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โครงการสานพลังประชารัฐจังหวัดรณรงคส์รา้งเสริมสังคมสุขภาวะแบบองค์รวม 
(ปลุกพลังประชาคมจังหวัด...เปลี่ยนไทย ระยะที่ 2)  
 
 
 องค์กรผู้เสนอและรับผิดชอบ    

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 
 

 องค์กรภาคีร่วมด าเนินการ   
1) ส านักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.)   
2) ศูนย์ประสานภาคีการพัฒนาจังหวัด (ศปจ.)  76 แห่ง   
3) ศูนย์ประสานภาคีการพัฒน ากทม. (ศปก.)  6  แห่ง 

 
หลักการและเหตุผล 

1.สุขภาวะสังคมแบบองค์รวม 
พระไพศาล วิสาโลพระนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาคนส าคัญท่านหนึ่งของสังคมไทย ได้ให้ค าอธิบายเรื่อง

สุขภาวะแบบองค์รวมไว้ว่า 
ค าว่า“สุขภาวะ”ได้เปิดมิติมุมมองจากเดิมที่เคยให้ความส าคัญเรื่องสุขภาพในความหมายที่เป็นเพียง 

“การดูแลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ” ให้กว้างขวางขึ้น 
“สุขภาพ” ในความหมายที่ขยายคลุมไปถึง “สุขภาวะ” นั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องของสุขภาพทางกายเท่านั้นแต่

ยังครอบคลุมถึงมิติอ่ืนๆ ของชีวิตอีกด้วย 
ดังที่ได้ทราบกันดีว่าปัจจุบัน ค าว่า “สุขภาวะ” ได้มีการจ าแนกออกไปเป็นหลายด้าน ได้แก่ สุขภาวะทาง

กาย สุขภาวะทางสังคม สุขภาวะทางจิตและสุขภาวะทางปัญญาหรือทางจิตวิญญาณ 
สุขภาวะทางกายหมายถึง การที่มีสุขภาพทางกายดี มีปัจจัยสี่พอเพียงแก่การด าเนินชีวิต ไม่เป็น

โรคขาดอาหารไม่เจ็บป่วยด้วยโรคภัยใดๆ มีสวัสดิภาพในชีวิต ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีคือ ปราศจากมลภาวะ 
เป็นต้น 

สุขภาวะทางสังคมหมายถึง การมีสวัสดิภาพที่ราบรื่น กลมกลืนทั้งในระดับครอบครัว ในระดับชุมชนไป
จนถึงสังคมได้รับการเคารพ ได้รับการเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูล มีการช่วยเหลือเจือจุนกัน เรียกว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่
อบอุ่นครอบครัวเข้มแข็ง ซึ่งเชื่อมโยงกับสุขภาวะทางจิต 

สุขภาวะทางจิตหมายถึง การที่มีจิตปลอดพ้นจากความทุกข์ ไม่เครียด มีอารมณ์ในเชิงบวก เช่นความ
เมตตา ความผาสุก ปลอดพ้นจากโรคจิต หรือว่าโรคประสาท หรือความบีบคั้นทางจิตใจ 

สุขภาวะทางปัญญาหมายถึง การที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิต สามารถวางจิต วางใจได้อย่าง
ถูกต้องคิดดี คิดเป็นและเห็นตรง จนกระท่ังสามารถแก้ไขปัญหาชีวิต หรือแก้ปัญหาการท างานได้ด้วยตัวเอง 

ทั้งสี่ประการนี้ นอกจากจะเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่จะท าให้ผู้คนได้มีความสุขความสบาย มีความสงบร่มเย็น
แล้ว ยังจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่ส าคัญให้สังคมมีความอยู่เย็นเป็นสุข 

2.กระแสความเคลื่อนไหวสร้างสังคมสุขภาวะ 
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ในสุขภาวะทั้ง 4 มิติดังกล่าวข้างต้น  สุขภาวะทางสังคมนับเป็นภาวะแวดล้อมที่ส าคัญที่สุดในการเอ้ือให้
เกิดสุขภาวะมิติอ่ืนๆ 

การสร้างสังคมสุขภาวะแบบองค์รวม นับเป็นเรื่องเดียวกันกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนอันควรเป็น
เป้าหมายสูงสุดในเชิงอุดมคติของการพัฒนาของทุกประเทศและทุกชุมชนท้องถิ่น 

ในประเทศไทย มีการเคลื่อนไหวเสริมสร้างสังคมสุขภาวะตามแนวคิดนี้อย่างเด่นชัด นับตั้งแต่เริ่มการ
ขับเคลื่อนขบวนการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติเป็นต้นมา  โดยมีองค์กรที่เป็นหัวหอกส าคัญๆ ได้แก่ สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุขแห่งชาติ(สวรส.) ส านักงานปฏิรูปสุขภาพแห่งชาติ(สปรส.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ(สสส.)  ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) และส านักงานปฏิรูป(สปร.) ลลล 

ระหว่างปี 2545-2548  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา(LDI)สสส. และเครือข่ายประชาคมจังหวัด 35 
พื้นที่ ได้ด าเนินการทดลองน าร่องโครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่(Health Public Life : 
HPL) เพ่ือบุกเบิกประเด็น”สุขภาวะทางสังคม”ในระดับพื้นที่ภาคสนามกันอย่างจริงจัง  

โครงการดังกล่าวมีแนวคิดพ้ืนฐานว่า สังคมสุขภาวะเป็นสังคมที่ซึ่งผู้คนทุกภาคส่วน ทุกวงการ ทุก
ระดับชั้น ต่างตื่นตัวและเอาธุระกับเรื่องส่วนรวม มีส านึกในการพ่ึงพาตนเอง มีจิตสาธารณะและมีจิ ตอาสา พร้อม
เสียสละเพ่ือส่วนรวมและการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน   

โครงการลได้พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพของชุมชนท้องถิ่น ประชาสังคมและพลเมืองใน
พ้ืนที่ ได้พัฒนาเทคนิคกระบวนการในการก าหนดประเด็นสาธารณะและริเริ่มการขับเคลื่อนอย่างมีพลัง ควบคู่ไป
กับการพัฒนาศักยภาพผู้น า วิทยากรกระบวนการและนักวิจัยประเมินผลประจ าถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งต่อมา
ได้รับการกล่าวขานกันว่าเป็นโครงการหนึ่งที่ได้ช่วยวางรากฐานแนวคิดและเครือข่ายก าลังคน  “ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง(change agents)”ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปสุขภาพ การปฏิรูปสังคมและการปฏิรูปประเทศมา
จนถึงปัจจุบัน 

3.เครือข่ายปฏิรูปสังคมสุขภาวะในระดับพื้นที่ 
แม้ว่าจะมีความเคลื่อนไหวปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปการกระจายอ านาจปกครองและการ

ปฏิรูประบบสุขภาพ ลลล เคียงคู่กันมาร่วม 20 ปี นับตั้งแต่ปี 2538  ในขณะที่การปฏิรูปด้านต่างๆมีผลส าเร็จที่
เป็นรูปธรรมค่อนข้างน้อย แต่ขบวนปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติกลับสร้างผลสะเทือนการเปลี่ยนแปลงออกไปในวง
กว้างและกลายเป็นต้นแบบของการปฏิรูประบบต่างๆของประเทศ 

ทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาของศ.นพ.ประเวศ วะสี ว่าด้วยการสานพลังสามส่วนในการเคลื่อนเรื่อง
ยากๆ อันได้แก่ พลังทางความรู้ พลังทางสังคมและพลังทางนโยบาย  ได้รับการพิสูจน์ ยอมรับและน าไป พัฒนา-
ปรับประยุกต์ใช้ในการท างานปฏิรูปสังคมในระดับต่างๆอย่างกว้างขวาง  

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในฐานะเครื่องมือส าหรับกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม
(Participatory Healthy Public Policy Process :PHPPP) ที่ก าหนดไว้ในพรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550ให้
เป็นภารกิจประจ าทุกปีของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ได้รับการน าไปปรับใช้ในประเด็นอื่นๆใน
หลายวงการ อาทิ  สมัชชาปฏิรูป สมัชชาองค์กรชุมชน สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ สมัชชาเด็กและเยาวชน สมัชชา
ผู้ชมผู้ฟังของไทยพีบีเอส สมัชชาชนเผ่า สมัชชาสตรี สมัชชาพลเมือง ลลล 

