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ขั้นตอนที่ 1. การกลั่นกรองโดยสาธารณะ (Public Screening) 
 

1.1 ความหมายของการกลั่นกรองโดยสาธารณะ 

คือ การพิจารณาร่วมกันของสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับทีมประเมินผลว่า ควรจะมีการประเมินผล

หรือไม่ พร้อมเหตุผลประกอบ ทั้งในการประเมินระดับนโยบาย แผน แผนงาน โครงการ หรือ

กิจกรรม ทั้งที่ได้ด าเนินการไปแล้ว หรือก าลังด าเนินการอยู่ หรือยังไม่ได้ด าเนินการ  
 

1.2  ความส าคัญของการกลั่นกรองโดยสาธารณะ 

เป็นขั้นตอนแรกของการประเมินผล ที่แสดงถึงการใหค้วามส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วม

ของบุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับนโยบาย แผน แผนงาน ชุดโครงการ โครงการ หรือ

กิจกรรมนั้นๆ ได้ตกลงร่วมกันพิจารณากลั่นกรองและยอมรับร่วมกันว่าควรจะมีการ

ประเมินผลหรือไม่ เพราะเหตุใด 
2  

1.3 วัตถุประสงค์ของการกลั่นกรองโดยสาธารณะ 

1.3.1 เพ่ือพิจารณาว่าควรจะมีการประเมินผลหรือไม่ พร้อมเหตุผลประกอบ 

1.3.2 เพ่ือให้สาธารณะที่เก่ียวข้องได้มีส่วนร่วมในการพิจารณากลั่นกรองในการประเมินผล 

1.3.3 เพ่ือน าไปก าหนดขอบเขตการประเมินผลโดยสาธารณะในขั้นตอนที่ 2. ต่อไป  
2  

1.4 ขัน้ตอนและวิธีการกลั่นกรองโดยสาธารณะ 

1.4.1 การศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย แผน แผนงาน ชุดโครงการ โครงการ หรือ

กิจกรรมที่จะน ามาประเมินผลว่ามวีัตถุประสงค์ เป้าหมาย การด าเนินการในลักษณะ

ใด กิจกรรม วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ สถานที่ ระยะเวลา ฯลฯ 

1.4.2 การก าหนด (ร่าง) หลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการกลั่นกรองฯ ว่าควรจะมีการประเมินผล

หรือไม ่เช่น ความส าคัญ ความจ าเป็น ประโยชน์ที่จะได้รับ ความพร้อม ระยะเวลา 

การมีส่วนร่วม ฯลฯ 

1.4.3 การรวบรวมข้อมูล การแสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับ (ร่าง) 

หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อ 1.4.2  

1.4.4 การวิเคราะห์ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการประเมินผล และผู้ได้รับประโยชน์ว่ามีใคร

หรือหน่วยงานใดบ้าง 

1.4.5 การแสดงความคิดเห็นในทีมประเมินผล ว่าควรจะมีการประเมินผลหรือไม่ พร้อม

เหตุผลประกอบว่าเพราะเหตุใด 

1.4.6  การวางแผนก่อนการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมในการกลั่นกรองฯ  

เช่น การก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รูปและและกิจกรรม วัน เวลาและสถานที่ การ

แบ่งบทบาทหน้าที่ การประสานงาน การประชาสัมพันธ์เชิญชวน การเตรียมข้อมูล 

การให้ข้อมูล ฯลฯ  
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หมายเหตุ : ควรขอความคิดเห็นและปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง 

 การก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ควรจะมีส่วนร่วมว่ามีใครบ้าง ให้ครอบคลุมการ

