
ความเปนมา

เพื ่อตอบสนองการรองขอของรัฐบาลไทยที่ตองการเรียนรูจาก
ประสบการณของนานาประเทศท่ีมีแนวทางการดำเนินงานท่ีเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจาก
ความขัดแยง ธนาคารโลกจึงไดระดมเงินใหเปลาผานกองทุน
เพ่ือสรางสันติภาพและศักยภาพของรัฐ (State and Peace Building
Fund – SPF) ทำการศึกษาสถานการณและนำรองแนวทางการ
ดำเนินการตางๆในดานการพัฒนาทองถิ่นเพื่อลดทอนความขัดแยง
ในสามจังหวัดภาคใตไดแกปตตานี ยะลาและนราธิวาส

โครงการนำรองแนวทางการดำเนินงานชุมชนในสถานการณ
ความขัดแยงในสามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย หรือ 
โครงการสนันสนุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (CACS) 

ได ร ับการอนุม ัต ิ ในป  2551 เน ื ่องจากโครงการนำร องน ี ้
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื ่อการเรียนรู  โครงการจึงไดรับ
การออกแบบใหมีความยืดหยุนเพื่อปรับใหเขากับบทเรียนที่ไดจาก
การลงมือปฏิบัติจริงการเรียนรูดังกลาวไดรับการเสริมรับดวยระบบ
การติดตามและประเมินผลเพื่อติดตามความคืบหนาและประเมินผล
สัมฤทธิ์ของโครงการ

เอกสารนี้เปนเอกสารฉบับยอชุดที่ 5 ของชุดเอกสารเพื่อใหขอมูล
เกี่ยวกับการออกแบบ การดำเนินโครงการและผลลัพธของโครงการ
นำรองดังกลาวแกผูมีสวนไดสวนเสียในวงกวาง เอกสารฉบับนี้
บรรยายถึงระบบการติดตามและประเมินผลของโครงการ
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โครงการสนันสนุน
ชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟู

ชายแดนภาคใต
(CACS)1

ระบบการติดตาม
และประเมินผล

1โครงการสนันสนุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใตเปนชื่อของ
โครงการท่ีดำเนินการอยูในพ้ืนท่ีในปจจุบัน หากแตช่ือเดิมของโครงการน้ีคือ
โครงการนำ รองแนวทางการดำ เนินงานชุมชนในสถานการณความขัดแยง
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย (Piloting Community Approaches 
in Conflict Situation in Thailand’s Three Southernmost Provinces)
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บริบทของความขัดแยง

ขบวนการแบงแยกดินแดนในจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย
นั้นมีมานานนับศตวรรษ หลังจากที่ไมมีการเคลื่อนไหวมาเปนเวลา
หลายทศวรรษการกอความไมสงบเพื ่อแบงแยกดินแดนไดอุบัติ
ข้ึนอีกคร้ังในตนป 2547 โดยในชวงระยะเวลาหกปท่ีผานมาไดเกิดการ
ฆาฟนและการวางระเบิดอยางตอเนื่อง คราชีวิตประชาชนไปกวา 
4,000 คน

ความขัดแยงดังกลาวมีสาเหตุมาจากปจจัยหลายประการดวยกัน 
ที่สำคัญก็คือการขาดความรูความเขาใจอยางเพียงพอในเอกลักษณ
ทางชาติพ ันธ ุ ศาสนาและภาษาของประชากรเช ื ้อสายมลาย ู 
และการท่ีเขาเหลาน้ันไมสามารถมีสวนรวมทางการเมืองไดอยางเต็มท่ี 
ซึ่งรวมถึงการที่มีตัวแทนประชากรมุสลิมเชื้อสายมลายูในโครงสราง
ทางการเมืองและรัฐบาลระดับทองถิ่นจำนวนนอยกวาที่ควรความ
ดอยโอกาสทางเศรษฐกิจเม ื ่อเท ียบกับส วนอ ื ่นของประเทศ 
ตลอดจนการที่นโยบายและการดำเนินการของรัฐบาลนับตั้งแตป
พ.ศ. 2547 เปนตนมาไดมีสวนสำคัญที่กอใหเกิดความรูสึกในเรื่อง
ของความไมยุติธรรม

