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 3.8 การติดตามและประเมนิผลการดาํเนินงานของศูนยความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น    
 

  

 ทุกกิจกรรมที่ศูนยความรวมมือไดดําเนินกิจกรรมไปแลวนั้น คณะกรรมการศูนยฯ จะตอง

จัดใหมีกระบวนการติดตามและประเมินผลอยางมีสวนรวมโดยฝายที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนฝายองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นและฝายประชาชนในทองถิ่น ซึ่งอาจเปนการประเมินผลในระหวางการดําเนิน

โครงการ หรือการประเมินผลเมื่อโครงการสิ้นสุดลง 

 
  

        3.8.1 ประเมินผลไปเพื่ออะไร? 
 การประเมินผลนี้ไมไดมีจุดมุงหมายเพื่อจะใหคะแนนวา โครงการทําไดดีหรือไมดีเพียงใด 

แตเปนกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อพิจารณาถึงผลที่ไดจากการดําเนินงานวาสามารถแกไขปญหาที่เปนอยู 

และตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดมากนอยแคไหน 

 ผลการประเมินจะนําไปใชเปนคําแนะนําเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมที่

ดําเนินการอยู  หรือใชในการพิจารณากําหนดกิจกรรมที่ควรจะดําเนินการในอนาคต  เชน                

อาจจําเปนตองมีการดําเนินกิจกรรมเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดกําหนดไวแตแรก หรือจัดทําโครงการยอย

มาสนับสนุนเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว 
 

3.8.2 มีวิธีการติดตามและประเมินผลอยางไร? 
 การติดตามประเมินผลในเบื้องตน เปนการตรวจสอบวาการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ

หนึ่ง ๆ นั้น อยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนดไวตามแผนหรือไม สวนการประเมินผล         

เชิงลึกนั้น เปนการตรวจสอบวา ผลของการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ผูจัดทํา

แผนไดวางไวหรือไม  
 

3.8.3 ใครเปนผูติดตามและประเมินผล? 
 การติดตามและประเมินผล จะตองเปนกระบวนการที่ทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของกับการ

ดําเนินโครงการของศูนยความรวมมือโดยตรง โดยแตละฝายสามารถเขามามีสวนรวมในกระบวนการ

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของศูนยฯ โดยผานชองทางที่หลากหลายแตกตางกันไป อาทิ 

 1) คณะกรรมการศูนยฯ มีบทบาทโดยตรงในการเปนผูรับผิดชอบติดตามและประเมินผล

การดําเนินกิจรรม โดยคณะกรรมการศูนยฯ อาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาทําหนาที่ติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมโดยเฉพาะ และนําผลการวิเคราะหประเมินรายงานตอคณะกรรมการ

ศูนยฯ อีกครั้งหนึ่ง 
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 2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิก ในฐานะที่เปนผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรงจาก

การดําเนินงานของศูนยความรวมมือ จําเปนตองมีการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการจัดบริการ

สาธารณะของทองถิ่นที่ตนไดมอบหมายใหศูนยความรวมมือดําเนินการแทน โดยเฉพาะอยางยิ่ง             

การประเมินผลในแงความคุมคาของประโยชนที่ไดรับกับงบประมาณที่เสียไปในการอุดหนุนการ

ดําเนินงานของศูนยฯ และการประเมินความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของรูปแบบความ

รวมมือในการจัดบริการสาธารณะรวมกัน 

 3) ประชาชนในทองถิ่น ในฐานะผูที่ไดรับผลจากการดําเนินกิจกรรมโดยตรง จะตองมี

บทบาทในการประเมินผลสําเร็จของกิจกรรมที่ศูนยความรวมมือไดดําเนินการไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

การประเมินผลความพึงพอใจตอการแกไขปญหา และการสนองตอบตอความตองการอันเนื่องมาจาก

การดําเนินกิจกรรมของศูนยความรวมมือ 
 

3.8.4 เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผล จําเปนตองมีเครื่องมือสําหรับใชเปน “เกณฑในการชี้วัด”          

ผลการดําเนินงานของศูนยความรวมมือ ซึ่งเกณฑในการชี้วัด ประกอบดวยเกณฑ 2 ระดับ คือ เกณฑ

