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ค�าน�า

คู่มือการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
การบรรลุผลสัมฤทธิ์เพื่อเด็กทุกคนคือหัวใจส�าคัญในการท�างานของของยูนิเซฟ ผลสัมฤทธิ์คือหลักฐานถึง
ความเปล่ียนแปลงในชวีติของเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิง่เดก็กลุม่ทีด้่อยโอกาสมากทีส่ดุ การมุง่ผลสมัฤทธิป์รากฏในการ
พัฒนาแผนยทุธศาสตร์ของยนิูเซฟ และสนบัสนนุการบรรลเุป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development 
Goals -SDGs)

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ หรือ RBM เป็นแนวทางการยกระดับการบรรลุผลสัมฤทธ์ิที่ได้รับการยอมรับกว้างขวาง
ในชมุชนการพฒันาและชมุชนการด�าเนนิงานด้านมนษุยธรรมระหว่างประเทศ ซ่ึงผลสัมฤทธิท่ี์เป็นรปูธรรมในประเทศ
ที่ยูนิเซฟท�างาน ได้แก่ เด็กผู้ชายได้รับวัคซีนครบ และได้รับโภชนาการเพียงพอเพื่อให้เขาเติบโตอย่างมีสุขภาพดี 
เด็กหญิงได้รับการศึกษาและมีทางเลือกส�าหรับอนาคต เด็ก ๆ ได้รับความคุ้มครองจากความรุนแรง 

การบรหิารมุ่งผลสมัฤทธิไ์ม่ได้เป็นแนวคดิใหม่ส�าหรบัยนูเิซฟ เจ้าหน้าทีห่ลายต่อหลายคนใช้แนวทางนีใ้นการท�างาน
เป็นประจ�าอยูแ่ล้ว คูมื่อการบรหิารมุ่งผลสมัฤทธิเ์ป็นส่วนหนึง่ของชดุการเรยีนรูท้ีค่รอบคลมุ (ประกอบด้วย หลกัสตูร
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และการฝึกอบรมแบบตัวต่อตัว) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับการใช้การบริหาร
มุง่ผลสมัฤทธิใ์นทกุแผนงาน ทกุทมีงานและส�านกังานของยูนเิซฟทกุแห่ง เพือ่ให้เจ้าหน้าทีส่ามารถด�าเนนิงานคุม้ครอง
สิทธิของเด็กทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การบรรลผุลสัมฤทธิส์�าหรบัเดก็เร่ิมต้นด้วยการวางแผนทีดี่ ซึง่มผีลสมัฤทธิเ์ป็นเป้าหมายสงูสดุ ซึง่เราจะต้องออกแบบ
แผนงานที่สามารถวัดผลและน�าไปปฏิบัติได้จริง การบรรลุสัมฤทธ์ิผลยังมีความหมายรวมถึงความพยายามอย่าง
ไม่ย่อท้อเพื่อให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิผลของการจัดท�าแผนงานส�าหรับเด็กร่วมกับพันธมิตร คู่มือ RBM นี้ให้แนวทาง
ปฏิบัติส�าหรับการวางแผนงานที่สามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมแก่เด็กได้

แผนงานที่ออกแบบอย่างดีจะต้องติดตามผลได้ เพื่อให้สามารถติดตามความก้าวหน้าของแผนงานและปรับเปลี่ยน
แก้ไขให้ถูกต้อง ซ่ึงแผนงานที่ดีจะต้องพร้อมต่อการถูกประเมินตลอดเวลา และการประเมินเหล่านี้จะช่วยให้เรา
สามารถเรยีนรูถ้งึประสทิธภิาพของยทุธศาสตร์ทีน่�ามาใช้ การใช้ RBM อยา่งต่อเนือ่งช่วยให้เราเข้าถงึเดก็กลุ่มทีด้่อย
โอกาสมากทีส่ดุและสามารถรายงานผลเหล่านีต่้อสาธารณะ รฐับาล พนัธมติรการพัฒนา ผูบ้รจิาค และคณะกรรมการ
บริหารของเราได้รับทราบ

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า คู่มือ RBM ฉบับนี้และเอกสารอื่น ๆ ในชุดการเรียนรู้ RBM ของยูนิเซฟ จะสามารถสนับสนุน
เจ้าหน้าที่และพันธมิตรของยูนิเซฟในการยกระดับเป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบที่ยั่งยืนต่อเด็ก

ชาเนลลี ฮอลล์
รองผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคสนาม 
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อักษรย่อ

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

CRC Convention on the Rights of the Child

CSO Civil society organization

DHS Demographic and Health Survey

HACT Harmonized Approach to Cash Transfers

IMERP Integrated monitoring, evaluation and research plan

MICS Multiple Indicator Cluster Survey

M&E Monitoring and evaluation

MoRES Monitoring Results for Equity System

NGO Non-governmental organization

RAM Results Assessment Module

RBM Results-Based Management

SDGs Sustainable Development Goals

SMS Short message service (text messaging)

SMART Specific, measurable, achievable, relevant, time-bound

ToRs Terms of Reference

UNDAF United Nations Development Assessment Framework

UNEG United Nations Evaluation Group 

UNDG United Nations Development Group

WASH Water, sanitation and hygiene
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บทน�า

ความเป็นมา
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (RBM) คือแนวทาง

บริหารจัดการที่มุ่งสร้างความเช่ือมั่นว่า ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกคนจะมีส่วนร่วมในการก�าหนดและนิยามผลสัมฤทธ์ิ

ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกรณีของยูนิเซฟ ผลสัมฤทธิ์

เหล่านี้มีเป้าหมายส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางบวกต่อเด็ก 
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ความส�าคัญกับการตัดสินใจท่ีมีหลักฐานรองรับซ่ึงปรากฏ
อยู่ในการด�าเนินแผนงานของยูนิเซฟตลอดหลายทศวรรษ

โครงสร้างพ้ืนฐานของ RBM ประกอบด้วย การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ซึ่งเป็นรากฐานส�าหรับ
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน การก�าหนดผลสัมฤทธิ์ที่สามารถวัดผลได้ ยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองต่อความ
เสี่ยง การติดตามผล การรายงานความก้าวหน้าและการประเมินโครงการอย่างเป็นระบบ 

แม้ว่า RBM จะน�าไปสู่การออกแบบแผนงานที่ดียิ่งขึ้น แต่ยังสามารถพัฒนาการออกแบบให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม
ด้วยการใช้แนวทางแบบองค์รวมในการด�าเนนิงานแผนงาน การตดิตามผล การประเมนิผล การรายงาน และ
การบริหารจัดการ ทั้งนี้ เอกสารซึ่งจัดพิมพ์ในปี 2012 ที่ชื่อ Results-Based Management in the United 
Nations Development System: Progress and challenges ระบุไว้ว่า

แนวทางการบรหิารมุง่ผลสมัฤทธิใ์ห้ความส�าคัญกบัการพฒันาแผนยทุธศาสตร์ การจดัท�าเอกสารแผนงาน
ประเทศ และตารางผลสัมฤทธิ์อย่างยิ่ง แต่ส่วนใหญ่แล้ว “การบริหาร” เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามแนวทาง
ดังกล่าวนี้ที่มีการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาแผนงานยังเกิดขึ้นน้อยมาก1

นอกเหนือจากความส�าคัญของผลสัมฤทธิ์ในตัวเองแล้ว การยกระดับการบริหารเพื่อผลสัมฤทธิ์จะยิ่งมีความ
ส�าคญัมากขึน้ในบรบิททีม่ทีรัพยากรจ�ากดั และท่ามกลางการเรยีกร้องจากผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีหลกัให้เปิดเผย
ข้อมูลความคุ้มค่าของเงิน ทั้งนี้ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ยังต้องการขีดความสามารถด้าน RBM 
ทีแ่ขง็แกร่งยิง่ขึน้จากทัง้ยนูเิซฟและพันธมติรเพือ่ให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระดับประเทศไปพร้อมกับยดึม่ัน
ในหลักการความสอดคล้องเชื่อมโยงขององค์การสหประชาชาติ
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เพื่อปรับปรุงคุณภาพของแผนงาน ยูนิเซฟก�าลังปรับปรุงการประยุกต์ใช้แนวทาง RBM โดยท�างานร่วมกับ
ทุกหน่วยงานในองค์กร คู่มือฉบับน้ีเป็นส่วนหนึ่งของชุดการเรียนรู้ RBM ซ่ึงมีเนื้อหาสามส่วน รวมถึงการ
ฝึกอบรมออนไลน์ และการฝึกอบรมตัวต่อตัว ชุดการเรียนรู้น้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะของบุคลากร
และศักยภาพขององค์กรด้าน RBM ภายในยูนิเซฟ ดังนั้น ชุดการเรียนรู้นี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่
ครอบคลุมย่ิงขึ้นในการยกระดับการใช้งาน RMB ในยูนิเซฟ ซึ่งยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยการจัดหาและ
พัฒนาแนวทางและเครื่องมือ กลไกการบริหารจัดการการด�าเนินงาน การสนับสนุนด้านวิชาการ และ
การประกันคุณภาพ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการใช้งาน RMB และการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นทั่วส�านักงานยูนิเซฟ

จุดประสงค์
คู่มือฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการใช้งาน RBM ในยูนิเซฟ โดยสานต่อจากคู่มือ 
Results- Based Management Handbook ซ่ึงกลุ่มพัฒนาสหประชาชาติ (United 
Nations Development Group) ได้ด�าเนินการไว้ โดยปรับให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ 
แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการของยูนิเซฟ

คู่มือฉบับนี้จะเป็นเอกสารอ้างอิงซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่ยูนิเซฟสามารถทบทวนและเข้าใจแนวทาง RBM 
ได้ลกึซึง้ยิง่ขึน้ในการท�างานประจ�าวันและในทกุข้ันตอนของวงจรแผนงาน นอกจากนี ้คูมื่อฉบับนียั้งสนบัสนนุ
การเรียนรู้และความร่วมมือภายในทีมและและส�านักงานอีกด้วย

จากจุดมุ่งหมายข้างต้น คู่มือฉบับนี้จะสามารถน�าไปสู่: 
• ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ RBM ของเจ้าหน้าที่ยูนิเซฟที่เพิ่มมากขึ้น 
• การใช้งาน RBM ที่จริงจังมากขึ้นกว่าเดิม
• การยกระดับการด�าเนินงานของยูนิเซฟให้สามารถบรรลุผลการพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น
• ขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ยูนิเซฟในการสนับสนุนรัฐบาลและพันธมิตรการพัฒนาในการใช้ RBM 

เพิ่มมากขึ้น
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กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลักของคู่มือฉบับนี้คือเจ้าหน้าที่ยูนิเซฟ แนวทางการบริหาร
มุง่ผลสัมฤทธ์ิสามารถน�าไปปรบัใช้ไดก้บัทกุประเดน็การด�าเนนิงานและส�านกังาน
ยูนิเซฟทุกแห่ง ทุกแผนงานและทีมงาน ภายใต้สถานการณ์เปราะบางและ
การให้ความช่วยเหลอืดา้นมนษุยธรรมนัน้ RBM สามารถใช้งานไดอ้ยา่งคลอ่งตัว 
และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์เพื่อเอื้อต่อการเร่งการวางแผนและ
การติดตามผล 

ในบริบทการพัฒนาในประเทศรายได้ปานกลางถึงสูง และบริบทการพัฒนาประเทศที่มีศักยภาพสูง RBM 
สามารถช่วยยูนิเซฟในการสนับสนุนรัฐบาลให้ผนวกหลักการสิทธิเด็กเข้าไปในการวางแผนและการจัดท�า
งบประมาณของรัฐ ทั้งนี้ ผู้จัดการระดับสูงจะมีบทบาทพิเศษในการเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าท่ี
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ก้าวไปเป็นผู้จัดการผลสัมฤทธิ์ที่ประสบความส�าเร็จ โดยคู่มือฉบับนี้สามารถน�าไปใช้หรือ
ประยุกต์ใช้ในการท�างานร่วมกับพันธมิตรได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ลิงก์บางส่วนในคู่มือฉบับนี้สามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่ยูนิเซฟเท่านั้น

โครงสร้าง
คู่มือฉบับนี้มีหกบทด้วยกัน ได้แก่ :
 บทที่ 1. การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยสังเขป

 บทที่ 2. การวางแผนมุ่งผลสัมฤทธิ์

 บทที่ 3. การด�าเนินงานเพื่อการบริหารเพื่อผลสัมฤทธิ์

 บทที่ 4. การติดตามผลสัมฤทธิ์ 

 บทที่ 5. การประเมินผลสัมฤทธิ์ 
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การบรหิารมุง่ผลสมัฤทธิ์โดยสงัเขป

บทที่

ที่ยูนิเซฟ การบรหิารมุง่ผลสัมฤทธิ์สนบัสนุนการประสานความรว่มมอืระหวา่งผูเ้กี่ยวขอ้ง
จากหลายฝ่ายเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายต่อชีวิตของเด็ก แนวทางนี้
รวมถงึการวางแผนและการตดิตามความส�าเรจ็ของผลการด�าเนนิงานเพื่อสนบัสนนุการ
ด�าเนินแผนงานที่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้จริง การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ รวมทัง้การจัดท�ารายงานผลที่ครอบคลุม
และนา่สนใจมากขึน้ ซ่ึงเหลา่นีล้ว้นอาศยัการวางแผน ทัง้นี ้ความส�าเรจ็และการน�าเสนอ
ถึงความส�าเร็จไม่ได้หมายถึงการด�าเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นไปแล้วเท่านั้น แต่หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงกับผู้คนในพื้นที่ ด้วยเหตุนี้ การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

จึงสามารถใช้งานได้ตลอดทุกช่วงของวงจรแผนงาน และรวมถึงทุกส�านักงาน 
ทุกแผนงานและทีมงานทัง้หมดของยูนิเซฟ

  ใช้บทนี้เมื่อไหร่:
• ทุกขั้นตอนในวงจรแผนงาน
• เมือ่ต้องการค�าแนะน�าหรือเมือ่ทบทวนประเด็น

ต่าง ๆ ของ RBM 
• เม่ือต้องการแลกเปล่ียนมุมมองหรือความเห็น

เกี่ยวกับ RBM กับผู้อื่น 

  ใครควรใช้บทนี้:
• เจ้าหน้าที่ยูนิเซฟ
• พันธมิตรของยูนิเซฟ

ภาพรวมของบทนี้:
• การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์คืออะไร
• หลักการของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
• ท�าไมยนูเิซฟจงึเลอืกใช้การบริหารมุ่งผลสมัฤทธิ์
• ประโยชน์ของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
• การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิเกี่ยวข้องกับงานของ

เราหรือไม่
• ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยของการบริหารมุ่งผล

สัมฤทธิ์ 
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การบรหิารมุ่งผลสมัฤทธิเ์ป็นเร่ืองของ
ความเปลี่ยนแปลง

ความเปล่ียนแปลงที่เราต้องการจะก�าหนดทิศทาง
ของเรา ใน RBM เราไม่ได้เร่ิมต้นการวางแผนงาน
ด้วยกิจกรรมที่คิดเอาไว้ (เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ หรอืการประชมุพหภุาคี) แต่เราเริม่ต้นวางแผน
งานด้วยการมองไปถึงปลายทางว่า เราต้องการจะ
สร้างความเปลีย่นแปลงแบบไหนให้เกดิขึน้แก่เดก็ ๆ  
(เช่น ลดอัตราการเสียชีวิต เพิ่มการเข้าถึงน�้าสะอาด 
พฒันาผลลัพธ์การเรยีนรู ้และลดความรนุแรงต่อเดก็ 
เป็นต้น) ซึ่งการวางแผนงานจะตั้งอยู่บนฐานความ
เข้าใจสถานการณ์ที่ครอบคลุมรอบด้าน 

ขั้นต่อไป เราจะพิจารณาถึงผลการด�าเนินงานใน
ระยะกลางและระยะสั้นที่คิดว่า จะสร้างความแตก
ต่างให้เกดิขึน้ได้ตลอดจนยทุธศาสตร์และกจิกรรมที่

เราเชื่อว่าจะน�าพาเราเข้าไปอยู่ในทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงที่ต้องการ ซึ่งในหลาย ๆ กรณี ยูนิเซฟ
จะตัดสินใจเลือกทางเลือกต่าง ๆ ว่า จะด�าเนินการ
เพื่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงต่อเด็ก ๆ อย่างไรใน
ฐานะหนึ่งในพันธมิตรความร่วมมือท่ีท�างานร่วมกัน
เพ่ือให้สามารถบรรลเุป้าหมายวาระการพัฒนาแห่งชาติ

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิสัมพันธ์กับการเปลี่ยน
จุดหมายจาก สิ่งที่เราก�าลังท�าอยู่ (กิจกรรม) ไปสู่ 
การเปลี่ยนแปลงที่เราก�าลังสร้างขึ้น หรือสิ่งที่เรา
ก�าลังด�าเนินการให้เกิดข้ึน (ผลสัมฤทธิ์) ในกรณี
ของยูนิเซฟ RBM คือการสร้างความเช่ือม่ันว่า 
งานของเราสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดข้ึนได้
จริงในชีวิตของเด็ก ขณะที่เราบริหารการด�าเนิน
แผนงาน เราตดิตามความสมัพนัธ์ระหว่างงานทีก่�าลงั
ท�าอยู่กับความ

การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์คืออะไร?
เริ่มต้นกันด้วยการนิยามผลสัมฤทธิ์:

Result | ’ri’zvlt | v.
ผลสมัฤทธิ:์ ผลสมัฤทธิคื์อการเปล่ียนแปลงท่ีสามารถอธบิายหรอืวดัผลได้ในสถานการณ์
หรือเงื่อนไขหนึ่งซึ่งเป็นผลมาจากความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล

ดังนั้น การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์จึงหมายถึง:

เนื้อหาของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

“...ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ (หรือแนวทาง) ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนมีส่วนร่วมทัง้
โดยตรงหรือทางอ้อมต่อความส�าเร็จของผลสัมฤทธ์ิเหล่านัน้ และการสร้างความ
เช่ือมั่นว่า กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการจะน�าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ (ผลผลิต 
ผลลัพธ์ เป้าหมายระดับสูงหรือผลกระทบ) โดยผู้เกี่ยวข้องจะใช้ข้อมูลและหลักฐาน
จากผลการด�าเนนิงานเปน็ข้อมูลเพื่อการตดัสินใจในการออกแบบ การจัดหาทรพัยากร 
การด�าเนินแผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบและการจัดท�ารายงาน”
- United Nations Development Group,
 Results-Based Management Handbook, 2011
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เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงอย่างต่อเนื่อง ‘ที่อยู่
ข้างนอกนั้น’ เราได้รับความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบ
จากกจิกรรม แล้วน�ามาปรบัปรงุเพือ่ให้สามารถบรรลุ
ผลความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้ดียิ่งขึ้น

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of Change) คือ
สมมติฐานหรือข้อสันนิษฐานที่ว่า ปัจจัยน�าเข้า 
(inputs) ผลผลิตท่ีออกมา(outputs) และผลลัพธ์
(outcomes) ใดบ้างที่จ�าเป็นและเพียงพอต่อการ
สร้างผลสัมฤทธ์ิท่ีต้องการส�าหรับเดก็ โดยเราจะต้อง
ตรวจสอบความสอดคล้องและตรรกะของทฤษฎี 
จากนั้น เมื่อเริ่มด�าเนินการตามที่วางแผนเอาไว้ 
เราจะต้องติดตามผล ปรับแก้ และท�าการประเมิน
เพื่อตัดสินว่า การด�าเนินแผนงานของเราก�าลังสร้าง
ความเปล่ียนแปลงตามท่ีเราคาดหวังเอาไว้หรือไม่ 
(ดูภาพที่ 1.1)

หากปรากฏว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทางบวกเกิด
ขึน้กบัเดก็ ๆ  หรอืสิง่ทีเ่กดิขึน้กลบัแย่ลง การตดิตามผล 
การวิจัยและการประเมินผลจะช่วยให้เราค้นพบว่า 
เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ซึ่งการด�าเนินการเหล่านี้
ช่วยให้เราสามารถตอบค�าถามต่อไปนี้ได้:

• เราคดิและด�าเนนิการผิดพลาดเก่ียวกับกิจกรรม
และยุทธศาสตร์ที่จะน�ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ที่ต้องการหรือไม่ (ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของ
เราผิดพลาดหรือไม่)? หากเป็นเช่นนั้น เราจะ
ต้องด�าเนินกิจกรรมและใช้ยุทธศาสตร์อื่น ๆ 
ตามหลักฐานและการวิเคราะห์ที่สมเหตุสมผล 
จากนั้น จึงติดตามและประเมินผลว่า แนวทาง
ใหม่เหล่านีพ้าเราไปในทศิทางทีต้่องการหรือไม่?

• สมมติฐานของเราที่เกี่ยวกับเงื่อนไขเบื้องต้นท่ี
จะน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ยงัคงสมจริงหรอืไม่? หรอื
มีเหตุการณ์เหนือการควบคุมของแผน (ความ
เสีย่ง) เกดิขึน้และขดัขวางกระบวนการเปลีย่นแปลง
ที่ต้องการหรือไม่? หากเป็นเช่นน้ัน เราจะลด
ผลกระทบเชิงลบจากเหตุการณ์นั้นและ
ใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีให้เต็มที่ที่สุดได้
อย่างไร? หรือเรายังไม่ได้ด�าเนินกิจกรรมดีพอ 
หากเป็นเช่นนั้น เราจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ
ด�าเนินงานเสียใหม่

ภาพที่ 1.1. ภาพรวมการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์

เริ่มต้นที่นี่
และอ่านย้อน

กลับจากขวาไปซ้าย

ทฤษฎีความเปล่ียนแปลง

การรับฟังข้อคิดเห็นและเสนอแนะซ่ึงเป็นข้อมูลป้อนกลับเพื่อการพัฒนาการตรวจสอบ (feedback loop) 
(จากการติดตาม ประเมินผล การรายงาน และการย้อนกลับไปทบทวนแผน)

ผลลัพธ์
(การเปลี่ยนแปลง
ด้านการดําเนินงาน

ของบุคคลหรือสถาบัน)
 

ทําไม อะไรอย่างไร

ผลสัมฤทธิ ์ 
(การเปลี่ยนแปลงที่เราสร้างขึ้น)

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

การดําเนินงาน   

(สิ่งที่เราทํา)

ปัจจัยนําเข้า
(ทรัพยากร)

กจิกรรม &
ยุทธศาสตร์
(สิ่งที่เราทํา)

ผลผลิต
(การเปลี่ยนแปลง
ด้านศักยภาพ

ของบุคคลหรือสถาบัน)
 

ผลกระทบ
(การเปลี่ยนแปลง
ด้านสภาพความ
เป็นอยู่ของเด็ก)
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หากเราก�าลังสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ 
เราควรถามค�าถามดังต่อนี้:
• ความส�าเร็จที่มีอยู่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จที่มาก

ขึ้นได้อย่างไร? ยุทธศาสตร์แบบเดียวกันจะน�า
ไปสูส่มัฤทธิผ์ลเหมือนกันในพืน้ทีอื่น่ได้หรอืไม่? 
หรือในระดับที่มากขึ้นกว่าเดิมได้หรือไม่? 
จะต้องท�าอย่างไรให้เกิดผลเช่นนั้น? และเรา
จะสนับสนุนได้อย่างไร?

• เราก�าลังด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดเท่าที่เราท�าได้หรือไม่?

 โดยสรุป การใช้การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์คือ
การสงสัยใฝ่รู้ว่าความเปล่ียนแปลงจะเกิดขึ้นได้
อย่างไร และหมายถึงการใช้ความสามารถเชิง
ยทุธศาสตร์ในการกระตุน้การเปลีย่นแปลงเชิงบวก
ในระบบสังคม

อาจเปรียบได้ว่า การบริหาร 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ก็เหมือนการท�าอาหาร

การบรหิารมุง่สมัฤทธิเ์ปรยีบได้กบัการเตรยีมอาหาร
มื้อหนึ่ง นั่นคือคนอื่น ๆ ต้องมีส่วนร่วมด้วย (การมี
ส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี) พวกคณุเหน็พ้องถงึ
ชนิดของอาหารทีจ่ะท�า (วิสยัทศัน์ของการเปลีย่นแปลง
หรือผลที่คาดไว้) คุณมีต�าราอาหาร (ทฤษฎีการ
เปลีย่นแปลง) มเีครือ่งปรงุหรอืส่วนผสมตามต้องการ 
(ปัจจัยการน�าเข้า) พวกคุณปรุงส่วนผสมเข้าด้วยกัน
ในสัดส่วนและล�าดับที่เหมาะสม (การด�าเนินงาน)

ในขณะที่คุณปรุงอาหาร 
คุณจะต้องปรับอุณหภูมิ และ
ระยะเวลาในการปรงุซึง่ขึน้อยู่
กับสถานที่ที่คุณอยู่ (เปรียบ
เสมือนการตอบสนองต่อบรบิท 
วัฒนธรรม และเงื่อนไขท้อง
ถิ่นที่แตกต่างกันไป) ตลอด
กระบวนการนี้ คุณพยายาม

ป้องกันหรือแก้ปัญหาเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น 
มีคนถูกมีดบาดหรือถูกน�้าร้อนลวกในห้องครัว หรือ
อาหารไม่ย่อย (การบริหารความเสี่ยง) ซึ่งคุณจะ
เฝ้าดูเป็นระยะ ๆ ว่า อาหารจะมีหน้าตาอย่างไร 
(การติดตาม) 

หากคุณประสบความส�าเร็จ ในตอนท้ายของกระบวนการ
น้ัน ผลลัพธ์จะเป็นไปในเชิงบวกและสามารถวัดผลได้ 
(การประเมินผล) และคุณจะสามารถบอกเล่าเรื่อง
ราวการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ (การรายงาน) สิ่งที่
คุณจะได้รับ : มีคนท�างานอาหารเก่งขึ้น (ผลผลิต) 
อาหารอร่อย (ผลลพัธ์) และครอบครัวได้รบัประทาน
อาหารครบคณุค่าโภชนาการและมคีวามสขุ (ผลกระทบ)

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิคือแนวทาง
ส�าหรับทุกขั้นตอนของแผนงาน

การบรหิารมุ่งผลสัมฤทธ์ิส่งผลต่อการเลือกใช้แนวทาง
ในทุกขั้นตอนของวงจรแผนงาน ตั้งแต่การใช้หลัก
ฐานอ้างอิงเกี่ยวกับสถานการณ์หรือเง่ือนไขที่มีอยู่ 
การวเิคราะห์ แนวโน้มไปจนถงึการวางแผนยทุธศาสตร์ 
การด�าเนินงาน การติดตามผล การรายงานและ
การประเมนิผล ดภูาพท่ี 1.2 ส�าหรบัส�าหรบัภาพรวม
วงจรแผนงาน RBM ซ่ึงมีมีความเหมาะสมและ
เอื้ออ�านวยในบริบทสถานการณ์เปราะบางและ
การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

© UNICEF/Giacomo Pirozzi 2006
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การออกแบบ
แผนงานใหม่

 

การติดตามผล การดํานินงาน

หลักฐาน และ
การวิเคราะห์

 การประเมิน

การวางแผน
ยุทธศาสตร์การรายงาน

ภาพที่ 1.2. วงจรแผนงานการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์

 โดยสรุป ภาพรวมวงจรแผนงาน RBM 
มีลักษณะดังนี้:

• คุณรวบรวมผู้เกี่ยวข้องหลักที่สามารถท�าให้
สิทธิเด็กเกิดขึ้นได้จริง

• ทกุคนเข้าใจสถานการณ์ทีค่ณุต้องการแก้ปัญหา
• ระลึกถึงแหล่งทรัพยากรที่มีและสามาถใช้ได้ 

คุณร่วมกันสร้างภาพรวมการเปลี่ยนแปลง
ที่ต้องการ และวิธีการท่ีจะท�าให้เห็นได้ว่า 
การเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้น 

• คุณร่วมกันก�าหนดบทบาทและหน้าท่ีรับผิด
ชอบของผูเ้กีย่วข้องแต่ละคนตามการเปลีย่นแปลง
ที่ต้องการ

• คุณด�าเนินกิจกรรมตามล�าดับตามยุทธศาสตร์
ที่เลือกใช้ โดยค�านึงถึงจุดหมายปลายทาง

• คณุตรวจสอบว่าคณุก�าลงัขบัเคลือ่นไปในทศิทาง
ที่ถูกต้องหรือไม่ และมีผลสัมฤทธิ์อะไรเกิดขึ้น
แล้วบ้าง

• คุณจัดการกับความเสี่ยงและใช้ประโยชน์จาก
โอกาสใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น

• คุณรายงาน เรียนรู้ และปรับปรุงแก้ไขตลอด
กระบวนการ
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แม้ว่าขัน้ตอนแต่ละขัน้ถกูสร้างขึน้โดยสมัพนัธ์ซึง่กนั
และกัน แต่ในทางปฏิบัติแล้ว กระบวนการมีพลวัต 
เกิดข้ึนซ�า้ ไม่ตายตัวและไม่เป็นเส้นตรง ซึง่เป็นเหตผุล
ว่าท�าไมจึงสามารถออกแบบแผนงานขึ้นได้ใหม่ 
ซ่ึงเป็นกระบวนการท�างานร่วมซึง่จะช่วยส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนความเห็น การเรียนรู้และความคิด
สร้างสรรค์ร่วมกัน แทนท่ีการด�าเนินงานตาม ‘ค�าสัง่’ 

การใช้การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์  
หมายถึง การวางแผน การบรรลุ 
ผลส�าเร็จ และการน�าเสนอ 
ผลสัมฤทธิ์

ตามที่แสดงในภาพที่ 1.3 เราสามารถแบ่งวงจร
ออกเป็นสามข้ันตอนหลัก ได้แก่ การวางแผน 
การท�าให้บรรลผุลส�าเรจ็ และการน�าเสนอผลสัมฤทธ์ิ

การวางแผน

ในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ เราใช้หลักฐาน
และการวเิคราะห์เกีย่วกบับรบิททีเ่ราต้องการด�าเนิน
งาน – ท้ังบริบทในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
ซึง่ช่วยให้เราสามารถจ�าแนกสภาพปัญหาทีเ่ดก็ก�าลงั
เผชิญและสาเหตุที่ท�าให้เกิดสถานการณ์น้ัน 
เราจ�าเป็นต้องทราบข้อมลูเหล่านีเ้พือ่ท�าการวเิคราะห์ว่า 
เราต้องการให้สถานการณ์ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไรและเพือ่ใคร เราให้ความส�าคญักบัสถานการณ์
และสาเหตุท่ีต้องการแก้ไขเป็นอันดับแรก จากนั้น
เราก�าหนดเส้นทางการเปลีย่นแปลงสู่อนาคตทีต้่องการ 
(ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง) 

การออกแบบแผนงาน ประกอบด้วยการก�าหนด
ผลลัพธ์ ผลิตผลและยุทธศาสตร์ที่ต้องการเพื่อที่จะ

บรรลุผลส�าเร็จให้ได้ ขณะด�าเนินงาน เราจะต้อง
ทบทวนสมมตฐิานทีต่ัง้ขึน้ เราจะบรรเทาความเสีย่ง
เพื่อไปให้ถึงอนาคตที่ต้องการอย่างไร เราจะใช้
ประโยชน์จากโอกาสต่าง ๆ  และสร้างความสามารถ
ในการปรับเปลี่ยนและฟื้นคืนสู่สภาพเดิมเมื่อเกิด
เหตุการณ์ไม่คาดฝันได้อย่างไร และเราต้องสามารถ
สร้างความเชื่อมั่นได้ว่า เราจะสามารถวัดผลได้ว่า 
เราก�าลังมุ่งไปสู่ทิศทางที่หวังไว้หรือไม่ 

การบรรลุผลส�าเร็จ

การบรรลุผลส�าเร็จเริ่มต้นด้วยการด�าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์และกิจกรรมท่ีเลือกไว้ ซ่ึงหมายถึงการ
ให้ความส�าคัญกับการติดตามผลสัมฤทธิ์ตลอดการ
ด�าเนินงาน การเฝ้าจับตาที่ไม่เพียงเฉพาะสิ่งที่ก�าลัง
ท�าอยู่เท่านั้น หากรวมถึงการด�าเนินงานอื่น ๆ 
ทีต่่างส่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลงตามทีค่าดไว้เช่นกนั 
การวางแผนด้วยความคิดทีจ่�ากดัเฉพาะสิง่ทีต้่องการ
เปลี่ยนแปลงไม่เพียงพออีกต่อไป เราต้องมองไปถึง
สิง่ทีเ่ราก�าลงัสร้างความแตกต่างให้เกดิขึน้จริง ๆ  ด้วย

การน�าเสนอผลสัมฤทธิ์

การน�าเสนอผลสัมฤทธ์ิสัมพันธ์กับการประเมินผล
ความเปลี่ยนแปลงจากการด�าเนินงาน และการ
รายงานว่าเราได้สร้างการเปล่ียนแปลงเชงิบวกอย่างไร
และระดับไหน จากนั้น เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อ
ปรบัยทุธศาสตร์ กจิกรรม และจดัสรรทรพัยากรใหม่
หรือแม้กระทัง่ปรับเปลีย่นวสิยัทศัน์ความเปลีย่นแปลง 
(ผลสมัฤทธิ)์ ท่ีเราต้องการไปให้ถงึรวมทัง้ทฤษฎีต่าง ๆ  
เกี่ยวกับจะขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางนั้นให้ดีท่ีสุดได้
อย่างไร
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ภาพที่ 1.3. การประยุกตใชการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์:
 การวางแผนเพื่อผลสําเร็จและการนําเสนอผลสัมฤทธิ์

การบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์

การวางแผน
ผลสัมฤทธ์ิ

 การแสดง
ผลสัมฤทธิ์

• การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
เชิงเหตุและผล

• การจัดล�าดับความส�าคัญ
• ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
• การก�าหนดผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ
• การประเมินสมมติฐานและ

ความเสี่ยง
• ใส่ข้อมูลทั้งหมดลงในกรอบ 

ผลสัมฤทธิ์และการอธิบายทฤษฎี
ความเปลี่ยนแปลง 

• การประเมินความสามารถ 
ในการถูกประเมิน

• การพัฒนาแผนการติดตามผล

การด�าเนินงาน:
• การติดตามการด�าเนินงาน
• การปรับเปลี่ยนและแก้ไขเพื่อ

ป้องกันการเกดิความผดิพลาดซ�้า
• การจัดการความเสี่ยง
• การประกันคุณภาพและ 

ข้อเสนอแนะ

การติดตามผล:
• เครื่องมือและแนวทางการ

ติดตามผล
• การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
• การสื่อสารและการรายงาน
• การตัดสินใจและการแก้ไข 

เพื่อป้องกันความผิดพลาด 
ที่เกิดขึ้นซ�้า

การประเมินผล:
• การประเมินความส�าเร็จ
• การจัดท�าเอกสารและด�าเนิน

การตามบทเรียนที่ได้รับและ 
ข้อเสนอแนะ

• การเตรียมการความเห็น 
จากฝ่ายบริหาร 

การรายงาน:
• รูปแบบรายงาน
• การทบทวนกรอบผลสัมฤทธิ์

และแผนการติดตามผล
• การเคลื่อนจากกิจกรรม 

ไปสู่ผลลัพธ์
• การเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนและ

ประยุกต์ใช้

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นกระบวนการที่สอดคล้อง บูรณาการและเกิดขึ้นซ�้ าซ่ึงสามารถ
 

ใช้แนวทางนี้ได้ตลอดทัง้วงจรแผนงาน โดยแต่ละช่วงและแต่ละก้าวของวงจรจะสร้างขึ้นมาจาก
ขัน้ตอนก่อนหน้า อีกทัง้แต่ละช่วงและแต่ละก้าวของแผนงานจะส่งผลต่อขัน้ตอนในระยะต่อไป
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หลักการของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
หลักการต่าง ๆ ที่สามารถน�ามาใช้เปน็แนวทางปฏิบัติของ RBM และใช้อ้างอิงในแต่ละ
ขัน้ตอนต่าง ๆ  ของวงจรแผนงานได้ ได้แก่ การด�าเนินงานแบบนับร่วมทุกคน (broad-
based application) ความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล (efficiency and effectiveness) 
ความรบัผดิชอบที่ตรวจสอบได ้( accountability) การมีสว่นรว่มของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 
(stakeholder engagement) ความโปรง่ใส (transparency) ความเรยีบงา่ย (simplicity) 
และการเรียนรู้ (learning) 

การด�าเนินงานแบบนับร่วมทุกคน 
(Broad-based application)

ยูนิเซฟใช้การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ทั่วทั้งองค์กร 
เพ่ือให้แนวทางการมุ่งผลสัมฤทธิ์ปรับใช้ได้กับทุก
ภารกิจ กิจกรรม ยุทธศาสตร์ แผนงานและนโยบาย 
ซึง่ต้องอาศยัความร่วมมือจากทกุภาคส่วนของหน่วย
งานเพ่ือเปล่ียนวัฒนธรรมและมีการปฏิบัติตาม
แนวทางนี้ในทุกระดับ ดังที่แสดงในรูปท่ี 1.4 
ซึ่งนอกจากเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะและความสามารถ
แล้วนั้น จะต้องอาศัยการบูรณาการเครื่องมือและ
วธิกีารทีมุ่ง่ผลสมัฤทธิใ์ห้เป็นส่วนหนึง่ของวฒันธรรม
และระบบบริหารของยูนิเซฟ ซ่ึงหมายถึงการปรับ
เปลี่ยนให้กระบวนการบริหารจัดการของยูนิเซฟ
เป็นไปในลักษณะองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

ความมปีระสทิธภิาพและประสทิธิผล 
(Efficiency and effectiveness)

การบรหิารมุง่ผลสมัฤทธิต์ัง้อยูบ่นพนัธกจิทีจ่ะบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งการแปลงปัจจัยน�าเข้าที่มีอยู่ให้
เป็นกิจกรรมต่าง ๆ และเป็นผลลัพธ์ด้วยวิธีที่คุ้มค่า
และมีประสิทธิภาพมากที่สุด การบริหารลักษณะนี้
ช่วยให้เรามุ่งตรงไปยังเป้าหมายการท�างาน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเม่ือเกิดความล้มเหลว เกิดปัญหา 
อุปสรรค และสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง 
การก�าหนดผลสัมฤทธ์ิอย่างชัดเจนจะช่วยให้เรา
สามารถตรวจสอบข้อเทจ็จริงเม่ือต้องคาดการณ์เกีย่ว
กบัเวลาและทรัพยากรทีจ่�าเป็นในการบรรลเุป้าหมาย

ภาพที่ 1.4. RBM:แนวทางเชิงองคกรในการเสริมพลังกระบวนการบริหาร เครื่องมือและทักษะของเจาหนาที่

วิธีการเชิงระบบ
(system approach)

ทักษะและ
คุณภาพ

ของ RBM ใหม่

 เครื่องมือ
และวิธีการ

กระบวนการ
จัดการที่ดีขึ้น

เงื่อนไขในการ
ดําเนินการ RBM

 

การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรม
และการปฏิบัติ

 

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
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ภาพที่ 1.4. RBM:แนวทางเชิงองคกรในการเสริมพลังกระบวนการบริหาร เครื่องมือและทักษะของเจาหนาที่

วิธีการเชิงระบบ
(system approach)

ทักษะและ
คุณภาพ

ของ RBM ใหม่

 เครื่องมือ
และวิธีการ

กระบวนการ
จัดการที่ดีขึ้น

เงื่อนไขในการ
ดําเนินการ RBM

 

การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรม
และการปฏิบัติ

 

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 
(Accountability)

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมใน
การท�างานด้วยความชัดเจนของหลักการความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ซ่ึงเป็นที่รับรู้ระหว่าง
เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ความส�าเร็จใน
กระบวนการต่าง ๆ สู่ผลสัมฤทธิ์อาศัยการก�าหนด
บทบาทและความรับผิดชอบ และการสร้างกลไก
การทบทวนและการตัดสินใจที่ชัดเจน

การมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
(Stakeholder engagement)

การบริหารมุง่ผลสมัฤทธิป์ระกอบการท�างานร่วมกัน
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับต่าง ๆ เพื่อบรรลุวิสัย
ทัศน์และความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการร่วมกัน ซ่ึงผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึง องค์กรรัฐบาลในระดับ
ประเทศ ภมูภิาค และท้องถิน่ ภาคเอกชน ส่ือมวลชน 
องค์กรภาคประชาสังคม เด็กผู้หญิง เด็กผู้ชาย 
ครอบครัวของเด็ก ๆ เหล่านั้นและชุมชนของพวก
เขา ซึง่สิง่ส�าคญัทีส่ดุคอืการท�างานร่วมกบัประชากร
ทีไ่ด้รบัผลกระทบในสถานการณ์ความช่วยเหลอืด้าน
มนุษยธรรม กระบวนการดังกล่าวท�าให้ผู้คนมารวม
ตัวกัน เพื่อใช้ความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่ต้องการและวิธีการที่ดีที่สุดในการ
จดัการและประสานงานระหว่างกันเพือ่ให้บรรลเุป้า
หมาย

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีความหมายในทุกขั้น

ตอนของวงจรแผนงาน โดยการสนับสนนุให้เกิดการ
ระดมความคิดร่วมถึงอนาคตท่ีต้องการและวิธีการ
ที่จะไปให้ถึง ซึ่ง RBM กลายเป็นส่วนหนึ่งของการ
ส่งเสรมิกระบวนการพฒันา กล่าวคอื แนวทางนีช่้วย
เสริมสร้างการประสานงาน การท�างานเป็นทีม 
การท�างานร่วมกัน การท�างานในลักษณะพันธมิตร
ความร่วมมือเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่าง
เป็นระบบ 

 

ความโปร่งใส (Transparency)

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิจะต้องเปิดกว้างส�าหรับ
การน�าเสนอและการสื่อสารข้อมูลการท�างานของ
พนัธมิตรทัง้หมดทีก่�าลงัท�างานร่วมกนัเพือ่เป้าหมาย
เดยีวกนั ซึง่จะท�าให้เรามรีะบบทีท่กุคนสามารถเหน็
ได้ชัดเจนว่า เราก�าลงับรรลผุลส�าเรจ็อย่างไรบ้าง และ
เราจะต้องปรับเปลี่ยนแปลงอะไรเพ่ือปรับปรุง
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล ซึง่การก�าหนดทฤษฎี
การเปล่ียนแปลงและการก�าหนดผลลัพธ์ที่ชัดเจน
และสามารถวัดผลได้จะส่งผลต่อการสื่อสารกับผู้ให้
ทุน รัฐบาลในทุกระดับ เด็ก ๆ และครอบครัวของ
พวกเขาได้ดียิ่งขึ้น 

ความเรียบง่าย (Simplicity)

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ควรมีความเรียบง่ายเท่าท่ี
จะเป็นได้ เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ ต่อการปฏิบัติ และ
การน�าไปใช้จริง

การเรียนรู้ (Learning)

การบริหารมุง่ผลสมัฤทธิด์�าเนนิการด้วยมมุมองทีจ่ะ
เรยีนรูถ้งึวธิทีีด่ทีีส่ดุในการบรรลผุลสมัฤทธิส์�าหรบัเดก็ 
และใช้ความรูน้ัน้ในการปรับเปล่ียนและปรบัปรงุแผน
งานและการด�าเนินงานของยูนิเซฟอย่างต่อเน่ือง 
ความชัดเจนถึงทิศทางที่ก�าลังด�าเนินไปช่วยให้เรา
เราสามารถปรับยุทธศาสตร์และกิจกรรมได้เมื่อ
มีข้อมูลใหม่ ๆ 

เด็กผู้หญิงในพื้นที่ที่เป็นมิตรกับเด็กซึ่งได้รับการสนับสนุนจากยูนิเซฟในค่ายผู้ลี้ภัย 
Markazi ส�าหรับชาวเยเมน ใน Obock ประเทศจิบูตี
© UNICEF/UNI191716/Rita
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ท�าไมยูนิเซฟเลือกใช้การ บริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระบบองค์การสไหประชาชาตใิช้ RBM เปน็แนวทางการบรหิารในช่วงปลายทศวรรษที่ 
1990 เพื่อยกระดับความเช่ือมโยงในการท�างาน ประสิทธิผลและความรับผิดชอบที่

ตรวจสอบได้ การทบทวนนโยบายขององค์การสหประชาชาติในปี 2007 จุดประกาย
ความพยายามในการพัฒนา RBM ในแต่ละหน่วยงานและในระดับประเทศ

นอกเหนือจากองค์การสหประชาชาติแล้ว รัฐบาล
ของประเทศต่าง ๆ  หน่วยงานรัฐ และภาคเอกชนให้
ความส�าคัญกับผลสัมฤทธิ์เช่นกัน เนื่องจากว่า 
ผูเ้สยีภาษ ีประชาชนและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีกลุม่ต่าง ๆ  
รวมท้ังประชากรกลุ่มเป้าหมายต่างเรียกร้องความ
รบัผดิชอบทีต่รวจสอบได้มากขึน้และต้องการเหน็ผล
สมัฤทธิท์ีพ่ิสจูน์ได้ ยิ่งไปกว่านัน้ งานด้านการพฒันา
ซึ่งยกระดับความเป็นมืออาชีพนั้นจ�าเป็นต้องแสดง
ให้เห็นถึงประสิทธิภาพและผลกระทบที่มากขึ้น 
นัน่คอื การใช้งาน RBM ของยนูเิซฟไม่ได้เป็นเพยีง
การตอบสนองต่อความนิยม แต่เพราะ RBM 
เป็นแนวทางการบริหารท่ีได้รับการยอมรับใน
ระดับสากลมายาวนาน 

เป้าหมายการพฒันาทีย่ั่งยืนหรือ SDGs (2016-2030) 
เป็นแรงผลักดันต่อการบรรลุผลสัมฤทธ์ิที่พิสูจน์ได้ 
กล่าวคือ SDGs เป็นวาระสากลที่สานต่องานเป้า

หมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ซึ่งให้ความส�าคัญ
กับรากเหง้าความยากจน ให้ความส�าคัญกับการ
นบัร่วมกลุม่คนท่ีมคีวามเปราะบางท่ีสดุและตระหนกั
ถึงความจ�าเป็นในการพัฒนาแบบบูรณาการและ
องค์รวม ซึ่งสร้างสมดุลของมิติทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมของการพัฒนาอย่างย่ังยืน ซึ่งการ
มุง่ไปสู่เป้าหมายทีเ่หน็พ้องร่วมกนันัน้ต้องมหีลกัฐาน
รองรับและมีแผนงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งทั้งหมดคือ
แนวทางของ RBM นั่นเอง 

แรงจูงใจสองประการของยูนิเซฟในการใช้แนวทาง 
RBM อย่างมีประสิทธิภาพคือ การสร้างความ
แตกต่างและการน�าเสนอผลสัมฤทธิ์

ยูนิเซฟมีแรงจูงใจหลักสองประการในการใช้ RBM 
อย่างมปีระสทิธภิาพ นัน่คอื การสร้างความแตกต่าง
และน�าเสนอผลสัมฤทธิ์

การสร้างความเปลี่ยนแปลง 
ส�าหรับเด็ก 

โดยสรปุแล้ว ‘เหตผุล’ ของการด�าเนนิงานของยนิูเซฟ
คือความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชีวิตของเด็ก ๆ อย่างเป็น
รูปธรรมและยั่งยืน ซึ่งการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์คือ
การสร้างผลสัมฤทธิ์ให้เกิดขึ้นแก่เด็กนั่นเอง 
ซึง่หมายถงึความสามารถในการเชือ่มโยงสิง่ทีย่นูเิซฟ
ด�าเนินงานกบัการสร้างความแตกต่างทีม่คีวามหมาย
ให้เกิดขึ้นในชีวิตของเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย
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“ยูนิเซฟก่อตั้งขึ้นโดยสมัชชาสามัญแห่งสหประชาชาติเพื่อสนับสนุนด้านการคุ้มครองสิทธิเด็ก 
เพื่อช่วยตอบสนองความต้องการขัน้พื้นฐานของเด็ก และเพื่อขยายโอกาสของเด็กในการเข้าถึง
ศักยภาพอย่างเต็มที่”

“ยูนิเซฟใช้แนวทางจากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและมุ่งมั่นที่จะก�าหนดสิทธิเด็กให้เป็นหลัก
จริยธรรมที่ยั่งยืน พร้อมไปกับการก�าหนดมาตรฐานสากลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีต่อเด็ก ๆ ”

− จาก UNICEF’s Mission Statement

สิทธิและผลสัมฤทธิ์

หาก RBM ช่วยให้ยูนิเซฟมุ่งความส�าคัญที่การ
เปลี่ยนแปลง แนวทางนี้จะช่วยให้องค์กรก�าหนดผล
ส�าเรจ็ มาตรฐานและบรรทดัฐานด้านสทิธมินษุยชน
ที่นิยามการเปลี่ยนแปลง การบริหารแบบมุ่งผล
สัมฤทธิ์จึงเป็นท้ังวิธีการและการตระหนักถึง
สิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดได้จริง

การด�าเนินงานบนหลักการสิทธิมนุษยชนเป็น
ยุทธศาสตร์แผนงานขั้นพื้นฐานของยูนิเซฟแนวทาง
นี้เป็นการก�าหนดว่า แผนงานของของยูนิเซฟด้าน
การพัฒนาและการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
จะน�าไปสู่การส่งเสริมสิทธิเด็ก อีกทั้งมาตรฐานและ
หลักการสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การไม่เลือกปฏิบัติ 
ความเกือ้กลูซึง่กนัและกนั การมส่ีวนร่วม และความ
รบัผดิชอบทีต่รวจสอบได้ ซึง่เหล่านีจ้ะชีแ้นะว่ายนูเิซฟ
บรรลุผลสัมฤทธิ์หรือไม่อย่างไรทั้งนี้ แนวทางการ
ท�างานของยนูเิซฟ ซึง่การบริหารมุง่ผลสมัฤทธิเ์ป็น
ส่วนประกอบส�าคัญในการด�าเนินโครงการตาม
แนวทางสิทธิมนุษยชน เนื่องจากเป็นการก�าหนด
ผลสมัฤทธ์ิการท�างานของยนูเิซฟ ควบคูไ่ปกบัการ
แนะน�ากระบวนการเพื่อไปสู่จุดนั้น 

ความเสมอภาคและผลสัมฤทธิ์

เพือ่ให้สอดคล้องกบัแนวทางการด�าเนนิงานบนหลกั
การสทิธมินษุยชน ในปี 2010 ยนูเิซฟเปิดตวัโครงการ
ที่เป็นการยกระดับเป้าหมายด้านความเสมอภาค 
ในฐานะความส�าคัญล�าดับต้น ๆ ซึ่งการด�าเนินการ
นีไ้ด้ยกระดบัความใส่ใจของยนูเิซฟต่อความต้องการ
ของเดก็กลุม่ทีด้่อยโอกาสทีส่ดุในโลกอย่างมนียัส�าคญั 

เป้าหมายน้ียังช่วยก�าหนดและจ�าแนกประเภทของ
ผลสัมฤทธิ์ที่ยูนิเซฟต้องการจะไปให้ถึง ได้แก่ 
การขจัดข้อจ�ากัดของเด็กกลุ่มชายขอบที่สุดและ
ขจัดอุปสรรคในการเข้าถึงบริการและการคุ้มครอง
ทางสังคมที่ส�าคัญ ซึ่งระบบติดตามผลสัมฤทธิ์ด้าน
ความเสมอภาคของยนูเิซฟ (UNICEF’s Monitoring 
Results for Equity Systems ([MoRES]) ให้แนวทาง
ที่จะน�าไปสู่ผลลัพธ์ท่ีวางไว้ส�าหรับเด็กกลุ่มยากไร้
ที่สุด อีกทั้งยังให้โอกาสการด�าเนินแผนงานบนหลัก
การสิทธิมนุษยชนแล RBM ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน
มากขึ้นในการสร้างสัมฤทธิ์ผลแก่เด็กผู้หญิงและ
เด็กผู้ชายกลุ่มด้อยโอกาสที่สุดให้เกิดขึ้นจริง
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การน�าเสนอผลสัมฤทธิ์

แรงจูงใจส�าคัญประการที่สองของยูนิเซฟในการใช้ 
RBM อย่างมีประสิทธิภาพคือความต้องการเห็น
สัมฤทธิ์ผลจากเงินทุนของผู้บริจาค ขณะเดียวกัน 
สาธารณะเรียกร้องถึงรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ใน
การด�าเนนิงาน ซึง่การน�าเสนอหลกัฐานของสมัฤทธ์ิ
ผลเป็นความส�าคัญอันดับแรก ๆ  ที่เพิ่มขึ้นมาของ
ยนูเิซฟในการรบัเงนิบรจิาคและการปฏบิตัภิารกจิ
ที่จ�าเป็นส�าหรับเด็ก

ผูบ้รจิาคให้ความส�าคญักบัความโปร่งใสของผลสมัฤทธิ์
เมือ่เปรยีบเทียบกบัเกณฑ์อืน่ ๆ  ทีพ่วกเขาใช้ประเมนิ
ศักยภาพของผู้รับทุน 

ผู้บริจาคบางรายยังพิจารณาไปถึงการให้ช่วยเหลือ
และการบริจาคโดยอิงผลสัมฤทธิ์ ภายใต้การด�าเนนิ
การเหล่านี ้ผูร้บัทนุจะได้รบัเงนิทนุกต่็อเมือ่มีผลการ
ประเมินตัวชี้วัดจากหน่วยงานอิสระท่ีแสดงให้เห็น
ว่ามีผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้รับทุนยังคง
เป็นผูก้�าหนดสมัฤทธิผ์ลของโครงการ ซึง่หากการน�า
เสนอผลสมัฤทธิข์องยนูเิซฟล้มเหลวจะส่งผลต่อความ
สนใจจากสือ่มวลชนซึง่กระทบต่อช่ือเสยีงและความ
ย่ังยืนทางการเงินขององค์กรอย่างใหญ่หลวง โดย
สรปุแล้ว ด้วยการแข่งขันทีส่งูขึน้ท่ามกลางทรพัยากร
จ�ากัด ยนูเิซฟจ�าเป็นต้องมกีารน�าเสนอถงึหลกัฐาน
ความคุ้มค่าของเงินจากผู้บริจาครวมทั้งหลักฐาน
ของผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจริง 

ยูนิเซฟจะต้องสื่อสารถึงผลสัมฤทธิ์ขององค์กรอย่าง
ชัดเจน ซึ่งไม่เพียงแต่ส�าหรับผู้บริจาคเท่านั้น แต่ยัง
รวมถึงผู้น�าทางการเมือง เจ้าหน้าท่ีรัฐ เด็กผู้หญิง 
เดก็ผูช้าย ผูห้ญงิ ครอบครวัและชมุชนทัว่โลกทีย่นูเิซฟ
ท�างานด้วย ความรับผิดชอบทีต่รวจสอบได้เป็นหนึง่
ในหลักการส�าคัญของการด�าเนินงานบนหลักการ
สิทธิมนุษยชน (‘ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ต่อ
ประชากรที่ได้รับผลกระทบ’ (accountability to 
affected populations- AAP ) ในบริบทการให้
ความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรม) ปัจจบุนั ยนูเิซฟได้
ด�าเนินการยกระดับความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้
โดยเข้าร่วมเป็นสมาชกิสถาบนัเพือ่ความโปร่งใสของ
เงินช่วยเหลือนานาชาติ (International Aid 
Transparency Initiative (IATI) ภายใต้การด�าเนิน
การนี ้ยนูเิซฟเผยแพร่ข้อมลูความโปร่งใสผ่านช่องทาง 
Transparency Portal เกี่ยวกับสถานที่และการใช้
ทรัพยากรเพื่อบรรลุเป้าหมายส�าหรับเด็ก รวมไปถึง
ข้อมูลต้นทุนและผลสัมฤทธ์ิ การใส่ข้อมูลเหล่านี้
ในส่ือสาธารณะเป็นการยกระดับการน�าเสนอ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจริงจากการปฏิบัติงาน
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การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
เกี่ยวข้องกับงานของฉันหรือไม่

ตอบค�าเดียวว่าใช่!
แนวทางการบริหารมุ่งผล
สัมฤทธิ์เป็นแนวทางระดับ
สากลที่รฐับาลตา่ง ๆ  ระบบ
ขององคก์ารสหประชาชาติ 
องค์การพัฒนาระหว่าง

ประเทศ และชุมชนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเลือกใช้เพื่อเสริมสร้างสัมฤทธิ์ผล และ
เปน็แนวทางการด�าเนินงานแผนงานของยูนเิซฟ เปน็แนวทางที่มุ่งใหก้ารด�าเนนิแผนงาน
มีเป้าหมายชัดเจน มีความยืดหยุ่น และตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เราก�าลัง
ท�ากบัความแตกตา่งที่เราก�าลงัสรา้งขึน้ แนวทางนีไ้มไ่ด้มไีวส้�าหรบัผูเ้ช่ียวชาญด้านการ
วางแผน การติดตามและประเมินผล (M & E) และไม่ได้เปน็แนวทางส�าหรับที่ปรึกษา
ภายนอกเช่นกัน การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิคือแนวทางและปรัชญาการบริหารท่ีใช้กับ
บุคลากรทุกระดับและทุกประเภท ไม่ว่าอยู่ในแผนกแผนงาน แผนกปฏิบัติการหรือ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และ เป็นแนวทางที่มีจุดม่งหมายสนับสนุนส�านักงานทุกแห่ง 
ทุกแผนงาน และทีมงานทุกทีมของยูนิเซฟทัง้หมดในการปฏิบัติภารกิจขององค์กร
ใหส้�าเรจ็ลลุว่ง ซ่ึงสะทอ้นวา่ ความคาดหวงัตอ่ผลการด�าเนนิงานของเจา้หนา้ที่มาจาก 
RMB เช่นกัน ทัง้นี้ หลักการและธรรมนูญ RBM ให้ความส�าคัญกับหน้าที่ความรับผิด
ชอบของบุคลากรในฐานะองค์ประกอบส�าคัญของวงจร RBM ซ่ึงจะน�าไปสู่สัมฤทธิ์ผล

บทบาทพิเศษ
ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง

ผูบ้ริหารระดบัภมูภิาค ผู้แทนประเทศและรองผูแ้ทน
ประเทศ ผู้จัดการแผนงาน ผู้จัดการฝ่ายการปฏิบัติ
การ ผูป้ระสานงานหน่วย หวัหน้าแผนงาน/ ส่วนงาน
และผูบ้รหิารมบีทบาทและความรับผดิชอบพเิศษต่อ
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ หากคุณเป็นผู้จัดการ 
คณุจะต้องก�าหนดและรเิร่ิมสร้างสภาพแวดล้อมเพือ่
เจ้าหน้าที่สามารถใช้ RBM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีนัยยะส�าคัญ โดยไม่ได้เป็นเรื่องโครงสร้างการ
บริหาร การปฏิบัติตามเอกสารหรือค�าสั่ง 

คุณสามารถด�าเนินการเพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีเวลาและ
ทรัพยากรตามต้องการที่ช่วยสนับสนุนการด�าเนิน
งานเพือ่สร้างความเปลีย่นแปลงต่อเดก็ คณุสามารถ
ส่งเสริมให้พวกเขาท�างานร่วมกับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย
และพันธมิตรในการวิเคราะห์ผลลัพธ์ การวางแผน 
การด�าเนินงาน การติดตามประเมินผลและ
การรายงานอย่างมีส่วนร่วมและตรงไปตรงมา และ
คุณยังสามารถช่วยให้พวกเขาได้รับการสนับสนุน
ทางการเงิน ด้านวิชาการ ด้านข้อมูลและทรัพยากร
อื่น ๆ รวมถึงทักษะและความรู้ที่เจ้าหน้าที่ต้องการ
เพ่ือการมุง่ผลสมัฤทธ์ิ การเสรมิสร้างศกัยภาพบุคลากร
ให้สามารถมผีลสมัฤทธ์ิในหน้าทีร่บัผดิชอบ หมายความว่า 
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จะต้องส่งเสริมให้พวกเขาสามารถเข้าถึงทรัพยากร
และการเพิ่มศักยภาพที่จ�าเป็น ขณะเดียวกัน สร้าง
ความเข้าใจถงึความรบัผดิชอบของเจ้าหน้าท่ีในการน�า
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปใช้อย่างต่อเนื่อง

ภายใต้สถานการณ์เปราะบางและ 
การให้ความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรม

หลักการและแนวทาง RBM ใช้ได้กับการด�าเนินงาน
ด้านมนษุยธรรมในภาวะวกิฤตทีเ่กิดขึน้อย่างรวดเรว็
หรือที่ก่อตัวขึ้นอย่างช้า ๆ  ตลอดจนโครงการพัฒนา
ระยะยาวที่ผสานการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมใน
วิกฤตการณ์ที่ยืดเยื้อและสถานการณ์เปราะบาง ซึ่ง
ความแตกต่างจะอยู่ที่การวิเคราะห์ การออกแบบ
แผนงาน การติดตามผลและการปรับเปลี่ยนจะเกิด
ขึ้นบ่อยคร้ังกว่า ในการให้ความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนใหม่หรือที่ต้องยก
ระดบัการด�าเนนิงานอย่างรวดเรว็ การวเิคราะห์และ
การวางแผนในช่วงเริม่ต้นจะเกดิข้ึนในวันหรือสปัดาห์
แรก และจะด�าเนินการซ�้าครั้งแล้วครั้งเล่าจนกว่า
สถานการณ์จะบรรเทาลง ขณะเดยีวกนั โครงการจะ
มุง่ไปท่ีผลลพัธ์ในการช่วยและปกป้องชวีติมากยิง่ขึน้
ตามทีก่�าหนดในข้อผูกพันหลักในการด�าเนนิการด้าน
มนษุยธรรมส�าหรบัเดก็ (the Core Commitments 
for Children in Humanitarian Action) เนือ่งจาก
ช่วงเวลาทีต่อบสนองสถานการณ์และปัจจยัแวดล้อม
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงต้องเพิ่มความถี่
ในการติดตามผลด้วยแนวทางทีง่่ายและคล่องตวัเพือ่
ตรวจสอบความครอบคลุมและคุณภาพของบริการ 
ซึ่งข้อมูลจากการติดตามผลเป็นประโยชน์ส�าหรับ
ยูนิเซฟ พันธมิตรและกลไกประสานงานในวงกว้าง
ในการจัดสรรและการปรับเปลี่ยนทรัพยากร 

ในภาวะเปราะบางและสถานการณ์ด้านมนษุยธรรม
ทีย่ดืเยือ้ยาวนานจ�าเป็นต้องมวีงจรและกระบวนการ
จัดการที่ยืดหยุ่นยิ่งขึ้น รวมทั้งต้องอาศัยความร่วม

มือจากชุมชนในการแก้ปัญหา อีกทั้งสถานการณ์
ดังกล่าวยังต้องการความเฉียบแหลมทางการเมือง
และการประสานงาน ซึง่ในบรบิทเหล่านี ้การวางแผน
และบริหารมุง่ผลสมัฤทธิโดยระบบองค์การสหประชาชาติ
และการบรูณาการนโยบายของหน่วยงานส่วนกลาง
และระดับรัฐให้ไปในทิศทางเดียวกัน (whole-of-
government approach) เรียกร้องให้ยูนิเซฟใช้ 
RBM ในการประสานงานอย่างใกล้ชดิกบัผูม้บีทบาท
ส�าคัญในการด�าเนินงานมากยิ่งขึ้น 

ในบริบทของประเทศที่มีระดับรายได้
ปานกลางค่อนข้างสูง และประเทศที่
มีศักยภาพสูง

ในบริบทดังกล่าว โดยทั่วไปแล้ว ยูนิเซฟพยายามใช้
ประโยชน์จากการสนบัสนนุด้านเงนิทุนทีม่จี�ากดัเพือ่
ให้เกดิผลกระทบอย่างมนียัส�าคัญต่อเดก็ ซึง่ส่วนใหญ่ 
ผลลัพธค์ือการเปลี่ยนแปลงด้านการด�าเนินงานของ
รัฐบาลในทุกระดับ เช่น การจัดท�างบประมาณและ
วางแผนในส่วนกลาง ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายนโยบาย
และฝ่ายแผนงาน ซึ่งมักจะมุ่งผลผลิตไปที่การเสริม
สร้างความแขง็แกร่งให้สถาบนัระดบัชาตใินการด�าเนนิ
การทีต่อบสนองต่อความต้องการของเดก็ ทัง้นี ้เครือ่ง
มือการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์มีประโยชน์อย่างย่ิงใน
บรบิทเช่นนีห้ากใช้ร่วมกบัรฐับาลและผูม้บีทบาทอืน่ 
ๆ ในการเพิ่มขีดความสามารถของรัฐบาลในการใช้
กรอบสทิธเิดก็ในการวางแผนและจดัท�างบประมาณ
แห่งชาต ิซึง่การวงจรแผนงานของยนูเิซฟให้สอดคล้อง
กับกระบวนการวางแผนของรัฐบาลช่วยให้ยูนิเซฟ
สามารถใช้ประโยชน์จากการแทรกแซงเชงิยุทธศาสตร์
เพื่อการก�าหนดล�าดับความส�าคัญของนโยบาย
สาธารณะ การวางแผนรายภาคส่วน (sectoral 
plans) และการจัดสรรงบประมาณสาธารณะ
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วางแผนการทํางาน
ให้เป็นไปตามผลสัมฤท
ธิ์และตัวช้ีวัดที่วางไว้

การวิเคราะห์
เป็นสิ่งสําคัญมาก

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการใช้
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
หากใช้ RBM อย่างเหมาะสม RBM จะส่งผลต่อการสะท้อนการปฏิบัติ (reflective 
approach) และช่วยยกระดับประสิทธิภาพและผลกระทบของแผนงาน อย่างไรก็ตาม 
ควรระวังข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นบ่อยครัง้ ดังนี้:

• มีการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ แต่
ไม่ได้น�ามาใช้ในการออกแบบแผนงาน การ
วเิคราะห์เป็นสิง่ส�าคญัมากในการแจกแจงถงึสิง่
ทีเ่ราต้องการเปลีย่นแปลงในสถานการณ์ปัจจบุนั
และวธิกีารทีดี่ทีส่ดุในการด�าเนนิการ ในช่วงการ
วางแผนและออกแบบนัน้ เราจะต้องใช้ประโยชน์
จากการวเิคราะห์ทีม่อียูแ่ละรวบรวมข้อมลูเพิม่
เตมิตามต้องการเพือ่ให้การด�าเนนิงานสอดคล้อง
กบัหลกัฐานท่ีว่า เกดิอะไรข้ึนและอะไรทีท่�าแล้ว
ได้ผล

• มีการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์แต่
เพกิเฉยต่อการเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิข้ึนหรือ
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมที่มีนัย
ส�าคัญ เช่น ภัยคุกคามจากภัยพิบัติ หรือความ
ขดัแย้ง หรอืการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจอย่าง
รนุแรง หากไม่มกีารสร้างความพร้อมเพือ่รบัมอื
สถานการณ์ทุกประเภทในการด�าเนินงานให้
มากขึ้น เราจะสูญเสียปัจจัยที่ท�าให้โครงการ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

• ใช้ทางลัดในขั้นตอนการวางแผน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในการก�าหนดผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั
จากทฤษฎีการเปล่ียนแปลงที่อิงจากหลักฐาน
เชงิประจกัษ์ ท้ังนี ้จะต้องมีการหารอืกับผูม้ส่ีวน
ได้ส่วนเสียล่วงหน้าและจัดสรรเวลาเพียงพอ
ส�าหรบั RBM ทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ให้เกดิกรอบ
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นจริงและสามารถวัดผลได้ ซึ่ง
จะน�าไปสู่การด�าเนินแผนงานที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

• ก�าหนดผลลพัธ์ทีซ่บัซ้อนและมีความทะเยอทะยาน
สูง ซึ่งยากที่จะวัดผลหรือแสดงถึงกิจกรรม
มากกว่าการเปลี่ยนแปลง การบริหารมุ่ง
ผลสมัฤทธิต้์องการค�าอธิบายความเปลีย่นแปลง

ที่คาดหวังไว้อย่างชัดเจน ซึ่งการก�าหนด
ผลสัมฤทธิ์ท่ีสามารถสังเกตหรือวัดผลได้เมื่อ
เปรียบเทียบกับข้อมูลพ้ืนฐาน คือพื้นฐานของ 
RBM 

• มีการพัฒนากรอบผลสัมฤทธิ์ ทฤษฎีการ
เปล่ียนแปลงและตัวชี้วัด แต่ไม่ใช้ประโยชน์
ให้คุ้มค่าเมื่อเริ่มต้นด�าเนินแผนงาน การให้
ความส�าคัญกับ RBM ในขั้นตอนการวางแผน
แต่ละเลยในการจัดการเพื่อผลสัมฤทธิ์เป็นสิ่ง
เกิดขึ้นทั่วไป ทั้งที่สามารถใช้คุณค่าของ RBM 
ตัง้แต่การด�าเนนิงานไปจนสิน้สดุแผนงาน ตรวจ
สอบให้แน่ใจว่า แผนการด�าเนนิงานเป็นไปตาม
ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดท่ีวางไว้ เมื่อถึงข้ันตอน
การด�าเนินแผนงาน การประเมินผล และ
การจดัท�ารายงาน จะต้องทบทวนกรอบผลสมัฤทธิ์ 
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงและแผนการติดตาม
ผลอย่างต่อเนื่อง ดูบทที่ 3, 4, 5 และ 6 ส�าหรับ
วิธีการใช้เครื่องมือเพื่อผลสัมฤทธิ์ซึ่งประกอบ
ด้วย การด�าเนนิงาน การตดิตามผล การประเมนิ
ผลและการจัดท�ารายงาน 
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• ยดึตดิกบัเกณฑ์ทฤษฎกีารเปล่ียนแปลงทีมี่อยู่
แล้วมากไป แทนทีจ่ะเรยีนรูแ้ละปรบัเปลีย่นไป
ตามหลักฐานท่ีปรากฏ ขณะที่คุณเรียนรู้จาก
การด�าเนินงานแผนงานนั้น กรอบผลสัมฤทธิ์ 
ทฤษฎกีารเปลีย่นแปลงและแผนการตดิตามผล
ที่ก�าหนดไว้ตอนต้นจะต้องปรับเปลี่ยนไปตาม
ข้อเท็จจริงหรือความเข้าใจใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น 
คณุต้องเคารพต่อข้อเทจ็จรงิและข้อมลูใหม่ และ
วางแผนร่วมกบัผู้เกีย่วข้องหลักในการปรบัเปลีย่น
การด�าเนนิงาน ทฤษฎแีละแผนการตดิตามใหม่ 
เก็บข้อมูลการเปล่ียนแปลงเหล่านี้เสมอเพื่อ
ติดตามว่าความคาดหวังและความเข้าใจ
เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาอย่างไรบ้าง 

• และข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุด คือการกรอก
แบบฟอร์มผลสัมฤทธิ์โดยไม่มีการวิเคราะห์
และปฏิบัติตามโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนใด ๆ 
เพราะเหน็ว่า RBM เป็นเพยีงข้อบังคบัตามระบบ 
ซึ่งท�าให้ RBM และการหารือท่ีจ�าเป็นกับ
ผู้เกี่ยวข้องมีผลเพียงการสนับสนุนด้วยค�าพูด 
ไปพร้อมกับใช้แนวทางการบริหารมุ่งกิจกรรม

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราสามารถใช้ประโยชน์จาก
พลงัของเครือ่งมอื RBM เพือ่สนบัสนนุการด�าเนิน
แผนงานทีม่ปีระสทิธภิาพ มหีลกัฐานรองรับและ
มส่ีวนร่วมจากผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอย่างมนียัส�าคญั 
ทุ่มเทความพยายามและให้ความส�าคัญกับจุด
ประสงค์ที่ลึกซึ้งเบื้องหลัง ‘แบบฟอร์ม’ เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่มีคุณค่าส�าหรับเด็ก

คู่มอืฉบับน้ีมเีป้าหมายเพ่ือช่วยให้คุณสามารถใช้ RBM 
ในการด�าเนนิงานได้อย่างมคีวามหมาย และสามารถ
หลีกเล่ียงข้อผิดพลาดทีม่กัเกิดขึน้เป็นประจ�า ซึง่คูม่อื
ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อมูลหลัก แนวคิด และเครื่อง
มือที่ช่วยให้คุณมุ่งความส�าคัญไปที่ผลสัมฤทธิ์

ยินดีต้อนรับ อ่าน ปรับใช้ข้อค้นพบในการทํางาน
และพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน
ยิ่งขึ้นเพื่อช่วยให้ยูนิเซฟสามารถ
สร้างความแตกต่างแก่เด็ก ๆ ได้ดีกว่าเดิม 
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การวางแผนมุ่งผลสัมฤทธิ์
บทที่

การบูรณาการ RBM สู่การวางแผนยุทธศาสตร์มีความส�าคัญอย่างยิ่งเพื่อที่จะสามารถบรรลุ
ผลส�าเรจ็และน�าเสนอถงึผลสมัฤทธิ์ในวงจรชีวติของแผนงานภายหลงั ซ่ึงตอ้งเริ่มตน้ดว้ยความเขา้ใจ
พืน้ฐานเกี่ยวกบัสถานการณ์ที่คณุตอ้งการเปลี่ยนแปลงและการจดัล�าดบัความส�าคญัเชิงยุทธศาสตร์
ของประเด็นที่ต้องการแก้ปัญหา จากจุดนี้ คุณสามารถพัฒนาทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้น
ส�าหรับการด�าเนินแผนงาน และก�าหนดผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะส�าเร็จลุล่วง รวมทัง้ประเมินความเสี่ยง
ที่อาจสง่ผลใหเ้กดิความลา่ช้าหรอืน�าไปสูค่วามลม้เหลวในการบรรลผุลส�าเรจ็ตามที่ตัง้ใจไว ้และวางแผน
ถึงวิธีการวัดผลความก้าวหน้า

  จะใช้บทนี้เมื่อไหร่:
• ในขั้นตอนการวางแผนและออกแบบแผนงาน

ประเทศใหม่ซึ่งต้องพัฒนา เอกสารยุทธศาสตร์
แผนงาน (programme strategy notes) เอกสาร
แผนงานประเทศ (country programme 
document) หรือแผนการจัดการแผนงาน
ประเทศ (country programme management 
plan)

• ในการร่วมออกแบบกรอบความช่วยเหลือด้าน
การพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ(United Nations 
Development Assistance Framework หรอื 
UNDAF)

• ในการร่วมพัฒนาแผนการตอบสนองด้าน
มนุษยธรรมระหว่างหน่วยงาน

  ใครควรใช้บทนี้:
• เจ้าหน้าท่ีของยูนิเซฟรวมถึงผู้เชี่ยวชาญสาขา

ต่าง ๆ ผู้จัดการแผนงาน ผู้เช่ียวชาญด้าน
การวางแผนและการติดตามประเมินผล

• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักที่จะมีส่วนร่วมหรือที่ได้
รับผลกระทบจากแผนงานตามความเหมาะสม

ภาพรวมของข้ันตอนการด�าเนนิงานและเครือ่ง
มือที่เกี่ยวข้องในบทนี้:
  ขั้นตอน
ข้ันตอนท่ี 1. ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ ขั้นตอนที่ 2 

จดัล�าดบัความส�าคญัของประเดน็เพือ่การด�าเนนิการ 
ขั้นตอนที่ 3 สร้างทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอน
ที่ 4 ให้นิยามผลสัมฤทธิ์ที่ก�าหนดไว้

ขั้นตอนที่ 5. ปรบัปรงุและพฒันาให้ผลสมัฤทธิ ์ยทุธศาสตร์และ
งบประมาณอยู่ในทิศทางเดียวกัน

ขั้นตอนที่ 6. ประเมินสมมติฐานและความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 7. ใส่ข้อมลูทัง้หมดลงในกรอบผลสมัฤทธิแ์ละค�าอธิบาย

ทฤษฎีความเปลี่ยนแปลง 
ขั้นตอนที่ 8. พัฒนาแผนการติดตามผล
ขั้นตอนที่ 9. วิเคราะห์ความสามารถในถูกประเมิน

  เครื่องมือ
เครื่องมือ A. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
เครื่องมือ B. การประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อความเสมอภาค-กรอบ

ปัจจัย 10 ประการ
เครื่องมือ C. ผังล�าดับความส�าคัญและตัวคัดกรอง 5 ชนิด
เครื่องมือ D. ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
เครื่องมือ E. ตารางติดตามความเสี่ยงและการแก้ปัญหา
เครื่องมือ F. กรอบผลสัมฤทธิ์
เครื่องมือ G. แผนการติดตามผล
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ส�าหรบัยนูเิซฟ การวางแผนยทุธศาสตร์ด้วยแนวทาง 
RBM ประกอบด้วย:
• การท�าความเข้าใจสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งสาเหตุของปัญหา เช่น ภาวะขาดแคลน 
การลิดรอนหรือการละเมิดสิทธิเด็ก

• การจัดล�าดับความส�าคัญของปัญหาที่ยูนิเซฟ
จะด�าเนินการแก้ไข

• การสร้างทฤษฎกีารเปลีย่นแปลงส�าหรบัปัญหา
หรือสถานการณ์การละเมิดสิทธิ

• การจดัท�าแผนยุทธศาสตร์ด้วยกรอบผลสมัฤทธิ์
• การด�าเนินการให้ผลสัมฤทธิ์ ยุทธศาสตร์และ

งบประมาณเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

การวางแผนยุทธศาสตร์ให้ทิศทางแก่ยูนิเซฟในการ
บรหิารจดัการองค์กรไม่ว่าท่ีไหนหรือเมือ่ไหร่ เพ่ือให้
ยนูเิซฟสามารถบรรลภุารกจิในการช่วยเหลอืเดก็ทกุคน 
ให้มีชีวิตท่ีดีข้ึน การวางแผนยุทธศาสตร์หมายถึง
จะด�าเนนิการอย่างไร กบัใคร และจะวดัความก้าวหน้า
ได้อย่างไร

แนวทางในการวางแผนยุทธศาสตร์
เพื่อผลสัมฤทธิ์

นอกเหนอืจากหลกัการทัว่ไปทีใ่ห้แนวทางการใช้งาน 
RBM (รายละเอียดในบทที่ 1) แล้ว แนวทางทั้งส่ี
ต่อไปนี้ยังช่วยสนับสนุนเราในการด�าเนินงานตาม
ขั้นตอนการวางยุทธศาสตร์เพื่อผลสัมฤทธิ์:

จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้อง
และสามารถส่งอทิธพิลต่อกระบวนการ
วางแผนแห่งชาติ 

การจดัท�าแผนยทุธศาสตร์ให้สอดคล้องกบัวงจรและ
กระบวนการวางแผนของรัฐบาลช่วยให้ยูนเิซฟสามารถ
ก�าหนดความส�าคัญและเป้าหมายการพัฒนาระดับ
ชาต ิแผนยทุธศาสตร์ตามสาขาและจดัสรรงบประมาณ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบริบทของหลายประเทศ
นั้น บทบาทของยูนิเซฟคือการวางสถานะองค์กรให้
สามารถส่งอทิธพิลด้านการวเิคราะห์เกีย่วกบัเดก็และ
กระบวนการวางแผนโดยการน�าเสนอมุมมองด้าน
สิทธเิดก็ ซึง่จะส่งผลต่อการวางแผนเฉพาะของรัฐบาล
แห่งชาติทั้งการวางแผนในส่วนกลางหรือในท้องถิ่น 
การพัฒนาแผนงานความช่วยเหลือจากยูนิเซฟ 
ด้านความร่วมมือและ/หรือ การพัฒนากรอบการ
การด�าเนินงานขององค์การสหประชาชาติ (เช่น 
UNDAF หรือกรอบยุทธศาสตร์บูรณาการ)

สร้างความเชื่อมั่นว่าผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียจะเห็นพ้องและร่วมมือ

เพือ่ทีจ่ะบรรลผุลส�าเรจ็ การพฒันาวสิยัทศัน์ร่วมกนั
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อความเปล่ียนแปลง
ที่ต้องการและสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงบทบาท
หน้าที่ของแต่ละฝ่ายในการสร้างความเปลี่ยนแปลง
นั้นมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เหล่านี้มีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและ

ความเป็นมา
การวางแผนยุทธศาสตร์เปน็แนวทางแบบแผน (disciplined approach) ในการพัฒนา
วสิยัทศันร์ะยะยาวถงึผลสมัฤทธิ์ที่ตอ้งการบรรล ุและวิธกีารท่ีจะไปให้ถงึเป้าหมาย องคก์ร
ต่าง ๆ เช่น ยูนิเซฟใช้ RBM ในการวางแผนยุทธศาสตร์ตลอดทัง้องค์กร ทัง้ในการ
พัฒนาแผนงานประเทศหรือแผนงานเฉพาะอื่น ๆ 

ขัน้ตอนการวางแผน
ยุทธศาสตร์มีการเลื่อนไหล

จากขัน้ตอนหนึ่งไปอีก
ขัน้หนึ่งโดยเป็นเหตุ
เป็นผลซ่ึงกันและกัน
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พันธมิตรการพัฒนาที่ก�าลังด�าเนินกิจกรรมและ
จัดหาเงินทุนเพื่อท�างานให้เกิดผลลัพธ์แบบเดียวกัน 
ผู้เช่ียวชาญทางเทคนิค ผู้น�าชุมชน และตัวแทน
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้ท�าการศึกษา
วิเคราะห์ หากปราศจากการมีส่วนร่วมของกลุ่มคน
เหล่านี้ในการวางแผน การร่วมรับภาระรับผิดชอบ
ทีต่รวจสอบได้และการเหน็พ้องแล้วนัน้ ความส�าเรจ็
จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีเหล่านีย้งัมคีวามส�าคญัในแง่ทีส่ามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นว่า การด�าเนินแผนงานมีความสัมพันธ์ 
สามารถตอบสนองและสอดคล้องกับหลักฐาน

 ใช้แนวทางการท�าซ�้า

ขั้นตอนการวางแผนยุทธศาสตร์มีการเลื่อนไหล
จากข้ันตอนหนึ่งไปอีกข้ันหนึ่ง ซึ่งในแต่ละขั้นตอน
จะมีข้อมูลใหม่และข้อมูลเชิงลึกที่จะสร้างความ
เปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนผลสัพธ์ของขั้นตอน
ก่อนหน้า อย่ากลัวที่จะย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลง
การท�างานก่อนหน้านี้ 

ตัวอย่างเช่น ขณะท�าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผล (อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 1) คุณอาจ
เห็นว่า ปัญหาที่ก�าลังจะแก้ไขได้ส�าเร็จในตอนแรก
เป็นเพียงอาการของอีกปัญหาที่หยั่งรากลึกกว่า 
ใช้โอกาสนี้ในการจ�าแนกสาเหตุในฐานะประเด็น
ปัญหาที่คุณจะด�าเนินการแก้ไข ในท�านองเดียวกัน 
การวเิคราะห์ของคณุอาจเปลีย่นไปเมือ่คณุพจิารณา
ได้ว่า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
จะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือที่เป็น
อนัตรายต่อเดก็และผูห้ญงิอย่างไรบ้าง จงคาดการณ์
ว่าจะต้องมคีรือ่งมอืการออกแบบหลัก (ทีห่ลากหลาย) 
เช่น กรอบผลสัมฤทธิ์หรือการอธิบายทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลงซ�้า ๆ พึงระลึกว่า เครื่องมือเหล่านี้
มีความหมายท้ังในขั้นตอนการพัฒนาเคร่ืองมือเช่น
เดียวกับที่มีคุณค่าในผลิตผลสุดท้าย

เรยีนรู ้ประยกุต์ และปรบัแผนยทุธศาสตร์

บางครั้ง เราจะรู้เส้นทางที่น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ทีต้่องการได้จากงานวิจยัท่ีมอียู ่(เช่นการส่งเสรมิการ
ใช้มุง้เพือ่ป้องกนัโรคมาลาเรยี) แต่บ่อยครัง้ท่ีเราตอบ
สนองต่อบริบทท่ีซับซ้อนด้วยการด�าเนินงานที่
ซับซ้อนเช่นกัน เนื่องจากกระบวนการทางสังคม
มกัมคีวามไม่แน่นอน ดงันัน้ การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์
จึงควรสะท้อนถึงการคาดการณ์ในอนาคตท่ีดีท่ีสุด
เท่าทีจ่ะท�าได้ ไม่ว่าเรามีหลักฐานส�าหรบัขัน้ตอนการ
วางแผนน้อยมากแค่ไหนก็ตาม เราไม่สามารถ
คาดเดาได้อย่างถูกต้องแม่นย�าว่า ในความเป็นจริง
แล้ว การด�าเนนิงานของเราจะสร้างความเปลีย่นแปลง
เม่ือใด และอย่างไร ในทางกลับกัน เส้นทางสู่
การเปลี่ยนแปลงท่ีเราต้องการจะค่อยปรากฏขึ้น 
ซึ่งในกรณีเหล่านี้ ถือว่ากรอบผลสัมฤทธิ์และทฤษฎี
การเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนเข็มทิศมากกว่าจะเป็น
แผนที่ นั่นคือ เรามีความคิดเกี่ยวกับทิศทางท่ีเรา
ต้องการ แต่เราไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้อย่าง
แน่นอนว่าจะไปถงึทีน่ัน่ได้อย่างไร ซึง่ขณะทีเ่ราด�าเนนิ
การไปทีละก้าว ทางข้างหน้าจะค่อย ๆ ปรากฏ 
เราจะทราบได้ว่า การด�าเนินการแบบไหนได้ผล 
เราเรียนรู้จากอุปสรรค และใช้ประโยชน์จากโอกาส
ที่เกิดขึ้น โดยสรุปแล้ว เราเรียนรู้ ปรับแก้และ
เปลี่ยนแปลงแผนตลอดการด�าเนินงานแผนงาน 
เราปรับเปลี่ยนไปพร้อม ๆ กับการด�าเนินงาน

ขัน้ตอนการวางแผน
ยุทธศาสตร์มีการเลื่อนไหล

จากขัน้ตอนหนึ่งไปอีก
ขัน้หนึ่งโดยเป็นเหตุ
เป็นผลซ่ึงกันและกัน

ในกรณีเหล่านี้ 
ถือว่ากรอบผลสัมฤทธิ์

และทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
เป็นเข็มทิศไม่ใช่แผนที่ 
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ขัน้ตอนหลกัในการวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือผลสัมฤทธิ์
บทนี้จะน�าคุณเข้าสู่ขัน้ตอนทัง้ 9 (ดูภาพที่ 2.1) ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ส�าหรับ
แผนงานประเทศ แผนงานสาขาหรือโครงการ

ภาพที่ 2.1. ขั้นตอนหลักเกาขั้นในการวางแผนเชิงยุทธศาสตรเพื่อผลสัมฤทธิ์

ขัน้ตอนท่ี 1.   
ประเมินและ
วิเคราะห์

สถานการณ์ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ขัน้ตอนที่ 2.  
จัดลําดับ

ความสําคัญของ
ปัญหาเพื่อ
ดําเนินการ 

ขัน้ตอนที่ 3.   
สร้างทฤษฎี

การเปล่ียนแปลง 
 

ขัน้ตอนที่ 4.  
ให้นิยาม

ผลสัมฤทธิ์
ที่กําหนดไว้

ปรับปรุงและพัฒนา
ให้ผลสัมฤทธิ์
ยุทธศาสตร์และ

งบประมาณอยู่ใน
ทิศทางเดียวกัน

ขัน้ตอนที่ 5. ขัน้ตอนที่ 6.  
ประเมิน

สมมติฐาน
และความเสี่ยง

ขัน้ตอนที่ 7.   
ใส่ข้อมูลทั้งหมด

ลงในกรอบ
ผลสัมฤทธิ์

และคําอธิบายทฤษฎี
ความเปล่ียนแปลง

 
 ขัน้ตอนที่ 8.  

