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ส่วนที่ 5 

การติดตามและประเมินผล 

** ** ** ** ** ** 

 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 
  การติดตามและประเมินผลเป็นขั้นตอนส าคัญในกระบวนการวางแผน การด าเนินงานตามแผน        
จะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงาน         
ตามแผนบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดหรือไม่ 
 การติดตาม คือ การตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบว่าความก้าวหน้าของโครงการด าเนินไป
อย่างไร มีอุปสรรคอะไรหรือไม่ 
 การประเมินผล คือ การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการจริงกับผลที่คาดว่าจะได้รับ   
โดยชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติตามแผนงานโครงการจริงเกิดผลตรงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่   

ความส าคัญของการติดตามผล 
 1. ท าให้ผู้บริหารทราบถึงการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  
และความสอดคล้องกับแผนในระดับต่าง ๆ   
 2. ท าให้ผู้บริหารได้ทราบถึงความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจ าป ี
 3. ท าให้ผู้บริหารทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ส าหรับเป็นข้อพิจารณาในการ
ปรับปรุงการวางแผนการท างานให้เหมาะสมและถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 ข้อ 28
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2559 ก าหนดให้เทศบาลก าหนดองค์กรของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือท าหน้าที่ด าเนินการในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
  (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

 (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
            (4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  
            (5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
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โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคน ท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคน           
ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ มี วาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกได้อีก            
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
             (1) ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้างฉัตร          
แม่ตาล 
             (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
                    (3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ต่อนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  เพ่ือให้นายกเทศมนตรี
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล
ห้างฉัตรแม่ตาล และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล         
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของ
ทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
                     (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ได้จัดท าพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ซึ่งเป็นแผนระยะยาว
ที่ใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาในระยะสี่ปี  โดยก าหนดการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  และนโยบายของผู้บริหาร เทศบาลต าบลห้างฉัตร            
แม่ตาล ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาเศรษฐกิจ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารและพัฒนาองค์กร    
  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ได้จัดล าดับ
ความส าคัญในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามเหตุผลความจ าเป็นและความเร่งด่วนในการพัฒนา  

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ                 
ของโครงการที่ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ /กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ /กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ /
กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  
เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลัง
ด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว  ซึ่งการประเมินผล  เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับ
การติดตาม  การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร             
อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนด
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ไว้หรือไม ่ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง
และตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  ผู้บริหาร เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน
ได้หลายแนวทาง ดังนี้ 
  1. จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  สามารถพิจารณาจากการติดตามและ ประเมินผล
ว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม ่
  2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน
ของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่ 
  3. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่  ซึ่งเป็นผล
ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน  ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่ก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ 

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  1. เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  2. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
  3. เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
  4. เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป 

วิธีการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปีของ เทศบาลต าบล                   
ห้างฉัตรแม่ตาล  ประกอบด้วยกระบวนการติดตามและการประเมินผลลัพธ์  ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียด          
ได้ดังนี้  การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี  เป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนิน
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น    ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่  เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถระดม
ความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้  เครื่องมือที่ใช้               
ในการติดตามผลการด าเนินงาน  ได้แก่ แบบติดตามผลการด าเนินงานของ เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล                      
ซึ่งประกอบไปด้วย  การติดตามการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ /กิจกรรม 
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการ /กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี  เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนจริงเมื่อด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมแล้วเสร็จ  เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล                   
ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของ เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล                
ในภาพรวม  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ อีกท้ังการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
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การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ /
กิจกรรม โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานโครงการ /กิจกรรมทุกครั้งที่ด าเนินการแล้วเสร็จและสรุปเป็นรายไตรมาส  ระยะหกเดือน              
และรายงานให้ผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
อีกครั้งพร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย              
ปีละ 2  ครั้งภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปีและปิดประกาศไม่น้อยกว่า 15 วัน 
 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลได้ก าหนดรูปแบบของการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม  โดยก าหนดการประเมินผลโครงการ 8 เกณฑ์  ดังนี้ 
 1. เกณฑ์ความก้าวหน้า    
 เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่ก าหนดตามแผน การประเมิน
ความก้าวหน้าประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 
 1.1 ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา  
 1.2 จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จ  
 1.3 ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา  
 1.4 ระยะเวลาที่ใช้ไป  
 2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ  
      เป็นการประเมินประสิทธิภาพกับผลลัพธ์ที่ได้กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการด าเนินงานประกอบด้วย
ตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 
 2.1 สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย  
 2.2 ผลิตภาพต่อก าลังคน  
 2.3 ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา  
 2.4 การประหยัดทรัพยากรการจัดการ  
 3. เกณฑ์ประสิทธิผล  
 เป็นการพิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้านโดยดูจากผลลัพธ์การด าเนินงาน ตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ประกอบด้วย ตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 
 3.1 ระดับการบรรลุเป้าหมาย  
 3.2 ระดับการมีส่วนร่วม  
 3.3 ระดับความพึงพอใจ  
 3.4 ความเสี่ยงของโครงการ  
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4. เกณฑ์ผลกระทบ 
      เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานในภาพรวม   
เป็นผลกระทบระยะยาว ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 
  4.1  คุณภาพชีวิต  
   4.2 ทัศนคติและความเข้าใจ  
    4.3 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
 5. เกณฑ์ความสอดคล้อง  
       เป็นเกณฑ์ประเมินความสอดคล้อง มุ่งพิจารณาวา่วตัถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความ
ต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหานั้นหรือไม่ เพื่อหาแนวทางและกลยุทธ์ในการด าเนินงานประกอบด้วยตัวชี้วัด  
3 ประการ คือ 
 5.1 ประเด็นปัญหาหลัก  
 5.2 มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา  
 5.3 ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  
 6. เกณฑ์ความย่ังยืน  
     เป็นเกณฑ์พิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาถึงระดับความต่อเนื่องของกิจกรรมว่า
จะสามารถด าเนินการต่อไปได้ตามงบประมาณที่มีอยู่ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 
 6.1 ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ  
 6.2 สมรรถนะด้านสถาบัน  
 6.3 ความเป็นไปได้ในการขยายผล  
 7. เกณฑ์ความเป็นธรรม  
 เป็นเกณฑ์ท่ีมุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และผลกระทบจากการด าเนิน
โครงการ โดยยึดหลักการว่าประชาชนกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความเป็นธรรม ความเสมอภาค  
ความทั่วถึงในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่าผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกันประกอบด้วยตัวชี้วัด 3   
ประการ คือ 
 7.1 ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ  
 7.2 ความเป็นธรรมระหว่างเพศ  
 7.3 ความเป็นธรรมระหว่างชนชั้น 

