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ส่วนที่ 4
แนวทางการติดตามประเมินผล
------------------4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
จุ ด มุ่ ง หมายส าคั ญ ของการประเมิ น ผลแผนยุ ท ธศาสตร์ นั้ น คื อ การประเมิ น ว่ า มี ก ารน าแผน
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผน
ยุทธศาสตร์ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ จาเป็นจะต้องประเมินผล
การปฏิบัติในแต่ละแนวทางพัฒนาก่อน เพื่อนาไปสู่การวัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้
ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์
หรือไม่ ดังนั้นในขั้นตอนนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปีให้ได้ข้อมูล
ข้อเท็จจริง อันจะนามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลปฏิบัติที่เกิดขึ้น
แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี
การติดตาม (Monitoring)
การติดตามนั้น จะทาให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิค
อย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ คือ Gant Chart ที่จะทาให้หน่วยงานสามารถ
ติดตามได้ว่าการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสามปี มีการดาเนินการในช่วงใด ตรงตาม
กาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่ แผนการดาเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการติดตามผลการ
ดาเนินงานดังได้กล่าวมาแล้ว
การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จาเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria) และตัวชี้วัด
(Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับโดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สาคัญใน 2 ระดับ คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การ
ประเมินโครงการ ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน
ประกอบด้วย 7 เกณฑ์ 22 ตัวชี้วัด ดังนี้
1. เกณฑ์สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย (Achievement)
เป็นการประเมินความสาเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของ หน่วยงานที่นา
นโยบายไปปฏิบัติ กับวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในนโยบาย โดยเป็นการประเมินผลขององค์กร 2 ส่วน คือ
ผลในภาพรวมและระดับปฏิบัติการ ผลการดาเนินงานจะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่างกว้างขวาง
อย่ างต่อเนื่ องและสม่าเสมอ และมีการกาหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อาจเป็นทุกไตรมาส หรือผลการ
ดาเนินงานประจาปีสัมฤทธิ์ผลรวมถึงการดาเนินงานที่มุ่งการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว โดยมี
ตัวชี้วัดที่สาคัญ 2 ประการ คือ
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1.1 ผลผลิต (Outputs) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
(1) ผลผลิตในภาพรวม (overall outputs) เป็นการประเมินผลผลิตเทียบกับ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายรวมขององค์กรในสายตา
ของสมาชิ ก ขององค์ ก ร และประชาชนผู้ รั บ บริ ก าร การประเมิ น ผลดั ง กล่ า วมี ลั ก ษณะที่ เ ป็ น พลวั ต ร
(Dynamic) และมีปฏิสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กร
(2) ผลผลิตระดับปฏิบัติการ (Operation Outputs) เป็นการประเมินผลโดย
พิจารณาระดับการบรรลุเป้าหมายตามแผนดาเนิน งาน โดยอาจพิจารณาจากผลผลิตต่อหน่วยกาลังคน
ระดับการบริการต่อหน่วยเวลา สัดส่วนต้นทุนและผลตอบแทน สถานภาพทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้
ที่ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทน (Non-Per Forming
loan) คุณภาพผลผลิตแลบริการสาธารณะ
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรขององค์กร การประหยัดพลังงานและการรักษาสภาวะแวดล้อม
1.2 ผลลัพธ์
2. เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
(1) การเข้าถึง เน้นความสาคัญในเรื่องโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมให้ได้รับบริการสาธารณะ
(2) การจัดสรรทรัพยากร พิจารณาถึงความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรให้กับ
ประชาชน
(3) การกระจายผลประโยชน์ เน้นความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์หรือ
ผลตอบแทนให้แก่สมาชิกในสังคม
(4) ความเสมอภาค เน้นความเป็นธรรมเพื่อให้หลักประกันเรื่องสิทธิและโอกาสในการ
ได้รับบริการสาธารณะโดยปราศจากอคติ ไม่แบ่งแยกกลุ่ม
3. เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
(1) สมรรถนะของหน่วยงาน เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการให้บริการและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
(2) ความทั่วถึงและเพียงพอ พิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ และความ
ครบถ้วน
ของการให้บริการทั้งในด้านกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการและระยะเวลาที่บริการ
(3) ความถี่ ใ นการให้ บ ริ ก าร เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ระดั บ การบริ ก ารต่ อ หน่ ว ยเวลาว่ า มี ค วาม
สม่าเสมอต่อภารกิจนั้นหรือไม่
(4) ประสิทธิภาพการให้บริการ เป็นการชี้วัดประสิทธิภาพขององค์กรที่มุ่งเน้นการบริการ
ทีร่ วดเร็ว ทันเวลา มีการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติจาเป็นต้องกาหนด
มาตรฐาน
การบริการไว้เป็นแนวทาง
4. เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ
(๑) พันธกิจต่อสังคม เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงภารกิจของหน่วยงานที่มีต่อสังคม พิจารณา
ได้จากวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงานของหน่วยงาน
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(๒) ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ เป็นตัวชี้วัดถึงความรับผิดชอบต่อประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
(๓) การให้หลักประกัน ความเสี่ยง เป็นตัว ชี้วัดที่มีความส าคัญเพื่อให้ ห ลั กประกันว่า
ประชาชน
ผู้รับบริการจะได้รับความคุ้มครองและ / หรือการชดเชยจากหน่วยงานหากมีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
(4) การยอมรับข้อผิดพลาด เป็นตัวชี้วัดถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงและ
เจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานที่ จ ะยอมรั บ ต่ อ สาธารณชนในกรณี เ กิ ด ความผิ ด พลาดในการบริ ห ารหรื อ การ
ปฏิบัติงาน
5. เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
(1) การกาหนดประเด็นปัญหา การกาหนดประเดินปัญหาที่มาจากประชาชนผู้รับบริการ
และมีการพิจารณาจัดลาดับความสาคัญ
(2) การรับฟังความคิดเห็น เป็นการชี้วัดถึงระบบเปิดกว้าง ในการรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการ
(3) มาตรการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการแก้ ปั ญ หา เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ถึ ง ความพร้ อ มในการ
แก้ปัญหาให้กับประชาชนผู้รับบริการที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเปิดกว้างให้สาธารณชน
ได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
(4) ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดที่ตอบสนองในการแก้ปัญหา การให้
ความสาคัญ และการกาหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไม่ละเลยเพิกเฉยต่อ
ปัญหา
6. เกณฑ์ความพึงพอใจของประชาชน
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ประการ คือ
(1) ระดับความพึงพอใจ เป็นตัวชี้วัดความเห็นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้อง
กับคุณภาพการปฏิบัติงาน
(2) การยอมรับหรือคัดค้าน เป็นตัวชี้วัดระดับการยอมรับมาตรการ นโยบายของ
หน่วยงานซึ่งพิจารณาจากสัดส่วนการยอมรับหรือคัดค้าน เนื่องมาจากผลกระทบจากนโยบายของหน่วยงาน
7. เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ประการ คือ
(1) ผลกระทบภายนอก เป็นตัวชี้วัดว่าหน่วยงานก่อให้เกิดผลกระทบ ซึ่งความเสียหาย
จากการดาเนินงานแก่ประชาชนหรือไม่ โดยอาจวัดจากขนาดและความถี่จ ากการเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น
การก่อสร้างถนนขวางทางน้าหลากทาให้เกิดปัญหาน้าท่วม เป็นต้น
(2) ต้นทุนทางสังคม เป็นตัวชี้วัดผลเสียหายที่สังคมต้องแบกภาระ เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การฟื้นฟูบูรณะความเสียหายที่เกิดขึ้น
เกณฑ์และตัวชี้วัดผลการดาเนินงานจะเป็นการพิ จารณาเกณฑ์รวม (Multiple criteria
and indicators) และสามารถใช้เป็นกรอบหรือเครื่องมือในการประเมินผลลัพธ์สุดท้ายและผลกระทบใน
การดาเนินการในภาพรวม เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับระดับการบรรลุผล
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และการสนองตอบความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก าร หรื อ ประชากรกลุ่ ม เป้ า หมาย ส าหรั บ ค่ า ตั ว แปร
(Attributes) อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะกิจกรรมของการดาเนินงานของหน่วยงาน

สรุปเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลของหน่วยงาน
เกณฑ์มาตรฐาน
(Standard)
(1) สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย
(2) ความเสมอภาคและความ
เป็นธรรมในสังคม

(3) ความสามารถและคุณภาพ
ในการให้บริการ
(4) ความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน
(5) การตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน

(6) ความพึงพอใจของ
ประชาชน
(7) ผลเสียหายต่อสังคม








ตัวชี้วัด
(Indicators)
ผลผลิต
ผลลัพธ์
การเข้าถึง
การจัดสรรทรัพยากร
การกระจายผลประโยชน์
ความเสมอภาค













สมรรถนะของหน่วยงาน
ความทั่วถึงและเพียงพอ
ความถี่ในการให้บริการ
ประสิทธิภาพการให้บริการ
พันธกิจต่อสังคม
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
การให้หลักประกันความเสี่ยง
การยอมรับข้อผิดพลาด
การกาหนดประเด็นปัญหา
การรับฟังความคิดเห็น
มาตรการ/กลยุทธ์ในการแก้ไข
ปัญหา
 ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา
 ระดับความพึงพอใจ
 การยอมรับ / คัดค้าน
 ผลกระทบภายนอก (ทางบวก/
ทางลบ)
 ต้นทุนต่อสังคม