ความรูสึกเรื่องความไมยุติธรรมในนโยบายและการปฏิบัติงานและ
ความแปลกแยกที่เห็นไดชัดขึ้นเรื่อยๆ ภายในชุมชนและระหวางชุมชน 
(ระหวางไทยมุสลิมและไทยพุทธ) และระหวางชุมชนกับกลไกของรัฐ

ลักษณะของโครงการ

วัตถุประสงคโดยรวมของโครงการนำรองนี้คือการพัฒนาแนวทาง
ดำเนินการท่ีเนนบทบาทของชุมชนในการพัฒนาทองถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพ 
ที ่สามารถสราง “พื ้นที ่” และโอกาสในการสรางการปฏิสัมพันธ
ใหเพิ ่มมากขึ้นภายในชุมชนและระหวางชุมชน และระหวางชุมชน
กับกลไกของรัฐ เพื ่อเสริมสรางความไวเน ื ้อเช ื ่อใจใหเก ิดขึ ้น
ในจังหวัดภาคใตที่ไดรับผลกระทบจากความขัดแยง

การสนับสนุนทางการเงิน

เพื ่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จึงมีการจัดสรรเงินอุดหนุน
แบบใหเปลาแกโครงการในสองลักษณะคือ

เงินทุนพัฒนาชุมชน (block grants) ประมาณ 300,000 บาท 
(10,000 เหร ียญสหรัฐ)โดยจัดสรรให  โดยตรงแกช ุมชนและ
ตำบล/เทศบาลที่เขารวมโครงการสำหรับการดำเนินกิจกรรมการ
พัฒนาทองถิ ่นที ่กำหนด นำเสนอ ดำเนินการ ติดตามและดูแล
ใหยั ่งยืนโดยสมาชิกของชุมชนเอง กระบวนการพัฒนาที่ชุมชน
เปนผูขับเคลื่อนมีขั้นตอนในการดำเนินการที่มีจุดประสงคเพื่อเปด
โอกาสใหสมาชิกในชุมชนทุกกลุมไดมีสวนรวมในการวางแผนและ
เปนเจาของกิจกรรมของโครงการของชุมชนทั ้งนี ้ เพื ่ออำนวย
ความสะดวกใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชนในระดับกวาง จึงมีการ
ปรับขั้นตอนใหงายขึ้น จัดอบรมทักษะการใชเครื่องมือและเทคนิค
ในการวิเคราะหชุมชนและการบริหารโครงการและมีการเผยแพร
ขอมูลอยางกวางขวางโดยโอนเงินสนันสนุนเขาบัญชีของชุมชนโดย
ตรงเปนงวดตามกำหนดเวลาการดำเนินโครงการที่วางไว เพื่อเนน
หลักการท่ีชุมชนเปนเจาของโครงการและมีความรับผิดชอบท่ีสามารถ
ตรวจสอบได

กองทุนประชาสังคม (Peace-building Partnership Fund) 
จัดสรรเงินใหเปลาจำนวน 150,000 ถึง 300,000 บาท (4,500 ถึง 
9,000 เหรียญสหรัฐ) ใหกับองคกรชุมชน องคกรประชาสังคม 
และเครือขายประชาสังคมในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากความขัดแยง
เพื่อสนับสนุนความริเริ ่มในการดำเนินการและความรวมมือใหมๆ 
ที ่ส งเสริมใหเก ิดความไวเน ื ้อเช ื ่อใจ สันติภาพและการพัฒนา 
การจัดการฝกอบรมและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและ
กันมีเปาหมายเพ่ือปรับปรุงขอเสนอโครงการและศักยภาพขององคกร
ที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ความครอบคลุมของโครงการ