 8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ  
          เป็นเกณฑ์การประเมินเพ่ือเป็นหลักประกันว่า  การด าเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
ผลกระทบที่มีต่อชุมชนท้องถิ่น 
 8.1 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  
 8.2 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  
 8.3 ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม  
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  เกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการดังกล่าวนี้ เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลได้ใช้เป็นเครื่องมือ
ประกอบในการประเมินผลโครงการ ซึ่งมีความครอบคลุมทุกมิติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อวัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาในภาพรวมต่อไป 

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผน
และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน  โดยองค์กรปกครองครอง           
ส่วนท้องถิ่นจะต้องท าการบันทึกข้อมูลในระบบ  e- plan ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
www.dla.go.th ตามเมนูดังนี้  เมนูข้อมูล อปท. เมนูข้อมูลประชากร  เมนูวิสัยทัศน์  เมนูยุทธศาสตร์  อปท. 
เมนูจัดท าแผนเมนูเปลี่ยนแปลงแผน  เมนูขออนุมัติงบประมาณ  เมนูระบุพิกัดโครงการ  เมนูรายงาน  GIS 
เมนูหาจุดพิกัดเมนูนโยบายเร่งด่วน  “เอาชนะยาเสพติดอย่างย่ังยืน ” เมนูเงินอุดหนุน  เมนูเงินอุดหนุน               
ยาเสพติด เมนูลงนามสัญญาโครงการ  เมนูเบิกจ่ายเมนูสถานการณ์ด าเนินการ  เมนูรายรับ เมนูรายจ่าย 
และเมนูรายงานทั้งนี ้เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลได้ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย
ท าการบันทึกข้อมูลดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เมื่อข้อมูลถูกบันทึกตามเมนูดังกล่าว  ผลการด าเนินงาน               
ก็จะปรากฏที่เมนูรายงาน  ซึ่งเป็นการติดตามประเมินผลแผนด้วยระบบ  e-plan นั่นเอง และประชาชนทั่วไป
สามารถขอดูข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ ได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ได้น าแนวคิดการประเมินผลภายในแบบเสริมพลัง ( Empowerment 
Evaluation) มาปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานในสังกัด สรุปได้ดังนี้ 

  การประเมินภายใน  คือ  กระบวนการที่ด าเนินการคล้ายการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยสมาชิก 
ของโครงการ/องค์กรที่ท าการประเมินโดยอิสระตามการมอบหมายของผู้จัดการโครงการ และมีเป้าหมาย          
ไปที่การแสวงหาข้อเท็จจริงที่ทันต่อสถานการณ์ เพ่ือการตัดสินใจที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาโครงการ/
องค์กร และสร้างองค์กรเรียนรู้ในที่สุด 
 การประเมินผลภายใน  (Internal Evaluation) คือ กระบวนการประเมินผลการด าเนินงาน                  
ของหน่วยงานที่กระท าโดยบุคลากรในหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ช่วยในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด  ถือเป็นกระบวนการตรวจสอบการท างาน           
ของตนเอง  (Self-Evaluation) และควรท าเป็นกิจกรรมหนึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง            
(Wilcox, 1992) ลักษณะส าคัญของการประเมินผลภายใน คือ การประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่น าไปสู่การพัฒนาตนเอง และพร้อมที่จะได้รับตรวจสอบจากการประเมินภายนอกอีกด้วย 
 
 

http://www.dla.go.th/


 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล หน้า 364 
 

 การประเมินผลภายนอก  (External Evaluation) คือ กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ การด าเนินงาน
ของหน่วยงานซึ่งกระท าโดยกลุ่มบุคคลที่เป็นนักประเมินโดยอาชีพ  เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่า              
ของหน่วยงาน  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการท างานและน าไปสู่การรับรองคุณภาพการด าเนินงาน            
ของหน่วยงานตามมาตรฐานที่ก าหนด (Scriven, 1991) 
 คุณค่าของการประเมินภายใน  
 - เกิดการสะท้อนข้อมูลเพื่อการพัฒนาโครงการ ( Constant Feedback) โดยใช้กระบวนการ
ตัดสินใจ 
 - ท าให้เกิดสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ ( Organizational Learning) เช่น การมีเวทีถอดบทเรียน 
การมีชุดความรู้ หน่วยจัดการความรู้ 
 - มีการพัฒนาศักยภาพ ( Capacity Building) กระแสการ ประเมินภายใน  เกิดประเมินภายในขึ้น  
ทั่วโลก (อเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย) เช่น  3 ใน 4 ของกิจกรรมการประเมินโครงการในแคนาดาเป็นประเมิน
ภายใน 
 -  เป็นวิธีการในการประเมินที่เน้นการเพิ่มโอกาสในการประสบความส าเร็จของโครงการ โดย         
1) จัดหาเครื่องมือดี  ๆ ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการเพ่ือท าการประเมินแผนและการท ากิจกรรม  
ด้วยตนเอง และ 2) ท าให้ประเมินกับการวางแผนและบริหารโครงการ/องค์กร รวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน 
(Wandersman และคณะ ; 2005) 

