


 
 

รายงานการพิจารณาศึกษา 

เรื่อง  
การจัดการต าบลเข้มแข็งตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

 
 

ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล  า 

วุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักกรรมาธกิาร ๓   
ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

 



 
  







ก 
 

    รายนามคณะกรรมาธิการ 
  การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้า 

 

 

 

 นายสังศิต  พิรยิะรังสรรค ์
ประธานคณะกรรมาธิการ 

 

 

 

 

 
นายอ้าพล  จินดาวัฒนะ 

รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่หน่ึง 
    นายพลเดช  ปิ่นประทีป 

   รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
 

  

 

นายค้านณู  สิทธสิมาน 

รองประธานคณะกรรมาธกิาร 
คนที่สาม  

และโฆษกคณะกรรมาธิการ 

นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ   
รองประธานคณะกรรมาธิการ 

คนที่สี่   

นายอภิชาติ  โตดลิกเวชช ์
รองประธานคณะกรรมาธกิาร 

คนที่ห้า   

 

 

 

        
นายภาณุ  อุทัยรัตน์ 

เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
นายวีระศักดิ์  ภูครองหิน 
โฆษกคณะกรรมาธิการ 

 



ข 
 

 
   พลอากาศเอก มนัส  รูปขจร                                                

   ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
 

 

          
 พลเอก ธงชัย  สาระสุข 

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
พลเอก สกล  ชื่นตระกลู 

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร           
 พลเอก ณัฐ  อินทรเจริญ 
 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 

 

          
นายสุธี  มากบุญ 

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
นายขวัญชาต ิ วงศ์ศุภรานันต ์
            กรรมาธกิาร 

 นายจรินทร์  จักกะพาก 
กรรมาธกิาร 

 
                 

 

         

นางสาวภัทรา  วรามิตร  
กรรมาธกิาร           

       
        

 
 
 



ค 
 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ 
การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้า 

 

   
นายกรรณภว์  ธนภรรคภวนิ 

 
พลโท จเรศกัณิ์ อานุภาพ นายเชดิศักดิ์  สันติวรวุฒิ 

   
นายสัญชัย  จุลมนต ์

 
พลเอก สุรศกัดิ์  กาญจนรตัน์ นายสถติย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ 

 

  
นายกนก  ยนต์ชัย   

  
นายโกวิทย์  ดอกไม้ นายณัฐสิทธิ์  สรุารกัษ์    

   
นายด้ารงชัย  พุ่มสงวน 

 
นายทวีวัฒน์  ธีระกุลสถติย ์ นางสาวธัญญา  ดวงทอง 

 

 

 

 

 



ง 
 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ  
การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้า 

 

 

  
นายมโน  เลาหกิจ นางสาววชิญา  ลิปิพันธ์    ศ.ศรรีาชา  วงศารยางกรู 

 

 

 
ว่าที่พันตรี สรชาติ   
วิชยสวุรรณพรหม 

นางสาวสิรินภัสธา   
ศิรินภัสโภคิน 

นายสุวิทย์  พูลศิลป ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายปริญญา  จุฑาสงฆ์  นางปริศนา  กายจนกันทร 
 

นางสาวภัทรฐ์ิตา  ทุมเกิด 



จ 
 

รายนามคณะอนุกรรมาธิการ 
ศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้าด้านสังคม 

 

  
 

นายอ้าพล  จินดาวัฒนะ 
 

ประธานคณะอนุกรรมาธกิาร 
 

                                                                                                              

             นายภาณุ  อุทัยรัตน์                         นายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ 
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หน่ึง                     รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง 

                                                           
    

             นายนิติธร  ธนธญัญา      นายชาญวิทย์  วสันต์ธนารตัน์        นายสรลั  มารู   
                                                                                             เลขานุการคณะอนุกรรมาธกิาร        อนุกรรมาธิการ      รองเลขานุการคณะอนุกรรมาธกิาร 
 

                                                               
    

           นายไชยณฐั  เจตยิานุวัตร    นางพรรษมณฑ ์ ศรีนวลนัด   นางกรรณกิาร์  บรรเทิงจิตร 
 

                 อนุกรรมาธิการ        อนุกรรมาธิการ                อนุกรรมาธิการ 
 

                                                                   
                                  นายนรเทพ  บุญเก็บ       นายวิสุทธิ  บุญญะโสภิต 
 

                                    อนุกรรมาธิการ                อนุกรรมาธิการ                
 
 
 
 



ฉ 
 

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
ศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้าด้านสังคม 

 

                                                                   
                    นายสังศิต  พิริยะรังสรรค์                 พลอากาศเอก มนัส  รปูขจร 
         ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธกิาร   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธกิาร 
 

                                           
                     นายค้านณู  สิทธสิมาน     นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ 
       ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธกิาร 
 

                                                           
                   นายพลากร  วงค์กองแก้ว                       นางวณี  ปิ่นประทีป 
        ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ    ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธกิาร 
 

                                                        
        นางสาวสุวมิล  มีแสง         นางสาวบุษยรตัน์  กาญจนดิษฐ์      นางทิพย์พาพร  ตันติสุนทร 
 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธกิาร      ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธกิาร    ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธกิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช 
 

รายนามคณะท้างาน 
พิจารณาศึกษาระบบการจัดการต้าบลเข้มแข็ง 

ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรปูประเทศ 
 

  
 

นายอ้าพล  จนิดาวัฒนะ 
 

ประธานคณะท้างาน 
 

 

                                                                                     

         นายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ นายนิติธร  ธนธัญญา      นางกรรณิการ์  บรรเทิงจิตร 
                  คณะท้างาน              เลขานุการคณะท้างาน              คณะท้างาน 
 
 

                                                              
    

           นายวิสุทธิ  บุญญะโสภิต        นางธนยา  สิงห์มณี        นายไชยณฐั  เจติยานุวัตร 
 

                 คณะท้างาน            ผู้ช่วยเลขานุการคณะท้างาน            คณะท้างาน 
 
 

                                                            
                 นางสาวสุวมิล  มีแสง        นางสาวสุนีย์  สุขสวา่ง     นางสาวบุษยรัตน์  กาญจนดิษฐ ์
 

                   คณะท้างาน                   คณะท้างาน                      คณะท้างาน 

 

 

 



ซ 
 

 

 



ฌ 
 

รายงานการพิจารณาศึกษา 
การจัดการต าบลเข้มแข็งตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 

และแผนการปฏิรูปประเทศ 
ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล  า  

วุฒิสภา 
________________________ 

  
       ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคาร 
ท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่ง  
ตามข้อบังคบัการประชุมวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๘ วรรคสอง (๑) เพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
กระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
โอกาส สิทธิ ความสามารถ การเข้าถึงทรัพยากร ความเท่าเทียม การเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
การเข้าถึงบริการ สวัสดิการ ของประชาชนและชุมชน เพ่ือบูรณาการในการแก้ปัญหา 
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม รวมทั้งติดตามการน้อมน าหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ  
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ 
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
 บัดนี้ คณะกรรมาธิการได้ด าเนินการพิจารณาศึกษาการจัดการต าบลเข้มแข็งตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการพิจารณาศึกษา
เรื่องดังกล่าวต่อวุฒิสภา ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙๘ ดังนี้ 
 ๑. การด าเนินงาน             
 ๑.๑ คณะกรรมาธิการได้มีมติเลือกต าแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑.๑.๑ นายสังศิต  พิริยะรังสรรค์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ 
 ๑.๑.๒ นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
 ๑.๑.๓ นายอ าพล  จินดาวัฒนะ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
 ๑.๑.๔ นายพลเดช  ปิ่นประทีป เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
 ๑.๑.๕ นายค านูณ  สิทธิสมาน เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี ่
  และโฆษกคณะกรรมาธิการ 
 ๑.๑.๖ นายภาณุ  อุทัยรัตน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการ 
  ๑.๑.๗ นายธานี  สุโชดายน เป็นรองเลขานุการคณะกรรมาธิการ 
  ๑.๑.๘ นายวีระศักดิ์  ภูครองหิน เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ 
 



  ญ  

 

  ๑.๑.๙ พลอากาศเอก มนัส  รูปขจร เป็นประธานที่ปรกึษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑.๑.๑๐ พลเอก ณัฐ  อินทรเจริญ  เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑.๑.๑๑ พลเอก ธงชัย  สาระสุข เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑.๑.๑๒ พลเอก สกล  ชื่นตระกูล  เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑.๑.๑๓ นายสุธี  มากบุญ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑.๑.๑๔ นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานันต์ เป็นกรรมาธิการ 
 ๑.๑.๑๕ นายจรินทร์  จักกะพาก เป็นกรรมาธิการ 
 ๑.๑.๑๖ นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ เป็นกรรมาธิการ 
 ๑.๑.๑๗ นางสาวภัทรา  วรามิตร  เป็นกรรมาธิการ 
  ๑.๑.๑๘ นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ เป็นกรรมาธิการ 
 อนึ่ง นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ได้ลาออก 
จากคณะกรรมาธิการ ในวันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ต่อมา นายธานี  สุโชดายน  
รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ ได้ลาออกจากคณะกรรมาธิการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓ 
 ปัจจุบันคณะกรรมาธิการประกอบด้วย 
 ๑. นายสังศิต  พิริยะรังสรรค์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ 
 ๒. นายอ าพล  จินดาวัฒนะ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
 ๓. นายพลเดช  ปิ่นประทีป เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
 ๔. นายค านูณ  สิทธิสมาน เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
   และโฆษกคณะกรรมาธิการ 
 ๕. นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี ่
 ๖. นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ เป็นรองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่ห้า 
 ๗. นายภาณุ  อุทัยรัตน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการ 
 ๘. นายวีระศักดิ์  ภูครองหิน เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ 
 ๙. พลอากาศเอก มนัส  รูปขจร เป็นประธานที่ปรกึษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑๐. พลเอก ณัฐ  อินทรเจริญ  เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑๑. พลเอก ธงชัย  สาระสุข เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑๒. พลเอก สกล  ชื่นตระกูล  เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑๓. นายสุธี  มากบุญ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑๔. นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานันต์ เป็นกรรมาธิการ 
 ๑๕. นายจรินทร์  จักกะพาก เป็นกรรมาธิการ 
 ๑๖. นางสาวภัทรา  วรามิตร  เป็นกรรมาธิการ 
 
  



  ฎ  

 

 อนึ่ง ในคราวประชุมวุฒสิภา ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจ าปคีรัง้ที่หนึง่) เป็นพิเศษ วันจันทร์
ท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติตั้งนายเกียว  แก้วสุทอ สมาชิกวุฒิสภา เป็นกรรมาธิการ 
การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า แทนต าแหน่งที่ว่าง ต่อมา นายเกียว  แก้วสุทอ 
กรรมาธิการ ได้ลาออกจากคณะกรรมาธิการ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 ๑.๒ คณะกรรมาธิการได้มีมติแต่งตั้งนายกวี  จันทจิราภา นิติกรช านาญการพิเศษ 
ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการประจ า
คณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๗ วรรคสี่ 
 ๑.๓ คณะกรรมาธิการได้มีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหา
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าด้านสังคม เพ่ือศึกษา ติดตาม เสนอแนะ มาตรการและนโยบาย 
รวมทั้งแนวทางในการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าด้านสังคม จัดท ารายงาน 
ผลการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมาธิการ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมาย 
ทั้งนี้ ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๙ ซึ่งปัจจุบันคณะอนุกรรมาธิการ
คณะนี้ ประกอบด้วย 
 ๑.๓.๑ นายอ าพล  จินดาวัฒนะ เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๓.๒ นายภาณุ  อุทัยรัตน์   เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
  คนที่หนึ่ง 
 ๑.๓.๓ นายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ  
  คนที่สอง 
  ๑.๓.๔ นายไชยณัฐ  เจติยานุวัตร เป็นอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๓.๕ นางพรรษมณฑ์  ศรีนวลนัด เป็นอนุกรรมาธิการ 
      ๑.๓.๖ นายชาญวิทย์  วสันต์ธนารัตน์ เป็นอนุกรรมาธิการ 
                 ๑.๓.๗ นางกรรณิการ์  บรรเทิงจิตร เป็นอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๓.๘ นายนรเทพ  บุญเก็บ เป็นอนุกรรมาธิการ 
                 ๑.๓.๙ นายวิสุทธิ  บุญญะโสภิต  เป็นอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๓.๑๐ นายนิติธร  ธนธัญญา เป็นอนุกรรมาธิการและเลขานุการ 
  ๑.๓.๑๑ นายสรัล  มารู  เป็นอนุกรรมาธิการและรองเลขานุการ 
  ๑.๓.๑๒ นายสังศิต  พิริยะรังสรรค์    เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๓.๑๓ พลอากาศเอก มนัส  รูปขจร เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๓.๑๔ นายค านูณ  สิทธิสมาน เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๓.๑๕ นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๓.๑๖ นางวณี  ปิ่นประทีป เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๓.๑๗ นายพลากร  วงค์กองแก้ว เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
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 ๑.๓.๑๘ นางสาวสุวิมล  มีแสง เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๓.๑๙ นางสาวบุษยรัตน์  กาญจนดิษฐ์ เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๓.๒๐ นางทิพย์พาพร  ตันติสุนทร เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๔ คณะกรรมาธิการได้มีมติตั้งคณะท างานพิจารณาศึกษาระบบการจัดการต าบลเข้มแข็ง
ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ของคณะอนุกรรมาธิการศึกษา 
เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าด้านสังคม พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับ
ระบบการจัดการต าบลเข้มแข็งตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พร้อมทั้ง
จัดท ารายงานผลการศึกษาเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการและคณะกรรมาธิการ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่คณะอนุกรรมาธิการมอบหมาย ซึ่งคณะท างานคณะนี้ ประกอบด้วย 
  ๑.๔.๑ นายอ าพล  จินดาวัฒนะ เป็นประธานคณะท างาน 
  ๑.๔.๒ นายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ เป็นคณะท างาน 
  ๑.๔.๓ นางกรรณิการ์  บรรเทิงจิตร เป็นคณะท างาน 
  ๑.๔.๔ นายวิสุทธิ  บุญญะโสภิต เป็นคณะท างาน 
  ๑.๔.๕ นายไชยณัฐ  เจติยานุวัตร เป็นคณะท างาน 
  ๑.๔.๖ นางสาวสุวิมล  มีแสง เป็นคณะท างาน 
  ๑.๔.๗ นางสาวสุนีย์  สุขสว่าง เป็นคณะท างาน 
  ๑.๔.๘ นางสาวบุษยรัตน์  กาญจนดิษฐ์ เป็นคณะท างาน 
  ๑.๔.๙ นายนิติธร  ธนธัญญา เป็นคณะท างานและเลขานุการ 
  ๑.๔.๑๐ นางธนยา  สิงห์มณี เป็นคณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒. วิธีการพิจารณาศึกษา  
  คณะกรรมาธิการได้ด าเนินการพิจารณาศึกษาการจัดการต าบลเข้มแข็งตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยการจัดประชุมหารือร่วมกัน การจัดประชุม
เสวนา และด าเนินการศึกษาข้อมลู ข้อเท็จจริง เอกสารจากหน่วยงาน เอกสารวิชาการ รายงาน
วิจัย บทความ ข่าว และหนังสืออ้างอิงต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศ 
และน าข้อมูลและข้อคิดเห็นดังกล่าวมาสรุปและวิเคราะห์ผล  
 ๓. ผลการพิจารณาศึกษา 
  คณะกรรมาธิการขอรายงานผลการพิจารณาศึกษาการจัดการต าบลเข้มแข็ง 
ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  โดยได้มอบหมายให้คณะอนุ
กรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าด้านสังคม 
ด าเนินการพิจารณาศึกษากรณีดังกล่าว และคณะกรรมาธิการได้พิจารณารายงานของคณะอนุ
กรรมาธิการด้วยความละเอียดรอบคอบแล้ว และได้มีมติให้ความเห็นชอบกับรายงานดังกล่าว 
โดยถือเป็นรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ 
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  จากการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมาธิการจึงขอเสนอรายงาน 
การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ โดยมีรายละเอียดตามรายงานท้ายนี้ เพื่อให้วุฒิสภา  
ได้พิจารณา หากวุฒิสภาให้ความเห็นชอบด้วยกับผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ 
ขอได้โปรดแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาและด าเนินการตามแต่จะเห็นสมควรต่อไป  
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนสืบไป 
  
  

 (นายภาณุ  อุทัยรัตน์) 
 เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
 การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า 
 วุฒิสภา 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและพัฒนาข้อเสนอการพัฒนาระบบการจัดการ

ต าบลเข้มแข็ง สนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  
ที่เน้นการพัฒนาอย่างบูรณาการเต็มพ้ืนที่ ท าการศึกษาด้วยการทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์ 
การวิเคราะห์ฐานข้อมูลต าบลเข้มแข็งจากแหล่งต่าง ๆ การศึกษาพ้ืนที่กรณีศึกษา ๔ แห่ง  
และการจัดเวทีสัมมนา 

สรุปสาระส าคัญผลการศึกษาได้ ๙ ประการ ดังน้ี  
๑. แนวคิด “ชุมชนเข้มแข็ง” เป็นแนวคิดที่ถูกต้อง ทั้งระดับอุดมคติและรูปธรรม 

การพัฒนาประเทศ เป็นการให้คุณค่าความส าคัญที่ฐานรากของสังคม ดังที่ ศ.นพ.ประเวศ  วะสี 
ย้ าว่า “เจดีย์ต้องสร้างฐาน” และพบว่า ทิศทางการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา ได้ให้ความส าคัญ
กับแนวทางการพัฒนา “ชุมชนเข้มแข็ง” อย่างชัดเจน มีระบุอยู่ทั้งในรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ และมีความพยายามส่งเสริมการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งมาโดยตลอด 
แต่ยังไม่ถึงระดับที่ท าให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรม ทั่วถึง และยั่งยืน 

“ชุมชนเข้มแข็ง” หมายถึง การที่ชุมชนสามารถจัดการกันเองได้ ทั้งด้านข้อมูล 
แผน การบริหารจัดการ การขับเคลื่อนการพัฒนาและการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างดี ชุมชน
มีเศรษฐกิจที่ดี คุณภาพชีวิตดี สิ่งแวดล้อมดี อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และมีภูมิต้านทาน 
ต่อปัจจัยภายนอกที่มากระทบ  แต่ชุมชนจะเข้มแข็งเองโดยล าพังไม่ได้  เพราะชุมชน 
เป็นส่วนย่อยของสังคม ที่มีระบบการบริหารราชการแผ่นดิน และระบบย่อยเป็นตัวก าหนดหลัก 
ดังนั้น การจะส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งได้จริง ภาครัฐจ าเป็นต้องเพ่ิมสิทธิ อ านาจหน้าที่  
และทรัพยากรให้แก่ชุมชนมากขึ้น ขจัดปัญหาอุปสรรค ปกป้องคุ้มครองชุมชนไม่ให้ 
ถูกกระทบจากการพัฒนา และสร้างเสริมพลังความสามารถให้แก่ชุมชนอย่างเพียงพอ 
และต่อเน่ืองด้วย 

๒. ต าบลเป็นพ้ืนที่ขนาดพอเหมาะสม มีองค์ประกอบเชิงองค์กร ๔ ภาคส่วน ที่เรียกว่า 
“จตุพลัง” ประกอบด้วย (๑) กลไกการบริหารราชการส่วนภูมิภาค  (ท้องที่) (๒) กลไก 
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (๓) กลไกภาคสังคม และ (๔) หน่วยงานอื่น ๆ ในพ้ืนที่ต าบล 
จากการทบทวนวรรณกรรมและสัมภาษณ์  เป็นที่ประจักษ์ชัดตรงกันว่า พ้ืนที่ต าบล  
เป็นจุดยุทธศาสตร์ของการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ถ้าต าบลเข้มแข็งทั่วประเทศ ประเทศ 
ก็จะมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนได้จริง 

๓. ระบบการจัดการต าบลเข้มแข็ง ไม่ใช่ระบบบริหารจัดการเดี่ยวของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็น
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค หรือการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แต่ควรเป็นระบบการจัดการ
แบบหุ้นส่วน ซึ่งสอดคล้องกับโลกความจริงและพัฒนาการของประเทศที่ก าลังก้าวไป 
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ระบบการบริหารจัดการแบบหุ้นส่วน คือ ระบบการจัดการสาธารณะ ที่องค์กร
ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ท างานตามบทบาทภารกิจ หน้าที่และอ านาจขององค์กรตน  
และยังร่วมมือกันท างานโดยมีเป้าหมายเพ่ือคุณภาพชวีิตที่ดีหรือการมีสุขภาวะอย่างเป็นองค์รวม
ของชุมชนและประชาชน ร่วมกันน า ผลัดกันน า แชร์ข้อมูล แชร์ทรัพยากร แชร์ศักยภาพ 
สานและเสริมพลังกันและกัน ได้ประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่บังคับหรือครอบง ากัน เสริมจุดแข็ง
และปิดจุดอ่อนของกันและกัน ท าให้ได้งานที่ดีกว่า ประชาชนได้รับประโยชน์สูงกว่า  
ซึ่งการศึกษานี้ พบเหตุผลสนับสนุน ได้แก่ 

๓.๑ การพัฒนาประเทศส าหรับอนาคตต้องเน้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมตามแนวทาง
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ไม่ใช่แนวทางการผูกขาดการพัฒนาไว้ที่ภาคส่วนใดหรือองค์กรใด
อย่างเบ็ดเสร็จตายตัว 

๓.๒ การท างานในโลกยุคใหม่ที่สังคมและเรื่องราวต่าง ๆ มีความสลับซับซ้อนมาก 
การท างานโดยองค์กรเดียวหรือสาขาเดียว ประสบความส าเร็จได้น้อยกว่าการร่วมมือกันท างาน
อย่างเห็นได้ชัด 

๓.๓ ในพ้ืนที่ต าบลมีองค์ประกอบเชิงองค์กร เป็น “จตุพลัง” ซึ่งทุกภาคส่วนล้วนมี
บทบาทหน้าที่ที่สามารถเชื่อมโยง บูรณาการ หนุนเสริมกันได้ ซึ่งจะท าให้เกิดพลังการพัฒนา 
ที่เพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ 

