การติดตามและประเมินผลโครงการด้ านทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อมแบบมีส่วนร่ วม
ผศ.ดร.กิตชิ ยั รัตนะ1

1. นิยามและความหมาย
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล หมายถึง กระบวนการในการดาเนินงานเพื่อให้ เกิดการให้
คาแนะนา ปรึ กษาหารื อ การตรวจสอบ การรายงานผล รวมถึงการทบทวนงานที่ได้ ทาไปแล้ วเพื่อนาไปสู่
การเพิ่ม ประสิทธิ ภาพการบริ หารจัดการในการดาเนินงานให้ สามารถตอบสนองต่อความต้ องการตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม มีกิจกรรมต่างๆ มากมายที่หน่วยงานดาเนินงาน
ต้ องรับผิดชอบในการนาแผนปฏิบตั ิการไปปฏิบตั ิในระดับพื ้นที่ ทังในมิ
้ ติการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมควบคู่
กับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ดังนันระบบการด
้
าเนินงานที่กล่าวมาข้ างต้ นนี ้จึงต้ อง
อาศัยการมีสว่ นร่วมของภาคีตา่ งๆ เช่น องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เครื อข่ายชุมชนและหน่วยงานราชการ
ที่เข้ ามาสนับสนุนการดาเนินงาน ฉะนันการมี
้
ส่วนร่วมจึงเข้ าไปมีบทบาทในกระบวนการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลอย่างแข็งขัน

2. ความสาคัญของการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานในการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม จัดว่าเป็ นกระบวนการใน
ขันตอนท้
้
ายๆ ของการบริ หารงาน เนื่องจากเป็ นการดาเนินงานเพื่อติดตามการดาเนินงานในแต่ ละขันตอน
้
ของการทางาน รวมทังปรั
้ บปรุงแนวทางในการทางานให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงานที่
ต้ องการ นอกจากนี ้ยังสามารถใช้ เป็ นเครื่ องมือในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการทางานทังกระบวนการได้
้
เป็ นอย่างดี
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การนิเทศ (Supervision) การติดตาม (Monitoring) และประเมินผล (Evaluation) เป็ นทังศาสตร์
้
และศิล ป์ ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ทัง้ ทางวิช าการ ความช านาญ ทักษะและต้ อ งรู้ จุด มุ่ง หมายของงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้ ดาเนินการ เป็ นการดาเนินงานผ่านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานจึง ต้ องมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ
ทางานเพื่อให้ บรรลุความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
เห็นได้ ชัดว่าในระหว่างการเตรี ยมการเพื่อจัดทาแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่จ ะสนับสนุนการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมนัน้ มีความจาเป็ นที่จะต้ องนิเทศ ติดตามและประเมินผล
อย่างใกล้ ชิด มีบอ่ ยครัง้ ที่โครงการที่นาไปสู่การปฏิบตั ิที่ไม่ประสบผลสาเร็ จตามเป้าหมายที่วางไว้ ด้ วยเหตุ
ที่ขาดการติดตามอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาระบบบริ หารราชการของหน่วยงานภาครัฐ ส่วนใหญ่ เน้ นการนา
โครงการลงไปปฏิบตั ิมากกว่าการเน้ นการติดตามงาน ดังนัน้ โครงการส่วนใหญ่ที่ดาเนินการไปในพืน้ ที่
เป้าหมาย มักไม่คอ่ ยได้ รับความสาเร็จเท่าที่ควร
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน เป็ นดัชนีบง่ ชี ้ความสาเร็ จของการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม โดยมีความสาคัญและเนื ้อหาสาระที่จะกล่าวถึงดังนี ้ (ภาพที่ 1)

การนิเทศงาน
การปรับปรุง
ปั จจัยนาเข้ า

การติดตามงาน
กิจกรรม
การทางาน

ผลลัพธ์ของ
โครงการ

การประเมินผล

ภาพที่ 1 วงจรการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการ
2.1 เป็ นเครื่องมือในการบริหารจัดการโครงการ
ระหว่างการดาเนินการ ต้ องมีการตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาเพื่อ ให้ สามารถประเมินได้ ว่าการ
ดาเนินการในขัน้ ตอนต่างๆ อยู่ในกรอบของทิศทางที่ ตงั ้ ไว้ หรื อไม่ โดยเฉพาะเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
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เป้าหมายของการดาเนินการ หากพิจารณาแล้ วว่ายังไม่สอดคล้ องกับที่ตงเป้
ั ้ าหมายไว้ ก็มีความจาเป็ นต้ อง
ปรับแผนการดาเนินการโดยทันที เพื่อปรับทิศทางการทางานให้ เหมาะสมต่อไป
2.2 เป็ นเครื่องมือในการปรับปรุงระบบการทางาน
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สามารถออกแบบให้ เป็ นวงจรย้ อนกลับ (Feedback Loop)
ซึ่งจะทาให้ ผ้ ูเกี่ยวข้ องสามารถตรวจสอบการดาเนินงานที่ผ่านมา และสามารถปรับปรุ งตนเอง ตลอดจน
ระบบการทางานให้ สอดคล้ องกับเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ เพื่อให้ เท่าทันตามสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนไป
2.3 เป็ นกิจกรรมสาหรั บผู้บริหารในการตัดสินใจ
แม้ วา่ การประเมินผล จะเป็ นกระบวนการดาเนินงานในช่วงท้ ายๆ ของการบริ หารจัดการ แต่ก็
มีความสาคัญในแง่ที่ผ้ บู ริ หารสามารถใช้ ข้อมูลที่ได้ จากการติดตามและประเมินผลในการวางแผนงานใน
ระยะต่อไป โดยเฉพาะหากต้ องการการตัดสิ นใจที่ ดีใ นการบริ หารจัด การโครงการ และต้ อ งค านึง ถึ ง
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ โครงการดาเนินต่อไปได้ อย่างมีเป้าหมายและบรรลุผลตามที่ตงไว้
ั้
ผู้บริ หารองค์กรที่ต้องดาเนินงานด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เช่น ใน
งานด้ านการฟื น้ ฟูป่าต้ นน ้าลาธาร งานด้ านการสร้ างฝายหินทิ ้ง หรื องานด้ านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนในพื ้นที่สูงต่างๆ ต่างก็ใช้ ผลของการติดตามและประเมินผลในการทบทวนแผนงาน โครงการเพื่อ
นาไปสู่การตัดสินใจในเรื่ องต่างๆ ต่อไป เช่น การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ การขยายระยะเวลาใน
การดาเนินโครงการ การจัดหาอัตรากาลังและบุคลากรเพิ่ม เป็ นต้ น
2.4 เป็ นเครื่องมือสร้ างการมีส่วนร่ วม
ระบบการนิเทศ การติดตาม หรื อการประเมินผล หากได้ ดาเนินการในลักษณะของการเปิ ด
โอกาสให้ ชมุ ชน/ผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียเข้ ามามีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามและประเมินผลแล้ ว ย่อมจะทา
ให้ ผลของการปฏิบตั งิ านนันได้
้ รับการยอมรับจากชุมชนท้ องถิ่นมากยิ่งขึ ้น
ปั จจุบนั เมื่อหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณได้ อุดหนุนงบประมาณให้ แก่องค์กร หรื อชุมชน
ท้ องถิ่นสาหรับจัดทาโครงการไปแล้ ว จะต้ องมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลด้ วยทุกครัง้ การติดตาม
และประเมินผลที่ดีที่สุดก็คือ การให้ ประชาชนและชุมชนท้ องถิ่น หรื อกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้ มีโอกาส
สะท้ อนข้ อ มูล ข่าวสาร ผลการปฏิ บัติง านของเจ้ า หน้ า ที่ ภ าคสนาม ปั ญ หาอุปสรรคในการด าเนิน งาน
ตลอดจนความมีประสิทธิผลในการดาเนินงานตามเป้าหมาย ซึ่งการสะท้ อนข้ อมูลให้ กบั หน่วยงานพัฒนา
โครงการ จะทาให้ หน่วยงานเหล่านันได้
้ ข้อมูลไปประกอบการวางแผนและสนับสนุน หรื อยุตโิ ครงการต่อไป
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2.5 เป็ นการสร้ างขวัญและกาลังใจให้ ผ้ ูปฏิบัตงิ าน
มีผ้ บู ริ หารองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมไม่น้อย
ที่มิได้ นาผลการติดตามและประเมินผลไปใช้ ในการสร้ างขวัญและกาลังใจของเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน ซึ่งแท้ ที่
จริงแล้ วเป็ นสิ่งที่สาคัญมาก ขวัญและกาลังใจเป็ นเครื่ องสะท้ อนถึงหลักการบริ หารจัดการของผู้บริ หารหรื อ
ผู้บงั คับบัญชาหน่วยงาน หากองค์กรใดที่มี ระบบการสร้ างขวัญกาลังใจที่ดี องค์กรนัน้ ก็จะมีระบบการ
ทางานที่มีประสิทธิภาพเป็ นไปตามหลักเกณฑ์/ระเบียบขององค์กรที่กาหนดขึ ้น

