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การปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล 
 

การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญอย่างยิ่งใน
การบริหารโครงการ การประเมินผลโครงการเป็นกระบวนการที่ให้ข้อมูลย้อนกลับซึ่งสามารถน ามาใช้ในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนท าให้ทราบข้อบกพร่องจุดเด่นจุดด้อยของ
โครงการและทราบว่าโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายเพียงใดแล้วช่วยให้ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรั บ      
การน าไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ความหมายของการประเมินโครงการ คือ  กระบวนการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและ  
น าผลมาใช้ในการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิผลของการด าเนินโครงการจากความหมายดังกล่าวสรุปได้ดังนี้ 
   1. เป็นกระบวนการที่จัดท าข้ึนอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมลูความจริง (fact) ที่เช่ือถือได้  
   2.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล (effectiveness) ของโครงการ 
จุดมุ่งหมายของการประเมินโครงการ 
   1. เพื่อการหาข้อมลูต่างๆน ามาใช้ในการวางแผนโครงการ  
   2. เพื่อหาข้อมลูต่างๆน ามาใช้ในการปรับปรงุการด าเนินงานของโครงการ  
   3. เพื่อหาข้อมลูที่แสดงถึงผลความส าเร็จและความลม้เหลวของโครงการ  
   4. เพื่อหาข้อมลูต่างๆที่แสดงเหตุให้เห็นประสิทธิภาพของโครงการ 
ประโยชน์ของการประเมินโครงการ  
   1. มีแนวทางการพฒันาระบบการจัดสรรงบประมาณ  
   2. มีข้อมลูประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการก าหนดหรือปรบัเปลี่ยนนโยบายเพื่อน าไปสู่การบรหิาร
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
ขั้นตอนการประเมินโครงการ  
   ข้ันที่ 1 ก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ โดยการศึกษาและรวบรวมข้อมลู เพื่อน าไปก าหนดขอบเขตและ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน  
   ข้ันที่ 2. วางแผนการประเมินเมือ่ก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์การประเมินแล้วน าวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินในแต่ละข้อมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการประเมินและกรอกในแบบวางแผนประเมิน  
   ข้ันที่  3. ด าเนินการประเมิน  
   ข้ันที่ 4. วิเคราะห์ข้อมูล  
   ข้ันที่ 5. รายงานผล ประกอบด้วยรายงานเมื่อเสรจ็สิ้น และรายงานการติดตามแผน 
ขอบเขต ในการวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผล จะเน้นภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ประกอบด้วย
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้แก่คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง 
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แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)  : การตดิตามและประเมินผล 
 

แบ่งออกเป็น 5 ข้ันตอน ดังต่อไปนี ้
 

    
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. งานติดตามและประเมินผล : การด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตามแผน
ยุทธศาสตร์ : การด าเนินงานนอกเหนือแผนงาน : ตามนโยบายส่วนราชการต้นสังกัด : โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 

ภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 
1. งานติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
ด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมตามแผน
ยุทธศาสตร์ 

1. ก าหนดขอบเขตและ
วัตถุประสงค์ 

1. ก าหนดประเด็นการติดตามผลการด าเนินงานให้สอดคล้องตามแผน
ยุทธศาสตร์  โดยการศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเพื่อก าหนดประเด็น
ความส าคัญที่จะท าการติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ ก าหนดรูปแบบ กลุ่มเป้าหมาย และเน้ือหาประเด็นส าคัญของ
รายงาน  

 2. วางแผนการประเมิน 1. น าเสนอร่างประเด็นส าคัญเพื่อการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ผู้บริหาร
พิจารณาเห็นชอบตามล าดับสายงาน 

 3. ด าเนินการประเมิน 1. ด าเนินการประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยผู้บริหารและ
บุคลากร ที่รับผิดชอบ ตามล าดับสายงาน 

  2. จัดท าบันทึกขออนุมัติน าเสนอผู้บริหารตามล าดับสายงาน 

ขั้นที่ 1 
• ก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ 

ขั้นที่ 2 
• การวางแผน การประเมิน 

ขั้นที่ 3 
• ด าเนินการประเมิน 

ขั้นที่ 4 
• วิเคราะห์ขอมูล 

ขั้นที่ 5  

• รายงานผล 
• รายงานเมื่อเสร็จสิ้น 

• รายงานการติดตามแผน 

ปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลง 

สิ่งที่มุ่งประเมิน 
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ภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 
1. งานติดตามประเมินผล 
  1.1  การด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์
และ เป้าหมายการใช้จ่าย
งบประมาณ  ผลสัมฤทธ์ิของ
โครงการ/กิจกรร รวมทั้ง 
ผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ   
  1.2 การด าเนินงาน ในระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) 
  1.3 การด าเนินงานตามกรอบ
ของส่วนราชการภายนอก
แผนงาน 
  1.4 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานจากการใช้จ่าย
งบประมาณ PART 
  1.5 รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานในระบบ Budget U 
1.6  โครงการ ITA : การ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 

