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คำนำ

 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  ได้มีกระบวนการทบทวนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน พ.ศ.  2555 - 2559   

โดยมีการประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่จะส่งผลต่อการดำเนินงานและการ 

พฒันาของขบวนองคก์รชมุชน   รวมทัง้การรบัฟงัความคดิเหน็จากเวทกีารสมัมนาตา่งๆ  และการจดัทำนโยบายของคณะกรรมการ 

สถาบันฯ เพื่อการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน

   

 ดังนั้น เพื่อให้ยุทธศาสตร์การดำเนินงานสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และนโยบายของคณะกรรมการ 

สถาบนัฯ  จงึไดม้กีารทบทวนยทุธศาสตรก์ารดำเนนิงาน  พ.ศ.  2555 - 2559  โดยมุง่เนน้การปรบักลยทุธต์า่งๆ ทีค่วรปรบัปรงุในป ี

พ.ศ. 2558 – 2560 ให้สอดรับกับภารกิจขององค์กรและนโยบายของคณะกรรมการสถาบันฯ โดยยังคงยุทธศาสตร์ ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เดิม เนื่องจากมีความสอดคล้องกับแนวทาง และทิศทางการพัฒนาทั้งในระดับนโยบาย และระดับ 

พืน้ที ่แตไ่ดม้กีารปรบัเปลีย่นในสว่นของกลยทุธ ์ตวัชีว้ดั และเปา้หมาย เพือ่นำไปสูก่ารปฏบิตัอิยา่งเปน็รปูธรรม และบรรลเุปา้หมาย 

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 ในการน้ีสถาบันฯ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน พ.ศ. 2558 – 2560 เพ่ือเป็นทิศทางการดำเนินงาน สู่การปฏิบัติ 

ไดอ้ยา่งเปน็รปูธรรม และเพือ่เผยแพรส่ือ่สารสรา้งความเขา้ใจใหก้บัผูป้ฏบิตังิาน และภาคสว่นตา่งๆ อนัจะชว่ยใหท้กุฝา่ยไดร้บัทราบ 

และเข้าใจยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสถาบันฯ 

      สำนักนโยบายและแผน

      สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
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[  8  ]   แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พ.ศ. 2558 – 2560)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  [  9  ]

 กระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ประจำปี 2558 ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. เริ่มตั้งแต่ 

การทบทวนการดำเนินงานที ่ผ ่านมา บริบทและสถานการณ์ภายในและภายนอกทีเ่ปลีย่นแปลง และสง่ผลตอ่การดำเนนิงาน 

ขององค์กรและขบวนองค์กรชุมชน โดยได้มีการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อคิดเห็นของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจากเวทีการ 

ส ัมมนาต่างๆ การสัมมนาคณะกรรมการสถาบันฯ การประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันฯ พ.ศ. 2555 - 2557 และ  

ผลการศึกษาการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันฯ ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งต่อมาได้มีการสัมมนา เพื่อทบทวน       

ยุทธศาสตร์การดำเนนิงานของสถาบนัฯ และการจดัทำขอ้เสนอนโยบายของ คณะกรรมการสถาบนัฯ เพือ่การพฒันาขบวนองคก์ร 

ชมุชนในระยะ 3 ป ี(2558 – 2560) โดยเปน็การสมัมนารว่มระหวา่ง คณะกรรมการสถาบนัฯ องคก์รชมุชน ภาคทีีเ่กีย่วขอ้ง ผูบ้รหิาร 

และเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 17 – 19  ธันวาคม  2557 ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา 

จำนวน 163 คน ประกอบดว้ย คณะกรรมการสถาบนัฯ ผูแ้ทนองคก์รชมุชนในแตล่ะภาค นกัวชิาการ ภาคประชาสงัคม ภาคเอกชน 

และผู้ทรงคุณวุฒิ จากผลการสัมมนาดังกล่าว ได้นำมาสู่การวิเคราะห์และจัดทำเป็นนโยบายของคณะกรรมการสถาบันฯ เพื่อการ 

พัฒนาขบวนองค์กรชุมชน ระยะ 3 ปี (2558 – 2560)  ซ่ึงคณะกรรมการสถาบันฯ ได้มีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี  26 กุมภาพันธ์  2558 

ดังน้ัน เพื่อการให้ดำเนินการของสถาบันฯ สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการสถาบันฯ และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้น จึงได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2555-2559 โดยมีกระบวนการทบทวนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

ของสถาบันฯ ประจำปี 2558 ดังนี้

กระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 

ประจำปี 25581
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กระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 

ประจำปี 25581

แผนภาพ   แสดงกระบวนการทบทวนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสถาบันฯ



[  10  ]   แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พ.ศ. 2558 – 2560)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  [  11  ]

 การทบทวนยทุธศาสตรก์ารดำเนนิงานของสถาบนัฯ พ.ศ.  2555 – 2559  มุง่เนน้การปรบักลยทุธต์า่งๆ ทีค่วรปรบัปรงุในป ี 

พ.ศ. 2558 – 2560  ตามนโยบายของคณะกรรมการสถาบันฯ  โดยยังคงยุทธศาสตร์  ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เดิม 

เนื่องจาก มีความสอดคล้องกับแนวทางและทิศทางการพัฒนาทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนในส่วน 

ของกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของคณะกรรมการสถาบันฯ เพื่อการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน 

ดังนี้

ตาราง   แสดงการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 

ปี 2555 - 2559

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน (ปรับปรุง) 

ปี 2558 - 2560

1. การวิเคราะห์สถานการณ์

     1.1  การประเมินสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการ 

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม

     1.2  การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

ต่อการดำเนินงาน

     1.3  การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. สถานการณ์ชุมชนท้องถิ่นไทย ใน  5 ปี ข้างหน้า เป็น 

การวิเคราะห์ และปรับปรุงเนื้อหา ครอบคลุมสถานการณ์ 

การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคตโดยวิ เคราะห์  

สถานการณ์ในระยะ 5 ปีข้างหน้า ที่ชุมชนท้องถิ่น ต้องเผชิญกับ

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ทั้งในระดับโลก และ ภายในประเทศ 

ซึ่งมีผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนา 

ชุมชนท้องถิ่น

     1.1  กระแสการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ของโลก

     1.2 สภาพแวดล้อมในประเทศที่กระทบกับชุมชน ท้องถิ่น

     1.3  ภาพชุมชนท้องถิ่นในอนาคต

     1.4  ผลการทบทวนการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส และ 

อุปสรรค ต่อการดำเนินงานซึ่งได้มีการปรับปรุง และเพิ่มเติม

2. วิสัยทัศน์และพันธกิจ

     2.1  วิสัยทัศน์

     2.2  พันธกิจ

2. วิสัยทัศน์และพันธกิจ ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาจาก    

การระดมความคิดเห็นผู ้นำองค์กรชุมชน และผู ้ที ่มีส่วน             

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรชุมชนจากทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 

17 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557   ซึ่งได้ร่วมกันมองไปยังอนาคต 

20 ปีข้างหน้า และร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาว ใน

การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและภาพวิสัยทัศน์ร่วมอย่างเห็น                  

พ้องต้องกัน 

     2.1  วิสัยทัศน์ร่วมระยะ 20 ปี

     2.2  วิสัยทัศน์ร่วมระยะ 3 - 5 ปี ขององค์กรชุมชน 

ท้องถิ่นในอนาคต

     2.3  วิสัยทัศน์องค์กร

     2.4  พันธกิจ

     นอกจากนี้ได้มีการวิเคราะห ์และเพิ่มเติมเนื้อหาสำคัญใน  

เรื่ององค์ประกอบของการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 

ปี 2555 - 2559

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน (ปรับปรุง) 

ปี 2558 - 2560

     1) “คน” เข้มแข็ง

     2) “ขบวนองค์กรชุมชน” เข้มแข็ง และมีธรรมาภิบาล

     3) “คุณภาพชีวิต” ที่ดี 

     4) การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและนโยบาย

3. กลยุทธ ์    3. กลยุทธ์ ทบทวน และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และ 

เป้าหมายใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการ 

สถาบันฯ เพ่ือการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน แต่ยังคงยุทธศาสตร์ 

และประเด็นยุทธศาสตร์เดิม ซึ่งสรุปกลยุทธที่ต้องปรับปรุง 

สำหรับดำเนินการในปี 2558 – 2560 ดังนี้

ประเด็นยุทธศาตร์ที่  1 

การพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง

สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบที่พัฒนาไปสู่การจัดการตนเอง

1.1)    สนับสนุนให้ขบวนองค์กรชุมชน สามารถขับเคลื่อนการ   

แก้ไขปัญหาตามแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นสู่ 

การจัดการตนเอง

1.2)  เสริมศักยภาพขบวนองค์กรชุมชนในระดับตำบล และ    

จังหวัดในการบริหารข้อมูลและจัดการสารสนเทศชุมชน

1.3)  สนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนชุมชนในระดับตำบล และ 

ระดับจังหวัดให้มีแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่ครอบคลุมการ

พัฒนาของชุมชนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม (สังคม เศรษฐกิจ  

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)

1.4) พัฒนาและเสร ิมศักยภาพ ในการบริหารจัดการ 

ขบวนองค์กรชุมชน

1.1)  พัฒนาพื้นที่รูปธรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง เพื่อ   

เป็นพลังสู่การเปลี่ยนแปลง และขยายผลการพัฒนา : เป็น 

การพัฒนาพื้นที่ที ่มีศักยภาพเป็นพื้นที่ต้นแบบ และพัฒนา 

ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

1.2)  พัฒนาแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น อย่างมี“ดุลยภาพ” 

และยั่งยืน  :  เป็นการจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม  สร้างโอกาส 

ให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 

และทุนในชุมชน รวมท้ังการเช่ือมโยงแผนพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 

สู่ยุทธศาสตร์จังหวัด

1.3) พัฒนาคุณภาพคน และสร้ า งความ เข้ มแข็ ง 

ของขบวนองค์กรชุมชนสู่ ความเป็นพลเมือง  :  เป็น 

การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  

สร้างผู ้นำการเปลี่ยนแปลง  และยกระดับคุณภาพขบวน 

องค์กรชุมชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น



[  12  ]   แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พ.ศ. 2558 – 2560)

ประเด็นยุทธศาตร์ที่  2 

การประสานความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้อง

เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนโยบาย

2.1) ประสานและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 

ท้องถิ่น/ท้องที่/สถาบันการศึกษา/ภาคประชาสังคมและ 

ภาคเอกชน

2.1) ผนึกพลังเครือข่ายภาคีพัฒนาในการขับเคลื่อนนโยบาย

สาธารณะเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น : เป็นการพัฒนากลไก 

ความร่วมมือ สร้างพื้นที่รูปธรรมความร่วมมือ และส่งเสริม 

บทบาทการพัฒนาของภาคประชาสังคม

2.2) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคม 

อาเซียน : เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับชุมชนท้องถิ่น 

และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ระหว่างชุมชนท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาตร์ที่  3 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

3.1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร       

สารสนเทศชุมชน

3.2) พัฒนาประสิทธ ิภาพการบริหารจัดการ แผนงาน    

งบประมาณ และติดตามผล

3.3) บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ       

เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถหนุนเสริมงานพัฒนา สู่ 

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง

3.4)   พัฒนากองทุนและสินเชื่อ พอช. ให้มีความยืดหยุ่น และ 

คล่องตัว

3.1) ยกระดับการใช้ข้อมูลสารสนเทศสู่องค์ความรู้ เพื่อการ     

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง  

:  เป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 

ชุมชนท้องถิ่น   สร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิ

ภาพการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

3.2) บริหารจัดการองค์กรสู่ธรรมาภิบาล : เป็นการเพิ่ม 

คุณภาพในระบบบริหารจัดการที่ดี และสร้างระบบบริหาร    

จัดการที่มีประสิทธิภาพของขบวนองค์กรชุมชนในทุกระดับ

3.3)  บริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากร :  เป็นการพัฒนา       

ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความสามารถและทักษะการทำงานที่ 

หลากหลาย  สร้างทีมทำงานที่มีประสิทธิภาพ  พัฒนาวัฒนธรรม 

องค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล



[  12  ]   แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พ.ศ. 2558 – 2560)



[  14  ]   แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พ.ศ. 2558 – 2560)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  [  15  ]



[  14  ]   แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พ.ศ. 2558 – 2560)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  [  15  ]



[  16  ]   แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พ.ศ. 2558 – 2560)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  [  17  ]

 ในระยะ 5 ปีข้างหน้า ชุมชนท้องถิ่นไทยต้องเผชิญกับ

การเปลีย่นแปลงทีส่ำคญัทัง้ในระดบัโลกและภายในประเทศ  ซึง่ 

มีผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาชุมชน 

ท้องถิ่น ดังนี้

2.1  กระแสการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ของโลก

ประเทศไทยปัจจุบันเป็นสังคมเปิดที่ต้องเผชิญกับการตอบ         

สนองรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ดำเนินไปอย่าง 

มีพลวัต เต็มไปด้วยความหลากหลาย ซับซ้อนและยากต่อการ 

คาดการณ์ในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และ 

เทคโนโลยี  กระแสพลวัตความเปลี่ยนแปลงของโลก ที่เกิดขึ้น  

ในช่วงที่ผ่านมา และจะส่งผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นไทย ใน  

ปัจจุบันและอนาคตที่เห็นเดน่ชัดที่สุด  ประกอบด้วย 4 ประเด็น 

ใหญ่ ได้แก่

2.1.1 โลกาภิวัตน์ บูรพาภิวัตน์ และการปรับตัวของชุมชนา 

ภิวัตน์ ในห้วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา การแผ่ขยายอิทธิพล          

เข้ามาสู่ทวีปเอเชียทั้งในแง่ของการเมือง เศรษฐกิจ และ        

วฒันธรรมของประเทศมหาอำนาจตะวนัตก ทำใหร้ะบบโลกหมนุ 

ตามกลุ่มตะวันตกมาโดยตลอดนับตั้ งแต่ยุคแห่งการล่า  

อาณานิคม (Colonization หรือ Globalization 1.0) ยุคสากล 

ภวิฒัน ์(Internationalization) อนัเปน็ยคุแหง่ความขดัแยง้เชงิ 

อุดมการณ์ระหว่างโลกทุนนิยมเสรีกับสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ 

(Globalization 2.0) จวบจนถงึยคุปจัจบุนั “อสัดงคตาภวิตัน”์ 

(Westernization) ที่ซึ่งประเทศมหาอำนาทุนนิยม เสรีตะวันต

กสามารถแผ่ขยายอิทธิพลไปทั่วโลกเกิดปรากฏการณ์ “โลกา 

ภิวัตน์” ในยุคสมัยปัจจุบัน(Globalization 3.0)

