การติดตามผลและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลเป็นสิ่งที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ทราบว่า โครงการที่
ดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือไม่ ผลจากการติดตามและ
ประเมินผลจะให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความสาเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการ
ดาเนินงาน ช่วยให้การบริหารแผนงานและโครงการมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ซึ่งการบริหารแผนงานและโครงการที่
ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติตามแผน (Implementation) การควบคุม (Control) และการ
ประเมินผล (Evaluation) มีความส าคัญเท่ากันทุกส่ว น ถ้าขาดส่วนหนึ่งส่วนใด หรือส่ว นหนึ่งส่วนใดขาด
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก็ จ ะ ส่ ง ผ ล ต่ อ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร แ ผ น ง า น แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร ทั้ ง ห ม ด
การติดตามและประเมินผล มีคาสองคาซึ่งมีความหมายเฉพาะตัวที่แยกจากกันได้ชัดเจน คือ คาว่า
"ติดตาม" (Monitoring) และคาว่า "ประเมินผล" (Evaluation) ทั้งสองคาดังกล่าวมีวิธีทางานที่แตกต่างกัน ดังนี้
การติดตาม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนที่มีการกาหนดไว้แล้ว เพื่อนา
ข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หรือกาหนดวิธีการดาเนินงานให้
เกิดผลดียิ่งขึ้น ดังนั้น จุดเน้นที่สาคัญของการติดตาม คือ การปฏิบัติการต่างๆ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม กากับ
การปฏิบัติงานของโครงการ การติดตาม จะเกิดขึ้นในขณะที่โครงการกาลังดาเนินงานตามแผนที่กาหนดไว้
การประเมินผล เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และนาผล
มาใช้ในการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการดาเนินโครงการ การประเมินผลจะเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของ
โครงการ นับตั้งแต่ก่อนตัดสินใจจัดทาโครงการ ในขณะดาเนินงานในช่วงระยะต่างๆ และเมื่อโครงการดาเนินงาน
เสร็จแล้ว หรือประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ บางมิตินามาใช้ในการประเมินความสาเร็จของ
โครงการการว่า บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้หรือไม่ มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง
ความแตกต่างและส่วนที่ซ้าซ้อนกันของการติดตามและประเมินผล คือ
การติดตาม (Monitoring) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า ได้มีการดาเนินการใน
ขั้นตอนต่างๆ ของโครงการที่กาหนดได้อย่างไร ข้อมูลที่ได้จะนามาประกอบเป็นเครื่องมือ ควบคุม กากับ การ
ดาเนินงานในขณะปฏิบัติโครงการโดยตรง ทั้งในด้านปัจจัย (Input) ด้านกระบวนการดาเนินงาน (Process) และ
ด้านผลผลิต (Output)
สาหรับการประเมินผล (Evaluation) มีขอบข่ายกว้างขวาง ขึ้นอยู่ว่าจะประเมินในขั้นตอนใดของ
โครงการ เช่น ก่อนเริ่มโครงการ ขณะดาเนินโครงการซึ่งอาจดาเนินการเป็นช่วง เป็นระยะต่างๆ เช่น ทุก 3 เดือน
ทุก 6 เดือน ทุกปี ประเมินเมื่อโครงการดาเนินงานไประยะครึ่งโครงการ เป็นต้น หรือเป็นการประเมินผลเมื่อ
โครงการดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