๓ .๔ จากการศึกษาพ้ืนที่กรณี ศึกษาและการสัมภาษณ์สอบทานความเห็น  
เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่า ต าบลที่เข้มแข็งล้วนมีระบบการจัดการต าบลในแนวทางการอภิบาล
แบบหุ้นส่วนทั้งสิ้น  

๔. การจัดการต าบลเข้มแข็ง ภายใต้แนวคิด “การสานจตุพลัง” เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริง
ในหลายรูปแบบ ซึ่งพบว่าทุกรูปแบบล้วนต้องมี “ท้องถิ่น” และ “ท้องที่” เป็นภาคส่วน 
ที่มีบทบาทส าคัญ แต่เพียงแค่การสานพลังภายในยังไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมี “พลังการสนับสนุน
จากภายนอก” มาเพ่ิมเติม เป็นพลังที่ ๕ อาจเรียกใหม่ว่า “เบญจพลัง” จึงจะท าให้เกิดการ
ท างานเชิงบูรณาการในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
              รูปธรรมการบูรณาการผ่านการหนุนเสริมจากภายนอก ได้แก่ (๑) การท างาน
ร่วมกับกลไกในพ้ืนที่  เช่น คณะประสานงานขบวนองค์ กรชุมชน (คปอ.) ระดับจังหวัด 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) (๒) การน ากองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต าบลมาสนับสนุนการท างาน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ท าหน้าที่บริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม (๓) การสนับสนุนการพัฒนาต าบลผ่านโครงการของหน่วยงานภายนอก  
เช่น โครงการพัฒนาต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ สนับสนุนโดยส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการส่งเสริมการจัดท าธรรมนูญสุขภาพระดับพ้ืนที่ 
สนับสนุนโดยส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน สนับสนุนโดยธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆ เป็นต้น 
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๕. รูปแบบการจัดการต าบลเข้มแข็ง ภายใต้แนวคิดการอภิบาลแบบหุ้นส่วน เกิดขึ้นได้จริง 
มีรูปธรรมความส าเร็จในหลายรูปแบบ ไม่จ าเป็นต้องเหมือนกัน ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นที่ 
จากผลการศึกษาพบรูปแบบการจัดการต าบลเข้มแข็ง อย่างน้อย ๓ รูปแบบ ได้แก่ 

รูปแบบที่ ๑ น าโดยท้องถิ่น เช่น กรณีต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล  
มีรูปแบบการจัดการท่ีน าโดยองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน (อบต.นาทอน) เป้าหมายคือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนนาทอน ซึ่งการขับเคลื่อนส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับบทบาทและภารกิจ
ของ อบต. ตั้งแต่การก าหนดวิสัยทัศน์ การจัดท าแผนพัฒนาต าบล ยุทธศาสตร์ และโครงการ
ต่าง ๆ จุดเด่นที่ส าคัญ คือ การมี “ธรรมนูญต าบล” หรือที่เรียกให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 
ของตนเองว่า “ชันชีนาทอน” เป็นกรอบการพัฒนาที่มาจากข้อตกลงร่วมของประชาชน
หลากหลายกลุ่มและอาชีพ โดยออกแบบให้มีกลไกการมีส่วนร่วม คือ คณะกรรมการชันชี 
ระดับต าบลและหมู่บ้าน ซึ่งมาจาก ๕ เสาหลัก ได้แก่ (๑) ท้องถิ่น (๒) ท้องที่ (๓) ผู้น าศาสนา 
(๔) ภาคประชาสังคม และ (๕) ภาคเอกชน ต าบลนาทอนเป็นที่รู้จักในด้านการพัฒนา “ต าบล
สุขภาวะ” “ต าบลจัดการตนเอง” “ต าบลจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน” มีรูปธรรมความส าเร็จ 
จนได้รับรางวัล “ผู้น านักพัฒนา” “ชุมชนต้นแบบ” เป็นต้น 

รูปแบบที่ ๒ น าโดยภาคประชาสังคม เช่น กรณีต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่ มีรูปแบบการจัดการที่น าโดย “สถาบันพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเกษตรกรรมยั่งยืน
แม่ทา” ซึ่งคณะกรรมการมาจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่ภาคประชาชน ท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานรัฐ 
และเอกชน ท าให้เกิดการพัฒนาต าบลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ การศึกษา ฯลฯ สร้างกฎกติกา
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาระบบการเงินชุมชน สร้างผู้น ารุ่นใหม่ ๆ มีกระบวนการ
เรียนรู้ภายใน และเชื่อมโยงการหนุนเสริมจากภายนอก ต าบลแม่ทามีรูปธรรมความส าเร็จ 
เป็นที่ประจักษ์ ในฐานะต าบลต้นแบบที่มีศักยภาพในการจัดการกันเองภายใน และเชื่อมโยง  
กับภายนอกได้อย่างมีศักดิ์ศรี ท าให้ภาครัฐยอมให้ชุมชนเป็นผู้ดูแลรักษาผืนป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ 
สามารถใช้ประโยชน์เป็นที่ดินท ากิน ที่อยู่อาศัย และการอนุรักษ์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 
ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง มีอาหารปลอดภัย ไม่มีภาวะหนี้สิน หรือที่มีก็ลดลงเรื่อย ๆ 

รูปแบบที่ ๓ น าโดยภาคีหุ้นส่วน เช่น กรณีต าบลห้วยงู อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
มีรูปแบบการจัดการต าบลเข้มแข็งที่น าโดยภาคีหุ้นส่วน ในรูปแบบบริษัทสร้างสุขต าบลห้วยงู  
มีกรรมการที่เป็นตัวแทนจากฝ่ายต่าง ๆ ทั้งส่วนราชการ ท้องถิ่น ท้องที่ และภาคประชาชน  
ยึดหลักการพัฒนาโดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง ด้วยการจัดท าวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ และการประกาศ
นโยบายสาธารณะที่มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน ประเด็นที่ขับเคลื่อนจึงครอบคลุม 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกมิติ รวมถึงการเชื่อมโยงการสนับสนุนจากภายนอก  
ก็ต้องสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
ต าบลห้วยงูประสบความส าเร็จจนเป็นที่รู้จักในหลาย ๆ ด้าน เช่น ต าบลต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ เป็นต้น 
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๖. หลักการส าคัญของการจัดการต าบลเข้มแข็ง ประกอบด้วย 
๖.๑ การมีเจตนารมณ์ร่วม มีการก าหนดให้ “ต าบลเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการ

พัฒนาประเทศ” เพ่ือการพัฒนาระบบและกลไกในทุกระดับที่ช่วยหนุนเสริมการจัดการ 
ต าบลเข้มแข็ง 

๖.๒ หลักการอภิบาลแบบหุ้นส่วน หมายถึง “การปฏิสัมพันธ์กันระหว่างภาครัฐ 
ท้องถิ่น องค์กรสาธารณะ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพ่ือร่วมกันบริหารกิจการ
สาธารณะ ตั้งแต่การก าหนดทิศทางการพัฒนา การก ากับดูแล การแก้ไขปัญหาความท้าทาย
ต่าง ๆ และสร้างสรรค์โอกาสหรือทางเลือกใหม่ ๆ” โดยอาศัยการท างานแบบเครือข่าย  
มีความเป็นเจ้าของร่วมกัน เหมาะกับงานเชิงพัฒนาที่มีความสลับซับซ้อน เกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย 
ซึ่งใช้การอภิบาลโดยรัฐอย่างเดียวจัดการไม่ได้ผล หรือได้ผลน้อย 

๖.๓ หลักการพัฒนาแบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่  เน้นการประสานความร่วมมือ 
ของทุกภาคส่วน โดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง มากกว่าการท างานรายโครงการ  หรือรายประเด็น 
โดยนัยนี้ การพัฒนาต าบลจึงเป็นทั้งเป้าหมาย เครื่องมือ และผลลัพธ์ไปพร้อมกัน 

๖.๔ หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและรับผิดชอบ
ร่วมกัน และการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น เครื่องมือที่ดีที่สุด คือ “พ้ืนที่สาธารณะ” ที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมได้ 

๖.๕ หลักการพัฒนาที่สมดุล คือการพัฒนาอย่างสมดุลระหว่าง สิทธิกับหน้าที่ 
อ านาจรัฐกับอ านาจทางสังคม การอนุรักษ์กับการพัฒนา ความเป็นทางการกับไม่เป็นทางการ 
ความสัมพันธ์แนวดิ่งกับแนวราบ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยกับภูมิปัญญา 
ของชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น 

๗. องค์ประกอบย่อยที่ส าคัญของระบบการจัดการต าบลเข้มแข็ง มีอย่างน้อย ๑๐ 
ประการ คือ 

๗.๑ หลักคิด ทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนและแน่วแน่เป็นของตัวเอง และมาจาก 
การมีส่วนร่วม 

๗.๒ ความมุ่งมั่นในการท าให้เกิดผลลัพธ์ หรือความก้าวหน้าอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 
๗.๓ กลไกและองค์กร ที่มีความเป็นทางการและมีภาวะการน าที่ชัดเจน สามารถรวบรวม

และสานพลังความร่วมมือ “จตุพลัง” ในพ้ืนที่ต าบล (ท้องถิ่น ท้องที่ ประชาสังคม และองค์กรอื่น ๆ) 
๗.๔ ระบบการจัดการทีม่ีประสิทธิภาพ สามารถควบคมุก ากบัการขบัเคลื่อนพัฒนาต าบล 

บริหารแผน ทรัพยากรและงบประมาณ และบริหารการตัดสินใจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๗.๕ การจัดการคนและทุนทางสังคม สามารถรวบรวมบุคคล กลุ่ม กองทุน องค์กรชุมชน

ต่าง ๆ ให้เข้ามาร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับประโยชน์ในการพัฒนาภาพรวมของต าบลไปด้วยกัน 
๗.๖ การจัดการข้อมูลและเทคโนโลยี คือมีระบบฐานข้อมูลต าบล องค์ความรู้ บทเรียน 

รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินเรื่องส าคัญ ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
กับบริบทของพ้ืนที่ 
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๗.๗ การจัดการเงินและทรัพยากร คือการจัดระบบการเงินการคลังของชุมชน 
ให้มีความมั่นคง สามารถเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนภายใน ดูแลช่วยเหลือด้านสวัสดิการ  
ให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

๗.๘ การสื่อสารและการเรียนรู้ มีการจัดระบบการติดต่อสื่อสารภายในพ้ืนท่ี  
และการติดต่อสื่อสารสาธารณะ รวมถึงการจัดระบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน 

๗.๙ ภูมิต้านทาน คือ มีการสร้างความสามารถในการเผชิญกับความท้าทาย ปัญหา
อุปสรรค และปัจจัยต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ 

๗.๑๐ การเชื่อมโยงสนับสนุนจากภายนอก คือความสามารถในการเชื่อมประสาน
กับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกเพื่อเสริมพลังภายใน โดยยึดเป้าหมายของพ้ืนที่เป็นส าคัญ 

๘. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ที่พยายามให้ความส าคัญ 
กับการพัฒนาระบบการจัดท าแผนจากล่างขึ้นบนเป็นแผนเดียว โดยหวังให้ได้แผนพัฒนา 
ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา เป็นไปตามความต้องการของชุมชน เกิดการบูรณาการแผน
ของทุกภาคส่วน และได้รับการสนับสนุนทรัพยากรลงไปสู่ต าบลได้อย่างตรงจุด  แต่หาก
ด าเนินการด้วยระบบราชการที่แข็งตัว อาจจะขาดการมีส่วนร่วมจากล่างขึ้นบนอย่างแท้จริง 
ดังนั้น ควรส่งเสริมระบบการจัดการระดับต าบลที่เน้น “กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ 
และกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติ” ที่เข้มแข็งเข้าไปด้วย   

๙. ในอดีตที่ผ่านมา มีหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ที่เข้าไปสนับสนุนและท างานร่วมกับชุมชน
เพ่ือสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งด้วยเครื่องมือ วิธีการ ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก ได้แก่  
การพัฒนาชุมชนโดยใช้กระบวนการแผนแม่บทชุมชน การวิจัยชุมชนโดยชุมชน การวิจัยชุมชน
โดยใช้เครื่องมือ ๗ ชิ้น การจัดท าธรรมนูญสุขภาพต าบล การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน สถาบัน
การเงินชุมชน สวัสดิการชุมชน และกองทุนชุมชน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นองค์ความรู้ 
หรือ “ทุนทางสังคม” ที่สามารถน ามาปรับใช้ส าหรับการจัดการต าบลเข้มแข็งได้เป็นอย่างดี  

 
ข้อเสนอแนะ 

ต าบล คือจุดยุทธศาสตรข์องการพัฒนาอย่างบูรณาการเต็มพ้ืนที่ ที่น าไปสู่ประเทศมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ได้จริง 

ต าบล มีความหลากหลายทั้งในมิติทางกายภาพ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และอื่น ๆ ซึ่งเป็น
เรื่องปกติธรรมดา ต าบลเป็นพ้ืนที่ที่มีองค์กร ๔ ภาคส่วน หรือที่เรียกว่า “จตุพลัง” การส่งเสริม
การพัฒนาระบบการจัดการต าบลเข้มแข็ง ต้องวางอยู่บนหลักการของการบริหารหรือการ
อภิบาลแบบหุ้นส่วนตามทิศทางการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ต้องไม่พยายามลดรูป
ให้เหลือเพียงการบริหารโดยภาครัฐเดี่ยว ซึ่งจะไม่สอดคล้องกับโลกความเป็นจริง 

 
 
 



 ท 

จากการสังเคราะห์สรุปข้อเสนอแนะส าคัญ ได้ ๖ ประการ ดังต่อไปนี้ 
๑. รัฐบาลควรก าหนดให้การขับเคลื่อนการพัฒนาที่มุ่งให้ “ต าบลเข้มแข็ง” เป็นวาระ

แห่งชาติ เพื่อส่งสัญญาณและระดมสรรพก าลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน มุ่งสู่การสร้างเสริม
ต าบลเข้มแข็งอย่างจริงจัง เป็นระบบ และต่อเนื่อง ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูป
ประเทศที่เกี่ยวข้อง ด้วยสโลแกนที่ว่า “ต าบลเข้มแข็ง ประเทศม่ันคง” 

๒. รัฐบาลควร “ก าหนดเป็นนโยบาย” ส่งเสริมให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีภารกิจ
เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  
ท าความเข้าใจกับแนวคิดและแนวทางการบริหารจัดการแบบหุ้นส่วนในระดับพ้ืนที่  
เพ่ือพัฒนาระบบและวิธีการท างานให้สอดคล้องกับระบบการจัดการต าบลเข้มแข็งในทิศทางน้ี 

๓ . เพ่ือให้ เกิดการรวมพลังทุกภาคส่วนจากภายนอก (พลังที่  ๕) เข้าไปส่งเสริม 
การพัฒนาระบบการจัดการต าบลเข้มแข็งตามแนวทางนี้ ส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น มีบทบาทส าคัญมาก สามารถเป็นได้ทั้งตัวส่งเสริม หรืออาจกลายเป็น  
ตัวขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคเสียเอง 

ดังนั้น รัฐบาลควรมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) ก าหนดตัวชี้วัดร่วม “เชิงกระบวนการ” ของส่วนราชการที่มีภารกิจในระดับต าบล 
เพ่ือให้การท างานของทุกส่วนราชการได้ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมการพัฒนาระบบ 
การจัดการต าบลเข้มแข็งแบบหุ้นส่วนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 

๔. การปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินที่เน้นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ให้เกิดความเข้มข้น 
พยายามให้มีแผนพัฒนาทุกระดับเป็นแผนเดียว และมีระบบการจัดท าแผนแบบล่างขึ้นบน  
โดยหวังให้ได้แผนพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาจริงและเป็นไปตามความต้องการของชุมชน 
เกิดการบูรณาการแผนของทุกภาคส่วน ซึ่งจะท าให้การสนับสนุนทรัพยากรเป็นไปอย่างตรงจุด
มากขึ้น นับเป็นเรื่องที่ดี 

อย่างไรก็ตาม การท าแผนพัฒนาผ่านระบบราชการล่างขึ้นบนและการสนับสนุนการพัฒนา
แบบบนลงล่าง ยังต้องเผชิญกับข้อจ ากัดของระบบราชการ และข้อจ ากัดของกฎหมายอีกมาก 

ดังนั้น รัฐบาลจึงควรสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารราชการที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องน้ี อย่างน้อย ๒ เรื่อง คือ 

๔.๑ รัฐบาลควรก าหนดให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 
จัดให้มี “แผนงานโครงการและงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการต าบล
เข้มแข็งแบบหุ้นส่วน” ในระดับต าบลอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองทุกปี เพ่ือสนับสนุนให้มี
เวทีสาธารณะเพ่ือเปิดโอกาสให้ “จตุพลัง” ในพ้ืนที่ ได้เข้ามาร่วมคิด ร่วมพัฒนานโยบาย
สาธารณะ ร่วมท าแผน ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา ร่วมประเมินผล ครบทั้งวงจร และเพื่อให้
เป็นเวทีเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติจริงของคนทุกภาคส่วนในต าบล โดยสนับสนุนให้มีการ
ท างานทางวิชาการและการสื่อสารทางสังคมควบคู่ไปด้วย ซึ่งกระบวนการลักษณะนี้จะส่งผล 



 ธ 

ให้ทุกภาคส่วนในต าบลได้ “รวมตัว-ร่วมคิด-ร่วมท า” อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ สานประโยชน์
ร่วมกัน บูรณาการการท างานร่วมกัน และเกิดความสมัครสมานสามัคคีของคนในพ้ืนที่ด้วย 

การท างานในลักษณะนี้ จะมีคุณภาพมากกว่าการจัดเวทีประชาคมเป็นครั้ง ๆ 
และยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมไปพร้อม ๆ กันด้วย 

ทั้งนี้ ก.บ.จ. ควรจัดให้มีเวทีสาธารณะประจ าปี เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาระบบ
การจัดการต าบลเข้มแข็งแบบหุ้นส่วน ในระดับอ าเภอและระดับจังหวัด  โดยอาจเรียกชื่อว่า 
“สมัชชาต าบลเข้มแข็งระดับอ าเภอ” และ “สมัชชาต าบลเข้มแข็งระดับจังหวัด” หรือชื่อ 
อื่นใดก็ได้ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้แทน “จตุพลัง” ในระดับต าบลได้มีโอกาสน าเสนอการท างาน 
ของพ้ืนที่ของตน เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแนวคิดการพัฒนา
ด้วยวิธีการเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติ 

๔.๒ รัฐบาลควรก าหนดให้ ก.บ.จ. สนับสนุนให้อ าเภอและต าบลใช้เครื่องมือ 
หรือองค์ความรู้หรือวิธีการจัดการต าบลเข้มแข็ง และการท าแผนพัฒนาต าบลเชิงคุณภาพ   
ที่มีการวิจัยและปฏิบัติจริงอย่างเห็นผลมาแล้วจ านวนมาก ได้แก่ กระบวนการแผนแม่บทชุมชน 
กระบวนการวิจัยชุมชน กระบวนการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลสุขภาวะ กระบวนการจัดท า
ธรรมนูญต าบล เป็นต้น ซึ่งการส่งเสริมให้ “จตุพลัง” ในต าบลใช้เครื่องมือต่าง ๆ เหล่านี้ จะท าให้
การพัฒนานโยบายสาธารณะ การท าแผนพัฒนา และการขับเคลื่อนการพัฒนามีคุณภาพดี  
และสามารถพัฒนายกระดับได้อย่างต่อเนื่องไม่รู้จบ 

ทั้งนี้ รัฐบาลควรก าหนดนโยบายให้ส่วนราชการที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าไปสนับสนุนต าบลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
โดยควรก าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบให้ชัดเจนว่าหน่วยงานใดรับผิดชอบต าบลใดให้ครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งประเทศด้วยก็จะเป็นการดียิ่งขึ้นไปอีก 

๕. รัฐบาลควรก าหนดนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท า “หลักสูตรการจัดการ
ต าบลเข้มแข็ง” ส าหรับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งระดับประเทศ ภาค จังหวัด อ าเภอ และต าบล 
อย่างกว้างขวางและทั่วถึง เพ่ือสร้างความเข้าใจหลักคิด แนวทาง และวิธีการจัดการต าบล
เข้มแข็งแบบหุ้นส่วน โดยก าหนดให้บรรจุหลักสูตรนี้เข้าไว้ในการอบรมและพัฒนาข้าราชการ
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท างานเชิงพ้ืนที่ของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

๖. รัฐบาลควรก าหนดนโยบายให้หน่วยงานหลักที่เหมาะสม จัดให้มี “สมัชชาต าบล
เข้มแข็งแห่งชาติ” ทุกปี เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ทั่วประเทศ  
ได้น าเสนอการพัฒนาต าบลเข้มแข็ง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเสริมก าลังใจ รวมทั้ง  
สร้างกระแสการจัดการต าบลเข้มแขง็อย่างต่อเนื่อง ต่อยอดจากการด าเนนิการตามข้อเสนอแนะ
ท่ี ๕.๒.๔    
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 ๒.๑ ทศิทางการบริหารราชการแผ่นดิน                                                      ๗ 
  สังเคราะหป์ิดท้าย หัวข้อ ๒.๑                                                         ๔๗  
 ๒.๒ ความพยายามในอดีต ๕๑  
         สังเคราะหป์ิดท้าย หัวข้อ ๒.๒                                                          ๘๙ 
 ๒.๓ นวตักรรมระบบการจัดการต าบลเข้มแขง็                                            ๙๒ 
  สังเคราะหป์ิดท้าย หัวข้อ ๒.๓  ๑๒๓
 ๒.๔ ทศิทางความสอดคล้องและช่องว่างของแนวคิดกับแนวทางการจดัการ         
             แบบหุ้นสว่นของชุมชนท้องถิ่น ๑๒๖   
   สังเคราะหป์ิดท้าย หัวข้อ ๒.๔  ๑๕๔ 
 ๒.๕ วิถคีิด และจินตนาการเกี่ยวกบัต าบลเข้มแข็ง                   ๑๕๖ 
  สังเคราะหป์ิดท้าย หัวข้อ ๒.๕                                                ๑๖๔ 

