสําเร็จของโครงการวาเปนไปตามวัตถุประสงค/เปาหมาย/ตัวชี้วัดหรือไม 
 

วงจรการดําเนินงานโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วงจรการดําเนินโครงการ นั้น การติดตามและประเมินผลผลนับเปนองคประกอบสําคัญตอประสิทธิ
ภาพของการดําเนินงานและผลสําเร็จของโครงการและเปนกระบวนการหนึ่งของการบริหารที่มีความสําคัญไม
ยิ่งหยอนไปกวากระบวนการวางแผน (Planning) และการปฏิบัติตามแผน(Monitoring) และการประเมินผล  
(Evaluation) จะสามารถบงบอกถึงความกาวหนา ปญหาอุปสรรค ผลสําเร็จ และผลกระทบจากการ

การวางแผน 
(Planning) 

การติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) 

การดําเนินงาน/การปฏิบัติตามแผน 
(Implementation) 
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ดําเนินงาน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการกํากับ เรงรัด และปรับปรุง/ ยุติการดําเนินการ หรือเปนขอมูลในการ
พัฒนางานตอไป 
 
ความหมายของการติดตามและประเมินโครงการ 
 การติดตาม (Monitoring) โครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปจจัยนําเขา   
(Input) การดําเนินงาน (Process) และผลการดําเนินงาน (Output) เกี่ยวกับโครงการ เพื่อเปนขอมูลยอนก
ลับ (Feedback System) สําหรับการกํากับ ทบทวน และแกไขปญหาขณะดําเนินโครงการ 
 การประเมิน (Evaluation) โครงการ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและตัดสินคุณคา (Value 
Judgement) เกี่ยวกับปจจัยนําเขา การดําเนินงาน และผลการดําเนินโครงการ เพื่อเปนสารสนเทศสําหรับ
การปรับปรุงการดําเนินโครงการ สรุปผลสําเร็จของโครงการและพัฒนาโครงการตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมิน การติดตาม 

การจัดเก็บข้อมูล 

สารสนเทศจาก ข้อมูลที่รวบรวม 
บันทึกข้อมูลตาม

แบบฟอร์มที่กำหนด 

วิเคราะห์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

รายงานสารสนเทศ 

ประเมินและคาดการณ์ 
ผลการดำเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ 

1. ความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าและ
ปรับเปลี่ยนให้มีประสิทธิภาพ 
2. ประเมินและคาดการณ์ผลการดำเนินงาน
ล่วงหน้าในตัวชี้วัดที่มีความสำคัญ 
3. การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติการ 
4. นำเสนอข้อมูลเพ่ือการบริหาร 

1. ติดตามความก้าวหน้าเทียบกับการใช้
ทรัพยากร 
2. แก้ไขปัญหาขณะปฏิบัติงาน 
3. นำเสนอข้อมูลเพ่ือการบริหาร 
4. เพิ่มประสิทธิภาพเชิงบริหาร 
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หลักการติดตามโครงการ 

 การติดตาม (Monitoring) เปนกระบวนการในการบริหารงาน เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานที่จะ     
ชวยใหระบบการวางแผนและการบริหารงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาประสงคที่กําหนดไวโดยรวบรวม    
ขอมูลตามระบบงาน เชน เปาหมาย วิธีการ ผลการปฏิบัติงาน แลวนํามาวิเคราะหเพ่ือนําไปใชประโยชนในการ
ปรับปรุงแกไข และเพ่ือใหไดผลงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 การติดตามเปนวิธีการในการเรงรัดตรวจสอบการดําเนินงาน/โครงการ ใหดําเนินงานแลวเสร็จตาม
เวลา และการติดตามผลนั้นจะตองดําเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่องตลอดหวงเวลาการดําเนินงาน/
โครงการ อาจจะติดตามผลประจําทุกเดือน ๑ เดือน ๓ เดือนหรือตามความเหมาะสมในการเรงรัดงาน เปนตน 
 
ความสําคัญ 
 การติดตามผลจะมุงเนนขอมูลที่มีความสําคัญของโครงการ ดังนี้ 
 ๑. ผลการปฏิบัติงาน (ของผูรับผิดชอบ) หรือกิจกรรมเพื่อใชตรวจสอบดูวาไดปฏิบัติตามระยะเวลาที่
แผนไดกําหนดไวหรือไมรวมทั้งงบประมาณในการดําเนินงาน 
 ๒. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากร (Input) เพื่อตรวจสอบดูวาโครงการไดรับปจจัยหรือทรัพยากร
ทั้งดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไม 
 ๓.  ผลการดําเนินงาน (Outputs) เพื่อตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม
เพียงใดมีปญหาอุปสรรคอะไรบาง ทั้งในดานแผนงานและข้ันปฏิบัติงาน 
 
วัตถุประสงคการติดตามโครงการ 
 ๑.  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามแผน 
 ๒. เพื่อใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินงาน 
 ๓.  เพ่ือหาแนวทางแกไข ปรับปรุง การดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
 
วิธีการติดตามโครงการ 
 การติดตามเปนการเก็บและรวบรวมขอมูลซึ่งโดยทั่วไปกระทําไดหลายวิธีเชน เก็บและรวบรวมขอมูล
จากผูดําเนินงานโดยตรง/การสอบถามผูดําเนินโครงการ หรือผูใหดําเนินการจัดสงขอมูลตามแบบสอบถาม/
แบบรายงาน หรือดําเนินการทั้ง ๒ วิธีควบคูไปกับการไปดูสถานที่ปฏิบัติการ 
 หลังจากเก็บและรวบรวมขอมูลไดแลว จะนํามาประมวลวิเคราะหเปรียบเทียบผลงานกับเปาหมาย 
เพื่อประเมินความกาวหนาวาผลงานไดผลประการใด มีปญหาอุปสรรคหรือไมหากมีปญหาอุปสรรคเกิดขึ้นใน
ข ั ้ นตอนใด กล่ าวค ือ  ข ั ้ นตอนการวางแผน  (Planning) หร ือข ั ้ นตอนการปฏ ิบ ัต ิ ง านตามแผน  
(Implementation)  จะไดนํามาใชประโยชนหรือนําไปปรับปรุงแกไขจัดทํารายงานเปนระบบและตอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