 ดา้นหนึง่ของโลกาภวิตันใ์นปจัจบุนั  คอื  ความพยายาม 

ที่จะปรับเปลี่ยนกฎระเบียบกติกาในการบริหารจัดการ 

สถานการณ์ชุมชนท้องถิ่นไทย

ใน 5 ปีข้างหน้า2



[  16  ]   แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พ.ศ. 2558 – 2560)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  [  17  ]

สถานการณ์ชุมชนท้องถิ่นไทย

ใน 5 ปีข้างหน้า2

เศรษฐกิจการเมืองโลก เพื่อการจัดระเบียบใหม่ของโลก เช่น การปรับ        

กฎระเบียบด้านการค้าและการลงทุนที่เน้นการขจัดกฎระเบียบที่                      

ขวางกัน้การคา้การลงทนุขา้มพรมแดนอยา่งเสร ีการปรบักฎระเบยีบเพือ่ 

สร้างความโปร่งใส และนำเงื่อนไขด้านประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน สิ่ง 

แวดล้อม และการแก้ไขปัญหาโลกร้อนมากีดกันทางการค้ามากขึ้น ทั้งใน 

รูปแบบที่เป็นมาตรการภาษี และที่ไม่ใช่มาตรการภาษี การปรับกฎ 

ระเบียบ กติกาด้านสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ที่ทำให้กลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ต้องมีส่วนร่วมในการลดปริมาณการ 

ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกมากขึน้ ในอนาคต และเผชญิขอ้จำกดัทีก่ลุม่ประเทศ 

พัฒนาแล้วกำลังดำเนินมาตรการใหม่ๆ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งมาตรการ 

พหุภาคี และมาตรการ ฝ่ายเดียวในลักษณะสมัครใจและบังคับ อาทิ การ 

ยา้ยฐานการผลติคารบ์อน จากประเทศพฒันาแลว้ มาอยูใ่นประเทศกำลงั 

พัฒนา และมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้ประเทศ    

กำลังพัฒนาเสียเปรียบ นอกจากนี้ กฎ ระเบียบด้านสังคม เริ่มมีบทบาท 

สำคญัมากขึน้ ในเชงิการคา้ และความรว่มมอืระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะ 

ดา้นสทิธมินษุยชน เปน็ประเดน็ทีป่ระเทศพฒันา แลว้เรยีกรอ้งใหป้ระเทศ 

กำลงัพฒันาปฏบิตัติาม เชน่ กระบวนการผลติสนิคา้ จะตอ้งไมใ่ชแ้รงงานเดก็ 

ตอ้งไมล่ะเมดิสทิธใินการเขา้ถงึทรพัยากรของบคุคลหรอืชมุชน การลงทนุ 

ของบรรษัทข้ามชาติในประเทศกำลังพัฒนาต้องคำนึงถึงประเด็นสิทธิ 

มนุษยชน นอกเหนือไปจากความได้เปรียบในด้านต้นทุน เป็นต้น              

กฎ กติกาใหม่ของโลกเหล่านี้ ในด้านหนึ่ง จะเป็นเครื่องมือในการต่อรอง

ทางการค้า ที่ผลักดันให้ผู้ประกอบการ ต้องมีการยกระดับการผลิตให้ได้

มาตรฐานที่กำหนด เพื่อสามารถแข่งขันได้ อีกด้านหนึ่งที่น่าจะเป็นคุณ   

ต่อชุมชนท้องถิ่นไทย คือ ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม สิทธิ 

มนุษยชน และธรรมาภิบาล จะเป็นแรงกดดันให้ทุกภาคส่วนต้องคำนึง 

ถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ให้ความสำคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อ      

สังคมและการสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

 ในอีกด้านหนึ่งที่เป็นตัวเร่งการแพร่กระจายตัวของโลกาภิวัตน์ 

คอื ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีโดยเฉพาะความกา้วหนา้ และความแพร ่

หลาย อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และนวัตกรรมสารสนเทศ และการ 

สื่อสาร  ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

และการหล่อหลอมกระบวนการและพฤติกรรมทางสังคม มีความเป็นไป 

ไดท้ีค่วามก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้น ทั้งในแง ่

ที่เป็นโอกาสของชุมชนท้องถิ่นไทย ในการใช้ความทันสมัยของเทคโน 

โลยสีารสนเทศ และการสือ่สาร เพือ่การพฒันาเศรษฐกจิชมุชน และสงัคม 

ฐานราก ขณะเดียวกันอาจเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตความเป็นอยู่และความ

มั่นคงของชุมชนท้องถิ่น เช่น ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมที่

หลากหลายอย่างเสรี โดยที่ยังขาดแนวทางรองรับหรือคัดกรองการไหล 

เข้ามาของข้อมูล การรับเอาข่าวสารที่ไม่เหมาะสม อาจนำไปสู่วิกฤต 
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ศีลธรรมและปัญหาสังคมอื ่นๆ ตามมา รวมทั ้งการเข้าถึง                

เทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคมและชุมชนก็จะ

กลายเป็นช่องว่างที่จะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนา

 ขณะที่กระแสโลกาภิวัตน์แผ่คลุมไปทั่วโลกอย่าง 

ต่อเนื่อง ในยุคปัจจุบันยังเกิดพัฒนาการอีกกระแสหนึ่ง อันเป็น 

กระแสการแผข่ยายตัวอย่างมากของประเทศที่มีความเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ในช่วง 

ทศวรรษทีผ่า่นมา จนก่อรูปกลายเป็นมหาอำนาจใหม่ ในกลุ ่ม 

ประเทศเอเชียตะวันออก เกิดเป็นกระแส “บูรพาภิวัตน์” 

ประเทศมหาอำนาจ ใหมใ่นกระแสบรูพาภวิตันน์ี ้ ไดพ้ยายามแสดง 

บทบาทแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาสู่ประเทศในแถบเอเชียตะวัน 

ออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะประเทศในกลุ ่มลุ ่มแม่น้ำโขง ซึ ่งมี  

ความสำคัญทางยุทธศาสตร์ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ ภูมิเศรษฐ 

ศาสตร์ และยังมีความอุดมสมบูรณ์ในเชิงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

 การแผข่ยายอทิธพิล และการแยง่ชงิบทบาทการนำของ 

กระแสโลกาภิวัฒน์และบูรพาภิวัฒน์ย่อมส่งผลต่อประเทศไทย  

ในฐานะจุดยุทธศาสตร์สำคัญของภูมิภาคนี้ ทั้งในเชิงการเมือง 

การปกครอง การเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และ 

การพัฒนาประเทศ สำหรับในเชิงผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น

ไทย กลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในภาคประชาสงัคม มคีวามเหน็ทัง้ใน       

เชิงที่เป็นโอกาสของการใช้กฎระเบียบกติกาโลกคุ้มครองสิทธิ  

ของชุมชนในการพิทักษ์ปกป้อง และการจัดการฐานทรัพยากร 

ของชุมชน พร้อมทั้งเป็นโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถการ

พฒันาชมุชนทอ้งถิน่ใหม้คีวามเขม้แขง็ สามารถจดัการตนเองได ้

แต่ในขณะเดียวกัน มีความกังวลว่า สายธารของมหาอำนาจที่      

ไหลมาปะทะสงัสรรคก์นัทัง้สองสายนี ้จะกลายเปน็ภยัคกุคามที่

หวังเข้ามาแทรกแซงและกอบโกยผลประโยชน์ทางด้าน                  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย จนทำให้ 

ชุมชนท้องถิ่นไทยหมดพลังที่จะจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืนใน 

ระยะยาว

2.1.2 ความแปรปรวนทางสภาพแวดล้อมของโลกกับวิกฤต 

ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ในช่วงกว่า 3 ทศวรรษ 

ที่ผ่านมา สภาพอากาศที่แปรปรวนของโลกได้กลายเป็นปัจจัย   

สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  

มขีอ้มลูทีบ่ง่ชีว้า่ อณุหภมูโิลกสงูขึน้โดยเฉลีย่ 0.2 องศาเซลเซยีส 

ต่อทศวรรษ ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนก่อให้เกิด          

ภยัพบิตัทิางธรรมชาตบิอ่ยครัง้และทวคีวามรนุแรง อาท ิแผน่ดนิ 

ไหว ดนิถลม่ ภเูขาไฟระเบดิ อทุกภยั วาตภยั ภยัแลง้ ไฟปา่ ระบบ 

นเิวศในหลายพืน้ทีข่องโลกออ่นแอ สญูเสยีพนัธุพ์ชืและสตัว ์พืน้ 

ผิวโลกเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ โดยเฉพาะการสูญเสียพื้นที่      

ชายฝั่งเนื่องจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น นำไปสู่การย้ายถิ่นของ    

ประชากรที่อยู่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเล รวมทั้งสร้างความ 

เสยีหาย ตอ่โครงสรา้งพืน้ฐาน เขตทอ่งเทีย่ว เขตอตุสาหกรรมทีม่ ี

การลงทุนสูงบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง โรคระบาดเพิ่มขึ้นก่อให้เกิด      

ปัญหาสุขภาพของประชากร รวมทั้งการระบาดของโรค และ       

แมลงศัตรูพืชจากสภาพอากาศที ่เปลี ่ยนแปลง สร้างความ             

เสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตรและธัญญาหารของโลก 

รวมทัง้กระทบตอ่ภาคสงัคม อาท ิความยากจน การอพยพยา้ยถิน่ 

และการแย่งชิงทรัพยากร นอกจากนี้ ความต้องการพืชพลังงาน 

สินค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของ 

ประชากรโลก แต่การผลิตพืชอาหารลดลง ด้วยข้อจำกัดด้าน 

พื้นที่ เทคโนโลยีที่มีอยู่ และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ        

ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างการผลิตพืชอาหาร และพืช 

พลังงานในอนาคต ส่งผลให้ผลผลิตอาหารสู่ตลาดลดลง ไม่                

เพียงพอกับความต้องการของประชากรโลก หรือมีราคาสูง           

เกินกว่ากำลังซื้อ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยากจน อาจนำไปสู่ 

การเกิดวิกฤตอาหารโลก สำหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อ          

ชุมชนท้องถิ่นไทย คือ ความแปรปรวนทางสภาพแวดล้อมจะ      

ส่งผลทางลบต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตรและระบบ     

นิเวศน์วิทยาโดยรวมของชุมชนท้องถิ่นไทย ยิ่งไปกว่านั้น ยังมี   

ความวิตกกังวลว่า ประเทศไทยจะกลายเป็นเป้าหมายหนึ่งของ

กลุ่มทุนที่จะใช้ที่ดินทางการเกษตรเพื่อลงทุนด้านการเกษตร 

อาหาร และพลงังาน อยา่งไรกต็าม มแีนวโนม้ทีเ่ปน็สญัญาณดา้น 

บวกของชุมชนท้องถิ่นไทย กล่าวคือ มีกระแสความเคลื่อนไหว

ที ่สะท้อนให้เห็นถึงความตื ่นตัวของหลายชุมชนท้องถิ ่น ซึ ่ง          

ตระหนักถึงสิทธิและความจำเป็นที่จะต้องลุกขึ้นมารวมตัวและ 

ร่วมมือกันดูแล ปกป้อง และพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม หลายชุมชนมีการเคลื่อนไหวร่วมมือกันใน         

ลักษณะที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบนิเวศน์ตั้งแต่ต้นน้ำไป 

จนถึงปลายน้ำ

2.1.3 การเกิดประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(AEC)  กระแสการคา้เสรซีึง่ผลกัดนัใหป้ระเทศตา่งๆ ในโลกรวม 

กลุ่มกันเป็นเขตเศรษฐกิจเดียวกัน โดยเฉพาะในระดับภูมิภาค 

กลายเปน็ความจรงิมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การรวมตวักนั 

อย่างเป็นทางการ ในฐานะเขตการค้าเสรีในแถบภูมิภาคเอเชีย  
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ตะวนัออกเฉยีงใตไ้ดม้กีารจดัตัง้เขตเศรษฐกจิเสรขีองประชาคม 

อาเซียน (ASEAN Economic Community) ซึ่งเป็นการรวมตัว 

กันของสมาชิกทั้งในด้านเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2558 นำมาซึ่ง         

ผลกระทบทัง้ในเชงิบวกและเชงิลบตอ่ภาคสว่นตา่งๆ ทีต่อ้งมกีาร 

ปรบัตวัเพือ่รองรบักบัการเปลีย่นแปลงทีส่ำคญันี ้ในแงผ่ลกระทบ 

ตอ่ชมุชนทอ้งถิน่ไทย การเคลือ่นยา้ยไหลเวยีนของทนุ การลงทนุ 

แรงงาน การเดนิทางขา้มพรมแดนอยา่งเสรมีากขึน้ และการเกดิ 

เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนเพื่อรองรับกับประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียน ประสานกับการแผ่ขยายอิทธิพลของกระแส

บูรพาภิวัตน์ สร้างความวิตกกังวลว่าอาจส่งผลกระทบในเชิงลบ

ต่อชุมชนท้องถิ่นไทยในหลากหลายแง่มุม เช่น การเข้ามาของ    

สินค้าเกษตรราคาถูก และแรงงานต่างชาติที่มีค่าแรงถูกกว่า จะ 

ส่งผลต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตรบางสาขา และเกิด   

การแยง่งานราคาถกูทีใ่ชท้กัษะไมส่งู อกีทัง้การเขา้มาของแรงงาน 

ตา่งชาตจิะทำใหเ้กดิการรวมตวัเปน็ชมุชนรปูแบบใหม่ๆ  ตามเขต 

เศรษฐกจิอตุสาหกรรม และเขตเศรษฐกจิพเิศษตามแนวชายแดน 

ที ่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมา นอกจากนี ้ จะเกิด 

ปรากฏการณ์ของการเข้ามารุกล้ำ แย่งชิงการถือครอง และการ

ดำเนินการที่อาจสร้างความเสื่อมโทรม รวมกระทั่งการสูญเสีย 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นไทยเพิ่ม 

มากขึ ้น แต่ในอีกด้านหนึ ่งของการเกิดการตัวกันเป็นกลุ ่ม 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถือเป็นการเปิดโอกาสสำคัญให้       

ภาคประชาสังคมของภูมิภาคนี้ ได้มีการถักทอเชื่อมโยงกันเป็น 

ขบวนเครือข่ายมากขึ้น ทั้งเครือข่ายด้านการประสานงานการ 

ทำงาน การดำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมทั้ง เครือข่ายการเรียนรู้   