 บทบาทผู้ประเมินภายใน  
 -  ต้อง สนับสนุน (Supporting)  วินิจฉัย (Diagnosing) เป็นที่ปรึกษา (Consulting) ผู้ให้ข้อสนเทศ 
(Informing) และผู้ประสานงาน (Linking)  การพัฒนาในโครงการใด ๆ  จะเริ่มจากการวิเคราะห์ ปรากฏการณ์ 
หรือปัญหาที่ประสบอยู่แล้วน ามาสู่ขั้นตอนของการพัฒนาหรือเสนอนโยบาย เพ่ือหาวิธีป้องกันสาเหตุ                     
ที่ไม่พึงประสงค์หรือแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน การปฏิบัติงานตามโครงการต่าง  ๆ นั้น เป็นขั้นของการน านโยบาย             
ไปปฏิบัติ   
 - เกิดภาวะประชาธิปไตยในโครงการ/องค์กรจากการด าเนินงาน จะผ่านกิจกรรมที่เรียกว่า           
การประเมินนโยบาย ซึ่งการประเมินนโยบายนี้จะประกอบด้วย กิจกรรมการประเมินแผน แผนงาน   
และโครงการได้หลายระยะเวลา อาจแบ่งเป็น การประเมินก่อนเริ่มโครงการ การประเมินระหว่างโครงการ 
และการประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ บทบาทการประเมินผลภายในโครงการ จะเน้นการการประเมินระหว่าง
การด าเนินโครงการเป็นหลัก และมุ่งให้ฝ่ายต่าง  ๆ ของโครงการรับผิดชอบต่อการกระท า และมุ่งเน้น               
ให้น าโครงการไปสู่วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีเอกภาพ  คุณภาพ และประหยัด หากบุคลากรในหน่วยงาน         
ท าการประเมินโครงการที่เก่ียวข้องในงานที่ท าอยู่ เรียกว่าการประเมินภายใน  (Internal Evaluation ) ถือเป็น
การตรวจสอบการท างานของตนเอง และควรท าอย่างต่อเนื่อง ความสัมฤทธิ์ผลมากน้อยของโครงการ จึงเป็น
ความร่วมมือ และความร่วมรับผิดชอบของทีมประเมินผลภายในด้วย  
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 หัวใจส าคัญในการประเมินเสริมพลัง  
 - ใช้การประเมินเพ่ือช่วยให้เขาประเมินตัวเอง และยกระดับความสามารถในการท าโครงการ ไปสู่
เป้าหมายได้ในที่สุดเราจะไม่มีความสุขในการท าอะไร ถ้า “ใจ ”เราไม่ไปตามและเราเปลี่ย น “ใจ ” 
หรือความคิดได้โดยผ่านการได้มีประสบการณ์ตรงในเรื่องนั้นๆ ที่เรียกว่า “กระบวนการเรียนรู้” 
 - การติดตามประเมินผล จะต้องมีฐานคิดของการออกแบบ มีองค์ประกอบย่อย และดัชนี( Key 
Performance Indicators - KPI) ในการติดตามประเมินผล โครงการต่าง ๆ   
 - รูปแบบการประเมินเชิงระบบ  (CIPO) ที่ประกอบด้วย  บริบท (Context)  ปัจจัยน าเข้า  (Input) 
กระบวนการ (Process) และผลผลิต/ผลลัพธ์ (Out Put/Out Come)  

 รูปแบบการประเมิน  CIPP Stuffebeam (1968) ได้เสนอแนวคิดท่ีเรียกว่า  CIPP ซึ่งได้จากการ
วิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจของผู้บริหาร  โดยจ าแนกประเภทของการตัดสินใจแบ่งออกเป็น  4 ขั้น แต่ละข้ัน
อาศัยข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจไม่เหมือนกันสิ่งที่มุ่งหวังสิ่งที่เกิดขึ้นจริงการตัดสินใจขั้นการวางแผน  (Planning 
Decisions) เพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการได้ข้อมูลจากการประเมินบริบท  (Context Evaluation) 
ตัดสินใจขั้นทบทวน (Recycling Decisions) เพ่ือตัดสินใจอนาคตโครงการได้ข้อมูลจากการประเมินผลผลิต 
(Product Evaluation)การตัดสินใจขั้นก าหนดโครงสร้างแผนงาน  (Structuring Decisions) เพ่ือออกแบบ
กระบวนการได้ข้อมูลจากการประเมินปัจจัยป้อน (Input Evaluation)การตัดสินใจขั้นการปฏิบัติ (Implementing 
Decisions) เพ่ือน าแผนไปปฏิบัติ  และปรับแผนได้ข้อมูลจากการประเมินกระบวนการ  (ProcessEvaluation) 
Stufflebeam, D.L. et al. (1971). Education Evaluation and Decision-Making In B.R. Worthen & 
J.R. Sanders. Educational Evaluation: Theory and Practice (pp.133 – 135) Ohio : Charles A. 
Jones Publishing Company 
 -  รูปแบบการประเมินผลการฝึกอบรมใด  ๆ  เช่น การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การประเมินในส่วนนี้จะให้
น้ าหนักความส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายโครงการและการน าผลไปใช้ประโยชน์ 
   -  รูปแบบการประเมินผลแบบเสริมพลัง ( Empowerment evaluation) เป็นการประเมินผล                
ที่มุ่งหวังจะเพ่ิมโอกาสในการบรรลุสู่ความส าเร็จของโครงการ โดยการช่วยให้ผู้มีส่วน ได้เสียกับโครงการ             
มีเครื่องมือในการประเมินการวางแผน การปฏิบัติตามแผน และเป็นการจัดท าให้การประเมินผลโครงการ            
เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนและการจัดการของโครงการหรือองค์กร 