ด าเนินงานทุกกิจกรรม  

 การก าหนดประเด็นที่จะให้มีส่วนร่วม เช่น หลักเกณฑ์ในการกลั่นกรอง ความจ าเป็น 

ประโยชน์ที่จะได้รับ ความคิดเห็นว่าควรมีการประเมินผลหรือไม่ เหตุผลประกอบ ฯลฯ 

 การก าหนดรูปแบบและวิธีการที่จะจัดการมีส่วนร่วมในการกลั่นกรอง เช่น การชี้แจง 

การให้แสดงความคิดเห็น (การเขียน การพูด ฯลฯ) กลุ่มใหญ่และหรือกลุ่มย่อย ฯลฯ 

ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและระยะเวลา 

 การก าหนดวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสมและความสะดวก ต่อผู้เข้าร่วม 

 การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของทีมประเมินผลในการท างานแต่ละกิจกรรม 

 การติดต่อประสานงานกับผู้เข้าร่วม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 การประชาสัมพันธ์เพ่ือเชิญชวนเข้าร่วมกลั่นกรอง  

 การส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผล ไปให้ผู้เข้าร่วมก่อนล่วงหน้า  

 การจัดท าแผนปฏิบัติการในการกลั่นกรองฯ 

ควรมีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ วัน/เวลา/สถานที่ 

วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ฯลฯ 

o ก่อนการกลั่นกรองฯ 

o ระหว่างการกลั่นกรองฯ 

o หลังการกลั่นกรองฯ 
2  

1.4.7 การด าเนินการระหว่างการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมกลั่นกรองฯ 

เช่น การชี้แจงท าความเข้าใจของการประเมินผล การจัดให้มีการมีส่วนร่วมใน

รูปแบบที่หลากหลาย เช่น การเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นผ่านการพูด 

การเขียน ทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย ตามความเหมาะสม และการจดบันทึกความ

คิดเห็น ฯลฯ 

 การแนะน าทีมประเมินผล การชี้แจงท าความเข้าใจความส าคัญและวัตถุประสงค์

ของการประเมินผล การด าเนินการ กิจกรรม ระยะเวลา ฯลฯ 

 การชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการในการกลั่นกรองการประเมินผลโดยสาธารณะ 

 การร่วมกันก าหนดหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการกลั่นกรองฯ ว่ามีอะไรบ้าง 

 การร่วมกันแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ฯ 

 การร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับประโยชน์ในการประเมินผล และผู้

ได้รับประโยชน์  
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 การร่วมกันพิจารณากลั่นกรองร่วมกันว่าควรจะมีการประเมินผลหรือไม่ พร้อม

เหตุผลประกอบ ว่าเพราะเหตุใด 

 การร่วมกันก าหนดเป้าหมายในการประเมินผลว่าจะประเมินผลไปเพ่ืออะไร 
2  

1.4.8  การด าเนินการหลังการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมกลั่นกรองฯ 

เช่น การเปิดรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม การสรุปข้อมูลที่ได้ การจัดส่งและเผยแพร่  

ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่งข้อมูลและความคิดเห็นมาเพิ่มเติมได้อีก 

(ควรก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสม) 

 การรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นที่ได้  

 การสรุปผลข้อมูลร่วมกันว่าควรมีการประเมินผลหรือไม่ เพราะเหตุใด 

 การจัดส่งผลการกลั่นกรอง ไปให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งโดยตรงและหรือโดยอ้อม 

เช่น การติดประกาศในที่สาธารณะให้ทราบ ฯลฯ 
 

1.5 ผลที่ได้จากการกลั่นกรองโดยสาธารณะ 

1.5.1 ได้ทราบความส าคัญ ความจ าเป็น เหตุผล ประโยชน์ และเป้าหมายในการ

ประเมินผลนโยบาย แผน แผนงาน ชุดโครงการ โครงการ หรือกิจกรรมนั้นๆ 

1.5.2 ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการกลั่นกรองตั้งแต่

ขั้นตอนแรกของการประเมินผล 

1.5.3 ท าให้เกิดความยอมรับร่วมกันในการประเมินผล ระหว่างทีมประเมินผลกับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับนโยบาย แผน แผนงาน ชุดโครงการ โครงการ หรือกิจกรรมนั้นๆ 
 

*********************************** 
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ขั้นตอนที่ 2. การก าหนดขอบเขตการประเมินผลโดยสาธารณะ (Public Scoping) 
 