3. วัตถุประสงค์ ของการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
องค์กร/หน่วยงานใดก็ตาม หากต้ องมีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน มักก่อให้ เกิด
ความกังวลใจไม่น้อยว่า การปฏิบตั ิงานที่ผ่านมาอาจถู กตาหนิหรื อมีข้อบกพร่องเกิดขึ ้น จึงไม่อยากให้ เกิด
การติดตามและประเมิ นผลแบบจับผิด ซึ่ง แท้ ที่จริ ง แล้ ว ระบบการติดตามและประเมินผลในปั จจุบนั ได้
พัฒนาก้ าวหน้ าไปมาก โดยได้ ใช้ ระบบการติดตามและประเมินผลของโครงการเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนา
โครงการ พัฒนาศักยภาพคน พัฒนาสังคม และการมีสว่ นร่วมของประชาชน
อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของการนิเทศ ติดตามและประเมินผล จึงครอบคลุมองค์ประกอบที่
สาคัญ ดังนี ้ (ภาพที่ 2)
ด้ านการบริ หารจัดการ

วัตถุประสงค์
ด้ านการพัฒนาชุมชน
และสังคม

ด้ านการพัฒนาศักยภาพ
ในการเรี ยนรู้ของชุมชน

ภาพที่ 2 วัตถุประสงค์ของการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
3.1 ด้ านการบริหารจัดการ
1) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ
2) เพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการ
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3) เพื่อพัฒนาความคืบหน้ า/ความก้ าวหน้ าของโครงการ
4) เพื่อยุต/ิ ชะลอ หรื อให้ การสนับสนุนโครงการ
5) เพื่อส่งเสริมให้ เกิดความยัง่ ยืนของการดาเนินโครงการในระยะยาว
3.2 ด้ านการพัฒนาศักยภาพในการเรี ยนรู้ ของชุมชน
1) เพื่อเป็ นเครื่ องมือในกระบวนการพัฒนา/จรรโลงความเป็ นประชาธิปไตยให้ เกิดขึ ้นในชุมชน
2) เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาศักยภาพในการจัดการชุมชนโดยชุมชนเอง
3) เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการสังเคราะห์บทเรี ยนที่ได้ จากการดาเนินโครงการ
4) เพื่อใช้ เป็ นตัวแบบ (Model) ในการขยายผลการดาเนินโครงการ หรื อการต่อยอดการ
ดาเนินโครงการในอนาคต
5) เพื่อใช้ เป็ นกลไกในการหลอมพฤติกรรมของสมาชิกในชุมชนในการบริ หารจัดการและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมของชุมชน
3.3 ด้ านการพัฒนาชุมชนและสังคม
1) เพื่อให้ ชมุ ชนมีบทบาทและมีความพร้ อมในการจัดระเบียบของชุมชน โดยเฉพาะการสร้ าง
กฎกติกาของชุมชนในการจัดสรร แบ่งปันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม รวมทังความหลากหลายทาง
้
ชีวภาพ
2) เพื่อเป็ นการเสริ มสร้ างเครื อข่ายชุมชนในการประสานการทางานร่วมกับองค์กรภายนอกที่
เกี่ยวข้ อง

4. วิธีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
วิธีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลสามารถทาได้ หลายวิธี ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่ กบั ความพร้ อมขององค์กร
และระดับความยาก-ง่ายของโครงการที่ต้องดาเนินการ แต่โดยทัว่ ไปแล้ วแบ่งได้ เป็ น 3 วิธีหลักๆ คือ
4.1 การดาเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก
ในที่นี ้หมายถึง การเลือกใช้ คณะผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ในการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลมาเป็ นผู้ดาเนินการ วิธีนี ้จะเป็ นประโยชน์สาหรับผู้สนับสนุนโครงการ ผู้ปฏิบตั ิงานเองและผู้
ที่รับประโยชน์จากโครงการ โดยปกติผ้ เู ชี่ยวชาญภายนอกที่จดั ให้ มีขึ ้นนี ้ ต้ องติดตามและประเมินผลอย่าง
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เป็ น กลาง ไม่มี อ คติ ใ ดๆ เทคนิ ค ในการด าเนิ น การต่า งๆ จะคิ ด ค้ น ขึ น้ โดยผู้เ ชี่ ย วชาญ แต่ อ าจมี ก าร
ปรึกษาหารื อกับหน่วยงานปฏิบตั งิ าน เพื่อให้ ได้ เทคนิคที่เป็ นที่ยอมรับร่วมกัน
โดยทัว่ ไป การติดตามและประเมินผลแบบนี ้ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก มักมีข้อจากัดในเรื่ องของ
ระยะเวลาในการทางาน ทาให้ ไม่สามารถลงสารวจพื ้นที่ได้ ทงั ้ หมดทุกกิจกรรมของโครงการ ดังนันวิ
้ ธีที่
เหมาะสมสาหรับการทางานคือ
1) การศึกษารายละเอียดและแผนการดาเนินโครงการ (Project Description) เพื่อเป็ นการ
สร้ างความเข้ าใจในโครงการ โดยพิจารณาถึงการจัดผังการบริ หารงาน บุคลากร งบประมาณ ระยะเวลาที่
ใช้ พื ้นที่เป้าหมาย เป็ นต้ น
2) ใช้ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็ นผู้บริ หารของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการริ เริ่ มหรื อดาเนินโครงการ รวมทังการจั
้
ดรู ปแบบของโครงสร้ าง บทบาทหน้ าที่
ของหน่วยงานสนับสนุนโครงการ ทังนี
้ ้รวมถึงการสัมภาษณ์เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั งิ านในภาคสนาม
3) การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) เป็ นอีกวิธีหนึ่งที่ สามารถนามาใช้ ได้ อย่าง
เหมาะสม ซึ่งอาจทาควบคู่กบั การสารวจข้ อมูลในภาคสนามโดยตรง เพื่อที่จะได้ นาข้ อมูลที่ได้ ทังหมดมา
้
สังเคราะห์ต่อไป อนึ่ง ข้ อมูลที่ผ้ เู ชี่ยวชาญควรสัมภาษณ์ เมื่อคราวลงสารวจภาคสนามคือ กลุ่มที่เป็ นผู้มี
บทบาทสาคัญในชุมชน (Key Informants) เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริ หารส่วนตาบล ครู
พระสงฆ์ กลุ่ม สตรี อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่บ้ าน หรื อ กลุ่ม องค์กรชุม ชนที่ มี บทบาทในการเข้ า ร่ ว ม
โครงการเหล่านัน้
4.2 ดาเนินการโดยผู้ปฏิบัตงิ าน
เป็ นระบบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
หรื ออาจให้ มีการทาบันทึกในภาคสนาม (Field Record) เมื่อมีการปฏิบตั ิงาน รายละเอียดของการบันทึก
ข้ อมูลการปฏิบตั งิ านในภาคสนามจะมีมากน้ อยเพียงใด ขึ ้นอยู่กบั ความต้ องการของหน่วยงานนันเป็
้ นหลัก
อาจรวมถึงการจัดทารายงานการทบทวนตนเองหลังการปฏิบตั งิ าน (After Action Review: AAR)
วิธีการเช่นนี ้ช่วยให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานสามารถบันทึกข้ อมูลต่างๆ ได้ อย่างละเอียด เพราะเป็ นการ
บันทึกจากการปฏิบตั ิงานในภาคสนามจริ ง การบันทึกข้ อมูลทันทีหลังปฏิบตั ิงานเสร็ จสิ ้นในแต่ละขันตอน
้
จะช่วยให้ สามารถให้ รายละเอียดของการปฏิบตั ิงานได้ ดียิ่งขึน้ อนึ่งรายละเอียดที่ควรมีการ บันทึกเพื่ อ
ติดตามและประเมินผล อย่างน้ อยควรประกอบด้ วย
1) ลักษณะของกิจกรรม
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2) การเข้ ามามีสว่ นร่วมของชุมชน
3) ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ ้น และการแก้ ไขปัญหา
4) การยอมรับ และผลลัพธ์ของโครงการ
5) ผลกระทบที่เกิดขึ ้นภายหลังเสร็จสิ ้นโครงการ
6) การใช้ ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านในแต่ละขันตอน
้
7) ความพอเพียงของการบริหารจัดการงบประมาณ
การติดตามและประเมินผลโดยผู้ปฏิบตั ิงาน อาจมีข้อ จากัดอยู่ที่รายละเอียดบางประการไม่มี
การบัน ทึ ก ไว้ โ ดยเจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บัติ ง านในสนาม โดยเฉพาะข้ อ มูล ที่ อ าจสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความไม่ มี
ประสิทธิภาพในการทางานของเจ้ าหน้ าที่ ดังนันจึ
้ งควรออกแบบระบบการรายงานให้ เหมาะสมกับสภาพ
ของการดาเนินโครงการจริง
นอกจากนี ้ การตรวจสอบข้ อ มูล ที่ ไ ด้ มี ก ารบัน ทึก ไว้ โ ดยเจ้ า หน้ า ที่ ภ าคสนาม โดยผู้ร่ ว ม
ปฏิบตั ิงาน หรื อผู้บงั คับบัญชาก็เป็ นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ การบันทึกข้ อมูลมีความถูกต้ อง และไม่ถูก
บิดเบือนไปจากความเป็ นจริง
4.3 การดาเนินการด้ วยกระบวนการมีส่วนร่ วม
วิธีการติดตามและประเมินผลแบบนี ้ ช่วยลดอคติจากฝ่ ายที่ดาเนินการได้ รวมทัง้ ก่อให้ เกิด
ความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ จากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง การดาเนินการในลักษณะนี ้ บางครัง้ อาจต้ องการ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกช่วยอานวยความสะดวกหรื อประสานการดาเนินการด้ วยเช่นกัน เพราะหากให้ ฝ่ายที่
เป็ นหน่วยงานปฏิบตั ิงานเป็ นผู้จัดกระบวนการ อาจไม่ได้ รับการยอมรับจากฝ่ ายที่เป็ นผู้รับผลประโยชน์/
ผลกระทบจากการพัฒนาโครงการนันๆ
้
ดังนันการใช้
้
บคุ คลที่สาม (Third Party) จึงน่าจะมีความเหมาะสมสาหรับวิธีการนี ้ โดยการหา
ทีมผู้เชี่ยวชาญด้ านกระบวนการติดตามและประเมินแบบมีส่วนร่วม หรื อวิทยากรกระบวนการ (Facilitator)
มาสนับ สนุนให้ เ กิ ดการทางานแบบร่ วมมื อกัน อย่างไรก็ ตามวิธี การนี จ้ ะต้ องพิ จ ารณาองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
1) ภาคีหรื อกลุม่ คนที่จะเข้ ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการ ต้ อง
ครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมายของโครงการ กลุ่มที่คาดว่าจะได้ รับประโยชน์ และกลุ่มที่จะได้ รับผลกระทบ
จากการดาเนินโครงการ
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2) จานวนของกลุ่มคนที่จะเข้ ามามีส่วนร่วมควรมีจานวนเหมาะสม ไม่มากจนเกินไป เพื่อให้
การทางานมีความกระชับ และคล่องตัว โดยตังเป็
้ นคณะทางานที่ มีจานวนสมาชิกประมาณ 15-25 คน
ที่มาจากตัวแทนหรื อผู้นาสาขาอาชีพ ในแขนงต่างๆ ที่มีบทบาทในชุมชน เนื่องจากมีความเข้ าใจสภาพภูมิ
นิเวศของชุมชนเป็ นอย่างดี
3) กลุม่ ผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียที่จะเข้ ามาทาหน้ าที่ในการติดตามและประเมินต้ องเป็ นผู้ออกแบบ
เครื่ องมือในการทางานร่ วมกัน โดยการสร้ างหลักเกณฑ์ ตัวชี ้วัด วิธีการวัดผล การวิเคราะห์ผล และการ
รายงานผลที่ชดั เจนและสามารถปฏิบตั ไิ ด้
4) วิธีหรื อเทคนิคที่ใช้ ในการประเมิน ต้ องเน้ นไปที่การเสริ มสร้ างการมีส่วนร่ วมของชุมชนใน
การรับทราบข้ อมูล สะท้ อนข้ อมูล และติดตามข้ อมูลให้ เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง อาจจัดในรู ปของการประชุม
เวทีสาหรับการติดตามผลของโครงการ การเปิ ดประชุม เวทีช าวบ้ าน การประชุมแบบสนทนากลุ่มย่อย
(Focus Group) เหล่านี ้ล้ วนเป็ นวิธีการที่สามารถนามาปรับใช้ ได้ ทงสิ
ั ้ ้น
5) ผลที่ได้ จากการติดตามและประเมินผล ต้ องมีการรายงานสู่ประชาชน หรื อชุมชนโดยทันที
เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิงานของทุกฝ่ าย ทัง้ นีข้ ้ อจากัด ปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ที่ได้ จากการ
ติดตามและประเมินผล อาจให้ มีการทบทวนและปรับปรุงโดยคณะทางานดังกล่าวด้ วย