ภายในกรอบระยะเวลาสามป โครงการนี้มีจุดประสงคที่จะสนันสนุน
เงินจากทุนพัฒนาชุมชนจำนวนทั้งสิ้น 72 ทุนใหแกชุมชน 27 แหงใน 
7 ตำบลและ 2 เขตเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ในชวง
เวลาเดียวกันน้ีจะมีการจัดสรรเงินใหเปลาจากกองทุนประชาสังคม 50 
ทุนใหแกองคกรทองถ่ินท่ีดำเนินการอยูในพ้ืนท่ีตางๆ ภายในโครงการ

การบริหารจัดการโครงการ

การบริหารโครงการนำรองน้ีอยูในความรับผิดชอบของสถาบันชุมชน
ทองถ่ินพัฒนา (Local Development Institute หรือ LDI) ซ่ึงเปนองคกร
พัฒนาเอกชนที่สงเสริมการสรางความเขมแข็งของชุมชน ทองถิ่น
และประชาสังคม LDI ไดจัดใหมีวิทยากรกระบวนการระดับชุมชน (facilitator) 
และผูประสานงานระดับจังหวัดเพื่อดูแลใหการดำเนินงานเปนไปตาม
แนวทางการดำเนินการท่ีเนนการมีสวนรวม และเปนไปตามวัตถุประสงค
ของการสนันสนุนที่ไดรับและเพื่อสรางความสัมพันธกับหนวยงาน
ปกครองทองถิ่นของรัฐและองคกรประชาสังคมในพื้นที่มีการสราง
กลไกหลายดานทั้งในระดับกลางและระดับทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินโครงการ เชน คณะกรรมการที่ปรึกษาและกำกับดูแลโครงการ 
เครือขายผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางในระดับพื้นที่ คณะกรรมการดำเนิน
โครงการของหมูบาน และคณะกรรมการประจำ ตำบล/หมูบาน เปนตน

การฝกอบรม การเรียนรูและการบริหารจัดการความรู

นอกเหนือจากการฝกอบรมเพ่ือสรางเสริมศักยภาพขององคกรท่ีรับทุน
จากทุนพัฒนาสังคมและกองทุนประชาสังคมแลว ยังมีการจัดต้ังเวที
การแลกเปล่ียนความรูในหลายระดับดวยกัน เพ่ือสรางเสริมศักยภาพ
ของชุมชนและองคกรประชาสังคมท่ีเขารวมโครงการและประกันผลลัพธ
ของโครงการอีกดวย กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนไดเปดโอกาส
ใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ
นำรองและโครงการยอยในดานตางๆ เพื่อประโยชนในการนำเอา
บทเรียนท่ีไดจากการดำเนินโครงการมาใชในการปรับแผนงานในระดับ
ทองถิ่นและจังหวัด คณะกรรมการกำกับดูแลและที่ปรึกษาโครงการ
เปนเวทีใหผูแทนจากหนวยงานรัฐภาคเอกชนและองคกรประชาสังคม
ไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันเก่ียวกับนโยบาย ความรวมมือ ความคืบหนา
ของโครงการ อุปสรรคและบทเรียนท่ีไดรับจากโครงการ การปรึกษาหารือ
ท้ังในระดับทองถ่ินระดับชาติและระดับนานาชาติ ซ่ึงมีรากฐานอยูบนความรู
ที่กลั่นกรองมาจากประสบการณในการดำเนินโครงการมีสวนชวยให
บทเรียนไดรับการแลกเปล่ียนและเผยแพรในวงกวาง

ปจจัยที่มีอิทธิพลที่สำคัญตอการดำเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค
ของโครงการในดานการพัฒนาและขัดเกลาแนวทางการดำเนินการ
ระดับทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพที่สามารถนำไปปรับใชไดในทองที่อื่น
ที่ไดรับผลกระทบไดสำเร็จคือ การพัฒนาและใชระบบการติดตาม
และประเมินผลโครงการที่งาย ยืดหยุนและมีประสิทธิภาพ
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การติดตามและประเมินผล