2.1  ความหมายของการก าหนดขอบเขตการประเมินผลโดยสาธารณะ 

คือ การพิจารณาร่วมกันของสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับทีมประเมินผลในการก าหนดขอบเขตของการ

ประเมินผล นโยบาย แผน แผนงาน ชุดโครงการ โครงการหรือกิจกรรมนั้นว่า ควรมีขอบเขตในการ

ประเมินผลในหัวข้ออะไรบ้างให้ครบถ้วนและเหมาะสม  
  

2.2 ความส าคัญของการก าหนดขอบเขตการประเมินผลโดยสาธารณะ 

เป็นการวางแผน เตรียมการก าหนดขอบเขตการประเมินผลร่วมกัน ก่อนที่จะมีการน าไป

ด าเนินการประเมินผลจริง เพ่ือให้การประเมินผลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  

2.3 วัตถุประสงค์ของการก าหนดขอบเขตการประเมินผลโดยสาธารณะ 

2.3.1  เพ่ือก าหนดขอบเขตการประเมินผลนโยบาย แผน แผนงาน ชุดโครงการ โครงการ หรือ

กิจกรรมนั้นได้อย่างครบถ้วนและเหมาะสม 

2.3.2  เพ่ือให้สาธารณะที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการก าหนดขอบเขตการประเมินผล 

2.3.3 เพ่ือน าผลที่ได้จากการก าหนดขอบเขต ไปใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ

สังเคราะห์ และการประเมินผลในขั้นตอนที่ 3. ต่อไป 
 

2.4 ขั้นตอนและวิธีการก าหนดขอบเขตการประเมินผลโดยสาธารณะ 

2.4.1 การศึกษาทบทวนข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย แผน แผนงาน ชุดโครงการ โครงการ

หรือกิจกรรมที่จะน ามาประเมินผลว่ามีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย การด าเนินการในลักษณะใด 

กิจกรรม วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ สถานที่ ระยะเวลา ฯลฯ 

2.4.2 การก าหนด (ร่าง) ขอบเขต ที่จะใช้ในการประเมินผลร่วมกันว่ามีอะไรบ้าง เช่น  

  ประเด็นเนื้อหา (Issues) ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการและ

ผลผลิต ที่จะประเมินผล 

o หลัก (โดยตรง) 

o รอง (โดยอ้อม) 

  ตัวช้ีวัด (Indicators) ที่จะใช้ประเมินผล 

o เชิงกระบวนการ และ เชิงผลผลิต   

o เชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพ  

  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการ 

o หลัก (โดยตรง) และบทบาทหน้าที่ในการประเมินผล 

o รอง (โดยอ้อม) และบทบาทหน้าที่ในการประเมินผล 

  พื้นที่ (Area) ที่ด าเนินการ 

o ภูมิประเทศ เช่น จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ฯลฯ  
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o ภูมิสังคม เช่น ชุมชน โรงเรียน ตลาด วัด มัสยิด ฯลฯ 

o ภูมินิเวศ เช่น ภูเขา พ้ืนที่ป่า แม่น้ า คลอง ทะเล ฯลฯ 

  ระยะเวลา (Time)   

o ระยะเวลาของการด าเนินการที่จะไปประเมินผล รวมทั้งหมดและแต่ละกิจกรรม       

(ของโครงการบูรณาการฯ) 

o ระยะเวลาของข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละประเด็น 

(ของโครงการบูรณาการ) 

  เครื่องมือ (Tools) ที่จะใช้ในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล และ 

การประเมินผล 

o เชิงปริมาณ   

o เชิงคุณภาพ  

2.4.3  การวางแผนก่อนการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดขอบเขตฯ  

เช่น การก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็น รูปแบบ วัน เวลาและสถานที่ การแบ่ง

บทบาทหน้าที ่การประสานงาน การประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูล ฯลฯ 

หมายเหตุ : ควรขอความคิดเห็นและปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง 