ในการประเมินหนวยงานและเกณฑการประเมินโครงการ 
 

 1) เกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหนวยงาน  
 เกณฑมาตรฐานในการประเมินหนวยงาน ใชสําหรับการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานของศูนยฯ หลังจากที่ไดเร่ิมดําเนินงานไปแลว โดยอาจมีการประเมินเปนประจําทุก

ปงบประมาณ ผลจากการประเมินผลหนวยงานจะทําใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดรับทราบถึงระดับ

ความสําเร็จในการดําเนินงานของศูนยฯ วาสามารถบรรลุเปาหมายในการจัดตั้งศูนยฯ มากนอย

เพียงใด ขอมูลจากการประเมินหนวยงานจะเปนประโยชนตอการหาแนวทางปรับปรุงรูปแบบและ

ระบบการบริหารงานของศูนยฯ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 เกณฑการประเมินผลหนวยงาน ประกอบดวยเกณฑมาตรฐาน 7 ดาน ไดแก 

 (1) เกณฑสัมฤทธิ์ผลและการบรรลุวัตถุประสงคของนโยบาย ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด คือ 

  1) ผลผลิตในภาพรวมของโครงการ  

 ตัวอยางเชน ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากแตละโครงการที่ไดดําเนินการไปในรอบ

ปงบประมาณ อาทิเชน ปริมาณขยะสุทธิที่กําจัดไดทั้งหมด จํานวนถนนและสะพานที่

มีการซอมแซมทั้งหมด จํานวนครั้งของการซอมปองกันและบรรเทาอัคคีภัยรวมกัน 

เปนตน ผลผลิตจากการดําเนินโครงการเหลานี้จะเปนตัวชี้วัดถึงความสัมฤทธิ์ผลใน

การดําเนินงานของศูนยฯ 
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  2) ผลผลิตในระดับปฏิบัติการของหนวยงาน 

 ตัวอยางเชน จํานวนโครงการและกิจกรรมทั้งหมดที่ศูนยฯ ไดดําเนินการใน

รอบปงบประมาณ เปรียบเทียบกับจํานวนโครงการและกิจกรรมที่ไดกําหนดไวใน

แผนการดําเนินงานของศูนยฯ ซึ่งผลผลิตในภาพรวมของหนวยงานนี้จะเปนตัวชี้วัดถึง

ระดับความสําเร็จในการแปรนโยบายสูการปฏิบัติใหบรรลุตามเปาหมายที่ไดวางไว 
 

 (2) เกณฑความเสมอภาคและความเปนธรรมในสังคม ประกอบดวย 4 ตัวชี้วัด คือ 

  1) การเขาถึงการบริการสาธารณะของทองถิ่น 

 ตัวอยางเชน จํานวนที่ลดลงของครัวเรือนที่ไมมีไฟฟาเขาถึง จํานวนที่ลดลง

ของพื้นที่ชุมชนที่ไมมีระบบประปาเขาถึง จํานวนที่เพิ่มข้ึนของครัวเรือนในการไดรับ

บริการจากรถจัดเก็บขยะ เปนตน 

  2) การจัดสรรการใชทรัพยากรในทองถิ่นอยางเปนธรรม 

 ตัวอยางเชน จํานวนพื้นที่ชุมชนที่ไดรับประโยชนจากการอาศัยแหลงน้ําดิบ

เพื่อการปองกันและบรรเทาอัคคีภัย หรือการสรางระบบประปาหมูบาน เปนตน 

  3) การกระจายผลประโยชนสูประชาชนอยางทั่วถึง 

 ตัวอยางเชน จํานวนพื้นที่ชุมชนและครัวเรือนที่ไดรับประโยชนจากการสราง

บอกําจัดขยะ หรือการสรางถนนในทองถิ่น เปนตน 

  4) ความเสมอภาคในการจัดบริการสาธารณะ 

 ตัวอยางเชน จํานวนโครงการที่กระจายลงสูพื้นที่แตละหมูบานในเขต

ใหบริการทั้งหมดของศูนยฯ เปนตน  
 

 (3) เกณฑความสามารถและคุณภาพในการใหบริการ ประกอบดวยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

