


 ชุมชนเข้มแข็งคือทิศทางหลักของชาติ

 เจตจำานงอยู่ท่ีการปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์ของประชาชน 
ในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งประกอบส่วนขึ้นเป็นองค์รวมของประชาชน 
ทัง้ประเทศ รวมถงึการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนสามารถจดัการชวิีต
และชุมชนของตนเองได้มากขึ้น โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
ชมุชน ในการกำาหนดทศิทางการพัฒนา การตดัสนิใจ การวางแผน 
การใชท้รพัยากรและการดำาเนนิการทีอ่าจเกีย่วขอ้งกบัคณุภาพชวีติ
ของประชาชน

จากหนังสือ ข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้างอำานาจ โดยคณะกรรมการปฏิรูปที่มี
นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน, สำานักงานปฏิรูป (สปร.) พิมพ์ครั้งที่ 6, 2556
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กรอบความคิด
เพื่อสร้างเสริม
ชุมชนเข้มแข็ง

กมธ.ปฏิรูปสังคมฯ
(3 มีนาคม 58)

ชุมชน
เข้มแข็ง

       สิทธิชุมชน 
     ประชาธิปไตยชุมชน
   ความเป็นเจ้าของชุมชน 
  ชุมชนเป็นนิติบุคคล
 ธรรมนูญชุมชน
แผนแม่บทชุมชน

            เศรษฐกิจพอเพียง
             สัมมาชีพชุมชน
           การเงินฐานราก
วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์
   พัฒนาศักยภาพคน
เพิ่มมูลค่าผลผลิต

 ทุนทรัพยากรธรรมชาติ
  ทุนทางสังคม วัฒนธรรม
     ทุนทางปัญญา/ความรู้
    ทุนนวัตกรรม เทคโนโลยี

  บริการสาธารณะที่ดี เป็นธรรมทั่วถึง
   หลักประกันทางเศรษฐกิจ
     หลักประกันทางสังคม ยุติธรรม
       หลักประกันทางสุขภาพ
          กองทุนสวัสดิการชุมชน

      การจัดการ
         ชุมชน

               การจัดการ
      เศรษฐกิจชุมชน

การจัดการทุน
และทรัพยากรชุมชน 

 สวัสดิการชุมชน
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4

ตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชน
1. การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง วัดจาก.....................
	 •	มีการรวมตัวของคนในชุมชน	 เป็นกลไกขับเคล่ือนให้เกิดกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ 
	 	 ของชุมชน	
	 •	มกีารจดัการฐานขอ้มลู	จดัการความรู้	และระบบการเรียนรู้ของชุมชนอยา่งสม่ำาเสมอ
	 •	มกีารทำาธรรมนญูชุมชน	แผนชุมชน	โดยร่วมคิด	ร่วมกำาหนดแนวทาง	ร่วมวางแผน	 
	 	 ร่วมทำากิจกรรมการพัฒนาของชุมชนที่ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง
	 •	มกีารพฒันาและยกระดบัขดีความสามารถของคน	กลุม่	และเครือข่าย	ในการบริหาร 
	 	 จัดการและการดำาเนินงานของชุมชน
	 •	มีการส่งเสริมสิทธิชุมชน	ประชาธิปไตยชุมชน	การปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม	การสร้าง 
	 	 ระบบความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของชุมชนและระหว่างชุมชน 
	 	 การเฝ้าระวังช่วยเหลือเยียวยา	เมื่อชุมชนเผชิญกับภัยพิบัติต่างๆ
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2. การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน วัดจาก...............
	 •	ชุมชนมีการรวมกลุ่มในรูปกลุ่มอาชีพ	วิสาหกิจชุมชน	สหกรณ์	มีการพัฒนาระบบ 

	 	 เครือข่าย	 และสร้างผู้ประกอบการใหม่ควบคู่กับการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการ	 

	 	 การผลิต	การตลาด	

	 •	มีการร่วมลงทุนระหว่างเครือข่ายองค์กรชุมชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