ความแตกต่างจากการประเมินแบบดั้งเดิม 
  การประเมินแบบดั้งเดิม  
   -  ภายนอก/คนนอก  
   -  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
   -  โครงการพึ่งพาผู้ประเมิน  
   -  การตัดสินอย่างอิสระ  
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  การประเมินเพื่อเสริมพลัง  
   -  ภายใน/คนใน  
   -  โค้ชหรือกัลยาณมิตร  
   -  โครงการประเมินตนเองและพัฒนาตนเอง  
   -  การตัดสินแบบร่วมมือ  

 ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างการประเมินผลแบบเดิมกับแบบใหม่  ก็คือ ในการประเมินผล            
แบบใหม่นั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน  ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่  หรือผู้ด าเนินงานในแผนงาน /โครงการ 
ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมอ่ืน  ๆ ผู้รับประโยชน์ผู้ให้ทุน  และองค์กรภายนอกอ่ืน  ๆ จะต้องเข้ามาก าหนดเป้าหมาย  
กระบวนการ  ผลลัพธ์และผลกระทบต่าง  ๆ ที่ต้องการร่วมกัน  นอกจากนี้ผู้ด าเนินโครงการ /แผนงาน และ             
ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย  ยังจะต้องท าการประเมินตนเอง  (Self-Evaluation) ซึ่งโดยปกติมักจะต้องได้รับการฝึกอบรม  
การชี้แนะแนวทาง  และความช่วยเหลือจากผู้ประเมินผลภายนอก  การประเมินผลเพ่ือสร้างเสริมพลังอ านาจ  
เป็นการประเมินผลที่จะต้องด าเนินการด้วยพันธะสัญญาอันเข้มงวดร่วมกัน  หรือต้องมีพันธะสัญญาต่อสิ่ง              
ที่เรียกว่า ...... “การพูดความจริงของท่าน ” (Speaking Your Truth) การหลอกลวงจึงเป็นสิ่งต้องห้ามเด็ดขาด  
นอกจากนี้  กลุ่ม/ทีมงานทั้งหมด  ยังจะต้องคอยพิสูจน์หรือคอยจับตาดูด้วยว่า  มีข้อค้นพบที่เคลือบไปด้วย
น้ าตาล หรือมีสิ่งสวยหรูเลิศเลอเกินความจริง ปรากฏอยู่ในข้อค้นพบหรือไม่ 

ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
 1.  มาตรฐานด้านประโยชน์ /อรรถประโยชน์  (Utility Standards) มาตรฐานด้านประโยชน์หรือ
อรรถประโยชน์  เป็นมาตรฐานที่สร้างข้ึนมา  เพ่ือเป็นการรับประกันว่า  การประเมินผลหนึ่ง  ๆ จะสามารถ
ตอบสนองต่อความจ าเป็นด้านข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้ประโยชน์จากการประเมินผล  ส าหรับมาตรฐานต่าง  ๆ 
เหล่านี้ ขึ้นอยู่กับบริบทของ  แต่ละสังคม  หรืองานแต่ละประเภท  ที่เราต้องการตรวจสอบ มีองค์ประกอบ               
ที่ส าคัญ ๆ ดังนี้ คือ 
  1) การระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Identification) ควรมีการระบุบุคคล /
กลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการประเมินให้ชัดเจน  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการรับประกัน
ว่าความจ าเป็นและ/หรือความต้องการต่างๆของบุคคลทุกคน/ทุกกลุ่มจะได้รับความส าคัญอย่างเท่าเทียมกัน 
  2)ความเชื่อมั่นในตัวผู้ประเมิน  (Evaluator Credibility) บุคคลผู้ท าการประเมินควรเป็น
บุคคลที่ไว้วางใจได้  และมีความสามารถในการประเมินเพ่ือที่ว่าผลของการประเมินจะบรรลุสู่ความเชื่อมั่น           
และได้รับการยอมรับมากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
   3) ขอบเขตของข้อมูลและการคัดสรร  (Information Scope and Selection) ข้อมูล
ต่าง ๆ ที่จะมีการเก็บรวบรวม  ควรผ่านการเลือก /การคัดสรรอย่างรัดกุม  แต่ครอบคลุมประเด็นต่าง  ๆ                 
ที่ส าคัญ ๆ ทั้งนี้เพ่ือที่จะสามารถตอบค าถามต่าง  ๆ เกี่ยวกับแผนงานได้ตรงกับปัญหาและสามารถตอบสนอง  
ต่อความจ าเป็น /ความต้องการ  และผลประโยชน์ของผู้รับบริการ /ผู้รับประโยชน์  และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างด ีมีความครบถ้วน 
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  4) การระบุคุณค่าอย่างชัดเจน  (Values Identification) ควรระบุให้เห็นถึง  ทัศนะ 
มุมมอง หลักเกณฑ์/หลักการ และเหตุผลต่าง  ๆ ที่ใช้ในการตีความข้อมูลหรือแปลความหมายข้อค้นพบต่าง  ๆ 
ไว้อย่างชัดเจน  ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความกระจ่างเก่ียวกับท่ีมาของการตัดสินเชิงคุณค่า  (Value Judgments)              
ว่าอยู่บนพื้นฐานของอะไร หรือมีคุณค่า/ค่านิยม (values) อะไรบ้าง 
50   5) ความชัดเจนของรายงาน  (Report Clarity) รายงานการประเมินผลควรสาธยาย  หรือ
บรรยายให้เห็นภาพของแผนงาน /โครงการที่ได้รับการประเมินอย่างชัดเจน ซึ่งควรประกอบไปด้วยบริบท           
ของแผนงาน  วัตถุประสงค์  หรือจุดมุ่งหมาย  หลักการต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง และข้อค้นพบจากการประเมิน  ทั้งนี้                 
ก็เพ่ือเป็นการรับประกันว่า รายงานได้ให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่จ าเป็นอย่างครบถ้วน และสามารถเข้าใจได้ง่าย 
  6) กรอบเวลาและการเผยแพร่รายงาน ( Report Timeliness and Dissemination) 
ข้อค้นพบส าคัญในแต่ละช่วงเวลา และรายงานการประเมินผลควรได้รับการเผยแพร่ หรือกระจายออกไปให้ผู้ใช้  
ที่ตั้งใจจะใช้ผลการประเมิน ทั้งนี ้เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลการประเมินได้ทันการณ์ 
  7) ผลกระทบของการประเมิน  (Evaluation Impact) การประเมินผลทั้งหลายควรมี            
การวางแผน  มีการด าเนินการ  และมีการรายงานผลด้วยวิธีการต่าง  ๆ ท่ีจะท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมดทุกคน  
ทุกกลุ่มสามารถติดตามงานได้อย่างใกล้ชิด  ตลอดเวลา  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการรับประกัน  หรือเพ่ือเพ่ิมขีด               
ความเชื่อมั่นว่าจะมีการน าผลของการประเมินไปใช้ประโยชน์  หรือผลการประเมินได้ก่อให้เกิดประโยชน์หรือ          
มีผลกระทบเชิงบวกต่อการท างานได้อย่างแท้จริง 
 2.  มาตรฐานด้านความเป็นไปได้/สามารถด าเนินการได้ (Feasibility Standards) 

มาตรฐานนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อรับประกันว่า  การประเมินผลจะเป็นจริง  หรืออยู่บนพื้นฐานของความจริง   
มีความรอบคอบ/รอบด้าน มีลักษณะสันถวไมตรี (Diplomatic) และประหยัด มาตรฐานด้านนี้ประกอบไปด้วย 
  1) หลักการต่าง ๆ ที่สามารถปฏิบัติ ได้ (Practical Procedures) หลักการและหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ในการประเมินผลควรจะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้  และควรเป็นหลักการที่ท าให้เกิดความแตกแยกต่าง  ๆ         
น้อยที่สุด แต่ในขณะเดียวกัน กลับช่วยท าให้ได้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นมากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้ 
52   2) สามารถปฏิบัติได้ในเชิงการเมือง  (Political Viability) ควรมีการวางแผนและการ
ด าเนินการในการประเมินผลอย่างเป็นระบบ  ซึ่งจะท าให้สามารถผนวกบุคลากรในทุกระดับ  หรือบุคลากร           
ที่มีต าแหน่งต่าง  ๆ ที่แตกต่างกัน  ซึ่งมาจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ประเมินอย่างเต็มที่  ซึ่งจะเป็นการช่วยท าให้คนเหล่านี้เข้าใจมากข้ึน  หรือมีการประยุกต์ใช้ผลการประเมิน            
อย่างถูกต้อง โดยไม่มีอคติต่อการประเมิน 
  3) ความคุ้มทุน  (Cost Effectiveness) การประเมินผลควรที่ดีควรเป็นการประเมินที่มี
ประสิทธิภาพ  และสามารถให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์  หรือมีคุณค่ามากเพียงพอ เพื่อที่ว่าจะได้คุ้มค่า         
กับทรัพยากร  ค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนต่าง  ๆ ที่ใช้ไป การประเมินผลเพ่ือสร้างเสริม  หรือเพ่ือเพ่ิมพลังอ านาจ          
เป็นแนวทางการประเมินที่สามารถปฏิบัติหรือด าเนินการได้  ทั้งนี้ ผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของแผนงาน
ทั้งหมด  จะได้รับการกระตุ้นหรือส่งเสริมให้ใช้ฐานข้อมูลและเครื่องมือต่างๆที่มีอยู่มากกว่าการสร้างขึ้นมาใหม่   
ยกตัวอย่างเช่น   โดยปกติ แผนงานต่างๆ  มักจะมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ  การเข้าร่วมในกิจกรรม  
และบันทึกประเภทต่าง ๆ อยู่แล้ว ซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้นั้น  เป็นข้อมูลที่มีคุณค่าส าหรับการประเมินผล  ซึ่งไม่มี
ความจ าเป็นที่จะต้องสร้างกลไกใหม่  ๆ ใด ๆ ขึ้นมาใช้ในการเก็บข้อมูลเหล่านี้แต่อย่างใด  ซึ่งวิธีการดังกล่าว    
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เป็นการช่วยไม่ให้เกิดการแตกแยกออกเป็นส่วน  ๆ หรือท าให้การแตกแยกออกเป็นส่วนๆหรือการทับซ้อนต่าง  ๆ 
เกิดข้ึนได้น้อยมากอย่างไรก็ตามการประเมินผลแนวใหม่นี้เป็นการตรวจสอบ  และเป็นการท างานเชิง                
บรรทัดฐานในระดับแผนงาน   และยังเป็นการประเมินที่ให้ความสนใจด้วยว่า  ปัจเจกบุคคลที่เข้าร่วมอยู่ใน
แผนงาน  แต่ละคนนั้นจัดอันดับหรือให้ความส าคัญกับเนื้อหาสาระต่างๆ ของแผนงานอย่างไรบ้าง ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ต้องใช้เวลาในการด าเนินการค่อนข้างมาก  และถ้าแผนงานไม่ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้           
มากเพียงพอหรือมองข้ามเรื่องนี้ไปก็จะท าให้การประเมินตนเองเป็นเรื่องที่หลอกลวง  และไม่ก่อให้เกิด              
การเปลี่ยนแปลงใด  ๆ ตามมาได้เลยอย่างไรก็ตามการลงทุนดังกล่าวเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้เพราะ
กระบวนการท างานเชิงบรรทัดฐานนั้นจะช่วยสร้างรากฐานของความเข้าใจร่วมกันว่าผู้เข้าร่วมในแผนงานนั้น
สนใจ หรือให้ความส าคัญกับเรื่องอะไรบ้าง และพวกเขาให้ค าจ ากัดความหรือให้นิยามความหมายกับสิ่งที่เขา     
ให้คะแนน หรือจัดล าดับความส าคัญในแต่ละเรื่องนั้นอย่างไร  ด้วยการประเมินผลเพื่อสร้างเสริม  หรือเพ่ือเพ่ิม
พลังอ านาจซึ่งด าเนินการโดยกลุ่ม /ทีมงาน  หรือแผนงานนั้น  หมายถึง การประเมินที่สามารถครอบคลุม             
ความคิดเห็น  หรือทัศนะต่าง  ๆ ส่วนใหญ่ หรือเป็นการประเมินที่เป็นตัวแทนทางความคิดของคนทุกกลุ่ม              
ในแผนงาน ซึ่งหมายรวมถึงความคิดเห็น  ทัศนะและคุณค่าต่าง  ๆ ที่แตกต่างกัน  ที่มีลักษณะถอนรากถอนโคน
ต่าง ๆ ด้วย 
 3.  มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety Standards) 

