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ค าน า 
          “ขัน้ตอนการจดัท ารายงานประเมินผลแผนงาน/โครงการส าคญั” 
ฉบับนี  ้ จัดท า ขึ น้ เพื่ อส รุปสาระส าคัญในการจัดท า รายงาน 
การประเมินผล ส าหรับข้าราชการ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้องของส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร รวมทัง้ ผู้สนใจงานด้าน
การประเมินผล ได้เรียนรู้และท าความเข้าใจเบือ้งต้น ในขัน้ตอนต่างๆ 
ช่องทางการหาข้อมูล คู่มือที่ใช้ประกอบ  กรอบระยะเวลาด าเนินงาน 
และแนวทางการเผยแพร่งานประเมินผล 

          ทัง้นี ้หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าเนือ้หาสาระจากเอกสารฉบบันี ้จะเป็น
ประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อนกัวิชาการด้านการประเมินผล โดยเฉพาะ 
นกัประเมินผลหน้าใหม ่ได้เข้าใจขัน้ตอนการท างาน  สามารถประยกุต์ 
และพฒันางานประเมินผลให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ตอ่ไป 
 

ศนูย์ประเมินผล 
ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

มิถนุายน  2562 
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หน่วยงานอ่ืนๆ 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ศูนย์ประเมินผล/ส านักอ่ืนๆ 

ขัน้ตอนการจัดท ารายงานประเมินผลแผนงาน/โครงการส าคัญ 

รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอผู้บริหาร กษ. พิจารณา 

คณะกรรมการ 
พิจารณาโครงการฯ สศก. 

น าเสนอผล 
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เผยแพร่ 
ช่องทางต่างๆ 

X 

คณะท างานวิชาการ 
ศูนย์/ส านัก 

จัดท าเค้าโครง 
การประเมินผล ด าเนินการประเมินผล 

จัดท ารายงาน 
การประเมินผล 

X 

X 

ศึกษารายละเอียด
แผนงาน/โครงการ เร่ิม 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

คณะกรรมการ 
พิจารณาโครงการฯ สศก. 

คณะท างานวิชาการ 
ศูนย์/ส านัก 

X 
ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

1 2 3 4 

เสนอผู้บริหาร สศก. และเผยแพร่ 5 

*พิจารณาเค้าโครง *พิจารณารายงาน 



1. ศึกษารายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

1.1 รวบรวมแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานต่างๆ 1.2 คัดเลือกแผนงาน/โครงการ 

โดยยดึเกณฑ์การคัดเลือกเบือ้งต้น 

   A. สอดคล้องกับนโยบาย 
      ของรัฐบาล และเร่งด่วน 
    

   B. ใช้งบประมาณด าเนินการจ านวนมาก 
    

   C. ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรส่วนใหญ่ 
    

   D. ได้รับมอบหมายพเิศษในระดับนโยบาย 

โดยรวบรวมจากเอกสารต่างๆ เช่น 

เอกสารงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี 

เอกสารยุทธศาสตร์/ 
แผนงานท่ีส าคัญต่างๆ 

รายงานผลการด าเนินงาน และ 
รายงานประจ าปีของหน่วยงาน 

* กรอบระยะเวลาในขัน้ตอนการศึกษารายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
  ประมาณ 1 เดือน หรือ ช่วง 1 – 31 ตุลาคม / เดือนที่ 1 ของปีงบประมาณ < 1 2 > 



1.3 ศึกษารายละเอียดโครงการ 1.4 หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     ภายหลังทราบแล้วว่าจะต้องประเมินผลแผนงาน 
หรือโครงการส าคัญใด  ผู้ประเมินผลจะต้องท าความเข้าใจ 
ในรายละเอียดของโครงการให้เข้าใจอย่างดีเสียก่อน 
โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมต่างๆ  
ของโครงการท่ีตอบสนองให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน สภาพแวดล้อมต่างๆ ตลอดจน 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับโครงการ เป็นต้น 