ประสบการณก์ารพฒันาชมุชนทอ้งถิน่ในประเดน็ตา่งๆ เชน่ การ 

จัดสวัสดิการชุมชน สิทธิสตรีและผู้ด้อยโอกาสในสังคม การจัด 

การที่อยู่อาศัย เป็นต้น อันเป็นการประสานงานและการเรียนรู้

ร่วมกันในระดับภูมิภาค

2.1.4 การเกิดขบวนการตระหนักรู้และจิตสำนึกใหม่และ        

ความตื่นตัวที่จะฟื้นฟูคุณค่าเดิม การพัฒนาในห้วงหลาย 

ทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน 

ท ้องถ ิ ่นต ่างๆ ท ั ่วโลก โดยเฉพาะในประเทศที ่ร ับเอา 

กระบวนทัศน์ด้านการพัฒนา (Development paradigm)       

สมัยใหม่ไปใช้ในการกำหนดทิศทางและแผนการพัฒนา 

ประเทศ ผลพวงจากการพัฒนาที ่ก่อให้เกิดปัญหาทั ้งด้าน 

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดการตื่นตัวขนานใหญ่ของขบวนการทาง 

ปัญญาด้านการพัฒนานานาประเทศ อันเป็นความตื่นตัว ทั้งใน 

ระดับองค์กรโลกบาล ในหมู่นักคิด นักวิชาการด้านการพัฒนา 

หน่วยงานด้านการพัฒนาระดับประเทศ รวมทั้งขบวนชุมชน 

ท้องถิ่นทั่วโลก ที่ล้วนเกิดการตระหนักรู้ว่าไม่สามารถปล่อย   

ให้ทิศทางการพัฒนาประเทศดำเนินไปตามกระบวนทัศน์การ     

พัฒนากระแสหลักแบบเดิมได้อีกต่อไป ดังนั้น ขบวนการทาง     

ปัญญาด้านการพัฒนาและขบวนชุมชนท้องถิ ่นทั ่วโลก จึง  

พยายามแสวงหาแนวทางการพัฒนารูปแบบใหม่ๆ ที่เน้นการ 

ฟื้นฟูสิ่งที่มีคุณค่าดั้งเดิม เช่น ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมที่

ทรงคณุคา่ของชมุชน ขบวนการปฏริปู       กระบวนทศันใ์หมเ่หลา่นี ้

ไดท้ำใหเ้กดิการกอ่รปูของจติสำนกึใหม ่(New consciousness) 

ที่เรียกร้องต้องการให้เกิดการพัฒนาที่มีดุลยภาพสร้างความ 

สมดลุ ความเปน็ธรรม การมสีว่นรว่ม ความมัน่คง และความยัง่ยนื 

ของการพัฒนาในทกุมติิ ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม 

จิตใจ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นที่

การเสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งของสังคม       

ฐานรากและชมุชนทอ้งถิน่เป็นสำคัญ  ความตื่นตัวของจิตสำนึก 

ใหม่ด้านการพัฒนาเช่นนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีต่อขบวนชุมชน 

ทอ้งถิน่ไทย ทีจ่ะไดร้ว่มประสาน เชือ่มโยงเปน็ภาคเีครอืขา่ยเพือ่ 

การพัฒนาเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปในทิศทางที่สร้างสรรค์ 
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2.2  สภาพแวดล้อมภายในประเทศที่กระทบกับชุมชน

ท้องถิ่นไทย

2.2.1 การเมืองภายในประเทศ กับกระแสการปฏิรูปประเทศ 

ไทย ในห้วงปี พ.ศ. 2557 – 2558 ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่จุด

เปลี่ยนทางการเมือง ภายหลังการเข้ามาของคณะรักษาความ 

สงบแห่งชาติ (คสช.) ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่ 

เอือ้ตอ่การปฏริปูประเทศไทย สอดรบักบัขอ้เรยีกรอ้งของหลาย

ภาคส่วนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปในทิศทางที่    

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาสังคม ส่งผลให้เกิด       

ข้อเสนอเชิงปฏิรูปจากหลากหลายภาคส่วน อาทิ การผลักดัน 

พ.ร.บ.ปฏิรูปสังคม พ.ร.บ.ว่าด้วยสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดิน 

การจดัตัง้สมชัชาพลเมอืง 77 จงัหวดั เวทสีมชัชาพลเมอืง สมชัชา 

คุณธรรมแห่งชาติ การจดแจ้งองค์กรชุมชนเพื่อให้มีฐานะเป็น 

นิติบุคคล เป็นต้น แท้จริงแล้วกระแสการปฏิรูปเหล่านี ้ มี 

พัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นขบวนการสำคัญที่จะปฏิรูป

โครงสร้างเชงิอำนาจเพื่อใหชุ้มชนท้องถิน่สามารถจัดการตนเอง

ได ้อยา่งไรกต็าม กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคประชาสังคม

ยังคงกังวลต่อความแตกต่าง และความขดัแยง้ทางอดุมการณ์

ทางการเมืองที่อาจปะทุขึ้นอีกได้ในอนาคต ซึ่งอาจกลายเป็น      

อุปสรรคสำคัญต่อการปฏิรูปเชิงโครงสร้างอำนาจที่ปรับเปลี่ยน                 

ดุลยภาพเชิงบทบาทอำนาจหน้าที่ของการบริหารราชการไปสู่    

การเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชน 

ท้องถิ่นและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนใน 

ระยะยาว

2.2.2  พลวัตของประชากร  สังคมวัฒนธรรม  และการศึกษา 

โครงสร้างประชากรของไทยกำลังเข้าสู่สภาวะการเปลี่ยนแปลง

ครัง้สำคญั เมือ่อตัราการเกดิ ลดนอ้ยถอยลง ประกอบกบัเทคโน 

โลยีทางการแพทย์ดีขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ 

“สังคมผู้สูงอายุ” ที่อัตราส่วนวัยแรงงานเมื่อเทียบกับวัยผู้สูง 

อาย ุจะลดลง ย ิ ่ งไปกว ่าน ั ้น เม ื ่อสภาพความเป ็นเม ือง                           

(Urbanization) ที่ขยายตัวและการขยายโอกาสทางการศึกษา

อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงมากขึ้น ทำให้เยาวชนไทย ที่ครอบครัว

อยูใ่นภาคการเกษตรไดร้บัการศกึษามากขึน้ เยาวชนในภาคการ 

เกษตรและอาศัยในชนบทจำนวนมากหันเหเข้าสู ่เมือง และ 

ประกอบอาชีพอื่น ที่ไม่ใช่เกษตรกร ส่งผลให้ประชากรวัย          

แรงงานซึง่เปน็ปจัจยัสำคญัหนึง่ในการผลติโดย เฉพาะในภาคการ 

เกษตรจะลดลงเรื่อยๆ การเกิดภาวะสมองไหลจากภาคชนบท/

การเกษตร เข้าสู่ภาคเมือง/ธุรกิจอุตสาหกรรม ในขณะที่สังคม 

ของชุมชนท้องถิ่นไทย กลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยประชากร 

วัยชรา สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบสำคัญต่ออนาคตชุมชน       

ท้องถิ่นไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการขาดความต่อเนื่อง  

ของการพัฒนาการสืบทอดภาวะผู้นำของชุมชนท้องถิ่น

 นอกจากการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรและการ สบื

ทอดภาวะผู้นำของชุมชนท้องถิ่นแล้ว ยังเกิดปัญหาที่มาจาก  

การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ 

ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดปัญหาค่านิยมแบบบริโภค-วัตถุ-

ปัจเจกชนนิยมแล้ว ได้หล่อหลอมให้เกิดปรากฏการณ์ “สังคม 

ก้มหน้า” กล่าวคือ ผู ้คนให้ความสนใจกับเครือข่ายทาง 

สังคม เสมอืนจรงิ (Social networking) ในอปุกรณส์ือ่สารมากกวา่ 

คนรอบข้าง ทำให้ขาดการปฏิสัมพันธ์กันภายในครอบครัว และ  

ภายในสังคมชุมชนเกิดช่องว่างระหว่างวัย อันส่งผลต่อความ 

สัมพันธ์ของครอบครัวและชุมชน นำไปสู่ปัญหาในการสื่อสาร 

และการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมภายในชุมชนจะเลือนราง

ลงเรื่อยๆ 

 ประเดน็สดุทา้ยทีเ่กดิขึน้ในหลายพืน้ทีข่องประเทศไทย

แล้ว และน่าจะเกิดมากขึ ้นภายหลังจากการเปิดประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ นั่นคือ การเคลื่อนย้ายของ 

แรงงานต่างชาติจากหลากหลายประเทศ เข้ามายังประเทศไทย 

อยา่งเสร ีมากขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ

ตามแนวชายแดน จะทำให้เกิดการรวมตัวตั้งหลักแหล่งเป็น 

สังคมชุมชนรูปแบบใหม่ๆ ที่มีความแตกต่างหลากหลายทาง 

เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมสูง อาจทำให้เกิดปัญหาสังคมในอีก

รูปแบบหนึ่งได้ในอนาคต 

2.2.3 การพัฒนาเศรษฐกิจ และผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น      

จากกระแสโลกที่แนวคิดเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีหลั่งไหล         

เข้ามายังประเทศไทย นำมาซึ่งลัทธิบริโภคนิยมด้วยนั้น เป็น         

โอกาสใหภ้าคธรุกจิหลัง่ไหลเขา้สูช่มุชน กระตุน้ใหเ้กดิการบรโิภค 

เกินความจำเป็น เมื่อมาปะทะกับสถานการณ์ที่สังคมไทยมีวัย    

แรงงานทีม่คีวามสามารถในการหารายได ้มสีดัสว่นลดลงเรือ่ยๆ 

สง่ผลใหร้ายไดต้อ่ครอบครวัไมเ่พยีงพอตอ่รายจา่ยอนัจะนำไปสู่

ภาวะของการกอ่หนีส้นิครวัเรอืนมากขึน้ และลกุลามไปสูป่ญัหา

การกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นอีกด้วย

 นอกจากนี้รัฐบาลไทยได้เสริมสร้างแนวทางในการ 



[  20  ]   แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พ.ศ. 2558 – 2560)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  [  21  ]

กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ มาตรการหนึ่งที่ใช้คือนโยบาย 

การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนด   

“ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม 

ขนสง่ของไทย พ .ศ. 2557-2565”  ซึง่ประกอบดว้ย 5 แผนงาน 

คือ การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง การพัฒนาโครงข่าย 

ขนส่งสาธารณะ เพื ่อแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพฯและ 

ปริมณฑล การเพิ่มขีดความสามารถทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงฐาน

การผลิตที่สำคัญของประเทศเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 

การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน้ำ และการเพิ่มขีดความ      

สามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศ อีกทั้งยังเห็นชอบ 

ในแนวทางการพฒันาในระยะเร่งด่วน ที่จะเริ่มดำเนินการในป ี

2557 และปี 2558 ประกอบด้วย 1) การเชื่อมโครงข่าย              

คมนาคมกับประตูการค้าเมืองหลักกรุงเทพฯและปริมณฑล 2) 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทางราง ซึ่งจะ  

เป็นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรางรถไฟรางคู่ในเส้นทาง 

รถไฟเดมิ ในชว่งทีม่ปีญัหาความคับคั่งการเดินรถ เพื่อใช้ในการ 

ขนส่งสินค้า และสำหรับขบวนรถไฟท้องถิ่น ให้สามารถใช้งาน

ได้เต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้จะวางมาตรฐานใหม่สำหรับ 

อนาคต โดยการสร้างทางรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐาน มาตรการ

และแผนงานเหลา่นีข้องรฐับาล แมจ้ะชว่ยสรา้งความเจรญิเตบิโต 

ทางเศรษฐกิจและความทันสมัยของการคมนาคม ทำให้การ 

เดินทางติดต่อสื ่อสารสะดวก รวดเรว็มากยิง่ขึน้ แตอ่กีดา้นหนึง่ 

ของการขยายตัวด้านคมนาคมย่อมหมายถึงผลกระทบที่จะเกิด

ขึน้กบัชมุชนตา่งๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ บรรดาชมุชนเมอืง ชมุชน 

แออดั และบรรดาชมุชนทีอ่ยูต่ามแนวเสน้ทางการคมนาคม เชน่ 

ชุมชนริมทางรถไฟ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงและภัย

คุกคามที่จะเกิดขึ้นต่อที่ดิน ทำกนิ และฐานทรพัยากรของชมุชน 

ท้องถิ่นไทยในอนาคต

2.2.4 ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่สาร   

ปัจจุบันสังคมไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สือ่สารไดง้า่ยขึน้ เนือ่งจากมทีางเลอืกมากขึน้ และมรีาคาทีถ่กูลง 

อีกทั้งกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่กำลังก้าวเข้าสู่ 

ยุคแห่งดิจิตอล รวมถึงแนวนโยบายของรัฐบาลไทยที่ให้ความ     

สำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิตอล     

(Digital economy) ความสามารถในการเชื่อมโยงถึงกันได้ 

อย่างสะดวก (Connectivity) ความรวดเร็วในการเข้าถึงเทคโน

โลยสีารสนเทศ และการสือ่สาร และความสามารถในการจดัเกบ็ 

ขอ้มลูขนาดใหญไ่ดอ้ยา่งเปน็ระบบ (Big data) ถอืเปน็ดาบสองคม 

ในด้านหนึ่ง ถือเป็นโอกาสทำให้การติดต่อสื่อสาร การรวมกลุ่ม

จากเครอืขา่ยสงัคมออนไลนท์ำไดง้า่ยขึน้เชน่กนั นอกจากนัน้ยงั

ส่งผลดีต่อชุมชนในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ช่วยในการ 

คน้หา รวบรวม จดัเกบ็และแลกเปลีย่นความรู ้ขอ้มลูสถานการณ ์

ตา่งๆ ทีเ่ปน็ประโยชนแ์ละมผีลกระทบกบัชวีติความเปน็อยูแ่ละ

การทำมาหากินของคนในชุมชนได้ดียิ่งขึ้น แต่ในอีกด้านหนึ่ง       

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารสมัยใหม่ กลายเป็น            

เครือ่งมอืทีเ่ขา้มาปลกุกระแสบรโิภคนยิมและวตัถนุยิมในชมุชน

ท้องถิ ่น อีกทั ้งทำให้เกิดการรับเอาค่านิยมวัฒนธรรมที ่                     

แปลกปลอม และส่งผลลบต่อค่านิยมวัฒนธรรมของชุมชนท้อง

ถิ่นได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ความทันสมัยของ        

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่อาจกลายเป็นตัว

ผลิตซ้ำ ความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างสำหรับชุมชนท้องถิ่น 

