
ส่วนท่ี  4 
การติดตามประเมินผลและประเมินผลโครงการ 

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เมื่อด าเนินการ
เสร็จแล้วให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความ
สอดคล้องและความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตาม
แผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตาม
กรอบการประเมินผลในระดับใด 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
ขั้นตอนที่  1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือ

ก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
สามปีและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 

1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อาจก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
แผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่
ก าหนด 

(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรม
ของหน่วยงาน 

(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการ
ติดตามผล ( Monitoring)  
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(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 

(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผล

ประโยชน์ที่เกิดจากการท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น
จากกิจกรรม 

(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall 
Effect) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนด
มาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
แผนพัฒนาสามปีก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือ
ความก้าวหน้าของแผนพัฒนาสามปีได้ ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจะพิจารณา 

1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล
โครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี อาจก าหนดแนวทางดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การ
ประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมิน
ประสิทธิผล (Effectiveness  Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) 
ขั้นตอนที่  2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตาม

และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสาม
ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่  3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการ
ติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดย
สามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 

ขั้นตอนที่  4  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
สามปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
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ขั้นตอนที่  5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจให้ความเห็น
หรือข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และพัฒนาสามปี และ
โครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 

 
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

1. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ควรมีองค์ประกอบ

ใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
1.1 ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล อันได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบแผนยุทธศาสตร์ ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นนั้นๆ 
1.2 เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและ

ประเมินผลเพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูล
ดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหา
ค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ 
แบบวัดความรู้ แบบบันทึกข้อมูล แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพ่ือน าไป
วิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ 

1.3 กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ า 
ล าคลอง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้น
เป็นเช่นไร เป็นต้น ซึ่งการก าหนดวิธีการเช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) ด้วย 

ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล จะต้องบรรยายวิธีการโดยรวม บอกว่าเป็น
การติดตามและประเมินผลที่ไหน กลุ่มประชากรเป็นใคร ใช้เครื่องมืออะไร บอกถึงขั้นตอน การวิเคราะห์
ข้อมูล การสรุปผล ผลของการติดตามและประเมินผลให้ภาพรวมโดยบอกว่าได้อะไร เป็นอย่างไร ปัญหา
ของแผนยุทธศาสตร์คืออะไร ตั้งข้อสังเกตอย่างไร 

2. วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2.1 การออกแบบการติดตามและประเมินผล เป็นการวางโครงสร้างเฉพาะ 

(structure) ของการวางแผนพัฒนาหนึ่งๆ และแนวทางการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน 
(plan) เพ่ือให้สามารถตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบ
เพ่ือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือ 
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(1) มุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น 
(2) อธิบายหรือควบคุมการผันแปรของยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นได้ 

 การออกแบบการติดตามและประเมินผลแผน เป็นเสมือนการที่สถาปนิกวางผังหรือ
รูปแบบของบ้านโดยรวมก่อนที่จะด าเนินการในรายละเอียดอ่ืนๆ ต่อไป ดังนั้น การออกแบบการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์จึงต้องมาก่อนการวางแผนปฏิบัติงาน (Work plan) ก่อนการลงพ้ืนที่จริง การ
ออกแบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์จึงเป็นการก าหนดกรอบโดยรวมของงานติดตามแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมต่างๆ ด้วย โดยต้องก าหนดประเด็นปัญหาการวางกรอบของผลกระทบ ตัวแปร การ
เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผล 

2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ การเก็บข้อมูล
จึงเป็นส่วนหนึ่งของการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ความจริงในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการ
ใช้สถิติเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเพื่อสรุปประเด็นปัญหา แนวทางต่างๆ ที่เกิดขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูล
ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดในการค้นคว้าหาค าตอบ เนื่องจากถ้าได้ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือหรือเป็น
ข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพ ย่อมส่งผลกระทบต่อการแปลความหมายและการสรุปผล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยการส ารวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่มีผู้จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็น
ข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (Record) สังเกต (Observe) หรือวัด 
(Measure) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่/บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได ้

 

ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบด้วย 
1. การทดสอบและการวัด (Test & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ

วัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทาง
การวัด 

2. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับกระทบในระดับใด 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องก าหนดแนวทางการสัมภาษณ์ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

2.1 การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (Formal or Semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์  

2.2 การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) ซ่ึงคล้ายๆ กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตรอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน และล าดับของข้อความ การด าเนินการสัมภาษณ์มักมี
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เพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้างๆ ที่เป็นสาระส าคัญที่ต้องการ การให้ได้ข้อมูลการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์โดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 2 วิธี คือ 

(1) การสนทนาตามธรรมชาติ (Natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ใน
รูปแบบของการสนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมูล
เพ่ิมเติมหรือขอค าอธิบายเหตุผลและผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูล
แล้วยังเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี สร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
อีกด้วย 

(2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้
ข้อมูลหลักบางคนในหมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์
มากกว่าคนอ่ืนๆ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผน 

3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกตเพ่ือ
เฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้น กับการพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และ
ก าหนดการด าเนินการสังเกต การสังเกต คือ การเฝ้าดูสิ่งที่เกิดข้ึนอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้
ประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อมๆ กัน เช่น ตาดู หูฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพ่ือ
ติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้นการสังเกตจะกระท าควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึก
ภาคสนาม การสนทนา และสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถน ามาวิเคราะห์หาความหมาย
และอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ในปรากฏการณ์ของยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 

3.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เป็นวิธีการสังเกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการสังเกต
แบบมีส่วนร่วมนี้มีลักษณะเด่นคือ 1) มีเป้าหมายเพ่ือการเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่าง
ละเอียด 2) มีความตระหนักถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากที่สุด และชัดเจนมาก
ที่สุด 3) เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด 4) ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและ
คนนอกในเวลาเดียวกัน 5) ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน 6) จดบันทึกอย่าง
ละเอียด 

3.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) หรือการสังเกต
โดยตรง (Direct Observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และ
ความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคมหมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สังเกต และผู้ที่อยู่ในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต 

4. การส ารวจ (Surveys) ในที่นี้หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการ
บันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจ 
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5. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการก าหนดเป้าหมาย แนว
ทางการพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ (ภาคผนวก ข.) 
 

ผลของการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล ดังนี้ 
1. ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลที่เกิดจากค าถาม เช่น ใครเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในการวาง

แผนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีผู้เข้าร่วมมีกี่คน กี่กลุ่ม มีที่มาอย่างไร ผลลัพธ์ในเชิงที่ได้เป็นแบบตัวเลข 
สถิติต่างๆ ข้อมูลเชิงปริมาณ จึงเป็นข้อมูลที่แสดงจ านวน เช่น จ านวนคนร่วมกิจกรรมแยกตามเพศ 
จ านวนกิจกรรมที่ถูกระบุว่าเป็นกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี เป็นต้น 

2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมคุณภาพของเรื่องนั้นๆ เช่น ชุมชนนี้มีความ
เจริญ มีความเป็นเมืองหรือชนบทมากน้อยเพียงใด ชุมชนมีปัญหาอะไรบ้าง ผลของการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามปีของหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นอย่างไร ผลของคนเป็นอย่างไร ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่
อธิบายปรากฏการณ์ในพื้นที่ในลักษณะอย่างลึกซึ้ง เป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงความเป็นเหตุ
เป็นผลของยุทธศาสตร์ 

3. ความส าเร็จของการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาไปใช้ วัดความส าเร็จได้จาก เช่น 
(1) บรรทัดฐานด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Client Satisfaction Criterion) 
(2) บรรทัดฐานด้านเวลา (Time Criterion) 
(3) บรรทัดฐานด้านการเงิน (Monetary Criterion) 
(4) บรรทัดฐานด้านประสิทธิผล (Effectiveness Criterion) 

4. การน าเสนอผลการติดตามและประเมินผล สามารถใช้รูปแบบ 
(1) ความเรียงร้อยแก้ว (Narrative) เช่น ค าบรรยายตาราง หรือรูปภาพ 
(2) ตาราง (Tables) เป็นการน าข้อมูลลงในช่อง (Grids) 
(3) รูปภาพ (Figures) เช่น กราฟ ภาพวาดลายเส้น 

 


