บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำ
ด้วยรัฐบาลมีนโยบายการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่เพิ่มขึ้น และการกู้เงินใน
ปัจจุบันที่มุ่งเน้นการระดมทุนโดยการกู้เงินในประเทศเป็นหลัก ทาให้สานักงานบริหารหนี้สาธารณะต้องเพิ่ม
บทบาทการดาเนินงาน และให้ความสาคัญกับการบริหารโครงการลงทุนภาครัฐ โดยเฉพาะภารกิจด้านการติดตาม
และประเมินผลโครงการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเงินลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐได้ใช้จ่ายอย่างถูกต้อง โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของภาครัฐที่ให้ความสาคัญกับการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินให้มีหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ระยะปานกลาง (5 ปี) พ.ศ. 2560 –
2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการเงินกู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ภารกิจด้านการบริหารจัดการโครงการและการติดตามประเมินผลได้ถูกกาหนดไว้ในมาตรา 17 ของพระราชบัญญัติ
การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวดที่ 4 ของร่างระเบียบคณะกรรมการ
นโยบายและกากับการบริหารหนี้สาธารณะ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. .... และส่วนที่ 4 ของ
ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ที่กาหนดให้สานักงานบริหารหนี้สาธารณะทาหน้าที่ติดตาม
และประเมินผลโครงการ รวมทั้งรายงานผลต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง คณะรัฐมนตรี และรัฐสภา
ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีเอกภาพ และ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ สานักบริหารและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ (สบป.) จึงได้ทบทวนและปรับปรุงคู่มือ
แนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการเงินกู้ให้เป็นปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้บุคลากร สบน. หรือบุคคลที่สนใจสามารถศึกษาและเรียนรู้แนวทางการติดตามและประเมินผล
โครงการเงินกู้ของ สบป.
2. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้
เพื่อช่วยปรับปรุงผลการดาเนินโครงการให้ดีขึ้น
1.2 ขอบเขตเนื้อหำในคู่มือ
1) คาศัพท์ที่สาคัญที่ใช้ในคู่มือ
2) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ
3) เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ
4) คาถามที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ
5) ช่วงการประเมินผลโครงการ
6) หลักเกณฑ์การประเมินผลโครงการ
7) การประเมินผลโครงการ
8) รูปแบบการเขียนรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ
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คำศัพท์
การติดตาม (Monitoring)
การประเมินผล (Evaluation)

ช่วงการประเมิน (Project
Evaluation Cycle)

การประเมินผลก่อนเริ่ม
โครงการ (Ex-Ante
Evaluation)
การประเมินผลระหว่าง
ดาเนินงาน (Mid-Term
Evaluation)
การประเมินผลเมื่อโครงการ
แล้วเสร็จ (Terminal
Evaluation)
การประเมินผลหลังโครงการ
แล้วเสร็จ (Ex-Post
Evaluation)
หลักเกณฑ์การประเมินผล
โครงการ (Criteria for
Evaluation)

นิยำม
การรวบรวมและบริหารจัดการข้อมูลของโครงการ โดยดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลาดาเนินงานโครงการ เพื่อตรวจสอบว่าการดาเนินงานเป็นไป
ตามแผนหรือไม่
การตรวจสอบการดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน ตลอดไปจนถึงตรวจสอบ
ด้านความก้าวหน้าของงาน ควบคุมการดาเนินงาน โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์
หรือผลที่ได้จากการปฏิบัติงานว่ามีความสาเร็จตรงตามเป้าหมายหรือบรรลุ
วัตถุประสงค์ของงานหรือไม่ มากน้อยเพียงใด
การประเมินผลโครงการแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ 1) การประเมินผล
ก่อนเริ่มโครงการ (Ex-Ante Evaluation) 2) การประเมินผลระหว่าง
ดาเนินงาน (Mid-Term Evaluation) 3) การประเมินผลเมื่อโครงการ
แล้วเสร็จ (Terminal Evaluation) และ 4) การประเมินผลหลังโครงการ
แล้วเสร็จ (Ex-Post Evaluation)
เป็นการประเมินความเป็นไปได้ในการจัดเตรียมแผนงาน/โครงการ โดยจะ
ประเมินต้นทุน-ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ (Cost-Benefit Analysis)
เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมในการอนุมัติโครงการ
เป็นการติดตามและประเมินความก้าวหน้าของโครงการในระหว่างที่กาลัง
ดาเนินงานเพื่อศึกษาปัญหา/อุปสรรคที่พบในการดาเนินงาน ทั้งปัจจัยภายใน
และภายนอก ที่จะส่งผลต่อการดาเนินโครงการเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
ซึ่งเป็นการประเมินผลเพื่อปรับปรุงการดาเนินโครงการ
เป็นการประเมินผลว่า เมื่อได้ดาเนินโครงการจนสิ้นสุดแล้วได้รับความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ โดยจะมีการประเมินทั้ง
5 ด้าน ว่าโครงการมีความสอดคล้อง ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ตลอดจน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการทั้งในทางบวกและทางลบอย่างไร
และโครงการมีความยั่งยืนหรือไม่
เป็นการประเมินโครงการหลังจากที่โครงการแล้วเสร็จ 2 – 5 ปี เพื่อประเมิน
ความสอดคล้อง ผลกระทบ และความยั่งยืนของโครงการ เพื่อใช้เสนอแนะและ
พัฒนาโครงการลงทุนภาครัฐในอนาคต
หลักเกณฑ์การประเมินผลโครงการขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ
แห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์การประเมินผลตามาตรฐานสากล โดยหลักเกณฑ์การประเมินผล
โครงการ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความสอดคล้อง (Relevance) 2) ประสิทธิผล
(Effectiveness) 3) ประสิทธิภาพ (Efficiency) 4) ผลกระทบ (Impact)
5) ความยั่งยืน (Sustainability)
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1) ความสอดคล้อง
(Relevance)

2) ประสิทธิผล
(Effectiveness)

3) ประสิทธิภาพ (Efficiency)

4) ผลกระทบ (Impact)

5) ความยั่งยืน
(Sustainability)

นิยำม
เป็นการพิจารณาถึงความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โครงการกับนโยบาย
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และความต้องการของประเทศทั้งก่อน
และหลังโครงการเสร็จสิ้น การประเมินผลด้านความสอดคล้อง หมายถึง
การดาเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้กับการดาเนินการจริง และสอดคล้อง
กับนโยบายการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ และความต้องการของผู้ได้รับ
ประโยชน์ ทั้งนี้ เนื่องจากนโยบายมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงต้อง
พิจารณาความสอดคล้องของโครงการทั้งก่อนและหลังดาเนินโครงการ
เป็นการวัดผลลัพธ์ความสาเร็จของโครงการที่คาดหวังไว้ การประเมินด้าน
ประสิทธิผล เป็นการวัดระดับความสาเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ โดยอาศัย
การเปรียบเทียบระหว่างแผนที่วางไว้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงด้านประสิทธิภาพของ
การดาเนินงานและตัวชี้วัดที่ตั้งไว้กับอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ซึ่งโครงการ
ที่มีประสิทธิภาพ คือ เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้โดยพิจารณาจากผลงาน
ของโครงการระดับความสาเร็จของวัตถุประสงค์เบื้องต้น วัดได้จากการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น การดาเนินงานและตัวชี้วัดที่ตั้งไว้กับอัตราผลตอบแทน
ภายใน (IRR) อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจาเป็นต้องเข้าใจ
ปัจจัยที่มีผลต่อการคานวณและความเห็นของผู้ได้รับผลประโยชน์โครงการ
เป็นการวัดความสามารถในการสร้างผลผลิตเทียบกับแผนงานและงบประมาณ
โดยการประเมินด้านประสิทธิภาพ หมายถึงการวัดเรื่องการใช้ทรัพยากรเพื่อให้
ได้มาซึ่งผลงาน โดยเปรียบเทียบระหว่างแผนที่วางไว้กับการดาเนินการจริง
ระยะเวลาดาเนินโครงการกับต้นทุนที่เกิดขึ้น ซึ่งโครงการที่มีประสิทธิภาพ
หมายถึง ปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการดาเนินงานต้องเท่ากันหรือน้อยกว่าแผนทีว่ างไว้
เป็นการวัดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ได้รับจากการดาเนินโครงการที่
ส่งผลต่อเศรษฐกิจมหภาค สังคม และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเป้าหมาย การประเมิน
ด้านผลกระทบต้องทาความเข้าใจให้ชัดเจนในประเด็นของผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์โครงการระยะยาว เช่น เป้าหมายของประเทศ เป้าหมายการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษ ซึ่งอาจสะท้อนถึงภาพรวมโครงการ ผลกระทบทั้งด้านบวกและ
ด้านลบอื่น ๆ ต่อโครงการ
เป็นการวัดความยั่งยืนของโครงการ และความสามารถในการดาเนินงาน
รวมทั้งการบารุงรักษาให้โครงการสามารถดาเนินงานได้อย่างยั่งยืน โดยการ
ประเมินด้านความยั่งยืนเป็นการวัดความคงที่และความต่อเนื่องของผลงานของ
โครงการ ซึ่งจะทาเมื่อผลงานเสร็จสมบูรณ์ และบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
ระยะกลางและระยะยาว โดยทั่วไปจะให้ความสนใจสถานะโครงการและ
ความสามารถในการบริหารจัดการและบารุงรักษาระบบขององค์กร
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บทที่ 2
ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรลงทุนภำครัฐ
รูปภำพที่ 2.1: ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ
หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

สบป.
จัดทาหลักเกณฑ์และ
แผนการติดตาม
และประเมินผลประจาปี
ประมาณเดือนก.ค.-ส.ค.