3. ด าเนินการประเมิน 
(ต่อ) 

3. ประชุมร่วมเพื่อชี้แจง กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อรับทราบ
แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสร้างองค์ความรู้ร่วมกันกรณี
ที่มีความจ าเป็นต้องรายงานประเด็นเพิ่มเติม หรือการใช้ระบบ
สารสนเทศแบบใหม่ 

 4. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ประกอบด้วย  6 คณะ 4 ส านัก 1 สถาบัน 5 กอง 

4. วิเคราะห์ข้อมูล 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงาน เปรียบเทียบกับผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา 

 2. ประเมินผลข้อมูลจากหน่วยงาน 
 3. สอบทานขอมูลของหน่วยงาน 
5. รายงานผล 1. จัดท ารายงานสรุปผลเสนอผู้บริหารพิจารณาตามสายงาน 
 2. เผยแพร่ข้อมูลรายงานผล 

 

แบบฟอร์มท่ีใช้  
   1.1  แบบฟอรม์ส าหรับการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์  
 1. แบบหนังสือภายใน : บันทึกข้อความ 
 2. แบบหนังสือภายนอก :  
 3. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปงีบประมาณ PL301-1 PL302  
    PL302-2  
 4. แบบรายงานผลลัพธ์ ผลสมัฤทฺธ์ิ ปัญหา อุปสรรคของโครงการ  
 5. แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ : แบบ สงป.301 
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   1.2 แบบฟอรม์ส าหรับการรายงานการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ในระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
 1. คู่มือการปฏิบัตงิานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
 2. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
   1.3 ผลการด าเนินงานตามกรอบของส่วนราชการภายนอกแผนงาน 
 1. แบบรายงานแผน/รายงานผลการจัดซือ้จัดจ้างและการเบกิจ่ายเงิน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2.  CoST 
   1.4 แบบรายงานระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ในระบบสาร
สนแทศ  

   1.5 แบบรายงานรายงานสรุปผลการด าเนินงาน (Budget U) ในระบบสารสนเทศ 
   1.6 โครงการ ITA : การด าเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีก าหนด 
 1. O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน (เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลมุปี พ.ศ. 
2563) 
 2. O10 : แผนด าเนินงานประจ าปี (เป็นแผนทีม่ีระยะเวลาบงัคับใช้ในปี พ.ศ. 2563) 
 3. O11 :  รายงานการก ากบั ติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีรอบ 6 เดือน (เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 
เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563) 
 4. O12 :  รายงานผลการ ด าเนินงานประจ าปี (เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562) 
 5. O18 :  แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจ าปี (เป็นแผนทีม่ีระยะเวลาบงัคับใช้ในปี พ.ศ. 2563) 
 6. O19 :  รายงานการก ากบั ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจ าป ีรอบ 6 เดือน (เป็นข้อมูลใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีพ.ศ. 2563) 
 7. O20 :  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจ าปี (เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562) 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรอืแผนการจัดหาพสัดุ (เป็นข้อมูลการจัดซือ้จัดจ้างในปี พ.ศ. 2563) 
 8. O21 :  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรอืแผนการจัดหาพสัดุ (เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 
2563) 
 9. O22 :  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ (เป็นข้อมลูการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปี พ.ศ. 2563) 
 10. O23 :  สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดรุาย เดือน (เป็นข้อมลูการจัดซื้อจัดจ้างในปี 
พ.ศ. 2563) 
 11. O24 :  รายงานผลการจัดซื้อจัด จ้างหรือการจัดหาพสัดุ ประจ าปี (เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 
2562) 
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แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)  : ความเสี่ยง การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
ดังต่อไปนี ้

 

 

  

จดัท ำรำยงำน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 
ภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

2. การบริหาร
จัดการความเส่ียง
และการควบคุม
ภายใน 

1. ก าหนดเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์ 
สอดรับกับภารกิจของ
หน่วยงาน (การบริหาร
ความเสี่ยง) 
 

1. การศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเพื่อก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของความ
เสี่ยง โดยยึดถือตามหลักการ COSO  (The  Committee  of  Sponsoring   
Organizations  of  the  Treadway  Commission) ที่ก าหนดวัตถุประสงค์ของ
ความเสี่ยง ไว้ 4 ด้าน 8 องค์ประกอบ ดังน้ี 
  วัตถุประสงค์ ได้แก่1) ด้านกลยุทธ์ (Strategic) 2) ด้านการด าเนินงาน (Operation) 
3) ด้านการรายงาน (Reporting) 4) ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
   องค์ประกอบ ได้แก่ 1)  สภาพแวดล้อมในองค์กร (Internal Environment)  2) 
การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)   3) การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event 
Identification)  4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  5) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response  6)  กิจกรรมการควบคุม (Control 
Activities) 7)  สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)8)  
การติดตามผล (Monitoring) 

 การควบคุมภายใน 1. การศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเพื่อก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายใน โดยยึดถือตามหลักการ COSO ที่ก าหนดวัตถุประสงค์ของความเสี่ยง 
ไว้ 3 ด้าน 5 องค์ประกอบ ดังน้ี 
  วัตถุประสงค์ ได้แก่1)  ด้านการด าเนินงาน (Operation) 2) ด้านการรายงาน
(การเงิน-(Reporting) 3) ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
   องค์ประกอบ ได้แก่ 1)  สภาพแวดล้อมในองค์กร (Internal Environment)  2) 
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 3)  กิจกรรมการควบคุม (Control 
Activities) 4)  สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)  5)  
การติดตามผล (Monitoring) 

 2. ระบุปัจจัยเสี่ยง ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น  โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้ง
ภายในและภายนอก 

 3. วิเคราะห์ระดับ
ความส าคัญ (ประเมิน
ความเสี่ยง) 

การประเมินความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรทราบว่า  เหตุการณ์ความเสี่ยง/ความไม่
แน่นอนที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นอย่างไร    โดยการ
วิเคราะห์จากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์และผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์น้ันขึ้น โดย
การเปรียบเทียบตามเกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 

 4. วิเคราะห์กิจกรรมการ
ควบคุม 

การคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยจะต้องเลือก
ทางเลือกที่คาดว่าจะสามารถท าให้โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่องค์กรยอมรับได้ ประกอบด้วย 1) การหลีกเลี่ยง (Avoidance) 2) การยอมรับ 
(Acceptance) 3)การลด (Reduction) 4) การโอน/กระจาย (Sharing) 
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ภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 
การบริหารจัดการ
ความเส่ียงและการ
ควบคุมภายใน 

5. วิเคราะห์ความคุ้มค่า วิเคราะห์ความเสี่ยงกรณีที่ความเสี่ยงมีนัยส าคัญและมีความคุ้มค่าในการจัดการความ
เสี่ยง อันจะน าไปสู่การก าหนดวิธีการควบคุมภายใน หรือกรณีหากไม่คุ้มค่าสามารถ
หลีกเลี่ยงไม่ท าหรือถ่ายโอนความเสี่ยงน้ันๆ ให้หน่วยงานอ่ืนๆ ด าเนินการ 

 6. ก าหนดระบบการ
ควบคุม 

ก าหนดวิธีการควบคุม ที่มีความคุ้มค่า สามารถจัดการความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ โดยจัด
กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง หรือป้องกันความเสี่ยง 

 7. รายงานผล 1. จัดท ารายงานสรุปผลเสนอผู้บริหารพิจารณาตามสายงาน 

 
แบบฟอร์มท่ีใช้  
   2.  แบบฟอรม์ส าหรับการรายงานการบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายใน  
 1. แบบหนังสือภายใน : บันทึกข้อความ 
 2. แผนบรหิารความเสี่ยง 
 3. แบบรายงานผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.4   
 4. แบบรายงานการประเมินการควบคุมภายใน แบบ ปค.5   
 
เอกสารอ้างอิง  
อัญชลี  ธรรมะวิธีกลุ: https://panchalee.wordpress.com/2009/04/28/project-evaluation1/ 
กองตรวจสอบภาครัฐ กรมบญัชีกลาง: ความเสี่ยงและการควบคุม (Risk and Control) 
ส านักงานป้องกันและปราบปราการทุจริต: คู่มือการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ   
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ค าน า 
 
  คู่มือการปฏิบัติงาน การติดตามและประเมินผล ฉบับนี้ จัดท าข้ึนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานติดตามและประเมินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ
โครงการที่มิได้ก าหนดไว้ในแผน ตลอดจนโครงการที่ได้รับนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด   รวมทั้งเพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบข้ันตอนการด าเนินงานและสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงการด าเนินงานให้เกิด
ประสิทธิภาพที่ดีย่ิงข้ึน และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน 
 
   นลินรัตน์  สุขนิตย์กิติกุล  

   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

  

  

ก 
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