พัฒนา
แผนการ
ติดตามผล

 
ขัน้ตอนที่ 9.  

วิเคราะห์
ความสามารถ
ในถูกประเมิน

  ขั้นตอนที่ 1
ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์

ข้ันตอนแรกในการวางแผนยทุธศาสตร์คอืการท�าความ
เข้าใจบรบิทหรอืปัจจยัแวดล้อมทีเ่ราต้องการด�าเนนิ
การ ความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ของเดก็และแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์
ในอนาคตมีความส�าคัญอย่างยิ่งในการแจกแจงว่า 
เราต้องการการเปลีย่นแปลงอะไร อย่างไรและกับใคร 
ซึ่งในการท�าความเข้าใจสถานการณ์และตัดสินใจ
เกี่ยวกับประเด็นสิทธิเด็กที่ต้องการแก้ไขนั้น เราจะ
ต้องวิเคราะห์ถึงสิทธิที่ถูกลิดรอนหรือสิทธิเด็กที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงการหา
สาเหตุของปัญหาเหล่านั้น มุมมองทั้งห้าต่อไปนี้จะ
ช่วยให้เราเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
ยิ่งขึ้นเพื่อสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การวเิคราะห์สทิธทิีถ่กูลดิรอนและการ
ละเมิดสิทธิ

เนื่องด้วยภารกิจของยูนิเซฟคือการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงสิทธิเด็กอย่างจริงจัง 

เราจงึต้องเข้าใจสิง่ทีจ่ะเป็นอปุสรรคต่อความก้าวหน้า 
โครงการด้านความเสมอภาคของยูนิเซฟเรียกร้อง
ให้การให้ความส�าคญัต่อกลุ่มทีด้่อยโอกาสหรือกลุม่
ที่ขาดแคลนมากที่สุดเป็นพิเศษ ซ่ึงการท�าความ
เข้าใจว่า ใครเป็นผูท้ีข่าดโอกาสมากทีส่ดุ ใครมีความ
เปราะบางและมีโอกาสเสี่ยงสูงสุดส�าคัญอย่างยิ่ง 
นอกเหนือไปจากการรับรู้ว่า สิทธิใดที่ยังไม่ได้รัรับ
ความตระหนักบ้าง ในการประเมินนี้ เราสามารถใช้
ข้อมูลและการวิเคราะห์ระดับประเทศ เช่น แบบ
ส�ารวจพหดุชันแีบบจดักลุม่ (MICS) การส�ารวจข้อมูล
ประชากรและสขุภาพ (DHS) และการวเิคราะห์เป็น
รายสาขา (sector-specific analyses) ได้

เนือ่งจากค่าเฉล่ียระดบัชาตอิาจไม่ให้ข้อมลูความเท่า
เทียมที่แท้จริง การพิจารณาฐานข้อมูลที่บ่งถึงตัว
บคุคล (disaggregated data) เพือ่ให้สามารถก�าหนด
กลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นกลุม่ทีด้่อยโอกาสทีส่ดุจงึส�าคญัยิง่ 
ตัวอย่างเช่น ในบางพื้นที่ เด็กในเขตเมืองอาจเข้าถึง
การศึกษาได้ดีกว่าเด็กในชนบท หรือ เด็กผู้ชายอาจ
มีผลลัพธ์ด้านสุขภาพดีกว่าเด็กผู้หญิง เป็นต้น



บทที่ 2. การวางแผนมุ่งผลสัมฤทธิ์ | 25

ยนูเิซฟจะต้องประเมนิความขาดแคลนทีท่บัซ้อนกนั 
(overlapping deprivations) เพือ่ให้สามารถจดัการ
กับปัญหาเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้น

 ตัวอย่างเช่น เด็กวัยเรียนท่ีอยู่ในภาวะทุพ
โภชนาการอาจประสบปัญหาการเรียนรู้ และมี
แนวโน้มหยุดเรียนและมีความเส่ียงในการเป็น
แรงงานเด็กเพิ่มมากขึ้น

 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
เชิงเหตุและผล

เมือ่ท�าการวเิคราะห์ปัญหาสทิธเิดก็ท่ียนูเิซฟต้องการ
เข้าไปด�าเนินการและจ�าแนกเด็กที่ได้รับผลกระทบ

ที่สุด สิ่งส�าคัญคือการตรวจสอบสาเหตุของการถูก
ลิดรอนสิทธิหรือการไม่เข้าถึงสิทธินั้น ซึ่งต้องอาศัย
การตรวจสอบทีไ่ปไกลกว่าสาเหตพ้ืุนฐานเพ่ือให้เหน็
ถึงสาเหตุที่ซ่อนอยู่หรือสาเหตุเชิงโครงสร้าง ดังที่
แสดงในภาพที่ 2.2 ทั้งนี้ การถามซ�้า ๆ ว่า ‘ท�าไม’ 
ช่วยให้เราเคลือ่นออกจากสาเหตเุบือ้งต้นไปสูส่าเหตุ
เบือ้งหลงัและสาเหตเชงิโครงสร้างได้ การเจาะลกึลง
ไปถึงสาเหตุเบื้องหลังและสาเหตุเชิงโครงสร้างช่วย
ให้เราสามารถระบถุงึสาเหตหุลกัของปัญหาทีแ่ท้จรงิ 
ไม่ใช่แค่อาการของปัญหาเท่านั้น และยังช่วยให้เรา
สามารถออกแบบการด�าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ท่ี
สามารถจดัการปัญหาได้อย่างยัง่ยนืและมปีระสทิธภิาพ

เพราะอะไร?
เพราะว่า...

ปัญหาสิทธิเด็ก สิทธิเด็กไม่ได้รับการเคารพ
ไม่ได้รับการคุ้มครองและเติมเต็ม

...สาเหตุที่ใกล้เคียงที่สุด สาเหตุที่เห็นได้ชัด
และเช่ือมโยงกันมากที่สุด

 

...สาเหตุที่ซ่อนอยู่
ตวัอยา่งเช่น การขาดแคลนบรกิารทางสงัคม
การขาดการเขา้ถงึ ความเช่ือ
และการปฏบิตัทิี่เป็นอนัตราย เป็นตน้

...สาเหตุเชิงโครงสร้าง
ตวัอยา่งเช่น องคก์รทางสงัคม นโยบาย
การกระจายทรพัยากรที่ไมเ่ป็นธรรม การกาํกบัดแูล
ประเดน็ทางการเมอืง และวฒันธรรม

เพราะอะไร?
เพราะว่า...

เพราะอะไร?
เพราะว่า...

รูปที่ 2.2. สาเหตุระดับตาง ๆ 
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บ่อยครัง้ทีก่ารบรรยายในรปูแบบกราฟิกมลูีกศรบ่งชี ้
ถงึความสมัพนัธ์เชงิสาเหต ุการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์
เชิงเหตุและผล กลุ่มสาเหตุและปัญหาในรูปแบบท่ี
แสดงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างกัน 
ซึ่งบางครั้งเรียกว่า ‘ต้นไม้ปัญหา หรือ problem 
tree’ (แม้ว่าต้นไม้ปัญหาจะแสดงให้เห็นเฉพาะ
รากของต้นไม้เท่านั้น ดังจะเห็นได้จากภาพท่ี 2.3) 
ซึ่งต้นไม้ปัญหาท�าให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นถึงวิธีที่
ทกุฝ่ายสามารถร่วมมอืกนั (เมือ่มผีูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
หลักเข้ามาเกี่ยวข้อง) เพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุต่าง ๆ 

ของปัญหาสิทธิเด็กและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดปัญหานั้น

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลสามารถ
ด�าเนินการเป็นกลุ่มร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
โดยใช้กระดาษการ์ด ปากกามาร์กเกอร์ และเทปตดิ
ผนงั ควรใช้การวเิคราะห์หาสาเหตทุีผ่นวกอยูใ่นการ
วิเคราะห์สถานการณ์ตลอดจนข้อมูลจากการศึกษา
เพิ่มเติมและเอกสารการวิจัยอื่น ๆ 

ภาพที่ 2.3. เครื่องมือ  A. การวิเคราะหความสัมพันธเชิงเหตุและผล

สถานการณ์ปัจจุบัน เด็ก 5,000 คนจากชุมชนชนกลุ่มน้อย X ในจังหวัด Y
ทํางานมากกว่า 9 ช่ัวโมงต่อวันในโรงงานท้องถิ่น

 

นักสังคมสงเคราะห์
เข้าไม่ถึงเด็กด้อยโอกาส
จากกลุ่มชนกลุ่มน้อย X

ในจังหวัด Y

ไม่มีการใช้กฎหมาย
และนโยบายต่าง ๆ

ที่ห้ามการจ้างงานผู้เยาว์

สาเหตุที่ใกล้เคียงที่สุด

ระบบคุ้มครองเด็ก
และสังคมส่วนกลาง
มีขอบเขตจํากัด

ไม่มี
ทรัพยากรบุคคลมากพอ

ในการใช้กฎหมาย
และนโยบาย

สาเหตุที่ซ่อนอยู่

ปัญหา
ความยากจน
ที่แพร่หลาย

ในหมู่ชนกลุ่มน้อย

ความตระหนกั
ของประชาชน
ดา้นผลกระทบ

ของแรงงานเด็กอยู่
ในระดับตํ่า

การเก็บภาษีที่ไม่ได้ผล
และการขาดเจตจํานงทางการเมือง

ที่จะแบ่งปันแหล่งทรัพยากร
เพื่อให้เกิดการคุ้มครองเด็ก

สาเหตุเชิงโครงสร้าง

แรงงานเด็ก
ได้รับการยอมรับ

ทางสังคมว่าเป็นหนึ่ง
ในวิธีช่วยเพิ่มรายได้

ของครอบครัว
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มุมมองทั้งห้าในการวิเคราะห์ 
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล

มมุมองทัง้ห้าจะเป็นตวัสนบัสนนุหลกัในการวเิคราะห์
ว่าท�าไมสิทธิเด็กแต่ละสิทธิจึงขาดตกบกพร่อง
ได้เป็นอย่างดี มุมมองทั้ง ห้าได้แก่:

1. สิทธิมนุษยชน (human rights)

2. เพศสภาพ (gender)

3. ความเสมอภาค (equity)

4. กรอบปัจจัย 10 ประการส�าหรับก�าหนด
ขอบเขตการด�าเนินงานที่ได้ผล

5. การวเิคราะหแ์ละประเมนิความเสีย่ง โดย
เฉพาะการวเิคราะห์ภยัคุกคาม ภยัอนัตราย 
และเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดท่ีจะส่งผล 
กระทบต่อเด็กและผู้หญิง

คุณภาพของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและ
ผลจะก�าหนดการวางแผนยทุธศาสตร์ทีส่มเหตสุมผล
และท้ายที่สุดจะเป็นตัวก�าหนดการด�าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ มุมมองเหล่าน้ีช่วยให้การวิเคราะห์
หาสาเหตุปัญหาท่ีแผนงานต้องการแก้ไขมีความ
ถูกต้อง ลึกซึ้งและเฉียบแหลมมากขึ้น 

1. สิทธิมนุษยชน

การบรรลุผลสัมฤทธ์ิ (เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน) มีความส�าคัญอย่างยิ่งในการท�าให้สิทธิ
มนุษยชนของผู้หญิงและเด็กเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม 
ซึ่งจะต้องท�าความเข้าใจถึงทัศนคติและพฤติกรรม
ของสังคม ตลอดจนกรอบการด�าเนินงานของรัฐ 
นโยบายและการด�าเนินงาน รวมทั้งการกระจาย
ทรัพยากรซึ่งส่งผลต่อการละเมิดสิทธิเด็ก 

ซ่ึงการท�าความเข้าใจถึงสาเหตุปัญหาอย่างลึกซึ้ง
เท่านั้นจะช่วยให้ยูนิเซฟสามารถก�าหนดเป้าหมาย
การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบในการด�าเนินการ
ทางสังคมและของรัฐเพื่อให้รัฐบาลสามารถด�าเนิน
งานเพื่อให้สิทธิเด็กเกิดขึ้นได้จริงและยั่งยืน ‘ความ
เข้าใจร่วมกันของสหประชาชาติ’ หรือThe UN 
‘Common Understanding’2 ในการด�าเนินงาน

บนหลกัการสทิธมินษุยชนเรยีกร้องให้มกีาร “ประเมนิ
และวเิคราะห์เพือ่ระบถุงึสิทธมินษุยชนของผู้ทรงสทิธิ
ซึ่งเป็นไปตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของผู้มี 
หน้าที่ให้ความคุ้มครองสิทธิ ตลอดจนไปถึงการ
ประเมินและวิเคราะห์สาเหตุระดับที่ใกล้เคียงที่สุด 
สาเหตทุีซ่่อนอยูแ่ละสาเหตเุชงิโครงสร้างของการไม่
เข้าถึงสิทธิ “นอกจากนี้ยังมีการเรียกร้องให้ท�าการ
ประเมิน “ศักยภาพของผู้ทรงสิทธิในการเรียกร้อง
สิทธิของตน และศักยภาพของผู้มีหน้าที่ให้ความ
คุ้มครองสิทธิในการปฏิบัติตามพันธกรณีของตน” 
เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกันในการสร้าง
ศักยภาพเหล่านี้3

 2. เพศสภาพ

การวิเคราะห์ช่องว่างทางเพศสภาพมีความส�าคัญ
อย่างยิ่งต่อวาระความเสมอภาคของยูนิเซฟ เพื่อเร่ง
ให้เกิดความก้าวหน้าในการประกันสิทธิเด็กให้กับ
เด็กที่ถูกลิดรอนสิทธิมากที่สุด ค�าถามคือ เด็กผู้ชาย
และเดก็ผูห้ญงิได้รบัสทิธิ ทรพัยากร โอกาสและความ
คุ้มครองเหมือนกันหรือไม่? พวกเขาก�าลังเผชิญกับ
การละเมิดสิทธิประเภทเดียวกันหรือไม่? เด็กผู้หญิง
และผู้หญิงมีอ�านาจในการตัดสินใจที่ส่งผลต่อชีวิต
ของตวัเองอย่างเท่าเทียมหรอืไม่? ข้อมลูทีแ่ยกประเภท
ด้านเพศและอาย ุและวธิกีารเกบ็ข้อมลูทีค่�านึงถงึมติิ
หญิงชายจึงเป็นเครื่องมือส�าคัญในการยกระดับให้
วาระความเสมอภาคหญิงชายเป็นกระแสหลักการ
พัฒนา 

เมื่อมีการจ�าแนกช่องว่างทางเพศสภาพแล้ว การใช้
มุมมองเพศสภาพในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผลหมายถึงการตรวจสอบอิทธิพลของ
ความสมัพันธ์ในมติเิพศสภาพ บทบาท สถานะ ความ
ไม่เท่าเทยีมและการเลือกปฏบิตัใินแง่การเข้าถงึและ
การควบคุมทรัพยากรระดับครัวเรือน ชุมชนและ
สถาบัน ซึ่งการใช้มุมมองมิติหญิงชายยังรวมถึงการ
ตรวจสอบกฎหมาย นโยบาย พฤติกรรมและการ
ปฏิบัติต่าง ๆ  ทั้งนี้ การวิเคราะห์ทางเพศสภาพที่สม
เหตุสมผลและการใช้ผลการศึกษาอย่างเป็นระบบ
ตลอดแผนงานจะท�าหน้าทีเ่ป็นฐานรากในการยกระดบั
ผลสัมฤทธิ์ส�าหรับเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายและ
สร้างความก้าวหน้าแก่ความเท่าเทียมทางเพศ
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3. ความเสมอภาค

การใช้กรอบความเสมอภาคในการวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์เชิงเหตุผลและผลหมายถึงการพยายาม
ท�าความเข้าใจถึงสาเหตุเบื้องหลังและรากเหง้าของ
ความไม่เป็นธรรม ท�าไมประชากรบางกลุ่มจึงขาด
ทรัพยากรพื้นฐาน โอกาส และอ�านาจในการตัดสิน
ใจในขณะที่กลุ่มอื่น ๆ มีสิ่งเหล่านี้? อะไรคือสาเหตุ
ของการเลือกปฏิบัติและการกีดกัน? การใช้กรอบ
ความเสมอภาคมีความส�าคัญอย่างยิ่งเพื่อให้ยูนิเซฟ
สามารถบรรลเุต็มเป้าหมายในการขจดัความไม่เสมอ
ภาคและยกระดับผลลัพธ์ส�าหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
ด้วยข้อมูลสาเหตุความไม่เท่าเทียม ยูนิเซฟพร้อม
ยิง่ขึน้ทีจ่ะรบัประกนัว่า เดก็ทีด้่อยโอกาสทีส่ดุจะเข้า
ถึงบริการและความคุ้มครอง รวมทั้งเข้าถึงปัจจัย
แวดล้อมจ�าเป็นอื่น ๆ เพื่อประกันสิทธิของพวกเขา 

4. กรอบปัจจัย 10 ประการส�าหรับก�าหนด
ขอบเขตการด�าเนินงานที่ได้ผล 

ในการด�าเนนิงานเพือ่เสรมิสร้างความแขง็แกร่งของ
โครงการด้านความเสมอภาค ยนูเิซฟได้ก�าหนดเงือ่นไข
หรอื “ปัจจยั” 10 ประการทีม่กัสร้างปัญหาข้อจ�ากดั
หรืออุปสรรคในการให้บริการอท่ีครอบคลุมส�าหรับ
เด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กกลุ่มที่ด้อยโอกาสที่สุด 
(ดูตารางที่ 2.1) กรอบ MoRES (กรอบการติดตาม
ผลสัมฤทธิ์ส�าหรับระบบความเสมอภาค) ท�าหน้าที่
เป็นเครือ่งมอืในการออกแบบแผนงานท่ีมุง่เน้นความ
เสมอภาค นอกจากนี ้ปัจจยัทัง้สบิดงักล่าวยงัสามารถ
ใช้เป็นรายการตรวจสอบเพื่อให้การวิเคราะห์ความ
สมัพนัธ์เชงิเหตแุละผลคมชดัมากข้ึนและรบัประกนัว่า 
จะมกีารพจิารณาสาเหตทีุเ่ป็นไปได้ทัง้หมด ซึง่สามารถ
ใช้ปัจจัย 10 ประการได้อย่างมีประสิทธิภาพในการ
ประเมิน
• สาเหตหุลกัของการถูกลดิรอนสิทธิหรือไม่มกีาร

คุ้มครองสิทธิ 
• อปุสรรคส�าคญัหรอืก�าแพงท่ีกดีขวางไม่ให้ผูด้้อย

โอกาสส่วนใหญ่เข้าถึงการบริการหรือการดูแล
ที่จะช่วยลดการถูกลิดรอนสิทธิของพวกเขา

5. การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

การใช้แนวทางวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจะ
ต้องเริม่ต้นด้วยการตรวจสอบความเสีย่งทีเ่กีย่วข้อง
กับภัยพิบัติ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ความไม่มัน่คงทางเศรษฐกจิและสังคม หรอืการเมอืง
และความขดัแย้งท่ีอาจส่งผลต่อการลิดรอนสิทธแิละ
การละเมิดสทิธเิดก็ ซึง่หมายถงึการวเิคราะห์อนัตราย 
ภัยคุกคาม และเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่มีโอกาสเกิด
ขึ้นและจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงน้ัน จะเกิด
ขึ้นท่ีไหน และใครมีโอกาสเสี่ยงมากที่สุด และ
ผลกระทบเฉพาะมีอะไรบ้าง ซึ่งประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของการถูก
ลิดรอนสิทธิและการละเมิดสิทธิเด็ก และการ 
ตั้งค�าถามว่า ในกรณีที่เกิดภัยอันตราย ภัยคุกคาม
หรอืเหตกุารณ์ทีไ่ม่คาดคดินัน้ สถานการณ์การละเมดิ
สิทธิเด็กจะแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่

ดงันัน้ การใช้มมุมองความเสีย่งในการวเิคราะห์ความ
สมัพนัธ์เชงิเหตุและผลเก่ียวข้องกบัการหาค�าตอบว่า 
ในเหตุการณ์ทีไ่ม่คาดคดิทีม่คีวามกดดันสงูจะส่งผลก
ระทบหรือมีความเชื่อมโยงกับความเปราะบางและ
การถูกลิดรอนสิทธิอย่างไร ซ่ึงจะต้องพิจารณา
ศกัยภาพทีม่อียูแ่ละความจ�าเป็นต่าง ๆ  ในการจดัการ
กับเหตุการณ์ไม่คาดคิดและความกดดัน นอกจากนี้ 
ยังต้องพิเคราะห์บทบาทที่บุคคล กลุ่มและ/หรือ
สถาบันสามารถลดความเสีย่งหรอืความร้ายแรง หรอื
ผลกระทบทางลบ รวมทัง้ศกัยภาพท่ีพวกเขาพึงมใีน
การด�าเนินการนั้น 

ซึง่การใช้มมุมองดงักล่าวช่วยให้ยนูเิซฟสามารถพฒันา
แผนงานเสริมสร้างความสามารถในการฟื้นคืน 
สูส่ภาวะปกตแิละรบัมอืความเสีย่งจากภัยพบัิตใิห้แก่
สถาบันและชุมชนต่าง ๆ ทั้งแผนงานการลดความ
เสีย่งภัยพบิตั ิการปรบัตวัเพือ่รบัมอืการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ หรือแผนงานท่ีไหวรู้ความขัดแย้ง 
(conflict-sensitive programming) และการสร้าง
สันติภาพ
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ปัจจัย นิยาม

สร้างสภาวะแวดล้อม
ที่เอื้ออํานวย

บรรทัดฐานของสังคม กฎทางสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรม ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจาก
แรงกดดันทางสังคม  

กฎหมาย/นโยบาย มีกฎหมายและนโยบายในระดับชาติและระดับทองถิ่นเพียงพอ 

งบประมาณ/คาใชจาย การจัดสรรและการเบิกจายทรัพยากรที่จําเปนในระดับชาติ
และระดับทองถิ่น และประสิทธิภาพในการใชงานทรัพยากรดังกลาว

การบริหารจัดการ/การประสานงาน การชี้แจงบทบาท ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
และกลไกการประสานงาน/การเปนพันธมิตร

อุปทาน

ความเพียงพอและการมีอยูของสินคาใชสอย/
ปจจัยการผลิตที่จําเปน 

สินคาจําเปน / ปจจัยการผลิตที่จําเปนในการนํามาใหบริการ
หรือนํามาปฏิบัติ

การเขาถึงบริการที่มีเจาหนาที่เพียงพอ
สิ่งอํานวยความสะดวกและขอมูล

การเขาถึงทางกายภาพ
(แหลงขอมูลดานบริการ สิ่งอํานวยความสะดวก ขอมูล บุคลากร) 

อุปสงค์

การเขาถึงบริการทางการเงิน ความสามารถในการใชจายโดยตรงและโดยออมสําหรับการใชบริการ
และการปฏิบัติที่เปนประโยชน

แนวปฏิบัติและความเชื่อทางสังคม
และวัฒนธรรม

 ความเชื่อและการปฏิบัติสวนบุคคลทั้งจากผูใหบริการและประชาชน
ที่ไดรับความนิยมแพรหลายแตไมไดเปนผลมาจากแรงกดดัน
หรือความคาดหวังทางสังคม

ชวงเวลาและความตอเนื่องของการใชงาน ความทันเวลา/ความสมบูรณ/ความตอเนื่องในการใชบริการ
และการนําไปปฏิบัติ

คุณภาพ คุณภาพ การปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพที่กําหนด
(มาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ)

ตารางที่ 2.1.  เครื่องมือ B: การประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อความเสมอภาค-กรอบปจจัย 10 ประการ4 

ดู UNICEF, The Determinant Analysis for Equity Programming, สิงหาคม 2014, หนา 8−10, สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของปจจัยทั้ง 10 ประการ

แหล่งที่มาที่ส�าคัญ
UNICEF Division of Policy and Strategy, Guidance on Conducting a Situation Analysis of Children’s 
and Women’s Rights, 2012, pp. 11−15.

UNICEF, Programme Policy and Procedure Manual, section 3.3, ‘Causal Relationships – Getting the 
Analysis Right’.

UNICEF, Child Protection Resource Pack: How to plan, monitor and evaluate child protection pro- 
grammes, 2015, pp. 74−76.

UNICEF, ‘Technical Note: Emergency risk informed situation analysis’, 2012, pp. 3−4. UNICEF, ‘The 
Determinant Analysis for Equity Programming’, August 2014.

UNICEF, Guidance Note on Preparedness for Emergency Response, 2017.
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  ขั้นตอนที่ 2
จัดล�าดับความส�าคัญของปัญหา 
เพื่อด�าเนินการ 

ควบคู่ไปกับการท�าความเข้าใจสถานการณ์ท่ีเรา
ต้องการเปลี่ยนแปลงแล้ว เราจะต้องเลือกจัดล�าดับ
ความส�าคัญของปัญหาในเชิงยุทธศาสตร์ท่ียูนิเซฟ
จะด�าเนินการผ่านแผนงานต่าง ๆ  ทัง้นี ้ข้อจ�ากดัด้าน
ทรพัยากรหมายถงึ ยนูเิซฟไม่สามารถแก้ปัญหาเดก็
ด้อยโอกาสในบริบทนี้ 

การวิเคราะห์สถานการณ์ทีจั่ดท�าอย่างดแีละกระบวนการ
จัดล�าดับความส�าคัญของปัญหาอย่างเป็นระบบน�า
ไปสูท่างเลอืกเชงิยทุธศาสตร์เพือ่ผลสมัฤทธิท์ีต้่องการ
และยุทธศาสตร์ท่ีจะใช้ด�าเนินการมากย่ิงข้ึน 
บ่อยคร้ังที่แผนงานมีลักษณะเหมือนรายการ 
สิ่งที่ต้องการโดยไม่มีการจัดล�าดับปัญหาหรือมีเป้า
หมายเชิงยุทธศาสตร์ใด ๆ นอกจากนี้ บางครั้งเรา
ถูกกระตุ้นให้เลือกแนวทางการด�าเนินการต่าง ๆ 
เพราะเป็นสิง่ทีเ่ราท�าอยู่แล้วหรอืเพราะเข้ากบัทศิทาง
การพัฒนาล่าสุด

วธิสี�าคญัสดุในการยกระดบัผลกระทบคือการจ�าแนก
ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์หลัก ๆ สองถึงสามประเด็น
ส�าหรับโครงการที่จะสามารถพลิกสถานการณ์ได้ 
ซึง่กระบวนการจดัล�าดบัความส�าคัญนีส้ามารถด�าเนนิ
การได้ในหลายระดับ เช่น ระดับแผนงานประเทศ 
ระดับสาขาหรือระดับการปฏิบัติการ

การจัดล�าดับความส�าคัญของปัญหาก่อนหลังเป็น
วธิกีารบนหลกัฐานเชงิประจกัษ์ มส่ีวนร่วมและท�าซ�า้ 
กล่าวอีกนัยหนึ่ง การจัดล�าดับความส�าคัญจะได้ผล
ทีส่ดุเมือ่ด�าเนนิการผ่านการกระบวนการหารอืซึง่ขึน้
อยู่กับข้อมูลที่ดีที่สุดที่มีอยู่ ซึ่งไม่สามารถเกิดขึ้นได้
ในคราวเดยีว กระบวนการจดัล�าดบัความส�าคญัเกดิ
ขึ้นหลายครั้งไปพร้อม ๆ กับที่ความคิดยิ่งตกผลึก
มากขึ้น มีตัวเลือกส�าหรับพิจารณามากขึ้น อีกทั้งมี
การประเมินโอกาสความความส�าเร็จมากขึ้น

คณุอาจใช้กระบวนการการจดัล�าดบัความส�าคญัของ
ปัญหาในข้ันต้นเพื่อก�าหนดว่าในการพัฒนาการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลนัน้ จะมุ่งเน้น

ไปทีค่วามด้อยโอกาสลกัษณะไหน จากกระบวนการ
นี้ คุณจะสามารถคิดค้นแนวทางตอบสนองที่เหมาะ
สมทีส่ดุ ข้อมลูตวัชีว้ดัหลกัส�าหรบัเดก็จะช่วยให้การ
จัดล�าดับความส�าคัญของปัญหาง่ายขึ้น และยังช่วย
ยูนิเซฟในการก�าหนดขนาดและความรุนแรงของ
ความด้อยโอกาสได้ เอกสารอ้างองิส�าคญัส�าหรบัการ
จดัล�าดบัความส�าคญัในขัน้นี ้ได้แก่ อนสุญัญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก (CRC) ซึ่งก�าหนดสิทธิที่เด็กทุกคนควรได้
รับ ซึ่งการเข้าไม่ถึงสิทธิใด ๆ ควรน�าเป็นเป้าหมาย
ในการด�าเนินการ 

ในอีกตัวอย่างหน่ึง เมื่อมีการพัฒนาการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลและมีความเข้าใจ 
ถึงสาเหตุต่าง ๆ ของปัญหาหนึ่ง ๆ แล้ว เจ้าหน้าที่
แผนงานอาจตัดสินใจมุ่งการด�าเนินงานไปที่สาเหตุ
ใดสาเหตุหนึ่งเพียงประการเดียวด้วยเหตุผลเฉพาะ 
เช่น ความพร้อมของทรพัยากรในการแก้ปัญหา ความ
รู้และประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่แผนงานในการ
จัดการสถานการณ์ ความเข้าใจของผูเ้กีย่วข้องอืน่ ๆ  
ในงานพัฒนาหรือด้วยเหตุผลอื่นประกอบกัน 
เมื่อมีการระบุสาเหตุหลักของปัญหาและจ�าแนก
ยุทธศาสตรท์ี่เพื่อแก้ไขปญัหาดังกล่าวแล้ว สิ่งที่ตอ้ง
ด�าเนินต่อคือการจัดล�าดับความส�าคัญของแผนงาน
เพื่อด�าเนินการ

ผังล�าดับความส�าคัญ 
พร้อมตัวคัดกรองห้าแบบ

ในการสนับสนุนกระบวนการจัดล�าดับความส�าคัญ
ของปัญหาให้มปีระสทิธิภาพนัน้ คณุอาจใช้ผงัล�าดบั
ความส�าคัญพร้อมตัวคัดกรองห้าแบบ ดังที่แสดง
ในภาพท่ี2.4 วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถก�าหนดได้ว่า 
แผนงานนั้นควรมุ่งไปที่ประเดน็ปัญหาใดเปน็อันดบั
แรก เครื่องมือนี้จะให้คุณพิจารณาประเด็นต่าง ๆ 
ผ่านตัวคดักรองทัง้ห้า เพือ่ดูว่า ปัญหาใดบ้างที ่‘ผ่าน’ 
ตัวกรอง การวิเคราะห์นี้สามารถด�าเนินการโดย
กระบวนการมส่ีวนร่วม เช่น การแสดงให้เหน็บนผนงั
ห้อง โดยเขียนประเด็นปัญหาลงบนบัตรค�า จากนั้น
เลือกประเด็นที่ผ่านตัวตัดกรอง ออกมา
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ภาพที่ 2.4. เครื่องมือ C: ผังลําดับความสําคัญและตัวคัดกรอง 5 ชนิด

1 ความรุนแรงของปัญหา
และความเหลื่อมลํ้าระดับประเทศ

 

2
ความสอดคล้องกับอาณัติของยูนิเซฟ:
แผนยุทธศาสตร์ และความสอดคล้อง
กับสถานการณ์โลกและภูมิภาค 

 

3
ศกัยภาพและทรพัยากร
(บุคลากร, การเงิน, องคค์วามรู้, เทคโนโลยี, พันธมิตรการพัฒนา)4
บทเรียน ความเช่ียวชาญ5

การหนนุเสรมิงานที่องคก์รอ่ืน ๆ ดาํเนินการ 

 

ทําให้ประเด็นแหลมคมยิ่งขึ้น

ลําดับความสําคัญของปัญหาที่ยูนิเซฟจะดําเนินการแก้ไข

ยูนิเซฟไม่สามารถแก้ปัญหาความด้อยโอกาสทัง้หมดได้
จึงต้องมีการจัดลําดับความสําคัญตามหลักการความได้เปรียบ
โดยเปรียบเทียบโดยใช้ตัวคัดกรองหลัก 5 แบบ:

 

ตัวคัดกรองที่ 1
ความรุนแรงของปัญหา
เลอืกประเดน็ปัญหาโดยพจิารณาจากหลักฐานความ
ต่อเนื่อง ความรุนแรง และขอบเขตของปัญหาหรือ
ความด้อยโอกาสและผลตามมาทีเ่กดิกับกลุ่มประชากร
ที่ได้รับผลกระทบ พิจารณาผลกระทบทวีคูณของ
การถูกลิดรอนสิทธิที่ทับซ้อนกัน รวมทั้งวิกฤติของ
ปัญหาในกรณทีีเ่กดิภยัพบิติั การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ความขัดแย้งหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
อื่น ๆ 

ตัวคัดกรองที่ 2
ความสอดคล้องกบัอาณตัขิองยนิูเซฟ 
ประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไขควรสอดคล้องกับ
อาณัติของยูนิเซฟ นั่นคือ จะต้องมีความสัมพันธ์กับ
พันธกิจของยูนิเซฟ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

แผนยุทธศาสตร์ของยูนิเซฟ พันธกรณีหลักเพื่อเด็ก
ในการด�าเนนิงานด้านมนษุยธรรม (Core Commitments 
for Children in Humanitarian Action) แผน
ปฏบิตักิารด้านเพศสภาวะ อนสุญัญาว่าด้วยการขจัด
การเลอืกปฏิบัตต่ิอสตรทุีกรปูแบบ (CEDAW) อนุสญัญา
ว่าด้วยสทิธิของคนพกิาร เป้าหมายการพฒันาระดบั
โลกและภูมิภาค เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) ความร่วมมือระดับโลกเพื่อการศึกษา 
(the Global Partnership for Education) เป็นต้น 

ตัวคัดกรองที่ 3
การหนุนเสริมงานที่องค์กรอื่น ๆ 
ด�าเนินการ 
พิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนของกิจกรรมที่ด�าเนิน
การโดยพนัธมติรและผูเ้กีย่วข้องหลกั ประเดน็ทีพ่วก
เขาให้ความส�าคญั และประเดน็การท�างานทัง้ในเชงิ
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แผนงานและพื้นท่ี ซึ่งการจัดท�าแผนท่ีพันธมิตร 
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและการวเิคราะห์จดุแขง็ จดุอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค (SWOT) จะช่วยให้สามารถ
ระบุโอกาสและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งช่วย
ให้คุณสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นและพื้นที่ที่
ต้องการเข้าไปด�าเนินการโดยพิจารณาจากความได้
เปรียบเชิงเปรียบเทียบกับผู้มีบทบาทรายอื่น ๆ 

ตัวคัดกรองที่ 4
ศักยภาพและทรัพยากร
พิจารณา:
• ทรัพยากรทางการเงินและทรัพยากรบุคคล 

ศักยภาพเชิงเทคโนโลยีและเชิงองค์กร/การ
ด�าเนนิงานและโครงสร้างในการด�าเนนิงานของ
ยูนิเซฟ

• ความคุ้มค่าของเงินและประสิทธิผล
• ผลงานและประวัติของยูนิเซฟที่วางสถานะให้

องค์กรสามารถด�าเนนิงานได้อย่างประสทิธภิาพ
เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น

• ศกัยภาพของยูนเิซฟ ในการวเิคราะห์และจดัการ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

ตัวคัดกรองที่ 5
บทเรียนและความเชี่ยวชาญ
ทบทวนผลการวิจัยและผลการประเมินซึ่งให้หลัก
ฐานเก่ียวกับการด�าเนินงานและแนวทางก่อนหน้า
ซึ่งผ่านการทดสอบและพิสูจน์แล้วว่า ได้ผลในการ
แก้ปัญหาข้อจ�ากัดและอุปสรรคต่าง ๆ 

  ขั้นตอนที่ 3.
สร้างทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง

หลังจากที่เลือกประเด็นปัญหาสิทธิหรือการลิดรอน
สิทธทิีต้่องการแก้ไขรวมท้ังท�าความเข้าใจปรากฏการณ์
และสาเหตุต่าง ๆ  ของปัญหาแล้ว เราสามารถลงมือ
พัฒนาทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเริ่มต้นด้วยการ
วิเคราะห์ว่า เราต้องการให้สถานการณ์ปัจจุบันที่
เก่ียวข้องกับสิทธิเด็กเปลี่ยนแปลงอย่างไร และเรา
คิดว่า เราจะท�าให้การเปล่ียนแปลงนั้นเกิดขึ้นได้

อย่างไร ซึ่งความคิดที่ว่า ความเปลี่ยนแปลงอะไรที่
ต้องการให้เกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นอย่างไรคือรากฐาน
ส�าหรับการวางแผนยุทธศาสตร์

ทฤษฎกีารเปลีย่นแปลงทีเ่หมาะสมนัน้พฒันาข้ึนบน
ฐานการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันอย่างแม่นย�า 
(ดูขั้นตอนที่ 1) และหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า 
การเปลีย่นแปลงจะเกิดขึน้อย่างไรในบริบทดังกล่าว 
ซึ่งการท�าความเข้าใจความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
ผ่านมุมมองสิทธิ เพศสภาพ ความเสมอภาคและ
กรอบปัจจัยและความเสี่ยงทั้ง 10 ประการจะสร้าง
รากฐานในการพัฒนาทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่สม
เหตุสมผล นอกจากนี้ การวิเคราะห์สถานการณ์ที่ดี
ยังต้องตระหนักถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของปัจจัย
แวดล้อมทีม่คีวามแปรปรวนไม่แน่นอนซึง่ยากต่อการ
คาดการณ์ ในบางกรณี การวเิคราะห์สถานการณ์จงึ
เป็นเรือ่งการปรบัมุมมองต่อปัญหาว่าเป็นโอกาส ทัง้นี้ 
ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงต้องสามารถอธิบายและ
สะท้อนถงึความซับซ้อนของปัจจยัแวดล้อมหรอืบรบิท
ดังกล่าวได้

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงคืออะไร?

ทฤษฎกีารเปลีย่นแปลงเป็นกระบวนการสะท้อนคดิ
ที่เกิดข้ึนต่อเนื่องเพื่อส�ารวจว่า ท�าไมต้องมีการ
เปลีย่นแปลง และการเปลีย่นแปลงจะเกิดขึน้อย่างไร 
ส�าหรบัยนูเิซฟแล้ว ทฤษฎกีารเปลีย่นแปลงแสดงถงึ
วิสัยทัศน์กว้าง ๆ ว่า ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการบรรลุคือ
อะไร และจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร ทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลงอธิบายทฤษฎีและสมมติฐานที่เป็น
รากฐานของกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์
ไว้ซึง่ปัจจยัน�าเข้าและกิจกรรมต่าง ๆ  จะเปลีย่นหรอื
น�าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่ก�าหนดไว้ที่ผลผลิต (output) 
ผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact) 

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงคือกระบวนการคิดเชิง
โครงสร้างท่ีช่วยผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีก�าหนดเป้าหมาย
ที่เป็นไปได้จริง ระบุความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
และสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงในยุทธศาสตร์ที่จะ
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“ทุกโครงการเต็มไปด้วยความเช่ือ การคาดคะเนและสมมติฐานว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น
ไดอ้ยา่งไร ทัง้ที่เกี่ยวกบัวธิกีารท�างานของมนุษย ์หรอืองคก์ร หรอืระบบการเมอืงหรือระบบนเิวศ 
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงคือการอธิบายถึงสมมติฐาน (เกี่ยวกับสาเหตุ) ส�าคัญต่าง ๆ ว่าการ
เปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในแผนงานได้อย่างไรบ้าง”

− กล่าวโดย Patricia Rogers in: Isabel Vogel for the UK Department for International Development, 
‘Review of the Use of “Theory of Change” in International Development’, 2012

ใช้เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ เน่ืองจากเรามีข้อมูล
ที่เก่ียวข้องกับความส�าเร็จของแผนงานในระยะ
การวางแผนยุทธศาสตร์จ�ากัด ดังนั้น ทฤษฎี
การเปลี่ยนแปลงจึงช่วยในการก�าหนดและทดสอบ
สมมติฐานว่า ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างไร 
และวธิทีีดี่ทีสุ่ดในการกระตุ้นให้เกิดการเปลีย่นแปลง
นั้นมีอะไรบ้างทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงจะแสดงถึง
ระดบัการทดลองและการเรียนรูซ้ึง่ช่วยในการออกแบบ
และการด�าเนินงานแผนงาน ซึ่งมีที่มีมาจาก
การท�าความเข้าใจการด�าเนินต่าง ๆ ที่ทราบกันว่า
สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงตอบสนอง
วัตถุประสงค์อะไรบ้าง?

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงมีความส�าคัญต่อ RBM 
เนื่องจาก:
• ช่วยสร้างความเช่ือม่ันว่า แผนงานจะน�าไปสู่

ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมซึ่งก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงตามต้องการ

• น�าเสนอวิสัยทัศน์ที่สามารถเข้าใจได้ทันทีว่า 
จะด�าเนินการอย่างไรเพื่อให้สามารถบรรลุผล
สัมฤทธิ์ที่ต้องการได้

• อธิบายตรรกะของโครงการ
• ระบุผู้เข้าร่วมและพันธมิตรที่เหมาะสมและ

ส�าคัญต่อการได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์
• ช่วยให้องค์กรสามารถประเมินการสนับสนุน

เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง
• ช่วยเตรียมความพร้อมในการตดิตามและประเมนิ

ผลโครงการ
 

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมรอบด้านช่วย
ให้การออกแบบแผนงานมีความผิดพลาดน้อยที่สุด 
ซึ่งรวมถึง:
• มีการจดัล�าดบัความส�าคญัของประเดน็แผนงาน 

การก�าหนดผลสัมฤทธ์ิ และการก�าหนดการ
ด�าเนนิงานทีจ่�าเป็นเพ่ือให้เกดิการเปลีย่นแปลง
ที่ต้องการ

• ให้ความชัดเจนถึงขอบเขตของแผนงาน 
การอธิบายสถานะแผนงาน ความเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงกับประเด็นอื่น ๆ และแผนงานได้รับ
อิทธพิลจากบริบททีก่ว้างข้ึนเหล่านีอ้ย่างไรบ้าง

• ให้ความส�าคัญกับผลผลติและผลลพัธ์ทีอ่ยูน่อก
เหนอืขอบเขตโดยตรงของแผนงานแต่ส่งผลต่อ
ความส�าเร็จของแผนงานอย่างมีนัยส�าคัญ 
อกีทัง้ยงัมีศักยภาพทีจ่ะสร้างความเปลีย่นแปลง
ให้เกิดขึ้นได้

• ให้นิยามการวัดผลการด�าเนินงาน โดยการระบุ
ว่าจะวัดความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์อย่างไร

• มกีารจ�าแนกยทุธศาสตร์ต่าง ๆ  ทีจ่ะแปลงปัจจัย
น�าเข้าให้เป็นกิจกรรมและผลสัมฤทธิ์ บนฐาน
ความเข้าใจเกีย่วกบัผลกระทบทีเ่ปรยีบเทยีบได้
ข้อจ�ากดัเฉพาะทีจ่ะแก้ไข ความรูท่ี้มอียูว่่าสิง่ใด
ทีท่�าแล้วได้ผล และการค�านงึถงึการด�าเนนิงาน
เพื่อความเป็นไปได้และความยั่งยืน

• มกีารระบสุมมตฐิานชดัเจนว่า ผลผลติจะเปลีย่น
ไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดไว้อย่างไร โดยพิจารณาถึง
เงือ่นไขเบือ้งต้นทีจ่�าเป็นส�าหรบัความส�าเรจ็และ
ความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ที่เป็นทางเลือก
อื่น ๆ 
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• มีการวิเคราะห์ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องและการเข้ามา
มส่ีวนร่วมของพนัธมติรทีเ่หมาะสมมคีวามส�าคัญ
ยิ่งต่อการแก้ปัญหาและการบรรลุผลสัมฤทธิ์
ที่ต้องการ

• มีการพิจารณาถึงวิธีการรับมือและตอบสนอง

ต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับเด็กและผู้หญิง เช่น 
ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิความขดัแย้ง โรคระบาด
หรอืสภาวะเศรษฐกจิตกต�า่ ไม่ว่าจะด้วยมาตรการ
บรรเทาหรือวิธีการที่เหมาะสมในการติดตาม
ความเสีย่งซึง่อยูน่อกเหนอืขอบเขตของแผนงาน

ขั้นตอนในการสร้างทฤษฎีการเปล่ียนแปลง

Identify
change

 Conduct a
backwards
mapping

 Bring all
together

Identify
the pathway

 Write a
narrative

ขัน้ตอนท่ี 1.  
ระบุการเปลี่ยนแปลง
ที่ต้องการ

ขัน้ตอนที่ 2.  
จัดทํา "แผนที่ย้อนหลัง"
เพื่อระบุเงื่อนไขที่จําเป็น
ในการไปให้ถึงสถานะ
ที่ต้องการ

ขัน้ตอนที่ 3.  
ระบุเส้นทางหรือสมมติฐาน
ที่จะขับเคลื่อนไปพร้อมกับ
เงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อไปให้ถึง
สถานะที่ต้องการ

ขัน้ตอนที่ 4.  
นําทุกอย่างมารวมกัน
แสดงภาพการเปลี่ยนแปลง
ที่เห็นได้ชัดเจน แล้วทําซ้ํา

ขัน้ตอนที่ 5. 
เขียนบรรยายท่ีจะใช้
ในการสรุปส่วนต่าง ๆ
ของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง

กระบวนการ 

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้น “เพื่อใช้ในการด�าเนินงานทุกระดับ เช่น โครงการ แผนงาน นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ หรือองค์กร”5 ค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถน�ามาใช้ในการพัฒนาทฤษฎีรวมถึง กรอบแนวคิด 
(conceptual framework) วิสัยทัศน์ของแผนงาน (programme vision) หรือ แบบจ�าลองตรรกะ 
(logic model)

ทฤษฎีการเปลีย่นแปลงทีมี่ประสทิธภิาพจะมคีวามเหมาะสมเป็นการเฉพาะกบัประเทศนัน้ ๆ  หรอืสถานการณ์
นั้น และสามารถอธิบายถึงวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ถึงวิธีการที่จะได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ และสามารถ
อธิบายได้อย่างชัดเจนว่าผลลัพธ์ในระดับหนึ่งจะน�าไปสู่ผลลัพธ์อีกระดับได้อย่างไร ซึ่งกระบวนการพัฒนา
ทฤษฎีการเปลีย่นแปลงจะสมบรูณ์ยิง่ข้ึนเมือ่ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีมส่ีวนร่วม โดยให้พวกเขาแบ่งปันประสบการณ์ 
ความรู้ และข้อมูลเชิงลึกว่า การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

เมื่อใดก็ตามที่ใช้ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง พึงระลึกว่า พัฒนาการของทฤษฎีไม่ได้เกิดขึ้นจากการท�างาน
เพียงครั้งเดียว แนวทางของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงคือการลงมือท�าซ�้า

การสร้างทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงจากวิธีการที่อธิบายข้างต้นช่วยให้การพิจารณามุมมองต่าง ๆ เป็นไป
อย่างราบร่ืนขึ้นโดยไม่รู้สึกว่าถูกปิดกั้นมากเกินไปอย่างที่อาจเกิดขึ้นในการรพัฒนาแบบจ�าลองตรรกะ 
(logic models) หรือห่วงโซ่ผลสัมฤทธิ์ (results chains)

ตัวอย่างเช่น การใช้ค�าถาม ‘ท�าไม? เพราะว่า ..’ ซึ่งเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
(ดูภาพที่ 2.2) และการตั้งค�าถามแบบย้อนคิด ‘ถ้า ... แล้ว ‘ ช่วยให้เราสามารถขยับออกจากเป้าหมายหรือ
สถานะที่ต้องการ (desired state) และท�ารายการเงื่อนไขจ�าเป็นที่จะส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงสามารถ
เกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลได้แก่ “สังคมยอมรับว่า แรงงานเด็กเป็นหนึ่งในรูปแบบ
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การเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวเนื่องจาก ... สาธารณะมีความตระหนักถึงผลกระทบจากแรงงานเด็กต�่า ...” 
น้ันสามารถย้อนกลบัไปยงัทฤษฎกีารเปล่ียนแปลงได้ว่า “ถ้าสาธารณะตระหนกัถงึผลกระทบของแรงงานเดก็
เพิ่มมากขึ้น แล้วสังคมจะยอมรับแรงงานเด็กน้อยได้ลงกว่าเดิม”

กระบวนการ

การพฒันาทฤษฎีการเปลีย่นแปลงเปน็กระบวนการสะท้อนคดิ (reflective process) ซึง่อาจดวูุน่วายสบัสน 
แต่ไม่มีศัพท์แสงเข้าใจยาก และท�าให้เราสามารถทบทวนถึงแนวทางต่าง ๆ ที่จะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้
โดยอาศัยองค์ความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการสะท้อนคิดอาจยุ่งยากข้ึนไปอีกในกรณีท่ี
เป็นการร่างแผนการส�าหรับบริบทที่ซับซ้อนที่มีความเสี่ยงเก่ียวข้องกับภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและสังคม หรือพื้นที่ที่มีความขัดแย้งสูง กรณีเช่นนี้จะต้องใช้ตรรกะ 
‘ถ้า... แล้ว’ ในขั้นตอนต่าง ๆ โดยอันดับแรกส�าหรับสถานการณ์ปัจจุบัน จากนั้นจ�าแนกค�าถามโดยอาศัย
การวิเคราะห์การปรับเปลี่ยน (adjusted analysis) โดยพิจารณาตัวอย่างสถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุด 
แล้วทดสอบว่าห่วงโซ่ผลสัมฤทธ์ิใดที่ยังคงใช้ได้อยู่ และห่วงโซ่ผลสัมฤทธิ์ใดที่ต้องปรับแก้ เช่น จะต้อง
ปรับแก้ล�าดับก่อนหลังหรือใช้แนวทางอื่น

เมือ่ก�าหนดแนวทางได้แล้ว การพฒันาห่วงโซ่ผลสมัฤทธิท์ีแ่ขง็แกร่งพร้อมด้วยผลลพัธ์และตวัชีว้ดัที ่‘SMART’ 
(นั่นคือ มีความเฉพาะ (Specific) สามารถวัดผลได้ (Measurable) สามารถเกิดขึ้นได้จริง (Achievable) 
สะท้อนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Relevant) และมีก�าหนดเวลาชัดเจน (Time- bound) ท�าได้ไม่ยาก 
และจากนั้น ตรวจทานทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่ก�าหนดขึ้นในเบื้องต้นอีกครั้ง ดังนั้น การอธิบายทฤษฎี
การเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดขึ้นก่อนการพัฒนาห่วงโซ่ผลสัมฤทธิ์ (จากผลผลิตสู่ผลลัพธ์สู่ผลกระทบ) 
หรือใช้ค�าอธิบายนี้ในการปรับแก้ห่วงโซ่ผลสัมฤทธิ์ที่พัฒนาไปแล้ว เมื่อใช้ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงมาทบทวน
ห่วงโซ่ผลสัมฤทธิ์ที่มีอยู่แล้ว จะช่วยท�าให้ตรวจสอบความถูกต้องของตรรกะ ‘ถ้า... แล้ว’ ได้ดียิ่งขึ้น

โดยหลักการแล้ว ทฤษฎกีารเปลีย่นแปลงทีด่ขีึน้อยูก่บัการวจิยัทีม่ากพอ การแสวงหาความรูแ้ละมมุมองต่าง ๆ  
ว่า การเปล่ียนแปลงจะเกิดขึ้นได้อย่างไรในบริบทเฉพาะของประเทศ นอกจากนี้ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
ยังขึ้นอยู่กับความเห็นและมุมมองของผู้เชี่ยวชาญว่า การด�าเนินงานอย่างไรจะได้ผล ซึ่งกระบวนการที่ดีคือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักมีโอกาสและมีส่วนร่วมในการพัฒนาทฤษฎีการเปล่ียนแปลง อีกท้ัง การสนับสนุน
จากภายนอกยังช่วยให้สามารถบรรลุข้อตกลงและจัดการกับมุมมองที่หลากหลายได้

การเลือกยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ

องค์ประกอบส�าคัญของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงคือสมมติฐานหรือข้อสันนิษฐานว่ายุทธศาสตร์ใดบ้าง 
(การผสมผสานของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ) จะน�าพาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ

ควรเลือกยุทธศาสตร์โดยมีหลักฐานรองรับว่า วิธีการไหนที่ใช้แล้วได้ผล:
• ทบทวนเอกสารและการวเิคราะห์ท่ีมหีลกัฐานรองรบั โดยเฉพาะอย่างย่ิง เอกสารแผนงาน การประเมนิ 

เอกสารการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ทฤษฎีทั่วไปจากฐานงานวิจัยที่แสดงผลว่า การเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นในระดับบุคคล องค์กร ชุมชน และนโยบายได้อย่างไร ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็น
ว่า แนวทางไหนที่ใช้แล้วได้ผล

• คณุอาจพบข้อมลูเกีย่วกบัปัญหาข้อจ�ากดัและยทุธศาสตร์การแก้ปัญหาจาก MoRES หรือรายการปัญหา
ข้อจ�ากัดและยุทธศาสตร์โดยการทบทวนประเด็นเป้าหมาย (outcome area) ที่คล้าย ๆ กัน ซึ่งข้อมูล
เหล่านี้ล้วนเป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์ เนื่องจากเป็นหลักฐานว่า ยุทธศาสตร์ใดบ้างที่ใช้ในการ
ตอบสนองต่ออุปสรรคที่ขัดขวางการด�าเนินงานส�าหรับเด็กและได้ผล 
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• ในกรณีที่ไม่มีทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่มีหลักฐานรองรับ ให้เริ่มต้นด้วยสมมติฐานว่า ‘สิ่งใดที่ท�าแล้ว
ได้ผล’ ตามหลักฐานที่มีอยู่ จากนั้นปรับแก้และตรวจสอบด้วยการด�าเนินงานแผนงานไปพร้อมกับการ
วจิยัและศกึษาต่อเนือ่ง อย่างไรกต็าม จะเป็นต้องมกีารตดิตามและประเมนิผลอย่างละเอยีดและมคีณุภาพ
ในทุกระดับ (ผลิตผล ผลลัพธ์ ผลกระทบ)

• คุณสามารถพัฒนาทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงจากแผนที่วางไว้แล้วหรือแผนงานที่ก�าลังด�าเนินการอยู่ 
โดยใช้ภาพสมมุติฐาน (mental models) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการถามว่า จะได้ผลอย่างไร 
(หรือได้ผลอย่างไรบ้าง) ในการด�าเนินการนี้ คุณอาจถามว่า “ชีวิตของเด็ก ๆ ในอีก 5 ถึง 10 ข้างหน้า
จะเป็นอย่างไรหากโครงการนี้ด�าเนินการไปด้วยดี?” และ “โครงการนี้จะสร้างหรือท�าอะไรได้บ้าง
เพื่อน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง?”

ข้อควรพิจารณาหลักในการเลือกยุทธศาสตร์ ได้แก่:
• ความรู้เกี่ยวกับบริบทของประเทศ 
• ข้อได้เปรยีบเชงิเปรยีบเทียบของยนิูเซฟซ่ึงในทีน้ี่หมายถงึอาณตัแิละและความสามารถในการปฏิบตัหิน้าที่
• ทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรการเงินที่สามารถหาได้ 
• การพิจารณาความเป็นไปได้และความยั่งยืน

ยทุธศาสตร์จะต้องมีความเสีย่งทีเ่หมาะสม (risk-informed) ซ่ึงหมายความว่า จะต้องพจิารณาและทบทวน
ถึงแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติ โรคระบาด การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือความขัดแย้ง ผลกระทบที่จะเกิดกับเด็กและผู้หญิง รวมไปถึงวิธีการ
ที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ และยังรวมไปถึงการวิเคราะห์ว่า ล�าดับความส�าคัญของผลสัมฤทธ์ิและแนวทาง
ที่ต้องการนั้นจะเปลี่ยนไปอย่างไรในกรณีที่เกิดวิกฤตด้านมนุษยธรรม ตามหลักการแล้ว แนวทางที่ระบุไว้ใน
ทฤษฎกีารเปล่ียนแปลงจะให้ความคล่องตวัเพ่ือให้บรกิารและระบบต่าง ๆ  สามารถปรบัเปลีย่นไปตามเง่ือนไข
การแก้ปัญหา ขณะเดยีวกนั ในบรบิทของการด�าเนนิงานด้านมนษุยธรรมนัน้ จะต้องพฒันายทุธศาสตร์อย่าง
ความยั่งยืนในระยะยาวและพัฒนาความสามารถในการฟื้นคืนสู่สภาพปกติของประชากรต่อเหตุการณ์
การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง

ผลผลิต
โดยทั่วไปแล้ว ผลผลิตของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงจะน�าเสนอในรูปแบบการผสมผสานกันของ:
• ภาพหรือกราฟิกที่แสดงให้เห็นว่า จะมีผลสัมฤทธิ์อะไรบ้างจากการด�าเนินงานตลอดระยะเวลาหลายปี 

(ดูภาพที่ 2.5)
• เอกสารท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรส้ัน ๆ ซึ่งอธิบายถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของทฤษฎีการเปล่ียนแปลง 

ว่ามีความสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างไร
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รูปที่ 2.5.  เครื่องมือ D: ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง

กจิกรรม
(ปัจจยันําเขา้)

 การเปลี่ยนแปลง
ระยะสัน้ 

 การเปลี่ยนแปลง
ระยะกลาง

 การเปลีย่นแปลง
ระยะยาว

 

สร้างความเข้มแข็งและเผยแพร่พันธกรณี
ในการยกเลิกการขลิบอวัยวะเพศหญิง
ดังตัวอย่าง จากแถลงการณ์สาธารณะเป็นต้น 

พันธกรณีที่จะยกเลิกการปฏิบัติเป็นผลมาจาก
มวลวิกฤติ (critical mass) ของผู้คนทั่วชุมชน
และข้ามพรมแดน

สภาพแวดล้อมระดับประเทศที่เอื้ออํานวย
ซ่ึงประกอบด้วย
• กรอบกฎหมายที่มีอยู่และมีการบังคับใช้
 ในการห้ามการขลิบอวัยวะเพศหญิง
• การดําเนินนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน
 และแผนที่มีอยู่ในภาคส่วนต่าง ๆ
 เพื่อสนับสนุนการยกเลิกการขลิบ
 อวัยวะเพศหญิง (ประกอบด้วยการศึกษา
 สุขภาพ การคุ้มครองเด็ก เป็นต้น)
• การเคลื่อนไหวระดับประเทศเพื่อยุติ
 การขลิบอวัยวะเพศหญิงที่เป็นที่รับรู้
 มีความเข้มแข็งและได้รับการสนับสนุน
 (ศักยภาพและทรัพยากร)
• ความเห็นสาธารณะที่ให้การสนับสนุน
 การยุติการขลิบอวัยวะเพศหญิง
 (รวมทัง้ความเห็นของผู้นํา)

สภาพแวดล้อมระดับโลกและภูมิภาค
ที่เอื้ออํานวยมากขึ้นสามารถสนับสนุน
ความพยายามในการดําเนินการระดับชุมชน
และประเทศ  ซ่ึงรวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพ
ของการเคลื่อนไหวระดับโลกเพื่อยกเลิก
การขลิบอวัยวะเพศหญิงด้วยพันธกรณี
ทางการเมือง ทรัพยากรและองค์ความรู้
ที่เพียงพอ

มีการเปลี่ยนแปลง
บรรทัดฐานทางสังคม
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ขลิบอวัยวะ
เพศผู้หญิง

 

การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมระดับ
บุคคลและส่วนรวม
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ขลิบอวัยวะเพศหญิง

 

การเปลี่ยนแปลง
ของตัวเลขหรือ
อัตราการขลิบอวัยวะ
เพศหญิงซ่ึงนําไปสู่
การยกเลิกในที่สุด

ในระดับชุมชน ขัน้ตอนสําคัญของกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมแบบรวมกลุ่ม ได้แก่
• เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ เวทีหารือและการตัดสินใจ
 ในชุมชน
• สร้างการมีส่วนร่วมของผู้นําทางประเพณีและ
• ผู้นําศาสนา
• สร้างการมีส่วนร่วมของสื่อ
• สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ให้บริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์
 และผู้มีบทบาทสําคัญอื่น ๆ 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนตลอด
ทั่วทัง้ชุมชนโดยการ: 
• เผยแพร่ผลจากการหารือและการตัดสินใจร่วมกัน
 ที่จะยุติการปฏิบัติบางประการในการแต่งงานที่คู่สมรส
 มีเช้ือชาติ ศาสนาหรืออยู่ในสังคมเดียวกัน
• เสริมสร้างศักยภาพในการเจรจาและแลกเปลี่ยนในอนุภูมิภาค
• สร้างการมีส่วนร่วมของสื่อ

ในระดับชาติ สภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยจะสร้าง/ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยการ:
• ยุทธศาสตร์การดําเนินงานที่มีการประสานงานและเป็นระบบ
• การปฏิรูปกฎหมายและนโยบาย
• พัฒนาขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับประเทศ
• การรณรงค์ผ่านสื่อและการสื่อสารสาธารณะรูปแบบต่าง ๆ
 ที่มีประสิทธิภาพ 
• ข้อมูลที่ถูกต้องและสัมพันธ์กับสถานการณ์ องค์ความรู้
 ซ่ึงคํานึงถึงความระวังไหวทางวัฒนธรรมในการปฏิบัติ 
• ความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในระดับภูมิภาค และระดับโลก สภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวย
จะสร้าง/เสริมสร้างความเข้มแข็งโดย:
• ความตระหนัก การเห็นพ้องและพันธกรณีของ
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับภูมิภาคและระดับโลกในการยกเลิก
 การขลิบอวัยวะเพศหญิง (และแนวทางเฉพาะ) มากขึ้น 
• สร้างความเข้มแข็งในการผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้

, 
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สมมติฐาน: แผนงานความรวมมือดําเนินการภายในสภาพแวดลอมของประเทศที่เอื้ออํานวยตอการดําเนินงานเพื่อเรงการเปลี่ยนแปลง เชน จากการดําเนินงานกอนหนานี้เกี่ยวกับ

การขลิบอวัยวะเพศหญิง การสนับสนุนจากสาธารณะ และความมุงมั่นของรัฐบาล

แผนงานความร่วมมือ
ที่จะนําไปสู่กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงผ่าน
กิจกรรมดังต่อไปนี้:

สร้าง ประสานงานและ 
รักษาเครือข่าย
และพันธมิตร

การรณรงค์ 
การหารือด้านนโยบาย 
การระดมทรัพยากร

การพัฒนาศักยภาพ 
(เช่นการฝึกอบรม 
การสนับสนุน
ด้านวิชาการ
การสร้างระบบ)

สนับสนุน
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศกําลังพัฒนา

สนับสนุนเวทีชาวบ้าน
และกิจกรรม
ที่ริเริ่ม โดยชุมชน

การจัดการและ
เผยแพร่ข้อมูล
และองค์ความรู้ 
(รวมถึงการติดตาม
และประเมินผล)
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  ขั้นตอนที่ 4.
ให้นิยามผลสัมฤทธิ์ที่ก�าหนดไว้

หลังจากพัฒนาทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงเบื้องต้น
ซึง่อธบิายถงึการเปลีย่นแปลงทีโ่ครงการตัง้ใจให้เกิด
ขึน้พร้อมทัง้แนวทางทีจ่ะน�าไปสูค่วามส�าเรจ็นัน้แล้ว 
ขั้นตอนต่อไปคือ การนิยามผลสัมฤทธิ์ที่ก�าหนดไว้ 
ซึ่งคุณอาจต้องย้อนกลับไปแก้ไขหรือปรับเปล่ียน
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่ร่างไว้เบื้องต้น เนื่องจาก
ค�าอธบิายเกีย่วกบัผลสมัฤทธิ ์(results statement) 
จะช่วยให้เห็นภาพสมมติฐานชัดขึ้นและยังช่วย
ประเมนิว่า ผลลพัธ์ในการด�าเนนิงานแต่ละขัน้ส่งผล
ต่อขั้นต่อไปอย่างไรบ้าง

การก�าหนดผลสัมฤทธิ์ท่ีดีมีความส�าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ ์ซ่ึงจะต้องสามารถอธบิาย
ถึงความเปลี่ยนแปลงท่ีต้องการให้เกิดข้ึนได้อย่าง
ชัดเจน เพื่อให้เราสามารถสังเกตหรือวัดผลได้ว่า 
เราก�าลังขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ 
อย่างไรก็ตาม ค�าอธิบายเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์มักจะ
ซับซ้อนและมีความทะเยอทะยานสูงจนยากที่จะ
วดัผลได้ ดงันัน้ ทางเลอืกหนึง่คอื ค�าอธิบายผลสมัฤทธ์ิ
ควรแสดงถึงกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์มากกว่าจะ
เป็นการเปลีย่นแปลงทีว่ดัได้ (measurable changes) 
หรือ ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจริง (actual results)

เนื้อหาในส่วนนี้จะช่วยให้คุณสามารถก�าหนด
ผลสมัฤทธ์ิทีดี่ซึง่สามารถสะท้อนถงึการเปล่ียนแปลง
ทีว่ดัได้ นอกจากนี ้ยงัช่วยให้คณุเข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างผลสมัฤทธิส์ามระดบั ได้แก่ (ผลผลติ (outputs) 
ผลลพัธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact)) และ
ยังอธิบายความเช่ือมโยงเชิงตรรกะของห่วงโซ่
ผลสัมฤทธิ์ให้กระจ่างชัดขึ้น

ผลสัมฤทธิ์คืออะไร?

ผลสัมฤทธิ์คือการเปลี่ยนแปลงที่อธิบายได้หรือ
ที่สามารถวัดได้ในสถานะหรือเงื่อนไขที่เป็นผล
มาจากความสมัพนัธ์เชงิเหตแุละผล ซึง่การเปลีย่นแปลง
นี้อาจเกิดข้ึนโดยต้ังใจหรือไม่ได้ต้ังใจ อาจเกิดขึ้น
ในเชิงบวกและ/หรือลบก็เป็นได้

องค์การสหประชาชาติจ�าแนกผลสัมฤทธิ์ออกเป็น
สามระดับ ได้แก่ ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ 
กล่าวโดยรวมแล้ว ผลสมัฤทธิใ์นแต่ละระดับสมัพนัธ์
กับระดับการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน

ห่วงโซ่ผลสัมฤทธิ์คืออะไร?

แผนงานพัฒนาส่วนใหญ่มีความชัดเจนด้วยห่วงโซ่
ผลสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นล�าดับของความเป็นเหตุเป็นผล 
(causal sequence) ว่าผลสัมฤทธิ์จะเกิดขึ้น
ได้อย่างไร ห่วงโซ่เริ่มต้นด้วยปัจจัยน�าเข้าที่จ�าเป็น 
(necessary inputs) จากนั้นจะอธิบายว่า ปัจจัย
เหล่านี้ช่วยให้กิจกรรมส�าคัญเกิดข้ึนได้จริงอย่างไร 
และปัจจัยน�าเข้าเหล่านั้นให้ผลิตอะไรบ้าง ห่วงโซ่
ผลสัมฤทธิ์ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับ ผลลัพธ์และ
ผลกระทบ ซ่ึงผลสัมฤทธิ์เหล่านี้สร้างล�าดับช้ันซึ่ง
แต่ละล�าดับมีความเชื่อมโยงกันอย่างมีตรรกะด้วย
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 

จากทฤษฎกีารเปลีย่นแปลงทีเ่ชือ่ถอืได้ (ดขูัน้ตอนที ่3) 
ห่วงโซ่ผลสัมฤทธ์ิที่เชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุผลคือ
รากฐานในการวางแผน การด�าเนินงาน การติดตาม 
การประเมินผลและการจดัท�ารายงานได้เป็นอย่างดี

ความส�าคัญของห่วงโซ่ผลสัมฤทธิใ์นแต่ละขัน้อธบิาย
ไว้ในตารางที ่2.2 ซึง่รวมถงึตวัอย่างของผลทีเ่กดิขึน้
ตามมาของผลสัมฤทธิ์ที่เกี่ยวข้อง
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ตารางที่ 2.2. หวงโซผลสัมฤทธิ์:นิยามและตัวอยาง

ห่วงโซ่
ผลสัมฤทธิ์

ความสําคัญ
ต่อยูนิเซฟ 

 
ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2

ผลกระทบ

• การเปลี่ยนแปลงสภาพความเปนอยูของประชากรกลุมเปาหมาย
 ในระยะยาวเปนผลมาจากการดําเนินแผนงานพัฒนา
• เกี่ยวของกับ SDGs และเปาหมายการพัฒนาระดับสากลและระดับชาติ
• มีความสําคัญในเชิงเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม สถาบัน และสิ่งแวดลอม
• สําหรับยูนิเซฟแลวนั้น ความเคารพ การคุมครอง และการเติมเต็ม
 สิทธิมนุษยชนของเด็กเพิ่มมากขึ้น
• โดยพื้นฐานแลว ประเทศเปนเจาของผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น

 

 

 

 

อัตราการสําเร็จ
การศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาเพิ่มสูงขึ้น
ในพื้นที่ที่ไดรับ
ผลกระทบจาก
ภาวะวิกฤติและในกลุม
ประชากรที่ยากจนที่สุด
ระดับความยากจน
ในเด็กลดลง

ระดับความยากจน
ในเด็กลดลง 

ผลลัพธ์

• การเปลี่ยนแปลงระยะกลางในพฤติกรรมหรือการดําเนินงาน
 ของสถาบันหรือบุคคลที่เปนกลุมเปาหมาย
• ตามหลักการแลว ผลสัมฤทธิ์จะเกิดขึ้นเมื่อการดําเนินงานพัฒนา
 สามารถบรรลุผลลัพธหนึ่งประการหรือมากกวานั้น 
• สําหรับยูนิเซฟ คือ การใหความคุมครองที่ดีขึ้นและคุณภาพ
 ของการดําเนินงานสําหรับเด็กที่มีประสิทธิภาพ
• แนวทางปฏิบัติ ระบบ และบรรทัดฐานทางสังคมที่เอื้ออํานวยตอ
 สุขภาวะที่ดีของเด็ก
• ความรวมมือรวมใจระหวางพันธมิตร ทั้งนี้ ผูมีบทบาทในการพัฒนา
 ไมสามารถบรรลุเปาหมายเหลานี้ไดโดยลําพัง ซึ่งยูนิเซฟสนับสนุน
 ผลสัมฤทธิ์จากการประสานงานความรวมมือนี้

 

การจัดสรรงบประมาณ
ของรัฐบาลดาน
การอุดหนุนและเงินทุน
เพื่อการศึกษาสําหรับ
เด็กผูหญิงในพื้นที่
ชนบทที่เพิ่มมากขึ้น

การใหบริการที่มุงเนน
การฝากครรภของ
หญิงวัยรุนเพิ่มขึ้น

ผลผลิต

• การเปลี่ยนแปลงระยะสั้นในศักยภาพของบุคคลหรือสถาบัน
 (รวมถึงทักษะ ทรัพยากร แรงจูงใจและอํานาจในการดําเนินการเฉพาะ)
• การเขาถึงผลิตภัณฑและบริการใหม ๆ
• ความรูหรือทักษะของผูใหบริการ การเขาถึงขอมูล
• มีการแกปญหาที่สาเหตุของอุปสรรค
• ผูมีอํานาจหนาที่สูงสุดในยูนิเซฟยอมมีภาระรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดสูง
 ตามไปดวย มีการดําเนินการหรือการทํางานเพื่อระดมปจจัยนําเขา
 เชน ทุน ความชวยเหลือทางวิชาการและทรัพยากรประเภทตาง ๆ
 เพื่อใหเกิดผลผลิตเฉพาะ

การออกกฎหมาย
เพื่อใหการเขาเรียน
ชั้นประถมศึกษา
ไมมีคาใชจาย

วัยรุนและเยาวชน
เขาถึงบริการ
ที่เปนมิตรกับ
เยาวชนมากขึ้น

กิจกรรม

• ดําเนินการโดยยูนิเซฟ หนวยงานรัฐบาลทุกระดับและพันธมิตรการพัฒนา
• ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรมนุษย  วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีและ
 ขอมูลที่ใชในโครงการพัฒนา (รวมทั้งเงิน เวลา บุคลากร และอุปกรณ)

การใหคําปรึกษา/
การรางนโยบาย
ดานการศึกษา

การสรางพื้นที่
ที่เปนมิตรกับเยาวชน
ภายในชุมชน 

ปัจจัยนําเข้า
• ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรมนุษย วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยี
 และขอมูลที่ใชในโครงการพัฒนา (รวมทั้งเงิน เวลา บุคลากร และอุปกรณ)
 ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรมนุษย

(เชน ความเชี่ยวชาญดานวิชาการ) 
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การพัฒนาห่วงโซ่ผลสัมฤทธิ์

ห่วงโซ่ผลสมัฤทธิพ์ฒันาขึน้จากทฤษฎกีารเปลีย่นแปลง
ที่ร่างไว้ตอนแรกในขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาห่วงโซ่
ผลสัมฤทธิ์เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นซ�้าหลายครั้ง
เพื่อตรวจสอบแนวคิดเชิงเหตุผล ‘ถ้า...แล้ว’ และ
เพือ่ทบทวนและปรบัแก้ค�าอธบิายผลสมัฤทธิใ์นล�าดบั
ต่าง ๆ ของห่วงโซ่ผลสัมฤทธิ์

ในแต่ละระดับของห่วงโซ่สมัฤทธิผ์ลจะต้องพจิารณา
ถึงผลสัมฤทธิ์ทั้งหมดว่า เหมาะสมและจ�าเป็นใน
การจะบรรลุผลสัมฤทธิ์ในระดับต่อไปหรือไม่ และ
ต้องค�านึงถึงสมมติฐานเชิงเหตุและผลและความ
เสี่ยงที่มี (ตามฐานการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิง
เหตแุละผลในขัน้ตอนที ่1) แนวทางในการตรวจสอบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิท่ีจ�าเป็นและเหมาะสมนั้นได้รับการระบุ
ไว้เรยีบร้อยแล้วหรอืไม่คอื การอ้างอิงถงึหลกัฐานว่า 
อะไรที่ท�าแล้วได้ผล ซึ่งหลักฐานดังกล่าวมีอยู่ใน
งานวิจัย การประเมินผลหรือจากประสบการณ์ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ร่วมพัฒนาห่วงโซ่ผลสัมฤทธิ์ 

หากมช่ีองโหว่เกดิขึน้ในห่วงโซ่ ควรด�าเนนิการแก้ไข 
ไม่ว่าโดยยูนิเซฟหรือผู้มีบทบาทรายอ่ืนที่ยูนิเซฟ
สามารถประสานงาน รณรงค์และท�างานร่วมกันได้ 
(ดูภาพที่ 2.6)

การท�าความเข้าใจถึง ‘สาเหตุและผลกระทบ’ และ, 
‘ถ้า แล้ว’ ซึ่งเป็นเหตุผลเบื้องหลังห่วงโซ่ผลสัมฤทธิ์
เป็นเรื่องส�าคัญยิ่ง ห่วงโซ่ประกอบด้วยค�าอธิบายถึง
ผลกระทบในฐานะที่แก้ปัญหาหรือตอบสนองต่อ
ประเด็น ความท้าทาย หรือปัญหาของการพัฒนา 
ห่วงโซ่ผลสมัฤทธิแ์สดงให้เหน็ว่า ถ้าหากมผีลกระทบ
ดังกล่าวเกิดขึ้น แล้วจะต้องมีผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้น
ก่อนหน้า และถ้ามีการบรรลุผลสัมฤทธิ์ในระดับนี้ 
แล้วจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมชุีดผลสมัฤทธิใ์นล�าดบั
ก่อนหน้าเกิดขึ้นก่อน การให้เหตุผลลักษณะนี้มี
ประโยชน์ในการท�าความเข้าใจถึงความต่อเนือ่งของ
ผลสัมฤทธิ์จากเป้าหมายสูงสุดไปจนถึงเป้าหมาย
ต�่าสุด ซึ่งจะต้องเกิดผลกระทบตามที่ก�าหนดไว้ 
ตามที่แสดงในภาพที่ 2.7

ภาพที่ 2.6. หลักการสําคัญในการวางแผนมุงผลสัมฤทธิ์

หากปัญหาหน่ึงเป็นผลมาจาก

 
3

 
ประการ...

...สาเหตุทัง้ 3 ควรต้องได้รับการแก้ไข

1 2 3

ยูนิเซฟอาจดําเนินการ
แก้ไขที่สาเหตุหนึ่ง...

... ขณะที่ผู้มีบทบาทรายอื่น ๆ
แก้ไขที่สาเหตุอื่น ๆ

สาเหตุ

ภาพที่ 2.7. การสรางหวงโซผลสัมฤทธิ์โดยใชตรรกะ‘ถา-แลว’ ของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง

แล้ว

กจิกรรม
ปัจจัยนําเข้า

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ผลกระทบ

ถ้า

แล้ว

ถ้า

แล้ว

ถ้า

ยอ้นกลบั
สามารถใช้ในการตรวจสอบว่า
แผนงานดําเนินการ
ไปในทิศทางที่ต้องการหรือไม่

ตรรกะแบบ
ยอ้นกลบั
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ภาพที่ 2.7. การสรางหวงโซผลสัมฤทธิ์โดยใชตรรกะ‘ถา-แลว’ ของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง

แล้ว

กจิกรรม
ปัจจัยนําเข้า

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ผลกระทบ

ถ้า

แล้ว

ถ้า

แล้ว

ถ้า

ยอ้นกลบั
สามารถใช้ในการตรวจสอบว่า
แผนงานดําเนินการ
ไปในทิศทางที่ต้องการหรือไม่

ตรรกะแบบ
ยอ้นกลบั

ตรรกะแบบย้อนกลับ (reverse logic) ยังสามารถ
ใช้เพือ่ตรวจสอบว่าแผนงานด�าเนนิไปในทศิทางทีถ่กู
ต้องหรอืไม่? หากมกีารจดัหาปัจจัยน�าเข้าเฉพาะและ
มกีารด�าเนนิกจิกรรม แล้วจะน�าไปสูผ่ลสมัฤทธ์ิทีค่าด
หวังไว้หรือไม่? ผลสัมฤทธิ์ในล�าดับแรกที่ก�าหนดไว้
จะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิในล�าดับที่ต่อไปหรือไม่? 
ผลสัมฤทธิ์ทั้งหมดเหล่าน้ีจะน�าไปสู่ผลกระทบที่
ต้องการในท้ายที่สุดหรือไม่?

 ห่วงโซ่ผลสมัฤทธิจ์ะต้องประกอบด้วยผลผลติทีค่าด
การณ์ไว้ทัง้หมดของแผนงาน ซึง่จะน�าไปสูผ่ลลพัธ์ท่ี
ต้องการของแผนงานนั้น อันจะน�าไปสู่ผลกระทบที่
คาดไว้ ดังตัวอย่างที่แสดงไว้ในภาพที่ 2.8 และ 2.9
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ภาพที่ 2.8. ตัวอยางหวงโซผลสัมฤทธิ์6

ผลกระทบ เด็กในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤตและเปนกลุมที่ยากจนที่สุดในประเทศ X สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา

โดยไดคะแนนผานเกณฑมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น 

 

ผลลัพธ์

1.   

โรงเรียนระดับประถมศึกษาสําหรับ

เด็กยากจนที่สุดไดรับการจัดสรรงบประมาณ

หรือเงินอุดหนุนจากของรัฐบาลเพิ่มขึ้น

2.  
จํานวนเด็กเขาเรียนในระดับ

ประถมศึกษามากขึ้น

3.  
เด็กในพ้ืนที่ที่ไดรับ

ผลกระทบจากวิกฤต

อาหารมากที่สุด

ไดรับประทานอาหาร

สองมื้อที่โรงเรียน

ผลผลิต

1.1 
การจัดสรร

งบประมาณใหมของ

การศึกษาสาธารณะ

ใหความสําคัญ

กับการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา

(เงินอุดหนุน

และทุนการศึกษา)

1.2  

นโยบายรัฐบาลใน

การจัดการศึกษา

ที่ไมมีคาใชจาย

ในระดับประถมศึกษา

(รวมถึงเงินอุดหนุน

ทุนการศึกษา

และขอบังคับ)

2.1  

กลไกการติดตาม

ที่มีประสิทธิภาพ

และมีการใช

มาตรการบังคับ

กับโรงเรียนที่

เรียกเก็บ

คาธรรมเนียม

2.2  
เด็กระดับ

ประถมศึกษา

ครอบครัว และ

ชุมชนมีความ

ตระหนักและรับรู

เกี่ยวกับสิทธิในการ

เขาเรียนโดยไมมี

คาใชจายมากขึ้น 

3.1   

โครงการอาหารโรงเรียน

ซึ่งดําเนินการโดย

องคกรพัฒนาเอกชนทองถิ่น

ไดรับงบประมาณเพิ่มสูงขึ้น
 

กิจกรรม

1.1   

เรียกรองใหรัฐบาล

จัดสรรงบประมาณ

โดยมุงไปที่

การศึกษาสาธารณะ

(เชน หลักฐานเกี่ยวกับ

ประสิทธิผลของ

เงินอุดหนุน

และทุนการศึกษา)

1.2   

ใหความชวยเหลือ

ทางวิชาการในการ

พัฒนานโยบาย

ใหดียิ่งขึ้น

(เชน ตัวอยางและ

รูปแบบจาก

ประเทศตาง ๆ

ที่ใชแลวไดผล และ

การสนับสนุนการ

วางแผนงบประมาณ)

2.1   

ใหความชวยเหลือ

ทางวิชาการเกี่ยวกับ

การกําหนดบทบาท

หนาที่และระยะเวลา

ในการติดตามและ

การปฏิบัติตาม

ขอบังคับ

2.2  

การรณรงค

สรางความตระหนัก

แกสาธารณะ

(ผานโปสเตอร

ในโรงเรียน 

การสื่อสารกับ

ผูปกครอง หรือ

ผานทางวิทยุและ

ขอความทาง

โทรศัพทมือถือ)

3.1   

การบริหารจัดการงบประมาณ

สนับสนุนใหแกองคกร

พัฒนาเอกชนทองถิ่น

เพื่อขยายโครงการ

อาหารโรงเรียนที่มีอยู
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ภาพที่ 2.9. ตัวอยางหวงโซผลสัมฤทธิ์

ผลกระทบ ลดอัตราการเสียชีวิตและภาวะแทรกซอนของมารดาและทารกแรกเกิด (ประชากรเปาหมาย: แมวัยรุนในชนบท)  

ผลลัพธ์

1.   

