
สวนท่ี 5 การติดตามและประเมินผล 

 1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตรนั้น คือ การประเมินวามีการนําแผน
ยุทธศาสตรไปปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใด และไดผลเปนอยางไรเพื่อท่ีจะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผน
ยุทธศาสตรได ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชเปนสมมุติฐานในการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ฉบับตอไปได ดังนั้น การท่ีจะประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในภาพรวมได จําเปนตองประเมินผลการ
ปฏิบัติในแตละแนวทางการพัฒนากอน เพื่อนําไปสูการวัดความสําเร็จของยุทธศาสตร ซึ่งจะแสดงใหเห็นไดวา
การพัฒนาเปนไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาท่ียั่งยืนและตอบสนองตอวิสัยทัศนหรือไม 
ดังนั้นในข้ันตน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงตองติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามป ใหไดขอมูล ขอเท็จจริง 
อันจะนํามาสูบทสรุปท่ีไมบิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงท่ีเกิดข้ึน 

 
 2.การติดตามและประเมินผลโครงการ 

  เนื่องดวยการติดตามและประเมินผลโครงการเปนหนาท่ีท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินงาน
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงจําเปนตองมีองคกรท่ีทําหนาท่ีติดตาม
และประเมินผลการพัฒนา  
  สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
หมวด 6 ขอ 38 ไดกําหนดองคประกอบของของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ซึ่ง
มีประธานสภาทองถ่ินเปนประธาน (ในฐานะท่ีสภาทองถ่ินมีหนาท่ีในการกํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร) และคณะกรรมการฯประกอบจากหลายฝายดวยกัน ท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประชาคม หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ผูแทนฝายบริหาร รวมท้ังผูทรงคุณวุฒิ ท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก ซึ่งการท่ี
คณะกรรมการมาจากหนวยงานหลายฝายนี้จะทําใหการติดตามและประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสําเร็จของโครงการเพื่อนําไปใชในการแกไขหรือ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการไดอยางแทจริง 
 
 3.สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม 

  3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมินผลโครงการ  
การประเมินผลโครงการ จําเปนตองมีเกณฑและตัวช้ีวัดเพื่อเปนเครื่องมือกําหนดกรอบทิศทาง

ในการวิเคราะหและประเมินผลโครงการ ประกอบดวยเกณฑท่ีสําคัญ 7 เกณฑ ดวยกันคือ 
1. เกณฑความกาวหนา (Progress) 

เปนการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดําเนินกิจกรรมกับเปาหมายท่ีกําหนดตามแผน การ 
ประเมินความกาวหนามุงท่ีจะตอบคําถามวา การดําเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ี
กําหนดหรือไม เปนไปตามกรอบเวลาหรือไมและประสบกับปญหาอุปสรรคอะไรบาง ประกอบดวยตัวช้ีวัด       
4 ประการ คือ 

 



(1) ผลผลิตเทียบกับเปาหมายรวมในชวงเวลา เปนการดูสัดสวนของผลผลิต(Outputs) ของ
โครงการวาบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนท่ีสรางได จํานวนแหลงน้ําขนาดยอยเพื่อ
การเกษตร สัดสวนปริมาณภารงานการกอสราง เทียบกับเปาหมายรวมในชวงเวลาท่ีกําหนด 

(2) จํานวนกิจกรรมแลวเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบดวยชุดกิจกรรมตาง ๆ 
มากมาย จึงจําเปนตองมีตัวช้ีวัดความกาวหนา โดยพิจารณาจํานวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมท่ีได
ดําเนินการไปแลว ท้ังกิจกรรมหลัก กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในชวงระยะเวลา อาจเปน
สัปดาห เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase) 