กรณีไม่มีการลงพื้นที่

รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทา
รายงานการติดตามและ
ประเมินผล พร้อมตรวจสอบ
ข้อมูลพื้นฐานในระบบ IIPM
วิเคราะห์และ
ประเมินผลโครงการ
กรณีลงพื้นที่

1

2

3
4

เสนอขออนุมัติลงพื้นที่ต่อ
รองฯ/ผอ. สบน. พิจารณา/อนุมัติ
ลงพื้นที่เพื่อติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
จัดทารายงานการติดตาม
และประเมินผลรายโครงการ
เสนอรายงานผลฯ ต่อ
ผอ.สบน. ขอความเห็นชอบผลฯ
รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลโครงการ
ประมาณเดือน ก.ค.-ส.ค.
(ม. 17 พรบ.หนี้ฯ) นาส่ง
รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลโครงการให้
สนผ. รวบรวมภายในเดือน
กันยายนของทุกปี

5
6
7
8

หน่วยงานกลาง
(สศช./สงป./สคร. ฯลฯ)

- บันทึกและปรับปรุง
ข้อมูลโครงการใน
ระบบ IIPM ให้เป็น
ปัจจุบัน
- จัดทาตัวชี้วัด
- บันทึกข้อมูลใน
Log Frame
- ปรับปรุงผลการเบิกจ่าย
ให้เป็นปัจจุบัน

จัดเตรียม
เอกสารอ้างอิงผลลัพธ์
ของการดาเนิน
โครงการ เพื่อรายงาน
ความก้าวหน้า ปัญหา
และอุปสรรคการ
ดาเนินโครงการ
ร่วมลงพื้นที่ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
สอบถาม รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ
ให้ข้อคิดเห็นหรือ
ข้อทักท้วงหรือ
ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับ
ผลการประเมิน
โครงการ

ก. คลัง

ครม.

รัฐสภา

เห็นชอบหลักเกณฑ์
และทราบแผนฯ
คกก.นโยบายและกากับ
การบริหารหนี้สาธารณะ

ร่วมลงพื้นที่ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
สอบถาม รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ (กรณีที่มีการ
เชิญหน่วยงานกลางเข้า
ร่วมลงพื้นที่)

คกก.นโยบายและกากับ
การบริหารหนี้สาธารณะ
เสนอเพื่อทราบ

9
เสนอเพื่อทราบ

เสนอเพื่อทราบ

เสนอเพื่อทราบ
ภายใน 60 วัน

-5ขั้นตอนที่ 1 จัดทำหลักเกณฑ์และแผนกำรติดตำมและประเมินผลประจำปีประมำณเดือนก.ค.-ส.ค.
1) รวบรวมข้อมูลโครงการที่ใช้เงินกู้ทั้งหมดที่อยู่ในแผนบริหารหนี้สาธารณะประจาปี อาทิ โครงการ
ภายใต้โครงการเงินกู้ด้านคมนาคมขนส่งของไทย โครงการเงินให้กู้ต่อแก่รัฐวิสาหกิจ และโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนา
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ 2
หรือโครงการที่ใช้เงินกู้อื่น ๆ โดยแบ่งเป็นหน่วยงาน ประเภทโครงการ วงเงินลงทุน ช่วงเวลาการดาเนินโครงการ
2) ประสานงานกับสานักจัดการหนี้ 1 และสานักจัดการหนี้ 2 เพื่อให้ทราบแผนการติดตามและ
ประเมินผลและนามาเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทาแผนการติดตามและประเมินผลประจาปีงบประมาณของ
สบป. เพื่อป้องกันการติดตามโครงการที่ซ้าซ้อนกัน
3) กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่จะติดตาม
และประเมินผลโครงการประจาปี โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ ดังนี้
ลักษณะ
โครงกำร
สำขำกำรลงทุน

ช่วงเวลำกำรดำเนินโครงกำร

รำยละเอียดหลักเกณฑ์
โครงการลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เงินกู้ (บางส่วนหรือ
ทั้งหมด) ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐหรือรัฐวิสาหกิจรับภาระการลงทุน
1) ขนส่งทางบก (ถนน ราง)
2) ขนส่งทางอากาศ/ทางน้า
3) พลังงาน
4) ประปา
5) บริหารจัดการทรัพยากรน้า
6) ที่อยู่อาศัย
7) การศึกษา
1) ก่อนเริ่มดาเนินโครงการ (Ex-Ante Evaluation)
2) ระหว่างดาเนินงาน (Mid-Term Evaluation)
3) ณ เวลาที่โครงการแล้วเสร็จ (Terminal Evaluation)
4) หลังโครงการแล้วเสร็จ (Ex-Post Evaluation)

4) พิจารณาคัดเลือกโครงการให้มีความหลากหลายและครอบคลุมสาขาและพื้นที่ดาเนินโครงการ
เพื่อเป็นโครงการตัวแทนของสาขาการลงทุน
5) เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ที่ใช้เงินกูเ้ สนอคณะกรรมการนโยบายและกากับการบริหารหนี้สาธารณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งจัดทา
แผนการติดตามและการประเมินผลโครงการ โดยแผนดังกล่าวจะกาหนดตามเกณฑ์การคัดเลือกโครงการที่จะ
ติดตามและประเมินผลที่ผ่านคณะกรรมการฯ เห็นชอบแล้ว โดยจะกาหนดกรอบระยะเวลา ผู้รับผิดชอบโครงการ
ให้คณะกรรมการนโยบายฯ ทราบ ประมาณเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมเอกสารข้อมูลเพื่อจัดทารายงานการติดตามและประเมินผลรายโครงการ พร้อมทั้งตรวจสอบ
ข้อมูลพื้นฐานในระบบ IIPM

-61) ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการจัดส่งเอกสารข้อมูลรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น
ข้อมูลพื้นฐานโครงการ รายงานผลการศึกษาโครงการ (Feasibility Study: F/S) สัญญาเงินกู้ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
มติคณะรัฐมนตรี รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน ผลการเบิกจ่าย หลักฐานผลผลิต/ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้
เช่น ดัชนีมลภาวะทางอากาศ/เสียง ราคาที่ดิน ผลประกอบการเดินรถ รวมถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม
ของโครงการ เป็นต้น พร้อมทั้งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการส่งภาพถ่ายโครงการที่ระบุพิกัดของสถานที่ดาเนิน
โครงการผ่านระบบบริหารจัดการโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Investment Project
Management: IIPM) และตรวจสอบเอกสารดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วน
2) ตรวจสอบข้อมูลผลลัพธ์การดาเนินโครงการในระบบ IIPM ข้อมูลในตารางเหตุผลสัมพันธ์ (Logical
Framework) เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดที่ใช้ในการวัดความสาเร็จ รวมถึงแหล่งพิสูจน์ข้อมูล ให้มีความถูกต้อง และ
ครบถ้วน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ 1
3) ประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมจากทุกช่องทาง ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email)
และเชิญประชุม โดยได้ออกแบบสอบถาม ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ประเมินสามารถถามผู้เกี่ยวข้องได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ 2
4) รวบรวมเอกสารและข้อมูลที่ได้จากการประสานงาน ข้อมูลจากระบบ IIPM และข้อมูลที่ได้จากการ
สอบถามข้างต้น
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์และประเมินผลโครงการ
1) พิจารณาว่าโครงการอยู่ในช่วงเวลาใดเป็นอันดับแรก เนื่องจากแต่ละช่วงเวลาของโครงการสามารถ
วัดผลการประเมินได้แตกต่างกัน โดยวงจรในการประเมินผลโครงการแบ่งออกเป็น 4 ช่วง (Project Evaluation
Cycle) ได้แก่ (1) การประเมินผลก่อนเริ่มโครงการ (Ex-Ante Evaluation) (2) การประเมินผลระหว่างดาเนินงาน
(Mid-Term Evaluation (3) การประเมินผลเมื่อโครงการแล้วเสร็จ (Terminal Evaluation) และ (4) การ
ประเมินผลหลังโครงการแล้วเสร็จ (Ex-Post Evaluation) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ 3
2) ประเมินผลโครงการโดยประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลโครงการ 5 ด้าน ขององค์การความ
ร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ดังนี้ (1) ความ
สอดคล้อง (Relevance) (2) ประสิทธิผล (Effectiveness) (3) ประสิทธิภาพ (Efficiency) (4) ผลกระทบ
(Impact) และ (5) ความยั่งยืน (Sustainability) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ 4
3) วิธีการให้คะแนน (Rating System) แบ่งเป็น
(1) การให้คะแนนในแต่ละด้าน จะให้คะแนนย่อย 3 ระดับ ได้แก่ a (3 คะแนน) b (2 คะแนน) และ
c (1 คะแนน) ซึ่งจะมีเกณฑ์ของคะแนนที่แตกต่างกันไป และ
(2) การให้คะแนนในภาพรวม จะให้คะแนนได้ก็ต่อเมื่อรวมคะแนนย่อยในแต่ละด้านแล้ว โดยคะแนน
รวมทั้งหมดของโครงการ ได้แก่ ระดับ A หมายถึง พอใจมากที่สุด ระดับ B หมายถึง พอใจมาก ระดับ C หมายถึง
พอใจ และระดับ D หมายถึง ไม่พอใจ/ควรปรับปรุง
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ 5
(กรณีลงพื้นที่ ไปยังขั้นตอนที่ 4 กรณีไม่มีกำรลงพื้นที่ ไปยังขั้นตอนที่ 7)