ในระยะ 5 ปีหลัง  ประเทศไทยมีการเคลื่อนไหวขององค์กรและผู้น าภาคธุรกิจในระดับชาติ ที่มีความ
ห่วงใยบ้านเมืองและเข้าใจปัญหาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น โดยเริ่มจากเครือข่ายภาค



3 
 

ธุรกิจเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม  เครือข่ายธุรกิจCSR  สภาหอการค้าไทย เครือข่ายและองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น
(ประเทศไทย) เครือข่ายวิสาหกิจเพ่ือสังคม ลลล การเคลื่อนไหวดังกล่าวได้น ามาสู่การสานพลังครั้งส าคัญระหว่าง
ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมในระดับชาติ ภายใต้แผนงาน/ชุดโครงการ“ปลุกพลัง..เปลี่ยนไทย”(Inspiring 
Thailand) โดยมีสสส.ร่วมเป็นภาคีหลัก 

ต่อมา ได้เกิดปรากฎการณ์ใหม่ที่กระบวนการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนอันหลากหลาย ต่างกรรม ต่าง
วาระ ต่างวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  มีการเชื่อมโยงและประสานการเคลื่อนไหวท่ามกลางวิกฤติการณ์บ้านเมือง
หลายระลอก  ได้กลายเป็นสหเครือข่ายที่มีเป้าหมายใหญ่ร่วมกันคือการปฏิรูปประเทศ-ปฏิรูปสังคมสุขภาวะซึ่ง
เครือข่ายเหล่านี้มีทั้งที่เป็นเครือข่ายเชิงประเด็น เครือข่ายเชิงพื้นที่และเครือข่ายระดับชาติ 

แต่ปัญหาที่เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการปฏิรูปเพ่ือสร้างสังคมสุขภาวะโดยรวม คือโครงสร้างความสัมพันธ์
ทางดิ่งในสังคมไทยที่มีมาช้านาน อันส่งผลต่อความเหลื่อมล้ า ความไม่เป็นธรรม และระบบอุปถัมภ์ ดังนั้นในการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆของสหเครือข่ายทางสังคมจ าเป็นต้องร่วมกันฝ่าด่านส าคัญนี้ไปให้ได้
เสียก่อน จึงต้องร่วมมือรวมพลังกันรณรงค์เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีคิดและจิตส านึกของผู้คนในสังคมให้มี”ความเป็น
พลเมือง”มากยิ่งขึ้น กล่าวคือ มีจิตส านึกที่พ่ึงตนเอง จิตส านึกสาธารณะที่ใส่ใจปัญหาส่วนรวม รักหวงแหนสมบัติ
สาธารณะ และมีจิตอาสา ซึ่งก็คือการเสริมสร้างจิตส านึกในการจัดการตนเองในทุกๆด้านนั่นเอง 

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับขนาด ความรุนแรงและความหลากหลายสลับซับซ้อนของปัญหา
บ้านเมือง ตลอดจนเมื่อเปรียบเทียบกับพลังอ านาจรัฐรวมศูนย์ที่เข้ามาแทรกแซงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและการเมืองการปกครองอยู่เป็นระยะๆในประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ต้องยอมรับความจริงว่า โดยรวมแล้ว
พลังภาคพลเมืองยังคงอยู่ห่างไกลอีกมาก จากสภาวะที่จะสร้างดุลอ านาจต่อรองเพ่ือน าไปสู่การปฏิรูปโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคมและโครงสร้างกฎหมายซึ่งเป็นอ านาจรัฐส่วนบนได้จริง 

ดังนั้นงานส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของเครือข่ายปฏิรูปประเทศ –ปฏิรูปสังคมสุขภาวะ ยังคงเป็น
ภารกิจส าคัญที่จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป 

4.แผนงานปลุกพลัง..เปลี่ยนไทย  
ในปี 2557-2559 สสส.และองค์กรภาคีพันธมิตรได้ร่วมกันขับเคลื่อนแผนงาน”ปลุกพลัง..เปลี่ยนไทย”

(INSPIRING THAILAND)  ประกอบด้วยชุดโครงการในการร่วมรณรงค์เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่มิติใหม่ รวม5โครงการ ได้แก่ 

1)โครงการกระบวนการจัดท าเป้าหมายร่วมแห่งชาติ (Shared Purpose , Shared Vision.) หรือ “ปลุก
พลังประชาคมจังหวัด..เปลี่ยนไทย”รับผิดชอบโดย นพ.พลเดช  ปิ่นประทีปและสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา มุ่ง
สร้างให้มีความเป็นเอกภาพของเครือข่ายภาคประชาสังคมในทุกจังหวัดในการขับเคลื่อนผลักดันการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว    

2)โครงการไปลุกพลังการสื่อสาร..เปลี่ยนไทย  รับผิดชอบโดยดร.วิลาสินี อดุลยานนท์และสสส.ส านัก
สื่อสารสาธารณะ มีเป้าหมายในการรณรงค์ค่านิยมพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการมุ่งสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์การ
พัฒนาประเทศ   

3)โครงการ”ปลุกพลังผู้น ามิติใหม่..เปลี่ยนไทย” รับผิดชอบโดยรศ.ดร.อนุชาติ พวงส าลีและทีมงาน
จินตปัญญาศึกษา  มุ่งส่งเสริมเครือข่ายผู้น าการเปลี่ยนแปลงระดับต่างๆที่มีอยู่   
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4)โครงการ”ร้อยพลัง..เปลี่ยนไทย” รับผิดชอบโดย คุณวิเชียร พงศธร มูลนิธิคนไทยและคุณวิชัย อัศรัสกร 
แห่งสภาหอการค้าไทย มุ่งสนับสนุนการลงมือปฏิบัติการเปลี่ยนประเทศด้วยมือประชาชนคนเล็กคนน้อยที่มีความ
ใฝ่ฝันอันยิ่งใหญ่เพ่ือบ้านเมืองในขอบเขตท่ัวประเทศ และ 

5)โครงการ “ผนึกพลังขับเคลื่อนภาคพลเมือง  สู่ประเทศไทยมิติใหม่” รับผิดชอบโดย ดร.วณี  ปิ่นประทีป
และส านักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ  มุ่งประสานระหว่างโครงการในแผนงานและขบวนการปฏิรูปของ
ภาคประชาชนอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดผลสะเทือนการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในด้านจิตส านึกและวิธีคิดของคนไทย 
 

บัดนี้ โครงการต่างๆในชุดโครงการนี้ ได้สิ้นสุดลงเป็นส่วนใหญ่แล้ว ซึ่งแต่ละโครงการก าลังจัดท าสรุป
รายงานผลการด าเนินงานและเตรียมการขับเคลื่อนโครงการต่อเนื่อง  

5. ทุนทางสังคม ในระยะที่ 1 เชิงกระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ : พลังการขับเคลื่อนงานเชิงรุกที่
ผ่านมา 
 สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนงาน  ได้ประสานความร่วมมือกับ
องค์กรภาคีคือ  ส านักงานประสานการพัฒนาเพ่ือสังคมสุขภาวะ (สปพส.) เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและประชาคม
จังหวัด (ศูนย์ประสานภาคีการพัฒนาจังหวัด - ศปจ.) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพ่ือ
การปฏิรูปประเทศไทย (UNTR) และสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม (Civicnet)  โดยมีกระบวนการ
หรือเส้นทางท่ีน าไปสู่เป้าหมายในแต่ละภารกิจที่มีความเชื่อมโยงกันดังต่อไปนี้ 

1) จัดท าวัตถุประสงค์ร่วมแห่งชาติของคนไทย อันประกอบด้วย เป้าหมายร่วมแห่งชาติ ซึ่งเป็น
เป้าหมายของการพัฒนา วิสัยทัศน์ประเทศ และค่านิยมพ้ืนฐานของสังคมไทยที่จะน าพาสู่ความส าเ ร็จ โดยเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง ประกอบด้วย 

1.1) การเตรียมวิทยากรกระบวนการ เพ่ือเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรแต่ละจังหวัด
ก่อนเริ่มด าเนินโครงการในพื้นที่โดยเตรียมทั้งด้านเนื้อหาสาระ กระบวนการ และการ
บริหารจัดการ โดยการเตรียมการดังนี้ 

 จัดเวทีถอดบทเรียนวิทยากรกระบวนการโครงการจัดท าเป้าหมายร่วม
แห่งชาติ โดยเชิญวิทยากรกระบวนการที่มีประสบการณ์ในการท าวิสัยทัศน์
จังหวัดและขับเคลื่อนงานประเด็นต่างๆ มาอย่างยาวนานในแต่ละภูมิภาค
ของประเทศ จ านวน 42 คน ร่วมกันวางแนวทางการด าเนินงานและทิศทาง
ในการพัฒนาวิทยากรกระบวนการระดับจังหวัดที่จะท าหน้าที่ในการระดม
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในเวทีวิสัยทัศน์จังหวัด เพ่ือประมวลเป็น
เป้าหมายร่วมของจังหวัด 

 จัดเวทีอบรมวิทยากรกระบวนการ “การจัดท าเป้าหมายร่วมของจังหวัด
ในอีก 20 ปีข้างหน้า”  จ านวน 4 เวที ใน 4 ภาค โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม
รวมทั้งสิ้น 360 คน มีขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกวิทยากรกระบวนจังหวัด
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ละ 5 คน โดยให้ศูนย์ประสานภาคีพัฒนาจังหวัด (ศปจ.)  และในการอบรม
ได้มีการจ าลองกระบวนการจัดเวทีเป้าหมายร่วมจังหวัดในอีก 20 ปีข้างหน้า 
มีขั้นตอนการน าเสนอข้อมูลทางสถิติ Fact and Figure ของจังหวัดเพ่ือให้
เห็นความจริงของจังหวัด และแบ่งกลุ่มอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นต่อ
ปัญหาและสถานการณ์รวมทั้งแนวโน้มในจังหวัด จากนั้นจึงร่วมกันวิเคราะห์
สถานการณ์และแนวโน้มก่อนจะวาดภาพอนาคตในอีก 20 ปีข้างหน้า 
(Scenario) การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 6 ด้าน และ high light 
เป้าหมายที่ส าคัญที่สุดมา 2 เป้าหมาย จากกระบวนการจ าลองดังกล่าวจึงให้
แต่ละจังหวัดได้ออกแบบเวทีและวางแผนปฏิบัติการในจังหวัดของตัวเอง  

1.2) การจัดเวทีเป้าหมายร่วมระดับจังหวัด  77 เวที  โดยแต่ละจังหวัดได้ประสานงาน
กับหน่วยงาน เครือข่าย องค์กร และกลุ่มคนที่มีบทบาทในการพัฒนาจังหวัด มาเข้า
ร่วมเวทีจัดท าเป้าหมายร่วมของจังหวัดในอีก 20 ปี ข้างหน้า   

ส าหรับการเตรียมการเพ่ือจัดเวทีจะมีผู้ที่มีบทบาทหลัก คือ ผู้ประสานงานที่
ท าหน้าที่เชื่อมประสานกับกลุ่มคนในจังหวัด  นักจัดการข้อมูลที่ท าหน้าที่รวบรวม
ข้อมูลของจังหวัด Fact and Figure แต่ละด้านเพื่อน าเสนอเป็นข้อมูลให้กับผู้เข้าร่วม
ในเวที  และวิทยากรกระบวนการ ซึ่งท าหน้าที่อ านวยการประชุมให้เกิดการอภิปราย
แลกเปลี่ยน วิเคราะห์แนวโน้มร่วมกัน และร่วมกันก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาทั้ง 
6 ด้าน ประมวลเป็นภาพเป้าหมายร่วมของจังหวัดในอีก 20 ปีข้างหน้า ที่จะต้องไป
ให้ถึง 

ในการด าเนินการของแต่ละจังหวัดจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความ
พร้อมและลักษณะของพ้ืนที่ เช่น จังหวัดสมุทรสงครามมีการแบ่งโซนพ้ืนที่และจัดท า
เวทีระดับต าบลก่อน และจัดเวทีใหญ่อีกหนึ่งครั้งเพ่ือน าเสนอเป้าหมายร่วมจังหวัด 
และยุทธศาสตร์ภาคประชาชนต่อหน่วยงานราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง  บางจังหวัดมี
การจัดเวทีระดับอ าเภอมาก่อน  และบางจังหวัดใช้วงพูดคุยกับหน่วยงาน องค์กร 
และกลุ่มประเด็นต่างๆ เป็นเวทีย่อยๆ ก่อนจะจัดเวทีใหญ่เพ่ือให้ได้เป้าหมายในการ
พัฒนาจังหวัดร่วมกัน 

1.3) กระบวนการสรุปสังเคราะห์  โดยแต่ละจังหวัดประมวลข้อมูลการระดมความคิดจาก
เวทีจัดท าเป้าหมายร่วมจังหวัด และระดมความเห็นผ่านแบบส ารวจความเห็นต่อ 3 
ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) เป้าหมายร่วมของปวงชนชาวไทย (2) เป้าหมายการพัฒนา
จังหวัดใน 20 ปีข้างหน้า และ (3) อุปนิสัยและค่านิยม...เพ่ือเปลี่ยนไทย อีกจังหวัดละ 
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200 ชุด โดยได้พัฒนาระบบกรอกข้อมูลผ่านโปรแกรม ldidb.com โดยนักจัดการ
ข้อมูลแต่ละจังหวัดสามารถคีย์ข้อมูลหรือให้ท าแบบสอบถามผ่านมือถือได้ ปัจจุบันมี
การบันทึกแบบสอบถามไปแล้วกว่า 8,000 ชุด  จากนั้นทีมนักวิชาการจะน าข้อมูล
การระดมความคิดการจัดท าเป้าหมายร่วมของจังหวัด และการระดมความเห็นผ่าน
แบบส ารวจ น ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือยกร่างเอกสารสรุปความฝันอันยิ่งใหญ่
ของคนไทย 

2) เวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย (TD Forum) เป็นเวทีวิชาการที่ก าหนดจัดเป็นประจ าทุกเดือน 
เพ่ือปรึกษาหารือ พัฒนาศักยภาพ ยกระดับความเข้มแข็งขององค์กรและเครือข่ายภาคประชาสังคม โดยมุ่งเน้น
เป็นเวทีประสานงานและระดมความคิดในการก าหนดจังหวะก้าวการท างานปฏิรูปนโยบายร่วมกับภาครัฐและการ
ปฏิบัติการปฏิรูปจริงในภาคสนาม  การก าหนดหัวข้อในเวทีของแต่ละเดือนจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์
ระดับประเทศซึ่งเป็นประโยชน์ส าหรับการวิเคราะห์ทิศทางของประเทศที่จะน าไปเป็นข้อมูลร่วมในการวิเคราะห์
ทิศทางของจังหวัดทีก่ าลังระดมความคิดในการจัดท าเป้าหมายร่วมของจังหวัด โดยมีประเด็นต่างๆ ดังนี้  

2.1) เวที TD Forum ครั้งที่ 1  เรื่อง “ประเทศไทย พ.ศ. 2575”  
: โครงการ กระบวนการจัดท าเป้าหมายร่วมแห่งชาติ (Shared 
Purpose , Shared Vision.)  สาระส าคัญคือ ภาพรวมของการ
ท าวิสัยทัศน์และเป้าหมายการปฏิรูปของ สปช. วาระของการ
ปฏิรูปและการพัฒนา และแนวคิดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ 
และการแลกเปลี่ยนสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปที่ได้รับ
ความสนใจจากประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดต่างๆ 

2.2) เวที TD Forum ครั้งที่  2 เรื่อง “เจตนารมณ์ของ (ร่าง) 
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่”  จัดประชุมวาระพิเศษ ตัวแทนจาก
ประชาคม 77 จังหวัด ร่วมอภิปรายถึงเจตนารมณ์ของร่าง
รัฐธรรมนูญใหม่ใน 4 ด้านที่ส าคัญ  ตั้งค าถามถึงที่มาและ
บทบาทของ สมัชชาพลเมือง  และ สมัชชาคุณธรรม จะเป็นจริง
ได้อย่างไรในเชิงปฏิบัติ 

2.3) เวที TD Forum ครั้งที่ 3 เรื่อง “ภาคประชาสังคมกับกลไก
สร้างพลเมืองให้ เป็นใหญ่” กล่าวถึงสมัชชาพลเมืองกับ
การพัฒาจั งหวัด และสภาตรวจสอบภาคประชาชนกับ
เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ และมีการระดมความคิดเห็นต่อทั้ง 2 
ประเด็น  
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2.4) เวที TD Forum ครั้งที่ 4  เรื่อง "สมัชชาพลเมือง : พื้นที่
สาธารณะเพื่อเสริมสร้างพลังพลเมือง"  มีการเสวนาเรื่อง 
สมัชชาพลเมืองที่ไม่ต้องรอรัฐธรรมนูญ และการระดมความคิด
ต่อการสร้างสมัชชาพลเมืองด้วยพลังเครือข่ายที่เป็นเวทีทั้งกึ่ง
ทางการและไม่เป็นทางการเพ่ือให้ทุกคนในจังหวัดเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน 

2.5) 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" ว่าด้วยสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญ โดยสมาชิกสภา
ปฏิรูป ที่ให้ความส าคัญกับความเป็นพลเมือง และการปฎิรูป
กฎหมายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญดังกล่าว มีการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนในหัวข้อ ภาคประชาสังคมกับการสานต่อ
ภารกิจการปฎิรูปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ และได้มีการ
ระดมความคิดเรื่อง “สัมมาชีพเต็มแผ่นดิน” มีการเสนอ
ความคิดเชิงรูปธรรม ซึ่งจะเป็นประเด็นที่น าไปพูดคุยกันต่อใน
เวทีระดับจังหวัด 

2.6) เวที TD Forum ครั้งที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การใช้
โปรแกรมบันทึกฐานข้อมูล”  ซึ่งจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่
สารสนเทศของศูนย์ประสานภาคีเพ่ือการพัฒนาจังหวัด (ศปจ.) 
ทั้ง 77 จังหวัดๆ  ละ 2 คน เพ่ือให้สามารถจัดท าข้อมูลที่จะ
น าเสนอในเวทีจัดท าเป้ าหมายร่วมของจังหวัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เห็นความส าคัญของฐานข้อมูลกับยุทธศาสตร์
เป้าหมายร่วมจังหวัดและประเทศ ให้แนวทางในการเก็บ
ฐานข้อมูลองค์กรชุมชน ข้อมูลวิทยากรกระบวนการ ข้อมูล
พลเมืองจิตสาธารณะ และรวบรวมข้อมูลแบบส ารวจความเห็น 
บันทึกผ่านโปรแกรมข้อมูลออนไลน์และเพ่ิมเติมแก้ไขได้เพ่ือ
ความถูกต้องสมบูรณ์ 

2.7) เวที TD Forum ครั้งที่ 7  ประชุมเชิงปฏิบัติการ  “โปรแกรม
ฐานข้อมูลองค์กรชุมชนเข้มแข็ง : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” จัด
ให้กับผู้ประสานงานหลักและเจ้าหน้าที่สารสนเทศ ของศูนย์
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ประสานภาคีเพ่ือการพัฒนาจังหวัด (ศปจ.) ทั้ง 77 จังหวัด  ซึ่ง
ก่อนหน้านี้ได้มีการจัดอบรมการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม
ฐานข้อมูลจ านวน 4 เวที 4 ภาค ซึ่งบางจังหวัดยังไม่พร้อมจึงได้
จัดเวทีเพ่ือทบทวน ฝึกปฏิบัติและให้ข้อแนะน าเพ่ิมเติมเพ่ือให้
การจัดท าฐานข้อมูลองค์กรชุมชนและการจัดท าข้อมูลต่างๆ 
สามารถน าเสนอได้ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเป็นประโยชน์กับ
การจัดเวทีเป้าหมายร่วมของจังหวัด 

2.8) เวที  TD Forum ครั้งที่  8 เรื่อง "(ร่าง) เจตนารมณ์ แห่ง
รัฐธรรมนูญ ทางเลือกการจัดท ารัฐธรรมนูญจากภาคประชา
สังคม"   มีการวิเคราะห์สถานการของการเมืองการปกครองใน
ประเทศไทย และการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้ต้องมีรัฐธรรมนูญ
มาแล้วหลายฉบับ และภาคประชาสังคมมีทางเลือกใดบ้างที่จะมี
ส่วนร่วมในการจัดท ารัฐธรรมนูญในปัจจุบัน  นอกจากนี้ 
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป ประธานสถาบันชุมชนท้องถิ่น
พัฒนา (LDI) ได้เสนอการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพ่ือชุมชนท้องถิ่น
และประชาสังคม ภายใต้กระแสนโยบายประชารัฐ  4 แผนงาน 
คือ เวทีประชารัฐอ าเภอ เวทีประชารัฐจังหวัด เครือข่ายสื่อสาร
รณรงค์ และการสนับสนุนกลาง ซึ่งขณะนี้ทิศทางการปฏิรูป
เศรฐกิจจากฐานรากก าลังเกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดต่างๆ และ
ตัวแทนประชาคมจังหวัดต้องมีบทบาทในการขับเคลื่อนร่วมกับ
การจัดท าเป้าหมายร่วมของจังหวัด 

2.9) เวที  TD Forum ครั้ งที่  9 เรื่ อง  "ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
เจตนารมณ์ โดยข่ายงานภาคประชาสังคม"   ขณะที่ร่าง
รัฐธรรมนูญ ฉบับ อ.มีชัย ฤชุพันธ์ ก าลังเป็นที่จับตามองของ
สังคม ที่ประชุมจึงได้มีเวทีแลกเปลี่ยนและเสนอความคิดในการ
ร่างรัฐธรรมนูญของภาคประชาชนเองและได้มีการรวบรวม
ความคิดจากเครือข่ าย ในแต่ละภู มิ ภ าคเพ่ื อ เสนอไปยั ง
กรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ เพ่ือช่วยกันเติม เต็มการร่าง
รัฐธรรมนูญครั้งนี้  และส าหรับการขับเคลื่อนเวทีการจัดท า
เป้าหมายร่วมแห่งชาติ ได้มีการเสนอแนวคิดการสร้างเศรษฐกิจ
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ฐานรากบนฐานวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น 77 จังหวัด มีการระดม
ความคิดความเห็นร่วมกัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่การจัดท า
วิสัยทัศน์แต่ละจังหวัดให้ความสนใจ 

2.10) เวที TD Forum ครั้งที่ 10  ประชุมเชิงปฏิบัติการ  “ปลุก
พลังพื้นที่ด้วยการรณรงค์ออนไลน์”  เป็นการจัดประชุมต่อ
ยอดจาก "ปลุกพลังสื่อสาร...ปลุกพลังพ้ืนที่" โดยมีผู้เข้าร่วมเป็น
ตัวแทนจาก ศปจ.ที่มีความเข้มแข็งด้านสื่อออนไลน์ ใน 27 
จังหวัด  เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการใช้สื่อออนไลน์เป็นพ้ืนที่
กลางให้เกิดพ้ืนที่รูปธรรมในการระดมทรัพยากรและความ
ร่วมมือ ขยายผลจากการสื่อสารออนไลน์ในจังหวัดไปยังพ้ืนที่
อ่ืนๆ โดยอาศัย Mass Media น ากรณีศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ
ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศมาสื่อสารเพ่ือขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่
ได้อย่างคล่องตัว 

2.11) เวที TD Forum ครั้งที่ 11 เรื่อง "ข่ายงานสังคมสุขภาวะกับ
การปฏิรูปความเข้มแข็งฐานราก"  และการน าเสนอแง่คิดใน
เรื่อง มองไปข้างหน้า อนาคตการเมืองภาคพลเมืองไทย  ซึ่งต้อง
เผชิญกับวิกฤตต่างๆ คนท างานในพ้ืนที่ต้องมีศักยภาพในการ
รับมือกับวิกฤต อ่านสถานการณ์และทิศทางได้   และได้มีการ
น าเสนอการขับเคลื่อนขบวนปฏิรูปสังคมสุขภาวะ ซึ่งเป็นภารกิจ
ระยะยาวของข่ายงานชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม และก้าว
ต่อไปของการปฏิรูปที่เน้นการสร้างเสริมเครือข่ายสังคมสุขภาวะ
ในระดับพ้ืนที่ น าไปสู่การปฎิรูปและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 
เฟ้นหาวิทยากรกลุ่มจังหวัด และวิทยากรกลุ่มอ าเภอ  เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพรับมือกับนโยบายประชารัฐที่รัฐบาลก าลังท า
อยู่ 

2.12) เวที  TD Forum ครั้งที่  12 เรื่อง “การลงประชามติร่าง
รัฐธรรมนูญ 2559 กับท่าทีของข่ายงานประชาคมจังหวัด"  
กล่าวถึงก้าวต่อไปของการขับเคลื่อนขบวนการสมัชชาสุขภาพที่
เน้นโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมแนวราบ และการมีเวที
อาสาประชารัฐที่จะมาช่วยในการเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคม 
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ส าหรับประเด็นของร่างรัฐธรรมนูญ มีการกล่าวถึงหลักการ
ส าคัญในร่างรัฐธรรมนูญและความเหมาะสมกับสังคมไทย
เทียบเคียงกับหลักสากล และบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญในหลาย
เรื่องยังต้องมีการตีความ ดังนั้น ร่างรัฐธรรมนูญจะเพียงพอต่อ
การขับเคลื่อนการปฏิรูปหรือไม่นั้น ยังเป็นค าถามใหญ่ และใน
การขับเคลื่อนนั้นอยู่ท่ีภาคปะชาสังคมต้องเข้มแข็ง 

3) จัดท าข้อมูล และแผนที่องค์กรชุมชน เพ่ือเป็นต้นแบบและทุนทางปัญญาส าหรบการพัฒนา
สังคมที่ยั่งยืนตามวิสัยทัศน์  ในการจัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูล “องค์กรชุมชน”  ประกอบด้วยการออกแบบ
โปรแกรม จัดท าคู่มือ และติดตั้งโปรแกรม  ในขณะที่นักจัดการข้อมูลและนักสารสนเทศจากศูนย์ประสานงานภาคี
เพ่ือการพัฒนา (ศปจ.) 77 จังหวัด รวม 154 คน ประสานงานเพ่ือรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่ด าเนินงานด้าน
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” เพ่ือให้บุคลากรในแต่ละจังหวัดสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลในเวที
ระดับจังหวัดได้  

ข้อมูลที่เป็นผลจากการด าเนินงานครั้งนี้ รวบรวมจากฐานข้อมูลขององค์กรภาคี และบันทึกฐานข้อมูล
เข้าระบบโปรแกรม โดยมีข้อมูลหลัก 3 ประเภท ได้แก่ (1) องค์กรชุมชน จ านวน 175,474 องค์กรชุมชน  (2) วิทยากร 
488 คน  (3) พลเมืองจิตอาสา 2,080 คน  และระบบฐานข้อมูลยังมีการบันทึกเพ่ิมเติมจาก ศปจ.แต่ละจังหวัด โดยมี
การบันทึก แก้ไข และเรียกรายงานข้อมูลระดับจังหวัด รวมทั้งเชื่อมโยงฐานข้อมูลในระดับประเทศอีกด้วย 

4) การศึกษาเปรียบเทียบการก าหนดวิสัยทัศน์-เป้าหมายการพัฒนาประเทศและคุณธรรม-
ค่านิยมพื้นฐานของคนในชาติต่างๆ กรณีศึกษา 5 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ สหพันธรัฐเยอรมนี และสหราชอาณาจักร โดยสรุปผลการศึกษาปัจจัยที่น าไปสู่การจั ดท า
เป้าหมายร่วมแห่งชาติไว้ทั้งหมด 9  เรื่อง   

(1) ประวัติศาสตร์  การรวมตัวกันเพ่ือสร้างชาติและการน าพาประเทศผ่านพ้นวิกฤตในต่างๆ  
(2) การเมืองการปกครอง  แนวคิดที่สะท้อนสภาพสังคมและวัฒนธรรมทางการเมือง อัน

น าไปสู่ทิศทางการบริหารและการพัฒนาประเทศ  
(3) ผู้น าประเทศ  วิสัยทัศน์ของผู้น าในระบบการปกครองในแต่ละแบบที่แตกต่างกัน การท า

หน้าที่ก ากับทิศทางของประเทศสะท้อนบุคลิกของผู้น า 
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(4) การฟ้ืนฟูประเทศ  ในช่วงวิกฤตจะท าให้เห็นถึงการวางแผนรับมือกับปัญหา และการ
วางรากฐานของประเทศเพ่ือพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจไปพร้อมกัน 

(5) แนวคิด/ค าสอนทางศาสนา  หลักคิดพ้ืนฐานที่มีการสืบทอดต่อกันมา ไม่ว่าจะเป็นค าสอน
ของขงจื้อ คติธรรม 7 ประการ ล้วนเกี่ยวข้องกับการสร้างครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศ 

(6) ทิศทางประเทศ  แต่ละประเทศมีทิศทางและเป้าหมายไม่ต่างกัน แต่ใช้ถ้อยค าภาษาที่
แตกต่างกัน น าไปสู่การวางนโยบายที่แตกต่างกัน  

(7) สื่อมวลชน เสรีภาพของสื่อมวลชนในแต่ละประเทศแตกต่างกัน และการสื่อสารก็เป็นส่วน
หนึ่งในการสร้างบรรยากาศของประเทศ 

(8) ยุทธศาสตร์และแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม  การสร้างคุณธรรมหรือค่านิยม
ร่วมของประชาชน ทั้งการวางแนวนโยบายและพัฒนาเข้าไปในระบบการศึกษาและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  

(9) ระบบการศึกษา  ทุกประเทศมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการศึกษาจ านวนมาก ทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษาเน้นระเบียบวินัย สอดแทรกคุณธรรมและมุ่งสู่ผลดีเลิศ 

ส าหรับ “เป้าหมายร่วมแห่งชาติ”  โดยสังเคราะห์จากเป้าหมายร่วมของจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัด  
น ามาประมวลเป็นวิสัยทัศน์ของประเทศและเป้าหมายการพัฒนาประเทศใน 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) จ านวนประชากรยากจนไม่เกินร้อยละ 5 

2) ด้านสังคม : สังคมไม่เหลื่อมล้ า ชุมชนเข้มแข็ง แรงงานต่างชาติเป็นระเบียบ 
เป้าหมาย  
(1) กลุ่มประชากรรายได้สูงสุดและต่ าสุด 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) มีป่าชุมชนไม่ต่ ากว่า 5 ล้านไร่ และมีความเข้มแข็งร้อยละ 80 
(3) อปท. ร้อยละ 80 มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการ 
(4) ขยะอุตสาหกรรมร้อยละ 80 ไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม -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 น้ าใจ รอยยิ้ม สุขภาพ 

งานฝีมือ และความดีงาม ฯลฯ 
ส าหรับบทเรียนส าคัญของโครงการกระบวนการจัดท าเป้าหมายร่วมแห่งชาติ (Shared Purpose , 

Shared Vision)  เกิดจากเวทีถอดบทเรียนการท างานศูนย์ประสานงานภาคีการพัฒนาจังหวัด จัดเวที 4 ครั้ง ใน
แต่ละภาค  โดยใช้เทคนิคการทบทวนหลังการปฏิบัติ (Retrospective technique) เน้นค าถามหลักๆ ส าคัญ คือ 
เหตุที่ไดเขามาเกี่ยวของ หรือ แรงจูงใจที่เขามาท างาน ความส าเร็จที่คาดหวังคืออะไร และอะไรคือความจริงที่
เกิดขึ้น ไดเรียนรูอะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นและมีข้อเสนออย่างไร  กลุ่มเป้าหมายหลักของการถอดบทเรียน   คือ ผู้
ปฏิบัติจากศูนย์ประสานงานจังหวัดในแต่ละภาค ประกอบด้วย ผู้ประสานงาน วิทยากรกระบวนการ และ
นักวิชาการ ของแต่ละจังหวัด  ค้นพบบทเรียนส าคัญในแต่เรื่อง ดังนี้ 

 แรงบันดาลใจของผู้ขับเคลื่อนงานทางสังคม  คือ อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในชุมชน การ
แก้ปัญหาในพ้ืนที่จังหวัด เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของประเทศ คนรุ่นใหม่ คนในชุมชน 
สนใจ ใส่ใจเรื่องสาธารณะมากขึ้น และเริ่มลงมือท าให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนในทุกระดับ  

 บทเรียนของการจัดตั้งศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัด (ศปจ.)   คือ สถานที่ตั้ง
ส านักงานโดยส่วนใหญ่ใช้ส านักงานของเครือข่ายประชาสังคมที่มีอยู่แล้ว เช่น สภาองค์กร
ชุมชน ส านักงานประชาคมจังหวัด เป็นต้น  ในการท างาน การจัดท าฐานข้อมูลจังหวัดพบว่า 
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ข้อมูลของทางราชการไม่อัพเดท  และในการสื่อสารออนไลน์ยังท าได้ระดับหนึ่ง โดยส่วนใหญ่
ต้องการพัฒนาศักยภาพแกนน าศูนย์ประสานงานและต้องการทรัพยากรในการท างาน 

 บทเรียนการท าเป้าหมายร่วมจังหวัด คือ การชวนคนมาเข้าร่วมเวทีท าได้ดีพอสมควร  ข้อมูล
ที่น าเสนอในเวทีมีความน่าเชื่อถือ แม้ว่าบางจังหวัดจะสะท้อนว่าในขั้นตอนการจัดท าพบว่า
ข้อมูลบางอย่างไม่เป็นปัจจุบันและข้อมูลของแต่ละหน่วยงานในจังหวัดไม่ตรงกัน 

 การจัดเวทีเป้าหมายร่วมจังหวัด สู่เป้าหมายร่วมแห่งชาติ  คือ ส่วนใหญ่ต้องการเวลาในการ
เตรียมจัดเวทีเป้าหมายร่วมของจังหวัดมากกว่านี้  และมีข้อเสนอให้มีการจัดเวทีย่อยๆ อย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน  แต่โดยรวมแล้วต่างก็ประเมินว่าทีมงานที่จัด
เวทีมีการเตรียมความพร้อมได้ดี มีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันท างาน และมีข้อเสนอให้มีการจัด
เวทีที่สามารถยกระดับและมีการพัฒนาศักยภาพของคนท างาน 

 
ส าหรับในด้านผลลัพธ์และผลกระทบต่อเนื่องจากโครงการนี้  ได้เกิดปรากฎการณ์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ

ขบวนขับเคลื่อนของโครงการที่มีศูนย์ประสานภาคีการพัฒนาจังหวัด (ศปจ.) ทั่วประเทศ  เมื่อรัฐบาลประกาศ
นโยบายสานพลังประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558 ท าให้ ศปจ.ทั้ง 77 จังหวัด
กลายเป็นกลไกประสานงานของประชารัฐในระดับพื้นที่โดยเคียงคู่ไปกับศาลากลางจังหวัดไปโดยปริยาย  เนื่องจาก
นโยบายเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของรัฐบาล เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายของโครงการ
ปลุกพลัง..เปลี่ยนไทย ที่มุ่งการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม  
แต่ทว่าการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลมักมีลักษณะที่รวดเร็วและท าพร้อมกันทีเดียวทุกพ้ืนที่ทั้งประเทศ  ดังนั้น
จึงเป็นทั้งโอกาส ความท้าทายและความเสี่ยงต่อกระบวนการท างานของภาคประชาสังคมในเวลาเดียวกัน 

6. กระแสนโยบายประชารัฐกับปัจจัยทางบวก 
ในระหว่างการด าเนินการของแผนงาน-โครงการชุด “ปลุกพลัง..เปลี่ยนไทย”ขององค์กรภาคี ได้มี

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากความริเริ่มของรัฐบาล คือการประกาศนโยบาย “สานพลังประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก” 
โดยมีความร่วมมืออย่างเป็นกิจจะลักษณะกับเครือข่ายภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายประชาคม
จังหวัดทั่วประเทศ อันเป็นพลังส่วนส าคัญของขบวนปลุกพลัง..เปลี่ยนไทย 

การประกาศในเวที kick-off ที่ศูนย์ประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558  ตามมาด้วยชุดนโยบาย งบประมาณและโครงการกระตุ้นและ
เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากคือชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางกระแสนโยบายประชารัฐเช่นนี้ เครือข่าย
ประชาคมจังหวัดได้เข้าไปมีบทบาทร่วมขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์ในการผลักดันการปฏิรูปสังคมสุขภาวะอันเป็น
ภารกิจระยะยาว 

1) เครือข่าย ศปจ.ทั้ง77จังหวัด ได้ใช้จังหวะ-โอกาสในการเข้าร่วมขบวนการขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากกับรัฐบาลและส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) จน
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สามารถขยายเครือข่ายทีมวิทยากรกระบวนการประจ าพ้ืนที่(วิทยากรประชารัฐอ าเภอ) จ านวน 980 ทีม 9,800 
คน  และทีมวิทยากรระดับครูฝึกจ านวน 20 ทีม 200 คน 

2) มีเครือข่ายร้านค้าประชารัฐสุขใจ ส าหรับรองรับผลผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชน  ในปั้มน้ ามัน ปตท.ทุก
จังหวัดทั่วประเทศ จ านวน 148 แห่ง 

3) มีเครือข่ายร้านค้าสหกรณ์ชุมชนในปั้มน้ ามันบางจาก จ านวน 200 แห่ง 
 4) มีเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกของสมาพันธ์SMEไทยในจังหวัดต่างๆ จ านวน 100 แห่ง 

5) มีบุคลากรด้านจัดการฐานข้อมูลของ ศปจ.ทั่วประเทศ จ านวนประมาณ 100 คน และนักจัดการ
ฐานข้อมูลโปรแกรมฟาร์มรักษ์ส าหรับเศรษฐกิจชุมชนระดับต าบลในเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง จ านวน 
373 คน 

6) มีผู้แทนระดับแกนน าของศูนย์ประสานภาคีการพัฒนาจังหวัด(ศปจ.) ทั้ง 77 จังหวัด ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการประชารัฐจังหวัด  ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายและเครือข่ายระดับพ้ืนที่ทั่วประเทศ 

7) คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐได้มีการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีประเทศ
ไทยจ ากัด  และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด...จ ากัดขึ้นแล้วใน 5 จังหวัดได้แก่  ภูเก็ต  เพชรบุรี  เชียงใหม่  
อุดรธานี  และบุรีรัมย์  และก าลังจะขยายการจัดตั้งโดยครอบคลุมทั้ง 18 กลุ่มจังหวัด และ 76 จังหวัด ภายในสิ้น
ปี 2559 เพ่ือให้เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 

7. โครงการปลุกพลังประชารัฐจังหวัดฯระยะท่ีสอง 
เนื่องจากนโยบายเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของรัฐบาล เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับภารกิจและ

เป้าหมายของโครงการปลุกพลัง..เปลี่ยนไทย ที่มุ่งการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท้องถิ่นและประชาสังคม  แต่ทว่าการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลมักมีลักษณะที่รวดเร็วและท าพร้อมกันทีเดียว
ทุกพ้ืนที่ทั้งประเทศ  ดังนั้นจึงเป็นทั้งโอกาส ความท้าทายและความเสี่ยงต่อกระบวนการท างานของภาคประชา
สังคมในเวลาเดียวกัน 

ดังนั้น เพ่ือสานต่อและขยายผลจากโครงการระยะที่ 1 ให้สามารถรับมือและท าให้เกิดประโยชน์จาก
นโยบายประชารัฐของรัฐบาลให้เต็มที่มากที่สุด  สิ่งที่ควรต้องเร่งท าให้ทันกับสถานการณ์ทางนโยบายด้าน
เศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลคือ การขยายก าลังผู้ปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้อย่างเพียงพอ พัฒนาเครือข่าย
โซเชียลมีเดียและการรณรงค์ออนไลน์ เพ่ือหนุนเสริมให้เกิดเวทีการและเปลี่ยนเรียนรู้จากตัวอย่างรูปธรรม
ความส าเร็จในพื้นที่ สร้างภูมิปัญญาติดแผ่นดิน  

ปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมในระดับพ้ืนที่จากโครงสร้างทางดิ่งระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูก
ปกครอง มาเป็นความสัมพันธ์ในแนวระนาบที่เสมอกันในฐานะของพลเมืองกับเจ้าหน้าที่รัฐ  ในขณะเดียวกันก็ต้อง
เร่งพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย ศปจ.ให้มีขีดความสามารถในการจัดการกิจกรรมการเคลื่อนไหว ระบบงาน
ส านักงานสนับสนุนและจัดการความสัมพันธ์เชิงเครือข่ายในพ้ืนที่อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

นอกจากนั้น ยังควรต้องพัฒนาต่อยอดระบบฐานข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูลทุนทางสังคม องค์ความรู้
และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน ศึกษาวิจัย ประเมินผลและพัฒนาสังคมในระยะ
ยาวอีกด้วย 

8. โครงการสานพลังประชารัฐจังหวัด รณรงค์สร้างเสริมสังคมสุขภาวะแบบองค์รวม 
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โครงการสานพลังประชารัฐจังหวัด รณรงค์สร้างเสริมสังคมสุขภาวะแบบองค์รวม คือ โครงการปลุกพลัง
ประชาคมจังหวัดล ในระยะที่ 2 ที่องค์กรภาคีร่วมขับเคลื่อนด าเนินการมาตั้งแต่ระยะแรก 

โครงการนี้ ได้ออกแบบวางแผนโดยใช้หลักการในการอิงพลังและใช้ประโยชน์จากนโยบายและทรัพยากร
ของรัฐบาล เพ่ือเร่งสะสมพลังเครือข่ายการปฏิรูปภาคสนาม ทุกจังหวัด -อ าเภอ โดยการหนุนเสริมภารกิจที่
สร้างสรรค์ของรัฐบาลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างผู้น าชุมชนท้องถิ่นและข้าราชการ ปรับโค รงสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคมสู่แนวระนาบ และเสริมสร้างจิตส านึกในการพึ่งตนเองในภาคประชาชนให้มากยิ่งขึ้น 

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาและองค์กรภาคีที่ร่วมงานกันมาโดยใกล้ชิด ต่างมีความเชื่อมั่นว่า การด าเนิน
โครงการคู่ขนานไปกับการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลในครั้งนี้ จะสามารถ
เสริมสร้างพลังเครือข่ายการเปลี่ยนแปลงประเทศและสังคมไทยได้แบบก้าวกระโดดในระดับหนึ่ง 
 
 วัตถุประสงค์ทั่วไป 

สานพลังความร่วมมือภาคีที่หลากหลายแบบประชา-รัฐในพ้ืนที่ 76 จังหวัดและกทม. เพ่ือสร้างสรรค์
ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมภายในให้เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงประเทศ และ เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง-สังคมสุขภาวะ 
 
วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายเฉพาะ 

1. พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้น าชุมชนออนไลน์ในพ้ืนที่76จังหวัดและกทม.6โซน และสนับสนุนกิจกรรมการ
รณรงค์สร้างสังคมสุขภาวะ-สังคมเข้มแข็งระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางโดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายศูนย์ประสานภาคีการพัฒนาจังหวัดและกทม.
82 แห่ง เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปสังคมสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3. จัดท าข้อมูลทุนทางสังคมที่จ าเป็นส าหรับภารกิจการขับเคลื่อนการปฏิรูปสังคมสุขภาวะของเครือข่าย
ให้พอเพียงและมีความเป็นปัจจุบัน 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและประสานงานกลาง เพ่ือสนับสนุนเครือข่ายประชาคมจังหวัดเพ่ือการ
เสริมสร้างสังคมสุขภาวะทั่วประเทศ 
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 กรอบความคิดรวบยอด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสานพลังประชารัฐจงัหวัดรณรงค์สร้างเสริมสังคมสุขภาวะแบบองค์รวม :  กรอบความคดิรวบยอด (LDI)  

แผนงานที่4. พัฒนา
ระบบบริหารจัดการ

และประสานงานกลาง 

แผนงานที่1. พัฒนาศักยภาพกลุม่ผู้น าชุมชน
ออนไลน์และรณรงค์สร้างสังคมสขุภาวะ-

สังคมเข้มแข็งระดับพ้ืนที(่Online/Offline) 

แผนงานที่3. จัดท าข้อมูลทุนทางสังคมเพ่ือ
การปฏิรูปท่ีส าคัญให้เป็นปัจจุบนั 

แผนงานที่2. พัฒนาระบบฐานขอ้มูลกลางเพ่ือ
เสริมสร้างสังคมสขุภาวะและการพัฒนาที่

ยั่งยืน โดยเชื่อมโยงศปจ.และ ศปก. 82 แห่ง 

:ผลผลิต ผลลัพธ์: 
1)ผู้น าชุมชนออนไลน์บนฐาน

จังหวัด (100 คน) 

2)ประเด็นรณรงค์สาธารณะบน
ฐานจังหวัด(100เรื่อง) 

3)ข้อมูลองค์กรชุมชน
(200,000องค์กร.) 

4)ข้อมูลวิทยากรกระบวนการ 
(10,000คน) 

5)ข้อมูลผู้น าชุมชน
(50,000คน) 

6)ข้อมูลพลเมืองจิตอาสา
(500,000คน) 

7)องค์ความรู้/กรณีศึกษา
(5,000เรื่อง) 

- ชีวิตสาธารณะ 
ที่เข้มแข็ง 
- สังคมสุขภาวะ 

- สังคมเข้มแข็ง 
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 วิธีด าเนินงาน 
 
แผนงานที่ 1. พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้น าชุมชนออนไลน์และรณรงค์สร้างสังคมสุขภาวะ-สังคมเข้มแข็งระดับ
พื้นที่ (Online/Offline) 
 
กิจกรรมด าเนินการ/เป้าหมาย 

1.1 จัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติการชุมชนออนไลน์ จ านวน 80 คน 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ ศปจ.และ ศปก. 82 แห่ง ในด้านadmin.และเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของเครือข่ายผู้น าชุมชนออนไลน์หรือผู้ปฏิบัติการรณรงค์ จ านวน 80 คน 
จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรม(workshop and training) 3 ครั้ง ครั้งละ2วัน1คืน 

เพ่ือพัฒนาแนวคิดและเพ่ิมพูนเทคนิคการท างานออนไลน์ใหม่ๆ จากกูรู ระดับชาติและตัวอย่างของจริงใน
ต่างประเทศ รวมทั้งการสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันภายในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะ 
ทุกๆ 3-5 เดือน  

1.2 สนับสนุนกิจการ facebook twitter และออนไลน์ทุกรูปแบบของ ศปจ.และ ศปก. 82 แห่ง เพ่ือ
การรณรงค์เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ ให้เกิดน าไปขยายผลการสื่อสารต่อในวงกว้าง โดยมีประเด็นสาธารณะส าคัญ
ของพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง รวม 100 ประเด็น 

 
แผนงานที่2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อการปฏิรูปสังคมสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืนเชื่อมโยง ศปจ.
และ ศปก.82 แห่ง 
 
กิจกรรมด าเนินการ/เป้าหมาย 

2.1 พัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคมทั่วประเทศ  ในลักษณะ
ฐานข้อมูลที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ง่าย  (open source)  และเข้าถึงได้ทางเว็บ (web page) เพ่ือน าไปสู่ระบบ
ร่วมพัฒนาและแหล่งเรียนรู้ในการท างานร่วมกับภาคประชาชน 

1) พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลองค์กรชุมชน 
 2) พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลผู้น าเครือข่าย3ประเภทในพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่  

(1) วิทยากรกระบวนการ (2) ผู้น าชุมชน (3) พลเมืองจิตอาสา 
  3) พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลส าหรับบรรจุองค์ความรู้และกรณีศึกษาที่เก่ียวกับ  

   (1) ชุมชนสุขภาวะ (2) เศรษฐกิจฐานราก (3) นวัตกรรมเพ่ือสังคมเข้มแข็ง และ(4)อ่ืนๆ 
 2.2 จัดท าคู่มือ และการฝึกอบรม 
         2.3 ดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม ให้สามารถเชื่อมโยงและรองรับ
การใช้งานของเครือข่าย ศปจ. และ ศปก.ทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ฐานข้อมูลของ ศปจ./ศปก. 82 แห่ง  
 
แผนงานที่3. จัดท าข้อมูลทุนทางสังคมเพื่อการปฏิรูปท่ีส าคัญให้เป็นปัจจุบัน 
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กิจกรรมด าเนินการ/เป้าหมาย 

3.1 ตรวจสอบและปรับปรุงเพ่ิมเติมฐานข้อมูลองค์กรชุมชนใน 980 พ้ืนที่ระดับอ าเภอ จ านวน 
175,474 องค์กร (ซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการระยะที่1) เพ่ือท าให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อมูลเพ่ิมขึ้นเป็น
ประมาณ 200,000 องค์กร 

3.2 รวบรวมและบรรจุข้อมูลศักยภาพส่วนบุคคลของผู้น าผู้น าเครือข่าย3ประเภทในพ้ืนที่ 76 จังหวัด
และกทม.6 โซน ให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ 1) วิทยากรกระบวนการ 10,000 คน  2) ผู้น าชุมชน 50,000 คน 3) 
พลเมืองจิตอาสา 500,000 คน 

3.3 รวบรวมองค์ความรู้และกรณีศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ บรรจุไว้ในระบบฐานข้อมูล ศปจ.และ ศปก.ที่
เกี่ยวกับ 1) ชุมชนสุขภาวะ 2) เศรษฐกิจฐานราก 3) นวัตกรรมเพ่ือสังคมเข้มแข็ง 4) อ่ืนๆ  จ านวนรวม 3,000 
เรื่อง 
 
แผนงานที่4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและประสานงานกลาง 
 
กิจกรรมด าเนินการ/เป้าหมาย 

4.1บริหารจัดการส านักงาน 
4.2ก าลังคน 
4.3ระบบบันทึกและเอกสารรายงาน 
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 ตัวช้ีวัด 

1. มีผู้ปฏิบัติงานชุมชนออนไลน์ของบนฐานจังหวัด จ านวน 80 คน 
2. มีประเด็นรณรงค์สาธารณะบนฐานจังหวัด จ านวน 100 เรื่อง 
3. มีข้อมูลองค์กรชุมชน  จ านวน 200,000 องค์กร. 
4. มีข้อมูลวิทยากรกระบวนการ จ านวน 10,000 คน 
5. มีข้อมูลผู้น าชุมชน จ านวน 50,000 คน 
6. มีข้อมูลพลเมืองจิตอาสา จ านวน 500,000 คน 
7. มีองค์ความรู้/กรณีศึกษา จ านวน 3,000 เรื่อง 

 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 กลไกการท างานด้านการสื่อสารออนไลน์และระบบฐานข้อมูล มีศักยภาพสามารถผลิตผลงานที่สอดคล้อง
และสนับสนุนการเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง-สังคมสุขภาวะ 
 

 กระบวนการติดตามและประเมินผล 
แนวทางการติดตาม ประเมินผลโครงการ 
จากวัตถุประสงค์ และแนวทางการด าเนินงานโครงการ จึงได้ก าหนดแนวทางการติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงานไว้ ดังนี้ 
 
 

1.1 วัตถุประสงค์ 
ก) เพ่ือสะท้อนข้อเท็จจริงแก่ผู้ด าเนินโครงการฯ ว่า ได้ด าเนินการและเกิดผลงานตาม

วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด ตามที่โครงการมุ่งหวังหรือไม่ อย่างไร 
ข) เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ด าเนินโครงการฯ ในการพัฒนากระบวนการท างาน  
ค) เพ่ือสะท้อนให้เห็นบทเรียนการพัฒนาศักยภาพกลไกการท างานในด้านระบบฐานข้อมูล

และการสื่อสารออนไลน์ ของภาคีการพัฒนาในระดับจังหวัด 
1.2 ขอบเขต 

ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ว่าเป็นไปตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์โครงการหรือไม่ 
ผ่านการเนื้องานและกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

ก) ประเด็นการติดตาม 

 ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ ว่าน าสู่ผลงานตามวัตถุประสงค์
โครงการหรือไม่ อย่างไร 
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 ติดตามกระบวนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการสื่อสารออนไลน์ทั้งในส่วน
ของคุณลักษณะที่คาดหวัง รูปแบบและกระบวนการพัฒนา 

 ติดตามกระบวนการพัฒนาและพัฒนาการของศักยภาพกลไกการท างาน ว่า
สอดคล้องและสนับสนุนการเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง-สังคมสุขภาวะ หรือไม่ 
อย่างไร 

ข) กลุ่มเป้าหมาย 

 กลการท างานด้านระบบฐานข้อมูลและการสื่อสารออนไลน์ของภาคีการพัฒนา
ในระดับจังหวัด 

 คณะท างานโครงการฯ มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 
1.3 แนวทางด าเนินงาน 

ก) ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับจากโครงการฯ  
ข) การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์กลุ่ม 
ค) การส ารวจความคิดเห็น ในบางประเด็น 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นายคณุสสัน  ศุภวัตรวรคุณ  เลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา เลขท่ี1/62 ซ.งามวงศ์วาน 43 แยก

19 (ซ .ชิ น เขต1/19) ถ.งามวงศ์ วาน  แขวงทุ่ งสองห้ อง เขตหลั กสี่  กทม .10210โทรศัพท์    081 -
5842107 Email : sanldi@hotmail.com 

ดร.กฤษฎา  บุญชัย  รองเลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา เลขที่1/62 ซ.งามวงศ์วาน 43 แยก19 
(ซ.ชินเขต1/19) ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210โทรศัพท์ 081-6583352 Email : 
guitarkob@yahoo.co.th 

 
 ผู้ประสานงานโครงการ 
 1. นายปาลิต  วรพงศ์พิบูลย์  ต าแหน่ง  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 ต าแหน่ง  นักวิชาการโครงการ  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาเลขที่
1/62 ซ.งามวงศ์วาน 43 แยก19 (ซ.ชินเขต1/19) ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์  091-5519263Email : sasinanldi@gmail.com 

3. นางสาวมทิรา  เครือพงศ์ศักดิ์  ต าแหน่ง   ผู้จัดการส านักงานสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา   เลขที่
1/62 ซ.งามวงศ์วาน 43 แยก19 (ซ.ชินเขต1/19) ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์  087-4941899 Email : mathira31@gmail.com 

mailto:sanldi@hotmail.com
mailto:mathira31@gmail.com
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 ที่ปรึกษาโครงการ 

นายแพทย์พลเดช  ปิ่นประทีป  ต าแหน่ง ประธานมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  เลขที่  9 หมู่บ้าน
กัลปพฤกษ์ ซ.รามค าแหง 118 ถ.รามค าแหง แขวง/เขต สะพานสูง กรุงเทพล 10240 โทรศัพท์ 089 -
4847994  Email: ppoldej@yahoo.com 
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 แผนปฏิบัติการและระยะเวลา 
กิจกรรม ช่วงเวลาโครงการ (เดือนที่) พ.ศ. 2559-2560 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1.พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้น าชุมชน

ออนไลน์และรณรงค์สร้างสังคมสุข
ภาวะ -สั งคม เข้ มแข็ งระดับพื้ น ที่ 
(Online/Offline) 

1.1จัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติการชุมชน
ออนไลน์ จ านวน 80 คน 

  
 
 

 
xx 

       
 
 

 
xx 

         

1.2สนับสนุนกิจการfacebook
เพ่ือการรณรงค์ของศปจ.76จังหวัด
และศปก.6 โซน 

                  

  2.พัฒนาระบบฐานข้อมูลปฏิรูปเพื่อ
สังคมสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
(ระบบฐานข้อมูลกลางที่ เชื่อมโยง 
76ศปจ.+6ศปก.) 
2 .1 พั ฒ น าโป รแ กรม ฐาน ข้ อ มู ล
เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและประชา
สังคมท่ัวประเทศ 
 

                  

2.2ดูแลรักษาระบบฐานข้อมูล
เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและประชา
สังคมท่ัวประเทศ 
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กิจกรรม ช่วงเวลาโครงการ (เดือนที่) พ.ศ. 2559-2560 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
2.3ประชุมเชิงปฏิบัติเจ้าหน้าที่

ฐานข้อมูลของ ศปจ./ศปก. 82 แห่ง 
จ านวน 80คน 

  xx         xx       

3.จัดท าข้อมูลทุนทางสังคมเพื่อการ
ปฏิรูปท่ีส าคัญให้เป็นปัจจุบัน 

3.1ตรวจสอบและปรับปรุง
ฐานข้อมูลองค์กรชุมชนจ านวน 
175,474อชช. เพื่อท าให้เป็นปัจจุบัน 

                  

3.2รวบรวมและบรรจุข้อมูลผู้น า
ผู้น าเครือข่าย3ประเภทในพ้ืนที่ให้เป็น
ปัจจุบัน ได้แก่ 1)วิทยากรกระบวนการ 
2)ผู้น าชุมชน 3)พลเมืองจิตอาสา 

                  

3.3รวบรวมองค์ความรู้และ
กรณีศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ บรรจุไว้
ในระบบฐานข้อมูลศปจ. 

                  

  4.พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ประสานงานกลาง 
 1) บริหารจดัการส านักงาน 

                  

        2) ค่าตอบแทนบุคลากร                   
3) ค่าจ้างทีมประเมินและตรวจสอบ
บัญชี 

                  

4) ค่าตอบแทนสถาบันล                  x 
รวมงบประมาณทั้งโครงการ                   
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