5. ทักษะของผู้ปฎิบัตงิ านด้ านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การนิ เ ทศ ติดตามและประเมิ นผลโครงการเป็ น งานที่ ต้องผสมผสานศาสตร์ และศิล ป์ เข้ า
ด้ วยกัน ฉะนันการที
้
่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานมีพื ้นความรู้ ทางวิชาการด้ านการประเมินผลแต่เพียงอย่างเดียว อาจไม่
เพียงพอสาหรับการทางานในด้ านนี ้ ดังนันทั
้ กษะที่จาเป็ นสาหรับผู้ปฏิบตั งิ านในด้ านนี ้ควรประกอบด้ วย
5.1 ทักษะด้ านเนือ้ หาของงาน
1) มีความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน นโยบายของรัฐ ที่มีต่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม และพื ้นที่ลมุ่ น ้าของประเทศ
2) มีความเข้ าใจในระบบ และกลไกการบริ หารงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เช่น นโยบาย
และยุทธศาสตร์ บทบาทภารกิจ โครงสร้ างการจัดการองค์กร อานาจหน้ าที่ตามกฎหมาย ศักยภาพและ
ความพร้ อมของบุคลากร ทังบุ
้ คลากรหลักและบุคลากรสนับสนุน
3) สามารถรวบรวมสถิติและข้ อมูลที่สาคัญจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ ได้ อย่างเพียงพอต่อการ
ทางาน เช่น พื ้นที่ป่าไม้ พื ้นที่อนุรักษ์ ตามกฎหมาย จานวนประชากรในพื ้นที่ กลุ่มชาติพนั ธุ์ การตังถิ
้ ่นฐาน
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วัฒนธรรมในการดารงชีวิตของชุมชน ความเชื่อ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติในพื ้นที่ล่มุ
น ้า เป็ นต้ น
4) ต้ องมีความรู้ความเข้ าใจในหลักการ วิธีการ เทคนิค ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
โครงการเป็ นอย่างดี หรื อเคยมีประสบการณ์ในการฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิงานในสายงานนี ้มาก่อนจนมีความ
ชานาญ
5.2 ทักษะด้ านมนุษยสัมพันธ์ และประสานงานชุมชน
1) มีความสามารถและทักษะในการสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างบุคคลและกลุ่ม รวมทัง้
กับองค์กรต่างๆ เป็ นอย่างดี
2) มีความสามารถในการประสาน เชื่อมโยงการทางานร่ วมกับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ทัง้
ภายในและภายนอกชุมชน
3) มีทกั ษะในการโน้ มน้ าวใจ หรื อสร้ างแรงจูงใจให้ กบั บุคคล กลุ่ม องค์กรให้ เข้ ามามีส่วนร่วม
ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการได้ อย่างต่อเนื่อง การสร้ างแรงจูงใจอาจใช้ กลวิธีที่หลากหลาย
เช่น การให้ รางวัล การชื่นชมบุคคล การยกย่อง การให้ เกียรติซึ่งกันและกัน ตลอดจนการเปิ ดโอกาสให้ เข้ า
มามีสว่ นร่วมในกระบวนการ
4) มีการเสริ มสร้ างบุคลิกภาพ การสื่อสารด้ วยวาจาและท่าทาง ตลอดจนการแสดงออกเชิง
พฤติกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับบริบทของชุมชน
5) สามารถสร้ างศรั ทธาให้ เกิ ดขึน้ กับกลุ่ม เป้าหมายได้ เพื่อให้ กลุ่ม เป้าหมายเหล่านัน้ เกิ ด
ความเชื่อมัน่ ในแนวทางการทางาน รวมทังการติ
้
ดตามและประเมินผลโครงการ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่ปัจจัยแวดล้ อม
ต่างๆ เช่น วุฒิภาวะทางสังคม การเจรจา การรู้จกั เคารพในเหตุและผลของผู้อื่นด้ วยความเต็มใจ รวมถึง
การรู้จกั ใช้ จิตวิทยาในการทางาน เป็ นต้ น
5.3 ทักษะด้ านการเป็ นผู้นา
1) มี ค วามเป็ นผู้ น าทางความคิ ด และมี ทัก ษะในการปฏิ บัติ ง านต่า งๆ ได้ ด้ ว ยตนเอง
โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสถานการณ์ ที่ต้องให้ คาปรึ กษาแนะนาแก่กลุ่มเป้าหมาย ก็สามารถให้ คาแนะนาได้
โดยอาศัยหลักวิชาการควบคูก่ บั ประสบการณ์ในงานที่ผา่ นมาเป็ นตัวถ่ายทอด
2) มีความเชื่ อมั่นในตนเอง แต่ต้องเปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูอื่นได้ แสดงความคิดเห็น ด้ วย รู้ จักการ
แสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมในการทางาน ประการสาคัญควรมีความกล้ าในการตัดสินใจเมื่อสถานการณ์
เอื ้ออานวย
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5.4 ทักษะด้ านการสอนและการนิเทศงาน
1) ผู้ท างานด้ า นนี ้ ต้ อ งพบปะและประสานการทางานร่ ว มกับบุค คลอื่ น ๆ อยู่เ สมอ และ
บ่อยครัง้ ที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานต้ องเข้ าไปแนะนา ส่งเสริ ม ให้ คาปรึกษาแก่กลุ่มเป้าหมาย ฉะนัน้ ทักษะในงานสอน
และงานนิเทศจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการพูดเพื่อการสื่อสาร ต้ องกระทาได้ เป็ นอย่างดี
2) มีทกั ษะในการใช้ จิตวิทยากับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่แตกต่างกัน เพื่อให้ เกิดกระบวนการ
เรี ยนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังสามารถใช้
้
จิตวิทยาในการสร้ างบรรยากาศในการเรี ยนรู้อย่างสร้ างสรรค์
3) รู้ จักเลือกใช้ เทคนิ ค วิธีการปฏิบตั ิงานได้ อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย สถานการณ์
ห้ วงเวลา และสถานที่ปฏิ บตั ิงาน โดยเฉพาะอุปกรณ์ ที่จาเป็ นต่อการทางานต้ องเลื อกใช้ ให้ สัมพันธ์ กับ
เนื ้อหาที่ต้องการถ่ายทอด
4) เป็ นผู้มีอารมณ์มนั่ คง จิตใจแจ่มใส มีอารมณ์ขนั มองโลกในแง่ดี รวมทังเป็
้ นผู้ ที่สามารถ
ควบคุมสถานการณ์ตา่ งๆ อันไม่พงึ ประสงค์ได้ ด้วยความรอบคอบ

6. การนิเทศงานสาหรั บผู้ปฎิบัตงิ านโครงการด้ านการจัดการทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมภาคสนาม
หน่วยงานด้ านการพัฒนา/บริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ส่วนใหญ่มีจานวน
เจ้ าหน้ าที่และบุคลากรค่อนข้ างจากัด แต่ละหน่วยมักมีเจ้ าหน้ าที่ระดับหัวหน้ าหรื อข้ าราชการที่ปฏิบตั ิ งาน
ประจ าเพียง 1-2 คนเท่านัน้ ขณะที่ ภารกิจ ในการปฏิบัติง านมี มาก ดัง นัน้ ทางออกส่วนใหญ่ของหน่วย
จัดการต้ นน ้า จึงใช้ การจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ ภาคสนามขึ ้น ซึ่งภาระหน้ าที่ประจาของเจ้ าหน้ าที่ ภาคสนามคือ
ประสานงานชุม ชนและสนับสนุนกระบวนการของชุม ชนในการท างานร่ ว มกับ หน่ว ยงา นของรั ฐ ตาม
แผนงาน/โครงการที่กาหนดไว้ ในแต่ละปี งบประมาณ
สิ่งที่เป็ นข้ อจากัดของเจ้ าหน้ าที่ ภาคสนามส่วนใหญ่คือ หากไม่ได้ ใช้ บุคคลที่อาศัย ในชุมชน หรื อ
คุ้น เคยกับ ชุ ม ชนในพื น้ ที่ ปฏิ บัติง านมาก่อ น จะมี ปั ญหาในการทาความรู้ จัก ชุม ชน บางครั ง้ เมื่ อ ลงไป
ปฏิ บตั ิง านจริ ง ในภาคสนาม อาจไม่สามารถปรั บตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อมของชุม ชนได้ ซึ่ง จะมี ผลต่อ
ความสาเร็จของโครงการ ฉะนันสิ
้ ่งที่ควรตระหนักในการดาเนินงานในเรื่ องนี ้คือ (ภาพที่ 3)
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หัวหน้ าหน่วยพัฒนาในพื ้นที่
หัวหน้ าปฏิบตั ิงานภาคสนาม
เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงานภาคสนาม

การกาหนดกรอบ
การทางาน
ร่วมกัน
การนิเทศก่อน
การปฏิบตั ิงาน

ผลย้ อนกลับ
การปฏิบตั ิงานภาคสนาม

การนิเทศงาน
ในสนาม

การทบทวน/ปรับปรุง
การทางาน

ภาพที่ 3 การนิเทศงานสาหรับผู้ปฏิบตั งิ านภาคสนาม
1) ควรคัดสรรเจ้ าหน้ าที่ ภาคสนามที่มีความคุ้นเคยและเข้ าใจชุมชนเป็ นอย่างดี โดยเฉพาะหาก
เลื อกจากคนที่ อาศัยอยู่ในชุม ชนด้ วยแล้ ว ยิ่ง เป็ นการดียิ่ง ขึน้ เนื่องจากคนเหล่านี จ้ ะสามารถเข้ าใจถึง
ช่องทางที่จะเข้ าถึงชุมชนได้ โดยง่าย
2) เจ้ าหน้ าที่ภาคสนามทุกคน ก่อนที่จะลงปฏิบตั งิ านจริ งในภาคสนาม ต้ องมีการนิเทศงานให้ เป็ น
ที่เข้ าใจตรงกัน โดยเฉพาะหัวหน้ าชุดปฏิบตั ิงานต้ องเรี ยกประชุมหารื อเพื่อซักซ้ อมความเข้ าใจในเรื่ องต่างๆ
ดังนี ้
 เป้าหมาย (Goals) และวัตถุประสงค์ (Objectives) ของการดาเนินงาน โดยต้ องชี ้แจงให้
เจ้ าหน้ าที่ ภ าคสนามมีความเข้ าใจตลอดทัง้ โครงการ ทัง้ เป้าหมายในเชิ ง ปริ ม าณและเป้าหมายในเชิ ง
คุณภาพของงานที่ทางโครงการวางไว้
 รายละเอีี ยดของการดาเนินงาน หรื อการปฏิ บัติง านในแต่ละขัน้ ตอน ต้ องอธิ บายให้
เจ้ าหน้ าที่ภาคสนามเข้ าใจและทราบแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจนตรงกัน เพื่อมิให้ เกิดความสับสนในระหว่าง
ปฏิบตั งิ านในภาคสนาม
 ข้ อมูลพื ้นฐานระดับชุมชน ครัวเรื อนในพื ้นที่เป้าหมาย ได้ แก่ ฐานะความเป็ นอยู่ ระดับทาง
เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ ภาวะโภชนาการ
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 ประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ ้นในชุมชน เช่น การลักลอบตัดไม้ การถางป่ า การล่าสัตว์ การเผา
ป่ า ผลผลิตทางการเกษตร การจาหน่ายผลผลิต
 ความต้ องการของชุมชนต่อการแก้ ไขปั ญหา เช่น ความต้ องการอาชีพเสริ ม การพัฒนา
ตลาดรองรับผลผลิต ความต้ องการจัดการป่ าชุมชน ความต้ องการแหล่งน ้าเพื่ออุปโภคบริโภคสาหรับชุมชน
 เส้ นทางและโครงข่ายการคมนาคมที่ใช้ สญ
ั จรภายในชุมชน รวมทังสั
้ ญจรระหว่างชุมชน
สภาพเส้ น ทางสัญ จร ความปลอดภัย ในการสัญ จรยวดยานพาหนะ ตลอดจนความจ าเป็ น ในการใช้
ยานพาหนะขับเคลื่อนสี่ล้อ
 ผู้นาชุมชนที่ควรไปพบปะพูดคุย หรื อแนะนาตัว เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงานในภาคสนามควรทา
ความรู้จกั และสร้ างความคุ้นเคยกับผู้นาชุมชน หรื อผู้ ที่สามารถนาเข้ าสู่ชมุ ชนก่อนที่จะลงพื ้นที่จริ ง การทา
ความรู้จกั อาจกระทาโดยไม่เป็ นทางการ
 เจ้ าหน้ าที่ภาคสนาม ต้ องมีระบบการบันทึกข้ อมูลในภาคสนามอย่างชัดเจน และเป็ นแบบ
แผนเดียวกัน โดยที่ทางหน่วยงานควรจัดเตรี ยมแบบรายละเอียดต่างๆ ให้ เจ้ าหน้ าที่สนามบันทึกหรื อกรอก
ข้ อมูลได้ โดยสะดวก เพื่อที่จะใช้ ในการประมวลผลข้ อมูลต่อไป
3) การปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่สนาม บางครัง้ ใช้ การทางานอยู่ในพื ้นที่เป้าหมายนานๆ อาจใช้
เวลาเป็ นแรมเดือนหรื อแรมปี ทาให้ การปฏิบตั ิงานเกิดความหย่อนยาน และขาดสมรรถภาพ ไม่สอดคล้ อง
กับเป้าหมายของโครงการที่วางไว้ แต่ต้น อีกทังในระหว่
้
างการปฏิบตั ิงานอาจเกิดเหตุการณ์ /สถานการณ์ที่
ไม่พงึ ประสงค์ ที่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านไม่อาจแก้ ไขปัญหาได้ เอง
ดังนัน้ ผู้บงั คับบัญชาหน่วยงาน หรื อหัวหน้ าชุดปฏิบตั ิการ ควรไปเยี่ยมและให้ คาแนะนาในสนาม
อย่างต่อเนื่อง ในลักษณะของการ “นิเทศงานในภาคสนาม” กล่าวคือการให้ เจ้ าหน้ าที่ ภาคสนาม รายงาน
ผลการปฏิ บัติในช่วงที่ ผ่า นมา หรื อ นาเยี่ ย มชมพื น้ ที่ ขณะเดีย วกัน ผู้นิเ ทศงานก็ ค วรให้ ค าแนะนา/ค า
ปรึกษาหารื อต่างๆ ไปพร้ อมกัน
ในกรณี ที่ ผ้ ู นิ เ ทศงานมี เ วลาจ ากั ด กลวิ ธี ที่ จ ะท าให้ การนิ เ ทศงานใช้ เวลาไม่ ม ากนัก และมี
ประสิทธิภาพคือ การเสวนากลุม่ ย่อยกับกลุม่ เป้าหมาย โดยผู้นิเทศอาจร้ องขอให้ เจ้ าหน้ าที่ภาคสนามพาไป
พบกับกลุม่ เป้าหมายที่สาคัญก็ได้ วิธีการเช่นนี ้จะช่วยประหยัดเวลาและได้ ข้อมูลเชิงลึกอีกด้ วย
4) การทบทวนการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่ ภาคสนาม ผู้นิเทศควรสรุ ปผลในภาพรวมของการ
ปฏิบตั ิงานภาคสนามของเจ้ าหน้ าที่ในประเด็นต่างๆ ให้ เป็ นที่เข้ าใจตรงกัน หากมีการร้ องขอโดยเจ้ าหน้ าที่
ภาคสนามในเรื่ องการปฏิ บัติงานในด้ านต่างๆ ผู้นิเทศควรพิจ ารณาอย่างรอบคอบว่าสามารถให้ การ
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สนับสนุนหรื อคาแนะนาอื่นใดได้ บ้าง บางประเด็นอาจนอกเหนือจากความรับผิดชอบของผู้นิเทศ ก็ควร
รายงานต่อผู้บงั คับบัญชาชันสู
้ งได้ รับทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้ ดาเนินการวินิจฉัยสัง่ การต่อไป
5) การสร้ างวัฒนธรรมในการนิเทศงานสาหรับเจ้ าหน้ าที่ ภาคสนาม เป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญมาก
เพราะเหตุว่า ผู้ปฏิ บัติง านส่วนใหญ่ ขาดทักษะและประสบการณ์ ในการปฏิ บตั ิง านมาก่อน หรื ออาจมี
ประสบการณ์แต่ยงั ไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์เฉพาะหน้ าได้
ดังนันวั
้ ฒนธรรมในการนิเทศงาน จึงควรถูกปลูกฝั งและเป็ นภารกิจหลักที่ผ้ บู งั คับบัญชาหน่วยงาน
หรื อหัวหน้ าชุดปฏิบตั ิการภาคสนามต้ องนามาใช้ ในการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
เสมอ วัฒนธรรมการนิเทศงานควรกระทาอย่างกลมกลืนกับบริ บทของชุมชน ไม่ยึดติด ในกฎระเบียบจน
เคร่งครัด แต่ควรพิจารณาให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านภาคสนามสามารถทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7. การติดตามการทางานในพืน้ ที่เป้ าหมายโครงการ