มีบริการที่มุงเนนการดูแลครรภเพิ่มมากขึ้น

(รวมถึงการปองกันการแพรเชื้อเอชไอวีจากมารดาสูทารก

การปองกันโรคมาลาเรียขณะตั้งครรภ

และการใหอาหารเสริม)

2.   
การดูแลระหวางคลอดและหลังคลอดที่มีคุณภาพสูงขึ้น  

ผลผลิต

1.1  
การเขาถึงบริการ

ที่เปนมิตรกับ

เยาวชนเพิ่มมากขึ้น

1.2  

มีบริการที่

มุงเนนผูปวย

เพิ่มมากขึ้น

 

1.3  

การเขาถึง

ถุงยางอนามัย

ที่สะดวกมากขึ้น

และมีความ

ครอบคลุม

เพิ่มมากขึ้น

2.1  

พยาบาลและ

ผูชวยแพทยไดรับ

อนุญาตให

ปฏิบัติงานและ

ใหบริการดาน

สูติกรรมและ

ผดุงครรภ

บางประเภท

(เชน การผา

ตัดคลอด) มากขึ้น

2.2   

จํานวนเครือขาย

สถานพยาบาลขั้นพื้นฐาน

ในพื้นที่ชนบทที่

ดําเนินการโดยองคกร

พัฒนาเอกชน เพิ่มขึ้น

2.3  

ขีดความสามารถ

ของบุคลากร

สาธารณสุขในการ

ดูแลดานสูติกรรม

และทารกแรกเกิด

ในภาวะฉุกเฉิน

เพิ่มมากขึ้น

กิจกรรม

1.1   

สนับสนุน

การสรางพื้นที่

ที่เปนมิตรกับ

เยาวชนในโรงเรียน

1.2   

สนับสนุน

การฝกอบรม

การดูแลที่

มุงเนนผูปวย 

1.3  
ใหความชวยเหลือ

ทางวิชาการในการ

เปลี่ยนแปลง

นโยบายเพื่อให

มีการกระจาย

ถุงยางอนามัย

ไปยังหองสุขา

ไมใชเฉพาะ

ที่รานขายยาเทานั้น

2.1   

ใหความชวยเหลือ

ทางวิชาการในการ

เปลี่ยนแปลง

นโยบายและหนาที่

รับผิดชอบเพื่อให

พยาบาลและผูชวย

แพทยสามารถ

ปฏิบัติงานดาน

สูติกรรมหรือ

ผดุงครรภได

2.2   

ใหความชวยเหลือ

ทางการเงินในการ

สรางเครือขายสถานบริการ

พยาบาลขั้นพื้นฐาน

2.3  

สนับสนุนโครงการ

ฝกทักษะความ

สามารถเชิงนวัตกรรม

สําหรับบุคลากร

สาธารณสุข 
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การก�าหนดกรอบผลสัมฤทธิ์เพื่อการ
ด�าเนินงานด้านมนุษยธรรมท่ีเกิดขึ้น
ฉับพลันหรือที่ยกระดับวิกฤต

ในสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือ 
ทีข่ยายความรนุแรง การวางแผนเพือ่ตอบสนองและ
การก�าหนดกรอบห่วงโซ่ผลสมัฤทธิจ์ะเกดิขึน้ภายใน
ช่วงวันแรก ๆ และพัฒนาแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน
สัปดาห์ต้น ๆ ซึ่งในการพัฒนายุทธศาสตร์และ
ห่วงโซ่ผลสมัฤทธิ ์คณุอาจใช้ตัวอย่างจากประสบการณ์
ระดับโลกและหลักฐานเก่ียวกับการลิดรอนและ
การละเมิดสิทธิ และยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพที่
ได้รับการยอมรับในการด�าเนินงานรับมือกับวิกฤต 
ทั้งนี้ พันธกรณีหลักเพื่อเด็กในการด�าเนินงานด้าน
มนุษยธรรม (UNICEF Core Commitments for 
Children in Humanitarian Action) และการ
วเิคราะห์สถานการณ์จ�าลองล่วงหน้าต่าง ๆ  มปีระโยชน์
อย่างยิ่งในการวางแผนรับมือ ซึ่งโดยหลักการแล้ว 
แผนรับมือจะพัฒนาขึ้นภายใต้กระบวนการท�างาน
ร่วมกันในระดับชาติและระหว่างหน่วยงาน

ในการด�าเนินการจริง แผนฉบับร่างนี้ (รวมถึงกรอบ
ผลสมัฤทธิ)์ จะปรบัเปลีย่นไปตามข้อมลูทีไ่ด้จากการ
ประเมินความต้องการเบื้องต้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว 
ค�าอธบิายผลสมัฤทธ์ิทีร่ะดบัผลผลติ ( output-level 
results statements) ประยุกต์มาจากค�าอธิบาย
พนัธกรณี (commitment statements ) ในพันธกรณี
หลักเพื่อเด็ก (the Core Commitments for 
Children) โดยพจิารณาการวิเคราะห์บรบิทและการ
ประเมินความต้องการ เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์และความต้องการของประชากรทีไ่ด้รบั

ผลกระทบและระดับการด�าเนินงานที่ต้องการมีอยู่
จ�ากัด ดังนั้น กรอบผลสัมฤทธิ์จะมีการทบทวนและ
ปรบัแก้อยูเ่สมอเมือ่มข้ีอมูลเกีย่วกบัสถานการณ์เพิม่
มากข้ึน และเมื่อมีการจัดล�าดับความส�าคัญด้าน
มนุษยธรรมและเมื่อมีการพัฒนายุทธศาสตร์ 
ในสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมที่ยืดเยื้อนั้น จะเป็น
โอกาสในการบูรณาการความช่วยเหลือด้านมนษุยธรรม
และการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันพร้อมทั้ง
ผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินการช่วยชีวิตทันทีและ
ผลสมัฤทธิจ์ากโครงการระยะยาวซ่ึงท�างานฟ้ืนฟแูละ
การฟื้นคืนสู่สภาวะปกติ

การก�าหนดผลสัมฤทธิ์ที่ดี

การก�าหนดผลสัมฤทธ์ิที่ชัดเจนจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อ 
RBM ที่มีประสิทธิภาพ 

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เชิญชวนให้คุณย้ายความ
สนใจจากวัตถุประสงค์ ซึ่งแสดงถึงความต้ังใจท่ีดี 
ไปสูผ่ลสมัฤทธิซ์ึง่สามารถอธบิายถงึการเปลีย่นแปลง
ทีส่ามารถชีว้ดัได้ ขณะทีว่ตัถปุระสงค์ให้ความส�าคญั
กบัมมุมองของผูใ้ห้บรกิารและสะท้อนถงึเจตนาและ
แนวทางการด�าเนนิการทีเ่ป็นไปได้ (เช่นการส่งเสรมิ
การจดทะเบียนเกิด)

ในทางตรงกันข้าม ผลสัมฤทธิ์จะให้ความส�าคัญกับ
มุมมองของผู้คน/ สถาบันท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของ
แผนงาน อีกท้ังผลสัมฤทธิ์จะอธิบายถึงทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม หรืออธิบายถึงสิ่งที่
จะประสบความส�าเร็จตามก�าหนดเวลา (เช่น 
การจดทะเบียนเกิดที่เพิ่มขึ้นหรือมีเด็กได้รับการจด
ทะเบียนเพิ่มขึ้น)7 ดูตารางที่ 2.3 ส�าหรับตัวอย่าง
วัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์

ตาราง 2.3. ตารางเปรียบเทียบระหวางวัตถุประสงคกับผลสัมฤทธิ์

ตัวอย่างของวัตถุประสงค์ (ความตัง้ใจที่ดี) ตัวอย่างผลสัมฤทธิ์ (ความเปลี่ยนแปลงที่สามารถวัดได้)

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการเตรียมความพรอม
และดําเนินการตอเหตุฉุกเฉิน

ขีดความสามารถที่เพิ่มสูงขึ้นของกระทรวงบริการสังคมในการเตรียมความพรอม
และตอบสนองตอเหตุฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อจัดตั้งศูนยทรัพยากรครูและพัฒนาแผนงานปรับปรุงคุณภาพครู การดําเนินการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการของสังคม
มากขึ้นของครูในเขตเทศบาลเจ็ดแหง

เพื่อสนับสนุนประเทศ X ในการยอมรับและใชระบบการติดตาม
สิทธิเด็ก

 ระบบติดตาม การรายงานและการดําเนินการเพื่อใหเด็กผูชายและเด็กผูหญิงเขาถึง
สิทธิตามที่ระบุไวใน CRC และ CEDAW ของรัฐบาลประเทศ x ไดรับการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพ ภายในป 2015
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สองวิธีหลักในการก�าหนดผลสัมฤทธิ์ที่ดี ประกอบ
ด้วย:
1. วางค�ากริยาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง

ไว้ด้านหน้าประโยค (ดูภาพที่ 2.10) ไม่ใส่เป้า
หมายหรอืวนัทีท่ีเ่กีย่วข้องกับตวัชีว้ดัซึง่ปรากฏ
ในแผนการติดตามผล ข้อดีของวิธีนี้คือช่วยให้
คุณสามารถวัดผลและแสดงผลสัมฤทธิ์ได้ทุก
เวลา แม้ว่าทิศทางการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไป
ตามท่ีคาดไว้ (ตัวอย่างเช่น มีการลดลงแทนที่
จะเพิ่มขึ้น) ซึ่งการวัดผลสัมฤทธิ์ลักษณะนี้จะ
ไม่มีค�าตอบว่า ‘ใช่’ หรือ ‘ไม่ใช่’

 ตวัอย่าง: มกีารสร้างวนิยัโดยไม่ใช้ความรนุแรง
เพิ่มมากขึ้นในกลุ่มผู้ดูแล

2. ใช้ประโยครูปกาลปัจจุบัน (present tense) 
เพื่อบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงให้ดูเหมือนว่า สิ่งนี้
ได้เกิดขึ้นแล้ว (ดูภาพที่ 2.11) ระบุวันที่เป้า
หมายด้วย

 ตัวอย่าง: ภายในปี 2018 กระทรวงต่าง ๆ 
มกีารด�าเนนิการระบบงานยตุธิรรมเดก็และเยาวชน
ระดบัประเทศในรปูแบบทีส่อดคล้องกบัมาตรฐาน
สากลมากขึ้น

สิง่ท่ี
เปลีย่นแปลง

 ขอ้มูลจาํเพาะ
ทีจ่าํเป็น

 
 

 

ใครที่
เปลีย่นแปลง

 

ตัวอย่าง:
• เพิ่มขึ้น
• ลดลง
• พัฒนาขึ้น
• ลดลง
• นํามาใช้
• สร้าง
• ใช้
• มีการบูรณาการ

ตัวอย่าง:
• ความรู้
• ทักษะ
• แรงจูงใจ
• ความครอบคลุม
• พฤติกรรม
• รูปแบบ
• นโยบาย
• เง่ือนไข

ตัวอย่าง:
• บุคคล
• ชุมชน
• ประชากร
• รัฐบาล
• สถาบัน

 

ตัวอย่าง:
• ท่ีไหน (ต้องระบุพ้ืนที่ )
• เม่ือไร (ต้องระบุวันที่ ) 

คํากรยิาท่ี
แสดงถงึ

การเปล่ียนแปลง

 

ภาพที่ 2.10. การสรางคําอธิบายผลสัมฤทธิ์ที่เริ่มตนดวยการใชคํากริยาที่บงบอกถึงความเปลี่ยนแปลง

+ ++

ที่มา: ปรับปรุงจาก Bill and Melinda Gates Foundation, Quality Outcomes and Results  Frameworks, Guidance
 Note for External Partners, 2014. 
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ใครที่
เปลี่ยนแปลง

 ทิศทาง
การเปลี่ยนแปลง

 
ใช้ประโยค

ในรูปกาลปัจจุบัน
เพื่อแสดงถึง

อนาคตที่ต้องการ

 
 

ตัวอย่าง:
• ภายในปี 2020
• ภายในปี 2018

 

ตัวอย่าง:
• บุคคล
• ชุมชน
• ประชากร
• รัฐบาล
• สถาบัน

ตัวอย่าง:
• ประสบการณ์
• มี
• ได้ประโยชน์จาก
• เป็น อยู่ คือ

ตัวอย่าง:
• ที่เพิ่มขึ้น
• ที่พัฒนาขึ้น
• ที่ลดลง
• ที่มีการปรับใช้
• ที่มีการสร้างหรือพัฒนา
• ที่ใช้
• ที่มีการบูรณาการ

ตัวอย่าง:
• ความรู้
• ทักษะ
• แรงจูงใจ
• ความครอบคลุม
• พฤติกรรม
• รูปแบบ
• นโยบาย
• เงือนไข  

ปีที่คาดว่า
จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลง

 
 

ภาพที่ 2.11. การสรางคําอธิบายผลสัมฤทธิ์โดยใชกริยาปจจุบันเพื่อระบุถึงอนาคตที่ตองการจะเปน 

+
การเปลี่ยนแปลง
ด้านศักยภาพ
การดําเนินงาน
และสภาวการณ์

+ + +

ภาพที่ 2.12. ภาพรวมของขั้นตอนตาง ๆ ในการพัฒนาคําอธิบายผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน เจาะจง 

และเนนการเปลี่ยนแปลงที่ตองการ

เพื่อหนุนเสริม
ขีดความสามารถ
ของข้าราชการในการ
ทํางาน X โดยการ
ดําเนินการ Y

ขีดความสามารถ
ของข้าราชการในการ
ทํางาน X โดยการ
ดําเนินการ Y
ได้รับการหนุนเสริม

ขีดความสามารถ
ของข้าราชการในพื้นที่

ยากจนที่สุดสี่แห่งในการ
ทํางาน X ได้รับการ
หนุนเสริมโดยการ
ดําเนินการ Y

ขีดความสามารถ
ของข้าราชการในพื้นที่

ยากจนที่สุดสี่แห่งในการ
ทํางาน X ได้รับการ
หนุนเสริม

ข้าราชการ
ในพื้นที่ยากจนที่สุดสี่เขต
มีความสามารถ
เพิ่มขึ้นในการทํางาน X

ข้าราชการทุกคน
ทุกแห่งใช่ไหม?

สามารถเจาะจงกว่านี้ได้ไหม?
มีข้าราชการที่ควร

พัฒนาศักยภาพหรือ
ที่มีทรัพยากรจํากัด
ที่ควรให้ความสําคัญ

หรือไม่?

ใช้ภาษา
มุ่งผลสัมฤทธิ์
เพื่อเน้นเงื่อนไข

ในอนาคตที่เราต้องการ

 

ตอนนี้
ให้ลองนําหัวข้อ

การเปลี่ยนแปลงมาวางไว้
ด้านหน้าและเปลี่ยนรูปประโยค
จากประธานเป็นผู้ถูกกระทํา
(passive) เป็น ประธานเป็น

ผู้กระทําการ(active)

เราสามารถ
นําข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กับยุทธศาสตร์หรือกิจกรรม
ออกไปได้ และไม่จําเป็น

ต้องใส่ "วิธีการ”
ลงไปในคําอธิบาย

ผลสัมฤทธิ์ 

ภาพที่ 2.12. ภาพรวมของขั้นตอนต่าง ๆ ในการพัฒนาค�าอธิบายผลสัมฤทธ์ิที่ชัดเจน เจาะจง และเน้นการเปลี่ยนแปลง
ที่ต้องการ
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ค�าอธิบายผลสัมฤทธิ์ที่ดีเป็นไปตามเกณฑ์ ‘SMART’ ดังที่แสดงไว้ในภาพที่ 2.13

ภาพที่ 2.13. เกณฑ SMART 

ยํ้าเน้นและอธิบายถึงผลสัมฤทธิ์ชัดเจนด้วยภาษาที่แสดงถึง
ความเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดมากเท่าที่จะมีได้ ไม่เหลือช่องว่าง
แม้เพียงเล็กน้อยให้พันธมิตรของแผนงานสับสน

SPECIFIC
(เจาะจง)S

MEASURABLE
(สามารถวัดผลได้)M

สามารถประเมินผลได้เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้ว่า มีผลสัมฤทธิ์

เกิดขึ้นหรือไม่ หากเป็นไปได้ควรทําการประเมินเชิงปริมาณ ทัง้นี้ 
การประเมินผลเชิงคุณภาพสามารถดําเนินการได้เช่นกัน

ACHIEVABLE
(เกิดขึ้นได้จริง)A

ผลสัมฤทธิ์สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการดําเนินงานหนุนเสริมกันและ
กันของพันธมิตร มีการจัดสรรงบประมาณและจัดสรรทรัพยากร 
รวมทัง้ไม่มีปัจจัยภายนอก สมมติฐานหรือความเสี่ยงขนาดใหญ่ใด ๆ 
ที่คุกคามความสําเร็จของผลสัมฤทธิ์

R RELEVANT
(สะท้อนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย)     

ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไว้แสดงให้เห็นถึงหมุดหมายสําคัญ หรือช้ีให้เห็น
ผลสัมฤทธิ์ขัน้กลางในห่วงโซ่ผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงจะนําไปสู่ผลสัมฤทธิ์

เชิงยุทธศาสตร์สําหรับเด็กและผู้หญิง

T TIME-BOUND
(มีกรอบเวลา)

ความสําเร็จของผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กําหนด จะต้องมีวันที่ที่คาดว่า
แผนงานจะเสร็จสมบูรณ์ ในกรณีผลสัมฤทธิ์ที่ต้องใช้เวลาหลายปีควรมี
การกําหนดตัวช้ีวัดที่เหมาะสมสําหรับความคืบหน้าในแต่ละขัน้ตอน
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ข้อผิดพลาดที่ควรระวังในการ 
ก�าหนดผลสัมฤทธิ์

มีหลุมพรางหรือข้อผิดพลาดมากมายที่ควรระวัง
ในการก�าหนดผลสัมฤทธิ์และในการใช้ RBM ได้แก่

 เยิน่เย้อ ไม่มปีระโยคทีบ่่งชีถ้งึความเปลีย่นแปลง
และมีลักษณะเหมือนวัตถุประสงค์ของแผนงาน

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและ
ธรรมาภบิาลในระบอบประชาธปิไตยตามบรรทดัฐาน
สากลโดยเสรมิสร้างขดีความสามารถของประเทศ
ในทุกระดับและเสริมพลังพลเมืองโดยเพิ่มและ
ยกระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ

 มีความทะเยอทะยานมากเกินไป

หลักนติริฐัท่ีเข้มแขง็ การเข้าถงึความยติุธรรมอย่าง
ทั่วถึงและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

 มผีลสมัฤทธิห์ลายตวั (เช่น การให้บรกิารและ
การคุ้มครองสิทธิ)

รัฐปรับปรุงการให้บริการและการคุ้มครองสิทธิ
โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและ
ความสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ

 ขาดความชดัเจน ขาดผลสัมฤทธิ ์(เช่น ให้การ
สนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนา ) 

ให้การสนบัสนนุเพือ่เสรมิสร้างศกัยภาพเชงิสถาบนั
เพื่อการก�ากับดูแลที่ดีขึ้น

 ไม่มีความเจาะจง ไม่มีความหมายเฉพาะ 
(น�าวัตถุประสงค์มารวมกับผลผลิต)

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเพิ่มขีด
ความสามารถในระดับเทศบาล

 มีความสับสนระหว่างวิธีการกับผลลัพธ์

เสริมสร้างการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ
โดยการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออ�านวยต่อการ
จัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

รายการตรวจสอบที่แสดงในภาพที่ 2.14 สามารถ
ช่วยในการพฒันาหรอืปรบัแก้ผลสมัฤทธิ ์ส่วนตาราง
ที ่2.4 ให้ตัวอย่างค�าอธิบายผลสมัฤทธ์ิทีร่ะดับผลผลติ 
ผลลัพธ์และผลกระทบ

 สร้างความชัดเจนเกี่ยวกับลําดับ (ผลผลิต ผลลัพธ์หรือผลกระทบ) และหน้าที่รับผิดชอบ

 มีผลสัมฤทธิ์แบบ SMART ซ่ึงหนุนเสริมโดยตัวช้ีวัด

 ห่วงโซ่ผลผลสัมฤทธิ์มีความสอดคล้องกัน โดยการใช้ตรรกะ 'ถ้า-แล้ว'

 ใช้ภาษาที่บ่งช้ีถึงการเปลี่ยนแปลงซ่ึงให้นํ้าหนักกับประเด็นที่จะเปลี่ยน 

 มีการพิจารณาถึงความเสมอภาค สิทธิมนุษยชน และเพศสภาพ

   มีความเกี่ยวข้องชัดเจนกับประเด็นที่ระบุไว้ในขัน้ตอนที่ 1
(ทําความเข้าใจสถานการณ์)
 

 หลีกเลี่ยงข้อหลุมพรางหรือผิดพลาดที่ทราบอยู่แล้วในการกําหนดผลสัมฤทธิ์

ภาพที่ 2.14. รายการตรวจสอบสําหรับการกําหนดผลสัมฤทธิ์
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ตารางที่ 2.4. ตัวอยางคําอธิบายผลสัมฤทธิ์
พึงระลึกวา ผลสัมฤทธิ์แตละขอดานลางควรจะตองระบุประชากรกลุมเปาหมาย
และพื้นที่/ภูมิภาคทางภูมิศาสตรที่จะดําเนินงาน

ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ
สุขภาพ: กรณีหรือสถานการณที่ไมมีวัคซีน

ปองกันโรคหัดสํารองเกินกวาหนึ่งเดือนลดลง 

จํานวนเด็กอายุตํ่ากวา 1 ขวบไดรับวัคซีน

โรคหัดเพิ่มมากขึ้น

อัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุตํ่ากวาหาขวบลดลง 

เอชไอวี/เอดส: จํานวนของเด็กผูหญิง เด็กผูชาย

ผูชายและผูหญิงในสถานการณดานมนุษยธรรม

ที่ไดรับแจงขอมูลการเขาถึงสถานบริการดานสุขภาพ

พื้นฐานและบริการสนับสนุน (รวมถึงการเขาถึง

ถุงยางอนามัยและการรักษาดวยยาตานไวรัส)

เพิ่มมากขึ้น

จํานวนเด็กผูหญิง เด็กผูชาย ผูชายและผูหญิง

ในสถานการณดานมนุษยธรรมที่มีการปองกัน

เอชไอวี และเขารับการรักษาเพิ่มมากขึ้น

การติดเชื้อเอชไอวีในเด็กผูหญิงและเด็กผูชาย

อายุตํ่ากวา 15 ปลดลง  

นํ้า สุขาภิบาลและสุขอนามัย (WASH):

โรงเรียนประถมและมัธยมที่มีนํ้าดื่มสะอาด

เพิ่มจํานวนขึ้น

เด็กผูหญิง เด็กผูชาย ผูชายและผูหญิง

เขาถึงแหลงนํ้าสะอาดเพื่อการบริโภค

ในสัดสวนที่เพิ่มขึ้น

การเกิดโรคหรือการเจ็บปวยที่มีนํ้าเปนสื่อลดลง 

โภชนาการ: การใหบริการปรึกษาโภชนาการทารก

และเด็กเล็กไดรับการยกระดับใหดีขึ้น

เด็กแรกเกิดถึง 5 เดือนไดรับนมแมเพิ่มมากขึ้น จํานวนเด็กผูหญิงและเด็กผูชายอายุตํ่ากวา 5 ขวบ

ที่มีภาวะเตี้ยแคระแกร็นขั้นปานกลางและ

ขั้นรุนแรงลดลง

การศึกษา: การผนวกองคประกอบดาน

สถานการณฉุกเฉินเขาไปในแผนและงบประมาณ

ดานการศึกษาไดรับการยกระดับและพัฒนา

จํานวนเด็กในสถานการณดานมนุษยธรรม

ที่รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งที่เปนและ

ไมเปนทางการเพิ่มมากขึ้น

เด็กผูชายและเด็กผูหญิงระดับชั้นประถมศึกษา

ที่หยุดเรียนกลางคันลดลง

การคุมครองเด็ก: การบริการจดทะเบียนเกิด

โดยไมมีคาใชจายเพิ่มขึ้น

อัตราสวนรอยละของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ขวบ

ที่จดทะเบียนเกิดเพิ่มมากขึ้น

สถานะศึกษาและสุขภาพที่ไดรับการพัฒนาใหดีขึ้น 

ความครอบคลุมทางสังคม (Social inclusion):

การใหความสําคัญกับความยากจนของเด็กและ

ความเหลื่อมลํ้าในกรอบงบประมาณของรัฐเพิ่มสูงขึ้น

 คาใชจายทางสังคมตอเด็กหนึ่งคนเพิ่มขึ้น จํานวนและรอยละของเด็กที่ยากจนขั้นรุนแรงสุด

ลดลง  

แหล่งข้อมูลส�าคัญ
Funnell, Sue C., and Patricia J. Rogers, Purposeful Program Theory: Effective use of theories of 
change and logic models, Jossey-Bass, 2011.

UNICEF, ‘Guidance on the Development of Programme Strategy Notes’, 2016.

UNICEF, Core Commitments for Children in Humanitarian Action, 2010.
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  ขั้นตอนที่ 5.

ปรับปรุงและพัฒนาให้ผลสัมฤทธ์ิ 
ยุทธศาสตร์และงบประมาณอยู่ใน
ทิศทางเดียวกัน

เมือ่มีการอธบิายห่วงโซ่ผลสมัฤทธิอ์ย่างละเอยีด และ
มีการระบุยุทธศาสตร์แล้ว สิ่งส�าคัญต่อไปคือ
การพิจารณาทนุสนบัสนนุทีม่อียูห่รอืโอกาสการระดม
ทุนเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ที่ก�าหนดไว้สามารถเกิดข้ึนได้ 
การใช้หลักการการจัดท�างบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์
ในการออกแบบแผนงานจะช่วยก�าหนดวิธกีารให้ได้
มาซึ่งผลสัมฤทธิ์โดยค�านึงถึงความคุ้มค่าของเงิน 

การจดัท�างบประมาณมุ่งผลสมัฤทธิเ์ป็นองค์ประกอบ
ส�าคัญของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ส�าหรับยูนิเซฟ
แล้ว การจัดท�างบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นกระ
บวนการทีใ่ช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ในการจัดสรรและ
จัดการทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย การจัดท�า
งบประมาณลักษณะนี้เอื้อต่อการจัดสรรและ 
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผลโดยพิจารณาจาก
ต้นทุนในการบรรลุผลส�าเร็จ หรือพิจารณาว่า 
ด้วยงบประมาณทีต่�า่กว่าและด้วยแนวทางการด�าเนนิ
งานแบบใหม่ ๆ จะก่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลคล้ายกัน 
(หรือในระดับที่สูงกว่า) หรือไม่

การใช้หลักการจัดท�างบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์ช่วย
ให้ผู้เชี่ยวชาญแผนงานสามารถก�าหนดทรัพยากรที่
ต้องการในการด�าเนนิโครงการหรอืยทุธศาสตร์ทีจ่ะ
น�าไปสู่การบรรลุผลส�าเร็จ การจัดท�างบประมาณที่
ดีเชื่อมโยงผลสัมฤทธ์ิเฉพาะ และยุทธศาสตร์และ
กจิกรรมทีส่อดคล้องกนักบัค่าใช้จ่ายตามจรงิโดยการ
ก�าหนดรหัสแผนงานและรหัสบัญชีที่ถูกต้อง

องค์ประกอบส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�างบ
ประมาณในการวางแผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
• ข้อควรพจิารณาในการจดัท�างบประมาณส�าหรบั

เป้าหมายที่ให้ความส�าคัญเฉพาะกับเด็กใน
ระดับชาติ

• สร้างยทุธศาสตร์ท่ีสามารถประเมินความคุม้ค่า 
(value for money) )เพื่อสามารถน�าไปใช้ใน
การด�าเนินงานให้บรรลุส�าฤทธิ์ผล

• ให้ความส�าคัญกับการพิจารณาถึงการประเมิน
ความคุ้มค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความประหยัดในการจัดสรร
และการใช้ทรัพยากร

การจดัท�างบประมาณส�าหรบัแผนงาน
ที่ได้รับการสนับสนุนจากยูนิเซฟ 

การจดัท�างบประมาณสามารถด�าเนนิการได้ทีร่ะดบั
ผลผลิต ผลลัพธ์และระดับกิจกรรม การจัดท�า
งบประมาณที่ระดับกิจกรรมจะพิจารณาต้นทุนของ
ปัจจัยน�าเข้าที่จ�าเป็นในการท�ากิจกรรม เช่น การ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สุขภาพชุมชน ซึ่งอาจรวมไปถึง
ต้นทุนด้านการจัดหา (เช่น สถานที่ฝึกอบรม 
การจัดหาอาหารและน�้าดื่มและการจัดท�าคู่มือ
การฝึกอบรม) ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ (การจัด
ท�าหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรม และค่าวิทยากร) 
โลจิสติกส์ (การเดินทาง) และผู้เข้าอบรม (เบี้ยเลี้ยง 
เป็นต้น) การท�าความเข้าใจลักษณะกิจกรรมที่จะ
ด�าเนินการจะช่วยให้การจัดท�างบประมาณที่ระดับ
ผลลัพธ์และระดับผลผลิตสะดวกมากยิ่งขึ้น

การจัดท�างบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์

โดยทัว่ไปแล้ว การประมาณทรพัยากร (ทางวชิาการ 
ทางการเงนิและทรัพยากรมนษุย์) เพือ่ให้บรรลผุลที่
ระดับผลกระทบและผลลพัธ์เป็นการด�าเนนิงานทีย่ดื
เย้ือและซับซ้อน การประมาณทรัพยากรเพื่อให้ได้
ผลสมัฤทธิใ์นระดบัผลลพัธ์น�าไปสูก่ารท�างานร่วมกบั



บทที่ 2. การวางแผนมุ่งผลสัมฤทธิ์ | 51

รัฐบาลและพันธมิตรการพัฒนาอื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์
การจัดสรรทรพัยากรทั้งหมดที่มใีนปัจจุบนัทีจ่�าเปน็
ต่อการด�าเนินการให้สิทธิหรืออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
เดก็เกดิขึน้ได้จรงิ บทบาทส�าคญัทีส่ดุของยนูเิซฟคอื
มีส่วนร่วมในการด�าเนินการที่สนับสนุนให้วาระของ
เด็กได้รับความส�าคัญในการจัดท�างบประมาณของ
ประเทศ ซึง่จะต้องมกีารเจรจาหารือเกีย่วกบัทรพัยากร
ทีจ่�าเป็นต่อการเร่งให้สทิธเิดก็สามารถเกดิข้ึนได้จริง 

การจดัท�างบประมาณทีร่ะดบัผลผลติ

เมื่อระดับความคาดหวังเบื้องต้นได้รับการเห็นพ้อง
จากรฐับาลและพนัธมติรการพฒันาต่าง ๆ  ในระหว่าง

การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ (เช่น UNDAFs, Notes 
Strategies Program, Country Programme 
Documents หรืออื่น ๆ ) แล้ว ควรท�าความเข้าใจ
ถึงปัจจัยน�าเข้าที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงานเพื่อให้ได้
ผลผลิตและผลลัพธ์ทีค่าดไว้ ซึง่ควรพฒันางบประมาณ
และก�าหนดกรอบเวลาในการส่งมอบผลสัมฤทธ์ิ
ทั้งสองในขั้นตอนนี้ (ดูภาพที่ 2.15) สมมติฐานเกี่ยว
กับต้นทุนในอนาคตอาจอ้างอิงจากข้อมูลผลการ
ด�าเนนิงานทีผ่่านมา โดยท�าความเข้าใจต้นทนุเฉพาะ
ในการด�าเนินกิจกรรมในบริบทที่ก�าหนด

ภาพที่ 2.15. การจัดงบประมาณใหสอดคลองกับยุทธศาสตรเพื่อนําไปสูการสงมอบผลผลิต

กําหนด
นิยามผลผลิต
ผลลัพธ์และ
ตัวช้ีวัด

 

เอกสารแผนงานประเทศ
การจัดสรรในระดับผลลัพธ์

 พึงระลึกถึงความคุมคาของเงิน

และเตรียมอธิบายเหตุผลในการตัดสินใจตางๆ 

ระบุยุทธศาสตร์
และวิธีการเพื่อให้
ได้มาซ่ึงผลลัพธ์

รายละเอียด
กิจกรรม

ที่ปรึกษา
การเดินทาง

เงินสด

ประเมิน
ความเป็นไปได้
ของงบประมาณ
 รายละเอียด
กิจกรรม

จัดทํา
งบประมาณใหม่
หากมีต้นทุน
เกินกําหนด
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การด�าเนนิการให้ผลสมัฤทธิ ์ยทุธศาสตร์และทรพัยากร
ทีต้่องการเป็นไปในทิศทางเดยีวกนัเป็นกระบวนการ
ที่ต้องท�าซ�้า ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนส่วนใดส่วนหนึ่ง
หรอืแก้ไขทัง้สามข้อข้างต้นได้จนแน่ใจว่ายทุธศาสตร์
ที่จัดท�า (ซึ่งยูนิเซฟมีความมั่นใจระดับหนึ่งว่าจะมี
ทรัพยากรที่จ�าเป็นเพียงพอ) 

จะสนับสนุนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะต้องทบทวน
ผลผลติและยทุธศาสตร์ต่าง ๆ  ทีไ่ด้ก�าหนดและพฒันา
ไว้ก่อนหน้าเพื่อความสอดคล้องกับงบประมาณที่
สามารถจ่ายได้มากยิ่งขึ้น (ดูภาพที่ 2.16 และ 2.17)

ภาพที่ 2.16. การกําหนดยุทธศาสตรและผลผลิต: กระบวนการทําซํ้าที่เปนผลมาจากงบประมาณ

• ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น (เป้าหมายระดับชาติ)
• เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของยูนิเซฟ
• การดําเนินงาน หรือการสนับสนุนของพันธมิตรอื่น ๆ 

ผลผลิตที่ต้องการ
ให้เกิดขึ้น

 
เป็นผลมาจาก 

ทุนสนับสนุน
ที่คาดว่าจะได้รับ

อยู่ในรูปแบบ
• ทรัพยากรที่มีอยู่ 
• ทรัพยากรที่จะถูกใช้ให้เป็นประโยชน์
• สมมติฐาน

ยุทธศาสตร์ เป็นผลมาจาก 

• สภาพแวดล้อมการดําเนินแผนงาน
• การให้ความสําคัญกับการประเมินความคุ้มค่าของเงิน
• งบประมาณสนับสนุนที่คาดว่าจะได้รับ
• ประสบการณ์ในอดีต 
• ความเสี่ยงและสมมติฐาน

ภาพที่ 2.17.  ตนทุนประเภทตางๆ ที่ตองพิจารณาเมื่อจัดทํางบประมาณ

เงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่

ต้นทุนของแผนงาน

ต้นทุนในการดําเนินการ

ค่าเดินทางและโลจิสติกส์
ความช่วยเหลือทางวิชาการและการบริหารจัดการ
(รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการระยะยาวต่าง ๆ)
วัสดุสิ้นเปลืองรวมทัง้อุปกรณ์
เงินสด

ค่าเช่า ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ยานพาหนะ
การรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

ต้นทุน
ทัง้หมด
ในการ
ส่งมอบ
ผลิตผล

 

กิจกรรมต่าง ๆ

ราคาต่อหน่วย X จํานวน
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ความคุ้มค่าของเงิน

ความคุม้ค่าของเงนิคอืความสมัพนัธ์ระหว่างทรพัยากร
ที่ใช้กับผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรนั้น 
ซึง่ประกอบด้วยผลผลติ ผลลพัธ์ หรอืกระทบในท้ายสดุ 
โดยยูนิเซฟพยายามขยายผลกระทบจากการใช้
ทรพัยากรเพือ่เร่งให้สทิธเิดก็เกดิขึน้จรงิ ความต้องการ
ความโปร่งใสทีเ่พิม่มากขึน้เป็นแรงผลกัให้ต้องมีการ
บันทึกข้อมูลการด�าเนินการต่าง ๆ  อย่างชัดเจนเพื่อ
รับประกันถึงความคุ้มค่าของเงิน

ความคุ้มค่าของเงินจะแบ่งออกเป็นสามส่วนตาม
แบบแผน คอื ความคุม้ค่าทางเศรษฐกจิ ความคุม้ค่า
ด้านประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าด้านประสิทธิผล 
ดังต่อไปนี้

ความ คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
ส�าหรบัปัจจยัน�าเข้าแบบเดยีวกนั (เจ้าหน้าท่ี การบรกิาร 
อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น )
• ตัวเลือกต่าง ๆ  ของยุทธศาสตร์แผนงานจะเป็น

ตัวก�าหนดปัจจัยน�าเข้าที่จ�าเป็น
• กระบวนการธุรกิจเพื่อรับประกันราคาที่ดีที่สุด

ของปัจจัยแบบเดียวกัน

ความคุ้มค่าด้านประสิทธิภาพ
การบรรลุผลผลิตท่ีก�าหนดไว้ด้วยปัจจยัน�าเข้าทีคุ่ม้ค่า
• ก�าหนดผลลัพธ์ที่เป็นผลผลิตที่สมเหตุสมผล
• ยุทธศาสตร์แผนงานคุณภาพสูงเพื่อให้ได้ผล

สัมฤทธิ์ที่เป็นผลผลิตออกมา

ความคุ้มค่าด้านประสิทธิผล
อิทธิพลของผลผลิตที่จะน�าไปสู่การบรรลุผลลัพธ์/
ผลกระทบ การก�าหนดยุทธศาสตร์แผนงานที่มี
คุณภาพสูง

ภาพที่ 2.18 แสดงให้เห็นว่าทั้งองค์ประกอบทั้งสาม
เกี่ยวข้องกับวงจรโครงการอย่างไรบ้าง

ท�าไมการวางแผนยุทธศาสตร์ต้องเปิด
เผยถึงความคุม้ค่าของเงนิอย่างชัดเจน?

ยนูเิซฟจะต้องให้ความส�าคญักบัความคุม้ค่าของเงนิ
ที่จะใช้ในการบรรลุสัมฤทธิ์ผลที่ดีที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ส�าหรับทรัพยากรที่ลงทุนลงไป
• การบันทึกข้อมูลความคุ้มค่าของเงินเป็นองค์

ประกอบส�าคญัของการจดัท�าหลกัฐานซึง่จะต้อง
รณรงค์ให้มีการด�าเนินการนี้แพร่หลาย

• ด้วยการค�านงึถงึความคุม้ค่าของเงนิ วฒันธรรม
การท�างานของยูนิเซฟมีเป้าหมายท่ีจะให้การ
สนบัสนุนและด�าเนินงานมากที่สดุเท่าทีจ่ะเป็น
ไปได้เพื่อให้สิทธิเด็กสามารถเกิดขึ้นจริงด้วย
ทรัพยากรที่ได้รับมา

• ด้วยทรัพยากรที่มีจ�ากัด แนวคิดเรื่องความคุ้ม
ค่าของเงนิจะช่วยให้เกดิการด�าเนนิงานทีใ่ห้ผล
มากที่สุดด้วยงบประมาณที่น้อยที่สุด

• ผู้ให้ทุนต้องการค�าอธิบายเกี่ยวกับความคุ้มค่า
ของเงินทั้งในข้อเสนอโครงการและในรายงาน
ส�าหรับผู้ให้ทุนจากยูนิเซฟเพิ่มมากขึ้น 

เงิน ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ

ความคุ้มค่าด้านเศรษฐกิจ ความคุ้มค่าด้านประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าด้านประสิทธิผล

ตุ้นทุนและประสิทธิภาพ

ต้นทุนและประสิทธิผล

ภาพที่ 2.18. การรับประกันความคุมคาเงินในวงจรแผนงาน
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ปัจจยัแวดล้อมคอืกุญแจส�าคญัในการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของเงิน

การพิจารณาความคุ้มค่าของเงินต้องค�านึงถึงปัจจัย
แวดล้อมหรือบริบทเฉพาะและความสมเหตุสมผล
ของยุทธศาสตร์ระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว
ของแผนงานเสมอ ตวัอย่างเช่น การด�าเนนิแผนงาน
น�าร่องในพื้นที่ชนบทห่างไกลอาจมีค่าใช้จ่ายสูง 
เม่ือมองอย่างผิวเผิน อาจเป็นการลงทุนที่ไม่ดีนัก 
อย่างไรกต็าม หากพสิจูน์ได้ถงึความส�าเรจ็และความ
สามารถในการยกระดบัให้เป็นแผนงานระดบัประเทศ
ครอบคลุมพื้นที่ห่างไกลอื่น ๆ ก็จะเป็นการลงทุนที่
คุ้มค่า และถึงแม้จะมีความเสี่ยงสูง แต่แผนงานมี
โอกาสเกิดความคุม้ทุนในระยะยาว ซึง่ประเดน็ความ
คุม้ค่าของเงนิต้องเปิดเผยชดัเจนเสมอแม้ว่าเป็นเรือ่ง
ประจ�าวนัทัว่ไปทีจ่�ากดัอยูใ่นวงแคบ ๆ  ของแผนงาน
น�าร่องในชนบทห่างไกลก็ตาม ผู้จัดการแผนงานจะ
ได้รบัการสนบัสนนุให้แลกเปลีย่นถงึความคุ้มค่าของ
เงินในวาระการประชุมเพื่อทบทวนประจ�าปี และ
จดัท�าบันทกึข้อมลูการด�าเนินการต่าง ๆ  เพือ่ปรบัปรงุ
ความคุ้มค่าของเงินในการด�าเนินแผนงานประจ�าปี

โดยสรุปแล้ว ปัจจัยแวดล้อมหรือบริบทเป็นหัวใจ
ส�าคัญในการก�าหนดความคุ้มของค่าเงิน ทั้งนี้ ควร
หลีกเล่ียงการเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานในแผน
งานที่แตกต่างกัน

  ขั้นตอนที่ 6.

ประเมินสมมติฐานและความเสี่ยง

หลงัจากทีค่ณุก�าหนดผลสมัฤทธิท์ีต้่องการ (ขัน้ตอน
ที่ 4) ตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงเบ้ืองต้นแล้ว 
การประเมินสมมติฐานทั้งภายในและภายนอกที่จะ
เกดิขึน้จรงิต่อผลสมัฤทธิ ์และการประเมนิความเสีย่ง
ทั้งภายนอกและภายในซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุ
สัมฤทธิ์ผลมีความส�าคัญอย่างยิ่ง ขณะที่ทฤษฎีการ
เปลีย่นแปลงทีค่�านงึถงึความเสีย่งมาจากการท�าความ
เข้าใจความเสีย่งทีจ่ะส่งผลกระทบต่อเดก็และผูห้ญงิ 
ดงันัน้ ขัน้ตอนที ่6 จะพจิารณาความเสีย่งระดบัต่าง ๆ  
จากมุมมองการด�าเนินงานแผนงาน

ประเมนิสมมตฐิานภายในและภายนอก

สมมตฐิานภายในและภายนอก คอืตวัแปรหรอืปัจจยั
ส�าคัญในกระบวนการวางแผนเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ซึง่ควรเขยีนด้วยภาษาเชงิบวก (positive language) 
หากสมมติฐานเป็นความจริง ผลสัมฤทธิ์จะเกิดขึ้น
ตามที่คาดหวังไว้ สมมติฐานหลักประการหน่ึงคือ 
ถ้าหากผลผลิตและผลลัพธ์เกิดขึ้นจริง แล้วคนอื่น ๆ  
จะลงมือและด�าเนินงานเพื่อหนุนเสริมสิ่งที่ยูนิเซฟ
ก�าลังด�าเนินการอยู่ ความเข้าใจนี้ช้ีให้เห็นถึงการ
จัดล�าดับความส�าคัญ การพัฒนายุทธศาสตร์ การ
ก�าหนดผลสัมฤทธิ์และการจัดการความเสี่ยง

การจ�าแนกระหว่างสมมติฐานภายในกับภายนอก
• สมมติฐานภายในเก่ียวข้องกับการด�าเนินแผนงาน ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ภาคสนามจะเดินทางไปยังหมู่บ้านที่

ตั้งอยู่ห่างไกลที่สุด
• สมมติฐานภายนอกเกี่ยวข้องกับปัจจัยแวดล้อมหรือปัจจัยเชิงบริบท (contextual factors) ที่มีอิทธิพลต่อแผนงาน 

ตัวอย่างเช่น สถานการณ์ความปลอดภัยในพื้นที่แผนงานจะไม่เปลี่ยนแปลง

พึงละลึกว่า สมมติฐานทั้งภายในและภายนอกแตกต่างจากสันนิษฐาน/สมมติฐานท่ีเป็นความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลในทฤษฎี
การเปลีย่นแปลง สมมตฐิานทีเ่ป็นความสมัพันธ์เชงิเหตเุก่ียวข้องกับว่า อะไรน�าไปสูอ่ะไรและอย่างไร ตวัอย่างเช่น การให้ค�าปรกึษา
แบบเพือ่นช่วยเพือ่น (peer counseling) จะช่วยลดพฤตกิรรมทางเพศทีม่คีวามเสีย่ง ซึง่สะท้อนให้เหน็ได้อย่างชดัเจนว่า สมมตฐิาน

นี้เป็นส่วนส�าคัญของกระบวนการทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
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การประเมินสมมติฐานทั้งภายในและภายนอก
ท�าหน้าที่ตรวจสอบความจริง (reality check) 
เมื่อคุณก�าหนดผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการแล้ว หากตรวจ
สอบสมมติฐานเหล่านั้นและจากการวิเคราะห์แล้ว
พบว่า สมมติฐานที่ว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จริง คุณจะ
ต้องพัฒนาห่วงโซ่ผลสัมฤทธิ์ขึ้นใหม่ ซึ่งการก�าหนด
สมมติฐานจะน�าไปสู่ยุทธศาสตร์ที่คมชัดขึ้นและ
สามารถก�าหนดลกัษณะของผลผลติทีต้่องการขึน้มา
ได้ใหม่เพ่ือรบัประกันความส�าเร็จของแผนงานมากข้ึน

ตารางที่ 2.5 ให้ตัวอย่างสมมติฐานที่เป็นไปได้เกี่ยว
กบัแผนงาน ซ่ึงนอกเหนอืจากสมมติฐานแต่ละข้อแล้ว 

คุณจะเห็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ที่ช่วยสร้างมั่นใจได้ว่า 
สมมติฐานจะสามารถเกิดข้ึนได้จริง ซึ่งส่งผลให้ผล
สัมฤทธิ์ที่ต้องการสามารถบรรลุผลส�าเร็จได้ 

การประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยงคือเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเกิด
ขึน้ได้ซ่ึงจะส่งผลลบ หรอืผลบวกต่อความส�าเรจ็ของ
ผลสมัฤทธิ ์ความเสีย่งเป็นไปได้ทัง้อปุสรรคและโอกาส
ที่ไม่คาดคิดที่สามารถน�าไปสู่การบรรลุผลสัมฤทธ์ิ 
ตัวอย่างเช่น การพังพินาศของอาคารบ้านเรือนจาก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ตารางที่ 2.5. ตัวอยางสมมติฐานและการดําเนินการกับสมมติฐานเหลานี้8

ตัวอย่าง ยุทธศาสตร์ด้านการตอบสนอง 
สมมติฐานที่มีอยู่ในการบริหารผลการดําเนินงาน (management performance) ของรัฐบาลหรือยูนิเซฟ

• สื่อการฝกอบรมถูกพัฒนาขึ้นตามกําหนดเวลา   • ดําเนินการปรับปรุงการจัดการภายใน ไดแก
 ปรับแผนเพื่อใหมีเวลาเพียงพอในการพัฒนาสื่อการฝกอบรม
 สั่งซื้อพัสดุที่จําเปนลวงหนา

 

 

สมมติฐานที่จะต้องทําการศึกษาก่อนการออกแบบแผนงานขัน้สุดท้าย

 • ภาคเอกชนจะใหความรวมมือกอนนักการเมืองจะให
 คําสัญญาดานความเทาเทียมทางเพศ

 •• ดําเนินการศึกษาและการประชุมเพื่อหารือตามความเหมาะสม

สมมติฐานที่สามารถทดสอบได้ในช่วงต้นของโครงการ

 • เด็ก ๆ จะใชหองสุขาเมื่อสรางแลวเสร็จ • มีโครงการนํารองกอนขยายหรือยกระดับโครงการ
 มีกิจกรรมสงเสริมการใชงานหองสุขาใสในยุทธศาสตรแผนงาน

 

สมมติฐานที่สามารถแก้ไขได้โดยการปรับเปลี่ยนกิจกรรมหรืองบประมาณ

 • มีระบบติดตาม
 มีการปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด
 มีการประสานงานที่ดีระหวางพันธมิตร 
 มีการเขาถึงความรูและผูเชี่ยวชาญ

 

 

 

 • ใสระบบติดตามผลลงในยุทธศาสตร
 ฝกอบรมหัวหนางานในการใชแนวทางตางๆ 
 สนับสนุนการประสานงานที่ดี 
 จัดสรรงบประมาณสําหรับคาใชจายดานความเชี่ยวชาญ

 

 

 

สมมติฐานหลักที่เป็นผลมาจากการปรับแผนงานและการเพิ่มวาระการสนับสนุนที่ชัดเจน

 • สภาพแวดลอมที่สนับสนุนนโยบาย
 มีความมุงมั่นทางการเมือง
 มีทุนสนับสนุน

 

 

 • เพิ่มการดําเนินการและวาระที่สามารถโนมนาวและมีอิทธิพลตอการจัดทํานโยบาย
 และความมุงมั่นทางการเมือง หารือกับผูใหทุนกอนการออกแบบแผนงานขั้นสุดทาย 

สมมติฐานที่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินโครงการ ('Killer' assumptions) มีการคาดการณ์มากเกินไปหรือมีแนวโน้มว่าแผนงานจะล้มเหลว

 • ชุมชนจะตองเห็นพองกับผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น
 แตหลักฐานทั้งหมดบงชี้ใหเห็นถึงความขัดแยง
 และการเปนปฏิปกษตอแผนงานพัฒนา

• คิดใหมหรือลมเลิกโครงการ ในกรณีเชนนี้ จะตองมีการใหความรู
 เพื่อใหเกิดการยอมรับและเห็นพองกอนการดําเนินแผนงาน
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เป็นโอกาสในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่อาศัย
ทีแ่ขง็แรงและย่ังยืนมากขึน้ ความเสีย่งมหีลายรปูแบบ 
รวมทั้งความเสี่ยงภายในที่เกี่ยวข้องกับจุดอ่อนใน

โครงสร้างองค์กร และความเสี่ยงอื่น ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์หรือเงื่อนไข

ของปัจจัยแวดล้อมภายนอกในบริบท
ที่กว้างขึ้น

การจัดการความเสี่ยงหมายถึง การ
บรรเทาอุปสรคต่าง ๆ หรือการใช้

ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นโดยไม่คาด
คดิเพือ่ให้เกดิผลสมัฤทธิท์ีว่างไว้ นอกจากน้ีการ

จัดการความเสี่ยงยังเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจว่า
จะรับความเสี่ยงได้ตอนไหนและเมื่อใดที่จะต้อง
ประเมนิความเสีย่ง เช่น ในสถานการณ์ทีเ่ปราะบาง

การวางแผนที่ค�านึงถึงความเสี่ยงทั้งภายในและ
ภายนอกจะช่วยสร้างประสิทธิภาพในการออกแบบ
แผนงานได้อย่างมีนัยส�าคัญ เพราะให้ความส�าคัญ
กบัความเป็นจรงิของปัจจยัแวดล้อม และยงัช่วยสร้าง
โอกาสที่จะบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่วางไว้เพิ่มข้ึน แม้ว่า
โดยทัว่ไปแล้ว แทบทกุแผนกขององค์กรมกีารประเมนิ
ความเสี่ยง แต่การประเมินความเสี่ยงมีประโยชน์
ส�าหรบัแผนงานหรอืในการวิเคราะห์และวางแผนใน
ระดับการด�าเนินงานเช่นกัน ซ่ึงจะต้องมีการเชื่อม
โยงระหว่างการประเมินความเสี่ยงกับผลสัมฤทธิ์
เฉพาะที่คาดไว้ของโครงการ

ในระหว่างการวางแผนยุทธศาสตร์ ให้ค�านึงถึง
หลกัการการจดัการความเสีย่งของยนูเิซฟต่อไปนี้9

• ยอมรับความเสี่ยงเมื่อผลประโยชน์ที่ได้รับ
มีมูลค่าสูงกว่าต้นทุน: การก�าจัดความเสี่ยงไม่
ได้เป็นเป้าหมายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
การก�าจดัความเสีย่งทัง้หมดยงัรวมถงึการควบคมุ
ทีข่ยายวงกว้างขึน้และมีต้นทนุสงู ส่วนใหญ่แล้ว 
การหลบเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงไม่มีประโยชน์
และไม่ได้ช่วยให้บรรลุผลสมัฤทธ์ิทีว่างไว้แต่อย่างใด 
ผลลพัธ์ทีคุ่ม้ค่ากว่าย่อมมคีวามเสีย่งทีส่งูยิง่กว่า 

• คาดการณ์และจัดการความเสี่ยงโดยการ
วางแผน: ในการพฒันายทุธศาสตร์และแผนการ
ท�างานในองค์กร การออกแบบหรือการทบทวน
แผนงาน หรอืการเตรยีมพร้อมส�าหรบัเหตฉุกุเฉิน 
จะต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและ
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ที่คาดไว้ การจ�าแนกความ
เส่ียงขณะวางแผนงาน จะสามารถบรรเทาความ
เสี่ยงได้ง่ายขึ้น 

• พึงระลึกถึงโอกาส: ส�ารวจความเป็นไปได้ของ
โอกาสต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนผลสัมฤทธิ์ที่คาด
หวงัไว้ รวมท้ังประเมินความเสีย่งท่ีเก่ียวข้องกบั
การด�าเนินแผนงานใหม่ ๆ 

การวางแผนที่ค�านึงถึงความเสี่ยงประกอบด้วย
1. จ�าแนกความเสีย่งหลกั ๆ  ทีจ่ะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์

ที่ต้องการ
2. ประเมินความเป็นไปได้และผลกระทบทีอ่าจเกดิ

ขึ้นกับผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน
3. ยอมรบัความเสีย่งกรณจี�าเป็น พฒันายทุธศาสตร์

และแผนฉกุเฉนิเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งน้ัน
4. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์โดยพิจารณาถึงความ

เสี่ยงที่จ�าแนกไว้

ขั้นตอนทั้งสี่ข้างต้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การจ�าแนกความเสี่ยง

เริ่มด้วยการรวบรวมรายนามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
กรอบผลสัมฤทธิ์และทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง แล้ว
จัดระดมความคิดเก่ียวกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะ
กระทบต่อผลสมัฤทธ์ิท่ีคาดไว้ ซึง่ในการจ�าแนกความ
เสี่ยงต่าง ๆ นี้จะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้เช่ือม
โยงความเส่ียงแต่ละตัวกับผลสัมฤทธิ์ท่ีวางไว้หนึ่ง
หรือสองรายการ

การรับรู้ความเสี่ยง •
การประเมินความเสี่ยง •
การจัดการความเสี่ยง •
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 • การฉ้อโกงและการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ถูกต้อง
• ความสัมพันธ์ระหว่างเงินทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 ภายนอก
• การกํากับดูแลและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
• พฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณ/การทุจริต
• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและและ
 การรักษาความปลอดภัยทางข้อมูล

• ภาวะเศรษฐกิจสังคม ความไม่แน่นอน/
 วิกฤตทางการเมือง
• ภัยธรรมชาติและโรคระบาด
• ความขัดแย้ง
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความเสี่ยง
เชิงสถาบัน

ภาพที่ 2.19. ตัวอยางความเสี่ยงประเภทตาง ๆ

ความเสี่ยงเชิง
ปัจจัยแวดล้อม

  

ตารางที่ 2.6. ตารางระดับความเสี่ยง10

ผลกระทบ

5 – วิกฤติ ตํ่า ปานกลาง สูง สูงมาก สูงขัน้วิกฤติ

4 – ขัน้สูง ตํ่า ปานกลาง สูง สูง สูงมาก

3 – ปานกลาง ตํ่ามาก ตํ่า ปานกลาง สูง สูง

2 – ขัน้ตํ่า ตํ่ามาก ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง

1 – สามารถละเลยได้ ตํ่ามาก ตํ่ามาก ตํ่ามาก ตํ่า ตํ่า

1- ไม่น่าจะเกิดขึ้น 2 – เป็นไปได้ 3 – น่าจะเกิด 4 – ค่อนข้าง
แน่นอน

5 – เกิดอย่าง
แน่นอน

 

ความน่าจะเป็น

ภาพที่ 2.19 แสดงจุดเริ่มต้นและรายการตรวจสอบ
ส�าหรบัการจ�าแนกความเสีย่งทีอ่าจส่งผลผลกระทบ
ต่อความส�าเร็จของผลสัมฤทธ์ิที่วางไว้ในกรอบ
ผลสัมฤทธิ์

2.  การประเมินและวิเคราะห์ระดับ
ความเสี่ยง

หลังจากจ�าแนกความเสี่ยงหลักที่เก่ียวข้องกับแผน
งานแล้ว ควรเชิญผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีมาช่วยจัดอันดับ
ความเส่ียงดังกล่าวด้วยการประเมนิระดบัความเสีย่ง 

ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมิน
• ระดับความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสี่ยงนั้น
• ระดบัผลกระทบต่อแผนงานหากความเสีย่งนัน้

เกิดขึ้น

ใช้ตารางที่ 2.6 ในการประเมินระดับการตอบสนอง
ที่จ�าเป็นต่อความเสี่ยงทั้งหมด



| คู่มือบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์: การท�างานร่วมกันเพื่อเด็ก58

3. การตอบสนองต่อความเสี่ยง

จากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบร่วมกัน ให้เลือกความเสี่ยงอันดับต้น ๆ 
ที่ส่งผลต่อการเกิดผลสัมฤทธิ์ที่วางไว้ (ความเส่ียง
อนัดับต้น ๆ  หมายถงึความเสีย่งสงู สูงมาก หรอืความ
เสีย่งขัน้สงูสดุ) จากนัน้ให้พฒันายทุธศาสตร์เพือ่ตอบ
สนองความเสี่ยง โดยพิจารณาว่า 

• คณุป้องกนัไม่ให้ความเสีย่งเกดิขึน้ได้หรอืไม่หรอื
จะป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงส่งผลกระทบต่อผล
สัมฤทธิ์ได้หรือไม่?

• คุณจะลดผลกระทบของความเสี่ยงอย่างไร?
• คุณจะลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงอย่างไร?
• คุณจะขยายโอกาสที่มาพร้อมกับความเสี่ยง

อย่างไร?
• คุณสามารถจัดตั้งกองทุนส�ารองจ่ายและ

จัดท�าตารางการด�าเนินงานที่ยืดหยุ่นเพ่ือช่วย
ให้สามารถรับมือกับความเสี่ยงได้หรือไม่?

• คุณสามารถแลกเปล่ียนถึงโอกาสเสี่ยงหรือ
ยทุธศาสตร์การบรรเทาความเสีย่งกบัองค์กรอืน่ ๆ  
ได้หรือไม่?

• คุณสามารถถ่ายโอนผลกระทบจากความเสี่ยง
ไปยงับคุคลท่ีสาม (เช่น ผ่านนโยบายการประกัน) 
ได้หรือไม่?

• คุณจะสามารถยอมรับความเป็นไปได้ว่า ความ
เสี่ยงอาจเกิดข้ึนและด�าเนินงานต่อไปโดยไม่มี
มาตรการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวได้หรือ
ไม่?

4. การทบทวนการออกแบบแผนงาน

หลงัจากทีจ่�าแนกและประเมนิความเสีย่งต่อการเกิด
ผลสัมฤทธิ์รวมทั้งได้วางแผนเพื่อรับมือความเสี่ยง
แล้ว ให้ทบทวนห่วงโซ่ผลสัมฤทธิ์อีกครั้ง:

• คณุจะต้องโยกย้ายหรอืปรบัแก้ผลสมัฤทธิท์ีว่าง
ไว้บางส่วนเพือ่ให้การออกแบบแผนงานมคีวาม
เป็นได้มากขึ้นหรือไม่?

• คุณควรปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
กิจกรรม ยุทธศาสตร์ พันธมิตร กลุ่มประชากร
เป้าหมาย หรือพืน้ทีด่�าเนนิงานเพือ่ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การรับมือความเสี่ยงหรือไม่?

ใช้ตารางการตดิตามและแก้ปัญหาทีแ่สดงในตาราง 2.7 
เพื่อบันทึกความเส่ียงท่ีคุณได้จ�าแนกไว้ รวมทั้ง
ยุทธศาสตร์การรับมือความเส่ียงท่ีพัฒนาข้ึน ซ่ึงจะ
ช่วยให้สามารถวิเคราะห์และจัดล�าดับความส�าคัญ
ของความเสี่ยงที่จ�าแนกไว้ได้อย่างเป็นระบบ และ
ยังสามารถบูรณาการยุทธศาสตร์ตอบสนองเข้าไป
ยังการออกแบบแผนงานและแผนการท�างาน และ
ยงัเอ้ือต่อการตดิตามความเส่ียงและการปรับเปลีย่น
แนวทางเพื่อรับมือได้อย่างต่อเนื่อง

แหล่งข้อมูลส�าคัญ
INFORM, Index for Risk Management

UNICEF, UNICEF Enterprise Risk Management: Instruction 1: Risk assessment and reporting, 2015.

UNICEF, Risk Management Policy, 2009.

UNICEF’s Programme, Policy and Procedure Manual, section 3.5.7, ‘Risks and Assumptions’.
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ตารางที่ 2.7. เครื่องมือ E: ตารางติดตามความเสี่ยงและการแกปญหา

คําอธิบายผลสัมฤทธิ์

ที่เกี่ยวข้อง
ความเสี่ยง 7-12
อันดับแรกของแผนงาน

ระดับความเสี่ยงที่มี
(คาดการณ์ว่า จะมีการดําเนินการ
รับมือความเสี่ยง)
ความเป็นไปได้* (L);
ผลกระทบ** (I)

ยุทธศาสตร์การรับมือความเสี่ยง
Day 

1
Day

2
Day

3

ผลสัมฤทธิ์ทั้งหมด
โดยเฉพาะที่เกี่ยวของ
กับผลลัพธ ที่ 1 และ 2

ขาดการประสานงาน
ระหวางผูใหทุน องคกร
พัฒนาเอกชนและนโยบาย
และแผนงานของภาครัฐ
ซึ่งกอใหเกิดความซํ้าซอน
ของการแผนงานและ
การใชทรัพยากร

L = 3

I = 3

L = 2

I = 3

L = 

I =

 
• ใชยุทธศาสตรการสื่อสารเพื่อใหมีการเผยแพร
 แผนงาน กิจกรรม บทเรียนและผลลัพธที่ได
 กับผูใหทุนและหนวยงานตาง ๆ รวมถึง
 ประชาชนทั่วไป
• วิเคราะหและมีสวนรวมในเวทีการประสานงาน
 ที่เกี่ยวของมากที่สุด เพื่อวิเคราะหพื้นที่หรือ
 ประเด็นทับซอน และรวมกันหาทางหนุนเสริมกัน
 และกันรวมทั้งสงเสริมเวทีเหลานี้อยางเหมาะสม
• เชื่อมโยงเจาหนาที่รัฐกับแผนงานของรัฐบาลทองถิ่น
 ซึ่งติดตามและประสานงานการใหความชวยเหลือ
 ดานการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทั้งหมด ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
ของการปลนรถ L = 4

I = 3

L = 5

I = 4

• สื่อสารกับชุมชนทองถิ่นอยางตอเนื่องทั้งกอน
 และระหวางการลงพื้นที่
• ฝกอบรมเจาหนาที่เกี่ยวกับมาตรการรักษา
 ความปลอดภัยโดยรวมมือกับฝายความปลอดภัย
 และความมั่นคงของสหประชาชาติ

 

*ความเป็นไปได้:
1 – ไม่น่าเกิด
2 – เป็นไปได้
3 – น่าจะเกิด
4 – แทบจะแน่นอน
5 – แน่นอน

**ผลกระทบ:
1 – หลีกเลี่ยงได้
2 – เล็กน้อย
3 – ปานกลาง
4 – ขัน้สูง
5 – วิกฤติ
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  ขั้นตอนที่ 7.

ใส่ข้อมลูทัง้หมดลงในกรอบผลสมัฤทธิ์
และค�าอธบิายทฤษฎคีวามเปล่ียนแปลง

เมื่อคุณพัฒนาทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง สมมติฐาน 
ความเสี่ยง มีนิยามผลสัมฤทธ์ิที่สมเหตุสมผล  
มีสมมติฐานภายในและภายนอกและความเสี่ยงที่
ผ่านการประเมินแล้ว รวมทั้งได้พัฒนากรอบการ
ประเมินผลแล้ว คุณสามารถบรรจแุผนงานท่ีออกแบบ
แล้วเข้ามาอยู่ด้วยกันใน

• กรอบผลสมัฤทธิ ์หรอืตารางทีแ่สดงองค์ประกอบ
ส�าคัญของการออกแบบโครงการ ซึง่สะท้อนถงึ
ส่วนส�าคญัทีส่ดุในการออกแบบแผนงานของคณุ

• ค�าอธบิายทฤษฎกีารเปลีย่นแปลง ซ่ึงสรุปเหตผุล
ว่าท�าไมจึงต้องมีแผนงานหรือองค์กรของคุณ 
และการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการจะเกิดขึ้นได้
อย่างไร

กระบวนการเหล่านีจ้ะเป็นแนวทางทีม่ปีระสทิธิภาพ
ในการทดสอบตรรกะและสมมติฐานของแผนงาน 
และยงัเป็นการสือ่สารถงึเกีย่วกบัการออกแบบแผน
งาน ซึง่คณุสามารถสรุปผลการด�าเนนิงานและทฤษฎี
การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จัดท�ากรอบผลสัมฤทธิ์ให้เสร็จสมบูรณ์ ถึงจุดนี้ 
คณุจะมอีงค์ประกอบทีต้่องการทัง้หมดในการจัดท�า
กรอบผลสัมฤทธ์ิที่สมบูรณ์ส�าหรับแผนงานที่วางไว้ 
คุณเพียงแต่น�าข้อมูลเข้ามาไว้ด้วยกันโดยใช้แบบ
ฟอร์มทีเ่หมาะสม แม้ว่ารูปแบบกรอบผลสมัฤทธ์ิอาจ
แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเอกสารที่เตรียมไว้ (เช่น 
บนัทกึยทุธศาสตร์แผนงาน เอกสารแผนงานประเทศ 
หรือข้อเสนอโครงการ) แต่กรอบผลสมัฤทธิจ์ะประกอบ
ด้วยหัวข้อหลัก ๆ ตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 2.8

ตารางที ่2.9 คอืตวัอย่างบางส่วนของกรอบผลสมัฤทธิ์
ที่พัฒนาไปแล้ว ที่ ระดับส่วนประกอบของแผนงาน
รายหัวข้อ 

ตารางที่ 2.8. เครื่องมือ F: กรอบผลสัมฤทธิ์

ตัวช้ีวัด
ความก้าวหน้าหลัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย วิธีการตรวจสอบ

ความถี่
ของการรายงาน พันธมิตรหลัก

ผลลัพธ์จากการดําเนินงานของยูนิเซฟ:

ผลผลิตจากแผนงานประเทศ:
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ตารางที่ 2.9. ตัวอยางกรอบผลสัมฤทธิ์สําหรับสวนแผนงานประเทศ (บางสวน)

นโยบายทางสังคมและ
ระบบการป้องกันที่เหมาะสม
ตัวช้ีวัดความก้าวหน้าหลัก

ข้อมูลพื้นฐาน
 (2016)

เป้าหมาย
 (2021)

วิธีการ
ตรวจสอบ ความถี่ พันธมิตรหลัก

ผลลัพธ์ที่ 1: ภายในปี 2021 นโยบาย งบประมาณและระบบระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับเด็ก รวมทัง้ระบบคุ้มครองเด็กจะได้รับความสําคัญ
และมีการดําเนินการอย่างทั่วถึง

รายจายสาธารณะดานการคุมครองเด็ก 2
ลานเหรียญ

เพิ่มขึ้น
25%

รายงาน
ของกระทรวง

คุมครอง
ทางสังคม

รายป กระทรวงการคลัง กระทรวง
คุมครองสังคม สํานักกํากับ
ดูแลเด็กแหงชาติหนวยงานของ
องคการสหประชาชาติ ผูใหทุน
องคกรพัฒนาเอกชน
ธนาคารเอกชน

 

คาใชจายชวยเหลือสังคมรายเดือนตอหัว
(child money)

 10
ลานเหรียญ

15
ลานเหรียญ

รายป

ผลลัพธ์ 1.1: หน่วยงานแห่งชาติมีขีดความสามารถและแสดงให้เห็นถึงการยกระดับความเท่าเทียมและการดําเนินงานที่มุ่งให้ความสําคัญกับเด็ก
ในระบบการคุ้มครองทางสังคมของประเทศเพิ่มขึ้น

1.1.1 จํานวนนโยบายและแผนงานที่สงผลตอการ
แกไขปญหาการลิดรอนสิทธิเด็ก

0 5 การตรวจทาน
เอกสารของ
กระทรวง
คุมครอง

ทางสังคม 
การสัมภาษณ

แบบกึ่งโครงสราง
โดยยูนิเซฟ 

ปละสองครั้ง กระทรวงคุมครองสังคม
กระทรวงการคลัง 
คณะรัฐมนตรี
สภาเด็กแหงชาติ

 

1.1.2 หลักฐานการใชผลการวิเคราะหความผิดพลาดจาก
เงินอุดหนุน (Child Grant) ในนโยบายทางสังคม 
เพื่อปรับปรุงการออกแบบแผนงาน/กําหนดเปาหมาย
ของแผนงาน ระดับคะแนนตั้งแต 0 ถึง 4: (a) 
มีการวิเคราะหความผิดพลาดจากเงินอุดหนุน 30% -60%
ของแผนก 1 คะแนน; (b) มีการวิเคราะหความผิดพลาด
60% -100% ของพื้นที่ 2 คะแนน; (c) มีการพิจารณา
ผลการวิเคราะหความผิดพลาดจากเงินอุดหนุนอยางชัดเจน
ในการออกแบบแผนงาน 3 คะแนน; (d) กลุมที่ไมไดรับ
เงินอุดหนุนสวนใหญถูกกําหนดใหเปนกลุมเปาหมาย
ในการดําเนินงานอยางชัดเจน 4 คะแนน

 

0
คะแนน

4
คะแนน

ปละสองครั้ง

ผลลัพธ์ 1.2: รัฐบาลทัง้ระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่เป้าหมายมีศักยภาพในการออกกฎหมาย วางแผน จัดทํางบประมาณและ
การให้บริการคุ้มครองเด็กเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันเด็กจากความรุนแรงการล่วงละเมิดและการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

1.2.1 มีแผนยุทธศาสตรดานงบประมาณสําหรับ
การคุมครองเด็ก ระดับคะแนนตั้งแต 1 ถึง 3: (a)
มีแผนยุทธศาสตรการปองกันเด็ก 1 คะแนน; (b) 
มีการวางแผนงบประมาณที่เหมาะสม 1 คะแนน (c)
แผนงานไดคะแนนการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ
ระหวางประเทศอยางนอย 60% หรือ 1 จุด

 0
คะแนน

3
คะแนน

การวิเคราะห
เอกสาร

ปละสองครั้ง กระทรวงคุมครองสังคม, 
กระทรวงการคลัง, 
สํานักกํากับดูแลเด็กแหงชาติ, 
สภาเด็กแหงชาติ 

 

 

 

1.2.2 มีระบบจัดเก็บและบริหารขอมูลดาน
ความรุนแรงแหงชาติซึ่งดําเนินงานตอเนื่องในดาน
การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ การลวงละเมิดเด็ก 
รวมทั้งการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากความรุนแรง
ระดับคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5: (a) การออกแบบระบบ 
1 คะแนน; (b) การดําเนินการระบบ 1 คะแนน; (c) 
มีการใชงานระบบอยางนอย 70% ของพื้นที่เปาหมาย 
2 คะแนน; (d) คุณภาพของระบบใหคะแนนโดยการ
ติดตามจากผูเชี่ยวชาญระหวางประเทศ 1 คะแนน 

0
คะแนน

5
คะแนน

ขอมูลจาก
สํานักกํากับ

ดูแลเด็กแหงชาติ 

ปละสองครั้ง
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การเขียนค�าอธิบายทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 2.20.  ตัวอยางคําอธิบายทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของยูนิเซฟสําหรับส่วนแผนงานประเทศด้านนโยบายทางสังคมและระบบคุ้มครองทางสังคมที่เป็นธรรม
ซ่ึงเริ่มต้นที่ระดับผลกระทบ ด้วยการทําความเข้าใจว่า:

  

 

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงแสดงให้เห็นถึงตรรกะที่อยู่เบื้องหลังโครงการของยูนิเซฟ ซ่ึงอธิบายถึงวิธีการที่การดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ข

ององค์กรจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่มีเฉพาะ (ในระดับผลผลิต) และนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย งบประมาณ และระบบระดับชาติ

(ระดับผลลัพธ์) นอกจากนี้ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงยังประกอบด้วยสมมติฐานหลัก ความเสี่ยง และมาตรการบรรเทาผลกระทบที่จําเป็น

เพื่อเสริมสร้างความเช่ือมโยงเชิงเหตุและผลในหลายระดับ

หาก  สิทธิเด็กได้รับการคุ้มครองตามที่กําหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  แล้ว  หมายความว่ารัฐบาลได้ดําเนินนโยบาย

จัดทํางบประมาณและระบบการคุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับเด็ก รวมทัง้มีระบบคุ้มครองเด็กที่ครอบคลุมถึงเด็กทุกคนและให้ความสําคัญกับเด็ก 

 
หาก  นโยบายทางสังคมและระบบคุ้มครองให้ความสําคัญกับเด็ก มีความเท่าเทียมและสามารถใช้ได้จริง  แล้ว  ศักยภาพของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียระดับชาติที่รับผิดชอบในการวางแผนการ การจัดทํางบประมาณ การออกและบังคับใช้กฎหมาย การประสานงาน การให้บริการ

และการติดตามการบริการทางสังคมจะต้องมีประสิทธิภาพเพียงพอในการดําเนินการนโยบายทางสังคมและระบบคุ้มครอง

6 ขัน้ขัน้ตอน
ในการเตรียมการเขียนทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง:

1. ทบทวนห่วงโซ่ผลสมัฤทธ์ิ และจ�าแนกผลกระทบ 
ที่ต้องการ

2. ทบทวนว่าผลผลติและผลลพัธ์ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ในระดับถัดไปอย่างไรบ้าง

3. ท�าให้สมมตฐิานความสมัพนัธ์เชิงเหตแุละผลเและ
ความเสีย่งมคีวามชดัเจน โดยพฒันาสมมตุฐิาน
ให้ชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงในระดับหนึ่ง
จะน�าไปสู่การเปล่ียนแปลงในระดบัต่อไปอย่างไร 
(ตัวอย่างเช่น การฝึกอบรมจะน�าไปสู่ทักษะ
ที่เพิ่มข้ึนในการก�าหนดนโยบาย ซึ่งจะน�าไปสู่
นโยบายและแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะ
ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเด็กในล�าดับต่อ
ไป) คณุมคีวามคดิอะไรอกีบ้างท่ีจะท�าให้สามารถ

บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการได้? อาจมีประเด็น
ปัญหาบางอย่างที่ยังไม่ได้ให้ความส�าคัญและ
คุณอาจคิดว่าคนอื่น ๆ  ก�าลังแก้ปัญหานั้น หรือ
ปัญหานั้นไม่จ�าเป็นต้องด�าเนินการเพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายผ่านแผนงาน
ของคุณ

4. จะต้องระบสุมมตฐิานและความเสีย่งทีเ่กีย่วข้อง
กับปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อแผน
งานและความเสีย่งอืน่ ๆ  ทีม่อียูท่ีจ่ะต้องตดิตาม
ด้วยเช่นกัน

5. ระบุการด�าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์หลัก ๆ 
ที่แผนงานของคุณจะด�าเนินการและระบุ
เส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นไปได้

6. เขยีนค�าบรรยายเพือ่อธบิายทฤษฎกีารเปลีย่นแปลง 
(ดูภาพที่ 2.20) การอธิบายอาจมีรูปภาพหรือ
แผนภมูปิระกอบตามทีแ่สดงไว้ในตารางที ่2.10
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ภาพที่ 2.20.  ตัวอยางคําอธิบายทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของยูนิเซฟสําหรับส่วนแผนงานประเทศด้านนโยบายทางสังคมและระบบคุ้มครองทางสังคมที่เป็นธรรม
ซ่ึงเริ่มต้นที่ระดับผลกระทบ ด้วยการทําความเข้าใจว่า:

  

 

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงแสดงให้เห็นถึงตรรกะที่อยู่เบื้องหลังโครงการของยูนิเซฟ ซ่ึงอธิบายถึงวิธีการที่การดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ข

ององค์กรจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่มีเฉพาะ (ในระดับผลผลิต) และนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย งบประมาณ และระบบระดับชาติ

(ระดับผลลัพธ์) นอกจากนี้ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงยังประกอบด้วยสมมติฐานหลัก ความเสี่ยง และมาตรการบรรเทาผลกระทบที่จําเป็น

เพื่อเสริมสร้างความเช่ือมโยงเชิงเหตุและผลในหลายระดับ

หาก  สิทธิเด็กได้รับการคุ้มครองตามที่กําหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  แล้ว  หมายความว่ารัฐบาลได้ดําเนินนโยบาย

จัดทํางบประมาณและระบบการคุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับเด็ก รวมทัง้มีระบบคุ้มครองเด็กที่ครอบคลุมถึงเด็กทุกคนและให้ความสําคัญกับเด็ก 

 
หาก  นโยบายทางสังคมและระบบคุ้มครองให้ความสําคัญกับเด็ก มีความเท่าเทียมและสามารถใช้ได้จริง  แล้ว  ศักยภาพของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียระดับชาติที่รับผิดชอบในการวางแผนการ การจัดทํางบประมาณ การออกและบังคับใช้กฎหมาย การประสานงาน การให้บริการ

และการติดตามการบริการทางสังคมจะต้องมีประสิทธิภาพเพียงพอในการดําเนินการนโยบายทางสังคมและระบบคุ้มครอง

6 ขัน้ขัน้ตอน
ในการเตรียมการเขียนทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง:

ตารางที่ 2.10. ตัวอยางทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบกราฟก
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ธ์ ผลลัพธ 3: ภายในป 2021 รัฐบาลดําเนินนโยบาย งบประมาณและระบบคุมครองที่เกี่ยวของกับเด็ก

โดยครอบคลุมถึงเด็กทุกคนและใหความสําคัญกับเด็ก
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 • การมีสวนรวมและการดําเนินงานของพันธมิตรหลักในการแกไขปญหาขอจํากัด/อุปสรรคที่แผนงานประเทศของยูนิเซฟยังไมไดดําเนินการ

 (ที่เกี่ยวของกับสวนอื่นๆ ของแผนงานดานการคุมครองทางสังคมและแผนงานลดความยากจนและ/หรือการคุมครองเด็ก การปกครองทองถิ่น

 และแผนงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรและ/หรือพื้นที่ทางภูมิศาสตรอื่นๆ ที่อยูนอกเหนือขอบเขตจะไดรับการดําเนินการ

 ในชวงเวลาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยการเสริมสรางความรวมมือกับภาคสวนเหลานี้และภาคสวนอื่น ๆ )

• ไมมีวิกฤตสําคัญที่จะสงผลตอศักยภาพในการดําเนินแผนงานประเทศหรือการจัดการศักยภาพของชุมชนผูจัดทํานโยบาย สมาชิกรัฐสภา

 รัฐบาลทองถิ่น และสมาชิกจากภาคเอกชนเห็นชอบกับการรณรงคหรือการดําเนินงานที่มีหลักฐานรองรับ และเห็นชอบที่จะปรับเปลี่ยน

 นโยบายและยุทธศาสตรตามหลักฐาน

 

  

ประเทศมีศักยภาพ ทรัพยากรและความมุงมั่นทางการเมืองเพียงพอ

ที่จะรักษาและยกระดับกลไกการคุมครองทางสังคมและยกระดับ

การใหความสําคัญกับความเทาเทียมทางสังคมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมในระดับตาง ๆ

ประเทศมีศักยภาพ ทรัพยากรและความมุงมั่นทางการเมืองเพียงพอ ที่จะ

ดําเนินกฎหมายใหมๆ ดานการคุมครองเด็กและพัฒนาระบบการคุมครองเด็ก

ในระดับตางๆ ใหมีประสิทธิภาพดวยความสามารถทางวิชาการหรือเทคนิค

เพียงพอในการดําเนินการดานการปองกันและแกปญหา

ประเทศมีศักยภาพ ทรัพยากร และความมุงมั่นทางการเมืองเพียงพอที่จะ

ดํารงรักษากลไกการคุมครองทางสังคม (รวมถึงระบบเงินอุดหนุนเด็กถวนหนา)

และยกระดับการใหความสําคัญกับความเทาเทียมทางสังคมของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมในระดับตาง ๆ

กระทรวงการพัฒนาประชากรและการคุมครองทางสังคมสามารถระบุ

(และเสริมสราง) บทบาทและความรับผิดชอบของผูมีบทบาทระดับชาติ

ในภาคสวนตาง ๆ ซึ่งจะเอื้ออํานวยใหยูนิเซฟสามารถหาพันธมิตรเพื่อ

ขยายการใหบริการดานการคุมครอง

ผลผลิต 3.1 หนวยงานแหงชาติมีขีดความสามารถและแสดงใหเห็นถึง

การยกระดับความเทาเทียมและการดําเนินงานที่มุงใหความสําคัญ

กับเด็กในระบบการคุมครองทางสังคมของประเทศเพิ่มขึ้น

ผลผลิต 3.2 รัฐบาลมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการออกกฎหมาย วางแผน 

จัดทํางบประมาณ และการใหบริการคุมครองเด็กจากจากความรุนแรง 

การลวงละเมิดและการแสวงประโยชนโดยมิชอบทั้งในระดับสวนกลาง

และในพื้นที่เปาหมาย

คว
าม

เส
ี่ ยง

 • การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมืองและสภาพภูมิอากาศอยางรุนแรงอาจทําใหพื้นที่งบประมาณของรัฐหดตัว ดังนั้นการเปลี่ยนเปาหมาย

 ของหนวยงานทองถิ่นและการเพิ่มขีดความสามารถของครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบในการเขาถึง/ใชประโยชนจากบริการทางสังคมจะตอง

 รับประกันถึงวา แผนงานใหความสําคัญกับประเด็นทางเพศสภาวะและความเสี่ยง

• กระบวนการเปลี่ยนผานทางเศรษฐกิจกําลังเปลี่ยนรูปแบบการใหความชวยเหลือระหวางประเทศและนําไปสูการลด/เปลี่ยนระดับ

 การใหความชวยเหลืออยางเปนทางการ ซึ่งยํ้าใหเห็นถึงความจําเปนของการสนับสนุนนโยบายและการใชประโยชนจากภาคสังคมและ

 การประสานงานกับพันธมิตรการพัฒนาเพื่อใหการทํางานหนุนเสริมกันและกันมีประสิทธิภาพ 

• วงจรการเลือกตั้งและความผันผวนทางการเมืองมักสงผลตออัตราการเปลี่ยนเจาหนาที่สูงเกินไป ซึ่งเนนถึงความจําเปนในการเรงสราง

 ความสัมพันธที่ดีกับหนวยงานความรวมมือระดับกระทรวงและการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพเชิงสถาบัน นอกจากนั้น วงจรการเลือกตั้งยังเกี่ยวของ

 กับคําสัญญาจากพรรคการเมืองตางๆ ในการแจกเงิน (universal transfer) การใหเงินแบบครอบคลุม โครงการสวัสดิการสังคมที่ไมมีเปาหมาย 

 ซึ่งยํ้าถึงความจําเปนที่จะตองมีกรอบยุทธศาสตร

• หนวยงานระดับกลางและระดับทองถิ่นใหการยอมรับและสนับสนุนการดําเนินแผนงานบนแนวทางความเทาเทียม สิทธิมนุษยชน ตระหนักถึงบทบาท

 ทางเพศสภาพและความจําเปนในการจัดลําดับความสําคัญดานการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการบริหารความเสี่ยง

• มีขอมูลบงถึงตัวบุคคล (disaggregated data) ซึ่งสามารถเอื้อตอการกําหนดเปาหมายของผูที่มีความเปราะบางมากที่สุด ตลอดจนการติดตาม 

 การรายงานและประเมินผลในภาคสวนเหลานี้

• หนวยงานทองถิ่นตางๆ มีขีดความสามารถพอสมควรและมีความมุงมั่นที่จะปรับประยุกตใชแผนและงบประมาณการพัฒนาทองถิ่น

• ไมมีวิกฤตสําคัญที่จะสงผลกระทบตอขีดความสามารถของยูนิเซฟและพันธมิตรในการสงมอบ/รับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ (พิจารณาถึงจํานวนผูใหทุน

 ในประเทศรายไดปานกลางลดลง)

• ความตอเนื่องของกลไกระดับชาติ 
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| คู่มือบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์: การท�างานร่วมกันเพื่อเด็ก64

ตาราง 2.10 ตัวอยางทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบกราฟก (ตอ)
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• การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมืองและสภาพภูมิอากาศอยางรุนแรงอาจสงผลกระทบตอความตอเนื่องของการดําเนินงานของยูนิเซฟ

 และขีดความสามารถของหนวยงานรวมและพันธมิตรในการบรรลุผลสัมฤทธิ์หรือดําเนินงานตอ การบริหารความเสี่ยงขององคกรอยางจริงจัง

 จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง รวมทั้งมีการบริหารจัดการการเงิน การเตรียมพรอมและรับมือกรณีฉุกเฉินใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน

 (harmonized approach) 

• สภาพแวดลอมหรือสถานการณการใหความชวยเหลือที่เปลี่ยนไปจะสงผลตอความสามารถในการระดมทรัพยากรของยูนิเซฟ ซึ่งจะตองมี

 การปรับยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการใหทันเหตุการณอยูเสมอ

การดําเนินการเชิงยุทธศาสตรของยูนิเซฟ:

• สนับสนุนและรณรงคเชิงนโยบาย เพื่อใหเด็กมีลําดับความสูงสุด

 ในการพัฒนา การลดความยากจน รวมทั้งแผนและนโยบายดานการ

 คุมครองทางสังคมและเพื่อสรางระบบติดตามระดับชาติเพื่อความ

 เสมอภาคตอเด็ก 

• เสริมสรางความแข็งแกรงในการสรางความเชื่อมโยงระหวางการ

 วางแผนและการจัดทํางบประมาณในระดับชาติและระดับทองถิ่น

• จัดทําขอมูลหลักฐานเกี่ยวกับภาวะขาดแคลนของเด็กรูปแบบตาง ๆ

 และความเสี่ยงที่พวกเขากําลังเผชิญที่เกี่ยวของกับภัยพิบัติ 

 ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม มลพิษและผลกระทบจาก

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

• การพัฒนาขีดความสามารถและความรวมมือเพื่อยกระดับการให

 ความสําคัญกับเด็กในการบริหารการเงินสาธารณะ 

• การประเมินนโยบาย เพื่อยกระดับการใหความสําคัญกับเด็กในการ

 คุมครองทางสังคมของประเทศ

• การใหความชวยเหลือทางวิชาการและการพัฒนาขีดความสามารถ

 ในการทบทวนตรวจสอบคาใชจาย การคํานวณตนทุนและ

 การลงทุนสาธารณะ 

• การพัฒนาขีดความสามารถของหนวยงานรัฐบาลในสวนกลาง

 ที่รับผิดชอบการวางแผน ติดตามผล และการประเมินผลปญหาเด็ก

 และการเสริมสรางกลไกระดับชาติในการเก็บรวบรวม การใช 

 การวิเคราะหและประเมินผลขอมูล ซึ่งรวมถึงขอมูลที่เกี่ยวกับ

 ผลกระทบจากภัยพิบัติตอเด็ก

• ความรวมมือกับพันธมิตร เพื่อสนับสนุนแผนงานคุมครองเด็ก

 ออนไลนแผนใหม 

• เสริมสรางความสามารถและทักษะของผูมีวิชาชีพดานสวัสดิการ

 สังคม สุขภาพ การศึกษา และความยุติธรรมเพื่อใหสามารถ

 แปรเปลี่ยนกฎหมายไปสูการปฏิบัติในการสงมอบบริการดาน

 การคุมครองได 

• พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและโครงสรางการบริการ

 เพื่อการคุมครองเด็กในระดับชาติ จังหวัด และชุมชน

• สนับสนุนใหมีการบริหาร จัดเก็บ และวิเคราะหขอมูลตอเนื่อง

 เพื่อคุมครองและปองกันเด็กจากการถูกละเลย การทําราย 

 การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความรุนแรง 

การดําเนินการเชิงยุทธศาสตรของยูนิเซฟ:

• การพัฒนาขีดความสามารถเพื่อสนับสนุนหนวยงานระดับประเทศ

 ในการเสริมสรางกรอบทางกฎหมายและนโยบาย และการจัดทํา

 งบประมาณ การติดตามและการตรวจสอบคาใชจายสําหรับ

 การใหบริการดานการคุมครองเด็กที่ดียิ่งขึ้น 

• การพฒันาขดีความสามารถและการใหความชวยเหลอืดานวชิาการ

 เพื่อสนับสนุนการดําเนินกฎหมายคุมครองเด็กฉบับใหมรวมถึง

 การวิคราะหตนทุนในการดําเนินการ 

• ความชวยเหลือดานวิชาการ เพื่อสนับสนุนกระทรวงการพัฒนา

 ประชากรและการคุมครองทางสังคมในการพัฒนากรอบการ

 พัฒนาศักยภาพสําหรับผูมีบทบาทระดับชาติที่ดําเนินงาน

 เกี่ยวของกับการคุมครองเด็ก

• ความชวยเหลือดานวิชาการ เพื่อบูรณาการการดําเนินงาน

 คุมครองเด็กเขาไปสูในแผนระดับชาติและระดับทองถิ่นในการ

 ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ/การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

 และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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  ขั้นตอนที่ 8.

พัฒนาแผนการติดตามผล 

หลังจากก�าหนดผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น
จากการด�าเนินแผนงานและได้ประเมินสมมติฐาน
และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอน
ต่อไปคอืการคดิถงึวธิกีารติดตามผลความส�าเรจ็ของ
ผลสัมฤทธิ์เหล่านั้น ซึ่งในการด�าเนินการนี้ จะต้อง
พฒันากรอบการวดัผลส�าหรับผลสมัฤทธิ ์หรอืทีเ่รยีก
อีกอย่างหนึ่งว่า แผนการติดตามผล (ดูตาราง 2.11)

การพัฒนาตวัช้ีวดัส�าหรบัผลสมัฤทธิแ์ต่ละตวัและ
การวางแผนถึงวิธีการวัดผลช่วยให้คุณสามารถ
ทดสอบได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ของคุณสามารถวัดผลได้
หรือไม่ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องท�าซ�้า และ
ต้องปรบัแก้ผลสมัฤทธิต์ามความเหมาะสมในขัน้นี้ 
เพื่อให้แน่ใจว่า ค�าอธิบายผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด
จะช่วยให้คุณสามารถด�าเนินการบริหารมุ่งผล
สัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริง

เลือกตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน

ตัวชี้วัดคืออะไร?

