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บทที่ ๗
การติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สาคัญอย่างหนึ่ง ในการดาเนินงานพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจาเป็นต้องมีองค์กรที่ทาหน้าที่ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาสาหรับการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘
หมวด ๖ ข้อ ๓๘ ได้กาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมี
ประธานสภาท้องถิ่นเป็นประธาน (ในฐานะที่สภาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการกากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม การ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร) และคณะกรรมการฯ ประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนฝ่ายบริหาร รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
และผลของการประเมิน สามารถวัดผลบรรลุและวัดความสาเร็จของโครงการ เพื่อนาไปใช้ในการแก้ไขหรือ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง
แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๙ ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้
๑) การกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓) รายงานผล และเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
สภา
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่ง ครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางาน เพื่อช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี
จุดมุ่งหมายสาคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการนาแผนยุทธศาสตร์ไป
ปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผน ยุทธศาสตร์ได้ ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้
ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้จาเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนว
ทางการพัฒนาก่อน เพื่อนาไปสู่การวัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะ แสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปใน
แนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนอง ต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้น องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะนามาสู่บทสรุปที่
ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น
แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี
การติดตาม (Monitoring)
การติดตามนั้น จะทาให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์
หรือ แผนสามปี
ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น ( Gant Chart) ที่จะทาให้
หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปีมีการดาเนินการใน ช่วงใดตรง
กาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการติดตามผลการดาเนินงานดังได้
กล่าวมาแล้ว
การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จาเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด
(Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สาคัญ ใน ๒ ระดับ คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ
ซึ่งสรุปได้ดังนี้

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน
ประกอบด้วย ๗ เกณฑ์ ๒๒ ตัวชี้วัด ดังนี้
๑. เกณฑ์สัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย
เป็นการประเมินความสาเร็จ โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
ที่นา
นโยบายไปปฏิบัติ กับวัตถุประสงค์โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่
นาไปปฏิบัติ กับวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในนโยบาย โดยเป็นการประเมินผลขององค์กร ๒
ส่วน คือ ผลใน
ภาพรวมและระดับปฏิบัติการ ผลการดาเนินงานจะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่างกว้างขวาง
อย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอและมีกาหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อาจเป็นทุกไตรมาส หรือผลการดาเนินงานประจาปี
สัมฤทธิผล รวมถึงการดาเนินงานที่มุ่งการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว โดยมีตัวชี้วัดที่สาคัญ
๒
ประการ คือ
ผลผลิต (Outputs) ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ
(๑) ผลผลิตในภาพรวม (Overall outputs) เป็นการประเมินผลผลิตเทียบกับ เป้าหมายเชิงกล
ยุทธ์ โดยเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายรวมขององค์กรปกครองใน สายตาของสมาชิก
ขององค์กรและประชาชนผู้รับบริการ การประเมินผลดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นพลวัตร
(Dynamic) และมี
ปฏิสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมของภายนอกองค์กร
(๒) ผลผลิตระดับปฏิบัติการ (Operation outputs) เป็นการประเมินผลโดยพิจารณาระดับการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ โดยพิจารณาจากผลผลิตต่อหน่วยกาลังคนระดับการบริการต่อหน่วยเวลา
สัดส่วนของต้นทุนและผลตอบแทน สถานภาพทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทน
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(Non – performing loan) คุณภาพทางการเงิน สินทรัพย์และประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรขององค์กร
การประหยัดพลังงานและการรักษาสภาวะแวดล้อม
๒. เกณฑ์ ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ ๔ ประการ คือ

๑) การเข้าถึง เน้นความสาคัญในเรื่องโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสใน สังคมให้
ได้รับบริการสาธารณะ
๒) การจัดสรรทรัพยากร พิจารณาถึงความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรให้กับประชาชน
๓) การกระจายผลประโยชน์ เน้นความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์หรือผลตอบแทน
ให้แก่สมาชิกในสังคม
๔) ความเสมอภาค เน้นความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์หรือผลตอบแทนให้แก่
สมาชิกในสังคม
๓. เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ
ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๔ ประการ คือ

๑) สมรรถนะของหน่วยงาน เป็นตัวชี้วัดขีดความสามารถในการให้บริการและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
๒) ความทั่วถึงและเพียงพอ พิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ และความต้องการของ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
๓) ความถี่ในการให้บริการ เป็นตัวชี้วัดระดับการบริการต่อหน่วยเวลาว่ามีความสม่าเสมอต่อ
ภารกิจนั้นหรือไม่
๔) ประสิทธิภาพการให้บริการ เป็นการชี้วัดประสิทธิภาพขององค์กรที่มุ่งเน้นการบริการที่รวดเร็ว
ทันเวลา มีการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติจาเป็นต้องกาหนดมาตรฐานการบริการ
ไว้เป็นแนวทาง
๔. เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน
ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๔ ประการ คือ