บทท่ี ๓ วิธีการพิจารณาศกึษา                                                         ๑๖๗ 
 ๓.๑ กรรมาธกิารและบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง                                                   ๑๖๗ 
 ๓.๒ อนุกรรมาธิการและบคุคลที่เกี่ยวข้อง                                              ๑๖๗ 
 ๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล                                                               ๑๗๐ 
 



ป 
 

บทท่ี ๔ ผลการศกึษา                                                                               ๑๗๓ 
 ๔.๑ ผลการศึกษาจากการสมัภาษณ์                                                     ๑๗๓ 
 ๔.๒ ผลการศึกษาขอ้มูลต าบลเข้มแขง็จากฐานข้อมูลแหล่งตา่ง ๆ         ๑๘๗ 
 ๔.๓ ผลการศึกษาพ้ืนทีก่รณศีึกษา ๔ แห่ง                                              ๒๐๓ 
 ๔.๔ การจดัเวทีเพื่อรับฟังความคดิเห็น                                      ๒๒๖ 

บทท่ี ๕ สรุปผลการศกึษา และข้อเสนอแนะ                                                ๒๓๓ 
 ๕.๑ สรุปผลการศกึษา                                                                    ๒๓๓ 
 ๕.๒ ข้อเสนอแนะ                                                                    ๒๔๑ 
บรรณานุกรม                                                                                         ๒๔๖ 
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สารบัญตาราง 

            
 หน้า 

ตารางที ่
๑ การบรหิารราชการแผ่นดนิในระดับพ้ืนที่โดยกฎหมาย ระเบียบ กลไก อ านาจหน้าที่  ๑๒๗ 
๒ ระบบการจดัการต าบลเขม้แขง็ กรณีต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่        ๒๐๔ 
๓ ระบบจดัการต าบลเข้มแข็ง กรณตี าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า จงัหวัดสตูล              ๒๑๐ 
๔ ระบบการจดัการต าบลเขม้แขง็ กรณีต าบลห้วยง ูอ าเภอหันคา จังหวดัชัยนาท            ๒๑๕ 
๕ ระบบการจดัการต าบลเขม้แขง็ กรณีต าบลเลยวังไสย อ าเภอภูหลวง จังหวดัเลย          ๒๒๑ 
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สารบัญภาพ 
 

  หน้า 
ภาพที ่
๑ ระบบการสร้างเสริมชมุชนเขม้แข็ง  ๕ 
๒ กรอบความคิดการขับเคลือ่น “ต าบลเข้มแข็ง”     ๖ 
๓ กรอบความคิดรวบยอดปฏิรูประบบเพื่อสร้างเสริมชมุชนเขม้แข็ง                             ๑๗ 



 
 

บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 
๑.๑ ควำมเป็นมำของกำรพิจำรณำศกึษำ 

คณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้า
ด้านสังคม ในคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้า  วุฒิสภา  
ได้ตระหนักถึงความส้าคัญของการจัดการต้าบลเข้มแข็งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนการปฏิรูปประเทศให้เกิดเป็นรูปธรรม จึงได้ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูป
ด้านสังคม กิจการผู้สูงอายุ และสังคมสูงวัย ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ในการพิจารณาศึกษาโดยการตั ง 
“คณะท้างานโครงการศึกษาการจัดการต้าบลเข้มแข็งตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและพัฒนาข้อเสนอการพัฒนาระบบการจัดการ
ต้าบลเข้มแข็ง สนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  
ที่เน้นการพัฒนาอย่างบูรณาการเต็มพื นที่ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากส้านักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) รับผิดชอบโดยมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา เมื่อได้ผลการ
พิจารณาศึกษาจากคณะท้างานแล้ว คณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหา 
ความยากจนและลดความเหลื่อมล ้าด้านสังคม จึงได้น้ามาปรับปรุงเป็นรายงานการพิจารณา
ศึกษาของคณะกรรมาธิการ 

นอกจากนั น คณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลด
ความเหลื่อมล ้าด้านสังคมยังได้เสนอตั ง “คณะท้างานพิจารณาศึกษาระบบการจัดการ 
ต้าบลเข้มแข็งตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ” เพื่อร่วมมือกันในการ
พิจารณาศึกษา โดยมีรายละเอียดความเป็นมาของการพิจารณาศึกษา ดังนี  

๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ได้ก้าหนดเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศภาพรวมไว้ดังนี  “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรยั่งยืน” การจัดการต้าบลเข้มแข็งนั นเกี่ยวข้องกับเป้าหมาย 
ของประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง เพ่ือบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มี
ความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับและทุกมิติ และยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพ่ือสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในทุกมิติ 
กระจายศูนย์กลางความเจรญิทางเศรษฐกจิและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก้าลัง
ของการพัฒนาประเทศในทุกระดับเพ่ือความสมานฉันท์และเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น
ในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ โดยมีเป้าหมาย 
“ต้าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นพื นที่บูรณการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นองค์รวม  
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ในขณะเดียวกัน แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมได้ก้าหนดเรื่องการปฏิรูประบบ
สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง ด้วยหลักคิดส้าคัญคือ การท้างานแบบรวมตัว ร่วมคิด ร่วมท้า ร่วมรับผิดชอบ 
ร่วมรับประโยชน์ เพ่ือการพัฒนาในพื นที่โดยมี “ต้าบลเข้มแข็ง” เป็นเป้าหมายเชิงพื นที่ด้วย 

๑.๑.๒ ในช่วงที่ผ่านมามีการด้าเนินงานเพ่ือสร้างเสริมชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งตามกรอบ
ความคิดและการปฏิบัติที่หลากหลายตามพื นที่ต่าง ๆ มีความเข้มข้นและชัด เจนขึ นในช่วง
สมัชชาปฏิรูป (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖) ประเด็น “ชุมชนท้องถิ่น-จังหวัดจัดการตนเอง” และมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ว่าด้วยเรื่อง “แผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ  
ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน” ซึ่งมีการรายงานผลการขับเคลื่อนในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  
ครั งที่ ๑๒ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ พบว่ามีภาคีหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ อย่างน้อย ๔๖ องค์กร 
ร่วมขับเคลื่อนงานชุมชนท้องถิ่นสุขภาวะ ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งทางด้านต่าง ๆ เช่น สุขภาพ 
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ นอกจากนี  การศึกษาของส้านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.) พบว่าผลสรุปงานขององค์การต่าง ๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือปัจจัย
หนุนเสริมความเข้มแข็งของชุมชนมี ๒ ส่วน ดังนี  

๑) ปัจจัยภำยใน ที่ส้าคัญ ได้แก่ มีทุนมนุษย์ ผู้น้าทางการ ผู้น้าธรรมชาติ และสมาชิก
ชุมชนที่มีความเข้มแข็ง สามัคคี และมีส่วนร่วมในกิจการชุมชน มีการตระหนักถึงคุณค่าของทุน
ทรัพยากรธรรมชาติในพื นที่  รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น มีทุนการเงิน โดยเฉพาะการจัดการ 
ของชุนชนเอง เช่น กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ สถาบันการเงินชุมชน เป็นต้น  มีกระบวนการคิด 
เรื่องข้อมูลและสามารถบริหารจัดการข้อมูลชุมชนได้เอง  สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ 
ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองรวมทั งการตัดสินใจวางแผนติดตามประเมินผล 
มีกระบวนการเรียนรู้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั งการเรียนรู้ภายใน ภายนอก และการประยุกต์ใช้ความรู้  

๒) ปัจจัยภำยนอก ได้แก่ มีเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การพัฒนา มีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ ค้าแนะน้าหรือทุน ตัวอย่างองค์กร  
และกิจกรรมสนับสนุนชุมชน ได้แก่ ต้าบลสุขภาวะที่สนับสนุนโดยส้านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สภาองค์กรชุมชนและเครือข่ายสวัสดิการชุมชนที่สนับสนุนโดย
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สถาบันการเงินชุมชนที่สนับสนุนโดยส้านักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมอืงแห่งชาติ (สทบ.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ธนาคารออมสิน สถาบันการเงินในระดบัตา้บล กองทุนหลักประกันสุขภาพต้าบลที่สนับสนุนโดย
ส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกระทรวงมหาดไทย ธรรมนูญสุขภาพต้าบล
ที่สนับสนุนโดยส้านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นต้น 

๑.๑.๓ ทั งนี  สอดคล้องกับแนวความคดิหลักที่ ศ.นพ.ประเวศ  วะสี ได้น้าเสนอต่อสังคม
มาอย่างต่อเนื่อง คือ “เจดีย์ต้องสร้างจากฐาน ฐานของประเทศไทยคือชุมชนท้องถิ่น เมื่อชุมชน
ท้องถิ่นเข้มแข็ง ประเทศจะมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน ต้าบลจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการพัฒนา
ประเทศไทย” เป้าหมายการพัฒนาต้าบลที่เป็นทั งเป้าหมายเชิงเครื่องมือ กลไก และผลลัพธ์  
มี ๑๖ ประการ ได้แก่ (๑) มีองค์กรชุมชนในทุกหมู่บ้าน และองค์กรต้าบล (เทศบาล/อบต.)  
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มีสมรรถนะสูง (๒) ได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม (๓) มีสถาบันการเงินของชุมชน
ระดับต้าบล (๓) วัดทุกวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน (๔) มีสัมมาชีพเต็มพื นที่ (๕) มีแหล่งผลิต
อาหารปลอดภัย (๖) มีแหล่งน ้าพอเพียง (๗) มีวิสาหกิจชุมชน (๘) มีทักษะวิชาช่างทุกแขนง  
(๙) มีโครงสร้างพื นฐานทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากมลพิษ (๑๐) เป็นต้าบล
ปลอดภัย (๑๑) มีการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน (๑๒) มีระบบสุขภาพที่ดูแลทุกคนดุจญาติ 
คุณภาพสูง มีประสิทธิภาพ (๑๓) มีศูนย์การเรียนรู้ต้าบล (๑๔) มีระบบความยุติธรรมชุมชน 
(๑๕) มีระบบสื่อสารชุมชน (๑๖) เป็นต้าบลแห่งการท้าความดี (อ้างอิง : แผนสงครามเบ็ดเสร็จ
เพื่อเอาชนะความยากจนและการขาดความเป็นธรรม, ประเวศ  วะสี ๒๕๖๓) 

๑.๑.๔ สถานการณ์วิกฤติโรคโควิด-๑๙ ที่เกิดขึ นทั่วโลกตั งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
ได้ตอกย ้าให้เห็นถึงความส้าคัญของการพัฒนาที่เน้น “ชุมชนเข้มแข็ง” สามารถเอาชนะโรคภัย
และปัญหายาก ๆ ได้ ประกอบกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจ้าเป็นที่ชุมชน
ท้องถิ่นต้องปรับตัวสู่ความปกติในโลกใหม่ ด้วยการเน้นทิศทางการพัฒนามาสู่การพ่ึงตนเอง 
โดยน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นฐาน
ปรับตัวเปลี่ยนผ่านไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ๔ ด้าน (๑๖ เป้าหมาย) คือความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ การเสริมสร้างภูมิปัญญามนุษย์ การรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมอยู่ดีมีสุข 
สอดคล้องกับการน้าเสนอโมเดลการขับเคลื่อนประเทศไทยหลังโควิด -๑๙ (BCG- model)  
โดย ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม ซึ่งต้องอาศัยยุทธศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งเป็นต้นทุนในการพลิกสถานการณ์
ท่ีส้าคัญที่สุด (อ้างอิง : หนังสือ โลกเปลี่ยน คนปรับ ความพอเพียงในโลกหลังโควิด, สุวิทย ์ เมษินทรีย์ 
เมษายน ๒๕๖๓) 

๑.๑.๕ ประเทศไทยมีต้าบล ๗,๒๕๕ ต้าบล ๑๘๐ แขวงในกรุงเทพมหานคร มีหมู่บ้าน 
๗๕,๐๘๖ หมู่บ้าน ๒,๐๗๑ ชุมชนในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย อบต. ๕,๓๒๔ แห่ง 
เทศบาลต้าบล ๒,๒๓๖ แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) นับว่าต้าบลเป็นพื นที่ 
ขนาดพอเหมาะไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป มีองค์ประกอบขององค์กรครบถ้วน เป็น “จตุภาคี” 
หรือ “จตุพลัง” คือ (๑) ท้องที่ ได้แก่ ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ (๒) ท้องถิ่น ได้แก่ อบต. เทศบาล 
(๓) องค์กรภาคประชาชน ได้แก่ สภาองค์กรชุมชนต้าบล องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน 
ศาสนสถาน ฯลฯ (๔) องค์กรอื่น ๆ ได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (รพ.สต.) โรงเรียน 
โรงพัก ฯลฯ ซึ่งสามารถประกอบกันเข้าเป็น “ระบบต้าบลจัดการกันเอง” (Tambol self-
management system) ในลักษณะการจัดการแบบหุ้นส่วน (Governance by Partnerships) 
และสานพลัง (synergy) ภาครัฐ ภาคสังคม ภาควิชาการ และเอกชนเข้าด้วยกัน เพ่ือบูรณาการ
การท้างานเป็นระบบต้าบลเข้มแข็งเพ่ือบรรลุเป้าหมายส้าคัญ ๓ ประการคือ (๑) องค์กร 
ในต้าบลสามารถจัดการกันเองทั งทางด้านข้อมูล แผน การบริหารจัดการ ขับเคลื่อนงานพัฒนา
และแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างดี (๒) ต้าบลมีเศรษฐกิจดี คุณภาพชีวิตดี สิ่งแวดล้อมดี อยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข (๓) ต้าบลมีภูมิคุ้มกันต่อปัจจัยกระทบต่าง ๆ จากภายนอก  
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ทั งนี  รัฐและองค์กรภายนอกตอ้งมีหน้าที่ (๑) เพ่ิมสิทธิ หน้าที่ อ้านาจ และทรัพยากร
ให้ชุมชนท้องถิ่น (๒) ขจัดปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และปกป้องคุ้มครอง (๓) พัฒนาศักยภาพ
ทางด้านต่าง ๆ อย่างพอเพียง (อ้างอิง : แผนและขั้นตอนปฏิรูปประเทศด้านสังคม, ราชกิจจา
นุเบกษา ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 
๑.๒ วัตถุประสงค ์

๑.๒.๑ ศึกษาทบทวนแนวคิดการจัดการต้าบลเข้มแข็ง ความมุ่งมั่น การด้าเนินงาน  
และการสนับสนุนต่าง ๆ ที่น้าไปสู่การปฏิบัติจนประสบผลส้าเร็จในด้านต่าง ๆ 

๑.๒.๒ สังเคราะห์รูปแบบและแนวทางการพัฒนา “ระบบการจัดการต้าบลเข้มแข็ง” 
ทางด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ใหม่ ภายใต้ความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่น 
และหน่วยสนับสนุนจากภายนอกหรือพหุภาคี 

๑.๒.๓ พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย “ระบบการจัดการต้าบลเข้มแข็ง” 
 

๑.๓ ประโยชน์ที่คำดวำ่จะได้รับ 
๑.๓.๑ ได้รูปแบบการจัดการต้าบลเข้มแข็งทางด้านต่าง ๆ ที่เป็นนวัตกรรมและสอดคล้อง

กับบริบทและสถานการณ์ใหม่ ๆ 
๑.๓.๒ ได้ข้อเสนอการพัฒนาระบบข้อมูลต้าบลเข้มแข็ง 
๑.๓.๓ ได้ข้อเสนอเชิงนโยบาย “ระบบการจัดการต้าบลเข้มแข็ง” 
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๑.๔ กรอบควำมคดิของกำรศึกษำ 
๑.๔.๑ ระบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 
 

 
ภำพที่ ๑ ระบบกำรสร้ำงเสริมชุมชนเข้มแข็ง 

(อ้างอิง : แผนและขั้นตอนปฏิรูปประเทศด้านสังคม ราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๖๑) 
กำรปฏิรูประบบกำรสร้ำงเสริมชุมชนเข้มแข็ง มีเป้ำประสงค์เพ่ือท ำให้ชุมชน

เข้มแข็ง ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) ชุมชนสามารถจัดการกันเองได้อย่างมีคุณภาพ (๒) ชุมชน 
มีเศรษฐกิจดี มั่นคง ยั่งยืน (๓) ชุมชนมีภูมิต้านทานต่อปัจจัยกระทบต่าง ๆ  ด้วยการปฏิรูป  
๒ ลักษณะ คือ กำรปฏิรูปเชิงพ้ืนที่ คือปฏิรูปโดยใช้พื นที่ต้าบลเป็นฐาน ด้วยการท้างาน 
ตามหลักประชารัฐ “รวมตัว ร่วมคิด ร่วมท้า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับประโยชน์” และ กำรปฏิรูป
เชิงประเด็นและระบบ ได้แก่การปฏิรูป (๑) สิทธิบทบาทชุมชน (๒) เศรษฐกิจชุมชน (๓) การจัดการ
ทรัพยากรและทุนชุมชน (๔) สวัสดิการชุมชน เครื่องมือการปฏิรูป ได้แก่ การจัดการข้อมูล 
และความรู้ กลไกการจัดการแบบมีส่วนร่วม มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางการเงิน 
การคลัง การสื่อสารทางสังคม และเงื่อนไขที่จะน้าไปสู่การมีชุมชนเข้มแข็ง ได้แก่ (๑) การเพ่ิมสิทธิ 
อ้านาจหน้าที่และทรัพยากร (๒) การขจัดอุปสรรค ปกป้องคุ้มครอง และ (๓) การเพ่ิมพลัง
ความสามารถให้ชุมชน 
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๑.๔.๒ กรอบความคิดการขับเคลื่อน “ต้าบลเข้มแข็ง” 
 

 
 

ภำพที่ ๒ กรอบควำมคิดกำรขับเคลือ่น “ต ำบลเข้มแขง็” 
(อ้างอิง : อ าพล  จนิดาวฒันะ, ๒๕๖๓) 

ต ำบล คือพื นที่ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศ เนื่องจากมีพื นที่ขนาด
พอเหมาะ ไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป เป็นจุดที่องค์กรของรัฐใกล้ชิดประชาชนคือชุมชนมากที่สุด 
และมีองค์ประกอบขององค์กรครบถ้วน ที่เรียกว่า “จตุพลัง” คือ ท้องที่ ท้องถิ่น องค์กร 
ภาคประชาสังคม/ภาคเอกชน และส่วนราชการอื่นในพื นที่ ซึ่งสามารถประกอบกันเข้าเป็น 
“ระบบกำรจัดกำรต ำบลเข้มแข็ง” โดยทุกภาคส่วนภายนอกสามารถเข้ามาสนับสนุนได้สะดวก 
ต้าบลเข้มแข็งจึงเป็นทั งเป้าหมายและเส้นทางของการพัฒนา ทั งนี  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ และหลักคิดส้าคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วย 

ต ำบลเข้มแข็ง หมายถึง ทุกภาคส่วนในต้าบลสามารถจัดการกันเองได้อย่าง
เป็นระบบและมีคุณภาพ เพื่อท้าให้เกิดเศรษฐกิจที่ดี มั่นคง ยั่งยืน คุณภาพชีวิตดี สิ่งแวดล้อมดี 
มีความสุข และมีภูมิคุ้มกันต่อปัจจัยที่เข้ามากระทบต่าง ๆ  รวมถึงมีการเชื่อมโยงสนับสนุน 
จากภายนอกได้อย่างเหมาะสม  
 

 



บทที่ ๒ 
เอกสารและงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาทบทวนแนวคิดและการแปลงไปสู่การปฏิบัติการจัดการต าบลเข้มแข็ง  

จากเอกสารวิชาการ การถอดบทเรียนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้ก าหนดขอบเขตการศึกษา  
ไว้ ๕ หัวข้อ ดังนี้ ๑. ทิศทางการบริหารราชการแผ่นดิน ๒. ความพยายามในอดีต ๓. นวัตกรรม
ระบบการจัดการต าบลเข้มแข็ง ๔. ทิศทางความสอดคล้องและช่องว่างของแนวคิดกับแนวทาง 
การจัดการแบบหุ้นส่วนของชุมชนท้องถิ่น ๕. วิถีคิด และจินตนาการเกี่ยวกับต าบลเข้มแข็ง  
ซึ่งผลการศึกษาในแต่ละหัวข้อได้มีการสรุปเป็นสังเคราะห์ปิดท้ายที่ประกอบด้วย ข้อมูลส าคัญ
ภาพรวม ข้อค้นพบ และข้อพิจารณา  
 

๒.๑ ทิศทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
๒.๑.๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  

บัญญัติให้การบรหิารราชการแผ่นดินแบ่งออกเปน็ ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยทั้ง ๓ ส่วนอยู่ในการควบคุมดูแลของคณะรัฐมนตรี
ซึ่งครอบคลุมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ การอ านวยความสะดวก
และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามกฎหมาย นโยบายและค าสั่งของคณะรัฐมนตรี  
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา 

๑) การบริหารราชการส่วนกลาง ใช้หลักการรวมอ านาจโดยให้อ านาจ 
การบังคับบัญชาและการวินิจฉัยสั่งการสูงสุดอยู่ในส่วนกลาง ท าเนียบรัฐบาลคือศูนย์กลาง  
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐแบ่งส่วนราชการออกเป็น ส านักนายกรัฐมนตรี, กระทรวง
หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง, ทบวงซึ่งสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง  
และกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ส่วนราชการดังกล่าวมีฐานะ
เป็นนิติบุคคล 

๒) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ใช้หลักการแบ่งอ านาจโดยราชการ
ส่วนกลางเป็นเจ้าของอ านาจแล้วแบ่งอ านาจการบังคับบัญชาและการวินิจฉัยสั่งการ 
ให้แก่ภูมิภาคน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและการปฏิบัติของภูมิภาคนั้น
จะต้องให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละพ้ืนที่ 
ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดต่อนโยบายของส่วนกลางหรือของคณะรัฐมนตรีหรือตัวบทกฎหมาย 
ของประเทศ การบริหารราชการส่วนภูมิภาคมี ๒ ระดับ คือ จังหวัด และอ าเภอ 