ตัวชี้วัดคือ ‘สัญญาณ’ ของความส�าเร็จหรือของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ที่วางไว้ ตัวชี้
เป็นเครื่องมือที่ง่ายและเชื่อถือได้ในการวัดสัมฤทธิ์
ผลของผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือวัดผลการด�าเนินงานของแผนงาน
หรือการลงทุน

ตัวชี้วัดควรเป็นกลาง: ตัวชี้วัดจะจ�าแนกสิ่งที่จะวัด
ตามขนาดหรือมิติ แต่ไม่ได้ระบุทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลง

ประเภทของตัวชี้วัด

ตวัชีว้ดัสามารถวดัผลการด�าเนนิงานทัง้ในเชงิคุณภาพ
หรือเชิงปริมาณตัวชีว้ดัเชงิปริมาณแสดงด้วยตวัเลข 
เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน อัตราหรืออัตราส่วน ในทางตรง
กันข้าม ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพต้องการวัดคุณภาพและ
อยูบ่นฐานการรับรู้ ความคดิเหน็หรือระดบัของความ
พึงพอใจ

ผลสัมฤทธิ์ ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย วิธีการตรวจสอบ

ผลกระทบ

ผลลัพธ์

ผลผลิต

ตาราง 2.11 เครื่องมือ G: แผนการติดตามผล (ดูตารางที่ 2.16 สําหรับตัวอยางที่สมบูรณ)
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พึงระลึกว่า ตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
อาจทับซ้อนกันได้ ซึ่งข้อมูลทางสถิติบางอย่างหรือ
ข้อมูลที่ระบุด้วยตัวเลขสามารถให้ความหมาย
เชิงคุณภาพได้ ตัวอย่างเช่น การส�ารวจหนึ่งอาจ
วัดคุณภาพในระดับคะแนน 1-10 อีกตัวอย่างหนึ่ง 
คือ การใช้ตัวชี้วัด ‘ใช่หรือไม่’ (เช่น มีกฎหมายหรือ
นโยบายหรือไม่ หรือมีข้อมูลหรือบริการหรือไม่) 
ซึ่งตัวชี้วัดเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีความ
เท่ียงตรงและละเอียดอ่อนมากขึ้นภายหลังโดยการ
ใช้ระดับคะแนน (weighted scale) หรือใช้รายการ
ตรวจสอบ (checklist) ดูตัวอย่างในตารางที่ 2.12

ตัวชี้วัดทดแทน (Proxy indicators) ใช้ในกรณีที่
ไม่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้โดยตรง ตัวอย่างเช่น 
อาจใช้ร้อยละของการเกดิทีด่�าเนินการโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขที่ได้รับการฝึกฝนเป็นตัวชี้วัดทดแทน
ส�าหรบัคณุภาพการให้บรกิารด้านอนามยัเจรญิพนัธ์ุ
เพื่อวัดความก้าวหน้าในช่วงเวลาสั้น ๆ ช่วงหนึ่ง

ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process indicators) 
วัดผลการด�าเนินงานของกระบวนการหลักที่ส่งผล
ต่อความคาดหวังของประเทศ ผู้ให้ทุนหรือชุมชน 
ซึง่ตวัชีว้ดักระบวนการทีส่ามารถวดัผลการประสาน
งานระดับชาติหรือการมีส่วนร่วมและการยอมรับ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(รวมถึงการมีส่วนร่วมส�าคัญ
ของเด็กและเยาวชนในการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบ
ต่อพวกเขา) มีความส�าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งอาจรวมถึง
ตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ เช่น การใช้หลักการในการด�าเนิน
แผนงาน หรือการใช้ระบบระดับประเทศในการ
ติดตามและประเมินผล

ตารางที่ 2.12. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณและคุณภาพ11

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
 • วัดปริมาณ

• จํานวน
• รอยละ
• อัตราสวน

• รอยละของเด็กผูชาย/เด็กผูหญิงอายุตํ่ากวา 1 ปที่ไดรับวัคซีนปองกัน
 โรคหัดในระดับประเทศ
• จํานวนผูติดเชื้อ HVI รายใหมในกลุมผูเด็กชาย/เด็กผูหญิงอายุตํ่ากวา 15 ป
• รอยละของผูหญิง/ผูชายในสถานการณความชวยเหลือดานมนุษยธรรม
 ที่เขาถึงและใชนํ้าสะอาด
• อัตราการเขาเรียนในการศึกษาปฐมวัย
• รอยละของการจัดทํารายงานขอสังเกตโดยสรุป
 (Concluding Observations) ของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 
• รอยละของเด็กผูชาย/เด็กผูหญิงที่ติดตอกับเจาหนาที่ตํารวจซึ่งปฏิบัติ
 หนาที่ในสถานีตํารวจที่เปนมิตรตอเด็ก
• จํานวนโรงเรียนที่มีการผนวกการเรียนการสอนทักษะชีวิตและการศึกษา
 เพื่อสรางความเปนพลเมือง (citizenship education) อยูใน
 แผนการเรียนดวยการสนับสนุนของยูนิเซฟ

• ระดับความพึงพอใจ(ตามระดับ 1-3 )หลักสูตรของโรงเรียน
• การรับรูคุณภาพของระบบการศึกษาแหงชาติ
• ระบบการติดตามและประเมินผลสําหรับแผนงานการคุมครองทางสังคม
 สําหรับเด็กผูชายและเด็กผูหญิงกลุมที่มีความเปราะบาง
• ขนาด (ระดับ) การประสานงานดานนโยบายในการปองกัน HIV/AIDSS
• คุณภาพ (ในระดับที่วัดได) ของยุทธศาสตรเชิงตนทุนในการคุมครองเด็ก
• การพัฒนา การปรับประยุกตและการใช (ที่วัดได) นโยบายเยี่ยมบาน
 ทารกแรกเกิด
• ขนาด (ในระดับที่วัดได) การจัดการดานสุขอนามัยชวงมีประจําเดือน
 ในแผนงานดานนํ้า หองนํ้าสะอาดและสุขอนามัยของโรงเรียน

• การรับรู
• ความเห็น
• การตัดสิน

ตัวอย่าง

 

 

 

วิธีการตรวจสอบ
การสํารวจอยางเปนทางการ ประชาพิจารณ  คําใหการ การประชุมกลุมยอย การสํารวจทัศนคติ 

การสังเกตการณผูเขารวม การวิเคราะหเอกสาร
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การจ�าแนกตัวชี้วัดที่บ่งถึงตัวบุคคล

ในการสนับสนุนความเสมอภาค ระบบติดตามผล
ควรสนบัสนนุให้มกีารจ�าแนกตวัชีว้ดัทัง้หมดตามมติิ
ต่าง ๆ เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ ชนบท/เมือง/ภายใน
เขตเมอืง ระดบัความมัง่คัง่ รวมท้ังทีต่ัง้ทางภูมศิาสตร์
และอื่น ๆ 

 ตัวอย่างเช่น โครงการที่มีเป้าหมายในการ
เพ่ิมจ�านวนการใช้น�้าสะอาดในเมืองจ�าเป็นต้องมี
การติดตามแบบแยกย่อยส�าหรับตัวชี้วัดหน่ึงตัว 
ตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 2.13

การเลือกตัวช้ีวัด/รายการตรวจสอบ
ความถูกต้อง

เมื่อคุณก�าหนดตัวชี้วัดและได้หารือกับผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสยีหลกัแล้ว คณุจะเหน็ได้ว่า รายการตรวจสอบ
ในตารางที่ 2.14 เป็นประโยชน์

ผลสัมฤทธิ์หนึ่งอย่างควรมีตัวชี้วัดเพียง 2-4 ตัว 
การใช้ตวัชีว้ดัทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพร่วมกนั
ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบผล
การค้นพบได้ดียิ่งขึ้น และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิ่งที่เกิดได้ชัดเจนขึ้น อย่าลืมว่าคุณก�าลังต้องการ
สร้างบางสิง่ท่ีสามารถแสดงถงึสมัฤทธิผ์ล ไม่ใช่ปิศาจ
แห่งตัวชี้วัดท่ีคุณจะไม่มีเวลาหรือทรัพยากรในการ

ติดตาม

ตัวชี้วัดมาจากไหน

โดยหลักการแล้ว ตัวชี้วัดจะ:
• มีรัฐเป็นเจ้าของ หรือเป็นส่วนหน่ึงของกรอบ

การติดตามและประเมินผลของรัฐบาล
• เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดมาตรฐานของยูนิเซฟ 

(ทีร่ะดบัผลผลติและผลลพัธ์) ชดุตวัชีว้ดัผลผลติ
และตัวชี้วัดผลลัพธ์มาตรฐานสากลได้มีการใช้
เป็นครั้งแรกในปี 2016 เพื่อใช้ผ่าน RAM โดย
ตัวชี้วัดมาตรฐานช่วยลดภาระของส�านักงาน
ประเทศในการสร้างตัวชี้วัด เนื่องจากตัวชี้วัด
มาตรฐานเป็นพื้นฐานที่ส�านักงานทุกแห่งจะได้
รบัและน�าไปปรบัใช้กับตัวชีว้ดัของตนเพ่ือตดิตาม
ความก้าวหน้าในการรายงานผลอย่างมคีณุภาพ 
ตัวชี้วัดมาตรฐานช่วยให้มีการจ�าแนกผลการ
ด�าเนนิงานทัว่โลกได้ง่ายขึน้ และได้ภาพทีช่ดัเจน
ข้ึนเกีย่วกบัการด�าเนนิงานของยนูเิซฟในประเดน็
ส�าคัญ

• เป็นส่วนหน่ึงของกรอบความช่วยเหลือเพ่ือ
การพัฒนาของประเทศ (UNDAF)

• สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของยูนิเซฟและ
ผลกระทบของแผนดงักล่าวรวมถงึตวัชีว้ดัผลลพัธ์ 
(ซึง่อาจถือเป็นตวัชีวั้ดผลกระทบในระดบัประเทศ)

• สามารถเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

• เป็นไปได้จริงและสะท้อนให้เห็นถึงการวัดผล
ความส�าเร็จของประเทศ

ตารางที่ 2.13. ตัวอยางการจําแนกตัวชี้วัด

ตัวช้ีวัด พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม เพศสภาพ องค์ประกอบครัวเรือน

เปอรเซ็นตของ

ประชากรท่ีอาศัยอยู

ในครัวเรือนท่ีใชนํ้าดื่ม

จากนํ้าแหลงท่ีดีข้ึน

ประเทศ ระดับรายไดอยูในกลุมที่ 1 เพศของ

ผูนําครัวเรือน

หญิง/ชาย

มีเด็กอายุตํ่ากวา 5 ขวบ

มีเด็กวัยรุน

ไมมีเด็ก
ภูมิภาค ระดับรายไดอยูในกลุมที่ 2

เมือง ระดับรายไดอยูในกลุมที่ 3

เขตชนบท ระดับรายไดอยูในกลุมที่ 4

เขตเมือง ระดับรายไดอยูในกลุมที่ 5
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ตารางที่ 2.14. รายการตรวจสอบในการเลือกและการตรวจสอบความถูกตองของตัวชี้วัด

1.  มีการอธิบายวาจะวัดความสําเร็จของผลสัมฤทธิ์อยางไร

2.  ชัดเจนและเขาใจงายสําหรับทุกคน

3.  แสดงแนวโนมเมื่อเวลาผานไป (มีความกาวหนา ไมถดถอย)

4.  สามารถจําแนกไดตามความเหมาะสม

5.  สามารถใชขอมูลที่มีอยูเทาที่เปนไปได 

6.  คุมคากับตนทุนและสามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะหได

7.   วัดผลทิศทางเชิงบวกและเชิงลบ
(มีความเปนกลาง)

 

8.    พัฒนามาจากการมีสวนรวม (รวมทั้งมีการวัดผลผูปฏิบัติงานดวย)
และตอบโจทยความตองการของผูใช

9.  ผลสัมฤทธิ์หนึ่งอยางมีตัวชี้วัดเพียงสองถึงสี่ตัวเทานั้น 

10.    ตัวชี้วัดตัวใดตัวหนึ่งของผลสัมฤทธิ์หนึ่งจะใชวัดขอมูลที่แยกตามเพศและ/
หรือความกาวหนาในความเสมอภาคทางเพศ

ยนูเิซฟได้แนะน�าชดุตัวชีวั้ดมาตรฐานในการวดัผล
ผลิตและและผลลัพธ์ซึง่หาดไูด้จากเกณฑ์การประเมนิ
ผลสัมฤทธิ์(Results Assessment Module-RAM) 
ใน insight สามารถใช้ตัวชี้วัดเหล่านี้เท่าที่จะเป็นไป
ได้และหลีกเลี่ยงการก�าหนดตัวช้ีวัดของคุณเอง 
ขณะเดยีวกันตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตวัชีว้ดัทีค่ณุเลือก
สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างถูกต้อง

นอกจากน้ี ภายใต้หัวข้อ ‘เครื่องมือติดตามผล’ 
(monitoring tools) ในชดุเครือ่งมอื MoRES Toolkit 
ยงัมแีนวทางในการเลอืกตวัชีว้ดัส�าหรบัประเดน็และ
หัวข้อเฉพาะ 

ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การพิจารณา
ตัวชี้วัดทดแทนที่ระดับผลลัพธ์ที่มีความถ่ีสูงซ่ึงจะ
ต้องสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่เห็นพ้องร่วมกันในระดับ
ระหว่างหน่วยงานโดยภาคส่วน / กลุม่ มคีวามส�าคญั
อย่างยิ่ง ตามหลักการแล้ว ควรจะปรับประยุกต์ใช้ 
The Sphere Project /Inter-Agency Network 
of Education in Emergencies, Core Humanitarian 
standard และตวัชีว้ดัรปูแบบอืน่ ๆ  ในระดับประเทศ 
ทัง้นี ้แนวทางของยนูเิซฟว่าด้วยตวัช้ีวัดในการตดิตาม
ผลการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมีความ
สอดคล้องกับพันธกรณีหลักเพ่ือเด็กในการด�าเนิน

งานด้านมนุษยธรรม (Core Commitments for 
Children) และพันธกรณีอื่น ๆ ในการด�าเนินงาน
ระหว่างหน่วยงาน 

การก�าหนดเส้นฐานและเป้าหมาย

ตัวช้ีวัดต้องมีเส้นฐานและเป้าหมาย ซึ่งช่วยให้
คุณสามารถวัดผลได้ว่า แผนงานของคุณบรรลุผล
หรือส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

   เส้นฐาน

เส้นฐาน (baseline) คอืสถานการณ์ก่อนการด�าเนนิ
โครงการหรือแผนงาน ซึ่งสามารถใช้ประเมินหรือ
เปรียบเทียบผลการด�าเนินการหรือผลสัมฤทธิ์ได้ 
ค่าเส้นฐานจะให้ภาพรวมขององค์กร แผนงาน หรือ
โครงการในช่วงเริ่มต้น กล่าวคือ เส้นฐานคือ
ค่าตัวชี้วัดระยะแรก
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   เป้าหมาย

เป้าหมายคือส่ิงที่เราคาดหวังไว้ว่าจะประสบความ
ส�าเร็จ คือค่าที่ตัวช้ีวัดต้องการภายในระยะเวลาที่
ก�าหนดไว้ในอนาคต เป็นสิง่ทีโ่ครงการต้องการบรรลุ
ภายในช่วงเวลาหน่ึง ตามทีอ้่างในผลสมัฤทธิท์ีว่างไว้ 
การก�าหนดเป้าหมายเป็นผลมาจาก 1) ความเข้าใจ
แนวโน้มต่าง ๆ  2) การประเมนิต้นทนุและความเป็น
ไปได้ทางการเงิน 3) ความเข้าใจเก่ียวกับสภาพ
แวดล้อมในการด�าเนินแผนงาน และ 4) ผลกระทบ
ด้านทรัพยากรบุคคล บางครั้ง อาจเรียกเป้าหมาย
ว่า ข้ันความส�าเร็จหรือหมุดหมายส�าคญั (milestone) 
เนือ่งจากเป้าหมายหรอืหมุดหมายส�าคญันีช่้วยประเมนิ
ความก้าวหน้าของคณุว่า เป็นไปตามทีค่าดไว้ในช่วง
เวลาที่ก�าหนดของอายุโครงการหรือไม่

บางครั้ง อาจสร้างเป้าหมายขึ้นมาได้จากข้อตกลง
หรอือนุสัญญาระหว่างประเทศหรอืเอกสารแผนงาน
หรือยุทธศาสตร์แห่งชาติ ในกรณีอื่น ๆ  อาจไม่มีเป้า
หมายชัดเจนส�าหรับตัวชี้วัดที่ก�าหนด ผู้เชี่ยวชาญ
ที่เข้าใจเนื้อหาของแผนงานและบริบทของประเทศ
ควรท�าการประเมนิให้ดท่ีีสดุในฐานะทีเ่ป็นจดุเริม่ต้น
ทีช่่วยให้แผนงานประสบความส�าเรจ็ ซึง่การก�าหนด
เป้าหมายควรด�าเนินการร่วมกับพันธมิตรเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและการยอมรบัร่วมกนัว่าว่าความส�าเรจ็
มีหน้าตาเป็นอย่างไร

ค�าแนะน�าในการเลือกตัวชี้วัดและ
การก�าหนดเส้นฐานและเป้าหมาย
• ตัวช้ีวัดควรเป็นกลาง - ตัวชี้วัดจะไม่แสดง

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง - ตัวชี้วัดไม่แสดง
การเพิ่มหรือลดลง

• เป้าหมายคือสิ่งบ่งชี้ว่ามีการเปล่ียนแปลง
มากน้อยอย่างไรและในทิศทางใด

• เส้นฐานและเป้าหมายควรใช้หน่วยวดัเดยีวกนั
เป็นตัวชี้วัด

   เกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐาน (benchmark) คือจุดที่ใช้อ้างอิง
หรือมาตรฐานที่สามารถประเมินผลการด�าเนินงาน
หรือความส�าเร็จได้ เกณฑ์มาตรฐานหมายถึงความ
ส�าเร็จของการด�าเนินงานที่ผ่านมาขององค์กรที่
สามารถเทียบเคียงกันได้อื่น ๆ หรือการด�าเนินงาน
ทีส่ามารถอนมุานได้ว่าประสบความส�าเร็จในสถานการณ์
น้ัน ๆ  ซ่ึงเกณฑ์มาตรฐานสามารถช่วยให้คณุสามารถ
ก�าหนดเป้าหมายได้

พึงระลึกว่า ในบางกรณีนั้น ค่าหรือสถานะของ
ตัวชี้วัดไม่ได้เปล่ียนแปลงในลักษณะที่เป็นเส้นตรง 
(เช่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี) ตัวอย่างเช่น ตัวชี้วัด
ทีเ่ป็นการตดิตามบรรทดัฐานทางสงัคมอาจไม่แสดง
การเปลีย่นแปลงเป็นเวลาหลายปี แต่อาจเปลีย่นแปลง
อย่างรวดเร็วเมื่อมาถึงจุดพลิกผัน (tipping point) 
หรือ ค่าของตัวชี้วัดเช่น ‘จ�านวนรายงานกรณีความ
รุนแรงต่อเด็ก’ อาจเพิ่มขึ้นในขั้นต้นเนื่องจากความ
ตระหนักที่เพิ่มข้ึนเกี่ยวกับกลไกการรายงาน แต่ใน
ท่ีสดุจ�านวนกรณีจะลดลง ซ่ึงเป็นผลมาจากแผนงาน
ป้องกนัความรนุแรง ในกรณเีหล่านี ้สามารถก�าหนด
เป้าหมายรายปีได้ตามความเหมาะสม (ดตูาราง 2.15 
ส�าหรับตัวอย่างอื่น ๆ )
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การก�าหนดวิธีการเก็บข้อมูลและ 
วิธีการตรวจสอบ

การเกบ็ข้อมลูเกีย่วกบัตวัชีว้ดัเพือ่ใช้ในการพจิารณา
ความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์มีความส�าคัญอย่างยิ่ง

ซึ่งควรพิจารณาถึงการเก็บข้อมูลขณะพัฒนากรอบ
ผลสัมฤทธิ์ ทั้งน้ีการเลือกวิธีเก็บข้อมูลข้ึนอยู่กับ

ประเภทของตวัชีว้ดัและวตัถปุระสงค์ของข้อมลูทีจ่ะ
ท�าการเก็บ นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับความถี่ของการ
เก็บข้อมูล ส่วนวิธีการตรวจสอบจะบอกได้ถึงแหล่ง
ข้อมูลที่จะน�ามาสนับสนุนการประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
เช่น จากรายงานการส�ารวจหรือเอกสารรายงานผล
การตรวจสอบโรงเรียน เป็นต้น

ตารางที่ 2.15. ตัวอยางตัวชี้วัด เสนฐานและเปาหมายที่เกี่ยวของ12

ตัวช้ีวัด เส้นฐาน เป้าหมาย (เมื่อจบโครงการ)  เป้าหมายต่อปี
เชิงปริมาณ

รอยละของเด็กอายุ 6-59 เดือน ที่มีภาวะทุพโภชนาการ

เฉียบพลันรุนแรงและเขารับการดูแลในชวง

การใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม

40% 

(2016)

80% 

(2018)

เพิ่มขึ้น 20 ตอป

รอยละของเด็กทั้งหมดที่นับรวมอยูในกลุมเปาหมาย

ของแผนงานโอนเงินงบประมาณโครงการของรัฐบาล

ในประเทศ/ภูมิภาค X

 

50% 

(2016)

90% 

(2020)

60% (2017)

70% (2018)

80% (2019)

90% (2020)

เชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตรเชิงตนทุนในการคุมครองเด็กที่มีอยู

ระดับคะแนน 0 ถึง 3: (a) รัฐบาลมียุทธศาสตรเชิงตนทุน

สําหรับการคุมครองเด็ก :1 คะแนน ;(b) มีการพิจารณา

ยุทธศาสตรอยางชัดเจนระหวางการจัดทํางบประมาณ: 

1 คะแนน; (c) ยุทธศาสตรมีความสอดคลองระหวาง

การคุมครองเด็กและการจัดสรรทรัพยากร: 1 คะแนน  

0 คะแนน

(2016)

3 คะแนน

(2020)

1 คะแนน (2017)

2 คะแนน (2018)

3 คะแนน (2020)

การยกระดับการประสานงานดานนโยบายสําหรับ

การคุมครองเด็ก

ระดับคะแนนจาก 0 ถึง 10 : (a) มีหนวยงานกํากับ

ของรัฐสภา: 2 คะแนน ;(b) มีกลไกรวมจากหลายกระทรวง

ซึ่งประสานงานกิจกรรมคุมครองเด็กซึ่งจะประชุมกัน

อยางปละสามครั้ง : 5 คะแนน ; (c) องคกรพัฒนา

ระหวางประเทศมีกลไกประสานงานเพื่อคุมครองเด็ก

ซึ่งประชุมกันปละ 10 ครั้ง : 3 คะแนน

2 คะแนน

(2016)

10 คะแนน

(2021)

7 คะแนน (2019)

10 คะแนน (2021)
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วิธีการเก็บข้อมูลสามารถท�าได้หลายรูปแบบ 
(ดูภาพที่ 2.21) ตัวอย่างเช่น

• การวิเคราะห์เอกสาร
• สังเกตการณ์
• กรณีศึกษา
• การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
• การสนทนากลุ่มย่อย
• การส�ารวจ
• ค�าให้การ 
• การทดสอบ
• ภาพถ่าย ภาพสไลด์ วีดิโอ
• กระบวนการค้นหาร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

(appreciative inquiry) หรือการให้ปากค�า
ซึ่งการบอกเล่าถึงการเปลี่ยนแปลง 

• การเดนิส�ารวจหมูบ้่าน หรอืการท�าแผนทีเ่ดนิดนิ 
(Transect walks)

• การประเมินสภาวะชนบทแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Rural Appraisal-PRA)/
การเรียนรู ้และปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Learning and Action -PLA13

ในการประเมนิและวเิคราะห์สถานการณ์ (ขัน้ตอนที ่1) 
อาจระบชุ่องว่างในข้อมูลทีส่่งผลต่อความไม่เป็นธรรม 
ดังน้ัน การติดตามแผนงานไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณ
สามารถสืบค้นผลส�าเร็จเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึง
การเปล่ียนแปลงทีม่นัียส�าคัญต่อเดก็ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่หากคณุท�างานร่วมกบัเจ้าหน้าทีร่ฐัในการยกระดบั
ขดีความสามารถของเจ้าหน้าทีใ่นการเก็บและวเิคราะห์
ข้อมูล ขณะที่คุณพัฒนากรอบการวัดสัมฤทธ์ิผล 
(ดตูารางที ่2.16 เป็นตวัอย่าง) ให้คดิในเชงิยุทธศาสตร์
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า ตัวชี้วัดใดและวิธีการ
ตรวจสอบแบบไหนที่ดีท่ีสุดที่จะช่วยสร้างขีดความ
สามารถท้องถิน่และเตมิเตม็ช่องว่างด้านความรูแ้ละ
ข้อมูล

ที่มา: Kusek, Jody Zall and Roy C. Rist, Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System: A handbook for development practitioners,

World Bank Publications, Washington, D.C., 2004.

ภาพที่ 2.21. ตัวอยางวิธีการเก็บขอมูล

วิธีการแบบไม่เป็นทางการและไม่มีโครงสร้าง วิธีการแบบเป็นทางการและมีโครงสร้าง

สนทนา
กับบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง

การสัมภาษณ์
ชุมชน

การลงพื้นที่

การทบทวนบันทึก
หรือเอกสาร
ของทางการ
(ระบบจัดการ
และบริหารข้อมูล)

สัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลหลัก

การสัมภาษณ์
ในกิจกรรม
สนทนากลุ่มย่อย

การสังเกตการณ์
โดยตรง

แบบสอบถาม

การสํารวจ
แบบครัง้เดียว

การศึกษาคณะ/กลุ่ม

การสํารวจ
จํานวน
ประชากร

การทดลอง
ภาคสนาม

การสังเกตการณ์
อย่างมีส่วนร่วม
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ตารางที่ 2.16. ตัวอยางกรอบการวัดผลสัมฤทธิ์ที่สมบูรณ

ผลสัมฤทธิ์ ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน เส้นฐานปี (2016) เป้าหมาย (2020) วิธีการตรวจสอบ

ผลกระทบ

โอกาสชีวิตที่เพิ่มขึ้นของ

เด็กผูหญิงและเด็กผูชายและ

เยาวชนที่ไดรับผลกระทบ

จากความขัดแยงและ

เปนกลุมเปราะบาง

ในภูมิภาค X ของประเทศ Y 

รอยละของโรงเรียนในเขตโรงเรียน

ที่ไดรับการรับรองคุณภาพมีผล

คะแนนการทดสอบของรัฐสําหรับ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 5

อยางนอยอยูในเกณฑเฉลี่ย

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 :

แผนก X มีคะแนน 42%

แผนก Y มีคะแนน 79%

แผนก  Z มีคะแนน 22%

ไมมีผลคะแนนสําหรับ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในป 

2016เปดตัวสําหรับป 2016

สูงกวาเสนฐาน 5% ฐานขอมูล

ผลการสอบของรัฐ

การรับรูเกี่ยวกับตัวเองของเด็ก

และเยาวชนดานทักษะที่จะพัฒนา

คุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชน

ของตนเอง

ขอมูลเสนฐานจะเสร็จ

สมบูรณในรายงานสํารวจ

ขอมูลพื้นฐานเชิงคุณภาพ 

เพิ่มขึ้น 10% จากเสนพื้นฐาน การศึกษาการรับรู

ของเด็กเกี่ยวกับ

โอกาสในชุมชน

ผลลัพธ

1. เด็กผูหญิง เด็กผูชาย

และเยาวชนที่ออกจาก

โรงเรียน ซึ่งเปน

กลุมเปราะบาง

และไดรับผลกระทบจาก

ความขัดแยงในเขตเทศบาล

เปาหมายสมัครเขาเรียน

ในแผนก X และ Y 

เพิ่มมากขึ้นและ

ทั่วถึงมากขึ้น 

อัตราการเขาเรียนสุทธิในเขต

เทศบาลกลางของภูมิภาคที่มี

ความแตกตางกันตามพื้นที่ 

โดยแบงตามอายุและเพศ

ตัวเลขทั้งหมดที่แสดง

เปนรอยละ 

เทศบาล A: ระดับประถม: 

ญ - 92, ช - 90, รวม - 91

ระดับ มัธยม: ญ - 72, 

ช - 67, รวม - 70 

อาชีวะศึกษา: ญ - 34, 

ช - 28,รวม- 31 

ทั้งหมด: ญ - 72; ช - 69

รวมทั้งหมด - 71 

เทศบาล B เปนตน

 

 

อัตราการเขาเรียนชั้นประถม

ของเทศบาลทุกแหงยังอยูใน

อัตรารอยละเทาเดิม 

อัตราการเขาเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาของเทศบาล

ทุกแหงสูงถึง 50% หรือไมลดลง

กวาเดิมหากเสนฐานสูงกวา 50% 

อัตราการเขาเรียนอาชีวะศึกษา

ของเทศบาลทุกแหงสําหรับ

อาชีวศึกษาสูงถึง 30%

ฐานขอมูล

การติดตามของสํานัก

เลขาธิการการศึกษา

ดัชนีการเขาถึงการศึกษาของ

ผูหญิงและผูชายในเขตเทศบาล

กลางของภูมิภาคที่มีความ

แตกตางกันตามพื้นที่

เทศบาล A: 

ประเภทศึกษา: 1.03 

มัธยมศึกษา: 1.07 

อาชีวศึกษา: 1.21 

ทั้งหมด: 1.05 

เทศบาล B เปนตน

ระดับประถมศึกษาเพิ่มขึ้น

หรือลดลงอยางนอยรอยละ 0.01

ในระดับมัธยมศึกษาสําหรับ

เทศบาลทั้งหมดลดลง

รอยละ 0.05 ในการอาชีวศึกษา

สําหรับเทศบาลทั้งหมด

ลดลงรอยละ 0.1

ฐานขอมูล

การติดตามของ

สํานักเลขาธิการ

การศึกษา

ผลผลิตที่ออกมา

1.1 เพิ่มขีดความสามารถ

ของโรงเรียน องคกร

ภาคประชาสังคม และ

หุนสวนดานการศึกษา 

เพื่อกําหนดเปาหมายและ

การลงทะเบียนเด็กหญิงและ

เด็กชายที่ออกจากการศึกษา

จํานวนเด็กและเยาวชนที่ออกจาก

การศึกษาที่ระบุไวโดยโครงการ

0 เด็ก เด็กวัยรุนและคนหนุมสาว

จํานวน 70,000 ราย

ฐานขอมูลจากสํามะโน

ประชากรของเด็ก

ที่ออกจากการศึกษา 

จํานวนโรงเรียนและองคกรชุมชน

องคที่มีความเกี่ยวของกับกิจกรรม/

กลยุทธสําหรับระบบงานวิจัย

ที่ใชงานอยู

จะเริ่มดําเนินการ

ในป 2016

 โรงเรียน 42 แหง เอกสารโรงเรียน
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การพัฒนาแผนการติดตาม 
การประเมินผล และการวิจัย 
แบบบูรณาการ

แผนการติดตาม การประเมินผลและการวิจัยแบบ
บูรณาการ (Integrated Monitoring, Evaluation 
and Research Plan- IMERP) พัฒนาขึ้นมาจาก
ห่วงโซ่ผลสัมฤทธิ์และแผนการติดตาม ซึ่งจะระบุถึง
การวิจัย กิจกรรมการติดตามและประเมินผลส�าคัญ
ทีจ่�าเป็นต่อการตดิตามความก้าวหน้าและการประเมนิ
ผลสัมฤทธิ์ ในขั้นนี้คุณจะเริ่มพิจารณาว่าจะน�าผล
การวิจัยมาใช้อย่างไร 

IMERP เป็นแนวทางในการพัฒนาแผนงานและ
แผนการติดตามในช่วงการด�าเนินแผนงาน ไม่ว่าจะ
พฒันาขึน้ระหว่างการวางแผนยทุธศาสตร์ (กล่าวคอื 
ระหว่างกระบวนการพฒันาเอกสารแผนงานประเทศ 
แผนงาน UNDAFs หรือแผนการให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนษุยธรรม) หรอืในขัน้การปฏบัิตงิาน (แผนงาน) 

IMERP จะเป็นขัน้ตอนสุดท้ายในกระบวนการวางแผน
งาน ซึง่ขัน้ตอนนีช่้วยให้มัน่ใจได้ว่า กจิกรรมการวิจยั 
การติดตามและการประเมินผลจะสามารถ:

• ให้ความส�าคญักบัข้อมลูจ�าเป็นทีสุ่ดทีผู่มี้อ�านาจ
ตัดสินใจต้องการโดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่พิจารณา
ถึงทรัพยากรที่ขาดแคลน 

• มกีารบรูณาการข้ามแผนงานและข้ามภาคส่วน
เท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อลดต้นทุน

• มีการวางแผนตามความเป็นจริงในแง่เวลาการ
ด�าเนินกิจกรรมส�าหรับผู้ได้รับผลประโยชน์คน
สดุท้าย รวมทัง้ข้อก�าหนดการด�าเนนิงานทีเ่หมาะ
สมและศักยภาพของส�านักงานประเทศและ
พันธมิตรการพัฒนา

ตารางที่ 2.17 ให้ข้อมูลบ่งชี้ของประเด็นต่าง ๆ 
ที่ควรผนวกอยู่ในการพัฒนาแผนติดตาม การวิจัย
และการประเมินผลแบบบูรณาการ

ตารางที่ 2.17. ตารางแผนการติดตาม การประเมินผลและวิจัยแบบบูรณาการ

กิจกรรม ปีท่ี 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

การสํารวจ การศึกษา

การประเมินผล

การสนับสนุนระบบการติดตามและ
การเก็บข้อมูลระดับชาติ

การพัฒนาศักยภาพในการติดตามและประเมินผล
(ยูนิเซฟและพันธมิตร)

เหตุการณ์สําคัญซ่ึงต้องใช้ข้อมูลจากการวิจัย
และจากการติดตามและประเมินผล
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  ขั้นตอนที่ 9

วิเคราะห์ความสามารถ 
ในการถูกประเมิน

ข้อปฏิบัติที่ดีซึ่งด�าเนินการโดยแผนงานของยูนิเซฟ
บางแผนเป็นตวัอย่างทีด่ใีนการวเิคราะห์ความสามารถ
ในการถูกประเมินของแผนงานของคุณโดยองค์กร
หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนสรุป
การออกแบบแผนงานขั้นสุดท้ายและก่อนการเร่ิม
ต้นด�าเนนิงาน การวเิคราะห์ความสามารถในการถกู
ประเมินสามารถน�าไปสู่การยกระดับการออกแบบ
แผนงานและความส�าเร็จในการประเมินได้ ซึ่งการ

วเิคราะห์ดงักล่าวยงัช่วยผสานการออกแบบแผนงาน
ให้เป็นเนือ้เดียวกนัและยงัด�าเนนิการกบัประเดน็หรือ
หัวข้อที่ยังไม่ได้มีการอภิปรายในส่วนทฤษฎี
การเปลีย่นแปลงก่อนเริม่ต้นการด�าเนนิงาน โดยการ
วิเคราะห์จะมุ่งความส�าคัญไปที่การแก้ปัญหาด้าน
ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มและช่องว่างต่าง ๆ ซึ่งจะช่วย
ประหยัดเวลาและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดด้าน
งบประมาณในขั้นตอนต่อ ๆ ไปในวงจรแผนงาน

(พึงระลึกว่า การวิเคราะห์ความสามารถในการ
ถกูประเมนิในขัน้ตอนการวางแผนไม่ได้มคีวามหมาย
เดียวกันหรือน�ามาใช้แทนที่กิจกรรมฝึกประเมินผล
ก่อนการประเมินจริง ดูรายละเอียดในบทที่ 5)

ขอแสดงความยินดี
คุณวางแผนยุทธศาสตร์เสร็จสิ้นสมบูรณแ์ล้ว
และตอนนี้คุณพร้อมจะเริ่มดําเนินงานแล้ว
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การด�าเนินงาน
บทที่

เมื่อมีการออกแบบแผนงานและได้รับอนุมัติแล้ว แผนงานมีความพร้อมที่จะน�าไปด�าเนินงาน ซ่ึงการ
บรหิารจดัการทกุองคป์ระกอบของแผนงานอยา่งรอบคอบมคีวามส�าคญัอยา่งยิ่งตอ่ประสทิธผิลและ
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ การด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการเลือกยุทธศาสตร์ รูปแบบและ
พันธมิตรการด�าเนินงานที่เหมาะสม รวมทัง้การติดตามผลความก้าวหน้าของระยะเวลา งบประมาณ
และขอบเขตแผนงาน ซ่ึงการบริหารความเสี่ยงและการบรรเทาความเสี่ยงเปน็อีกหนึ่งองค์ประกอบ
ส�าคัญของการด�าเนินงาน

  ใช้บทนี้เมื่อไหร่:
• ก่อนการด�าเนินแผนงานหรือโครงการ เช่น ในการ

พัฒนาแผนงาน
• ในระหว่างการด�าเนินแผนงานหรือโครงการ หรือ

การบรหิารจดัการการแผนการด�าเนนิงานและในการ
ก�ากับดูแลการท�างานของพันธมิตร ทั้งผ่านแผนงาน
หรือเอกสารแผนงานขององค์กรภาคประชาสังคม

  ใครควรใช้บทนี้:
• เจ้าหน้าทีแ่ผนงานทีรั่บผดิชอบการบริหารมุง่ผลสัมฤทธ์ิ
• เจ้าหน้าที่สนับสนุนและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่รับผิด

ชอบในการเอื้ออ�านวยการด�าเนินงานของยูนิเซฟ
• พันธมิตรของยูนิเซฟที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินแผน

งาน/โครงการ

ภาพรวมของขั้นตอนการด�าเนินงานและ
เครื่องมือที่เกี่ยวข้องในบทนี้::

  ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1. แผนการด�าเนินงาน
ขั้นตอนที่ 2. การบรหิารการด�าเนนิงานและการติดตามผล
ข้ันตอนท่ี 3. ด�าเนินการปรับเปลี่ยนและแก้ปัญหา

เพื่อป้องกันความผิดพลาดซ�้า

ขั้นตอนต่อเนื่อง 
• วิเคราะห์และบรรเทาความเสี่ยง
• รบัประกนัว่ามกีารถ่ายโอนความรูแ้ละการเรยีนรูอ้ย่าง

ต่อเนื่อง

  เครื่องมือ
เคร่ืองมือ E. ตารางติดตามความเสี่ยงและการแก้ปัญหา 

(บทที่ 2)
เครื่องมือ H. ตัวอย่างตารางแผนการด�าเนินงาน 
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ภาพรวม
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง จะต้องแปรผลสัมฤทธิ์ที่วางแผนไว้ในบทก่อนหน้า
ไปสูก่ารปฏบิตั ิซ่ึงกระบวนการทัง้หมดในบทที่ 2 เก่ียวกบัการวางแผนงานจะยงัคงความ
ส�าคัญในช่วงการด�าเนินงาน กรอบผลสัมฤทธิ์และทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงจะถูกน�าไปสู่
ขัน้ตอนการด�าเนนิแผนงาน ขณะที่การตดิตามความเสี่ยงและความคบืหนา้ของผลสมัฤทธิ์

จะเปน็ตัวก�าหนดและนิยามขอบเขตและลักษณะการด�าเนินการ

การด�าเนินงาน

implementation: | ̩ ɪmpləmɛnˈteɪʃən | n.

การด�าเนนิงานคอืการบรหิารจดัการปัจจยัน�าเข้าต่าง ๆ  ในการด�าเนิน
กิจกรรมเพื่อให้บรรลุผลผลิต ที่จะน�าไปสู่ผลลัพธ์ตามที่แสดงอยู่
ในกรอบผลสัมฤทธิ์และบันทึกไว้ในแผนงาน 

การพฒันาแผนงาน การด�าเนนิงาน และการตดิตาม
แผนงานจะเป็นไปตามนโยบาย กระบวนการ และ
แนวทางที่มีอยู่และด้วยการสนับสนุนของเครื่องมือ
และระบบการบริหารจัดการ

ในระหว่างการด�าเนินงาน ผู้จัดการจะน�าความ
เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในส�านักงานต่าง ๆ 
เข้ามาด้วยกันเพ่ือให้บรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์ 
(เอกสารแผนงานประเทศ เอกสารยุทธศาสตร์ 
UNDAFs แผนการให้ความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรม) 
และแผนบริหารจัดการแผนงานประเทศ (Country 
Program Management Plans) เมื่อพิจารณาการ
ด�าเนนิแผนงานและบรบิทการด�าเนนิงานของยนูเิซฟ
ทีม่กีว้างขวางครอบคลมุ การด�าเนนิงานทีมี่ประสทิธิภาพ
อาศัยความสามารถในการใช้เครื่องมือทางวิชาการ
เฉพาะ ทกัษะการบรหิารจดัการและทกัษะด้านสงัคม
อย่างมพีลวัต ขณะเดียวกนัต้องแสดงให้เห็นถงึความ
เข้าใจปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยแวดล้อมเฉพาะ
อย่างลึกซึ้ง 

ย่างก้าวของการด�าเนินการสามารถเปลี่ยนแปลงไป
ได้อย่างรวดเร็วเมือ่ยนูเิซฟด�าเนนิงานในสถานการณ์
ฉุกเฉิน ดังนั้น การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์หรือ
ความยดืหยุน่จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ในการเคลือ่นย้ายจาก
การด�าเนนิแผนงานปกติไปสูก่ารด�าเนินงานให้ความ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมซึ่งมีกระบวนการและ
การท�างานเร็วข้ึนและมีความถ่ีเพิ่มข้ึนตลอดไปถึง
ความต่อเนือ่ง เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าจะสามารถเชือ่มโยง
ช่องว่างระหว่างการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
และการพัฒนาได้การด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
ไม่สามารถลดทอนเป็นการอธิบายหนึ่งประโยค
ท่ีครอบคลมุบริบทการด�าเนนิแผนงานท้ังหมด อย่างไร
ก็ตาม มีข้อปฏิบัติและทักษะจ�าเป็นในการด�าเนิน
งานอย่างมปีระสทิธิภาพทัว่ไป ไม่ว่าคณุก�าลงับรหิาร
แผนงานน�้าสะอาด WASH ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรือด�าเนินแผนงานคุ้มครองเด็กในประเทศที่มี
รายได้สูงก็ตาม

การด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพเป็นพื้นฐานในการ
สร้างความเปล่ียนแปลงตามที่วางแผนไว้เพื่อให้ได้
ผลผลิตและผลลัพธ์ในท้ายที่สุด การด�าเนินงานคือ
การท�าให้แผนงานทีว่างไว้มีชวีติและเข้าไปมีส่วนร่วม
กับประเด็นการท�างานที่แตกต่างกันภายในยูนิเซฟ
และกับพันธมิตรการพัฒนาเพื่อให้บรรลุสัมฤทธิ์ผล
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• เราจะมุ่งให้แผนงานให้ความส�าคญัไปทีผ่ลสมัฤทธิ์
มากกว่ากิจกรรมได้อย่างไร?

• เราควรจดัการตัวเองอย่างไรเพือ่ให้บรรลผุลตาม
แผนงานเบื้องต้น (ในเอกสารยุทธศาสตร์แผน
งาน เอกสารแผนงานประเทศ UNDAF หรือ
แผนบริหารจัดการแผนงานของประเทศ)?

• เราจะให้ความส�าคัญกับความเสมอภาค ความ
เท่าเทยีมทางเพศและการค�านงึถึงความครอบคลมุ
ทัว่ถึง (inclusion) ตลอดการด�าเนนิงานในบรบิท
การพัฒนาและการให้ความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมอย่างไร?

• ฉันจะจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อให้บรรลุผลตามท่ีวางแผนไว้
อย่างไร?

• ต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเพื่อให้สามารถบรรลุ
ผลที่วางไว้ได้ดียิ่งขึ้น?

• การติดตามความเสี่ยงบอกอะไรได้บ้าง? 
ฉันจ�าเป็นต้องปรับแผนการบรรเทาความเสี่ยง
รวมทัง้มาตรการเตรยีมความพร้อมเพือ่ให้บรรลุ
ผลและปกป้องผลสัมฤทธิ์ที่วางไว้หรือไม่?

• ฉันจะสร้างความเชือ่มัน่ถงึการเรยีนรูแ้ละความ
เห็นอย่างต่อเนื่องตามขอบเขตผลสัมฤทธิ์การ
พัฒนาได้อย่างไร?

หลักการเพื่อเป็นแนวทาง 
ในการด�าเนินงาน

หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นแนวทางในการด�าเนินการ 
ได้แก่: 
• การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมี

ส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีเป็นองค์ประกอบ
ส�าคัญตลอดวงจร RBM และเป็นการสร้างความ
รู้สึกเป็นเจ้าของแผนงานหรือการออกแบบและ

การด�าเนินแผนงาน ซึ่งการสร้างความเช่ือมั่น
ถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
แขง็ขนัในการด�าเนนิการทัง้หมดคอืพืน้ฐานของ
ความยั่งยืน

• การด�าเนินการซ�้าและปรับตัวตลอดเส้นทาง 
การบรหิารมุง่ผลสมัฤทธิห์มายถงึความสามารถ
ในการปรบัตวัและความยดืหยุน่กบัยทุธศาสตร์ 
หากกิจกรรมของคุณไม่ได้ให้ผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
วางไว้ในระดบัผลผลติหรอืผลลพัธ์ ให้ปรบัเปลีย่น
ยุทธศาสตร์และกิจกรรม

• ความโปร่งใส ยนูเิซฟจะต้องสร้างความเชือ่มัน่
ว่า กระบวนการและการบริหารจดัการแผนงาน
และโครงการเป็นไปอย่างโปร่งใส

• ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าของเงินเป็นพื้นฐาน
ในการสร้างความเช่ือมั่นถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการด�าเนินงาน การขยายและ
ยกระดับผลกระทบให้มากที่สุดเพื่อพัฒนาชีวิต
ของเดก็และผูห้ญงิโดยใช้ต้นทนุทีส่มเหตสุมผล
คือเป้าหมาย

• มีข้อมูลหลักฐานประกอบ ควรใช้ข้อมูลเป็น
แนวทางในการเลือกรูปแบบการด�าเนินการ 
ควบคู่ไปกับการพิจารณาความส�าคัญอื่น ๆ 
เช่น ต้นทนุ อตัราเร่ง คุณภาพ ความเป็นเจ้าของ
ของรฐั การก�ากับดูแล และการพ่ึงพาหน่วยงาน
อื่น ๆ 

ความส�าคัญของการก�าหนดระบบ 
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ในฐานะผู้จัดการ การท�างานโดยสร้างความสัมพันธ์
แบบแนวราบ (horizontal relationship) กบัเพือ่น
ร่วมงานจะน�าไปสู่การท�างานเป็นที่เข้มแข็งมากขึ้น

ในการด�าเนนิการและบรหิารจดัการแบบมุง่ผลสมัฤทธิน์ัน้ 
การมีระบบ RBM หรือระบบอื่นและขั้นตอนต่าง ๆ 
ทีส่อดคล้องกนัมีความส�าคญัอย่างยิง่เพือ่ให้สามารถ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่วางไว้

คาํถามสาํคัญ
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ซึง่หมายความว่า จะมีการก�าหนดบทบาทและหน้าที่
ความรบัผดิชอบและกระบวนการท�างาน โดยขัน้ตอน 
RBM และกลไกสนับสนุนท่ีชัดเจน เช่น การฝึกอบรม
และให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับ RBM และการวัดผลการ
ด�าเนินงาน ซึ่งผู้จัดการมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อ
กระบวนการนีเ้พราะเป็นผู้ท่ีได้รบัความคาดหวังเป็น
อย่างสูงว่า จะเป็นผู้บริหารจัดการเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ผลสัมฤทธิ์

ทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับผู้จัดการ RBM

การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิต้องใช้ชุดทักษะท่ีให้
คุณค่าแก่การท�างานเป็นทีม การมีส่วนร่วม ความ
ยดืหยุน่ และความสามารถในการปรบัเปลีย่นและ
ปรับประยุกต์อย่างต่อเนื่อง ท�าไมคุณค่าเหล่านี้มี

ความส�าคญั กเ็พราะว่า การบรหิารมุง่ผลสมัฤทธิ์
เป็นแนวทางตรงกนัข้ามกบัแนวทางทีม่แีผนผัง
ตายตัว คุณต้องการจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อผล
สัมฤทธิ์และตัวชี้วัดท่ีไม่ได้ก�าหนดไว้หรือไม่? 
แน่นอนว่าไม่ ซึ่งการท�างานร่วมกับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียหลกัและการรบัฟังสิง่ทีพ่วกเขาให้ความ
ส�าคัญและต้องการในการวางแผนการด�าเนินงาน
แผนงานอาศัยทักษะการฟังและการเอื้ออ�านวย
กระบวนการที่ดี รวมท้ังการท�างานประสานความ
ร่วมมอืและการท�างานเป็นทมี ไม่ใช่การท�างานแบบ
สั่งการ ซึ่งการด�าเนินการเช่นนี้ ช่วยสร้างความเชื่อ
ม่ันถึงการยอมรับและการมีส่วนร่วมของผู ้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

ในฐานะผู้จัดการ การท�างานโดยสร้างความสัมพันธ์
ในแนวราบกับเพื่อนร่วมงานจะน�าไปสู่การท�างาน
เป็นทมีทีเ่ข้มแขง็มากขึน้และยงัช่วยเสรมิสร้างความ
เป็นพันธมิตรระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจะรู ้สึกถึงศักยภาพของตัวเอง
เม่ือความคดิ ความพยายามและผลลพัธ์ของพวกเขา
มีคุณค่า

เมื่อแผนงานของคุณก�าลังก้าวออกจากเส้นทาง 
คุณจะปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์และกิจกรรมเพื่อให้
เกดิความเป็นไปได้ทีจ่ะบรรลุผลสัมฤทธิท์ีว่างไว้หรอื
ไม่? หากใช่ หมายความว่า คุณก�าลังใช้วิธี “ท�าซ�้า” 
โดยการปรับเปลี่ยน เรียนรู้และแก้ไขตัวเองขณะ
ด�าเนนิงาน ซึง่คณุสมบตัเิหล่านีส้�าคัญส�าหรบัผูจั้ดการ 
RBM ทีมี่ประสิทธภิาพและทีมี่ความพยายามจะบรรลุ
ผลส�าเร็จโดยยึดหลักความคุ้มค่าของเงินเสมอ

ขั้นตอนส�าคัญในการด�าเนินงาน

แผนงานคอืวธิกีารซึง่ด�าเนนิการผ่านเอกสารแผนงาน
เชงิยทุธศาสตร์หลายปีทีจ่ดัท�าขึน้เพือ่เป็นแนวปฏบัิติ 
ซึง่เอกสารยทุธศาสตร์ เอกสารแผนงานประเทศและ 
UNDAFs มข้ีอมลูอ้างองิเพือ่ใช้ในการพฒันาแผนการ
ท�างานรายปี ปีต่อปี หรือแบบหลายปี ด้วยแผนงาน
ดังกล่าว ยุทธศาสตร์การด�าเนินงานจะถูกน�ามาใช้
เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก�าหนดไว้ในระยะการ
วางแผนเชงิยทุธศาสตร์ ซ่ึงในการด�าเนนิการนี ้ผู้จดัการ
แผนงานของยนูเิซฟจะท�างานร่วมกับพันธมติรต่าง ๆ  
ในการจดัท�าแผนงานทีก่�าหนดกจิกรรมส�าคญั ค่าใช้
จ่ายโดยประมาณ งบประมาณ บทบาท และความ
รบัผดิชอบตลอดจนกรอบเวลา หลงัจากน้ันจะมีการ
ด�าเนินงานตามแผนงาน (แผนงานนี้จะใช้ร่วมกับ
พันธมิตร) และจะมีการติดตามผลความก้าวหน้า

ภาพที่ 3.1 แสดงขั้นตอนส�าคัญการด�าเนินงานมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์

ในฐานะผู้จัดการ
การทํางาน
โดยสร้าง

ความสัมพันธ์
แบบแนวราบ
(horizontal

relationship)
กับเพื่อนร่วมงาน

จะนําไปสู่การทํางาน
เป็นที่เข้มแข็งมากขึ้น
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การวางแผนการดําเนินงานประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 5 ส่วน
• จําแนกยุทธศาสตร์และกิจกรรมที่จําเป็นเพื่อให้ได้ผลผลิตที่วางแผนไว้
• กําหนดวิธีการดําเนินงาน
• ประมาณการต้นทุนในการดําเนินกิจกรรมตามความต้องการของปัจจัยนําเข้า
• กําหนดเวลาที่ต้องใช้ในการดําเนินกิจกรรม
• บันทึกแผนงาน

ขั้นตอนที่ 1. แผนการดําเนินงาน

การใช้ยุทธศาสตร์แผนงาน
ระหว่างการดําเนินงาน

 

 
• ในช่วงการดําเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ตกลง
 ร่วมกันจะกําหนดลักษณะของกิจกรรม
 ที่วางแผนไว้และการลงมือปฏิบัติ  
• ประสบการณ์ระหว่างการดําเนินงาน
 ช่วยในการออกแบบแผนงานโดยคํานึงถึง
 ยุทธศาสตร์แผนงานที่มีประสิทธิผล

ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนสําคัญในการดําเนินงานมุงผลสัมฤทธิ์

ขัน้ตอน
ต่อเนื่อง

 

1. แผนการ
ดําเนินงาน

2. การบริหาร
การดําเนินงาน และ

การติดตามผล
 

3. ปรับเปลี่ยน
และแก้ปัญหา

 

การวางแผนเพื่อผลสัมฤทธิ์

กระบวนการทัง้หมดของการด�าเนนิงานคอืการท�าซ�า้ 
(กล่าวคอื เป็นกระบวนการปรบัแก้และปรบัปรงุอย่าง
ต่อเนือ่ง) ในการตดัสนิใจเกีย่วกบัแนวทางการด�าเนนิ
งานที่ดีที่สุด ความต้องการปัจจัยน�าเข้า และระยะ
เวลาที่จ�าเป็นในการด�าเนินกิจกรรม ซึ่งต้องมีการ
ประเมนิยุทธศาสตร์การด�าเนินงานมากกว่าหนึง่คร้ัง 
(เช่น การรณรงค์และการสื่อสารเพื่อการพัฒนา) 
ยุทธศาสตร์หมายถึงแนวทางปฏิบัติที่จ�าเป็นเพื่อให้
สามารถบรรลุผลตามแผนที่วางไว้ ยุทธศาสตร์
ช่วยสร้างความเชือ่มโยงและสอดคล้องให้แก่กจิกรรม
ต่าง ๆ เพื่อที่จะบรรลุผลผลิตที่วางไว้ มาตรฐานท่ี
เหน็พ้องร่วมกนัและช่วยลดแนวโน้มการด�าเนินงาน
ที่ไม่ประสานเชื่อมต่อกัน
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ยทุธศาสตร์ส�าคญัของยนูเิซฟซึง่เป็นแนวทางในการ
ก�าหนดกิจกรรม ได้แก่:
• การพัฒนาศักยภาพ
• การจดัท�าข้อมลูหลักฐาน การหารอืและรณรงค์

ด้านนโยบาย
• พันธมิตร
• ความร่วมมือระหว่างประเทศก�าลังพัฒนาและ

ความร่วมมือไตรภาคี
• วิเคราะห์และส่งเสริมนวัตกรรม
• สนบัสนนุการบรูณาการและการเชือ่มโยงระหว่าง

ภาคส่วนต่าง ๆ 
• การส่งมอบการบริการ

เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบในช่วง
การวางแผน ผู้จัดการจะต้องน�าผู้ร่วมงานทีเ่กีย่วข้อง 
(เช่น ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายสือ่สาร ฝ่ายตดิตามตรวจและ
ประเมินผล ผู้เช่ียวชาญด้านการปฏิบัติงานและ
การจัดหา) มาท�างานร่วมกันตลอดกระบวนการ
ด�าเนนิการเพือ่ใช้ประโยชน์จากความเชีย่วชาญของ
แต่ละคน ซึง่วธิกีารแบบบรูณาการดงักล่าวช่วยสร้าง
ความเช่ือมั่นว่า แผนงานจะเป็นที่รับรู้และด�าเนิน
การโดยบุคลากรที่เหมาะสม

ระบยุทุธศาสตร์และกิจกรรมทีจ่�าเป็น
เพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่วางแผนไว้

อาจมีการหารือถึงยุทธศาสตร์การด�าเนินงานและ
กจิกรรมต่าง ๆ  กบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในระหว่างการ
วางแผนงานเชิงยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การพัฒนาทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในช่วงการ
ด�าเนินงาน ผู้จัดการจะต้องพิจารณาถึงการหารือ
ในช่วงการวางแผนงาน และในขัน้ตอนการออกแบบ
แผนงาน และจะต้องพิจารณาต่อไปถึง:

• แนวทางและนโยบายเชิงองค์กร นโยบายที่มี
อยูห้่ามหรอืสนับสนนุกจิกรรมใดเป็นการเฉพาะ
หรือไม่? มีแนวทางในการด�าเนินการกิจกรรม
เฉพาะหรือไม่?

• ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และวิชาการ จะต้อง
ท�ากจิกรรมส�าคญัอะไรบ้างเพือ่ให้สามารถบรรลุ
ผลผลติลกัษณะเดยีวกนักบัทีผ่่านมา? ข้อปฏบิตัิ
ที่ดีที่ระบุไว้ในแผนงานก่อนหน้ามีอะไรบ้าง?

• ข้อจ�ากัด ปัจจัยท่ีเป็นข้อจ�ากัดในการด�าเนิน
กจิกรรมมอีะไรบ้าง (เช่น ทรพัยากรทางการเงนิ 
เวลา ลักษณะทางภูมิศาสตร์ การเข้าถึงหรือ
ความปลอดภัย)? 

• สมมตฐิาน เช่น สมมตุฐิานทีร่ะบไุว้ในช่วงพฒันา
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงและสมมติฐานด้าน
การด�าเนินงานอื่น ๆ เช่น เมื่อไหร่ที่จะใช้
ทรัพยากรได้?

• ความช�านาญและการด�าเนินการ ที่ส�านักงาน
ยนูเิซฟและพนัธมติรการด�าเนนิงานต้องการใน
การจัดกิจกรรม

• ความช�านาญในการตดัสนิใจ ของผูจ้ดัการแผน
งานหรือแหล่งอื่น ๆ เช่น หน่วยงานอื่น ๆ 
ในองค์กร ที่ปรึกษาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• ความยัง่ยนืด้านส่ิงแวดล้อม หมายถึงผลกระทบ 
เชงิบวกและ/หรอืเชงิลบต่อสภาพแวดล้อมโดย
ไม่ได้ตั้งใจ

• แนวทางการพฒันาขดีความสามารถ: มกีารน�า
เสนอถงึกจิกรรมด้านการส่งเสรมิความสามารถ
ในการฟื้นคืนสู่สภาพปกติ การพัฒนาด้าน
มนุษยธรรมต่อเนื่อง ความเสมอภาคทางเพศ
และความไม่เป็นธรรมหรือไม่?

นอกเหนือจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
สร้างผลผลิตผ่านแผนงานแล้วนั้น ผู้จัดการยังจะ
ผนวกกิจกรรมทีจ่�าเป็นอืน่ ๆ  ในแผนเพือ่ติดตามและ
สนับสนุนการด�าเนินแผนงาน ตัวอย่างหนึ่งคือ 
ความจ�าเป็นในการหารือร่วมกันกับเจ้าหน้าที่อื่น ๆ 
ในส�านกังานเพือ่สร้างความเชือ่มัน่ถงึรากฐานทีม่ัน่คง
ในการด�าเนนิงาน และยงัหมายถงึการวางแผนกจิกรรม
และทรัพยากรที่จ�าเป็นซึ่งเกี่ยวข้องกับ: 
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• การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดซื้อ
จัดจ้าง การท�าสัญญา โลจิสติกส์ การจัดการ
คลังสินค้า การจัดการด้านการเงิน เป็นต้น

• การประกนัเชงิแผนงานว่า จะใช้ทรัพยากรตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้

• การวิเคราะห์ปัญหาข้อจ�ากัดรวมทั้งข้อเสนอ
แนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• การเรยีนรูแ้ละการถ่ายทอดความรู ้เช่น การจดั
ท�าเอกสารข้อปฏิบัติที่ดี

ก�าหนดรูปแบบการด�าเนินงาน

โดยท่ัวไปแล้ว จากรูปแบบการด�าเนินงานส่ีแบบ 
ยูนิเซฟสนับสนุนการด�าเนินงานหนึ่งรูปแบบหรือ
มากกว่านั้นเพ่ือให้แผนงานส�าเร็จลุล่วง ซ่ึงรูปแบบ
เหล่านี้ประกอบด้วยการด�าเนินงานโดย:

• หน่วยงานรัฐหนึ่งแห่งหรือหน่วยงานรัฐหลาย
แห่งหรือหน่วยงานรัฐทั้งหมด 

• องค์กรภาคประชาสังคม
• หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติอื่น ๆ 
• ยูนิเซฟ (ด�าเนินงานโดยตรง)

ผู้จัดการของยูนิเซฟจะตัดสินใจว่ารูปแบบไหน
ในส่ีแบบข้างต้นเหมาะสมที่สุดเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์
ตามต้องการ ซ่ึงในการตดัสนิใจ ผู้จดัการจะพิจารณา
ถึงปัจจัยดังต่อไปนี้:

• เศรษฐกิจ: ยูนิเซฟหรือพันธมิตรอยู่ในสถานะ
ที่ดีที่สุดที่จะมีปัจจัยน�าเข้าที่มีคุณภาพในราคา
ที่เหมาะสมหรือไม่? 

• ประสิทธิภาพ: เมื่อเทียบกับพันธมิตรหรือ
ผูถ้กูว่าจ้างแล้ว ยนูเิซฟมศีกัยภาพในการด�าเนนิ
กิจกรรมเพื่อแปลงปัจจัยน�าเข้าให้เป็นผลผลิต
ที่มีคุณภาพให้ดีได้มากน้อยแค่ไหน? 

• ประสทิธผิล: มคีวามเป็นไปได้มากน้อยเพยีงใด้
ทีผ่ลลพัธ์ที่วางไว้ ซึง่รวมถงึแนวทางการด�าเนนิ
งานอย่างเป็นธรรมจะประสบความส�าเร็จ 
หากมกีารเลอืกใช้แนวทางทางอืน่ ๆ  นอกเหนอื
จากนี้?

• ความยัง่ยนื: แนวทางน้ีมคีวามเป็นไปได้ทางการ
เงนิและเป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมในระยะ
ยาวหรอืไม่? แนวทางนีเ้ป็นทีย่อมรบัของชมุชน
และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในท้องถิน่และจะสนบัสนนุ
ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนหรือไม่?

• อัตราเร่งในการด�าเนินงาน การด�าเนินการรูป
แบบไหนที่มีศักยภาพที่จะบรรลุผลสัมฤทธิ์
ที่วางไว้ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด?

การตัดสินใจเหล่านี้เป็นผลมาจากยุทธศาสตร์
แผนงานโดยรวม ซึ่งรวมถึง:

• อาณัติและนโยบายขององค์กร
• ขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคล
• โครงสร้างพืน้ฐานของส�านกังานและประสทิธภิาพ

และประสิทธิผลของกระบวนการ
• ต้นทุนค่าเสียโอกาส (opportunity cost) 

ในการด�าเนนิกจิกรรมเมือ่เทยีบกบัการจ้างบคุคล
ภายนอกหรือการร่วมมือกับพันธมิตร

• บริบทการด�าเนินงาน รวมทั้งศักยภาพของ
พันธมิตรและการพิจารณาถึงวัฒนธรรม

• ปริมาณธุรกรรมที่คาดไว้ และผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้เมือ่พิจารณาศกัยภาพของของส�านกังาน

• มีภาคต่ีาง ๆ  ทีเ่หมาะสมในการระดมทรพัยากร
อย่างรวดเร็วเมื่อจ�าเป็นต้องมีการด�าเนินการ
อย่างทันท่วงที 

• การจดัวางนโยบายขององค์กรให้สอดคล้องกบั
ประเด็นส�าคัญของแผนงาน (เช่น ความเสมอ
ภาคทางเพศ ความครอบคลุมทั่วถึง)

• ทุนหรือเงินสนับสนุนที่มี (ข้อจ�ากัดด้าน 
งบประมาณหรือเงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่ง
เงินทุนอาจส่งผลต่อการเลือกแนวทางการ
ด�าเนินการ)

• หลักการความคุ้มค่าของเงิน

บทบาทของยูนเิซฟในการด�าเนินการแตกต่างกันไป
ขึน้อยูก่บัว่าใครเป็นผูด้�าเนนิโครงการ (ดตูารางที ่3.1 
ในหน้าถัดไป)
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ตารางที่ 3.1. บทบาทและการดําเนินงานของยูนิเซฟซึ่งแตกตางดวยแนวทางการดําเนินงานหลายแบบ

ผู้ดําเนินงาน

กิจกรรม  
สนับสนุนโรงเรียนจํานวนหนึ่งในการยกระดับการรักษาคุณภาพการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานโรงเรียนที่เป็นมิตรกับเด็กแห่งชาติ

การดําเนินงานของยูนิเซฟ บทบาทของยูนิเซฟ บทบาทของพันธมิตร

หน่วยงานรัฐบาล

ยูนิเซฟใหความชวยเหลือดานวิชาการ
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ
แกรัฐบาล ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ:
• การพัฒนาศักยภาพ 
• การจัดทําขอมูลหลักฐาน
 การหารือและรณรงคเชิงนโยบาย
• การวิเคราะหและการสงเสริม
 นวัตกรรม

• รวมวางแผนกับพันธมิตร
• จัดหางบประมาณในการกอสราง
 สิ่งอํานวยความสะดวกของ
 โครงการ WASH
• จัดหาเครื่องใชและวัสดุอุปกรณ
• จัดหางบประมาณสํารองเพื่อการติดตาม
 อยางตอเนื่อง
• ใหความชวยเหลือทางวิชาการ
 ตลอดกระบวนการ
• รวมติดตามความกาวหนาและตรวจสอบ
 ความถูกตองของการใชทรัพยากร

ยูนิเซฟใหความชวยเหลือดานวิชาการ
การสงมอบงบประมาณ* และวัสดุ
อุปกรณแกองคกรภาคประชาสังคม

*งบประมาณที่ไดมาสวนหนึ่ง
จะใชโดยพันธมิตรองคกรภาค
ประชาสังคมในการจัดซื้อเครื่องใช
สําหรับโครงการซึ่งเปนการตัดสินใจ
ของยูนิเซฟ (แผนกจัดหาและแผนงาน)
วาควรซื้อเครื่องใชในทองถิ่นและ 
องคกรภาคประชาสังคมมีขั้นตอน
การจัดซื้อและแนวทางปฏิบัติที่ดี
ในการจัดซื้อเครื่องใชดวยตัวเอง

วางแผนรวมกันกับพันธมิตรจัดหา
งบประมาณในการทําสัญญาเชิงสถาบัน 
การติดตามและฝกอบรม
• จัดหาและสงมอบวัสดุอุปกรณ
• ใหความชวยเหลือดานวิชาการ 
• รวมติดตามความกาวหนาและ
 ตรวจสอบการใชทรัพยากร

• วางแผนรวมกับพันธมิตร
• ดําเนินกิจกรรมโดยใชทรัพยากรของตนเอง 
• รวมกันติดตามความกาวหนาและการใช
 ประโยชนทรัพยากรตามแผนงาน

• วางแผนรวมกับพันธมิตร
• สงมอบงบประมาณสําหรับการกอสราง
• รวมกันติดตามความกาวหนาและ
 การใชประโยชนทรัพยากรตามแผนงาน

ยูนิเซฟและพันธมิตรตัดสินใจ
ที่จะทํางานรวมกันโดยใชทรัพยากร
ของตนเอง

ยูนิเซฟสงมอบงบประมาณและ
วัสดุอุปกรณแกหนวยงาน
องคการสหประชาชาติอื่น ๆ 
เพื่อดําเนินกิจกรรมการกอสราง
สิ่งอํานวยความสะดวก
ในโครงการ WASH 

 • ประสานงานกับกระทรวงตาง ๆ
 และผูมีสวนไดสวนเสีย
• เปนผูนําในการดําเนินกิจกรรม
 ตามแผนงานที่พัฒนาไวแตละแผน
• ทบทวนกระบวนการรวมกับยูนิเซฟ
 และรายงานการใชทรัพยากร
 ที่จัดหาโดยยูนิเซฟ

องค์กร
ภาคประชาสังคม

• ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน
 ที่พัฒนาไว
• รายงานขั้นตอนตาง ๆ
 ของกิจกรรมและ
 การใชทรัพยากร
 ที่จัดหาโดยยูนิเซฟ

 

 

 

• มีบทบาทเชนเดียวกับยูนิเซฟ 

หน่วยงาน
สหประชาชาติอื่น ๆ

• ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน
 ที่พัฒนาไว
• รายงานขั้นตอนตาง ๆ
 ของกิจกรรมและ
 การใชทรัพยากร
 ที่จัดหาโดยยูนิเซฟ  
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ตารางที่ 3.1. บทบาทและการดําเนินงานของยูนิเซฟซึ่งแตกตางดวยแนวทางการดําเนินงานหลายแบบ (ตอ) 

ผู้ดําเนินงาน

กิจกรรม
สนับสนุนโรงเรียนจํานวนหนึ่งในการยกระดับการรักษาคุณภาพการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานโรงเรียนที่เป็นมิตรกับเด็กแห่งชาติ

การดําเนินงานของยูนิเซฟ บทบาทของยูนิเซฟ บทบาทของพันธมิตร

ยูนิเซฟจางเจาหนาที่ 
(หรือใชเจาหนาที่มีอยู) 
หรือทําสัญญากับที่ปรึกษา
ในการดําเนินกิจกรรมทั้งหมด

• ยูนิเซฟทํางานรวมกับที่ปรึกษา
• ยูนิเซฟจัดซื้อเครื่องใชและวัสดุอุปกรณ
• ยูนิเซฟจัดหาและจัดทําสัญญาเพื่อ
 การกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวก
 โครงการ WASH 
• ยูนิเซฟดูแลการติดตั้งเครื่องใชและ
 วัสดุอุปกรณ
• ยูนิเซฟพัฒนาและดําเนินการฝกอบรมครู
 รวมทั้งใหคําปรึกษาในวิธีการเรียนรูเชิงรุก
• ยูนิเซฟดําเนินการติดตามโรงเรียน
 อยางตอเนื่อง
• ยูนิเซฟเปนผูดําเนินการบริหารจัดการ
 และรับผิดชอบการดําเนินกิจกรรมเฉพาะ

• ทบทวนความกาวหนารวมกับ
 ยูนิเซฟและดําเนินการปรับเปลี่ยน
 ตามความเหมาะสม

ยูนิเซฟ
ดําเนินการเอง

ประมาณการต้นทุนของกิจกรรม 
ตามปัจจัยน�าเข้าที่จ�าเป็น

การวางแผนปัจจัยน�าเข้าเกี่ยวข้องกับการก�าหนด
ทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณและวัสดุอุกรณ์) 
และปริมาณของทรัพยากรต่าง ๆ ที่ควรใช้ และ
ช่วงเวลาการด�าเนินกิจกรรม

ที่ยูนิเซฟ จะใช้ปัจจัยน�าเข้าหลักสามประเภท ได้แก่ 
ความช่วยเหลือทางวิชาการ งบประมาณและ
วัสดุอุปกรณ์

  ความช่วยเหลือทางวิชาการ

ความช่วยเหลือทางวิชาการมีสองแนวทาง และ
ส่งมอบโดย:
• เจ้าหน้าที่ยูนิเซฟโดยตรงไปยังพันธมิตร
• ที่ปรึกษา (คัดเลือกและได้รับงบประมาณจาก

ยูนิเซฟ) ซึ่งท�างานร่วมกับยูนิเซฟหรือรัฐบาล

การจ�าแนกทักษะและขีดความสามารถท่ีจ�าเป็นใน
การด�าเนนิกจิกรรมเป็นองค์ประกอบส�าคญัของการ
วางแผนปัจจัยน�าเข้า กระบวนการนี้เริ่มต้นในช่วง
การพัฒนาแผนบริหารจัดการแผนงานประเทศ 
เม่ือภายในส�านักงานยูนิเซฟไม่มีชุดทักษะเฉพาะ 
(หรอืมไีม่เพียงพอ) จะต้องมีการเพ่ิมพูนทกัษะต่าง ๆ  
เหล่าน้ันผ่านการฝึกอบรมบุคลากร หรอืผ่านท่ีปรึกษา 
หรืออาจแต่งตั้งบุคลากรชั่วคราวหรืออาจท�าสัญญา
ระหว่างสถาบันหรือด�าเนินงานในรูปแบบพันธมิตร 
เป็นต้น

ประเภทของทรพัยากรบคุคลทีต้่องการจะขึน้อยูก่บั
ลักษณะยุทธศาตร์และแนวทางการด�าเนินงาน
ทีเ่ลอืกใช้ ตวัอย่างเช่น เมือ่มกีารจ้างบคุคลภายนอก
มาด�าเนินกิจกรรมหรือมีกิจกรรมด�าเนินการโดย
พันธมิตรนั้น ทักษะด้านการบริหารจัดการโครงการ 
การบริหารจัดการสัญญาและทักษะการก�ากับดูแล
จะมีความส�าคัญมากยิ่งขึ้นต่อเจ้าหน้าที่ยูนิเซฟ
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  เงินสด

สามารถใช้งบประมาณได้สองทาง คือ:
• โอนเงนิส่วนงบประมาณไปยังพันธมิตรการด�าเนนิ

งานซึ่งเป็นผู้ด�าเนินกิจกรรม
• ส�านกังานยนูเิซฟเป็นผู้ใช้งบประมาณเพือ่ด�าเนิน

กิจกรรมโดยตรง

 บางครั้ง ผู้จัดการควรพิจารณาว่าเงินสดที่ต้อง
คงไว้ (cash requirements) เป็นจ�านวนเงินที่ต้อง
ส่งมอบให้กบัพนัธมติรการด�าเนนิงาน อย่างไรกต็าม 
เงินสดท่ีต้องคงไว้ส�าหรับการด�าเนินโครงการคือ 
การประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จ�าเป็นในการ
ด�าเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ ซึ่งการประเมิน
ต้นทุนนี้น�าไปสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการและ
งบประมาณส�าหรับระดมทุน

การประมาณต้นทุน (cost estimate) เป็นการ
ประมาณการต้นทุนที่เป็นไปได้ในการท�ากิจกรรม
บนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่

ซึ่งการประมาณต้นทุนมีสามประเภท โดยแต่ละ
ประเภทจะเพิ่มระดับการเตรียมการดังต่อไปนี้:

การประมาณแผนการ (planning estimate) 
เป็นการประมาณการต้นทุนของกิจกรรมต่าง ๆ 
ตามความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ในการเตรียม
ข้อมลูเท่านัน้ (หรอืเป็นการ ‘ประมาณตวัเลขคร่าว ๆ  ’)

มกัใช้ในการวางแผนเชงิยทุธศาสตร์หรอืการวางแผน
ระดับสูงและการติดตามที่เกี่ยวข้อง 

การประมาณการงบประมาณ (budget estimate) 
การประมาณการขึ้นอยู่กับข้อมูลต้นทุนที่ก�าหนดไว้
อย่างละเอียด (เฉพาะในเบื้องต้น) และการก�าหนด
ขั้นตอนต่าง ๆ 
• มักใช้ในการวางแผนการด�าเนินงาน และ

การติดตามระดับกิจกรรม

การประมาณการตัวเลข (firm estimate) 
(ไม่ให้สูงเกิน / ไม่ให้ต�่ากว่าที่ประมาณการไว้): 
ตัวเลขจากข้อมูลต้นทุนที่เหมาะสมเพียงพอในการ
ท�าสัญญา
• ส่วนใหญ่ ใช้ในการท�าสัญญาเชิงสถาบันกับ

ผู้ว่าจ้าง

โดยท่ัวไปแล้ว เงนิสดท่ีต้องคงไว้จะต้องค�านึงถึงต้นทนุ
ทางตรงและทางอ้อม ตัวอย่างของต้นทุนทางตรง 
รวมถึง:
• เงนิเดอืนและสวสัดกิารส�าหรบัเจ้าหน้าทีท่ีท่�างาน

เฉพาะแผนงานใดแผนงานหนึ่ง
• ค่าเดนิทาง ค่าอปุกรณ์ส่วนบคุคลของเจ้าหน้าท่ี
• วัสดุและอุปกรณ์เฉพาะโครงการ
• ค่าเช่า กรณีที่แผนงานใช้สถานที่ใดที่หนึ่ง

เป็นการเฉพาะ (เช่น คลงัเกบ็อุปกรณ์การศกึษา)

สภาพการณ์จริงอาจท�าให้เราเห็นว่า ควรประมาณการต้นทุนหลังจากที่งบประมาณ
ได้รับอนุมัติแล้ว อย่างไรก็ตาม ควรมีประมาณการต้นทุนก่อนการขอทุนหรือของบประมาณ 

ซ่ึงการจดัท�างบประมาณมุ่งผลสมัฤทธิจ์ะต้องมงีบประมาณบนฐานกิจกรรมซึง่จะช่วยให้สามารถท�าการตดัสนิใจ 
ในการจัดสรรทรัพยากรได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังสามารถลดต้นทุนในบางกิจกรรมได้ด้วย
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• ค่าธรรมเนียมในการท�าสัญญาเกี่ยวกับบริการ
และสินค้ากับผู้ให้บริการ

• เงินสดที่ต้องส่งมอบให้แก่พันธมิตร

ต้นทุนทางอ้อมคือค่าใช้จ่ายร่วมกันของหลาย
แผนงานและรวมถึงค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้น
โดยตรงในการด�าเนินงานแผนงานหนึ่ง ๆ ตัวอย่าง
ของต้นทุนทางอ้อม ได้แก่:
• การบริหารงานทัว่ไปและค่าใช้จ่ายในการบรหิาร

จัดการ (เช่น เงินเดือนและสวัสดิการของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร)

• ค่าใช้จ่ายส�าหรบัโครงสร้างพืน้ฐาน (เช่น ค่าเช่า
และระบบสาธารณปูโภค ค่าขนส่งและใบอนญุาต
ด้านเทคนิค)

• ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของ
แผนงานที่อยู ่ภายใต้องค์กรทั้งหมด (เช่น  
ค่าสื่อสาร)

  พัสดุ

การใช้วัสดุอุปกรณ์มีสามแนวทาง ได้แก่ :
• ส่งมอบให้แก่พันธมิตรการด�าเนินงานเพื่อใช้

ในการด�าเนินกิจกรรม
• จัดซื้อให้แก่รัฐบาล/หรือในนามรัฐบาล
• ใช้ภายในส�านักงานของยูนิเซฟ

การวางแผนด้านพสัดจุะด�าเนนิการในลกัษณะความ
ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ฝ่ายแผนงานและ
ฝ่ายจดัหาในส�านกังานยูนเิซฟ รวมทัง้ภาคฝ่ีายรฐับาล
และพนัธมติรจากภาคประชาสงัคม) ซึง่เป็นแนวทาง
ส�าคัญที่สุดในการยกระดับการด�าเนินการด้านพัสดุ
ที่ประสบความส�าเร็จ

เพือ่ให้การด�าเนนิแผนงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ
และตามก�าหนดเวลา ส�านักงานยูนิเซฟ จะรวม

การวางแผนและทบทวนด้านวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ�าเป็น
ไว้ในข้ันตอนหลักของการออกแบบแผนงาน การ
จัดท�างบประมาณ การด�าเนินงาน กระบวนการ
ติดตามและประเมินผล ซึ่งการมีส่วนร่วมของเจ้า
หน้าที่ฝ่ายจัดหาและโลจิสติกส์อย่างแข็งขันและ
ต้ังแต่เริม่ต้นมคีวามส�าคญัอย่างย่ิงในการวางแผนงาน

เมือ่แผนงานได้ผนวกรวมองค์ประกอบเก่ียวกับพสัดุ
แล้ว การทบทวนความต้องการพสัดุและการวางแผน
ตั้งแต่ต้นจะท�าให้สามารถระบุได้ถึง:
• ผลผลิตและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการพัสดุ
• ประเภทและจ�านวนของพัสดุที่ต้องการ
• ช่วงเวลาที่พื้นที่โครงการต้องการพัสดุเหล่านั้น
• โอกาสความส�าเร็จของผลสัมฤทธิ์ที่วางแผนไว้

และระยะเวลาโดยพิจารณาถึงทรัพยากรและ
เวลาที่มี

• ความจ�าเป็นที่ต้องใช้บริการจัดหา

 การวางแผนด้านพสัดจุะด�าเนนิการควบคู่ไปกบั
แผนการด�าเนนิแผนงาน ซึง่การประสานกระบวนการ
วางแผนด้านพัสดุกับพันธมิตรภายนอกเพื่อสร้าง
ความชัดเจนถึงความต้องการและจ�านวนพัสดุที่
ต้องการมีความส�าคัญอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ยังจะ
การก�าหนดถึงวิธีการ ช่วงเวลาและสถานที่รวมทั้ง
ผู้ด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อและโลจิสติกส์

ส�าหรับผลิตภัณฑ์เชิงยุทธศาสตร์ที่จ�าเป็นบางอย่าง 
เช่น วัคซีน อุปกรณ์เกี่ยวข้องกับการเสริมภูมิคุ้มกัน 
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ (cold chain 
product) มุง้กนัยงุและยาฆ่าแมลง จะมกีระบวนการ
พิจารณาเป็นรายปีที่ซึ่งด�าเนินการโดยฝ่ายจัดหา 
ซึ่งการประมาณการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เป็นฐาน
การท�าข้อตกลงกับผู้จัดหา
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ผู ้จัดการจะเป็นผู ้วางแผนการจัดหาพัสดุและ
ตรวจสอบติดตามผู้ใช้งานปลายทางเพื่อสร้างความ
เชื่อม่ันว่าพัสดุต่าง ๆ ได้รับการดูแลอย่างดี และ
ผู้ได้รับผลประโยชน์ได้รับและใช้งานพัสดุนั้น 

ปัจจัยน�าเข้าที่จ�าเป็น (เงินสด ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการที่จัดหาโดยเจ้าหน้าที่และผู้จัดหา) 
จะแตกต่างกันไปแม้ในกิจกรรมเดียวกัน ซึ่งขึ้นอยู่
กับแนวทางการด�าเนินงานที่ใช้ (ดูตารางที่ 3.2)

ตารางที่ 3.2. แนวทางการดําเนินการที่แตกตางกันอาศัยปจจัยนําเขาจากยูนิเซฟที่แตกตางกันเชนกัน 

ผู้ดําเนินงาน
กิจกรรม
1. สนับสนุนการพัฒนาและเผยแพร่มาตรฐานโรงเรียนที่เป็นมิตรต่อเด็กระดับชาติและเอกสารการประเมินผล

ตัวอย่างปัจจัยนําเข้า

ปัจจัยนําเข้าโดยตรงของยูนิเซฟ ปัจจัยนําเข้าทางอ้อมของยูนิเซฟ

รัฐบาล

องค์กร
ภาคประชาสังคม

หน่วยงานอื่น ๆ ของ
องค์การสหประชาชาติ
(ที่เป็นพันธมิตรดําเนินการ)

ยูนิเซฟ
ดําเนินการเอง

• เงินสด
• ความชวยเหลือทางวิชาการจากเจาหนาที่
• พัสดุ

• เงินสด
• ความชวยเหลือทางวิชาการจากเจาหนาที่
• พัสดุ

• เงินสด
• ความชวยเหลือทางวิชาการจากเจาหนาที่

• เงินสด
• เวลาของเจาหนาที่ในการจัดหาจัดจางบริการที่ปรึกษา
• เวลาของเจาหนาที่ในการจัดซื้อจัดจางพัสดุ
• เวลาของเจาหนาที่ในการพัฒนาคูมือฝกอบรม
• เวลาของเจาหนาที่ในการจัดฝกอบรม
• เวลาของเจาหนาที่ในการจัดหาเนื้อหาทางวิชาการ

• เวลาของเจาหนาที่ในการจัดทําเอกสารกิจกรรมรวมกับพันธมิตร
• เวลาของเจาหนาที่ในการทบทวนและอนุมัติคํารองงบประมาณ
 และรายงานความกาวหนา 
• เวลาของเจาหนาที่ในการจัดซื้อและแจกจายพัสดุ
•  เวลาของเจาหนาที่ในการดําเนินกิจกรรมติดตามแผนงาน 
 รวมทั้งกิจกรรมประกันคุณภาพ 
• เวลาของเจาหนาที่ในการบริหารความสัมพันธกับรัฐบาลและ
 พันธมิตรการพัฒนาอื่น ๆ (เวลาในการจัดการ) 

• เวลาของเจาหนาที่ในการจัดทําเอกสารกิจกรรมรวมกับพันธมิตร
• เวลาของเจาหนาที่ในการทบทวนขอเสนอโครงการความรวมมือ
 กับองคกรภาคประชาสังคม
• เวลาของเจาหนาที่ในการทบทวนและอนุมัติคํารองงบประมาณ
 และรายงานความกาวหนา 
• เวลาของเจาหนาที่ในการดําเนินกิจกรรมติดตามรวมทั้ง
 การรับประกันคุณภาพ

• เวลาของเจาหนาที่ในการจัดทําเอกสารกิจกรรมรวมกับพันธมิตร 
• เวลาของเจาหนาที่ในการทบทวนและอนุมัติคํารองงบประมาณ
 และรายงานความกาวหนาเวลาของเจาหนาที่ในการจัดการ
 และอนุมัติการจายเงินใหที่ปรึกษา

• เวลาของเจาหนาที่ในการจัดทําเอกสารกิจกรรมรวมกับพันธมิตร
• เวลาของเจาหนาที่ในการทบทวนและอนุมัติคํารองงบประมาณ
 และรายงานความกาวหนา 
• เวลาของเจาหนาที่ในการจัดการและอนุมัติการจายเงินใหที่ปรึกษา
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การก�าหนดระยะเวลา 
ในการด�าเนินกิจกรรม

การประมาณช่วงเวลาการด�าเนินกิจกรรมเป็น 
กระบวนการใช้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมและปัจจัย
น�าเข้าของแผนงาน เพ่ือจดัท�าก�าหนดการการด�าเนนิ
กจิกรรม ซึง่ระดบัการด�าเนินการทีผู่จ้ดัการใช้ในการ
ท�าความเข้าใจและจัดท�าเอกสารกรอบเวลาจะ
แตกต่างกันไปตามขนาด ความซับซ้อน และความ
ส�าคัญของการด�าเนินงาน 

การจัดล�าดับกิจกรรมเป็นองค์ประกอบส�าคัญ
ในการวางแผนการด�าเนินงานซึ่งจะต้องท�าความ
เข้าใจเกี่ยวกับ:
• กิจกรรมทั้งหมดที่ต้องด�าเนินการเพื่อให้

แผนงานเสร็จสมบูรณ์
• เวลา (ระยะเวลา) ในการด�าเนินกิจกรรมแต่ละ

กิจกรรมจนเสร็จสมบูรณ์

• ความข้องเกีย่วและการพึง่พงิกนัระหว่างกจิกรรม
ต่าง ๆ 

• จดุสิน้สดุหรอืก�าหนดเวลาต่าง ๆ  เช่น หมดุหมาย
ส�าคัญหรือรายการส่งมอบ

จะต้องจัดล�าดับกิจกรรมต่าง ๆ อย่างถูกต้องเพื่อให้
สามารถน�าตารางเวลาไปใช้ได้จรงิ เมือ่ท�าการล�าดบั
กิจกรรม การพิจารณาปัจจัยภายนอกที่จะส่งผลต่อ
ระยะเวลาการด�าเนินงาน (เช่น ฤดูกาล เหตุการณ์
ส�าคญั และระยะเวลาของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี) มคีวาม
ส�าคัญอย่างยิ่ง

เครือ่งมอืต่าง ๆ  จ�านวนมากถกูน�ามาใช้เพือ่ท�าความ
เข้าใจข้อก�าหนดเรื่องเวลาและเพื่อก�าหนดเวลาให้
กับสมาชิกในทีม ส�าหรับโครงการทั่วไปนั้น การใช้
ปฏิทินก็อาจพอเพียง แผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) 
เป็นวิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในการ
แสดงก�าหนดเวลาของโครงการ ซึ่งสามารถสร้างขึ้น
โดยใช้โปรแกรม Wordหรือ Excel (ดูภาพที่ 3.2)

การทําความเข้าใจว่า กิจกรรมต่าง ๆ ที่วางไว้ต้องใช้เวลาในการดําเนินการเท่าไหร่ 
หรือต้องเผื่อเวลาไว้หรือไม่มีความสําคัญอย่างยิ่ง ตัวอย่างเช่น เวลาที่ต้องใช้ในการสรรหาบุคลากร 
การจัดซ้ือจัดจ้าง การได้รับการอนุมัติและการทําสัญญารับทุนซ่ึงเป็นสิ่งที่ต้องนํามาพิจารณาในตารางโดยรวม

ภาพที่ 3.2. แผนภูมิแกนต (Gantt) ซึ่งแสดงลําดับและกําหนดเวลาชองกิจกรรมของแผนงาน

หมุดหมายสําคัญ

แผนการรณรงค์โปลิโอได้รับการปรับแก้
จนเสร็จสมบูรณ์ในระดับประเทศ

การประชุมกับผู้บริจาคเพื่อระดมทุน

แผนรณรงค์โปลิโอขนาดเล็ก
ซ่ึงพัฒนาขึ้นที่ระดับอําเภอ

 
ผลิตและเผยแพร่เครื่องมือการสื่อสาร/

ออกอากาศทั่วประเทศและในพื้นที่เป้าหมาย

หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสาธารณสุขทุกคน
ได้รับการฝึกอบรมในระดับชาติและในระดับพื้นที่

สัปดาห์โปลิโอแห่งชาติการสํารวจหลังกิจกรรมรณรงค์

 

 

 

 
 

ม.ค.