     (3) ทรัพยากรท่ีใชไปในชวงเวลา เปนตัวช้ีวัดความกาวหนาของการใชทรัพยากรในโครงการ ซึ่ง
ครอบคลุมดานงบประมาณโครงการ ไดแก งบประมาณท่ีใชไป งบประมาณท่ีอยูระหวางผูกพัน เงินงวดและ
แผนการใชจายงบประมาณโครงการ และอัตราการใชบุคลากรสัมพัทธกับเวลา ในรูปของคน– วัน (Man – day) 
หรือ คน เดือน (Man – month) 
               (4) ระยะเวลาท่ีใชไป เปนตัวช้ีวัดความกาวหนาเพื่อดูวาไดใชเวลาไปเทาใดแลว และเหลือ
ระยะเวลาอีกเทาใดจึงจะครบกําหนดแลวเสร็จ โดยจะสามารถใชเปนเกณฑประเมินและควบคุมกิจกรรมให
บรรลุตามเปาหมายดานเวลา และเพื่อทราบถึงระยะเวลาท่ีจะตองใชจริงเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวม 

2. เกณฑประสิทธิภาพ (Efficiency) 
การประเมินประสิทธิภาพเปนการเปรียบเทียบผลลัพธท่ีได กับทรัพยากรท่ีใชไปในการดําเนินงาน 

ทรัพยากรท่ีใชนอกจากงบประมาณแลว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาท่ีใช
ไปในการดําเนินงาน ประกอบดวยตัวช้ีวัด 4 ประการ คือ 
              (1) สัดสวนผลผลิตตอคาใชจาย เปนตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทางการเงินของ
โครงการเพื่อใหไดผลผลิตท่ีเหมาะสมและคุมคากับการลงทุน ซึ่งจะชวยใหเกิดการใชจายเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ สมประโยชน ลดคาใชจายและประหยัดตนทุนการผลิต 
              (2) ผลิตภาพตอกําลังคน เปนตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการผลิตตอบุคลากรหรือเจาหนาท่ีโครงการ     
ซึ่งนอกจากจะเปนตัวช้ีถึงประสิทธิภาพแลวการดําเนินงานแลว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคลในการดําเนินโครงการ และจะเปนแนวทางในการปรับขนาดกําลังคนท่ีเหมาะสมในการดําเนิน
กิจกรรม และการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกดวย 
              (3) ผลิตภาพตอหนวยเวลา เปนตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการผลิตในชวงเวลา อาทิ จํานวนครัวเรือนท่ี
ไดรับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรตอเดือน จํานวนนักเรียนท่ีเขาเรียนตอตามโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาในแตละป จํานวนผูประกอบการรายยอยท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนในแตละชวงไตรมาส 
              (4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เปนตัวช้ีวัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดคาใชจายท่ีไมจําเปนในการดําเนินโครงการ การตัดทอน
ข้ันตอนการปฏิบัติซึ่งสงผลตอการลดคาใชจายของโครงการการประหยัดคาพลังงานและคาสาธารณูปการคิด
เปนรอยละของคาใชจายรวม 

3. เกณฑประสิทธิผล (Effectiveness) 
การประเมินประสิทธิผล เปนเกณฑพิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะดาน โดยดู 

จากผลลัพธจากการดําเนินงาน ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของประชากรกลุมเปาหมายตามโครงการ ประกอบดวย
ตัวช้ีวัด 4 ประการ คือ 

 



               (1)  ระดับการบรรลุเปาหมาย เปนตัวช้ีวัดวาโครงการบรรลุเปาหมายดานใดบางและการบรรลุ
เปาหมายสงผลตอประชากรเปาหมายอยางไร โดยสามารถวัดการเปล่ียนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรเปาหมาย อาทิ การบรรลุเปาหมายดานเศรษฐกิจ สังคม 
               (2) ระดับการมีสวนรวม เปนตัวช้ีวัดความสําเร็จโดยใหความสําคัญกับมิติการมีสวนรวม โดย
สามารถอธิบายความสัมพันธเชิงเหตุผลไดวาการมีสวนรวมของประชาชนสงผลตอระดับความสําเร็จมากนอย
เพียงไร และโครงการจะปรับปรุงสงเสริมการมีสวนรวมไดอยางไร ระดับการมีสวนรวมสามารถวัดจาก จํานวน
ประชากร ความถ่ีระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการรวมตัดสินใจ วางแผนและติดตามผล 
               (3) ระดับความพึงพอใจ เปนเกณฑวัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดสวนของ
ประชากรเปาหมายท่ีพึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดสวนของครัวเรือนท่ีพอใจการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี
โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 
               (4) ความเสี่ยงของโครงการ เปนตัวช้ีวัดประสิทธิผลเพื่อดูวาโครงการมีความเส่ียงในการบรรลุ
เปาหมายดานใดดานหนึ่งหรือเปาหมายรวมของโครงการหรือไม ซึ่งคาความเส่ียงจะประเมินจากการ
เปล่ียนแปลงสภาวะแวดลอมของโครงการ ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและส่ิงแวดลอม ท้ังระยะส้ัน
และระยะยาว 