โดยเฉพาะบรรดาชุมชนชายขอบ ที่ยังขาดขีดความสามารถที่ 

จะเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่

2.2.5  ความตืน่ตวั ตระหนกัรู ้และจติสำนกึใหมข่องขบวนการ 

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นไทย การตื่นตัวตระหนักรู้ถึงผลพวงของ    

การพัฒนา และการตื่นรู้ที่จะฟื้นฟูคุณค่าเดิม จนก่อรูปขึ้นเป็น 

จิตสำนึกใหม่ด้านการพัฒนา มิได้เกิดขึ้นแต่ในขบวนการทาง 

ปัญญาระดับโลกเท่านั้น ขบวนการตื่นตัว ตระหนักรู้สู่การยก      

ระดับจิตสำนึกใหม่ด้านการพัฒนายังผุดบังเกิดขึ้นมากมายใน 

ขบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นไทย ผลพวงจากการพัฒนา          

ประเทศที่มุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ            

ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งใน 

เชิงคุณค่า ระหว่างนโยบายการพัฒนาที่เน้นการวัดระดับการ     

พฒันาประเทศดว้ยตวัชีว้ดัอตัราความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

กับวิถีชีวิตของชุมชนที่ต้องการดำรงอยู่อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี 

มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของตนเอง การเสียสมดุลของ    

การพัฒนาที่ผ่านมาที่มุ่งเน้นความทันสมัยและอัตราความเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจ มากกว่าการคำนึงถึงคุณค่าและศักดิ์ศรี 

ของชุมชนท้องถิ ่น ทำให้ชุมชนท้องถิ ่นไทยจำนวนมากเริ ่ม             

เรียนรู้ที่จะปรับตัวและหันมาพัฒนาฟื้นฟูคุณค่าและศักดิ์ศรีใน 

การจดัการตนเอง ประกอบกบัขบวนการทางปญัญาทัง้ในระดบั

หน่วยงานด้านการพัฒนาระดับชาติ นักคิด นักวิชาการและนัก

กิจกรรมด้านการพัฒนา ต่างก็พบกับหนทางที ่ตีบตันของ  

กระบวนทัศน์การพัฒนาแบบเดิม ทำให้ต้องร่วมกันขบคิด           

แสวงหากระบวนทศันก์ารพฒันาใหม ่ทีเ่นน้การพฒันาแบบสมดลุ 

กระแสแนวคิดเรื ่องการพัฒนาอย่างยั ่งยืน (Sustainable           

development) ที่เริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลายในระดับโลก และ         

การขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
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ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แม้กระทัง่ภาคเอกชน

ยังมีกระแสเรื่องของบรรษัทภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่านี้ถือเป็นกระแสสำคัญที่จะช่วย 

หนุนเสริมให้ขบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นไทยสามารถพัฒนา

ตนเองให้มีความเข้มแข็ง สามารถร่วมพัฒนากับภาคส่วนอื่นๆ 

ได้อย่างเป็นเอกภาพ และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณค่าและ

ศักดิ์ศรีแห่งตน  

2.3  ภาพชุมชนท้องถิ่นในอนาคต

 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ได้จัดให้มีการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพแห่ง 

อนาคตของชมุชนทอ้งถิน่ไทย จากมมุมองของผูน้ำองคก์รชมุชน 

และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรชุมชนจากทั่ว 

ประเทศ เมื่อวันที่ 17 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เพื่อวิเคราะห์ 

ถงึภาพของชมุชนทอ้งถิน่ไทยในอกี 3 – 5 ปขีา้งหนา้  โดยพจิารณา 

บนพื้นฐานของกระแสการเปลี่ยนแปลง ทั้งจากภายนอกและ 

ภายในประเทศ ผลการระดมความคิดเห็นทำให้เห็นภาพของ 

“ระบบนิเวศน์ชุมชน” ที่ซึ่งแต่ละชุมชน ต่างมีศักยภาพของ 

ตนเอง แต่มีขีดความสามารถในการใช้ศักยภาพของตนเอง 

แตกต่างกันออกไป และเมื่อชุมชนท้องถิ่นไทยถูกกระทบจาก 

กระแสการเปลีย่นแปลง ทั ้งจากภายนอกและภายในประเทศ  

ส่ งผลให้ เห็นภาพแห่ งอนาคตของชุมชนท้องถิ่นไทยที่  

หลากหลาย สรุปโดยภาพรวมของการระดมสมองแล้วพบว่า  

สามารถสังเคราะห์ และจัดแบ่งภาพแห่งอนาคตของชุมชน 

ท้องถ่ินไทย ได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

2.3.1 ภาพของ “ชมุชนทอ้งถิน่ตัง้รบั”  หมายถงึ ภาพของชมุชน 

ท้องถิ่นกลุ่มหนึ่งที่ยังคงไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ 

เปลีย่นแปลงทัง้จากภายนอกและภายในประเทศมากนกั ชมุชน 

เหล่านี้จึงมีท่าทีในลักษณะ “ตั้งรับ” กล่าวคือ ยังคงรอดู 

สถานการณ์อยู่เป็นระยะ และยังไม่มีการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนา

ชุมชนและองค์กรชุมชนอย่างเด่นชัด

2.3.2 ภาพของ “ชุมชนท้องถิ่นอ่อนแอ ล่มสลาย”  หมายถึง 

ภาพของชุมชนกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ   

เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศอย่างหนัก 

จนทำใหเ้กดิภาวะ “เสยีศนูย”์ กลา่วคอื  เปน็ชมุชนทอ้งถิน่ทีถ่กู 

คกุคามจากสภาพแวดลอ้มภายนอก และตอ้งสญูเสยีฐานทนุและ 

ทรัพยากรต่างๆ ของชุมชน ทั้งทางด้านกายภาพ  อันได้แก่  การ 

สญูเสยีทีด่นิทำกนิ การถกูบกุรกุทำลายและถอืครองพืน้ทีป่า่ การ 

แย่งชิงแหล่งน้ำ กระทั่งการสูญเสียอาชีพ ตกเป็นเบี้ยล่างของ 

ระบบทุนที่รุกล้ำเข้ามา รวมไปถึงการสูญเสียอัตลักษณ์ทาง 

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และจิตวิญญาณของชุมชน ยิ่ง       

ชุมชนใดขาดพื้นฐานทุนทางสังคมที่เข้มแข็งเหนียวแน่น ก็ยิ่งมี   

โอกาสสูงที่จะเผชิญกับความอ่อนแอและความล่มสลายของ 

ความเป็นชุมชน

2.3.3  ภาพของ“ชุมชนท้องถิ่นที่เรียนรู้ ปรับตัว ร่วมมือ และ 

พัฒนา” หมายถึง ภาพของชุมชนที่แม้จะได้รับผลกระทบและ 

แรงกดดันจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ทั้งจากภายนอก 

และภายในประเทศ แต่ชุมชนเลือกที่จะเรียนรู้และปรับตัวให้      

เข้ากับสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลง โดยรู้จักใช้โอกาสจาก 

กระแสการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ มาพัฒนาให้ชุมชนท้องถิ่น มี 

ความเข้มแข็ง เป็นชุมชนที่เรียนรู้ ที่จะใช้ศักยภาพในการพัฒนา

ตนเองให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ในระดับฐานราก       

แล้วเรียนรู้ที่จะยกระดับสร้างร่วมมือและใช้ประโยชน์จากภาค 

รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคธุรกิจเอกชน มีการ         

ถักทอเชื่อมประสานเครือข่ายขององค์กรชุมชนกับภาคีร่วม 

พัฒนา และชุมชนท้องถิ่นเรียนรู้ ที่จะสร้างโอกาสในการทำงาน  

เป็นเครือข่ายการเรียนรู้และการพัฒนาระหว่างชุมชนมากขึ้น
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2.4  ผลการทบทวนการวิเคราะห์จุดแข็ง   จุดอ่อน   โอกาส  และอุปสรรคต่อการดำเนินงาน

      (SWOT  Analysis)

ปัจจัยภายใน

จุดอ่อน (Weaknesses)

จุดแข็ง (Strengths)

1)  เปิดกระบวนการพัฒนาเต็มพื้นที่ ขยายประเด็นงานครอบคลุมพื้นที่ ประมาณร้อยละ 83  

2)   ขยายการทำงาน โดยองคก์รชมุชน/เครอืขา่ยองคก์รชุมชน และผู ้นำมีความมุ ่งมั ่น และมีบทบาทสำคัญ 

ในการขับเคลื่อนงานพัฒนา

3)   พอช. และขบวนองค์กรชุมชน เติบโต สั่งสมประสบการณ ์เกดิความรูห้ลายเรือ่ง(บรหิารการเงนิ  แผนชมุชน  

จัดการที่อยู่อาศัยและที่ดิน สวัสดิการชุมชน เศรษฐกิจและทุนชุมชน  สิ่งแวดล้อม  การจัดการภัยพิบัติ)

4)  กระบวนการ วิธีการทำงานที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างสำคัญ  ทั้งในกลไกระดับส่วนกลางและพื้นที่

5)  พอช. เป็นองค์การมหาชน ยืดหยุ่น คล่องตัว และมีบทบาทภารกิจที่สามารถเสริมหนุนความเข้มแข็งชุมชน

ฐานรากได้

6)  มีกองทุนในการดำเนินงาน และสามารถริเริ ่มนวัตกรรม/งานพัฒนาใหม่ๆ ได้อย่างคล่องตัว

7)  บุคลากร พอช. มีความมุ่งมั่น และมีความเชื่อในแนวทางการพัฒนาที่ชุมชนเป็นแกนหลัก

1)  การแปลงแนวคิดทิศทาง และยุทธศาสตร์สู ่ปฏิบัติการพื้นที่ยังไม่เท่ากัน

2)  กระบวนการติดตามประเมินผลที่จะส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และมีความต่อเนื่อง  รวมทั้งความ

เพียงพอของหลักฐานที่แสดงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น จากการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

3) การนำระบบข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน และความเพียงพอของข้อมูลที่จะเปรียบเทียบให้เห็น 

ผลการพัฒนา หรือการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาที่เกิดขึ้น

4)  การพัฒนาองค์ความรู้ และภารกิจที่เป็นนวัตกรรมของชุมชนเพื่อยกระดับสู่การเปลี่ยนแปลง

5)  การเพิ่มพูนทักษะของเจ้าหน้าที่ ให้เท่าทันกับการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของขบวนองค์กรชุมชน และ 

ปัจจัยแวดล้อมภายนอก

6)  การสื่อสารโดยตรงสู่ขบวนองค์กรชุมชน ให้ได้รับรู้ และเข้าใจในทิศทาง ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการที่ 

พอช. หนุนเสริม

7)  การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการมีความล่าช้า ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาของปีงบประมาณและแผนงาน



[  24  ]   แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พ.ศ. 2558 – 2560)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  [  25  ]

ปัจจัยภายนอก

อุปสรรค (Threats)

โอกาส (Opportunities)

1)  ความตื่นตัวของชุมชนในการจัดการตนเอง

2)  ทิศทางและเป้าหมายการปฏิรูปประเทศ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

3)  นโยบายและแผนการพัฒนาประเทศได้ให้ความสำคัญกับความเข้มแข็งของชุมชน

4)  การกระจายอำนาจและจัดสรรงบประมาณสู่จังหวัด และท้องถิ่นและให้ชุมชนมีส่วนร่วม

5)  พันธกิจตาม พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 สามารถเปิดพื้นที่ให้ขบวนองค์กรชุมชน และดึงการมี 

ส่วนร่วมจากฝ่ายต่างๆ ได้

6)  กระแสของชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง เป็นที่รับรู้ของสาธารณะและหน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค 

ท้องถิ่น และภาคีพัฒนา ให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น

1)  ความเข้าใจบทบาทและพันธกิจของสภาองค์กรชุมชนจากทุกฝ่ายที ่เกี ่ยวข้อง

2)    มีหลายหน่วยงานปรับการทำงานสู ่ช ุมชน  รวมทั ้งจัดสรรงบประมาณลงสู ่พื ้นที ่ เพื ่อหวังตอบโจทย ์

พันธกิจของหน่วยงานต่างๆ ส่งผลให้เกิดการลดทอนพลังชุมชน

3)  ความเข้าใจของหน่วยงานที ่ให้ช ุมชนเป็นแกนหลักในการพัฒนา

4)  ข้อจำกัดและวิธีการงบประมาณของรัฐ ยังไม่สอดคล้องวิถีชุมชนในการดำเนินงานพัฒนา และแก้ปัญหา 

ของชุมชนท้องถิ ่น

5)  การมีผู ้นำรุ ่นใหม่เข้าร่วมการพัฒนายังมีจำนวนน้อย 

6)  พื ้นที ่ส ่วนใหญ่ยังขาดแผนการพัฒนาชุมชนท้องถิ ่นในระยะ 3-5 ปี  เป็นการทำงานตามกิจกรรม 

ของแหล่งทุน

7)  วิกฤตภัยธรรมชาติที ่ส ่งผลกระทบต่อชุมชนและมีความรุนแรงมากขึ ้น

8)  การปรับเปลี่ยนทางการเมืองทำให้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของชุมชนขาดความต่อเนื่อง



[  24  ]   แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พ.ศ. 2558 – 2560)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  [  25  ]



[  26  ]   แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พ.ศ. 2558 – 2560)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  [  27  ]



[  26  ]   แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พ.ศ. 2558 – 2560)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  [  27  ]



[  28  ]   แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พ.ศ. 2558 – 2560)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  [  29  ]

 จากการระดมความคิดเห็นผู้นำองค์กรชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรชุมชนจากทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 

17-19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้ร่วมกันมองไปยังอนาคต 20 ปีข้างหน้า และร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวในการพัฒนา 

ชุมชนท้องถิ่น  และภาพวิสัยทัศน์ร่วม “องค์กรชุมชนท้องถิ่นในอนาคต” ในระยะเวลา 3 – 5 ปี  อย่างเห็นพ้องต้องกัน  ดังนี้

3.1  วิสัยทัศน์ร่วมระยะ 20 ปี

 “ในปี พ.ศ. 2575 ชุมชนท้องถิ่นไทยจะมีความเข้มแข็งเต็มพื้นที่ประเทศไทย” ภายใต้ “วิสัยทัศน์ร่วมระยะ 20 ปี” นี้   

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสำคัญหน่วยหนึ่ง ที่จะแสดงบทบาทหน้าที่ในการร่วมกัน

กบัองคก์รภาคขีบัเคลือ่นขบวนการพฒันาชมุชนทอ้งถิน่ไทยและขบวนองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็ง แม้ปัจจุบันสถาบนัพฒันา 

องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จะมีการกำหนดวิสัยทัศน์ไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วว่า “เป็นองค์กรของประชาชนที่มุ ่งสร้างความ 