๓) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลาง 
ได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระ  
โดยที่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน กิจกรรมที่ท าได้
ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการพัฒนา มีอิสระในการตัดสิน ใจแก้ปัญหาหรือสนับสนุนกิจกรรม 
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ของท้องถิ่น ออกข้อบังคับหรือระเบียบต่าง ๆ มาบังคับในเขตการปกครองของตนได้โดยไม่ขัด
ต่อกฎหมาย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันมี ๔ รูปแบบคือ (๑) องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด (๒) เทศบาล (๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๔) กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 

มาตรา ๖๑/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ ก าหนดให้อ าเภอมีอ านาจหนา้ที่ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมมือ
กับชุมชนในการด าเนินการให้มีแผนชุมชน เพ่ือรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด และกระทรวง ทบวง กรม 

๒.๑.๒ เรื่อง สิทธิชุมชนภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
หมวด ๓ สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  
มาตรา ๔๕ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ 

สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน และหมู่คณะอื่น 
การก าจัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจ 

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน เพ่ือรักษา
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือป้องกันมิให้มีการผูกขาดตัดตอน
ในทางเศรษฐกิจ 

มาตรา ๔๖ บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิ์อนุรักษ์ 
หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ 
และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

๒.๑.๓ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

กลไกที่ก าหนด 
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๖) 

ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน มีคณะกรรมการ
จากภาคส่วนต่าง ๆ และให้หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการ ทั้งนี้จะมีคณะกรรมการที่เป็น “ผู้แทนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจ านวนสิบสองคน” ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด สองคน 
ผู้บริหารเทศบาล สามคน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ห้าคน และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
ผู้บริหารเมืองพัทยา หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น รวมสองคน 
ทั้งนี้ โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทเลือกกันเองตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการที่นายกรัฐมนตรีก าหนด 

บทบาท/อ านาจหน้าที่/ภารกิจ 
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๑๒) 

มีอ านาจหน้าที่ส าคัญ ๆ ได้แก่ การจัดท าแผนการกระจายอ านาจ แผนปฏิบัติการ ก าหนดการ
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จัดระบบการบริการสาธารณะ การปรับปรุงสัดส่วนภาษีและอากร และรายได้ ก าหนดหลักเกณฑ์
และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจ การกระจายอ านาจการอนุมัติหรือการอนุญาตตามที่มีกฎหมาย
บัญญัติ การจัดสรรเงินงบประมาณที่จัดสรรเพ่ิมขึ้น หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน เป็นต้น  
โดยมีส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (มาตรา ๑๕) รับผิดชอบงานธุรการ งานวิชาการ งานประสานงาน 
และติดตามประเมินผล 

สรุปแนวคิด 
เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ที่ชัดเจน 

สามารถจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น
ของตนเองได้อย่างครอบคลุม (มาตรา ๑๖) รวม ๓๑ กิจการ   

๒.๑.๔ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
กลไกที่ก าหนด 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และองค์กรชุมชนและเครือข่าย 
บทบาท/อ านาจหน้าที่/ภารกิจ (มาตรา ๗) 
๑) สนับสนุนและให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายทางด้าน 

การประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ การเพ่ิมรายได้ การพัฒนาที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
ชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนทั้งในเมืองและชนบท โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวม
หรือบูรณาการและหลักการพัฒนาที่สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมเป็นแนวทางส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนและประชาสังคม 

๒) สนับสนุนและให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรชุมชนและเครือข่าย 
๓) สนับสนุนและให้การช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่าย

ตลอดจนประสานงานการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
๔) ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือขององค์กรชุมชนและเครือข่าย 

ทั้งในระดับท้องถิ่น จังหวัด และประเทศ 
สรุปแนวคิด 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เป็นองค์กรที่ท างานสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น

ฐานรากในรูปแบบที่ยืดหยุ่นและไม่เป็นระบบราชการจนเกินไป เพราะเป็นองค์การมหาชน  
ที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาภายใต้พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ พอช.  
เป็นองค์กรของประชาชนที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานราก ด้วยพลังองค์กรชุมชน
และประชาสังคม 

๒.๑.๕ พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
กลไกที่ก าหนด 
มี ๓ ระดับ คือ คณะกรรมการส่งเสรมิการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการ

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการจังหวัด และคณะกรรมการขององค์กรหรือเครือข่ายองค์กรในระดับ
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พ้ืนที่ (มาตรา ๔๐/๑) ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาชนที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคม
ให้แก่สมาชิกในชุมชนหรือที่ได้รวมตัวเป็นเครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชนโดยค านึงถึง 
ความหลากหลายทางภูมิสังคมของแต่ละชุมชนท้องถิ่น 

บทบาท/อ านาจหน้าที่/ภารกิจ 
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (มาตรา ๑๓) 
๑) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เกี่ยวกับนโยบายการจัด

สวัสดิการและการส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการอย่างมีระบบ ทั่วถึงและต่อเนื่อง เสนอแนะ 
ต่อ ครม. ให้มีหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติ ครม. ที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม
และเสนอแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมต่อ ครม. เพื่ออนุมัติเป็นแผนแม่บท 

๒) ให้ความเห็นชอบแผนงานโครงการต่าง ๆ ในการจัดสวัสดิการสังคม 
๓) ก าหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป้าหมาย ลักษณะหรือรูปแบบ วิธีในการ 

จัดสวัสดิการสังคมและก าหนดมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม 
๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัด

สวัสดิการสังคมขององค์กรสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร วางระเบียบ
การประสานงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม 
การควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินกองทุน การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพ่ือสนับสนุนองค์การ
สวัสดิการสังคม การจัดท ารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนและวางระเบียบการรับเงิน 
การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์และการจัดการของกองทุน 

๕) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นค าขอและการรับรอง 
เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน ตลอดจนวางระเบียบการด าเนินงาน 

บทบาท/อ านาจหน้าที่/ภารกิจ 
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (มาตรา ๑๙) 
๑) เสนอนโยบาย มาตรการและแผนการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัด 
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัด 
๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน

ทั้งในด้านข้อมูล ทรัพยากร และการปฏิบัติงานในการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัด 
๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัดให้สอดคล้องกับระเบียบ

ที่คณะกรรมการก าหนด 
๕) ก ากับดูแลหรือส่งเสริมและให้ความเห็นชอบแผนงานและโครงการที่เกีย่วกับ

การจัดสวัสดิการสังคมในเขตพ้ืนที่ของจังหวัดเพื่อให้เป็นไปตามแผน 
สรุปแนวคิด 
๑) ระบบการจัดการด้านสวัสดิการสังคมใช้องค์กรหน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิ

หลายด้านที่เกี่ยวข้องรวมอยู่ในกลไกคณะกรรมการ ๓ ระดับโดยคณะกรรมการระดับชาติ 
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เป็นกลไกก าหนดนโยบาย แผนแม่บท และระเบียบแนวทางภาพรวม ส่วนคณะกรรมการระดับ
จังหวัดและคณะกรรมการระดับพื้นที่เป็นกลไกปฏิบัติในพ้ืนที่ 

๒) เครือข่ายสวัสดิการชุมชนระดับต าบล เป็นรูปแบบการจัดตั้งและเชื่อมโยง
กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนและกลุ่มสวสัดิการชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ในพ้ืนที่ระดับต าบล โดยภาครัฐ 
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ได้จัดสรรเงินสมทบในจ านวนที่แน่นอน 
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดการตนเอง จัดการกันเองของชุมชน ในด้านสวัสดิการอย่างเหมาะสม 

๒.๑.๖ สิทธิชุมชนภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ส่วนที่ ๑๒ สิทธิชุมชน 
มาตรา ๖๖ บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิ์อนุรักษ์ 

หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ 
และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน 

มาตรา ๖๗ สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ 
บ ารุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ  
และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติ  
และต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพ
ชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม 

การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชน 
อย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจะกระท ามิได้  
เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน  
ในชุมชนและจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้ง  
ได้ให้องค์กรอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ 
ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด าเนินการดังกล่าว 

สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่ เป็นนิติบุคคลเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้   
ย่อมได้รับความคุ้มครอง 

๒.๑.๗ พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
กลไกที่ก าหนด 
๑) คณะกรรมการระดับพ้ืนที่ “สภาองค์กรชุมชนต าบล” มีสมาชิกซึ่งเป็น

ตัวแทนชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน/สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒) สภาพัฒนาการเมือง พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีความ

เชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง (ปัจจุบันถูกยกเลิกโดยคณะรักษาความสงบ
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แห่งชาติ (คสช.)) ซึ่งได้ระบุให้ที่ประชุมระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนต าบลเป็นผู้เลือก
กันเองเพื่อไปเป็นสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดละ ๑ คน 

บทบาท/อ านาจหน้าที่/ภารกิจ (มาตรา ๒๑) 
๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของชุมชนและชาติ 
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

และหน่วยงานของรฐัในการจดัการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

๓) เผยแพร่และให้ความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกรวมทั้งการร่วมมือกันคุ้มครอง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

๔) เสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไขพัฒนาต่อ อปท. เพ่ือน าไปประกอบ 
การพิจารณาจัดท าแผนพัฒนา อปท. 

๕) เสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไขพัฒนาหรือความต้องการของประชาชน 
ที่เกี่ยวกับการจัดท าบริการสาธารณะของหน่วยงานรัฐ หรือ อปท. 

๖) จัดให้มีเวทีการปรึกษาหารือกันของประชาชนเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในการให้ความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมของ อปท. หรือหน่วยงานรัฐ 
หรือเอกชนที่มีผลหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ 
สุขอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ทั้งนี้ อปท. หรือหน่วยงานรัฐซึ่งเป็นผู้ด าเนินการ
หรือเป็นผู้อนุญาตให้เอกชนด าเนินการต้องน าความเห็นดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาด้วย 

๗) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรชุมชนในต าบลเกิดความเข้มแข็งและสมาชิก 
รวมทั้งประชาชนทั่วไปสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 

๘) ประสานและร่วมมือกับสภาองค์กรชุมชนต าบลอื่น 
๙) รายงานปัญหาและผลที่เกิดขึ้นในต าบลจากการด าเนินงานใด ๆ ของ อปท. 

หรือหน่วยงานรัฐ 
สรุปแนวคิด 
๑) องค์กรชุมชนเป็นหน่วยจัดการย่อยของชุมชนที่เกิดจากการร่วมคิด ร่วมท า

ของประชาชนในรปูแบบที่หลากหลายตามความสนใจของกลุ่มโดยมีกระบวนการจัดท าทะเบียน
และรับรองสถานะในชุมชนหรือหมู่บ้าน ต าบลหนึ่ง ๆ จะประกอบไปด้วยองค์กรชุมชน  
ที่หลากหลายและจ านวนมากหรือน้อยแตกต่างกันไป 

๒) สภาองค์กรชุมชนเป็นรูปแบบการจัดตั้งเครือข่ายขององค์กรชุมชน  
ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ สภาองค์กรชุมชนมิใช่เป็นองค์กรเชิงอ านาจ 
แต่เป็นเครือข่ายการเรียนรู้และจัดการตนเองด้วยความรู้ และภูมิปัญญาของการพ่ึงตนเอง  
เป็นเวทีของผู้น าชุมชนตามธรรมชาติ ที่จะได้มาพบปะ ประชุมกันเพ่ือก าหนดอนาคตตนเอง 
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่มักจะใช้กระบวนการจัดท าแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
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บนฐานของข้อมูลความต้องการและศักยภาพของชุมชนนั้น ๆ เป็นเครื่องมือในการท างาน  
โดยมีองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และสภาท้องถิ่นเป็นกลไกสนับสนุนตามอ านาจหน้าที่ 

๓) สภาองค์กรชุมชนมีกลไกเชื่อมโยงจากชุมชน ต าบล จังหวัดและระดับชาติ 
๒.๑.๘ เรื่อง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูป พ.ศ. ๒๕๕๓ 

กลไกที่ก าหนด 
๑) คณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) มีท่านอานันท์  ปันยารชุน เป็นประธานกรรมการ 
๒) คณะกรรมการสมชัชาปฏิรูป (คสป.) มี ศ.นพ.ประเวศ  วะสี เป็นประธานกรรมการ 
๓) ส านักงานปฏิรูป (สปร.) 
บทบาท/อ านาจหน้าที่/ภารกิจ 
ปัญหาความยากจนและความอยุติธรรมในสังคมซึ่งมีสาเหตุมาจากปัญหา 

เชิงโครงสร้างที่สะสมมาเนิ่นนานจนน ามาสู่เหตุการณ์ความรุนแรงในบ้านเมืองเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
แนวคิดการปฏิรูปประเทศไทยจึงถูกริเริ่มขึ้นอย่างจริงจังและเพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อน  
การปฏิรูประบบและโครงสร้างต่าง ๆ ในประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชนและชุมชน ภาคธุรกิจ ภาควิชาการและภาครัฐ เพ่ือมุ่งสู่
การลดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย เสริมสร้างสมรรถนะและพลังปัจจัยที่จะช่วยขับเคลื่อน
สังคมไทยให้มีความเข้มแข็ง อยู่เย็นเป็นสุข มีศักดิ์ศรีและความเป็นธรรม อันจะน าไปสู่ความ
สมานฉันท์ สันติสุขและความเจริญมั่นคงในชาติบ้านเมือง 

คณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) มีหน้าที่รับผิดชอบการก าหนดยุทธศาสตร์ 
แนวทาง มาตรการ และกระบวนการต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิรูป 

คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.) ท าหน้าที่สร้างพลังสังคมด้วยการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ด้วยการจัดให้มี
สมัชชาปฏิรูประดับชาติและการจัดสมัชชาปฏิรูปเฉพาะพ้ืนที่ เฉพาะประเด็น เพ่ือให้ได้มา 
ซึ่งข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการปฏิรูป 

ส านักงานปฏิรูป (สปร.) ท าหน้าที่ เป็นส านักงานเลขานุการ รับผิดชอบ 
งานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูป คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป คณะกรรมการเฉพาะประเด็น
หรือเฉพาะพ้ืนที่ คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์ 
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ
รวมทั้งประสานกับหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนและสาธารณชนเพ่ือร่วมการขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศไทย 

สรุปแนวคิด 
การปฏิรูประดับชาติ ทั้งโดยคณะกรรมการปฏิรูปและคณะกรรมการสมัชชา

ปฏิรูปซึ่งท างานเชื่อมโยงกัน ต่างมีเป้าหมายเป็นหนึ่งเดียวคือ การสร้างความเป็นธรรม เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย ขณะเดียวกันก็มีเป้าหมายเชิงอุดมคติที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต  
ของคนไทย ๓ ประการ คือ 
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๑) เป็นชีวิตที่มีศักดิ์ศรีและเท่าเทียมกันในฐานะความเป็นมนุษย์ มีส่วนร่วม 
ทางสังคม มีส านึกต่อประโยชน์สุขของส่วนรวมและมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตน  
ทั้งทางกายใจ ภูมิปัญญา และจิตวิญญาณ 

๒) เป็นชีวิตที่สงบสุขตามวิถีวัฒนธรรมแห่งสันติภาพ ปราศจากภัยคุกคามจากผู้อื่น 
หรือการคุกคามซึ่งกันและกันตลอดจนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาวะ 

๓) เป็นชีวิตที่มีหลักประกันในด้านเงื่อนไขการครองชีพและมีกลไกการคุ้มครอง
ทางสังคม 

การขับเคลื่อนสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยตลอดช่วงระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่ 
พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ อาศัยขบวนการหลัก ๔ ขบวน คือ (๑) การเสนอและรับฟังความเห็น 
ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ (๒) การขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการเฉพาะกลุ่ม ๑๔ คณะ ทั้งนี้  
อาจมีการจัดสมัชชาเฉพาะประเด็นหรือเฉพาะพ้ืนที่ โดยคณะกรรมการ ๑๔ คณะก็ได้  
(๓) การขับเคลื่อนขององค์กรภาคีอื่น ๆ ที่เสนอตัวด าเนินการและเข้าร่วมกิจกรรมตามความ
สมัครใจหรือตามความสนใจ และ (๔) การจัดสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ซึ่งจะประมวลข้อเสนอ 
ในการปฏิรูปเรื่องต่าง ๆ เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเผยแพร่สู่สาธารณะและผลักดันสู่การปฏิบัติ
ผ่าน คปร. คสป. รวมทั้งเสนอให้รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการตามบทบาท
หน้าที่ตามความเหมาะสม ประการส าคัญ ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ยังสามารถน ามติจากสมัชชา
ปฏิรูปไปขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง น าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอในเวที
สมัชชาปฏิรูประดับชาติปีต่อ ๆ ไป เป็นวงจรขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่อง 

ขบวนการสมัชชาปฏิรูปได้ร่วมกันเคลื่อนไหวผลักดันในภารกิจที่ส าคัญ  
เช่นการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น การจัดการตนเองในระดับชุมชน จนถึงการจัดการตนเอง  
ระดับจังหวัด โดยมี ๔๐ จังหวัดที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะจังหวัดอ านาจเจริญ ที่มีเป้าหมายในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม การศึกษา โดยมี ๖๓ ต าบล รวมพลังขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมาย เป็นต้นแบบของจังหวัดจัดการตนเอง และน าเสนอนโยบายสาธารณะ ๒๑ ประเด็น 
ที่มีมติจากสมัชชาที่เสนอต่อรัฐ และภาคประชาชนรวมพลังกันขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จ 

มติสมัชชาปฏิรูประดับชาติที่สอดคล้องกับการสร้างเสริมชุมชนท้องถิ่น/
ต าบลเข้มแข็ง ได้แก่ การคืนความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนกรณีที่ดินและทรัพยากร การสร้าง
สังคมที่คนไทยอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน การปฏิรูปการกระจายอ านาจเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า  
ในสังคม การปฏิรูปโครงสร้างและระบบการปกครองท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม การปฏิรูปโครงสร้างอ านาจสู่การปรับดุลอ านาจที่เหมาะสมระหว่าง
รัฐบาลกับชุมชนท้องถิ่น ธรรมนูญเพ่ือการจัดการตนเอง เสริมพลังพลเมืองสู่การปฏิรูปประเทศไทย 
กลไกและกระบวนการในการปฏิรูปประเทศไทยระยะยาว 
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๒.๑.๙ เรื่อง การปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

กลไกที่ก าหนด 
๑) สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ๑๑ ด้าน ตามมาตรา ๒๗ คือ การเมือง  

การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การปกครองท้องถิ่น การศึกษา 
เศรษฐกิจ พลังงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สื่อสารมวลชน สังคม และด้านอื่น ๆ 

๒) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ๑๑ ด้าน เมื่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ
(สปช.) สิ้นสุดลง ตามมาตรา ๓๙/๒ คือ การเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย 
และกระบวนการยุติธรรม การปกครองท้องถิ่น การศึกษา เศรษฐกิจ พลังงาน สาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม สื่อสารมวลชน สังคม และด้านอื่น ๆ  

บทบาท/อ านาจหน้าที่ 
๑) สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ศึกษาวิเคราะห์และจัดท า แนวทางและข้อเสนอแนะ

เพ่ือการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ตามมาตรา ๒๗ เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คณะรัฐมนตรี 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ด าเนินการให้เกิดการปฏิรูป 
ด้านต่าง ๆ ตามาตรา ๒๗ สืบต่อจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) โดยให้ค านึงถึงความส าคัญ
เร่งด่วนและความสัมฤทธิ์ผลของการปฏิรูปในระยะเวลาที่เหลืออยู่ 

สรุปแนวคิด 
การปฏิรูปทั้ง ๑๑ ด้านตามมาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ฉบับชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเกิดจากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จ าเป็น 
ต้องเข้ายึดอ านาจและควบคุมการปกครองประเทศเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
และประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอันสิ้นสุดลง เนื่องจาก 
เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นในกรุงเทพมหานครและพ้ืนที่ใกล้เคียงต่อเนื่อง  
เป็นเวลานานจนลุกลามไปแทบทุกภูมิภาคของประเทศ นั้น สภาปฏิรูปแห่งชาติ  (สปช.)  
ได้จัดท าข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปรวมทั้งสิ้น ๓๗ ด้านโดยมีข้อเสนอการปฏิรูปที่เป็นภาพรวม
ในด้านสังคมที่หลากหลาย อาทิ  การปฏิรูปสวัสดิการสังคมที่ ให้ความส าคัญกับระบบ
ประกันสังคมถ้วนหน้า ระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ระบบสวัสดิการสังคม
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนพิการ คนชายขอบ สวัสดิการที่อยู่อาศัย การส่งเสริมความเข้มแข็ง
ภาคประชาสังคม ระบบกลไกบริหารจัดการระบบสวัสดิการสังคม การปฏิรูปเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านสุขภาพและด้านสังคม การปฏิรูประบบเพ่ือสร้างเสริม
ชุมชนเข้มแข็งที่มุ่งเน้นการเพ่ิมสิทธิและบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร  
และทุนชุมชน สวัสดิการชุมชนและสัมมาชีพชุมชน และการปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภค  
ในส่วนของระบบและกลไกการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภค ระบบข้อมูลความปลอดภัย
ของผู้บริโภค ระบบการชดเชยความเสียหายของผู้บริโภค กลไกและมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค
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ภาครัฐและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันข้อเสนอการปฏิรูปประเทศของสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ซึ่งได้คัดเลือกประเด็นและแนวทางการปฏิรูปประเทศ  
ของ สปช. เพ่ือผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ จ านวน ๑๐๐ เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย (สนช. ครม. และ สปท.) มีประเด็นทางด้านสังคม 
ที่น่าสนใจ อาทิ การปฏิรูปเศรษฐกิจเพ่ือสังคมที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบโครงสร้างองค์กรทางสังคมใหม่
และตลาดการลงทุนทางสังคม ขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุให้ความส าคัญกับการสร้างหลักประกัน  
ความมั่นคงด้านรายได้เพ่ือการยังชีพของผู้สูงอายุ โดยเร่งรัดการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ การพัฒนากฎระเบียบที่เอื้อให้ อปท. สามารถด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยออกเป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทย การขับเคลื่อนต้นแบบ
งานบูรณาการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่เน้นสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต 
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและการปฏิรูปเศรษฐกิจผู้สูงอายุ ทั้งการสร้างงาน รายได้ ที่อยู่อาศัย 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้สูงอายุ ส่วนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มุ่งเน้นการปฏิรูป
สัมมาชีพชุมชน การเงินฐานราก และร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... 
และระบบสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน ขณะที่การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้บริการทางสังคม มีการปฏิรูปทั้งโครงสร้างองค์กรภาครัฐ และการสร้างธรรมาภิบาล 
ประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยเน้นพัฒนาศูนย์ข้อมูลส าหรับการบริหารงาน  
และบูรณาการข้อมูลในระดับต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงาน และก าหนดช่องทาง 
การให้บริการที่เหมาะสม อีกทั้ง ยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการคนพิการ 
และการปฏิรูประบบการเรียนรู้เพ่ือสร้างคนไทยให้เป็นพลเมืองดี วินัยเด่น ทั้งนี้ ประเด็น  
และการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศของ สปช. และ สปท. ดังกล่าว เป็นต้นทุนของแผนการ
ปฏิรูปประเทศทางด้านต่าง ๆ ในระยะต่อมา 