 
ขั้นตอนการติดตามโครงการ 
 การติดตามโครงการจะมีขั้นตอนใหญๆ เชนเดียวกับขั้นตอนการดําเนินงานอื่น ๆทั่วไป คือ ขั้นตอน
การวางแผน, ปฏิบัติและสรุปหรือวินิจฉัย ซึ่งแตละขั้นตอนดังกลาวอาจแยกยอยดังนี้คือ ขั้นตอนการวางแผน
อาจประกอบดวย การกําหนดวัตถุประสงค, กําหนดขอบเขต, กําหนดและ/หรือสรางตัวชี้วัดความกาวหนาของ
การดําเนินโครงการ และกําหนดแหลงรวมทั้งวิธีการเก็บขอมูล ขั้นตอนปฏิบัติอาจประกอบดวย การเก็บ
รวบรวมขอมูล, วิเคราะหขอมูล, รายงานผล และกําหนดหรือเสนอแนะแนวทางแกไข ขั้นสุดทาย คือ ขั้นตอน
สรุปหรือวินิจฉัยนั้น อาจประกอบดวย การสรุปรายงานผลการติดตามงาน ในที่นี้จึงแบ่งขั้นตอนออกเปน ๖
ขั้นตอน คือ การกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามงาน การวางแผนการปฏิบัติหรือดําเนินการตาม
แผน การวิเคราะหขอมูล การรายงานและการวินิจฉัย/สั่งการ ซึ่งมีสาระแตละข้ันตอนโดยสรุป ดังนี้ 
 ๑. การกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตาม การติดตามโครงการเริ่มดําเนินการศึกษาและ
รวบรวมขอมูลของโครงการที่จะติดตาม วามีวัตถุประสงคหลักอะไร มีการกําหนดการติดตามหรือประเมินไว
หรือไม ถากําหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากนั้น
ศึกษาวา ผูใชผลตองการนําผลไปใชประโยชนอยางไร เมื่อใดขอมูลหลักๆ ที่ตองการคืออะไรตองการใหรายงาน
ผลเปนทางการหรือเปนลายลักษณอักษรหรือไม มีขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซึ่งการศึกษาดังกลาว
อาจใชวิธีการสัมภาษณและ/หรือสังเกตแลวนําผลที่ไดมากําหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม 
 ๒. วางแผนติดตาม นําวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามงานจากขอ ๑ มาวิเคราะหแลวเขียนราย
ละเอียด ซึ่งประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงคการติดตามแหลงขอมูล, เวลาที่เก็บขอมูล, วิธีการ
เก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือซึ่งสวนใหญจะเปนแบบสัมภาษณหรือ
แบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
 ๓. ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผน เปนการดําเนินการตามที่ระบุไว ขอ ๒ ซึ่งสิ่งสําคัญที่ตองการใน
ขั้นนี้คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนั้น แมจะวางแผนไวดีและไดขอมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิง
ปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพ่ิมเติมจนกวาจะไดครบขั้นตำ่ตามท่ีกําหนดไวตามแผน 
 ๔. การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามที่กําหนดไวแตละขอ โดย
อาจใชวิธีการทางสถิติพื้นฐาน เชน การแจงนับ,  คารอยละ,  คาเฉลี่ย,  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนตน หรือ
อาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix, การพรรณนาเปรียบเทียบ หรืออาจใชหลาย ๆวิธีประกอบกันตามความ
เหมาะสม 
 ๕. รายงานผล เปนการรายงานใหผูเกี่ยวของทราบโดยรายงานตามแบบที่กําหนดไวตามแผน ทั้งนี้
การรายงานผลการติดตามงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ไดตามความเหมาะสมของผูใช สําหรับ
โครงการขนาดใหญและมีความสําคัญมาก ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเปนรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบดวย บทคัดยอหรือบทสรุป สําหรับผูบริหารบทนําซึ่งประกอบดวย ความเปนมาของ
โครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการติดตาม ตอมาจะเปนบทที ่๑ 
ระเบียบวิธีการติดตามงานจะประกอบดวยขอบเขตการติดตาม ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ศึกษา การเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลแบบการรายงานผล บทที่ ๒ ผลการวิเคราะหขอมูล จะวิเคราะหตามวัตถุ
ประสงคการติดตามแตละขอเกี่ยวกับประเด็นที่จะวิเคราะห และผลที่ไดรับจากการติดตาม บทที่ ๓ สรุป และ 
ขอเสนอแนะ จะประกอบดวย สรุปผลการติดตามวัตถุประสงคแตละขอ และขอเสนอแนะในการปรับปรุง
โครงการ และสวนสุดทาย คือ บรรณานุกรม (ถามี) และภาคผนวก อยางไรก็ตามเนื้อหาดังกลาวไมไดกําหนด
ตายตัวแตอยางใด เปนเพียงแนวทางกวาง ๆ เทานั้น ผูติดตามผลสามารถปรับใชไดตามความเหมาะสม 



๕ 

 

 ๖. การวินิจฉัยสั่งการ หลังจากผูเกี่ยวของหรือผูมีอํานาจไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ 
เพ่ือแกไขปญหาที่ไดจากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทําโดยตรงหรือเสนอตามรายงานก็ไดตามความเหมาะสม 
 
ประโยชนของการติดตามโครงการ 
 การติดตามมีประโยชนที่สําคัญที่สุด คือ การนําไปใชแกปญหาตาง ๆ ระหวางดําเนินโครงการ
รองลงมา คือ ใชสําหรับวางแผนการจัดโครงการในอนาคต ซึ่งประโยชนตาง ๆ ถาจะแยกกลาวเปนขอ ๆ แลวมี
ดังนี้ 
 ๑. ทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการดําเนินโครงการ 
 ๒. ทราบขอดี/ขอบกพรอง ตลอดจนปจจัยที่ทําใหการดําเนินโครงการมีปญหาทําใหสามารถแกไขได
ทุกจุดอยางทันทวงที และ/หรือในโอกาสตอไป 
 ๓. ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการ 
 ๔. สามารถเก็บรวบรวม/วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ เพื่อนําเสนอผลการดําเนิน
โครงการในเชิงสถิติหรือวิทยาศาสตร ทําใหไดรับความเชื่อถือและการยอมรับจากผูเกี่ยวของ 
 ๕. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของกับโครงการ มีความสํานึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และ
กระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนคิดคนปรับปรุงโครงการอยางสมำ่เสมอ 
 ๖. ผูบริหารระดับตาง ๆ ของโครงการสามารถวินิจฉัย/สั่งการไดอยางรัดกุมมีเหตุผล 
 ๗. สรางสัมพันธภาพอันดีระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงานของโครงการตลอดจนผูเกี่ยวของ 
 ๘. เปนขวัญ/กําลังใจตอผูปฏิบัติ 
 ๙. เปนสารสนเทศสําหรับการประเมินผล 
 