>> วัตถุประสงค์หลักของโครงการ 

>> กิจกรรมต่างๆ ของโครงการ 
>> ช่วงเวลาด าเนินงานโครงการ 
>> สภาพแวดล้อมต่างๆ 

>> กลุ่มเป้าหมายและผู้เก่ียวข้อง 

     เม่ือได้ศึกษารายละเอียดของแผนงานและโครงการ 
ท่ีจะประเมินผลจนมีความเข้าใจในเบ้ืองต้นแล้ว ควรประสาน 
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือขอหารือรายละเอียด 
โครงการเพิ่มเตมิท่ียังมีข้อสงสัย และท าความเข้าใจร่วมกัน 
รวมท้ัง แลกเปล่ียนความเหน็ต่อแนวทางและประเด็นต่างๆ 
ในการประเมินผลท่ีทางหน่วยงานหรือผู้บริหารให้ความสนใจ 
เพ่ือน าไปก าหนดประเดน็ ตัวช้ีวัด ในข้ันตอนการจัดท าเค้าโครง 
การประเมินผลต่อไป 
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2. จัดท าเค้าโครงการประเมินผล 

2.1 จัดท าเค้าโครงการประเมินผล 

www.oae.go.th/assets/portals/1/files/ebook/Mdocumentationandresearch59.pdf 
 

ดาวน์โหลดคู่มือ ได้ที่ 

     จัดท าเอกสารเค้าโครงการประเมินผล โดยยดึตาม 
“คู่มือการจัดท าเอกสารวิจัยและเอกสารประเมินผล 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร” 

หัวข้อหลักประกอบด้วย 
1. ช่ือเร่ือง 
2. ประเภทเอกสาร 
3. ช่ือผู้ เสนอโครงการ 
4. ช่ือกรรมการหลกั 
5. ความส าคญัของการประเมินผล 
6. วตัถปุระสงค์ของการประเมินผล 
7. ขอบเขตของการประเมินผล 
8. การตรวจเอกสาร แนวคิด และทฤษฎี 
9. วิธีการประเมินผล 
10. นิยามศพัท์เฉพาะ (ถ้ามี) 
11. แผนปฏิบตัิงานและงบประมาณ 
12. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับจากการประเมินผล 

เอกสารประกอบการจัดท าเค้าโครง 

ดาวน์โหลดคู่มือ ได้ที่ WWW.EVA.OAE.GO.TH หน้าคลังข้อมูลสารสนเทศ 

“คู่มือการประเมินผล” 
โดย ศูนย์ประเมินผล 

“คู่มือมาตรฐานตัวช้ีวัดการประเมินผลโครงการ” 
โดย ศูนย์ประเมินผล 

* กรอบระยะเวลาในขัน้ตอนการจัดท าเค้าโครงการประเมินผล 
  ประมาณ 2 เดือน หรือ ช่วง 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม / เดือนที่ 2 - 3 ของปีงบประมาณ < 5 6 > 

http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/ebook/Mdocumentationandresearch59.pdf
http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/ebook/Mdocumentationandresearch59.pdf
http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/ebook/Mdocumentationandresearch59.pdf
http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/ebook/Mdocumentationandresearch59.pdf
http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/ebook/Mdocumentationandresearch59.pdf
http://www.eva.oae.go.th/


2.2 เสนอผู้อ านวยการส่วน 

2.3 เสนอคณะท างานวิชาการของ ศูนย์/ส านัก 

2.4 เสนอคณะกรรมการพจิารณา 
     โครงการวิจัยและประเมินผลของ สศก. 

     “เพ่ือพิจารณา ตรวจทาน  
และปรับปรุงเค้าโครงการประเมินผล 
ก่อนน าเสนอต่อคณะท างานวิชาการ” 

     “เพ่ือพิจารณา ให้ข้อคิดเหน็  
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้อง 
ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา 
โครงการวิจัยและประเมินผลของ สศก.” 

     “เพ่ือพิจารณา ให้ข้อคิดเหน็  
ในการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้อง 
และสมบูรณ์มากยิง่ขึ้น ก่อนด าเนินการ 
ในข้ันตอนการรวบรวมข้อมูล” 

หมายเหตุ : กรณีงานประเมินผลทีเ่ร่งด่วนหรือไม่ได้ขอเลขทีเ่อกสารประเมินผล 
                   อาจเสนอผ่านเฉพาะคณะท างานวิชาการแล้วด าเนินการ 
                   ในข้ันตอนการรวบรวมข้อมูลต่อได้เลย 

* การแก้ไขปรับปรุงเค้าโครงการประเมินผล 
   ภายหลังผ่านคณะท างาน/คณะกรรมการ อยู่ในกรอบระยะเวลา 15 – 30 วัน 
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3. ด าเนินการประเมินผล 