	 	 ภาครฐัหรือรัฐวสิาหกจิ	รวมถงึภาคเอกชน	บนหลักของความเทา่เทยีมและเปน็ธรรม

	 •	มีกระบวนการเพิ่มปริมาณ	คุณภาพ	มูลค่าผลผลิตและบริการ	ทั้งในภาคการผลิต	 

	 	 การตลาด	และภาคการบริโภค	รวมถึงพัฒนาทักษะของกลุ่มอาชีพต่างๆ	

	 •	มกีารใชท้รัพยากรในพืน้ท่ี	ภมูปิญัญา 

	 	 และวัฒนธรรมท้องถ่ินมาใช้ในการ 

	 	 สร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าและ 

	 	 บริการที่มีโอกาสทางการตลาดสูง	 

	 	 เช่น	 เกษตรอินทรีย์	อาหารสุขภาพ	 

	 	 หัตถกรรม	 บริการสุขภาพ	 บริการ 

	 	 การท่องเที่ยว	เป็นต้น
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3. การสร้างศักยภาพชุมชนในการอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติ  
 และสิ่งแวดล้อมอย่างสันติและเกื้อกูลกัน วัดจาก...............
	 •	มีการกระจายอำานาจการจัดการทรัพยากรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐและ 

	 	 ท้องถิ่นในการอนุรักษ์	ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ	

	 •	มีกลไกชุมชนและเครือข่ายในการจัดการและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและ 

	 	 สิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการผลิตเพื่อการยังชีพของชุมชนอย่างเป็นธรรม	

	 •	ชุมชนมีกติกา	ข้อตกลง	ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 •	มีการใช้และแบ่งปันผลประโยชน์จากการจัดการทรัพยากรร่วมกันอย่างยุติธรรม 

	 	 และยั่งยืน
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4. การสร้างหลักประกันทางสังคมที่เท่าเทียมให้กับชุมชน ในด้าน 
 สวัสดิการชุมชน และชุมชนมีส่วนร่วมจัดบริการสาธารณะ  
 วัดจาก...............
	 •	มีระบบสวัสดิการชุมชน	 กองทุนสวัสดิการชุมชน	 โดยรัฐและองค์กร 
	 	 ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหุ้นส่วนสำาคัญกับชุมชน
	 •	มีการจัดบริการสาธารณะที่ดี	 เป็นธรรม	 ทั่วถึง	 โดยการมีส่วนร่วม 
	 	 ระหว่างชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 •	มีระบบและกลไกยุติธรรมชุมชน	 สามารถลดความขัดแย้ง	 ความไม่ 
	 	 เป็นธรรมในชุมชน
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การติดตามประเมินผล
โครงการพัฒนาในชุมชน