หลักการประเมินผลโครงการ 
 การประเมินผล (Evaluation) เปนกระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล ของ
การดําเนินโครงการ และพิจารณาบงชี้ใหทราบถึงจุดเดนหรือจุดดอย ของโครงการอยางมีระบบ แลวตัดสนิใจ 
วาจะปรับปรุงแกไขโครงการ เพ่ือการดําเนินงานตอไป หรือจะยุติการดําเนินงาน การประเมินผลโครงการอยาง
มีระบบ ยอมจะมีสวนชวยใหผูบริหารโครงการ ไดตระหนักถึงคุณภาพของโครงการที่กําหนดไววา จะสามารถ
ใหมีความถูกตองและเหมาะสม ซึ่งจะตองสงผลใหโครงการนั้นดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว 
 
วัตถุประสงคการประเมินโครงการ 
 เนื่องจากการประเมินผลเปนการหาแนวทางในการตัดสินใจโดยไมมีเปาหมายเพื่อการคนหาความรู 
อยางการวิจัย แตงจะมุงคนหาสิ่งที่โครงการไดดําเนินการไปแลววาสิ่งใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงค
ของโครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินโครงการนั้นมีปญหาใดวาควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปาหมายของ
โครงการ ซึ่งอาจจะพิจารณาเกี่ยวกับการประเมินผลไดดังนี้ 
 ๑. การประเมินเปนเครื่องมือในการบริหารและการวางแผนอยางหนึ่งที่จะชวยตอบสนองตอภารกิจ 
ความตองการของหนวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๒. เพ่ือทราบความกาวหนา สภาพ ผลการดําเนินงาน ตลอดจนปญหาอุปสรรค 
 ๓. เพื่อเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุงแกไขขอบกพรองของการดําเนินงานโครงการ ยกเลิก
โครงการ ที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปน 



๖ 

 

 ๔. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณ 
 ๕. เปนความรับผิดชอบของผูบริหารทุกระดับที่จะตองผลักดันใหการดําเนินงาน/โครงการ หรือ
แผนงานตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนเกี่ยวของ 
ประชาชนหรือสังคมสวนรวมมากท่ีสุด 
 
 การประเมินโครงการมีหลักการสําคัญอย่างไรบางนั้นจําเปนตองพิจารณาจากความหมายและ
ความสําคัญของการประเมินเปนสําคัญ ดังนี้ 
 การประเมิน (Evaluation) หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามตัวชี้วัด โดยการ
เปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไว ดังนั้น การประเมินโครงการจึงหมายถึงการตัดสินคุณคาของ
โครงการ โดยเก็บขอมูลจาก ตัวชี้วัด ที่กําหนดขึ้น และนําขอมูลมาเปรียบเทียบกับ เกณฑ หรือ มาตรฐาน เพ่ือ
แสดงถึงความสําเร็จของโครงการ 
 จากหมายดังกลาว จะเห็นไดวา การประเมินจะตองเกี่ยวของกับคํา ๓ คํา คือ ตัวชี้วัดเกณฑ และ
มาตรฐาน ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน จึงขออธิบายความหมายของคําทั้ง ๓ คํา ดังนี้ 
 ตัวช้ีวัด (Key performance Indication: KPI) หมายถึงตัวประกอบ ตัวแปรหรือคาที่สังเกตไดซึ่งใชบ
งบอกถึงสถานภาพหรือสะทอนลักษณะหรือผลของการดําเนินงาน 
 เกณฑ (Criteria) หมายถึง ระดับท่ีแสดงถึงความสําเร็จของการดําเนินงานหรือผลที่ไดรับ 
 มาตรฐาน (Standard) หมายถึง ระดับการปฏิบัติที่แสดงถึงความสําเร็จอันเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป 
 ตัวอยาง การประเมินผลผลิตของโครงการโดยตรง (Output Evaluation) ซ่ึงเปนผลที่เกิดขึ้นโดยตรง
ทันทีจากโครงการ สามารถพิจารณาการบรรลุผลเบื้องตนไดจาก ตัวชี้วัดในเรื่องเวลางบประมาณที่ใชสัดสวน
ของงานทีท่ําเสร็จ และสัดสวนพื้นที่ท่ีไดรับผล โดยเปรียบเทียบกับ เกณฑดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน ตัวช้ีวัด เกณฑ 
การบรรลุผลเบื้องตนของโครงการ ๑. เวลาที่เสร็จ งานเสร็จกอนเวลาหรือทันเวลา 

ที่กําหนด 
๒. งบประมาณท่ีใช งบประมาณท่ีใชจริงนอยกวา 

หรือเทากับงบประมาณที่ไดรับ 
๓. สัดสวนของงานที่ทําเสร็จ งานเสร็จ ๑๐๐ % ตามเปาหมาย 
๔. สัดสวนพื้นที่ท่ีไดรับผล    พ้ืนที่เปาหมายไดรับผลอยาง 

นอย ๙๐ % 
 
ความสําคัญของการประเมิน 
 ในการดําเนินโครงการ จําเปนอยางยิ่งที่ทุกฝายที่เกี่ยวของกับโครงการจะตองทราบถึงความเปนไปได 
ความพรอม ความกาวหนา และความสําเร็จของโครงการ ดังนั้น ขอมูลที่ไดจากการประเมิน จะชวยตอบ
คําถามตาง ๆ ไดถาการดําเนินงานปราศจากการประเมิน ผูปฏิบัติจะไมทราบถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
ความพรอม ความเหมาะสมของการดําเนินงานและเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน ก็จะไมทราบวาผลการดําเนินงาน
เปนอยางไรบาง ควรยกเลิก หรือปรับหรือขยายโครงการหรือไมอยางไร ทั้งนี้เพราะไมมีสารสนเทศจากการ
ประเมินมาชวยสนับสนุนการตัดสินใจนั่นเอง 