มาตรฐานด้านน้ี  เป็นมาตรฐานท่ีก าหนดไว้เพื่อเป็นการรับประกัน  หรือท าให้มั่นใจได้ว่า  การประเมินผล  
จะด าเนินไปอย่างถูกต้อง  ทั้งทางกฎหมาย  จริยธรรม และเป็นการด าเนินการที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนทุกฝ่าย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการประเมินมาตรฐานต่างๆ เหล่านี้ประกอบไปด้วย 
  1) เน้นการบริการและความต้องการของผู้รับประโยชน  ์ (Service Orientation) การ 
ประเมินผล ควรได้รับการออกแบบ  เพ่ือช่วยท าให้แผนงาน /หน่วยงาน /องค์กร  สามารถเน้นย้ า  หรือ                   
ให้ความส าคัญกับความจ าเป็น/ความต้องการของประชากรกลุ่มเป้าหมาย  หรือกลุ่มผู้รับประโยชน์ /ผู้ใช้บริการ
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล 
  2) การเห็นพ้องต้องกันหรือการตกลงกันอย่างเป็นทางการ  (Formal Agreements)          
ทุกกลุ่ม /ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องต้องมีพันธะสัญญาร่วมกันต่อการประเมินผล  หรือมีข้อผูกมัดไว้อย่างชัดเจน              
อย่างเป็นทางการ  และเป็นลายลักษณ์อักษรว่า  ใคร ต้องท าอะไรท าอย่างไร  ท าเม่ือใด และทุกคนควรท าตาม               
ข้อผูกมัด หรือตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ 
  3) สิทธิของมนุษย์  (Rights of Human Subjects) การประเมินผลควรจะได้รับการออกแบบ  
และด าเนินการอย่างเคารพ  และปกป้องสิทธิ  รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ  หรือสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของมวล
มนุษยชาติ 
  4) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  (Human Interactions) ผู้ประเมินควรเคารพในศักดิ์ศรี          
และคุณค่าของความเป็นมนุษย์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีปฏิสัมพันธ์ด้านการประเมินผล  กับคนอื่น ๆ ในกลุ่ม 
หรือนอกกลุ่มนั้น  ถือเป็นสิ่งส าคัญ  และไม่ควรถูกสั่งห้ามหรือไม่ควรมีการด าเนินการใด  ๆ ที่ท าให้เสรีภาพ            
ในด้านนี้ลดน้อยลงไป 
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  5) การประเมินที่ยุติธรรมและมีความสมบูรณ์  (Complete and Fair Assessment)          
การประเมินผลควรมีความสมบูรณ์และยุติธรรม  ทั้งด้านการตรวจสอบ  และการบันทึกจุดอ่อน  จุดแข็ง             
ของแผนงาน /องค์กรที่ได้รับการประเมิน  ทั้งนี้ เพ่ือที่จะสามารถพัฒนาจุดแข็ง  หรือต่อยอด  จากสิ่งที่ดี  ๆ            
อยู่แล้วให้ดีขึ้น ในขณะเดียวกัน จุดอ่อนก็ได้รับการเน้นย้ า ให้ความส าคัญ และน าไปสู่การแก้ไขในที่สุด 
  6) การเปิดเผยข้อค้นพบ  (Disclosure of Findings) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ  
กับการประเมินผล  ควรจะร่วมกันรับประกัน  หรือร่วมกันท าให้เกิดความม่ันใจได้ว่า  ผู้ที่ได้รับผลกระทบ          
จากการประเมินจะรับทราบ หรือสามารถเข้าถึงผลการประเมิน รวมทั้งทราบเกี่ยวกับจุดอ่อนต่าง ๆ ที่มีอยู่ 
  7) ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์  (Conflict of Interest) ถ้ามีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
ใด ๆ เกิดข้ึน ก็ควรจะมีการจัดการร่วมกันอย่างเปิดเผย  และด้วยความซื่อสัตย์เพ่ือที่ว่า ความขัดแย้งดังกล่าว  
จะไม่น าไปสู่หรือไม่ท าให้เกิดการประนีประนอมที่ไม่อาจยอมรับได้  หรืออาจท าให้กระบวนการและผลลัพธ์           
ของการประเมินต้องบิดเบี้ยวไป 
  8) ความรับผิดชอบด้านการเงิน /การคลัง (Fiscal Responsibility) การจัดสรรเงินและ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ส าหรับทรัพยากรที่ใช้ในการประเมิน ควรจะสะท้อนให้เห็นถึงหลักการต่าง ๆ ในการตรวจสอบ
ได้ และควรมีความรอบคอบ  ยึดหลักจริยธรรม  เพ่ือที่ว่าค่าใช้จ่ายต่างๆ  จะสามารถได้รับการตรวจสอบ  และ          
มีความเหมาะสม ตามความเป็นจริงทุกอย่าง 
 4. มาตรฐานด้านความถูกต้องแม่นย า  หรือความเที่ยงตรง(Accuracy Standards) 