เข้มแข็งของสังคมจากฐานราก ด้วยพลังองค์กรชุมชน และประชาสังคม” อย่างไรก็ตาม เพื่อให้วิสัยทัศน์ ระยะ 20 ปี ที่              

ผูน้ำองคก์รชมุชน และผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการพฒันาองคก์รชมุชนจากทัว่ประเทศ  ไดร้ว่มกนักำหนดขึน้มา สามารถเกดิขึน้เปน็จรงิได ้

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจึงมีการกำหนด “วิสัยทัศน์ระยะ 3 – 5  ปี”ข้างหน้าขึ้นมา เพื่อเป็นการรองรับและเป็นฐานสำคัญใน

การหนุนเสริมวิสัยทัศน์ระยะ 20 ปี

วิสัยทัศน์และพันธกิจ3



[  28  ]   แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พ.ศ. 2558 – 2560)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  [  29  ]

วิสัยทัศน์และพันธกิจ3

3.2 ภาพวิสัยทัศน์ร่วม “องค์กรชุมชนท้องถิ่นใน อนาคต”

 ในการระดมความเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่นไทย ต่างมีความเห็นไปในทิศทางร่วมกันว่า ในช่วงเวลา 3 - 5 ปี 

ข้างหน้า ควรจะต้องมีการพัฒนาให้ชุมชนท้องถิ่นไทยมีความเข้มแข็ง สามารถจัดการตนเองได้ ทั้งนี้ความเข้มแข็งสามารถจัดการ

ตนเองไดข้องชมุชนทอ้งถิน่ไทยในอนาคต ควรมพีืน้ฐานจากคนในชมุชนทอ้งถิน่ทีแ่สดงบทบาทเปน็พลเมอืงผูต้ืน่รูใ้สใ่จสงัคม  มกีาร 

รวมตวักนัตามพื้นทีใ่นประเด็นตา่งๆ เปน็องคก์รชุมชนทีม่ีภาวะผูน้ำ ที่สอดประสานสง่ตอ่กนัในทุกระดับ องค์กรชมุชนจะเป็นฐาน 

ที่มั่นสุดท้ายของชุมชนท้องถิ่น และเป็นองคาพยพที่สำคัญที่จะเอื้อให้ชุมชนท้องถิ่นไทย เป็นพื้นที่ทางศีลธรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดี      

อนัเปน็ผลเนือ่งมาจากการรว่มกนัจดัการใหม้รีะบบเศรษฐกจิชมุชน และระบบทางสงัคมทีเ่ขม้แขง็ และมคีวามพรอ้มทางทรพัยากร 

และสิ่งแวดล้อม การมีขบวนองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นเอกภาพและมีธรรมาภิบาล เป็นรากฐานที่สำคัญประการหนึ่งของการ 

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ดังนั้นจึงต้องมีกลไก เครือข่าย และการบริหารจัดการขบวนองค์กรชุมชนที่ดี รวมทั้งมีการ 

เชื่อมประสาน ถักทอ และผนึกพลังกับภาคีเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม 

ภาคสื่อสารมวลชน ฯลฯ ในอันที่จะหนุนเสริมความเข้มแข็งของขบวนองค์กรชุมชน รวมทั้งการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง         

เชิงโครงสร้าง และนโยบายเพื่อบรรลุเป้าหมายการมีชุมชนท้องถิ่นไทยที่เข้มแข็งสามารถจัดการตนเองได้ในอนาคต “ในระยะ              

3 - 5 ปีข้างหน้า ชุมชนท้องถิ่นไทยมีความเข้มแข็งสู่การจัดการตนเอง”

3.3  วิสัยทัศน์

 เป็นองค์กรของประชาชนที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานราก ด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคม

3.4  พันธกิจ

 1)  สนบัสนนุและใหก้ารชว่ยเหลอืแกอ่งคก์รชมุชนและเครอืขา่ยองคก์รชมุชนเกีย่วกบัการประกอบอาชพี   การเพิม่รายได ้  

การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนทั้งในเมืองและชนบท  โดยยึดหลักการ

พัฒนาแบบองค์รวมหรือบูรณาการและหลักการพัฒนาที่สมาชิกมีส่วนร่วมเป็นแนวทางสำคัญ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ของชุมชนและประชาสังคม

 2)  สนับสนุนและให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน

 3)  สนับสนุนและให้การช่วยเหลือ เพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน ตลอดจนประสานงานการ             

สนับสนุนและการให้การช่วยเหลือดังกล่าวจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 4)  ส่งเสริมและสนับสนุนและสร้างความร่วมมือองค์กรชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัดและระดับประเทศ



[  30  ]   แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พ.ศ. 2558 – 2560)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  [  31  ]

แผนภาพ  แสดงเป้าหมายและผลลัพธ์การดำเนินงาน



[  30  ]   แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พ.ศ. 2558 – 2560)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  [  31  ]



[  32  ]   แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พ.ศ. 2558 – 2560)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  [  33  ]



[  32  ]   แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พ.ศ. 2558 – 2560)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  [  33  ]



[  34  ]   แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พ.ศ. 2558 – 2560)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  [  35  ]

 จากการระดมความคิดเห็นจากผู้นำและผู้แทนของขบวนองค์กรชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคีเครือข่ายการพัฒนาที่ 

เกี่ยวข้อง ทำใหไ้ดข้อ้สรปุทีเ่ปน็ไปในทศิทางเดยีวกนัวา่แนวทางการสรา้งความเขม้แขง็ใหช้มุชนทอ้งถิน่สามารถจดัการตนเองได ้ม ี

องคป์ระกอบสำคญั 4 ดา้น ไดแ้ก ่1) “คน” เขม้แขง็ 2) “ขบวนองคก์รชมุชน” เขม้แขง็และมธีรรมาภบิาล  3) ชมุชนม ี“คณุภาพชวีติ” 

ทีด่ ีและ 4) การเปลีย่นแปลงเชงิโครงสรา้งและนโยบาย โดยมรีายละเอยีดของแนวทางการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ ขององคป์ระกอบ 

สำคัญทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

4.1 “คน” เข้มแข็ง

4.1.1  คนของชมุชนทอ้งถิน่เปน็ “พลเมอืงใสใ่จสงัคม” เกดิการพฒันา “คน” ในชมุชนทอ้งถิน่สูค่วามเปน็ “พลเมอืงใสใ่จสงัคม” 

ในระบอบประชาธิปไตย ที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เคารพสิทธิ เสรีภาพ และกฎกติกาของสังคมที่เป็นธรรม และมีความ 

รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม มีกระบวนการที่สามารถ สร้างความเป็นพลเมืองของชุมชนและพัฒนาคนในชุมชนท้องถิ่น 

ให้เป็น นักคิด นักยุทธศาสตร์ นักวางแผน นักวิชาการ นักประสาน นักประชาสัมพันธ์ของชุมชน

4.1.2  ผู้นำของชุมชนท้องถิ่น เกิดกระบวนการการพัฒนาภาวะผู้นำของชุมชนท้องถิ่นทั้งผู้นำปัจจุบัน และผู้นำรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ที่

เห็นแก่ส่วนรวม เป็นผู้อุทิศตนให้สังคม มีความสุจริต มีปัญญา มีการสื่อสารเชื่อมโยง เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป  มีคนรุ่นใหม่มา 

ร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น

องค์ประกอบของการสร้าง

ความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่น4
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องค์ประกอบของการสร้าง

ความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่น4

4.2  “ขบวนองค์กรชุมชน” เข้มแข็ง

และมีธรรมาภิบาล

4.2.1  เครือข่าย/กลไกงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

 4.2.1.1 ขบวนองค์กรชุมชน : องค์กร เครือข่าย 

ขบวนองค์กรชุมชน เกิดการรวมตัวของคนในพื้นที่เป็นกลุ่ม/       

องค์กรชุมชนโดยใช้สถานการณ์ปัญหาร่วมหรือความต้องการ        

ของคนในชุมชนเป็นเครื่องมือในการรวมกลุ่มคนเพื่อร่วมกัน          

แก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ  เกิดการเชื่อมโยงกัน 

เป็นเครือข่ายองค์กรชุมชน/สภาองค์กรชุมชนในการขับเคลื่อน 

งานพฒันาระดบัพืน้ที ่ และเชือ่มโยงกนัเปน็ขบวนองคก์รชมุชน

ทัง้เชงิประเดน็การพฒันาและพืน้ทีร่ะดบัจงัหวดั ภมูเิวศน ์ระดบั 

ชาต ิ มกีารจดักระบวนการเรยีนรูต้อ่เนือ่ง  รวมถงึการบรูณาการ 

การทำงานร่วมกับภาคีพัฒนาในการขับเคลื่อนงานพัฒนาใน 

พื้นที่

 

 4.2.1.2  กลไก “กลาง” / “พื้นที่กลาง”   สภาองค์กร 

ชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน เป็นกลไกกลางในการประสาน 

เชือ่มโยง  ใหท้กุคน  ทกุกลุม่/องคก์ร รว่มสรา้งพืน้ทีก่ลางรว่มกนัคดิ  

วางเป้าหมายการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน  

รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปบทเรียนร่วมกัน  ซึ่งเป็น

การปฏิบัติการของประชาชนในระดับฐานรากในการส่งเสริม 

กระบวนการมสีว่นรว่ม  อนัเปน็ประชาธปิไตยชมุชน จากฐานราก 

และมีคุณค่าของการเป็นการเมืองภาคประชาชน หรือการเมือง

ภาคพลเมืองอย่างแท้จริง 

4.2.2  ระบบการบริหารจัดการ

 

 4.2.2.1 การรบัรองสถานภาพองคก์รชมุชน มกีระบวน 

การรบัรองสถานภาพ จดัทำขอ้มลูกลุม่องคก์รชมุชนทีม่บีทบาท

ในงานพฒันาชมุชนทอ้งถิน่เองของชมุชนและทอ้งถิน่ เพือ่นำไป

สูก่ารยอมรบัและรบัรองตนเองขององคก์รชมุชน  และเครอืขา่ย 

องค์กรชุมชน  จากการรับรองสถานะการมีอยู่จริงขององค์กร         

ชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนสู่การพัฒนาคุณภาพร่วมกัน    

เพื่อให้องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรสามารถนำสถานภาพ

ที่ได้รับการรับรองไปใช้ประโยชน์ในการติดต่อประสานการ 

ทำงานกับหน่วยงานต่างๆ 

 

 4.2.2.2  การตดิตามตรวจสอบ   เกดิกลไกและระบบการ 

ติดตามตรวจสอบการทำงานขององค์กรชุมชน เพื่อการพัฒนา 

ระบบการทำงานให้ม ีประสิทธ ิภาพ ประสิทธ ิผลและมี 

ธรรมาภิบาล เป็นองค์กรชุมชนที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริม           

สนับสนุนให้ภาคีพัฒนาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและ 

ติดตามตรวจสอบการทำงาน

4.3 “คุณภาพชีวิต” ที่ดี

 คนในชุมชนท้องถิ่นสามารถจัดการแก้ไขปัญหาและ         

ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ได้แก่ ความเข้มแข็ง 

ของระบบ เศรษฐกิจและทุนของชุมชน  ระบบทางสังคมที ่

เข้มแข็ง เสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมขนท้องถิ่น 

และมกีารบรหิารจดัการทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มทีเ่ปน็ฐานทนุ

ที่สำคัญของชุมชนร่วมกัน 

4.3.1 ระบบเศรษฐกิจชุมชนและทุนชุมชนเข้มแข็ง ชุมชน         

ท้องถิ่นสามารถร่วมกันสร้างระบบเศรษฐกิจและทุนให้เป็นของ

ชมุชน  โดยการสนบัสนนุการดำเนนิกจิกรรมดา้นเศรษฐกจิ และ 

การเชื่อมโยงทุนภายในชุมชน  เพื่อสร้างความมั่นคงในเรื่อง 

อาชีพ  รายได้  และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสมาชิกในชุมชน เป็น 

อิสระไม่ถูกครอบงำ และสามารถจัดความสัมพันธ์กับระบบ 

เศรษฐกิจและทุนภายนอก ในการเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจ 

ชุมชนประกอบด้วยแนวทางสำคัญ 5 ประการ  ได้แก่

 4.3.1.1 กลุม่ออมทรพัย ์มฐีานกลุม่ออมทรพัย/์องคก์ร 

การเงินชุมชนที่เข้มแข็ง การออมที่สม่ำเสมอ ต่อเนื่อง  มีระบบ 

บริหารจัดการที่ดี ยกระดับไปสู่กองทุนการพัฒนาระดับตำบล/

เมือง หรือสถาบันการเงินชุมชน เพื่อขยายไปสู่การพัฒนาด้าน 

อื่นๆ เช่น สวัสดิการและที่อยู่อาศัย 

 4.3.1.2  การรวมกลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจด้านต่างๆ  มี

ฐานกลุม่กจิกรรมเพือ่แกไ้ขปญัหาและพฒันาดา้นเศรษฐกจิ เชน่ 

กลุ่มการผลิต กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มแปรรูป กลุ่มงานบริการ  

ฯลฯ

 4.3.1.3  กองทนุกลาง   เกดิการพฒันาทนุในชมุชนจาก 

ฐานกลุม่ออมทรพัยห์รอืกลุม่อืน่ๆมารว่มสรา้งกองทนุกลาง หรอื 

การบูรณาการทุนในชุมชนท้องถิ่น ให้มีขนาดกองทุนที่ใหญ่ขึ้น 

สามารถใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนหลากหลายขึ้น รวมทั้ง
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ทำใหเ้กดิการเชือ่มโยงประสานแหลง่ทนุจากภายนอก  สามารถ

นำรายไดจ้ากกองทนุในการทำงานพฒันา คา่ใชจ้า่ย สวสัดกิารคน 

ทำงาน ลดการพึ่งพิงทุนภายนอก

 4.3.1.4  การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value creation)  ยก

ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขั ้นก้าวหน้า มีการติดต่อ 

ประสานจัดหาทุนหรือแหล่งเงินทุน เช่น ธนาคาร หรือบริษัท 

หา้งรา้นภาคเอกชน มาชว่ยในการลงทนุ ยกระดบัเทคโนโลยกีาร 

ผลิตและคุณภาพการบริหารจัดการด้านต่างๆอย่างครบวงจร 

 4.3.1.5  การพึ่งตนเอง (Self-reliant)  เสริมสร้างขีด

ความสามารถของคนในชุมชนท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถ 

และสามารถใช้และบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิด              

ประโยชน์สูงสุดสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

4.3.2  ระบบสังคมที่เข้มแข็ง  ชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศมีการ

สรา้งระบบสงัคมทีเ่ปน็รากฐานในการพึง่ตนเอง  มรีะบบชว่ยเหลอื 

เกื้อกูลกัน  และมีส่วนร่วมในการดูแลและบริหารจัดการ

 4.3.2.1 สวัสดิการชุมชน  เป็นการสร้างหลักประกัน 

ความมั่นคงของคนในชุมชนบนพื้นฐาน“ให้อย่างมีคุณค่า รับ         

อย่างมีศักดิ์ศรี”ทำให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น   

โดยที่ชุมชนเป็นผู้ริเริ่ม  เป็นเจ้าของและดำเนินการด้วยตนเอง   

ซึ่ ง จะนำไปสู่ ก ารลดความเหลื่ อมล้ ำของคนในชุมชน 

ทำให้เกิดความรัก ความสมานฉันท์ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

ในชุมชน  เป็นการพัฒนาคนจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน ใน

ลักษณะของหุ้นส่วนการพัฒนาของชุมชน  ท้องถิ่นและภาครัฐ  

ซึ่งเป็นรากฐานของสังคมสวัสดิการ 

 

 4.3.2.2 ที่อยู่อาศัย   ชุมชนมีความมั่นคงการอยู่อาศัย  

เกดิการแกไ้ขปญัหาทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่ปน็ระบบทัง้เมอืง  โดยทีช่มุชน

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทหลักในการแก้ไข         

ปัญหาและนำไปสู่การพัฒนาอย่างบูรณาการที่ครอบคลุมมิติ 

ดา้นกายภาพ  สงัคม  เศรษฐกจิ สวสัดกิารและความเขม้แขง็ของ 

ชุมชน

4.3.3  ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม   ชมุชนทอ้งถิน่มคีวามสามารถ 

และมีสิทธิในการจัดการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน  การดูแลรักษา 

และการใชป้ระโยชน ์ดนิ นำ้ ปา่ และการดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้ม 

อื่นๆ เช่น การจัดการขยะ ฯลฯ 

 4.3.3.1 ทีด่นิทีท่ำกนิ   เกดิการจดัการและแกไ้ขปญัหา 

ทีด่นิโดยชมุชนทอ้งถิน่เปน็แกนหลกั  รว่มกบัหนว่ยงานและภาค ี

พัฒนาที่เกี่ยวข้อง  โดยร่วมจัดทำข้อมูล แผนที่ทำมือ ผังตำบล  

จัดทำแผนการแก้ไขปัญหาที่ดิน และแผนพัฒนาด้านต่างๆ เกิด 

กองทุนที่ดิน ข้อบัญญัติท้องถิ่นรองรับ  รวมถึงการจัดระบบให้

ผู้ที่ได้รับสิทธิที่ดินแล้วสามารถดูแลใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่าง 

ยัง่ยนื   การพฒันาพืน้ทีใ่หเ้หมาะสมกบัการทำกนิ และการอยูอ่าศยั  

ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างสูงสุดและคุ้มค่า

 

 4.3.3.2 น้ำ   ชุมชนท้องถิ่นรับรู้และตระหนักในการมี

สว่นรว่มบรหิารจดัการนำ้อยา่งเปน็ระบบ  โดยเฉพาะพืน้ทีช่มุชน 

ลุ่มน้ำที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐ          

และการเตรียมความพร้อมของชุมชนในการจัดการภัยพิบัติ 

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างเป็นระบบ  ตลอดจนการผลักดัน 

ให้เกิดการร่วมกันสร้างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่นำไปสู่การจัดการ 

ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน 

 

 4.3.3.3  ป่า   เกิดการเชื่อมโยงกลไกการจัดการร่วม 

ระหว่างชุมชนท้องถิ่น  ภาคประชาสังคม ภาคีพัฒนาและหน่วย

งานทีเ่กีย่วขอ้งในการดแูล  รกัษา และฟืน้ฟผูนืปา่  รวมถงึผลกัดนั 

ให้เกิดการร่วมกันสร้างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ระบุของเขตป่า          

ชุมชนและขอบเขตป่าอนุรักษ์ให้ชัดเจนเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่า 

ได้อย่างยั่งยืน
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 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พ.ศ. 2558 – 2560)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  [  37  ]

4.4  การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและนโยบาย

 ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการจัดการตนเอง สามารถใช้สิทธิชุมชนด้านต่างๆ เกิดการกระจายอำนาจสู่ชุมชน 

ท้องถิ่นมากขึ้น สามารถเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง นโยบาย กฎหมายต่างๆ ที่เอื้อต่อการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น

4.4.1 กระจายอำนาจ

 4.4.1.1 เกิดการกระจายอำนาจในการจัดการงบประมาณโดยชุมชน  ชุมชนท้องถิ่นมีสถานะเป็นนิติบุคคล มีสิทธิใน 

การจัดการงบประมาณโดยตรงจากรัฐ สามารถบริหารจัดการงบประมาณในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และชุมชนด้วยตนเอง

 

 4.4.1.2 สมัชชาพลเมือง  เกิดสมัชชาพลเมืองในระดับพื้นที่ที่มีการเชื่อมโยงกลุ่ม องค์กรชุมชน   ท้องถิ่น  ท้องที่  สถาบัน 

ต่างๆ ในพื้นที่ ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐในพื้นที่  ให้มาร่วมปรึกษาหารือวางเป้าหมาย กำหนดแผนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  มี 

อำนาจตัดสินใจ การกำกับติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงาน

    

4.4.2 สิทธิชุมชน  ชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิในการดูแลรักษา  ตัดสินใจใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ดิน  น้ำ ป่า 

ชายฝั่งและทรัพยากรอื่นๆ รวมทั้งสิทธิในการจัดการงานพัฒนาด้านต่างๆ



[  38  ]   แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พ.ศ. 2558 – 2560)
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[  38  ]   แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พ.ศ. 2558 – 2560)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  [  39  ]



[  40  ]   แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พ.ศ. 2558 – 2560)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  [  41  ]

 จากการที่สถาบันฯ ได้มีการประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่จะส่งผล

ต่อการดำเนินงานและการพัฒนาของขบวนองค์กรชุมชน รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นจากเวทีการสัมมนาต่างๆ  และการจัดทำ 

นโยบายของคณะกรรมการสถาบันฯ เพื่อการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน   ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการของสถาบันฯ สอดคล้องกับ 

สถานการณก์ารเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้และนโยบายของคณะกรรมการสถาบนัฯ จงึไดม้กีารทบทวนยทุธศาสตรก์ารดำเนนิงาน พ.ศ.  

2555 - 2559   โดยยังคงยุทธศาสตร์  ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เดิม เนื่องจากมีความสอดคล้องกับแนวทางและ

ทิศทางการพัฒนาทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของกลยุทธ์  ตัวชี้วัด และเป้าหมาย  เพื่อให ้

สอดรับกับภารกิจขององค์กรและนโยบายของคณะกรรมการสถาบันฯ เพื่อการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนใน ช่วงปี  พ.ศ.          

2558 - 2560  ดังนี้

5.1  ยุทธศาสตร์
 

 องค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก  พื้นที่เป็นตัวตั้ง

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 

พ.ศ. 2558 - 25605



[  40  ]   แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
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สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  [  41  ]

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 

พ.ศ. 2558 - 25605

5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์

 การดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ ซึ่งมี  3  ประเด็นยุทธศาสตร์   คือ  

 1)  การพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบที่พัฒนาไปสู่การจัดการตนเอง

 2)  การประสานความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน 

     นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนโยบาย

 3)  การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร



[  42  ]   แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พ.ศ. 2558 – 2560)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง   สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่น

มีระบบที่พัฒนาไปสู่การจัดการตนเอง

สนับสนุนให้ขบวนองค์กรชุมชนสามารถขับเคลื่อนการแก้ไข  

ปัญหาตามแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นสู่การ 

จัดการตนเอง โดยมีขบวนองค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชน         

เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่มีการ       

จัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่ครอบคลุมการพัฒนาของ 

ชุมชนท้องถิ ่นอย่างมีส่วนร่วม ทั ้งด้านสังคม  เศรษฐกิจ  

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนตัวชี้วัดการพัฒนาตนเอง 

ของชุมชนสู ่ช ุมชนท้องถิ ่นจัดการตนเอง และเกิดการปรับ 

เปลี ่ ยนโครงสร้างการทำงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาของ 

ชุมชนท้องถิ่นในทุกระดับ   

เ

 

 • ขบวนชุมชนสามารถแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างคุณภาพ

ชีวิตและความมั่นคงของชุมชนท้องถิ่น

 • ขบวนชมุชนทกุระดบั(ตำบล จงัหวดั  ภาค) มศีกัยภาพ 

และความสามารถในการบริหารจัดการงานและบริหารขบวน

 

1.1 พฒันาพืน้ทีร่ปูธรรมชมุชนทอ้งถิน่จดัการตนเอง เพือ่เปน็

พลงัสูก่ารเปลีย่นแปลงและขยายผลการพฒันา โดยสนับสนุน

การพัฒนาและยกระดับพื้นที่ปฏิบัติการเป็นพื้นที่รูปธรรม         

ต้นแบบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลการพัฒนา  ซึ่ง

จะนำไปสู่พลังการเปลี่ยนแปลงของชุมชนท้องถิ่นที่กว้างขวาง

และเป็นการผลักดันเชิงนโยบาย โดยใช้กลไกและประเด็นงาน

ในพื้นที่เป็นรูปธรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น        

และเชื่อมโยงให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาเชิงพื้นที่

 1.1.1 พัฒนาพื้นที่ที ่มีศักยภาพเป็นพื้นที่ต้นแบบ            

ส่งเสริมการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของพื้นที่ปฏิบัติ           

การจากการขับเคลื่อนงานพัฒนาในช่วงที่ผ่านมา เพื่อยกระดับ 

การพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองใน 

การพัฒนา  ซึ่งอาจเป็นการพัฒนาในเชิงประเด็นงานต่างๆ เช่น 

การพฒันาทีอ่ยูอ่าศยั  การจดัการทีด่นิทำกนิ  การจดัสวสัดกิาร 

ชุมชน การจัดการภัยพิบัติ หรือการพัฒนาเชิงภูมินิเวศ สู่            

พื้นที่ต้นแบบชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองในหลากหลายด้าน   

และใช้พื้นที่ต้นแบบเป็นฐานในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ 

ร่วมกัน เพื่อขยายผลสู่พื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

 1.1.2 พัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  

สนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนและทุนชุมชนฐาน

รากบนวถิเีศรษฐกจิพอเพยีง  การวเิคราะหป์ญัหาและศกัยภาพ 

ของระบบเศรษฐกจิชมุชนทอ้งถิน่   กลุม่เครอืขา่ยทางเศรษฐกจิ 

และสร้างกลไกการเชื่อมโยงในการพัฒนาอย่างครบวงจร  

ตั ้งแต่การผลิตถึงการตลาด   ประสานความร่วมมือกับภาค 

ประชาสังคม  ภาคเอกชน   เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ 

และรายได้ให้แก่คนในชุมชน  ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิต

คนในชุมชนอยู่ดีมีสุข

1.2 พฒันาแผนพฒันาชมุชนทอ้งถิน่อยา่งม ี“ดลุยภาพ” และ 

ยั ่งยืน สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ ่น ที ่                      

ครอบคลุมทุกมิติทั ้งด้านการพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ  และ 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้คนในชุมชนได้เห็นเป้าหมาย 

การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน  ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการ

ขับเคลื่อนงานพัฒนาที่จะทำให้ชุมชนท้องถิ่นมีความมั่นคง  

และมีคุณภาพชีวิตที่ดี   โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์และปรับ           

ใช้ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมในการ 

จัดการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน   ซึ ่งเป็นพื ้นฐานสำคัญ  

ในการฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ความสมดุลและยั่งยืน

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
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 1.2.1 จัดการพื้นที ่อย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมการ 

เชื่อมโยงการพัฒนาอย่างบูรณาการ  โดยการระดมพลังในการ 

แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

อย่างเป็นกระบวนการ  ตั้งแต่การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล

ชุมชน  จัดทำแผนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับ 

สภาพปัญหาและบริบทของชุมชน   โดยมีขบวนองค์กรชุมชน

และสภาองค์กรชุมชนเป็นกลไกกลางในการขับเคลื่อนการ 

พัฒนาชุมชนท้องถิ่น

 1.2.2 สร้างโอกาสให้คนในชุมชน สามารถเข้าถึง            

และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและทุนในชุมชน  เป็นปัจจัย

สำคัญต่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในชุมชน 

ท้องถิ่น  โดยการให้คนในชุมชนเกิดความตื่นตัว  ตระหนักและ 

มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น   พัฒนากลไกและระบบ 

การจัดการร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการดูแลรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม  เพื ่อให้เกิดการอยู ่ร่วมกันอย่าง 

ยั ่งยืน เช่น การจัดทำผังชุมชนสู ่การจัดการที ่ดินและที ่อยู่ 

อาศัยของคนในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับสู่การจัดทำข้อ 

บัญญัติท้องถิ่น

 1.2.3 เช ื ่อมโยงแผนพัฒนาช ุมชนท้องถ ิ ่น ส ู ่ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด เป็นการผลักดันแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

ของภาคประชาชนเป็นแผนยุทธศาสตร์จังหวัด   โดยได้รับการ 

สนับสนุนหรือเชื่อมโยงบรรจุเป็นแผนพัฒนาของหน่วยงาน 

ภาครัฐ  หรือหน่วยงานท้องถิ ่น หรือองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 

1.3 พฒันาคณุภาพคนและสรา้งความเขม้แขง็ของขบวนองค์

กรชมุชนสูค่วามเปน็พลเมอืง  เป็นการวางรากฐานการพัฒนา 

ชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง  โดยการพัฒนาและยกระดับ

ขีดความสามารถของคนทำงาน  ครอบคลุมทั้งบุคลากร พอช.  