ตังอย่างกรอบตัวแปร
(Attributes)
 ผลต่างระหว่างเป้าหมายกับ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
 ปริมาณและคุณภาพ
ทรัพยากรที่ได้รับการจัดสรร
ต่อคน
ผลประโยชน์ที่แต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับในแต่ละครั้ง
 การไม่เลือกปฏิบัติและ / หรือ
การเลือกปฏิบัติที่เป็นคุณ
 พื้นที่เป้าหมายและประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่รับบริการ
 จานวนครั้งในการให้บริการ
 ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยนาเข้า
 การจัดลาดับความสาคัญ
 ภารกิจหลักและภารกิจรอง
 การตัดสินใจที่สะท้อนความรับ
ผิดชอบ
 ระดับการมีส่วนร่วม
 การปรึกษาหารือ
 การสารวจความต้องการ
สัดส่วนของประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ที่พอใจหรือไม่พึงพอใจ
 ความคาดหวัง
 ผลสะท้อนกลับ
 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
 ค่าเสียโอกาส
 ความขัดแย้งทางสังคม
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ระดับเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ
การประเมินผลโครงการ จาเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัดเพื่อเป็นเครื่องมือกาหนดกรอบทิศทางในการ
วิเคราะห์และการประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์ที่สาคัญ 8 เกณฑ์ คือ
1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress)
เป็ น การพิ จ ารณาเปรี ย บเทียบผลการดาเนินกิจกรรมกับเป้า หมายที่กาหนด ตามแผนการ
ประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบคาถามว่า การดาเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่
กาหนดหรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่ และประสบกับปัญหาอุปสรรอะไรบ้าง ประกอบด้วยตัวชี้วัด
4 ประการ คือ
(1) ผลผลิ ต เปรี ย บเที ยบกั บเป้า หมายรวมในช่ว งเวลา เป็น การดูสั ดส่ ว นของผลผลิ ต
(Output) ของโครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จานวนแหล่ง
น้าขนาดเล็ก เพื่อการเกษตร สัดส่วนปริมาณงานการก่อสร้าง เทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาที่กาหนด
(2) จานวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่างๆ มากมาย
จึงจาเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจานวนกิจกรรมและประเภทของกิ จกรรมที่ได้ดาเนินการ
ไปแล้วทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในช่วงระยะเวลา อาจเป็นสัปดาห์
เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase)
(3) ทรัพยากรที่ใช้ในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ
ซึ่งครอบคลุ มด้า นงบประมาณโครงการ ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อ ยู่ระหว่างผู กพั น
เงินงวด และแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และอัตราการใช้บุคลากรสัมพันธ์กับเวลา ในรูปของคน
– วัน (Man-Day) หรือ คน - เดือน (Man-Month)
(4) ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัว ชี้วัดความก้าวหน้าเพื่อดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และ
เหลือระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะครบกาหนดแล้วเสร็จ โดยสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรม
ให้บรรลุตามเป้าหมายด้านเวลา และเพื่อทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้จริงเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency)
การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการ
ดาเนินงาน ทรัพยากรที่ใช้นอกจาก งบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการ
จัดการและเวลาที่ใช้ไปในการดาเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
(1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของ
โครงการเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะช่ว ยให้เกิดการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต
(2) ผลิตภาพต่อกาลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่
โครงการซึ่งนอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการดาเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคลในการดาเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกาลังคนที่เหมาะสมในการ
ดาเนินกิจกรรม และการเพิ่มขีดความสามรถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย
(3) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จานวน
ครัวเรือนที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จานวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี จานวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละ
แต่ละช่วงไตรมาส
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(4) การประหยัดทรั พยากรการจัดการ เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการ
ประหยัดทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นในการดาเนินโครงกา ร
ตั ด ทอนขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ การลดค่ า ใช้ จ่ า ยของโครงการ การประหยั ด พลั ง งาน และค่ า
สาธารณูปการคิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม
3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness)
การประเมินประสิทธิผลเป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยดู
จากผลลั พธ์ จ ากการด าเนิ น งาน ตลอดจนการเปลี่ ยนแปลงของประชากรกลุ่ มเป้ าหมายตามโครงการ
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
(1) ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้าง และการ
บรรลุเป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น
(2) ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จโดยให้ความสาคัญกับมิติการมีส่วนร่วม
โดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่ งผลต่อระดับความสาเร็จมาก
น้อยเพียงใด และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจาก
จานวนประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนและติดตามผล
(3) ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนของ
ประชากรเป้าหมาย ที่พึงพอใจกับการบริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ
(4) ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพื่อดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการ
บรรลุเป้าหมายด้านใดด้านหนึ่ง หรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโครงการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว
4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts)
เป็ น การพิ จ ารณาผลกระทบโดยรวมต่ อ ประชากรกลุ่ ม เป้ า หมาย ชุ ม ชน สั ง คมและ
หน่วยงานในภาพรวม เป็นกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุ่งหวัง (Intended impacts) และ
ผลกระทบที่ ไ ม่ ไ ด้ มุ่ ง หวั ง (Unintended
impacts) ซึ่ ง อาจเป็ น ผลด้ า นบวกหรื อ ด้ า นลบก็ ไ ด้
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ
(1) คุณภาพชีวิต เป็ นตัว ชี้ วัดผลกระทบต่อการพัฒ นาหรือ ยกระดับคุณ ภาพชี วิตของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงานทา สุขอนามัย
สภาพแวดล้อมของครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ ได้รับการบริการ
จากโครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการดารงชีพ
(2) ทัศนคติและความเข้าใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจ
ของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อ ตัว
โครงการเองโดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการ
รับบริการ และทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ
(3) การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ผลกระทบโดยให้ ค วามส าคั ญ เรื่ อ งการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วน
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ของครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จานวนเกษตรกรที่ทาการเกษตรแบบธรรมชาติ
มากยิ่งขึ้น การใช้ยวดยาน
พาหนะโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น การลดละเลิกพฤติกรรมการซื้อสิทธิ
ขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่
5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance)
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้อง มุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับ
ความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่กาหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจาเป็ นต้องมีการประเมินความ
ต้องการที่แท้จริง ตลอดจนต้องตอบคาถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการดาเนินงานสอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ
(1) ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจานวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุ ปสรรคที่
เกิดขึ้น ทั้งที่ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ รวมถึงการจัดลาดับความสาคัญของปัญหาตาม
ความเร่งด่วนและความรุนแรงของปัญหา
(2) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้ องกับการแก้ไข
ปัญหา ซึ่งเป็นมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารนามาใช้ตลอด
ช่วงระยะเวลาของการดาเนินโครงกร และสอดคล้องกับปัญหาหลัก
(3) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่ มเป้ าหมาย เป็นตัว ชี้วั ดถึงความ
ต้องการของผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ คาร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ ที่แก้ปัญหาเพื่อ
สนองตอบประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการดาเนินโครงการและสนองตอบ
ต่อความต้องการของประชากรกลุ่มเป้าหมาย
6. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability)
เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่อง
ของกิจกรรมว่าจะสามารถดาเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถใน
การเลี้ ย งตนเองได้ นอกจากนี้ ยั ง หมายรวมถึ ง ความสามารถในการขยายกิ จ กรรมไปยั ง พื้ น ที่ แ ห่ ง ใหม่
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ
(1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ (Economic viability)
เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรทางการเงินของโครงการ อาทิ จานวนงบประมาณของโครงการแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาระผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนสารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ
ปริมาณงบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จานวนและขนาดกองทุนดาเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความ
อยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ
(2) สมรรถนะด้านสถาบัน (Institutional) เป็นตัวชี้วัดความสามรถของหน่วยงานใน
การบริหารโครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและการบริหารโครงการ การ
ปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอื้อต่อการดาเนินโครงการ
(3) ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืน โดยพิจารณาความสามารถใน
การพึ่งตนเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลการดาเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสาเร็จด้วยดี
ทั้งการขยายผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพิ่มจานวนประชากรเป้าหมาย
การขยายกาลังผลิตของโครงการเดิม และการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่ การขยายพื้นที่โครงการ การ
ขยายเครือข่ายโครงการและการยกระดับโครงการ
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7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity)
เกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และ
ผลกระทบจากการดาเนินโครงการ
โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่อง
ความเป็นธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการ
กระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ
(1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่ม เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรม โดยให้ความสาคัญทุกกลุ่ม
ย่อยในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้าแก่กลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพอื่น การ
จัดตาแหน่งให้แก่ผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัด
ให้แก่ประชากรทุกสาขาอาชีพ
(2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวชี้วัดความสาคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีความสาคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการดาเนินโครงการให้ความ
เสมอภาคระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ (Gender discrimination) หรือไม่ โดย
สามารถพิจารณาเรื่องความเท่าเทียมในโอกาส บทบาทระหว่างชาย / หญิง การปฏิบัติที่เคารพสิทธิของ
สตรี
(3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น (Intergenerational
equity) เป็นตัวชี้วัดที่เน้น
ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต (Future generation) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โครงการที่
อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยคานึงถึงชนรุ่นอนาคต ซึ่งจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ตัดสินและการดาเนินโครงการปัจจุบัน
8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities)
เป็นเกณฑ์สาคัญในการประเมินโครงการเพื่อเป็นหลักประกันว่า การดาเนินโครงการจะไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ
คือ
(1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจาก
การดาเนิ น โครงการ โดยการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment - EIA) ในช่วงก่อนทาโครงการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่
ผู้เสียหายเพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้
ดาเนินโครงการ
(2) ผลกระทบด้า นเศรษฐกิจ เป็น ตัว ชี้วั ดด้ านเศรษฐกิ จหรือ ความเสี ยหายทางด้ า น
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากโครงการพั ฒนาของรัฐ ในลักษณะผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสร้าง
ภาระให้กับประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม (Social costs) ที่
ต้องเสียไป อาทิ พื้นที่การเกษตรที่ถูกน้าท่วมเสียหายจากโครงสร้างเขื่อน
(3) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการดาเนิน
โครงการและส่ งผลกระทบด้า นสั งคมและวั ฒ นธรรมของชุม ชน อาทิ การด าเนิ น งานที่ ก่ อให้ เ กิด การ
เปลี่ ย นแปลง การสู ญ เสี ย โครงสร้ า ง แบบแผนและวิ ถี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต ที่ ดี ความเสื่ อ มถอยของ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ ความเอื้ออาทร และความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดังเดิม
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เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้น สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการใน
ลักษณะที่เป็นพลวัตร ในทุกขั้นตอนของกระบวนการโครงการ เพื่อวัดความสาเร็จและความล้มเหลวของ
โครงการพัฒนาด้านต่างๆ ซึ่งในทางปฏิบัติจาเป็นต้องนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดย
กาหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพื่อประมวลเป็นตัวชี้วัดรวม (Composit indicators) ของแต่ละโครงการ
ต่อไป

สรุปเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ
เกณฑ์มาตรฐาน (8 เกณฑ์)
(Standard Criteria)
1. เกณฑ์ความก้าวหน้า
(Progress)

ตัวชี้วัด (27 ตัวชี้วัด)
(Indicators)

ตังอย่างกรอบตัวแปร
(Attributes)

 ผลผลิตที่เทียบกับเป้าหมายรวม
ในช่วงเวลา

- ความยาวของถนนที่สร้างได้
- จานวนขนาดแหล่งน้าขนาดเล็ก
- สัดส่วนปริมาณการก่อสร้างเทียบกับ
เป้าหมายในช่วงเวลา

 จานวนกิจกรรมแล้วเสร็จ

- จานวนและประเภทกิจกรรมหลัก
กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง
และกิจกรรมเสริม
- ระยะเวลาดาเนินโครงการ

 ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา

- งบประมาณที่ใช้ไป
- งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพัน
- เงินงวดและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณโครงการ
- อัตราการใช้บุคลากรสัมพันธ์กับ
เวลา (คน-วัน) หรือ (คน-เดือน)

 ระยะเวลาที่ใช้ไป

- การควบคุมกิจกรรมการดาเนินงาน
ตามเป้าหมายโดยใช้ระยะเวลาเป็นตัว
กาหนด
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เกณฑ์มาตรฐาน (8 เกณฑ์)
(Standard Criteria)
2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ
(Efficiency)