กระบวนการติดตามการทางานในพื ้นที่เป้าหมาย ประกอบด้ วยขันตอนหลั
้
กๆ ที่สาคัญ คือ (1) การ
กาหนดสิ่งที่จะติดตาม (2) การกาหนดเกณฑ์การติดตาม (3) การวางแผนการติดตาม (4) การดาเนินการ
และ (5) การสรุปผลการติดตาม โดยมีรายละเอียดที่สาคัญดังนี ้
7.1 การกาหนดสิ่งที่จะติดตาม
โดยปกติการกาหนดสิ่งที่จะติดตาม ควรจะกาหนดในทุกขันตอนของการด
้
าเนินการ แต่มิได้
หมายความว่าต้ องทาการติดตามในทุก เรื่ องทุกประเด็น แต่ควรมาจากการวิเคราะห์ความจาเป็ นของสิ่งที่
จะติด ตาม ซึ่ง พิ จ ารณาได้ จ ากการวิ เ คราะห์ โ ครงการว่า สิ่ ง ใดมี ค วามส าคัญ ต่อ ความส าเร็ จ ของการ
ดาเนินการในแต่ละขัน้ ตอน อย่างไรก็ตามสิ่งที่ควรติดตามในการบริ หารจัดการโครงการในชุมชน ควร
ประกอบด้ วย
1) การติดตามการมีส่วนร่ วมของชุมชนในแต่ละกระบวนการ โดยพิจารณาในประเด็นของ
ความหลากหลายของภาคีสมาชิก กระบวนการทางานและการตัดสินใจระดับชุมชน รวมทังกระบวนการ
้
แก้ ไขข้ อพิพาทต่างๆ ในชุมชน
2) การติดตามความเป็ นไปได้ หรื อความพร้ อมของชุมชนในการจัดตังองค์
้ กรเครื อข่ายในการ
บริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ระบบการประสานงานภายในชุมชน การคัดเลือกผู้นา
กลุม่ องค์กรเครื อข่าย
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3) การติดตามผลการใช้ งบประมาณของโครงการ โดยเฉพาะพิจารณาความสอดคล้ องของ
การใช้ งบประมาณตามแผนการดาเนินงาน ความจาเป็ นและความคุ้มค่าของการใช้ งบประมาณ ตลอดจน
ความสามารถในการติดตาม
4) การติดตามผลการตัดสิ นใจและสั่ง การในเรื่ องต่างๆ ว่าได้ นาไปสู่การปฏิ บัติหรื อไม่
นอกจากนี ้ยังต้ องพิจารณาถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ ้น อันเป็ นผลมาจากการตัดสินใจในเรื่ องหล่านันด้
้ วย
5) การติดตามผลการดาเนินการว่าเป็ นไปเป้าหมายที่วางไว้ หรื อไม่ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้
จากการติดตามการทางานเป็ นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
7.2 การกาหนดเกณฑ์ ในการติดตามงาน
การกาหนดเกณฑ์ในการติดตาม ควรกาหนดไว้ พร้ อมๆ กับการวางแผนงาน/โครงการ และต้ อง
แจ้ งให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานและผู้เกี่ยวข้ องทราบ ถ้ าเป็ นไปได้ ควรจัดทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลและ
เป็ นที่เข้ าใจร่วมกัน
เกณฑ์ในการติดตามควรกาหนดเป็ นมาตรการที่ใช้ เป็ นบรรทัดฐานในการอ้ างอิงการปฏิบตั ิงาน
กับมาตรฐานที่กาหนด เพื่อพิจารณาว่าการปฏิบตั ิงานแตกต่างไปจากมาตรฐานมากน้ อยเพียงใด เมื่อพบ
ความแตกต่างก็ต้องหาทางแก้ ไขจัดการโดยไม่ชกั ช้ า การกาหนดมาตรฐานการติดตามการทางาน สามารถ
กาหนดได้ จากแหล่งข้ อมูลต่อไปนี ้
1) มาตรฐานที่เป็ นวิชาชีพ ซึ่งเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป เป็ นมาตรฐานที่พฒ
ั นามาจากการวิจยั
(Research-based) จัดเป็ นมาตรฐานเชิงวิทยาศาสตร์ เช่น มาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพน ้า คุณภาพ
อากาศ เสียง ความสัน่ สะเทือน หรื อการตรวจวัดคุณสมบัตขิ องดิน
2) มาตรฐานที่ เ ป็ น มาตรการการด าเนิ นงาน มัก เป็ นมาตรฐานที่ กาหนดโดยหน่วยงาน
วิช าการจากส่ว นกลาง ซึ่ง ก็ พัฒ นามาจากพื น้ ฐานการวิ จัยเช่น เดียวกัน และถูกกาหนดไว้ ในคู่มื อการ
ปฎิ บัติง าน เช่น มาตรฐานการด าเนิ น งานด้ า นสุข าภิ บ าล มาตรฐานการด าเ นิ น งานด้ า นการจัด การ
สิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น
3) มาตรฐานที่ เ ป็ น เป้า หมายของแผนงาน/โครงการ ซึ่ง จะกาหนดไว้ เป็ นปริ ม าณตามที่
ต้ องการ และระบุไว้ ในรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ ซึ่งอาจกาหนดโดยหน่วยงานส่วนกลาง หรื อ
หน่วยงานที่เสนอโครงการในระดับพื ้นที่ หรื อผู้รับผิดชอบโครงการนันๆ
้
4) มาตรฐานจากประสบการณ์ นอกจากมาตรฐานที่ กล่าวมาข้ างต้ นแล้ ว ยัง สามารถใช้
มาตรฐานจากประสบการณ์ ความรู้ ความช านาญที่ ไ ด้ จ ากการปฏิ บัติ ง านโครงการมาก าหนดเป็ น
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มาตรฐานการติดตามงาน มาตรฐานลักษณะนี ้อาจไม่ได้ รับการยอมรับเท่าที่ควร เนื่องจากส่วนใหญ่เป็ น
มาตรฐานในเชิงคุณภาพมากกว่ามาตรฐานเชิงปริมาณ
7.3 การวางแผนการติดตามงานการทางาน
เป็ นขันตอนที
้
่กาหนดขึ ้นหลังจากที่ได้ กาหนดสิ่งที่จะติดตามและเกณฑ์การติดตาม เป็ นการชี ้
วัดการติดตามให้ เ ห็นถึ ง ความเบี่ ยงเบนหรื อ ความผิ ดปกติที่ เกิ ด ขึน้ ในสิ่ ง ที่ ก าลัง ติด ตาม โดยการระบุ
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ สิ่งที่จะติดตาม วิธีการติดตาม วันเวลาที่จะติดตาม และผู้รับผิดชอบใน
การติดตาม
7.4 การดาเนินการติดตามงานการทางาน
เป็ นขัน้ ตอนการนาแผนการติดตามงานไปปฏิบตั ิ สามารถทากิจกรรมการติดตามควบคู่กับ
กิจกรรมอื่นๆ ได้ เช่น ดาเนินการพร้ อมกับการนิเทศงาน หรื อการประชุมตามวาระปกติ การจัดเก็บข้ อมูล
ระหว่างการติดตามสามารถทาได้ หลายวิธี เช่น การรวบรวมข้ อมูลจากระบบรายงาน การสังเกตโดยตรง
การสัมภาษณ์ รวมทังการใช้
้
เครื่ องมือทางวิทยาศาสตร์
7.5 การสรุปผลการติดตามงาน
เป็ นการเปรี ยบเทียบผลที่ได้ จากการติดตามงานกับเกณฑ์ ซึง่ กระทาได้ 4 วิธีคือ
1) การเปรี ยบเทียบผลที่ได้ จากการติดตามกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เป็ นมาตรฐาน
2) การเปรี ยบเทียบผลจากการตรวจวัดกับผลการดาเนินงานของโครงการอื่นที่มี ลักษณะ
คล้ ายคลึงกัน
3) ใช้ การเปรี ยบเทียบผลการติดตามการทางานในปัจจุบนั กับอดีต
4) ใช้ การวิเคราะห์อัตราส่วน โดยการเปรี ยบเทียบอัตราส่วนระหว่างผลงานที่ทาได้ จริ งกับ
เป้าหมายที่วางไว้