๑) พันธกิจต่อสังคม เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงภารกิจของหน่วยงานที่มีต่อสังคม พิจารณาได้จาก
วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงานของหน่วยงาน
๒) ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ เป็นตัวชี้วัดถึงความรับผิดชอบต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย
๓) การให้หลักประกันความเสี่ยง เป็นตัวชี้วัดที่มีความสาคัญเพื่อให้หลักประกันว่า ประชาชน ๔) ผู้รับบริการจะได้รับความคุ้มครองและหรือการชดเชยจากหน่วยงานหากมีความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
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๕) การยอมรับข้อผิดพลาด เป็นตัวชี้วัดถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงและ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่จะยอมรับต่อสาธารณชนในกรณีเกิดความผิดพลาดในการบริหารหรือ
การปฏิบัติงาน
๕. เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ ๔ ประการ คือ

๑) การกาหนดประเด็นปัญหา การกาหนดประเด็นปัญหาที่มาจากประชาชนผู้รับบริการและมีการ
พิจารณาจัดลาดับความสาคัญ
๒) การรับฟังความคิดเห็น เป็นตัวชี้วัดถึงระบบเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการ
๓) มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดถึงความพร้อมในการแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนผู้รับบริการที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเปิดกว้างให้สาธารณชน
ได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
๔) ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา เป็นตัวชี้วัดการตอบสนองในการแก้ไขปัญหา การให้
ความสาคัญและการกาหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไม่ละเลย
เพิกเฉยต่อปัญหา
๖. เกณฑ์ความพึงพอใจของประชาชน
ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๒ ประการ คือ

๑) ระดับความพึงพอใจ เป็นตัวชี้วัดคามเห็นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องกับ
คุณภาพการปฏิบัติงาน
๒) การยอมรับหรือคัดค้าน เป็นตัวชี้วัดระดับการยอมรับมาตรการ นโยบายของหน่วยงานซึ่ง
พิจารณาจากสัดส่วนการยอมรับหรือคัดค้าน เนื่องมาจากผลกระทบของนโยบายของหน่วยงาน
๗. เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ ๒ ประการ คือ

๑) ผลกระทบภายนอก เป็นตัวชี้วัดว่าหน่วยงานก่อให้เกิดผลกระทบซึ่งสร้างความเสียหายจากการ
ดาเนินงานแก่ประชาชนหรือไม่ โดยอาจวัดจากขนาดและความถี่จากการเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น
การก่อสร้างถนนขวางทางน้าหลากทาให้เกิดปัญหาน้าท่วมใหญ่
๒) ต้นทุนทางสังคม เป็นตัวชี้วัดผลเสียหายที่สังคมต้องแบกภาระ เช่น ค่าใช้จ่ายในฟื้นฟูบูรณะ
ความเสียหายที่เกิดขึ้น
เกณฑ์และตัวชี้วัดผลการดาเนินงานจะเป็นการพิจารณาเกณฑ์รวม (Multiple
criteria
and
indicators)
และสามารถให้เป็นกรอบหรือเครื่องมือในการประเมินผลลัพธ์สุดท้ายและผลกระทบในการ
ดาเนินงานในภาพรวม เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับระดับการบรรลุผล และ
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์

87

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)

การสนองตอบความพึงพอใจของลูกค้าหรือประชากรกลุ่มเป้าหมาย สาหรับค่าตัวแปร
แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะกิจกรรมการดาเนินงานของหน่วยงาน

(Attributes)

อาจ

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผล
เกณฑ์มาตรฐาน
(Standard Criteria)
๑. สัมฤทธิผลและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย
๒. ความเสมอภาคและความ
เป็นธรรมในสังคม








ตัวชี้วัด
(Indicators)
ผลผลิต
ผลลัพธ์
การเข้าถึง
การจัดสรรทรัพยากร
การกระจายผลประโยชน์
ความเสมอภาค

๓. ความสามารถและคุณภาพ  สมรรถนะของหน่วยงาน
ในการให้บริการ
 ความทั่วถึงและเพียงพอ
 ความถี่ในการให้บริการ
 ประสิทธิภาพการให้บริการ
๔. ความรับผิดชอบของ
 พันธกิจต่อสังคม
หน่วยงาน
 ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
 การให้หลักประกันความเสี่ยง
 การยอมรับข้อผิดพลาด
๕. การสนองตอบความ
 การกาหนดประเด็นปัญหา
ต้องการของประชาชน
 การรับฟังความคิดเห็น
 มาตรการ/กลยุทธ์ในการแก้ไข
ปัญหา
 ความรวมเร็วในการแก้ไขปัญหา
๖. ความพึงพอใจของประชากร  ระดับความพึงพอใจ
กลุ่มเป้าหมาย
 การยอมรับ/คัดค้าน
๗. ผลเสียหายต่อสังคม