องค์กรต่าง ๆ ต้องมีการผลั กดันขับเคลื่ อนการดาเนินงานตามพันธกิจให้บรรลุวิสั ยทัศน์ของ
องค์กร พร้อมกับการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยระบบตัวชี้วัดผลงาน ในหลายมิติและหลาย
ระดับ เช่น ตัวชี้วัดที่ผู้บริหารของส่วนราชการที่เป็นผู้นาองค์กรได้พิจารณา หรือ เห็นชอบ กาหนดเป็น “ ตัวชี้วัด
สาคัญขององค์กร ” ที่สะท้อนถึงความสาคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ การบรรลุพันธกิจหลัก แผนงานและโครงการ
ที่สาคัญ รวมทั้งกาหนดค่าเป้าหมายของการดาเนินการของตัวชี้วัด เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร รวมตลอดถึงส่วนราชการภายใต้การบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ซึ่งมุ่งเน้นผลผลิตผลลัพธ์ และผลบั้นปลายที่เน้นให้มีการวัดและประเมินผลงาน ในขณะที่
การจัดทางบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณให้ตามผลงานที่กาหนดไว้ในแผน
โดยผลผลิตและงบประมาณจะต้องสอดรับกันและผลงานสามารถตรวจสอบและอ้างอิงเอกสารได้ ประกอบกับการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ให้ความสาคัญต่อการรับผิดชอบผลงาน ด้วยการควบคุมผลสัมฤทธิ์เชื่อมโยงกับ
งบประมาณ เน้ น การท างานแบบบู ร ณาการ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในเชิ ง ระบบทั้ ง ส่ ว น
กระบวนการและผลลัพธ์
สาหรับกระบวนการติดตามและประเมินผลในปัจจุบันนั้น ตามแนวคิดของ Robert S. Kaplan
และ David P. Norton ได้เสนอแนวคิด Balanced Scorecard เพื่อใช้ในการวัดผลของกิจการที่จะทาให้ผู้บริหาร
ระดับสูงเห็นภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจนขึ้น ให้ได้ภาพรวมขององค์กรอย่างสมดุลขึ้น โดยการวัดผลนอกจากการ
วัดทางด้านการเงินที่เป็นผลของการดาเนินงานที่เกิดขึ้นมาแล้ว ต้องมีการวัดผลด้านกระบวนการบริหารงาน การ
สร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า ตลอดจนสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ให้แก่องค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และการสร้างอนาคตให้แก่องค์กรด้วย ด้วยแนวคิดนี้ผู้บริหารสามารถประเมินศักยภาพโดยรวมขององค์กร
และความสามารถในการแข่งขันและอนาคตขององค์กรนั้น ๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยขอบเขตหรือองค์ประกอบในการ
วัดผลตามแนวคิดของ Balanced Scorecard ภายใต้มุมมองแต่ละด้านนั้นจะประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ได้แก่
1. วัตถุประสงค์ (objective) เพื่อเป็นการกาหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละมุมมองที่ต้องการจะชี้วัด
2. ตัวชี้วัด (Performance Indication) คือ ตัวชี้วัดนั้นจะแสดงให้เห็นว่าองค์กรได้บรรลุถึง
วัตถุประสงค์ในแต่ละด้านหรือไม่
3. เป้าหมาย (Target) คือ เป้าหมายหรือค่าตัวเลขที่ตั้งไว้ เพื่อให้องค์กรบรรลุถึงค่านั้นๆ
4. แผนงาน โครงการที่ตั้งใจ (Initiatives) คือ แผนการปฏิบัติงานที่มีการลาดับเป็นขั้น ๆ ในการ
จัดทากิจกรรม
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี ภ ารกิ จเกี่ย วกั บ การพั ฒ นายุ ทธศาสตร์ แปลง
นโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติการ จัดสรรทรัพยากรและและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงที่มิได้
กาหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งกากับติดตามและเร่งรัดตรวจสอบ
และติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของ
กระทรวง อาศัยแนวคิดการบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

ตลอดจนการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยมีฐานคิดว่าระบบการติดตามและประเมินผลมีความสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิ ดกับระบบการบริห ารแผนอย่างเป็น ลู กโซ่ซึ่งเกาะเกี่ยวและเหนี่ยวนาสู่เป้าหมายของ สป.กษ. โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนด
2. เพื่อติดตามความเหมาะสมของปัจจัยนาเข้า และปัญหาอุปสรรคการดาเนินงาน เป็นระยะ ๆ และเพื่อ
เป็นสารสนเทศประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในช่วงเวลาที่เหมาะสม
3. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการ
จัดทาแผนปฏิบัติการในปีต่อไป
4. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของ สานัก/กอง
5. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่สาคัญประจาปี 2558 ของ สป.กษ.
ขอบเขตการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ สป.กษ.เป็นการการติดตามและประเมินผล จากรายงาน
หรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และติดตามและประเมินในพื้นที่ดาเนินการ โดยมีขอบเขต ดังนี้
1. ติดตามและประเมิน ผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณประจาปี ภายใต้
แผนปฏิบัติราชการประจาปี แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ และภารกิจ
ของ สานัก/กอง
2. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่หน่วยงานกลางกาหนด เช่น ตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.)
3. ติดตามผลการเบิกจ่ายในมิติต่างๆ เพื่อเป็นข้อมู ลประกอบการขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ
ประจาปี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้บริหารมีสารสนเทศประกอบการกากับ ควบคุม และเร่งรัดการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ งาน/โครงการ
2. มีสารสนเทศประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในช่วงเวลาที่เหมาะสมและประกอบการจัดทา
แผนปฏิบัติการในปีต่อไป
3. มีสารสนเทศประกอบการขอตั้งงบประมาณ และประกอบการชี้แจงงบประมาณ

วิธีการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลจากรายงานหรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ในส่ วนของการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปี
และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี โดยใช้แบบ M1 – M3 เป็นเครื่องมือในการ
จัดเก็บข้อมูล โดยให้ สานัก/กอง ในสังกัด สป.กษ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลตามแบบ M1 – M3
ด้วยการตัดยอดข้อมูลผลการดาเนินงานเดือนละ 2 ครั้ง และจัดส่งให้สานักแผนงานและโครงการพิเศษภายในวันที่
3 และ 18 ของทุกเดือน ดังนี้
1) แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี (แบบ M1)
2) แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี (แบบ M2)
3) แบบรายงานแผน/ผลการฝึกอบรมสัมมนาผล ประจาปีงบประมาณ (แบบ M3)
ทั้งนี้ การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานมีขั้นตอนและความเชื่อมโยงกับยุ ทธศาสตร์กระทรวง
ยุทธศาสตร์ สป.กษ. แผนปฏิบัติการ ดังแผนภาพต่อไปนี้

แผนภาพ แสดงขันตอนการติดตามและประเมินผล
การประเมิน

การติดตาม

จัดเก็บข้อมูล
บันทึกข้อมูลตาม
แบบฟอร์มที่กาหนด

สารสนเทศจาก

ข้อมูลที่รวบรวม

การติดตาม

จากการประเมิน
วิเคราะห์ สังเคราะห์

วิเคราะห์
ทุก 1 เดือน

รายงานสารสนเทศ
1. ติดตามความก้าวหน้าเทียบกับ
การใช้ทรัพยากร
2. แก้ไขปัญหาขณะปฏิบตั ิงาน
3. นาเสนอข้อมูลเพื่อการบริหาร
4. เพิ่มประสิทธิภาพเชิงบริหาร

ทุก 1 เดือน
ตัดสินคุณค่า
ข้อเสนอแนะ
1. ความเหมาะสมของปัจจัยนาเข้า
และปรับเปลี่ยนให้มีประสิทธิภาพ
2. การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติการ
3. นาเสนอข้อมูลเพื่อการบริหาร

แผนภาพ

แสดงการติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจ้าปี แผนการปฏิบัติงานและการใช้จา่ ยงบประมาณประจ้าปี
ยุทธศาสตร์กระทรวง
ยุทธศาสตร์ สป.กษ.
พันธกิจ

เป้าประสงค์

เป้าหมาย
การให้บริการ สป.กษ.

ตัวชี้วัด

โครงการ

ผลผลิต

ตัวชี้วัด

กิจกรรมตาม
งบประมาณ

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

งาน/โครงการส้าคัญ
ส่งผลต่อเป้าหมาย ยุทธศาสตร์/นโยบายรัฐบาล
นโยบายกระทรวง นโยบาย สป.กษ. โครงการ
ต่อเนื่อง และใช้งบประมาณสูง

เป้าหมาย

งบประมาณ
แผนงาน ระดับ สป.กษ./
ระดับ สานัก/กอง)

กิจกรรมย่อย/
โครงการย่อย

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
งบประมาณ

ผลการ
ดาเนินงาน

ในปัจจุบันการดาเนินงาน และการติดตามและประเมินผลโดยผ่านระบบตัวขี้วัด ดังนั้น จะเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ขององค์กรและการติดตามและประเมินผลได้ ก็แต่โดยการกาหนดตัวชี้วัดในแต่ละ
ระดับได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อใช้ในการประเมิน ดังนี้
ตัวชีวัดผลกระทบ (ระดับเป้าหมายการให้ บริการระดับกระทรวง) หมายถึง ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตามยุทธศาสตร์ หรือตามเป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่กาหนดไว้
ตั ว ชี วั ด ประสิ ท ธิ ผ ล (ระดั บ เป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารระดั บ กรม-ผลลั พ ธ์ ) หมายถึ ง ตั ว ชี้ วั ด
ความสาเร็จตามกลยุทธ์ หรือตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่กาหนดไว้ ที่ระบุกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์
และลักษณะผลประโยชน์ที่ชัดเจนซึ่งสามารถคานวณเป็นมูลค่าทางการเงินได้ หรือไม่สามารถคานวณเป็นมูลค่า
ทางการเงินได้
ตัวชีวัดประสิทธิภาพ (ระดับผลผลิต) หมายถึง ตัวชี้วัดความสาเร็จของผลผลิตในเชิงปริมาณ เชิง
คุณภาพ เชิงเวลา และเชิงต้นทุนที่หน่วยงานกาหนดไว้
การจัดท้ารายงานเสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มติดตามและประเมินผล สานักแผนงานและโครงการพิเศษจะนาข้อมูลที่ได้รับจาก สานัก/
กอง วิเคราะห์ประมวลจัดทาเป็นรายงานผลการดาเนินงานในภาพรวมของ สป.กษ. เสนอผู้บริหาร หน่วยงานกลาง
และผู้ที่เกี่ยวข้อง