-7ขั้นตอนที่ 4 เสนอขออนุมัติลงพื้นที่ต่อรองฯ/ผอ. สบน. พิจำรณำ/อนุมัติ
1) จัดทาบันทึกเชิญผู้แทนจากหน่วยงานภายใน สบน. (สจน. 1 สจน. 2 สนผ. และ สบค.) เข้าร่วมลงพื้นที่
ติดตามและประเมินผลโครงการที่คัดเลือกแล้วว่าจาเป็นต้อง Survey ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการประเมิน
2) จัดทาหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ลงพื้นที่ติดตามฯ
(กรณีที่มีการเชิญหน่วยงานกลางเข้าร่วมโครงการ)
3) จัดทาบันทึกขออนุมัติการลงพื้นที่ต่อผู้อานวยการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (ผอ.สบน) ซึง่
ประกอบด้วยการอนุมัติโครงการ บุคลากร และงบประมาณ
4) ประสานและคัดเลือกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่
5) ออกแบบสอบถาม/แบบสารวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดาเนินโครงการ เพื่อที่เจ้าหน้าที่
จะได้สอบถามความพึงพอใจจากการดาเนินโครงการดังกล่าวเพื่อใช้ประเมินผลลัพธ์และความยั่งยืนของโครงการ
6) ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานในระบบ IIPM ข้อมูลในตารางเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework) ตัวชี้วัด
ที่ใช้ในการวัดความสาเร็จ รวมถึงแหล่งพิสูจน์ข้อมูล ให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ 1
7) ประสานงานและศึกษาข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของโครงการก่อนลงเพื่อที่ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและ
อุปสรรคจากการดาเนินโครงการเพื่อที่จะได้ติดตามและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
8) เตรียมความพร้อมสาหรับการลงพื้นที่ เช่น จัดหาโรงแรมที่พัก การเดินทาง (รถตู้/เครื่องบินโดยสาร)
ศึกษาเส้นทางโครงการ เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 5 ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ
1) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการนาเสนอความก้าวหน้าของโครงการ ปัญหาและอุปสรรคจากการดาเนินงาน
ในรูปแบบ Power Point รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
2) สอบถามหน่วยงานเจ้าของโครงการโดยใช้คาถามที่ตั้งอยู่บนหลักเกณฑ์การประเมิน 5 ด้าน ซึง่ เป็นเครื่องมือ
ช่วยให้ผู้ประเมินสามารถถามผู้เกี่ยวข้องได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ 2
3) สอบถามความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการประเมินต่อไป
4) ลงพื้นที่ดาเนินโครงการ เพื่อให้เห็นถึงความก้าวหน้าหรือความสาเร็จของโครงการ พร้อมทั้งบันทึก
ภาพถ่ายสถานที่การดาเนินโครงการจริง รวมทั้งส่งภาพความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการและ Upload ใน
Website IIPM ได้ทันทีตลอดเวลา (Real Time)
ขั้นตอนที่ 6 จัดทารายงานการติดตามและประเมินผล
จัดทารายงานการติดตามและประเมินผลรายโครงการตามรูปแบบการเขียนรายงาน โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามภาคผนวกที่ 6

-8ขั้นตอนที่ 7 เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อผู้อานวยการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
1) จัดทาบันทึกเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อ ผอ. สบน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
พร้อมทั้งจัดส่งรายงานดังกล่าวให้หน่วยงานเจ้าของโครงการพิจารณารายงานดังกล่าวและสามารถให้ข้อคิดเห็น
ทักท้วง หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการประเมินดังกล่าว
2) ตรวจสอบ/แก้ไข/ปรับปรุงรายงานผลการติดตามและประเมินผลข้างต้น กรณีที่หน่วยงานเจ้าของ
โครงการมีข้อคิดเห็น ทักท้วง หรือข้อเสนอแนะ
3) เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล (ฉบับปรับปรุง) ต่อ ผอ. สบน. ให้ความเห็นชอบรายงาน
ผลที่ปรับปรุงดังกล่าว
4) จัดส่งรายงานผลการติดตามและประเมินผล (ฉบับปรับปรุง) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป็นต้น เพื่อทราบ
ขั้นตอนที่ 8 รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการประมาณเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม
1) รวบรวมและรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการในปีงบประมาณที่ผ่านมา
2) นาส่งรายงานดังกล่าวให้สานักนโยบายและแผน สบน. รวบรวมข้อมูลเสนอคณะกรรมการนโยบายและ
กากับการบริหารหนี้สาธารณะ (ประมาณเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม) ของทุกปี เพื่อทราบ
ขั้นตอนที่ 9 (ม. 17) นาส่งรายงานผลสัมฤทธิ์โครงการต่อ สนผ. ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
1) จัดทารายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จของทั้งปีงบประมาณตาม
นัยมาตรา 17 ของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 ทุกสิ้น
ปีงบประมาณ (ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้กระทรวงการคลังรายงานการกู้เงินและการค้าประกัน
ที่กระทาในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วให้รัฐสภาทราบ โดยรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดของการกู้
เงินและการค้าประกัน รวมถึงผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ)
2) นาส่งรายงานดังกล่าวให้ สนผ. รวบรวมภายในเดือนกันยายนของทุกปี เสนอต่อรัฐสภาให้ทราบภายใน
60 วัน ต่อไป
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร
1.1 ตำรำงเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework)
ในการติดตามและประเมินผลโครงการจะมีการใช้เครื่องมือที่ช่วยให้โครงการมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ
ละเอียดรอบคอบ เป็นรูปธรรม รวมถึงสามารถติดตามและประเมินผลโครงการที่สาคัญ ได้แก่ ตารางเหตุผล
สัมพันธ์ (Logical Frameworks) คือ เอกสารที่ครอบคลุมภาพรวมของโครงการ ซึ่งตารางเหตุผลสัมพันธ์เป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนโครงการ การดาเนินโครงการ รวมถึงการประเมินผลโครงการ โดยหน่วยงานเจ้าของ
โครงการจะเป็นผู้กรอกรายละเอียดโครงการลงในตารางเหตุผลสัมพันธ์ที่อยู่ในระบบบริหารจัดการโครงการลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Investment Project Management: IIPM) และ สบป. จะนาข้อมูล
ดังกล่าวรวมถึงตัวชี้วัดความสาเร็จมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการเขียนรายงาน โดยตารางเหตุผลสัมพันธ์มี
องค์ประกอบและความสัมพันธ์ ดังตารางที่ 1.1
ตำรำงที่ 1.1: โครงสร้างตารางเหตุผลสัมพันธ์
เป้ำประสงค์

สำระสำคัญ
เป้าหมายโครงการ
ในระยะยาว

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จตาม
เป้าหมายของโครงการ
หรือแผนงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ทตี่ ั้งไว้
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
งานหรือผลผลิตเพื่อให้
สาเร็จตามวัตถุประสงค์
ทรัพยากร

แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูลที่วัดความสาเร็จ
ของเป้าหมายโครงการ
หรือแผนงาน
แหล่งข้อมูลที่วัดความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ
แหล่งข้อมูลที่สามารถ
ตรวจวัดผลผลิตของ
โครงการ

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์โครงการ
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ

ผลลัพธ์

ผลผลิตของโครงการ

กิจกรรม

กิจกรรมที่จะ
ดาเนินงานเพื่อให้
รายละเอียดของทรัพยากรที่ใช้สาหรับการดาเนิน
โครงการบรรลุเป้าหมาย
โครงการ

เงื่อนไขหรือข้อกำหนด
เงื่อนไขที่จะช่วยให้
เป้าหมายโครงการบรรลุผล
สาเร็จตามทีต่ ั้งไว้
เงื่อนไขที่จะช่วยให้
วัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุผลสาเร็จ
เงื่อนไขที่จะช่วยให้ได้
ผลผลิตตามแผนทีต่ ั้งไว้
เงื่อนไขที่ต้องบรรลุเพื่อที่จะ
เริ่มโครงการ

ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องระบุรายละเอียดโครงการและสาระสาคัญลงในตารางเหตุผลสัมพันธ์ กาหนด
กิจกรรม ผลลัพธ์ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบโครงการ และปัจจัยหรือทรัพยากรที่ใช้ในการดาเนินโครงการ ซึ่งตาราง
เหตุผลสัมพันธ์เป็นเอกสารที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เนื่องจากต้องมีการรายงานการดาเนินโครงการ
อย่างต่อเนื่อง และจาเป็นต้องปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง โดยมีตัวอย่างตาราง
เหตุผลสัมพันธ์ดังตารางที่ 1.2
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คำสรุป
เป้ำหมำย
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน
ระบบขนส่งทางราง
วัตถุประสงค์หรือผลกระทบของ
โครงกำร
• เพิ่มขีดความสามารถ
ในการรองรับผู้โดยสารและการ
ขนส่งสินค้า
• ลดปัญหาความล่าช้า
เนื่องจากการรอสับหลีกทาง

แหล่งที่มำสำหรับ
กำรติดตำมประเมินผล

ตัวชี้วัด
• ความหนาแน่นของเครือข่าย
ทางถไฟ จาก ... เป็น ...