และผู้นำชุมชนท้องถิ่น  พร้อมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถ

ของขบวนองค์กรชุมชน   ซึ่งเป็นกลไก และแกนสำคัญในการ

พัฒนาชุมชนท้องถิ ่นให้มีความรู ้ความสามารถ  มีคุณธรรม  

จรยิธรรม  และเทา่ทนัการเปลีย่นแปลง ตลอดจนเปน็ภมูคิุม้กนั 

ที่ดีให้กับองค์กรและชุมชนท้องถิ่น

 1.3.1 พัฒนาคนให้มีคุณภาพ และรู ้เท่าทันการ 

เปลีย่นแปลง   เสรมิสรา้งความรูค้วามสามารถ  ทกัษะในการคดิ  

วิเคราะห์  เทคนิคและรูปแบบการพัฒนาใหม่ๆ พร้อมทั้งสร้าง 

กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางการปฏิบัติการจริง  

และเสริมสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม   ซึ่งเป็น

การเสริมสร้างคนให้เป็นคนดีสู ่ความเป็น “พลเมืองใส่ใจ 

สังคม” ในระบอบประชาธิปไตย   รวมถึงการสร้างและพัฒนา 

คนรุ่นใหม่ เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์งานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

ต่อไป

 

 1.3.2 สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง  ค้นหาแกนนำที่ม ี

จิตอาสาและมีความพร้อมในการพัฒนา เพื่อเข้าสู่กระบวนการ 

พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง   โดยเชื่อมโยงภาคีพัฒนาที่มีการ 

ทำงานฐานผู้นำชุมชนร่วมกันพัฒนาหลักสูตร/เนื้อหาในการ 

พัฒนาผู้นำอย่างต่อเนื่อง   มุ่งเน้นสาระสำคัญในการวิเคราะห ์

บริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ   เพื่อ

ให้ผู้นำมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์และ 

นโยบายอย่างเป็นระบบ  รวมถึงการนำประสบการณ์มา            

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น   

 1.3.3 ยกระดับคุณภาพขบวนองค์กรชุมชนในการ

พัฒนาชุมชนท้องถิ ่น เป็นการสนับสนุนให้ขบวนองค์กร 

ชมุชนทกุระดบั ทัง้ทีเ่ปน็กลไกการดำเนนิขบัเคลือ่น ในลกัษณะ 

ต่างๆ  เช่น  คณะอนุกรรมการประสานงานขบวนองค์กร 

ชุมชนภาค  คณะทำงานเชิงประเด็น   กองเลขานุการจังหวัด/

งานประเด็น  เป็นต้น   องค์กรชุมชน  เครือข่ายองค์กรชุมชน   

สภาองค์กรชุมชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้   สรุปบทเรียน 

และกำหนดทิศทาง/แผนงาน ในการพัฒนากลไกและขบวน           

องค์กรชุมชน ร่วมกันพัฒนาความรู้ความสามารถในการคิด         

วิเคราะห์และบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  รวมถึงทักษะใน

การเชื่อมโยงและบูรณาการการการทำงานร่วมระหว่างขบวน

องค์กรชุมชนและการทำงานร่วมกับภาคีพัฒนาในพื้นที่



[  44  ]   แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พ.ศ. 2558 – 2560)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  [  45  ]

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การประสานความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้อง

เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน

นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนโยบาย

เป็นการปรับกระบวนงานและความสัมพันธ์การทำงานร่วมกับ 

ขบวนองค์กรชุมชนและภาคีให้สอดรับกับแนวทางการพัฒนา

ทีใ่ชพ้ืน้ทีเ่ปน็ตวัตัง้และองคก์รชมุชนเปน็แกนหลกั   โดยมพีืน้ที ่

รูปธรรมเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการขับเคลื่อน

งานระหว่างองค์กรชุมชน  ภาคประชาสังคม และหน่วยงาน          

ภาคีที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่และผลักดันสู่ 

ระดับนโยบายสาธารณะ   มีกลไกความร่วมมือ ของขบวน                   

องค์กรชุมชน และภาคีที่เอื้อต่อการพัฒนา  โดยองค์กรชุมชน 

เปน็แกนหลกัภายใตว้ถิวีฒันธรรมของชมุชนทอ้งถิน่  และมกีาร 

สื่อสารประชาสัมพันธ์ที่เท่าทันสถานการณ์สามารถเข้าถึง 

กลุ่มเป้าหมาย 

  

• ภาคีความร่วมมือสนับสนุนการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นจัดการ 

ตนเอง

2.1 ผนึกพลังเครือข่ายภาคีพัฒนาในการขับเคลื่อนนโยบาย        

สาธารณะ เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เป็นการจัดความ              

สัมพันธ์การทำงานร่วมระหว่างขบวนองค์กรชุมชน พอช. และ 

ภาคีพัฒนาในการหนุนเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการ

ผลักดันเชิงนโยบายสาธารณะ

 2.1.1 พัฒนากลไกความร่วมมือ เป็นการประสาน         

สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาในมิติต่างๆ  เพื ่อ                   

ขับเคลื่อนงาน หรือการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิง  

โครงสร้างผ่านเครือข่าย และขบวนการในรูปแบบต่างๆ  เช่น  

สภาปฏิรูปแห่งชาติ  เครือข่ายพลเมืองปฎิรูปประเทศไทย  

เป็นต้น   โดยมีการกำหนดบทบาทและแผนการทำงานร่วมที่

ชัดเจน 

 2.1.2 สรา้งพืน้ทีร่ปูธรรมความรว่มมอื   เปน็การปฏบิตั ิ

การรว่มในพืน้ทีร่ะหวา่งขบวนองคก์รชมุชน  พอช. และภาคพีฒันา  

โดยมกีารกำหนดพืน้ที/่ประเดน็ในการขบัเคลือ่นงานรว่มกนั   ซึง่ 

เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการบูรการการทำงาน 

ร่วมกัน  พร้อมทั้งมีการกำหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงที ่

ชัดเจน

 2.1.3 สง่เสรมิบทบาทการพฒันา ของภาคประชาสงัคม   

เป็นการจัดกลไกการทำงานร่วมระดับพื้นที่ในการหนุนเสริม 

และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น   โดยใช้ประเด็นปัญหาร่วมทั้งในเชิง 

พืน้ทีแ่ละเชงิภมูนิเิวศนใ์นการขบัเคลือ่นใหเ้กดิการมสีว่นรว่มใน

การพัฒนาสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง

2.2  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น สู่ประชาคม 

อาเซียน  เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนากระบวน 

การเรียนรู้ให้กับชุมชนท้องถิ่น  เพื่อเตรียมความพร้อม และ 

เสริมสร้างความเข้มแข็ง  โดยให้ความสำคัญกับมิติด้านสังคม             

และวฒันธรรมในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน   ซึง่ตอ้งมกีารปรบั 

ตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและเป็นโอกาสในการที่  

ชมุชนทอ้งถิน่จะเชือ่มโยงการพฒันาในมติติา่งๆ ทีก่วา้งขวางและ 

หลากหลาย   

 2.2.1 สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนท้องถิ่น            

เป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปรับตัว 

และเตรยีมพรอ้มใหก้บัชมุชนทอ้งถิน่   เพือ่ใหรู้เ้ทา่ทนัและพรอ้ม 

รับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในการเข้าสู่ประชาคมอาเชียน 

ในทุกมิติ  ทั้งด้านเศรษฐกิจ   สังคมและวัฒนธรรม   การเมือง 

และความมั่นคง   

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
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 2.2.2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ระหว่างชุมชนท้องถิ่น เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชุมชนท้องถิ่นภาย          

ในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่เขต                     

เศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาและ 

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร   

เป็นการพัฒนาและยกระดับองค์กรให้เป็น “องค์กรแห่งการ  

เรียนรู้”ด้านการสนับสนุนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน   

โดยปรับระบบบริหารจัดการ   มีการกระจายการจัดการสู่พื้นที่

อย่างเป็นระบบ ปรับระบบงานสนับสนุน เพื่อหนุนเสริมให้เกิด 

งานเชิงคุณภาพ   

 • ระบบข้อมูลและสารสนเทศงานชุมชนทันสมัย 

   พร้อมใช้

 •  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กร

 • บุคคลมีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานอย่างมี 

            ความสุขและมีประสิทธิภาพ

3.1 ยกระดับการใช้ข้อมูลสารสนเทศ สู่องค์ความรู้เพื่อการ        

พฒันาชมุชนทอ้งถิน่ และการสือ่สาร เพือ่สรา้งการเปลีย่นแปลง   

โดยชุมชนท้องถิ่นเป็นเจ้าของและใช้ข้อมูลในการทำงานพัฒนา  

สามารถจัดการความรู้จากการปฏิบัติและความรู้จากภายนอก        

เป็นองค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่สามารถใช้ในการ     

ขยายผลงานพัฒนาที่ครอบคลุมกว้างขวางขึ้น ชุมชนท้องถิ่น           

และภาคีพัฒนาสามารถเข้าถึงและเลือกใช้ความรู้และเทคโน 

โลยีได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม

 3.1.1 ส่งเสริมให้มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ 

พัฒนาชุมชนท้องถิ่น เป็นการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐาน 

ข้อมูลองค์กรชุมชน  เครือข่ายองค์กรชุมชน   สภาองค์กรชุมชน  

และประเด็นงานพัฒนาด้านต่างๆ เช่น  ที่อยู่อาศัย  ที่ดินทำกิน  

สวัสดิการชุมชน เป็นต้น เป็นระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ที่มี 

ความทนัสมยั เปน็ปจัจบุนัและพรอ้มใชง้าน   พรอ้มทัง้สนบัสนนุ 

ให้ขบวนองค์กรชุมชนมีความรู้และทักษะในการใช้ประโยชน์ 

ขอ้มลูสารสนเทศเพือ่ดำเนนิงาน  และตดิตามผลการเปลีย่นแปลง 

ที่เกิดขึ้นในพื้นที่  ตลอดจนประสานเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล 

กับภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง  

 3.1.2 สรา้งองคค์วามรูท้ีม่คีณุภาพ   สง่เสรมิใหม้กีารจดั 

ทำชุดองค์ความรู้ที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น   

จดัการความรูจ้ากการปฏบิตั ิ ถอดบทเรยีนกรณพีืน้ทีร่ปูธรรมที่

ประสบความสำเร็จเพื่อขยายผล   ประสานความร่วมมือกับ 

สถาบันการศึกษา นักวิชาการ ในการค้นหาองค์ความรู้ชุมชน 

ผ่านการศึกษาวิจัย  เพื่อยกระดับสู่การปฎิบัติได้อย่างเหมาะสม

กับบริบทของชุมชนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่  

 3.1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง พัฒนานักสื่อสารชุมชนและเพิ่ม 

ช่องทาง  รูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายกว้างขึ้น  เพื่อให้งาน

พัฒนาชุมชนที่ชุมชนเป็นแกนหลักเป็นที่รับรู้ของสาธารณะ               

ทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

3.2  บริหารจัดการองค์กรสู่ธรรมาภิบาล   มุ่งเน้นการวางราก

ฐานการพัฒนาให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาว  

ทัง้ในสว่นขององคก์ร พอช. และองคก์รชมุชนในทกุระดบั  ซึง่เปน็ 

พื้นฐานสำคัญในการพัฒนาองค์กรและชุมชนให้เกิดความน่า          

เชื่อถือและยอมรับการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

มีความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้  ประกอบด้วย

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
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 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พ.ศ. 2558 – 2560)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  [  47  ]

 3.2.1 เพิ่มคุณภาพในระบบบริหารจัดการที่ด ี   การปรับปรุง/พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการและการ                              

สนบัสนนุการพฒันาขบวนองคก์รชมุชนใหม้คีวามคลอ่งตวั  รวดเรว็  มปีระสทิธภิาพ  และไดม้าตรฐาน  ทบทวนและลดความซำ้ซอ้น 

ของขั้นตอนการทำงาน  วางระบบการกระจายอำนาจ  การติดตามตรวจสอบและการบริหารจัดการความเสี่ยง   ตลอดจนเพิ่มขีด 

สมรรถนะของส่วนงานในการพัฒนารูปแบบการบริหาร  และกระบวนการทำงานให้มีคุณภาพ   มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่             

เหมาะสมมาใช้สนับสนุนการทำงานด้วยความคล่องตัว  โปร่งใส  และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 3.2.2 สร้างระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของขบวนองค์กรชุมชนในทุกระดับ สนับสนุนการกระจายอำนาจ             

และการบริหารจัดการให้แก่ขบวนองค์กรชุมชนในทุกระดับอย่างโปร่งใส   พัฒนา และเสริมสร้างกลไกการตรวจสอบ

ถ่วงดุลทุกระดับในชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมทั้งในระดับชุมชน ตำบล จังหวัด และประเทศ เป็นการสร้างระบบการ

บริหารจัดการที่ดีที่รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง  อันเป็นรากฐานสำคัญของ        

การสร้างธรรมาภิบาลในชุมชนท้องถิ่น

3.3  บรหิารและพฒันาศกัยภาพบคุลากร เปน็การพฒันาผูป้ฏบิตังิานใหม้คีวามรูค้วามสามารถ และทกัษะการทำงานทีห่ลากหลาย 

สร้างทีมทำงานที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากร

มคีวามรูค้วามสามารถ   มทีกัษะการทำงานทีห่ลากลาย  ทำงานเปน็ทมี  มคีวามรบัผดิชอบ  มคีณุธรรม  จรยิธรรม   สามารถพฒันาตนเอง   

พัฒนาระบบเพื่อบรรลุเป้าหมายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
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 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พ.ศ. 2558 – 2560)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  [  47  ]

5.3  ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

1. การพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง               

สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบที่ 

พัฒนาไปสู่การจัดการตนเอง

• ขบวนชุมชนสามารถแก้ไขปัญหา เพื่อ 

สร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของ 

ชุมชนท้องถิ่น

• ขบวนชุมชนทุกระดับ (ตำบล จังหวัด  

ภาค) มีศักยภาพ และความสามารถใน 

การบริหารจัดการงานและบริหารขบวน

• ตำบล / เมอืง ทีม่กีารพฒันาชมุชนทอ้งถิน่ 

อย่างเป็นรูปธรรม(เศรษฐกิจและทุน 

ชุมชน  การจัดการที่ดิน  การพัฒนาที่อยู่ 

อาศัย ฯลฯ)  1,200 ตำบล

•ตำบล/เมืองที่มีแผนพัฒนาชุมชนท้อง 

ถิ่น และกลไกกลางในการจัดการร่วมกัน 

1,200 ตำบล

•จังหวัดที่มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์          

การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สู่การจัดการ 

ตนเอง 77  จังหวัด

•พื้นที่ปฏิบัติการมีการพัฒนาคุณภาพ          

ของขบวนองค์กรชุมชน ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 70

•ผู้นำที่เข้าสู่กระบวนการพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่นและได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

90,000 คน

2. การประสานความร่วมมือกับชุมชน

ท้องถิ่น และภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับ       

สนุนความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน   

นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 

และนโยบาย

• ภาคีความร่วมมือสนับสนุนการฟื้นฟู 

ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง

•พื้นที่ปฏิบัติการความร่วมมือที่มีการ         

บูรณาการการทำงานร่วมหรือมีประเด็น

สาธารณะร่วม 77 พื้นที่/ประเด็น

3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

องค์กร  

• ระบบข้อมูลและสารสนเทศงานชุมชน

ทันสมัย พร้อมใช้

• เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ขององค์กร

• บุคลากรมีความรู้ความ สามารถปฏิบัติ

งานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ

•พื้นที่รูปธรรมที่มีชุดองค์ความรู้ในการ       

สื่อสารสู่สาธารณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

•ความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริหาร 

จัดการ พอช. และขบวนองค์กรชุมชน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