วาระปฏิรูปที่ ๒๘ : ระบบเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง คณะกรรมาธิการปฏิรูป
สังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส สภาปฏิรูปแห่งชาติ  
ได้จัดท ารายงานข้อเสนอการปฏิรูประบบเพ่ือเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ระยะที่ ๑ น าเสนอ
แนวคิดในระดับหลักการและสาระส าคัญ ต่อที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติเมื่อวันที่  ๒๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงเป็นแผนปฏิรูปเพ่ือเป็นแนวทาง
ส าคัญในการด าเนินการต่อไป ประเด็นปฏิรูปในรายงานประกอบด้วย 

๑) การจัดการชุมชน ประกอบด้วย การผลักดันพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน  
การแก้ไขพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ การยกระดับพระราชกฤษฎีกา 
การจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นพระราชบัญญัติ การจัดตั้งกลไกส่งเสริม
การพ้ืนฟูและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๒) การจัดการทุนและทรัพยากรชุมชน ประกอบด้วย (ร่าง) พระราชบัญญัติ
สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. .... (ร่าง) พระราชบัญญัติธนาคาร
ที่ดิน พ.ศ. .... 
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๓) สวัสดิการสังคม ประกอบด้วย การผลักดันพระราชบัญญัติสวัสดิการชุมชน 
๔) สัมมาชีพชุมชน ประกอบด้วย แผนปฏิรูปสัมมาชีพชุมชน (ร่าง) พระราชบัญญัติ

วิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. .... 
กรอบความคิดรวบยอดปฏิรูประบบเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็ง 

ประกอบด้วยเสาหลักและระบบ/กลไก ดังนี้ 
๑) เสาหลักที่หน่ึง การจัดการชุมชน ประเด็น สิทธิชุมชน ประชาธิปไตยชุมชน 

ชุมชนเป็นนิติบุคคล ความเป็นเจ้าของ โดยใช้ระบบ/กลไก ได้แก่ สิทธิชุมชน สภาองค์กรชุมชน 
สภา/สมัชชาพลเมือง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้  
การมีส่วนร่วมใน อปท. ธรรมนูญชุมชน แผนแม่บทชุมชน 

๒) เสาหลักที่สอง การจัดการทุนและทรัพยากรชุมชน ประเด็น ทรัพยากร 
วัฒนธรรม ทุนทางปัญญา/ความรู้ โดยมีระบบ/กลไก ได้แก่ โฉนดชุมชน ธนาคารที่ดิน ป่าชุมชน 
ธนาคารต้นไม้เพ่ือชุมชน ทบทวนแก้ไขมติ ครม. ฐานข้อมูลทุนชุมชน ศูนย์เรียนรู้ กลไกวัฒนธรรม 
วิจัย/วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม 

๓) เสาหลักที่สาม สวัสดิการสังคม ประเด็น บริการสาธารณะที่ดีเป็นธรรมทั่วถึง 
หลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ โดยมีระบบ/กลไก ได้แก่ กองทุนสวัสดิการชุมชน 
กองทุนต่าง ๆ กิจการสาธารณะต่าง ๆ เช่น สุขภาพ การเรียนรู้ ความปลอดภัย ยุติธรรม เป็นต้น 

๔) เสาหลักที่สี่ สัมมาชีพชุมชน ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก สัมมาชีพชุมชน 
ปากท้อง พ่ึงตนเอง ยั่งยืน โดยมีระบบ/กลไก ได้แก่ สัมมาชีพชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม 
วิสาหกิจชุมชน SME การเงินฐานรากและสหกรณ์ กลไกหนุนสร้างศักยภาพทางธุรกิจ CBA 
(Community Business Administration) 

 
 

ภาพที่ ๓ กรอบความคิดรวบยอดปฏิรูประบบเพื่อสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 
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(ศึกษาขั้นตอนและรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้จาก หนังสือ ต่อยอดปฏิรูป : บันทึก
การขับเคลื่อนงานปฏิรูปด้านสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
สภาปฏิรูปแห่งชาติ (๒๕๕๗-๒๕๕๘)) 

๒.๑ .๑๐ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
ภาคประชาสังคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กลไกที่ก าหนด 
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม มีนายกรัฐมนตรี

หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน คณะกรรมการจากภาคส่วนต่าง ๆ 
และกรรมการและเลขานุการที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง 

บทบาท/อ านาจหน้าที่/ภารกิจ (มาตรา ๒๑) 
คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม

เพื่อการพัฒนาสังคม ลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของประชาชน ชุมชน 
รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งตนเองได้ขององค์กรภาคประชาสังคมทางด้านต่าง ๆ 

สรุปแนวคิด 
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมใช้หน่วยงานองค์กร 

และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องรวมอยู่ในกลไกคณะกรรมการระดับชาติเป็นกลไกก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ ระเบียบ และแนวทางในภาพรวม ซึ่งมีคณะกรรมการย่อยหรืออนุกรรมการ 
ท าหน้าที่ขับเคลื่อนงานทางด้านต่าง ๆ โดยท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่
เพื่อการพัฒนาสังคม ลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของประชาชน ชุมชน 

๒.๑.๑๑ เรื่อง สิทธิชุมชน ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
มาตรา ๔๑ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ (๑) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูล 

หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ (๒) เสนอเรื่องราว
ร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว (๓) ฟ้องหน่วยงานของรัฐ
ให้รับผิดเนื่องจากการกระท าหรือการละเว้นการกระท าของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ 

มาตรา ๔๒ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพ 
องค์กร ชุมชน หรือหมู่คณะอื่น 

การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย 
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเพ่ือการป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด 

มาตรา ๔๓ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ (๑) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูหรือส่งเสริมภูมิปัญญา 
ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ  
(๒) จัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย
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ทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ (๓) เข้าชื่อกันเพ่ือเสนอแนะ 
ต่อหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้น 
การด าเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน และได้รับแจ้ง
ผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดยให้ประชาชน
ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  (๔) จัดให้มีระบบ
สวัสดิการของชุมชน สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงสิทธิที่จะร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการด าเนินการดังกล่าวด้วย 

หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ 
มาตรา ๗๘ รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ การจัดบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น  
การตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอดทั้งการ
ตัดสินใจทางการเมือง และการอื่นใดบรรดาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนและชุมชน 

๒.๑.๑๒ พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กลไกที่ก าหนด 
๑) คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
๒) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ประกอบด้วย ด้านความมั่นคง 

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 

๓) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นส านักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

บทบาท/อ านาจหน้าที่/ภารกิจ 
๑) คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  

๖ คณะ เป็นกลไกหลักในการด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดซึ่งการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติ 
ความต้องการ และความจ าเป็นในการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลโดยต้องมีการใช้ข้อมูลที่เกิดจากการศึกษา
วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบด้านทั้งในและต่างประเทศ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และข้อจ ากัด รวมทั้งความเสี่ยงของประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบและให้มีการด าเนินการรับฟังความเห็นประชาชนทุกภาคส่วน
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อประกอบการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

๒) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นส านักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติโดยมี
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อ านาจหน้าที่หลักในการรับผิดชอบให้มีการประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
และการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปีตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐ  
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานของรัฐในฝ่ายนิติบัญญัติ 
ฝายตุลาการ องค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการและรัฐสภาทราบภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับ
รายงานจากหน่วยงาน โดยรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุความก้าวหน้าของการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินการให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สรุปแนวคิด 
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล

เพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกันในการพัฒนา
ประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” เพื่อน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ยุทธศาสตร์ชาติน าไปสู่การปฏิบัติโดยการถ่ายทอดผ่านแผนระดับที่ ๒  
และแผนระดบัที่ ๓ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งแผนระดับที่ ๒  
ในส่วนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๒๓ ประเด็น เป็นการก าหนดเป้าหมายการพัฒนา 
ตลอดระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติทั้งในระดับประเด็นและระดับแผนแม่บทย่อย รวมทั้งมีการ
ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุตามตัวชี้วัดที่ก าหนดแบ่งเป็น ๔ ห้วงการพัฒนา ห้วงละ ๕ ป ี

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้าน 
ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติขึ้น โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ตามล าดับซึ่งมีผลบังคับใช้
ตามมาตรา ๕ และมาตรา ๑๐ ของพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐  
โดยก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐและการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั 

เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) ความมั่นคง 
(๒) การต่างประเทศ (๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที่ยว 
(๖) พ้ืนที่และเมืองนา่อยู่อัจฉรยิะ (๗) โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสตกิส์และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๑๐) การปรับเปลี่ยน
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ค่านิยมและวัฒนธรรม (๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ (๑๒) การพัฒนาการเรยีนรู้ (๑๓) การเสริมสร้าง
ให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลังทางสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก 
(๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (๑๙) การบริหาร
จัดการน้ าทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพของรัฐ (๒๑) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
ท้องถิ่น (ต าบล) ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น 
มาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้การเติบโตของประเทศมีความยั่งยืนโดยทุกคน  
ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนให้ร่วมคิดร่วมท า
เพ่ือส่วนรวม กระจายความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อม 
ของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากร  
ที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้นานที่สุด  
โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

เป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์มี ๓ เป้าหมาย คือ (๑) สร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ (๒) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม  
เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ และ (๓) เพ่ิมขีด
ความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสร้าง
สังคมคุณภาพ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ตอบเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ
ที่  ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยตรง ได้แก่  ประเด็นที่  ๒ 
การต่างประเทศ ประเด็นที่ ๖ พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ประเด็นที่ ๑๕ พลังทางสังคม 
ประเด็นที่ ๑๖ เศรษฐกิจฐานราก ประเด็นที่ ๑๗ ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
ทั้งนี้แผนแม่บทประเด็นอื่น ๆ มีส่วนสนับสนุน 

แผนแม่บทประเด็นที่  ๑ ความมั่นคง แผนแม่บทย่อยที่  ๒ การป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เป้าหมายคือภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น  
มุ่งจัดการกับเงื่อนไขปัญหาที่มีอยู่เดมิใหห้มดไปและเฝ้าระวงัมิใหเ้กิดเงื่อนไขใหม่ขึ้น โดยน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน 
ผลักดันยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ไปสู่การปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 
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(ตัวอย่าง) แผนงาน/โครงการ Flagship ในช่วงระยะ ๕ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) ภายใต้แผนแม่บทประเด็นความมั่นคง แผนแม่บทย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เป้าหมายภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น ได้แก่ แผนต าบลมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการการบริหารจัดการ แผนต าบล มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน (มท./กอรมน.) โครงการเสริมสร้างต าบลมั่นคงด้านอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (มท./พช.) โครงการต าบลมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด (ป.ป.ส.) โครงการเสริมสร้าง
ต าบลมั่นคงปลอดภัย (ปภ.) โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังอาชญากรรมภาคประชาชน (ตร.) 
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของเด็กและเยาวชน โดยสภาเด็กและเยาวชน  (พม.) โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (CBDRM) (ปภ.) แผนการ
สร้างความรักสามัคคีปรองดอง ความรักชาติ และความภาคภูมิใจในชาติ (๘ โครงการย่อย)
(มท./มท.(ปค.)/กอรมน.) 

 โครงการต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทยและส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ 
เพื่อพัฒนาประชาชนในต าบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าบัญชี
รับ-จ่ายในครัวเรือน มีวิถีชีวิต ที่พอเพียง มีอาชีพที่มั่นคง สามารถน าเงินทุนมาสร้างรายได้  
มีวินัยทางการเงิน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยยึดหลักความพอเพียง สามารถพ่ึงพาตนเองได้  
ซึ่งจะน าไปสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน รวมถึงสนับสนุนสังคมให้อยู่ร่วมกัน 
อย่างสันติสุข 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติ
งบประมาณ จ านวน ๑๗.๘ ล้านบาท โดยคัดเลือกประชาชนจาก ๑๘๖ ต าบล ในพ้ืนที่  
๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา) และ ๔ อ าเภอของสงขลา (อ าเภอจะนะ 
นาทวี เทพา สะบ้าย้อย) จ านวน ๙,๐๐๐ ราย 

 โครงการต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรและส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัด
สงขลา (ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ๑ กันยายน ๒๕๖๓) 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติงบประมาณ จ านวน ๑๗.๗๙ 
ล้านบาท เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เป้าหมายเกษตรกร จ านวน ๘,๑๗๐ ราย โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
สามารถปรับปรุงพัฒนาวิธีการผลิตให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ ลดรายจ่ายในครัวเรือน เพ่ิมรายได้ 
และมีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกท่าน 
จะท างานบูรณาการกับหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ในพ้ืนที่ เพ่ือขับเคลื่อนงานโครงการตามพ้ืนที่
ต าบลเป้าหมายที่ก าหนด มีการเชื่อมโยง ประสาน บูรณาการการท างาน เพ่ือบรรลุเป้าหมาย
เดียวกัน และเกษตรกรต้นแบบจะพัฒนาปรับปรุงแปลงของตนเองให้เป็นแปลงเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรผสมผสานที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย มีการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมทุกกิจกรรม 
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อย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และน าองค์ความรู้ที่ได้จากการท าเกษตรผสมผสาน  
ที่ประสบผลส าเร็จ ขยายผลไปสู่เกษตรกรในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป 

แผนแม่บทประเด็นที่ ๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนแม่บทย่อยที่ ๔ การปรับสมดุลภาครัฐ มีเป้าหมาย ๒ ระดับคือ (๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วน
ต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม (๒) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะให้กับประชาชน 

แผนแม่บทประเด็นที่ ๒๒ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนแม่บทย่อย
ท่ี ๑ การพัฒนากฎหมาย มีเป้าหมาย ๓ ระดับคือ (๑) กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 
ภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์ 
จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง (๒) การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม (๓) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
กฎหมาย (อาทิ พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ระบบกลาง (Central Legal System)) 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รวบรวมข้อมูล
จากระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ตามแผนแม่บทประเด็นต่าง ๆ เป็นประจ าทุกปี ส าหรับปี ๒๕๖๒ ได้ประเมินผลความก้าวหน้า
ตามเป้าหมายของแผนแม่บททั้ง ๒๓ ประเด็นตามที่ก าหนดในห้วง ๕ ปีแรกของการพัฒนา 
ในปี ๒๕๖๕ โดยวางเกณฑ์เป็น ๔ ระดับคือ (๑) สีแดง-ต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นวิกฤติ (ร้อยละ ๑๖.๒๒) 
(๒) สีส้ม-ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง (ร้อยละ ๓๒.๔๓) (๓) สีเหลือง-ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ ๔๐.๕๔) (๔) สีเขียว-บรรลุค่าเป้าหมาย (ร้อยละ ๑๐.๘๑) พบว่า มี ๖ เป้าหมายที่มี
ระดับต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นวิกฤติ ได้แก่ ประเด็น (๑) ความมั่นคง (๓) การเกษตร (๕) การท่องเที่ยว 
(๖) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ (๒๑) การต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ (ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประจ าปี ๒๕๖๒) 

มาตรา ๑๐ วรรค ๔ ของพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๐ “ในกรณีที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติม 
แผนแม่บทฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความจ าเป็นของประเทศ ให้คณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีก่อน เมื่อให้ความ
เห็นชอบแล้วจึงด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไป” เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรสั 
๒๐๑๙ เป็นโรคอุบัติใหม่ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ส านักงาน
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) จึงได้จัดท าแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
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เป้าหมาย คือ (๑) คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานท า กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแล
อย่างทั่วถึง (๒) สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น (๓) เศรษฐกิจฟ้ืนตัวเข้าสู่ภาวะปกติ 
และ (๔) มีการวางรากฐานเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ พร้อมตัวชี้วัด ๑๕ ข้อ 

แนวทางการพัฒนา ๔ ประเด็น คือ 
๑) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local 

Economy) ลดความเสี่ยงในการพ่ึงพาต่างประเทศ มุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ  
ไปยังระดับท้องถิ่น 

๒) ยกระดับขีดความสามารถของประเทศ เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ในระยะยาว (Future Growth) มุ่งเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศไทยมีโอกาส
และมีศักยภาพภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงและบริบทโลกใหม่ที่ปรับเปลี่ยนไป 

๓) การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน (Human Capital) 
ยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย ดูแลผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต 

๔) การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนา
ประเทศ (Enabling Factors) เพ่ือเกื้อหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่งเสริม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย และการพัฒนาคุณภาพคน 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติ 
๑) เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ฉบับสมบูรณ์ 
๒) ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ใช้แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ฉบับสมบูรณ์ 

เป็นกรอบในการจัดท าโครงการ/การด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๕ เพ่ิมเติมจากโครงการส าคัญ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จ านวน ๒๕๐ โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ 
กันยายน ๒๕๖๓ ให้ทันต่อค าของบประมาณประจ าปี ๒๕๖๕ ต่อไป 

๓) ให้ส านักงบประมาณ (สงป.) ใช้แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ  ฉบับสมบูรณ์ 
เป็นกรอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของโครงการประจ าปี ๒๕๖๕ ร่วมกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๒๓ ประเด็นในปัจจุบัน 

เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เพื่อใช้บังคับและทราบโดยทั่วกัน 

๒.๑.๑๓ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กลไกที่ก าหนด 
๑) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ จ านวน ๑๑ ด้าน เพ่ือจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี หลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช้ ประกอบด้วย (๑) ด้านการเมือง  
(๒) ด้านการบรหิารราชการแผ่นดนิ (๓) ด้านกฎหมาย (๔) ด้านกระบวนการยุติธรรม (๕) ด้านเศรษฐกิจ 
(๖) ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (๗) ด้านสาธารณสุข (๘) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ (๙) ด้านสังคม (๑๐) ด้านพลังงาน (๑๑) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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และประพฤติมิชอบ โดยในส่วนของด้านการศึกษาและด้านกระบวนการยุติธรรม  (ต ารวจ)  
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นตามรัฐธรรมนูญโดยมีวาระหนึ่งปีหลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช้  
และสองปีหลังจากคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามล าดับ 

๒) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นส านักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

บทบาท/อ านาจหน้าที่/ภารกิจ 
๑) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ จ านวน ๑๑ ด้าน ด าเนินการจัดท าแผนการ

ปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีหลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช้ และผลสัมฤทธิ์  
ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลาห้าปีโดยก าหนดขั้นตอนและวิธีด าเนินการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นส านักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี  
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ เพ่ือเสนอที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศให้ความ
เห็นชอบและรายงานต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการและรัฐสภาทราบ 

สรุปแนวคิด 
การปฏิรูป คือ การปรับปรุงสิ่งที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้เหมาะสมหรือสมควรกับบริบทและยุคสมัย รวมทั้งเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
โดยการปฏิรูปประเทศได้ก าหนดเป้าหมายหลัก ๓ ประการไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ได้แก่ (๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี
ปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล
ระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ (๒) ประชาชนมีความสุข เป็นธรรม และมีโอกาส
อันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า และ (๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ทั้ง ๑๑ ด้านได้จัดท าแผนการปฏิรูปประเทศขึ้น
และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๔ ก เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑  
ส่วนแผนการปฏิรูปด้านการศึกษา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ตามที่คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาเสนอ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตามมาตรา ๖  
และมาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศไทย พ.ศ. 
๒๕๖๐ โดยก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ
เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้  ในส่วนของคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินการคือการแก้กฎหมาย
โดยเฉพาะ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... และ (ร่าง) พระราชบัญญัติ
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สอบสวนคดีอาญา พ.ศ. .... ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้ง
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ ๑ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนระดับที่ ๒ และ ๓ ของประเทศให้มีความ
สอดคล้องและบูรณาการกันอย่างเป็นระบบโดยแผนระดับที่ ๒ ประกอบด้วย แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ จะเป็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขประเด็นปัญหา
และอุปสรรคเร่งด่วนในชว่งห้าปแีรกของยุทธศาสตร์ชาต ิเพื่อให้รากฐานการพัฒนามีความมัน่คง 
เหมาะสมและสมควรกับบริบทประเทศและพร้อมขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมาย 
และวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเป็นการมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง การปรับเปลี่ยน
และปลดอุปสรรค “วิธีและกระบวนการ” หรือ “กลไก” หรือ “กฎระเบียบ” ที่ส าคัญ เพ่ือให้
การด าเนินงานของทุกภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สะดวก มีประสิทธิภาพและบรรลุผลอันพึงประสงค์
ตามรัฐธรรมนูญและสนับสนนุการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ ส าหรับ
แผนระดับที่ ๓ ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการ ๕ ปีและรายปี ซึ่งเป็นแผนในเชิงปฏิบัติ 
ที่มีการระบุการด าเนินงานที่มีความชัดเจนตามภารกิจของหน่วยงานรัฐ จะเป็นกลไกส าคัญ  
ในการถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ ของยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ ๒ 
ไปสู่การปฏิบัติ 

แผนการปฏิรูปประเทศและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่น
และต าบล ได้แก่ 

๑) แผนการปฏิรูปด้านสังคม เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : ระบบสร้างเสริม
ชุมชนเข้มแข็ง คณะกรรมการปฏิรูปด้านสังคมได้ก าหนดเป็นหนึ่งในห้าเรื่องส าคัญที่ต้องเร่ง
ปฏิรูป ทั้งนี้โดยการประมวลสังเคราะห์ข้อเสนอการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ  (สปช.)  
การขับเคลื่อนการปฏิรูปผ่านสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป (สปท.) และข้อเสนอการปฏิรูปอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องภายใต้บริบทข้อก าหนดและประเด็นที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมถึงสถานการณ์
ด้านสังคมที่ยังเป็นปัญหาและโจทย์ความท้าทายทั้งภายในและภายนอกประเทศ จัดท าเป็นแผน
ปฏิรูปด้านสังคมฯ อย่างละเอียดมีการก าหนดกิจกรรม ช่วงระยะเวลา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ผู้รับผิดชอบวงเงิน/แหล่งเงิน เป้าหมายและตัวชี้วัด ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  
เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ราชกิจจานุเบกษา (เล่มที่๕) เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๔ก 
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ หน้า ๔๘-๖๖ โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบการสร้างเสริม
ชุมชนเข้มแข็ง ว่าควรประกอบด้วย 
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เป้าประสงค์ชุมชนเข้มแข็ง ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) ชุมชนสามารถจัดการกันเอง
ได้อย่างมีคุณภาพ (ชุมชนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ จัดการข้อมูล แผน บริหารจัดการ กลไก 
การขับเคลื่อนและทุนทางสังคม) (๒) ชุมชนมีเศรษฐกิจดี มั่นคง ยั่งยืน (๓) ชุมชนมีภูมิต้านทาน
ต่อปัจจัยกระทบต่าง ๆ 

การปฏิรูปเชิงพ้ืนที่ ปฏิรูปโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ด้วยการท างานตามหลัก
ประชารัฐ “รวมตัว ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับประโยชน์” เป้าหมาย “ต าบล
เข้มแข็ง” (๗,๔๓๕ ต าบล) (รายงานผลการด าเนินการ ปี ๒๕๖๒ มีการจัดตั้งบริษัทประชารัฐ 
รักสามัคคี ครอบคลุมทั้งจังหวัด) 

การปฏิรูปเชิงประเด็นและระบบ ได้แก่ 
(๑) สิทธิบทบาทชุมชน ผลักดัน พระราชบัญญัติสิทธิชุมชน/พระราชบัญญัติ

ยุติธรรมชุมชน เพ่ิมบทบาทสภาองค์กรชุมชนเป็นกลไกการจัดการตนเองของชุมชน  ยกระดับ 
พอช. ให้มีพระราชบัญญัติรองรับ  ส่งเสริม/คุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ (รายงานผลการ
ด าเนินการ ปี ๒๕๖๒ มีการจัดท ากรอบแนวทางร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิต
กลุ่มชาติพันธุ์) 

(๒) เศรษฐกิจชุมชน จัดท าพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน จัดท า
แผนพัฒนาระบบสัมมาชีพชุมชนที่เป็น matching model กับภาคเอกชน จัดท าพระราชบัญญัติ
วิสาหกิจเพ่ือสังคม ปรับปรุงพระราชบัญญัติสหกรณ์ทุกประเภทให้เข้มแข็ง (รายงานผลการ
ด าเนินการ ปี ๒๕๖๒ ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒) 

(๓) การจัดการทรัพยากรและทุนชุมชน ผลักดันพระราชบัญญัติธนาคาร
ที่ดิน พัฒนาระบบกลไก/สนับสนุนที่ดินแปลงรวม ออกระเบียบว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ า 
แก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ และจัดท าพระราชบัญญัติธนาคารต้นไม้  จัดท า
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ จัดท าแผนแม่บทการพัฒนาวิชาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
นวัตกรรมและวัฒนธรรมชุมชน (รายงานผลการด าเนินการ ปี ๒๕๖๒ การประกาศใช้
กฎกระทรวงก าหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจและสนับสนุนการปลูกต้นไม้ยืนต้น
มูลค่าสูง ตราพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒) 

(๔) สวัสดิการชุมชน แก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
พ.ศ.๒๕๔๖ จัดท าพระราชบัญญตัิส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. .... (รายงาน
ผลการด าเนินการ ปี ๒๕๖๒ จัดท าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม 
พ.ศ. ....) 

เครื่องมือ ได้แก่ การจัดการข้อมูลและความรู้ กลไกการจัดการแบบมีส่วนร่วม 
มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางการเงินการคลัง การสื่อสารทางสังคม 

เงื่อนไขชุมชนเข้มแข็ง ได้แก่ เพ่ิมสิทธิ อ านาจหน้าที่และทรัพยากร ขจัด
อุปสรรค ปกป้องคุ้มครอง เพิ่มพลังความสามารถ  

(รายละเอียดปรากฏตามภาพท่ี ๑ ระบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง) 
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๒) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่  ๓  
การกระจายอ านาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม ได้มีการ
ด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายในการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. โดยได้ด าเนิน
โครงการประเมินประสิทธิภาพ อปท. (LPA) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ ศักยภาพ ความพร้อม
ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ อปท. เช่น การให้บริการสาธารณะประชาชน ความพร้อม  
ในการรองรับภารกิจถ่ายโอนต่าง ๆ อีกทั้งมีการด าเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตื่นเต้น
ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งท้องถิ่นเพ่ือเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
โดยตนเอง 

๓) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปที่ ๓ โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง ได้ก าหนด
แนวทางการด าเนินการประกอบด้วย การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ 
การเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ (อาทิ การปฏิรูป
โครงสร้างและระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาค) การพัฒนาขีดความสามารถในการ
จัดบริการสาธารณะของ อปท. (อาทิ ปรับจ านวนและขนาดของท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนผู้รับบริการ) การพัฒนาระบบงบประมาณและการคลังภาครัฐเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ยั่งยืนในหน่วยงานภาครัฐ  
และพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป (ส่วนใหญ่ก าลังด าเนินการและยังไม่บรรลุผล จึงยังไม่สามารถประเมินผลลัพธ์) 

๔) แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ได้แก่ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ 
ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ของประชาชน (อาทิ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปที่ ๓ มีกลไกทางกฎหมายเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม  
(อาทิ พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม  
หรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ.๒๕๖๒)  
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ พัฒนากระบวนการจัดท าและตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ให้รวดเร็วรอบคอบและสอดคล้องกับกรอบเวลาในการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย (อาทิ การจัดตั้ง “คณะกรรมการตรวจร่างกฎหมายประจ ากระทรวง” 
การจัดท า “แผนนิติบัญญัติ”) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมายที่มีความส าคัญและจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชน  
ในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมายรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 
(อาทิ การจัดท าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... การจัดท ารายงาน
สรุปผลการร่างกฎหมายหรือกฎหมายที่มีผลกระทบต่อประชาชน พระราชบัญญัติพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙) 
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ทั้งนี้  การด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ส านักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รวบรวมข้อมูลจากระบบติดตาม 
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการเป็นประจ าทุกปี 
ส าหรับปี ๒๕๖๒ ได้ประเมินผลความก้าวหน้าตามที่ก าหนดการบรรลุเป้าหมายในห้วง ๕ ปีแรก
ของการพัฒนาในปี ๒๕๖๕ เป็นแต่ละประเด็นการปฏิรูปจากกิจกรรม/ประเด็นย่อย โดยวางเกณฑ์
เป็น ๔ ระดับคือ (๑) สีแดง-ยังไม่มีการด าเนินการที่เป็นรูปธรรม (ร้อยละ ๕.๘) (๒) สีส้ม-อยู่ระหว่าง
ด าเนินการแต่อาจไม่บรรลุเป้าหมาย (ร้อยละ ๓๔.๗) (๓) สีเหลือง-อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผน 
(ร้อยละ ๔๔.๕) (๔) สีเขียว-ด าเนินกิจกรรมได้ครบถ้วน (ร้อยละ ๑๕.๐๓) (ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๒) 

๕) มาตรา ๑๓ แห่งของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการ
ปฏิรูปประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านใดเพราะมีการแก้ไขยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทหรือเพราะเหตุอื่นใด 
ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้คณะกรรมการปฏิรูปด้านนั้นด าเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็ว โดยให้  
น าความในมาตรา ๑๑ มาบังคับใช้โดยอนุโลม โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม 
๒๕๖๒ เห็นชอบให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด าเนินการตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา
ตามกฎหมายต่อไป โดยมีกรอบการปรับปรุง ๖ ประเด็น สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้จัดกระบวนการปรับปรุงแผนการปฏิรูป
ประเทศจนได้ “ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓” ทั้ง ๑๓ ด้าน 
รวมกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ  (Big Rock) จ านวน ๖๒ กิจกรรม 
และมีกฎหมายที่ควรปรับปรุงและจัดท าใหม่จ านวน ๔๔ ฉบับ ทั้ งนี้  ประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรเีรื่องการประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ลงในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔ 

Big Rock ที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลเชิงพ้ืนที่ ได้แก่ (๑) สร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (แผนการปฏิรูปประเทศด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน) (๒) มีกลไกยกเลิกหรือแก้ ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระ 
หรือเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือขับเคลื่อน 
ให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม (แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย) (๓) การพัฒนา
ศักยภาพคนเพ่ือเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ)  
(๔) การบริหารจัดการน้ าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน (แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) (๕) ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคม 
และคลังความรูใ้นระดับพ้ืนที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดกิารและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
ที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (แผนปฏิรูปด้านสังคม) (๖) การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิด
ชุมชนเมืองจัดการตนเอง (แผนปฏิรูปด้านสังคม) ทั้งนี้ Big Rock ทั้งหมดมีประเด็นที่มีความสอดคล้อง
สามารถบูรณาการร่วมกันได้ ๗ ประเด็น ประเด็นร่วมที่ส าคัญเชิงพ้ืนที่ คือ การกระจายอ านาจ 
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๒.๑.๑๔ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

กลไกที่ก าหนด (ข้อ ๕) 
ระดับชาติ-คณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ มี รมว.มท. 

รมว.สธ. เป็นที่ปรึกษา ปลัดกระทรวง มท. เป็นประธาน ปลัด สธ. เป็นรองประธาน กรรมการ 
มีปลัด พม. ศธ. อธิบดี ป.ค. พช. คร. สบส. อน. สถ. ปลัด กทม. สช. สปสช. สสส. ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓ คน รองปลัด สธ. ที่รับผิดชอบกลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาการสาธารณสุขเป็นกรรมการ 
และเลขานุการ ข้าราชการจาก มท. ๑ คน สธ. ๑ คนที่ปลัด มท. แต่งตั้งเป็นกรรมการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบาท/อ านาจหน้าที่/ภารกิจ (ข้อ ๕) 
๑) ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานที่ เกี่ยวกับการพัฒนา 

คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐและผู้ที่ เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ 
โดยมุ่งหมายให้มีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานรัฐในพ้ืนที่ในด้านทรัพยากรและภารกิจ
ภายใต้อ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานรัฐนั้น 

๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการประสานงานกันระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่เพ่ือให้มีเป้าหมายและแนวทาง 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมโดยให้ยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

๓) ส่งเสริม สนับสนุนและแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานของคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต 
(พชข.) ให้บรรลุตามเป้าหมายและแนวทางที่คณะกรรมการฯ ก าหนด 

๔) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.) หรือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) หรือหน่วยงานของรัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

๕) เสนอแนะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุง
กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๖) ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานของ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) หรือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติระดบัเขต (พชข.) เพื่อให้เป็นไป
ตามเป้าหมายและแนวทางที่คณะกรรมการก าหนด 

กลไกที่ก าหนด (ข้อ ๑๒) 
ระดับอ าเภอ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)  

มีนายอ าเภอเป็นประธานและกรรมการอื่น ๒๐ คน จากผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน
ของรัฐ ผู้แทน อปท. ผู้แทนก านัน ผู้แทนผู้ใหญ่บ้านที่นายอ าเภอแต่งตั้งไม่เกิน ๖ คน ผู้แทน
ภาคเอกชนที่นายอ าเภอแต่งตั้งไม่เกิน ๖ คน ผู้แทนภาคประชาชนที่นายอ าเภอแต่งตั้งไม่เกิน ๗ คน 
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สาธารณสุขอ าเภอเป็นเลขานุการ และให้นายอ าเภอแต่งตั้งกรรมการอื่นเป็นเลขานุการร่วม 
ได้ตามความเหมาะสม 

ระดับ เขต  คณ ะกรรมการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต ระดับ เขต  (พชข .)  
มีผู้อ านวยการเขตเป็นประธานและกรรมการจากผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานของรัฐ 
ผู้แทนสมาชิกสภาเขต กทม. หรือสมาชิกสภา กทม. ที่ผู้อ านวยการเขตแต่งตั้งไม่เกิน ๖ คน  
ผู้แทนภาคเอกชนที่ผู้อ านวยการเขตแต่งตั้งไม่เกิน ๖ คน ผู้แทนภาคประชาชนที่ผู้อ านวยการเขต
แต่งตั้งไม่ เกิน ๗ คน ให้ผู้อ านวยการศูนย์บริการสาธารณสุขที่ผู้อ านวยการเขตแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการและเลขานุการ ให้หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลเป็นกรรมการและเลขานุการร่วม 

บทบาท/อ านาจหน้าที่/ภารกิจ (ข้อ ๑๒) 
๑) ด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตามที่คณะกรรมการก าหนดในข้อ ๕ (๑) 
๒) ก าหนดแผนงานและเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เหมาะสม 

กับสภาพข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาในพ้ืนที่ 
๓) ขับเคลื่อนให้มีการด าเนินการตามเป้าหมายและแนวทางที่คณะกรรมการ

ก าหนดตามข้อ ๕ (๑) และแผนงานและเป้าหมายในพ้ืนที่ตาม (๒) ให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน
ของหน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่ในด้านทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ และภารกิจภายใต้อ านาจ
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงานของรัฐนั้น 

๔) สนับสนุน เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานในเรื่อง 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและผู้ประกอบกิจการ
ในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนด  

สรุปแนวคิด 
ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ใช้องค์กรหน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิ 

ที่เกี่ยวข้องรวมอยู่ในกลไกคณะกรรมการ ๒ ระดับโดยคณะกรรมการระดับชาติเป็นกลไก
ก าหนดนโยบาย เป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานในภาพรวม ส่วนคณะกรรมการ  
ระดับอ าเภอและเขตเป็นกลไกศูนย์กลางการปฏิบัติแบบบูรณาการในพื้นที่ ทั้งนี้สามารถแต่งตั้ง
คณะท างานทางด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ 

๒.๑.๑๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา
พ้ืนที่ระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลไกที่ก าหนด 
ระดับต าบล คณะกรรมการบริหารงานต าบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.)  

มีปลัดอ าเภอที่รับผิดชอบต าบลที่นายอ าเภอมอบหมายเป็นประธาน กรรมการมีปลัด อปท. 
ข้าราชการที่นายอ าเภอแต่งตั้งไม่เกิน ๓ คน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายอ าเภอแต่งตั้ง
ไม่เกิน ๕ คน พัฒนากรเป็นเลขานุการ 
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บทบาท/อ านาจหน้าที่/ภารกิจ 
๑) รวบรวมข้อมูลของ อปท. หรือกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ ข้อมูล จปฐ. 

ข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน ข้อมูลอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดท าแผนต าบล 
๒) รวบรวมแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นในต าบล 
๓) จัดท าแผนต าบลและจัดล าดับความส าคัญของแผนงานหรือโครงการระดับ

ต าบลรวมทั้งจัดท าแผนงานหรือโครงการแก้ปัญหาในพ้ืนที่ 
๔) จ าแนกแผนงานและโครงการระดับต าบลที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา

ของ อปท. ระดับต าบล และผลักดันให้มีการบรรจุไว้ในแผนการพัฒนาท้องถิ่น 
กลไกที่ก าหนด 
ระดับอ าเภอ คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.)  

มีนายอ าเภอเป็นประธาน ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานหรือปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ปกครองเป็นรองประธาน กรรมการมีพัฒนาการอ าเภอ ท้องถิ่นอ าเภอ หัวหน้าส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หัวหน้าส่วนราชการอื่นที่นายอ าเภอแต่งตั้งไม่เกิน ๑๒ คน ผู้แทน อปท. ที่คัดเลือก
กันเองประเภทละ ๑ คน ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายอ าเภอแต่งตั้งไม่เกิน ๕ คน ปลัดอ าเภอผู้รับผิดชอบ
ส านักงานอ าเภอเป็นกรรมการและเลขานุการ ข้าราชการส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมาย ๑ คน และข้าราชการในส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 
ที่นายอ าเภอแต่งตั้ง ๑ คน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบาท/อ านาจหน้าที่/ภารกิจ (ข้อ ๑๓) 
๑) วางแนวทางปฏิบัติและอ านวยการการบริหารงานแบบบูรณาการในอ าเภอ

รวมทั้งกรอบแนวทางปฏิบัติในการประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ของภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่อ าเภอ
ให้เป็นไปตามหลักการ นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๒) จัดท าแผนพัฒนาอ าเภอและแผนความต้องการระดับอ าเภอโดยก าหนดทิศทาง 
การพัฒนาอ าเภอ การประสานและรวบรวมข้อมูลจากปัญหาและความต้องการของประชาชน 
แผนพัฒนาหมู่บา้น แผนชุมชน แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาท้องถิน่และแผนพัฒนาของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอื่นที่ด าเนินการในพื้นที่อ าเภอ 

๓) จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของอ าเภอโดยรวบรวมโครงการหรือกิจกรรม
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย อปท. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอและรายงานให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ทราบ 

๔) ประสานงานกับทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ และ อปท. เพ่ือน าแผนพัฒนาอ าเภอ
ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งก ากับติดตามผลและให้ค าแนะน าหน่วยงานต่าง ๆ ที่ด าเนินงานพัฒนาพ้ืนที่
ระดับอ าเภอในด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 

๕) ตรวจสอบความซ้ าซ้อนของแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ  
และ อปท. ที่ด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอ หากตรวจพบความซ้ าซ้อนของแผนงานหรือโครงการ  
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ให้คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) เร่งแจ้งข้อเท็จจริงพร้อมทั้งเสนอ
ความเห็นประกอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

บทบาท/อ านาจหน้าที่/ภารกิจ 
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการและประสานแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ให้ด าเนินการ

ตามแนวทาง ดังนี้ 
๑) จัดท าเวทีประชาคมเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น

ของประชาชนเพ่ือให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจากประชาชนในพื้นที่ 
๒) ให้มีการประสานแผนในพ้ืนที่โดยการรวบรวมและจัดล าดับความส าคัญ 

ของปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ผ่านกลไกการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
แผนชุมชน แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนความต้องการระดับอ าเภอเพ่ือให้แผน
มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน (one plan) 

๓) ในกรณีแผนงานหรือโครงการหรือพ้ืนที่มีความซ้ าซ้อนกัน ในการจัดท าแผน
ระดับอ าเภอกับแผนท้องถิ่น ให้หารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ 
(ก.บ.อ.) กับ อปท. ที่เกี่ยวข้อง 

๔) บูรณาการงบประมาณ ประสานความร่วมมือเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่โดยการแสวงหาความร่วมมือและการบูรณาการ 
จากทุกภาคส่วน 

สรุปแนวคิด 
ระบบการจัดท าและขับเคลื่อนแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่แบบบูรณาการ โดยใช้

องค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมอยู่ในกลไกคณะกรรมการ ๓ ระดับท างานเชื่อมประสานกัน 
คือจังหวัด อ าเภอ และต าบล ซึ่งมีหน่วยงานภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลัก
และการบูรณาการแผนให้เป็นแผนเดียวกัน (one plan) จะเริ่มต้นที่ระดับอ าเภอ 

๒.๑.๑๖ (ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 
พ.ศ. …. (เสนอปี ๒๕๖๑) 

กลไกที่ก าหนด (ข้อ ๑๐) 
๑) ระดับชาติ คณะกรรมการการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งแห่งชาติ มีนายกรัฐมนตรี

เป็นประธาน รมว.พม. เป็นรองประธาน กรรมการมีปลัดกระทรวง พม. กษ. ทส. พณ. สธ. มท. 
หัวหน้าหน่วยงาน สศช. สปสช. สสส. สมาคม อบจ. อบต. สันนิบาตเทศบาล คณะกรรมการ
ร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.) ผู้แทนสมัชชา ๓ คน ผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ คน ผอ.พอช. อธิบดี สถ. 
เลขา สช. เป็นเลขานุการร่วม 

บทบาท/อ านาจหน้าที่/ภารกิจ (ข้อ ๑๐) 
๑) ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบูรณาการเพ่ือสร้างเสริมชุมชน

เข้มแข็งทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัดและระดับต าบลให้สอดรับกับการด าเนินนโยบาย
ระดับมหภาคของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ 
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๒) ก าหนดแนวทางหรือมาตรการเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งโดยค านึงถึงภารกิจและอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ
โดยให้สอดคล้องกับบริบทและวิถีของชุมชนท้องถิ่น 

๓) ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ อปท. ภาคเอกชน  
และภาคประชาสังคมร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง ตลอดจนสนับสนุน
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารทางสังคมเพ่ือให้ทุกภาคส่วน
ได้รับรู้ เข้าใจและเข้าร่วมในการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งอย่างกว้างขวาง 

๔) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการก าหนด จัดท า 
แก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 

๕) ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมลู ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสาธารณชน
เกี่ยวกับการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 

๖) สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินการของสมัชชาต าบลและสมัชชาเขต 
ในการขับเคลื่อนการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งระดับพื้นที่ การประสานงานระหว่างสมัชชาต าบล
และสมัชชาเขตกับหน่วยงานของรัฐ อปท. และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาของชุมชนตามความจ าเป็นและเหมาะสมหรือตามที่มีการร้องขอ 

กลไกที่ก าหนด (ข้อ ๒๓) 
ระดับต าบล สมัชชาระดับต าบล (สมต.) มีผู้น าท้องที่ ท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในระดับต าบล ผู้น าองค์กรสาธารณประโยชน์ในต าบล 
ผู้แทนอาสาสมัคร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้น าศาสนา 

บทบาท/อ านาจหน้าที่/ภารกิจ (ข้อ ๒๓) 
๑) จัดให้มีการปรึกษาหารือกันของสมาชิกสมัชชาระดับต าบล  (สมต.)  

และประชาชนในชุมชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม
ของหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม หรือองค์กรเอกชน
ในต าบลเพ่ือสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งและในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานของรัฐหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในต าบลในเรื่องที่มีผลหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมท้องถิ่น มรดกทางวัฒนธรรม คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

๒) จัดท าแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่และเศรษฐกิจของชุมชนโดยเชื่อมโยง 
และบูรณาการแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่ขององค์กรต่าง ๆ ในต าบลซึ่งรวมถึงแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อเสนอแนะของสภาองค์กรชุมชนต าบลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
แผนดังกล่าว 

๓) จัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของชุมชนซึ่ งแสดงให้ เห็นข้อมูล 
และองค์ประกอบต่าง ๆ ของชุมชน 



- ๓๕ - 
 

๔) ส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยและต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐและภาคเอกชนทุกระดับ 

๕) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้และการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชน 

๖) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเกิดความเข้มแข็งและร่วมมือ
กับหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขจัดความยากจนและการลด  
ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมในต าบลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

๗) เสนอแนะปัญหาและแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติราชการและการจัดท า
บริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต าบล 

๘) ประสานความร่วมมือกับ สมต. อื่น ในจังหวัดเดียวกัน 
๙) รายงานสภาพปัญหาและผลที่เกดิขึน้จากการด าเนินงานใด ๆ ของหน่วยงาน

ของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต าบลต่อหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

สรุปแนวคิด 
ระบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งใช้องค์กรหน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิ 

ที่เกี่ยวข้องรวมอยู่ในกลไกคณะกรรมการ ๒ ระดับคือ ระดับชาติและระดับต าบล โดยคณะกรรมการ
ระดับชาติเป็นกลไกก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบูรณาการ แนวทางและมาตรการ
การขับเคลื่อน รวมทั้งการสนับสนุนกลไกระดับพ้ืนที่ในรูปแบบสมัชชาต าบลซึ่งเป็นพ้ืนที่
สาธารณะในการขับเคลื่อนการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณาการ 

๒.๑.๑๗ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
กลไกที่ก าหนด 
๑) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง (หมวด ๒) 
๒) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ (หมวด ๓) 
๓) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (หมวด ๔) 
๔) งบประมาณรายจ่ายบุคลากร (หมวด ๕) 
๕) งบประมาณรายจ่ายส าหรับทุนหมุนเวียน (หมวด ๖) 
๖) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการช าระหนี้ภาครัฐ (หมวด ๗) 
๗) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง (หมวด ๘) 
บทบาท/อ านาจหน้าที่/ภารกิจ 
หน่วยรับงบประมาณจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ าแนกตามหน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ าแนก 
ตามหน่วยงาน 

สรุปแนวคิด/ทิศทาง 
เนื่องจาก “ต าบล” ไม่ได้เป็นหน่วยนับเชิงตัวชี้วัดหลัก เป็นเพียง “พ้ืนที่ปฏิบัติการ” 

ตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงานรับงบประมาณ ดังนั้นการด าเนินงานส่วนใหญ่ในระดับต าบล
จึงเป็นเชิงตั้งรับหรือท าตาม (passive) มากกว่าเชิงสร้างสรรค์ด้วยตนเอง (active) หน่วยงาน 
รับงบประมาณใช้บทบาทอ านาจหน้าที่ของตนเอง (function) และประเด็นงาน (issue) เป็นตัวตั้ง
ในการจัดท าแผนงาน/โครงการ พ้ืนที่ (area) เป็นเพียงพ้ืนที่ปฏิบัติงาน พ้ืนที่ที่ปรากฏในแผนงาน 
/โครงการของหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนใหญ่จะเป็นระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค 

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการของหน่วยรับงบประมาณที่บ่งชี้ถึงระดับชุมชน 
/ต าบล/พ้ืนที ่ได้แก่ 

กรมพัฒนาชุมชน เช่น โครงการเสริมสร้างชุมชนจัดการข้อมูล (จปฐ., กชช.๒ค) 
(แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาสฯ) โครงการฯ หมู่บ้านกองทุนแม่ฯ (แผนงานฯ ผู้ติดยาเสพติด) 
โครงการฯ ชุมชนใสสะอาด (แผนงานฯ ต่อต้านการทุจริตฯ) โครงการฯ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
(แผนงานฯ รักษาความสงบฯ) โครงการฯ ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน (แผนงานฯ เศรษฐกิจ
ฐานราก) เป็นต้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ เช่น แผนงานฯ พลังทางสังคม/โครงการ มรภ.เพ่ือท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการเกษตร เช่น ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ 

โครงการต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เช่น โครงการฯ สนับสนุนศูนย์ดิจิทัล

ชุมชน (แผนงานฯ เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล) โครงการฯ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (แผนงานฯ 
เสริมศักยภาพมนุษย์) 

๒.๑.๑๘ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. .... 
เป็นการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงาน
เชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กลไกที่ก าหนด 
๑) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ (ก.บ.บ.) 

ประกอบด้วย (๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ (๒) รองนายกรัฐมนตรีทุกคน รัฐมนตรี
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง
มหาดไทย เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
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เป็นกรรมการ (๓) นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายกสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย 
เป็นกรรมการ (๔) ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และประธานสภาเกษตร
แห่งชาติ เป็นกรรมการ (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการซึ่งประธาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนดหนึ่ งคน เป็นกรรมการ (๖) ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ (๗) ผู้แทนภาคประชาสังคมที่นายกรัฐมนตรี
แต่งตั้งไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ (๘) ให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป็นกรรมการและเลขานุการ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย 
ผู้แทนส านักงบประมาณ และผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ (มาตรา ๘) 

๒) คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวดั เป็นประธานกรรมการ (๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคน เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่มีส านักงานอยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะมีฐานะเป็นราชการบริหาร  
ส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลาง เป็นกรรมการ (๔) ผู้แทนรัฐวิสาหกิจที่ด าเนินกิจการ
อยู่ในจังหวัด เป็นกรรมการ (๕) ผู้แทนหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีส านักงานอยู่ในจังหวัด 
เป็นกรรมการ (๖) ผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการ (๗) ผู้แทน 
ภาคประชาสังคม เป็นกรรมการ (๘) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัด และประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด เป็นกรรมการ (๙) ให้หัวหน้าส านักงานจังหวัด เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ กรรมการตาม (๓) (๔) และ (๕) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้งตามจ านวน
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.บ. ก าหนด (มาตรา ๑๑) 

๓) คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ประกอบด้วย 
(๑) หัวหน้ากลุ่มจังหวัดตามมาตรา ๒๘ เป็นประธานกรรมการ (๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
ทุกจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ (๓) ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
จังหวัดละไม่เกินสองคนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง เป็นกรรมการ (๔) นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดทุกจังหวัด เป็นกรรมการ (๕) นายกเทศมนตรีในกลุ่มจังหวัด จังหวัดละ
หนึ่งคน เป็นกรรมการ (๖) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในกลุ่มจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน 
เป็นกรรมการ (๗) ผู้แทนภาคประชาสังคม เป็นกรรมการ (๘) ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน  
เป็นกรรมการ จังหวัดใดมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ 
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งประกอบด้วยผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย 
(๙) ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยคนหนึ่ง  
เป็นกรรมการและเลขานุการ และหัวหน้าส านักงานจังหวัดของทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัด  
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เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการตาม (๕) และ (๖) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.บ. ก าหนด (มาตรา ๑๓) 

บทบาท/อ านาจหน้าที่/ภารกิจ 
ก.บ.บ. มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ (มาตรา ๙) 
๑) ก าหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานจังหวัด กลุ่มจังหวัด 

และภาคแบบบูรณาการเพ่ือให้สามารถบริหารงาน แก้ไขปัญหา และพัฒนาพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด 

๒) ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่ มจั งหวัด  แผนพัฒ นาภาค แผนปฏิบั ติ ราชการประจ าปี ของจังหวัด  
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด การจัดท าและบริหารงบประมาณจังหวัด  
และงบประมาณกลุ่มจังหวัด 

๓) บูรณาการแผนของส่วนราชการและแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนแผนในพ้ืนที่ของกระทรวง กรม สอดคล้องกับศักยภาพหรือประเด็นปัญหาในพ้ืนที่
และเชื่อมโยงให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมตลอดทั้งนโยบายของรัฐบาล และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

๔) พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัด งบประมาณจังหวัด และงบประมาณกลุ่มจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

๕) ก ากับดูแลการด าเนินการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ  ตามที่มอบหมาย 
๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ก.บ.จ. มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ (มาตรา ๑๒) 
๑) วางแนวทางปฏิบัติและอ านวยการให้การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัด

เป็นไปตามหลักการ นโยบาย และระบบตามที่ ก.บ.บ. ก าหนด 
๒) จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดเสนอตอ่ที่ประชุมตามมาตรา ๒๐ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
๓) ส่งเสริม ประสานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม 

และภาคธุรกิจเอกชน เพ่ือสร้างบรรยากาศให้เอื้ออ านวยต่อการลงทุนและชักชวนภาคธุรกิจเอกชน
มาลงทุนในจังหวัด และให้มีการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน 

๔) จัดท าบันทึกความเข้าใจกับฝ่ายตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 

๕) วิเคราะห์บรูณาการ และจัดท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีของจังหวัดและค าขอ
งบประมาณจังหวัด ก่อนน าเสนอต่อ ก.บ.บ. 
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๖) ก ากับ ให้ค าแนะน า ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาจังหวัด
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด และรายงาน ก.บ.บ. 

๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ  ตามที่มอบหมาย 
๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.บ.บ. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ในกรณีที่ ก.บ.จ. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตาม (๒) 

คณะอนุกรรมการดังกล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผู้แทนตามมาตรา ๑๑ (๖) ไม่น้อยกว่า
สามคน และผู้แทนตามมาตรา ๑๑ (๗) ไม่น้อยกว่าสองคน 

ก.บ.ก. มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ (มาตรา ๑๔) 
๑) วางแนวทางปฏิบัตแิละอ านวยการให้การบริหารงานแบบบูรณาการในกลุ่มจังหวัด

เป็นไปตามหลักการ นโยบาย และระบบตามที่ ก.บ.บ. ก าหนด 
๒) จัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเสนอต่อที่ประชุมตามมาตรา ๒๐ เพ่ือรับฟัง

ความคิดเห็น 
๓) ส่งเสริม ประสานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม 

และภาคธุรกิจเอกชน และแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มจังหวัดและระหว่างกลุ่มจังหวัดเพ่ือให้การพัฒนา
เป็นไปตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 

๔) วิเคราะห์บูรณาการ และให้ความเห็นชอบรายละเอียดการปฏิบัติการตามแผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดและค าของบประมาณกลุ่มจังหวัด ก่อนน าเสนอต่อ ก.บ.บ. 

๕) ก ากับ ให้ค าแนะน า ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนา 
กลุ่มจังหวัดแลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด และรายงาน ก.บ.บ. 

๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ  ตามที่มอบหมาย 
๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.บ.บ. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ในกรณีที่ ก.บ.ก. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตาม (๒) 

คณะอนุกรรมการดังกล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้แทนตามมาตรา ๑๓ (๔) 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งคน ผู้แทนตามมาตรา ๑๓ (๕) ไม่น้อยกว่าสองคน ผู้แทนตามมาตรา ๑๓ (๖)  
ไม่น้อยกว่าสามคน และผู้แทนตามมาตรา ๑๓ (๗) ไม่น้อยกว่าหนึ่งคน 

กลไก/อ านาจหน้าที่/ภารกิจ ที่ก าหนดเดิม 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดหลักการการบริหารงานจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ รวมทั้งการจัดท างบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
ซึ่งก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
(ก.น.จ.) มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ โดยมี เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ เป็นกรรมการและเลขานุการ และก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา 
ระบบราชการท าหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของ ก.น.จ. และหน้าที่อื่นตามที่ ก.น.จ. ก าหนด 
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และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ก าหนดหลักการเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาภาค โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)  
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และให้ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

สรุปแนวคิด 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นว่า โดยที่ ในปัจจุบันการจัดท า 

และให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด การจัดท า  
และบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
จะต้องปฏิบัติตามนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ทั้ง ๒ คณะ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.น.จ.) และคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) แต่โดยที่องค์ประกอบ  
และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง ๒ ชุดดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกัน จึงเห็นควรยุบรวม
คณะกรรมการทั้ง ๒ คณะดังกล่าว แล้วจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ เรียกว่า คณะกรรมการนโยบาย
การบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ (ก.บ.บ.) และก าหนดให้ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
เชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ (ก.บ.บ.) เพียงหน่วยงานเดียว โดยยกร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. .... เพ่ือปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒.๑.๑๙ พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงินไม่เกิน ๑ ล้านล้านบาท 

กลไกที่ก าหนด 
๑) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และการสาธารณสุข

เพ่ือแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ (รวมวงเงิน ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท) 
๒) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือเยียวยาและชดเชย

ให้กับภาคประชาชน เกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ (รวมวงเงิน ๕๕๕,๐๐๐ ล้านบาท) 

๓) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ (รวมวงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท) 
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บาท/อ านาจหน้าที่ 
ในส่วนของแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม

ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -๒๐๑๙ (รวมวงเงิน 
๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท) เนื่องจากมีข้อเสนอแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก 
ประกอบกับการด าเนินการกระตุ้นและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภายใต้สถานการณ์ที่ ยังมีความเสี่ยง 
ของการแพร่ระบาดจ าเป็นต้องมีความต่อเนื่องของการเฝ้าระวังและมีมาตรการส ารองส าหรับ
การใช้งบประมาณกรณีที่มีการแพร่ระบาดรอบที่ ๒ ดังนั้น “กระบวนการกลั่นกรอง” จึงต้องมีการ
แบ่งการพิจารณากลั่นกรองเพ่ืออนุมัติให้ใช้เงินกู้ฯ ออกเป็น ๒-๓ รอบ โดยกระบวนการ
กลั่นกรองด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน ผ่านคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ และคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯเป็นล าดับ โดยการพิจารณาจะต้องเป็นไปตามกรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ  
และสังคมของประเทศในด้านต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา-๒๐๑๙ 

สรุปแนวคิด 
นับตั้งแต่ช่วงต้นปี ๒๕๖๓ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-

๒๐๑๙ ได้ทวีความรุนแรงและขยายขอบเขตไปในหลายประเทศทั่วโลกอย่างรวดเร็ว จนท าให้
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้เป็นการแพร่ระบาด 
ครั้งใหญ่ (pandemic) ซึ่งได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคมโลกในภาพรวม รวมทั้ง
ประเทศไทยด้วย รัฐบาลได้เร่งรัดมาตรการที่ส าคัญระยะที่ ๑ และ ๒ เพ่ือบรรเทาและเยียวยา
ผลกระทบให้แก่ประชาชนคนไทยทางด้านต่าง ๆ อย่างไรก็ดีสถานการณ์การแพร่ระบาด  
ยังมีความไม่แน่นอนสูงและมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบในวงกว้างและมีความรุนแรงยืดเยื้อ
มากกว่าที่คาด ในขณะเดียวกันแนวทางการจัดการงบประมาณรายจ่ายในกระบวนการ
งบประมาณปกติอาจไม่ทันต่อการรับมือ จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนเป็นกรณีฉุกเฉินที่จะต้อง  
เร่งด าเนินมาตการดูแลเยียวยาผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมในระยะที่ ๓ 
โดยการออกพระราชก าหนด ๓ ฉบับ ซึ่งประกอบด้วยแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะ 
ที่ส าคัญคือแผนงานหรอืโครงการที่มวีัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดร้ับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ (รวมวงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท)  
ซึ่งจะช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งสร้างโอกาสใหม่ในระดับพ้ืนที่อย่างมีนัยส าคัญ  
คือ (๑) สร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก (๒) กระจายความเจริญสู่ภูมิภาคเพื่อสร้างการ
เติบโตสู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยเน้น (๒.๑) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร (๒.๒) เกษตร
เพ่ิมมูลค่าและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (๒.๓) การท่องเที่ยวคุณภาพสูง (๓) ยกระดับโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนภาคการผลิตและการเติบโตไปสู่อนาคตของสาขาเศรษฐกิจหลัก  
(๔) กระตุ้นธุรกิจท่องเที่ยวเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคบริการ 
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๒.๑ .๒๐ (ร่าง) พระราชบัญญัติก าหนดกรอบและเป้าหมายการจัดท าบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 

กลไกที่ก าหนด 
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เรียกโดยย่อว่า 

“ก.ก.ถ.” (มาตรา ๖) มีรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีก าหนด เป็นประธานกรรมการ 
คณะกรรมการจากภาคส่วนต่าง ๆ และผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวนสองคน ผู้แทน
เทศบาล จ านวนสามคน ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนห้าคน ทั้งนี้ โดยให้ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทเลือกกันเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกรัฐมนตรี
ก าหนด โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 
เป็นเลขานุการ 

บทบาท/อ านาจหน้าที่ 
มาตรา ๑๓ ให้ ก.ก.ถ. มีหน้าที่ที่ส าคัญ ได้แก่ การเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี

ทางด้านต่าง ๆ การก าหนดกลไกและขั้นตอนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ตามกรอบและเป้าหมายตามหมวด ๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมาตรา ๑๖  
ให้มีส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป็นส่วนราชการในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบในงานเลขานุการและกิจการต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายหน้าที่และอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สรุปแนวคิด 
มาตรา ๑๗ บริการสาธารณะที่เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ คือ (๑) หน้าที่โดยเฉพาะ (๒) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าโดยหน่วยงาน
ของรัฐมีส่วนในการร่วมมือ ส่งเสริม หรือสนับสนุน และ (๓) อาจจัดท าคู่ขนานกับหน่วยงานของรัฐ 
โดยมีการก าหนดขอบเขตของหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎกระทรวง 
และที่ ก.ก.ถ. ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง หรือเงื่อนไขในการด าเนินการซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตามมาตรา ๑๘-๒๓ 

ทั้งนี้ อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน
และหมู่บ้าน/ชุมชนในร่างพระราชบัญญัติฯ นี้ มิได้ก าหนดเป็นด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุม 
และชัดเจนเหมือนพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เพียงแต่ก าหนดเป็นกรอบหลักการไว้ ซึ่งจะต้องไปออกเป็น
กฎกระทรวงในรายละเอียดอีกทอดหนึ่ง 

๒.๑.๒๑ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. .... 
(ฉบับ คสป.) 