1

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

31 1 15 16 301 1 3115 15 2 8 16 22

ก.ย. ต.ค.

30 วัน

14 วัน

134 วัน

30 วัน

62 วัน

6 วัน

Figure 3.2.  A Gantt chart showing sequencing and timing of pro

gramme activities
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1
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30 days
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ตารางที่ 3.3. ตารางหมุดหมายสําคัญ (milestones) ของแผนงาน

เหตุการณ์ที่เป็นหมุดหมายสําคัญ ระยะเวลาในการดําเนินการ

 • แผนการรณรงคโปลิโอไดรับการปรับแกจนเสร็จสมบูรณในระดับประเทศ  • ภายในมกราคม

 • การประชุมกับผูบริจาคเพื่อระดมทุน  • ภายในกุมภาพันธ

 • แผนรณรงคโปลิโอขนาดเล็กซึ่งพัฒนาขึ้นที่ระดับอําเภอ  • ภายในมิถุนายน

 • ผลิตและเผยแพรเครื่องมือการสื่อสาร/
 ออกอากาศในระดับประเทศและอําเภอ

 • ภายในกรกฎาคมและตอไปเรื่อย ๆ

 • หัวหนางานและเจาหนาที่สาธารณสุขทุกคนไดรับการฝกฝนในระดับชาติ
 และในระดับพื้นที่

 • ภายในกลางเดือนกันยายน

 • จัดสัปดาหโปลิโอแหงชาติ  • 2−8 ตุลาคม

 • การสํารวจหลังกิจกรรมรณรงค  • 16−22 ตุลาคม

ภาพที่ 3.3. ตัวอยางผังกิจกรรมของแผนงาน

กิจกรรมที่ 1
3 วัน

กิจกรรมที่ 2
5 วัน

กิจกรรมที่ 5
7 วันเริ่มต้น สิ้นสุด

กิจกรรมที่ 3
1 วัน

กิจกรรมที่ 4
2 วัน

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ตารางหมุดหมายส�าคัญใน
การย�้าเน้นกิจกรรม/หมุดหมายที่มีนัยส�าคัญซึ่งจะ
น�าไปสู่การบรรลุสัมฤทธิ์ผลกิจกรรมหรือผลลัพธ์ท่ี
ซับซ้อนยิ่งกว่า ซึ่งตารางหมุดหมายส�าคัญจะระบุ
ระยะเวลาที่คาดว่ากิจกรรมหรือหมุดหมายส�าคัญ
จะด�าเนินการเสร็จสมบูรณ์ สามารถสร้างตารางนี้
โดยใช้โปรแกรม Word หรือ Excel ตัวอย่างตาราง
หมุดหมายส�าคัญส�าหรับโครงการเฉพาะดูได้จาก
ตารางที่ 3.3

เมือ่ความข้องเกีย่วและการพึง่พงิกนัระหว่างกจิกรรม
ต่าง ๆ  มคีวามซับซ้อนมากขึน้ ผงักจิกรรมหรอืผงังาน 
(work flow diagrams) จะช่วยเรียงล�าดับกิจกรรม
ก่อนหลงั ซ่ึงสามารถสร้างผงักิจกรรมหรอืผงังานโดย
ใช้โปรแกรม Word, PowerPoint หรือ Visio ทั้งนี้ 
การร่างผังกิจกรรมลงบนไวท์บอร์ดก่อนจะช่วยให้
ทีมงานเข้าใจความเช่ือมโยงของกิจกรรมได้ดียิ่งขึ้น 
ตัวอย่างผังกิจกรรมอยู่ในภาพที่ 3.3

การจัดท�าเอกสาร
แผนงาน

แผนงานช่วยให้คุณสามารถ
ใช้กรอบผลสัมฤทธิ์ตามรายปี หลายปีหรือแบบต่อ
เนือ่ง สิง่ส�าคญัคอืแผนงานจะต้องไม่กลายเป็นรายการ
กจิกรรม แต่จะต้องสอดคล้องกบัผลผลติและผลลัพธ์
ตามทีก่�าหนดไว้ในกรอบผลสมัฤทธิ ์และบนัทกึไว้ใน
เอกสารแผนงานประเทศ เอกสาร UNDAF และ
เอกสารยุทธศาสตร์ จากตัวอย่างตารางแผนงานใน
ภาพที่ 3.4 จะเห็นได้ชัดเจนว่า ผลลัพธ์และผลผลิต
หลักแต่ละตัวมีความเป็นล�าดับต่อเนื่องกันและ
มีความสอดคล้องกนั กิจกรรมเหลา่นี้ควรสอดคล้อง
กับล�าดับความส�าคัญของแผนงานและผลสัมฤทธ์ิ
ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแผนงานประเทศ เอกสาร 
UNDAF และเอกสารยุทธศาสตร์แผนงาน 



บทที่ 3. การด�าเนินงาน | 89

ในบริบทการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมน้ัน 
สามารถอ้างอิงถึงแผนการด�าเนินงานให้ความช่วย
เหลือด้านมนุษยธรรม (Humanitarian Response 
Plan) และ/หรือแผนให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัย 
(Refugee Response Plan) และการด�าเนินการให้
ความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมส�าหรบัเดก็ของยนูเิซฟ 
(UNICEF’s Humanitarian Action for Children)
ทั้งน้ี แผนการด�าเนินงานไม่ได้เกิดขึ้นโดยล�าพัง 
แต่เป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมของพันธมิตรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ซึ่งการท�างานร่วมกันเพ่ือ
ก�าหนดยทุธศาสตร์และกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องเป็นส่วน
ส�าคัญที่สุดของการด�าเนินงาน ทั้งนี้ การด�าเนินการ
เพือ่สร้างความเชือ่มัน่ว่า ทกุฝ่ายมคีวามเข้าใจลกึซึง้
และเห็นพ้องต่อผลสัมฤทธิ์ที่คาดไว้มีความส�าคัญยิ่ง
ต่อการสร้างระบบ การบรหิารมุง่ผลสัมฤทธิท์ีแ่ข็งแกร่ง

บ่อยคร้ังที่ความกดดันจากความต้องการให้ได้
ผลสัมฤทธ์ิอย่างรวดเร็วท�าให้ผู ้คนข้ามขั้นตอน
การจดัท�าเอกสารแผนงานและเลอืกท่ีจะลงมอืด�าเนนิ
งานทันที แม้ว่า ยุทธศาสตร์เช่นนี้ท�าให้เกิดกิจกรรม

ขึ้นทันที แต่กลับยิ่งเพ่ิมโอกาสท่ีจะสูญเสียและ
เกิดความผิดพลาด อีกทั้งการด�าเนินเช่นนี้เกิดขึ้น
ขณะทีย่งัไม่มข้ีอมลูพืน้ฐานส�าหรบัตดิตามการด�าเนนิ
งานแผนงาน นอกจากนี ้แผนการด�าเนนิงานทีจ่ดัท�า
สมบูรณ์นั้นยังเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้แผนงานมี 
‘ความพร้อมในการถกูประเมนิ’ (evaluation ready)

แผนงานที่เสร็จสมบูรณ์ในรูปเอกสาร (ไม่ว่าจะเป็น
แผนการด�าเนินงานหรือแผนเฉพาะส่วน (micro 
plan) ที่มีรายละเอียดมากข้ึนในการสนับสนุน
การด�าเนินกิจกรรม) ซึ่งเป็นพื้นฐานการด�าเนินงาน
และการติดตามผล ควรประกอบด้วย:

• ขอบเขตการด�าเนินงาน (ผลลัพธ์/ผลผลิต/
ตัวชี้วัด) 

• กิจกรรมที่จะด�าเนินการในช่วงเวลาการ 
ด�าเนินงาน

• พันธมิตรที่รับผิดชอบในการด�าเนินงาน
• ก�าหนดเวลา
• งบประมาณตามแผน

ภาพที่ 3.4 เครื่องมือ H: ตัวอยางตารางแผนการดําเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์ กิจกรรม พื้นที่ พันธมิตร
การดําเนินงาน

ระยะเวลา งบประมาณที่วางแผนไว้

Q1 Q2 Q3 Q4 ไดรับทุน ไมไดรับทุน รวม

1. ผลลัพธ:

1.1 ผลผลิต& 

ตัวชี้วัด (เสนฐาน; 

เปาหมาย):

 

 

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.2 ผลผลิต& 

ตัวชี้วัด (เสนฐาน; 

เปาหมาย):  

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5
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ส่วนประกอบอืน่ ๆ  ของการด�าเนนิแผนงานท่ีจะต้อง
บรรจลุงในแผนได้แก่ การตดิตาม การประกนัคณุภาพ
และส่วนข้อเสนอแนะ เหล่านี้จะช่วยสร้างความ
เชือ่มัน่ว่า แผนงานจะสามารถบรรลผุลสมัฤทธิต่์าง ๆ  
ได้ตามที่วางแผนไว้ จะมีการใช้ทรัพยากรตาม
วัตถุประสงค์ และจะมีการพิจารณามุมมองของ
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีของแผนงานในการตัดสนิใจอย่าง
ทนัท่วงท ีทัง้นี ้การตดิตาม การประกนัคณุภาพและ
ข้อเสนอแนะมักถูกหยิบยกข้ึนมาในที่ประชุมและ
มกีารทบทวนอย่างสม�า่เสมอ ซึง่อาจก�าหนดให้ด�าเนนิ
การนี้เป็นรายไตรมาสหรือทุก ๆ หกเดือน

หลังจากนั้น แผนการด�าเนินงานฉบับร่างจะถูก
จัดส่งให้สมาชิกในทีมเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ปรับแก้
และเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งแผนงานฉบับ
สุดท้ายจะเป็นเอกสารที่ทีมงานทุกคนเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน ร่วมด้วยผู้รับผิดชอบโดยตรงในการด�าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ และพันธมิตรการด�าเนินงาน

รายการทีต้่องพิจารณาเกีย่วกบัขนาด
และระดับข้อมูลของแผนงาน
• สร้าง ‘ช่วงเวลาของการวางแผน’ (planning 

horizon) ที่ประกอบด้วยแผนงานโดยละเอียด
ซึง่ประมาณการช่วงเวลาทีต้่องใช้ในการด�าเนิน
กิจกรรมให้กว้างที่สุดเท่าที่คุณไม่รู้สึกกดดัน

• เส้นช่วงเวลาการวางแผนจะเคลื่อนไปข้างหน้า
ขณะโครงการด�าเนินไป

• จากเส้นเวลา ให้วางแผนงานไว้ในระดบัสงูข้ึนไป

ซึง่สะท้อนถงึความไม่แน่นอนทีเ่พิม่ขึน้ จะต้องก�าหนด
นิยามของกิจกรรมระดับสูงที่ยังไม่มีความชัดเจน
ในขัน้ต้นอย่างละเอยีดขณะท่ีกรอบเวลาของกิจกรรม
เหล่านั้นเคลื่อนเข้ามาใกล้

รูปแบบการจัดท�าเอกสาร 
แผนการด�าเนินงาน

ยูนเิซฟมตีารางส�าหรบัแผนงานรวมทัง้แผนการบรหิาร
จัดการประจ�าปี ส�าหรับกิจกรรมบางอย่างต้องการ
เพียงรายละเอียดเท่าที่มีอยู่ในตารางแผนงานของ
ยูนิเซฟเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กิจกรรมอื่น ๆ อาจ
ต้องการแผนงานที่มีข้อมูลเพิ่ม (บางครั้งเรียกแผน
เหล่านี้ว่า แผนเฉพาะส่วน (micro plans) แผนการ
ด�าเนินงาน หรือแผนโครงการ) การจัดท�าเอกสาร
แผนงานมีหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีควรสะท้อนถึงความ
ต้องการของแผนงานและสมาชิกในทีม ส�าหรับ
แผนงานขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน แผนงานอาจ
ประกอบด้วยแผนย่อยหลายแผน (เช่นแผนเจ้าหน้าท่ี 
แผนงบประมาณ ก�าหนดเวลา เป็นต้น) ในท้ายที่สุด 
ผู้จัดการจะเป็นผู้ตัดสินใจเก่ียวกับระดับข้อมูลท่ี
จ�าเป็นในการวางแผนและขอบเขตการติดตามผล 
ก�าหนดเวลา ทรัพยากร ความเสี่ยงและการบริหาร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ดูตารางที่ 3.4)

สามารถดูตัวอย่างตารางแผนการด�าเนินงานได้ที่
เครื่องมือ H. (ดู UNICEF’s Programme Policy 
and Procedure Manual ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม)

ข้อควรพิจารณาเมื่อปรับปรุงแผนการด�าเนินงาน
ฉบับสมบูรณ์:

สามารถจัดท�าแผนการด�าเนินงานแบบทั่วไปหรือแบบที่ให้รายละเอียดครบถ้วนโดยใช้
โปรแกรม Word หรือ Excel ซ่ึงโปรแกรม Microsoft Project จะช่วยสร้างความ
เช่ือมโยงระหว่างต้นทุนและตารางเวลาที่สามารถบันทึกหรือปรับปรุงแก้ไขระหว่าง
การด�าเนินแผนงานได้
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• สร้างความเชื่อมั่นว่า มีกิจกรรมเพียงพอท่ีจะ
บรรลุผลสัมฤทธ์ิที่ต้องการ (การวิเคราะห์
เชิงเหตุและผลในแนวตั้ง (vertical logic) 

• ทบทวนความสมัพนัธ์เชงิเหตแุละผลในแนวราบ 
(horizon logic) ของผลลัพธ์และตัวชี้วัดตาม
กจิกรรม (จะมีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัหรือไม่?) 
รวมทั้งเป้าหมายที่เหมาะสมตามที่ก�าหนดไว้ 
เช่น เป้าหมายรายปี

• จะได้รับเงินสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมจาก
แหล่งทุนท่ีเคยได้รบัประจ�าหรอืจากแหล่งอืน่ ๆ  
หรือไม่? มีช่องว่างด้านเงินทุน (funding gap) 
หรือไม่?

• เมือ่แผนการด�าเนนิงานถกูพฒันาข้ึนนอกระบบ
การบรหิารจดัการ แผนงานประจ�าปี/ แผนงาน

แบบต่อเนื่องจะยังสอดคล้องกับโครงสร้าง
ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้นหรือไม่?

• จะสามารถน�าเข้าหรืออัพโหลดไปยังระบบการ
จดัการแผนงาน VISION โดยไม่มีปัญหาหรอืไม่? 
มีกระบวนการประกันคุณภาพอะไรบ้างที่จะ
สามารถสร้างความเชือ่มัน่ถงึคุณภาพและความ
สอดคล้องของแผนงานได้?

 พึงระลึกว่า แผนการติดตามและประเมินผล
ของคณุอาจไม่เพียงพอส�าหรบัการวดัผลประจ�าปี 
คณุอาจต้องก�าหนดเป้าหมายประจ�าปีในแผนงาน
ทีเ่ป็นบรบิทเฉพาะ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามแีผนการ
ติดตามผลตัวชี้วัดเหล่านี้

ตารางที่ 3.4. ตัวอยางปจจัยนําเขาที่จําเปนในการดําเนินกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนงาน ซึ่งเชื่อมโยงกับผลผลิตและผลลัพธ

ผลลัพธ์ ผลผลิต กิจกรรม ปัจจัยนําเข้า

การมีมติยอมรับและ

การใชมาตรฐานคุณภาพ

การคํานึงถึงความแตกตาง

ทางเพศภาวะในระดับ

ประเทศและการ

ดําเนินการในโรงเรียน

ตนแบบ เพื่อสงเสริม

ความครอบคลุมทั่วถึง

กลุมเด็กที่มีความ

เปราะบาง

มาตรฐานโรงเรียน

แหงชาติที่คํานึงถึง

ความแตกตางทางเพศ

ภาวะและเอกสาร

ประเมิน

การพัฒนาและเผยแพร

มาตรฐานโรงเรียนแหงชาติ

และเอกสารที่คํานึงถึง

ความแตกตางทางเพศภาวะ

 • การสนับสนุนทางวิชาการผานที่ปรึกษาในการทบทวน

 มาตรฐานโรงเรียนที่เปนมิตรกับเด็กและการพัฒนาเอกสาร

 ประเมินโรงเรียน

• งบประมาณสําหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

 การตรวจสอบและการทดสอบเบื้องตนในระดับประเทศ

• การจัดหาเอกสารการประเมินเพื่อแจกจายทั่วประเทศ

• งบประมาณในการสนับสนุนการกํากับดูแลระดับประเทศ

 และการวิเคราะหขอมูลการประเมินโรงเรียน

การจัดหาพัสดุ องคความรู

และโปรแกรมคอมพิวเตอรให 

โรงเรียนเปาหมาย (55 แหง) 

เพื่อปรับปรุงระบบ

 • การจัดซื้อเครื่องใชและพัสดุสําหรับเด็กกลุมเปราะบาง

• สัญญาการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ

 โครงการ WASH 

• ความรวมมือกับองคกรพัฒนาเอกชนในการฝกอบรมครู

 และใหคําปรึกษาการเรียนรูเชิงรุก (active methodology)

• งบประมาณในการติดตามโรงเรียนเปาหมายในฐานขอมูล

 แหงชาติอยางตอเนื่อง

แหล่งที่มาที่ส�าคัญ
UNICEF’s Programme Policy and Procedure Manual, section 4.02, ‘Programme Implementation 
and Management’ (on work planning)
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• การบริหารจัดการทรัพยากรและการดําเนินการต่าง ๆ
• ติดตามความก้าวหน้า ข้อจํากัดและโอกาส

ขั้นตอนที่ 2. การบริหารการดําเนินงานและการติดตามผล

หลงัจากจดัท�าแผนการด�าเนนิงาน
เสรจ็สมบรูณ์แล้ว ผูจั้ดการจะด�าเนนิ

การเพ่ือให้ได้มาซ่ึงปัจจัยน�าเข้า เพื่อให้
สามารถด�าเนินกิจกรรมและติดตามผลตามแผนท่ี
วางไว้ได้ 

การได้มาและการบรหิารปัจจยัน�าเข้าควรเป็นไปตาม
นโยบาย กระบวนการและระบบของยูนเิซฟ ซึง่ระดบั
ความเข้าใจของผู้จัดการเกี่ยวกับนโยบาย ข้ันตอน
และกระบวนการเชิงองค์กรรวมถึงความสามารถใน
การใช้ระบบต่าง ๆ  ทีจ่�าเป็นจะส่งผลต่อประสทิธภิาพ
ของแผนงานโดยตรง การบริหารการด�าเนนิงานและ
การติดตามผลประกอบด้วยสองกิจกรรมหลัก ดังนี้:
• การจดัการทรพัยากรและการด�าเนนิการต่าง ๆ  
• การติดตามความก้าวหน้า ข้อจ�ากัดและโอกาส

จัดการทรัพยากรและ 
การด�าเนินการต่าง ๆ 

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิหมายถึงการน�าทรัพยากร
มนุษย์ การเงิน วิชาการและทรัพยากรอื่น ๆ เข้ามา
ไว้ด้วยกันเพ่ือท่ีจะบรรลุเป้าหมายการพฒันาทีต้่องการ 
โดยให้ความส�าคัญกับให้ข้อมูลที่ดีเพื่อยกระดับการ
ตดัสนิใจ ซึง่การด�าเนนิการนีค้รอบคลมุถงึการตดิตาม
ผลความก้าวหน้าและการจัดการบนแนวทางที่จะ
น�าไปสู่ผลสัมฤทธิ์สูงสุด

หัวใจส�าคัญส�าหรับกระบวนการน้ีคือความสามารถ
ในการวิเคราะห์ข้อจ�ากัดท่ีอาจขัดขวางการด�าเนิน
งาน ขณะเดียวกันมองหาโอกาสที่จะไขว่คว้าความ
ก้าวหน้าของแผนงาน ดังนั้น เมื่อมีการด�าเนินการ
ตามแผนงาน ควรมีการติดตามประเด็นต่าง ๆ 
อย่างใกล้ชิด ซึ่งรวมถึง:

• ทรัพยากรบุคคล รวมท้ังการการปฏบัิติงานของ
เจ้าหน้าที่

• การปฏิบัติตามข้อก�าหนดการให้ทุน (Grant 
Compliance) 

• การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และพันธมิตร

• การสื่อสาร สื่อและข้อมูล
• ทรัพยากรทางการเงินหรืองบประมาณ

   ทรัพยากรบุคคลรวมถึง 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
• ในการบริหารการด�าเนินงานของแผนงาน 

ผูจ้ดัการจะต้องสร้างความเชือ่มัน่ถงึการมบุีคลากร
ทีเ่หมาะสมในต�าแหน่ง ความรูแ้ละประสบการณ์
เกี่ยวกับ RBM เป็นที่ต้องการมากขึ้นเรื่อย ๆ 
ซึ่งเจ้าหน้าที่เก่ียวข้องกับแผนงานควรมีทักษะ 
RBM ขั้นพื้นฐาน เช่น ความรู้เกี่ยวกับกรอบผล
สมัฤทธิ ์ทฤษฎกีารเปลีย่นแปลง แผนการตดิตาม 
การเก็บข้อมูลและการรายงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ควรได้รับการสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
ใช้หลักการและเครื่องมือของ RBM 

• นอกจากนี ้ผู้จดัการจะต้องทบทวนถงึการจัดหา
เจ้าหน้าที่และชุดทักษะที่ระบุไว้ในฐานะ
ส่วนหนึ่งของข้ันตอนการวางแผนการด�าเนิน
งานว่า มีอุปสรรคปัญหาอะไรบ้างที่ต้องการแก้
ปัญหาระยะส้ัน (เช่น การจ้างที่ปรึกษาหรือ
การแต่งตัง้เจ้าหน้าทีช่ัว่คราว) ซึง่ข้อควรพจิารณา
เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล ได้แก่:
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• การบริหารจัดการทรัพยากรและการดําเนินการต่าง ๆ
• ติดตามความก้าวหน้า ข้อจํากัดและโอกาส

ขั้นตอนที่ 2. การบริหารการดําเนินงานและการติดตามผล • การรับสมัครและ ‘การสร้างความคุ้นเคย
ในงาน’ (onboarding) การจดัหา การคดักรอง 
และการคัดเลือกบุคลากรใหม่ ๆ ใช้เวลาและ
ความพยายาม ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกควรมี
ความรู ้ทกัษะและพฤตกิรรมทีเ่หมาะสมในการ
ปฏบิตังิาน ซ่ึงการรบัสมัครต้องด�าเนนิการอย่าง
รวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาการท�างานและ
เพื่อได้มีเวลาท�างานเต็มที่

• ยทุธศาสตร์การมอบหมายงานแก่บคุลากรและ
การโยกย้ายเจ้าหน้าทีภ่ายในองค์กร เมือ่ได้คน
ที่เหมาะสมแล้ว พวกเขาจะต้องได้รับการมอบ
หมายหน้าที่อย่างเหมาะสม กล่าวคือ จุดแข็ง
และความสนใจของพวกเขาควรสอดคล้องกับ
ความต้องการของแผนงานท่ีพวกเขาจะลงมือ
ปฏิบัติ ซึ่งการด�าเนินการเช่นนี้ได้ต้องท�าความ
รูจั้กเจ้าหน้าท่ีและจับคู่ทรพัยากรกบักจิกรรมที่
ระบุไว้ในแผนงาน หลักการของการบริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ก�าหนดว่าการด�าเนินงานทั้งหมดจะ
ต้องเก่ียวข้องกับผลผลิต/ผลลัพธ์ /ผลสัมฤทธ์ิ
เฉพาะ ซึง่การจดัวางทรพัยากรบคุคลให้สอดคล้อง
กับแผนงาน (ซ่ึงสอดคล้องกับโครงสร้าง 
ผลสัมฤทธิ์) จะน�าไปสู่การบรรลุผลได้

• การบริหารผลการด�าเนินงาน จะต้องมี
การหารือและจัดท�าเอกสารเกี่ยวกับเป้าหมาย
การปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคลซึ่งต้อง
สอดคล้องกับข้อก�าหนดและผลสมัฤทธิโ์ดยรวม
ของแผนงาน การบริหารผลการปฏบิตังิานอย่าง
มีประสิทธิภาพเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การ
วางแผน การติดตามและการประเมินผลการ
ด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง เมือ่ด�าเนนิการทกุอย่าง
ถกูต้องจะเป็นการยกระดบัผลงานของเจ้าหน้าที่
และผลสัมฤทธิ์โดยรวม

• การเรียนรู้และการฝึกอบรม การสร้างความ
เชือ่ม่ันว่า เจ้าหน้าทีจ่ะมีทกัษะในการตอบสนอง
สถานการณ์ในปัจจบุนัและท่ีจะเกดิข้ึนในอนาคต
มคีวามส�าคญัต่อการสร้างแผนทีก่ารเรยีนรูแ้ละ
กิจกรรมการฝึกอบรมที่เหมาะสมส�าหรับทีม

   การปฏิบัติตามข้อก�าหนด 
การให้ทุน
• การปฏิบัติตามข้อก�าหนดการให้ทุนเป็นกุญแจ

ส�าคัญในการด�ารงความไว้วางใจและความ
น่าเชือ่ถอืกับพนัธมติรผูใ้ห้ทนุ ปัญหาในส�านกังาน
ประเทศหนึง่อาจส่งผลกระทบต่อเนือ่งต่อความ
สมัพนัธ์กบัผูบ้รจิาคของยนูเิซฟทัว่โลก ซึง่ตลอด
การด�าเนินงานนั้น ผู้จัดการจะต้องสร้างความ
เชื่อมั่นว่า จะมีการบันทึกแผนงานและข้อมูล
ทางการเงินที่จ�าเป็นส�าหรับการจัดท�ารายงาน
ส�าหรบัผูบ้รจิาค นอกจากนีผู้จ้ดัการจะต้องเหน็
ว่า มกีารด�าเนนิกิจกรรมจริงตามท่ีระบุไว้ในแผน
งาน(ซึ่งควรสอดคล้องกับข้อก�าหนดการให้ทุน
และเชื่อมโยงโดยตรงกับโครงสร้างผลสัมฤทธิ์)

• โดยทั่วไปแล้ว การจัดท�ารายงานส�าหรับผู้ห้ทุน
จะมุง่เน้นไปทีก่ารใช้เงนิภายในช่วงเวลาทีก่�าหนด 
และการใช้เงนิตามทีร่ะบไุว้ในข้อก�าหนดการให้
ทนุ สิง่เหล่านีเ้ป็นองค์ประกอบพืน้ฐานของการ
ปฏิบัติตามข้อก�าหนด อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการ
จะเป็นผูก้�าหนดว่า มเีงือ่นไขอืน่ ๆ  ทีต้่องปฏิบตัิ
ตามหรอืไม่ ซึง่ ‘ข้อก�าหนดท่ีชดัเจน’ บางประการ
จะระบุไว้อย่างชัดเจน หรือต้องรายงานไปยัง
ผู้ให้ทุนเมื่อพบปัญหาบางอย่าง

• ข้อมลูเกีย่วกบัเง่ือนไขและข้อก�าหนดการให้ทนุ
มีอยู่ในสัญญาการให้ทุนซึ่งหาได้จากส�านักงาน
ของยูนิเซฟ ผู้จัดการอาจหาค�าแนะน�าจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้บริจาคสัมพันธ์ในส�านักงาน
ประเทศ ภูมิภาคหรือส�านักงานใหญ่เพื่อให้
แน่ใจว่า มคีวามเข้าใจถงึแนวทางการปฏบิติัตาม
ข้อตกลงการให้ทุนอย่างถ่องแท้ระหว่างการ
ด�าเนนิงาน สิง่เหล่านีม้คีวามส�าคญัยิง่โดยเฉพาะ
เมื่อผู ้จัดการยังไม่คุ ้นเคยกับแผนงานและ
มีข้อก�าหนดการให้ทุนอยู่แล้ว ในกรณีเช่นนี้ 
ผู้จัดการจะต้องท�าความคุ้นเคยกับเงื่อนไขของ
ข้อตกลงที่มีอยู่และด�าเนินการตามเงื่อนไขนั้น 
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    การบริหารความสัมพันธ์ 
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตร

• พนัธมติรจะต้องมคีวามรูเ้กีย่วกบัแนวทางปฏบิตัิ
ของ RBM รวมถึงการพัฒนาและการใช้กรอบ
ผลสัมฤทธ์ิ แผนการติดตาม ตัวชี้วัด การเก็บ
ข้อมูลและการจัดท�ารายงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
เป้าหมายคอืความสอดคล้องระหว่างระบบการ
บรหิารจดัการของภาครฐัและการบรหิารมุง่ผล
สัมฤทธิ์ที่ยูนิเซฟใช้ เพื่อไม่ให้เกิดความซ�้าซ้อน
ในการด�าเนินงานที่มีจุดประสงค์เช่ือมร้อยกัน 
นีค่อืเหตุผลว่าท�าไมการสร้างการมส่ีวนร่วมของ
พันธมิตรตั้งแต่ต้นจึงมีความส�าคัญ การท�างาน
ร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้นจะช่วยส่งเสริมความรู้สึก
เป็นเจ้าของกรอบการด�าเนนิงานต่าง ๆ  ทีร่ฐับาล
และยูนิเซฟจะใช้ร่วมกัน การให้ความส�าคญักบั
ผลสัมฤทธิ์จะช่วยสร้างความเช่ือมั่นได้ถึงการ
เห็นพ้องและการด�าเนินการตามข้อตกลงจาก
พันธมิตรภาครัฐและภาคประชาสังคม ในทาง
ตรงกันข้าม การบริหารความสัมพันธ์กับผู้รับ
เหมาหรือผู้รับจ้างจะเป็นไปข้อตกลงและมีการ
ประกันคุณภาพอย่างเคร่งครัด

• หากส�านกังานเลอืกทีจ่ะด�าเนนิงานผ่านพนัธมิตร 
หมายความว่า จะมกีารใช้ข้อตกลงความร่วมมอื 
การใช้ข้อตกลงประเภทน้ีขึน้อยูกั่บประเภทของ
พนัธมติร (หน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคประชา
สังคมหรือหน่วยงานของสหประชาชาติ) 
การถ่ายโอนทรัพยากร มูลค่าของทรัพยากรใน
กรณีที่มีการถ่ายโอนทรัพยากร
• หากมีการถ่ายโอนทรัพยากรไปยังหน่วย

งานรฐับาล แผนงานจะมุง่ทีก่ารท�างานร่วม
กนัเป็นพืน้ฐานและไม่จ�าเป็นต้องมเีอกสาร
อื่น ๆ เพิ่มเติม การวางแผนกิจกรรมจะ
ด�าเนินการร่วมกันแบบทวิภาคกีบัพนัธมติร
การด�าเนินงานในช่วงการด�าเนินงาน 

ในกรณีที่ไม่มีการถ่ายโอนทรัพยากรไปยัง
พันธมิตรภาคประชาสังคมหรือองค์การ
สหประชาชาติ ผู้จัดการจะเป็นผู้ตัดสินใจถงึ
ความจ�าเป็นในการลงนามในบันทึกความ
เข้าใจ (MoU) ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวมีความ
ส�าคญักรณทีีม่กีารก�าหนดบทบาทและความ
รับผดิชอบเฉพาะซึง่มอบหมายให้แก่พันธมติร
แต่ละราย กรณีการถ่ายโอนทรัพยากรไป
ยังหุ้นส่วนภาคประชาสังคม จะต้องมีการ
จัดท�าข้อตกลงความร่วมมือแผนงาน 
(Programme Cooperation Agreement) 
หรือข้อตกลงการให้ทุนแผนงานขนาดเล็ก 
(Small Scale Funding Agreement)
ก่อนการถ่ายโอนทรัพยากร เนื่องจากการ
ท�าข้อตกลงดงักล่าวใช้เวลา (ในการพฒันา
ร่วมกันและการทบทวนภายใน) ผู้จัดการ
จะต้องค�านึงถึงปจัจัยที่ส่งผลตอ่การจดัท�า
ข้อตกลง 

• หากมกีารถ่ายโอนทรพัยากรไปยงัองค์การ
สหประชาชาตเิพือ่ด�าเนนิกจิกรรมตามแผน
งานแล้ว ผู้จัดการจะจัดท�าข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานองค์การ
สหประชาชาติ (UN-UN Contribution 
Agreement) หรือการด�าเนินงานร่วมกัน
ขึ้นอยู่กับขอบเขตของงานที่จะด�าเนินการ

• ผู้จัดการยังต้องพิจารณาว่า พันธมิตรต้องการ
การฝึกอบรมหรือการแนะน�าแนวทางในการ
ท�างานร่วมกบัยนูเิซฟหรอืไม่ ซึง่การด�าเนนิงาน
อาจเกิดความล่าช้าอย่างมนียัส�าคญัหากพนัธมติร
ไม่คุ้นเคยกับความคาดหวังของยูนิเซฟในการ
ด�าเนินการและการรายงานกิจกรรม
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• การสร้างความเชื่อม่ันถึงการสนับสนุนทาง
วชิาการและการก�ากบัดแูลอย่างเพยีงพอในการ
ด�าเนินแผนงานทุกขั้นตอนส�าคัญอย่างยิ่งต่อ
คุณภาพการท�างานร่วมกับพันธมิตร ซึ่งรวมไป
ถงึการบรหิารจดัการปัจจยัน�าเข้า (งบประมาณ
และพัสดุ) ท่ีได้ถ่ายโอนไปยังพันธมิตรเพื่อ
รับประกันว่า จะมีการจัดท�ารายงานตามเวลา
และมีการใช้ทรัพยากรตามจุดประสงค์ 
การบริหารจัดการผู้ให้บริการและที่ปรึกษา
ภายนอกคอืการบริหารความสมัพนัธ์ตามทีร่ะบุ
ไว้ในสัญญาระหว่างยูนิเซฟกับบุคคลที่สาม 
งานทีม่อบหมายให้กบัผูใ้ห้บรกิารและท่ีปรึกษา
จะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ก�าหนดไว้ในแผนงาน

• หลักการเกี่ยวกับการบริหารจัดการผู้ให้บริการ
และทีป่รกึษาภายนอกคล้ายคลงึกนัมาก อย่างไร
กต็าม ข้อก�าหนดของยนูเิซฟแตกต่างกนัไปเลก็
น้อยระหว่างสองกรณนีี ้และผูจ้ดัการต้องตระหนกั
ถึงความแตกต่างเหล่านี้ การจัดการสัญญา
เก่ียวข้องกับการวางแผน การจัดท�างบประมาณ 
การก�าหนดตารางเวลา การติดตามความก้าวหน้า
ของงานและการด�าเนนิการแก้ไขเพ่ือปกป้องผล
ประโยชน์ของยูนิเซฟและผู้รบัเหมา การบรหิาร
สัญญาที่ไม่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อต้นทุนและ
ความล่าช้าในการส่งมอบงานเพ่ิมข้ึนและ
อาจส่งผลให้ยูนิเซฟต้องเผชิญกับปัญหาทาง
กฎหมายและผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึง

• เมื่อมีการว่าจ้างบุคคลที่สามเข้าร่วมโครงการ 
จะมีการให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเริ่มงานแก่
ที่ปรึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องเข้าถึงข้อมูล เครือข่าย
และพ้ืนที่ท�างานต่าง ๆ ของยูนิเซฟเพื่อการ
ด�าเนินงาน

• จะต้องมีการติดตามการด�าเนินงานของบุคคล
ทีส่ามเพือ่ให้แน่ใจว่างานมคีวามคบืหน้าตามข้อ
ก�าหนดของสญัญา อกีทัง้การตดิตามยงัมคีวาม
จ�าเป็นเพือ่ให้เหน็ปัญหาและ/หรอืเหน็ถงึความ

จ�าเป็นที่จะต้องแก้ไขได้ทันท่วงทีเพื่อรับมือกับ
การเปลีย่นแปลงทีเ่กีย่วข้องกบัการส่งมอบงาน 
(ขอบเขต เวลาและงบประมาณ) จะต้องมีการ
จัดท�าเอกสารการด�าเนินงานของบุคคลที่สาม 
การจ่ายค่าตอบแทนขึ้นอยู่คุณภาพของงานที่
ส่งมอบซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายดูแล
สัญญา หากมีการประเมินว่างานที่ส่งมอบ
มีคุณภาพน้อยกว่าที่ตกลงไว้จะไม่มีการท�า
สัญญาใด ๆ กับที่ปรึกษาอีก และอาจลด
ค่าตอบแทนลงหรือระงับการจ่ายค่าตอบแทน
ทั้งหมด

• อย่างไรกต็าม การด�าเนนิการใด ๆ  เพือ่แก้ปัญหา
การปฏิบัติงานของที่ปรึกษาควรมีจุดหมาย
เพือ่ให้การด�าเนนิงานนัน้ส�าเรจ็ลลุ่วงตามสญัญา 
ผู้จัดการจะต้องพยายามหาหนทางแก้ปัญหาที่
สมเหตุสมผลเพื่อเอื้อให้งานสามารถด�าเนินต่อ
ไปได้ควบคู่ไปกับการปกป้องผลประโยชน์ของ
ยูนิเซฟ

    การสื่อสาร สื่อและข้อมูล

• การสือ่สารในบรบิทนีห้มายถงึการบอกเล่าเรือ่ง
ราวเก่ียวกับการด�าเนนิงาน โดยแสดงให้เหน็ถงึ
ข้อมูลหลักฐานที่เกิดขึ้นตามตัวชี้วัด การบรรลุ
เป้าหมายหรอืข้อมูลปัจจบุนัเม่ือเทยีบกับข้อมลู
พื้นฐาน ค�าพูด แผนภูมิและค�าบอกเล่าล้วนมี
ประโยชน์ในการชีแ้จงข้อมลูและให้มติิความเป็น
มนษุย์หรอืเรือ่งราวทีเ่กิดขึน้กบัผูค้นจรงิ ๆ  ทัง้นี้
เรื่องราวเกี่ยวกับการด�าเนินงานอาจสื่อสารใน
รายงานซึง่มุง่ผลแสดงสมัฤทธิม์ากกว่ามุง่แสดง
กิจกรรม และอาจใช้สื่อต่าง ๆ เช่น วีดิโอและ
บทสัมภาษณ์ประกอบ 
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• ผู้จัดการจะต้องค�านึงถึงการบริหารการสื่อสาร
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
ตลอดช่วงการด�าเนินงาน บางคร้ังอาจมี
การร้องขออย่างชัดเจน เช่น การขอรายงาน
การตรวจสอบบัญชีหรอืข้อมูลจากผูใ้ห้ทนุ รฐับาล
หรือประชาชนทัว่ไป ซึง่ผู้จัดการต้องด�าเนินการ
ตามค�าขอเหล่านี้ 

• ในบางกรณี การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกคืองานประจ�าและเป็นหน้าที่ประจ�า
วันหนึ่งของผู้จัดการ อย่างไรก็ตาม การร้องขอ
อื่น ๆ เช่นการสอบถามหรือการขอข้อมูลจาก
สื่อมวลชนอาจจ�าเป็นที่ต้องมีที่ปรึกษาท�างาน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่สื่อสาร

• การสือ่สารกับผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายในอาจเป็น
ไปตามค�าขอเฉพาะกจิจากผูบ้รหิารระดบัสงูหรือ
จากส�านักงานใหญ่ หรืออาจเป็นส่วนหน่ึงของ
ข้อก�าหนดการรายงานตามปกติ

• การสือ่สารทกุรปูแบบต้องใช้ความพยายามระดับ
หนึ่ง สิ่งส�าคัญคือต้องระลึกว่า คุณภาพการ
สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เพียงแต่ส่งผล
ต่อความส�าเร็จของแผนงานเท่านั้น แต่ยังส่ง
ผลกระทบทางลบต่อชือ่เสยีงของส�านักงานและ/
หรอืต่อยนูเิซฟด้วย ในระหว่างการด�าเนนิโครงการ 
ผูจ้ดัการต้องค�านงึถงึความจ�าเป็นในการส่ือสาร
ถงึสถานะของโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิง่หาก
มีการปรับเปลี่ยนใด ๆ เกิดขึ้น ซึ่งการสื่อสารนี้
จะต้องครอบคลมุทัว่ถงึทัง้ทมีตลอดจนผู้บรหิาร
ระดับสูงและพนัธมติร การสือ่สารกบัผูม้ส่ีวนได้
ส่วนเสยีประเภทต่าง ๆ  มจีดุประสงค์ทีแ่ตกต่าง
กัน ‘RACI’ (ซึ่งย่อมาจาก Responsible, 
Accountable, Consulted, Informed) คือ

• เครื่องมือการบริหารจัดการที่ใช้เพ่ือช่วยให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกโครงการเข้าใจบทบาท
และความรับผิดชอบของตนและของสมาชิก
โครงการอืน่ ๆ  การวิเคราะห์แบบ RACI ไม่เพียง
แต่เป็นประโยชน์ในการก�าหนดขอบเขตความ
รบัผดิชอบเท่านัน้ แต่ยงัช่วยก�าหนดการสือ่สาร

ข้ามภาคส่วน /การสื่อสารในภาคส่วนระหว่าง
การด�าเนินแผนงาน:
• Responsible: บคุคลทีท่�าหน้าทีดู่แลและ

รบัผดิชอบในการด�าเนินกจิกรรมหรอืด�าเนนิ
งานให้ส�าเร็จลุล่วง

• Accountable: บุคคลที่ท�าหน้าที่ในการ
ตัดสินใจในท้ายที่สุด

• Consulted: บุคคลที่ท�าหน้าที่ในการให้
ค�าแนะน�าซึง่จะส่งผลต่อการด�าเนนิกจิกรรม

• Informed: บุคคลท่ีต้องทราบถึงข้อมูล
เกี่ยวกับการตัดสินใจหรือการด�าเนินการ

• ผู้จัดการมีความรับผิดชอบในการรับประกันว่า 
เจ้าหน้าทีร่ะดบัสงูของส�านกังานทราบถึงค�าขอ
เรือ่งการส่ือสารและมโีอกาสทบทวนค�าขอต่าง ๆ  
ก่อนทีจ่ะส่ือสารกบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี นอกจาก
นีค้วรมกีารประสานงานการสือ่สารตลอดท่ัวทัง้
ส�านกังาน (และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในส�านกังาน
ใหญ่ เช่น หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับผู้ให้ทุน) 
เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับการ
ส่ือสารอย่างเพยีงพอและสม�า่เสมอเมือ่ต้องการ

    ทรัพยากรทางการเงินหรือ 
งบประมาณ

• ทรพัยากรทางการเงนิมผีลโดยตรงต่อการบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน ผู้จัดการแผนงาน
จะต้องสร้างความเช่ือมัน่ว่า มีทรพัยากรทางการ
เงนิเพยีงพอทีจ่ะบรรลผุลสมัฤทธิท์ีว่างไว้รวมทัง้
บรรลุความคุ้มค่าของเงิน ความคุ้มค่าของเงิน 
คอื การสร้างผลกระทบทีม่ากทีส่ดุเพือ่ให้คุม้ต่อ
ทุกเม็ดเงินที่ใช้ไปในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของเด็ก ความคุ้มค่าของเงินไม่ได้หมายถึงการ
จ่ายในราคาที่ต�่าที่สุด แต่หมายถึงความมุ่งมั่น
ท่ีจะท�าความเข้าใจว่า อะไรคือแรงผลักดันค่า
ใช้จ่ายและตรวจสอบให้แน่ใจว่า เราจะได้รับ
คุณภาพทีต้่องการในราคาทีต่�า่ทีสุ่ด ยิง่ไปกว่านัน้ 
พันธมิตรของยูนิเซฟจะต้องเข้าใจถึงความคุ้ม
ค่าของเงินด้วย
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• จะต้องมีการติดตามผลการด�าเนินการทางการ
เงินทั้งหมดของแผนงาน เรามีงบประมาณ
เพียงพอที่จะสนับสนุนแผนงานตามที่วางแผน
ไว้หรือไม่? เราใช้ทรพัยากรทีม่อียู่ตามทีว่างแผน
ไว้หรือไม่?
• เงินทุน หากแผนงานไม่มีความม่ันคง

ด้านงบประมาณ ผูจั้ดการจะต้องหาเงนิทนุ
เพิม่เตมิเพือ่ให้สามารถด�าเนินกิจกรรมของ
แผนงานนั้นได้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว หมายถึง
การส่งข้อเสนอโครงการไปยังผู้ให้ทุนเพ่ิม 
หรือการเข้าถึงทุนซึ่งมีการจัดสรรภายใน
โดยยูนิเซฟ (เช่นเงินทุนส�าหรับประเด็น
เฉพาะ (thematic funds)

• บ่อยครัง้ทีแ่ผนงานพฒันาขึน้จากสมมตฐิาน
ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณที่มีอยู่ ผู้จัดการ
จะตรวจสอบว่า มีการจัดหาเงินทุนตาม
แผนหรือไม่เพื่อพิจารณาว่าจะต้องมีการ
ระดมทุนและ/หรือต้องปรับเปลี่ยนแผน
งานก่อนที่จะมีเงินทุนพร้อมใช้งานหรือไม่

• การใช้งบประมาณและทรพัยากร การจ่าย
เงินให้กับแผนงานเกิดขึ้นโดยการออกงบ
ประมาณในระบบการเงิน (ระบบ VISION 
ในยูนิเซฟ) เมื่อจัดสรรงบประมาณแล้ว 
ผู้จัดการจะจัดสรรงบประมาณส�าหรับ
กิจกรรมที่วางแผนไว้ ซึ่งจะมีการจัดท�า
เกณฑ์และระเบยีบเกีย่วกบัการจดัหาต่าง ๆ  
(ค�าสั่งซื้อ สัญญาบริการ เป็นต้น) รวมทั้ง
การสรรหาเจ้าหน้าทีใ่นกจิกรรมท่ีวางแผนไว้ 
ซึ่งจะช่วยให้ผู้จัดการสามารถติดตามการ
ใช้เงินและทรัพยากรได้

• ต้องมีการติดตามอัตราการใช้งบประมาณ
โดยเทยีบกบัค่าใช้จ่ายของกจิกรรมทีว่างแผน
ไว้ก่อนหน้า รวมถงึต้องมกีารตดิตามอตัรา
หรือความถี่ในการด�าเนินกิจกรรม เงินทุน 
(grant) ที่ต้องใช้ภายในช่วงเวลาที่ก�าหนด 
และการจดัการเงนิทนุเพือ่ให้สามารถตดัสิน
ใจเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนได้ทันเวลา ทั้งนี้ 
ปัญหาเก่ียวกับการใช้งบประมาณใด ๆ 
จะต้องน�าไปหารือกับผู้ให้ทุน

• ผู้จัดการจะต้องติดตามและประมาณการ
เงินสดที่ต้องใช้ต่อไตรมาส (ตัวอย่างเช่น 
จ�านวนเงินที่ต้องโอนให้กับพันธมิตรการ
ด�าเนินงานหรือจ่ายให้กับผู้ถูกว่าจ้างใน
พืน้ที)่ ซึง่ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิจะต้องได้รบั
ข้อมูลเหล่านี้ให้แน่ใจได้ว่า มีเงินสดเพียง
พอในบัญชีธนาคารในประเทศ ซึ่งท�าให้
สามารถช�าระเงินและโอนเงินได้ทันเวลา
เพือ่หลกีเลีย่งความล่าช้าในการด�าเนนิการ

ติดตามความก้าวหน้า ข้อจ�ากัด และ
โอกาส

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ความส�าคัญกับการ
มข้ีอมลูเพยีงพอต่อการยกระดบัการตัดสนิใจ ซึง่รวม
ไปถงึการตดิตามความก้าวหน้าและการบรหิารจดัการ
ในรูปแบบที่ท�าให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
การตดิตามแผนงานและความก้าวหน้าของการด�าเนนิ
การเป็นส่วนส�าคัญของการบริหารจัดการแผนงาน
ประจ�าวันของคุณ (จะอธิบายถึงหัวข้อนี้เพิ่มเติมใน
บทที่ 4) ซึ่งการติดตามรวมไปถึงการวิเคราะห์
ข้อจ�ากัดและโอกาสต่าง ๆ ซ่ึงอาจต้องทบทวน
ยุทธศาสตร์แผนงานอีกครั้ง หรือแม้แต่น�าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงการออกแบบแผนงาน การติดตาม
จะเกิดขึ้นในระดับต่าง ๆ ตามที่แสดงในภาพที่ 3.5

ขณะที่การวัดผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นมีความส�าคัญ 
การติดตามวิธีการด�าเนินการแผนงานก็ส�าคัญเช่น
เดียวกัน ซ่ึงข้อมูลนี้จะท�าให้เข้าใจได้ว่าเหตุใด 
ผลสัมฤทธิ์บางอย่างจึงสามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้
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ผู้จัดการยูนิเซฟจะต้องติดตามการใช้ปัจจัยน�าเข้า
(input) และทรพัยากรอย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้ตดิตาม
ความก้าวหน้าของกิจกรรมและการส่งมอบผลผลิต 
(output) นีค่อืกระบวนการทีเ่รยีกว่าการตดิตามผล
การด�าเนนิงาน ซึง่การตดิตามหมายถงึการตรวจสอบ
ว่า กิจกรรมด�าเนินการไปอย่างไร รวมทัง้ประสิทธิภาพ
ด้านเวลา การจดัสรรและการใช้ทรพัยากร นอกจาก
นี ้การติดตามยงัเชือ่มโยงการด�าเนนิงานไปยงัหน่วย
งานที่มีความรับผิดชอบโดยเฉพาะ โดยการทบทวน
ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นอย่างสม�่าเสมอเทียบกับ
แผนงาน ท�าให้ผู้จัดการสามารถประเมินสถานะ
ของการด�าเนินงานและพิจารณาได้ว่าต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนหรือไม่

ทั้งนี้ กิจกรรมหรือการด�าเนินการต่าง ๆ ที่ผู้จัดการ
ตดิตามจะแตกต่างกันไปตามยทุธศาสตร์การด�าเนนิ
การและรูปแบบที่เลือกใช้ ตัวอย่างเช่น แผนการ
ตดิตามผลผูใ้ช้ปลายทางและการตดิตามการส่งมอบ

พัสดุและอุปกรณ์อาจไม่สามารถใช้ได้กับแผนงานที่
ให้ความส�าคญักบัการจดัท�าข้อมลูหลกัฐาน นโยบาย 
และการรณรงค์ให้ความรู้

นอกเหนือจากการติดตามความพร้อม การใช้ปัจจัย
น�าเข้าและการด�าเนนิกจิกรรมแล้ว การตดิตามแผน
งานในขัน้ตอนนีย้งัจ�าเป็นส�าหรบัการด�าเนินการส่วน
อื่น ๆ ด้วยเช่นกัน ได้แก่

• การปฏิบัติตามข้อก�าหนดการให้เงินทุน
• งบประมาณ
• ขอบเขต
• เวลา
• การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
• การบริหารจัดการพันธมิตร
• การบริหารจัดการสัญญา
• การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ผลผลิต

ผลลัพธ์

กิจกรรม

ปัจจัยนําเข้า

•  ผลกระทบที่เกิดขึ้นทันทีของผลผลิตที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย

•  ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกิดขึ้น

•  หน้าที่ของบุคลากรในการแปลงปัจจัยนําเข้าให้เป็นผลผลิต

•  การพัฒนาระยะยาวและครอบคลุมในสังคม  
ผลกระทบ

•  ทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคลและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 

การติดตาม
ผลสัมฤทธิ์

 

การติดตาม
การดําเนินงาน

ภาพที่ 3.5. ระดับของการติดตาม 
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ตารางที่ 3.5 ให้รายการตรวจสอบหลักพึงปฏิบัติและค�าถามที่จ�าเป็นต้องใช้ในการติดตามทรัพยากรและการประเมิน
การด�าเนินงาน

ตารางที่ 3.5. รายการตรวจสอบหลักพึงปฏิบัติในการดําเนินการติดตามผล  
หมายเหตุ: รายการบางอยางอาจใชไมไดกับแผนงานระดับประเทศท้ังหมด

ข้อกําหนด
การให้ทุน

 • การดําเนินแผนงานเปนไปตามขอกําหนดของผูใหทุนหรือไม?

• มีการบันทึกและจัดเก็บขอมูลและเอกสารท่ีจําเปนสําหรับการทํารายงานสําหรับผูใหทุนไม? 

งบประมาณ
 • แผนงานใชเงินสด (เงินทุน) หรืองบประมาณไปตามท่ีคาดการณ (ตรงตามวัตถุประสงคและตามกรอบเวลาท่ีคาดไว) หรือไม?

• ผูใหทุนใหการสนับสนุนตามที่คาดการณไวหรือไม?

ข้อกําหนด
(ขอบเขต)

 • กิจกรรมที่ตองการดําเนินการใหเสร็จสมบูรณเพ่ือสงมอบผลผลิตนั้นเกิดขึ้นจริงและมีการวัดผลหรือไม?

• ตัวชี้วัดที่ระบุไวในแผนงานเหมาะสมในการวัดความกาวหนาหรือไม?

• คุณสามารถปองกันไมใหเกิดเหตุการณที่ 'ขอบเขตของงานขยายออกเรื่อยๆ ( scope creep)' ซึ่งนําไปสู

 การทํากิจกรรมเพิ่มไดอยางไร? 

• กิจกรรมนําไปสูผลผลิตตามที่ตองการหรือไม?

• มีอุปสรรคที่ไมคาดคิดที่สงผลตอการเกิดผลผลิตตามตองการหรือไม?

• ผลผลิตที่ออกมาสามารถแกไขปญหาความไมเทาเทียมและความเสี่ยงที่เด็กกลุมเปราะบางที่สุดกําลังเผชิญหรือไม?

 

เวลา

 • การดําเนินกิจกรรมเกิดข้ึนภายในกรอบเวลาที่กําหนดไวหรือไม?

• มีหมุดหมายสําคัญ (milestone) เกิดข้ึนตามแผนหรือไม หรือกําลังอยูในระหวางการดําเนินการ? 

• มีปญหาเกิดขึ้นในชวงเวลาสําคัญของการดําเนินกิจกรรมใหเสร็จสมบูรณหรือไม?

• ตองใชเวลาการทํางานเพิ่มขึ้นเพื่อใหกิจกรรมเสร็จสมบูรณตามกําหนดเวลาหรือจะตองใหสมาชิกในทีม

 ทํางานลวงเวลาเพื่อใหกิจกรรมเสร็จตรงตามกําหนดเวลาหรือไม?

การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่

 • เจาหนาที่มีประสิทธิภาพตามแผนศักยภาพการปฏิบัติงาน (performance plans) และระบบการปฏิบัติงานเจาหนาที่

 แบบมุงผลสัมฤทธิ์หรือไม?

• การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนไปตามท่ีวางแผนไวหรือไม?

• มีการระบุปญหาดานความรู ทักษะ ทัศนคติ สภาพแวดลอมท่ีเอื้ออํานวย เปนตน หรือไม? 

• มีการฝกอบรม/การสอน/การใหคําปรึกษาเพ่ิมเติมหรือไม? 

• ขวัญกําลังใจของทีมลดลงหรือไม?

 

การบริหารจัดการ
พันธมิตร

 • พันธมิตรรองขอทรัพยากรตามท่ีวางแผนไวหรือไม?

• มีการดําเนินกิจกรรมประกันคุณภาพเพื่อใหแนใจวา รายงานของพันธมิตรมีความถูกตองแมนยํา มุงผลสัมฤทธิ์ 

 และใชเงินทุนตามวัตถุประสงคหรือไม?

• พันธมิตรรายงานผลการดําเนินงานตามท่ีกําหนดไวหรือไม?

• มีการทบทวนความรวมมือกับพันธมิตรตามท่ีกําหนดหรือไม?

• พันธมิตรมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (accountability) ตอประชากรที่ไดรับผลกระทบหรือไม?

• มีการรายงานการโอนเงินในเวลาท่ีเหมาะสมหรือไม?

การบริหาร
จัดการสัญญา

 • ผูรับเหมาหรือผูวาจางจัดสงงานตรงตามเวลาและมีคุณภาพตามที่กําหนดไวในสัญญาหรือไม?

การติดตาม
ผู้ใช้งานคนสุดท้าย

• บริการและผลิตภัณฑถูกสงไปยังกลุมเปาหมายตามท่ีวางแผนไวหรือไม?

• บริการและผลิตภัณฑที่จัดสงสรางผลกระทบที่ไมไดตั้งใจตอชุมชนหรือไม?

• คุณภาพของบริการและผลิตภัณฑเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดหรือไม?

การบริหาร
จัดการพัสดุ

 • มีการสั่งซื้อพัสดุในปริมาณตามขอกําหนดหรือไม?

• มีการดําเนินงานดานโลจิสติกสและคลังสินคาสําหรับขนสงและจัดเก็บพัสดุหรือไม?

• มีพัสดุพรอมสําหรับการดําเนินแผนงานหรือไม?
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• ปรับแผนงานให้ดียิ่งขึ้น
• ปรับเปลี่ยนการดําเนินงาน

• ติดตามและควบคุมปัจจัยนําเข้า (inputs)
• ติดตามความก้าวหน้าตามหมุดหมาย
 สําคัญที่วางไว้
• ระบุการปรับเปลี่ยนที่ต้องการ
• จัดทําเอกสารการปรับเปลี่ยนต่าง ๆ 
 เพื่อการรายงานและเผยแพร่ 
• ติดตามและรายงานการดําเนินการตาม
 ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลง
• วิเคราะห์ผลกระทบเกี่ยวกับทรัพยากร
 คุณภาพและเวลาที่กําหนด
• ดําเนินการหารือกับพันธมิตรถึงการ
 ปรับเปลี่ยนและผลกระทบเกี่ยวกับข้อ
 ตกลงการให้ทุน

การติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนงาน

ขัน้ตอนที่ 3. ดําเนินการปรับเปลี่ยนและแก้ปัญหา
  เพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ํา

ในการบรหิารการด�าเนนิงาน อาจมี
อุปสรรคบางประการที่ขัดขวางความ

คืบหน้าและจะต้องมกีารปรับแผนงาน แผนการ
ด�าเนินกิจกรรมและยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน

การปรับเปลี่ยนและด�าเนินการแก้ไขเพ่ือป้องกัน
ความผิดพลาดซ�้าอย่างต่อเนื่องเป็นหัวใจส�าคัญใน
การจัดการแผนงานที่ดี ซึ่งประกอบด้วย:

• การปรับเปลี่ยนแผนงานให้ดียิ่งขึ้น
• การปรบัยทุธศาสตร์และรปูแบบการด�าเนนิงาน

การปรับแผนงานให้ดียิ่งขึ้น

การปรับเปลี่ยนแผนงานเพื่อป้องกันความผิดพลาด
ซ�้าจะถูกบันทึกไว้ด้วยการปรับแก้แผนงาน และ
เอกสารยทุธศาสตร์แผนงานให้เป็นปัจจบุนัตามความ
เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการปรับแก้สมมติฐานท่ีใช้ใน
การพฒันาแผนหากสมมตฐิานเหล่านัน้มกีารเปลีย่นแปลง 
และอาจรวมถงึการปรับแก้ยทุธศาสตร์และกจิกรรม
เพื่อให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ดีขึ้น การปรับแก้
แผนการท�างานให้เป็นปัจจุบันท�าให้เกิดการเรียนรู้
ต่อเนื่องและสร้าง ‘ความพร้อมในถูกการประเมิน’

นอกจากนี้ คุณอาจต้องปรับเปลี่ยนเครื่องมือหลัก
ภายในช่วงปีเพือ่ให้เครือ่งมอืยังคงสะท้อนเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 
ซึง่ควรมกีารประชมุผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีหลกัหรอืการ
ทบทวนแผนงานประจ�าปี (ทุกไตรมาสและทุกหกเดอืน) 
เพ่ือสร้างความมั่นใจว่า การด�าเนินงานจะเกิดขึ้น
ตามแผนท่ีวางไว้ และกรอบผลสัมฤทธ์ิ ทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลงและแผนการติดตามยังคงมีความ
สอดคล้องและทันสมัยอยู่เสมอ

 

การปรับเปลี่ยนการด�าเนินงาน

ผู้จัดการควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการส่ือสารถึง
การปรับเปลี่ยนกับเจ้าหน้าที่แผนงาน ฝ่ายบริหาร
ของยูนิเซฟและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสมหรอืไม่ ซึง่การวิเคราะห์ว่า การปรับเปล่ียน
จะมผีลต่อขีดความสามารถของยนูเิซฟในการปฏบัิติ
ตามข้อก�าหนดการให้ทุนจากผู้ให้ทุนมีความ
ส�าคัญอย่างยิ่ง ในกรณีที่การปฏิบัติตามข้อก�าหนด
มีความเส่ียงหรือการด�าเนินแผนงานอาจใช้เวลา
มากกว่าช่วงเวลาการให้ทนุ ควรมกีารหารอืถงึความ
ท้าทายและโอกาสต่าง ๆ กับผู้ให้ทุนให้เร็วที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้
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ขั้นตอนต่อเนื่อง
• การวิเคราะห์และบรรเทาความเสี่ยง
• การสร้างความเช่ือมั่นถึงการถ่ายทอดความรู้และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตลอดการด�าเนินงาน จะต้องมีการ
วิเคราะห์และบรรเทาความเสี่ยงที่อาจ

ขัดขวางการบรรลุสัมฤทธิ์ผล อีกทั้งผู้จัดการ
ต้องเป็นผู้วางกลไกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์และการแลกเปลี่ยนความรู้

การวิเคราะห์และบรรเทาความเสี่ยง

ผูจ้ดัการจะมคีวามมุง่มัน่อย่างต่อเนือ่งในการวเิคราะห์
และบรรเทาความเสีย่งท่ีอาจขดัขวางการบรรลสุมัฤทธ์ิ
ผล ขณะเดียวกัน ผู้จัดการต้องพยายามสร้างสมดุล
ระหว่างความเส่ียงกับต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกบัการบรรเทา
ความเสี่ยงและมูลค่าที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยการติดตามและ
การประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อผลการบรรลุ
ความส�าเร็จเป็นระยะ โดยด�าเนินมาตรการต่าง ๆ 
เพือ่ลดความเสีย่งทีไ่ม่พงึประสงค์ (รวมทัง้มาตรการ
เตรยีมความพร้อม) และเพ่ือสร้างโอกาสให้มากทีส่ดุ 
การบรหิารความเส่ียงในบรบิทนีใ้ช้กับการประเมนิซ�า้ 
(re-assessment) และการปรับเปล่ียนในส่วนท่ี
เกีย่วข้องกบัความเสีย่งต่อเดก็และผูห้ญงิ และในส่วน
ของความเสีย่งต่าง ๆ  ที่จะเกดิขึน้กบัการด�าเนนิงาน
แผนงานอีกด้วย ในขั้นตอนการวางแผน (ดูบทที่ 2) 
คณุจะต้องระบถุงึความเสีย่งทีจ่ะส่งผลต่อความส�าเรจ็
ของแผนงาน พร้อมกับประเมินความเป็นไปได้และ
ผลกระทบของความเส่ียงเหล่านัน้ ก�าหนดมาตรการ
ตอบสนองความเสี่ยงและบันทึกทุกส่ิงที่กล่าวมา
ทั้งหมดนี้ในตารางการติดตามความเสี่ยงและการ
แก้ปัญหา

ในระหว่างการด�าเนนิแผนงาน ผูจ้ดัการจะต้องตดิตาม
และรายงานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ 

การประเมนิความเสี่ยงใหม ่ๆ  ทีจ่ะเกิดขึน้เปน็ระยะ
มคีวามส�าคัญอย่างยิง่เช่นกนั อย่างไรกต็าม ผูจ้ดัการ
จะต้องพยายามสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยง
กบัต้นทนุในการรบัมอืกบัความเสีย่งและมลูค่าท่ีเกิด
จากการเผชิญความเส่ียง ภาพที่ 3.6 (หน้าถัดไป) 
แสดงค�าถามพื้นฐานเกี่ยวกับความเสี่ยงในแง่ต้นทุน
และผลการด�าเนินงาน

การประชุมเป็นระยะกับพันธมิตรการด�าเนินงาน
เพื่อหารือถึงความเสี่ยงและมาตรการบรรเทาความ
เสี่ยงเป็นหนึ่งในหน้าท่ีส�าคัญของผู้จัดการแผนงาน 
ดูตารางการติดตามความเสี่ยงและการแก้ปัญหา 
(ดูบทที่ 2, เครื่องมือ E) ระหว่างการทบทวนแผน
งาน การทบทวนความเสี่ยงและการวางยุทธศาสตร์
ตอบสนองความเสี่ยงที่คาดไว้

ประเมนิระดบัความเสีย่งในปัจจบุนัและบนัทกึลงใน
ตารางความเสี่ยงภายใต้วันที่ปัจจุบัน (ตามที่แสดง
ในตารางที่ 3.6 หน้าถัดไป) เป็นไปได้หรือไม่ที่ความ
เสีย่งทีร่ะบไุว้ก่อนหน้าน้ีจะไม่เกดิขึน้หรือลดน้อยลง
จนถึงขั้นที่ไม่จ�าเป็นต้องติดตามอีกต่อไปหรือไม่? 
หากเป็นเช่นนัน้ ให้แก้ไขตารางความเส่ียงเพือ่สะท้อน
ถงึความเปลีย่นแปลงนี ้หรือ บางคร้ัง ความเสีย่งอาจ
เกิดผลกระทบน้อยหรือมากกว่าท่ีคาดไว้ หรืออาจ
เป็นไปได้ว่า ความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้
ในตอนแรกจะเกิดขึ้น หากเป็นเช่นนั้น ให้เพิ่มความ
เปลีย่นแปลงเหล่านีล้งในตารางและปรบัปรงุยทุธศาสตร์
การบรรเทาความเสี่ยงหรือพัฒนายุทธศาสตร์ 
ใหม่ ๆ ขึ้น ตรวจสอบให้มั่นใจว่า การเปลี่ยนแปลง
เหล่านีอ้ยูใ่นตารางแล้ว ใช้ตารางในการทบทวนความ
เสีย่งและพจิารณาว่าจะต้องปรบัอะไรบ้างในยทุธศาสตร์
และแผนการท�างาน
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• เราเข้าใจถึงความเสี่ยงที่แผนงาน
 เผชิญอยู่หรือไม่?
• เราทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับเด็ก
 ทัง้หญิงและชาย และผู้หญิงหรือไม่?
• เราทราบถึงความเสี่ยงหลักของเราหรือไม่?
• เรายอมรับความเสี่ยงในระดับที่ถูกต้อง
 เหมาะสมหรือไม่?
• เราทราบหรือไม่ว่าความเสี่ยงของเรา
 ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง?

• เราให้ความสําคัญหรือใส่ใจกับความเสี่ยง
 ที่จะสร้างปัญหาหรือไม่? 
• มาตรการบรรเทาความเสี่ยงของเรา
 ซ้ําซ้อนกันหรือไม่? 
• เรามีทักษะจําเป็นต่าง ๆ ที่ต้นทุนที่

 เหมาะสมหรือไม่?
• เราได้ใช้เทคโนโลยีเต็มที่เพื่อบริหาร
 ความเสี่ยงหรือไม่?
• เราสามารถใช้ยุทธศาสตร์ทางเลือกอื่น ๆ
 เพื่อลดต้นทุนได้หรือไม่?

• ความเสี่ยงที่คาดการณ์ไว้สอดคล้องกับ
 ยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์หรือไม่? 
• ความเสี่ยงเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสัมฤทธิ์ผล
 สําหรับเด็กผู้หญิง เด็กผู้ชายและผู้หญิงหรือไม่?
• เรากําลังติดตามความเสี่ยงเพื่อให้ได้มาซ่ึง
 แนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการหรือไม่? 
• เรามีความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อยกระดับ
 ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบหรือไม่?
• การบริหารความเสี่ยงทําให้ดําเนินงาน
 ได้ช้าลงหรือช่วยให้เร็วขึ้น?

ต้นทุน

ผลสัมฤทธิ์ความเสี่ยง
ผลสัมฤทธิ์ความเสี่ยง

ต้นทุน

ภาพที่ 3.6. เชื่อมโยงการรับมือความเสี่ยงกับตนทุนและผลสัมฤทธิ์

ต้นทุน

ความเสี่ยง ผลสัมฤทธิ์

ตารางที่ 3.6. ตารางติดตามความเสี่ยงและการแกปญหา

คําอธิบายผล
สัมฤทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยง
(7-12 อันดับแรก
ของแผนงานหรือแผนงาน
หลักหรือ/ส่วนแผนงาน)

ระดับความเสี่ยงคงเหลือ (RESIDUAl RISK LEVEL)
(สันนิษฐานว่าจะมีการดําเนินการแก้ไข)
ความน่าจะเป็น (L); ผลกระทบ (I)

ยุทธศาสตร์
การรับมือความเสี่ยงวันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3

L = 3

I = 3

L = 2

I = 3

L = 

I =

L = 4

I = 3

L = 5

I = 4
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ทัง้น้ี ความเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกบัเด็กและผูห้ญิง มแีหล่ง
ข้อมูลเฉพาะจ�านวนมากในการติดตามความเสี่ยง 
(เช่น อนัตรายเฉพาะด้านหรอืความเสีย่งจากภยัหลาย
ด้านจากภยัพบิตัแิละความขดัแย้ง) ความท้าทายคอื
จะต้องด�าเนนิการตรวจสอบถงึความเปลีย่นแปลงใด 
ๆ ที่เกิดขึ้นในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นระยะ

ในขั้นตอนการด�าเนินงานนั้น การมีตารางวิเคราะห์
ที่พร้อมใช้งานจะช่วยให้:
• สามารถใช้มาตรการรับมือได้ทันที 
• มีความเข้าใจเกี่ยวกับความเส่ียงในการ

ปรับเปลี่ยนแผนงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากจะต้อง
เพิ่มกิจกรรมใหม่ ๆ เหล่าน้ีลงในแผนงาน
เพื่อบรรเทาความเสี่ยง 

• มีความเข้าใจเพ่ิมขึ้นในการด�าเนินการเพื่อ
จุดประสงค์ของการแลกเปลี่ยนความรู้

การสร้างความเชือ่ม่ันถงึการถ่ายทอด
ความรู้และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ของการแลกเปลี่ยนความรู้มีหลายด้าน 
ซึ่งรวมถึง:
• ประสทิธภิาพทีเ่พิม่ขึน้และค่าใช้จ่ายทีล่ดลงผ่าน

ศักยภาพที่ได้รับการหนุนเสริมในการรับมือ
ปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่อย่างรวดเร็ว 

• ความสามารถในการระดมความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ได้อย่างทนัท่วงท ีหลกีเลีย่งความ
ผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้าและการด�าเนิน
การที่ซ�้าซ้อน 

• การปรับใช้แนวทางแบบบรูณาการในการด�าเนนิ
แผนงานโดยการสร้างชมุชนและเครอืข่ายประเดน็
ที่เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนและพื้นที่ต่าง ๆ 

• การเตรยีมความพร้อมบคุลากรของยนูเิซฟด้าน
ความรู้และแนวทางที่จ�าเป็นในการด�าเนินงาน
สถานการณ์เด็กอย่างมีประสิทธิภาพ

• ยกระดับการแลกเปลี่ยนความรู้ในการด�าเนิน
แผนงานระหว่างประเทศก�าลงัพฒันา (South-
South knowledge exchange) 

• ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่เป็นผลจาก
วัฒนธรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง

ตามที่แสดงไว้ในภาพที่ 3.7 (หน้าถัดไป) จุดเริ่มต้น
ต่าง ๆ  ในการเรยีนรูเ้ชิงองค์กรจะปรากฏขึน้ระหว่าง
การด�าเนนิแผนงาน การตรวจสอบภายใน (internal 
audit) และการทบทวนการบริหารจัดการ 
(management reviews) เป็นโอกาสที่จะท�าให้
มั่นใจได้ถึงความพร้อมของกระบวนการและเครื่อง
มอืในการควบคุมและการบรหิารจัดการ การตดิตาม
ผลการด�าเนินงานจะด�าเนินต่อไปและจะติดตามผล
การด�าเนินกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ 
(ดูบทที่ 4 ส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ติดตามผล) การทบทวนและการประเมินแผนงาน
ช่วงกลางและเมือ่ส้ินสดุแผนงานให้ความส�าคญัเป็น
พิเศษกับผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงถือเป็นพื้นที่ส�าคัญส�าหรับ
การเรยีนรูแ้ละการแก้ไขเพือ่ป้องกนัความผิดพลาดซ�า้ 
(ดูบทที่ 5 ส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ประเมินผล) ในระหว่างการด�าเนินแผนงาน ผูจ้ดัการ
ควรด�าเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า แผนงานมีความ
พร้อมในการถูกประเมิน (evaluation ready) 
ด้วยการตรวจสอบว่า:
• มีการบันทึกและจัดท�าเอกสารแผนการด�าเนิน

งาน และการปรับเปลี่ยนต่าง ๆ 
• มกีารเลอืกตวัชีวั้ด มกีารเกบ็ข้อมลูเพือ่ประเมนิ

ถึงการบรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
• มีการวิเคราะห์และรายงานผลการด�าเนินงาน 
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ภาพที่ 3.7. การใชขอมูลจากผลการดําเนินงานเพื่อการเรียนรูเชิงองคกร (organizational learning)

กิจกรรม ผลลัพธ์
ระยะกลาง

ผลลัพธ์
สุดท้าย

การประเมินระยะกลางการตดิตามผลการดําเนนิงาน

การตรวจสอบ
ภายในและ

การทบทวน
การดําเนินงาน

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
• การวางแผนเพื่อผลสัมฤทธ์ิ
• การดําเนินงาน

สิ้นสุด
การประเมิน
โครงการ

 

การดําเนินแผนงานแบบทําซ้ํา
(Iterative programme implementation)

ผลลัพธ์ผลผลิต

• การบริหารผลการดําเนินงาน 
• การเรียนรู้และการลงมือทํา

แหล่งข้อมูลส�าคัญ
Mayne, John, ‘Best Practices in การบริหารและการจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์: A review of experience. 
A report for the United Nations Secretariat, Volume 1: Main Report, July 2007, pp. 35−40.

Knowledge Exchange

Supply Manual

E-Human Resources Handbook

Division of Financial and Administrative Management policies and procedures

UNICEF Procedure for Country and Regional Office Transfer of Resources to Civil Society Organizations, 2015.

HACT Policy and Procedure:

1. UNICEF HACT Policy, 2015.

2. UNICEF HACT Procedure, 2015.

Programme Policy and Procedure Manual, Chapter 4, Programme Implementation & Management.
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การติดตามผลสัมฤทธิ์

บทที่

คุณจะทราบได้อย่างไรว่าคุณบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในแผนงานแล้ว? การติดตามผล
ช่วยให้ผู้จัดการทราบได้ว่า การด�าเนินงานต่าง ๆ ก�าลังเปน็ไปด้วยดี การติดตามผลถือเปน็องค์
ประกอบส�าคัญของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงเปิดโอกาสในการติดตามทั้งการด�าเนินงานและ
ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม โครงการหรือแผนงาน แผนการติดตามที่มีรายละเอียดครบถ้วนควบคู่
ไปกับการใช้กรอบผลสัมฤทธิ์จะช่วยให้ผู้จัดการสามารถติดตามตัวช้ีวัดและเป้าหมาย เก็บหลักฐาน
การเปลี่ยนแปลง (หรือกรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น) และรายงานความก้าวหน้าจนถึงปัจจุบัน

  จะใช้บทนี้เมื่อไหร่:

• เมื่อมีการติดตามกรอบผลสัมฤทธิ์
• เมื่อพัฒนาแผนการติดตามผล
• ก่อนด�าเนินการติดตามผล
• เมื่อต้องการทราบว่า จะติดตามอะไรบ้าง

  ใครควรใช้บทนี้:

• เจ้าหน้าที่ของยูนิเซฟทุกคน โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ผู้เชี่ยวชาญ/เจ้าหน้าที่แผนงาน 

• ผู้เช่ียวชาญด้านการวางแผนและการติดตามและ
ประเมินผล

• พันธมิตรการด�าเนินงาน

ภาพรวมของบทนีใ้นส่วนท่ีเก่ียวข้องกับขัน้
ตอนและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง:

  ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1. ปรกึษา ขอความเหน็เกีย่วกบักรอบผลสมัฤทธิ์ 
ขั้นตอนที่ 2. วางแผนการติดตามผล
ขั้นตอนที่ 3. เลือกเครื่องมือและแนวทางการติดตามผล
ขั้นตอนที่ 4. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 5. สื่อสารและรายงานผลการที่ค้นพบ
ข้ันตอนท่ี 6. การด�าเนินการแก้ไขเพ่ือป้องกันความผิด

พลาดซ�้า

  เครื่องมือ

เครื่องมือ G. แผนการติดตาม (บทที่ 2)
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ภาพรวม
ในบทที่ 2 ที่ผ่านมา เราได้เรียนรู้ถึงวิธีการสร้างกรอบผลสัมฤทธิ์และแผนการติดตาม
ผลส�าหรับแผนงานของคุณตามล�าดับ ทัง้นี้ แผนการด�าเนินงานเปน็เครื่องมืออ้างอิง
ส�าคัญส�าหรับผู้จัดการในการติดตามผล การรายงาน และการประเมินผล ในบทนี้ 
เราจะศกึษาวธิกีารใช้แผนการตดิตามผลและเครื่องมอือื่น ๆ  เพื่อตดิตามโครงการตา่ง ๆ  
ที่ได้รับการสนับสนุนจากยูนิเซฟ

การติดตามคืออะไร? 

monitoring: | ˈmɒnətərɪŋ | v.
การติดตามผลคือการสังเกตและบันทึกกิจกรรมที่
เกิดขึ้นในโครงการหรือแผนงานอย่างต่อเนื่อง

การติดตามผลเป็นกระบวนการของการรวบรวม
ข้อมูลประเด็นส�าคัญรวมทั้งผลกระทบเชิงลบที่คาด
ไม่ถงึในโครงการหรือแผนงานระหว่างการด�าเนนิงาน

การติดตามคือการตรวจสอบว่า กิจกรรมและ
ผลสมัฤทธิข์องการด�าเนนิงานมคีวามคบืหน้าอย่างไร
บ้าง “การติดตามคือการสังเกตการณ์อย่างมี
จดุประสงค์และมรีะบบ”14 และยงัหมายถึงการหารอื
กบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเพือ่ท�าความเข้าใจถงึความ
ก้าวหน้าของกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ความท้าทาย 
อปุสรรคและยทุธศาสตร์ทีผู่ม้ส่ีวนได้ส่วนเสียระบไุว้ 
เพื่อให้มั่นใจว่า แผนงานจะด�าเนินการต่อเนื่องไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่วางไว้การหารือเหล่านี้ยังรวมไปถึงการ
รับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหลัก ส�าหรับยูนิเซฟนั้น ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีหลกัคอืผูห้ญงิและเดก็ (ตามความเหมาะสม
และความสามารถในการเข้าร่วม) ผู้จะให้ข้อมูลว่า 
ข้อเสนอแนะของพวกเขาถกูน�าไปด�าเนนิการอย่างไร 
ซึง่กระบวนการนีเ้ป็นไปตามแนวทางการด�าเนนิงาน

บนหลักการสิทธิมนุษยชนของยูนิเซฟและการ
ส่งเสริมความรับผิดชอบทางสังคม (social 
accountibilty) ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวควรน�าไป
สู่การก�าหนดตัวชี้วัดในตอนแรกหรือน�าไปใช้ขณะที่
ยังไม่มีการก�าหนดผลสัมฤทธิ์ ผู้จัดการควรใช้ข้อมูล
ท่ีได้จากการติดตามต่าง ๆ ไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการแผนงานเพื่อเสริมสร้างระบบแห่งชาติ 
และเพ่ือให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อประชากร
กลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์อาศัยวัฒนธรรมที่มองให้
ไกลไปกว่าปัจจัยน�าเข้า กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงสิ่งที่
เราด�าเนินการ ไปสู่วัฒนธรรมการติดตามสิ่งที่
เปลีย่นแปลงไป (ในแง่ขดีความสามารถ ผลการด�าเนนิ
งานและท้ายสุดคอื เงือ่นไขและสภาพการณ์ส�าหรบั
เดก็) ในแง่ความหมายเชงิวชิาการ สิง่นีค้อืการเคลือ่น
ออกจากกการตดิตาม ‘ปัจจยัน�าเข้า’ และ ‘กจิกรรม’ 
ไปสู่การติดตามผลสัมฤทธิ์



บทที่ 4. การติดตามผลสัมฤทธิ์ | 107

จุดประสงค์ของการติดตามแผนงาน
มีอะไรบ้าง?

การติดตามผลสืบเน่ืองมาจากเครื่องมือ RBM 
ที่พัฒนาขึ้นในขั้นตอนการวางแผน ซึ่งรวมถึงกรอบ
ผลสัมฤทธิ์และแผนการติดตามผลซ่ึงเป็นพื้นฐาน
ส�าคัญของระบบติดตาม การติดตามผลสัมฤทธิ์จะ
ให้ความส�าคัญเป็นการเฉพาะกับผลสัมฤทธิ์ในขั้น
ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ ทั้งยังช่วยให้คุณ
สามารถตดิตามความคบืหน้าของจดุหมายปลายทาง 
(ผลกระทบ) และผลการด�าเนินทั้งหมดที่เกิดข้ึน
ระหว่างนัน้ (ผลผลติและผลลพัธ์) การตดิตามจะช่วย
ให้คณุสามารถบรหิารผลสมัฤทธ์ิ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในช่วงเวลาทีย่งัไม่มเีป้าหมายชัดเจนหรอืเม่ือต้องการ
ทรพัยากรเพิม่ หรอืยทุธศาสตร์อืน่ ๆ  เพ่ือให้สามารถ
บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการได้ดีขึ้น

การติดตามแผนงานเป็นกระบวนการท่ีจะได้มาซึ่ง
ข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการตัดสินใจสามเรื่อง ดังต่อไปนี้:

1. เราก�าลังด�าเนินแผนงานไปตามที่วางแผนไว้
หรือไม่ (การด�าเนินงาน)

2. เราก�าลังบรรลุผลตามที่คาดหวังไว้หรือไม ่
(ตามทฤษฎกีารเปลีย่นแปลงและผลผลติผลลัพธ์ 
และผลกระทบที่ได้วางแผนไว้)

3. ต้องปรบัเปลีย่นอะไรในกจิกรรมและยทุธศาสตร์
แผนงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถบรรลุผล
สัมฤทธิ์ที่วางไว้

การติดตามผลประเภทต่าง ๆ 

การติดตามผลมีหลายประเภทตามที่แสดงในภาพ

ที่ 4.1

การติดตามผลการด�าเนินงาน

ในการติดตามการด�าเนินงาน ทั้งการติดตามอย่าง
ต่อเนือ่งหรอืการตดิตามเป็นช่วงเวลาเป็นการด�าเนนิ
การเพือ่ดวู่า ปัจจยัน�าเข้า ตารางการท�างานหรอืการ
ด�าเนินการอื่น ๆ ที่จ�าเป็นและกระบวนการที่
ถูกก�าหนดให้เป็นเป้าหมายนั้น มีการด�าเนินการ
ตามแผนหรอืไม่ ค�าถามหลกัคอื เราก�าลงัด�าเนนิการ
ตามแผนหรือไม่?

ภาพที่ 4.1. การติดตามผลประเภทตาง ๆ

คําถามหลักเกี่ยวกับการจัดการ ประเภทของการติดตาม จุดมุ่งเน้นของการติดตาม

เรากําลังดําเนินแผนงาน
ตามที่วางแผนไว้หรือไม่?

 การดําเนินการ
ติดตาม

• MoRES ระดับ 2
• การลงพื้นที่โครงการ (HACT)
• การติดตามภาคสนาม

ผลสัมฤทธิ์

การติดตาม
 เรากําลังบรรลุผล

ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่?
 MoRES ระดับ 3

(การพัฒนาและการให้
ความช่วยเหลือด้าน มนุษยธรรม)
 

 

ปัจจัยนําเข้า
กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ผลกระทบการติดตาม
สถานการณ์

สถานการณ์ของเด็กหรือปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ
เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง?

MoRES ระดับ 4
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การติดตามผลสัมฤทธิ์

ในการติดตามผลสัมฤทธิ์นั้น จะมีการวัดผลสัมฤทธิ์ 
(ผลผลิตและผลลัพธ์) และการรายงานเป็นระยะ 
ส่วนในการติดตามแผนงานในสถานการณ์ให้ความ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนั้นจะเพิ่มความถี่มากขึ้น 

ข้อมูลจากการติดตามผลสัมฤทธิ์จะน�ามาใช้ในการ
บริหารจัดการและการตัดสินใจแผนงาน ส�าหรับ
แนวทางท่ีเน้นความเสมอภาค (ด�าเนนิการผ่านระบบ
ติดตามที่มีความเสมอภาค หรือ Monitoring for 
Results in Equity System หรือ MoRES) การ
ติดตามผลสัมฤทธิ์จะให้ข้อมูลเพ่ือประเมินความ
ก้าวหน้าในการแก้ปัญหาข้อจ�ากัดที่จะเป็นอุปสรรค
ต่อการด�าเนินงาน (ในระดับผลผลิต) และในการ
เพิ่มความครอบคลุมของโครงการที่ด�าเนินการตาม
ข้อมูลหลักฐาน (ในระดับผลลัพธ์) ส�าหรับแนวทาง
ด้านสิทธิมนุษยชน การติดตามผลสัมฤทธิ์มุ่งเน้นไป
ที่การเปลี่ยนแปลงศักยภาพของผู้มีหน้าที่ให้ความ
คุ้มครองสิทธิและผู้ทรงสิทธิ(ในระดับผลผลิต) และ
การเปลีย่นแปลงผลการปฏบิตังิาน (ในระดบัผลลพัธ์) 
ค�าถามหลักคือ เราก�าลังบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่วางไว้
หรือไม่?

การติดตามสถานการณ์

ในการตดิตามผลกระทบหรอืสถานการณ์นัน้ สภาวการณ์
หรอืเงือ่นไขหรอืชุดเงือ่นไข เช่น สถานการณ์ของเดก็
และผู้หญงิจะได้รบัการตดิตาม การตดิตามสถานการณ์
จะวดัผลการเปลีย่นแปลงหรอืกรณไีม่มกีารเปลีย่นแปลง
เกดิขึน้ในเงือ่นไขหรอืสภาวการณ์ดงักล่าว การตดิตาม
สถานการณ์เดก็ ผูห้ญงิและเป้าหมายการพฒันา เช่น 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความจ�าเป็นอย่างย่ิง
ในการจดัท�าข้อสรปุเกีย่วกบัผลกระทบของแผนงาน
หรือนโยบาย

ขัน้ตอนส�าคญัในการตดิตามผลสมัฤทธ์ิ

ภาพที ่4.2 แสดงให้เหน็ถงึข้ันตอนทัง้หกในการตดิตาม
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

ภาพที่ 4.2. หกขั้นตอนในการติดตามผลการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์
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แหล่งที่มาที่ส�าคัญ
UNICEF’s Programme Policy and Procedure Manual, chapter 5 on Monitoring.
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  ขั้นตอนที่ 1.