• รายงานการสารวจความหนาแน่น
ของเครือข่ายทางรถไฟ

• ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารเพิ่มขึ้น
เป็น 37,700 - 55,000 คน
ในปี 2577 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
1.8 – 2.0 ต่อปี
• ปริมาณการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น
เป็น 16,400 ตันต่อวัน ในปี
2577 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 2.3 ต่อปี
• การเดินรถมีปัญหาความล่าช้า
ลดลง ร้อยละ... ในปี ...

ผลลัพธ์หรือผลผลิตของ
• ก่อสร้างแล้วเสร็จโดยประกอบด้วย
โครงกำร (Output)
ผลผลิต ดังนี้
 ทางรถไฟ
- ทางรถไฟขนาด 1 เมตร ขนาน
 สถานีรับส่งผู้โดยสาร
กับทางรถไฟเดิม ระยะทาง 187
 สถานีย่านเก็บกองและขนถ่าย
กม. พร้อมรั้วตลอดแนว
ตู้สินค้า
- สถานีรับส่งผู้โดยสาร 19 แห่ง
- สถานีย่านเก็บกองและขนถ่ายตู้
สินค้า 3 แห่ง
กิจกรรม
• เวนคืนที่ดิน (ธ.ค.57 - ก.ย.59)
• จ้างที่ปรึกษาจัดการประกวด
ราคา (ธ.ค. 57 - พ.ค. 58)
• เตรียมเอกสาร/ประกวดราคา/
มอบสถานที่ (มิ.ย.58 -ม.ค.59)
• จ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน
ก่อสร้าง (มิ.ย. 58 - พ.ย. 58)
• ก่อสร้างและควบคุมงาน
(ก.พ. 59 – 2562)

ทรัพยำกร
• ค่าเวนคืนที่ดิน
• ค่าดาเนินการประกวดราคา
• ค่าก่อสร้าง
• ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน
รวม
แหล่งเงินทุน
• เงินงบประมาณ
• เงินกู้
รวม

สมมติฐำน

• นโยบายรัฐบาลมีความต่อเนื่อง
• โครงการสามารถแข่งขันกับการขนส่ง
ผู้โดยสารและสินค้าในรูปแบบอื่นได้
• รายงานปริมาณผู้โดยสารและสินค้า • การก่อสร้างรถไฟทางคู่ขนาดทาง 1
• รายงานผลการเดินรถ (สถิติความ เมตร (Meter Gauge) สายอื่น เช่น
มาบกะเบา – จิระ เป็นไปตามแผนที่
ล่าช้า)
กาหนดไว้
• การก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ขนาดทาง
มาตรฐาน 1.435 เมตร (Standard
Gauge) ไทย-จีน ช่วงแก่งคอยนครราชสีมา และนครราชสีมาหนองคาย เป็นไปตามแผนทีก่ าหนดไว้
• การจัดหาหัวรถจักรของ รฟท. เป็นไป
ตามแผนที่กาหนดไว้
• การเปิดใช้งานในปี 2562 โดยที่มา • การเวนคืนที่ดินเป็นไปตามแผนที่
ของข้อมูลและข้อมูลที่ได้มาจากการ กาหนดไว้
จัดเก็บในแต่ละตัวชีว้ ัดจากรายงาน
ดังนี้
- รายงานผลสาเร็จของโครงการ
- รายงานความก้าวหน้าโครงการ

609.34 ล้านบาท
10.00 ล้านบาท
24,708.38 ล้านบาท
679.48 ล้านบาท
26,007.20 ล้านบาท

• ได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหาร รฟท. สศช. และ ครม.
• ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณและ
เงินกู้
• ต้นทุนเพิ่มขึ้นหากโครงการมีความล่าช้า

619.34 ล้านบาท
25,387.86 ล้านบาท
26,007.20 ล้านบาท

1.2 ตัวชี้วัดที่ใช้ในกำรประเมินโครงกำร
ตัวชี้วัด (Indicator) คือ เครื่องมือที่ใช้วัดหรือประเมินผลการดาเนินงานต่าง ๆ เพื่อสะท้อนความสามารถการ
ดาเนินงานโครงการ โดยหลักการจัดทาตัวชี้วัดโดยทั่วไป คือ การแปลงสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด
ซึ่งตัวชี้วัดที่ดีควรมีลักษณะ เช่น

- 11 1) สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร
2) แสดงถึงผลการดาเนินงานที่สาคัญ
3) สามารถวัดได้ ชัดเจนไม่กากวม และเป็นที่เข้าใจของบุคคลทั่วไป
4) มีอิทธิพลต่อสิ่งที่วัด
5) สามารถเปรียบเทียบและตรวจสอบได้
6) ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่เป็นเหตุเป็นผล
7) ต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบทุกตัว
ทั้งนี้ ตัวชี้วัดในแต่ละด้านที่ใช้ในการประเมินโครงการจะมีความแตกต่างกันไปตามประเภทโครงการ ยกตัวอย่างเช่น
1) ตัวอย่ำงตัวชี้วัดในกลุ่มงำนด้ำนขนส่งทำงรำง
หลักเกณฑ์
กำรก่อสร้ำงโครงกำรระบบขนส่งมวลชนทำงรำง
1. ความสอดคล้อง
2. ประสิทธิผล

3. ประสิทธิภาพ
4. ผลกระทบ
5. ความยั่งยืน

กิจกรรมที่มสี ่วน
สาคัญ
























ความสอดคล้องนโยบายในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารต่อขบวน
ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางจากสถานี … ถึงสถานี ...
สัดส่วนของจานวนขบวนที่ล่าช้า
เวลาที่เปิดให้บริการในแต่ละวัน
จานวนผู้ใช้บริการ
อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR)
ผลผลิต (ระยะทางของโครงการ/จานวนลิฟต์/บันไดเลื่อน)
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง
การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ และราคาประเมินที่ดิน
สิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่
ปริมาณอุบัติเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
บุคลากรดูแลและบารุงรักษาโครงการ
แนวโน้มรายได้จากการดาเนินงาน
แผนการบารุงรักษาและความต่อเนื่องของโครงการ
การจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ออกแบบ และควบคุมงาน
การก่อสร้าง
การเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
งบประมาณ

- 12 2) ตัวอย่ำงตัวชี้วัดในกลุ่มงำนด้ำนขนส่งทำงน้ำ
หลักเกณฑ์
กำรก่อสร้ำงท่ำเรือ
กำรขยำยท่ำเรือ
1. ความสอดคล้อง





2. ประสิทธิผล





3. ประสิทธิภาพ




4. ผลกระทบ





5. ความยั่งยืน







กิจกรรมที่มสี ่วน
สาคัญ







ความสอดคล้องนโยบายใน
การขยายการบริการการ
ขนส่งทางน้า
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปริมาณสินค้าทีผ่ ่านท่าจริงต่อ
เป้าหมายทีต่ ั้งไว้
จานวนเที่ยวเรือที่มาใช้เทียบ
กับตัวเลขที่คาดการณ์
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งระหว่าง
พื้นที่เป้าหมายลดลง
จานวนท่าเรือที่ก่อสร้างและ
เสร็จต่อจานวนตามเป้าหมาย
การดาเนินการก่อสร้างเป็นไป
ตามแผนงาน
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
เพิ่มขึ้น
มูลค่ากิจกรรมทางการค้า/
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
ปริมาณรถบรรทุกสินค้าบน
โครงข่ายถนนโดยรอบท่าเรือ
เพิ่มขึ้น
มลภาวะทางอากาศ
มีการวางแผนงานและ
งบประมาณในการบารุงรักษา
โครงการอย่างต่อเนื่อง
มีบุคลากรที่ควบคุมดูแล
โครงการอย่างต่อเนื่อง
โครงการมีแนวโน้มสร้าง
รายได้เพิ่มขึ้นอย่างสม่าเสมอ
การจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้
ออกแบบ และควบคุมงาน
การก่อสร้าง
การเวนคืนที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย์
งบประมาณ
