๗ 

 

 ดังนั้นสารสนเทศที่ไดจากการประเมินจึงเปนสารสนเทศที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจของผูบริหาร
หรือผูมีอํานาจในการตัดสินใจ ผูประเมินจึงมีบทบาทสําคัญในการนําเสนอผลการประเมินในลักษณะที่
เหมาะสมกับผูใชผลการประเมินแตละกลุม 
 
ผูที่ทําหนาที่ประเมินสามารถแบงไดเปน ๒ กลุมคือ 
 ๑). ผูประเมินภายใน (Internal Evaluator) ไดแก ผูประเมินที่เปนบุคคลที่ปฏิบัติงานในโครงการนั้น
ซ่ึงเปนผูที่รับผิดชอบตอโครงการนั้นโดยตรง 
 ๒). ผูประเมินภายนอก (External Evaluator) ไดแก  ผูประเมินที ่เปนบุคคลภายนอกที ่ไมได
ปฏิบัติงานในโครงการและไมมีสวนในการดําเนินการโครงการนั้นโดยตรง ซึ่งอาจเปนบุคคลจากหนวยงานอ่ืน
ภายใตสังกัดเดียวกัน แตอยูนอกโครงการ หรืออาจเปนบุคคลตางสังกัดก็ได 
 กรณีที่ผูประเมินเปนบุคคลภายนอก ผูประเมินจะตองพยายามสรางความเขาใจแกผูปฏิบัติงานใน
โครงการวา การประเมินไมใชการจับผิด แตเปนการนําเสนอขอมูลเพ่ือใหเกิดประโยชนตอการดําเนินโครงการ 
โดยเฉพาะนําเสนอตอผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการตัดสินใจ ขอมูลดังกลาวจะเปนทางเลือกสําคัญเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจตอการดําเนินโครงการวาจะปรับขยาย เปลี ่ยนแปลงโครงการในลักษณะใดจึงจะ
เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อใหผูปฏิบัติงานในโครงการเกิดความรูสึกที่ดีตอการประเมินและยอมรับการประเมินวา
กิจกรรมสรางสรรคไมใชทําลาย ซึ่งจะสงผลตอการใหความรวมมือในการเก็บและรวบรวมขอมูลของผูประเมิน 
 
บุคคลที่จะเปนนักประเมินที่ดีควรจะตองมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 ๑). เขาใจในสิ่งที่ตองการประเมินอยางชัดเจน เพ่ือนําไปสูการวางแผนและดําเนินการประเมินอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 ๒). ควรเปนนักวิจัยที่ดีดวย เพราะขอมูลที่ใชในการประเมินเกิดจากกระบวนการวิจัยดังนั้นการ
ประเมินจะมีคุณภาพก็ตอเมื่อเริ่มจากการไดขอมูลที่มีคุณภาพ ความแตกตางของการวิจัย และการประเมินอยู
ที่การวิจัย เนนการสรางองคกรความรูใหมสนใจความจริง (Fact) ของสิ่งตางๆ แตการประเมิน เนนการตัดสิน
คุณคา มงุผลในทางปฏิบัติคือ การนําไปใชประโยชนการประเมินจึงมีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากกวา 
 ๓). ตองมีความรูความเขาใจในเชิงปรัชญา กลาวคือ นอกจากนักประเมินจะตองมีความรูทฤษฎีการ
ประเมินและรูปแบบตาง ๆ แลว นักประเมินจําเปนตองรูจักพิจารณาเบื้องหลังแนวความคิดของการสราง
ทฤษฎีการประเมินแตละทฤษฎีดวย เพราะนักประเมินจะตองทําหนาที่เปนผูตัดสินคุณคาดังนั้นจึงตองมี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกรูปแบบการประเมินที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ 
 ๔). ตองรูจักการประนีประนอม เพราะนักประเมินจะตองเกี่ยวของกับบุคคลหลายฝาย ไดแก คณะผู
ประเมินเอง ผูบริหาร ผูปฏิบัติการในโครงการ ผูสนับสนุนดานการเงิน ผูรับผลจากโครงการ ฯลฯ จึงตองรูจัก
การประสานประโยชนบนพื้นฐานของความยุติธรรม ใหเกิดแกทุกฝายอยางเหมาะสม 
 
ประเภทของการประเมิน 
 การประเมินมีอยูดวยกันหลายลักษณะซึ่งพิจารณาจัดหาประเภทของการประเมินสามารถแบงไดเปน 
๒ กลุมใหญดังนี้ 
 ๑. แบงตามวัตถุประสงคการประเมิน แบงไดเปน ๒ ประเภท คือ 
  ๑.๑ การประเมินความกาวหนา (Formative Evaluation) เพื่อการปรับปรุงเปนสําคัญ  
ซึ่งมักจะใชประเมินผลระหวางการวางแผนหรือระหวางดําเนินโครงการ ผลที่ไดจาก Formative Evaluation 



๘ 

 