8. การประเมินผลโครงการพัฒนาด้ านทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมแบบมีส่วน
ร่ วม
การประเมินผล (Evaluation) เป็ นแนวทางที่ก่อให้ เกิดประสบการณ์การเรี ยนรู้ อย่างเป็ นระบบ
และนาประสบการณ์การเรี ยนรู้ นนมาใช้
ั้
เพื่อการปรับปรุ งกิจกรรมการดาเนินงานและสนับสนุนให้ มีการ
วางแผนที่ดีขึ ้น โดยพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมสาหรับการดาเนินงานในอนาคต

15

การติดตามและประเมินผลโครงการด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมแบบมีสว่ นร่วม_ผศ.ดร.กิติชยั รัตนะ

การประเมินผลแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Evaluation) หมายรวมถึง การวิเคราะห์อย่าง
เป็ นระบบ ทังเจ้
้ าหน้ าที่โครงการและกลุ่มเป้าหมายของโครงการ โดยมีกระบวนการสะท้ อน (Reflection)
อย่างต่อเนื่อง และมีความเข้ าใจในกิจกรรมนัน้ ซึ่งให้ ความสาคัญในการมีส่วนร่ วมและการร่วมมือของทุก
ฝ่ ายที่เกี่ ยวข้ อง ตังแต่
้ ผ้ ูจัดการโครงการ ผู้ปฏิบตั ิงาน อาสาสมัคร ประชาชน ชุมชนท้ องถิ่น และองค์กร
เงินทุนกับการกาหนดสิ่งที่จะต้ องทาในการประเมินผลร่วมกัน
กล่าวโดยสรุ ปคือ การประเมินผลแบบมีส่วนร่วม มีผ้ เู กี่ยวข้ องอย่างน้ อย 2 ฝ่ ายคือ ฝ่ ายชาวบ้ าน
กับฝ่ ายเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน และอาจมีผ้ ทู ี่ทาหน้ าที่ประเมินผลอีกหนึ่งฝ่ ายด้ วยก็ได้ นอกจากนี ้ยังถือเป็ น
การประเมินตนเอง สร้ างความรู้ร่วมกัน และทางานร่ วมกัน
การประเมินผลการดาเนินงานในชุมชน มีความสาคัญต่อการทบทวนความเป็ นไปได้ ของการนา
โครงการไปปฏิบตั แิ ละยังเป็ นการสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้รับผิดชอบโครงการว่า การปฏิบตั ิงานตามแผนจะ
นาไปสูค่ วามสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด นอกจากนี ้ผลการประเมินกระบวนการจะช่วย
ให้ ผ้ รู ับผิดชอบโครงการมีข้อมูลในการควบคุม กากับและปรับกิจกรรมการดาเนินงานโครงการ เพื่อให้ การ
ปฏิบตั กิ ิจกรรมดาเนินการไปตามขันตอนที
้
่กาหนด
อย่างไรก็ตาม มีผ้ แู บ่งวิธีการประเมินผลตามวงจรของแผนงานและโครงการออกเป็ น 3 ช่วงเวลา
ดังนี ้
1) การประเมินก่อนการดาเนินโครงการ โดยการศึกษาความเป็ นไปได้ ของการจัดทาโครงการ เช่น
การเสนอโครงร่ างของโครงการเพื่ อนาไปสู่การพิจ ารณาอนุมัติโครงการ หรื อการประเมิ นรายละเอี ย ด
โครงการ โดยพิจารณาความสอดคล้ องและความสมบูรณ์ของเนื ้อหาสาระ ฯลฯ
2) การประเมินผลระหว่างดาเนินโครงการ เป็ นการประเมินผลเพื่อให้ แน่ใจว่าโครงการเดินหน้ าไป
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้ วนตามระยะเวลาที่กาหนด
3) การประเมินผลหลังการดาเนินโครงการ ซึ่งเป็ นเครื่ องวัดผลของโครงการว่าบรรลุผลตามระดับ
ที่วางไว้ หรื อไม่ การประเมินผลแบบนี ้เป็ นการรวบรวมผลการประเมินในขันตอนต่
้
างๆทังหมด
้
แล้ วประมวล
ในภาพรวมตามเกณฑ์กาหนด โดยพิจารณาทังผลผลิ
้
ต (Out-put) และผลได้ (Out-come) และผลกระทบ
(Impact) ของโครงการทังหมดในภาพรวม
้
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9. เทคนิคการประเมินผลโครงการพัฒนาด้ านทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
แบบมีส่วนร่ วม
การประเมินผลแบบมี ส่วนร่ วมมี เทคนิคที่ หลากหลายวิธี ทัง้ ที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
สามารถใช้ วิธีการประเมินทังเชิ
้ งปริ มาณและคุณภาพในการเก็ บรวบรวมข้ อมูลในภาคสนาม การใช้ ข้อมูล
เอกสาร ข้ อมูลทุติยภูมิ การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การจัดสนทนากลุ่ม การอภิปราย ตลอดจนการสร้ าง
ขบวนการเคลื่อนไหวแบบต่างๆ นอกจากนี ้ยังสามารถแบ่งเทคนิคการประเมินผลแบบมี ส่วนร่ วมได้ ตาม
บทบาทของผู้เข้ าร่วมด้ วย เทคนิคการประเมินผลแบบมีสว่ นร่วมที่จะกล่าวถึง มีดงั นี ้
9.1 เทคนิคทั่วไป
เป็ นเทคนิ ค ที่ ด าเนิ น การประเมิ น ผลโดยการสั ม ภาษณ์ ผ้ ู ให้ ข้ อมู ล หลั ก ( Key-person
Interviews) การสัมภาษณ์ด้วยคาถามเปิ ด การจัดประชุม การใช้ กลุ่มสนทนา รวมถึ งการใช้ กรณีศึกษา
ต่างๆ
9.2 เทคนิคการประชุม (Workshop-based Techniques)
เป็ นวิธี การที่ เ สริ ม สร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้ ร่ วมกัน ได้ เป็ นอย่างดี เหมาะสมส าหรั บการ
ประชุม ที่ มี ผ้ ูร่ ว มประชุม หลายฝ่ าย ซึ่ง อาจน าเครื่ อ งมื อ มาประยุก ต์ใ ช้ ไ ด้ เช่น เทคนิ คการเรี ย นรู้ แบบ
สร้ างสรรค์ (AIC) เทคนิคการวางแผนชุมชนตามวัตถุประสงค์ (ZOPP) เป็ นต้ น
9.3 เทคนิคภาคสนาม (Field-based Techniques)
เป็ นเทคนิคที่สามารถดาเนินการได้ หลากลายรูปแบบ เช่น การประเมินชนบทแบบมีส่วนร่ วม
(Participatory Rural Appraisal: PRA) เป็ นการศึกษาและประเมินผลสาหรับระบบฟาร์ มในชนบท เน้ น
การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ าง (Semi-Structure Interviews: SSI) การสนทนากลุ่ม การจัดลาดับฐานะ
ทางเศรษฐกิจ การทาแผนที่ชมุ ชน การทาประวัตชิ มุ ชน การประชุมคณะกรรมระดับชุมชน เป็ นต้ น
9.4 เทคนิคการประเมินตนเอง
เป็ นเทคนิคที่ใช้ ได้ ทงั ้ การประชุมรู ปแบบต่างๆ และการใช้ เทคนิค PRA แต่เน้ นวิเคราะห์ที่
พัฒนาการของชุมชนตามตัวชี ้วัดของชุมชนเอง โดยกาหนดตัวชี ้วัดความเข้ มแข็งของชุมชนที่สาคัญ เช่น
 ความสนใจต่อประเด็นปัญหา
 การแสดงบทบาทในกระบวนการประเมิน
 การนาไปปฏิบตั ติ าม
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 การรับรู้ในความตระหนักและเห็นคุณค่า
 ความพึงพอใจในประโยชน์ที่ตนเองได้ รับ
9.5 เทคนิควิธีการเชิงวัฒนธรรม
เป็ นเทคนิคที่พิจ ารณาใช้ การสื่ อสารแบบดังเดิ
้ ม ตามประเพณี ท้องถิ่น หรื อวัฒ นธรรมของ
ชุมชน โดยมีเครื่ องมือสนับสนุนการประเมินผล เช่น
 แบบสอบถาม หรื อแบบสัมภาษณ์ประเภทต่างๆ
 แบบบันทึกการสังเกต
 แบบบันทึกข้ อความ
 การบันทึกภาพ หรื อเหตุการณ์สาคัญ
 การบันทึกเสียง หรื อการบันทึกการสนทนา