3.1 จัดท าและทดสอบแบบสอบถาม 

3.2 ชีแ้จงแบบสอบถาม 

     จัดท าแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ 
ท่ีสอดคล้องตามประเด็นตัวช้ีวัดของโครงการ 
ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเตมิได้จาก 
“คู่มือการประเมินผล” บทท่ี 3 การออกแบบ 
วิธีการประเมินผล ในหัวข้อ เคร่ืองมือท่ีใช้ใน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล และการตรวจสอบ 
คุณภาพของเคร่ืองมือฯ 

ท้ังน้ี การจัดท าแบบสอบถาม สามารถที่จะน าเทคโนโลยมีาช่วยได้ 
เช่น แบบสอบถามออนไลน์ จาก Google Form 

     เม่ือจัดท าแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว การช้ีแจง 
แบบสอบถามให้แก่ทีมเจ้าหน้าท่ีส ารวจข้อมูลถือว่า 
เป็นส่ิงท่ีส าคัญอย่างยิ่ง เพ่ือให้เข้าใจการสอบถาม 
ไปในทศิทางเดียวกัน และหากมีของสงสัยในแบบ 
จะได้ท าความเข้าใจร่วมกันก่อนท าการส ารวจข้อมูล 
     ท้ังน้ี รูปแบบการช้ีแจงอาจเป็นการประชุมกลุ่มย่อย 
หรือการประชุมท่ีเป็นทางการก็ได้ ส าหรับในกรณีท่ี 
เป็นงานบูรณาการประเมินผลท่ีหน่วยงานส่วนกลาง 
และหน่วยงานในพ้ืนท่ีร่วมกัน อาจด าเนินการประชุม 
ทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เป็นต้น 

* กรอบระยะเวลาการด าเนินตามขัน้ตอนการประเมินผลจนเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จ 
  ประมาณ 4 เดือน หรือ ช่วง 1 มกราคม – 30 เมษายน / เดือนที่ 4 - 7 ของปีงบประมาณ < 9 10 > 



3.3 เกบ็รวบรวมข้อมูล 3.4 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

     (1) จากเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 
ในส่วนกลาง  เอกสารผลการด าเนินงาน และ 
รายงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

     (2) จากเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 
ในพ้ืนท่ี เกษตรกร และกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
และผู้มีส่วนเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี 

     ภายหลังจากการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล 
เรียบร้อยแล้ว ผู้ส ารวจและรวบรวมข้อมูลต้องท าการ 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
     (1) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เช่น  
พ้ืนท่ีท าเกษตรกับพ้ืนท่ีถือครอง หรือ อัตราการใช้ 
ปัจจัยการผลิตมีความสอดคล้องกันหรือไม่ 
     (2) ตรวจสอบข้อมูลท่ีขาดหายไป  ซึ่งอาจจะต้อง 
เพิ่มตัวอย่าง หรือ เฉล่ียค่าของข้อมูลเพ่ือมาแทนค่า 
     (3) การแปลงค าตอบ และการใส่ข้อมูลเป็นรหัส 
หรือตัวเลข เพ่ือน าไปใช้ในการค านวณด้วยโปรแกรม 

ท้ังน้ี การตรวจสอบความถกูต้องของข้อมูล 
ควรด าเนินการให้เรียบร้อยต้ังแต่อยู่ระหว่าง 
ส ารวจข้อมูลในพ้ืนที่ หรือภายหลังจาก 
การส ารวจไม่นาน ซ่ึงหากมีข้อแก้ไข จะสามารถ
ด าเนินการได้ทันท ี
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3.5 บันทกึ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล 

* กรอบระยะเวลาการด าเนินการบันทกึ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล 
  ประมาณ 2 เดือน หรือ ช่วง 1 พฤษภาคม – 30  มิถุนายน / เดือนที่ 8 - 9 ของปีงบประมาณ 

1) บันทกึข้อมูล 
     หลังจากได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
จากแบบสอบถามแล้ว ท าการบันทกึข้อมูลให้
อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์หรือฐานข้อมูล และ
ตรวจสอบว่าข้อมูลถูกบันทกึอยู่ในไฟล์ 
ท่ีพร้อมน าไปใช้งานเพ่ือประมวลผลได้ 