ปรึกษา ขอความเห็น  
เกี่ยวกับกรอบผลสัมฤทธิ์

การติดตามเร่ิมต้นด้วยการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ดี 
ซึ่งรวมถึงการพัฒนาทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงและ
กรอบผลสมัฤทธิ ์ด้วยล�าดบัชัน้ของผลสมัฤทธิท์ีม่อง
ไปข้างหน้ามากกว่าหนึ่งปี (ดูบทที่ 2) เอกสารการ
วางแผนยุทธศาสตร์ เช่น เอกสารยุทธศาสตร์แผนงาน 
(Programme Strategy Note) เอกสารแผนงาน
ประเทศ (Country programme) ค�าร้องการด�าเนนิ
การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมส�าหรับเด็ก
ของยูนิเซฟ (Humanitarian Action for Children 
Appeals) กรอบความช่วยเหลอืด้านการพฒันาของ
สหประชาชาติ (UN Development Assistance 
Framework) แผนการบรหิารจดัการแผนงานประเทศ 
(Country Programme Management Plan) และ
กรอบผลสัมฤทธ์ิที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแผนการติดตาม
และประเมนิผลคอืจดุเริม่ต้นในการด�าเนนิการตดิตาม
ผลเมื่อโครงการเริ่มต้นขึ้น

ส่วนใหญ่แล้ว การติดตามผลสัมฤทธิ์เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมการเก็บข้อมูลหลัก ๆ ซึ่งต้องใช้ทรัพยากร
และระยะเวลาเพื่อให้ข้อมูลสามารถน�าไปใช้ในการ
ตัดสินใจส�าคัญ การเก็บข้อมูลจะต้องวางแผนควบคู่
ไปกับกิจกรรมการประเมินผลและกิจกรรมการวิจัย 
รวมทั้งการท�าข้อมูลผู้ใช้งานคนสุดท้าย (end use) 
และการจัดท�างบประมาณตามล�าดับ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เมือ่พิจารณาถงึว่า การตดิตามผลจะให้ข้อมูล
ทั้งการประเมินและการวิจัย ส�าหรับยูนิเซฟแล้ว 
สิ่งเหล่านี้สามารถท�าได้ผ่านแผนการติดตาม 
ประเมินผลและการวิจัยแบบบูรณาการ

 

  ขั้นตอนที่ 2.

แผนการติดตามผล 
องค์ประกอบส�าคัญของการติดตาม

การวางแผนเพื่อการติดตามผล

การวางแผนเพือ่การติดตามผลเริม่ต้นด้วยการวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์และด�าเนินต่อเนื่องไปสู่การวางแผน
ด�าเนินงาน การประเมินผล การรายงาน และเวลา
ท่ีใช้ในการทบทวนยุทธศาสตร์และแผนงาน 
การติดตามผลควรสร้างข้ึนจากระบบติดตามที่มี
อยู่แล้ว การวางแผนติดตามผลรวมไปถึงการจัดท�า
ระบบข้อมูลอย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธผิลใน
ระดบัต่าง ๆ  1) ส่วนใหญ่แล้ว การวางแผนเพือ่ตดิตาม
ผลสมัฤทธิเ์กีย่วข้องกบัการมส่ีวนร่วมในวงกว้างของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2) การวางแผนเพื่อติดตามการ
ด�าเนนิงานมวีตัถปุระสงค์เพือ่ ติดตามผลการด�าเนนิ
งานของหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรเดี่ยว เช่น ยูนิเซฟ

กิจกรรมการติดตามผลสามารถผนวกรวมเข้าไปอยู่
ในแผนงานได้ แต่ส่วนใหญ่แล้ว การวางแผนตดิตาม
ที่มีรายละเอียดสูงมีความจ�าเป็น วิธีการเก็บข้อมูล
ไม่ควรรวมอยู่ในแผนการด�าเนินงาน และแผนการ
ด�าเนินงานไม่ควรแสดงถึงวิธีการติดตามข้อมูลที่จะ
น�ามาใช้ในการบริหารจัดการแผนงาน เพื่อให้แน่ใจ
ได้ถึงความชัดเจนในการติดตามกิจกรรมต่าง ๆ 
ควรมีการพัฒนาแผนการด�าเนินงานแยกต่างหาก
เพื่อให้รายละเอียดว่า ควรเก็บข้อมูลใดบ้าง จะเก็บ
ข้อมูลตอนไหน และจะเก็บอย่างไร และจะใช้ข้อมูล
นั้นอย่างไร 

ภาพที่ 4.2. หกขั้นตอนในการติดตามผลการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์
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แผนการติดตามทีม่รีายละเอยีดส�าหรบัโครงการหรอื
แผนงานจะอยู่ในรูปแบบตารางที่ระบุถึงผลสัมฤทธิ์
แต่ละข้อ ได้แก่ ตัวชี้วัด เส้นฐาน เป้าหมาย วิธีการ
เก็บข้อมูล พื้นที่ ผู้รับผิดชอบ ความถี่และการใช้
ประโยชน์ (ดูตารางที่ 4.1) PRIME15 เป็นเครื่องมือ
ที่สามารถช่วยในการประกันคุณภาพในการติดตาม
และการประเมินผลที่ระบุไว้ในแผน

การระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ

การตดิตามถือเป็นความรับผดิชอบหลักของเจ้าหน้าท่ี 
ตั้งแต่ตัวแทนยูนิเซฟจนถึงเจ้าหน้าที่แผนงานและ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ผู้จัดการแผนงานจะเป็นผู้น�า
ในการวางแผนติดตามผลและการด�าเนินโครงการ
จากมมุมองของแผนงาน ผู้เช่ียวชาญด้านการติดตาม
และประเมินผลในส�านักงานประเทศหรือในระดับ
ภูมิภาคจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่เจ้า
หน้าที่แผนงาน

เวลาและทรัพยากรทางการเงิน

ส่วนใหญ่แล้ว การติดตามผลการด�าเนินโครงการ
พฒันาและโครงการความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรม
มีทรัพยากรและเวลาจ�ากัด ซ่ึงการจัดสรรเวลา
ล่วงหน้าเพื่อให้การด�าเนินการติดตามสามารถเกิด
ข้ึนได้มคีวามส�าคญัอย่างยิง่ งบประมาณในการตดิตาม
และประเมินผลควรเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานการ
ติดตามและประเมินผล

 

การเตรยีมการและใช้แผนการติดตาม
ที่มีละเอียด

จากจุดเริ่มต้นตลอดถึงการด�าเนินการแผนงานจบ
เสร็จสมบูรณ์ สิ่งส�าคัญคือต้องมีแผนการติดตามผล
ที่มีองค์ประกอบจ�าเป็นทั้งหมดและสามารถเชื่อมั่น
ได้ว่า จะมีการประสานทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ
และงบประมาณทีจ่�าเป็น ซึง่สิง่เหล่านีจ้ะช่วยให้คณุ
สามารถติดตามความก้าวหน้า ท�าการปรับแก้ขณะ
ด�าเนินงานเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
การตดัสนิใจทีด่แีละการรายงานสถานะของแผนงานได้ 
การใช้มมุมองทีเ่ชือ่มโยงระหว่างกนัของภาคส่วนต่าง ๆ  
จะส่งผลให้เกดิประสทิธภิาพเพิม่ขึน้ เช่น การวางแผน
การส�ารวจในระดับประเทศ (MICS) ในแผนการ
ติดตามผล ประเมินผลและการวิจัยแบบบูรณาการ 
ทั้งนี้ การใช้มุมมองที่เชื่อมโยงกันระหว่างภาคส่วน
ต่าง ๆ จะน�าไปสู่แผนการติดตามที่มีความเฉพาะ
ส�าหรับภาคส่วนต่าง ๆ และมีรายละเอียดครบถ้วน 

พื้นที่ (พื้นที่เชิงภูมิศาสตร์/พื้นที่ที่จะ
เก็บข้อมูล)

ในการวางแผนติดตามตัวช้ีวัดนั้น ให้พิจารณาว่า
จะเก็บข้อมูลที่ไหนในการติดตามผลประเภทต่าง ๆ 
ซึ่งข้อมูลนี้จะช่วยในการวางแผนและการค�านวณ
ต้นทุนกิจกรรมการติดตามได้

ผู้รับผิดชอบ

วางแผนว่าใคร (บุคคล หน่วยงาน หรือพันธมิตร) 
จะเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และ
รายงานข้อมูล
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ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ท้องถิน่มบีทบาทในการบรหิารจดัการโครงการ
เพ่ือให้พวกเขามีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูล
และร่วมตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมในการ
ด�าเนินแผนงาน ควรมีการวเิคราะห์ข้อมลูใน

ทุกระดับที่ไม่ใช่เฉพาะระดับกลางเท่านั้น 
ควรพิจารณาด้วยว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักใน
ระดับชุมชนจะมีส่วนร่วมในระดับท้องถ่ินได้
อย่างไร และความคิดเห็นของพวกเขาจะถูก
ส่งกลับมายังศูนย์กลางการบริหารได้อย่างไร 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการมอบหมายให้สมาชกิ
ในทีมของยูนิเซฟคนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะ
ในการตดิตามความคบืหน้า และรวมความคบืหน้า 
ไว้ในแผนงาน

ความถี่ในการเก็บข้อมูล 

 ความถี่ในการเก็บข้อมูลอาจเป็นรายไตรมาส 
รายหกเดือน หรือรายปีหรือเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
การติดตามจะแตกต่างกันตามห่วงโซ่ผลสัมฤทธิ์ 
ตัวอย่างเช่น คุณอาจติดตามผลลัพธ์หลังจาก

ที่โครงการด�าเนินไปแล้วหนึ่งหรือสองปี 
ส่วนผลผลิตจะได้มีการติดตามสม�่าเสมอ
มากกว่า เช่น ทุก ๆ หกเดือนจนถึงหนึ่งปี

ควรพจิารณาเกบ็ข้อมูลให้เป็นประจ�า (รายเดอืน 
รายไตรมาสทุกหกเดือน) ซ่ึงขึ้นอยู่กับความถี่

ในการวเิคราะห์และใช้ข้อมูลในการด�าเนนิโครงการ 
และความเป็นไปได้ในการเกบ็ข้อมลูให้บ่อยครัง้ขึน้ 
ควรมีการเก็บข้อมูลสม�่าเสมอเพ่ือให้เพียงพอ
ต่อการปรบัเปลีย่นกจิกรรมและยทุธศาสตร์ตาม
ความจ�าเป็นและเพือ่ป้องกันความผดิพลาดทีอ่าจ
เกิดขึ้นซ�้า

ภายใต้วิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรม การติดตาม
ผลสัมฤทธิ์ด้านการรักษาชีวิตและการคุ้มครอง
ในระยะสัน้จะต้องด�าเนนิการบ่อยครัง้ขึน้กว่าปกติ 
(เช่น รายเดอืน) ซึง่จะช่วยให้สามารถเลอืกวธิกีาร
ด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ในขณะเดียวกัน แม้แต่ในวิกฤตการณ์ด้าน
มนุษยธรรม ในเวลาไม่นานหลังจากเหตุการณ์
ภัยพิบัติฉุกเฉินและวิกฤตที่ค่อย ๆ เกิดขึ้น (เช่น 
ความแห้งแล้ง และความขดัแย้ง) ควรมกีารผนวก
รวมผลสัมฤทธิ์ของงานฟื้นฟูและการพัฒนา
ในระยะยาวหากเป็นไปได้ ซึ่งอาศัยการติดตาม
ที่ยืดระยะเวลาออกไปและในรูปแบบอื่น

การใช้ประโยชน์

ควรพิจารณาล่วงหน้าถึงจุดประสงค์ของข้อมูล
ท่ีจะเกบ็รวบรวม ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการตรวจ
สอบคุณค่าของตัวชี้วัดว่าสมเหตุสมผลต่อการ
ติดตามหรือไม่ 

ตารางที่ 4.1 (หน้าถัดไป) เป็นตัวอย่างแผนการ
ตดิตามแบบละเอยีดทีย่กมาบางส่วน ในเหตกุารณ์
ตวัอย่างทีน่�าเสนอนัน้ ผูเ้ชีย่วชาญด้านการศกึษา
ติดตามผลผลิตสองรายการ 

ผู้อ่านอาจอ้างอิงถึง ‘Programme Policy and 
Procedure Manual ของ Field Monitoring 
Guidance’ ซึ่งครอบคลุมแนวทางการวางแผน
และการจัดการที่เป็นระบบในการติดตาม 
ภาคสนาม รวมทัง้เครือ่งมอืในการเกบ็และวเิคราะห์
ข้อมูล

วางแผนว่าใคร
(บุคคล หน่วยงาน

หรือพันธมิตร)
จะเป็นผู้รับผิดชอบ

ในการรวบรวม
วิเคราะห์และ

รายงานข้อมูล

ควรมีการเก็บข้อมูล
สมํ่าเสมอให้เพียงพอ

ต่อการปรับเปลี่ยน
กิจกรรมและ
ยุทธศาสตร์

ตามความจําเป็น
และเพื่อป้องกัน
ความผิดพลาด

ที่อาจเกิดซ้ํา
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ตารางที่ 4.1. แผนการติดตามผลที่มีรายละเอียดสมบูรณ (บางสวน)

ผลสัมฤทธิ์ และตัวช้ีวัด เส้นฐาน
เป้าหมายของ
แผนงานเอกสารประเทศ   

เป้าหมาย
ประจําปี

ผลลัพธ์ที่ 1: จํานวนเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนช้ันประถมศึกษามากขึ้น

ผลผลิต 1.1: กลไกการติดตามและลงโทษโรงเรียนประถมที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา

คุณภาพของกลไกเพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบาย

ยุติการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับคะแนนตั้งแต

0 ถึง 3 : (a) รัฐบาลมีนโยบายลงโทษ: 1 คะแนน; (b) 

รายละเอียดเกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่เขตการศึกษา

และสัญญาการปฏิบัติงานที่ประกอบดวยการดําเนินมาตรการลงโทษ: 

2 คะแนน; (c) โรงเรียนจะไดรับการติดตามประเมินอยางเปนระบบ

และถูกลงโทษหากมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา: 3 คะแนน

0 3 2017: 1

2018: 2

2020: 3

ผลผลิตที่ 2: นักเรียนช้ันประถมศึกษา ครอบครัวและชุมชนตระหนักถึงสิทธิที่จะได้รับการศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
 

รอยละของเด็กผูหญิง เด็กผูชาย ครอบครัวและผูนําชุมชนที่มีการสํารวจ

พบวามีความตระหนักถึง 1) สิทธิที่จะไดรับการศึกษาโดยไมมีคาใชจายและ 

2) กลไกในการรายงานการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในโรงเรียนประถม

ที่เรียกเก็บคาธรรมเนียมตอเจาหนาที่ในเขตการศึกษา

0% 95% 2017: 
40%

2018: 
80%

2020: 
95%

การตดิตามผลในสถานการณ์ให้ความ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

แนวทางในการติดตามผลการด�าเนินการที่เกิดขึ้น
โดยฉับพลนัหรอืการให้ความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรม
ที่ต้องด�าเนินการอย่างทันท่วงทีควรปรับแก้ให้
สอดคล้องกับความเร่งด่วน ความต้องการข้อมูลต่อ
เนือ่งและข้อจ�ากดัของปัจจยัแวดล้อมเกีย่วกบัระบบ
เก็บข้อมูล ในสถานการณ์เช่นนี้ การด�าเนินงานและ
การติดตามผลสัมฤทธ์ิจะเป็นไปอย่างรัดกุมมากขึ้น
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
ในระดับการบริหารจัดการนั้น อย่างน้อยท่ีสุดแล้ว 
ระบบการตดิตามจะต้องสามารถตอบค�าถามต่อไปน้ีได้:

• การด�าเนนิของเรามคีวามก้าวหน้าตามเป้าหมาย
ทีก่�าหนดไว้หรอืไม่? ซึง่หมายถงึว่า มผีลสมัฤทธิ์
ใดเกิดขึ้นบ้าง? 

• คุณภาพการด�าเนินงานในพ้ืนเป็นอย่างไรหรือ
มีอะไรบ้าง?

• เรามีทรัพยากรเพียงพอที่จะน�าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่?

• ในฐานะที่เราจัดอยู่ในกลุ่มหน่วยงานหลัก 
เรามคีวามรบัผดิชอบและด�าเนนิการในบทบาท
นี้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่? 
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การเก็บข้อมูลและแนวโน้ม 
การวิเคราะห์ข้อมูลสี่แบบ

จากแนวทางการเก็บข้อมูลที่มีความเป็นไปได้มาก
ทีส่ดุในการด�าเนนิการในภาวะวิกฤตทีเ่กิดขึน้ฉบัพลนั
หรือการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ต้อง
ด�าเนนิการอย่างทนัท่วงท ีควรพจิารณาการเก็บข้อมลู
และแนวโน้มการวิเคราะห์ส่ีแบบเพื่อให้ได้ข้อมูล
ตามต้องการ ซึง่ครอบคลมุทัง้การด�าเนินการโครงการ
และการติดตามผลสัมฤทธิ์ ดังต่อไปนี้:

  ข้อมูลการติดตามที่จัดเก็บบ่อยครั้ง
ช่วยให้การคาดการณ์ข้อจ�ากัดต่าง ๆ  ของตัวชี้วัด
ที่เห็นพ้องร่วมกันครอบคลุมมากขึ้น

(ตัวอย่างเช่น การจัดท�ารายงานรายเดือนของ
ตัวชี้วัดสองถึงสามรายการต่อภาคส่วนหนึ่ง) ซ่ึงจะ
ด�าเนินการอยา่งไรนั้นขึน้อยู่กบัพันธมิตรการด�าเนิน
การหลักทีท่�างานให้ช่วยความเหลือด้านมนษุยธรรม 
(ได้แก่ พนัธมิตรองค์กรภาคประชาสงัคมหรอืรฐับาล) 
และขึน้อยูก่บัระบบทีม่อียู ่ในการท�างานกบัพนัธมติร
ภาคประชาสังคม สิ่งส�าคัญคือการได้รับ

การเก็บข้อมูลสําหรับการติดตามผลการดําเนินงาน

การใช้ข้อมูล
 

วิธีการ
(วิธีการเก็บขอมูล

และแหลงขอมูล

ที่เกี่ยวของ)  

พื้นที่
(พื้นที่ทาง

ภูมิศาสตร / 

พื้นที่ที่จะเก็บขอมูล)

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคลที่จะเปน

ผูเก็บรวบรวม

วิเคราะห รายงาน

และสรางความเชื่อมั่น

วาจะมีการใชขอมูล)

ความถี่ในการ
เก็บข้อมูลและ
ระยะเวลาการรายงาน
(จะเก็บและวิเคราะห

ขอมูลเมื่อไหร)

 • ทบทวนและวิเคราะห

 ขอมูลที่เก็บรวบรวม

 โดยเจาหนาที่ภาคสนาม

 ดานการศึกษา

• ประชุมกับกระทรวง

 ศึกษาธิการ

• รายงานโดยกระทรวง

 ศึกษาธิการ

โรงเรียนที่ไดรับ

การสนับสนุน

จากยูนิเซฟและ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

และเจาหนาที่ยูนิเซฟ

ทุก ๆ หกเดือน
 

• การสํารวจระดับอําเภอ

• รายงานโดยกระทรวง

 ศึกษาธิการ

พื้นที่ที่ไดรับ

การสนับสนุนจาก

ยูนิเซฟและ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

และเจาหนาที่ยูนิเซฟ

ทุก ๆ หกเดือน

ปละสองครั้ง: เพื่อใหทันเวลา

สําหรับการทบทวนกลางป

และประจําปเพื่อปรับเปลี่ยน

แผนงานตามความจําเปน 

รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรใหม

เพื่อระบุพื้นที่และโรงเรียน

ที่ตองการการสนับสนุนเพิ่มเติม

ปละสองครั้ง: เพื่อใหทันเวลา

สําหรับการทบทวนกลางป

และประจําปเพื่อปรับเปลี่ยน

แผนงานตามความจําเปน  ร

วมถึงการจัดสรรทรัพยากรใหม

เพื่อระบุพื้นที่และโรงเรียน

ที่ตองการการสนับสนุนเพิ่มเติม
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การเหน็พ้องเก่ียวกับความถ่ีในการจัดท�ารายงานตวั
ชีว้ดัสองถึงสามรายการและมข้ีอมลูเหล่านีร้วมอยูใ่น
เอกสารแผนงานฉบับหรือฉบับปรับปรุงใหม่ 

ในกรณีที่รัฐบาลเป็นพันธมิตรหลัก ยูนิเซฟจะต้อง
มีการติดตามข้อมูลและปัจจัยน�าเข้าที่เข้มงวด 
ในบางกรณี ยูนิเซฟสามารถสนับสนุนและให้ข้อมูล
ทางวิชาการในรูปแบบระบบการรายงานแบบช่อง
ทางด่วน (fast-track) ในระดับประเทศ เช่น 
การรายงานโดยการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ 
(SMS) จากศนูย์โภชนาการ ในกรณทีีมี่การประสาน
งานระหว่างกลุ่มงานหรือภาคส่วน (cluster or 
sector coordination) ควรมกีารหารอืและพัฒนา
ข้อตกลงร่วมกนัเกีย่วกบัความถี ่ตวัชีว้ดัและรูปแบบ
ในระดบักลุม่งาน/ภาคส่วน การจดัล�าดบัความส�าคญั
ของตัวช้ีวัดของยูนิเซฟควรสอดคล้องกับตัวชี้วัด
ที่ตกลงกันในระดับกลุ่มงาน 

ในทุกกรณี ข้อตกลงเบื้องต้นกับพันธมิตรเก่ียวกับ
ตวัชีว้ดัเป็นแผนหลกัและแผนเตรยีมความพร้อม หรอื
แผนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและแผนการ
ด�าเนนิงานช่วยเหลือด้านมนษุยธรรมคือโอกาสล�าดบั
ต้น ๆ ในการสร้างข้อตกลงนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยน
ความถี่ของการจัดท�ารายงานโดยพิจารณาจาก
พัฒนาการของวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรม 
เมือ่ความถีใ่นการรายงานลดลง การรายงานสามารถ
ขยายไปยังตัวชี้วัดและการวิเคราะห์ที่กว้างขึ้น 

  การตดิตามภาคสนามอย่างเป็นระบบเพือ่
จัดท�าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพ หมายถึง
ข้อปฏิบัติที่ดี (good practice) ในการติดตาม
ภาคสนามระดบัชมุชน ซึง่รวมถงึการได้รบัความเหน็
และข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบจากจากผู้คนและ
ชุมชนท่ีได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มท่ี
เปราะบางท่ีสุด รวมถึงผู้หญิงและวัยรุ่นซึ่งต้องมี
การติดตามผลด้วยวธิท่ีีปลอดภัยและเหมาะสม ขณะ
ทีก่ารตดิตามความครอบคลมุของการด�าเนนิงานซึง่
เป็นการติดตามท่ีมีความถี่สูงมุ่งเน้นไปที่ผลสัมฤทธิ์
ไม่ก่ีประการ การติดตามภาคสนามสามารถส�ารวจ
สถานการณ์ได้กว้างขึ้นรวมถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การด�าเนนิงานฟ้ืนฟ ูในการด�าเนนิการช่วยเหลือด้าน

มนุษยธรรมขนาดใหญ่ การติดตามภาคสนามที่มี
ขนาดใหญ่ข้ึนอาศยัศักยภาพมากขึน้ทัง้ประสบการณ์ 
พลงังานและการทุม่เท ในกรณีทีส่�านกังานในประเทศ
หรือพันธมิตรระดับประเทศมีกลไกการติดตามภาค
สนามผลตามเวลาจริงที่แข็งแกร่งภายในประเทศ 
ซึง่เอือ้ต่อการสือ่สารแบบสองทางกบัผูค้นและชมุชน
ที่ได้รับผลกระทบนั้น อาจจะมีการปรับจุดประสงค์
และพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใหม่

  การตดิตามประสทิธภิาพของการประสาน
งานระหว่างกลุ่มงาน (cluster coordination) 
ที่ยูนิเซฟเป็นหน่วยงานน�าของกลุ่มหรือเป็น
ผู ้น�าร่วมหรืองานด้านติดตามเป็นส่วนงาน
รบัผดิชอบของยนูเิซฟ ยนูเิซฟใช้เครือ่งมอืการตดิตาม
หมุดหมายส�าคัญของการประสานงานระหว่างกลุ่ม
งาน(Cluster Coordination Milestone Monitoring) 
เป็นรายการตรวจสอบการติดตามความก้าวหน้า 
เมื่อกลุ่มงาน/ภาคส่วน/คณะท�างานถูกจัดตั้งขึ้น
ในตอนแรก เมื่อกลุ่มงานต่าง ๆ เริ่มด�าเนินงานแล้ว 
ขอแนะน�าให้ผูป้ระสานงานของกลุม่งานเริม่กระบวนการ
รับฟังความเห็นแบบมีส่วนร่วมมากขึ้น ติดตาม
การด�าเนนิงานหลกัของกลุม่งาน ซึง่สามารถใช้หลกัการ 

Cluster Coordination Performance Monitoring 
ในการด�าเนินการได้

  การติดตามข้อมูลตัวชีว้ดัส่วนการสนบัสนนุ
การด�าเนนิงานหลกั เช่น งบประมาณ พสัด ุทรพัยากร
บุคคล สามารถดูได้จากระบบการบริหารจัดการ
ผลการด�าเนินงานภายในของยูนิเซฟ หรือ inSight

 inSight คือระบบการบริหารจัดการผลการ
ด�าเนนิงานทีด่ทีีส่ดุของยนูเิซฟ ซึง่ให้ข้อมลูเจ้าหน้าที่
ถึงข้อมูลแผนงานและข้อมูลผลการด�าเนินงานผ่าน 
dashboards scorecards รายงานของผู้บริหาร 
data cubes และมาตรฐานการประเมิน (assessment 
modules) เช่น เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ 
(Results Assessment Module- RAM)
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แม้มีความเป็นไปได้ว่า แนวโน้มการวิเคราะห์ข้อมูล
ทัง้สีข้่างต้นจะเป็นวธิกีารทีด่ทีีส่ดุในการตอบค�าถาม
การบริหารจัดการในวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมที่
เกิดขึ้นฉับพลัน แต่ควรส่งเสริมและผลักดันให้มี
แนวทางการเก็บข้อมูลมากกว่านี้เท่าที่จะเป็นไปได้ 
นอกจากน้ี การเลอืกแนวทางการตดิตามผลควรปรบั
ประยุกต์ให้สอดคล้องกับการด�าเนินแผนงาน 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน จะให้ความส�าคัญกับการ
จ�ากัดขอบเขตการเก็บข้อมูลไว้ที่ผลสัมฤทธ์ิการ
ช่วยชีวิตและการคุ ้มครองเป็นอันดับแรก 
หากสถานการณ์เอื้ออ�านวย แผนงานจะขยายไป
สู่การแก้ปัญหาระยะยาวซึ่งแนวทางการติดตาม
ควรเป็นไปเช่นนั้นด้วย ความท้าทายคือการใช้
แนวทางการติดตามผลแบบผสมผสานในระดับผล
สัมฤทธิ์ต่าง ๆ และความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน
แนวทางตามความจ�าเป็น เพือ่ให้สามารถวดัผลสมัฤทธ์ิ
ได้ด้วยความถีท่ีแ่ตกต่างกนั และสอดคล้องกับล�าดับ
ความส�าคัญของแผนงาน

วิธีการบางอย่างสามารถปรับเปลี่ยนความถ่ีและ
จุดมุง่เน้นได้ง่ายกว่าวธิอ่ืีน ๆ  ตัวอย่างเช่น ระบบการ
จัดการสารสนเทศแห่งชาตคิรอบคลุมตวัชีว้ดัทีห่ลาก
หลาย แต่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายนัก 

ในทางตรงกนัข้าม เมือ่ระบบเทคโนโลยใีห้ความช่วย
เหลอืตามเวลาจรงิ (เช่น RapidPro รวมถงึ uReport) 
มคีวามพร้อมทัง้ในด้านเทคโนโลยแีละเครอืข่ายผูใ้ช้/

ผู้เข้าร่วม ประเด็นการเก็บข้อมูลอาจเปลี่ยนไปสู่
การให้ความส�าคัญกับการแก้ปัญหาประเด็นที่
แตกต่างออกไปขณะที่สถานการณ์ค่อยพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น ในท�านองเดียวกัน ส�าหรับระบบการ
ติดตามภาคสนามนั้น เมื่อผู้เก็บข้อมูลได้รับการ
ฝึกอบรมถึงวิธีการหลัก (การสังเกต การวัดผล 
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก การสนทนากลุ่มย่อย) 
เราสามารถปรับเปล่ียนเครื่องมือและสร้างค�าถาม
ใหม่ ๆ โดยใช้วิธีการเดียวกัน ตามหลักการแล้ว 
ในการวางแผนงานรับมือความเสี่ยง จะต้องการ
มีการคาดการณ์ถึงการปรับใช้ระบบการติดตาม 
รวมไปถึงการสร้างขีดความสามารถและการสร้าง
ระบบแห่งชาติเพื่อสนับสนุนเรื่องนี้

เมื่อเวลาผ่านไป แม้ในช่วงเวลาวิกฤตการณ์ด้าน
มนษุยธรรม การเกบ็ข้อมลูระดบัผลลพัธ์ (outcome-
level data) มคีวามส�าคญัอย่างยิง่ ไม่ว่าจะในฐานะ
ของการส�ารวจแบบหลายภาคส่วน (multisector 
survey) หรือใช้วิธีการที่มีการปรับประยุกต์ต่าง ๆ 
(ซึ่งระยะต่อไปอาจเป็นประเด็นด้านนวัตกรรมและ
การทดลอง) และในกรณีสถานการณ์ปกติ โดยหลัก
การแล้ว การเก็บข้อมูลในระดับผลลัพธ์จะได้ผลดี
ที่สุดหากด�าเนินการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลาย
ภาคส่วน ซึ่งการตกลงร่วมกันถึงวิธีการที่ ‘ดีพอ’ 
ในสถานการณ์ท้าทายคือหัวใจหลัก
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Monitoring’.
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  ขั้นตอนที่ 3.

เลือกเครื่องมือและแนวทางการติดตามผล

เครื่องมือและแนวทางบางอย่างมีส่วนช่วยในการติดตามผลการด�าเนินโครงการพัฒนาในแผนงานท่ีได้รับ
การสนับสนุนจากยูนิเซฟ (ดูตาราง 4.2)

ตารางที่ 4.2. การเลือกเครื่องมือและแนวทางการติดตาม

ระบบขอมูลประจํา เก็บรวบรวมขอมูล
ในชวงเวลาตางๆ (รายวัน รายสัปดาห 
รายเดือน) อยางตอเนื่อง และ
ในระดับตาง ๆ ไดแก รายบุคคล
(นักเรียน ผูปวย) หนวยงานบริหาร
(โรงเรียน ศูนยสุขภาพ) และ
ระดับบริหาร (สํานักงานเขต เทศบาล)

ระบบบันทึกแหงชาติ (National record systems)
โดยทั่วไปแลว ระบบบันทึกแหงชาติจะใชในงานดานการศึกษาและสุขภาพ เชน ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
(Education Management Information Systems- EMIS) และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการดานสุขภาพ
( Health Management Information Systems -HMIS) แตสวนงานอื่น ๆ มีการใชงานระบบบันทึกแหงชาติ
เพิ่มขึ้นเชนกัน เชน การจัดหาแหลงนํ้าและการคุมครองเด็ก 

จุดแข็ง: ระบบบันทึกแหงชาติครอบคลุมศูนยบริการ ขนาดของขอมูลและขอมูลที่เปนระบบแมเมื่อเวลาผานไป

จุดออน: มีตนทุนสูงในการติดตั้ง ตองมีการลงทุนตอเนื่องเพื่อใหมั่นใจถึงคุณภาพการนําเขาขอมูล ซึ่งระบบ

มักเก็บขอมูลจํานวนมากที่ไมไดผานการประมวลผลและการวิเคราะห และไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยงาย

ระบบการเฝาระวังเฉพาะกลุมเฉพาะพื้นที่ (Sentinel  surveillance) 
เปนการรวบรวมขอมูลซํ้าจากกลุมตัวอยางของหนวยบริการหรือชุมชนในพื้นที่หรือกลุมคนที่เลือกไว 
ตัวอยางทั่วไป ไดแก ระบบเฝาระวังเฉพาะกลุมประชากร (demographic sentinel site survelliance 
systems) คลินิกฝากครรภในฐานะที่เปนพื้นที่เฝาระวังดาน HIV  พื้นที่เฝาระวังทางโภชนาการ และ
พื้นที่เฝาระวังความมั่นคงดานอาหาร การติดตามขอมูลจากพื้นที่เฉพาะใหสัญญาณวาจะเกิดอะไรขึ้น
ในวงกวางไดมากกวา การเฝาระวังเฉพาะกลุมเฉพาะพื้นที่จะเปนประโยชนเมื่อตัวชี้วัดผลประโยชน
ไมสามารถถูกผนวกรวมเขากับระบบขอมูลประจําได

ระบบติดตามภาคสนาม (Field monitoring  systems)
การติดตามระดับชุมชนอยางมีโครงสรางสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานในทองที่บนฐานตัวอยาง
ของพื้นที่/ชุมชนที่เลือกไว และยังชวยใหมุมมองถึงความเปนไปไดของความกาวหนาไปสูผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้ 
บุคลากรของแผนงานหรือบุคคลที่สามสามารถดําเนินการติดตามภาคสนามไดโดยตรง ระบบการติดตาม
โดยบุคคลที่สามสามารถใชงานไดในระยะสั้น หรือในบริบทที่รัฐบาลมีศักยภาพตํ่าในการขยายขอบเขต
การติดตาม การติดตามภาคสนามเอื้อตอการเกิดวงจรขอเสนอแนะเฉพาะพื้นที่การติดตามผล รวมทั้ง
การวิเคราะหแนวโนมโดยรวมขามพื้นที่ตาง ๆ 

ระบบทั้งสามขางตนสามารถยกระดับประสิทธิภาพได อยางนอยที่สุดในกรณีที่มีชุดขอมูลจํากัด โดยการ
ใชเทคโนโลยีใหม ๆ ระบบการติดตามภาคสนามที่แข็งแกรงชวยใหสามารถดําเนินการแกไขเพื่อปองกัน
ความผิดพลาดซํ้าไดทันทวงทีและสนับสนุนประสิทธิภาพและประสิทธิผลการสงมอบผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน
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การสํารวจถูกใชอยางแพรหลายในการประเมิน
การเขาถึง ความตองการและคุณภาพ
การใหบริการรวมถึงผลลัพธการดําเนินงานระดับสูง
โดยทั่วไปแลว การสํารวจจะใชแบบสอบถาม
และดําเนินการโดยผูเก็บขอมูลที่ผานการฝกอบรม
เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่ตองการศึกษา

การสํารวจแบบสุม (Random surveys) 
การสํารวจเชน MICS และ DHS ซึ่งเปนการสุมกลุมตัวอยางสามารถใหขอมูลที่มีประสิทธิภาพ
สําหรับการวิเคราะหทางสถิติ (ชวงความเชื่อมั่น (confidence intervals) จะขึ้นอยูกับขนาดตัวอยาง) 
สวนใหญแลว การสํารวจจะใชแบบสอบถามซึ่งดําเนินการโดยผูเก็บขอมูลที่ผานการฝกอบรม
การเก็บขอมูลตัวแปรที่ตองการศึกษา

การสํารวจโดยการสุมแบบเจาะจง (Purposive sample surveys) 
แนวทางการสุมแบบเจาะจง (Purposive sampling) หรือแบบผสมผสานระหวางการสุมแบบเจาะจง 
(purposive) และแบบกึ่งสุม (semi-random sampling) จะนําไปใชกรณีที่มีขอจํากัดดานเวลา
และการเขาถึงหรือมีชองวางในกรอบการสุม (sample frame) ที่ไมเอื้อตอการสํารวจแบบสุมตัว 
เชน การสํารวจพื้นที่เฉพาะ

การสํารวจผานขอความทางโทรศัพทมือถือ(SMS-based surveys)
การสํารวจดวย SMS ชวยในการสุมตัวอยาง แตเปนตัวอยางเฉพาะในกลุมผูใชโทรศัพทมือถือ
ที่กําหนดไวแลว หรือใชผูใชโทรศัพทมือถือเปนตัวกลางในการเขาถึงผูอื่น กรอบการสุมอาจมีความ
เอนเอียง แตเทคโนโลยีนี้ชวยใหสามารถรวบรวมขอมูลจํานวนมากไดอยางรวดเร็ว

วิธีการเชิงคุณภาพ ไดแก การสังเกตการณ 
การสนทนากลุมยอยและการสัมภาษณ
ผูใหขอมูลหลัก

การสังเกตการณ (Observation)
เปนวิธีการพื้นฐานที่รวมถึงการสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม (สังเกตผูเขารวมโดยไมเขาไปมีสวนรวม) 
รวมทั้งการสังเกตการณแบบมีสวนรวม (วิเคราะหทัศนคติและการปฏิบัติของชุมชนดวยการอาศัยอยู
ในชุมชน) โดยจะใชรวมกับวิธีการอื่น เชน ระบบการติดตามภาคสนาม

การสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก (Key informant interview)
เปนการสัมภาษณบุคคล (หรือกลุมบุคคล) ที่มีทักษะเฉพาะหรือมีพื้นฐานทางวิชาชีพที่เกี่ยวของ
กับปญหา/โครงการที่ไดรับการประเมิน ซึ่งเปนผูที่มีความรูเกี่ยวกับผูเขารวมโครงการหรือสามารถ
เขาถึงขอมูลอื่นๆ ที่เปนประเด็นศึกษา

การสนทนากลุมยอย (Focus group interviews)
เปนการสนทนากลุมเล็กซึ่งมีผูรวมสนทนา 6 ถึง 12 คนที่มีลักษณะเฉพาะรวมกัน กระบวนการนี้
ทําใหผูเขารวมรูสึกผอนคลายมากขึ้นและมีแนวโนมที่จะพูดคุยถึงประเด็นที่มีความละเอียดออน
เนื่องจากมีประสบการณรวมกัน หากการสนทนากลุมยอยมีการดําเนินการซํ้าบอยครั้งพอสมควร 
สามารถถือไดวา ขอมูลนั้นเปนตัวแทนมุมมองของกลุมใดกลุมหนึ่งได การสนทนากลุมยอย
มีประโยชนในการวิเคราะหปญหาที่มีความซับซอนเปนการเฉพาะและเพื่อระบุทัศนคติและ
ลําดับปญหาในกลุมเล็กได

กลไกการรับฟงความเห็นและการรองเรียน หมายถึงกระบวนการตาง ๆ ที่เปนการคนหามุมมองหรือทัศนคติของผูมีสวนไดสวนเสียหลัก
หรือประชากรที่ไดรับผลกระทบเพื่อเสริมพลังการมีสิทธิ์มีเสียงของพวกเขา และเพื่อปรับปรุงนโยบาย
และการปฏิบัติในการดําเนินแผนงาน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกลไกความรับผิดชอบตอสังคมที่กวางขึ้น 
ทั้งนี้กลไกการรับฟงความเห็นและการรองเรียนจะตองดําเนินการผานการสื่อสารและการมีสวนรวม
ของชุมชนเปนพื้นฐานควบคูไปกับการมีชองทางที่เขาถึงได ปลอดภัยและมีการตอบสนองตอ
ผูใหความเห็น นอกจากนี้ กระบวนการเหลานี้ยังตองการชองทางเฉพาะและขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่เปนมาตรฐานสําหรับการรองเรียนเพื่อใหมั่นใจวา ประเด็นออนไหว รวมถึงการแสวงหา
ผลประโยชนทางเพศโดยมิชอบและการลวงละเมิดจะตองไดรับการดําเนินการดวยความใสใจถึง
ความปลอดภัยและการรักษาความลับ สวนใหญแลว ชองทางการประสานงานและชองทาง
หนุนเสริมตางๆ จะตองไดรับการพัฒนาขึ้นกวาเดิมและมีการบริหารจัดการรวมกับผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ
เพื่อรับประกันถึงการใหเห็นและการติดตามผลในระดับทองถิ่นและระดับสวนกลาง แนวคิดเกี่ยวกับ
กลไกการรับฟงความเห็นและการรองเรียนอาจรวมถึงการติดตามภาคสนามและกลไกการติดตาม
ตามเวลาจริงแบบใหมดวยเชนกัน

ตารางที่ 4.2. การเลือกเครื่องมือและแนวทางการติดตาม (ตอ)
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ตารางที่ 4.2. การเลือกเครื่องมือและแนวทางการติดตาม (ตอ)

วิธีการแบบมีสวนรวม:
แนวทางเหลานี้เหมาะสมอยางยิ่งสําหรับการ
เก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง
ในภาวะไมมั่นคงตาง ๆ และที่เกี่ยวของกับ
การทําความเขาใจเกี่ยวการเขาถึง ความตองการ
และคุณภาพของการบริการในระดับทองถิ่น
ซึ่งลวนตองเก็บขอมูลบอยครั้ง ซึ่งวิธีการ
แบบมีสวนรวมใชในการเสริมสราง
สํานึกความรับผิดชอบตอหนาที่ดวยการ
มีสวนรวมของชุมชน

บัตรคะแนนศักยภาพชุมชน (Community score card)
บัตรคะแนนศักยภาพชุมชนประกอบดวยแนวทางตาง ๆ ที่สมาชิกชุมชนเปนผูกําหนดวาควรจะวัด
ผลประเด็นที่เปนปญหาหรือกังวลอะไรบางและชุมชนมีสวนรวมในการเก็บขอมูล ซึ่งกระบวนการนี้
สามารถดําเนินการและยกระดับไปทั่วชุมชนตาง ๆ ได 

การประเมินสภาวะชนบทแบบมีสวนรวม (Participartory Rural Appraisal (PRA)
การใชทัศนูปกรณในการวางแผนแบบมีสวนรวม (Visualization in Participatory
Planning (VIPP) และวิธีการอื่น ๆ 
คุณลักษณะสําคัญของวิธีการเหลานี้คือการผสมผสานระหวางกระบวนการและเทคนิคในการเก็บ 
วิเคราะหและเผยแพรขอมูลในรูปแบบตางๆที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดและสามารถโนมนาว
หรือมีอิทธิพลตอผูใหทุนและ/หรือนโยบายระดับทองถิ่นและระดับชาติ ทั้งนี้ การประเมิน
สภาวะชนบทแบบมีสวนรวม (Participartory Rural Appraisal-PRA) การประเมินสภาวะชนบท
อยางเรงดวน (Rapid Rural Appraisal) และการประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน
(Rapid Assessment Procedures)  มักใชวิธีเดียวแบบเดียวกันกับการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ
และสามารถใชวิธีสํารวจไดดวย แตมีการเพิ่มเทคนิคที่จะชวยใหเห็นภาพการวิเคราะหรวมกัน
เชน ปฏิทินตามฤดูกาล การจัดอันดับในชุมชน การทําแผนที่ชุมชน ซึ่งVIPP มีแนวโนมที่จะเนน
การวิเคราะหแบบกลุมสําหรับการวางแผน ดวยเทคนิคการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
หลายระดับเพื่อใหมุมมองและความเห็นจากผูเขารวม ซึ่งเปนประโยชนในการประเมินตัวเอง
ของผูมีสวนไดสวนเสีย

Real-time monitoring (RTM) 
นวัตกรรมดานเทคโนโลยีชวยเรงความเร็ว
ในการรวบรวมขอมูลและชวยใหรวดเร็ว
การดําเนินการแกไขรวมถึงการตัดสินใจระยะยาว
ในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ วิธีการเหลานี้กําลัง
ชวยใหการทําโครงการมีการปรับตัวและ
ตอบสนองไดมากขึ้นเพื่อผลสัมฤทธิ์.

การตรวจสอบแบบเรียลไทมหรือตามเวลาจริงเกิดขึ้นไดบอยครั้ง (ในชวงเวลาสั้น ๆ ขึ้นอยูกับความตองการ) 
การรวบรวมและรายงานขอมูล ใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการหรือเพื่อแจงนโยบายและ
การปรับเปลี่ยนการบริการการสงมอบ เชนการหยุดชะงักของหวงโซความเย็นในการจัดการวัคซีน 
การตรวจสอบแบบเรียลไทมใชวิธีการแบบตาง ๆ เชน: วิเคราะหเพื่อใหผูมีอํานาจตัดสินใจตรวจสอบ
สิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับการแกไขที่ถูกตอง
• ระบบขอมูลประจํา
• ระบบเฝาระวังเว็บไซต 
• การสํารวจและประเมินผลอยางรวดเร็ว การตรวจสอบตามชุมชน: 
• การตรวจสอบตามพลเมืองเพื่อรวบรวมขอมูลที่คงที่และวิเคราะหเพื่อใหผูมีอํานาจตัดสินใจ
 ตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับการแกไขที่ถูกตอง 

แหล่งที่มาที่ส�าคัญ
UNICEF, ‘Note on Tools and Activities Supporting MoRES in the Education Sector’. 

UNICEF, ‘The Determinant Analysis for Equity Programming’, August 2014.

UNICEF’s Programme Policy and Procedure Manual, chapter 5 on Monitoring.
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  ขั้นตอนที่ 4.

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

การเลือกว่า จะใช้แนวทางใดในการเก็บข้อมูล
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาประเด็นหลัก ๆ ดังต่อไปนี้:

• ตัวชี้วัด
• ข้อจ�ากัดและโอกาสเชิงบริบท
• ต้นทุน
• ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ทางเลือกว่าจะใช้ตัวชี้วัดตัวไหนนั้นควรพิจารณา
ความสมดลุของต้นทนุ พจิารณาบริบทต่าง ๆ  และ
วัตถุประสงค์ของการติดตาม ในขณะที่การเก็บ
ข้อมูลเบื้องต้น (ซึ่งอาจประกอบด้วยการด�าเนินการ
ส�ารวจ การสนทนากลุม่ย่อย การสงัเกตการณ์โดยตรง
และวิธีการอ่ืน ๆ ) อาจเหมาะสมส�าหรับตัวชี้วัดท่ี 
“ดีที่สุด” นั้น 

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้นอาจสูงมาก ระบบข้อมูลที่มีอยู่อาจช่วยลด
ค่าใช้จ่ายลงได้ แต่อาจจะไม่สามารถก�าหนดตัวชี้วัด
ที่จะวัดผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการได้ดีที่สุด 

การตดัสนิใจพัฒนาระบบ/กิจกรรมตดิตามผลขึน้อยู่
กับว่า การปรับแก้ต่าง ๆ สามารถให้ตัวชี้วัดที่ดีกว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับระบบข้อมูลที่มีอยู่เดิมหรือไม่ 
(ซ่ึงหมายความว่า ตัวช้ีวดัน้ันสามารถเช่ือถอืได้มากข้ึน 
มีความเกี่ยวข้องหรือมีความเฉพาะมากขึ้นกับสิ่งท่ี
ก�าลงัตดิตาม หรอืมคีวามละเอยีดอ่อนและไวในการ
จับความเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้น)

การถามคําถามต่อไปนี้ช่วยให้คุณสามารถประเมินคุณภาพ
ของข้อมูลที่จะนําไปใช้ในการติดตามผลกิจกรรมได้:

 

• องค์กร หน่วยงานหรือหน่วยงานของรัฐที่ทําการเก็บข้อมูลมีช่ือเสียงหรือความน่าเช่ือถือหรือไม่อย่างไร?
• โดยทั่วไปแล้ว หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ในประเทศยอมรับหรือเห็นพ้องกับผลสัมฤทธิ์หรือไม่ 
 และผลสัมฤทธิ์เหล่านี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของผู้อื่นหรือไม่? 
• มีคําอธิบายเกี่ยวกับวิธีการวัดผลที่ใช้ในระหว่างการศึกษาเพื่อควบคุมคุณภาพของข้อมูลที่จัดเก็บ
 และเครื่องมือตรวจสอบความถูกต้อง (การตรวจสอบเปรียบเทียบความแน่นอนของข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
 (triangulation) การให้คําปรึกษาการทํางานภาคสนาม (supervision of fieldwork) การทําความสะอาด
 ข้อมูล (data cleaning)) หรือไม่?
• มีแบบสอบถาม/รายการตรวจสอบที่ช่วยในการตรวจสอบข้อมูลและมีคําจํากัดความที่ชัดเจนสําหรับข้อความ
 หรือคําที่อาจมีหลายความหมายหรือใช้แทนกันเช่น (เช่น ครัวเรือน ขนาดครอบครัว เป็นต้น ) หรือไม่?
• กลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่พอที่จะเป็นตัวแทนของประชากรทัง้หมดได้หรือไม่?
• วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลหรือไม่?
• มีข้อมูลดิบ (ข้อมูลก่อนการวิเคราะห์) หรือไม่ หากมีข้อมูลดิบ  การวิเคราะห์จะให้ผลลัพธ์เหมือนกันหรือ
 คล้ายกันหรือไม่ (ประเมินโดยการทดสอบตัวแปร/ตัวช้ีวัดบางตัว)?
• คําถามหรือหัวข้อในรายการคําถาม/การสนทนาสอดคล้องกับตัวแปรที่มีอยู่ในการวิเคราะห์หรือไม่? 
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วธิกีารทีแ่ตกต่างกนัสนบัสนนุตวัชีว้ดัต่างประเภทกัน 
ค�าถามคอื ข้อมลูทีม่อียูห่รอืข้อมลูทีม่กีารเก็บข้ึนใหม่
ด้วยต้นทนุต�า่น้ัน จะให้ข้อมูลทีดี่พอส�าหรบัการตดัสนิ
ใจหรือไม่ 

ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาเทียบเคียงตัวเลือกต่าง ๆ 
ร่วมกับข้อจ�ากัดและโอกาสเชิงบริบทในการ 
เก็บข้อมูล ตัวอย่างเช่น ในกรณีวิกฤตการณ์ด้าน
มนุษยธรรม วิธีการบางอย่างอาจช้าเกินไป หรือ
วิธีการบางอย่างไม่สามารถท�าได้เน่ืองจากมกีารอพยพ
เคล่ือนย้ายของประชากรสูง ท�าให้กรอบตวัอย่างหรือ
ขอบเขตการสุ่มตัวอย่างไม่ทันต่อสถานการณ์ 
ในทางตรงกนัข้าม ในประเทศทีม่รีายได้สูง ขดีความ
สามารถและระบบที่มีอยู่ท�าให้การลงทุนระยะยาว
ในการพฒันาแนวทางการตดิตามมคีวามคุม้ค่ามากขึน้

ท้ายทีส่ดุ แนวทางและวธิกีารในการติดตามอาจสร้าง
มูลค่าเพิ่มในแง่การเสริมสร้างความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม (social accountability) ตัวอย่างเช่น 
แนวทางและวิธีการแบบมีส่วนร่วมน�าไปสู่การมี
ส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

กรอบการติดตามผลสัมฤทธ์ิส�าหรับ
ระบบความเสมอภาค ( Monitoring 
of Results for Equity System 
(MoRES)

ตามที่กล่าวในบทที่ 1 แล้วว่า MoRES เป็นแนวทาง
ในการยกระดับการวิเคราะห์ การด�าเนินแผนงาน 
การติดตามและประเมินผลเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธ์ิท่ีดี
ยิ่งขึ้นส�าหรับเด็กกลุ่มด้อยโอกาสมากที่สุด MoRES 
มีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างศักยภาพการติดตาม
ผลสมัฤทธิแ์ละความเปลีย่นแปลงต่าง ๆ  ทีแ่ผนงาน/
ระบบของยูนิเซฟและของหน่วยงานอื่น ๆ สร้างขึ้น
เพือ่แก้ไขปัญหาและข้อจ�ากัดต่าง ๆ  ในการทีจ่ะบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดย MoRES 
มีความเชื่อมโยงกับการมุ่งให้ความส�าคัญด้านความ
เสมอภาคของยนูเิซฟสงู ดงันัน้ กรอบการตดิตามผล

นี้จึงมุ่งวิเคราะห์และแก้ปัญหาความไม่เสมอภาค 
MoRES ครอบคลมุการตดิตามผลการด�าเนนิโครงการ
ในระดับต่าง ๆ โดยท�าการวิเคราะห์และด�าเนิน
แผนงานบนแนวทางความเท่าเทยีม ตดิตามผลความ
คืบหน้าโครงการและแผนงานส�าคัญของรัฐรวมทั้ง
การด�าเนนิเฉพาะของยนูเิซฟทีเ่กีย่วข้อง การตดิตาม
ผลการแก้ปัญหาข้อจ�ากัดและอุปสรรคต่าง ๆ 
ในรายประเด็นและระดับท้องถ่ินอย่างสม�า่เสมอ และ
การประเมนิผลระยะยาวของผลลพัธ์และผลกระทบ
สุดท้าย16

MoRES สร้างกรอบความคิดในการวิเคราะห์ 
การด�าเนินแผนงาน กระบวนการติดตามและ
ประเมินผลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างกันและ
ท�างานอย่างเป็นอิสระต่อกันสี่ระดับ ดังนี้:
• ระดับ 1 เกี่ยวกับการจ�าแนกเด็กกลุ ่ม

ด้อยโอกาสมากท่ีสุด โดยใช้กรอบปัจจัย 
10 ประการในการระบุปัญหาข้อจ�ากัดและ
อุปสรรคในการเข้าถึงบริการของเด็กกลุ่ม
ด้อยโอกาส จากน้ันจะพิจารณาความสอดคล้อง
และทิศทางของนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนและ
แผนงานของรัฐบาลและยูนิเซฟ

• ระดับ 2 เกี่ยวกับการติดตามผลกิจกรรมของ
ยูนิเซฟ และปัจจัยน�าเข้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือ
เป็นส่วนส�าคัญในการด�าเนินการติดตามผล

• ระดับที่ 3 หมายถึงการติดตามผลด้วยความ
สม�า่เสมอ (ในระดบัท้องถิน่โดยร่วมกบัพนัธมติร) 
โดยตดิตามผลผลิต อปุสรรคและปัญหาข้อจ�ากดั
ที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของแผนงาน ซึ่งการ
ติดตามลักษณะนีส้ามารถระบุถึงสัญญาณจ�าเป็น
ทีจ่ะต้องปรบัเปลีย่นโครงการ และเปิดให้มกีาร
รับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ (feedback 
loop)

• ระดบั 4 หมายถงึการตดิตามผลระยะยาวของ
ผลลัพธ์สุดท้ายเพื่อพิจารณาว่าผลสัมฤทธิ์ที่
วางไว้บรรลุผลหรือไม่ ซ่ึงการติดตามผลระยะ
ยาวจะเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงในระดับ
ผลกระทบ



บทที่ 4. การติดตามผลสัมฤทธิ์ | 121

คําแนะนําในการใช้ MoRES ในการติดตามแผนงาน
การศึกษาแบบเรียนร่วม (includive eduction)

ปัญหา
ในประเทศเซอร์เบีย ซ่ึงเป็นประเทศรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง (upper-middle-income) อัตราการเข้าเรียน
และสําเร็จการศึกษาระดับชาติอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ยังมีความไม่เท่าเทียมด้านการศึกษาที่ไม่ได้รับ
การกล่าวถึง  เด็กกลุ่มด้อยโอกาสเหล่านี้ ได้แก่ เด็กชาวโรมา เด็กพิการและเด็กยากจน แม้ประเทศมีการ
ปฏิรูปการศึกษาที่มีความครอบคลุมและได้ออกกฎหมายซ่ึงให้ความสําคัญกับยุทธศาสตร์ที่เน้นระบบการศึกษา
แบบเรียนร่วม อย่างไรก็ตาม การดําเนินมาตรการเหล่านี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านัน้

ทําไมจึงเลือกใช้ MoRES 
MoRES สามารถใช้ในการออกแบบ ดําเนินนโยบายการศึกษาและใช้ในการดําเนินแผนงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยโครงสร้างพื้นฐานของระบบการศึกษาปี 2009 ที่กําหนดกรอบกฎหมายและการมุ่งยุทธศาสตร์
ระบบการศึกษาแบบเรียนร่วม ซ่ึงการใช้แนวทาง MoRES ช่วยจําแนกและจัดลําดับความสําคัญของปัญหา
ข้อจํากัดที่เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในเรื่องนี้ ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า อย่างน้อยที่สุดแล้วนัน้ 
การติดตามระบบการเรียนร่วมช่วยนิยามและทําความเข้าใจถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา 
นั่นคือ ระบบการศึกษาแบบเรียนร่วมไม่มีการกําหนดกรอบเป้าหมาย เป้าหมาย เส้นฐาน ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ
และตัวช้ีวัด ทําให้การปฏิรูปการศึกษามีความซับซ้อนในการจัดการ การประสานงาน การพัฒนาศักยภาพ 
การประเมินความคืบหน้าและการวิเคราะห์ประเด็นหรือพื้นที่ที่ต้องการแก้ไขในเชิงยุทธศาสตร์และ
การดําเนินการให้มีประสิทธิผล ซ่ึงปัจจุบัน การวิเคราะห์ตามแนวทาง MoRES มีส่วนช่วยช้ีแนะ
การดําเนินงานของรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องเหล่านี้

ความถี่ของการติดตามผลจะถูกก�าหนดโดย:
• ความคาดหวังต่อการเปลีย่นแปลงในฐานะทีเ่ป็น

ผลจากการด�าเนินกิจกรรมของแผนงาน
• ความพร้อมและความสามารถในการจัดหา

ข้อมูล/รายละเอียดส�าหรับการติดตามผล 
• โอกาสในการด�าเนนิการแก้ไขเพือ่ป้องกนัความ

ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นซ�้า 
• ก�าหนดเวลาที่ตกลงไว้กับพันธมิตร

ดังนั้น ความถี่ในการติดตามผลจะแตกต่างกันไปขึ้น
อยูก่บัลกัษณะของแผนงานและสภาพปัญหาข้อจ�ากดั
ทีจ่ะท�าการติดตาม ตวัอย่างเช่น ในสถานการณ์ด้าน
มนุษยธรรม การติดตามผลจะมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยที่มี
การเปลี่ยนแปลงเร็วท่ีสุด (เช่น ปัจจัยที่เป็นการ
ก�าหนดอุปทาน (supply determnants) กลไก

การประสานงาน) รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งที่ผ่านมา
ได้แสดงให้เหน็ว่า มคีวามส�าคญัและเป็นความท้าทาย
ที่สุดในการด�าเนินงานด้านมนุษยธรรม

ความร่วมมอืกบัพนัธมติรถอืเป็นองค์ประกอบส�าคญั
ของ MoRES เนือ่งจากความยัง่ยนืในระยะยาวอาศัย
ความร่วมมอืกบัพนัธมติรทีป่ระกอบด้วยรัฐบาลของ
ประเทศน้ัน ๆ ทีมงานจากองค์การสหประชาชาติ 
พันธมิตรพหุภาคี หน่วยงานทวิภาคี องค์กรภาค
ประชาสังคมและชุมชนต่าง ๆ การประสานความ
ร่วมมือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ ในกรณีที่มีพันธมิตร
หลายรายท�างานประเดน็เดยีวกนัและยงัช่วยเร่งการ
ขยายขนาดของโครงการ

ข้างล่างต่อไปนี้คือตัวอย่างการติดตามผลแบบ  
MoRES 
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การใช้ MoRES ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
การใช้กรอบและการวิเคราะห์ปัจจัย ของ MoRES (ดูบทที่ 2, เครื่องมือ B) ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจถึง
ระบบการศึกษาแบบเรียนร่วมได้ดียิ่งขึ้น  เนื่องจากช่วยทําให้เห็นปัญหาข้อจํากัดและการแก้ไขเชิงยุทธศาสตร์
ที่จําเป็นในการบรรลุเป้าหมายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทัง้ความต้องการในการพัฒนายุทธศาสตร์และ
ศักยภาพเชิงองค์กรในการติดตามผลและบันทึกความก้าวหน้า ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาและดําเนินการ
กรอบการติดตามผลระบบการศึกษาแบบเรียนร่วมตามแนวทาง MoRES สามารถนําไปสู่ประโยชน์หลายด้าน
ดังต่อไปนี้

• ความเข้าใจแนวคิดระบบการศึกษาแบบเรียนร่วมในหมู่ผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้น และสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน
 เกี่ยวกับเป้าหมายหลักและขัน้ตอนต่อไปในการเสริมสร้างการบูรณาการระบบการศึกษาแบบเรียนร่วม
 ในทุกระดับของระบบการศึกษา 
• ความตระหนักที่เพิ่มขึ้นถึงความจําเป็นของระบบติดตามผลที่แข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนนโยบายและ
 การดําเนินแผนงานระบบการศึกษาแบบเรียนร่วมตามหลักฐานรองรับ รวมทัง้ความสามารถในการ
 ดําเนินการดังกล่าว 
• ความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นในหมู่ผู้บริหารและครูถึงความสําคัญของกระบวนการประเมินตนเองในการ
 สนับสนุนการวางแผนโรงเรียนและการพัฒนาระบบการศึกษาแบบเรียนร่วม
• มีการจัดทําข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับระบบการศึกษาแบบเรียนร่วม(ข้อมูลและรายละเอียดพื้นฐานได้รวบรวม
 ไว้ในตัวอย่าง 13 เปอร์เซน็ต์ของเทศบาลทั่วประเทศ)
• ใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแผนระบบการศึกษาแบบเรียนร่วมของรัฐบาล (ครอบคลุมปี 2015-2017) 
 และยูนิเซฟ (ที่เกี่ยวกับแผนงานประเทศฉบับใหม่ 2015-2020) ซ่ึงระบุปัญหาและให้ความสําคัญกับ
 การแก้ไขปัญหาข้อจํากัดหลักที่เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายและจุดประสงค์
 ของระบบการศึกษาแบบเรียนร่วม 
• นําเครื่องมือที่เป็นผลมาจาก MoRES มาเป็นเครื่องมือหลักของกลไกการติดตามด้านการศึกษา
 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซ่ึงจะส่งผลต่อการยกระดับกรอบคุณภาพโรงเรียนแห่งชาติ

ที่มา: Serbia: Integrating the MoRES approach in the education system to improve putting into practice and 
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  ขั้นตอนที่ 5.

สื่อสารและรายงานผลการค้นพบ

การสือ่สารและรายงานการตดิตามผลคอืการเล่าถงึ
ผลการด�าเนินแผนงาน ซึ่งการอ้างอิงถึงแผนงาน
ติดตามพร้อมกับผลสัมฤทธ์ิ ตัวชี้วัด เส้นฐานและ
เป้าหมายมีความส�าคัญในการน�าเสนอหลักฐาน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงโดยเทียบกับการ
เปลี่ยนแปลงที่คาดไว้ ซึ่งการรวบรวมและการตรวจ
สอบเปรียบเทียบความแน่นอนของข้อมูลจาก
แหล่งต่าง ๆ จากวิธีการและระบบการเก็บข้อมูล
ต่าง ๆ นั้นสามารถให้ข้อมูลส�าคัญแก่การบริหาร
มุ่งผลสัมฤทธิ์

ความถ่ีของการรายงานขึ้นอยู่กับข้อมูลท่ีต้องการ
ส่ือสาร ส�าหรับรายงานรายสัปดาห์ รายเดือน 
รายไตรมาสและทกุหกเดอืนจะให้ความส�าคัญท่ีปัจจัย
น�าเข้า กิจกรรมและผลลัพธ์เป็นอันดับแรกขณะที่
มกีารด�าเนนิการไปตามแผนงาน หากการรายงานให้
ความส�าคัญไปที่ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ 
รายงานการติดตามกิจกรรมรายปี กลางช่วง และ
เมือ่สิน้สดุโครงการจะต้องประกอบด้วยรายละเอยีด
ของความก้าวหน้าที่จะน�าไปสู่ผลสัมฤทธิ์

การจัดท�ารายงานถือเป็นองค์ประกอบส�าคัญ
ในการด�าเนนิการตดิตามผลภาคสนาม และ
การรับฟังข้อคิดเห็นและเสนอแนะซึ่งเป็น
ข้อมลูป้อนกลบัเพือ่การพฒันาการตรวจสอบ 

(feedback loop) ที่ช่วยในการวิเคราะห์และ
เผยแพร่ข้อมูลที่เก็บได้ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ที่เกี่ยวข้องเพื่อท่ีจะด�าเนินการติดตามตามความ
เหมาะสม17 

เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของยูนิเซฟ (RAM) 
ใน inSight18 ช่วยให้คุณสามารถจัดท�ารายงาน
การส่งมอบผลผลติตามแผนทีว่างไว้ทกุหกเดอืนหลงั
การทบทวนการด�าเนินงานกลางปีและการทบทวน
ประจ�าปี ซึง่ด�าเนนิการร่วมกบัพนัธมิตรหลกั รายงาน
แต่ละฉบับจะให้รายละเอียดถึงผลผลิตแต่ละตัว 
ดังต่อไปนี้:

• การวเิคราะห์แบบพรรณาถงึความก้าวหน้าของ
ผลผลิต 

• การจัดอันดับความก้าวหน้า (เป็นไปตามเป้า 
ข้อจ�ากัด ไม่มีความก้าวหน้า มีความก้าวหน้า 
หยุดชะงัก)

• การอัพเดตสถานะตัวชี้วัด 
• การจดัท�าเอกสารหลกัฐานส�าหรบัการวิเคราะห์ 

การให้คะแนน และสถานะของตัวชี้วัด

ในบริบทที่แผนการติดตามผลประกอบด้วยการ
พิจารณาถึงความรับผิดชอบทางสังคม (social 
accountability) และบริบทต่าง ๆ ที่เป็นความ
พยายามหาข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหลักนั้น จะต้องวางแผนการสื่อสาร
เพื่อสรุปผลและด�าเนินแผนการติดตามผลร่วมกับ
ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง ซึง่ในการด�าเนนิงานช่วยเหลอืด้าน
มนุษยธรรมนั้น เหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบส�าคัญ
ของการเชื่อมโยงระหว่างการสื่อสาร การมีส่วนร่วม
ของชุมชน และหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้คนและ
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

การรายงานการติดตามผลสัมฤทธิ์ที่ดี ขึ้นอยู่กับ:
• ระยะเวลาที่เหมาะสม การสื่อสารถึงกิจกรรม

การติดตามไปยงัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีตามก�าหนด
เวลาและมีความต่อเนื่องมีความส�าคัญอย่างยิ่ง 
ดงันัน้ รายงานทีด่คีวรประกอบด้วยภารกจิการ
ติดตามผล ซึ่งเน้นผลการค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
และความรับผิดชอบต่าง ๆ เพื่อด�าเนินการ
ติดตาม การทบทวนรายไตรมาส ระยะกลาง 
หรือรายปีเป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญของกลไก
การติดตามแผนงานที่ส�าคัญเช่นกัน

การสื่อสาร
และรายงาน

การติดตามผล
คือการเล่าถึง
ผลการดําเนิน

แผนงาน



| คู่มือบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์: การท�างานร่วมกันเพื่อเด็ก124

• สามารถเข้าถงึข้อมลูผลสมัฤทธิ ์เจ้าหน้าท่ีอ่ืน ๆ  
และพันธมิตรควรเข้าถึงกลไกและระบบการ
จัดเก็บและบริหารข้อมูลได้โดยตรงจากพื้นที่ 
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มได้

• การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูล ควรมีการ
หารือกบัพันธมิตรการด�าเนนิงานเกีย่วกบัข้อค้น
พบที่ได้จากการติดตามผลและแลกเปลี่ยน
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

• การวิเคราะห์ความก้าวหน้าโดยเปรียบเทียบ
กับแผนงาน ควรใช้เครื่องมือ (เช่น เกณฑ์การ
ประเมินสัมฤทธิ์ผลใน inSight หรือการเตรียม
รายงานสถานการณ์) เพือ่วเิคราะห์ความก้าวหน้า
โดยเปรยีบเทยีบกบัแผนงาน การวเิคราะห์นีจ้ะ
ช่วยก�าหนดการด�าเนนิการภายในและการด�าเนนิ
การกับพันธมิตร

  ขั้นตอนที่ 6.

การด�าเนินการแก้ไขเพื่อป้องกัน 
ความผิดพลาดซ�้า

ก่อนการปรับแก้โครงการ การท�าความเข้าใจว่า 
ใครจะเป็นผู้ใช้ข้อมูล และเพื่อวัตถุประสงค์อะไร
มีความส�าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งผู้ใช้ข้อมูล ประกอบด้วย:
1. กระทรวงต่าง ๆ 
2. พันธมิตรการด�าเนินงาน 
3. ชุมชน 
4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5. โครงสร้างการประสานงานระดับภาคส่วนและ

หน่วยงานประสานงานระดับชาต ิ(เช่น รฐัสภา)
6. ยูนิเซฟ หน่วยงานอื่น ๆ และผู้ให้ทุน

ผูค้นใช้ข้อมูลจากการตดิตามผลทัง้ภายในและภายนอก
เพือ่วตัถปุระสงค์ทีห่ลากหลาย ข้อมูลดังกล่าวไม่เพยีง
แต่ให้ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้จัดการ แต่ยังมีบทบาท
ส�าคญัในการสร้างความเชือ่มัน่ว่า ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
อื่น ๆ เข้าใจถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ซึง่การใช้งานข้อมลูการตดิตามผลมีประโยชน์ในการ:

• เตรียมความพร้อมในการทบทวนแผนงาน 
(กลางปีและรายปี)

• ปรับเปลีย่นยทุธศาสตร์ การออกแบบ และปัจจยั
น�าเข้าของแผนงานหลังการทบทวนเป็นวาระ
หรือแบบเฉพาะกิจ

• ให้ข้อมูลเพ่ือใช้ในการทบทวนอุปสรรคและ
ปัญหาข้อจ�ากัดซึ่งจะน�าไปสู่การปรับเปลี่ยน
แผนงานตามความเหมาะสม

• ให้ข้อมูลพื้นฐานในระหว่างการวางแผนงาน
• วิเคราะห์ข้อปฏิบัติที่ดี
• ช่วยในการตัดสินใจด้านการจัดสรรทรัพยากร 
• เริม่ต้นสือ่สารแบบเปิดและยัง่ยนืระหว่างองค์กร

และสาธารณะ
• ส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบ

ที่ตรวจสอบได้

ประเด็นเกี่ยวกับการติดตามข้อมูลทั้งหมดอยู่ที่ว่า 
จะต้องใช้ข้อมลูในฐานะหลกัฐานเพือ่การด�าเนินการ
หรือการตัดสินใจ ข้อมูลการติดตามที่เชื่อถือได้
จะช่วยให้ผู้จัดการแผนงานสามารถ:

1. พิจารณาและวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งที่ก�าลังท�าและวิธีการที่ก�าลังท�า

ค�าถามที่จะต้องถามคือ:
• จะต้องเพิ่มหรือลดอะไรบ้าง? 
• อะไรที่ต้องหยุด? อะไรที่ต้องเปลี่ยน?
• กิจกรรมหรือยุทธศาสตร์ใหม่ ๆ ที่ควร

น�ามาใช้มีอะไรบ้าง? 
• จะต้องเปลี่ยนกรอบผลสัมฤทธิ์และทฤษฎี

การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หรือ
ควรเปลีย่นเฉพาะยทุธศาสตร์และกจิกรรม
แล้วจะส่งผลต่อต้นทุนหรือไม่? 

2. สร้างศักยภาพ ข้อมูลจากการติดตามสามารถ
น�ามาใช้ในการตัดสินเพิ่มทรัพยากรบุคคลหรือ
เจ้าหน้าทีท่ีม่ทีกัษะสงู การของบประมาณเพิม่ขึน้ 
การสร้างระบบที่ดีขึ้นหรือปรับปรุงการก�ากับ
ดูแลและการบริหารจัดการแผนงานให้ดีขึ้น
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3. จัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ข้อมูล
จากการติดตามผลสามารถใช้เพื่อ:
• จัดสรรทรัพยากรทางการเงินใหม่ 
• ตรวจสอบว่ามีการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์

อย่างถูกต้องหรือไม่
• ตรวจสอบว่ามีการกระจายทรัพยากร

อย่างถูกต้องหรือไม่

4. การจัดล�าดับความส�าคัญใหม่ องค์ประกอบ
บางประการของแผนงานอาจต้องเปลีย่นแปลง
ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อมูลการติดตามผล เราอาจ
ต้องเปลี่ยนพันธมิตรการด�าเนินงาน เปลี่ยน
ยุทธศาสตร์ และ/หรือด�าเนินการเปลี่ยนแปลง
อื่น ๆ 

การดําเนินการ 4 ประการต่อไปนี้จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของแผนงานโดยการปรับใช้บทเรียนและการแก้ไข
เพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ํา

ตัวอย่างจากโครงการด้านการศึกษา
1. เปลี่ยนแปลงสิ่งที่กําลังทํา หากมีโครงการการจัดหาวัสดุให้แก่โรงเรียน แต่ผลการเรียนรู้ยังไม่ดีขึ้น
 เราจําเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้ยุทธศาสตร์อื่นๆ เช่นการฝึกอบรมครูและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
 ในการบริหารจัดการโรงเรียน
2. สร้างศักยภาพ หากเด็กไม่ได้เรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้ เราสามารถต้องจัดฝึกอบรมครูถึงวิธีการสอน
 ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. จัดสรรทรัพยากรใหม่ หากพื้นที่หนึ่งมีวัสดุอุปกรณ์สําหรับโรงเรียนมากพอ เราสามารถทําการจัดสรร
 ทรัพยากรเสียใหม่เพื่อให้เขตที่ด้อยโอกาสมากกว่าได้รับทรัพยากรมากขึ้น
4. จัดลําดับความสําคัญใหม่ หากเราสังเกตได้ถึงข้อจํากัดในการพัฒนา เราจําเป็นต้องสร้าง
 ความเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น หากโครงการรณรงค์ให้เด็กผู้หญิงให้สามารถจบการศึกษาช้ัน
 มัธยมศึกษาไม่เกิดสัมฤทธิ์ผล เราสามารถต้องเปลี่ยนจากการรณรงค์ไปสู่โครงการที่ช่วยสร้าง
 สิ่งอํานวยความสะดวกด้านสุขอนามัยและแผนงานให้คําปรึกษาพิเศษสําหรับเด็กผู้หญิง เป็นต้น
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การประเมินผลสัมฤทธิ์

การประเมินให้ข้อมูลที่เช่ือถือได้ มีหลักฐานรองรับเพื่อยูนิเซฟสามารถยกระดับผลการด�าเนินงาน
และสัมฤทธิ์ผล ที่จะน�าไปสู่การเรียนรู้และความรับผิดชอบเชิงองค์กร

  ใช้บทนี้เมื่อไหร่:

• ในขั้นตอนการออกแบบแผนงานเพื่อสร้างความ 
เช่ือม่ันว่า แผนงานตรงกับความต้องการของ 
การประเมินผล (ความสามารถในการถูกประเมิน)

• ก่อนการพัฒนาแผนและยุทธศาสตร์การประเมินผล
• ขณะวางแผนและบรหิารจดัการการประเมนิผลโครงการ

ที่ได้รับการสนับสนุนจากยูนิเซฟหรือโครงการร่วม
• ก่อนการด�าเนินการประเมินผล

  ใครควรใช้บทนี้:

• เจ้าหน้าท่ีแผนงานและเจ้าหน้าท่ีตดิตามและประเมนิผล 
ทีร่บัผดิชอบการวางแผนหรอืบรหิารจัดการการประเมนิ 

• ผูเ้ช่ียวชาญด้านการตดิตามและประเมนิผลในส�านกังาน
ประเทศซึ่งมีศักยภาพให้การสนับสนุนทางวิชาการ

• ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามและประเมินผลระดับ
ภูมิภาคซึ่งมีศักยภาพในการก�ากับดูแลและประกัน
คุณภาพแก่ส�านักงานประเทศ

• พันธมิตรของยูนิเซฟซึ่งมีส่วนได้เสียในการประเมิน 
• ผู้มีอ�านาจตัดสินใจที่ก�าลังมองหาวิธีใหม่ ๆ ในการ

ออกแบบโครงการเพ่ือให้สามารถมีส่วนร่วม
และตอบสนองความต้องการของชุมชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น

ภาพรวมของขั้นตอนหลัก 
ในการประเมินผลสัมฤทธิ์:

วงจรการประเมินผลประกอบด้วยขั้นตอนเจ็ดขั้นซึ่ง RBM 
คือแนวทางปฏิบัติหลัก:

  ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1. วเิคราะห์การใช้ประโยชน์ ความจ�าเป็น และ

ความสามารถในการถูกประเมิน
ขั้นตอนที่ 2. วางแผนและจัดตั้งทีมประเมินผล
ขั้นตอนที่ 3. บริหารจัดการระยะเริ่มต้น
ข้ันตอนท่ี 4. ให้การสนับสนุนการรวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนที่ 5. เผยแพร่และใช้ผลการประเมิน
ข้ันตอนท่ี 6. เตรียมการและติดตามการด�าเนินการตาม

ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ข้ันตอนท่ี 7. ใช้ผลการประเมินเพื่อการเรียนรู ้และ

สร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้

บทที่
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ภาพรวม
หนึ่งในวัตถุประสงค์ของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์คือการท�าความเข้าใจและ 

สร้างประสิทธิภาพการด�าเนินงานขององค์กรผลไปสู่สัมฤทธ์ิ ซ่ึงการประเมินผล
เปน็องค์ประกอบหลักของวงจร RBM

การประเมินผลคืออะไร?

evaluation:
 | ɪˌvæljuˈeɪʃən | n.

การประเมินผลมีเป้าหมายเพื่อตัดสิน 
ถึงความเกี่ยวข้อง ผลกระทบ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความยั่งยืนของการ 
ด�าเนินงานและผลการด�าเนินงานของ 
องค์กรที่มีต่อผลสัมฤทธิ์

การประเมินผลช่วยให้ทราบได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิที่
วางแผนไว้หรอืทีไ่ม่ได้คาดหวงัไว้ประสบความส�าเรจ็
ในระดับไหน และยังให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และ
บทเรยีนทีม่หีลกัฐานรองรบัและเชือ่ถอืได้เพือ่ปรบัปรงุ
การด�าเนินแผนงานและการตัดสินใจในอนาคต 
ซึ่งระบบ RBM ที่แข็งแกร่งเป็นรากฐานส�าหรับ
การประเมินผลที่เป็นประโยชน์

การประเมินผลยังมีบทบาทส�าคัญในการแสดง 
ให้เห็นว่า เป้าหมายตามวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2030 เพือ่ประโยชน์ของเด็กทัว่โลกมกีารบรรลอุย่างไร
และระดับไหนบ้าง ซ่ึงกระบวนการติดตามและ
การทบทวนการด�าเนินงานตามวาระการพัฒนานี้
จะน�าเสนอด้วยการประเมินผลและข้อมลูจากประเทศ
ต่าง ๆ  วาระการพัฒนาน้ีเรียกร้องให้มกีารเสรมิสร้าง
ระบบการประเมินผลแห่งชาติให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการด�าเนินการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ของประเทศก�าลังพัฒนา มติสมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติ 69/237 ว่าด้วย “การเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการประเมินผลกิจกรรม
การพัฒนาในระดับประเทศ” ซ่ึงได้รับการอนุมัติ
ในปี 2014 เชิญหน่วยงานของสหประชาชาติร่วม 
“สนับสนนุความพยายามในการเสริมสรา้งขีดความ
สามารถ หากมีการร้องขอมาจากประเทศสมาชิก
ในการประเมินให้มากขึน้ เพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบาย
และล�าดับความส�าคัญในระดับชาติของประเทศ
เหล่านัน้” มตฉิบบันีเ้ป็นกรอบแนวทางในการสนบัสนนุ
ประเทศต่าง ๆ ในการรายงานความก้าวหน้าและ
ผลการด�าเนนิการเพือ่ให้สอดคล้องกับวาระการพฒันา
อย่างยั่งยืน 2030

การประเมนิผลจะด�าเนนิการในทกุระดบัของยนูเิซฟ 
และใช้ในทุกบริบทของประเทศ

พงึระลกึว่า บรรทดัฐานและและมาตรฐานการประเมนิ
ผลของ UNEG ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยเพื่อให้
สามารถสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์
ที่เกิดขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเปิดตัวเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 โดยบรรทัดฐานและ
มาตรฐานที่ได้รับการแก้ไขให้ทันสมัยนั้นได้เพิ่ม
บรรทัดฐานใหม่ 4 ข้อ ดังนี้ 1) หลักการ เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่มีการตกลงกันไว้ในระดับสากล 
2) สิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมทางเพศ 
3) ขดีความสามารถในการประเมนิผลระดบัประเทศ 
และ 4) ความเป็นมืออาชีพนอกเหนือจากการให้
ความส�าคัญกับการน�าไปใช้งานและการประเมินผล
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กลุ่มประเมินผลแห่งสหประชาชาติ (UNEG) ได้นิยามการประเมินผลไว้ว่า:

“การประเมินและวิเคราะห์กิจกรรมโครงการ แผนงาน ยุทธศาสตร์นโยบาย หัวข้อ 
ประเด็น ภาคส่วน พื้นที่การด�าเนินงานหรือผลการด�าเนินงานขององค์กรอย่าง
เป็นระบบและเป็นกลางเท่าที่จะท�าได้ การประเมินผลวิเคราะห์ระดับความส�าเร็จ
ของผลลพัธท์ัง้ที่คาดหวงัไวแ้ละที่ไมไ่ดค้าดหวงัโดยการตรวจสอบห่วงโซ่ผลสมัฤทธิ์ 
กระบวนการ ปัจจยัแวดลอ้ม และความสมัพนัธ์เชิงเหตแุละผลโดยใช้เกณฑท์ี่เหมาะสม 
เช่น ความเกี่ยวข้อง ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ผลกระทบ และความยั่งยืน” 
การประเมินผลควรให้ข้อมูลที่มีหลักฐานรองรับ เช่ือถือได้และเป็นประโยชน์ 
ซ่ึงเอ้ือตอ่การน�าผลการศกึษา ขอ้เสนอแนะ และบทเรียนไปใช้ในกระบวนการตดัสินใจ 
ขององค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเวลาที่เหมาะสม”
− United Nations Evaluation Group, Updated Norms and Standards for Evaluation, 

June 2016, p. 10

แหล่งข้อมูลส�าคัญ
United Nations, Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, Final 
outcome document adopted by UN Member States in September 2015.

‘Building Capacity for the Evaluation of Development Activities at the Country Level’, General 
Assembly resolution A/RES/69/237, 2014.

UN Evaluation Group, Norms and Standards for Evaluation (2016).

‘Revised Evaluation Policy of UNICEF’, UNICEF Executive Board document E/ICEF/2013/14, 18 April 
2013.

Organisation for Economic Co-operation and Development, ‘DAC Criteria for Evaluating Development 
Assistance’.



บทที่ 5. การประเมินผลสัมฤทธิ์ | 129

จุดประสงค์ของการประเมินผล

การประเมินผลสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลายตามที่แสดงในตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1. วัตถุประสงคที่หลากหลายของการประเมินผล

  
ความรับผิดชอบ
ขององค์กรและ
เจ้าหน้าที่ต่อผลสัมฤทธิ์

 
การสร้างองค์ความรู้

 
การเสริมพลัง
ให้กลุ่มที่เปราะบาง

การเรียนรู้เชิงองค์กร การรณรงค์เชิงนโยบาย

 
การพัฒนา
ขีดความสามารถ
ในการประเมินผลแห่งชาติ

Accountability for results
ความรับผิดชอบขององค์กร
และเจ้าหน้าที่ต่อผลสัมฤทธิ์ 

การประเมนิผลถอืเป็นองค์ประกอบส�าคญัของความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ขององค์กร การประเมิน
ผลเป็นหลกัฐานของการบรรลุผลสมัฤทธิแ์ละผลการ
ด�าเนนิงานขององค์กร ทัง้ยงัท�าหน้าท่ีในฐานะวธิกีาร
หลักที่ช่วยในการตัดสินใจและการตรวจสอบความ
ถกูต้องเพือ่รายงานถงึผลผลิตและผลลพัธ์ การประเมนิ
ผลช่วยให้ยนูเิซฟและพันธมติรสามารถเข้าใจได้ดยีิง่
ขึ้นว่า การลงทุนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ความเสมอ
ภาคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
หรอืไม่ โดยทัว่ไปแล้ว การประเมนิผลจะด�าเนนิการ
โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก ซ่ึงควรมีการแลกเปลี่ยน
และเผยแพร่ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะและบทเรียนใน
วงกว้างด้วยรูปแบบท่ีสามารถเข้าถึงได้ และเป็น
สมบัติสาธารณะ

Organizational learning
การเรียนรู้เชิงองค์กร

การประเมนิผลมส่ีวนส�าคญัอย่างยิง่ในการสร้างองค์
ความรูแ้ละการจดัการเรยีนรูเ้ชงิองค์กร ซ่ึงองค์ความ
รู้ที่สร้างขึ้นจากการประเมินผลจะให้ข้อมูลเพื่อ
การตัดสินใจในอนาคต นอกจากนี้ การประเมินผล
ยังสามารถระบุได้ถึงหมุดหมายส�าคัญของแผนงาน 
เช่น การทบทวนในระยะกลาง การพัฒนาแผนงาน
ประเทศฉบับใหม่ และช่วงเวลาแห่งการทบทวน
ยทุธศาสตร์ การประเมินผลสามารถช่วยในการก�าหนด
ทศิทางของแผนงานขึน้ใหม่เม่ือเผชญิการเปลีย่นแปลง
ของบรบิทภายในประเทศ นอกจากนี ้ยงัเป็นประโยชน์
ในการประเมินโครงการน�าร่องเพื่อการพิจารณาว่า 
ควรขยายโครงการออกไปหรอืไม่ ด้วยการสนบัสนนุ
การเรยีนรูแ้ละความรบัผดิชอบเชงิองค์กร การประเมิน
ผลจะส่งเสรมิการพฒันาอย่างต่อเนือ่งเพือ่การบรรลุ
เป้าหมายของแผนงาน

Knowledge-generation 
การสร้างองค์ความรู้

เป็นการท�าความเข้าใจว่า สิ่งใดได้ผลและสิ่งใดไม่ได้
ผล และสร้างความเชือ่มัน่ว่า บทเรยีนและข้อปฏิบติั
ที่ดีที่เกิดข้ึนจะได้รับการเผยแพร่อย่างเหมาะสม
เพื่อเร่งการเรียนรู้ ในทางกลับกัน การเรียนรู้นี้
จะสามารถน�าไปสูก่ารประเมินผลแผนงานรวมท้ังถงึ
การด�าเนินแผนงานในอนาคตอีกด้วย ซึ่งเป็น
ส่วนส�าคัญในการเรียนรู้เชิงองค์กร

การประเมนิผลวเิคราะหค์วามเก่ียวขอ้ง 
ผลกระทบ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
และความยั่งยืนของการด�าเนินงาน
ตลอดจนมิติทางเพศสภาพ ความ
เท่าเทียมและสิทธิมนุษยชน
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Policy advocacy
การรณรงค์เชิงนโยบาย

องค์ความรู้ที่สร้างขึ้นจากการประเมินผลสามารถ
น�ามาใช้ในการโน้มน้าวหรือมีอิทธิพลในการตัดสิน
ใจเชิงนโยบายเพื่อยกระดับความเสมอภาคและ
สุขภาวะของผู้คน โดยให้ความส�าคัญเป็นพิเศษ
กบัเดก็ทีอ่ยูใ่นสถานการณ์เปราะบางและด้อยโอกาส 
การประเมนิผลให้ข้อมลูทีม่หีลกัฐานรองรบัซึง่สามารถ
น�าไปใช้จดัการทรพัยากรของพนัธมติรและความมุง่
มัน่ทางการเมอืงในการด�าเนินแผนงาน รวมทัง้นโยบาย
ที่ให้ความส�าคัญกับความเสมอภาคและเด็ก

Empowerment of 
vulnerable groups

การเสริมพลังให้กลุ่มที่เปราะบาง

การประเมินผลควรรวมมุมมองและการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดซึ่งรวมถึงเด็ก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเด็กที่เป็นกลุ่มชายขอบมากที่สุด ซึ่งการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมิน
จะท�าให้กระบวนการประเมนิมคีวามแขง็แกร่งมากขึน้ 

กระบวนการประเมินผลควรมีจุดมุ่งหมายชัดเจน
ในการถ่ายทอดทักษะ ข้อมูลและสร้างความม่ันใจ
ในตัวเองเพ่ือยกระดับ ‘ความคิดเชิงการประเมิน’ 
ของทุกคน กระบวนการประเมินผลยังมีศักยภาพ
ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการโน้มน้าวด้านนโยบาย โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน

พึงระลึกว่า ในการประเมินทั้งหมดนั้น สิ่งส�าคัญสุด
คอืการท�าให้ประเดน็ความเสมอภาคและเพศสภาพ
เป็นเรือ่งทีท่กุฝ่ายต้องค�านงึถงึ ซึง่สามารถท�าได้โดย
การผนวกความเสมอภาคและประเด็นเพศสภาพ

ลงในข้อก�าหนดของผูว่้าจ้าง (term of references) 
การก�าหนดค�าถามและตัวช้ีวดัทีค่�านึงถงึความเสมอ
ภาคและประเดน็ทางเพศสภาพ การจ�าแนกประเด็น
ที่จะตรวจสอบในขอบเขตการประเมินผล และ
การเลือกวิธีการและเครื่องมือท่ีเหมาะสมส�าหรับ
การเก็บข้อมูล วิเคราะห์และรายงาน ซึ่งวิธีการ
รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลูจะแตกต่างกนัไปขึน้อยู่
กับเพศสภาพ ตัวอย่างเช่น ในบางสังคม ผู้หญิงและ
เดก็ผูห้ญงิจะไม่มปีากเสยีงเมือ่มผีูช้ายและเดก็ผูช้าย
กลุ่มใหญ่อยู่ด้วย ผู้หญิงหรอืเด็กผู้หญงิจะไม่สามารถ
แสดงความเห็นได้อย่างอิสระในทุกสถานการณ์ 
เนือ่งจากผูห้ญงิและผูช้ายมวีธิกีารสือ่สารทีแ่ตกต่าง
กัน จึงต้องใช้ยุทธศาสตร์ที่ต่างกันออกไป ซึ่งในการ
วเิคราะห์ข้อมลู สิง่ส�าคญัคอืต้องสงัเกตว่า มรีปูแบบ
หรือแนวโน้มทีบ่่งบอกถงึการเปลีย่นแปลง (หรือการ
ขาดการเปลี่ยนแปลง) ท่ีเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้หญิงและเด็กผู้หญิง และสถานภาพของผู้ชายและ
เดก็ผูช้ายอนัเป็นผลมาจากการด�าเนนิโครงการหรอืไม่

National evaluation 
capacity development

การพัฒนาขีดความสามารถ 
ในการประเมินผลแห่งชาติ

ยูนิเซฟสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมในระดับ
ประเทศที่เอื้ออ�านวยต่อการประเมินผล ซึ่งรวมถึง
การสนบัสนนุระบบการตดิตามและประเมินผล และ
การประเมนิผลทีน่�าโดยประเทศ รวมทัง้การสนับสนุน
ทางวิชาการด้านการประเมิน เพื่อให้สอดคล้องกับ
มติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ A/RES/69/237 
(ตามที่ได้อ้างก่อนหน้า) ที่กล่าวไว้ว่า ยูนิเซฟควร
สนบัสนนุประเทศต่าง ๆ  โดยเฉพาะหน่วยงานระดบั
ประเทศและระดับท้องถิ่นในการพัฒนาระบบ
การติดตามและประเมินผลของตน

แหล่งข้อมูลส�าคัญ
United Nations Evaluation Group website, ‘Integrating Human Rights and Gender Equality in 
Evaluation – Towards UNEG Guidance’, 2011.