จะชวยตั้งวัตถุประสงคของโครงการใหเปนไปตามเปาหมายที่แทจริง และจะชวยตรวจสอบความกาวหนา
โครงการวาดําเนินการไดผลอยางไร 
  ๑.๒ การประเมินผลสรุปของโครงการ (Summative Evaluation) เปนการประเมินเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ เพื่อนําผลไปประกอบการตัดสินใจ วาโครงการไดบรรลุเปาหมายหรือไมอยางไร ตลอดจน
รายงานถึงสภาพโครงการวาประสบผลสําเร็จหรือลมเหลวเพียงใด ควรจะปรับปรุง แกไข สานตอหรือยกเลิกโครงการ 
 ๒. แบงตามชวงเวลาของการประเมิน ดังนี้ 
  ๒.๑ การประเมินความตองการจําเปน (Needs Assessment) เปนการประเมินความตอง
การจําเปนของโครงการในเบื้องตนกอนที่จะจัดทําโครงการใด ๆ เปนการประเมินที่มีประโยชนตอการวาง
นโยบายและการวางแผนเพ่ือใหไดแนวคิดของการจัดทําโครงการที่สามารถสนองตอบความตองการของกลุม 
เปาหมายได 
  ๒.๒ การประเมินความเปนไปได (Feasibility Study) เปนการประเมินเพื่อพิจารณาความ
เปนไปไดของโครงการที่จะดําเนินการศึกษาวิเคราะหถึงปจจัย/เงื่อนไข ที่จําเปนตอความสําเร็จของโครงการ 
ซึ่งมักจะประเมินในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหาร 
  ๒.๓ การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation) เปนการประเมินสิ่งที่ปอนเขาสูโครง
การวามีความเหมาะสมเพียงใดกอนที่จะเริ่มโครงการ สิ่งที่ปอนเขา เชน คน วัตถุดิบอุปกรณเครื่องมือและ
งบประมาณ เปนตน 
  ๒.๔ การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินกระบวนการ
ดําเนินการที่กําหนด ทําการประเมินในขณะที่โครงการกําลังเดินการอยูโดยใชผลการประเมินเพ่ือปรับปรุงหรือ
เพ่ิมเติมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ซึ่งมีลักษณะครอบคลุมการประเมินความกาวหนา (Formative 
Evaluation) ของโครงการ 
  ๒.๕ การประเมินผลผลิต (Output /Product Evaluation) เปนการประเมินผลที่ไดจาก
โครงการโดยตรงและเปนผลที่คาดหวังจากโครงการวาผลที่ไดเปนไปตามวัตถุประสงค/เปาหมาย ของโครงการ
มากนอยเพียงใด 
  ๒.๖ การประเมินผลกระทบ (Outcome/ Impact Evaluation) เปนการประเมินผลที่ได
จากผลของโครงการทั้งที ่คาดหวังและไมไดคาดหวังซึ่งเปนผลบวกและผลลบ เพื่อนําผลไปประกอบการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ เชนการยกเลิก หรือดําเนินโครงการตอไป 
 
ขั้นตอนการประเมิน 
 ในการประเมินแตละครั้งผูประเมินจําเปนตองดําเนินงานตามขั้นตอนการประเมินผลดังตอไปนี้ 
  ๑. การวิเคราะหโครงการที่จะประเมิน 
  ๒. การศึกษารูปแบบของการประเมิน 
  ๓. การกําหนดประเด็นของการประเมิน 
  ๔. การพัฒนาตัวชี้วัดและกําหนดเกณฑ 
  ๕. การออกแบบประเมิน 
  ๖. การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  ๗. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ๘. การวิเคราะหขอมูล 
  ๙. การตัดสิน ผลสรุปผลและอภิปรายผลการประเมิน 



๙ 

 

สําหรับรายละเอียดและข้ันตอนมีดังนี้ 
 ๑. การวิเคราะหโครงการที่จะประเมิน เปนการศึกษารายละเอียดของโครงการและความสัมพันธ
ระหวางสวนตาง ๆ ของโครงการที่จะประเมิน เพื่อใหผูประเมินเกิดความรูและความเขาใจโครงการ ตั้งแต
หลักการและเหตุผลของโครงการ วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ การเก็บขอมูลการวิเคราะหขอมูล จนถึงผลของ
โครงการ การวิเคราะหโครงการอยางละเอียดรอบคอบจะเปนสวนสําคัญที่ทําใหผูประเมินเกิดแนวคิดตาง ๆ ที่
จะนําไปสูการกําหนดประเด็นของการประเมินไดดังนั้น การวิเคราะหโครงการที่จะประเมินจึงเปนขั้นตอนที่
สําคัญอยางยิ่งในข้ันตอนแรกของการประเมิน 
 ๒. การศึกษารูปแบบของการประเมิน ผูประเมินตองมีความรูเกี ่ยวกับรูปแบบของการประเมิน 
(Model) แบบตาง ๆ อยางกวางขวาง รูปแบบการประเมินแตละแบบจะไดมาจากแนวความคิดของผูพัฒนา
รูปแบบแตละบุคคล และการศึกษารูปแบบการประเมินหลาย ๆ แบบนั้น จะทําใหผูประเมินไดเห็นทางเลือกที่
หลากหลายที่จะนําไปสูการเลือกรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดกับโครงการที่จะประเมิน แตโดยสวนใหญโครงการแต
ละโครงการไมสามารถประเมินโดยใชรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอยางเดียวเสมอไป ผูประเมินจึงใชการผสมผสาน
หลาย ๆ รูปแบบ เพ่ือใหผลประเมินสมบูรณที่สุดเทาที่จะทําได 
 ๓. การกําหนดประเด็นของการประเมิน ผูประเมินตองกําหนดประเด็นการประเมินอยางเหมาะสม
เพื่อจะนําไปสูการกําหนดรายละเอียดในขั้นตอนตอไป อยางสมบูรณตามประเด็นที่กําหนด ผูประเมินสามารถ
กําหนดประเด็นของการประเมินไดจากการวิเคราะหโครงการที ่จะประเมิน (ขั้นตอนที่๑) ผสมผสานกับ
การศึกษารูปแบบของการประเมิน (ขั้นตอนที่๒ ) ทั้งนี้ผูประเมินจะตองคํานึงถึงความตองการของผูใชผล
ประเมินซึ่งอาจจะเปนผูใหทุน ผูบริหาร ผูมีอํานาจตัดสินใจ เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ ฯลฯ เพ่ือใหผลจากการ
ประเมินประโยชนอยางแทจริง 
 ๔. การพัฒนาตัวชี้วัดและการกําหนดเกณฑ ในการประเมินสิ่งที่สําคัญที่จะทําใหเกิดความเชื่อถือใน
ผลการประเมินไดยอมขึ้นอยูกับคุณภาพของตัวชี้วัด (Indicator) และเกณฑ (Criteria) ดังนั้น ขั้นตอนสําคัญ
ของการประเมินอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือ การพัฒนาตัวชี้วัดและการกําหนดเกณฑที่เหมาะสม ตัวชี้วัดแตละตัวจะ
ไดมาจากประเด็นของการประเมินที่ผูประเมินไดกําหนดไวในขั้นตอนที่ ๓ ผูประเมินตองตองหาตัวชี้วัดที่
สามารถแสดงประสิทธิภาพของแตละประเด็นใหชัดเจนที่สุดซึ่งสามารถสังเกตหรือวัดได เพื่อเปนเกณฑตัดสิน
ไดวาผลการดําเนินงานของโครงการที่พิจารณาจากตัวชี้วัดแตละตัวนั้นประสบความสําเร็จ  เปนไปตามเกณฑ
มากนอยเพียงใด 
 ๕. การออกแบบประเมิน หลังจากที่ไดกําหนดประเด็นของการประเมินตัวชี้วัด/เกณฑที่เหมาะสม  
แลวก็เริ่มออกแบบประเมินไดเริ่มตั้งแตการผสมผสานความคิดทั้งหมดเปนรูปแบบการประเมินที่เลือกใชให
เหมาะสมกับโครงการที่จะประเมิน การกําหนดวิธีการประเมิน การสุ มตัวอยาง ตัวชี้วัดและเกณฑที่จะใช   
แหลงขอมูลที่ตองการ เครื่องมือที่ใช และการวิเคราะหขอมูลการออกแบบ การประเมินจึงเปนเสมือนแนว
ทางการประเมินที่ผปูระเมินไดเตรียมการออกแบบไวสําหรับแตละโครงการ 
 ๖. การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ขั้นตอนนี้จะสอดคลองกับขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมขอมูล กลาวคือ ถาผูประเมินเลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลวิธีใด เครื่องมือที่ใชตองสอดคลองกับ
วิธีการนั้น เชน ถาใชวิธีการสอบ เครื่องมือที่ใช  คือ แบบสอบ ถาใชวิธีการสอบถามเครื ่องมือที ่ใชก็คือ 
แบบสอบถาม ผูประเมินจําเปนตองมีความรูในเรื่องการสรางเครื่องมือแตละชนิดใหมีคุณภาพ เพราะผลการ
ประเมินจะเชื่อถือไดมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นกับเครื่องมือที่มีคุณภาพเปนสําคัญ ซึ่งขอควรคํานึงในการ       
สรางแบบสอบถามพิจารณาไดดังนี้ 
 