วัตถุประสงคของระบบการติดตามและประเมินผลของโครงการนำรอง คือ 
การประเมินความคืบหนาของโครงการ การช้ีอุปสรรคในการดำเนินการ 
การประกันการดำเนินการตามขอกำหนดทางการเงินและการจัดซื้อ 
การวัดผล และการถอดบทเรียน ระบบติดตามและประเมินผลมุงเนน
การติดตามและประเมินกระบวนการมีสวนรวมตลอดจนผลท่ีเกิดข้ึนและ
ผลลัพธของโครงการตามวัตถุประสงคของโครงการเปนหลัก 
ระบบการติดตามและประเมินผลของโครงการอาศัยการเก็บขอมูลตาม
ปกติท่ีกำหนดอยูในแผนงานและกระบวนการดำเนินงานของโครงการยอย
เปนหลัก เสริมดวยการประเมินเชิงคุณภาพเปนระยะในชวงเริ่มตน
ของโครงการ การติดตามการทำงานขึ้นอยูกับการประชุมเจาหนาที่
โครงการในแตละเดือน ท่ีจะมาแลกเปล่ียนเรียนรูและตัดสินใจรวมกัน เก่ียวกับ
การปรับกระบวนการทำงานเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง
ของพ้ืนท่ี

หวงโซของผลสัมฤทธ์ิ

การพัฒนากรอบการติดตามและประเมินผลมีรากฐานอยูบนความเขาใจ
รวมกันเก่ียวกับหวงโซของผลสัมฤทธ์ิท่ีเช่ือมผลผลิต/กิจกรรมของโครง
การเขากับผลลัพธและเขากับวัตถุประสงคทางการพัฒนาและเปาหมาย
ปลายประสงคโดยรวมของโครงการ (ดูแผนภาพที่ 1)

ตัวชี้วัด

กรอบการติดตามและประเมินผลไดกำหนดตัวช้ีวัดท่ีเจาะจง ท่ีวัดไดและ
เปนจริงในทางปฏิบัติสำหรับทุกข้ันตอนของหวงโซผลสัมฤทธ์ิ มีการ
จำแนกตัวชี้วัดเหลานี้ตามเพศ ศาสนาและกลุมประชากรในทุกดาน
ที่เหมาะสม ขอมูลพื้นฐานเปนตัวกำหนดเปาหมายประจำปเพื่อใช
ในการวัดความคืบหนาในการดำเนินการตามวัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดแตละตัวนั้นโยงเขาไดกับแหลงขอมูลและระเบียบวิธีการ และ
กำหนดความรับผิดชอบสำหรับการเก็บขอมูล เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล
ดังกลาวระบบการติดตามประเมินผลของโครงการจึงอาศัยการเก็บ
ขอมูลท่ีเปนระบบตามปกติในชวงการวางแผนงานของโครงการยอย 
การเตรียมการและกระบวนการดำเนินโครงการเปนหลัก การติดตาม
กิจกรรมของโครงการ เสริมดวยการประเมินเชิงคุณภาพอยางเปนระยะ
ท่ีมุงเนนท่ีมิติเฉพาะดานใดดานหน่ึงของความคืบหนา ประสิทธิภาพและ
ผลลัพธของโครงการ