ที่จะนำาไปสู่ความเป็นชุมชนเข้มแข็ง

 “แนวคิดในการจัดทำาโครงการพัฒนาชุมชน 
ต่างๆ ไม่ควรมุ่งเน้นที่การแก้ปัญหาชุมชนหรือการ 
ต่อยอดกิจกรรมของชุมชนเท่านั้น แต่ต้องเป็นไปเพื่อ
การสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยการพัฒนาขีดความ
สามารถของคนในชุมชนและสร้างกลไกเพื่อขับเคล่ือน
ชุมชนควบคู่กัน”
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การติดตามโครงการ
	 	 เปน็กระบวนการท่ีจะช่วยใหก้ารดำาเนินโครงการสามารถดำาเนินไปสู่จดุหมาย	และชว่ยให	้
การบริหารจัดการโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 การติดตามควรจะ 
ตอบคำาถามต่อไปนี้	
	 	 1.	ในการดำาเนินโครงการ	ในแต่ละขั้นตอน
	 	 	 •	มีใครเป็นคนดำาเนินการหลัก	และใครเป็นคนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
	 	 	 	 แต่ละคนมีบทบาทอย่างไร
	 	 	 •	มีการใช้ข้อมูลและความรู้ประกอบในการทำางานอย่างไร
	 	 	 •	มีการปฏิบัติการตามหรือประยุกต์การทำางานจากแผนปฏิบัติการที่วางไว้อย่างไร
	 	 	 •	มีการใช้งบประมาณมากน้อยเพียงไร	และจากแหล่งงบประมาณใด	
	 	 	 •	มีการใช้สถานที่	เครื่องมือ	วัสดุ	อุปกรณ์	อย่างไร
	 	 	 •	มีการใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชนมาหนุนเสริมการทำางานอย่างไร	
	 	 2.	ไดป้ฏบิตังิานตามแผนงานทีก่ำาหนดหรือไม่	อยา่งไร	มีปญัหาอุปสรรคอะไร	และมีการ 
	 	 	 ปรับวิธีการทำางาน	รวมถึงมีการปรับแผนอย่างไร
	 	 3.	แต่ละข้ันตอนไดผ้ลตามทีค่าดหวังหรือไม่	ถา้ไม่	ควรจะตอ้งปรับวิธีการทำางานอยา่งไร	
	 	 4.	ต้องการการหนุนเสริมจากใคร	หน่วยงานใด	ในเรื่องใดบ้าง	อย่างไร
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การประเมินผลโครงการ
	 	 เป็นกระบวนการวิเคราะห์	 สังเคราะห์คุณค่าต่างๆ	 ที่เกิดข้ึนจากการดำาเนินโครงการ 

เพื่อการขยายผลและเพื่อการพัฒนาต่อไป	การประเมินผล	ควรจะตอบคำาถามต่อไปนี้

	 	 1.	มีปัจจัยสำาคัญใดบ้างที่ทำาให้โครงการบรรลุหรือไม่บรรลุเป้าหมาย	 ตัวอย่างเช่น	 ปัจจัย 

	 	 	 ที่เกี่ยวข้องกับคน	สภาพแวดล้อม	และ	กลไกการดำาเนินงาน

	 	 2.	การดำาเนินงานแต่ละขั้นตอน	ต้องใช้กระบวนอะไร	อย่างไรบ้างและควรใช้กระบวนการ 

	 	 	 สำาคัญอะไรบ้างที่จะส่งผลต่อความสำาเร็จในการดำาเนินงานของโครงการ	

	 	 3.	ผลท่ีเกิดข้ึนทั้งท่ีโดยต้ังใจและไม่ตั้งใจมีอะไรบ้างทั้งที่เป็นผลผลิต	 ผลลัพธ์	 และ 

	 	 	 ผลกระทบ

	 	 4.	คุณคา่ทัง้ภายในและภายนอก	ความสำาเร็จทีส่ำาคัญของโครงการมีอะไรบา้ง	และแนวทาง 

	 	 	 การพัฒนาอย่างต่อเนื่องควรทำาอย่างไร

	 	 	 •	คุณค่าภายใน	 เช่น	 คุณค่าของความเป็นคน	 คุณค่าที่เกิดจากความรู้	 หรือการรับรู ้

	 	 	 	 ภายใน

	 	 	 •	คุณค่าภายนอก	เป็นคุณค่าที่เห็นเป็นรูปธรรม	เชิงประจักษ์	วัดเป็นค่าเชิงปริมาณได้
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การรวบรวมข้อมูล
เพื่อการติดตามและประเมินผล

 1. การเก็บข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง	 เป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 

เพือ่ใชใ้นการอธิบายปรากฎการณ์ตา่งๆ	ทีเ่กดิขึน้	เชน่	การถอดบทเรียน	การทำาสนุทรีย

สนทนา	กลุ่มสนทนา		การทำา	AAR	(การเรียนรู้หลังทำางาน	:	After	Action	Review)	

การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้นำาในชุมชน	 การใช้กลุ่มสัมภาษณ์	 การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม 

การทบทวนข้อมูลทุติยภูมิ	เป็นต้น

 2. การเก็บข้อมูลแบบมี โครงสร้าง	 ส่วนใหญ่ใช้ ในการเก็บข้อมูล 

เชิงปริมาณ	 เช่น	 การสำารวจ	 การตรวจสอบ	 โดยใช้แบบสอบถาม	 และการใช้แบบ

สัมภาษณ์	 	 ในการติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังนี้	 ควรออกแบบโครงสร้าง 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ทำาการประเมิน 