ความสอดคล้องนโยบายใน
การขยายการบริการการขนส่ง
ทางน้า
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปริมาณสินค้าผ่านท่าเพิม่ ขึ้น
ต่อปี
ปริมาณเรือสินค้าที่เพิ่มขึ้นต่อ
ปี
ความล่าช้าในการขนส่งสินค้า
ในท่าเรือลดลง
ผลผลิตที่ได้เป็นไปตาม
เป้าหมาย
การดาเนินการก่อสร้างเป็นไป
ตามแผนงาน
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
เพิ่มขึ้น
มูลค่ากิจกรรมทางการค้า/
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
ปริมาณรถบรรทุกสินค้าบน
โครงข่ายถนนโดยรอบท่าเรือ
เพิ่มขึ้น
มลภาวะทางอากาศ
มีการวางแผนงานและ
งบประมาณในการบารุงรักษา
โครงการอย่างต่อเนื่อง
มีบุคลากรที่ควบคุมดูแล
โครงการอย่างต่อเนื่อง
โครงการมีแนวโน้มสร้างรายได้
เพิ่มขึ้นอย่างสม่าเสมอ
การจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้
ออกแบบ และควบคุมงาน
การก่อสร้าง
การเวนคืนที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย์
งบประมาณ

กำรขุดลอกร่องน้ำ






















ความสอดคล้องนโยบายใน
การขนส่งทางน้า
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เวลาในการเดินเรือเข้า-ออก
ท่าลดลง
ขนาดระวางของเรือสินค้า
ขนาดใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลง
ความล่าช้าในการจราจรทาง
น้าลดลง
ผลผลิตที่ได้เป็นไปตาม
เป้าหมาย
การดาเนินการก่อสร้างเป็นไป
ตามแผนงาน
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
เพิ่มขึ้น
มูลค่ากิจกรรมทางการค้า/
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
ปริมาณรถบรรทุกสินค้าบน
โครงข่ายถนนโดยรอบท่าเรือ
เพิ่มขึ้น
มลภาวะทางอากาศ
การวางแผนงานและ
งบประมาณในการบารุงรักษา
โครงการอย่างต่อเนื่อง
มีบุคลากรที่ควบคุมดูแล
โครงการอย่างต่อเนื่อง
การจัดทาแผนงานในการขุด
ลอกร่องน้า
การจัดหา/บารุงรักษาเรือขุด
ลอกร่องน้า
การดาเนินการขุดลอกร่องน้า
งบประมาณ
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หลักเกณฑ์
1. ความสอดคล้อง

กำรก่อสร้ำง
ถนนสำยใหม่




2. ประสิทธิผล





3. ประสิทธิภาพ





4. ผลกระทบ





5. ความยั่งยืน








กิจกรรมที่มสี ่วน



กำรก่อสร้ำง
สะพำนใหม่

ความสอดคล้อง
นโยบายในการขยาย
โครงข่ายถนน
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ



ความเร็วในการ
เดินทางเพิ่มขึ้น
เวลาในการเดินทาง
ลดลง
ปริมาณจราจรที่มาใช้
เส้นทาง
ระยะทางที่ก่อสร้าง
เสร็จจริงต่อระยะทาง
ที่ต้องดาเนินการให้
แล้วเสร็จตาม
เป้าหมาย
ระยะเวลาที่ดาเนินการ
เป็นไปตามแผน
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางในพื้นที่
โดยรอบลดลง
มูลค่าที่ดินโดยรอบ
โครงการเพิม่ ขึ้น
มลภาวะทางอากาศ
ปริมาณอุบัติเหตุ
มีปริมาณจราจรของ
รถบรรทุกขนาดใหญ่
ที่แตกต่างไปจากการ
ออกแบบ
มีการควบคุมรถบรรทุก
ที่น้าหนักเกิน
มีการซ่อมบารุงเป็นไป
ตามมาตรฐานที่
กาหนด
การดาเนินการ


















กำรขยำย
ช่องจรำจรเพิ่ม

ความสอดคล้อง
นโยบายในการขยาย
โครงข่ายถนน
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ



ความเร็วในการ
เดินทางเพิ่มขึ้น
เวลาในการเดินทาง
ลดลง
ปริมาณจราจรที่มาใช้
สะพาน
จานวนสะพานที่
ก่อสร้างเสร็จจริงต่อ
จานวนสะพานที่ต้อง
ดาเนินการให้แล้ว
เสร็จตามเป้าหมาย
ระยะเวลาที่ดาเนินการ
เป็นไปตามแผน
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางในพื้นที่
โดยรอบลดลง
มูลค่าที่ดินโดยรอบ
โครงการเพิม่ ขึ้น
มลภาวะทางอากาศ
ปริมาณอุบัติเหตุ
มีการควบคุมรถบรรทุก
ที่น้าหนักเกิน
มีการซ่อมบารุงเป็นไป
ตามมาตรฐานที่
กาหนด






















การดาเนินการ



กำรบำรุงรักษำ
ถนน

ความสอดคล้อง
นโยบายในการเพิ่ม
ความเร็วในการ
เดินทาง
สอดคล้องกับแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ความเร็วในการ
เดินทางเพิ่มขึ้น
เวลาในการเดินทาง
ลดลง
อัตราส่วนปริมาณ
จราจรต่อความจุลดลง
ช่องจราจรที่เพิ่มขึ้น
เป็นไปตามแผนทีต่ ั้ง
ไว้
ระยะเวลาที่
ดาเนินการเป็นไป
ตามแผน





ระยะทางที่
ดาเนินการ
บารุงรักษาจริงแล้ว
เสร็จตามเป้าหมาย

ค่าใช้จ่ายของผู้ใช้รถ
ใช้ถนนลดลง
มลภาวะทางอากาศ
ปริมาณอุบัติเหตุ



ค่าใช้จ่ายของผู้ใช้รถ
ใช้ถนนลดลง
มลภาวะทางอากาศ
ปริมาณอุบัติเหตุ

มีปริมาณจราจรของ
รถบรรทุกขนาดใหญ่
ที่แตกต่างไปจาก
การออกแบบ
มีการควบคุมรถบรรทุกที่น้าหนักเกิน
มีการซ่อมบารุง
เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กาหนด
การจัดจ้างที่ปรึกษา











ความสอดคล้อง
นโยบายด้านการ
บารุงรักษาถนน
สอดคล้องกับแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ค่าดัชนีความเรียบ
ของผิวทาง (IRI)
ความเร็วเฉลี่ยใน
การเดินทางเพิ่มขึ้น



มีการควบคุมรถบรรทุกที่น้าหนักเกิน
มีการซ่อมบารุง
เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กาหนด



การตรวจสอบ

- 14 หลักเกณฑ์
สาคัญ




กำรก่อสร้ำง
ถนนสำยใหม่

กำรก่อสร้ำง
สะพำนใหม่

กำรขยำย
ช่องจรำจรเพิ่ม

กำรบำรุงรักษำ
ถนน

ออกแบบ
การดาเนินการ
ก่อสร้าง
จัดระบบการจราจร
หลังเปิดใช้เส้นทาง
งบประมาณ

ออกแบบ
การดาเนินการ
ก่อสร้าง
จัดระบบการจราจร
หลังเปิดใช้สะพาน
งบประมาณ

เพื่อออกแบบ
การดาเนินการ
ก่อสร้าง
จัดระบบการจราจร
หลังเปิดใช้เส้นทาง
งบประมาณ

เส้นทางเพื่อ
ตรวจสอบความ
บกพร่อง/เสียหาย
ของทาง
ปิดการจราจรเพื่อ
ดาเนินการซ่อมแซม
ซ่อมแซมถนน
งบประมาณ













- 15 ภำคผนวกที่ 2
คำถำมที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร
การติดตามและประเมินผลโครงการนั้นจะใช้คาถามเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ประเมินสามารถถามผู้เกี่ยวข้อง
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยการตั้งคาถามนั้นจะอยู่บนหลักเกณฑ์การประเมิน 5 ด้าน ดังตารางที่ 2.1 ดังนี้
ตำรำงที่ 2.1: ตัวอย่างคาถามที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการแบ่งตามช่วงเวลาการดาเนินโครงการ
ด้ำน

บทบำทและ
จุดประสงค์
กำรประเมิน

ควำม
สอดคล้อง

ประสิทธิผล

กำรประเมินผล
ก่อนเริ่มโครงกำร

ระหว่ำงดำเนินงำน

โครงกำรแล้วเสร็จ

หลังโครงกำรแล้วเสร็จ

-มุ่งเน้นไปที่ความสอดคล้อง
เป็นหลัก เนื่องจากแผนการ
และเหตุผลที่เลือกโครงการ
ต้องมีความชัดเจนก่อนเริ่ม
ดาเนินโครงการ

-มุ่งเน้นตรวจสอบกิจกรรมที่
เกิดขึ้นเทียบกับแผนทีว่ างไว้
เพื่อที่จะมีโอกาสในการปรับรุง
แก้ไขโครงการให้เหมาะสมกับ
สภาวะแวดล้อมที่เปลีย่ นแปลงไป
ในแต่ละช่วงเวลา

-มุ่งเน้นตรวจสอบโครงการ
-เน้นการประเมินในด้าน
โดยละเอียดว่าโครงการบรรลุ ผลกระทบและความยั่งยืน
วัตถุประสงค์หรือไม่ โดยใช้
ของโครงการ
สถานการณ์และข้อมูลที่เกิดขึ้น
จริง รวมไปถึงพิจารณาแนวโน้ม
ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น

-โครงการสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาประเทศ/
นโยบายรัฐบาล/แผน
ยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่

-โครงการสอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนาประเทศ/นโยบาย
รัฐบาล/แผนยุทธศาสตร์ชาติ
หรือไม่

-โครงการสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาประเทศ/
นโยบายรัฐบาล/แผน
ยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่

-โครงการสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาประเทศ/
นโยบายรัฐบาล/แผน
ยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่

-โครงการสอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
หรือไม่

-โครงการสอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
หรือไม่

-โครงการสอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
หรือไม่

-โครงการสอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
หรือไม่

-การกาหนดกลุ่มเป้าหมายมี
ความเหมาะสมหรือไม่

-การกาหนดกลุ่มเป้าหมายมี
ความเหมาะสมหรือไม่

-การกาหนดกลุ่มเป้าหมายมี
ความเหมาะสมหรือไม่

-วัตถุประสงค์โครงการมีความ
ชัดเจนหรือไม่

-เปรียบเทียบการใช้ทรัพยากร
คุณภาพของผลลัพธ์ และ
กิจกรรมของโครงการที่เกิดขึ้น
จริงกับแผนที่กาหนดไว้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่

-เปรียบเทียบการใช้ทรัพยากร
คุณภาพของผลลัพธ์ และ
กิจกรรมของโครงการที่เกิดขึ้น
จริงกับแผนที่กาหนดไว้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่

-ตัวชี้วัดโครงการถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่

-ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการเพียง
พอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์

-ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการเพียง -ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ
พอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
เพียงพอทีจ่ ะบรรลุวัตถุประสงค์

-โครงการสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
หรือไม่

-สมมติฐานจากผลลัพธ์ที่ได้รับ
จากโครงการตรงตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่

-สมมติฐานจากผลลัพธ์ที่ได้รับ
จากโครงการตรงตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่

-สมมติฐานจากผลลัพธ์ที่ได้รับ
จากโครงการตรงตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่

-เปรียบเทียบการใช้ทรัพยากร
คุณภาพของผลลัพธ์ และ
กิจกรรมของโครงการที่เกิดขึ้น
จริงกับแผนทีก่ าหนดไว้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่

-สมมติฐานจากผลลัพธ์ที่
ได้รับจากโครงการตรงตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่
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ก่อนเริ่มโครงกำร
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โครงกำรแล้วเสร็จ

หลังโครงกำรแล้วเสร็จ

-ตัวชี้วัดสะท้อนผลลัพธ์หรือไม่

-ระดับความสาเร็จของผลลัพธ์
-ระดับความสาเร็จของผลลัพธ์
โครงการเทียบกับแผนการดาเนิน โครงการเทียบกับแผนการ
โครงการ
ดาเนินโครงการ

-ระดับความสาเร็จของ
ผลลัพธ์โครงการเทียบกับ
แผนการดาเนินโครงการ

-กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
กับผลลัพธ์ที่ตั้งไว้เหมาะสม
หรือไม่

-การใช้ทรัพยากรเชิงปริมาณและ -การใช้ทรัพยากรเชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพเป็นไปตามแผนที่
และเชิงคุณภาพเป็นไปตาม
กาหนดไว้หรือไม่
แผนที่กาหนดไว้หรือไม่

-การใช้ทรัพยากรเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพเป็นไปตาม
แผนที่กาหนดไว้หรือไม่

-มีกิจกรรมเพียงพอที่จะสร้าง
ผลลัพธ์หรือไม่

-มีกิจกรรมเพียงพอที่จะ
สร้างผลลัพธ์หรือไม่

-ทรัพยากรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพียงพอที่จะทาให้
ประสิทธิภำพ เกิดกิจกรรมหรือไม่

-มีกิจกรรมเพียงพอที่จะสร้าง
ผลลัพธ์หรือไม่

-การใช้ทรัพยากรมีความ
เหมาะสมกับช่วงเวลาที่กาหนด
ไว้หรือไม่
-ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ
สามารถอธิบายถึงต้นทุนได้
เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการ
แล้วเสร็จอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
ในอดีตหรือไม่
-ตัวชี้วัดสะท้อนเป้าหมาย
โดยรวมหรือไม่

-

-สมมติฐานจากวัตถุประสงค์
ของโครงการถูกต้องหรือไม่

-มีปัจจัยด้านลบที่ส่งผลให้
-มีปัจจัยด้านลบที่ส่งผลให้
เป้าหมายโดยรวมของโครงการ เป้าหมายโดยรวมของ
นี้ไม่สาเร็จหรือไม่
โครงการนี้ไม่สาเร็จหรือไม่

-มีปัจจัยด้านลบที่ส่งผลให้
เป้าหมายโดยรวมของโครงการ
นี้ไม่สาเร็จหรือไม่

-เกิดผลกระทบต่อเป้าหมาย
โดยรวมที่นอกเหนือจากที่ได้
สันนิษฐานไว้หรือไม่ และง่าย
ต่อการควบคุมหรือไม่โดยเฉพาะ
ผลกระทบทางด้านลบ

-เกิดผลกระทบต่อเป้าหมาย
โดยรวมที่นอกเหนือจากที่ได้
สันนิษฐานไว้หรือไม่ และง่าย
ต่อการควบคุมหรือไม่ โดย
เฉพาะผลกระทบทางด้านลบ

-นโยบายมีความต่อเนื่อง
หลังจากที่ความร่วมมือได้
สิ้นสุดหรือไม่

-นโยบายมีความต่อเนื่อง
หลังจากที่ความร่วมมือได้
สิ้นสุดหรือไม่

-ระเบียบ ข้อบังคับและ
กฎหมายมีความสอดคล้องกัน
หรือไม่

-ระเบียบ ข้อบังคับและ
กฎหมายมีความสอดคล้องกัน
หรือไม่

-ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจทาให้
โครงการถูกยับยั้งหรือไม่

-หน่วยงานเจ้าของโครงการมี

-หน่วยงานเจ้าของโครงการมี

-หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ผลกระทบ

-นโยบายมีความต่อเนื่อง
หลังจากที่ความร่วมมือได้
สิ้นสุดหรือไม่
ควำมยั่งยืน

-กลุ่มเป้าหมายได้รับผลกระทบ -กลุ่มเป้าหมายได้รับ
จากการดาเนินโครงการหรือไม่ ผลกระทบจากการดาเนิน
โครงการหรือไม่

-
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บุคลากรเพียงพอและสามารถ
ดาเนินกิจกรรมต่อไปหลังจาก
ที่ความร่วมมือได้สิ้นสุดลง
หรือไม่

บุคลากรเพียงพอและสามารถ
ดาเนินกิจกรรมต่อไปหลังจาก
ที่ความร่วมมือได้สิ้นสุดลง
หรือไม่

มีบุคลากรเพียงพอและ
สามารถดาเนินกิจกรรม
ต่อไปหลังจากที่ความร่วมมือ
ได้สิ้นสุดลงหรือไม่

-โครงการได้รับการจัดสรร
งบประมาณอย่างต่อเนื่องหรือ
มีงบประมาณเพียงพอในการ
ดาเนินโครงการในอนาคต
หรือไม่

-โครงการได้รับการจัดสรร
งบประมาณอย่างต่อเนื่องหรือ
มีงบประมาณเพียงพอในการ
ดาเนินโครงการในอนาคต
หรือไม่

-โครงการได้รับการจัดสรร
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง
หรือมีงบประมาณเพียงพอ
ในการดาเนินโครงการใน
อนาคตหรือไม่

-การบริหารจัดการและการ
ซ่อมบารุงดูแลรักษาอุปกรณ์ที่
ใช้ในโครงการมีความเหมาะสม
หรือไม่

-การบริหารจัดการและการ
ซ่อมบารุงดูแลรักษาอุปกรณ์ที่
ใช้ในโครงการมีความเหมาะสม
หรือไม่

-การบริหารจัดการและการ
ซ่อมบารุงดูแลรักษาอุปกรณ์
ที่ใช้ในโครงการมีความ
เหมาะสมหรือไม่

-โครงการมีกลยุทธ์ในการ
ประชาสัมพันธ์หรือไม่

-โครงการมีกลยุทธ์ในการ
ประชาสัมพันธ์หรือไม่

-มีปัจจัยอื่นที่ส่งผลให้โครงการ
ถูกยับยั้งหรือไม่

-มีปัจจัยอื่นที่ส่งผลให้โครงการ
ถูกยับยั้งหรือไม่

-โครงการมีโอกาสที่จะถูก
ยับยั้งจากผลกระทบที่เกิดจาก
การขาดการให้ความสาคัญกับ
เรื่องสิ่งแวดล้อมหรือไม่

-โครงการมีโอกาสที่จะถูก
ยับยั้งจากผลกระทบที่เกิดจาก
การขาดการให้ความสาคัญกับ
เรื่องสิ่งแวดล้อมหรือไม่
-มีการคานึงถึงความยั่งยืนของ
โครงการในภาพรวมมากน้อย
เพียงใด