  1) สมรรถนะของหนวยงานในการจัดบริการสาธารณะ 

 ตัวอยางเชน จํานวนงบประมาณ จํานวนพัสดุครุภัณฑ ตลอดจนเครื่องมือ

อุปกรณ และจํานวนบุคลากร เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนโครงการและกิจกรรม

ทั้งหมดที่ศูนยฯ ตองดําเนินการ 

  2) ความทั่วถึงของการบริการและความเพียงพอตอความตองการของประชาชนผูรับบริการ 

 ตัวอยางเชน ขอบเขตพื้นที่การใหบริการของรถจัดเก็บขยะ ขอบเขตพื้นที่การ

ใหบริการของระบบประปาหมูบานที่สรางขึ้นใหม ขอบเขตพื้นที่การใหบริการอยางทัน

เหตุการณของรถดับเพลิง เปนตน 
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  3) ความถี่ในการใหบริการ 

 ตัวอยางเชน ความถี่ในการออกจัดเก็บขยะของรถจัดเก็บขยะ ความถี่ในการ

จัดฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนทองถิ่นรวมกัน เปนตน 

  4) ประสิทธิภาพการใหบริการ 

 ตัวอยางเชน ระยะเวลาที่ลดลงในการไปถึงจุดเกิดเหตุในการออกปฏิบัติการ

ของรถดับเพลิงของศูนยฯ  ตนทุนการซอมแซมถนนที่ตํ่ากวาการที่องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นดําเนินการเองภายใตมาตรฐานเดียวกัน เปนตน 
 

 (4) เกณฑความรับผิดชอบของหนวยงาน ประกอบดวยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

  1) การทําตามพันธกิจของหนวยงานที่มีตอสังคม  

   ตัวอยางเชน จํานวนและประเภทของโครงการที่บรรลุตามพันธกิจที่ต้ังไว 

  2) ความรับผิดชอบตอสาธารณะ 

 ตัวอยางเชน การมีมาตรการรองรับผลกระทบที่ประชาชนในทองถิ่นจะไดรับ

จากการสรางบอกําจัดขยะ ซึ่งเปนมาตรการที่ไดรับการยอมรับจากประชาชนที่

เดือดรอน เปนตน 

  3) การใหหลักประกันความเสี่ยง 

 ตัวอยางเชน การมีมาตรการเปนหลักประกันแกประชาชนที่มีความเสี่ยงตอ

การไดรับความเดือดรอนเสียหายจากผลกระทบของโครงการสรางเตาเผาขยะ เปนตน 

  4) การยอมรับขอผิดพลาด 

 ตัวอยางเชน การรับผิดชอบตอความผิดพลาดเสียหายของโครงการที่ได

ดําเนินการไป หรือการรับผิดชอบตอความเสียหายจากความลมเหลวของโครงการ  เปนตน 
 

 (5) เกณฑการตอบสนองตอความตองการของประชาชน ประกอบดวยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

  1) การกําหนดประเด็นปญหาที่ตรงตามความตองการของประชาชน 

   ตัวอยางเชน จํานวนโครงการที่มาจากการเรียกรองตองการของประชาชน 

  2) การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่น 

 ตัวอยางเชน จํานวนโครงการที่มีการกําหนดและปรับเปลี่ยนโดยอาศัยขอมูล

ความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นเปนหลัก 

  3) การเสนอมาตรการเชิงกลยุทธในการแกปญหาที่ตรงกับความตองการ 

   ตัวอยางเชน มาตรการในการแกปญหาที่ไดรับการยอมรับจากประชาชน 
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  4) ความรวดเร็วในการแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

 ตัวอยางเชน ระยะเวลาในการดําเนินโครงการใหเสร็จส้ินตามที่กําหนด เชน

กรณีเกิดเหตุคอสะพานขาดเนื่องจากน้ําทวม ศูนยฯ ตองสามารถซอมแซมใหใชการ

ไดภายใน 3 วัน เปนตน 
 

 (6) เกณฑความพึงพอใจของผูรับบริการ ประกอบดวยตัวชี้วัด 2 ประการ คือ 

  1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 

   ตัวอยางเชน ระดับความพึงพอใจที่มีตอการบริการของรถจัดเก็บขยะ เปนตน 

  2) การยอมรับหรือคัดคานจากประชาชน 

 ตัวอยางเชน จํานวนของประชาชนที่แสดงความไมยอมรับ หรือคัดคานการ

ดําเนินโครงการจัดสรางบอกําจัดขยะ เปนตน 
 

 (7) เกณฑความเสียหายตอสังคม ประกอบดวยตัวชี้วัด 2 ประการ คือ 

  1) ผลกระทบภายนอกของการดําเนินโครงการตอชุมชน 

 ตัวอยางเชน ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เชน กลิ่นเหม็น น้ําเสีย ที่เกดิจากการ