 การก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ควรจะร่วมก าหนดขอบเขตว่ามีใครบ้าง ให้ครอบคลุม

การด าเนินงานทุกกิจกรรม  

 การก าหนดประเด็นทีจ่ะใช้ในการประเมินผล เช่น เนื้อหา ตัวชี้วัด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พ้ืนที่ ระยะเวลา และเครื่องมือ ฯลฯ 

 การก าหนดรูปแบบและวิธีการที่จะจัดการมีส่วนร่วมในการกลั่นกรอง เช่น การชี้แจง 

การให้แสดงความคิดเห็น (การเขียน การพูด ฯลฯ) กลุ่มใหญ่และหรือกลุ่มย่อย ฯลฯ 

ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและระยะเวลา 

 การก าหนดวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสมและความสะดวก ต่อผู้เข้าร่วม 

 การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของทีมประเมินผลในการท างานแต่ละกิจกรรม 

 การติดต่อประสานงานกับผู้เข้าร่วม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 การประชาสัมพันธ์เพ่ือเชิญชวนเข้าร่วมก าหนดขอบเขตฯ  

 การส่งข้อมูล (ร่าง) ขอบเขตฯ ไปให้ผู้เข้าร่วมก่อนล่วงหน้า  

 การจัดท าแผนปฏิบัติการในการก าหนดขอบเขตฯ  

 การจัดท าแผนปฏิบัติการในก าหนดขอบเขตฯ 

ควรมีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ วัน/เวลา/สถานที่ 

วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ฯลฯ 
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o ก่อนการก าหนดขอบเขตฯ 

o ระหว่างการก าหนดขอบเขตฯ 

o หลังการก าหนดขอบเขตฯ 
 

2.4.4 การด าเนินการระหว่างการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมก าหนดขอบเขตฯ 

เช่น การชี้แจงท าความเข้าใจ การจัดให้มีการมีส่วนร่วมในรูปแบบที่หลากหลาย 

เช่น การเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นผ่านการพูด การเขียน ทั้งกลุ่มใหญ่

และกลุ่มย่อย ตามความเหมาะสม และการจดบันทึกความคิดเห็น ฯลฯ 

 การแนะน าทีมประเมินผล การชี้แจงท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการ

ประเมินผล การด าเนินการ กิจกรรม ระยะเวลา ฯลฯ 

 การชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการในการก าหนดขอบเขตการประเมินผลฯ 

 การชี้แจง (ร่าง) ขอบเขตท่ีจะใช้ในการกลั่นกรองฯ ว่ามีอะไรบ้าง 

 การร่วมกันแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ข้อมูล ต่อ (ร่าง) ขอบเขตฯ 

 การร่วมกันเสนอแนะต่อการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติ่ม (ร่าง) ขอบเขตฯ ให้มีความ

ครบถ้วนและเหมาะสม  
3  

2.4.5  การด าเนินการหลังการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมก าหนดขอบเขตฯ 

เช่น การเปิดรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม การสรุปข้อมูลที่ได้ การจัดส่งและเผยแพร่  

ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่งข้อมูลและความคิดเห็นมาเพิ่มเติมได้อีก 

(ควรก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสม) 

 การรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นที่ได้  

 การปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมให้ขอบเขตมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 การสรุปผลขอบเขตการประเมินผล 

 การจัดส่งขอบเขตฯ ไปให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งโดยตรงและหรือโดยอ้อม เช่น 

การติดประกาศให้ทราบ ฯลฯ 
 

2.5  ผลที่ได้จากการก าหนดขอบเขตการประเมินผลโดยสาธารณะ 

2.5.1 ไดท้ราบขอบเขต ที่จะน าไปประเมินผลที่ครบถ้วนและเหมาะสม 

2.5.2 ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดขอบเขตการ

ประเมินผลร่วมกัน 

2.5.3 ได้แผนปฏิบัติการ ที่จะน าไปใช้ในการประเมินผลในขั้นตอนที่ 3. 
 

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