2) การประมวลผล 
     ปัจจุบันสามารถประมวลผลข้อมูลท่ีเก็บรวบรวม
ด้วยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีหลากหลาย 
ท้ังน้ี ผู้ประเมินผลต้องพิจารณาเลือกใช้โปรแกรม 
ท่ีเหมาะสมต่อลักษณะของผลของข้อมูลท่ีต้องการ 
และสะดวกในการงานเป็นหลัก 
 

3) การวิเคราะห์ข้อมูล 
     การวิเคราะห์ข้อมูล จ าเป็นต้องทราบว่าข้อมูลอยู่ในมาตรวัด
แบบไหน เพ่ือท่ีจะสามารถน าสถติไิปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
     ท้ังน้ี สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเตมิได้จาก  
“คู่มือการประเมินผล” บทท่ี 3 การออกแบบวิธีการประเมินผล 
ในหัวข้อ การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 

Scale มาตรวัด เป้าหมายการวัด ตัวอย่าง 

Nominal Scale นามบญัญัติ เพ่ือบรรยาย เพศ อาชีพ ศาสนา 

Ordinal Scale เรียงล าดบั เพ่ือเปรียบเทียบ ชว่งอาย ุชว่งรายได้ 

Interval Scale อนัตรภาค อธิบายความสมัพนัธ์ ระดบัความส าคญั 

Ratio อตัราสว่น เพ่ือพยากรณ์ อาย ุรายได้ น า้หนกั 

มาตรวัด (Scale) 
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4. จัดท ารายงานการประเมินผล 

* กรอบระยะเวลาการด าเนินในขัน้ตอนจัดท ารายงานการประเมินผล 
  ประมาณ 1 เดือน หรือ ช่วง 1 – 31 กรกฎาคม / เดือนที่ 10 ของปีงบประมาณ 

4.1 จัดท า (ร่าง) รายงานการประเมินผล 
     จัดท าเอกสารรายงานประเมินผล โดยยดึตาม 
“คู่มือการจัดท าเอกสารวิจัยและเอกสารประเมินผล 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร” 

บทหลักประกอบด้วย 
บทที่ 1 สาระส าคญัของโครงการ 
บทที่ 2 ระเบียบวิธีการประเมินผล 
บทที่ 3 สภาพทัว่ไปของกลุม่เปา้หมาย (ถ้ามี) 
บทที่ 4 ผลการประเมิน 
บทที่ 5 สรุป และข้อเสนอแนะ 

4.2 เสนอผู้อ านวยการส่วน 

4.3 เข้าสู่กระบวนการน าเสนอผลต่อคณะท างาน 
     /คณะกรรมการฯ และผู้ที่เก่ียวข้อง 

     “เพ่ือพิจารณา ตรวจทาน  
และปรับปรุงรายงานการประเมินผล 
ก่อนน าเสนอต่อคณะท างานวิชาการ” 

“ผ่านผู้อ านวยการส่วน” 

น าเสนอผล 
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการ 
พิจารณาโครงการฯ สศก. 

คณะท างานวิชาการ 
ศูนย์/ส านัก 

X ผ่าน ไม่ผ่าน 

X ผ่าน ไม่ผ่าน 

“เสนอผู้บริหาร และเผยแพร่ 
รายงานผลการประเมินผล” 

     ท้ังน้ี รูปแบบการน าเสนอผลการประเมินผล 
นอกจากเอกสารสรุปผล และ ไฟล์ Power Point แล้ว 
สามารถน าเสนอผ่าน Info-graphic และ VTR  
เพ่ือให้เหน็ภาพทีชั่ดเจน สะท้อนสภาพพ้ืนทีจ่ริง  
และความคิดเหน็จากเกษตรกรในพ้ืนทีโ่ดยตรง 

* การน าเสนอผลต่อผู้ที่เก่ียวข้องหรือในเวทสีาธารณะ 
  ส่วนใหญ่จะด าเนินการช่วงต้นเดือนสิงหาคมของทุกปี < 15 16 > 



5. เสนอผู้บริหาร และเผยแพร่ผลประเมิน 

* กรอบระยะเวลาการด าเนินในขัน้ตอนเสนอ และเผยแพร่ผลการประเมิน 
  ประมาณ 1 เดือน หรือ ช่วง 1 – 30 กันยายน / เดือนที่ 12 ของปีงบประมาณ 