๑๐ 

 

  ๖.๑ คําถามตองงาย กระชับ ชัดเจน อานแลวเขาใจตรงกันวาผูถามตองการจะถามอะไร 
  ๖.๒ ในแตละคําถามควรถามประเด็นเดียว 
  ๖.๓ การตั้งคําถามตองไมเปนการถามนําหรือชี้แนะคําตอบ 
            ๖.๔  เรียงลําดับขอคําถามจากงายไปหายาก จากทั่วไป ไปหาเฉพาะเจาะจงหรือเรียงลำดับ
 เหตุการณ 
  ๖.๕ ตองคํานึงถึงความรูประสบการณและวัยของของผูตอบเสมอ 
  ๖.๖ มีคําชี้แจงชัดเจนวาจะใหผูตอบตอบอยางไร 
  ๖.๗ สรางแบบสอบถามแลวควรทดลองใช (Try Out) กอนทุกครั้ง 
 ๗. การเก็บรวบรวมขอมูล หลังจากไดออกแบบประเมินไวแลว ผูประเมินตองลงมือเก็บรวบรวม      
ขอมูลตามที่ตองการ โดยอาจจะใชวิธีการหลาย ๆ อยาง เชน การสอบ การสังเกต การสัมภาษณ การสอบถาม 
ซึ่งการเลือกใชวิธีการใดยอมข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการประเมินและลักษณะขอมูลที่ตองการเปนสําคัญ 
 ๘. การวิเคราะหขอมูล เมื่อผูประเมินเก็บรวบรวมขอมูลที่ตองการไดแลวผูประเมินตองทําการวิ
เคราะหขอมูลโดยวิธีการทางสถิติที่เหมาะสมเพื่อใหไดผลออกมาตามวัตถุประสงคของการประเมิน 
 ๙. การตัดสินผลการดําเนินงาน สรุปผล และอภิปรายการประเมิน หลังจากไดผลการวิเคราะห     
คาสถิติแลว ผูประเมินจําเปนตองตัดสินวาโครงการดังกลาวดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพเพียงโดยพิจารณา
ทั้งผลผลิต (Output /Product) และผลลัพธ (Outcome/Impact) จากนั้นผูประเมินจะตองสรุปผลการ
ประเมินใหเห็นภาพรวมทั้งหมดและเพ่ือใหเกิดแนวความคิดเชิงสรางสรรคผูประเมินจําเปนตองอภิปรายผลการ
ประเมินดวย เพ่ือจะไดทราบเหตุผลตาง ๆ ที่เกิดผลการประเมินดังเชนที่ปรากฏ 
 ๑๐. การเขียนรายงานการประเมิน เมื่อการประเมินไดเสร็จสิ้น ผูประเมินตองเขียนรายงานการ
ประเมิน โดยนําเสนอการดําเนินการประเมินโครงการทุกขั้นตอน เพื่อใหผูอื ่นไดรับทราบและเขาใจการ
ประเมิน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารและผูมีอํานาจในการตัดสินใจ เทคนิคการเขียนรายงานการประเมินจึงมี
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง 
 
ประโยชนของการประเมินโครงการ 
 ๑. การประเมินผลเปนภารกิจที่สําคัญของระบบการวางแผนและบริหารแผน/โครงการเนื่องจากการ
ประเมินโครงการเปนการตรวจสอบและควบคุมชนิดหนึ่ง ซึ่งดําเนินงานอยางมีระบบทั้งปจจัยนําเขา (Input)  
กระบวนการ (Process) และผลการดําเนินงาน (Outputs) จะไดรับการตรวจสอบทุกขั้นตอนและนํามาซึ่ง    
ขอมูลที่จําเปนอันเปนขอมูลยอนกลับที่จะนํามาใชปรับปรุงการดําเนินงาน เพราะนอกจากจะชี้ใหเห็นขอบก 
พรองของการปฏิบัติงานแลว ยังชี้ใหเห็นผลการปฏิบัติงานซึ่งไมสามารถทราบไดจากกระบวนการวางแผน 
 ๒. เปนเครื่องมือที่จะชวยให้ผู้บริหารสามารถปรับปรุงระบบการวางแผนและบริหารแผนดวยการใหข
อมูลที่ตอเนื่อง ทําใหสามารถปรับสภาพการปฏิบัติใหเขากับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงสามารถควบคุมแผน
และโครงการใหเปนไปตามทิศทางท่ีกําหนดไว 
 ๓. การประเมินชวยใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางคุมคาหรือเกิดประโยชนตอประชาชนเพราะการ
ประเมินโครงการจะตองวิเคราะหทุกสวนของโครงการ ขอมูลหรือปจจัยใดที่เปนปญหาจะไดรับการปรับปรุงแก
ไขเพ่ือใหสามารถปฏิบัติไดหรือใชในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมคุมคา ทรัพยากรทุกชนิดไดรับการจัดสรรให
อยูในจํานวนหรือปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอแกการดําเนินงาน 
 