 ผลกระทบภายนอก
และทางลบ)
 ต้นทุนทางสังคม

ตัวอย่างกรอบตัวแปร
(Attributes)
- ผลต่างระหว่างเป้าหมายกับ วัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้
- ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรที่ได้รับ
จัดสรรต่อคน
- ผลประโยชน์ที่แต่ละกลุ่มเป้า
หมายได้รับในแต่ละครั้ง
- การไม่เลือกปฏิบัติและ/หรือ
การเลือกปฏิบัติที่เป็นคุณ
- พื้นที่เป้าหมายและประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่รับริการ
- จานวนครั้งในการให้บริการ
- ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยนาเข้า
- การจัดลาดับความสาคัญ
- ภารกิจหลักและภารกิจรอง
- การตัดสินใจที่สะท้อนความรับผิดชอบ
- ระดับการมีส่วนร่วม
- การปรึกษาหารือ
- การสารวจความต้องการ

- สัดส่วนของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่
พอใจหรือไม่พอใจ
- ความคาดหวัง
- ผลสะท้อนกลับ
(ทางบวก - ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
- ค่าเสียโอกาส
- ความขัดแย้งทางสังคม
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
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เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ
การประเมินผลโครงการ จาเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัดเพื่อเป็นเครื่องมือกาหนดกรอบทิศทางในการ
วิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์ที่สาคัญ ๘ เกณฑ์ ด้วยกันคือ
๑. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress)
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดาเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่กาหนดตามแผนการประเมิน
ความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบคาถามว่า การดาเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดหรือไม่
เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรค์อะไรบ้าง ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๔ ประการ คือ
๑) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต (Outputs) ของโครงการว่า
บรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จานวนแหล่งน้าขนาดเล็กเพื่อ
การเกษตร สัดส่วนปริมาณภารงานการก่อสร้าง เทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาที่กาหนด
๒) จานวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย จึงจาเป็นต้องมี
ตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจานวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ดาเนินการไปแล้วทั้ง
กิจกรรมหลัก กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมสังคม ในช่วงระยะเวลา อาจเป็นสัปดาห์
เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase)
๓) ทรัพย ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ
ซึ่งครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพัน
เงินงวดและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และอัตราการใช้บุคลา กรสัมพัทธ์กับเวลา ในรูปของ
คน – วัน (Man – day) หรือ คน – เดือน (Man – month)
๔) ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพื่อดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือระยะเวลาอีก
เท่าใดจึงจะครบกาหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุตาม
เป้าหมายด้านเวลา และเพื่อทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้จริงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรวม
๒. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency)
การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการดาเนินงาน
ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่ใช้
ไปในการดาเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๔ ประการ คือ
๑) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของโครงการเพื่อให้
ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสม
ประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต
๒) ผลิตภาพต่อกาลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการ ซึ่งนอกจาก
จะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการดาเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากรบุคคลใน
การดาเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกาลังคนที่เหมาะสมในการดาเนินกิจกรรม
และการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย
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๓) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิจานวนครัวเรือนที่ได้รับการ
อบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จานวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาในแต่ละปี จานวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส
๔) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัดทรัพยากร
ทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นในการดาเนินโครงการการตัดทอนขั้นตอน
การปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปการคิดเป็น
ร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม
๓. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness)
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยดูจากผลลัพธ์
จากการดาเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการประกอบด้วย ตัวชี้วัด ๔
ประการ คือ
๑) ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการบรรลุเป้าหมาย
ส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม
๒) ระระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จโดยให้ความสาคัญกับมิติการมีส่วนร่วม โดยสามารถ
อธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความสาเร็จมากน้อย
เพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจาก
จานวนประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนและติดตามผล
๓) ระดับ ความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนของประชากร
เป้าหมายที่พึงพอใจกับริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โครงการ
ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ
๔) ความ ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพื่อดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุ
เป้าหมายด้านใดด้านหนึ่ง หรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโครงการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมทั้งระยะ
สั้น และระยะยาว
๔. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts)
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานในภาพรวม
เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุ่งหวัง (Intended impacts) และผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง
(Unintended impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๓ ประการ คือ
๑) คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มเป้าหมาย
อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงานทา สุขอนามัย สภาพแวดล้อมของ
ครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับการบริการจากโครงการพัฒนา
ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการดารงชีพ
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๒) ทัศ นคติและความเข้าใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง
โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการความพึงพอใจในการรับบริการ
และทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ
๓) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความสาคัญเรื่องการ
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของครัวเรือน
ที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จานวนเกษตรกรที่ทาการเกษตรแบบธรรมชาติมาก
ยิ่งขึ้น การปฏิบัติของใช้ยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น และ
ลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียงการลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่
๕. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance)
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการ
หรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่กาหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจาเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่แท้จริง
ตลอดจนจะต้องตอบคาถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการดาเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็น
จริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ ๓ ประการ คือ
๑) ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจานวนเรื่อง หรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ทั้งที่
ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดลาดับความสาคัญของปัญหาตามความ
เร่งด่วนตามความรุนแรงของปัญหา
๒) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ซึ่ง
เป็นมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการนามาใช้ตลอด
ช่วงระยะเวลาของการดาเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก
๓) ความความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการของ
ผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ คาร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพื่อสนอง
ความตอบประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการดาเนินโครงการ หรือ
ได้รับความเสียหายจากการดาเนินโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการดาเนินโครงการและสนองตอบ
ต่อความต้องการของประชากรเป้าหมาย
๖. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability)
เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของกิจกรรมว่า
จะสามารถดาเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได้
นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นที่แห่งใหม่ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ
๓ ประการ คือ
๑) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ (Ecoomic viability) เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการเงินของ
โครงการ อาทิ จานวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณภาระผูกพัน สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนสารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณงบประมาณ
หรือเงินทุนหมุนเวียน จานวน และขนาดกองทุนดาเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทาง
เศรษฐกิจของโครงการ
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๒) สมรรถนะด้านสถาบัน (Institutional capacity) เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงานในการ
บริหารโครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับการมีส่วน
ของประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการ และการ
ปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอื้อต่อการดาเนินโครงการ
๓) ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพึ่งตัวเอง
โอกาสและช่องทางในการขยายผลการดาเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสาเร็จด้วยดี ทั้งการขยาย
ผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพิ่มจานวนประชากรเป้าหมาย การขยาย
กาลังผลิตของโครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่ การขยายพื้นที่โครงการ การขยาย
เครือข่ายโครงการออกไปทั่วภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ
๗. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity)
เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และผลกระทบ
จากการดาเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความเป็นธรรม
ความเสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า
(Values) และการกระจายผลตอบแทนที่
เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๓ ประการ คือ
๑) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความสาคัญ ทุกกลุ่มย่อยในสังคม
อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้าแก่กลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพอื่น การจัดหา
ตาแหน่งให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัด
ให้แก่ประชากรทุกสาขาอาชีพ
๒) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความสาคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดที่มีความสาคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการดาเนินโครงการให้ความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ (Gender discrimination) หรือไม่ โดยสามารถ
พิจารณาเรื่องความเท่าเทียมในโอกาส บทบาทระหว่างหญิง/ชาย การปฏิบัติที่เคารพสิทธิของสตรี
๓) ความเป็นธรรมระหว่างชุมชน (Intergenerational equity) เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความเป็นธรรม
ระหว่างชนรุ่น ระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต (Future generation) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โครงการที่
อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสังคม โดยคานึงถึงชนรุ่นอนาคตซึ่งจะเป็นผู้
ได้รับกระทบจากการตัดสินและการดาเนินโครงการในปัจจุบัน
๘. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities)
เป็นเกณฑ์ที่สาคัญในการประเมินโครงการเพื่อเป็นหลักประกันว่า การดาเนินโครงการจะ ไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ
๓ ประการ คือ
๑) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจากการดาเนิน
โครงการโดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Impact – EIA) ในช่วงก่อนทาโครงการเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบ และมี
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การชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพื่อเป็น
หลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ดาเนินโครงการ
๒) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากโครงการ
พัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชนและ
ชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม (Social costs) ที่ต้องเสียไป อาทิ พื้นที่
การเกษตรที่ ถูกน้าท่วมเสียหายจากโครงการสร้างเขื่อน
๓) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการดาเนินโครงการและส่งผล
กระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดาเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การ
สูญเสียโครงสร้าง แบบแผนและวิถีการดาเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม
ความเชื่อ ความเอื้ออาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดั้งเดิม
เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้น สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ
ซึ่งครอบคลุม
มิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และ
ตัวชี้วัด จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เป็นพลวัตร ในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการโครงการ เพื่อวัดถึงความสาเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติ
จาเป็นต้องนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยกาหนดและวัดตัวแปรเฉพาะ เพื่อประมวลเป็น
ตัวชี้วัดรวม (Composit indicators) ของแต่ละโครงการ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์