ตัวชี้วัด (27 ตัวชี้วัด)
(Indicators)

ตังอย่างกรอบตัวแปร
(Attributes)

 สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย

- การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
และคุ้มค่า
- การประหยัดต้นทุนการผลิต

 ผลิตภาพต่อกาลังคน

- สมรรถนะและศักยภาพของ
บุคลากร ในการดาเนินงาน
ตามโครงการ
- ขนาดกาลังคนที่เหมาะสมในการ
ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
- การเพิ่มขีดความสามารถ
ของบุคลากรในระยะยาว

 ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา

- จานวนครัวเรือนที่ได้รับการอบรม
อาชีพเสริมของภาคเกษตรต่อเดือน
- จานวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อ
ตามโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาในแต่ละปี
- จานวนผู้ประกอบการรายย่อยที่
ได้รับส่งเสริมการลงทุน

 การประหยัดทรัพยากร
และการจัดการ

- การปรับค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นในการ
ดาเนินโครงการ
- การตัดทอนขั้นตอนการปฏิบัติ
ส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ
- การประหยัดค่าพลังงาน และค่า
สาธารณูปการคิดเป็นร้อยละของ
ค่าใช้จ่ายรวม

146

เกณฑ์มาตรฐาน (8 เกณฑ์)
(Standard Criteria)
3. เกณฑ์ประสิทธิผล
(Effectiveness)

ตัวชี้วัด (27 ตัวชี้วัด)
(Indicators)

ตังอย่างกรอบตัวแปร
(Attributes)

 ระดับการบรรลุเป้าหมาย

- การบรรลุเป้าหมายตามโครงการ
ในแต่ละด้าน
- การบรรลุเป้าหมายตามโครงการ
ส่งผลต่อประชากรอย่างไร
- การวัดการเปลี่ยนแปลงของประชากร
ในเป้าหมายในเชิงปริมาณ คุณภาพ
อาทิ การบรรลุเป้าหมาย ด้าน
เศรษฐกิจสังคม

 ระดับการมีส่วนร่วม

- การมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผล
ต่อความสาเร็จของโครงการมากน้อย
เพียงใด
- การปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนได้อย่างไร
- จานวนประชากรที่มีส่วนร่วม

 ระดับความพึงพอใจ

- สัดส่วนประชากรที่มีความพึงพอใจ
ในการบริการของรัฐ
- สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โครงการ
- ระดับความพึงพอใจในมาตรการตาม
โครงการ

ความเสี่ยงของโครงการ

- สภาวะแวดล้อมที่มีผลทางด้านความ
เสี่ยงของโครงการในด้าน เศรษฐกิจ
สังคม การเมือง
- สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความเสี่ยงในการ
ดาเนินโครงการทั้งระยะสั้นและ
ระยะ ยาว
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เกณฑ์มาตรฐาน (8 เกณฑ์)
(Standard Criteria)
4. เกณฑ์ผลกระทบ
(Impacts)

ตัวชี้วัด (27 ตัวชี้วัด)
(Indicators)

ตังอย่างกรอบตัวแปร
(Attributes)

 คุณภาพชีวิต

- รายใด้
- ความเป็นอยู่
- โอกาสทางการศึกษา
- การมีงานทา
- สุขภาพอนามัย

 ทัศนคติและความเข้าใจ

- ทัศนคติของประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ที่มีต่อโครงการในเชิงบวก/เชิงลบ
ในด้าน
๑. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒. มาตรการนโยบาย
๓. ผลประโยนช์
๔. ความพึงพอใจ
5. ผู้บริหาร/จนท.โครงการ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

- การเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมาย
ก่อนดาเนินโครงการและหลังดาเนิน
โครงการ อาทิ
๑. สัดส่วนของครัวเรือนที่ยอมรับ
เทคโนโลยีการผลิตที่รักษา
สิ่งแวดล้อม
๒. จานวนเกษตรกรที่ทาการเกตร
๓. การปฎิบัติตามกฏจราจร
๔. การออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
๕. การลดละพฤติกรรมการซื้อ
สิทธิขายเสียง
๖. การลดพฤติกรรมการประพฤติ
มิชอบในการปฏิบัติหน้าที่
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เกณฑ์มาตรฐาน (8 เกณฑ์)
(Standard Criteria)
5. เกณฑ์ความสอดคล้อง
(Relevance)

6. เกณฑ์ความยั่งยืน
(Sustainability)

ตัวชี้วัด (27 ตัวชี้วัด)
(Indicators)

ตังอย่างกรอบตัวแปร
(Attributes)

 ประเด็นปัญหาหลัก

- จานวนปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้น
ในกลุ่มเป้าหมาย ทั้งที่ได้รับการแก้ไข
และยังไม่ได้แก้ไข
- การจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
ตามความเร่งด่วน/รุนแรงของปัญหา

 มาตรการหรือกลยุทธ์
ในการแก้ไขปัญหา

- ความสอดคล้องในการแก้ไขปัญหา
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- มาตรการที่นามาบริหารโครงการ
ตลอดช่วงเวลาของการดาเนิน
โครงการ
- ความสอดคล้องกับปัญหาหลัก

 ความต้องการหรือข้อเรียกร้อง
ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย

- การร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการดาเนินโครงการที่ไม่ตรง
กับปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
- การได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
การดาเนินโครงการ