 



๑๑ 

 

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๙ (๒๕๔๕ – ๒๕๔๙) ยุทธศาสตรการดำเนินงาน
ภายใต้แผนปฏิบัติการ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ตลอดจน
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีที่มุ่งใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ และสอดคลองกับกระบวนการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม (New public Management)  
ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)  

ในการกำหนดวิสัยทัศน์การดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์เพ่ือให้มีภาพที่คาดหวังของการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน จึงได้กำหนดช่วงระยะเวลาของการดำเนินงานออกเป็น 3 ช่วงเวลา และกำหนดเป้าหมาย
ระยะยาวเพ่ือสร้างแผนที่นำทางไปสู่เป้าหมายในแต่ละช่วงเวลาให้ชัดเจนไว้ดังนี้ 

ปี 2563 – 2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2579 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ตัวขับเคลื่อนเชิงคุณค่า (Value Driven)   

ex situ 

การอนุรักษ์นอก
ถิ่นที่อยู่อาศัย 

Edutainment 

เป็นสวนสวยแห่งการ
เรียนรู้ ที่มีกิจกรรม

สนุกสนานเพลิดเพลิน น่า
ตื่นเต้น เพ่ือส่งเสริมให้

เกิดการเรียนรู้ภายในสวน
พฤกษศาสตร์ 

Green & Clean 
Organization 

เป็นองค์กรที่รักษา
สิ่งแวดล้อมและ

รับผิดชอบต่อสังคม 

Learning & 
Innovation 

เป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรมและการ

เรียนรู้ 

Leading Botanical Garden of 
Thailand สร้างและยกระดบัการ

เป็น Icon of Thailand โดยเป็นที่
รู้จักและยอมรับในภูมภิาคเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใตแ้ละมีทิศทางก้าวสู ่ 

Asia  Outstanding  Botanical 
Garden in SE-Asia   

The Necessary 
Organization for 

Thailand  เป็นองค์กรหลัก
ด้านการอนุรักษ์และสำรอง
พันธุกรรมพืชพร้อมใช้งาน      

โดยเป็นที่รู้จักยอมรับในภูมิภาค
เอเชียและมีการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือเข้าสู่การเป็นสวน

พฤกษศาสตร์ระดับโลก 
Outstanding Botanical 
Garden in the World  

 

รักษาสถานะของการเป็น Leading Botanic Garden ภายในประเทศและภมูิภาค ซึ่งเป็นแหล่งอนุรกัษ์
พรรณพืชที่สำคัญระดับประเทศ และเผยแพร่บทบาทให้เป็นท่ียอมรบัเป็นระดับสากล  

โดยมีความเช่ียวชาญพิเศษในพืชวงศ์ขิงข่า กล้วยไม้ และไมห้ายาก และการวิชาการทางพฤกษศาสตร ์

  มุ่งสู่การเป็น 
สวนพฤกษศาสตร์เขต
ร้อนระดับโลก  
 

Word Class Tropical 
Botanic Garden 

 



๑๒ 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์การดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2561-2565  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563-2565) 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
(Strategic Objective : SO) โดยกำหนดไว้ 4 ประเด็น ประกอบด้วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นด้วยการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   มุ่งสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และจัดการด้านสวนพฤกษศาสตร์ โดยใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับระบบ 5G 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  สร ้างม ูลค ่าเพ ิ ่มเช ิงส ังคมและพาณิชย ์  จากการประกอบกิจการ
พฤกษศาสตร์รวมทั ้งผลิตผลงานเพื ่อนำสู ่การใช้ประโยชน์และการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู ่การเป็น
องค์กรสมรรถนะสูง 

 
แผนภาพ แสดงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนการปฏิบัติการประจำปี  
  แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์กระทรวง 

ยุทธศาสตร์ อ.ส.พ. 

เป้าหมายการ
ให้บริการ อ.ส.พ. 

ผลผลิต 

กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมย่อย/
โครงการย่อย 

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 

โครงการ 

กิจกรรมตาม
งบประมาณ 

แผนงาน ระดับ อ.ส.พ./ 
ระดับ สำนัก/ส่วน 

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

เป้าหมาย งบประมาณ 

งบประมาณ ผลการ
ดำเนินงาน 

งาน/โครงการสำคัญ 
ส่งผลต่อเป้าหมาย ยุทธศาสตร/์นโยบายรัฐบาล 
นโยบายกระทรวง/ นโยบาย อ.ส.พ. โครงการ 

ต่อเนื่อง และใช้งบประมาณสูง 



๑๓ 

 

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะหโครงการที่จะประเมิน โดยศึกษารายละเอียดของโครงการตั้งแตหลักการและ
เหตุผลโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ ผลสัมฤทธิ์ของงานตัวชี้วัดผลงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน งบประมาณ 
 ๒. จัดทําและปรับปรุงแบบรายงานผลความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
 ๓. ใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการรายงานความกาวหนาของโครงการใหแกหนวยงานตาง ๆ 
 ๔. รวบรวม และวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงานในแตละชวงโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ใหสอดคลอง
กับเปาหมาย/ตัวชี้วัด ที่ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป 
 ๕. จัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เปนรายไตรมาสเพื่อนําเสนอ
ผู้บริหารทราบถึงผลการดําเนินโครงการของอ.ส.พ. พรอมทั้งสรุปปญหา อุปสรรค ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือ
เปนแนวทางใหผูบริหารพิจารณานําผลไปใชปรับปรุงโครงการในระหวางดําเนินโครงการ 
 ๖. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป เพ่ือนําเสนอตอผู้บริหารทราบ 
 ๗. เผยแพรการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปทางระบบ Internet      
ของ อ.ส.พ. 
 