การฝกอบรม การเรียนรูและการบริหารจัดการความรู

นอกเหนือจากการฝกอบรมเพ่ือสรางเสริมศักยภาพขององคกรท่ีรับทุน
จากทุนพัฒนาสังคมและกองทุนประชาสังคมแลว ยังมีการจัดต้ังเวที
การแลกเปล่ียนความรูในหลายระดับดวยกัน เพ่ือสรางเสริมศักยภาพ
ของชุมชนและองคกรประชาสังคมท่ีเขารวมโครงการและประกันผลลัพธ
ของโครงการอีกดวย กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนไดเปดโอกาส
ใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ
นำรองและโครงการยอยในดานตางๆ เพื่อประโยชนในการนำเอา
บทเรียนท่ีไดจากการดำเนินโครงการมาใชในการปรับแผนงานในระดับ
ทองถิ่นและจังหวัด คณะกรรมการกำกับดูแลและที่ปรึกษาโครงการ
เปนเวทีใหผูแทนจากหนวยงานรัฐภาคเอกชนและองคกรประชาสังคม
ไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันเก่ียวกับนโยบาย ความรวมมือ ความคืบหนา
ของโครงการ อุปสรรคและบทเรียนท่ีไดรับจากโครงการ การปรึกษาหารือ
ท้ังในระดับทองถ่ินระดับชาติและระดับนานาชาติซ่ึงมีรากฐานอยูบนความรู
ที่กลั่นกรองมาจากประสบการณในการดำเนินโครงการมีสวนชวยให
บทเรียนไดรับการแลกเปล่ียนและเผยแพรในวงกวาง

ปจจัยที่มีอิทธิพลที่สำคัญตอการดำเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค
ของโครงการในดานการพัฒนาและขัดเกลาแนวทางการดำเนินการ
ระดับทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพที่สามารถนำไปปรับใชไดในทองที่อื่น
ที่ไดรับผลกระทบไดสำเร็จคือ การพัฒนาและใชระบบการติดตาม
และประเมินผลโครงการที่งาย ยืดหยุนและมีประสิทธิภาพ
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องคประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล

ระบบการติดตามและประเมินผลของโครงการประกอบดวยองคประกอบ
หลายสวนท่ีออกแบบเพ่ือเอ้ืออำนวยใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ืองและ
เพ่ือตรวจสอบความถูกตองแมนยำของขอมูลและการนำขอมูลจากแหลง
ตางๆ มาเปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบความถูกตอง (triangulate) 
มีการแบงความรับผิดชอบในการใชระบบการติดตามประเมินผลระหวาง
คณะกรรมการดำเนินโครงการในระดับหมูบาน องคกรประชาสังคม
และเครือขาย วิทยากรกระบวนการของชุมชนและผูประสานงานระดับจังหวัด 
ผูบริหารของ LDI และธนาคารโลกการฝกอบรมและความชวยเหลือ
ทางวิชาการมีจุดประสงคเพ่ือสรางศักยภาพขององคกรทองถ่ินและ LDI 
ในการดำเนินกิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามแบบมีสวนรวมโดยชุมชนและองคกรประชาสังคม ในฐานะ
ที่เปนสวนหนึ่งของการออกแบบและการดำเนินโครงการที่ไดรับการ
สนับสนุนจากทุนพัฒนาชุมชน คณะกรรมการดำเนินโครงการ
ของหมูบานและองคกรท่ีไดรับเงินสนันสนุนเปนผูกำหนดตัวช้ีวัดสำหรับ
กิจกรรมเฉพาะของตนเองและติดตามความคืบหนาสูเปาหมายท่ีกำหนด
ดวยความชวยเหลือจากวิทยากรกระบวนการประจำชุมชนและ
ผูประสานงานจังหวัดการติดตามผลแบบเนนการมีสวนรวมของชุมชน
น้ันนอกเหนือจากตองการท่ีจะติดตามความคืบหนาของการดำเนินการ
แลวยังมีจุดประสงคเพ่ือสรางความรูสึกของการเปนเจาของโครงการและ
สรางพลังความเขมแข็งแกผูท่ีไดประโยชนจากโครงการ และเสริมสราง
ความรับผิดชอบและความโปรงใสในการดำเนินการอีกดวย

การติดตามภายใน

วิทยากรกระบวนการและผูประสานงานระดับจังหวัดเปนผูจัดเตรียม
รายงานความกาวหนาของโครงการประจำซ่ึงติดตามปจจัยนำเขา (input) 
ผลผลิต (output) มีการปอนขอมูลเขาระบบคอมพิวเตอรอยางงาย 
เพื่อการบริหารจัดการขอมูลโดย LDI