มาตรฐานด้านความถูกต้องแม่นย า หรือความเที่ยงตรงเป็นมาตรฐานที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็น การรับประกัน  
หรือเพ่ือท าให้เกิดความม่ันใจว่า  การประเมินผลในแต่ละครั้งจะเป็นการน าเสนอ  และ/หรือ สามารถส่งทอด
ข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ อย่างพอเพียงเกี่ยวกับลักษณะหรือโฉมหน้าที่ส าคัญ ๆ ที่เป็นการบ่งบอกถึงคุณค่า  หรือ
คุณประโยชน์ของแผนงาน/โครงการที่ได้รับการประเมิน ส าหรับมาตรฐานด้านนี้นั้น ประกอบไปด้วย 
  1) การจัดท าเอกสารแผนงาน (Program Documentation) ควรจะมีการบรรยาย /สาธยาย 
และการบันทึก  หรือการจัดท าเอกสารต่างๆ  เกี่ยวกับแผนงานที่ถูกประเมินอย่างชัดเจน  มีความถูกต้อง  
เที่ยงตรง เพ่ือที่ว่าจะได้มองเห็นอย่างชัดเจนว่า แผนงานอยู่ ณ จุดไหน หรือเป็นอย่างไร 
  2) การวิเคราะห์บริบท (Context Analysis) บริบทด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน
ของแผนงานควรจะได้รับการวิเคราะห์  หรือมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเพียงพอ  เพ่ือที่ว่าจะได้เกิดความ
เข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับอิทธิพล หรือผลกระทบของบริบทต่าง ๆ เหล่านี้ที่มีต่อแผนงาน 
  3) จุดมุ่งหมายและหลักการ  (Described Purposes and Procedures) ควรมีการก ากับ  
ติดตาม และบรรยายให้เห็นถึงจุดมุ่งหมาย  และหลักการต่าง  ๆ ที่เก่ียวกับการประเมินผลอย่างละเอียด  หรือมี
รายละเอียดที่พอเพียง ทั้งนี้ จะได้สามารถประเมินได้อย่างชัดเจน 
  4) แหล่งข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้  (Defensible Information Sources) ควรมีการ
สาธยาย หรือบรรยายเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลหรือสารสนเทศที่ใช้ในการประเมินผลที่มีรายละเอียดอย่างพอเพียง  
ทั้งนี้ เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลดังกล่าวได้อย่างเท่าเทียมกัน  หรือทุกคนได้รับข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างพอเพียง 
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  5) ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง  (Valid Information) ควรมีการคัดเลือก  คัดสรรหรือก าหนด
หลักการ/หลักเกณฑ์ต่าง  ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศต่าง  ๆ หรือมีการพัฒนาหลักการต่าง  ๆ 
เหล่านั้นขึ้นมา แล้วน ามาใช้ในการด าเนินการอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการรับประกันว่า  การตีความข้อมูลใด  ๆ 
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  หรือเมื่อมีความจ าเป็นในการตีความข้อมูลก็จะเป็นการตีความที่ถูกต้อง  ตรงกับการใช้
ประโยชน์ที่ต้องการหรือตามท่ีก าหนดไว้ 
  6) สารสนเทศที่เชื่อถือได้  (Reliable Information) ควรจะมีการเลือกหลักการ /หลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  หรืออาจจะมีการพัฒนาหลักการต่างๆขึ้นมาใหม่  และใช้ในการด าเนินการ  
เก็บรวบรวมข้อมูล  หรือสารสนเทศ  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการรับประกันว่าข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศที่ได้รับมานั้น  
จะมีความน่าเชื่อถือ หรือสามารถเชื่อถือได้อย่างเพียงพอ ส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์ตามที่วางแผนไว้ 
  7) ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ (Systematic Information) ข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศ
ต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวมมาได้  และน ามาประมวลผล  ตลอดจนถึงการน าข้อมูลเหล่านั้นมาจัดท าเป็นรายงานควร
ผ่านการทบทวนอย่างเป็นระบบ และถ้าพบว่ามีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดข้ึน ก็ควรจะมีการแก้ไขให้ถูกต้อง 
  8) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  (Analysis of Quantitative Information) ข้อมูล               
เชิงปริมาณควรได้รับการวิเคราะห์อย่างเหมาะสม  และเป็นระบบ  เพ่ือที่ว่าค าถามต่างๆในการประเมินผลจะ
ได้รับการตอบอย่างถูกต้อง หรือเกิดประสิทธิผล ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
  9) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  (Analysis of Qualitative Information) ข้อมูล 
เชิงคุณภาพ  ก็เช่นเดียวกัน  ควรจะได้รับการวิเคราะห์อย่างเหมาะสม  และเป็นระบบเพ่ือที่ว่าค าถามต่าง  ๆ  
ในการประเมินผลจะได้รับการตอบอย่างถูกต้อง และตรงประเด็น 