ผลสําเร็จของงานและการนําไปใชประโยชน 
 ๑. ผูบริหารของอ.ส.พ.ไดทราบถึงการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปทั้งปญหาอุปสรรค  
ขอเสนอแนะ ขอสังเกตในการวางแผน/โครงการ/กิจกรรม ใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมทั้งนําผลการดําเนินงาน
มาใชประกอบการจัดทําและจัดสรรงบประมาณในปตอไป 
 ๒. เผยแพรรายงานผลความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปใหแกหนวยงาน       
ตาง ๆ เพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับปรุงและวางแผนการจัดทําโครงการในอนาคต 
 ๓. ผลจากการติดตามและประเมินผล ทําใหผูรับผิดชอบโครงการมีการดําเนินงานโครงการเปนไปตาม
แผนมากข้ึน สงผลใหการดําเนินงานของอ.ส.พ.มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
 
การจัดทําระบบรายงานและการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานประจําปผานระบบ ERP 
(Enterprise Resource Planning) (การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม) 
 สํานักบริหารไดพัฒนาการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีขึ้น
ใหม  โดยจัดทําโครงการจัดทําระบบรายงานและการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานประจําป 
ผานระบบ  Internet ของ อ.ส.พ. 
 
วัตถุประสงค 
 ๑. เพื่อใหหนวยงานของอ.ส.พ.ใชเปนเครื่องมือในการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 
 ๒. เพ่ือเปนการลดขั้นตอนการทํางาน ประหยัดเวลา ลดปริมาณการใชกระดาษ 
 ๓. ผูบริหารสามารถติดตามผลการดําเนินงานคนหาขอมูลความกาวหนา แตละโครงการ/กิจกรรม 
ตามระยะเวลาและเปาหมายที่กําหนด ผานระบบ Internet รวมทั้งใชประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงาน 
 
 



๑๔ 

 

ขั้นตอนการดําเนินงานมีดังนี้ 
 ๑. จัดทําบันทึกถึงสํานักตาง ๆ ใหรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปผานทาง
ระบบ ERP ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
 ๒. ประสานงานกับสํานักฯ ที่รับผิดชอบโครงการหรือผูประสานแผนเพื่อเรงรัด และติดตามผลการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
 ๓. รวบรวม วิเคราะหขอมูลจากระบบ ERP มาสรุปผลการดําเนินงานและรายงานความกาวหนาให
เสนอผู้บริหารเพ่ือทราบทุกเดือน 
 ๔. รวบรวมวิเคราะหขอมูลจากระบบ ERP  เพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป เสนอผู้บริหารเมื่อสิ้นปงบประมาณ 
 
ประโยชนจากการติดตามและประเมินผลผานทางระบบ ERP  
 ๑. การติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงาน เปนไปตามแนวทางเปาหมายที่กําหนด และทราบ    
ปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นและนํามาปรับปรุงแกไข รวมทั้งเปนแนวทางในการวางแผนการจัดการทําคําขอ
งบประมาณของสํานักตาง ๆ 
 ๒. เพื่อใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการติดตามและประเมินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปและใชเปนขอมูลใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานสามารถกํากับทบทวน พัฒนาโครงการอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓. เพ่ือใหมีการติดตามและประเมินผลเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 

 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

สรุป 
 การติดตามและประเมินผลเปนกระบวนการที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน โดยการติดตามจะเปนการ
เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงานของโครงการ สําหรับกํากับ แกไข และปองกันปญหาอุปสรรคระหวางการ
ดําเนินงาน ในขณะที่การประเมินผลเปนการตัดสินคุณคาของปจจัยนําเขา การดําเนินงานและผลของโครงการ 
สําหรับปรับปรุงการดําเนินการ สรุปผลสําเร็จ ดังนั้น ขอมูลที่ไดจากการติดตามโครงการ จึงใชเปนขอมูลสวน
หนึ่งของการประเมินโครงการ 
 โครงการที่มีการติดตามอยางสม่ำเสมอจะทําใหการประเมินโครงการนั้น ๆ ทําไดงายขึ้น และมีโอกาส
ประสบความสําเร็จสูงกวาโครงการที่ไมมีการติดตาม และขอมูลที่ไดจากการประเมินผลยังเปนเครื่องมือ ที่     
ชวยใหผูบริหารสามารถปรับปรุงระบบการวางแผน และบริหารแผน ดวยการใหขอมูลที่ตอเนื่อง ทําใหสามารถ
ปรับสภาพการปฏิบัติใหเขากับสถานการณและสามารถควบคุมแผนและโครงการกระบวนการใหเปนไปตาม
ทิศทางท่ีกําหนด และเกิดการใชทรัพยากรเปนไปอยางคมุคาการประเมินจึงมีความสําคัญตอการตัดสินใจของผู
บริหารหรือผูมีอํานาจในการตัดสินใจ จะเห็นไดวาการติดตามและการประเมินผล เปนเรื่องที่แยกกันไมออก 
เพราะขอมูลจากการติดตามจะเปนประโยชนตอการประเมินผล ตองทําควบคูกันไป จึงมักจะเรียกรวมกันวา 
“การติดตามประเมินผล” 
 การที่ผบูริหารใหความสําคัญกับการติดตามและประเมินผลซึ่งเปนเครื่องมือในการวางแผน และคนหา
วิธีในการปรับปรุงงาน และนําผลจากการติดตามและประเมินผลมาจัดทําหรือปรับปรุงยุทธศาสตรและเพื่อให
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเปนไปตามยุทธศาสตรตลอดจนเปนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหมที่ไดยึดหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Result – Based Management  
หรือ RBM) อีกทั้งจําเปนที่บุคลากรในองคทุกสวนงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ จะตองรวมกันบริหาร
จัดการองคกร/แผนงาน/โครงการ    ใหบรรลุวัตถุประสงค เปนรูปธรรมเนื่องจากการวางแผน/โครงการตางๆ 
นั้น ไมสามารถทําใหสําเร็จไดดวยคน ๆ เดียว การทํางานเปนทีมจึงเปนสวนสําคัญที่จําเปนที่จะทําใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ โดยนําผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงแนวทางการดําเนินการใหเหมาะสม บังเกิดผลในทางปฏิบัติได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 


