ส่วนที่ 5
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
จุดมุ่งหมายสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการนาแผน
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผน
ยุทธศาสตร์ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ จาเป็นต้องประเมินผลการ
ปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพื่อนาไปสู่การวัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการ
พัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลปากน้าปราณ จึงต้องติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อัน
จะนามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น
5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้
1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็ นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร
การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
การติดตาม (Evaluation)
การติดตามนั้น จะทาให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปี
ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทาให้
หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปีมีการดาเนินการในช่วงใด ตรง
กาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่ แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการติดตามผลการดาเนินงานดัง
ได้กล่าวมาแล้ว

การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จาเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด
(Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
โดยเกณฑ์การประเมินโครงการที่สาคัญ 8 เกณฑ์ มีดังนี้
1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress)
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดาเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่กาหนดตามแผน การประเมิน
ความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบคาถามว่า การดาเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ที่กาหนดหรือไม่
เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบาง ประกอบด้วยตัวชี้วัด
4 ประการ คือ
(1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต(Outputs) ของ
โครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จานวนแหล่งน้า
ขนาดย่อยเพื่อการเกษตร สัดส่วนปริมาณภารงานการก่อสร้าง เทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา
ที่กาหนด
(2) จานวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย จึง
จาเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจานวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้
ดาเนินการไปแล้ ว ทั้งกิจกรรมหลั ก กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในช่วง
ระยะเวลา อาจเป็นสัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase)
(3) ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการซึ่ง
ครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพัน
เงินงวดและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และอัตราการใช้บุคลากรสัมพัทธ์กับเวลา ในรูป
ของคน – วัน (Man – day) หรือ คน เดือน (Man – month)
(4) ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพื่อดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือระยะเวลา
อีกเท่าใดจึงจะครบกาหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้
บรรลุตามเป้าหมายด้านเวลา และเพื่อทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้จริงเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
รวม
2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency)
การประเมิ น ประสิ ทธิ ภาพเป็ นการเปรียบเที ยบผลลั พธ์ ที่ ได้ กั บทรั พยากรที่ ใช้ ไปในการด าเนิ นงาน
ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่ใช้ไป
ในการดาเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
(1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของโครงการ
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สมประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต
(2) ผลิตภาพต่อกาลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการ ซึ่ง
นอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพแล้วการดาเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพ
ของทรั พยากรบุ คคลในการดาเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกาลั งคนที่
เหมาะสมในการดาเนินกิจกรรม และการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย

(3) ภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จานวน ครัวเรือนที่
ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จานวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี จานวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ในแต่ละช่วงไตรมาส
(4) ประหยัด ทรั พยากรการจัดการ เป็นตัว ชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
การตัด ทอนขั้ น ตอนการปฏิบั ติ ซึ่ งส่ ง ผลต่ อ การลดค่ า ใช้ จ่ า ยของโครงการ การประหยั ด ค่ า
พลังงานและค่าสาธารณูปการคิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม
3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness)
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยดูจากผลลัพธ์
จากการดาเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4
ประการ คือ
(1) ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการบรรลุ
เป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ
และคุณภาพของประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม
(2) ระดั บการมีส่วนร่ วม เป็ นตัว ชี้ วัดความส าเร็จโดยให้ ความส าคัญกับมิติการมีส่ ว นร่ว ม โดย
สามารถอธิ บ ายความสั มพั น ธ์ เ ชิ งเหตุ ผ ลได้ ว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนส่ ง ผลต่ อ ระดั บ
ความสาเร็จมากน้อยเพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับ
การมีส่วนร่วมสามารถวัดจาก จานวนประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่ งครอบคลุมการ
ร่วมตัดสินใจ วางแผนและติดตามผล
(3) ระดับความพึงพอใจ
เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนของ
ประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ
(4) ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพื่อดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุ
เป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจาก
การเปลี่ ย นแปลงสภาวะแวดล้ อมของโครงการ ทั้ ง ในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ งและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts)
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานในภาพรวม
เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุ่งหวัง (Intended impacts) และผลกระทบที่ไม่ได้ มุ่งหวัง
(Unintended impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ
(1) คุณภาพชีวิต เป็ นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรื อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลุ่ มเป้ า หมาย อาทิ รายได้ ความเป็ น อยู่ โอกาสทางการศึ ก ษา การมี งานท า สุ ข อนามั ย
สภาพแวดล้อมของครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการ
จากโครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการดารงชีพ

(2) ทัศนคติ และความเข้า ใจ เป็นตัว ชี้วั ดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัว
โครงการเอง โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ ความพึง
พอใจในการรับบริการ และทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ
(3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความสาคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของ
ครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จานวนเกษตรกรที่ทาการเกษตรแบบ
ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น การปฏิบัติของใช้ยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใช้สิทธิ
เลือกตั้งมากขึ้น และลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่
5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance)
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการ
หรื อสามารถแก้ไขปั ญหาตามที่กาหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจ าเป็นต้องมี การประเมิ นความต้องการที่แท้จริ ง
ตลอดจนจะต้องตอบคาถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการดาเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็น
จริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ 3 ประการ คือ
(1) ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจานวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งที่
ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดลาดับความสาคัญของปัญหาตาม
ความเร่งด่วน ตามความรุนแรงของปัญหา
(2) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็น
มาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการ นามาใช้
ตลอดช่วงระยะเวลาของการดาเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก
(3) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการของ
ผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ คาร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพื่อ
สนองตอบประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการดาเนินโครงการ
หรือได้รับความเสียหายจากการดาเนินโครงการซึ่งจะเป็นตัวชี้ความสอดคล้องในการดาเนิน
โครงการและสนองตอบต่อความต้องการของประชากรเป้าหมาย
6. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability)
เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของกิจกรรมว่า
จะสามารถดาเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได้
นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นที่แห่งใหม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ 3
ประการ คือ
(1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการ
เงินของโครงการ อาทิ จานวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนสารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณ

งบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จานวน และขนาดกองทุนดาเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึง
ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ
(2) สมรรถนะด้านสถาบัน (Institutional capacity) เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงานในการ
บริหารโครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับการมี
ส่ วนร่ ว มของประชากรกลุ่ มเป้าหมายในกระบวนการตัดสิ นใจ การวางแผนงานและบริ หาร
โครงการ และการปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอื้อต่อการดาเนินโครงการ
(3) ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพึ่ง
ตัวเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลการดาเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสาเร็จ
ด้วยดี ทั้งการขยายผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพิ่มจานวนประชากร
เป้าหมาย การขยายกาลังผลิตของโครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่ การขยายพื้นที่
โครงการ การขยายเครือข่ายโครงการออกไปทั่วภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ
7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity)
เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และผลกระทบจาก
การดาเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความเป็นธรรม ความ
เสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่า
เทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ
(1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความสาคัญทุกกลุ่มย่อย ใน
สังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้าแก่กลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพอื่น การ
จัดหาตาแหน่งให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคมปัญหาวิกฤติ
เศรษฐกิจที่จัดให้แก่ประชากรทุกสาขาอาชีพ
(2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความสาคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่ง
เป็นตัวชี้วัดที่มีความสาคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการดาเนินโครงการให้
ความเสมอภาคระหว่างเพศ หรือมีการเลื อกปฏิ บัติระหว่างเพศ (Gender discrimination)
หรือไม่ โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเท่าเทียมในโอกาส บทบาทระหว่างหญิง/ชาย การปฏิบัติ
ที่เคารพสิทธิ ของสตรี
(3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น (Intergenerational equity) เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความเป็นธรรม
ระหว่างชนรุ่น ระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต (Future generation) ซึ่งอาจเกี่ยวข้อง
กับการจัดสรรและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่
โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสังคม โดยคานึงถึงชนรุ่น
อนาคตซึ่งจะเป็นผู้ได้รับกระทบจากการตัดสินและการดาเนินโครงการในปัจจุบัน
8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities)
เป็นเกณฑ์ที่สาคัญในการประเมินโครงการเพื่อเป็นหลักประกันวา การดาเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ 3 ประการ คือ

(1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจากการดาเนิน
โครงการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment – EIA) ในช่วงก่อนทาโครงการ เพื่อให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสม
และเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทาง
จริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ดาเนินโครงการ
(2) ผลกระทบด้ านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสี ยหายทางด้านเศรฐกิจที่เกิดจาก
โครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสร้างภาระให้กับ
ประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม (Social costs) ที่ต้องเสีย
ไป อาทิ พื้นที่การเกษตรที่ถูกน้าท่วมเสียหายจากโครงการสร้างเขื่อน
(3) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการดาเนินโครงการ
และส่ งผลกระทบดานสั งคมและวัฒ นธรรมของชุมชน อาทิ การดาเนินงานที่ก่อให้ เกิดการ
เปลี่ ยนแปลง การสูญเสี ยโครงสร้าง แบบแผนและวิถีการดาเนินชีวิตที่ดี ความเสื่ อมถอยของ
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอื้ออาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูล
ของชุมชนดั้งเดิม
เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ ซึ่งครอบคลุมมิติ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัด จะ
เป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เป็นพลวัตร ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
โครงการ เพื่อวัดถึงความสาเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติจาเป็นต้องนามา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยกาหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพื่อประมวลเป็นตัวชี้วัดรวม (Composit
indicators) ของแต่ละโครงการต่อไป