5.1 เสนอผู้บริหาร กษ. เพื่อพจิารณาสั่งการ 
      (ภายในเดือนกนัยายน) 

     ภายหลังจากการผ่านข้ันตอนการจัดท ารายงาน 
การประเมินผลและผ่านการพิจารณาจากคณะท างานฯ  
/คณะกรรมการฯ และผู้เก่ียวข้องแล้ว ด าเนินการจัดท าสรุป 
จัดท าเอกสารฉบับสมบูรณ์ เพ่ือเสนอและเผยแพร่ต่อไป” 

5.2 จัดส่งรายงานประเมินผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5.3 เผยแพร่รายงานการประเมินผลผ่านช่องทางต่างๆ 

     ท้ังน้ี เอกสารรายงานนอกจากการท าเป็น 
ไฟล์ PDF แล้ว ยังสามารถสรุปผลออกมาใน
รูปแบบของ Info-graphic และ VTR  
เพ่ือน าเสนอผลการประเมินให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย และผู้สนใจอ่ืนๆ ได้ด้วย 

WWW.EVA.OAE.GO.TH งานประเมินผล 
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ปฏิทนิกรอบระยะเวลาการด าเนินงานการประเมินผล  โดยประมาณในรอบปีงบประมาณ 

กิจกรรม 

1 รอบ ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าเค้าโครงการประเมนิผล (ภายใน 15 พ.ย.) - รวมศึกษารายละเอียดแผนงาน /โครงการ 

2. เสนอเค้าโครงต่อคณะท างานวชิาการฯ/
คณะกรรมการพจิารณาโครงการวจัิยและประเมนิผล 

- เข้าคณะท างานฯ ภายใน 30 พ.ย. 
- เข้าคณะกรรมการฯ ภายใน 15 ธ.ค. 

3. ปรับปรุงเค้าโครง ตามของคดิเหน็ของท่ีประชุม
คณะท างานฯ/คณะกรรมการฯ 

- ปรับปรุงเค้าโครงฯ ภายใน 30 วัน 
- ปรับปรุงเค้าโครงฯ ภายใน 30 วัน 

4. ส่งฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อให้ผู้วจิารณ์หลักเซ็นอนุมัติ
ผ่าน แจ้งคณะกรรมการฯ ทราบ 

- ส่งผู้วจิารณ์หลัก ภายใน 31 ม.ค. 

5. ด าเนินการส ารวจเก็บรวบรวม 
บันทกึ ประมวลผล และวเิคราะห์ข้อมูล 

- ขึน้อยู่กับลักษณะกิจกรรม/โครงการ 
   ภายใน 30 ม.ิย. 

6. น าเสนอผลการประเมนิเบือ้งต้น 
ต่อคณะท างานวชิาการของศูนย์/ส านัก 

- ส่งผลการประเมนิเบือ้งต้น 
   ภายใน 31 ก.ค. 

7. น าเสนอผลการประเมนิผลต่อผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
หรือในเวทีสาธารณะ 

- สัปดาห์ท่ี 1 หรือ 2 ของเดือนสิงหาคม 

8. ปรับปรุงแก้ไขและส่งผลงานประเมนิผล 
ต่อคณะท างานฯ/คณะกรรมการฯ 

- ส่งผู้วจิารณ์หลัก ภายใน 15 ก.ย. 

9. สรุปเสนอผลต่อผู้บริหาร/หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง - ภายใน 30 ก.ย. 

10. จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์และเผยแพร่ - ภายใน 30 วัน หลังผ่านการพจิารณา 

หมายเหตุ : กรอบระยะเวลา หากตรงกับวันหยุดราชการ ให้เล่ือนเป็นวันที่เร่ิมท าการวันแรก 

  คือ ระยะเวลาของคณะท างานวชิาการ ศปผ.  คือ ระยะเวลา ของคณะกรรมการพจิารณาโครงการวจัิยและประเมนิผล สศก. 
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จัดท าโดย 
คณะท างานด้านสื่อสารองค์กรประจ าศูนย์ประเมินผล 

KM CPPE 0012019 
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เพราะเรา คือ ส่วนหน่ึงในการพัฒนา 
เพ่ือเปล่ียนแปลงภาคการเกษตร 

ให้เตบิโตไปด้วยกัน 