 ความอยู่รอดทางด้านเศรษฐกิจ

- จานวนงบประมาณของโครงการ
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- จานวนโครงการที่อยู่ในภาระผูกพัน
- สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้
- ปริมาณเงินทุนสารอง
- แหล่งสนับสนุนงบประมาณ
- ปริมาณงบประมาณหรือเงินทุน
หมุนเวียน
- จานวนและขนาดกองทุนดาเนิน
โครงการ
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เกณฑ์มาตรฐาน (8 เกณฑ์)
(Standard Criteria)

7. เกณฑ์ความเป็นธรรม
(Equity)

ตัวชี้วัด (27 ตัวชี้วัด)
(Indicators)

ตังอย่างกรอบตัวแปร
(Attributes)

 สมรรถนะด้านสถาบัน

- ความสามารถของหน่วยงาน
ในการบริหารโครงการ
- การพัฒนาองค์กรประชาชน
- การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
- ระดับการมีส่วนร่วมของประชากร
กลุ่มเป้าหมายในกระบวนการ
ตัดสินใจ
- การวางแผนและบริหารโครงการ
- การปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติ
ที่เอื้อต่อการดาเนินโครงการ

 ความเป็นไปได้ในการขยายผล

- การพึ่งตนเอง
- โอกาสและช่องทางในการขยายผล
การดาเนินโครงการ กรณีโครงการ
ประสบผลสาเร็จ
- การขยายผลตามแนวราบ เช่น
การเพิ่มกิจกรรมโครงการ
เพิ่มประชากร กลุ่มเป้าหมาย
- การขยายกาลังผลิตของโครงการ
และการขยายผลในแนวดิ่ง คือการ
ขยายพื้นที่โครงการ ขยายเครือข่าย
และยาระดับโครงการ

 ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ

- ความเป็นธรรมในการจัดสรร
ทรัพยากร แหล่งน้า กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มอาชีพ
- การจัดหาตาแหน่งให้กับผู้ว่างงาน
และผู้ถูกเลิกจ้าง
- มาตรการลดผลกระทบทางสังคม
- ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้แก่
ประชากรทุกสาขาอาชีพ
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เกณฑ์มาตรฐาน (8 เกณฑ์)
(Standard Criteria)

8. เกณฑ์ความเสียหาย
ของโครงการ
(Externalities)

ตัวชี้วัด (27 ตัวชี้วัด)
(Indicators)

ตังอย่างกรอบตัวแปร
(Attributes)

 ความเป็นธรรมระหว่างเพศ

- ความเสมอภาคระหว่างเพศ
- การเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ
- ความเท่าเทียมในโอกาส บทบาท
ระหว่างชาย / หญิง การปฏิบัติ
ที่เคารพ สิทธิ สตรี

 ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น

- ผลกระทบในการดาเนินโครงการ
ที่อาจเกิดขึ้นกับชนรุ่นปัจจุบัน/
อนาคต
- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และ
ด้านสังคมที่อาจก่อให้เกิดกับชนรุ่น
อนาคต

 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

- การวัดและประเมินเปรียบเทียบ
ผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษา
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ก่อนดาเนินโครงการ
- การรับผิดชอบและวิธีการชดเชย
ความเสียหายจากผลกระทบใน
ลักษณะที่เหมาะสมและเป็นธรรม
แก่ผู้เสียหาย
- หลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม
- มาตรฐานทางจริยธรรมของ
ผู้อนุมัติ และผู้ดาเนินโครงการ

 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

- ผลกระทบหรือวามเสียหายทางด้าน
เศรษฐกิจที่เกิดจากการพัฒนาของรัฐ
- ผลกระทบที่เป็นการสร้างภาระ
ให้กับประชาชน และชุมชนโดยรอบ
ที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุน
ทางสังคมที่ต้องเสียไป อาทิ พื้นที่
การเกษตรที่ถูกน้าท่วมเสียหาย
จากโครงการสร้างเขื่อน
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เกณฑ์มาตรฐาน (8 เกณฑ์)
(Standard Criteria)

ตัวชี้วัด (27 ตัวชี้วัด)
(Indicators)
 ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม

ตังอย่างกรอบตัวแปร
(Attributes)
- ผลกระทบจากการดาเนินโครงการ
ด้านสังคม / วัฒนธรรมของชุมชน
อาทิ
1. การดาเนินงานที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง
2. การสูญเสียโครงสร้างแบบแผน
และวิธีการดาเนินชีวิตที่ดี
3. ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม ความเชื่อ ความ
เอื้ออาทร ความร่วมมือ
ความช่วยเหลือ เกื้อกูลของชุมชน
ดั้งเดิม
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4.2 ระเบียบ วิธี และ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
การจัดทาแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตาบลปรุใหญ่ ได้มีการกาหนดนโยบายและแปลง
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งสามารถตรวจสอบการดาเนินงานพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจของเทศบาลตาบล
ปรุ ใหญ่ ปรากฏตามแผนงานโครงการ ส่ว นที่ 3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง
แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้กาหนดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีระบบการ
ติดตาม ดังนี้
“ระบบการติดตามและประเมินผล” ระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานคิดที่ว่าระบบการติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการ
บริหารแผนทั้งหมด ดังนั้น ระบบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่แผนพัฒนาจะดาเนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่
ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผน และจะส่งผลต่อการติดตามและประเมินผลด้วยเช่นกัน
1. ความหมายของการติดตามและประเมินผล
1.1 การติดตาม
เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบผลการดาเนินการของแผนงานโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี
ว่าได้ป ฏิบั ติต ามขั้น ตอนกิ จ กรรมที่ กาหนดไว้ใ นแผนงานโครงการหรื อไม่ มี การใช้ท รัพ ยากรอย่ างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่และอยู่ในระยะเวลา งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการตามที่กาหนดไว้หรือไม่เพื่อเป็น
ข้อมูลย้อนกลับให้ตนเอง ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการทุกระดับ เพื่อให้คาแนะนา
ช่วยเหลือ แก้ไขอานวยความสะดวก ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ บรรลุเป้าหมายที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 การประเมินผล
เป็นขั้นตอนการตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงานโครงการ ตลอดจนการพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดขึ้น การประเมินผล
จึงเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงานโครงการ ว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการนั้น
หรือไม่เพียงใด
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน
2.1 เพื่อให้การติดตามและการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนาไปสู่การปรับปรุงการ
ดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.3 เพื่อให้ทราบสัมฤทธิผลโดยรวมของแผนพัฒนาเทศบาล และนาข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อ
ชี้แนะแก่ผู้บริหารในการจัดทาแผนพัฒนาปีต่อไป
3. ความสาคัญของการติดตาม
การติดตามเป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิ ทธิภ าพของโครงการที่
ดาเนินการอยู่หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงานให้ลุล่วง
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อย
กว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้ง
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ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost–
effective) ดาเนินงานต่างๆ ยกตัวอย่างเช่นการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาการติดตามความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานของส่วนต่างๆในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดาเนินงาน
4. ความสาคัญของการประเมินผล
การประเมินผลนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จาเป็นสาหรับการดาเนินการ เช่นเดียวกับการติดตาม
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดาเนินการ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ ได้
มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร
นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบ ว่า
มีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือ
เป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การ
ประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
อย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้
“กรอบแนวคิดในการวางระบบติดตามและประเมินผล” จุดเริ่มต้นของระบบการติดตาม
เริ่มจากการได้รับทรัพยากรซึ่งเป็นปัจจัยนาเข้า ได้แก่ แผนปฏิบัติการ / งบประมาณ / บุคลากร และ
ทรัพยากรอื่นๆ เพื่อดาเนินงานโดยมุ่งเป็นการติดตามความก้าวหน้าของผลการดาเนินงานเมื่อเทียบกับเวลา
(Input monitoring) และการติดตามความก้าวหน้าของผลการดาเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดไว้
(performance monitoring) การวางระบบติดตามในที่นี้จึงเป็นการสร้างระบบเพื่อที่จะนาไปสู่การปรับปรุง
แก้ไขในเชิงการบริหารแผน เพื่อให้งานดาเนินต่อไปจนจบตามเวลา และยังจะมีระบบประเมินผลมาประเมิน
ว่าเมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด อย่างไรก็ดี ระบบติดตามและประเมินผล จะได้รับ
ผลกระทบจากการจัดทาแผนปฏิบัติการ นั่นคือ ถ้าได้แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องและเอื้อต่อการติดตามและ
ประเมินผล ก็จะทาให้ระบบติดตามและประเมินผลทาหน้าที่ของระบบไปได้ หากแต่แผนไม่เอื้อต่อการ
ติดตาม เช่น ขาดความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม่ได้ยึดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ ก็อาจทาให้ระบบ
ติดตามและประเมินผลโดยรวมมีปัญหาได้
การประเมินผลจะดาเนินการ 3 วิธี คือ
วิธีการที่ 1 จะใช้รูป แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
เพื่อให้ทราบผลการดาเนินงานเป็นเช่นไร ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในกิจกรรมใดบ้าง ตามข้อเสนอแนะซึ่งจะ
ดาเนินการกับทุกโครงการ
วิธีการที่ 2 คือการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานเทศบาลตาบล
ปรุใหญ่ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดให้ แบ่งเป็น 2 แบบ คือ
1) ประเมินความพึงพอใจในภาพรวม ตามระดับความพึงพอใจมาก พอใจ และพอใจน้อย ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลปรุใหญ่
2) ประเมินความพึ งพอใจต่อการดาเนิ นงานในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ โดยให้
คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 10 โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขตพื้นที่ สรุปเป็นข้อมูลนาเสนอผู้บริหาร เป็น
ข้อมูลตัดสินใจกาหนดแนวทางการพัฒนา นโยบาย แผนงานโครงการต่างๆ ต่อไป