4. เกณฑความสอดคลอง (Relevance) 
เกณฑการประเมินความสอดคลองมุงพิจารณาวาวัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับความ 

ตองการหรือสามารถแกไขปญหาตามท่ีกําหนดไวแตตนหรือไม ซึ่งจําเปนตองมีการประเมินความตองการท่ี
แทจริง ตลอดจนจะตองตอบคําถามดวยวา แนวทางและกลยุทธท่ีใชในการดําเนินงานสอดคลองกับการแกไข
ปญหาท่ีเปนจริงไดหรือไม ประกอบดวยตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 
              (1) ประเด็นปญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจํานวนเรื่องหรือประเด็นปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 
ท้ังท่ีไดรับการแกไขแลวและท่ียังไมสามารถแกไข รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญของปญหาตามความเรงดวน 
ตามความรุนแรงของปญหา 
              (2) มาตรการหรือกลยุทธในการแกไขปญหา เปนตัวช้ีวัดความสอดคลองกับการแกไขปญหา     
ซึ่งเปนมาตรการท้ังระยะส้ันและระยะยาว โดยสามารถดูไดจากมาตรการท่ีผูบริหารโครงการ นํามาใชตลอดชวง
ระยะเวลาของการดําเนินโครงการ และความสอดคลองกับปญหาหลัก 
              (3) ความตองการหรือขอเรียกรองของประชากรกลุมเปาหมาย เปนตัวช้ีวัดถึงความตองการ
ของผูรับบริการในการแกไขปญหาท่ีประสบอยู อาทิ คํารองเรียน ขอรองทุกข ใหแกไขปญหาเพื่อสนองตอบ
ประชากรกลุมเปาหมายตามโครงการท่ีไมไดรับผลประโยชนจากการดําเนินโครงการ หรือไดรับความเสียหาย
จากการดําเนินโครงการซึ่งจะเปนตัวช้ีความสอดคลองในการดําเนินโครงการและสนองตอบตอความตองการ
ของประชากรเปาหมาย 

5. เกณฑความยั่งยืน (Sustainability) 
เปนเกณฑการพิจารณาท่ีสืบเนื่องจากความสอดคลอง โดยพิจารณาระดับความตอเนื่องของ 

กิจกรรมวาจะสามารถดําเนินตอไปไดโดยไมมีการใชงบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการ
เล้ียงตัวเองได นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นท่ีแหงใหม ประกอบดวย
ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 
 

 



               (1) ความอยูรอดดานเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรทางการ
เงินของโครงการ อาทิ จํานวนงบประมาณของโครงการ แผนการใชจายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดสวน
คาใชจายเทียบกับผลผลิตท่ีได ปริมาณเงินทุนสํารอง แหลงสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณงบประมาณหรือ
เงินทุนหมุนเวียน จํานวน และขนาดกองทุนดําเนินโครงการ ซึ่งเปนตัวบงช้ีถึงความอยูรอดทางเศรษฐกิจของ
โครงการ 
                (2) สมรรถนะดานสถาบัน (Institutional capacity) เปนตัวช้ีวัดความสามารถของหนวยงานใน
การบริหารโครงการ การพัฒนาองคกรประชาชน การมีสวนรวมของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ระดับการมีสวนรวม
ของประชากรกลุมเปาหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการ และการปรับปรุง
ระเบียบวิธีการปฏิบัติท่ีเอื้อตอการดําเนินโครงการ 
                (3) ความเปนไปไดในการขยายผล เปนตัวช้ีวัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพึ่ง
ตัวเอง โอกาสและชองทางในการขยายผลการดําเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสําเร็จดวยดี ท้ังการขยาย
ผลตามแนวราบ กลาวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพิ่มจํานวนประชากรเปาหมาย การขยายกําลังผลิตของ
โครงการเดิมและการขยายผลในแนวด่ิง ไดแก การขยายพื้นท่ีโครงการ การขยายเครือขายโครงการออกไปท่ัว
ภูมิภาค และการยกระดับโครงการเปนระดับชาติ 

6. เกณฑความเปนธรรม (Equity) 
เปนเกณฑท่ีมุงใหเกิดความเปนธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธและ

ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ โดยยึดหลักการวาประชากรกลุมเปาหมายจะไดรับหลักประกันเรื่องความ
เปนธรรม ความเสมอภาค ความท่ัวถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณคา (Values) และการกระจาย
ผลตอบแทนท่ีเสมอภาคเทาเทียมกัน ประกอบดวยตัวช้ีวัด 3 ประการ คือ 
               (1) ความเปนธรรมระหวางกลุมอาชีพ เปนตัวช้ีวัดความเปนธรรมโดยใหความสําคัญทุกกลุมยอย 
ในสังคม อาทิ ความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหลงน้ําแกกลุมเกษตรและกลุมอาชีพอื่น การจัดหา
ตําแหนงใหกับผูวางงานและผูถูกเลิกจาง มาตรการลดผลกระทบทางสังคมปญหาวิกฤติเศรษฐกิจท่ีจัดใหแก
ประชากรทุกสาขาอาชีพ 
               (2) ความเปนธรรมระหวางเพศ เปนตัวช้ีวัดท่ีใหความสําคัญเรื่องความเปนธรรมระหวางเพศ ซึ่ง
เปนตัวช้ีวัดท่ีมีความสําคัญมากข้ึนในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูวาการดําเนินโครงการใหความเสมอภาค
ระหวางเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหวางเพศ (Gender discrimination) หรือไม โดยสามารถพิจารณาเรื่อง
ความเทาเทียมในโอกาส บทบาทระหวางหญิง/ชาย การปฏิบัติท่ีเคารพสิทธิ ของสตรี 
               (3) ความเปนธรรมระหวางชนรุน (Intergenerational equity) เปนตัวช้ีวัดท่ีเนนความเปนธรรม
ระหวางชนรุน ระหวางชนรุนปจจุบันและชนรุนอนาคต (Future generation) ซึ่งอาจเกี่ยวของกับการจัดสรร
และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ โครงการท่ีอาจกอใหเกิด
ผลกระทบดานส่ิงแวดลอม และผลกระทบดานสังคม โดยคํานึงถึงชนรุนอนาคตซึ่งจะเปนผูไดรับกระทบจากการ
ตัดสินและการดําเนินโครงการในปจจุบัน 

7. เกณฑความเสียหายของโครงการ (Externalities) 
เปนเกณฑท่ีสําคัญในการประเมินโครงการเพื่อเปนหลักประกันวา การดําเนินโครงการจะไม 

กอใหเกิดความเสียหายหรือผลกระทบดานลบตอสังคม หรือชุมชน ประกอบดวยตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 
               (1) ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เปนตัวช้ีวัดความเสียหายดานส่ิงแวดลอม ซึ่งเปนผลจากการ
ดําเนินโครงการ โดยเปนการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจริงกับการศึกษาผลกระทบดานส่ิงแวดลอม 
(Environmental Impact Assessment – EIA) ในชวงกอนทําโครงการ เพื่อใหผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายรับผิดชอบ



และมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะท่ีเหมาะสมและเปนธรรมแกผูเสียหาย เพื่อเปน
หลักประกันความเส่ียงใหกับสังคม และเปนมาตรฐานทางจริยธรรมของผูอนุมัติและผูดําเนินโครงการ 
               (2) ผลกระทบดานเศรษฐกิจ เปนตัวช้ีวัดผลกระทบหรือความเสียหายทางดานเศรษฐกิจท่ีเกิดจาก
โครงการพฒันาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสราง 
ภาระใหกับประชาชนและชุมชนโดยรอบท่ีตองแบกรับคาใชจายเปนตนทุนทางสังคม (Social costs) ท่ีตองเสีย
ไป อาทิ พื้นท่ีการเกษตรท่ีถูกน้ําทวมเสียหายจากโครงการสรางเข่ือน 
               (3) ผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรม เปนตัวช้ีวัดความเสียหายท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการ
และสงผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดําเนินงานท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง การ
สูญเสียโครงสราง แบบแผนและวิถีการดําเนินชีวิตท่ีดี ความเส่ือมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเช่ือ 
ความเอื้ออาทร ความรวมมือและความชวยเหลือเกื้อกูลของชุมชนด้ังเดิม 
 
 4.ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต 

  4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
     เปนการพจิารณาผลกระทบโดยรวมตอประชากรกลุมเปาหมาย ชุมชน สังคมและหนวยงาน 

ในภาพรวม เปนผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีท้ังท่ีมุงหวัง (Intended impacts) และผลกระทบท่ีไมได
มุงหวัง (Unintended impacts) ซึ่งอาจเปนผลดานบวกหรือดานลบก็ได ประกอบดวยตัวช้ีวัด 3 ประการ คือ 
  (1) คุณภาพชีวิต เปนตัวช้ีวัดผลกระทบตอการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลุมเปาหมาย อาทิ รายได ความเปนอยู โอกาสทางการศึกษา การมีงานทํา สุขอนามัย สภาพแวดลอมของ
ครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดสวนครัวเรือนหรือประชากรท่ีไดรับบริการจากโครงการพัฒนาท่ีสงผล
กระทบตอคุณภาพชีวิตท่ีดี หรือมาตรฐานการดํารงชีพ 
  (2) ทัศนคติและความเขาใจ เปนตัวช้ีวัดผลกระทบโดยมุงเรื่องทัศนคติและความเขาใจของ
ประชากรกลุมเปาหมายท่ีมีตอโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ท้ังเชิงบวกและลบตอตัวโครงการเอง 
โดยเฉพาะวัตถุประสงคและมาตรการนโยบายผลประโยชนของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และ
ทัศนคติตอผูบริหารและเจาหนาท่ีโครงการ 
  (3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปนตัวช้ีวัดผลกระทบโดยใหความสําคัญเรื่องการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย โดยเปรียบเทียบระยะกอนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดสวนของ
ครัวเรือนท่ียอมรับเทคโนโลยีการผลิตท่ีรักษาส่ิงแวดลอม จํานวนเกษตรกรท่ีทําการเกษตรแบบธรรมชาติมาก
ยิ่งข้ึน การปฏิบัติของใชยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากข้ึน การออกมาใชสิทธิเลือกต้ังมากข้ึน และลดละ
พฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหนาท่ี 

  4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
เกณฑและตัวช้ีวัดดังกลาวขางตนสามารถใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ ซึ่ง

ครอบคลุมมิติ ดานเศรษฐกิจ สังคม มิติดานการบริหารจัดการ มิติดานทรัพยากร และมิติดานส่ิงแวดลอม เกณฑ
และตัวช้ีวัด จะเปนประโยชนในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะท่ีเปนพลวัตร ในทุกข้ันตอนของ
กระบวนการโครงการ เพื่อวัดถึงความสําเร็จและความลมเหลวของโครงการพัฒนาดานตาง ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติ
จําเปนตองนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยกําหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพื่อประมวลเปน
ตัวช้ีวัดรวม (Composite indicators) ของแตละโครงการตอไป 
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