10) บทสรุปที่ถูกต้อง (Justified Conclusions) บทสรุป หรือข้อสรุปใดๆ  ที่เกิดขึ้นในการ
ประเมินผลเพื่อสร้างเสริมพลังอ านาจ  ควรได้มีการพิสูจน์ว่าเป็นข้อสรุปที่ถูกต้องหรือแสดงให้เห็นถึง             
ความบริสุทธิ์ไว้อย่างชัดเจนทั้งนี้  เพ่ือที่ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดจะสามารถท าการประเมินสิ่งเหล่านี้             
ได้ด้วยตนเอง 
57  11) การรายงานที่เป็นธรรม /ปราศจากอคติ  (Impartial Reporting) หลักการในการจัดท า
รายงาน หรือการเขียนรายงาน จะต้องเป็นหลักการที่ใช้ในการควบคุม  หรือป้องกันความบิดเบี้ยวต่าง  ๆ ที่อาจ
เกิดข้ึนได้  อันเป็นผลมาจากอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวและอคติต่าง  ๆ เกี่ยวกับการประเมินผลของฝ่ายใด            
ฝ่ายหนึ่งที่อาจมีอยู่แล้ว  ดังนั้นการมีหลักการในเรื่องนี้จึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่ง  เพ่ือที่ว่ารายงานประเมินผล           
จะสามารถสะท้อนข้อค้นพบต่าง ๆ ที่ได้จากการประเมินได้อย่างเที่ยงตรง และมีความเป็นธรรม 
  12) การประเมินคุณภาพของการประเมินผล  (Meta-evaluation) การประเมินผล  ควรจะ
ได้รับการประเมินคุณภาพ ทั้งในเชิงการจัดวางระบบการประเมิน  (formative) และในเชิงผลที่ได้รับจากการ
ประเมิน โดยอาจใช้เกณฑ์มาตรฐานดังที่กล่าวมาท้ังหมดข้างต้นนี้ในการประเมิน  และการใช้มาตรฐานอ่ืน  ๆ
ประกอบ ทั้งนี้เพ่ือที่จะมีการด าเนินการต่าง  ๆ เกี่ยวกับการประเมินผลได้อย่างเหมาะสม  หรือเป็นไปในทิศทาง
ที่ถูกต้อง  และเม่ือการประเมินผลสิ้นสุดลง  หรือเมื่อเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์แล้วผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด             
จะได้สามารถท าการตรวจสอบทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของการประเมินผลในแต่ละครั้งได้อย่างสะดวกง่ายดาย  
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4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  
    เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลจะได้น าผลของการติดตามและประเมินผลมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน         
ในสิ่งที่มีผลกระทบต่อประชาชน สังคม สิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
โดยจะด าเนินการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งส่งเสริม ป้องกัน มิให้เกิดปัญหาขึ้นมาอีกโดยการมีส่วนร่วม                
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล อาทิ เช่น 

  1. การพัฒนาหมู่บ้านโดยการตัดต้นไม้ หญ้า ตามถนนภายในหมู่บ้าน  
2. การด าเนินกิจกรรมก่อสร้างฝ้ายแม้วโดยชาวบ้านร่วมมือกัน 
3. การส่งเสริมและป้องกันภัยในหมู่บ้าน 

 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
  การพัฒนาที่ยั่งยืน ( Sustainable Development) หมายถึง “การตอบสนองความต้องการของคน         
รุ่นปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต ” เนื่องจากทุกครั้งที่มีการ
ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน ต้องมีการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมซ่ึงจะส่งผล
กระทบในทางลบต่ออนาคต การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเป็นแนวคิดในการแก้ปัญหานี้ โดยการพยายามอนุรักษ์  
ธรรมชาติไว้ในลักษณะที่เป็นส่วนรวมหรือมหภาค คือ หากมีความจ าเป็นที่จะด าเนินการให้กระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในที่ใดท่ีหนึ่ง ก็จะต้องเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมในท่ีอ่ืนๆ เป็นการชดเชยเพื่อให้ในแง่มหภาค
ของคุณภาพสิ่งแวดล้อมคงอยู่ได้ดังเดิม  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 โดยก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง จัดท าแผน และโครงการในการ
ปรับปรุงงานที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ซ่ึง หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ได้แก่ 
   1. หลักนิติธรรม 
            2. หลักคุณธรรม   
             3. หลักความโปร่งใส  
            4. หลักการมีส่วนร่วม  
             5. หลักความรับผิดชอบ  
             6. และหลักความคุ้มค่า  
  อนึ่งเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลจึงต้องน าข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนาที่ผ่านมา
ประกอบการพิจารณาในการพัฒนา โดยมีองค์ประกอบ คือ 
  1. เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของคนในท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น 

2. ควรจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการรักษาสาธารณสมบัติ  และการปฏิบัติ   
ตามกฎหมาย ระเบียบ เทศบัญญัติ เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

3. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนและหลัง  จัดท าโครงการกิจกรรมให้ทั่วถึง            
ทุกหมู่บ้าน 

4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหาความต้องการ
อย่างแท้จริงของหมู่บ้านในการจัดน าปัญหาและความต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี 
  5. สร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณ
ที่เทศบาลได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ /กิจกรรม ที่มากเกินศักยภาพของเทศบาลที่จะด าเนินการ
จะท าให้การบริหารนั้นเกิดความล้มเหลวในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนั่นเอง 
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  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการด าเนินโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง
อยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน  ในการร่วมกันคิดร่วมกันท า  
ร่วมกันรับผิดชอบ โดยเทศบาลเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างท่ัวถึง  เพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
 
 
 
 