154
วิธีการที่ 3 จะเป็นการรายงานความก้าวหน้าและกาหนดในเรื่องของการใช้จ่ายเงินงบประมาณว่า
มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณไปเท่าไรในการประชุมทุกครั้ง
ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
การติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน จะด าเนิ น การประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาทุ ก 4 เดื อ นของ
ปีงบประมาณนั้น จะมีการติดตามประเมินผล 3 ครั้ง/ปี หรือขณะดาเนินการเพื่อประเมินสถานการณ์ ปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลากาหนด บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
และติดตามโครงการหลังแล้วเสร็จ เพื่อสรุปผลสาเร็จของโครงการ ส่วนการประเมินผลการดาเนินงานหลังสิ้น
ปีงบประมาณ ทั้งนี้ต้องแล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนธันวาคม เพื่อสรุปนาเสนอผู้บริหารท้องถิ่น สภาเทศบาลตาบล
ปรุ ใ หญ่ คณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาลต าบลปรุ ใ หญ่ และปิ ด ประกาศให้ ป ระชาชนทราบ เพื่ อ สร้ า ง
กระบวนการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส ตามหลักการบริหารกิจการที่ดีในที่สุด
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการดาเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกาหนด
กรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาแผนสามปี ดังนี้
1.1 การกาหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
กาหนดแนวทางในการติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ดังนี้
(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กาหนด
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการดาเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
(3) ความก้ า วหน้ า (Progress) กิ จ กรรมที่ ก าหนดไว้ ต ามแผน โดยมี ก ารติ ด ตามผล
(Monitoring)
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากร
ที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)
(5) ประสิทธิผล (Effetiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect)
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิด
จากการทากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect)
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น อาจน าแนวทางทั้ง หมดที่
กาหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผน
สามปีก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสาเร็จหรือความก้ าวหน้า
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา
1.2 การกาหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามปี อาจกาหนดแนวทาง ดังนี้
(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมิน
ประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)
(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิผล
(Effectiveness Evaluation)
(3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
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ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้ องถิ่นดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กาหนด โดย
สามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กาหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ
ขั้ น ตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ ง ได้ จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสาม
ปี ต่อ ผู้ บ ริ ห ารท้อ งถิ่น เพื่ อให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่ นเสนอต่อสภาท้ องถิ่น คณะกรรมการพั ฒ นาท้อ งถิ่น และ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒ นาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี และ
โครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้
องค์กรรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้ อ 28 ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทา
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีแลละอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกได้
ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่งได้รับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาต่ อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้อถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการหรือร่วม
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
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(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างข้อกาหนด ขอบข่าย
และรายละเอียดของงานที่มอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกาหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผล
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการดาเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อ
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
เปิดเผยไม้น้อยกว่าสามสิบวัน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลปรุใหญ่ได้กาหนดแนวทางและ
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้
1. เทศบาลตาบลปรุใหญ่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
พ.ศ. 2548 ข้อ 28
2. ให้ทุกส่วนราชการรายงานผลการดาเนินงานติดตามแผนงาน / โครงการที่ตั้งงบประมาณ
ไว้ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี เป็นรายไตรมาส กาหนดไว้ 4 ไตรมาส ในรอบปี คือ
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)
3. นาผลการดาเนินงานในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีที่ดาเนินการนามาสรุปโครงการที่ดาเนินการ
จริงจากโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปีว่ามีการดาเนินการจริงกี่โครงการและคิดเป็นร้อยละเท่าไร
4. ให้ มีการส ารวจแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลปรุใหญ่ โดยรายงานผล
และเสนอความเห็ น ซึ่ ง ได้ จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
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แบบการติดตามและประเมินผล

แบบรายงาน
ประเมินผล
แบบประเมินผลแผนฯ
(Input)

แบบที่ 1
การประเมินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบติดตามแผน ฯ
(Process)

แบบประเมินผลแผนฯ
(Output)

แบบที่ 2
แบบติดตามและประเมินผลการดาเนิน
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3/1
แบบประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์

แบบที่ 3/2
แบบประเมินความพอใจต่อผลการดาเนินงานของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

แบบที่ 3/3
แบบประเมินความพอใจต่อผลการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบการติดตามและประเมินผล มีวัตถุประสงค์ ขั้นตอน วิธีการ และองค์ประกอบต่าง ๆ คือ
 แบบที่ 1 การช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นเครื่องมือสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเองและสาหรับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation Unit : M&E Unit) ใช้ในการ
ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นว่ ามีการดาเนินการเป็นไปตาม
ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ว่ามีการดาเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ที่ถูกต้อง
หรือไม่ โดยจะทาการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์แล้ว
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 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบติดตามผลการดาเนิ นงานขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นรายไตรมาส เป็นเครื่องมือหนึ่งที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนาไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม 2 ประเด็น คือ
(1) การติดตามผลการดาเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 3 ปี
(2) ผลการดาเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณ ตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ผลประโยชน์
1) เป็นเครื่องมือสาหรับเมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบลที่จะนาไปใช้เป็น
เครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 3 ปี และโครงการที่ได้รับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อให้รับทราบถึงสถานการณ์ในการดาเนินงานว่าแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนด สามารถ
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดหรือไม่
2) เป็นเครื่องมือสาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล
(Monitoring and Evaluation Unit : M&E Unit) เพื่อใช้ในการติดตามผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ระยะเวลาในการติดตาม
รายไตรมาส โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม
 แบบที่ 3 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการดาเนินงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนด โดยมีประเด็นในการประเมิน 3 ส่วน คือ
1) ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
2) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์
3) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
ผลประโยชน์
1) เป็นเครื่องมือสาหรับเมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบลที่จะนาไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ (Output)
2) เป็นเครื่องมือสาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (Monitoring and
Evaluation Unit : M&E Unit) เพื่อใช้ในการติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม (Outcome and Impact)
ระยะเวลาในการติดตาม
รายไตรมาส โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม
 แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม
เป็นเครื่องมือสาหรับ เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบลที่จะนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร ใช้ใ นการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผล
การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
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ระยะเวลาในการจัดเก็บ
เก็บข้อมูลจากประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินองค์กรในแต่ละปี ๆ เก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง
หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ
องค์ประกอบของแบบ
แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ ผลการด าเนิ น งานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในภาพรวม
ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่สาคัญ 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9) ผลประโยชน์ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
 แบบที่ 3 /3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์
เป็นเครื่องมือสาหรับ เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบลที่จะนาไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรในแต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์
ระยะเวลาในการจัดเก็บ
เก็บข้อมูลจากประชาชน และผู้เกี่ยวข้องเพื่อประเมินองค์กรในแต่ละปี
องค์ประกอบของแบบ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์
ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่สาคัญ 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8) ผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม

