โครงการสานพลังประชารัฐจังหวัดรณรงค์สร้างเสริมสังคมสุขภาวะแบบองค์รวม
(ปลุกพลังประชาคมจังหวัด...เปลี่ยนไทย ระยะที่ 2)
 องค์กรผู้เสนอและรับผิดชอบ
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
 องค์กรภาคีร่วมดาเนินการ
1) สานักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.)
2) ศูนย์ประสานภาคีการพัฒนาจังหวัด (ศปจ.) 76
3) ศูนย์ประสานภาคีการพัฒน ากทม. (ศปก.)
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แห่ง
แห่ง

หลักการและเหตุผล
1.สุขภาวะสังคมแบบองค์รวม
พระไพศาล วิสาโลพระนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาคนสาคัญท่านหนึ่งของสังคมไทย ได้ให้คาอธิบายเรื่อง
สุขภาวะแบบองค์รวมไว้ว่า
คาว่า“สุขภาวะ”ได้เปิ ดมิติมุมมองจากเดิมที่เคยให้ความสาคัญ เรื่องสุขภาพในความหมายที่เป็นเพียง
“การดูแลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ” ให้กว้างขวางขึ้น
“สุขภาพ” ในความหมายที่ขยายคลุมไปถึง “สุขภาวะ” นั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องของสุขภาพทางกายเท่านั้นแต่
ยังครอบคลุมถึงมิติอื่นๆ ของชีวิตอีกด้วย
ดังที่ได้ทราบกันดีว่าปัจจุบัน คาว่า “สุขภาวะ” ได้มีการจาแนกออกไปเป็นหลายด้าน ได้แก่ สุขภาวะทาง
กาย สุขภาวะทางสังคม สุขภาวะทางจิตและสุขภาวะทางปัญญาหรือทางจิตวิญญาณ
สุ ข ภาวะทางกายหมายถึ ง การที่ มี สุ ข ภาพทางกายดี มี ปั จ จั ย สี่ พ อเพี ย งแก่ ก ารด าเนิ น ชี วิ ต ไม่ เป็ น
โรคขาดอาหารไม่เจ็บป่วยด้วยโรคภัยใดๆ มีสวัสดิภาพในชีวิต ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีคือ ปราศจากมลภาวะ
เป็นต้น
สุขภาวะทางสังคมหมายถึง การมีสวัสดิภาพที่ราบรื่น กลมกลืนทั้งในระดับครอบครัว ในระดับชุมชนไป
จนถึงสังคมได้รับการเคารพ ได้รับการเอื้อเฟื้อเกื้อกู ล มีการช่วยเหลือเจือจุนกัน เรียกว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่
อบอุ่นครอบครัวเข้มแข็ง ซึ่งเชื่อมโยงกับสุขภาวะทางจิต
สุขภาวะทางจิต หมายถึง การที่มีจิตปลอดพ้นจากความทุกข์ ไม่เครียด มีอารมณ์ในเชิงบวก เช่นความ
เมตตา ความผาสุก ปลอดพ้นจากโรคจิต หรือว่าโรคประสาท หรือความบีบคั้นทางจิตใจ
สุขภาวะทางปัญ ญาหมายถึง การที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิต สามารถวางจิต วางใจได้อย่าง
ถูกต้องคิดดี คิดเป็นและเห็นตรง จนกระทั่งสามารถแก้ไขปัญหาชีวิต หรือแก้ปัญหาการทางานได้ด้วยตัวเอง
ทั้งสี่ประการนี้ นอกจากจะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะทาให้ผู้คนได้มีความสุขความสบาย มีความสงบร่มเย็น
แล้ว ยังจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สาคัญให้สังคมมีความอยู่เย็นเป็นสุข
2.กระแสความเคลื่อนไหวสร้างสังคมสุขภาวะ
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ในสุขภาวะทั้ง 4 มิติดังกล่าวข้างต้น สุขภาวะทางสังคมนับเป็นภาวะแวดล้อมที่สาคัญที่สุดในการเอื้อให้
เกิดสุขภาวะมิติอื่นๆ
การสร้างสังคมสุขภาวะแบบองค์รวม นับเป็นเรื่องเดียวกันกับการพัฒ นาสังคมอย่างยั่งยืนอัน ควรเป็น
เป้าหมายสูงสุดในเชิงอุดมคติของการพัฒนาของทุกประเทศและทุกชุมชนท้องถิ่น
ในประเทศไทย มีการเคลื่อนไหวเสริมสร้างสังคมสุ ขภาวะตามแนวคิดนี้อย่างเด่นชัด นับ ตั้งแต่เริ่มการ
ขับเคลื่อนขบวนการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้นมา โดยมีองค์กรที่เป็นหัวหอกสาคัญๆ ได้แก่ สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุขแห่งชาติ(สวรส.) สานักงานปฏิรูปสุขภาพแห่งชาติ(สปรส.) สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ(สสส.) สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) และสานักงานปฏิรูป(สปร.) ลลล
ระหว่างปี 2545-2548 สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา(LDI)สสส. และเครือข่ายประชาคมจังหวัด 35
พื้นที่ ได้ดาเนินการทดลองนาร่องโครงการวิจัยและพัฒ นาชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่ (Health Public Life :
HPL) เพื่อบุกเบิกประเด็น”สุขภาวะทางสังคม”ในระดับพื้นที่ภาคสนามกันอย่างจริงจัง
โครงการดังกล่ าวมี แนวคิด พื้ น ฐานว่ า สั งคมสุ ข ภาวะเป็ น สั งคมที่ ซึ่ งผู้ ค นทุ ก ภาคส่ ว น ทุ ก วงการ ทุ ก
ระดับชั้น ต่างตื่นตัวและเอาธุระกับเรื่องส่วนรวม มีสานึกในการพึ่งพาตนเอง มีจิตสาธารณะและมีจิ ตอาสา พร้อม
เสียสละเพื่อส่วนรวมและการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
โครงการลได้พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพของชุมชนท้องถิ่น ประชาสังคมและพลเมืองใน
พื้นที่ ได้พัฒนาเทคนิคกระบวนการในการกาหนดประเด็นสาธารณะและริเริ่มการขับเคลื่อนอย่างมีพลัง ควบคู่ไป
กับการพัฒนาศักยภาพผู้นา วิทยากรกระบวนการและนักวิจัยประเมินผลประจาถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งต่อมา
ได้ รั บ การกล่ า วขานกั น ว่ าเป็ น โครงการหนึ่ ง ที่ ได้ ช่ ว ยวางรากฐานแนวคิ ด และเครื อ ข่ า ยก าลั งคน “ผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลง(change agents)”ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปสุขภาพ การปฏิรูปสังคมและการปฏิรูปประเทศมา
จนถึงปัจจุบัน
3.เครือข่ายปฏิรูปสังคมสุขภาวะในระดับพื้นที่
แม้ว่าจะมีความเคลื่อนไหวปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปการกระจายอานาจปกครองและการ
ปฏิรูประบบสุขภาพ ลลล เคียงคู่กันมาร่วม 20 ปี นับตั้งแต่ปี 2538 ในขณะที่การปฏิ รูปด้านต่างๆมีผลสาเร็จที่
เป็นรูปธรรมค่อนข้างน้อย แต่ขบวนปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติกลับสร้างผลสะเทือนการเปลี่ยนแปลงออกไปในวง
กว้างและกลายเป็นต้นแบบของการปฏิรูประบบต่างๆของประเทศ
ทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาของศ.นพ.ประเวศ วะสี ว่าด้วยการสานพลังสามส่วนในการเคลื่อนเรื่อง
ยากๆ อันได้แก่ พลังทางความรู้ พลังทางสังคมและพลังทางนโยบาย ได้รับการพิสูจน์ ยอมรับและนาไปพัฒนาปรับประยุกต์ใช้ในการทางานปฏิรูปสังคมในระดับต่างๆอย่างกว้างขวาง
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในฐานะเครื่องมือสาหรับกระบวนการพั ฒนานโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม
(Participatory Healthy Public Policy Process :PHPPP) ที่กาหนดไว้ในพรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550ให้
เป็นภารกิจประจาทุกปีของสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ได้รับการนาไปปรับใช้ในประเด็นอื่นๆใน
หลายวงการ อาทิ สมัชชาปฏิรูป สมัชชาองค์กรชุมชน สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ สมัชชาเด็กและเยาวชน สมัชชา
ผู้ชมผู้ฟังของไทยพีบีเอส สมัชชาชนเผ่า สมัชชาสตรี สมัชชาพลเมือง ลลล
ในระยะ 5 ปี หลัง ประเทศไทยมีการเคลื่อนไหวขององค์กรและผู้นาภาคธุรกิจในระดับชาติ ที่มีความ
ห่วงใยบ้านเมืองและเข้าใจปัญหาสังคม เข้ ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น โดยเริ่มจากเครือข่ายภาค
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ธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจ CSR สภาหอการค้าไทย เครือข่ายและองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น
(ประเทศไทย) เครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคม ลลล การเคลื่อนไหวดังกล่าวได้นามาสู่การสานพลังครั้งสาคั ญระหว่าง
ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมในระดับชาติ ภายใต้ แผนงาน/ชุดโครงการ“ปลุกพลัง..เปลี่ยนไทย”(Inspiring
Thailand) โดยมีสสส.ร่วมเป็นภาคีหลัก
ต่อมา ได้เกิดปรากฎการณ์ใหม่ที่กระบวนการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนอันหลากหลาย ต่างกรรม ต่าง
วาระ ต่างวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีการเชื่อมโยงและประสานการเคลื่อนไหวท่ามกลางวิกฤติการณ์บ้านเมือง
หลายระลอก ได้กลายเป็น สหเครือข่ายที่มีเป้าหมายใหญ่ร่วมกันคือการปฏิรูปประเทศ-ปฏิรูปสังคมสุขภาวะซึ่ง
เครือข่ายเหล่านี้มีทั้งที่เป็นเครือข่ายเชิงประเด็น เครือข่ายเชิงพื้นที่และเครือข่ายระดับชาติ
แต่ปัญหาที่เป็นอุปสรรคสาคัญต่อการปฏิรูปเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะโดยรวม คือโครงสร้างความสัมพันธ์
ทางดิ่งในสังคมไทยที่มีมาช้านาน อันส่งผลต่อความเหลื่อมล้า ความไม่เป็นธรรม และระบบอุปถัมภ์ ดังนั้นในการ
ขับ เคลื่อนการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆของสหเครือข่ายทางสังคมจาเป็นต้องร่วมกันฝ่าด่านสาคัญนี้ไปให้ ได้
เสียก่อน จึงต้องร่วมมือรวมพลังกันรณรงค์ เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิดและจิตสานึกของผู้คนในสังคมให้มี ”ความเป็น
พลเมือง”มากยิ่งขึ้น กล่าวคือ มีจิตสานึกที่พึ่ งตนเอง จิตสานึกสาธารณะที่ใส่ใจปัญหาส่วนรวม รักหวงแหนสมบัติ
สาธารณะ และมีจิตอาสา ซึ่งก็คือการเสริมสร้างจิตสานึกในการจัดการตนเองในทุกๆด้านนั่นเอง
อย่ างไรก็ตาม เมื่ อเปรีย บเที ย บกับ ขนาด ความรุน แรงและความหลากหลายสลั บซับ ซ้อ นของปัญ หา
บ้านเมือง ตลอดจนเมื่อเปรียบเทียบกับพลังอานาจรัฐรวมศูนย์ที่เข้ามาแทรกแซงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและการเมืองการปกครองอยู่เป็นระยะๆในประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ต้องยอมรับความจริงว่า โดยรวมแล้ว
พลังภาคพลเมืองยังคงอยู่ห่างไกลอีกมาก จากสภาวะที่จะสร้างดุลอานาจต่อรองเพื่อนาไปสู่การปฏิรูปโครงสร้า ง
ความสัมพันธ์ทางสังคมและโครงสร้างกฎหมายซึ่งเป็นอานาจรัฐส่วนบนได้จริง
ดังนั้นงานส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของเครือข่ายปฏิรูปประเทศ –ปฏิรูปสังคมสุขภาวะ ยังคงเป็น
ภารกิจสาคัญที่จะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป
4.แผนงานปลุกพลัง..เปลี่ยนไทย
ในปี 2557-2559 สสส.และองค์กรภาคีพันธมิตรได้ร่วมกันขับเคลื่อนแผนงาน”ปลุกพลัง..เปลี่ยนไทย”
(INSPIRING THAILAND) ประกอบด้ ว ยชุ ด โครงการในการร่ ว มรณรงค์ เสริ ม สร้ า งแรงบั น ดาลใจในการ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่มิติใหม่ รวม5โครงการ ได้แก่
1)โครงการกระบวนการจัดทาเป้าหมายร่วมแห่งชาติ (Shared Purpose , Shared Vision.) หรือ “ปลุก
พลังประชาคมจังหวัด..เปลี่ยนไทย”รับผิดชอบโดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีปและสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา มุ่ง
สร้างให้ มีค วามเป็ น เอกภาพของเครื อข่ายภาคประชาสั งคมในทุกจังหวัด ในการขับเคลื่ อนผลั กดั นการพั ฒ นา
ประเทศในระยะยาว
2)โครงการไปลุกพลังการสื่อสาร..เปลี่ยนไทย รับผิดชอบโดยดร.วิลาสินี อดุลยานนท์และสสส.สานัก
สื่อสารสาธารณะ มีเป้าหมายในการรณรงค์ค่านิยมพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการมุ่งสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์การ
พัฒนาประเทศ
3)โครงการ”ปลุกพลังผู้นามิติใหม่..เปลี่ยนไทย” รับผิดชอบโดยรศ.ดร.อนุช าติ พวงสาลีและทีมงาน
จินตปัญญาศึกษา มุ่งส่งเสริมเครือข่ายผู้นาการเปลี่ยนแปลงระดับต่างๆที่มีอยู่
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4)โครงการ”ร้อยพลัง..เปลี่ยนไทย” รับผิดชอบโดย คุณวิเชียร พงศธร มูลนิธิคนไทยและคุณวิชัย อัศรัสกร
แห่งสภาหอการค้าไทย มุ่งสนับสนุนการลงมือปฏิบัติการเปลี่ยนประเทศด้วยมือประชาชนคนเล็กคนน้อยที่มีความ
ใฝ่ฝันอันยิ่งใหญ่เพื่อบ้านเมืองในขอบเขตทั่วประเทศ และ
5)โครงการ “ผนึกพลังขับเคลื่อนภาคพลเมือง สู่ประเทศไทยมิติใหม่” รับผิดชอบโดย ดร.วณี ปิ่นประทีป
และสานักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ มุ่งประสานระหว่างโครงการในแผนงานและขบวนการปฏิรูปของ
ภาคประชาชนอื่นๆ เพื่อให้เกิดผลสะเทือนการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในด้านจิตสานึกและวิธีคิดของคนไทย
บัดนี้ โครงการต่างๆในชุดโครงการนี้ ได้สิ้นสุดลงเป็นส่วนใหญ่แล้ว ซึ่งแต่ละโครงการกาลังจัดทาสรุป
รายงานผลการดาเนินงานและเตรียมการขับเคลื่อนโครงการต่อเนื่อง
5. ทุนทางสังคม ในระยะที่ 1 เชิงกระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ : พลังการขับเคลื่อนงานเชิงรุกที่
ผ่านมา
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนงาน ได้ประสานความร่วมมือกับ
องค์กรภาคีคือ สานักงานประสานการพัฒนาเพื่อสังคมสุขภาวะ (สปพส.) เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและประชาคม
จังหวัด (ศูนย์ประสานภาคีการพัฒนาจังหวัด - ศปจ.) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อ
การปฏิรูปประเทศไทย (UNTR) และสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม (Civicnet) โดยมีกระบวนการ
หรือเส้นทางที่นาไปสู่เป้าหมายในแต่ละภารกิจที่มีความเชื่อมโยงกันดังต่อไปนี้
1) จัดทาวัตถุประสงค์ร่วมแห่งชาติของคนไทย อันประกอบด้วย เป้าหมายร่วมแห่งชาติ ซึ่งเป็น
เป้าหมายของการพัฒนา วิสัยทัศน์ประเทศ และค่านิยมพื้นฐานของสังคมไทยที่จะนาพาสู่ความสาเร็จ โดยเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง ประกอบด้วย
1.1) การเตรียมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรแต่ละจังหวัด
ก่อนเริ่มดาเนินโครงการในพื้นที่โดยเตรียมทั้งด้านเนื้อหาสาระ กระบวนการ และการ
บริหารจัดการ โดยการเตรียมการดังนี้
 จั ด เวทีถอดบทเรี ยนวิทยากรกระบวนการโครงการจั ด ท าเป้า หมายร่ วม
แห่งชาติ โดยเชิญวิทยากรกระบวนการที่มีประสบการณ์ในการทาวิสัยทัศน์
จังหวัดและขับเคลื่อนงานประเด็นต่างๆ มาอย่างยาวนานในแต่ละภูมิภาค
ของประเทศ จานวน 42 คน ร่วมกันวางแนวทางการดาเนินงานและทิศทาง
ในการพัฒนาวิทยากรกระบวนการระดับจังหวัดที่จะทาหน้าที่ในการระดม
ความคิ ด เห็ น จากทุ ก ภาคส่ ว นในเวที วิสั ย ทั ศ น์ จั งหวัด เพื่ อ ประมวลเป็ น
เป้าหมายร่วมของจังหวัด
 จัดเวทีอบรมวิทยากรกระบวนการ “การจัดทาเป้าหมายร่วมของจังหวัด
ในอีก 20 ปีข้างหน้า” จานวน 4 เวที ใน 4 ภาค โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม
รวมทั้งสิ้น 360 คน มีขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกวิทยากรกระบวนจั งหวัด
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1.2)

1.3)

ละ 5 คน โดยให้ศูนย์ประสานภาคีพัฒนาจังหวัด (ศปจ.) และในการอบรม
ได้มีการจาลองกระบวนการจัดเวทีเป้าหมายร่วมจังหวัดในอีก 20 ปีข้างหน้า
มีขั้นตอนการนาเสนอข้อมูลทางสถิติ Fact and Figure ของจังหวัดเพื่อให้
เห็ นความจริงของจังหวัด และแบ่งกลุ่มอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็ นต่อ
ปัญหาและสถานการณ์รวมทั้งแนวโน้มในจังหวัด จากนั้นจึงร่วมกันวิเคราะห์
สถานการณ์ แ ละแนวโน้ ม ก่ อ นจะวาดภาพอนาคตในอี ก 20 ปี ข้ า งหน้ า
(Scenario) การกาหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 6 ด้าน และ high light
เป้าหมายที่สาคัญที่สุดมา 2 เป้าหมาย จากกระบวนการจาลองดังกล่าวจึงให้
แต่ละจังหวัดได้ออกแบบเวทีและวางแผนปฏิบัติการในจังหวัดของตัวเอง
การจัดเวทีเป้าหมายร่วมระดับจังหวัด 77 เวที โดยแต่ละจังหวัดได้ประสานงาน
กับหน่วยงาน เครือข่าย องค์กร และกลุ่มคนที่มีบทบาทในการพัฒนาจังหวัด มาเข้า
ร่วมเวทีจัดทาเป้าหมายร่วมของจังหวัดในอีก 20 ปี ข้างหน้า
สาหรับการเตรียมการเพื่อจัดเวทีจะมีผู้ที่มีบทบาทหลัก คือ ผู้ประสานงานที่
ทาหน้าที่เชื่อมประสานกับกลุ่มคนในจังหวัด นักจัดการข้อมูล ที่ทาหน้าที่รวบรวม
ข้อมูลของจังหวัด Fact and Figure แต่ละด้านเพื่อนาเสนอเป็นข้อมูลให้กับผู้เข้าร่วม
ในเวที และวิทยากรกระบวนการ ซึ่งทาหน้าที่อานวยการประชุมให้เกิดการอภิปราย
แลกเปลี่ยน วิเคราะห์แนวโน้มร่วมกัน และร่วมกันกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาทั้ง
6 ด้าน ประมวลเป็นภาพเป้าหมายร่วมของจังหวัดในอีก 20 ปีข้างหน้า ที่จะต้องไป
ให้ถึง
ในการดาเนินการของแต่ละจังหวัดจะมีความแตกต่ างกัน ขึ้นอยู่กับความ
พร้อมและลักษณะของพื้นที่ เช่น จังหวัดสมุทรสงครามมีการแบ่งโซนพื้นที่และจัดทา
เวทีระดับตาบลก่อน และจัดเวทีใหญ่อีกหนึ่งครั้งเพื่อนาเสนอเป้าหมายร่วมจังหวัด
และยุทธศาสตร์ภาคประชาชนต่อหน่วยงานราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง บางจังหวัดมี
การจัดเวทีร ะดับอาเภอมาก่อน และบางจังหวัดใช้วงพูดคุยกับหน่วยงาน องค์กร
และกลุ่มประเด็นต่างๆ เป็นเวทีย่อยๆ ก่อนจะจัดเวทีใหญ่เพื่อให้ได้เป้าหมายในการ
พัฒนาจังหวัดร่วมกัน
กระบวนการสรุปสังเคราะห์ โดยแต่ละจังหวัดประมวลข้อมูลการระดมความคิดจาก
เวทีจัดทาเป้าหมายร่วมจังหวัด และระดมความเห็นผ่านแบบสารวจความเห็นต่อ 3
ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) เป้าหมายร่วมของปวงชนชาวไทย (2) เป้าหมายการพัฒนา
จังหวัดใน 20 ปีข้างหน้า และ (3) อุปนิสัยและค่านิยม...เพื่อเปลี่ยนไทย อีกจังหวัดละ
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200 ชุด โดยได้พัฒนาระบบกรอกข้อมูลผ่านโปรแกรม ldidb.com โดยนักจัดการ
ข้อมูลแต่ละจังหวัดสามารถคีย์ข้อมูลหรือให้ทาแบบสอบถามผ่านมือถือได้ ปัจจุบันมี
การบันทึกแบบสอบถามไปแล้วกว่า 8,000 ชุด จากนั้นทีมนักวิชาการจะนาข้อมูล
การระดมความคิดการจัดทาเป้าหมายร่วมของจังหวัด และการระดมความเห็นผ่าน
แบบสารวจ นามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อยกร่างเอกสารสรุปความฝันอันยิ่งใหญ่
ของคนไทย
2) เวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย (TD Forum) เป็นเวทีวิชาการที่กาหนดจัดเป็นประจาทุกเดือน
เพื่อปรึกษาหารือ พัฒนาศักยภาพ ยกระดับความเข้มแข็งขององค์กรและเครือข่ายภาคประชาสังคม โดยมุ่งเน้น
เป็นเวทีประสานงานและระดมความคิดในการกาหนดจังหวะก้าวการทางานปฏิรูปนโยบายร่วมกับภาครัฐและการ
ปฏิ บั ติ ก ารปฏิ รู ป จริ ง ในภาคสนาม การก าหนดหั ว ข้ อ ในเวที ข องแต่ ล ะเดื อ นจะเกี่ ย วข้ อ งกั บ สถานการณ์
ระดับประเทศซึ่งเป็นประโยชน์สาหรับการวิเคราะห์ทิศทางของประเทศที่จะนาไปเป็นข้อมูลร่วมในการวิเคราะห์
ทิศทางของจังหวัดทีก่ าลังระดมความคิดในการจัดทาเป้าหมายร่วมของจังหวัด โดยมีประเด็นต่างๆ ดังนี้
2.1) เวที TD Forum ครั้งที่ 1 เรื่อง “ประเทศไทย พ.ศ. 2575”
: โครงการ กระบวนการจัดทาเป้าหมายร่วมแห่งชาติ (Shared
Purpose , Shared Vision.) สาระสาคัญคือ ภาพรวมของการ
ทาวิสัยทัศน์และเป้าหมายการปฏิรูปของ สปช. วาระของการ
ปฏิ รูป และการพั ฒ นา และแนวคิ ดสมั ช ชาคุ ณ ธรรมแห่ งชาติ
และการแลกเปลี่ยนสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปที่ได้รับ
ความสนใจจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ
2.2) เวที TD Forum ครั้ ง ที่ 2 เรื่ อ ง “เจตนารมณ์ ข อง (ร่ า ง)
รั ฐธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม่ ” จั ดประชุ มวาระพิ เศษ ตั ว แทนจาก
ประชาคม 77 จั ง หวั ด ร่ ว มอภิ ป รายถึ งเจตนารมณ์ ข องร่ า ง
รั ฐ ธรรมนู ญ ใหม่ ใน 4 ด้ า นที่ ส าคั ญ ตั้ ง ค าถามถึ ง ที่ ม าและ
บทบาทของ สมัชชาพลเมือง และ สมัชชาคุณธรรม จะเป็นจริง
ได้อย่างไรในเชิงปฏิบัติ
2.3) เวที TD Forum ครั้งที่ 3 เรื่อง “ภาคประชาสังคมกับกลไก
สร้ า งพลเมื อ งให้ เ ป็ น ใหญ่ ” กล่ า วถึ ง สมั ช ชาพลเมื อ งกั บ
การพั ฒ าจั ง หวั ด และสภาตรวจสอบภาคประชาชนกั บ
เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ และมีการระดมความคิดเห็นต่อทั้ง 2
ประเด็น
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2.4)

2.5)

2.6)

2.7)

เวที TD Forum ครั้ ง ที่ 4 เรื่ อ ง "สมั ช ชาพลเมื อ ง : พื้ น ที่
สาธารณะเพื่ อ เสริ ม สร้ า งพลั งพลเมื อ ง" มี ก ารเสวนาเรื่อ ง
สมัชชาพลเมืองที่ไม่ต้องรอรัฐธรรมนูญ และการระดมความคิด
ต่อการสร้างสมัชชาพลเมืองด้วยพลังเครือข่ายที่เป็นเวทีทั้งกึ่ง
ทางการและไม่เป็นทางการเพื่อให้ทุกคนในจังหวัดเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน
เว ที TD Forum ค รั้ ง ที่ 5 เรื่ อ ง "รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง
ราชอาณาจักรไทย และ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การปฏิรูป" ว่าด้วยสาระสาคัญของรัฐธรรมนูญ โดยสมาชิกสภา
ปฏิรูป ที่ให้ ความส าคัญ กับความเป็นพลเมือง และการปฎิรูป
กฎหมายต่ า งๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากรั ฐ ธรรมนู ญ ดั ง กล่ า ว มี ก าร
อภิปรายแลกเปลี่ยนในหั วข้อ ภาคประชาสังคมกับการสานต่อ
ภารกิจการปฎิรูปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ และได้มีการ
ระดมความคิ ด เรื่ อ ง “สั ม มาชี พ เต็ ม แผ่ น ดิ น ” มี ก ารเสนอ
ความคิดเชิงรูปธรรม ซึ่งจะเป็นประเด็นที่นาไปพูดคุยกันต่อใน
เวทีระดับจังหวัด
เวที TD Forum ครั้ ง ที่ 6 ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การใช้
โปรแกรมบั น ทึ ก ฐานข้ อ มู ล ” ซึ่ งจั ด อบรมให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่
สารสนเทศของศูนย์ประสานภาคีเพื่อการพัฒนาจังหวัด (ศปจ.)
ทั้ ง 77 จังหวัด ๆ ละ 2 คน เพื่ อ ให้ ส ามารถจั ดท าข้อ มู ล ที่ จ ะ
น าเสนอในเวที จั ด ท าเป้ า หมายร่ ว มของจั ง หวั ด ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภ าพ เห็ นความส าคัญ ของฐานข้อมูล กับ ยุท ธศาสตร์
เป้ า หมายร่ ว มจั ง หวั ด และประเทศ ให้ แ นวทางในการเก็ บ
ฐานข้ อ มู ล องค์ ก รชุ ม ชน ข้ อ มู ล วิ ท ยากรกระบวนการ ข้ อ มู ล
พลเมืองจิตสาธารณะ และรวบรวมข้อมูลแบบสารวจความเห็น
บัน ทึกผ่ านโปรแกรมข้อ มูล ออนไลน์ และเพิ่ม เติมแก้ไขได้ เพื่ อ
ความถูกต้องสมบูรณ์
เวที TD Forum ครั้งที่ 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “โปรแกรม
ฐานข้อมูลองค์กรชุมชนเข้มแข็ง : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ” จัด
ให้ กับผู้ ป ระสานงานหลั กและเจ้าหน้าที่ ส ารสนเทศ ของศูน ย์
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2.8)

2.9)

ประสานภาคีเพื่อการพัฒนาจังหวัด (ศปจ.) ทั้ง 77 จังหวัด ซึ่ง
ก่ อ นหน้ านี้ ได้ มี ก ารจั ด อบรมการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผ่ านโปรแกรม
ฐานข้อมูลจานวน 4 เวที 4 ภาค ซึ่งบางจังหวัดยังไม่พร้อมจึงได้
จัดเวทีเพื่อทบทวน ฝึกปฏิบัติและให้ข้อแนะนาเพิ่มเติมเพื่อให้
การจัด ท าฐานข้ อ มูล องค์ กรชุ มชนและการจั ดท าข้ อมู ล ต่างๆ
สามารถนาเสนอได้ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเป็นประโยชน์กับ
การจัดเวทีเป้าหมายร่วมของจังหวัด
เวที TD Forum ครั้ ง ที่ 8 เรื่ อ ง "(ร่ า ง) เจตนารมณ์ แห่ ง
รัฐธรรมนูญ ทางเลือกการจัดทารัฐธรรมนูญจากภาคประชา
สังคม" มีการวิเคราะห์สถานการของการเมืองการปกครองใน
ประเทศไทย และการเปลี่ ย นแปลงที่ ท าให้ ต้ องมี รัฐ ธรรมนู ญ
มาแล้วหลายฉบับ และภาคประชาสังคมมีทางเลือกใดบ้างที่จะมี
ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท ารั ฐ ธรรมนู ญ ในปั จ จุ บั น นอกจากนี้
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป ประธานสถาบันชุมชนท้องถิ่น
พัฒนา (LDI) ได้เสนอการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อชุมชนท้องถิ่น
และประชาสังคม ภายใต้กระแสนโยบายประชารัฐ 4 แผนงาน
คือ เวทีประชารัฐอาเภอ เวทีประชารัฐจังหวัด เครื อข่ายสื่อสาร
รณรงค์ และการสนั บ สนุน กลาง ซึ่งขณะนี้ ทิ ศทางการปฏิ รูป
เศรฐกิ จ จากฐานรากก าลั งเกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ จั งหวั ด ต่ า งๆ และ
ตัวแทนประชาคมจังหวัดต้องมีบทบาทในการขับเคลื่อนร่วมกับ
การจัดทาเป้าหมายร่วมของจังหวัด
เวที TD Forum ครั้ ง ที่ 9 เรื่ อ ง "ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ
เจตนารมณ์ โ ดยข่ า ยงานภาคประชาสั ง คม" ขณะที่ ร่ า ง
รัฐธรรมนู ญ ฉบั บ อ.มีชัย ฤชุพันธ์ กาลั งเป็ นที่จับ ตามองของ
สังคม ที่ประชุมจึงได้มีเวทีแลกเปลี่ยนและเสนอความคิดในการ
ร่างรั ฐ ธรรมนู ญ ของภาคประชาชนเองและได้ มี ก ารรวบรวม
ความคิ ด จากเครื อ ข่ า ยในแต่ ล ะภู มิ ภ าคเพื่ อ เสนอไปยั ง
กรรมาธิ ก ารร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ ช่ ว ยกั น เติ ม เต็ ม การร่ า ง
รัฐ ธรรมนู ญ ครั้ งนี้ และส าหรั บ การขั บ เคลื่ อ นเวที ก ารจั ด ท า
เป้าหมายร่วมแห่งชาติ ได้มีการเสนอแนวคิดการสร้างเศรษฐกิจ
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ฐานรากบนฐานวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น 77 จังหวัด มีการระดม
ความคิดความเห็นร่วมกัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่การจัดทา
วิสัยทัศน์แต่ละจังหวัดให้ความสนใจ
2.10) เวที TD Forum ครั้ ง ที่ 10 ประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร “ปลุ ก
พลังพื้ น ที่ด้วยการรณรงค์ออนไลน์ ” เป็นการจัดประชุมต่อ
ยอดจาก "ปลุกพลังสื่อสาร...ปลุกพลังพื้นที่" โดยมีผู้เข้าร่วมเป็น
ตั ว แทนจาก ศปจ.ที่ มี ค วามเข้ ม แข็ งด้ า นสื่ อ ออนไลน์ ใน 27
จังหวัด เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพในการใช้ สื่ อ ออนไลน์ เป็ น พื้ น ที่
กลางให้ เกิ ด พื้ น ที่ รู ป ธรรมในการระดมทรั พ ยากรและความ
ร่วมมือ ขยายผลจากการสื่อสารออนไลน์ในจังหวัดไปยังพื้นที่
อื่นๆ โดยอาศัย Mass Media นากรณีศึกษาที่ประสบผลสาเร็จ
ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศมาสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนงานในพื้นที่
ได้อย่างคล่องตัว
2.11) เวที TD Forum ครั้งที่ 11 เรื่อง "ข่ายงานสังคมสุขภาวะกับ
การปฏิรูปความเข้มแข็งฐานราก" และการนาเสนอแง่คิดใน
เรื่อง มองไปข้างหน้า อนาคตการเมืองภาคพลเมืองไทย ซึ่งต้อง
เผชิญกับวิกฤตต่างๆ คนทางานในพื้นที่ต้องมีศักยภาพในการ
รับมือกับวิกฤต อ่านสถานการณ์และทิศทางได้ และได้มีการ
นาเสนอการขับเคลื่อนขบวนปฏิรูปสังคมสุขภาวะ ซึ่งเป็นภารกิจ
ระยะยาวของข่ายงานชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม และก้าว
ต่อไปของการปฏิรูปที่เน้นการสร้างเสริมเครือข่ายสังคมสุขภาวะ
ในระดับพื้นที่ นาไปสู่การปฎิรูปและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
เฟ้ น หาวิ ท ยากรกลุ่ ม จั งหวั ด และวิ ท ยากรกลุ่ ม อ าเภอ เพื่ อ
เสริมสร้างศักยภาพรับมือกับนโยบายประชารัฐที่รัฐบาลกาลังทา
อยู่
2.12) เวที TD Forum ครั้ ง ที่ 12 เรื่ อ ง “การลงประชามติ ร่ า ง
รัฐธรรมนูญ 2559 กับท่าทีของข่ายงานประชาคมจังหวัด"
กล่าวถึงก้าวต่อไปของการขับเคลื่อนขบวนการสมัชชาสุขภาพที่
เน้นโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมแนวราบ และการมีเวที
อาสาประชารัฐที่จะมาช่วยในการเปลี่ ยนโครงสร้างทางสังคม
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ส าหรับ ประเด็ น ของร่างรั ฐ ธรรมนู ญ มี ก ารกล่ าวถึ งหลั ก การ
ส าคั ญ ในร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ และความเหมาะสมกั บ สั ง คมไทย
เทียบเคียงกับหลักสากล และบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญในหลาย
เรื่องยังต้องมีการตีความ ดังนั้น ร่างรัฐธรรมนูญจะเพียงพอต่อ
การขับเคลื่อนการปฏิรูปหรือไม่นั้น ยังเป็นคาถามใหญ่ และใน
การขับเคลื่อนนั้นอยู่ที่ภาคปะชาสังคมต้องเข้มแข็ง
3) จัดทาข้อมูล และแผนที่องค์กรชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบและทุนทางปัญญาสาหรบการพัฒนา
สังคมที่ยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ ในการจัดทาและพัฒนาระบบฐานข้อมูล “องค์กรชุมชน” ประกอบด้วยการออกแบบ
โปรแกรม จัดทาคู่มือ และติดตั้งโปรแกรม ในขณะที่นักจัดการข้อมูลและนักสารสนเทศจากศูนย์ป ระสานงานภาคี
เพื่อการพัฒนา (ศปจ.) 77 จังหวัด รวม 154 คน ประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่ดาเนินงานด้าน
การพัฒนาชุมชนแต่ละจังหวัด มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ และพัฒนา
ศักยภาพในการใช้โปรแกรมในการรวบรวม จัดกลุ่ม แสดงผลการรายงานหลากหลายรูปแบบและประมวลผลอย่าง
รวดเร็ว เช่น ตาราง กราฟ แผนภาพ เป็นต้น ภายหลังการติดตั้งโปรแกรม ได้มีการจัดฝึกอบรมใน เวทีฝึกปฏิบัติ
“การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล ศปจ.” ในแต่ละภาค ทั้ง 4 ภาค และ จัดเวที “โปรแกรมฐานข้อมูลองค์กรชุมชน
เข้มแข็ง : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อให้บุคลากรในแต่ละจังหวัดสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอข้อมูลในเวที
ระดับจังหวัดได้
ข้อมูลที่เป็นผลจากการดาเนินงานครั้งนี้ รวบรวมจากฐานข้อมูลขององค์กรภาคี และบันทึกฐานข้อมูล
เข้าระบบโปรแกรม โดยมีข้อมูลหลัก 3 ประเภท ได้แก่ (1) องค์กรชุมชน จานวน 175,474 องค์กรชุมชน (2) วิทยากร
488 คน (3) พลเมืองจิตอาสา 2,080 คน และระบบฐานข้อมูลยังมีการบันทึกเพิ่มเติมจาก ศปจ.แต่ละจังหวัด โดยมี
การบันทึก แก้ไข และเรียกรายงานข้อมูลระดับจังหวัด รวมทั้งเชื่อมโยงฐานข้อมูลในระดับประเทศอีกด้วย
4) การศึกษาเปรียบเทียบการกาหนดวิสัยทัศน์ -เป้าหมายการพัฒนาประเทศและคุณธรรมค่านิยมพื้นฐานของคนในชาติต่างๆ กรณีศึกษา 5 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร์
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ สหพันธรัฐเยอรมนี และสหราชอาณาจักร โดยสรุปผลการศึกษาปัจจัยที่นาไปสู่การจั ดทา
เป้าหมายร่วมแห่งชาติไว้ทั้งหมด 9 เรื่อง
(1) ประวัติศาสตร์ การรวมตัวกันเพื่อสร้างชาติและการนาพาประเทศผ่านพ้นวิกฤตในต่างๆ
(2) การเมืองการปกครอง แนวคิดที่สะท้อนสภาพสังคมและวัฒ นธรรมทางการเมือง อัน
นาไปสู่ทิศทางการบริหารและการพัฒนาประเทศ
(3) ผู้นาประเทศ วิสัยทัศน์ของผู้นาในระบบการปกครองในแต่ละแบบที่แตกต่างกัน การทา
หน้าที่กากับทิศทางของประเทศสะท้อนบุคลิกของผู้นา
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(4) การฟื้นฟูประเทศ ในช่วงวิกฤตจะทาให้เห็ นถึงการวางแผนรับมือกับปัญหา และการ
วางรากฐานของประเทศเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจไปพร้อมกัน
(5) แนวคิด/คาสอนทางศาสนา หลักคิดพื้นฐานที่มีการสืบทอดต่อกันมา ไม่ว่าจะเป็นคาสอน
ของขงจื้อ คติธรรม 7 ประการ ล้วนเกี่ยวข้องกับการสร้างครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศ
(6) ทิศทางประเทศ แต่ละประเทศมีทิศทางและเป้าหมายไม่ต่างกัน แต่ใช้ถ้อยคาภาษาที่
แตกต่างกัน นาไปสู่การวางนโยบายที่แตกต่างกัน
(7) สื่อมวลชน เสรีภาพของสื่อมวลชนในแต่ละประเทศแตกต่างกัน และการสื่อสารก็เป็นส่วน
หนึ่งในการสร้างบรรยากาศของประเทศ
(8) ยุทธศาสตร์และแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม การสร้างคุณธรรมหรือค่านิยม
ร่วมของประชาชน ทั้งการวางแนวนโยบายและพัฒนาเข้าไปในระบบการศึกษาและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
(9) ระบบการศึกษา ทุกประเทศมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษาจานวนมาก ทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษาเน้นระเบียบวินัย สอดแทรกคุณธรรมและมุ่งสู่ผลดีเลิศ
สาหรับ “เป้าหมายร่วมแห่งชาติ ” โดยสังเคราะห์ จากเป้าหมายร่วมของจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัด
นามาประมวลเป็นวิสัยทัศน์ของประเทศและเป้าหมายการพัฒนาประเทศใน 20 ปีข้างหน้า สรุปเป็นภาพรวมได้
ดังนี้
1) ด้านเศรษฐกิจ : เป็นประเทศกลุ่มรายได้สูงของโลก ประชาชนหายจน
เป้าหมาย
(1) GDP/หัว 250,000บาท/หัว (1,000,000 บาท/ครัวเรือน/ปี)
(2) หนี้สินครัวเรือนเฉลี่ยไม่เกิน 200,000 บาท
(3) จานวนประชากรยากจนไม่เกินร้อยละ 5
2) ด้านสังคม : สังคมไม่เหลื่อมล้า ชุมชนเข้มแข็ง แรงงานต่างชาติเป็นระเบียบ
เป้าหมาย
(1) กลุ่มประชากรรายได้สูงสุดและต่าสุด 20% แรก มีรายได้ต่างกันไม่เกิน 10 เท่า
(2) มีชุมชน (องค์กรชุมชน) เข้มแข็งอย่างน้อย ร้อยละ 60
(3) แรงงานต่างชาติร้อยละ 80 อยู่ในระบบระเบียบ และได้รับการดูแลที่ได้มาตรฐาน
3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ป่าไม้สมดุล ทรัพยากรสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมได้
คุณภาพ พลังงานยั่งยืน
เป้าหมาย
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(1) มีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 37
(2) มีป่าชุมชนไม่ต่ากว่า 5 ล้านไร่ และมีความเข้มแข็งร้อยละ 80
(3) อปท. ร้อยละ 80 มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการ
(4) ขยะอุตสาหกรรมร้อยละ 80 ไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม-ไม่ขัดแย้งกับชุมชน
ท้องถิ่น
(5) ไม่เกิดปัญหาขาดแคลนพลังงาน หรือความขัดแย้งจนถึงขั้นวิกฤติตลอดระยะเวลา 20 ปี
4) ด้านการเมืองการปกครอง : การเมืองเสถียร ราชการมีธรรมาภิบาล บ้านเมืองสงบสุข
เป้าหมาย
(1) การเมืองในระดับชาติไม่มีความขัดแย้งใหญ่อีกเลยตลอดระยะเวลา 20 ปี
(2) ดัชนีภาพลักษณ์ความโปร่งใสของประเทศ (CPI) เกิน 5.5
(3) ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ยุติลงโดยพื้นฐาน เหตุการณ์ร้ายไม่เกิน10ครั้ง/ปี
5) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม : คุณธรรมจริยธรรมฟื้นตัว ประเทศมีเกียรติภูมิ
เป้าหมาย
(1) คนไทยร้อยละ 60 ตื่นตัวและเฝ้าระวังปัญหาคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
(2) ประเทศไทยเป็นแชมเปี้ยนของโลกและภูมิภาคในเรื่องอาหาร น้าใจ รอยยิ้ม สุขภาพ
งานฝีมือ และความดีงาม ฯลฯ
ส าหรั บ บทเรีย นส าคัญ ของโครงการกระบวนการจัดท าเป้าหมายร่วมแห่ งชาติ (Shared Purpose ,
Shared Vision) เกิดจากเวทีถอดบทเรียนการทางานศูนย์ประสานงานภาคีการพัฒนาจังหวัด จัดเวที 4 ครั้ง ใน
แต่ละภาค โดยใช้เทคนิคการทบทวนหลังการปฏิบัติ (Retrospective technique) เน้นคาถามหลักๆ สาคัญ คือ
เหตุที่ไดเขามาเกี่ยวของ หรือ แรงจูงใจที่เขามาทางาน ความสาเร็จที่คาดหวังคืออะไร และอะไรคือความจริงที่
เกิดขึ้น ไดเรียนรูอะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นและมีข้อเสนออย่างไร กลุ่มเป้าหมายหลักของการถอดบทเรียน คือ ผู้
ปฏิ บั ติ จ ากศู น ย์ ป ระสานงานจั งหวัด ในแต่ ล ะภาค ประกอบด้ ว ย ผู้ ป ระสานงาน วิ ท ยากรกระบวนการ และ
นักวิชาการ ของแต่ละจังหวัด ค้นพบบทเรียนสาคัญในแต่เรื่อง ดังนี้
 แรงบันดาลใจของผู้ขับเคลื่อนงานทางสังคม คือ อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในชุมชน การ
แก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัด เพื่อนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงของประเทศ คนรุ่นใหม่ คนในชุมชน
สนใจ ใส่ใจเรื่องสาธารณะมากขึ้น และเริ่มลงมือทาให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนในทุกระดับ
 บทเรี ย นของการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ระสานงานภาคี พั ฒ นาจั ง หวั ด (ศปจ.) คื อ สถานที่ ตั้ ง
สานักงานโดยส่วนใหญ่ใช้สานักงานของเครือข่ายประชาสังคมที่ มีอยู่แล้ว เช่น สภาองค์กร
ชุมชน สานักงานประชาคมจังหวัด เป็นต้น ในการทางาน การจัดทาฐานข้อมูลจังหวัดพบว่า
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ข้อมูลของทางราชการไม่อัพเดท และในการสื่อสารออนไลน์ยังทาได้ระดับหนึ่ง โดยส่วนใหญ่
ต้องการพัฒนาศักยภาพแกนนาศูนย์ประสานงานและต้องการทรัพยากรในการทางาน
บทเรียนการทาเป้าหมายร่วมจังหวัด คือ การชวนคนมาเข้าร่วมเวทีทาได้ดีพอสมควร ข้อมูล
ที่นาเสนอในเวทีมีความน่าเชื่อถือ แม้ว่าบางจังหวัดจะสะท้อนว่าในขั้นตอนการจัดทาพบว่า
ข้อมูลบางอย่างไม่เป็นปัจจุบันและข้อมูลของแต่ละหน่วยงานในจังหวัดไม่ตรงกัน
การจัดเวทีเป้าหมายร่วมจังหวัด สู่เป้าหมายร่วมแห่งชาติ คือ ส่วนใหญ่ต้องการเวลาในการ
เตรียมจัดเวทีเป้าหมายร่วมของจังหวัดมากกว่านี้ และมีข้อเสนอให้มีการจัดเวทีย่อยๆ อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่โดยรวมแล้วต่างก็ประเมินว่าทีมงานที่จัด
เวทีมีการเตรียมความพร้อมได้ดี มีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันทางาน และมีข้อเสนอให้มีการจัด
เวทีที่สามารถยกระดับและมีการพัฒนาศักยภาพของคนทางาน

สาหรับในด้านผลลัพธ์และผลกระทบต่อเนื่องจากโครงการนี้ ได้เกิดปรากฎการณ์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
ขบวนขับเคลื่อนของโครงการที่มีศูนย์ประสานภาคีการพัฒ นาจังหวัด (ศปจ.) ทั่วประเทศ เมื่อรัฐบาลประกาศ
นโยบายสานพลั งประชารั ฐ เพื่ อ เศรษฐกิ จ ฐานราก เมื่ อวัน ที่ 20 กั น ยายน 2558 ท าให้ ศปจ.ทั้ ง 77 จังหวั ด
กลายเป็นกลไกประสานงานของประชารัฐในระดับพื้นที่โดยเคียงคู่ไปกับศาลากลางจังหวัดไปโดยปริยาย เนื่องจาก
นโยบายเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของรัฐบาล เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายของโครงการ
ปลุกพลัง..เปลี่ยนไทย ที่มุ่งการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม
แต่ทว่าการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลมักมีลักษณะที่รวดเร็วและทาพร้อมกันทีเดียวทุกพื้นที่ทั้งประเทศ ดังนั้น
จึงเป็นทั้งโอกาส ความท้าทายและความเสี่ยงต่อกระบวนการทางานของภาคประชาสังคมในเวลาเดียวกัน
6. กระแสนโยบายประชารัฐกับปัจจัยทางบวก
ในระหว่างการด าเนิ น การของแผนงาน-โครงการชุด “ปลุ ก พลั ง..เปลี่ ย นไทย”ขององค์ ก รภาคี ได้ มี
ปรากฏการณ์ที่เกิดจากความริเริ่มของรัฐบาล คือการประกาศนโยบาย “สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก”
โดยมีความร่วมมืออย่างเป็นกิจจะลักษณะกับเครือข่ายภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายประชาคม
จังหวัดทั่วประเทศ อันเป็นพลังส่วนสาคัญของขบวนปลุกพลัง..เปลี่ยนไทย
การประกาศในเวที kick-off ที่ศูน ย์ประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์
จั น ทร์ โอชา เมื่ อ วัน ที่ 20 กัน ยายน 2558 ตามมาด้ ว ยชุ ดนโยบาย งบประมาณและโครงการกระตุ้ น และ
เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากคือชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางกระแสนโยบายประชารัฐเช่นนี้ เครือข่าย
ประชาคมจังหวัดได้เข้าไปมีบทบาทร่วมขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์ในการผลักดันการปฏิรูปสังคมสุขภาวะอันเป็น
ภารกิจระยะยาว
1) เครือข่าย ศปจ.ทั้ง77จังหวัด ได้ใช้จังหวะ-โอกาสในการเข้าร่วมขบวนการขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐ เพื่อเศรษฐกิจฐานรากกับ รัฐบาลและสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่ งชาติ (สทบ.) จน
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สามารถขยายเครือข่ายทีมวิทยากรกระบวนการประจาพื้นที่(วิทยากรประชารัฐอาเภอ) จานวน 980 ทีม 9,800
คน และทีมวิทยากรระดับครูฝึกจานวน 20 ทีม 200 คน
2) มีเครือข่ายร้านค้าประชารัฐสุ ขใจ สาหรับรองรับผลผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชน ในปั้มน้ามัน ปตท.ทุก
จังหวัดทั่วประเทศ จานวน 148 แห่ง
3) มีเครือข่ายร้านค้าสหกรณ์ชุมชนในปั้มน้ามันบางจาก จานวน 200 แห่ง
4) มีเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกของสมาพันธ์SMEไทยในจังหวัดต่างๆ จานวน 100 แห่ง
5) มีบุคลากรด้านจัดการฐานข้อมูลของ ศปจ.ทั่วประเทศ จานวนประมาณ 100 คน และนักจัดการ
ฐานข้อมูลโปรแกรมฟาร์มรักษ์สาหรั บเศรษฐกิจชุมชนระดับตาบลในเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง จานวน
373 คน
6) มีผู้แทนระดับแกนนาของศูนย์ประสานภาคีการพัฒนาจังหวัด(ศปจ.) ทั้ง 77 จังหวั ด ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการประชารัฐจังหวัด ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายและเครือข่ายระดับพื้นที่ทั่วประเทศ
7) คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐได้มีการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีประเทศ
ไทยจากัด และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด...จากัดขึ้นแล้วใน 5 จังหวัดได้แก่ ภูเก็ต เพชรบุรี เชียงใหม่
อุดรธานี และบุรีรัมย์ และกาลังจะขยายการจัดตั้งโดยครอบคลุมทั้ง 18 กลุ่มจังหวัด และ 76 จังหวัด ภายในสิ้น
ปี 2559 เพื่อให้เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
7. โครงการปลุกพลังประชารัฐจังหวัดฯระยะที่สอง
เนื่องจากนโยบายเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของรัฐบาล เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับภารกิจและ
เป้าหมายของโครงการปลุกพลัง..เปลี่ยนไทย ที่มุ่งการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท้องถิ่นและประชาสังคม แต่ทว่าการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลมักมีลักษณะที่รวดเร็วและทาพร้อมกันทีเดียว
ทุกพื้นที่ทั้งประเทศ ดังนั้นจึงเป็นทั้งโอกาส ความท้าทายและความเสี่ยงต่อกระบวนการทางานของภาคประชา
สังคมในเวลาเดียวกัน
ดังนั้ น เพื่อสานต่อและขยายผลจากโครงการระยะที่ 1 ให้ สามารถรับมือและทาให้ เกิด ประโยชน์จาก
นโยบายประชารั ฐ ของรั ฐ บาลให้ เต็ ม ที่ ม ากที่ สุ ด สิ่ งที่ ค วรต้ องเร่งท าให้ ทั น กั บ สถานการณ์ ท างนโยบายด้ าน
เศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลคือ การขยายกาลังผู้ปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้อย่างเพียงพอ พัฒนาเครือข่าย
โซเชี ย ลมี เดีย และการรณรงค์ อ อนไลน์ เพื่ อ หนุ น เสริม ให้ เกิด เวที การและเปลี่ ยนเรียนรู้จ ากตั ว อย่างรูป ธรรม
ความสาเร็จในพื้นที่ สร้างภูมิปัญญาติดแผ่นดิน
ปรั บ โครงสร้างความสั ม พัน ธ์ท างสั งคมในระดับ พื้น ที่จากโครงสร้างทางดิ่งระหว่างผู้ ป กครองกับผู้ ถู ก
ปกครอง มาเป็นความสัมพันธ์ในแนวระนาบที่เสมอกันในฐานะของพลเมืองกับเจ้าหน้าที่รัฐ ในขณะเดียวกันก็ต้อง
เร่งพัฒ นาศักยภาพของเครือข่าย ศปจ.ให้ มีขีดความสามารถในการจัดการกิจกรรมการเคลื่อนไหว ระบบงาน
สานักงานสนับสนุนและจัดการความสัมพันธ์เชิงเครือข่ายในพื้นที่อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
นอกจากนั้น ยังควรต้องพัฒนาต่อยอดระบบฐานข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูลทุนทางสังคม องค์ความรู้
และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน ศึกษาวิจัย ประเมินผลและพัฒนาสังคมในระยะ
ยาวอีกด้วย
8. โครงการสานพลังประชารัฐจังหวัด รณรงค์สร้างเสริมสังคมสุขภาวะแบบองค์รวม
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โครงการสานพลังประชารัฐจังหวัด รณรงค์สร้างเสริมสังคมสุขภาวะแบบองค์รวม คือ โครงการปลุกพลัง
ประชาคมจังหวัดล ในระยะที่ 2 ที่องค์กรภาคีร่วมขับเคลื่อนดาเนินการมาตั้งแต่ระยะแรก
โครงการนี้ ได้ออกแบบวางแผนโดยใช้หลักการในการอิงพลังและใช้ประโยชน์จากนโยบายและทรัพยากร
ของรั ฐ บาล เพื่ อเร่ งสะสมพลั งเครื อข่ายการปฏิ รูป ภาคสนาม ทุ กจังหวัด -อาเภอ โดยการหนุ น เสริม ภารกิจ ที่
สร้ างสรรค์ ข องรั ฐ บาลให้ เกิ ด กระบวนการเรี ย นรู้ร ะหว่ างผู้ น าชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และข้ า ราชการ ปรั บ โค รงสร้า ง
ความสัมพันธ์ทางสังคมสู่แนวระนาบ และเสริมสร้างจิตสานึกในการพึ่งตนเองในภาคประชาชนให้มากยิ่งขึ้น
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาและองค์กรภาคีที่ร่วมงานกันมาโดยใกล้ชิด ต่างมีความเชื่อมั่นว่า การดาเนิน
โครงการคู่ขนานไปกับการขับ เคลื่อนนโยบายประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลในครั้งนี้ จะสามารถ
เสริมสร้างพลังเครือข่ายการเปลี่ยนแปลงประเทศและสังคมไทยได้แบบก้าวกระโดดในระดับหนึ่ง
 วัตถุประสงค์ทั่วไป
สานพลังความร่วมมือภาคีที่ห ลากหลายแบบประชา-รัฐในพื้นที่ 76 จังหวัดและกทม. เพื่อสร้างสรรค์
ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมภายในให้เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงประเทศ และ เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง-สังคมสุขภาวะ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายเฉพาะ
1. พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นาชุมชนออนไลน์ในพื้นที่76จังหวัดและกทม.6โซน และสนับสนุนกิจกรรมการ
รณรงค์สร้างสังคมสุขภาวะ-สังคมเข้มแข็งระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางโดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายศูนย์ประสานภาคีก ารพัฒนาจังหวัดและกทม.
82 แห่ง เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปสังคมสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. จัดทาข้อมูลทุนทางสังคมที่จาเป็นสาหรับภารกิจการขับเคลื่อนการปฏิรูปสังคมสุขภาวะของเครือข่าย
ให้พอเพียงและมีความเป็นปัจจุบัน
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและประสานงานกลาง เพื่อสนับสนุนเครือข่ายประชาคมจังหวัด เพื่อการ
เสริมสร้างสังคมสุขภาวะทั่วประเทศ
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 กรอบความคิดรวบยอด

โครงการสานพลังประชารั ฐจังหวัดรณรงค์ สร้ างเสริมสังคมสุขภาวะแบบองค์ รวม : กรอบความคิดรวบยอด (LDI)
แผนงานที่1. พัฒนาศักยภาพกลุม่ ผู้นาชุมชน
ออนไลน์และรณรงค์สร้างสังคมสุขภาวะสังคมเข้มแข็งระดับพื้นที(่ Online/Offline)
แผนงานที่2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อ
เสริมสร้างสังคมสุขภาวะและการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยเชื่อมโยงศปจ.และ ศปก. 82 แห่ง

แผนงานที่4. พัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
และประสานงานกลาง

แผนงานที่3. จัดทาข้อมูลทุนทางสังคมเพื่อ
การปฏิรูปที่สาคัญให้เป็นปัจจุบนั

:ผลผลิต ผลลัพธ์:
1)ผู้นาชุมชนออนไลน์บนฐาน
จังหวัด (100 คน)
2)ประเด็นรณรงค์สาธารณะบน
ฐานจังหวัด(100เรื่อง)
3)ข้อมูลองค์กรชุมชน
(200,000องค์กร.)
4)ข้อมูลวิทยากรกระบวนการ
(10,000คน)
5)ข้อมูลผู้นาชุมชน
(50,000คน)
6)ข้อมูลพลเมืองจิตอาสา
(500,000คน)
7)องค์ความรู้/กรณีศึกษา
(5,000เรื่อง)

- ชีวิตสาธารณะ
ที่เข้มแข็ง
- สังคมสุขภาวะ
- สังคมเข้มแข็ง
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 วิธีดาเนินงาน
แผนงานที่ 1. พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นาชุมชนออนไลน์และรณรงค์สร้างสังคมสุขภาวะ-สังคมเข้มแข็งระดับ
พื้นที่ (Online/Offline)
กิจกรรมดาเนินการ/เป้าหมาย
1.1 จัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติการชุมชนออนไลน์ จานวน 80 คน
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ ศปจ.และ ศปก. 82 แห่ง ในด้านadmin.และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายผู้นาชุมชนออนไลน์หรือผู้ปฏิบัติการรณรงค์ จานวน 80 คน
จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรม(workshop and training) 3 ครั้ง ครั้งละ2วัน1คืน
เพื่ อ พั ฒ นาแนวคิ ด และเพิ่ ม พู น เทคนิ ค การท างานออนไลน์ ใหม่ ๆ จากกู รู ร ะดั บ ชาติ แ ละตั ว อย่ า งของจริ งใน
ต่างประเทศ รวมทั้งการสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันภายในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะ
ทุกๆ 3-5 เดือน
1.2 สนับสนุนกิจการ facebook twitter และออนไลน์ทุกรูปแบบของ ศปจ.และ ศปก. 82 แห่ง เพื่อ
การรณรงค์เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ ให้เกิดนาไปขยายผลการสื่อสารต่อในวงกว้าง โดยมีประเด็นสาธารณะสาคัญ
ของพื้นที่เป็นตัวตั้ง รวม 100 ประเด็น
แผนงานที่2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อการปฏิรูปสังคมสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน เชื่อมโยง ศปจ.
และ ศปก.82 แห่ง
กิจกรรมดาเนินการ/เป้าหมาย
2.1 พัฒ นาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคมทั่วประเทศ ในลักษณะ
ฐานข้อมูลที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ง่าย (open source) และเข้าถึงได้ทางเว็บ (web page) เพื่อนาไปสู่ระบบ
ร่วมพัฒนาและแหล่งเรียนรู้ในการทางานร่วมกับภาคประชาชน
1) พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลองค์กรชุมชน
2) พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลผู้นาเครือข่าย3ประเภทในพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่
(1) วิทยากรกระบวนการ (2) ผู้นาชุมชน (3) พลเมืองจิตอาสา
3) พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลสาหรับบรรจุองค์ความรู้และกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับ
(1) ชุมชนสุขภาวะ (2) เศรษฐกิจฐานราก (3) นวัตกรรมเพื่อสังคมเข้มแข็ง และ(4)อื่นๆ
2.2 จัดทาคู่มือ และการฝึกอบรม
2.3 ดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม ให้สามารถเชื่อมโยงและรองรับ
การใช้งานของเครือข่าย ศปจ. และ ศปก.ทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ฐานข้อมูลของ ศปจ./ศปก. 82 แห่ง
แผนงานที่3. จัดทาข้อมูลทุนทางสังคมเพื่อการปฏิรูปที่สาคัญให้เป็นปัจจุบัน
17

กิจกรรมดาเนินการ/เป้าหมาย
3.1 ตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม ฐานข้ อ มู ล องค์ ก รชุ ม ชนใน 980 พื้ น ที่ ร ะดั บ อ าเภอ จ านวน
175,474 องค์กร (ซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการระยะที่1) เพื่อทาให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นเป็น
ประมาณ 200,000 องค์กร
3.2 รวบรวมและบรรจุข้อมูล ศักยภาพส่วนบุคคลของผู้นาผู้นาเครือข่าย3ประเภทในพื้นที่ 76 จังหวัด
และกทม.6 โซน ให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ 1) วิทยากรกระบวนการ 10,000 คน 2) ผู้นาชุมชน 50,000 คน 3)
พลเมืองจิตอาสา 500,000 คน
3.3 รวบรวมองค์ความรู้และกรณีศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ บรรจุไว้ในระบบฐานข้อมูล ศปจ.และ ศปก.ที่
เกี่ยวกับ 1) ชุมชนสุขภาวะ 2) เศรษฐกิจฐานราก 3) นวัตกรรมเพื่อสังคมเข้มแข็ง 4) อื่นๆ จานวนรวม 3,000
เรื่อง
แผนงานที่4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและประสานงานกลาง
กิจกรรมดาเนินการ/เป้าหมาย
4.1บริหารจัดการสานักงาน
4.2กาลังคน
4.3ระบบบันทึกและเอกสารรายงาน
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 ตัวชี้วัด
1. มีผู้ปฏิบัติงานชุมชนออนไลน์ของบนฐานจังหวัด จานวน 80 คน
2. มีประเด็นรณรงค์สาธารณะบนฐานจังหวัด จานวน 100 เรื่อง
3. มีข้อมูลองค์กรชุมชน จานวน 200,000 องค์กร.
4. มีข้อมูลวิทยากรกระบวนการ จานวน 10,000 คน
5. มีข้อมูลผู้นาชุมชน จานวน 50,000 คน
6. มีข้อมูลพลเมืองจิตอาสา จานวน 500,000 คน
7. มีองค์ความรู้/กรณีศึกษา จานวน 3,000 เรื่อง
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กลไกการทางานด้านการสื่อสารออนไลน์และระบบฐานข้อมูล มีศักยภาพสามารถผลิตผลงานที่สอดคล้อง
และสนับสนุนการเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง-สังคมสุขภาวะ
 กระบวนการติดตามและประเมินผล
แนวทางการติดตาม ประเมินผลโครงการ
จากวัตถุประสงค์ และแนวทางการดาเนินงานโครงการ จึงได้กาหนดแนวทางการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานไว้ ดังนี้

1.1 วัตถุประสงค์
ก) เพื่ อ สะท้ อ นข้ อเท็ จ จริงแก่ ผู้ ดาเนิ น โครงการฯ ว่า ได้ ดาเนิ น การและเกิ ด ผลงานตาม
วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด ตามที่โครงการมุ่งหวังหรือไม่ อย่างไร
ข) เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ดาเนินโครงการฯ ในการพัฒนากระบวนการทางาน
ค) เพื่อสะท้อนให้เห็นบทเรียนการพัฒนาศักยภาพกลไกการทางานในด้านระบบฐานข้อมูล
และการสื่อสารออนไลน์ ของภาคีการพัฒนาในระดับจังหวัด
1.2 ขอบเขต
ติดตามผลการดาเนินงานโครงการ ว่าเป็นไปตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์โครงการหรือไม่
ผ่านการเนื้องานและกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
ก) ประเด็นการติดตาม
 ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ
ว่านาสู่ผลงานตามวัตถุประสงค์
โครงการหรือไม่ อย่างไร
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 ติดตามกระบวนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการสื่อสารออนไลน์ทั้งในส่วน
ของคุณลักษณะที่คาดหวัง รูปแบบและกระบวนการพัฒนา
 ติดตามกระบวนการพัฒนาและพัฒนาการของศักยภาพกลไกการทางาน ว่า
สอดคล้องและสนับสนุนการเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง-สังคมสุขภาวะ หรือไม่
อย่างไร
ข) กลุ่มเป้าหมาย
 กลการทางานด้านระบบฐานข้อมูลและการสื่อสารออนไลน์ของภาคีการพัฒนา
ในระดับจังหวัด
 คณะทางานโครงการฯ มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
1.3 แนวทางดาเนินงาน
ก) ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับจากโครงการฯ
ข) การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์กลุ่ม
ค) การสารวจความคิดเห็น ในบางประเด็น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายคณุสสัน ศุภวัตรวรคุณ เลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา เลขที่1/62 ซ.งามวงศ์วาน 43 แยก
19 (ซ.ชิ น เขต1/19) ถ.งามวงศ์ ว าน แขวงทุ่ ง สองห้ อ ง เขตหลั ก สี่ กทม.10210โทรศั พ ท์ 0 8 1 5842107 Email : sanldi@hotmail.com
ดร.กฤษฎา บุญชัย รองเลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา เลขที่ 1/62 ซ.งามวงศ์วาน 43 แยก19
(ซ.ชินเขต1/19) ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210โทรศัพท์ 081-6583352 Email :
guitarkob@yahoo.co.th
 ผู้ประสานงานโครงการ
1. นายปาลิต วรพงศ์พิบูลย์ ตาแหน่ง นักวิชาการโครงการ สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาเลขที1่ /62 ซ.
งามวงศ์วาน 43 แยก19 (ซ.ชินเขต1/19) ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210 โทรศัพท์
084-0686610Email : palitldi@gmail.com
2. นางสาวศศินันท์ กีรติธนจารุพงษ์ ตาแหน่ง นักวิชาการโครงการ สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาเลขที่
1/62 ซ.งามวงศ์วาน 43 แยก19 (ซ.ชินเขต1/19) ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 091-5519263Email : sasinanldi@gmail.com
3. นางสาวมทิ รา เครือพงศ์ศักดิ์ ตาแหน่ง ผู้จัดการสานักงานสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒ นา เลขที่
1/62 ซ.งามวงศ์วาน 43 แยก19 (ซ.ชินเขต1/19) ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 087-4941899 Email : mathira31@gmail.com
20

 ที่ปรึกษาโครงการ
นายแพทย์ พ ลเดช ปิ่ น ประที ป ต าแหน่ ง ประธานมู ล นิ ธิ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น พั ฒ นา เลขที่ 9 หมู่ บ้ า น
กั ล ปพฤกษ์ ซ.รามค าแหง 118 ถ.รามค าแหง แขวง/เขต สะพานสู ง กรุงเทพล 10240 โทรศั พ ท์ 089 4847994 Email: ppoldej@yahoo.com
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 แผนปฏิบัติการและระยะเวลา
กิจกรรม

ช่วงเวลาโครงการ (เดือนที่) พ.ศ. 2559-2560
1

1.พัฒ นาศักยภาพกลุ่มผู้น าชุมชน
ออนไลน์ แ ละรณรงค์ ส ร้ า งสั ง คมสุ ข
ภาวะ-สั ง คมเข้ ม แข็ ง ระดั บ พื้ น ที่
(Online/Offline)
1.1จัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างเครือข่ายผู้ ปฏิบัติการชุมชน
ออนไลน์ จานวน 80 คน
1.2สนั บ สนุ น กิจการfacebook
เพื่ อ การรณรงค์ ข องศปจ.76จั ง หวั ด
และศปก.6 โซน
2.พัฒนาระบบฐานข้อมูลปฏิรูปเพื่อ
สังคมสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
(ระบบฐานข้ อ มู ล กลางที่ เ ชื่ อ มโยง
76ศปจ.+6ศปก.)
2 .1 พั ฒ น าโป รแ ก รม ฐ าน ข้ อ มู ล
เครื อ ข่ า ยชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และประชา
สังคมทั่วประเทศ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

xx

14 15 16

17 18

xx

2.2ดูแลรักษาระบบฐานข้อมูล
เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและประชา
สังคมทั่วประเทศ
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กิจกรรม

ช่วงเวลาโครงการ (เดือนที่) พ.ศ. 2559-2560
1

2.3ประชุม เชิ งปฏิ บั ติเจ้ าหน้ าที่
ฐานข้อมูลของ ศปจ./ศปก. 82 แห่ ง
จานวน 80คน
3.จัดทาข้อมูลทุนทางสังคมเพื่อการ
ปฏิรูปที่สาคัญให้เป็นปัจจุบัน
3.1ตรวจสอบและปรับปรุง
ฐานข้อมูลองค์กรชุมชนจานวน
175,474อชช. เพื่อทาให้เป็นปัจจุบัน
3.2รวบรวมและบรรจุข้อมูลผู้นา
ผู้นาเครือข่าย3ประเภทในพื้นที่ให้เป็น
ปัจจุบัน ได้แก่ 1)วิทยากรกระบวนการ
2)ผู้นาชุมชน 3)พลเมืองจิตอาสา
3.3รวบรวมองค์ ค วามรู้ แ ละ
กรณีศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ บรรจุไว้
ในระบบฐานข้อมูลศปจ.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
xx

14 15 16

17 18

xx

4.พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ประสานงานกลาง
1) บริหารจัดการสานักงาน

2) ค่าตอบแทนบุคลากร
3) ค่าจ้างทีมประเมินและตรวจสอบ
บัญชี
4) ค่าตอบแทนสถาบันล
รวมงบประมาณทั้งโครงการ

x
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