สรางบอกําจัดขยะในชุมชน เปนตน 

  2) ตนทุนทางสังคมที่ตองสูญเสียไปในการดําเนินโครงการ 

 ตัวอยางเชน ความแตกแยกเปนฝกฝายระหวางประชาชนที่สนับสนุนการ

ดําเนินโครงการกับฝายที่คัดคาน เปนตน 
 

 2) เกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ 
 เกณฑมาตรฐานในการประเมินผลโครงการ เปนเกณฑสําหรับติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินโครงการแตละโครงการอยางละเอียด ผลจากการประเมินจะชวยชี้ใหเห็นวาแตละโครงการที่ได

ดําเนินการไปนั้นสามารถบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนอยเพียงใด ซึ่งขอมูลจากการ

ประเมินผลการดําเนินโครงการนี้จะเปนประโยชนตอการปรับปรุงแนวทางการบริหารโครงการในอนาคต 

 เกณฑการประเมินผลโครงการ ประกอบดวยเกณฑมาตรฐาน 8 ดาน ไดแก 

 (1) เกณฑความกาวหนาในการดําเนินโครงการ ประกอบดวยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

  1) ผลผลิตเทียบกับเปาหมายรวมในชวงเวลา 

 ตัวอยางเชน จํานวนถนนทั้งหมดที่ซอมแซมแลวเสร็จในชวงเวลา 3 เดือนของ

การดําเนินโครงการ เปนตน 
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  2) จํานวนกิจกรรมแลวเสร็จเทียบกับจํานวนเปาหมายที่วางไว 

 ตัวอยางเชน จํานวนกิจกรรมการฝกอบรมและซักซอมการดับเพลิงรวมกัน

ทั้งหมดที่ไดดําเนินการไปในชวง 1 ป เมื่อเทียบกับจํานวนครั้งทั้งหมดที่ไดวางไว เปนตน 

  3) ทรัพยากรที่ใชไปในชวงเวลา 

   ตัวอยางเชน ตนทุนทั้งหมดในการดําเนินโครงการของศูนยในชวงเวลา 1 ป เปนตน 

  4) ระยะเวลาที่ใชไปทั้งหมดในการดําเนินโครงการ 

 ตัวอยางเชน ระยะเวลาทั้งหมดในการดําเนินโครงการจัดสรางระบบประปา

หมูบาน เมื่อเทียบกับระยะเวลาโครงการที่ไดวางแผนไว เปนตน 
 

 (2) เกณฑประสิทธิภาพ ประกอบดวยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

  1) สัดสวนผลผลิตตอคาใชจายในแตละโครงการ 

 ตัวอยางเชน สัดสวนตนทุนคาใชจายในการเปลี่ยนหลอดไฟสาธารณะ 1ดวง 

หรือตนทุนคาใชจายตอการจัดเก็บขยะปริมาณ 1 ตัน ที่ศูนยฯ ตองจายไป เมื่อเทียบ

กับตนทุนการดําเนินกิจกรรมในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการเอง เปนตน 

  2) ผลิตภาพตอกําลังคนที่ใชในการดําเนินโครงการ 

 ตัวอยางเชน จํานวนบุคลากรของศูนยฯ ในการจัดเก็บขยะปริมาณ 1 ตันใน

พื้นที่บริการ เมื่อเทียบกับจํานวนบุคลากรที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงตอง

ใชในการจัดเก็บขยะปริมาณเทากัน เปนตน 

  3) ผลิตภาพตอหนวยเวลา 

 ตัวอยางเชน ปริมาณขยะที่รถจัดเก็บขยะของศูนยฯ สามารถจัดเก็บไดภายใน 

1 วัน หรือ จํานวนเสาไฟฟาสาธารณะที่ศูนยฯ สามารถดําเนินการซอมแซมไดภายใน 

1 วัน เปนตน 

  4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ 

 ตัวอยางเชน คาใชจายในการจัดเก็บขยะที่ลดลง หลังจากองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นมอบหมายใหศูนยฯ ดําเนินการจัดเก็บขยะ จากเดิมที่ตองวาจางเอกชน

จัดเก็บให เปนตน 
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 (3) เกณฑประสิทธิผล ประกอบดวยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

  1) ระดับการบรรลุเปาหมายของโครงการ 

 ตัวอยางเชน ระบบประปาที่สรางขึ้น สามารถขจัดปญหาการขาดแคลนน้ําใน

ทองถิ่นไดตรงตามเปาหมายที่วางไว บอกําจัดขยะที่สรางขึ้นสามารถแกปญหาการ

จัดการขยะในทองถิ่นไดตามเปาหมายที่วางไว เปนตน 

  2) ระดับการมีสวนรวมในการดําเนินโครงการของประชาชนในทองถิ่น 

 ตัวอยางเชน ประชาชนมีสวนรวมในการรับรูขอมูล การแสดงความคิดเห็น 

และการติดตามประเมินผลโครงการ แตละโครงการมากนอยเพียงใด เปนตน 

  3) ระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 

 ตัวอยางเชน ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินโครงการที่เกิดขึ้น

มากนอยเพียงใด เปนตน  

  4) ความเสี่ยงของโครงการที่อาจสงผลกระทบตอสังคม 

 ตัวอยางเชน ระดับและประเภทของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามมาจากการ

ดําเนินโครงการ ทั้งความเสี่ยงดานมลภาวะ ส่ิงแวดลอม และดานสังคม เปนตน 
 

 (4) เกณฑผลกระทบ ประกอบดวยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 

  1) คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนหรือลดนอยถอยลงจากการดําเนินโครงการ 

 ตัวอยางเชน ระดับสุขภาวะที่ดีข้ึนของคนในชุมชนหลังจากมีการสรางเตาเผา

ขยะ สุขภาวะที่ดีข้ึนของประชาชนหลังจากมีระบบประปาหมูบานใช เปนตน 

  2) ทัศนคติและความเขาใจของประชาชนที่มีตอการดําเนินโครงการ 

 ตัวอยางเชน การสนับสนุน หรือการตอตานของประชาชน อันเปนผลมาจาก

ความเขาใจและการรับรูขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ เปนตน 

  3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนที่เปนผลจากการมีโครงการ 

 ตัวอยางเชน ประชาชนมีการคัดแยกขยะกอนนํามาทิ้ง ภายหลังจากมีการ

ดําเนินโครงการธนาคารขยะ เปนตน 
 

 (5) เกณฑความสอดคลอง ประกอบดวยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 

  1) โครงการมีความสอดคลองรองรับกับประเด็นปญหาหลัก 

   ตัวอยางเชน เปาหมายของโครงการที่ตรงกับความตองการแกไขปญหาของทองถิ่น 

  2) มาตรการในการแกปญหาที่สอดคลองคลองกับสภาพความเปนจริง 

 ตัวอยางเชน รูปแบบโครงการที่ดําเนินการเพื่อแกปญหาตั้งอยูบนความ

เปนไปไดทั้งในเรื่องของงบประมาณ และระยะเวลา เปนตน 
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  3) โครงการมีความสอดคลองกับความตองการหรือขอเรียกรองของประชาชนกลุมเปาหมาย 

   ตัวอยางเชน ระดับของความยอมรับของประชาชนที่มีตอโครงการ เปนตน 
 

 (6) เกณฑความยั่งยืน ประกอบดวยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 

  1) ความอยูรอดดานเศรษฐกิจหลังจากการดําเนินโครงการเสร็จส้ิน 

 ตัวอยางเชน ศูนยฯ มีความสามารถในการรองรับคาใชจายในอนาคตสําหรับ

การซอมบํารุงเตาเผาขยะที่สรางขึ้น เปนตน 

  2) สมรรถนะขององคกรที่เพิ่มข้ึนหรือลดลงหลังการดําเนินโครงการ 

 ตัวอยางเชน ความสามารถในการจัดการขยะในพื้นที่บริการขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่เพิ่มขึ้น หลังจากมอบหมายใหศูนยฯ ดําเนินการแทน 