การดูแลตรวจสอบโดย LDI

เจาหนาที่และผูบริหารของ LDI เปนผูรับและตรวจสอบรายงานความ
กาวหนาของโครงการ และใชขอมูลท่ีไดรับในการติดตามการดำเนินการ
และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และปรับกระบวนการและขั ้นตอนให
เปนไปตามน้ันอยางเหมาะสม ตลอดจนสงเสริมการเรียนรูในเวลาเดียวกัน

การตรวจสอบบัญชีและการเงิน

มีการจัดทำการตรวจสอบบัญชีประจำปตลอดจนการประเมินการบริหาร
การเงินและการจัดซื้อจัดจางอยางเปนระยะๆ เพื่อเสริมการติดตาม
ตรวจสอบการใชจายเงินขององคกรชุมชนและองคกรประชาสังคม
แบบมีสวนรวม ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของการกำกับดูแลโครงการ
ของธนาคารโลก

แผนภาพท่ี 1: หวงโซของผลสัมฤทธ์ิของโครงการนำรอง

Outputs

Outcome

Development
Objective

Goal Increased trust as a
foundation for peace

Increased “space” or interaction
within and among communities
and between communities and

the state

Outcome 1:
Strengthened community
capacity and social capital

Output 1:
Block Grants

Output 2:
Training

Output 3:
Learning Output 4:

PPF Grants

Output 5:
Knowledge

Management

Output 6:
Project

Management

Outcome 2:
Strengthened capacity and

extended reach of civil
society organizations

Outcome 3:
Increased awareness and

knowledge of local
participatory processes
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การศึกษาพิเศษ

มีการจัดทำการศึกษาพิเศษอยางเปนระยะในประเด็นปญหาที่พบใน
ระหวางการดำเนินงานท่ีเห็นควรท่ีจะตองศึกษาเพ่ิมเติม ในชวงปแรก
ของการดำเนินโครงการ LDI ไดจัดพิมพรายงานช่ือ การเรียนรูชุมชน 
รวมเรียนรู คนหาทุนและขุมพลังเพื่อสรางสรรคชุมชน2 ซึ่งเปนการ
บรรยายถึงประสบการณและการเรียนรูจากกระบวนการประเมินชุมชน
แบบมีสวนรวมที ่จัดทำในชุมชนที ่เขารวมโครงการเกาแหงแรก
กำลังมีการกำหนดหัวขอที่จะทำการศึกษาตอไปอยูในขณะนี้

การสำรวจความไวเนื้อเชื่อใจ

การสำรวจความไวเน้ือเช่ือใจมีจุดประสงคเพ่ือประเมินความเปล่ียนแปลง
ของระดับความไวเน้ือเช่ือใจในกลุมสมาชิกของชุมชน และความสัมพันธ
ระหวางความไวเนื ้อเชื ่อใจ ความมั่นคงปลอดภัยและความมั่นใจ 
และรูปแบบของ “พื้นที่” หรือปฏิสัมพันธ การสัมภาษณครอบครัว
ท่ีไดรับผลกระทบแบบเจาะลึกทุกๆ คร่ึงปในชุมชมเปาหมายหน่ึงชุมชน
ในแตละจังหวัดในโครงการทำพรอมกันกับการสำรวจความคิดเห็นของ
สมาชิกคณะกรรมการหมูบานผานแบบสอบถามประจำป เพ่ือประเมิน
พลวัตทางปจเจกบุคคล/สังคมและโครงสรางของทุนทางสังคม 
การสัมภาษณรอบแรกนั้นทำในเดือนมิถุนายน 2553 มีการกำหนด
การสัมภาษณรอบท่ีสองและการสำรวจความคิดเห็นผานแบบสอบถามใน
เดือนมกราคม 2554

การประเมินผูไดรับประโยชนจากโครงการ

การประเมินผูไดรับประโยชนจากโครงการประจำปใชเทคนิคการสัมภาษณ
แบบพูดคุยและการสนทนากลุมยอย (focus group) กับผูที่ไดรับ
ประโยชนจากโครงการกลุมเปาหมาย เจาหนาที่การปกครองทองถิ่น
และผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ เพ่ือประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมที่ไดรับเงินสนับสนุนจากโครงการ การประเมินรอบแรก
จะทำในเดือนธันวาคม 2553 และจะทำซ้ำทุกๆ ป