UNICEF, UNICEF Gender Action Plan 2014–2017 for regional gender advisers. UNICEF, ‘Principles 
and Guidelines for Ethical Reporting’.

UNICEF, How to Design and Manage Equity-Focused Evaluations, 2012

UN Women, Independent Evaluation Office, How to Manage Gender-Responsive Evaluation: 
Evaluation handbook, 2015.
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แหล่งข้อมูลส�าคัญ
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs website on humanitarian response, ‘Operational 
Peer Review’.

UNICEF website, ‘Humanitarian Evaluations’

UNICEF’s Evaluation and Research Database.

UNICEF, Programme Policy and Procedure Manual, section 6.6 on evaluation in humanitarian 
situations.

ALNAP, Evaluation of Humanitarian Action Guide, 2016. 

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs website on humanitarian response. Inter-Agency 
Standing Committee (IASC) on Inter-Agency Humanitarian Evaluations.

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ด้านมนุษยธรรม

ความรับผิดชอบขององค์กรและเจ้าหน้าที่ต่อ
ผลสัมฤทธ์ิไม่ได้ลดน้อยลงแม้ในสถานการณ์
เปราะบางและวกิฤตการณ์ด้านมนษุยธรรม เมือ่ชีวิต
มนษุย์อยูใ่นความเสีย่งและยนูเิซฟมคีวามจ�าเป็นต้อง
ต้องใช้ทรัพยากรเพ่ิมมากขึ้นในการด�าเนินงานใน
ภาวะฉุกเฉิน การประเมินและวิเคราะห์ว่า สิ่งใด
จะได้ผล สิง่ใดไม่ได้ผลและเพราะเหตใุด และจะต้อง
ด�าเนินใดต่างไปจากนี้จึงมีความส�าคัญยิ่ง

ในภาวะวิกฤตที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วน้ัน 
โดยหลักการแล้ว ควรมีการเตรียมความ
พร้อมส�าหรบักจิกรรมการประเมินผลก่อน
การเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อสร้างความ
เช่ือมั่นว่า มีระบบพร้อมให้ข้อมูลและ
รายละเอียดเพื่อการการประเมินผล

การประเมินในภาวะฉุกเฉินมีความท้าทายเฉพาะ 
ดังต่อนี้:

• ความจ�าเป็นในการระดมทีมประเมินผล 
อย่างรวดเร็ว 

• ความยุ่งยากในการสุ่มตัวอย่างและการเข้าถึง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• ผู้ประเมินต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิทัศน์
การให้ความเหลือด้านมนุษยธรรม

• สภาพแวดล้อมและเป้าหมายการด�าเนินงาน
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

• ความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนความสนใจ
จากโครงการด้านการช่วยชวีติไปสู่การสนบัสนนุ
การด�าเนินงานประเมินผล

พึงระลึกว่า ใน “วัตถุประสงค์การด�าเนินงาน
ด้านมนุษยธรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
เนือ่งจากสถานการณ์ในพ้ืนทีม่โีอกาสบานปลายอย่าง
รวดเรว็ (เช่น มปีระชากรพลดัถิน่เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง 
หรือการแพร่ระบาดของโรค) การวางแผนส่วนใหญ่
จึงไม่มีการจัดท�าเอกสารที่ดี และขาดข้อมูลพื้นฐาน 
เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น ความปลอดภัยและ
การเข้ามีแนวโน้มถูกจ�ากัดมากขึ้น ผลที่ตามมาคือ 
ถึงแม้จะมีความพยายามและมีโครงการจ�านวนมาก 
แต่การด�าเนนิงานและการเรยีนรูอ้าจหยดุชะงกัและ
น�าไปสูข้่อจ�ากัดในการติดตามผลหรอืการปฏบัิตงิาน
ทีส่่งผลต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีระดบัชาตแิละผูร้บัความ
ช่วยเหลือ”19 ในการปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินและ
ด้านมนุษยธรรมอาจใช้การประเมินผลในรูปแบบ
ที่ต่างออกไป เช่น การประเมินผลตามเวลาจริง 
การประเมนิผลกระทบหรอืการประเมนิระบบทัง้หมด

เมือ่พิจารณาถึงล�าดับความส�าคญัของการประเมนิผล 
ในภาวะฉุกเฉิน ส�านักงานประเทศควรพิจารณา
การประเมินผลร่วมกับหน่วยงานด้านมนุษยธรรม
อ่ืน ๆ (ทั้งภายในและภายนอกระบบขององค์การ
สหประชาชาต)ิ เพ่ือสนบัสนนุการประสานการด�าเนิน
งานในภาวะฉุกเฉินให้ดียิ่งขึ้น ลดภาระของกิจกรรม
การประเมินของประชากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
จ�ากัดการใช้ทรพัยากรซึง่มคีวามขาดแคลนอยูแ่ล้ว20

ทีมงาน
ฉีดวัคซีนโปลิโอ
ในเขตปกครอง
ท้องถิ่น Jiddari
รัฐ Borno
ไนจีเรีย
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ภาพที่ 5.1. ผลสัมฤทธิ์: ผลที่เกิดขึ้นจากปจจัยสนับสนุนหลายประการ

การดําเนินงาน
ของยูนิเซฟ

 

การดําเนินงานของ
องค์การพัฒนาเอกชน/

หน่วยงานองค์การสหประชาชาติ

ผลสัมฤทธิ์
การดําเนิน
งานของรัฐบาล

ปัจจัยภายนอก

การประเมินผลช่วยให้ยูนิเซฟสามารถก�าหนดการ
ด�าเนินงานสูผ่ลสมัฤทธิ ์นัน่คอื ผลลพัธ์ระยะยาวหรอื
ผลกระทบไม่ได้มาจากการด�าเนินงานของยูนิเซฟ
เพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ ยนูเิซฟท�างานกับรัฐบาลและ
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอืน่ ๆ  โดยยนูเิซฟมุง่มัน่ทีจ่ะประเมนิ
ผลการด�าเนินงานร่วมกันเหล่านี้สู่สัมฤทธิ์ผล ดังที่
แสดงในภาพที่ 5.1 ผลสัมฤทธิ์หน่ึงอาจเป็นผล
มาจากปัจจยัประกอบหลายอย่าง เช่น โครงการของ
องค์กรพัฒนาเอกชน/ทีมงานภายในประเทศของ
องค์การสหประชาชาตริฐับาล ยนูเิซฟหรอืหน่วยงาน
ภายนอกอื่น ๆ 

ในการด�าเนินงานของยูนิเซฟทั้งหมด รวมท้ัง
การด�าเนนิงานด้านมนุษยธรรมท่ีซบัซ้อนและยุ่งยาก 
แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยทีจ่ะตดัสนิว่า ผลสมัฤทธิห์นึง่
เกิดขึ้นจากการด�าเนินการหนึ่งอย่างหรือมีผู้ด�าเนิน
การเพียงรายเดยีว ตวัอย่างเช่น หน่วยงานด้านอาหาร
แห่งหน่ึงอาจแจงว่า ภาวะทุพโภชนาการที่ดีขึ้น
เป็นผลมาจากโครงการแจกจ่ายอาหาร แต่ในความ
เป็นจริง สถานการณ์ท่ีดีขึ้นเป็นผลมาจากคุณภาพ
น�้าที่ดีขึ้น การดูแลเด็ก สุขอนามัย การดูแลสุขภาพ 
การสุขาภิบาลและการควบคุมพาหะน�าโรค หรือ
แม้แต่การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลตามปกติ ซึ่งโดย
ทั่วไปแล้ว การประเมินผลการด�าเนินการด้าน
มนุษยธรรมคือการวิเคราะห์ความร่วมมือและ
การท�างานร่วมกัน (contribution) โดยไม่มุ่งความ

ส�าคัญไปที่การประเมินการด�าเนินงานที่เกิดขึ้น
โดยล�าพัง (attribution) จะเหมาะสมและมีความ
เป็นไปได้มากกว่า21

ขั้นตอนหลักในการบริหาร 
การประเมินผล

ปฏญิญากรงุปารสีเกีย่วกบัประสทิธผิลด้านความช่วย
เหลือ หรือ The Paris Declaration on Aid 
Effectiveness มติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
สมัชชา 69/237 (General Assembly resolution 
A/RES/69/237) และวาระการพฒันาทีย่ัง่ยนื 2030 
เป็นจุดเริม่ต้นอนัแขง็แกร่งในการเสรมิสร้างความมุง่
มั่นของประเมินผล การประเมินผลให้ข้อมูลส�าคัญ
แก่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดย
ช่วยให้พวกเขาสามารถประเมินความส�าเร็จและ
ข้อจ�ากัด รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะด้านแผนงานและ
ยุทธศาสตร์ที่สามารถน�าไปเป็นแนวทางปฏิบัติ 
เพื่อปรับปรุงแผนงานและการเรียนรู้เชิงองค์กร
ในอนาคตได้

จากการตัดสินใจในขั้นการวางแผนในการจัดท�า
กรอบผลสัมฤทธิ์และแผนการติดตามผลนั้น 
การบริหารการประเมินผลมีด้วยกันเจ็ดขั้นตอน 
(ดูภาพที่ 5.2)
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  ขั้นตอนที่ 1.

วเิคราะห์การใช้ประโยชน์ ความจ�าเป็น 
และความสามารถในการถูกประเมิน

การวิเคราะห์การประโยชน์ ความจ�าเป็น และ
ความสามารถในถกูประเมนิเป็นการฝึกปฏบัิตทิ�าการ
ประเมินผลจริงซึ่งจะช่วยในการระบุว่า สามารถ
ประเมินโครงการใดได้บ้าง และการประเมิน
ก่อให้เกิดประโยชน์และมีแนวโน้มที่จะให้ข้อมูล
ทีเ่ป็นประโยชน์หรอืไม่ นอกจากนีย้งัช่วยสร้างความ
เชือ่มัน่ว่า จะมเีงือ่นไขหรอืสภาวการณ์ส�าหรับจดัให้
มีการประเมิน

โดยทั่วไปแล้ว การประเมินความสามารถในการ
ถูกประเมิน จะพิจารณาสี่ประเด็น ดังต่อไปนี้:

1. การออกแบบแผนงาน
2. การมีข้อมูลพร้อมส�าหรับการประเมิน
3. ปัจจัยแวดล้อม
4. กรอบความรบัผดิชอบขององค์กรและเจ้าหน้าที่

ท้ังนี ้อาจไม่มคีวามจ�าเป็นต้องท�าการประเมนิโครงการ
ทั้งหมด ภาพที่ 5.3 และตารางที่ 5.2 (หน้าถัดไป) 
สามารถช่วยในการวิเคราะห์ และใช้เป็นรายการ
ตรวจสอบความจ�าเป็นในการประเมินความสามารถ
ในการถูกประเมิน (evaluability assessments)

ภาพที่ 5.2. กระบวนการประเมินผลการบริหารผลสัมฤทธิ์เจ็ดขั้นตอน

วิเคราะห์
การใช้งาน
ความจําเป็น

และความสามารถ
ในการถูกประเมิน

วางแผน
และจัดตัง้ทีม
ประเมินผล

การบริหาร
จัดการ
ในระยะ
เริ่มงต้น

ให้การ
สนับสนุน

การรวบรวม
และวิเคราะห์
ข้อมูลอย่าง
ต่อเน่ือง

การเผยแพร่
และการใช้
ผลจาก

การประเมิน

เตรียมและ
ติดตาม

การดําเนิน
แผนงาน

ใช้การประเมิน
เพื่อการ
เรียนรู้

211 3 4 5 6 7
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ความสามารถในการถูกประเมินสูง

• ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง/กรอบผลสัมฤทธิ์ 

 มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 

• มีข้อมูลพื้นฐานและตัวช้ีวัด 

• มีแผนปฏิบัติการ/การดําเนินงานชัดเจน

• มีกลุ่มประชากรเป้าหมายที่ชัดเจน

• มีกรอบและระบบการติดตามผล

• ดําเนินการภายใต้กรอบเวลาที่เหมาะสม กล่าวคือ 

 สิ้นสุดช่วงการดําเนินงานภายใต้เวลาที่เหมาะสมแล้ว

• มีบริบทที่เอื้ออํานวย ทรัพยากรและศักยภาพเพียงพอ

• มีโครงสร้างการบริหารและความรับผิดชอบที่ชัดเจน

• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักพร้อมและยินดีที่จะเข้าร่วม

 ในการประเมิน

• สามารถเข้าถึงพื้นที่โครงการได้ 

• ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงไม่มีความชัดเจน 

• มีข้อมูลพื้นฐานจํากัดหรือไม่มีเลยพื้นฐาน 

• ตัวช้ีวัดมีคุณภาพตํ่า 

• ขาดแผนการดําเนินงานโดยละเอียด 

• กรอบการติดตามและ/หรือระบบมีข้อจํากัด

 หรือมีคุณภาพตํ่า 

• ไม่มีทรัพยากรและศักยภาพเพียงพอ 

• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีความรู้ความเข้าใจ

 หรือมีความรู้เกี่ยวกับแผนงานจํากัดและ

 ไม่มีโครงสร้างการจัดการ

• มีข้อจํากัดในการเข้าถึง มีความเสี่ยง

 ด้านความปลอดภัย

ความสามารถในการถูกประเมินตํ่า

 

 

 

ภาพที่ 5.3. ระดับความสามารถในการถูกประเมิน
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ตารางที่ 5.2. เงื่อนไขและคําถามหลักในการประเมินความสามารถในการถูกประเมิน22

เงื่อนไขสําหรับ
ความสามารถ
ในการถูกประเมิน คําถามหลักในการประเมินผลความสามารถในการถูกประเมิน

การออกแบบ
แผนงาน

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง/กรอบผลสัมฤทธิ์
(ตรวจสอบความเกี่ยวของและการสะทอนถึงเปาหมายและวัตถุประสงคของแผนงาน ความเหมาะสมและความเชื่อมโยง)

• แผนงานระบุปญหาและผูมีสวนไดสวนเสีย (การวิเคราะหบริบทและปจจัยแวดลอม) อยางชัดเจนหรือไม? 

• มีการจําแนกหรือระบุปจจัยดานความไมเทาเทียมทางเพศและความตองการของผูหญิงและเด็กหญิงไวชัดเจนหรือไม? 

 มีการระบุประเด็นความเสมอภาคและแนวทางสิทธิมนุษยชนในการดําเนินแผนงานไวอยางชัดเจนหรือไม?

• แผนงานมีจุดมุงหมายเชิงยุทธศาสตรและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนหรือไม?

• แผนงานมีการกําหนดผลสัมฤทธิ์ที่ตองการในระดับตาง ๆ ของหวงโซผลสัมฤทธิ์อยางชัดเจนหรือไม?

• แผนงานอธิบายถึงระดับกิจกรรม ทรัพยากรการเงิน ผลการดําเนินงานและยุทธศาสตรตางอยางละเอียดหรือไม? 

มีขอมูลที่เกี่ยวของและสามารถใชงานได  
(ตรวจสอบการเขาถึงและความเพียงพอของแผนงาน)

• แผนงานมีขอมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการและปจจัยแวดลอมเพียงพอหรือไม?

• แผนงานมีขอมูลพื้นฐานหรือไม?

• แผนงานมีระบบการติดตามผลเพื่อรวบรวมและจัดระบบขอมูลโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบ ทรัพยากรและ

 กรอบเวลาที่กําหนดไวหรือไม?

• แผนงานมีตัวชี้วัดที่ดีพอหรือไม?

• ขอมูลเกี่ยวกับสิทธิของผูหญิงและเด็กผูหญิงดานไหนบางที่สามารถเขาถึงได และมีการเก็บขอมูลดานนั้น

 หรือจะเก็บรวบรวมนั้นอยางไร?

• มีขอมูลเกี่ยวกับกลุมคนที่อยูชายขอบดานใดบางและจะรวบรวมขอมูลดังกลาวอยางไร? 

ปจจัยแวดลอม
(ตรวจสอบการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ทรัพยากร ขีดความสามารถและบริบททางสังคมการเมือง) 

• การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียอยูที่ระดับใด และมุมมองของพวกเขาที่มีตอโครงการเปนอยางไรบาง?

• แผนงานมีทรัพยากรและขีดความสามารถในการประเมินผล (เชน มีงบประมาณ เวลา ความรูทางวิชาการเพียงพอ) หรือไม? 

• บริบทเชิงสถาบันและสังคมการเมืองมีสวนในการประเมินอยางไรบาง (ตัวอยางเชน มีวัฒนธรรมการประเมินหรือไม 

 มีกลุมผลประโยชนที่สงอิทธิพลตอความเปนอิสระของการประเมินหรือไม?

ความรับผิดชอบขององคกรและเจาหนาที่ 
(โครงสรางการบริหารจัดการ การติดตามผล การรายงาน ความเปนเจาของและความเปนผูนํา)

• แผนงานมีโครงสรางการบริหารจัดการที่ชัดเจนหรือไม?

• พันธมิตรมีความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได และมีความรูสึกความเปนเจาของโครงการหรือไม?

 

การมีข้อมูล
พร้อมสําหรับ
การประเมิน

 

ปัจจัยแวดล้อม

ความรับผิดชอบ
ขององค์กรและ
เจ้าหน้าที่

แหล่งข้อมูลส�าคัญ
UN Women, Independent Evaluation Office, How to Manage Gender-Responsive Evaluation: 
Evaluation handbook, Tool 5: How to Conduct an Evaluability Assessment.

UNICEF, How to Design and Manage Equity-Focused Evaluations, 2012.
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  ขั้นตอนที่ 2.

วางแผนและจัดตั้งทีมประเมินผล

โดยรวมแล้ว การวางแผนการประเมนิผลประกอบ
ด้วย การระบุกิจกรรม หัวข้อ ยุทธศาสตร์ 
โครงการหรือแผนงานท่ีจะประเมินและ
ก�าหนดขอบเขตการประเมนิโดยมกีารปรกึษา
พนัธมติรและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีอย่างใกล้ชดิ 

นอกจากนีก้ารวางแผนยงัหมายถึงการก�าหนดว่า 
ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารการประเมิน
และก�าหนดวตัถปุระสงค์ในการประเมนิ การอธบิาย
วัตถุประสงค์การประเมินผลอย่างชัดเจนและ
มีรายละเอียดที่ครบถ้วนจะช่วยในการพัฒนาข้อ
ก�าหนด และเงื่อนไขการว่าจ้าง(ToR) สิ่งที่ส�าคัญคือ
ต้องทราบเหตุผลว่าท�าไมจึงต้องมีการประเมิน และ
เหตุใดจึงด�าเนินการในช่วงเวลานั้น ๆ ตลอดจนถึง
ค�าถามท่ีว่าใครจะเป็นผู้ใช้ผลการประเมิน และ
ใช้อย่างไร

รายละเอียดของ TOR ประกอบด้วย ค�าถาม
การประเมินผลที่ถูกจัดกลุ่มเทียบเคียงกับเกณฑ์
การประเมนิทีก่�าหนดไว้ล่วงหน้า ขอบเขตการประเมนิ 
ซึง่รวมถงึ แผนงาน พืน้ที ่ขอบเขตเวลาการประเมนิผล 
ผลผลติ กรอบเวลาและงบประมาณ หลกัการเชงิวธิกีาร 
และการออกแบบการประเมินผล ขั้นต่อไปในขั้น
ตอนการวางแผนคือเตรียม ToR โดยผู้จัดการ
การประเมินผลผลToR เป็นเอกสารอ้างอิงเพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารการด�าเนนิงานและการใช้ผล
การประเมิน ซ่ึง ToR จะก�าหนดจดุมุง่หมาย ขอบเขต 
กระบวนการและผลผลิตของการประเมิน รวมทั้ง
การจัดการต่าง ๆ การเตรียมการด้านการบริหาร
จะระบุว่า ใครจะเป็นผู้บริหารการประเมินผล และ
บทบาทของผู้จัดการการประเมินมีอะไรบ้าง ทั้งนี้ 
ยนูเิซฟสนบัสนนุการจดัตัง้กลุม่ทีใ่ช้อ้างองิ (reference 

group) ส�าหรับการประเมินทั้งหมดที่ด�าเนินการใน
ระดับส�านักงานระดับโลก ระดับภูมิภาคหรือระดับ
ประเทศ กลุ่มที่ใช้อ้างอิงประกอบด้วยตัวแทนของ
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีหลกัซึง่ท�าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนความ
คดิ (sounding board) ของกลุม่ต่าง ๆ  ในกระบวนการ
ประเมินผล กลุ่มที่ใช้อ้างอิงจะให้ข้อมูลเก่ียวกับ
หมดุหมายส�าคญัหลกั ซึง่รวมถงึ ToR การท�ารายงาน
เริ่มต้น (inception report) และรายงานฉบับร่าง

ToR จะให้:
• ข้อมูลถึงสิ่งที่คาดหวังจากการประเมินและ

การใช้งานแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน และ
ช่วยสร้างความชัดเจนถึงบทบาทของผู้จัดการ
และบทบาทของกลุม่ทีใ่ช้อ้างองิของทมีประเมนิผล

• ความชัดเจนเก่ียวกับเงื่อนไขการจ้างงาน 
ความคาดหวังต่าง ๆ  และงานทีต้่องส่งมอบงาน
แก่ทีมประเมิน

ToR ส�าหรับการประเมินผลของยนูเิซฟควรประกอบ
ด้วย:
• บริบทส�าหรับการประเมินผล
• วัตถุประสงค์ของการประเมิน
• ขอบเขต (ชี้แจงว่าการประเมินนี้ครอบคลุมถึง

อะไรบ้างและสิ่งอยู่นอกเหนือการประเมิน) 
• เกณฑ์การประเมิน (ดูด้านล่าง) 
• ค�าถามหลักในการประเมิน 
• ระเบยีบวธิ ี- แนวทางในการรวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมูลและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
• แผนงาน องค์กร และงบประมาณ
• ผลผลิตและการรายงาน
• การเตรียมการด้านการบริหารจัดการ
• มาตรฐานและหลักพึงปฏิบัติด้านจริยธรรม 

การใช้ผลการประเมิน รวมทั้งความรับผิดชอบ
ในการใช้งานดังกล่าว
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เกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์การประเมินผลท่ีเห็นพ้องใน
ระดบัสากลซึง่พฒันาโดย OECD / DAC

เกณฑ์การประเมินผลที่จัดท�าขึ้นโดยคณะกรรมการ
ช่วยเหลอืด้านการพฒันาขององค์การเพือ่ความร่วม
มอืและการพัฒนาทางเศรษฐกจิ (Organisation for 
Economic Co-operation and Development) 
ซึ่งได้รับการยอมรับแพร่หลายในการด�าเนินงาน
พัฒนามุ่งความส�าคัญไปที่ประเด็นต่อไปนี้:

• ความสัมพันธ์กับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ของนโยบาย แผนงานหรอืโครงการ
มคีวามสอดคล้องกบัความต้องการของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย ประเทศรวมทั้งวาระการพัฒนา
ระดับโลกในระดับใด และในสถานการณ์
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป วตัถุประสงค์ของแผนงานและ
การออกแบบยังคงมีความส�าคัญหรือไม่ 

• ประสิทธิภาพ จุดประสงค์และผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการพัฒนาบรรลุเป้าหมายหรือคาดว่า
จะบรรลุเป้าหมายในระดับใดบ้าง โดยค�านึงถึง
ระดับความส�าคัญที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการ
วดัระดับกจิกรรมช่วยเหลอืทีบ่รรลวุตัถปุระสงค์
และผลสัมฤทธิ์

• ประสทิธผิล การวดัผลว่า ปัจจยัและทรพัยากร
ทางเศรษฐกิจ (รวมทั้งเงินทุน ความเชี่ยวชาญ
และเวลา เป็นต้น) ถูกเปลี่ยนให้เป็นผลสัมฤทธิ์
อย่างไรบ้าง ซึ่งการวัดประสิทธิภาพอาจต้อง
มีการเปรียบเทียบแนวทางหรือวิธีการต่าง ๆ 
ที่ท�าให้เกิดผลผลิตแบบเดียวกัน เพื่อ พิจารณา
ว่ากระบวนการหรือวิธีการใดมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด

• ผลกระทบ ผลที่เกิดข้ึนในระยะยาวที่เกิดจาก
การด�าเนนิโครงการพฒันาโดยตรงหรอืโดยอ้อม 
โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม

• ความยัง่ยนื ความต่อเนือ่งของผลประโยชน์ทีม่า
จากการด�าเนนิโครงการพฒันาหลังจากกิจกรรม
ให้ช่วยเหลือด้านการพัฒนาหลัก ๆ ส้ินสุดลง 
ความยั่งยืนจะมองไปท่ีความน่าจะเป็นของ
ผลประโยชน์ระยะยาวทีส่ามารถเกิดขึน้ต่อเน่ือง 

ซึง่โครงการควรมคีวามยัง่ยนืทางด้านสิง่แวดล้อม
และทางการเงิน

เกณฑ์เฉพาะของยูนิเซฟที่ช่วย 
เสริมสร้างให้การประเมินผล 
มีความครอบคลุมยิ่งขึ้น

เกณฑ์การประเมินผลเฉพาะของยูนิเซฟประกอบ
ด้วย:
• ความเสมอภาค ระดับการด�าเนินโครงการท่ี

ส่งผลต่อลดความไม่เท่าเทียม
• เพศสภาพ ระดับการด�าเนินโครงการที่เป็นไป

ในทศิทางเดยีวกนัและมส่ีวนช่วยก�าหนดนโยบาย
และยุทธศาสตร์แห่งชาตเิก่ียวกับความเท่าเทยีม
ทางเพศ และระดับท่ีผลลัพธ์จากการด�าเนิน
โครงการส่งผลต่อการลดความไม่เท่าเทียม
ทางเพศ

• สิทธิมนุษยชน แนวทางการด�าเนินงานบน
หลักการสิทธิมนุษยชนเป็นกรอบแนวคิดการ
พัฒนาที่อิงกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ ซึ่งการใช้เกณฑ์นี้สามารถส�ารวจได้ว่า 
แนวทางสิทธิมนุษยชนได้ถูกบูรณาการสู ่
การด�าเนนิโครงการและการด�าเนนิงานนัน้สร้าง
การมีส่วนร่วมกับผู ้ทรงสิทธิอย่างไรบ้าง 
โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุม่ทีม่คีวามเปราะบางมาก
ที่สุด และผู้มีหน้าที่ให้ความคุ้มครองสิทธิ

เกณฑ์เสริมส�าหรับใช้ในสถานการณ์
ด้านมนุษยธรรม

เกณฑ์ข้างต้นเหล่านี้รวมอยู่ในการประเมินผล
การด�าเนินงานด้านมนุษยธรรม แต่อาจมีข้อยกเว้น
ด้านความยัง่ยนื อย่างไรก็ตาม สามารถใช้เกณฑ์เสรมิ
ได้ตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้:
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• ความครอบคลมุ แผนงานเข้าถงึประชากร
กลุม่ใดบ้างและแผนงานส่งผลกระทบอย่างไร
กบักลุม่ดงักล่าว? ในสถานการณ์ด้านมนษุยธรรม 
การเข้าถึงประชากรกลุ่มเฉพาะบางกลุ่ม
ทีก่�าลงัเผชญิภยัคกุคามถงึชวีติคอืความจ�าเป็น

เร่งด่วน ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน
พ้ืนท่ีห่างไกล เข้าไม่ถงึและมสีถานะทางเศรษฐกจิต�า่ 

• ความสอดคล้อง มีความสอดคล้องกันระหว่าง
นโยบายต่าง ๆ  ทีช่ีแ้นะโดยผูม้บีทบาทในแวดวง
ความมั่นคงการพัฒนา การค้า การทหารและ
มนุษยธรรมหรือไม่? มีการค�านึงถึงหลักปฏิบัติ
ด้านมนุษยธรรมต่าง ๆ อย่างชัดเจนหรือไม่?

• ความยัง่ยนื/ ความเชือ่มโยง กิจกรรมทีด่�าเนิน
ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินระยะสั้นได้ค�านึงถึง
ปัญหาระยะยาวและปัญหาอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความจ�าเป็นในการ “สร้าง
คืนใหม่ให้ดีกว่าเดิม” (build back better) 
ในลักษณะทีเ่ป็นการแก้ปัญหาความไม่เท่าเทยีม
แทนที่จะเร่งให้ปัญหาแย่ลง และได้แก้ปัญหา
ไปที่รากเหง้าของความไม่เท่าเทียมอันเป็นผล
มาจากความขัดแย้งและภัยธรรมชาติหรือไม่?

• การคุ้มครอง การด�าเนินงานได้ตอบสนอง
เพียงพอต่อการปกป้องคุ้มครองกลุ่มคนท่ี
แตกต่างกันหรือไม่?

• การประสานงาน ผลกระทบของการประสาน
งานหรือการขาดการประสานงานด้านการ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมีอะไรบ้าง?

การจัดหาผู้ประเมินผล

องค์ประกอบทีส่�าคญัอกีประการหนึง่ของการวางแผน
การประเมินผลคือการคัดเลือกผู้ประเมินหรือ
ทีมประเมินผลที่มีประสบการณ์และมีความรู้

ผู้ประเมินจะต้องมีทกัษะทางวชิาการด้านการบรหิาร
มุ่งผลสัมฤทธิ์และประสบการณ์ที่เก่ียวข้องในการ
เป็นผู้น�าการประเมินหรือท�าการประเมินผลที่

คล้ายคลึงกัน ซึ่งประสบการณ์ในการประเมินภาค
ส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานส�าคัญ
ของยูนิเซฟ (เช่นโครงการ WASH การคุ้มครองเด็ก 
สุขภาพศึกษา เป็นต้น) มีความส�าคัญอย่างยิ่ง 
เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า ผูป้ระเมนิหรอืทมีประเมนิมคีวาม
สามารถด้านวิชาการ ด้านการบริหาร และความ
สามารถส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามที่ก�าหนดไว้ใน 
Norms and Standards for Evaluation in 
the UN System ซึ่งจัดท�าโดยกลุ่มประเมินผล
ขององค์กรสหประชาต ิยิง่ไปกว่านัน้ ผูป้ระเมนิหรอื
ทมีประเมนิควรมคีวามรูค้วามเชีย่วชาญการใช้แนวทาง
บนหลักสิทธิมนุษยชนในการด�าเนินแผนงานและ
มีประสบการณ์ในการน�าการประเมินหรือท�าการ
ประเมินที่เกี่ยวข้องกับความเสมอภาคและประเด็น
ทางเพศสภาพ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่า 
การวิเคราะห์และข้อเสนอแนะจากการประเมิน
จะน�าไปสู่การแก้ไขความบกพร่องต่าง ๆ  และน�ามา
ซ่ึงยุทธศาสตร์ ‘การไม่กระท�าสิ่งอันตราย’ 
(Do No Harm) และช่วยให้เกิดความก้าวหน้าทาง
เพศสภาพและความเสมอภาค

  ขั้นตอนที่ 3.

การบริหารจัดการในระยะเริ่มต้น

ระยะแรกของการประเมนิเร่ิมต้นหลงัจากทีไ่ด้มกีาร
จดัท�าสญัญากบัทมีการประเมินซึง่อาจใช้เวลาระหว่าง 
15 ถึง 30 วัน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการ
ประเมินผล ผู้จัดการการประเมินผลจะด�าเนินการ
ประเมินผ่านทีม ดังน้ัน ผู้จัดการการประเมินผล
มีความรับผิดชอบกระบวนการประเมินและผลผลิต
ทั้งหมด ทั้งน้ี ผู้จัดการการประเมินผลจะท�าหน้าที่
ในการสรรหากลุ่มผู้ประเมนิท่ีมปีระสิทธภิาพ ผู้จดัการ
จะเป็นผู้ดูแลทีมประเมินตลอดกระบวนการ และ
ให้การสนบัสนนุไปพร้อม ๆ  กบัเคารพความเป็นอสิระ
ของทมี การสนบัสนนุทีมประเมนิท�าได้หลายรปูแบบ
ดังนี้:

ความครอบคลุม
ความเช่ือมโยง
ความร่วมมือ
ความยั่งยืน

ความคุ้มครอง
การประสานงาน
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• จัดหาเอกสาร รายงาน และยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ทีมประเมิน
• ให้ข้อมูลอย่างละเอียดถึงขอบเขตและ
วัตถุประสงค์ของการประเมินและความ
คาดหวังหลักแก่ทีมประเมิน

• เสนอรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเบ้ืองต้น
ที่ควรสัมภาษณ์

• ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ในการท�างานภาคสนาม 
โดยค�านึงถึงเวลาและข้อจ�ากัดด้านโลจิสติกส์

• เชื่อมทีมประเมินกับกลุ่มที่ใช้อ้างอิง และสร้าง
ความเชื่อม่ันว่าบทบาทของกลุ่มที่ใช้อ้างอิง
เป็นที่ยอมรับ

• ให้การสนับสนุนทีมประเมินในการจัดประชุม
และลงพื้นที่

• จัดท�าตารางการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ
• รับประกันว่า จะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยแก่ผู้ประเมิน

โดยท่ัวไปแล้ว ระยะเร่ิมต้นของการประเมินผล
เกี่ยวข้องกับการทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับ
แผนงาน นโยบายระดบัประเทศ เอกสารยุทธศาสตร์
และรายงานจากภาคส่วนต่าง ๆ และอาจรวมถึง
การสัมภาษณ์เพื่อชี้แจงถึงความคาดหวัง ซ่ึงเป็น
ช่วงเวลาทีท่มีประเมนิจะอธบิายถงึระเบยีบวธิศึีกษา
และก�าหนดกลุ่มตัวอย่างหากจ�าเป็น

รายงานเบื้องต้นจะชี้ให้เห็นว่า ผู้ประเมินหรือ
ทีมประเมินเข้าใจ TOR และขอบเขตการประเมิน
ผลมากน้อยอย่างไร รายงานเบื้องต้น (inception 
report) ประกอบด้วยการอธบิายองค์ประกอบทัง้หมด
ของ ToR รวมถงึสิง่ท่ีเป็นความส�าคญัในการประเมนิ
ผลด้วย

ทมีประเมนิมหีน้าท่ีรบัผดิชอบในการพฒันาระเบยีบ
วธิศีกึษาในรายงานเบือ้งต้น ข้อมลูควรมาจากแหล่ง
ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนความถูกต้อง ข้อเท็จจริงและ
ความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า 
ผู้ได้รับผลกระทบ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนจะถูก
นับร่วมและค�านึงถึง23

ระเบยีบวธิศีกึษาในการประเมนิควรย�า้เน้นประเดน็
เพศสภาพและกลุ่มคนชายขอบและจะต้องอธิบาย
ให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะมีส่วนร่วมในการ
ประเมินอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
ด�าเนินการและติดตามผล

การใช้เครื่องมือ 
จากขั้นตอนการวางแผน

เครือ่งมอืหลกัสามอย่างทีต้่องใช้ในระยะเริม่ต้นและ
ระยะต่อไปของการประเมิน ได้แก่ กรอบผลสัมฤทธิ์ 
การพรรณาทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงและแผนการ
ติดตามผล

กรอบผลสมัฤทธิม์กัอยูใ่นรูปแบบไดอะแกรมหนึง่หน้า 
หรอืแผนภาพทีเ่ข้าใจได้ง่ายซึง่แสดงถงึกจิกรรมหลกั
และผลผลติ ผลลพัธ์และผลกระทบทีมี่ความสัมพนัธ์
เชงิเหตแุละผล (causal related) ระหว่างกนั ประการ
ทีส่อง จะต้องตรวจสอบความถกูต้องของการพรรณา
ทฤษฎกีารเปลีย่นแปลงอย่างไรกต็าม บ่อยครัง้ทีเ่จ้า
หน้าที่และผู้ประเมินอาจเผชิญกับสถานการณ ์
ต่อไปนี้:
• ขาดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน 
• แม้มีการพรรณาทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงหรือ

การอธิบายผ่านภาพแต่ไม่ได้มีการรับฟังความ
เห็นหรือหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเท่าที่
ควรหรือไม่ได้ใช้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
เหล่านั้น

• มีการอธิบายทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงไว้อย่าง
ชัดเจน (เมื่อมีมากกว่าหนึ่งข้อ) แต่ล้าสมัยหรือ
ไม่สมบูรณ์ 

• ต้องปรบัโครงสร้างทฤษฎกีารเปลีย่นแปลงใหม่
เนื่องจากไม่มีโครงสร้างที่ดีตั้งแต่ตอนเริ่มแรก 

• ไม่มีการระบุประเด็นความเสมอภาคและ/หรือ
ประเดน็ด้านความเท่าเทยีมกนัทางเพศในกรอบ
ผลสมัฤทธิห์รอืการอธบิายทฤษฎกีารเปลีย่นแปลง

คําแนะนํา
ที่ช่วยได้!
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เคร่ืองมือท่ีสาม คือแผนการติดตามผลที่พัฒนาขึ้น
ในขั้นตอนการวางแผน เน่ืองจากแผนนี้แสดงถึง
ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐานและเป้าหมายที่สอดคล้องกัน 
จึงเป็นปัจจัยส�าคัญส�าหรับการวิเคราะห์และ
การตรวจสอบเปรียบเทียบความแน่นอนของข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ 

ข้อจ�ากัดหลักที่มักเกิดขึ้นในการประเมินผลคือ 
ข้อมลูทีพ่ร้อมใช้งานมจี�ากดั ซึง่ในทางปฏิบตั ิผูจ้ดัการ
การประเมินผลจ�าเป็นต้องใช้มาตรการพิเศษในการ
เกบ็ข้อมลูทีเ่ป็นปัจจบุนัเพือ่ประเมนิผล ทัง้นี ้รปูแบบ
การประเมินที่สะท้อนบริบทความเป็นจริง (Real 
World Evaluation Methods) เป็นวิธีที่ใช้ในการ
ประเมนิคณุภาพภายใต้ข้อจ�ากดัด้านข้อมลู การเมอืง
และเวลา

  ขั้นตอนที่ 4.

ให้การสนับสนุนการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ผูจ้ดัการการประเมนิผลเป็นผูร้บัผดิชอบในกระบวนการ
ประเมินทั้งหมด โดยบทบาทหลักของผู้จัดการ คือ 
การก�ากับดูแล การจัดหาและการสนับสนุนทาง
วิชาการ การประกันคุณภาพ และการบริหารความ
เสีย่งซึง่โดยปกติแล้ว จะเริม่ต้นด้วยระยะเริม่ต้นและ
ด�าเนินต่อไปยังขั้นตอนการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
และการรายงาน และการติดตามการประเมินผล 

การสนับสนุนจากผู้จัดการการประเมินผลประกอบ
ด้วย:
• จัดให้มีการประชุมส�าหรับทีมประเมิน
• จัดระบบความต้องการข้อมูลของทีม
• จัดหารายงานการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

ให้ทีมเป็นตัวอย่างหรือใช้อ้างอิง
• ให้การสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ 
• ร่วมประชุมกับทีมในการประชุมส�าคัญต่าง ๆ 

เช่น การสรุปประเด็น การเข้าร่วมประชุมกับ
กลุ่มที่ใช้อ้างอิง เป็นต้น

• ย�้าเตือนถึงการรายงานข้อมูลหรือสถานการณ์
เป็นระยะ และให้ข้อเสนอแนะ 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทมีประเมนิให้ความส�าคญั
กับบทบาทของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

• รบัประกนัว่า จะมกีารปรึกษาผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
หลักอย่างเพียงพอ

• แสดงให้เหน็ถงึความท้าทาย ข้อผดิพลาด อปุสรรค 
หรือจุดที่เป็นปัญหา

• ทบทวนรายงานและการประเมินเบื้องต้น และ
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ

• อนุมัติและลงนามในการประเมิน

หลักการส�าคัญประการหนึ่งของผู ้จัดการ
การประเมนิผลคอืการสร้างความสมดลุในการก�ากบั
ดูแลและการสนับสนุนทีมประเมินผล ขณะเดียวกัน
กับที่ให้ความเป็นอิสระในการท�างาน ซึ่งสามารถ
ท�าได้โดยสนบัสนนุให้ทีมประเมนิพบเจ้าหน้าท่ีของรฐั 
กลุม่ทีใ่ช้อ้างอิงหรอืผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีอย่างเป็นอสิระ 
เพื่อไม่ให้ผู้จัดการมีอิทธิพลหรือส่งผลต่อความเป็น
อิสระของผลการค้นพบ

ในแง่การประกันคุณภาพ ผู้จัดการการประเมินผล
มบีทบาทส�าคญัในการสร้างความเชือ่มัน่ว่า ผู้จัดการ
อาวโุส กลุ่มท่ีใช้อ้างองิ และแม้กระทัง่ผูม้ส่ีวนได้ส่วน
เสียอ่ืน ๆ จะให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
รายงานเบื้องต้น รายงานการประเมิน และผลผลิต
อื่น ๆ เช่นการบรรยายสรุปและการน�าเสนอ 

เราสามารถพฒันาคณุภาพผลการประเมนิและตรวจ
สอบเปรียบเทียบความแน่นอนของข้อมูลจาก
แหล่งต่าง ๆ ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการณ์กับ
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีเพือ่ให้ได้มาซึง่ความเหน็ในประเด็น
ต่าง ๆ เช่น บทเรียนที่ได้รับ จุดแข็งและจุดอ่อน 
ของแผนงาน ข้อปฏิบัติที่ดี ระดับความยั่งยืน และ
ค�าแนะน�าส�าหรับการด�าเนินงานในอนาคต

ผู้จัดการการประเมินผลควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า 
รายงานการประเมินเป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้
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ตัวอย่างการประเมินผลคุณภาพสูงของยูนิเซฟที่สามารถใช้อ้างอิงได้
ยูนิเซฟใช้ระบบการกํากับดูแลรายงานการประเมินผลสากล (Global Evaluation Reports 
Oversight System) เพื่อประเมินและวิเคราะห์คุณภาพของการประเมินทัง้หมด ซ่ึงผู้ประเมิน
และผู้จัดการการประเมินผลสามารถศึกษารายงานการประเมินผลที่มีคุณภาพสูงสุดในปี 2015 
ตามรายการข้างล่างนี้:

ที่มา: UNICEF`s Evaluation and Research Database.

• State of Palestine, Water, Sanitation & Hygiene in Schools Programme
• Tajikistan, Evaluation of UNICEF Tajikistan’s Work in Priority Districts
• Chad-UNICEFChad, Evaluation de la composante survie et développement de l’enfant
 du programme de coopération Tchad-UNICEF
• Peacebuilding, Education and Advocacy (PBEA)
• Joint Evaluation of the UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation/’
 Cutting (FGM/C): Accelerating change
• Philippines, Evaluation of the Intervention and Rehabilitation Programme in Residential 
 Facilities and Diversion Programmes for Children in Conflict with the Law

แหล่งข้อมูลส�าคัญ
UNICEF’s Programme Policy and Procedure Manual, section 6 on Evaluation.

UNICEF, Adapted UNEG Quality Checklist for Evaluation Terms of Reference, July 2010. 

UNICEF, Adapted UNEG Evaluation Report Standards, July 2010.

World Bank website, Conducting Quality Impact Evaluations Under Budget, Time and Data 
Constraints.
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  ขั้นตอนที่ 5.

เผยแพร่และใช้ผลการประเมิน

เม่ือการประเมินเสร็จสิน้แล้ว งานส�าคญัทีต้่องด�าเนนิ
การคอืการเผยแพร่และใช้ผลการประเมนิ ข้อเสนอแนะ 
และบทเรียน24 ซึ่งการใช้ความรู้จากการประเมินผล 
เพื่อความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้และการเรียนรู้
ควรเป็นเป้าหมายสูงสุดของการประเมิน ควรมีการ
จัดสรรเวลาและทรัพยากรส�าหรับการติดตามและ
การเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพในขัน้ตอนการวางแผน
การประเมนิ นอกจากนัน้ การเปิดพืน้ทีเ่พือ่แลกเปลีย่น
ถึงข้อค้นพบระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักทั้งหมด
เป็นสิง่ส�าคัญยิ่งต่อการปรับปรุงการด�าเนนิแผนงาน
ในอนาคตและการตัดสินใจที่มีหลักฐานรองรับ

ทั้งนี้ สามารถใช้ผลการประเมินตามความต้องการ
และความจ�าเป็นที่แตกต่างหลากหลาย รวมถึง:
• สนับสนุนการตัดสินใจที่มีหลักฐานรองรับ
• ปรับปรงุคณุภาพและประสิทธิผลของโครงการ 
• รวบรวมและเผยแพร่ข้อปฏิบัติที่ดี 
• สร้างทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดสรร

ทรัพยากร
• ตัดสินความเป็นไปได้ในการขยายโครงการ
• ปรับเปลี่ยนกรอบผลสัมฤทธิ์และทฤษฎี

การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง
• ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

และความรู้สึกเป็นเจ้าของ
• พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย
• ส่งเสรมิการประสานงานและการท�างานร่วมกนั

อย่างสอดคล้องกลมกลืนกันระหว่างพันธมิตร
และยูนิเซฟ

• โน้มน้าวหรือส่งอิทธิพลต่อการจัดท�านโยบาย

สามารถจัดเก็บผลการประเมินในรูปแบบชุดการ
เรียนรู้ที่เข้าถึงง่ายได้หลายวิธี ดังนี้: 
• แปลรายงานเป็นภาษาท้องถิ่น
• สรุปข้อค้นพบส�าคัญและข้อเสนอแนะ 

• จัดท�ารายงานในรูปแบบที่เป็นมิตรกับเด็ก 
• พฒันาบทสรุปให้มีความกระชบั ใช้งานง่ายและ

เข้าใจง่าย 
• เผยแพร่ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะในวารสาร

วิชาการ 
• แถลงข่าว เขยีนประชาสัมพนัธ์หรอืให้สัมภาษณ์

ผ่านสื่อ 
• จัดประชุมกับผู้จัดท�านโยบายและผู้จัดท�า

แผนงานของรัฐเพื่อให้ข้อค้นพบถูกน�าไปใช้ 
• น�าเสนอข้อค้นพบผ่านวีดิโอ ละคร การแสดง

หรือภาพถ่าย 

  ขั้นตอนที่ 6.

เตรยีมการและตดิตามการด�าเนนิการ
ตามความเห็นของฝ่ายบริหาร

หลงัจากรายงานการประเมินผลได้รบัการอนมุตัแิล้ว 
ส�านักงานยูนิเซฟที่จัดท�ารายงานควรประชุมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีเ่กีย่วข้อง เพือ่เตรยีมด�าเนนิการ
ต่อความเห็นของฝ่ายบริหารภายใต้การแนะน�า
ของผู้จัดการการประเมินผล วัตถุประสงค์ของ
การให้ความเหน็กเ็พือ่สร้างความเชือ่ม่ันว่า ข้อเสนอ
แนะในการประเมินจะถูกน�าไปด�าเนินการและ
ถูกใช้โดยยูนิเซฟและพันธมิตร

ยูนิเซฟใช้ตารางความเห็นของฝ่ายบริหารในการ
รวบรวมความเหน็และการด�าเนนิการ ตามท่ีได้แสดง
ไว้ในตารางที่ 5.3 นั้น ความเห็นทั้งหมดต่อการ
ประเมินคือส่วนแรกของความเห็นของฝ่ายบริหาร 
โดยส่วนท่ีตามมาจะอธบิายถงึการใช้ผลการประเมนิ
ที่วางแผนไว้และค�าอธิบายถึงการด�าเนินการต่าง ๆ 
ได้แก่ ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ วันเวลาที่คาดว่าจะ
ด�าเนินการเสร็จสมบูรณ์ ระยะการด�าเนินงานและ
การปฏิบัติงานจริง

ถงึแม้ว่า ความเหน็ของฝ่ายบรหิารคอืการด�าเนนิการ
ที่เป็นทางการต่อผลการประเมินโดยฝ่ายบริหาร 
แต่การให้ความเห็นยังสามารถท�าได้เพิ่มเติมกับผู้มี
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ส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตรการด�าเนินงาน 
เพื่อก�าหนดว่าจะใช้ผลการประเมินอย่างไร และ
เพื่อติดตามข้อเสนอแนะที่มีความเกี่ยวข้อง

การประเมินผลทั้งหมดที่ยูนิเซฟสนับสนุนควรใช้
กลไกความเหน็จากฝ่ายบรหิารทีร่่างไว้ ซึง่ความเหน็

จากฝ่ายบริหารจะต้องอัปโหลดไปยังระบบติดตาม
หรือ Tracking System ภายในสี่สัปดาห์หลังจาก
รายงานการประเมนิจดัท�าเสรจ็สมบรูณ์ ส�าหรบัข้อมลู
เพิม่เตมิ โปรดดคููม่อืเกีย่วกบัความเหน็จากฝ่ายบรหิาร 
Guidance on Management Response

ตารางที่ 5.3. ตัวอยางความเห็นของฝายบริหาร

หัวข้อการประเมิน: การทํางานขัน้ต้นนํ้าในการศึกษาขัน้พื้นฐานและความเท่าเทียมทางเพศ 2003-2012

ปี: 2014

สํานักงานและผู้รับผิดชอบต่อความเห็นของฝ่ายบริหาร: แผนกแผนงาน บุคคล X ตําแหน่ง

ความเห็นโดยรวมตอการประเมิน: การประเมินไดตรวจสอบวา ยูนิเซฟมีสวนรวมในการทํางานขั้นตนนํ้า (upstream work) ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และความเทาเทียมทางเพศอยางไรและไดผลระดับไหน ซึ่งไดกําหนดวา "กิจกรรมที่จะสรางระบบที่ทั่วถึงและสงผลกระทบอยางยั่งยืนตอขีดความสามารถ

ระดับประเทศของผูมีหนาที่คุมครองสิทธิในภาคการศึกษาขั้นพื้นฐานในการเติมเต็มสิทธิเด็กทั้งทางตรงและทางออม" การประเมินผลดําเนินการ

ดวยความชํานาญและเปนระบบ มีการรวบรวมหลักฐานจากการทบทวนเอกสาร การสํารวจ กรณีศึกษาสี่กรณีและการสัมภาษณเจาหนาที่ ขณะที่กรณีศึกษา

บางกรณีไมสามารถสะทอนบริบทไดทั้งหมด โดยรวมแลว การประเมินผลมีการวิเคราะหที่สมเหตุสมผล รวมถึงมีขอเสนอแนะที่เหมาะสมซึ่งจะชวย

ปรับปรุงประสิทธิภาพงานขององคกร การประเมินชวยยืนยันวา ยูนิเซฟมีความสามารถและมีบทบาทสําคัญในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับชาติ

ในการทํางานขั้นตนนํ้า และการดําเนินงานของยูนิเซฟเปนการเสริมและเพิ่มคุณคาใหกับงานชวงปลายนํ้า แมวาการดําเนินงานของยูนิเซฟในงานขั้นตนนํ้า

ไดรับการหนุนเสริมมากขึ้นในระหวางชวงเวลาการประเมิน แตก็มีหลักฐานที่ชี้วา จะตองปรับปรุงชุดทักษะ เครื่องมือทางการเงิน และความสามารถ

ในการติดตามผลสัมฤทธิ์จากการทํางานขั้นตนนํ้าในอนาคต ฝายบริหารของยูนิเซฟตระหนักวา ความเห็นตอขอเสนอแนะทั้งหมดในการประเมิน

เปดโอกาสใหองคกรไดแสดงบทบาทสําคัญยิ่งขึ้นในกลไกการจัดทํานโยบายและการเงินระดับโลก ภูมิภาคและระดับประเทศเพื่อประโยชนของเด็ก

การใชการประเมินผลตามแผนที่วางไว: ขอคนพบและขอเสนอแนะจากการประเมินจะนําไปใชเปนแนวทางของการดําเนินโครงการตอเนื่องในการ

บูรณาการการทํางานตนนํ้าและปลายนํ้าเพื่อสนับสนุนโครงการตางๆ ในประเทศ อีกทั้ง จะใชผลการประเมินเพื่อเสริมสรางระบบของยูนิเซฟในการติดตาม

ระดับและผลกระทบของการดําเนินงานตนนํ้าในภาคการศึกษาและภาคอื่นๆ ซึ่งจะสนับสนุนการตัดสินใจขององคกรบนหลักฐานรองรับในดาน

การจัดสรรทรัพยากรใหแกการดําเนินงาน สําหรับภาคการศึกษานั้น จะใชผลการประเมินเปนแนวทางสรางขีดความสามารถของสํานักงานประเทศ

เพื่อการทํางานดานตนนํ้าอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ไปพรอมกับการปรับปรุงผลการดําเนินงานขั้นปลายนํ้าและการดําเนินแผนงานโดยรวม

ขอเสนอแนะ 1: แผนกนโยบายและยุทธศาสตรของยูนิเซฟจะตองพัฒนากรอบการทํางานทั้งองคกรสําหรับการนิยาม กําหนดเปาหมาย การวัดผล

และการรายงานผลสัมฤทธิ์การทํางานขั้นตนนํ้า
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หัวข้อการประเมิน: การทํางานขัน้ต้นนํ้าในการศึกษาขัน้พื้นฐานและความเท่าเทียมทางเพศ 2003-2012

ความเห็นของฝ่ายบริหาร: (เห็นด้วย เห็นด้วยบางส่วน ไม่เห็นด้วย): เห็นด้วยบางส่วน

หากขอเสนอแนะถูกปฏิเสธหรือไดรับการยอมรับเพียงบางสวน ใหรายงานเหตุผล: ฝายบริหารเชื่อวาแผนยุทธศาสตร 2014-2017 ไดกําหนดกรอบ
การทํางานที่เหมาะสมในการสนับสนุนผลสําเร็จของการทํางานขั้นตนนํ้า ยูนิเซฟไดจัดทําชุดเครื่องมือเพื่อเปนสวนหนึ่งของกรอบการติดตามผลสัมฤทธิ์
สําหรับระบบความเสมอภาค (Monitoring Results for Equity System- MoRES) ซึ่งเปนกรอบในการนิยาม กําหนดเปาหมาย การวัดผลและ
การจัดทํารายงานเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการบรรลุผลสัมฤทธิ์สําหรับเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เด็กกลุมผูดอยโอกาสมากที่สุด ซึ่งไดอธิบายรากฐานของแผนงานระดับโลกและระดับภูมิภาคไวในแผนยุทธศาสตรและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงและ
รวบรวมไวในเอกสารอางอิงสําหรับทีมผูบริหารระดับโลกของยูนิเซฟ (มิถุนายน 2014)

การดําเนินงานตามแผน
สํานักงาน/บุคคล
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ วันสิ้นสุดการดําเนินงาน สถานะการดําเนินงาน

การดําเนินงาน
ที่ได้ทําไปแล้ว

ทรัพยากรทางวิชาการตาง ๆ
(รวมถึงเครื่องมือ) ในการกําหนดนิยาม
กําหนดเปาหมาย การวัดผล และ
การจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ขั้นตนนํ้าจะผนวกอยูในเครื่องมือและ
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับ
แผนยุทธศาสตรตางๆ

แผนกขอมูล การวิจัย
และนโยบาย

มิถุนายน 2015 กําลังดําเนินงาน การปรึกษาหารือ
กับแผนกตาง ๆ ในองคกร

ตารางที่ 5.3. ตัวอยางความเห็นของฝายบริหาร (ตอ)

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเห็น 
ของฝ่ายบริหารมีใครบ้าง? 

ตามนโยบายการประเมนิผลของยนูเิซฟ ผูแ้ทนองค์การ
ยูนิเซฟหรือหัวหน้าส�านักงานมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการประเมนิ ดังนัน้ผูอ้ยู่ในต�าแหน่งดงักล่าวจะเป็น
ผู้อนุมัติความเห็นของฝ่ายบริหารและมีหน้าที่
รับผิดชอบในการเตรียมการ ด�าเนินการตามความ
เห็นและติดตามผลหลังจากนั้น

ผู้เชี่ยวชาญการติดตามและประเมินผลจะให้การ
สนับสนุนหัวหน้าแผนงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
ความเหน็จากฝ่ายบรหิารทีม่คีณุภาพสงูเพ่ือให้ได้รบั
การรับรองโดยผู้บริหารระดับสูง

หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผลระดับภูมิภาค
เป็นผู้ท�าหน้าที่ประกันคุณภาพและก�ากับดูแล
เพื่อสร้างความเช่ือมั่นถึงความเห็นของฝ่ายบริหาร

ทีม่คีณุภาพสงูซึง่สะท้อนเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ 
ความเห็นของฝ่ายบรหิารท่ีมคุีณภาพสงูจะต้องสามารถ
ปฏิบัติได้จริง มียุทธศาสตร์ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
แผนงานบนแนวทางทีส่ามารถประสานบทเรยีนและ
ข้อปฏิบัติที่ดีไปสู่การปรับปรุงการออกแบบและ
การด�าเนินงาน

ที่ส�านักงานใหญ่ของยูนิเซฟ ส�านักงานด้าน
การประเมนิผลจะให้แนวทางเกีย่วกบักลไกการบรหิาร
จดัการความเหน็ของฝ่ายบริหารแก่องค์กร ตลอดถงึ
การบรหิารระบบตดิตาม การตดิตามแนวโน้มส�าคญั 
และการรายงานประจ�าปีการท�างานของระบบ 
ส�านกังานตรวจสอบภายใน (The Office of Internal 
Audit and Investigation) จะตรวจสอบข้อความ
เห็นของฝ่ายบรหิารทีม่อียูแ่ละการด�าเนนิการภายใน
ช่วงเวลาที่มีการตรวจสอบ

แหล่งที่มาที่ส�าคัญ
UNICEF, Programme Policy and Procedure Manual, section 6.12 ‘Management Response to 
Evaluations’.

UNICEF, Management Response Guidelines, 2012.
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  ขั้นตอนที่ 7.

ใช้ผลการประเมินเพ่ือการเรียนรู้และ
สร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้

การประเมนิผลให้มุมมองทีเ่ป็นอสิระเกีย่วกบัจุดแขง็
และจดุอ่อนของแผนงานและให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงผลการด�าเนินงานและการด�าเนินงาน
ในอนาคต การประเมินตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
ในปัจจุบันและเป้าหมายขณะน้ันในฐานะท่ีเป็น
เครื่องมือบริหารจัดการ “นอกจากนี้ [การประเมิน] 
ยังได้รับการพิจารณาว่า เป็นแหล่งความรู้หลักของ
การด�าเนินงานขององค์กรว่า ก�าลังท�าสิ่งที่ถูกต้อง 
ถกูท่ีและมต้ีนทุนท่ีเหมาะสมหรอืไม่ ซึง่ประสบการณ์
เหล่านีจ้ะถูกป้อนเข้าไปในระบบการเรยีนรูข้ององค์กร 
และใน ‘ความทรงจ�า’ ซึ่งท�าให้ยูนิเซฟอยู่ในสถานะ
องค์กรที่มีองค์ความรู้และการเรียนรู้ ฉะนั้น องค์กร
ควรเรียนรู้จากการปฏิบัติ ด�าเนินการแก้ไข และ
พัฒนาวิธีการใหม่ ๆ ที่ดียิ่งขึ้นในการด�าเนินการ
ที่พึงปฏิบัติ”25

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีส่ามารถเรยีนรู้จากการประเมิน
ผลมีใครบ้าง? ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ประกอบ
ด้วย:
• ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ของยูนิเซฟ
• ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่แผนงาน
• พนัธมติรด�าเนนิงานทีร่บัผดิชอบในการวางแผน

และติดตามผล

• สมาชิกขององค์กรท้องถิ่นที่มีส่วนได้เสียใน
แผนงาน

• ผู ้จัดการแผนงานซึ่งดูแลและประสานงาน
กระบวนการด�าเนินการ

• บุคคล/ครัวเรือน โดยเฉพาะเด็ก ๆ ที่ควรจะได้
รับประโยชน์จากการให้บริการของแผนงาน

• ตัวผู้ประเมินเอง 
• องค์กรและกลุ่มต่าง ๆ ที่พยายามเข้าถึง

แหล่งทรัพยากรที่มีอยู่
• องค์กร กลุ่ม หรือบุคคลในบริบทแวดล้อมของ

การด�าเนินโครงการ

การประเมินผลเป็นโอกาสในการเรียนรู้ บทเรียน
ที่ได้รับจากการประเมินผลสามารถเผยแพร่ได้ใน
วงกว้าง โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการณ์เพื่อ
สะท้อนบทเรยีนทีไ่ด้รบัและแลกเปลีย่นถงึข้อปฏบิตัิ
ที่ดี ส�านักงานภูมิภาคสามารถสนับสนุนกิจกรรม
แลกเปลี่ยนความรู้ในวงกว้างตามที่ได้กล่าวมาแล้ว 
ทั้งนี้ เวทีเผยแพร่ผลการศึกษายังมีความส�าคัญย่ิง
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ความเห็นของฝ่ายบริหารแสดงถึง
การตดิตามข้อเสนอแนะจากการประเมนิ การจดัให้
มกีารประชุมกบัเจ้าหน้าท่ีแผนงานทกุระดบัสามารถ
ช่วยแปลงข้อเสนอแนะไปสูก่ารปฏบิติั ซึง่จะยกระดบั
การด�าเนินงาน อันจะน�าไปสู่ประโยชน์แก่ผู ้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากการด�าเนินการนี้

แหล่งข้อมูลส�าคัญ
UNICEF Office of Research – Innocenti, Best of UNICEF`s Research.

United Nations Evaluation Group website, UNEG Good Practice Guidelines for Follow-up to 
Evaluations, June 2010.

UNICEF`s Global Evaluation Database.
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การรายงานมุ่งผลสัมฤทธิ์

รายงานช่วยใหเ้ราสามารถน�าเสนอถงึประสทิธผิลของการด�าเนนิงานโดยอธบิายถึงวธิกีารใช้ทรพัยากร
ของยูนเิซฟเพื่อบรรลผุลสมัฤทธิ์ การจดัท�ารายงานเปน็ส่วนหน่ึงของหน้าท่ีความรับผิดชอบของยูนเิซฟ

 

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงต่อคณะกรรมการบริหารขององค์กร รัฐบาล พันธมิตรและผู้บริจาค 
อีกทัง้มีการเรียกร้องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ยูนิเซฟแสดงถึงความเช่ือมโยงระหว่างทรัพยากรและ
ผลสัมฤทธิ์เพิ่มมากขึ้น ขณะเวลาเดียวกัน ความโปร่งใสในการด�าเนินงานทุกระดับ ข้อมูลเกี่ยวกับ
พื้นที่และวิธีการด�าเนินงานของยูนิเซฟเป็นสิ่งที่จะต้องด�าเนินการและน�าเสนอมากขึ้นเช่นกัน 
ซ่ึงปัจจัยทัง้หมดนี้น�าไปสู่ความต้องการเพิ่มมากขึ้นในการจัดท�ารายงานผลสัมฤทธิ์

  ใช้บทนี้เมื่อไหร่:

• ในระยะเริม่ต้นของการด�าเนนิแผนงาน ซ่ึงคณุจะทราบ
ได้ตั้งแต่ต้นว่า ข้อมูลประเภทใดบ้างที่จ�าเป็นส�าหรับ
รายงาน

• ในการแลกเปลี่ยนกับพันธมิตรตั้งแต่เริ่มการด�าเนิน
งาน เพือ่ให้รายงานของพันธมติรเป็นไปในทศิทางเดยีว
กับรายงานของยูนิเซฟ

•  ก่อนการเขียนเขียนรายงานเพื่อให้แน่ใจว่า คุณก�าลัง
จัดท�ารายงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ไม่ใช่รายงานกิจกรรม

• ใช้ระหว่างและหลังการด�าเนินงานแผนงาน

  ใครควรใช้บทนี้ :

• เจ้าหน้าทีย่นูเิซฟทกุคนทีมี่ส่วนเกีย่วข้องในการจดัท�า
รายงาน

ภาพรวมของบทนี้
ขั้นตอนการรายงาน:

ขัน้ตอนในวงจรการรายงานมอียูด้่วยกนัแปดขัน้ ซึง่ม ีRBM 
เป็นแนวทาง:

  ขั้นตอน 
ข้ันตอนท่ี 1. ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ผู้อ่านหรือ

ผู้ใช้งานต้องการ
ขั้นตอนที่ 2. จัดเตรียมรูปแบบการรายงานมุ่งผลสัมฤทธิ์
ขั้นตอนที่ 3. ทบทวนกรอบผลสมัฤทธิแ์ละแผนการตดิตาม

ผล
ขั้นตอนที่ 4. รวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 5. น�าเสนอข้อมูลด้วยวธิท่ีีเข้าใจง่าย ชดัเจนและ

เหน็ความเชือ่มโยง เช่น การใช้แผนภมู ิกราฟ 
ภาพถ่าย ค�าให้การ

ขั้นตอนที่ 6. บอกเล่าเรือ่งราวเกีย่วกบัการท�างาน โดยการ
ย้ายความสนใจจากกิจกรรมไปสู่ผลสัมฤทธิ์

ขั้นตอนที่ 7. บริหารจัดการหน้าที่ในการจัดท�ารายงาน
ขั้นตอนที่ 8. เรียนรู้ ปรับเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ 

บทที่
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ภาพรวม
การรายงานคือโอกาสส�าหรับยูนิเซฟในการน�าเสนอผลสัมฤทธิ์ส�าหรับเด็กและ
การด�าเนินงานเฉพาะของยูนิเซฟเพื่อให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว การรายงาน
เป็นทั้งโอกาสและความรับผิดชอบในการสื่อสารกับผู้มอบความไว้วางใจแก่ยูนิเซฟ
ด้วยเงินบริจาคและความรับผิดชอบในการด�าเนินงานในนามของเด็กทั่วโลก

ส�านกังานยนูเิซฟท่ีท�างานด้วยประสทิธภิาพจะสามารถ
รายงานถึงการด�าเนินงานที่สร้างผลสัมฤทธิ์แก่เด็ก
ได้เป็นอย่างดี โดยมี:
• ระบบการรายงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิจากพันธมิตร

การด�าเนินงานซึ่งสอดคล้องกับผลผลิตและ
ผลลัพธ์ที่ยูนิเซฟวางไว้

• ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงที่มีความชัดเจนว่า
จะบรรลุเป้าหมายหรือผลที่วางไว้อย่างไร 

• มีการก�าหนดผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดที่ชัดเจน
ซึ่งได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ 

• ด�าเนินแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• มีการติดตามผลการด�าเนินงานสม�่าเสมอ 
• มีการประเมินผลการด�าเนินส�าคัญซึ่งเป็น

ส่วนส�าคัญของแผนงานประเทศเป็นระยะ
• ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการความรบัผิดชอบ

ในจัดท�าการรายงาน

หากปราศจากการออกแบบผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด
ที่ดีในขั้นตอนการวางแผน คุณจะพบปัญหา
การรายงานผลสัมฤทธิ์แน่นอน และหากข้อมูล
การติดตามผลขาดหายไปหรือข้อก�าหนดในการ
จดัท�ารายงานของพนัธมติรไม่สอดคล้องกบัข้อก�าหนด
ของยูนิเซฟ จะเห็นได้ถึงช่องว่างหรือปัญหาส�าคัญ
ท่ีไม่เพียงแต่ในการด�าเนินงานเท่านั้นแต่ยังรวมถึง
การจัดท�ารายงานอีกด้วย ดังนั้น จึงมีความส�าคัญ
อย่างยิง่ทีก่ารร่างข้อตกลงกับองค์กรภาคประชาสงัคม
จะต้องรวมข้อก�าหนดด้านการติดตามผลและ
การจัดท�ารายงานที่สอดคล้องกับข้อก�าหนดของ
ยูนิเซฟเข้าไปด้วย ข้อตกลงเหล่าน้ีจะเป็นแนวทาง
ให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้นและ
ช่วยลดภาระงานของยนูเิซฟ ซึง่หมายว่า องค์ประกอบ
ทุกด้านของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ซึ่งเร่ิมจาก
การวางแผนไปจนถึงการด�าเนนิงานและการตดิตาม
ผล จะต้องพร้อมส�าหรบัการด�าเนนิการจดัท�ารายงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ส�านักงานยูนิเซฟนั้น รูปแบบการเขียนรายงาน
มีด้วยกันหลายแบบ ซ่ึงส�านักงานประเทศเขียน
รายงานประจ�าปีให้กับผู้อ�านวยการภูมิภาคและ
กรรมการบริหารอยู่แล้ว และส่วนใหญ่แล้ว ยังต้อง
เขยีนรายงานอกีหลายฉบบั (และบ่อยครัง้ต้องเขยีน
เป็นจ�านวนมาก) ให้กบัผูบ้รจิาค รวมทัง้เขยีนรายงาน
ประจ�าปีให้แก่ทีมงานสหประชาชาตปิระจ�าประเทศ 
(UN CountryTeam) และยูนิเซฟยังจัดท�ารายงาน
องค์กรว่าด้วยผลการด�าเนินงานให้แก่คณะกรรมการ
บริหารและผู้บริจาครวมทั้งสาธารณะอีกด้วย

เด็กผู้หญิงก�าลังเขียนกระดานในโรงเรียนชั่วคราวในเขตชนบทของ Dar’a 
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
© UNICEF/UN041529/anonymous
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“หากมองในมุมของรัฐบาล การรายงานผลสัมฤทธ์ิเป็นอีกหนึ่งการด�าเนินงาน
ที่ยูนิเซฟมีศักยภาพมากที่สุดในการโน้มน้าวและจูงใจต่อการจัดสรรเงินอุดหนุน
โดยตรง (earmarked contributions) ซ่ึงการจัดท�ารายงานเสนอต่อรัฐบาล
อย่างถูกต้องควรได้รับความส�าคัญสูงสุดภายในยูนิเซฟ26 ”

ยิง่ไปกว่านัน้ ยนูเิซฟยงัให้ข้อมลูแก่สาธารณะในฐานะ
สมาชิกของสถาบันเพ่ือความโปร่งใสของเงินช่วย
เหลอืนานาชาต ิ(International Aid Transparency 
Initiative- IATI) ซึ่งมีพันธกรณีให้องค์กรเปิดเผย
ข้อมลูทางการเงนิและข้อมลูแผนงานโดยใช้มาตรฐาน
สากลที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
เปรียบเทียบและใช้งานได้อย่างทันท่วงที

บทนีใ้ห้ความส�าคัญในการสนบัสนนุเจ้าหน้าทีส่�านกังาน
ประเทศให้มีศักยภาพเพื่อปฏิบัติตามหน้าที ่
การรายงานของตน

การรายงานหมายถึงอะไร?

โดยทั่วไปแล้ว รายงานคือเอกสารที่ประกอบด้วย
ข้อมูลในรูปแบบการพรรณา กราฟิกหรือมีตาราง 
โดยจัดท�าขึ้นในลักษณะเฉพาะกิจ ตามก�าหนดเวลา 
เป็นครั้งคราวหรือเป็นประจ�าตามก�าหนด 

รายงานอาจน�าเสนอหรอืสือ่สารในรปูแบบปากเปล่า
หรือเป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงการรายงานเป็นองค์
ประกอบส�าคัญของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ และ
มคีวามส�าคญัข้ึนเร่ือย ๆ  เมือ่องค์กรมุง่ให้ความส�าคญั
กับผลสัมฤทธิ์ที่มีหลักฐานรองรับ

จุดประสงค์ของการรายงาน

การรายงานช่วยให้เราน�าเสนอประสทิธผิลการด�าเนนิ
งานด้านการพัฒนา การรายงานเป็นหนึ่งในภาระ
ผกูพนัของเราทีม่ตีอ่ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ซึง่รวมไปถงึ
เดก็ผูห้ญงิ เดก็ผูช้ายและชมุชนซึง่เป็นเป้าหมายของ
แผนงาน คณะกรรมการบริหารของยูนิเซฟ รัฐบาล 
พันธมิตรและผู้บริจาค รายงานจะแสดงให้เห็นว่า 
เราได้ใช้ทรัพยากรในการบรรลุสัมฤทธิ์ผลอย่างไร
และรายงานยงัเป็นวธิกีารหนึง่ทีแ่สดงถงึความรับผดิ
ชอบต่อหน้าที่ของเรา

การรายงานควรประกอบด้วย:
• โครงร่างข้อมลูเชงิปรมิาณเกีย่วกบัสถานะความ

ส�าเร็จตามผลสัมฤทธิ์ที่ก�าหนดไว้
• ย�้าเน้นถึงความท้าทายและด้านที่ต้องปรับปรุง
• อธิบายถึงกิจกรรมที่ก�าหนดและผลกระทบ

ในการบรรลุผลสัมฤทธิ์

รายงานที่ดีแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการ
ด�าเนินงาน และย�้าเน้นถึงความท้าทายและด้านที่
ต้องปรับปรุง ซึ่งจะช่วยให้เราเรียนรู้และใช้บทเรียน
ที่เกิดขึ้นภายในแผนงานนี้กับแผนงานอื่น ๆ 

แหล่งข้อมูลส�าคัญ
‘Improving Quality Donor Reporting’, Public Sector Resource Development Webinar Series, UNICEF, 
9 July 2013.

UNICEF Programme Policy and Procedure Manual, section 4.10, ‘Programme Review and Reporting’.
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ความโปร่งใส

ยูนิเซฟมุ่งท�างานด้วยความโปร่งใส ซึ่งการเล่าถึง
ความโปร่งใสจะต้องด�าเนนิการอย่างรอบคอบเนือ่งจาก
เรือ่งราวของยนูเิซฟปรากฏบนพ้ืนทีส่าธารณะ ปัจจบุนั 
ยูนิเซฟมีเว็บไซต์ open.unicef.org ซ่ึงให้ข้อมูลที่
ทันสมัยและสะท้อนถึงความโปร่งใสขององค์กร 
(ให้ข้อมูลแบ่งตามภูมิภาค ประเทศหรือแผนงาน) 
เกี่ยวกับสิ่งท่ียูนิเซฟด�าเนินการ พื้นที่เป้าหมาย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัและรายละเอยีดการใช้งบประมาณ
ดังกล่าว 

จากเว็บไซต์ขององค์กรข้างต้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถเห็นได้ถึงมุมมองที่หลากหลาย รวมทั้ง:
• แผนงานประเทศต่าง ๆ : ยูนิเซฟท�าอะไรและ

ใครเป็นผู้ที่สนับสนุนแผนงานในประเทศนั้น ๆ 
• ผู้บริจาค: ผู้บริจาคให้การสนับสนุนแผนงานใด

และประเทศใดและยนูเิซฟใช้เงนิทนุนัน้อย่างไรบ้าง 

ยนูเิซฟเผยแพร่รายงานประจ�าปีของส�านกังานประเทศ
( country office annual reports -COAR) รายงาน
ส�าหรับผู้บริจาค รายงานประจ�าปีส�าหรับผู้บริหาร
ระดับสูง (executive director’s annual report-
EDAR) รายงานผลการด�าเนนิงานระดบัภมูภิาค และ
รายงานเฉพาะเรื่องต่อสาธารณะ และในปี 2017 
ยูนิเซฟได้เริ่มเผยแพร่รายงานส�าหรับผู้บริจาคของ
องค์กรท้ังหมดลงบน open.unicef.org เวบ็ไซต์ของ
องค์กรจึงสามารถสะท้อนให้เห็นถึงแรงขับเคลื่อน
หลักของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความโปร่งใสและงบประมาณ

องค์ประกอบส�าคัญของการรายงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ

การสร้างบทเรียนจากรายงานที่ประสบความส�าเร็จ

จากการทบทวนรายงานที่ดีท่ีสุดของยูนิเซฟ26 
ชี้ให้เห็นลักษณะส�าคัญดังต่อไปนี้:
• แสดงให้เหน็ถงึการบรูณาการหลกัการการบรหิาร

มุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง 
• น�าเสนอผลสัมฤทธิ์และการวิเคราะห์ในส่วนที่

ก�าหนดไว้อย่างชัดเจน
• น�าเสนอการวิเคราะห์ท่ีมีน�้าหนักและเปรียบ

เทียบตัวเลขพื้นฐานและเป้าหมาย 
• มีความโปร่งใสเกี่ยวกับอุปสรรคปัญหาและ

ความท้าทาย 
• ใช้แผนภูมิและกราฟเพื่อแสดงให้เห็นถึง

ความก้าวหน้าอย่างชัดเจน 
• อภิปรายเกี่ยวกับข้อจ�ากัดและความท้าทาย

อย่างตรงไปตรงมา 
• เสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนงาน

ทีไ่ด้รบัทนุสนบัสนนุจากผู้บรจิาคและผลสมัฤทธิ์
การด�าเนินงานระดับประเทศ

• แสดงความขอบคุณและกล่าวถึงผู ้ให้ทุน 
รวมทั้งน�าเสนอให้เห็นชัดเจนว่า เงินสนับสนุน
เหล่านี้ถูกใช้อย่างไรบ้าง 

• น�าเสนอกรณีศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งงบประมาณ
ในอนาคต

ใช้แผนภูมิและกราฟ
เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงความก้าวหน้า
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แสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลง 

การรายงานแสดงถึงหลักฐานว่า กิจกรรมต่าง ๆ 
น�าไปสู่สัมฤทธิ์ผลที่วางไว้อย่างไรบ้าง และ

ยังแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้นได้อย่างไร 
ซึง่การรายงานทีม่ปีระสทิธภิาพควรประกอบด้วย:
• ใช้ ‘ภาษาแห่งการเปลี่ยนแปลง’
• พจิารณาทีผ่ลกระทบของกจิกรรมทีด่�าเนนิ
การเสร็จสมบูรณ์แล้ว

• ให้ความส�าคัญกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอันเป็น
ผลมาจากการด�าเนินแผนงาน 

• แสดงถึงหลกัฐานการเปลีย่นแปลงโดยใช้ตัวชีว้ดั 
เส้นฐานและเป้าหมาย 

• น�าเสนอถึงบทเรียนที่ได้รับและข้อปฏิบัติที่ดี
• ย�า้เน้นถงึวธิกีารทีค่ณุจัดการกบัปัญหาข้อจ�ากดั

และอุปสรรคต่าง ๆ 
• ได้ใจความ กระชับและตรงประเด็น

น�าเสนอถึงข้อได้เปรยีบเชงิเปรยีบเทียบ
ของยูนิเซฟ

รายงานส�าหรับผู้บริจาคควรเน้นย�้าถึงข้อได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบเฉพาะของยูนิเซฟกับองค์กรอื่น ๆ 
ซึ่งรวมถึง:
• ส่วนแผนงานทีโ่ครงการพฒันาต่าง ๆ  ของยนูเิซฟ

ได้รับการยอมรับทั่วโลกถึงประสิทธิผล เช่น 
บรกิารด้านสขุภาพทีม่ผีลกระทบสงูแต่ใช้ต้นทนุต�า่ 
สุขอนามัยที่น�าโดยชุมชน เป็นต้น 

• ในการท�างานข้ันต้นน�้า รวมทั้งการสนับสนุน
ทางวชิาการและการสร้างศกัยภาพ การด�าเนนิ
แผนงานบนหลักการสิทธิมนุษยชนและ
การรณรงค์เชิงนโยบายที่มีหลักฐานรองรับ

• การรณรงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาความเหลือ่มล�า้และ
ความไม่เท่าเทยีม การเสรมิสร้างสทิธเิดก็ให้เกดิ
ขึ้นจริงและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก

• ประเด็นที่เป็นวาระนโยบายระดับโลก เช่น 
บริการสาธารณะ ด้านการศึกษาหรือสุขภาพ 
เป็นต้น และการคุ้มครองจากความรุนแรงต่อเดก็ 
รวมถึง การกลั่นแกล้งรังแกในโรงเรียน 
ความไม่เสมอภาคและการถูกกีดกันในรูปแบบ
ต่าง ๆ 

ให้ความส�าคัญกับการเป็นพันธมิตร
และความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ  ในองค์การสหประชาชาต ิ(One 
UN)

พึงระลึกว่า รายงานควรอธิบายถึงความร่วมมือกับ
รฐับาลและพนัธมติรการด�าเนนิงาน ส�าหรบัโครงการ
ที่มีหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติมากกว่า
หนึ่งแห่งเข้าร่วม ควรให้ความส�าคัญกับการเสริม
สร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบขององค์การ
สหประชาชาติท้ังหมดท่ีท�างานร่วมกนั ซือ่สตัย์ ยอมรบั
และแสดงความขอบคุณต่อการมีส่วนร่วมของผู้อื่น 
สิง่ส�าคญัทีส่ดุคอืการย�า้เน้นถึงผลประโยชน์ของการ
ท�างานร่วมกันหรือ ‘Delivering as One’

ประเภทของการรายงาน

ส่วนใหญ่แล้ว ส�านักงานของยูนิเซฟจัดท�ารายงาน
ในรูปแบบที่แตกต่างหลากหลาย ซึ่งรวมถึง :
• รายงานประจ�าปีของส�านักงานประเทศ
• ค�าอธิบายความก้าวหน้าเชิงวิเคราะห์ รายงาน

ความคบืหน้าการวเิคราะห์ในเกณฑ์การประเมนิ
ผลสัมฤทธิ์(Results Assessment Module-
RAM) 

• รายงานประจ�าปีส�าหรับทีมงานขององค์การ
สหประชาชาติในประเทศ

• รายงานส�าหรับผู้บริจาค
• การรายงานเกี่ยวกับกองทุนประเภทต่าง ๆ 

ซึง่มีข้อก�าหนดในการท�ารายงานเฉพาะของตัวเอง 
(เช่น การรายงานเกี่ยวกับกองทุนเฉพาะ
เรื่อง และรายงานสถานการณ์ฉุกเฉิน รายงาน
สถานการณ์ (Situations Report- SitRep) 
ในสถานการณ์ด้านมนุษยธรรม)

นําเสนอ
ถึงความ

เปลี่ยนแปลง...
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ขั้นตอนหลักในการรายงานมุ่งผลสัมฤทธิ์

โดยทั่วไปแล้ว การเขียนรายงานมุ่งผลสัมฤทธิ์มีขั้นตอนหลักทั้งหมดแปดขั้น (ดูภาพที่ 6.1)

ภาพที่ 6.1. แปดขั้นตอนในการรายงานผลสัมฤทธิ์

1 2 3 4 5 6 7 8

ทําความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อมูล
ที่ผู้อ่านหรือ
ผู้ใช้งาน
ต้องการ

จัดเตรียม
รูปแบบ

การรายงาน
มุ่งผลสัมฤทธิ์

ทบทวน
กรอบ

ผลสัมฤทธิ์
และแผนการ
ติดตามผล

รวบรวม
ข้อมูล

นําเสนอข้อมูล
ที่ทําให้เห็นภาพ
ชัดขึ้น เข้าใจง่าย
และเห็นความ
เช่ือมโยง เช่น
การใช้แผนภูมิ
กราฟ ภาพถ่าย

คําให้การ

บอกเล่า
เรื่องราว

เกี่ยวกับทํางาน
โดยย้าย

ความสนใจ
จากกิจกรรม
ไปสู่ผลสัมฤทธิ์

บริหารจัดการ
หน้าที่ในการ
จัดทํารายงาน

เรียนรู้
ปรับเปลี่ยน

และประยุกต์ใช้

แหล่งข้อมูลส�าคัญ
United Nations Development Group, One UN Country Results Report, 2015. 

UNICEF, Country Office Annual Reports.

UNICEF, Public Private Partnership Division Donor Reporting. 

Results Assessment Module: inSight > RAM > Guidance and Support UNICEF Donor Reporting: 
Checklist and guidance. 
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  ขั้นตอนที่ 1.