10. บทบาทของฝ่ ายต่ างๆ ในการประเมินผลแบบมีส่วนร่ วม
เนื่ อ งจากการประเมิ น ผลแบบมี ส่ว นร่ ว ม มั ก เป็ น การด าเนิ น การเชิ ง กระบวนการที่ ต้ องมี ก าร
เตรี ยมการที่ชัดเจน ฉะนัน้ ที่ผ่านมาจึงไม่ค่อยพบว่ามีการประเมินผลโครงการที่เกี่ ยวข้ องกับ การบริ หาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมมากนัก ทาให้ เป็ นการยากที่จะประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ในขัน้ สุดท้ ายได้ อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ เป็ นแนวทางที่ มีข้อจากัดหลายประการ โดยเฉพาะหน่วยงานที่ถูก
ประเมินผล จะไม่ให้ ความสนใจต่อระบบการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม แม้ กระทั่ งผู้บริ หารหน่วยงาน อาจ
เป็ นไปได้ วา่ ระบบการประเมินผลยังไม่ถกู จัดวางให้ มีความเที่ยงตรงเชิงกระบวนการ
นอกจากนัน้ แล้ วหน่วยงานยัง ไม่มี การจัดตัง้ คณะท างานติด ตามและประเมิ นผลอย่า งจริ ง จัง
โดยเฉพาะบทบาทของคณะทางานยังไม่มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลตังแต่
้ ขนตอนเริ
ั้
่ มแรกของ
การพัฒนาหรื อริ เริ่ มโครงการ ฉะนันการประเมิ
้
นผลในขันสุ
้ ดท้ ายของงาน จึงไม่ใช่หนทางที่สามารถทาให้
การดาเนินโครงการบรรลุผลตามที่ต้องการได้
ดัง นัน้ ในกระบวนการประเมิ นผลแบบมี ส่วนร่ วมของโครงการต่างๆ ในพืน้ ที่ เป้าหมาย จึง ควร
เริ่ ม ต้ นด้ วยการจัดตัง้ “คณะทางานติ ดตามและประเมิ น ผลระดับ พื น้ ที่ ” ขึน้ มาเป็ นกลไกในการก ากับ
ติด ตาม และให้ คาแนะน า/ข้ อปรึ กษาแก่ ผ้ ูปฏิ บัติง าน นอกจากนี ค้ วรพัฒ นาบทบาทของฝ่ ายต่า งๆ ที่
เกี่ยวข้ องในการสนับสนุนแนวทางการประเมินผลแบบมีสว่ นร่วมอย่างจริงจัง ได้ แก่
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10.1 กลุ่มเป้ าหมายของโครงการ
เป็ นกลุ่มที่มีความสาคัญที่จะต้ อ งเข้ ามามีส่วนร่ วมอย่างต่อเนื่องทุกขันตอน
้
เพราะเป็ นกลุ่มที่
จะได้ รับผลประโยชน์/ผลกระทบจากโครงการ อย่างไรก็ตามบทบาทของกลุ่มเป้าหมายของโครงการอาจมี
หลายภาคส่วน ฉะนันควรพิ
้
จารณาให้ เหมาะสมและครอบคลุมทุ กกลุ่มเป้าหมาย บทบาทของกลุ่มนี ไ้ ม่ได้
ให้ ข้อมูลเฉพาะในช่วงของการประเมินผลโครงการเท่านัน้ แต่ยงั ต้ องมีบทบาทอยู่ในช่วงของการนิเทศและ
ติดตามโครงการด้ วยเช่นกัน
10.2 กลุ่มเจ้ าหน้ าที่ปฏิบัตงิ าน
ครอบคลุมทังกลุ
้ ่มผู้บริ หารจัดการโครงการ เจ้ าหน้ าที่ ในภาคสนาม อาสาสมัครต่างๆ ซึ่งต้ อง
เข้ ามามีบทบาทในการสนับสนุนข้ อมูล ทัง้ ในระหว่างที่ปฏิบตั ิงานในสนาม และเมื่อสิน้ สุดโครงการแล้ ว
นอกจากนี ้ยังต้ องสรุปผลที่ได้ จากการประเมินตนเองให้ กบั กลุม่ เป้าหมายของโครงการได้ รับทราบด้ วย
หากพิจารณาในด้ านการขับเคลื่อนโครงการแล้ ว กลุ่มนี ้มีความสาคั ญอย่างมาก เพราะเป็ น
กลไกในการนาแผนงาน โครงการ และกิจกรรมไปปฏิบตั ิในระดับพืน้ ที่ อีกทังในระหว่
้
างปฏิบตั ิงานก็ยัง
สามารถรับทราบปั ญหาและข้ อจากัดต่างๆ มากมาย จึงควรให้ กลุ่มนี ้มีบทบาทต่อการประเมินผลโครงการ
มากขึ ้น
10.3 กลุ่มผู้บริหารหน่ วยงาน
เป็ นกลุ่มที่มีบทบาทในการกากับโครงการเชิงนโยบาย การสั่ งการ การตัดสินใจในเรื่ องสาคัญ
โดยปกติกลุม่ นี ้จะมีอิทธิพลต่อการวางโครงสร้ าง บทบาทภารกิจ และแผนการดาเนินงานของโครงการ การ
ได้ มาซึ่งข้ อมูลจากกลุ่มผู้บริ หารหน่วยงาน/องค์กร ส่วนหนึ่งได้ มาจากวิธีการสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้ าง
หรื อการบันทึกผลจากการประชุมของหน่วยงาน
10.4 กลุ่มแหล่ งสนับสนุนงบประมาณ
เป็ นกลุ่ม ที่ ควรกาหนดให้ มี เ งื่ อนไขในการให้ การสนับสนุน งบประมาณเกี่ ยวกับการจัดท า
รายงานการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณไปแล้ ว และต้ องไม่
เพิกเฉยต่อการดาเนินงาน เมื่อพบว่าในรายงานการประเมินผลมีข้อเสนอแนะให้ ดาเนินการในเรื่ องใดเรื่ อง
หนึ่ง เช่น การชะลอโครงการ การยุติโครงการ การทบทวนแผนการดาเนินงาน หรื อแม้ กระทัง่ การพิจารณา
ทบทวนการใช้ งบประมาณของโครงการ เป็ นต้ น
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10.5 กลุ่มผู้แทนหน่ วยงานในท้ องถิ่น
เป็ นอีกกลุ่ม หนึ่ง ที่ จะสะท้ อนผลของดาเนินโครงการได้ เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ที่ปัจจุบนั ต้ องเข้ ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนาชุมชนอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ กลุม่ นี ้จึงต้ องเข้ ามามีบทบาทในการให้ ข้อมูล ข้ อเสนอแนะต่างๆ ต่อการประเมินผล เพื่อที่จะได้ นาผล
ของข้ อมูลดังกล่าวไปทบทวนและปรับปรุงต่อไป
ดังที่ กล่าวแล้ วว่า การนิเ ทศ ติดตามและประเมินผล เป็ นเรื่ องของการพัฒนาระบบการบริ หาร
จัดการโครงการอย่างเป็ นกระบวนการ และขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานที่ต้องสอดคล้ องกับลักษณะกิจกรรมของ
โครงการ และบริ บทของชุมชน งานทังหมดของการนิ
้
เทศ ติดตามและประเมินผล ไม่ได้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งใน
ขัน้ ตอนสุด ท้ า ยของการบริ ห ารจัด การโครงการแต่อ ย่า งใด แต่ถื อ เป็ น กระบวนการหลัก ที่ ต้ อ งเข้ า ไป
สอดแทรกอยูใ่ นทุกขันตอนของการท
้
างาน ตังแต่
้ แรกเริ่มกระบวนการทางาน จนกระทัง่ สิ ้นสุดการทางาน
นักบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ควรมีความรู้ ความเข้ าใจและทักษะในการ
นิเทศงาน การติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในงานบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อมสมัยใหม่ ที่ต้องทางานทัง้ ในมิติการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และมิติของการพัฒนา
คุณ ภาพชี วิตของชุม ชนไปพร้ อมๆ กัน โดยเริ่ ม ต้ นที่ผ้ ูปฏิ บัติง านในสนามต้ องมี นิเทศงาน เพื่ อเป็ นการ
ซักซ้ อมความเข้ าใจก่อนปฏิบตั ิงานจริ ง เมื่ออยู่ในระหว่างการปฏิบตั ิงานแล้ ว ก็ต้องมีระบบการติดตาม
งานในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการประเมินผลนัน้ ก็มีความจาเป็ นต่อการประเมินความสาเร็ จของ
การทางานว่า มี ประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผลมากน้ อยเพี ยงใด ท้ า ยที่ สุดแล้ ว ผลของการประเมิ นจ ะ
สนับสนุนการตัดสินใจได้ เป็ นอย่างดีว่า การดาเนินโครงการควรมีการทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมใดบ้ าง
เพื่อให้ โครงการสอคล้ องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
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