กลไกการรองทุกขและการชดเชยคาเสียหาย

ระบบติดตามและประเมินผลมีกระบวนการสำหรับรับเร่ืองรองทุกขและ
การอุทธรณ ภายในชุมชนและตำบล/เทศบาลที่เขารวมโครงการ

เวทีการเรียนรู

เวทีการเรียนรูและการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผูมีสวนไดสวนเสีย
ที่มีผูเขารวมในวงกวางอยางเปนประจำนั้นทำใหเกิดการทบทวน
ประสบการณและบทเรียนท่ีไดจากการดำเนินโครงการเพ่ือเปนพ้ืนฐาน
สำหรับการปรับปรุงเปล่ียนแปลงข้ันตอนในการดำเนินการและการพัฒนา
แนวทางดำเนินการใหมีประสิทธิภาพที่สามารถสราง “พื้นที่” เพื่อให
เกิดความไววางใจเพิ่มขึ้น

ภารกิจการกำกับดูแลโครงการของธนาคารโลก

ธนาคารโลกจะติดตามการดำเนินงานของโครงการเพ่ือทบทวนรูปแบบ
การบริหารจัดการ ความคืบหนาและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินโครงการ และทำงานรวมกันกับLDI ในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน

ทำนองเดียวกันกับการออกแบบโครงการนำรอง ระบบการติดตาม
และประเมินผลของโครงการไดรับการออกแบบใหยืดหยุนตอการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปนระยะเพื่อใหสามารถตอบสนองกับประเด็น
ปญหาและคำถามที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการดำเนินการ

2ทุนทางสังคม ท่ีมีการนิยามอยางกวางๆ โดยธนาคารโลก วา “มาตรฐานและ
เครือขายท่ีเอ้ืออำนวยใหเกิดการลงมือดำเนินการรวมกัน” หมายความถึงสินทรัพย
ที่ปรากฏในความสัมพันธทางสังคม

กันยายน 2553

ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการ กรุณาติดตอสถาบันชุมชนทองถ่ิน
พัฒนา โทร. 662-2-621-7810-2 แมร่ี จัดด ภมรรัตน ตันสงวนวงษ 
หรือซาราห อดัม ไดท่ีธนาคารโลก สำนักงานกรุงเทพฯ
โทร. 662-2-686-8361 หรือท่ี pchockanapitaksa@worldbank.org

เอกสารน้ีจัดทำภายใต SPF Grant TF094106
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ชุดเอกสารเผยแพรความรู
ฉบับที่ หัวขอ
1.                             อิทธิพลของการวิจัยดานความขัดแยงตอการออกแบบโครงการนำรองเพื่อเนนบทบาทของชุมชน
                                ในการแกไขสถานการณความขัดแยง
2. บทบาทหญิงชายและการพัฒนาในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากความขัดแยงของประเทศไทย
3. การพัฒนาที่เล็งเปาหมายไปยังเยาวชนและชุมชนเปนตัวขับเคลื่อน ผลสัมฤทธิ์และบทเรียน 
4. ลักษณะโครงการ
5. การติดตามและประเมินผล
6. ทุนสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (CDD) ขอคนพบและบทเรียนเพื่อการประยุกตใช
7. กองทุนประชาสังคม ขอคนพบและบทเรียนเพื่อการประยุกตใช
8. บทเรียนจากโครงการอาชีพของเงินทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน
 ที่ไดรับผลกระทบจากความขัดแยง
9. บทเรียนการเปนผูประสานงานในพื้นที่ ดวยแนวทางที่ชุมชนเปนหลักในการขับเคลื่อน
10. การเขาถึงแหลงทุน กรณีศึกษามุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย
11. ฐานขอมูลศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต: บริบท พัฒนาการ การประยุกตใชและผลกระทบ
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