  3) ความเปนไปไดในการขยายผลโครงการที่ไดดําเนินการเสร็จส้ินแลว 

 ตัวอยางเชน การจัดตั้งโครงการธนาคารขยะในทุกชุมชน หลังจากมกีารจดัทาํ

บอกําจัดขยะของศูนยฯ ข้ึนเรียบรอยแลว เปนตน 
 

 (7) เกณฑความเปนธรรม ประกอบดวยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 

  1) กลุมอาชีพตาง ๆ ไดรับผลประโยชนจากโครงการอยางเปนธรรม 

 ตัวอยางเชน สัดสวนจํานวนประชาชนในแตละสาขาอาชีพที่ไดรับประโยชน

จากบริการสาธารณะที่ศูนยฯ ดําเนินการ เปนตน 

  2) กลุมบุคคลทุกเพศในสังคม ไดรับผลประโยชนจากโครงการอยางเปนธรรม 

 ตัวอยางเชน สัดสวนจํานวนประชาชนในแตละเพศที่ไดรับประโยชนจากบริการ

สาธารณะที่ศูนยฯ ดําเนินการ เปนตน 

  3) กลุมบุคคลชวงวัยตาง ๆ  ไดรับผลประโยชนจากโครงการอยางเปนธรรม 

 ตัวอยางเชน สัดสวนจํานวนประชาชนในแตละชวงวัยที่ไดรับประโยชนจากบริการ

สาธารณะที่ศูนยฯ ดําเนินการ เปนตน 
 

 (8) เกณฑความเสียหายของโครงการ ประกอบดวยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 

  1) ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ตามมาจากการดําเนินโครงการ 

   ตัวอยางเชน ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมตาง ๆ  ที่เกิดจากการสรางบอกําจัดขยะ เปนตน 

  2) ผลกระทบดานเศรษฐกิจที่ตามมาจากการดําเนินโครงการ 

  3) ผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมที่ตามมาจากการดําเนินโครงการ 
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3.8.5 เทคนิคในการประเมินผลโครงการ 
 ผูที่ทําหนาที่ติดตามและประเมินผลโครงการ สามารถนําเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัด

ทั้งหมดนี้มาใชเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลการติดตามและประเมินผลโครงการไดหลายรูปแบบ           

ไมวาจะเปนการเก็บขอมูลการติดตามและประเมินผลในรูปของ “แบบสอบถามความคิดเห็น”,               

“การสัมภาษณ” หรือแมแต “การจัดเวทีระดมความคิดเห็น” ซึ่งก็ข้ึนอยูกับวา บุคคลกลุมเปาหมายที่เรา

ตองการเก็บขอมูลการประเมินผลโครงการนั้นเปนกลุมใด 

 ตัวอยางเชน หากเปนการประเมินผลดานหนวยงาน รูปแบบที่เหมาะสมก็อาจจะเปนการ

เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง วามีความคิดเห็นตอผล 

การดําเนินโครงการในประเด็นตาง ๆ อยางไร หรือหากเปนการประเมินผลิตผลในระดับของ

ผูปฏิบัติงาน ก็อาจจําเปนตองใชการเก็บขอมูลสถิติที่สามารถวัดคาได เชน ปริมาณขยะที่สามารถ

จัดเก็บไดในแตละวัน เปนตน สวนการเก็บขอมูลความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการสาธารณะใน

การประเมินผลโครงการ ก็อาจจําเปนตองใชแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอโครงการ เนื่องจาก           

การเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม จะทําใหสามารถเก็บขอมูลไดอยางทั่วถึงมากที่สุด  

 ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวม เมื่อนํามาวิเคราะหประเมินผลการดําเนินโครงการโดย

พิจารณาแตละตัวชี้วัดแลว ก็จะเปนขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับคณะกรรมการศูนยความรวมมือ     

ในการทบทวนและหาแนวทางปรับปรุงการดําเนินงานของศูนยความรวมมือตอไป 

 

 
 

 