กับกลุ่มเป้าหมายที่ถูกประเมิน	อาจจะใช้ร่วมกับการสำารวจได้	แต่ไม่ควรใช้การสำารวจ

เพียงวิธีเดียว
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แบบฟอร์มการติดตามโครงการ
1. แบบติดตามประเมินปัจจัยนำาเข้า (Input Evaluation)

(1) ข้อมูลชุมชนใดบ้างที่มีและที่ใช้
 ในการดำาเนินโครงการ

มี/ไม่มี
ข้อมูล

ใช้/ไม่ใช้
ข้อมูล

สาระสำาคัญข้อมูล ที่มาของ
แหล่งข้อมูล

ข้อมูลสถานการณ์ ระดับปัจเจก

ข้อมูลสถานการณ์ ระดับครอบครัว

ข้อมูลสถานการณ์ ระดับชุมชน

แผนชุมชน

แผนของท้องถิ่น

แผนของหน่วยงานราชการ

(2) การดำาเนินโครงการนี้สอดคล้อง
 กับแผนเดิมหรือมีการทบทวนแผน
 ที่มีอยู่เดิมต่อไปนี้อย่างไร

สอดคล้อง/
ไม่สอดคล้อง

มี/ไม่มี
การทบทวน

สาระสำาคัญของความสอดคล้อง
และการทบทวนแผน
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(3) ทุนของชุมชน ที่มีส่วนสำาคัญ
 ต่อการดำาเนินงานของโครงการ

(4) คน กลุ่มคน เครือข่ายสำาคัญ 
 ที่มีส่วนร่วมในโครงการ

(5) งบประมาณและทรัพยากร

สาระสำาคัญ
อธิบายจุดเด่นของทุนที่นำามาใช้ในโครงการ

สาระสำาคัญ ระบุชื่อและบทบาท

สาระสำาคัญ  
(ให้บอกจำานวนเงินหรือประเภทของทรัพยากร)

ที่มาของ 
แหล่งข้อมูล

ที่มาของ 
แหล่งข้อมูล

แหล่งที่มา
ข้อมูล

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน

วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีอยู่ในชุมชน

ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชน

เศรษฐกิจของชุมชน

คน กลุ่ม เครือข่ายที่เป็นภาคีหลัก (หมายถึง
แกนนำาที่เป็นผู้ปฏิบัติการของโครงการ)

คน กลุ่ม เครือข่ายที่เป็นภาคียุทธศาสตร์ 
(หมายถึงแกนนำาที่ เป็นผู้ผลักดัน หรือมี
อิทธิพลต่อความสำาเร็จของโครงการ)

งบประมาณ

ทรัพยากรอื่น 13



ผลกระทบ
(Impact)

1. .........................

2. .........................

เป้าประสงค์
หรือวัตถุประสงค์

ข้อสังเกต
ที่สำาคัญ

ตัวชี้วัด
(Indicator)

ผลผลิต
(Output)

ผลลัพธ์
(Outcome)

2. แบบการติดตามการดำาเนินกิจกรรมของโครงการ (Process Evaluation)

3. แบบประเมินผลการดำาเนินงาน (Performance Evaluation)

กิจกรรม
ระยะเวลา

ตามแผน ตามแผน ตามแผนปฏิบัติจริง ปฏิบัติจริง ปฏิบัติจริง

เป้าหมาย/วิธีการ ผลการดำาเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข

1. .........................