ท�าความเข้าใจเกีย่วกบัข้อมลูทีผู่อ่้าน
หรือผู้ใช้งานต้องการ

ส�าหรับรายงานทุกประเภทนั้น จะมีค�าแนะน�าเกี่ยว
กับสิ่งที่ต้องรายงาน การอ่านและท�าความเข้าใจ
ค�าแนะน�าในการจดัท�ารายงานก่อนเริม่เขยีนรายงาน
มคีวามส�าคญัอย่างยิง่ การปฏบิตัติามค�าแนะน�าตัง้แต่
เริ่มแรกไม่เพียงช่วยประหยัดเวลาและพลังงาน 

แต่ยังช่วยให้คุณแน่ใจว่า คุณก�าลังให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์แก่ผูอ่้านทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมายของ
รายงานโดยเฉพาะ

รายงานจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือถูกเขียน
ขึ้นด้วยการค�านึงถึงกลุ่มผู้อ่านหลัก ตัวอย่าง

เช่น หากคุณก�าลงัเขยีนรายงานให้ส�านกังานใหญ่ 
กลุ่มผู้อ่านซึง่เป็นเป้าหมายหลักของคณุคอืผูค้นทีค่ณุ
ท�างานด้วย และหากคุณก�าลังเขียนรายงานส�าหรับ
ผูใ้ห้ทนุ ผูอ่้านของคณุคอืองค์กรหรือบคุคลทีม่คีวาม
เชี่ยวชาญและไม่ใช่คนที่คุณคุ้นเคย ส่ิงท่ีคุณพูดกับ
พ่อแม่และเพื่อนจะแตกต่างไปจากส่ิงที่คุณส่ือสาร
กับผู้ให้ทุนฉันใด หัวข้อและวิธีการที่คุณสื่อสารถึง
ข้อมูลจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้รับสารฉันนั้น

  ขั้นตอนที่ 2.

จัดเตรียมรูปแบบการรายงาน 
มุ่งผลสัมฤทธิ์

เนื้อหาของรายงาน

การรายงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ผสมผสานระหว่างองค์
ประกอบของการวเิคราะห์เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ 
โดยมีเรื่องเล่าและข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จะช่วยให้ยูนิเซฟ
สามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการพัฒนาและ
การด�าเนินงานได้

รายงานที่เหมาะสมประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 
ผลสัมฤทธิ์ การวิเคราะห์ และการด�าเนินงานของ
ยูนิเซฟ

ผลสัมฤทธิ์

ส่วนนีก้ล่าวถงึผลสัมฤทธิท์ีย่นูเิซฟต้องการทีจ่ะบรรลุ 
(ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแผนงานประเทศ ข้อตกลง
ผูบ้ริจาค กรอบผลสมัฤทธิ ์แผนการตดิตามผล เป็นต้น) 
และสถานะปัจจบัุนของแผนงาน (หากยงัอยูใ่นระหว่าง
การด�าเนนิงาน) การรายงานในส่วนนีค้อื การอธบิาย
ถึงสถานะปัจจุบันของตัวชี้วัดและการเปลี่ยนแปลง
จากเส้นฐาน (หรือตั้งแต่รายงานฉบับล่าสุด) และ
การบรรลุถึงเป้าหมายของคุณ พึงระลึกว่า รายงาน
มุ่งผลสัมฤทธิ์จะมุ่งความส�าคัญไปท่ีผลผลิตและ
ผลลัพธ์ที่วางไว้ ควรมีการจัดโครงสร้างในส่วนการ
พรรณาของรายงานซึ่งประกอบด้วยความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผลระหว่างกิจกรรมหลัก (หากมี
การรายงานกิจกรรมนั้น ๆ ) ผลผลิต ผลลัพธ์และ
ผลกระทบ

การวิเคราะห์

อธิบายถึงวิธีการท่ีผลสัมฤทธิ์และการปรับปรุง
ตัวช้ีวัดสามารถบรรลุผลส�าเร็จ โดยมุ่งเน้นไปที่
การท�างานของพนัธมติรหลกัซึง่ทัว่ไปแล้วคอืรฐับาล 
แต่อาจเป็นองค์กรภาคประชาสังคมหรือกลุ่มอื่น ๆ 
ด้วยเช่นกัน ซึ่งในบางกรณี ผู้มีบทบาทหลักคือ
ยูนิเซฟเอง

รายงานควรให้ความส�าคญักบัสิง่ทีก่ารเปลีย่นแปลง
มากกว่าการอธิบายถึงสิ่งที่ได้ท�าไปแล้ว ส่วนการ
วิเคราะห์ควรมีความชัดเจนถึงผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น
จริงเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ที่วางไว้ พร้อมกับ
อธิบายถึงความท้าทาย บทเรียนที่ได้รับ รวมทั้ง
ทิศทางในอนาคต

เขียนรายงาน
ด้วยวิธีที่

ทําให้ผู้อ่าน
ของคุณ
สามารถ
เข้าใจได้
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ผลการด�าเนินงานของยูนิเซฟ

คือรายงานการด�าเนนิงานของยนูเิซฟท่ีก่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์/การปรับปรุงตัวชี้วัด การรายงานส่วนนี้
จะสรุปถึงความช่วยเหลือทางวิชาการ การรณรงค์
และการประชุม การสร้างข้อมูลหลกัฐาน การพฒันา
ศักยภาพและการด�าเนินการอื่น ๆ (เช่น ความ
ช่วยเหลือด้านเงนิสดและพัสด)ุ ท่ียูนเิซฟเป็นผูก้ระตุน้
และเร่งให้เกิดขึ้น รวมถึงการอธิบายเหตุผลว่า 
ท�าไมการด�าเนินการเหล่านี้จึงมีความส�าคัญ และ
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ตามมาจากการด�าเนนิการดงักล่าว

องค์ประกอบส�าคัญอื่น ๆ ในรายงาน

• ผลสัมฤทธ์ิและยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการบรรลุ
เป้าหมาย

• ความคืบหน้าเกี่ยวกับเส้นฐาน เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด

• ผู้ได้รับประโยชน์
• เราบรรลุผลสัมฤทธิ์กับใครบ้าง 
• ข้อจ�ากัดและความท้าทาย
• โอกาส
• บทเรียนที่ได้รับ
• ข้อเสนอแนะ

ในประเทศท่ีก�าลังเกิดวิกฤตและประเทศหลังวิกฤติ 
ควรมีการส�ารวจทางเลือกต่าง ๆ เพื่อการรายงาน
ที่ครอบคลุมถึงผู้มีบทบาทในระบบขององค์การ
สหประชาชาติในวงกว้าง (ด้านมนุษยธรรม และ หรอื 
การเมือง/การรักษาสันติภาพ) หากเป็นไปได้และ
เหมาะสม การรายงานแบบครอบคลุมมักมีข้อก�าหนด
ในการรายงานเฉพาะที่ผู้เขียนควรปฏิบัติตาม 

“การดําเนินงานช่วยชีวิตของยูนิเซฟนําไปสู่การบรรเทาผลกระทบ
ต่อชีวิตของเด็ก ๆ จากภัยพิบัติร้ายแรง”

“การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของยูนิเซฟยังคงมีความสําคัญ
เป็นอย่างยิ่งต่อผู้พลัดถิ่นรายใหม่และผู้ที่ยังอยู่ในสถานะพลัดถิ่น”

“องค์ความรู้และความชํานาญเชิงลึกเฉพาะด้านของยูนิเซฟในการ
ดําเนินแผนงานฉุกเฉินและในฐานะองค์กรท่ีเป็นผู้นํากลุ่มงาน
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการตัดสินและกําหนดการดําเนินการที่จําเป็น
ในช่วงเวลาต่าง ๆ”

ที่แนะนํา
ถอ้ยคํา

เพื่อยํ้าเนน้ความได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบของยูนิเซฟ

แหล่งข้อมูลส�าคัญ
United Nations Development Group, One UN Country Results Report, 2015. 

UNICEF, Country Office Annual Reports.

UNICEF, Public Private Partnership Division Donor Reporting. 

Results Assessment Module: inSight > RAM > Guidance and Support UNICEF Donor Reporting: 
Checklist and guidance. 
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  ขั้นตอนที่ 3

ทบทวนกรอบผลสัมฤทธิ์และ 
แผนการติดตามผล

ตารางผลสัมฤทธิ์ในเอกสารแผนงานประเทศและ
แผนการติดตามผลเป็นข้อมูลส�าคัญซึ่งสามารถใช้
เป็นแนวทางการรายงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยใช้ทั้ง
กรอบผลสมัฤทธิแ์ละการอธบิายทฤษฎกีารเปล่ียนแปลง
ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กรอบผลสัมฤทธิ์จะ
ย�้าเน้นถึงผลสัมฤทธ์ิที่คาดหวังไว้ท่ีระดับผลผลิต 
ผลลัพธ์และผลกระทบ ให้คัดลอกและวางข้อความ
เหล่านัน้ลงในรายงานผลสมัฤทธิ ์จากนั้นใหท้บทวน
แผนตดิตามผล แล้วคดัลอกและวางตวัชีว้ดั เส้นฐาน
และเป้าหมายลงไปรายงาน 

ทั้งนี้ ควรอธิบายถึงความก้าวหน้าในการบรรลุผล
สัมฤทธิ์โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของตัวชี้วัด 
เส้นฐานและเป้าหมายแก่ผู้อ่าน แผนการติดตามผล
จะเป็นตัวช่วยหลักในการจัดท�ารายงาน เนื่องจาก
แผนการติดตามจะบอกวิธีการติดตามตัวชี้วัดที่คุณ

เลือกไว้เพื่อที่จะวัดผลว่า คุณบรรลุผลส�าเร็จ
อย่างไรบ้าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า รายงาน
ของคุณระบุถึงสัมฤทธิ์ผลที่ไม่ได้คาดหวังไว้
เช่นกัน 

หากต้องการทดสอบว่า สามารถวัดผลผล
สมัฤทธิท์ีว่างไว้ได้จรงิหรอืไม่ ให้เขยีนรายงาน

ตัง้แต่เริ่มต้นด�าเนินโครงการ! ซึง่การด�าเนินการนี้
เป็นการตรวจสอบความจริงที่มีประสิทธิภาพ และ
จะช่วยให้คณุสามารถพฒันากรอบผลสัมฤทธิท์ีวั่ดได้ 
และแผนการติดตามผลที่สามารถน�าไปปฏิบัติได้
ตั้งแต่เริ่มแรก

  ขั้นตอนที่ 4.

รวบรวมข้อมูล 

ก่อนการจัดท�ารายงาน คุณจะต้องรวบรวมข้อมูล
เกีย่วกับตวัชีว้ดัและเป้าหมายทีเ่ลอืกไว้ หากรายงาน
ของพนัธมติรการด�าเนนิงานสอดคล้องกบัข้อก�าหนดการ
ท�ารายงานของยูนิเซฟ รายงานเหล่านี้จะเป็นไปใน
ทิศทางเดยีวกนักบัรายงานของคณุเช่นกนั ซึง่จะช่วย
ประหยัดเวลาอย่างมาก หากรายงานของพันธมิตร
ไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดของยนูเิซฟหรอืของผูบ้ริจาค 
คณุจะเสยีเวลาไปกบัการขอข้อมลูเพ่ิมเตมิ แก้ปัญหา
ช่องว่างในรายงานและต้องท�าการวเิคราะห์เพิม่เตมิ 
ดังนัน้ การระบุถงึข้อก�าหนดในการจัดท�ารายงานให้
ชดัเจนในข้อตกลงหรอืสญัญากับพนัธมิตรการด�าเนนิ
งานจึงเป็นเรื่องส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่ง บ่อยครั้ง
ที่เจ้าหน้าที่ยูนิเซฟจัดเตรียมหรือร่างรายงานโดยไม่
อธิบายถึงผลกระทบของกิจกรรมที่ด�าเนินการเสร็จ
สมบูรณ์แล้วและผลสัมฤทธิ์ที่ระดับผลผลิต ผลลัพธ์
และผลกระทบในโครงการท่ีสนับสนุนโดยยูนิเซฟ 
ขณะท่ีคุณก�าลังทบทวนหรืออ้างอิงถึงกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องสิ่งส�าคัญคือต้องย�้าเน้นถึงผลกระทบของ
กิจกรรมที่ด�าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว นั่นคือผลผลิต
และผลลพัธ์นัน่เอง! หากต้องการทดสอบว่า สามารถ
วัดผลผลสมัฤทธ์ิทีว่างไว้ได้จรงิหรอืไม่ ให้เขยีนรายงาน
ต้ังแต่เริม่ต้นด�าเนินโครงการ บ่อยครัง้ท่ีองค์กรต่าง ๆ  
พบว่า พวกเขาไม่สามารถรายงานผลถึงผลสัมฤทธิ์
ที่วางไว้ได้ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งไว้มีความ
ทะเยอทะยานสูงเกินไป จนพวกเขาไม่สามารถ
จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดท่ีเลือกไว้ได้ หรือองค์กรไม่ได้
ท�าข้อมูลพื้นฐานเอาไว้

นอกจากนี้ คุณอาจทบทวนแนวทางว่าด้วยการ
ท�าข้อตกลงกับองค์กรภาคประชาสังคมและในการ
ด�าเนินงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของยูนิเซฟ 
ซึ่งช่วยในการจัดท�าตัวชี้วัดและข้อตกลงร่วมกัน
ในการท�ารายงานตัวชี้วัดที่มีร่วมกัน

หากต้องการ
ทดสอบว่า

สามารถวัดผล
ผลสัมฤทธิ์

ที่วางไว้
ได้จริงหรือไม่

ให้เขียนรายงาน
ตัง้แต่เริ่มต้น

ดําเนินโครงการ

PROJECT
EndBeginning
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ข้อมูล
ที่เสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
เห็นความเช่ือมโยง...

...ทําให้ผลสัมฤทธิ์

จับต้องได้

223,000 (400,000 affected)

Met target
566.,000 (60,000 affected)

AFFECTED target
CLUSTER TOTAL 
PROGRESS BY223,000 (400,000 affected)

Met target
566.,000 (60,000 affected)

AFFECTED targetCLUSTER TOTAL 
PROGRESS BY

223,000 (400,000 affected)
Met target

566.,000 (60,000 affected)

AFFECTED target

CLUSTER TOTAL 

PROGRESS BY

223,000 (400,000 affected)
Met target

566.,000 (60,000 affected)

AFFECTED targetCLUSTER TOTAL 

PROGRESS BY

223,000 (400,000 affected)

Met target

566.,000 (60,000 affected)

AFFECTED target

CLUSTER TOTAL 

PROGRESS BY

223,000 (400,000 affected)

Met target

566.,000 (60,000 affected)

AFFECTED targetCLUSTER TOTAL 

PROGRESS BY

ตารางที่ 6.1. ตัวอยางขอมูลที่สามารถแสดงใหเห็นภาพได 

 ตัวช้ีวัดของ
โครงการ WASH เป้าหมายของกลุ่มงาน

 
ความก้าวหน้า
กลุ่มงานภายใน
วันที่ 31 ธันวาคม

เป้าหมาย
ของยูนิเซฟ

ความก้าวหน้า
ของยูนิเซฟภายใน
วันที่ 31 ธันวาคม

จํานวนกลุมเปาหมายที่ไดรับนํ้าดื่มสะอาด
5 ลิตรตอวัน 

223,000 (ผูไดรับผลกระทบ
400,000 คน 

 >223,000 ตามเปา 116,591

จํานวนกลุมเปาหมายที่ไดรับบริการ
ดานสุขอนามัย

75,000 75,000 ตามเปา 19,733

จํานวนกลุมเปาหมายที่เขาการสื่อสาร
ดานการสงเสริมสุขอนามัย

30,000 >30,000 สําเร็จเกินเปา 97,848

ยูนิเซฟเปนหัวหนากลุมงานซึ่งรับผิดชอบในการจัดการขอมูลผลสัมฤทธิ์ของพันธมิตรที่ดําเนินงานรวมกันในลักษณะกลุมงานและเผยแพรผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจาก
การดําเนินงานของสมาชิกกลุมงาน

  ขั้นตอนที่ 5.

น�าเสนอข้อมูลที่ท�าให้เห็นภาพชัดขึ้น เข้าใจง่าย และเห็นความเชื่อมโยง 
เช่น การใช้แผนภูมิ กราฟ ภาพถ่าย ค�าให้การ 

ใช้แผนภมูแิละกราฟเพือ่สร้างความกระจ่างและแสดง
หลักฐานการค้นพบ ตัวอย่างการน�าเสนอทีท่�าให้เหน็
ภาพชดัขึน้ ได้แก่ ภาพถ่าย วดีโิอ กราฟ และแผนภมิู 
(ดตูาราง 6.1 และ 6.2 เป็นต้น) จะช่วยบอกเล่าเรือ่ง
ราวของผลสัมฤทธิ ์รปูแบบท่ีท�าให้เหน็ภาพชดัขึน้จะ
ท�าให้ผลสมัฤทธิน์ัน้สามารถจับต้องได้ ดงัค�ากล่าวท่ีว่า 
รูปภาพมีค่ามากกว่าถ้อยค�านับพันค�า 

ค�าให้การ เป็นอกีวธิหีนึง่ในการเรยีนรูเ้กีย่วกบัโครงการ
หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นผ่านความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ค�าให้การเป็นการบันทึกความคิด ความรู้สึกและ
ประสบการณ์ของบคุคลซึง่บอกเล่าโดยตรงจากจาก
ปากค�าของผู้ให้การเอง ค�าให้การสามารถถ่ายทอด
ความรู้สึกของการได้รับการเสริมพลัง ผลกระทบ
ของผลสัมฤทธ์ิ การตัดสินเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือ
มีการแก้ปัญหาอย่างไร ค�าให้การยังสามารถ
ช่วยสนับสนุนและยืนยันแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และ
ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้คนท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย
กับความส�าเร็จของโครงการ 
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ภาพที่ 6.2. ตัวอยางขอมูลที่สามารถแสดงใหเห็นภาพชัดเจนได
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  ขั้นตอนที่ 6.

บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการท�างาน
โดยการย้ายความสนใจจากกิจกรรม
ไปสู่ผลสัมฤทธิ์

ขณะทีค่ณุก�าลงัทบทวนและอ้างถึงกิจกรรมทีเ่ก่ียวข้อง
ในช่วงเวลานัน้ สิง่ส�าคญัคอืต้องย�า้เน้นถงึผลกระทบ
ของกิจกรรมที่ด�าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว นั่นคือ
ผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรมเหล่านั้น

หากสมัฤทธิผ์ลของคณุมคีวามทะเยอทะยานมากเกินไป 
ให้ทบทวนกรอบผลสัมฤทธิ์และเสนอให้ท�าการ
เปลี่ยนแปลงในระหว่างการทบทวนแผนงานและ
การทบทวนแผนการด�าเนินงานประจ�าปี แน่นอนว่า 
คุณจ�าเป็นต้องทบทวนกรอบผลสัมฤทธิ์โดยเฉพาะ
อย่างยิง่กิจกรรมและยทุธศาสตร์และความสอดคล้อง
ของทฤษฎีการเปลีย่นแปลง เพือ่ให้สิง่เหล่านีมี้ความ
สมเหตุสมผลมากขึ้นและสามารถเกิดขึ้นจริงได้

พิจารณาการน�าเสนอรายงานทั้งสองแบบใน 
ตารางที่ 6.2 รายงานทั้งสองแบบนี้มุ่งกิจกรรมหรือ
ผลสัมฤทธิ์?
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ตารางที่ 6.2. การรายงานมุงกิจกรรมเปรียบเทียบกับการรายงานมุงผลสัมฤทธิ์

รายงาน
ฉบับที่ 1

 รายงานมุ่งกิจกรรมหรือ
มุ่งผลสัมฤทธิ์?

 

ผลลัพธ:
คุณภาพและ
การดําเนินการ
ตามหนาที่
รับผิดชอบ
ของครูในเมือง
พัสมาเนีย
มีการพัฒนา
และยกระดับขึ้น

ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของแผนงาน
เพื่อยกระดับคุณภาพและการ
ดําเนินการตามหนาที่รับผิดชอบ
ของครูในเมืองพัสมาเนียยูนิเซฟ
ไดใหคําแนะนําทางวิชาการและ
ทรัพยากรทางการเงิน
เพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม
ครูผูสอนรายใหมรวมกับกระทรวง
ศึกษาธิการ

ในป 2015 ครูกวา 24,000 คน
ไดผานการอบรมหลักสูตรนี้ผาน
เครือขายการพัฒนาวิชาชีพที่มีอยู
อยางตอเนื่อง ในพื้นที่เปาหมาย
12 แหงนั้น  ยูนิเซฟไดสนับสนุน
การฝกอบรมครูจํานวน 2,500 คน
โดยตรงผานการฝกอบรมวิทยากร
หรือผูสอนและใหการสนับสนุน
สื่อการฝกอบรม 

รายงาน
ฉบับที่ 2

รายงานมุ่งกิจกรรมหรือ
มุ่งผลสัมฤทธิ์?

ผลลัพธ:
คุณภาพและ
การดําเนินการ
ตามหนาที่
รับผิดชอบ
ของครูในเมือง
พัสมาเนีย
มีการพัฒนา
และยกระดับขึ้น

ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของแผนงานยกระดับคุณภาพ
และการดําเนินการตามหนาที่รับผิดชอบของครู
ในเมืองพัสมาเนีย ยูนิเซฟใหคําแนะนําทางวิชาการ
และทรัพยากรทางการเงินเพื่อพัฒนาหลักสูตร
การฝกอบรมครูผูสอนรายใหมรวมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ จากขอมูลพื้นฐานที่
เก็บรวบรวมในชวงเริ่มตนโครงการ พบวา มีครูเพียง
57 เปอรเซ็นตที่ใชวิธีการสอนแบบใหม ซึ่งเปาหมาย
ของแผนงานคือ ครูจํานวน 75 เปอรเซ็นตใชเทคนิค
ที่ไดเรียนรูจากหลักสูตร ทั้งนี้ มีครูเขารวมอบรม
70 เปอรเซ็นตของจํานวนผูเขารวมในชั้นเรียน

การสังเกตการณปฏิสัมพันธของครูและนักเรียน
จะดําเนินการทั้งชวงกอนและหลังการฝกอบรม 
ซึ่งพบวา หลังการฝกอบรมนั้น มีครูประมาณ 
80 เปอรเซ็นตใชเทคนิคที่จากหลักสูตร เมื่อเทียบกับ
กอนการฝกอบรมที่มีครูเพียง 57 เปอรเซ็นต
ใชเทคนิคดังกลาว ซึ่งถือวาสูงกวาเปาหมายที่ตั้งไวที่ 
75 เปอรเซ็นต ตามที่นักเรียนคนหนึ่งกลาววา 
"ตอนนี้ฉันชอบไปเนโรงเรียนมาก ฉันพบวาครู
เอาใจใสมากขึ้นและวิธีการสอนก็ทําใหเรา
มีสวนรวมมากขึ้น” 

นอกจากนี้ สมาคมผูปกครองและครู 
(Parent-Teacher Associations- PTA) กวา
500 แหง ยังไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการติดตาม
ผลการเขาสอนของครูและผลลัพธการเรียนรูของครู 
โดย 86 เปอรเซ็นตของผูปกครองที่เปนสมาชิก PTA 
และผานการอบรมมีสวนรวมในการติดตาม
การเขาสอนของครูในโรงเรียนอยางแข็งขัน 
ระดับการเขาสอนของครูดีขึ้นจากปกอนที่ 
75 เปอรเซ็นต จากรายงาน พบวา เด็กประมาณ
120,000 คนมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวา 
พวกเขามีทักษะมากขึ้นซึ่งเปนผลมาจากการ
ใชแนวทางการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมากขึ้น
ของครู การประเมินยังแสดงใหเห็นดวยวา 
โครงการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของครูและ
การยกระดับการปฏิบัติตามความรับผิดชอบตอชุมชน
และทองถิ่นมีผลกระทบเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญ
ตอผลการเรียนรู
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เด็กชายก�าลังเล่นของเล่นที่บริจาคโดยองค์กร Terre des 
Hommes ซึ่งเป็นองค์การพัฒนาเอกชนที่ได้รับการสนับสนุน
จากยูนิเซฟ ในเมืองจูบา ประเทศซูดานใต้
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ท้ายที่สุดแล้ว การรายงานควรบอกเล่าเร่ืองราว
ที่เป็นผลส�าเร็จของยูนิเซฟ ซึ่งมีหลายวิธีในการ
บอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้:

การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
การรายงานประกอบด้วยองค์ประกอบการวเิคราะห์
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือให้ตัวอย่างว่า 
ผู้คนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายการให้ความช่วยเหลือ
ของแผนงานน้ันได้รบัผลกระทบ ผลลพัธ์และผลผลติ
จากการด�าเนินงานอยางไรบ้าง 

ตัวอย่างการรายงานที่ท�าให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น 
(Visual Example) เช่น การใช้ภาพถ่าย วีดิโอ 
กราฟและแผนภูมิในการช่วยบอกเล่าเรื่องราวของ
ผลสัมฤทธิ์ ซึ่งข้อมูลในรูปแบบที่สามารถเห็นภาพ 
เข้าใจง่ายและเห็นความเชื่อมโยงได้ชัดเจนขึ้นท�าให้
ผลสัมฤทธิ์สามารถจับต้องได้

การเล่าเรื่อง (Narrative examples) ช่วยให้
ผู้อ่านรู้สึกได้ว่า แผนงานก�าลังบรรลุผลอะไรและ
อย่างไร อีกทั้งยังช่วยให้เห็นการเปล่ียนแปลงชีวิต
ความเป็นอยู่อันเป็นผลจากการด�าเนินงานและ
การสนับสนุนของยูนิเซฟ

และพนัธมติรการด�าเนนิงาน ตวัอย่างในตารางที ่6.2 
มีการยกค�าพูดของนักเรียนที่กล่าวถึงวิธีการเรียนรู้
แบบใหม่ที่ครูใช้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
ท�าให้รายงานเห็นภาพชัดขึ้น

ดูตารางที่ 6.3 ส�าหรับค�าแนะน�าเพิ่มเติมในการ
ปรับปรุงรายงาน

ใช้ภาษาแห่งการเปลี่ยนแปลง 
เมือ่บรรยายถงึผลสมัฤทธิท์ีเ่กดิข้ึนจรงิ

ผลสัมฤทธ์ิเป็นเร่ืองความเปลี่ยนแปลง ดังนั้น 
การใช้ ‘ภาษาแห่งการเปลีย่นแปลง’ จงึมคีวามส�าคญั
อย่างยิ่ง

ภาษาแห่งการเปลีย่นแปลงบอกเล่าถงึผลสมัฤทธิผ่์าน
การอธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
หรือสถานะอย่างเป็นรูปธรรม ท่ีเห็นได้ชัดเจนและ
วัดผลได้

ภาษาแห่งการเปลี่ยนแปลงจะให้ความส�าคัญกับ
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงหรือที่แตกต่างไปจากเดิมไม่ใช่
สิ่งที่ได้ด�าเนินการไปแล้ว 

สามารถพิจารณาในแง่นีไ้ด้ว่า ภาษาแห่งการเปลีย่นแปลง
อธบิายถงึเงือ่นไขหรอืการเปลีย่นแปลงเฉพาะทีเ่กิดขึน้ 
ไม่ใช่การอธบิายถึงการด�าเนนิการทีเ่กดิขึน้ ตวัอย่าง
เช่น:
• เด็กอายุต�่ากว่า 5 ขวบในพื้นที่โรคระบาด

นอนในมุ้งที่มีการชุบเคลือบน�้ายาฆ่าแมลง 
เพิ่มสูงขึ้นถึง 30 เปอร์เซ็นต์ (2015-2020)

• ในปี 2022 การเข้าเรยีนในโรงเรยีนประถมศกึษา
ของเด็กผู้หญิงเพิ่มขึ้นจาก 55 เปอร์เซ็นต์เป็น 
95 เปอร์เซน็ต์ในโรงเรยีนประถมศกึษา 1,200 แห่ง 

• อัตราการเสียชีวิตจากโรคเอดส์และสาเหตุที่
เกี่ยวข้องของเด็กลดลงจาก 80 เปอร์เซ็นต์ในปี 
2010 เป็น 60 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2015

ตารางที่ 6.4 และ 6.5 แสดงตัวอย่างการใช้รายงาน
ในการน�าเสนอหลักฐานการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก 
ตารางที ่6.6 ให้ค�าแนะน�าเพิม่เตมิถงึการเขยีนรายงาน
ให้น่าสนใจ
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ตารางที่ 6.4. บางสวนของรายงานมุงผลสัมฤทธิ์ดานการคุมครองทางสังคม 

ผลผลิตที่คาดไว: ความรู/ความตระหนักที่เพิ่มขึ้นในหมูผูปกครอง/ผูดูแล/สมาชิกชุมชนของโครงการคุมครองทางสังคมสําหรับเด็กอายุ 0 ถึง 3 ป
(อยูระหวางการดําเนินงาน)

ตัวชี้วัด:  

รอยละของประชากรกลุมเปาหมาย
ที่เขาใจโครงการคุมครองทางสังคม

เสนฐาน:  

10%
เปาหมาย:
80%

ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง (รายงานระยะกลางระหวางการดําเนินโครงการ)
หลังจากที่ดําเนินแผนงานไปแลว1.5 ป การทบทวนชวงคร่ึงรอบ (mid-term review) ชี้ใหเห็นวา 85 เปอรเซ็นต ของผู ปกครอง/ผู ดูแลและ
สมาชิกชุมชนเขาใจโครงการคุ มครองทางสังคมอยางดี ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเสนฐาน 10 เปอรเซ็นตและสูงกวาเปาหมายที่วางไว 80 เปอรเซ็นต  
ท้ังนี้ ไมเพียงแตที่ผู ปกครองสามารถอธิบายถึงภาพรวมการคุ มครองทางสังคมไดเทานั้น แตผู ปกครองยังสนับสนุนโอกาสของบุตรหลาน
ในการเขาถึงบริการคุ มครองทางสังคมตามความเหมาะสม ซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่นาชื่นชมนี้เปนผลมาจากกิจกรรมการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา 
(communication for development-C4D) ที่ดี รวมทั้งการพัฒนาชุดการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและภาษาเพ่ือการสรางความตระหนัก 
การพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ชุมชนและการพัฒนากระบวนการใหขอมูลขาวสาร การสื่อสารและการศึกษา ( information, education and 
communication หรือ IEC) แกผู ที่เปนแรงจูงใจ (motivator) ผู ปกครองหรือผู ดูแล สําหรับชวงเวลาที่เหลือของโครงการนั้น กลุ มประชากร
เปาหมายอีก 15 เปอรเซ็นตซึ่งควรไดรับการเสริมสรางศักยภาพจะเปนกลุ มเปาหมายหลักของโครงการสื่อสารนี้  

ดัดแปลงจาก: UNICEF East Asia and Pacific Regional Office in cooperation with Mosaic.net International, UNICEF Training on
Results-Based Management and Theory of Change, Hanoi, Viet Nam, 20–24 April 2015

1. ตรวจสอบใหแนใจวาคณุไดวางแผนการจดัทํารายงาน

 ตามกําหนดเวลาการทํารายงาน

2. เขยีนอยางชัดเจน กระชับ

3. ใชภาษาของการเปลีย่นแปลง

4. รายงานผล ไมใชกระบวนการและกิจกรรม

5. สรางกรอบแนวคดิเก่ียวกบัความคบืหนาของแผนงาน

6. วิเคราะหความกาวหนา

7. ใหความใสใจกับการกลาวถงึและระบท่ีุมาของผลสมัฤทธ์ิ

8. ใหความสาํคญักับพันธมติร

9. แสดงใหเหน็ถงึผลสมัฤทธ์ิอยางชดัเจน

ตารางที่ 6.3. คําแนะนําเกาขอในการพัฒนารายงานมุงผลสัมฤทธิ์
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ตารางที่ 6.5. รายงานมุงผลสัมฤทธิ์ดานการดําเนินงานดานมนุษยธรรม (บางสวน)

ผลผลิตที่คาดไว: ภายในปลายป 2014 รัฐบาลของ (ชื่อประเทศ) และพันธมิตรไดยกระดับขีดความสามารถในการติดตามผล การรายงาน และ
การดําเนินการเพื่อแกไขสถานการณสิทธิของเด็กตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (CRC) และอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ
(CEDAW) (อยูระหวางการดําเนินงาน)

ตัวชี้วัด:  

จํานวนผูจัดทํารายงานที่สามารถติดตามผล  

รายงานและดําเนินการเพื่อแกไขสถานการณ

สิทธิเด็ก CRC และ CEDAW 

เสนฐาน:  

500

เปาหมาย: 

1,500

ความกาวหนาถึงปจจุบัน: 

1,548

ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง (รายงานระยะกลางระหวางการดําเนินโครงการ)
ความขัดแยงที่ทวีความรุนแรงขึ้นในประเทศในป 2015 นําไปสูการละเมิดสิทธิเด็กเพิ่มมากขึ้น กวา 50 เปอรเซ็นตของผูพลัดถิ่นภายในประเทศ
(2.1 ลานคน) และประชากรที่ตองการความชวยเหลือดานมนุษยธรรม (5.2 ลาน) คือเด็ก ยูนิเซฟรวมมือกับ (ชื่อหนวยงานตางๆ ขององคการสหประชาชาติ) 
สนับสนุนการเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับกลไกการติดตามและรายงานทางการแพทย (Monitoring and Reporting Mechanism-MRM)* 
โดยขยายขอบเขตและพัฒนาขีดความสามารถของเครือขายเจาหนาที่ MRM ทั่วทั้งประเทศ จนถึงปลายป 2015 ยูนิเซฟพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ MRM 
ทั้งหมด 1,548 รายในการติดตามผล รายงานและดําเนินการแกไขสถานการณสิทธิเด็กของเด็กผูชายและเด็กผูหญิงตามแนวทาง CRC และ CEDAW 
การดําเนินการนี้ชวยเพิ่มจํานวนผูรายงานสถานการณความรุนแรงตอเด็กจาก 500 คนเปน 1,548 คน ซึ่งประกอบดวยเจาหนาที่องคกรพัฒนาเอกชน 188 คน 
ผูประสานงาน MRM  1,320 คนซึ่งมาจากองคกรพัฒนาเอกชนและอาสาสมัคร รวมทั้งเจาหนาที่จากยูนิเซฟ 40 คน โดย ซึ่งผูรายงานประกอบดวยสัดสวน
ผูหญิง 55 เปอรเซ็นต ผูชาย 45 เปอรเซ็นต  ทั้งนี้ ถือไดวายูนิเซฟดําเนินการสูงกวาเปาหมายจํานวนผูรายงานที่ตั้งไว 1,500 คน เปน 1,548 คนในชวงปลายป 
ทั้งนี้ การประสานความรวมมือกับหนวยงานเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศสหรัฐฯ (USAID) ทําใหสามารถขยายจํานวนพันธมิตรจากองคกรพัฒนาเอกชน
เพิ่มมากขึ้นอยางเห็นไดชัด

ผลลัพธที่คาดไว: ภายในสิ้นป 2015 การติดตามผล การรายงานและการดําเนินการแกไขสถานการณสิทธิเด็กของเด็กผูชายและเด็กผูหญิงตามที่กําหนดไวใน
CRC และ CEDAW จะมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น (กําลังอยูในระหวางการดําเนินการ)

 

ตัวชี้วัด:

จํานวนของเคสที่มีการรายงาน
จัดทําขอมูล และตรวจสอบ
ความถูกตอง

เสนฐาน:

เคสที่มีการรายงาน 1,500 เคส
เคสที่มีการจัดทําเอกสาร 1,200 เคส
เคสที่มีการตรวจสอบความถูกตอง 1,000 เคส

เปาหมาย:

เคสที่มีการรายงาน 5,000 เคส
เคสที่มีการจัดทําเอกสาร 3,000 เคส
เคสที่มีการตรวจสอบ 900 เคส

ความกาวหนาถึงปจจุบัน:

เคสที่มีการรายงาน 825
เคสจัดทําเอกสาร 1,500 เคส
ตรวจสอบความถูกตอง 700 เคส

ผลลัพธที่เกิดขึ้นจริง: จากการใชกลไก MRM ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ยูนิเซฟไดยกระดับขีดความสามารถในการติดตามผล จัดทําเอกสารและการตรวจสอบ
ความถูกตองการละเมิดสิทธิเด็กรายแรง การแจงและสงขอมูลเพื่อใหเกิดการดําเนินการและการรณรงค ซึ่งผลจากการเพิ่มเครือขาย MRM และการพัฒนา
ขีดความสามารถในการรายงาน นําไปสูการรายงานความรุนแรงตอเด็กกรณีรายแรง 825 เคสจากเด็กที่ไดรับผลกระทบ 2,399 คน ซึ่งเคสสวนใหญ
เกี่ยวของกับการสังหาร การลักพาตัว การบังคับเด็กเขารวมกลุมติดอาวุธและความรุนแรงทางเพศ ซึ่งขณะนี้สามารถตรวจสอบขอมูลความถูกตองไดเกือบ
700 เคส 
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงขนาดและมิติของวิกฤต ยูนิเซฟและพันธมิตรตระหนักดีวา จํานวนการรายงานเคสตาง ๆ โดยรวมแลวยังมีอัตราตํ่า
เนื่องจากมีเคสที่ไดรับการทํารายงานเพียง 1,500 เคสจากเด็ก 3,000 คนที่มีรายงานไดรับผลกระทบ (เพียง 50 เปอรเซ็นตเทานั้น) ซึ่งอุปสรรคหลักคือ
ปญหาความปลอดภัยและการเขาถึงพื้นที่ที่ควบคุมโดยกลุมติดอาวุธ ซึ่งมีอัตราความรุนแรงเกิดขึ้นสูงสุด

*Monitoring and Reporting Mechanism on Grave Violations against Children in Situations of Armed Conflict. 

แหล่งข้อมูลส�าคัญ
‘Improving Quality Donor Reporting’, Public Sector Resource Development Webinar Series, UNICEF, 
9 July 2013.

UNICEF National Committees are a good source of narratives and performance stories:

 • UK National Committee.

 • Canada National Committee websiteNatcom.

UN Secretariat Editorial Manual; UNDP Editorial Style Manual; UNICEF Style Manual.
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ตารางที่ 6.6. สิ่งที่ควรทําและสิ่งที่ไมควรทําในรายงาน

สิ่งที่ควรทํา สิ่งที่ไม่ควรทํา

• ใหขอมูลที่อธิบายถึงสภาพแวดลอมเพื่อใหผูอานเขาใจวา

 เพราะเหตุใดการรายงานความกาวหนาจึงเปนสิ่งสําคัญ

• ใหความสําคัญกับผลสัมฤทธิ์ (ความกาวและ/หรือขอจํากัด

 อุปสรรค ปญหา)

• แจกแจงการดําเนินงานของยูนิเซฟ ใชคํากริยาที่ชี้เฉพาะ 

 ตัวอยางเชน แทนที่จะใช ‘ใหการสนับสนุน’ ใหใช 

 ‘ฝกอบรมหรือรณรงค’ ‘ระดมทุนหรือทรัพยากร’ ‘ใหคําปรึกษา’

• สรางความเชื่อมโยงระหวางการรายงานผลสัมฤทธิ์กับและ

 การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่โครงการพัฒนาตองการใหเกิดขึ้น

 กับชีวิตของเด็กผูชายและเด็กผูหญิง

• แสดงหลักฐานและขอมูลแบบแยกสวนเพื่อใหสามารถเห็นภาพ

 ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กกลุมดอยโอกาสที่สุดและตอผูหญิง

 หรือเด็กผูหญิงเพื่อภาพที่ชัดเจนในเชิงเพศสภาพ

• ตระหนัก กลาวถึงและขอบคุณถึงการดําเนินงานและบทบาท

 ของพันธมิตร 

• อธิบายถึงการดําเนินงานที่เปนการกําจัดอุปสรรคและ

 ปญหาขอจํากัดตางๆ 

• เผยแพรบทเรียนที่ไดรับ/อุปสรรคขอจํากัดตาง ๆ 

• ใชคําศัพทเฉพาะที่ใชกันภายในยูนิเซฟ (เชน MoRES, IR, C4D,

 SSA, PCA เปนตน )

• อางถึงกระบวนการภายในของยูนิเซฟ (การตรวจสอบและทบทวนโดย

 MENARO หรือ HQ )

• ใหความสําคัญที่การรายงานกิจกรรมและกระบวนการตาง ๆ

 มากเกินไป (ซึ่งทําใหสิ่งที่ควรไดรับความสําคัญคือผลสัมฤทธิ์

 ขาดหายไปจากรายงาน)

• กลาวถึงผลสัมฤทธิ์ขนาดเล็กที่เกิดขึ้นลําพังและไมมีความเกี่ยวของใด ๆ

 กับกิจกรรมขนาดใหญซึ่งเชื่อมโยงกับหวงโซผลสัมฤทธิ์ 

• ใชโครงสรางประโยคแบบประธานเปนผูถูกกระทํา

 (passive construction) 

• เริ่มอธิบายผลสัมฤทธิ์ดวยขอความเชิงลบ

• ใหความสําคัญหรือนําเสนอถึงการดําเนินงานหรือบทบาทของยูนิเซฟ

 มากเกินไปหรือนอยเกินไป เชน  "ขอขอบคุณยูนิเซฟ ... ," หรือ

 กลาวเกินจริงอยางไมนาเปนไปได  ในทางตรงกันขาม ไมมีการกลาวถึง

 บทบาทของยูนิเซฟหรือกลาวถึงแตมีความคลุมเครือหรืออธิบายอยางจํากัด

 เชน การอางถึง ปจจัยสนับสนุนแทนที่จะระบุโดยตรงถึงการสนับสนุน

 ทางวิชาการ  

• ใหนํ้าหนักความรวมมือเปนเพียงผลสัมฤทธิ์ แทนที่จะรายงานวา 

 ความสําเร็จเปนผลมาจากความรวมมือกับพันธมิตร

• รายงานเพียงนโยบาย การสํารวจหรือการประเมินที่มีอยู แทนที่จะชี้แจง

 ถึงความเกี่ยวของที่มีปจจัยแวดลอมดวย หรืออางถึงสิ่งที่คนพบหรือ

 ขอเสนอแนะและ/ หรือขอตกลงที่เปนผลมาจากความพยายามเหลานี้

• ใชถอยคําฟุมเฟอย ใชคําและประโยคซํ้าๆ

  ขั้นตอนที่ 7.

บริหารจัดการหน้าที่ 
ในการจัดท�ารายงาน

ถึงแม้จะมีเครื่องมือการติดตามผลที่ดี การจัดท�า
รายงานที่ถูกต้องสมบูรณ์ต้องใช้เวลาเตรียมการ 
ส�านักงานต่าง ๆ ควรจัดท�าแผนการรายงาน 
ที่ครอบคลุมถึงประเด็นทั้งหมดต่อไปนี้:
• บทบาทในการจัดท�ารายงาน
• ประเภทของรายงานที่ต้องการ
• ต้องจัดท�ารายงานบ่อยครั้งแค่ไหน
• ผู้จัดท�ารายงานเป็นใครบ้าง
• ผู้อ่านรายงานคือใคร

ส�านกังานยนูเิซฟทีม่ปีระสทิธภิาพจะก�าหนดบทบาท
หน้าที่ในการจัดท�ารายงานไว้อย่างชัดเจน และ
จะตรวจสอบให้แน่ใจว่า เจ้าหน้าท่ีได้รับการอบรม
เป็นอย่างดีในการรายงานมุ่งผลสัมฤทธิ์

คุณจะบริหารจัดการหน้าที่ในการจัดท�ารายงาน
ในส�านักงานของคุณอย่างไร? มีการก�าหนดบทบาท
การจัดท�ารายงานไว้ชัดเจนหรือไม่? คุณมีแผนการ
จัดท�ารายงานที่มีการก�าหนดประเภทรายงาน 
ที่ต้องการหรือไม่? ใครจะเป็นผู้จัดท�ารายงาน และ
ผู้อ่านรายงานคือใคร? เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรม
ในการเขียนรายงานที่มีประสิทธิภาพหรือไม่?
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องค์ประกอบส�าคัญอื่น ๆ ของหน้าท่ีในการจัดท�า
รายงานประกอบด้วย:
• ข้อมลู: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มกีารปรบัประยกุต์

ใช้องค์ประกอบต่าง ๆ ของการบริหาร
มุ่งผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงจะท�าให้ได้ข้อมูลท่ีจ�าเป็น
ในการเขียนรายงานที่มีคุณภาพ

• รปูแบบ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เจ้าหน้าทีม่คีวาม
ตระหนักและทราบดีถึงรูปแบบและข้อก�าหนด
ในการจัดท�ารายงานที่พวกเขาก�าลังท�าอยู่

• ก�าหนดเวลา: มแีผนการจดัท�ารายงานซึง่ประกอบ
ด้วยก�าหนดเวลาของรายงานและผู้รับผิดชอบ
ในการพัฒนาและอนุมัติรายงานแต่ละฉบับ

• รายงานส�าหรับผู ้บริจาคและผู ้ให้ทุน: 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า รายงานมีความเชื่อมโยง
ข้อเสนอโครงการ ซึ่งรายงานควรระบุประเด็น
หรือสิ่งที่อยู่ในข้อเสนอโครงการของผู้บริจาค
และผู้ให้ทุน และประเด็นท่ีมีอยู่ในเอกสาร
ยุทธศาสตร์แผนงานประเทศ

รายงานทางการเงนิของยนิูเซฟจะแยกชดัเจนระหว่าง
ค่าใช้จ่ายและการด�าเนนิงาน ดงันัน้ สิง่ทีต้่องระมดัระวงั
และใส่ใจอย่างยิง่คอื ข้อความเชิงพรรณาในรายงาน
ส�าหรับผู้ให้ทุนจะต้องสอดคล้องกับรายงานการเงิน 
ส�านกังานต่าง ๆ  ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า การอธิบาย
หรือบรรยายนั้นมีความชัดเจนระหว่างงบประมาณ
ที่ใช้ไปแล้วและงบประมาณที่มีการอนุมัติและ

ที่มีแผนว่าจะใช้ (ได้แก่ รายงานสั่งซื้อสินค้า 
ทุนที่มอบให้กับพันธมิตร) แต่ยังไม่ได้ใช้จ่าย
ออกไป

โดยสรุปแล้ว ควรพิจารณาว่า รายงานเป็น
เคร่ืองมือในการส่ือสารถึงความส�าเร็จของ

กจิกรรม การด�าเนนิงานซ่ึงเกิดสมัฤทธิผ์ล ความ
ท้าทายและบทเรยีนทีไ่ด้รบั รายงานเสรมิสร้างความ
โปร่งใสและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้และ
ช่วยให้เราสามารถด�าเนินการแก้ไขเพื่อป้องกัน
ความผิดพลาดซ�้าตามความเหมาะสม 

  ขั้นตอนที่ 8.

การเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนและ 
ประยุกต์ใช้

คุณจะท�าอย่างไรกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้? 
รายงานของคุณอาจมีจุดหมายปลายทางหลายแห่ง 
เช่น ส�านักงานภูมิภาค ส�านักงานใหญ่ พันธมิตร
การด�าเนินงานหรือผู้ให้ทุน จุดหมายของรายงาน
ขึ้นอยู่กับว่ารายงานนั้นจัดท�าขึ้นเป็นการภายใน
ส�าหรับวัตถุประสงค์ของยูนิเซฟเองหรือส�าหรับเผย
แพร่นอกองค์กร ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าความรับผิดชอบ
ที่ตรวจสอบได้ (accountability) มีความส�าคัญ 
แต่การเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนและประยุกต์ใช้อย่างต่อ
เนือ่งกเ็ป็นสิง่จ�าเป็นเช่นกนั ฉะนัน้ การจดัท�ารายงาน
ควรเป็นไปเพือ่สร้างและเผยแพร่บทเรยีน ข้อปฏบัิติ
ที่ดีและแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
เพือ่ให้กระบวนการตดัสนิใจเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
ยิ่งขึ้นกว่าเดิม การจัดท�ารายงานเป็นโอกาส
ในการเรียนรู้และการปรับเปล่ียนซ่ึงสามารถท�าได้
หลายรูปแบบ ได้แก่:
• ย้อนกลับไปทบทวนยุทธศาสตร์ การจัดสรร

ทรัพยากรหรอืกิจกรรมใหม่อกีคร้ังเพือ่ให้สามารถ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ได้ดียิ่งขึ้น

• ทบทวนกรอบผลสัมฤทธิ์และแผนการติดตาม
ผลเพื่อให้สามารถน�าไปใช้ได้ 

• ย้อนกลบัไปทบทวนวธีิการและแนวทางเพือ่ให้
มีความเหมาะสมกับเด็ก รวมทั้งค�านึงถึงความ
แตกต่างและมีความระวังไหวด้านเพศสภาพ

• สร้างความเชื่อมั่นว่า จะมีกระบวนการ
มีส่วนร่วมซึ่งกระตุ้นให้ทุกคนมีสิทธิมีเสียง

• ด�าเนินการบนพ้ืนฐานที่ว่า สิ่งใดท�าแล้วได้ผล 
จุดแข็ง และบนฐานทรัพยากรที่มี

ทบทวนแผนงานและ/หรือโครงการของคุณและ
การเรยีนรูท้ีไ่ด้รบั คณุก�าลงัด�าเนนิกจิกรรมไปตามที่
วางแผนและที่เสนอไว้หรือไม่? คุณได้ย้อนกลับไป
ทบทวนยทุธศาสตร์ การจดัสรรทรพัยากรหรอืกจิกรรม
ต่าง ๆ หรือไม่ เมื่อคุณได้รับข้อมูลที่ชี้ให้เห็นว่า 

... ควรมองว่า
รายงานเป็นเครื่องมือ

ในการสื่อสาร ...
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แผนงานหรือโครงการของคุณไม่ได้เป็นไปตามแผน 
ทีว่างไว้? คณุได้ย้อนกลับไปทบทวนกรอบผลสมัฤทธิ์
หรือแผนการติดตามผลเป็นระยะเพ่ือที่จะท�าการ
แก้ไขปรับเปลี่ยนได้ทันท่วงทีหรือไม่? คุณสร้าง
การมีส่วนร่วมกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีหลกัในกระบวนการ
เหล่านี้หรือไม่?

ข้อมูลเก่ียวกับผลการการด�าเนินงานสามารถน�ามา
ใช้ในการเรียนรู้เชิงองค์กรตลอดแผนงานและ
การด�าเนินโครงการ ยิ่งไปกว่านั้น การด�าเนินงาน
และการติดตามผลท่ีก�าลงัด�าเนินการอยูจ่ะเปิดโอกาส
ให้ย้อนกลบัไปทบทวนและตรวจสอบผลการด�าเนินงาน 
ซ่ึงการตรวจสอบภายใน การทบทวนขีดความสามารถ
ของกระบวนการ การประเมินระยะกลางหรือ
เมื่อสิ้นสุดโครงการยังเป็นโอกาสดีในการส�ารวจ
สถานะ ผลสัมฤทธิ์และบทเรียนที่ได้รับซึ่งสามารถ
น�าไปใช้ในการเรยีนรูเ้ชงิองค์กรและการปรับทศิทาง
แผนงานและโครงการได้ 

นอกจากนี้ การจัดท�ารายงานควรน�าไปสู่ตัวอย่าง
ข้อปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรมใหม่ ๆ การแลกเปลี่ยน
ความรู้ ทักษะและศักยภาพของเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น

ตัวอย่างข้อปฏิบัติท่ีดีและนวัตกรรมใหม่สามารถ
น�าไปใช้ในการยกระดับการด�าเนินงานท่ีค�านึงและ
ให้ความส�าคัญกับความระวังไหวทางวัฒนธรรม
ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและมีความ
ครอบคลุมทั่วถึง

การแลกเปลี่ยนความรู้ภายในประเทศและภูมิภาค
มีความส�าคัญในการปรับปรุงแนวทางหรือสร้าง
แนวทางปฏิบตั ิการแลกเปลีย่นความรูส้ามารถท�าได้
หลายวิธี เช่น การประชุมโต๊ะกลม การสัมมนา คลิป
วดีโิอ การเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ การศึกษาดงูาน และ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างศักยภาพ

ทกัษะและศกัยภาพของเจ้าหน้าที ่สามารถเพิม่พนู
ขึน้ได้จากการแลกเปลีย่นความรู ้ซึง่การมองหาโอกาส
เหล่าน้ีเป็นส่ิงส�าคัญยิง่ และการเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึง
ของเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เป็นหนทางหนึ่งในการ
สร้างและพัฒนาขีดความสามารถในประเด็นที่คุณ
ต้องการ การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ผ่านการติดตามผลที่มี
การด�าเนินการเป็นระยะ การทบทวนครึ่งปีหรือ
การทบทวนรายปี การประเมนิผลในระยะกลางหรอื
การประเมินผลเมื่อแผนงานหรือโครงการสิ้นสุด

สรุป

การรายงานทีม่คุีณภาพประกอบด้วย
องค์ประกอบสามประการข้างล่าง
ต่อไปนี้เสมอ :
• สถานะปัจจุบันของผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด

เมือ่เปรียบเทียบกบัเส้นฐานและสิง่ทีว่างแผนไว้
• การวิเคราะห์ว่าการด�าเนินการมีผลต่อความ

ส�าเร็จอย่างไร 
• การด�าเนินงานเฉพาะของยูนิเซฟเพ่ือการบรรลุ

ผลสัมฤทธิ์

การรายงานที่มีประสิทธิภาพจะต้อง:
• เข้าใจข้อก�าหนดหรือค�าแนะน�าในการจัดท�า

รายงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างถ่องแท้ 
• วางแผนและด�าเนินการการบริหารมุง่ผลสมัฤทธิ์

เพื่อให้ได้ข้อมูลส�าหรับการจัดท�ารายงาน
• ก�าหนดกระบวนการจัดท�ารายงานท่ีชัดเจน

ภายในส�านักงานยูนิเซฟ

แหล่งข้อมูลส�าคัญ
Best of UNICEF`s Research.

Global Evaluation Database.
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ถึงตอนนี้ คุณ
อ่านคู่มือการบริหาร
มุ่งผลสัมฤทธิ์จบแล้ว  

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์อาศัยความมุ่งมั่นและอดทน ยิ่งคุณฝึกใช้เครื่องมือและ
กรอบการดําเนินงานต่าง ๆ มากเท่าไหร่ คุณก็จะสามารถใช้เครื่องมือเหล่านัน้
ในการทํางานได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์คือกระบวนการทําซ้ํา
การมีส่วนร่วม และการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซ่ึงสิ่งเหล่านี้คือรากฐาน
ในการสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเด็กและผู้หญิง

สรุป
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ถึงตอนนี้ คุณ
อ่านคู่มือการบริหาร
มุ่งผลสัมฤทธิ์จบแล้ว  

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์อาศัยความมุ่งมั่นและอดทน ยิ่งคุณฝึกใช้เครื่องมือและ
กรอบการดําเนินงานต่าง ๆ มากเท่าไหร่ คุณก็จะสามารถใช้เครื่องมือเหล่านัน้
ในการทํางานได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์คือกระบวนการทําซ้ํา
การมีส่วนร่วม และการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซ่ึงสิ่งเหล่านี้คือรากฐาน
ในการสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเด็กและผู้หญิง

อภิธานศัพท์

กิจกรรม (Activity)

ปฏิบัติการหรือการด�าเนินงานผ่านการระดมปัจจัยน�าเข้า (input) ต่าง ๆ เช่น เงินทุน การพัฒนาศักยภาพ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สิ่งตีพิมพ์ ความช่วยเหลือทางวิชาการหรือทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลผลิต 
(output) เฉพาะ 

ค�าที่เกี่ยวข้อง: การด�าเนินโครงการพัฒนา

สมมติฐาน (Assumptions)

‘สมมติฐาน’ มีความหมายเช่นเดียวกับข้อสันนิษฐาน นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างไรในแผนงาน 
ซึ่งเรียกว่า ‘สมมติฐานความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล’ ทั้งนี้ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงจะท�าให้สมมติฐานมีความ
ชัดเจนและสามารถทดสอบได้

‘สมมติฐาน’ ยังหมายถึงตัวแปรหรือปัจจัยที่จ�าเป็นต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงเรียกว่า ‘สมมติฐานภายใน
หรอืภายนอก’ เนือ่งจากเป็นตวัแปรหรอืปัจจยัทีอ่าจอยูใ่นหรอืนอกการด�าเนนิโครงการหรอืองค์กรเป็นการเฉพาะ 
ทั้งนี้ ควรเขียนสมมติฐานด้วยภาษาเชิงบวก

เส้นฐาน (Baseline)

เส้นฐานคือสถานการณ์ก่อนการด�าเนินโครงการพัฒนา ซึ่งใช้ในการเปรียบเทียบความก้าวหน้าหรือ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ เส้นฐานแสดงสถานะของตัวชี้วัดที่เลือกไว้ในช่วงเริ่มต้นของแผนงาน

เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark)

เกณฑ์มาตรฐานคือจุดท่ีใช้อ้างอิงหรือมาตรฐานส�าหรับประเมินผลการด�าเนินงานหรือความส�าเร็จ 
เกณฑ์มาตรฐานแสดงสถานะของตัวชี้วัดที่เลือกไว้ว่า ในกรณีขององค์กรอื่น ๆ ที่สามารถเปรียบเทียบกันได้
นีม้กีารบรรลผุลตวัชีว้ดัลกัษณะเดยีวกนัหรือไม่ หรอืสิง่ทีส่ามารถอนมุานได้ว่าเป็นความส�าเรจ็ในสภาวการณ์นัน้ ๆ  

ปัญหาข้อจ�ากัด (Bottleneck)

ปัญหาข้อจ�ากัดคือข้อจ�ากัดในด้านที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ ความต้องการและปัจจัยเชิงคุณภาพที่ขัดขวาง
ความส�าเรจ็ของการด�าเนนิโครงการ/การให้บรกิาร/การดูแลทีเ่ท่าเทียมท่ัวถึง มปีระสิทธภิาพและมีหลักฐาน
รองรับ 

ช่องว่างด้านศักยภาพ (Capacity gap)

หมายถึง องค์ประกอบของศักยภาพในด้านต่าง ๆ ที่จ�าเป็นต้องได้รับการเสริมสร้างหรือพัฒนาเพิ่ม 
เพื่อให้ผู้มีหน้าที่คุ้มครองสิทธิหรือผู้ทรงสิทธิสามารถด�าเนินบทบาทของตนเพ่ือให้บรรลุผลภาระผูกพัน
ด้านสิทธิของตน หรือเพื่อให้ผู้ทรงสิทธิสามารถเรียกร้องสิทธิของตัวเอง
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องค์ประกอบของศักยภาพส�าหรับผู้มีหน้าที่ให้ความคุ้มครองสิทธิ ได้แก่ :

• แรงจงูใจ (ผูม้หีน้าท่ีให้ความคุม้ครองสทิธริูส้กึถงึภาระผกูพนัในการปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีต่ามมาตรฐาน
แห่งชาติและ/หรือนานาชาติ) 

• อ�านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย (ผู้มีหน้าที่ให้ความคุ้มครองสิทธิมีอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการ
ด�าเนินบทบาทหน้าที่ตามภาระผูกพัน) 

• ทรัพยากร (ผู้มีหน้าท่ีให้ความคุ้มครองสิทธิมีทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเชิงองค์กรและทรัพยากร 
ทางการเงินเพื่อด�าเนินบทบาทหน้าที่ของตน)

องค์ประกอบของศักยภาพส�าหรับผู้ทรงสิทธิ ได้แก่:

• การท�าความเข้าใจ (ผู้ทรงสิทธิทราบดีว่า ตนมีสิทธิและสามารถเรียกร้องสิทธินั้น) 
• ทรัพยากร (ผู้ทรงสิทธิมีทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเชิงองค์กร และทรัพยากรทางการเงินเพื่อเรียกร้อง

สิทธิของตน) 
• ความเส่ียง (ผู้ทรงสิทธิไม่ควรเผชิญความเส่ียงที่เกินควรในการเรียกร้องสิทธิของตนหรือความเสี่ยง

เหล่านั้นจะต้องถูกบรรเทาลงอย่างเหมาะสม)

การวิเคราะห์สาเหตุเชิงเหตุและผล (Causality analysis)

การวเิคราะห์สาเหตเุชงิเหตแุละผลคอืการวเิคราะห์ลกัษณะหนึง่ท่ีใช้ในการพฒันาแผนงาน เพือ่จ�าแนกสาเหตุ
ที่ใกล้เคียงที่สุด สาเหตุที่ซ่อนอยู่และสาเหตุเชิงโครงสร้างหรือรากเหง้าของความท้าทายในการพัฒนา 
ซึง่ปัญหาการพฒันามกัเกิดขึน้จากรากเหง้าของปัญหาเดยีวกนั การวเิคราะห์จะจดัระบบข้อมลูหลกั แนวโน้ม 
และข้อค้นพบ การวิเคราะห์ลักษณะนี้จะระบุสาเหตุและความเช่ือมโยงของสาเหตุ รวมทั้งผลกระทบ
ของความท้าทายของการพัฒนาต่าง ๆ  ที่เลือกไว้ ทั้งนี้ สามารถใช้ ‘กรอบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล’ หรือ 
‘การวิเคราะห์โครงสร้างเชิงเหตุและผล’ (บางครั้งเรียกว่า ‘ต้นไม้ปัญหา’(problem tree) เป็นเครื่องมือ
ในการจัดกลุ่มสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดปัญหาและตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยต่าง ๆ 

สาเหตุที่ใกล้เคียงที่สุด (Causes: immediate)

สาเหตุของการละเมิดสิทธิที่ปรากฏชัดที่สุด และใกล้เคียงที่สุดกับการละเมิด การเอ่ยถึงสาเหตุเหล่านี้
อาจช่วยหรือไม่อาจช่วยให้เข้าใจถึงสิทธิก็เป็นได้

สาเหตุเชิงโครงสร้าง (Causes: structural)

สาเหตขุองการละเมดิสทิธิซึง่เป็นผลมาจากระบบหรือโครงสร้างทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมหรอืวฒันธรรม 
ซึ่งการละเมิดสิทธิที่ว่านี้อาจเป็นเรื่องการละเมิดสิทธิที่ปรากฏในวงกว้าง
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สาเหตุที่ซ่อนอยู่ (Causes: underlying)

สาเหตุการละเมิดสิทธิที่เห็นได้ไม่ชัดเจนเม่ือเทียบกับสาเหตุท่ีใกล้เคียงท่ีสุด แต่สาเหตุท่ีซ่อนอยู่มีความ
เชื่อมโยงโดยนัยกับการละเมิดสิทธิ การแก้ปัญหาเหล่านี้จะเป็นความท้าทายมากกว่าการแก้ปัญหาสาเหตุ
ที่ใกล้เคียงที่สุด แต่การด�าเนินการแก้ไขจะช่วยให้มีการอภิปรายปัญหาและถามค�าถามเกี่ยวกับสิทธิมากขึ้น

ข้อมูล (Data)

ข้อมูลและข้อเท็จจริงเชิงปริมาณและคุณภาพที่มีความเฉพาะเจาะจง

การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis)

กระบวนการแปลงข้อมูล (ดิบ) ที่เก็บได้ให้กลายเป็นข้อมูลที่ใช้งานได้

การด�าเนินโครงการพัฒนา (Development intervention)

เครื่องมือสนับสนุนพันธมิตร (ทั้งผู้ให้ทุนที่ไม่ใช่) เพื่อส่งเสริมการพัฒนา ตัวอย่างเช่น ค�าแนะน�าด้านนโยบาย 
โครงการ หรือแผนงาน

ข้อมูลแบบแยกส่วน (Disaggregated data )

ข้อมูลจากกลุ่มต่าง ๆ ซึ่ง ‘แยกส่วน’ ในที่นี้หมายถึงการแยกข้อมูลทั้งหมดออกเป็นส่วน ๆ ข้อมูลลักษณะนี้
จะแบ่งตามกลุ่มหรือประเภทต่าง ๆ เช่น เพศ อายุ ชาติพันธุ์ ระดับรายได้ อาศัยในชนบท เมือง เป็นต้น

ผลกระทบ (Effect) 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยเจตนาหรือโดยไม่เจตนาหรือที่เกิดข้ึนโดยตรงหรือโดยอ้อมของการด�าเนิน
โครงการพัฒนา 

ค�าที่เกี่ยวข้อง: ผลสัมฤทธิ์

ประสิทธิผล (Effectiveness)

ระดับการบรรลุสัมฤทธิ์ผลที่คาดไว้

ประสิทธิภาพ (Efficiency)

การวัดว่าทรัพยากร/ปัจจัยน�าเข้าทางเศรษฐกิจ (เงินทุน ความเชี่ยวชาญ เวลา เป็นต้น) ถูกแปลงเป็น
ผลสัมฤทธิ์อย่างไรบ้าง
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ความสามารถในการถูกประเมิน (Evaluability) 

ระดับหรือขอบเขตที่กิจกรรมหรอืแผนงานสามารถถูกประเมินในรูปแบบที่เชื่อถือและไว้ใจได้ ความสามารถ
ในการถกูประเมนิเรยีกร้องให้มกีารทบทวนกจิกรรมทีเ่สนอในเบ้ืองต้นเพือ่สร้างความเชือ่มัน่ว่า มกีารก�าหนด
วัตถุประสงค์เพียงพอและผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งไว้นั้นสามารถตรวจสอบได้

การประเมินผล ( Evaluation)

การประเมินผลอย่างเป็นระบบและเที่ยงตรงของโครงการ แผนงานหรือนโยบายที่ก�าลังด�าเนินการหรือ
ที่เสร็จสิ้นไปแล้ว ตลอดจนโครงการ แผนงานหรือนโยบาย การออกแบบ การด�าเนินการและผลสัมฤทธิ์ 
จดุมุง่หมายของการประเมนิผลคอืการก�าหนดความเกีย่วข้องและการบรรลผุลสมัฤทธิท์ีว่างไว้ ประสทิธิภาพ 
ประสิทธิผล ผลกระทบ และความยั่งยืนของการพัฒนา การประเมินผลควรให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและ
เป็นประโยชน์ ซ่ึงจะช่วยให้สามารถน�าบทเรียนที่ได้รับไปสู่ขั้นตอนการตัดสินใจของทั้งผู้รับประโยชน์และ
ผู้บริจาคได้

การประเมินผลหมายถึงขั้นตอนการก�าหนดมูลค่าหรือความส�าคัญของกิจกรรม นโยบายหรือแผนงาน 
การประเมนิผลคอืการวเิคราะห์โครงการพฒันาท่ีด�าเนนิการอยูห่รอืท่ีแล้วเสรจ็อย่างเป็นระบบและเท่ียงตรง
เท่าที่จะเป็นไปได้

ในบางกรณี การประเมินผลเกี่ยวข้องกับการก�าหนดมาตรฐานที่เหมาะสม การตรวจสอบผลการด�าเนินงาน
โดยเทียบกับมาตรฐานเหล่านั้น การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจริงและที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และการระบุ
บทเรียนที่เกี่ยวข้อง

ผลสะท้อนกลับหรือความเห็น (Feedback)

การถ่ายทอดผลการค้นพบได้รับผ่านกระบวนการติดตามและประเมินผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องและ
ผู้ที่จะได้รับประโยชน์เพื่อเอื้ออ�านวยการเรียนรู้ ซึ่งรวมไปถึงการรวบรวมและเผยแพร่ผลการค้นพบ ข้อสรุป 
ข้อเสนอแนะและบทเรียนจากประสบการณ์

การวิเคราะห์ในแนวราบ (Horizontal logic)

ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ที่วางไว้กับตัวชี้วัดและการวัดผลที่วางแผนไว้ (ตามที่ระบุไว้จากซ้ายไปขวา
ในแผนการติดตามผล) มีความชัดเจนหรือไม่ว่าตัวชี้วัดใดจะวัดผลสัมฤทธิ์ใด? ตัวชี้ที่วัดเลือกไว้จะช่วยให้
สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ที่วางไว้หรือไม่? เส้นฐานและเป้าหมายเป็นเกณฑ์การวัดของตัวชี้วัดหรือไม่? 
วิธีการเก็บข้อมูล พื้นที่ผู้รับผิดชอบ ความถี่และการใช้ข้อมูลเอื้อต่อการวัดผลตัวชี้วัดที่เลือกไว้หรือไม่?
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การด�าเนินแผนงานตามแนวทางสิทธิมนุษยชน 
(Human rights-based approach to programming)

กรอบแนวคิดส�าหรับกระบวนการพัฒนามนุษย์บนบรรทัดฐานมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและ
ด�าเนินการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

หน่วยงานต่าง ๆ  ขององค์การสหประชาชาตไิด้เหน็พ้องร่วมกันถงึคณุลกัษณะส�าคญัสามประการของแนวทาง
ดังกล่าว ดังนี้: 
• ขณะที่มีการก�าหนดนโยบายและแผนงาน วัตถุประสงค์หลักควรเป็นไปการบรรลุถึงสิทธิมนุษยชน 
• แนวทางสทิธมินษุยชนระบถุงึผูท้รงสทิธแิละสทิธอินัพึงมพึีงได้ของผูน้ัน้และผูม้หีน้าทีใ่ห้การคุม้ครองสทิธิ 

และภาระผูกพันของผู้นั้น และการด�าเนินงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้ทรงสิทธิในการเรียกร้องสิทธิ
ของตน และให้ผู้มีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภาระผูกพันของตน 

• หลักการและมาตรฐานจากสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศต่าง ๆ ควรเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาความร่วมมือและการด�าเนินแผนงานในทุกภาคส่วนและในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ด�าเนินแผนงาน27

ผลกระทบ (Impact)

การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ทั้งเชิงบวกหรือลบในระดับสูงสุดท่ีเกิดข้ึนกับกลุ่มประชากรท่ีสามารถระบุ
ได้จากการด�าเนินโครงการพัฒนา ทั้งที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตาม 
เป็นผลสืบเนื่องของผลลัพธ์อย่างน้อยหนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้น ผลกระทบหมายถึงความเปลี่ยนแปลง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม พลเมือง เงื่อนไขทางการเมืองและสภาพแวดล้อมของประชาชน ส�าหรับ
ยูนิเซฟแล้ว ผลกระทบเชิงบวกรวมถึงความเคารพ การคุ้มครองและการบรรลุถึงสิทธิมนุษยชนของเด็ก และ
จะต้องมีความสัมพันธ์กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายการพัฒนาอื่น ๆ ที่เห็นพ้องในระดับสากล 
เป้าหมายการพัฒนาแห่งชาติ (รวมทั้งสิทธิมนุษยชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ) และความมุ่งมั่น
ของประเทศต่ออนุสัญญาและสนธิสัญญาระหว่างประเทศ

การด�าเนินงาน (Implementation)

การด�าเนินงานคือการบริหารจัดการปัจจัยน�าเข้าในการด�าเนินกิจกรรมเพ่ือที่จะบรรลุหรือส่งผลต่อสัมฤทธิ์
ผลด้านการพัฒนา (ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ)

ตัวชี้วัด (หรือตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน) (Indicator or performance 
indicator)

ปัจจัยหรือตัวแปรเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดเป็นวิธีการที่ง่ายและเช่ือถือได้ในการวัดผลสัมฤทธิ์
ของผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ โดยมีจุดประสงค์ในการประเมินผลการด�าเนินงานของแผนงานหรือ
การลงทนุลงแรง ตัวชีว้ดัจะระบุว่า ต้องวดัอะไรทีร่ะดบัใดหรอืมติใิดแต่จะไม่ระบทุศิทางหรอืการเปลีย่นแปลง
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ปัจจัยน�าเข้า (Inputs)

ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี และข้อมูลที่ใช้ในโครงการหรือ 
กิจกรรมพัฒนา

บทเรียน (Lessons learned)

โดยทั่วไปแล้ว บทเรียนเป็นผลมาจากการติดตามผลหรือการประเมินผลโครงการ แผนงานหรือหรือ
นโยบายท่ีสรปุมาจากสถานการณ์เฉพาะไปสูส่ถานการณ์ทีก่ว้างขึน้ บ่อยครัง้ทีบ่ทเรยีนจะย�า้เน้นจดุแขง็หรอื
จดุอ่อนในการเตรยีมการ การออกแบบและการด�าเนนิงานซ่ึงส่งผลต่อผลการด�าเนนิงาน ผลลพัธ์ และผลกระทบ

ตารางเหตุผลสัมพันธ์ (Logical framework (logframe) หรือท่ีเรียกว่า 
โมเดลตรรกะ กรอบผลสัมฤทธิ์ ตารางผลสัมฤทธิ์หรือโครงสร้างผลสัมฤทธิ์ 

เครือ่งมอืการบรหิารจดัการ (โดยทัว่ไปอยูใ่นรปูแบบตารางหรอืไดอะแกรมแนวตัง้) ใช้ในการออกแบบโครงการ
พัฒนา ตารางเหตุผลสัมพันธ์เป็นการจ�าแนกองค์ประกอบเชิงยุทธศาสตร์ (ปัจจัยน�าเข้า ผลลัพธ์ผลกระทบ) 
และความสมัพนัธ์เชงิเหตแุละผล โดยแสดงให้เห็นว่ามีความเข้าใจเกีย่วกบัแผนงานอย่างไรบ้างหรือจุดประสงค์
ทีจ่ะสร้างผลสมัฤทธิท์ีม่คีวามเฉพาะ บางครัง้อาจมีตวัชีวั้ด และสมมตฐิานหรอืความเสีย่งท่ีอาจส่งผลต่อความ
ส�าเร็จและความล้มเหลว ทั้งนี้ ตารางเหตุผลสัมพันธ์ช่วยเอื้ออ�านวยในการวางแผน การด�าเนินงาน 
การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา

การติดตามผล (หรือการติดตามผลการด�าเนินงาน) 
Monitoring (or performance monitoring)

กระบวนการที่ด�าเนินไปอย่างต่อเนื่องในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลส�าหรับตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
เพื่อเปรียบเทียบว่า โครงการพัฒนา ความร่วมมือหรือการปฏิรูปนโยบายมีการด�าเนินงานอย่างไรบ้าง
เมื่อเทียบกับผลสัมฤทธิ์ที่วางไว้ (ผลสัมฤทธิ์ของผลผลิตและความก้าวหน้าที่น�าไปสู่ผลลัพธ์)

แผนการติดตามผล (Monitoring plan)

แผนการ (โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบตาราง) ที่จัดระเบียบว่า จะมีการติดตามผลสัมฤทธ์ิอย่างไรบ้าง 
แผนการติดตามผลมีตัวชี้วัดซึ่งประกอบด้วยเส้นฐาน เป้าหมาย วิธีการเก็บข้อมูล พื้นที่ที่จะท�าการเก็บข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบ ความถี่และการใช้ข้อมูลจากการติดตามผล

การติดตามผลประเภทต่าง ๆ :

การติดตามตามเวลาจริง (Real-time monitoring): กิจกรรมการติดตามผลจะด�าเนินไปอย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้เทคโนโลยี (เช่น การส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ ระบบเซ็นเซอร์ กล้องถ่ายรูป) 
เพื่อให้ได้ข้อมูลตามเวลาจริงเพื่อให้สามารถด�าเนินการได้ทันที (ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ระบบควบคุม
อุณหภูมิของวัคซีนหยุดท�างาน)
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การติดตามผลต่อเนื่อง (Frequent monitoring): กิจกรรมการติดตามผลซ่ึงใช้ข้อมูลส่วนใหญ่
จากระบบการบริหารหรือการส�ารวจเพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงการและเร่งผลกระทบโดย
การด�าเนินการแก้ไขเพือ่ป้องกนัความผดิพลาดซ�า้อย่างทนัท่วงท ี(ส่วนทัว่ไปจะด�าเนนิการเป็นรายไตรมาส
หรือรายเดือน) 

การตรวจสอบประจ�าปี (Annual monitoring): กิจกรรมการติดตามผลที่น�าไปสู่การคาดการณ์หรือ
ประมาณการประจ�าปี การตรวจสอบประจ�าปีให้ข้อมูลแก่ภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งสามารถน�าไปใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ระยะยาวได้ 

การติดตามผลแบบหลายปี (Multi-year monitoring): กิจกรรมการติดตามผลซึ่งด�าเนินการทุก ๆ 
สองสามปีเพื่อประเมินผลกระทบต่อแผนงานในด้านท่ีเก่ียวกับการเสียชีวิต การขจัดความยากจนและ
การส�าเร็จการศึกษา เป็นต้น การติดตามแบบหลายปีจะด�าเนินการผ่านการส�ารวจครัวเรือนจาก
หลายภาคส่วน เช่น การส�ารวจระบบสุขภาพอ�าเภอ (DHS) หรือ การส�ารวจสถานการณ์ด้านเด็กและ
ผู้หญิง (MICS)

การติดตามสถานการณ์ (Situation monitoring): การติดตามสถานการณ์หรือสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น
ต่อเน่ืองอย่างเป็นระบบ เช่น สถานการณ์ของเดก็และผูห้ญงิ การติดตามสถานการณ์จะวัดการเปลีย่นแปลง
หรือกรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นภายใต้สภาวการณ์เหล่านั้น

ผลลัพธ์ (Outcome)

การเปลีย่นแปลงในระยะกลาง ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้เมือ่โครงการพฒันาสามารถสร้างผลผลติออกมาหน่ึงรายการ
หรือมากกว่านั้น ผลผลิตเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลมาจากการด�าเนินการของบุคคลหรือสถาบัน 
เช่น การเปลี่ยนแปลงในการเข้าถึงและการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพบริการส�าหรับเด็ก การเปลี่ยนแปลง
ด้านพฤติกรรมและการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการการตัดสินใจ การก�าหนดนโยบาย และ
การเพิม่ประสทิธภิาพหรอืประสทิธผิล ซึง่คาดว่าการเปลีย่นแปลงเหล่านีจ้ะน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงเง่ือนไขต่าง ๆ  
ส�าหรับเด็ก ผู้หญิง และครอบครัว (ผลกระทบ) 

ผลผลิต (Outputs)

การเปลีย่นแปลงระยะสัน้ในด้านทักษะหรอืความสามารถของบคุคลหรอืสถาบนัทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบักจิกรรม 
นโยบาย แผนงานหรือโครงการขององค์กร การเพิ่มขีดความสามารถ (แรงจูงใจ อ�านาจในการจัดการและ
ทรัพยากรของผูม้หีน้าทีใ่ห้ความคุ้มครองสทิธ ิและความเข้าใจทรพัยากรของผูท้รงสทิธริวมทัง้การลดความเสีย่ง 
เมื่อผู้ทรงสิทธิอ้างหรือเรียกร้องสิทธิของตน)

พันธมิตร (Partners)

บุคคลและ/หรือองค์กรที่ท�างานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตกลงร่วมกัน แนวคิดเกี่ยวกับการ
ประสานความร่วมมือมีความหมายถึงการเห็นพ้องร่วมกันถึงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ความรับผิดชอบ
ร่วมกันต่อผลลพัธ์ ภาระความรบัผดิชอบทีแ่ตกต่างกนั และภาระหน้าทีต่่างตอบแทน พนัธมติรอาจหมายรวมถงึ
รัฐบาล ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน มหาวิทยาลัย สมาคมวิชาชีพและธุรกิจ องค์กรพหุภาคีและ
บริษัทเอกชนอื่น ๆ 
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ผลการด�าเนินงาน (Performance)

ระดับหรือขั้นวัดตามเกณฑ์เฉพาะ/มาตรฐาน/แนวทางหรือสัมฤทธ์ิผลท่ีเกิดขึ้นตามท่ีระบุไว้ในผลสัมฤทธิ์
ทีค่าดหวงัไว้หรอืตามแผนทีว่างไว้ซึง่เป็นผลมาจากการด�าเนนิโครงการพฒันาหรอืการด�าเนนิการของพนัธมติร
การด�าเนินงาน 

การวัดผลการด�าเนินงานหรือปฏิบัติงาน (Performance measurement)

ระบบส�าหรับการประเมินผลการด�าเนินงานพัฒนาเทียบกับผลสัมฤทธิ์ที่วางไว้ 

ดูเพิ่มเติม: การติดตามผลการด�าเนินงาน ตัวชี้วัด

การติดตามผลการด�าเนินงานหรอืการปฏิบัตงิาน (Performance monitoring)

กระบวนการต่อเนื่องในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลส�าหรับตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน เพื่อประเมินว่า
โครงการพัฒนาบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างไรบ้าง

แผนงาน (Programme)

การด�าเนนิงานทีม่ลีกัษณะเช่นเดยีวกบัโครงการ แต่แผนงานจะเป็นการด�าเนนิงานเชือ่มประสานหลายภาคส่วน 
มีการเชื่อมร้อยประเด็นและด�าเนินงานพร้อมกันหลายพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ใช้แนวทางสหวิชา และ
ท�างานร่วมกับหลายองค์กร และ/หรือได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนหลายแห่ง 

กลุ่มเป้าหมาย (Reach)

ประชากรที่เป็นเป้าหมายของการด�าเนินงานพัฒนา

ความเกี่ยวข้อง หรือ การสะท้อนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Relevance)

ระดับหรือขอบเขตที่ผลผลิต ผลลัพธ์ หรือผลกระทบของการด�าเนินงานพัฒนามีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ความต้องการของประเทศ วาระส�าคญัระดบัสากลและนโยบายของพนัธมติร
และผู้ให้ทุน

หมายเหตุ: เมื่อมองย้อนหลังกลับไป ค�าถามเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องมักเป็นค�าถามที่ว่า ผลสัมฤทธิ์ที่วางไว้
ของการด�าเนินงานหรือที่ออกแบบไว้ยังคงเหมาะสมหรือไม่ในกรณีที่สถานการณ์เปลี่ยน

ผลสัมฤทธิ์ (Result)

การเปลี่ยนแปลงที่สามารถอธิบายหรือวัดผลได้ในสถานะหรือเงื่อนไขที่เป็นผลมาจากความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมีด้วยกันสามประเภท ได้แก่ ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบซึ่งเกิดขึ้นโดยการ
ด�าเนินงานพัฒนา การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจเกิดขึ้นโดยตั้งใจหรือไม่ต้ังใจ และอาจเป็นผลเชิงบวกและ/
หรือลบก็เป็นได้
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การจัดท�างบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results-based budgeting)

การจัดท�างบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์จะก�าหนดทรัพยากรที่จ�าเป็นในการสนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
การด�าเนินการนี้เป็นกระบวนการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตและผลลัพธ์ที่ระบุเอาไว้

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหรือแนวทางซ่ึงผู้มีบทบาทมีส่วนร่วมไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมในการบรรลุ
ผลสมัฤทธิ ์และสร้างความเชือ่มัน่ว่ากระบวนการ ผลติภณัฑ์และบรกิารของตนจะส่งผลต่อสมัฤทธิผ์ลทีต้่องการ 
(ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ) การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลและหลักฐานผลสัมฤทธิ์
ท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อน�าไปสู่การตัดสินใจด้านการออกแบบ การจัดหาและการด�าเนินแผนงานและกิจกรรม
ตลอดจนเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการจัดท�ารายงาน

ห่วงโซ่ผลสัมฤทธิ์ 

ล�าดับความสัมพันธ์เชิงและผลในการด�าเนินงานพัฒนาซึ่งก�าหนดเง่ือนไขของผลท่ีตามมาตามล�าดับเพื่อให้
สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการได้ โดยเริ่มต้นด้วยปัจจัยน�าเข้า ผ่านไปสู่กิจกรรมและผลผลิต และ
การต่อยอดไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ ห่วงโซ่ผลสัมฤทธิ์พัฒนาขึ้นบนฐานทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงและ
สมมติฐานเบื้องต้น 

ความเสี่ยง (Risk)

เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ทีม่โีอกาสเกดิขึน้ทัง้ภายในและภายนอกโครงการพฒันา ทีอ่าจส่งผลดหีรอืผลเสยี 
หรือส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management)

การจ�าแนกและประเมินความเส่ียงที่อาจส่งผลต่อความส�าเร็จของสัมฤทธิ์ผลและการใช้มาตรการ 
ในการบรรเทาภัยคุกคาม หรือการใช้ประโยชน์จากโอกาสต่าง ๆ ที่อาจส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิ์ที่วางไว้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)

หน่วยงาน องค์กร กลุ่ม หรือบุคคลทั่วไปที่มีผลประโยชน์โดยตรงหรือทางอ้อมในการด�าเนินงานพัฒนา 
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียรวมถึงชุมชนที่แผนงานต้องการจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ เจ้าหน้าที่ภาคสนามที่ด�าเนิน
กจิกรรม ผูจ้ดัการแผนงานทีก่�ากบัดแูลการด�าเนนิงาน ผูใ้ห้ทนุและผูม้อี�านาจตดัสนิใจทีม่อีทิธพิลหรอืทีต่ดัสนิ
ใจเลือกวิธีการด�าเนินแผนงาน และผู้สนับสนุน นักวิจารณ์และบุคคลอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อม
ของแผนงาน

ค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง: กลุ่มเป้าหมาย (target group) 
ค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้องแต่เลิกใช้ไปแล้ว: ผู้ได้รับประโยชน์ (beneficiary)
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ยุทธศาสตร์ (Strategies)

แนวทางและรูปแบบในการระดมทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณ์และการเงินรวมทั้งการด�าเนินกิจกรรม
เพื่อให้บรรลุสัมฤทธิ์ผล

ความยั่งยืน (Sustainability)

ความต่อเนื่องของผลประโยชน์จากการด�าเนินงานพัฒนาหลังจากที่ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาหลัก
เสร็จสมบรูณ์แล้ว ความน่าจะเป็นของผลประโยชน์ระยะยาว ความสามารถในการฟ้ืนตวัเมือ่เผชิญความเสีย่ง
ของการขาดกระแสหมุนเวียนของงบประมาณ 

เป้าหมาย (Target) 

การระบุค่าเฉพาะท่ีตวัชีว้ดัต้องบรรลใุห้ถงึภายในวนัทีก่�าหนดไว้ในอนาคต เป้าหมายเป็นสิง่ทีโ่ครงการต้องการ
บรรลุภายในช่วงเวลาท่ีก�าหนดโดยสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์หนึ่ง ตัวอย่างเช่น อัตราการรู้หนังสือทั้งหมดของ
กลุ่ม X และ Y จะต้องเพิ่มมากขึ้นเป็น 85 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2010 

กลุ่มเป้าหมาย (Target group)

บุคคลหรือองค์กรเฉพาะซึ่งเป็นกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์จากการด�าเนินงานพัฒนา

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of change)

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงอธิบายถึงความเข้าใจในกิจกรรมต่าง ๆ ว่าช่วยสร้างชุดผลสัมฤทธ์ิซ่ึงจะน�าไปสู่
การบรรลุผลกระทบที่ต้องการในท้ายสุดอย่างไรบ้าง ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงสามารถพัฒนาขึ้นได้ในทุกขั้น
ของการด�าเนินงานพัฒนา รวมท้ัง กิจกรรม โครงการ แผนงาน นโยบาย ยุทธศาสตร์หรือองค์กร ทฤษฎี
การเปลี่ยนแปลงสร้างข้ึนจากสมมติฐานหรือข้อสันนิษฐานว่า การด�าเนินงานพัฒนาส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ที่วางไว้อย่างไรบ้าง

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงเป็นทั้ง:

กระบวนการ: การวิเคราะห์และการเรียนรู้โดยการหารือซึ่งจะสร้างความคิดที่ทรงพลังในการสนับสนุน
การออกแบบและยุทธศาสตร์ของแผนงานตลอดจนการด�าเนินงาน การติดตามผล การประเมินผล และ
การประเมินผลกระทบ

ผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์ด้านการสื่อสาร เช่น การใช้ภาพ กราฟิก ตาราง การเล่าเรื่อง

การวิเคราะห์ในแนวตั้ง (Vertical logic)

ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างกิจกรรมและผลผลิตและ ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง และระหว่างผลลัพธ์
กับผลกระทบที่เกี่ยวข้อง (โดยปกติจะจัดเรียงตามแนวตั้งในรูปแบบตารางหรือแผนภาพกระแสข้อมูล 
(flow diagram) เราจะสามารถคาดหวังถึงการเกิดขึ้นของผลสัมฤทธิ์ระดับที่สูงได้หรือไม่ หากมีการบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ในระดับที่ต�่ากว่า? 
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