- 18 ภำคผนวกที่ 3
ช่วงกำรประเมินผลโครงกำร
การประเมินผลโครงการต้องพิจารณาว่าโครงการอยู่ในช่วงเวลาใดเป็นอันดับแรก เนื่องจากแต่ละช่วงเวลา
ของโครงการสามารถวัดผลการประเมินได้แตกต่างกัน โดยวงจรในการประเมินผลโครงการแบ่งออกเป็น 4 ช่วง
(Project Evaluation Cycle) ดังนี้
(1) การประเมินผลก่อนเริ่มโครงการ (Ex-Ante Evaluation) : เป็นการประเมินความเป็นไปได้ในการ
จัดเตรียมแผนงาน/โครงการ โดยจะประเมินต้นทุน-ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ (Cost-Benefit Analysis) เพื่อ
วิเคราะห์ความเหมาะสมในการอนุมัติโครงการ
(2) การประเมินผลระหว่างดาเนินงาน (Mid-Term Evaluation) : เป็นการติดตามและประเมิน
ความก้าวหน้าของโครงการในระหว่างที่กาลังดาเนินงานเพื่อศึกษาปัญหา/อุปสรรคที่พบในการดาเนินงาน ทั้งปัจจัย
ภายในและภายนอก ที่จะส่งผลต่อการดาเนินโครงการเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ซึ่งเป็นการประเมินผลเพื่อ
ปรับปรุงการดาเนินโครงการ
(3) การประเมินผลเมื่อโครงการแล้วเสร็จ (Terminal Evaluation) : เป็นการประเมินผลว่า เมื่อได้ดาเนิน
โครงการจนสิ้นสุดแล้วได้รับความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ โดยจะมีการประเมินทั้ง
5 ด้าน ว่าโครงการมีความสอดคล้อง ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนิน
โครงการทั้งในทางบวกและทางลบอย่างไร และโครงการมีความยั่งยืนหรือไม่
(4) การประเมินผลหลังโครงการแล้วเสร็จ (Ex-Post Evaluation) : เป็นการประเมินโครงการหลังจากที่
โครงการแล้วเสร็จ 2 – 5 ปี เพื่อประเมินความสอดคล้อง ผลกระทบ และความยั่งยืนของโครงการ เพื่อใช้
เสนอแนะและพัฒนาโครงการลงทุนภาครัฐในอนาคต
รูปภำพที่ 3.1: วงจรการประเมินผลโครงการ

- 19 ภำคผนวกที่ 4
หลักเกณฑ์กำรประเมินผลโครงกำร
สบน. ได้นาหลักเกณฑ์การประเมินผลโครงการขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น
(Japan International Cooperation Agency: JICA) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประเมินผลตามาตรฐานสากล
มาเป็นต้นแบบและปรับใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ เพื่อให้การติดตามและประเมินผล
โครงการลงทุนภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานและเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของโครงการต่าง ๆ
โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลโครงการ 5 ด้าน มีดังนี้
1) ควำมสอดคล้อง (Relevance) : เป็นการพิจารณาถึงความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โครงการกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และความต้องการของประเทศทั้งก่อนและหลังโครงการเสร็จสิ้น
การประเมินผลด้านความสอดคล้อง หมายถึง การดาเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้กับการดาเนินการจริง
และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ และความต้องการของผู้ได้รับประโยชน์ ทั้งนี้ เนื่องจาก
นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงต้องพิจารณาความสอดคล้องของโครงการทั้งก่อนและหลังดาเนิน
โครงการ
2) ประสิทธิผล (Effectiveness) : เป็นการวัดผลลัพธ์ความสาเร็จของโครงการที่คาดหวังไว้ การ
ประเมินด้านประสิทธิผล เป็นการวัดระดับความสาเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ โดยอาศัยการเปรียบเทียบ
ระหว่างแผนที่วางไว้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงด้านประสิทธิภาพของการดาเนินงานและตัวชี้วัดที่ตั้งไว้กับอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) ซึ่งโครงการที่มีประสิทธิภาพ คือ เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้โดยพิจารณาจาก
ผลงานของโครงการระดับความสาเร็จของวัตถุประสงค์เบื้องต้น วัดได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น การ
ดาเนินงานและตัวชี้วัดที่ตั้งไว้กับอัตราผลตอบแทนใน (IRR) อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
จาเป็นต้องเข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อการคานวณและความเห็นของผู้ได้รับผลประโยชน์โครงการ
3) ประสิทธิภำพ (Efficiency) : เป็นการวัดความสามารถในการสร้างผลผลิตเทียบกับแผนงานและ
งบประมาณ โดยการประเมินด้านประสิทธิภาพ หมายถึงการวัดเรื่องการใช้ทรัพยากรเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงาน โดย
เปรียบเทียบระหว่างแผนที่วางไว้กับการดาเนินการจริง ระยะเวลาดาเนินโครงการกับต้นทุนที่เกิดขึ้น ซึ่งโครงการที่
มีประสิทธิภาพ หมายถึง ปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการดาเนินงานต้องเท่ากันหรือน้อยกว่าแผนที่วางไว้
4) ผลกระทบ (Impact) : เป็นการวัดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ได้รับจากการดาเนินโครงการ
ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจมหภาค สังคม และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเป้าหมาย การประเมินด้านผลกระทบต้องทาความ
เข้าใจให้ชัดเจนในประเด็นของผลกระทบต่อวัตถุประสงค์โครงการระยะยาว เช่น เป้าหมายของประเทศ เป้าหมาย
การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ซึ่งอาจสะท้อนถึงภาพรวมโครงการ ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบอื่น ๆ ต่อโครงการ
5) ควำมยั่งยืน (Sustainability) : เป็นการวัดความยั่งยืนของโครงการ และความสามารถในการ
ดาเนินงาน รวมทั้งการบารุงรักษาให้โครงการสามารถดาเนินงานได้อย่างยั่งยืน โดยการประเมินด้านความยั่งยืน
เป็นการวัดความคงที่และความต่อเนื่องของผลงานของโครงการทั้งระยะกลางและระยะยาว ซึ่งจะทาเมื่อผลงาน
เสร็จสมบูรณ์ และบรรลุวัตถุประสงค์โครงการระยะกลางและระยะยาว โดยทั่วไปจะให้ความสนใจสถานะโครงการ
และความสามารถในการบริหารจัดการและบารุงรักษาระบบขององค์กร

- 20 ทั้งนี้ การประเมินผลโครงการในแต่ละช่วงเวลาจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลต่างกัน โดยมีรายละเอียด
ดังตารางที่ 4.1 ดังนี้
ตำรำงที่ 4.1: ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาดาเนินโครงการกับหลักเกณฑ์การประเมินผลโครงการ 5 ด้าน
ด้ำน
ควำมสอดคล้อง
ประสิทธิผล
ประสิทธิภำพ
ผลกระทบ
ควำมยั่งยืน

ก่อนเริ่มโครงกำร
(Ex-Ante)






กำรประเมินผล (Evaluation)
ระหว่ำงดำเนินโครงกำร
โครงกำรแล้วเสร็จ
(Mid-Term)
(Terminal)









หลังโครงกำรแล้วเสร็จ
(Ex-Post)






- 21 ภำคผนวกที่ 5
กำรประเมินผลโครงกำร
5.1 หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนกำรประเมินผลโครงกำร
การให้คะแนนโครงการ (Rating System) แบ่งเป็น
1) การให้คะแนนย่อยในแต่ละด้าน เช่น คะแนน a (3 คะแนน) b (2 คะแนน) และ c (1 คะแนน) ซึ่งใน
แต่ละด้านจะมีเกณฑ์ของคะแนนที่แตกต่างกันไป (ตารางที่ 5.1) และ
2) การให้คะแนนภาพรวม จะใช้การให้คะแนนโดยใช้แผนภูมิการให้คะแนน (รูปภาพที่ 5.1) โดยเมื่อรวม
คะแนนย่อยในแต่ละด้านแล้ว จะได้คะแนนรวมทั้งหมดซึ่งสะท้อนถึงผลการดาเนินงานของโครงการในภาพรวม ได้แก่
ระดับ A หมายถึง พอใจมากที่สุด
ระดับ B หมายถึง พอใจมาก
ระดับ C หมายถึง พอใจ และ
ระดับ D หมายถึง ไม่พอใจ/ควรปรับปรุง
โดยแผนผังเกณฑ์การให้คะแนนย่อยในแต่ละระดับ และสรุปผลคะแนนการประเมินผลโครงการ ดังนี้
ตำรำงที่ 5.1: คะแนนย่อยของหลักเกณฑ์การประเมินผลโครงการตามเกณฑ์ 5 ด้าน
กำรประเมินผล
ควำมสอดคล้อง
(Relevance)
ประสิทธิผล
(Effectiveness)

ประสิทธิภำพ
(Efficiency)

ผลกระทบ
(Impact)
ควำมยั่งยืน
(Sustainability)