•บุคลากรใน พอช. ที่ได้รับการพัฒนา 

ศักยภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
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 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พ.ศ. 2558 – 2560)
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[  50  ]   แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พ.ศ. 2558 – 2560)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  [  51  ]

1. ชุมชนตามที่ได้บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551

 • ชุมชน   หมายความว่า   กลุ่มประชาชนที่รวมตัวกัน  โดยมีผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน   เพื่อช่วยเหลือ 

หรือสนับสนุนกัน   หรือทำกิจกรรมอันชอบด้วยกฏหมายและศีลธรรมร่วมกันหรือดำเนินการอื่นอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของ

สมาชิก  มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีระบบการบริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้

 • ชุมชนท้องถิ่น   หมายความว่า   ชุมชนที่อยู่ร่วมกันในพื้นที่หมู่บ้านหรือตำบล

 • ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม   หมายความว่า  ชุมชนท้องถิ่นซึ่งเกิดขึ้นก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  2540

 • องค์กรชุมชน  หมายความว่า  องค์กรซึ่งเป็นการรวมของชุมชน  ชุมชนท้องถิ่น  หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม  ซึ่ง             

จดแจ้งการจัดตั้งตามพระราชบัญญัตินี้    ทั้งนี้ไม่ว่าประชาชนจัดตั้งกันขึ้นเองหรือโดยการแนะนำหรือสนับสนุนของหน่วยงาน 

ของรัฐ  เอกชน  หรือองค์กรพัฒนาเอกชน

2. ชุมชนตามที่ได้บัญญัติไว้ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 

พ.ศ. 2543

 • ชุมชน   หมายความว่า   กลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกันและมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างเป็นปกติ และต่อเนื่อง  

โดยเหตุที่อยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันหรือมีอาชีพเดียวกันหรือประกอบกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันหรือมีวัฒนธรรมความ

เชื่อหรือความสนใจร่วมกัน

 • องค์กรชุมชน   หมายความว่า กลุ่มคนที่มีระบบการบริหารจัดการที่สมาชิกของชุมชนจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการ ร่วมกัน   

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ  พัฒนาอาชีพ  เพิ่มรายได้  พัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม หรือพัฒนา 

ชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในกลุ่ม

 • เครือข่ายองค์กรชุมชน หมายความว่า กลุ่มองค์กรชุมชนที่มีการรวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกระทำกิจกรรม

อย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อประโยชน์ขององค์กรชุมชนในกลุ่มนั้น

ภาคผนวก ก คำนิยามเกี่ยวกับองค์กรชุมชน
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การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    ประกอบด้วย

 1.  กลุ่มเป้าหมายหลัก

  1.1  องค์กรชุมชน

  1.2  เครือข่ายองค์กรชุมชน

  1.3  ประชาสังคม

   1.3.1  กลุ่มคนที่ทำงานสาธารณะ

   1.3.2  องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)

 2.  ภาคีความร่วมมือ

  2.1  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อบต.  อบจ.  เทศบาล

  2.2  ท้องที่  กำนัน   ผู้ใหญ่บ้าน  กรรมการหมู่บ้าน

  2.3  หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ในระดับนโยบาย  ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด อำเภอ) /พัฒนาสังคม

        และความมั่นคงมนุษย์จังหวัด/รัฐวิสาหกิจ/สถาบันการศึกษา/ผู้ตรวจการกระทรวง

 3.  หน่วยงานกำกับดูแล

  3.1  คณะกรรมการสถาบัน/คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ 

  3.2  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  3.3  สำนักงบประมาณ/คณะกรรมาธิการ

  3.4  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

  3.5  สำนักงาน  ก.พ.ร.

 4.  เจ้าหน้าที่ พอช.

 จากการวิเคราะห์ผู้กลุ่มมีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการเปรียบเทียบความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินงาน

ขององค์กร (คุณค่าที่องค์กรส่งมอบให้)  พบว่า   ยังมีช่องว่าง (Gap) หรือข้อจำกัดเกิดขึ้น    ซึ่งได้มีการเสนอแนวทาง/วิธีการ 

ในการลดช่องว่างดังกล่าว  ดังนี้

ภาคผนวก ข การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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1. กลุ่มเป้าหมายหลัก

1.1 องค์กรชุมชน 1) พอช. ต้องทำงานผ่านผู้นำชุมชนใน       

ขณะที่ ผู้ น ำชุ มชนทุ ก ระดั บ  ยั ง ไม่  

หลากหลาย

2) กลไกในการประสานงานและการ 

สื่อสาร  ทั้งผู้ปฏิบัติ  ภาคีความร่วมมือ 

และองค์กรชุมชนยังไม่ทั่วถึง 

3) องค์กรชุมชนยังไม่รู้สึกว่าเป็นเจ้าของ

การพัฒนา

4) ข้อมูลดิบที่ เก็บไว้ในพื้นที่ยังไม่ได้           

นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและ             

ขาดกลไกในการบริหารจัดการระบบฐาน

ข้อมูลชุมชน 

5) กระบวนการติดตามประเมินผลยังไม่ 

ต่อเนื่องและไม่สามารถเป็นเครื่องมือ 

ในการพัฒนา

6) ขาดการวางเป้าหมายร่วมในขบวน         

องค์กรชุมชน และขาดความเข้าใจใน         

ก ร ะบวนการดำ เนิ นก า ร ให้ บ ร รลุ  

เป้าหมาย  

7) ความพร้อมขององค์กรชุมชนต่อการ 

รองรับนโยบาย

1) พัฒนากลไกการทำงานร่วมกันทั้งใน 

ระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ที่มีองค์        

ประกอบจากหลายภาคส่วนและเป็น 

ที่ยอมรับ

2) จดัระบบขอ้มลูทีเ่ปน็มาตรฐาน มคีวาม 

ทนัสมยั และมกีารเชือ่มโยงระหวา่งขบวน 

องค์กรชุมชนและองค์กรเพื่อสนับสนุน 

การทำงาน

3) ชุมชนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 

เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน ในทุก 

ระดับ  

4) ปรับเปลี่ยนวิธีคิดขององค์กรชุมชน    

และภาคีพัฒนา ที่ให้องค์กรชุมชนเป็น 

แกนหลัก

1.2 เครือข่ายองค์กรชุมชน 1) ให้เครือข่ายเกิดการพัฒนาศูนย์ข้อมูล

ท้องถิ่น/ศูนย์การเรียนรู้

2) ให้เครือข่ายเกิดการพัฒนาแกนนำคน 

รุ่นใหม่และเสริมศักยภาพแกนนำคน 

รุ่นเก่า

3) การพัฒนากิจกรรมและหนุนเสริมที่ 

ต่อเนื่องในระดับพื้นที่

4) การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในทศิทาง/

เป้าหมาย/การทำงานร่วมกัน

5) การพัฒนาคน/กลไก/เครื่องมือในการ 

ติดตามประเมินผล

6) การสร้างความร่วมมือกับ อปท. และ 

พัฒนาแผนร่วมกัน

7) การสร้างระบบข้อมูล เพื่อสนับสนุน 

การทำงานร่วมกันของเครือข่าย

1) เชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรชุมชนและ 

ภาคีความร่วมมือในทุกระดับ

2) เกิดศูนย์ประสานงานเครือข่าย 

องค์กรชุมชนในระดับจังหวัด (คน,ข้อมูล  

เครื่องมือ,ระบบการบริหาร,จัดการ)

3) เครือข่ายองค์กรชุมชนมีระบบการ 

บริหารจัดการที่ดี เป็นที่ยอมรับของทุก 

ภาคส่วนในทุกระดับ  

4) เกิดการพัฒนายกระดับผู้นำ การ 

สร้างคนรุ่นใหม่ และการสร้างกระบวน 

การเรียนรู้การจัดการความรู้ 

5) เกิดการเชื่อมโยงแผนงานขององค์กร 

ชุมชน ท้องถิ่น สู่การจัดทำแผนบูรณการ

ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องว่าง (Gap)/ข้อจำกัด แนวทาง/วิธีการ

8) สร้างความพร้อมและรูปธรรมงาน       

พัฒนาของเครือข่ายในการผลักดันเชิง 

นโยบายต่อรัฐบาล

1.3 ประชาสังคม

     1.3.1 กลุ่มคนที่ทำงานสาธารณะ

     1.3.2 องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)

1) การกำหนดเปา้หมายรว่มในการพฒันา 

ชุมชนท้องถิ่น

2) ระบบการสื่อสารและสนับสนุนข้อมูล

แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

3) ระบบการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน

4) ระบบการติดตามประเมินผล และ 

พัฒนาร่วมกัน

5) การพัฒนาพื้นที่ รูปธรรมที่แก้ ไข 

ปัญหาร่วมกัน

6) การสร้างระบบบริหารจัดการพื้นที่ 

ร่วมกัน

7) การยกระดับการทำงานขององค์กร 

ชุมชนสู่ระดับสากล 

1) สร้างพื้นที่ ในการขับเคลื่อนงาน                  

ร่วมกันระหว่างองค์กรชุมชน และภาค         

ประชาสังคมในการแก้ปัญหาในระดับ 

พื้นที่

2) เกิดคณะทำงานร่วม 3 ฝ่าย (องค์กร 

ชมุชน   เครอืขา่ยองคก์รชมุชน  ภาคประชา 

สังคม) ภายใต้วิถีวัฒนธรรมของชุมชน 

ท้องถิ่น

2. ภาคีความร่วมมือ

2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. 

อบจ. เทศบาล

2.2 ท้องที่  กำนันผู้ใหญ่บ้าน  กรรมการ 

หมู่บ้าน

2.3 หนว่ยงานภาครฐัตา่งๆ ระดบันโยบาย

สว่นกลางและสว่นภมูภิาค (จงัหวดั อำเภอ) 

/พมจ./รัฐวิสาหกิจ/สถาบันการศึกษา/

ผู้ตรวจการกระทรวง

2.4 องค์กรอิสระ เช่น  สสส.  สกว. 

สปสช. สช. สทบ. สภาพัฒนาการเมือง 

องค์การมหาชน

2.5 สถาบันการเงินของรัฐ/หน่วยงาน 

ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ  การเงิน 

การคลัง  ธนาคาร

1) ขาดระบบการจัดการที่ชัดเจนและ 

ต่อเนื่อง

2) ขาดระบบการสื่อสาร ทำความเข้าใจ 

ในกระบวนการทำงาน

3) การนำเครื่องมือมาใช้ประโยชน์สนับ 

สนุนการทำงานในพื้นที่

4) วิธีการจัดการงบประมาณที่สอดคล้อง

กับความต้องการของพื้นที่

5) กฎหมาย  ระเบียบที่ไม่เอื้อ/สนับสนุน 

การทำงานในพื้นที่

6) มีกลไกร่วมเชื่อมโยงพื้นที่ปฏิบัติการ 

ของ อปท.

1) มีระบบการประสานงานเชื่อมโยงกับ

ภาคี

2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา    

องค์กรชุมชนได้รับการแก้ไขให้เหมาะสม

3) องค์กรชุมชนได้รับการสนับสนุน 

ส่งเสริมในการพัฒนาในด้านต่างๆ โดย 

ภาคี

4) องค์กรชุมชนมีบทบาทร่วมในการ 

พัฒนาท้องถิ่น

5) วิธีจัดการงบประมาณสอดคล้องกับ 

ความต้องการของพื้นที่

6) สำนักงานจังหวัดสนับสนุนกระบวน 

การจัดทำแผนของภาคประชาชน

7) กำหนดพื ้นท ี ่ปฏ ิบ ัต ิการและการ 

ทำงานร่วมกัน เพ่ือยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ 

สู่ระดับนโยบายสาธารณะ
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8 )  ชุ ม ชนมี ส่ ว น ร่ ว ม ก ำหนดก า ร 

พัฒนาท้องถิ่น (เป็นภาคีหุ้นส่วนงาน 

พัฒนา) เปลี่ยนแปลงวิธีการสนับสนุน 

การบริหารงบประมาณของรัฐ  มีความ 

สัมพันธ์ร่วมกันในแนวราบ

3. หน่วยงานกำกับดูแล

3.1 คณะกรรมการสถาบัน/

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

1) ระบบข้อมูล การสื่อสาร และประชา 

สัมพันธ์ให้เข้าใจบทบาท 

2) การเปิดพื้นที่ให้คณะกรรมการ/อนุ 

กรรมการได้เห็นผลการทำงาน 

3) การจัดความสัมพันธ์การทำงาน  เช่น 

การประชุมสัญจร ในพื้นที่ หรือการเข้า 

ร่วมประชุมในกิจกรรมต่างๆ

4) ความสัมพันธ์คณะกรรมการสถาบัน/ 

อนุกรรมการ  ผู้ปฏิบัติงาน  ภาคีความ 

ร่วมมือ

1) หน่วยงานที่กำกับดูแลเข้าใจบทบาท 

การทำงานของขบวนองค์กรชุมชน

2) การมีส่วนร่วมในการกำหนดตัวชี้วัด      

จากพืน้ทีข่ึน้มาและสามารถวดัผลของการ 

ทำงานด้านการพัฒนาองค์กรชุมชนได้

3.2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์

1) การมีเวทีประชุมร่วมฝ่ายบริหาร 

ระหว่าง พอช. และ พม.อย่างน้อยปีละ 

1 ครั้ง

2 )  การรายงาน/ข้อมูลข่ าวสารใน 

ระดับพื้นที่

3.3 สำนักงบประมาณ/คณะกรรมา 

ธิการ

1) การสรา้งกระบวนการเรยีนรู ้เปา้หมาย 

ภารกิจร่วมกัน   

2) การเปิดพื้นที่และกิจกรรมสำคัญ ของ 

พอช. ให้สำนักงบประมาณ/กรรมาธิการ  

ได้เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ภารกิจงานของ 

พอช. ในระดับพื้นที่/ประเด็นงานต่างๆ

3.4 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1) การสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับภารกิจ 

พอช.

2) การพัฒนาเจ้าหน้าที่/องค์กรชุมชน     

ในการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ

ร่วมกัน

3.5 สำนักงาน ก.พ.ร. 1) สร้างความเข้าใจการทำงานของ 

พอช.

2) ปรับความสัมพันธ์ โดยเชิญ ก.พ.ร.      

เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
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