2. .........................
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4. แบบวิเคราะห์ปัจจัยกำาหนดความสำาเร็จของโครงการ

การเปลี่ยนแปลงทั้งที่
คาดการณ์ไว้และไม่ได้
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า

การเปลี่ยนแปลงที่เกิด
กับคน กลุ่มคน เครือข่าย

การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงกลไก
และกระบวนการในชุมชน

หลักฐานรายละเอียด

• คน กลุ่มคน เครือข่าย มีความรู้ ทักษะ ความชำานาญ เพิ่มขึ้น
• เกิดการขับเคลื่อนเรื่องสิทธิชุมชน ประชาธิปไตยชุมชน ค่านิยม 
 ที่ดีงาม 
• เกิดความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของชุมชน
• ........................................................

• มีการทำาธรรมนูญ ข้อตกลง กติกาชุมชน นโยบายและแผนชุมชน 
• มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 
• มีปัจจัยเอื้อต่อระบบเศรษฐกิจชุมชน 
• ........................................................

• มีกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ มีการพัฒนาเป็นเครือข่าย 
 การทำางานร่วมกัน 
• มีระบบการจัดการข้อมูล ความรู้ และระบบการเรียนรู้
• มีกลไกชุมชนและเครือข่ายในการจัดการและปกป้องทรัพยากร 
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ เชื่อมโยงกับการผลิตเพื่อการยังชีพ 
 ของชุมชนอย่างเป็นธรรม 
• ........................................................

แนวทาง
การพัฒนาต่อ
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5. แบบประเมินคุณค่าของโครงการ

คุณค่า
ที่เกิดขึ้น ประเด็น

ความรู้ใหม่/องค์ความรู้ใหม่

สิ่งประดิษฐ์ใหม่/ผลผลิตใหม่

กระบวนการใหม่

วิธีการทำางานใหม่  
การจัดการใหม่

การเกิดกลุ่มใหม่ 
โครงสร้างในชุมชนใหม่

แหล่งเรียนรู้ใหม่

อื่นๆ....................................

มี ไม่มี

ผลที่เกิดขึ้น
รายละเอียด

หลักฐาน/
แหล่งอ้างอิง

แนวทางการ
พัฒนาต่อ

1. เกิดความรู้ 
 หรอื นวตักรรม
 ชุมชน
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คุณค่า
ที่เกิดขึ้น ประเด็น

การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

การบริโภค

การออกกำาลังกาย

การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น 
การพนัน เหล้า บุหรี่

การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น 
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
การขับรถโดยประมาท

การจัดการอารมณ์/ความเครียด

การดำารงชีวิต/วิถีชีวิต เช่น
การใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่/สมนุไพร
ในการดูแลสุขภาพตนเอง

พฤติกรรมการจัดการตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน

พฤติกรรมอื่นๆ

มี ไม่มี

ผลที่เกิดขึ้น
รายละเอียด

หลักฐาน/
แหล่งอ้างอิง

แนวทางการ
พัฒนาต่อ

2. เกิดการ
 ปรับเปลี่ยน
 พฤติกรรม
 ที่เอื้อต่อ
 ความสำาเร็จ
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คุณค่า
ที่เกิดขึ้น ประเด็น

กายภาพ เช่น การจัดการดิน  
ขยะ ป่า น้ำา การใช้สารเคมีเกษตร 
และสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน
ที่ถูกสุขลักษณะ

สังคม เช่น ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ 
ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน 
และกลุ่มวัยต่างๆ มีพื้นที่
สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม
เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ
ของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/ 
วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม/
สร้างอาชีพ/เพิ่มรายได้

มีการบริการสุขภาพทางเลือก 
และมีช่องทางการเข้าถึงระบบ
บริการสุขภาพ

สภาพแวดล้อมอื่นๆ

มี ไม่มี

ผลที่เกิดขึ้น
รายละเอียด

หลักฐาน/
แหล่งอ้างอิง

แนวทางการ
พัฒนาต่อ

3. การสร้างสภาพ 
 แวดล้อมที่เอื้อ
 ต่อสุขภาวะ 
 (กายภาพ 
 สังคม และ
 เศรษฐกิจ)
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คุณค่า
ที่เกิดขึ้น ประเด็น

เกิดการเชื่อมโยงประสานงาน
ระหว่างกลุ่ม/เครือข่าย
(ใน และหรือนอกชุมชน)

การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน 
(การประเมินปัญหา การวางแผน 
การปฏิบัติการ และการประเมิน)

การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน 
เช่น การระดมทุน การใช้
ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

มีการขับเคลื่อนการดำาเนินงาน
ของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจาก
โครงการอย่างต่อเนื่อง

เกิดกระบวนการใช้ความรู้
ในการทำางานพัฒนาชุมชน

เกิดทักษะในการจัดการโครงการ 
เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ 
การทำาแผนปฏิบัติการ

กระบวนการชุมชนอื่นๆ

มี ไม่มี

ผลที่เกิดขึ้น
รายละเอียด

หลักฐาน/
แหล่งอ้างอิง

แนวทางการ
พัฒนาต่อ

4. เกิด
 กระบวนการ
 ชุมชน
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คุณค่า
ที่เกิดขึ้น ประเด็น

มีกฎ/กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

มีมาตรการทางสังคมของกลุ่มชุมชน

มีธรรมนูญของชุมชน

อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ฯลฯ

ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง/
กลุ่ม/ชุมชน

การเห็นประโยชน์ส่วนรวม
และส่วนตนอย่างสมดุล

การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

ชุมชนมีความเอื้ออาทร

มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

มิติอื่นๆ ระบุ

มี ไม่มี

ผลที่เกิดขึ้น
รายละเอียด

หลักฐาน/
แหล่งอ้างอิง

แนวทางการ
พัฒนาต่อ

5. ผลกระทบ
 เชิงบวกและ
 นโยบาย
 สาธารณะ
 ที่เอื้อต่อการ
 สร้างสุขภาวะ
 ชุมชน

6. มิติสุขภาวะ
 ปัญญา/
 สุขภาวะทาง
 จิตวิญญาณ
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ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
เพื่อการเสริมสร้างพลังอำานาจชุมชน

1.	 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย	 3	 กลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่มผู้สนับสนุน 
	 กลุ่มผู้ดำาเนินโครงการ	และกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ	เพื่อร่วม 
	 กันติดตามประเมินผลโครงการ
2.	 ร่วมกันวางขอบเขตการประเมินโดยอาจจะเลือกใช้ตัวช้ีวัดความเข้มแข็ง 
	 ของชุมชน	 และแบบฟอร์มการติดตามประเมินผลที่สอดคล้องกับบริบท 
	 ของโครงการและพื้นที่	ไม่จำาเป็นต้องประเมินทั้งหมด
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3.	 ร่วมกันออกแบบวิธีติดตามและประเมินตามขอบเขตที่วางไว้	โดยอาจจะ 

	 เก็บข้อมูลแบบมีหรือไม่มีโครงสร้างก็ได้

4.	 พัฒนาระบบเอกสารเพื่อการติดตามความก้าวหน้า	 เป็นการร่วมกัน 

	 ออกแบบการจัดทำาบันทึกเพื่อการกำากับ	 ติดตามงาน	 และที่สำาคัญ 

	 ควรเป็นบันทึกรายงานที่นำาไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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5.	 ร่วมติดตาม	 ประเมินผล	 ตั้งแต่ก่อนดำาเนินโครงการ	 ระหว่างและหลัง 
	 โครงการเสร็จสิ้น
6.	 มีการประชุม	 วิเคราะห์ผลการติดตาม	 ผลการประเมิน	 เป็นระยะ 
	 เพื่อทบทวน	 ปรับปรุง	 กระบวนการ	 และวิเคราะห์	 สังเคราะห์ผลลัพธ ์
	 ที่เกิดขึ้น
7.	 จัดทำารายงานผลการติดตามและผลการประเมิน	 โดยสร้างช่องทางการ 
	 สื่อสารเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ	เรียนรู้	ให้ข้อเสนอแนะ
8.	 นำาข้อสรุป	ข้อเสนอ	ไปทบทวน	ปรับปรุง	พัฒนากระบวนการดำาเนินงาน 
	 ของชุมชนต่อไป
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