เกณฑ์กำรให้คะแนน
a : สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ/นโยบายรัฐบาล/แผนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมาก
b : สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ/นโยบายรัฐบาล/แผนยุทธศาสตร์ชาติบางส่วน
c : ไม่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ/นโยบายรัฐบาล/แผนยุทธศาสตร์ชาติ
a : บรรลุวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 80 ของแผนที่วางไว้
b : บรรลุวตั ถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 50 - 80 ของแผนที่วางไว้
c : บรรลุวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ 50 ของแผนที่วางไว้
a : การใช้งบประมาณ/ระยะเวลา/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงมีประสิทธิภาพ
(ดาเนินการเสร็จร้อยละ 100 โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเท่ากับหรือน้อยกว่าแผนที่วางไว้)
b : การใช้งบประมาณ/ระยะเวลา/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงบางส่วนไม่มปี ระสิทธิภาพ (ดาเนินการ
ช้ากว่าหรือใช้งบประมาณมากกว่าหรือผลลัพธ์อื่นด้อยกว่าแผนทีว่ างไว้ร้อยละ 100-150)
c : การใช้งบประมาณ/ระยะเวลา/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงไม่มีประสิทธิภาพ (ดาเนินการช้ากว่า
หรือใช้งบประมาณมากกว่าหรือผลลัพธ์อื่นด้อยกว่าแผนที่วางไว้รอ้ ยละ 150)
a : ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ทางอ้อมที่ส่งผลกระทบในเชิงบวก
b : ส่งผลให้เกิดปัญหาและผลกระทบในเชิงลบ
c : ส่งผลให้เกิดปัญหาและผลกระทบในเชิงลบอย่างร้ายแรง
a : มั่นใจว่าโครงการมีความยั่งยืน
b : มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาแต่มโี อกาสพัฒนาและแก้ไขให้ยั่งยืนได้
c : ไม่อาจดาเนินการอย่างยั่งยืนหากไม่ได้รับความช่วยเหลือ

Overall Rating

คะแนน
a/b/c
a/b/c

a/b/c

a/b/c
a/b/c

A/B/C

- 22 การประเมินผลตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติสากลจะสามารถอธิบายผลการ
ประเมินเบื้องต้นได้ว่า หากโครงการได้รับคะแนนในตัวชี้วัดย่อยแต่ละตัวในระดับ a หรือพึงพอใจมาก โครงการนั้น
จะได้คะแนนในภาพรวมระดับ A คือ พอใจมากที่สุด ซึ่งผลคะแนนในภาพรวมจะเปลี่ยนแปลงตามคะแนนย่อยของ
แต่ละด้าน โดยคะแนนน้อยที่สุดจะอยู่ในระดับ D คือไม่พอใจ/ควรปรับปรุง
รูปภำพที่ 5.1: แผนภูมิการสรุปผลคะแนนการประเมินผลโครงการ

หมายเหตุ: การให้คะแนนภาพรวมด้านประสิทธิผลและผลกระทบจะใช้วิธีการให้คะแนนย่อย ดังนี้
aa (6 คะแนน)
= คะแนนรวม a
ab, ba, ac, bb (4 – 5 คะแนน) = คะแนนรวม b
bc, cb, cc (2 – 3 คะแนน)
= คะแนนรวม c

- 23 ภำคผนวกที่ 6
รูปแบบกำรเขียนรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร
6.1 ข้อมูลพื้นฐำนสำหรับกำรเขียนรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร
ผู้ประเมินสามารถนาข้อมูลพื้นฐานมาจากระบบบริหารจัดการโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(Infrastructure Investment Project Management: IIPM) หรือประสานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อขอ
ข้อมูลเพิ่มเติม โดยมีหัวข้อหลักที่ใช้ในการเขียนรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ ดังนี้
1) หน่วยงำนผู้รับผิดชอบโครงกำร: ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนที่รับผิดชอบ สังกัดกระทรวง
2) ควำมเป็นมำของโครงกำร: ประวัติความเป็นมาหรือหลักการและเหตุผลของการมีโครงการ
3) วัตถุประสงค์ของโครงกำร: วัตถุประสงค์ในการดาเนินโครงการ
4) วงเงินลงทุนโครงกำร/แหล่งเงินกู้
4.1) วงเงินลงทุนโครงกำร: วงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี / วงเงินลงนามในสัญญา
4.2) แหล่งเงินกู้: ในประเทศ วงเงิน....บาท / ต่างประเทศ วงเงิน....สกุลต่างประเทศ (เทียบเท่า...บาท
ณ อัตราแลกเปลี่ยนเมื่อวันที่.... เท่ากับ......)
4.3) อัตรำดอกเบี้ย: แยกตามวงเงิน / แหล่งเงิน
4.4) ระยะเวลำเบิกจ่ำยเงินกู้ (ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินกู้ถึง) ตั้งแต่......................ถึง....................
5) มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง: มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด พร้อมระบุสาระสาคัญ
ของมติดังกล่าว
6) ลักษณะโครงกำร: เป็นโครงการที่ดาเนินการอย่างไร เช่น เป็นการก่อสร้างถนน ยาว....กิโลเมตร /
ซ่อมแซมสะพาน จานวน...แห่ง / ขุดลอกคลอง กว้าง...เมตร / การก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน ยาว....กิโลเมตร เป็นต้น
7) ขอบเขต/พื้นที่ดำเนินโครงกำร: สถานที่ดาเนินโครงการ/ที่ตั้งของโครงการ/ที่อยู่
8) วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงกำร
9) วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง: ประมูล / ประกวดราคา / ตกลงราคา เป็นต้น
10) ผู้รับจ้ำง: แยกรายสัญญา / บริษัท / วงเงิน / ระยะเวลาดาเนินงาน
11) บริษัทที่ปรึกษำผู้ควบคุมงำน: แยกรายสัญญา / บริษัท / วงเงิน / ระยะเวลาดาเนินงาน
12) รูปแบบกำรให้สัมปทำน: (ถ้ามี)
13) กำรประเมินผลโครงกำร: ตามช่วงเวลาการดาเนินโครงการโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินผล
โครงการ 5 ด้าน
14) สรุปผลกำรประเมิน
1) การประเมินผลก่อนเริ่มโครงการ (Ex-Ante Evaluation): ควรวิเคราะห์ว่าเนื้อหาสาระของแผน
โครงการรวมถึงต้นทุน-ผลประโยชน์ที่ได้รับมีความเหมาะสมหรือไม่ โครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในการ
ดาเนินการหรือไม่
2) การประเมินผลระหว่างดาเนินงาน (Mid-Term Evaluation): ควรวิเคราะห์ว่าโครงการดังกล่าว
ให้ผลกระทบตามที่มุ่งหวังไว้หรือไม่ หรือมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนการหรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคใดที่
ควรดาเนินการแก้ไข

- 24 3) การประเมินผลเมื่อโครงการแล้วเสร็จ (Terminal Evaluation): ควรวิเคราะห์ว่าโครงการ
ดังกล่าวประสบผลสาเร็จ ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่
4) การประเมินผลหลังโครงการแล้วเสร็จ (Ex-Post Evaluation): ควรวิเคราะห์ว่าผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากโครงการสามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่โครงการหรือไม่ และโครงการดังกล่าวมีความคุ้มค่าที่จะ
ดาเนินการหรือไม่ โดยเน้นที่การถอดบทเรียนและข้อเสนอแนะในอนาคต
15) ประโยชน์ที่ได้รับจำกโครงกำร: สรุปประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินโครงการ
16) ปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินโครงกำร: สรุปปัญหาและอุปสรรคจากการดาเนินโครงการ
17) ข้อเสนอแนะ: ข้อเสนอแนะหรือคาแนะนาเกี่ยวกับโครงการ โดยเป็นข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน
เจ้าของโครงการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ปฏิบัติเพื่อนาไปปรับปรุงโครงการ ซึ่งควรมีความเฉพาะเจาะจง
และต้องมีการจัดลาดับความสาคัญตามกรอบเวลา เช่น ข้อเสนอแนะในระยะสั้นหรือในระยะยาว เพื่อผู้ที่นาไปใช้
ประโยชน์สามารถแยกแยะประเด็นได้ชัดเจน รวมทั้งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนโครงการในอนาคต
18) บทเรียนที่ได้รับ: บทเรียนที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในการทาโครงการ รวมไปถึงบทเรียนที่เป็น
ประโยชน์ต่อโครงการในลักษณะเดียวกัน เพื่อสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนโครงการในอนาคตได้
19) ภำพถ่ำยโครงกำร: ภาพก่อนการดาเนินโครงการ ภาพระหว่างการดาเนินโครงการ ภาพดาเนิน
โครงการแล้วเสร็จ (ถ้ามี) ภาพการลงพื้นที่ติดตามโครงการ (ถ้ามี)
6.2 ตัวอย่ำงกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร
เล่มรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ 2559 – 2560

รายงานการติดตามและประเมินผล
โครงการลงทุนภาครัฐ Part 1
หน้า 1 – 86

รายงานการติดตามและประเมินผล
โครงการลงทุนภาครัฐ Part 2
หน้า 87 - 193

รายงานการติดตามและประเมินผล
โครงการลงทุนภาครัฐ Part 3
หน้า 194 – ภาคผนวก