นิยาม (มาตรา ๓) 
“องค์กรภาคประชาสังคม” หมายความว่า องค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ  

ไม่ว่าจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตามซึ่งจัดตั้งขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ 
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ของชุมชน ท้องถิ่น สังคมหรือส่วนรวม และไม่แสวงหาก าไรมาแบ่งปันกัน ซึ่งประกอบด้วย
สมาชิกขององค์กรไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่รวมถึงนิติบุคคลองค์กร หรือคณะบุคคลที่จัดตั้ง 
หรือด าเนินการโดยพรรคการเมืองหรือด าเนินกิจกรรมในลักษณะการแสวงหาอ านาจรัฐ  
หรือเอื้อประโยชนต่อพรรคการเมือง 

กลไกที่ก าหนด 
มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา

องค์กรภาคประชาสังคม (คสป.)” ประกอบด้วย กรรมการโดยต าแหน่งหกคน กรรมการผู้แทน
องค์กรภาคประชาสังคมจ านวนเจ็ดคน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสี่คน 

บทบาท/อ านาจหน้าที่ 
มาตรา ๑๒ คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม

ทางด้านต่าง ๆ  และด าเนินการตามมติของสมัชชาภาคประชาสังคมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
หรือความเป็นหุ้นส่วนขององค์กรภาคประชาสังคมกับภาครัฐ โดยสามารถแต่งตั้งที่ปรึกษา  
และคณะอนุกรรมการ คณะท างาน ได้ 

๒.๑.๒๒ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. ....
(ฉบับภาคประชาชน) 

นิยาม (มาตรา ๓) (เพิ่มเติมจาก ร่างฯ ฉบับ คสป.) 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม 
กลไกที่ก าหนด 
มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการส่งเสริม 

และพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม (คสป.)” ประกอบด้วย กรรมการโดยต าแหน่งห้าคน 
กรรมการผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมจ านวนเจ็ดคน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสี่คน 

บทบาท/อ านาจหน้าที่ 
มาตรา ๑๒ คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ (เพ่ิมเติมจากร่างฯ ฉบับ คสป.) ได้แก่ 
๑) ประสานกับราชการส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงาน และบริหารจัดการระบบ

หรือกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ได้ตาม
ความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของชุมชนหรือราชการส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๖ 

๒) พัฒนาระบบ กลไก มาตรการเพ่ือสร้างความร่วมมือในการเป็นหุ้นส่วน 
การท างานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคส่วนอื่นตามบทบัญญัติในหมวด ๔ 

๓) ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงานของกองทุน 
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

๔) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน การด าเนินงาน  
การจัดหาผลประโยชน์ การเก็บรักษา การเบิกจ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุน การลงทุน
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุน รวมถึงการพิจารณาอนุมัติโครงการหรือแผนงาน  
การใช้จ่ายเงินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ทั้งนี้ คณะกรรมการ  
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อาจมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติโครงการหรือแผนงานโครงการ 
ที่จะใช้เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

สรุปแนวคิด 
หลักการและเหตุผลของร่างฯ ฉบับ คสป . โดยที่มาตรา ๗๘ ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยก าหนดให้รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ประกอบกับมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา 
๒๕๗ (๓) ของรัฐธรรมนูญบัญญัติเรื่องการรวมตัวกันเป็นองค์กรภาคประชาสังคม การเปิดโอกาส
ให้บุคคล ชุมชน ประชาชน องค์กรภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศร่วมกับภาครัฐ
โดยเฉพาะการส่งเสริมให้องค์กรภาคประชาสังคมเข้าร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารรัฐกิจตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ 
ดังนั้นเพ่ือให้องค์กรภาคประชาสังคมมีบทบาทในการมีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐ 
และภาคส่วนอื่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ  
และสร้างความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคมให้สามารถด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม  
และมีธรรมาภิบาล ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสาธารณะและเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศอันจะน าไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

หลักการและเหตุผลของร่างฯ ฉบับภาคประชาชน (เพ่ิมเติมจากร่างฯ ฉบับ 
คสป.) คือ “สนับสนุนให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มทางสังคมและมีส่วนร่วมในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น และพัฒนาความเข้มแข็งเพื่อให้มีศักยภาพ
ในการบริหารจัดการตนเอง การปลูกฝังค่านิยมของความเป็นพลเมืองให้มีจิตส านึกสาธารณะ  
มีความตระหนักในการแก้ไขปัญหาสังคมสามารถด าเนินการใช้สิทธิหรือบังคับการให้เป็นไปตาม
สิทธิของชุมชนในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ” 

กลไกที่ใช้ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของร่างพระราชบัญญัติฯ ได้แก่ (๑) คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม 
(ร่างฯ ทั้ง ๒ ฉบับ มีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ และคุณสมบัติของกรรมการผู้แทนองค์กร
ภาคประชาสังคมและผู้ทรงคุณวุฒิ ต่างกัน) (๒) คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการฯ แต่งตั้ง 
(ร่างฯ ทั้ง ๒ ฉบับ มีโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ต่างกัน) (๓) คณะกรรมการประเมินผล 
การด าเนินงานของส านักงาน (ร่างฯ ฉบับ คสป.)/คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงาน 
ของกองทุนและส านักงาน (ร่างฯ ฉบับภาคประชาชน) (๔) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร
ภาคประชาสังคม (ร่างฯ ทั้ง ๒ ฉบับ สังกัดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน) (๕) กองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม (ร่างฯ ฉบับภาคประชาชน) (๖) สิทธิประโยชน์ 
ขององค์กรภาคประชาสังคม (ร่างฯ ฉบับภาคประชาชน) 
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ทั้งนี้ ร่างฯ ฉบับภาคประชาชนจะให้ความส าคัญในการเชื่อมโยงขององค์กร 
ภาคประชาสังคมกับประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/ต าบลในฐานะความเป็นองค์กรหรือภาคี
ยุทธศาสตร์ และบทบาทหน้าที่ในการสร้างเสริมพัฒนาความเข้มแข็งร่วมกัน 

๒.๑.๒๓ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กลไกที่ก าหนด 
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ (๒) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
คนหนึ่ง เป็นรองประธานกรรมก าร (๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
การต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกรรมการ (๔) ผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ เลขาธิการ ก.พ.ร. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก เป็นกรรมการ (๕) ประธานกรรมการหอการค้าไทย ประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยและประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ (๖) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรี
แต่งตั้ง จ านวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ ให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ข้าราชการส านักงานซึ่งเลขาธิการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมาย จ านวนสองคน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้ สศช. เป็นส านักงานรับผิดชอบงานวิชาการและธุรการของ กพศ. และงานอื่น
ที่ กพศ. มอบหมาย 

บทบาท/อ านาจหน้าที่  
ข้อ ๖ ให้ กพศ. มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
๑) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมให้เป็นเขต

เศรษฐกิจพิเศษและสิทธิประโยชน์ที่จะให้แก่ผู้ประกอบกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่ง 
๒) ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน และการบริหารจัดการ

เขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่งให้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
๓) ก าหนดหน่วยงานที่ต้องร่วมกันด าเนินการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

แต่ละแห่ง ทั้งหน่วยงานหลักและหน่วยงานอื่นที่ต้องร่วมด าเนินงาน รวมทั้งภารกิจ แผนงาน
หรือโครงการที่แต่ละหน่วยงานต้องด าเนินการ ระยะเวลาที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ  
และตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงาน 
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๔) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มี ปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกกฎระเบียบ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่ง 

๕) ติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบเป็นระยะ 

๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติงานตามที่ กพศ. มอบหมาย 
๗) ปฏิบัติการอื่นใดเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบนี้ หรือตามที่คณะรัฐมนตรี 

หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายการด าเนินการตาม (๑) และ (๒) ให้รับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนในพ้ืนที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาด้วย 

ในกรณีพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตาม (๑) ครอบคลุมพ้ืนที่
ของจังหวัดตัง้แต่สามจังหวัดขึ้นไป ให้เรียกเขตเศรษฐกิจพิเศษนัน้ว่า “ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ”  

แผนงานหรือโครงการที่แต่ละหน่วยงานต้องด าเนินการตาม (๓) ให้ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด หรือแผนพัฒนาภาค แล้วแต่กรณี ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อ ๗ ให้ส านักงานรับผิดชอบงานวิชาการและธุรการของ กพศ. และงานอื่น 
ที่ กพศ. มอบหมาย รวมทั้งให้มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ด้วย 

๑) เสนอความเห็นตามข้อ ๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ต่อ กพศ. เพ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

๒) ศึกษาวิจัยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของ กพศ. และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

๓) สนับสนุนและให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานเพ่ือให้การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการและภายในระยะเวลาที่ กพศ. ก าหนด 

สรุปแนวคิด 
ระเบียบฯ ใหม่นี้มีความชัดเจนมากกว่าระเบียบเดิม ทั้งนี้เป็นไปเพ่ือ (๑) ส่งเสริม

ให้เกิดการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับภาคและระดับพ้ืนที่ 
อย่างทั่วถึง โดยสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชนที่แตกต่างกัน 
(๒) มีการบูรณาการการด าเนินงานและงบประมาณของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับภาค
และระดับพ้ืนที่เพ่ือให้การบริหารและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่งเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส อันจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาพ้ืนที่ หมายความว่า การปรับปรุงและใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์
ทั้งของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการจัดให้มีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตามที่ กพศ. ก าหนด ทั้งนี้ ให้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาด้วย นอกจากนี้  แผนงานหรือโครงการ 
ที่แต่ละหน่วยงานต้องด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจข้อ (๓) ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผน 
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พัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด หรือแผนพัฒนาภาค แล้วแต่กรณี  ตามระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
สังเคราะห์ปิดท้าย หัวข้อ ๒.๑ 

ข้อมูลส าคัญภาพรวม 
จากการทบทวนกฎหมายและระเบียบฯ ที่ เกี่ยวข้องหรือส่งผลต่อความเข้มแข็ง 

ของชุมชนท้องถิ่น (ต าบล) พอจะมองเห็นขอบเขตและทิศทางของการบริหารราชการแผ่นดินฯ 
ตามล าดับเวลา ได้ดังนี้ 

๑) การก าหนด “สิทธิชุมชน” ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้แก่ สิทธิ
ชุมชน ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ สิทธิชุมชน ภายใต้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๔ สิทธิชุมชน ภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒) การจัดระบบ/รวมศูนย์ “อ านาจหน้าที่” ของหน่วยงานภาครัฐระดับต่าง ๆ ได้แก่ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติ
ลักษณะการปกครองท้องที่  พ.ศ. ๒๕๔๗ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตัวอย่าง) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน
ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓) การกระจายอ านาจ/การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น และภาคส่วนอื่น 
ได้แก่ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ระดับพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาพ้ืนที่ระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. .... (ร่าง) พระราชบัญญัติก าหนดกรอบและเป้าหมาย
การจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... เรื่อง ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๔) การจัดบริการทางด้านสังคม การจัดตั้งและพัฒนาองค์กรทางด้านสังคม ได้แก่ 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๓ พระราชบัญญัติส่งเสริม 
การจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
(ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ. .... (ยกร่าง  
ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒) พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -
๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. .... 
(ยกร่าง ปี ๒๕๖๓) 
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๕) การปฏิรูปทางด้านต่าง ๆ/ยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการปฏิรูป พ.ศ. ๒๕๕๓ การปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว 
พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติแผน 
และขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่องการประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ข้อค้นพบ 
๑) การก าหนด “สิทธิชุมชน” ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พบว่า  

มีการก าหนดสิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม สิทธิบุคคล  การศึกษาและประเมินผลกระทบ 
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนจากโครงการหรือกิจกรรม 
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยงานองค์กร  
สิทธิของบุคคล/ประชาชนและชุมชน ทั้งนี้มีข้อเสนอและแผนการปฏิรูปด้านสังคมให้มีการ
ผลักดันเรื่องสิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญ ให้มีสภาพบั งคับใช้ เพ่ือพิทักษ์สิทธิของชุมชน  
โดยด าเนินการให้มีกฎหมายสิทธิและบทบาทชุมชน ได้แก่ การผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติ
รองรับสิทธิชุมชนและบุคคล (ร่าง) พระราชบัญญั ติยุติธรรมชุมชน แก้ไขพระราชบัญญัติ 
สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ จัดท าพระราชบัญญัติสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... เป็นต้น 

๒) การจัดระบบ/รวมศูนย์ “อ านาจหน้าที่” ของหน่วยงานภาครัฐระดับต่าง ๆ พบว่า 
การบริหารราชการแผ่นดินใช้ ๓ หลักการคือ รวมอ านาจ แบ่งอ านาจ กระจายอ านาจ หลักการ
กระจายอ านาจให้ท้องถิ่น เป็นการที่  “ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชน 
ในท้องถิ่น..” และแผนชุมชนเป็นแผนรองรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อปท. จังหวัด  
และกระทรวงทบวงกรม นอกจากนี้โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งก าหนดในกฎหมายและระเบียบฯ ต่าง ๆ จะเป็นการ
แต่งตั้ งจากหน่วยงานราชการเป็นหลัก การบริหารราชการแผ่นดินใช้อ านาจหน้ าที่  
ของกระทรวง/กรมเป็นตัวตั้งมากกว่าเอาพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง เช่นเดียวกับที่ชุ มชนท้องถิ่น (ต าบล) 
ไม่ได้เป็นหน่วยตัวชี้วัดหลัก เป็นเพียง “พ้ืนที่ปฏิบัติการ” ตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน
รับงบประมาณแผ่นดิน 

๓) การกระจายอ านาจ/การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น และภาคส่วนอื่น 
พบว่า ปัจจุบันมีกฎหมายหรือร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา
พ้ืนที่ระดับอ าเภอและต าบล การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/
ภาค การก าหนดกรอบและเปา้หมายการจัดท าบรกิารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งท าให้พ้ืนที่เป็นส่วนเดียวกับกระทรวงทบวงกรม ระดับของพ้ืนที่ที่สามารถขอรับงบประมาณ
แผ่นดินได้คือจังหวัด การกระจายอ านาจในการจัดท าบริการสาธารณะของท้องถิ่นจะถูกแก้ไข
โดยก าหนดเป็นกรอบกว้าง ๆ ในส่วนรายละเอียดต้องอ้างอิงกฎหมายและออกกฎกระทรวง  
โดยการพิจารณาของคณะกรรมการ ท าให้ชุมชนท้องถิ่น (ต าบล) อาจจะมีอิสระในการจัดการ
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ตนเองน้อยลง นอกจากนี้ การพัฒนาพ้ืนที่ในรูปแบบ “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ตามที่คณะกรรมการ 
นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ก าหนด ซึ่งต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในพ้ืนที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบการพิจารณาด้วย จะมีแผนงาน
หรือโครงการที่หน่วยงานต่าง ๆ ต้องด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด หรือแผนพัฒนาภาค แล้วแต่กรณี 

๔) การจัดบริการทางด้านสังคม การจัดตั้งและพัฒนาองค์กรทางด้านสังคม  พบว่า 
การจัดสวัสดิการสังคมโดยรัฐมกีลไกระดับชาติก าหนดนโยบาย แผนแม่บทและระเบียบแนวทาง
ภาพรวม ส่วนกลไกระดับจังหวัดและพ้ืนที่เป็นกลไกปฏิบัติตาม มีข้อเสนอในการปฏิรูปว่า  
ระบบสวัสดิการชุมชนและเครือข่ายมีความหลากหลายตามบริบทพ้ืนที่จึงจ าเป็นต้องได้รับ  
การยอมรับและการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและความยั่งยืน ดังนั้นอาจต้องมีการด าเนินการ
หรือออกกฎหมายเป็นการเฉพาะ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเป็นกลไกส าคัญในระบบ 
สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง สภาองค์กรชุมชนเป็นกลไกส าคัญในการจัดการตนเองของชุมชน 
จ าเป็นต้องได้รับการเพ่ิมบทบาทภารกิจและความยั่งยืน ร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม  
และพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมทั้ง ๒ ฉบับ ที่เสนอโดยรัฐและภาคประชาชน ยังมีข้อแตกต่าง
ในหลายประเด็น และแผนงานโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ ในระดับพ้ืนที่ ส่วนใหญ่
เป็นการด าเนินงานโดยภาครัฐ 

๕) การปฏิรูปทางด้านต่าง ๆ/ยุทธศาสตร์ชาติ พบว่า ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง เป็นประเด็น
ปฏิรูปในหลายยุคสมัย สปช. ได้เสนอเป็นระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง ที่ประกอบด้วยการ
ปฏิรูปเชิงพ้ืนที่และการปฏิรูปเชิงประเด็น/กลไก เมื่อมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่าเรื่องชุมชนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค  
ทางสังคม เป็นต้น ซึ่งเมื่อถ่ายระดับสู่แผนแม่บทและแผนแม่บทย่อยจะแยกเป็นประเด็น ได้แก่ 
ความมั่นคง พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ พลังทางสังคม เศรษฐกิจฐานราก ความเสมอภาค 
และหลักประกันทางสังคม การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นต้น ส่วนแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านสังคม เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งนั้น การขับเคลื่อน 
การปฏิรูปเชิงพื้นที่จะหายไปเหลือแต่ระบบย่อย 

แผนแม่บท แผนแม่บทย่อยและประเด็นปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่น ได้แก่  
(๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและแผนแม่บทต่าง ๆ  
(๒) แผนแม่บทประเด็นที่ ๑ ความมั่นคง แผนแม่บทย่อยที่ ๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เป้าหมายคือภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น (๓) แผนแม่บทประเด็น
ที่ ๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนแม่บทย่อยที่ ๔ การปรับสมดุล
ภาครัฐ (๔) แผนแม่บทประเด็นที่ ๒๒ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนแม่บทย่อยที่ ๑ 
การพัฒนากฎหมาย (๕) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่  ๓  
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การกระจายอ านาจ การปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม (๖) แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ โครงสร้างภาครัฐ
กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง (๗) แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
ประเด็นปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกและปรับปรุงกฎหมายที่ล้าหลัง มีกฎหมายลดความ
เหลื่อมล้ าฯ การพัฒนากฎหมายให้ทันกรอบเวลาและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ประกาศส านักนายกรัฐมนตรีเรื่องการประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นการคัดเลือกกิจกรรมปฏิรูป 
ที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) จากแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน 
พบว่า Big Rock ส่วนใหญ่ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งน้อยมาก 

นอกจากนี้ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์  
โควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ที่ส่งผลต่อชุมชนท้องถิ่นปรากฏในเป้าหมายข้อที่ ๒ คือ สร้างอาชีพ
และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนาประเด็นที่ ๑ คือ การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) ลดความเสี่ยงในการพ่ึงพาต่างประเทศ 
มุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถิ่น ซึ่งจะได้รับงบประมาณด าเนินการ 
ในปี ๒๕๖๕  

ทั้งนี้  ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ สศช.  
ได้รวบรวมและจัดท าเป็นรายงานสรุปผลทุกปี พบว่า ปี ๒๕๖๒ ผลงานตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในช่วง ๕ ปี มีจ านวนมากถึงร้อยละ ๙๐ ส่วนผลงาน
ตามประเด็นการปฏิรูปได้ตามเป้าหมายร้อยละ ๖๐  

ข้อพิจารณา 
๑) แผนแม่บทและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายตามกรอบเวลา 

และให้ประชาชนมีส่วนร่วมยังไม่มีความคืบหน้าทั้งในเชิงกลไกและการปฏิบัติเพ่ือให้เข้าถึงได้  
ทั้งนี้ กฎหมายสิทธิและบทบาทชุมชน และกฎหมายปฏิรูประบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งอื่น ๆ 
จึงอยู่ระหว่างด าเนินการ 

๒) แผนชุมชน แผนหมู่บ้าน เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่
ระดับอ าเภอและต าบล และการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/
ภาค รวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในทิศทางจากล่างขึ้นบน 

๓) สภาองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์กรภาคประชาสังคมและการ
จัดบริการสาธารณะของ อปท. และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ/เขต (พชอ./
พชข.) เป็นกลไกส าคัญในการปรับดุลของการปกครองท้องที่กับการจัดการตนเองของชุมชน
ท้องถิ่นในต าบล 

๔)  มีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทย่อย และประเด็นปฏิรูปภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศรวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยง  
และส่งผลต่อชุมชนและต าบลเป็นจ านวนมาก แต่ส่วนใหญ่เป็นเชิงประเด็น ไม่ใช่เชิงพ้ืนที่โดยตรง 
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๕) แผนระดับที่ ๓ ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการรายปี และ ๕ ปี แผนปฏิบัติการ
ด้านต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานและใช้เป็นตัววัดผลการด าเนินการของแผนแม่บท
และแผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ ๒) รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) ให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม พบว่าในระยะ ๒ ปี ของช่วงแรก ๕ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ผลการด าเนนิการยังมคีวามเสี่ยงต่อการไม่บรรลุตามเป้าหมายอยู่เป็นจ านวนมากราวร้อยละ ๔๐-๙๐ 

๖) ผลักดันให้กลไกที่มีอ านาจหน้าที่ติดตามเร่งรัดตรวจสอบการขับเคลื่อนแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง ปรับกลยุทธ์และมาตรการเพ่ือยกระดับ
ความคืบหน้าการด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาช่วงแรก ๕ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยเร่งด่วน 
 

๒.๒ ความพยายามในอดตี 
๒.๒.๑ ชุมชนท้องถิ่นพัฒนากับการก าเนิดของกองทุนพัฒนาท้องถิ่นไทย-แคนาดา 

มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนาและสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) (ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๓๓) 
สรุปแนวคิด 
ฉัตรทิพย์  นาถสุภา ได้น าเสนอ “ฐานะแนวคิดชุมชนในประวัติศาสตร์

ความคิดไทย” ไว้ว่า พัฒนาการแนวคิดชุมชนมี ๔ ช่วง ช่วงแรกคือแนวคิดชุมชนแบบลัทธิ 
พระศรีอาริยะในช่วงศักดินา (โบราณ-๒๔๗๕) ซึ่งแม้จะไม่มีค าว่า “ชุมชน” ในสมัยนั้นแต่ก็มี
แนวคิดของกลุ่มพลังทางสังคมวัฒนธรรมที่มีระบบความเชื่อ อุดมการณ์ ประเพณีร่วมกัน  
ของชาวบ้านที่ใช้ต่อสู้กับระบบศักดินาที่เข้ามาบังคับเอาส่วยและเกณฑ์แรงงานจากหมู่บ้าน 
ชุมชนดังกล่าวจึงเป็นความต้องการรักษาและพัฒนาระบบอนาธิปัตย์ของชุมชน หมู่บ้าน 
และเครือข่ายที่เป็นอิสระจากอ านาจรัฐ ช่วงที่สองแนวคิดชุมชนในลัทธิชาตินิยม (๒๔๗๕-
๒๕๐๐) ซึ่งเชิดชูชุมชนใหญ่คือชาติ แต่มโนภาพ “ชาติ” ไม่ได้มากจากเครือข่ายของชุมชน
ท้องถิ่น ช่วงที่สามการก่อรูปแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน (๒๕๐๐-๒๕๔๐) เมื่อแนวคิดชุมชนหายไป
จากสังคมไทยเพราะการพัฒนาทุนนิยม ขณะที่อุดมการณ์สังคมนิยมที่เป็นคู่ต่อสู้ก็เน้นความเป็น
ชนชั้นมากกว่าความเป็นชุมชน แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนจากกลุ่มนักพัฒนาเอกชนจึงเกิดขึ้น  
เพ่ือพัฒนาการเป็นอิสระของชุมชนหมู่บ้านแบบพ่ึงตนเองโดยใช้วัฒนธรรมของท้องถิ่น 
และช่วงที่สี่เป็นแนวคิดเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชนในฐานะแนวคิดคู่ขนานกับแนวคิด 
ทุนนิยม (๒๕๔๐-ปัจจุบัน) ดังปรากฏการณ์เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการทรัพยากรชุมชน เป็นต้น 

การก่อตั้ งกองทุนพัฒนาท้องถิ่นไทย -แคนาดา  (Local Development 
Assistance Program) ระหว่างปี  ๒๕๒๗ ถึง ๒๕๓๓ ซึ่ งมีเป้าหมายในการเสริมสร้าง
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นและชนบทตามแนวนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ขณะน้ัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนองค์กร สถาบันและกลุ่มต่าง ๆ  
ที่ด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถขยายบทบาทและขีดความสามารถให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
เพ่ือก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนในระดับหมู่บ้านและการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม 
กิจกรรมเชิงรูปธรรม ได้แก่ (๑) การสนับสนุนให้เกิดทางเลือกการพัฒนาในทิศทางการพ่ึงตนเอง
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ของชาวชนบท (๒) การร่วมสนับสนุนให้เกิดการประสานงานในหมู่องคก์รพัฒนาเอกชนที่ท างาน
พัฒนาชนบท (๓) การสนับสนุนให้เกิดองค์กรกลางด้านข้อมูล สื่อและสิ่งพิมพ์เผยแพร่ความคิด
ประสบการณ์ของการพัฒนาชนบท (๔) การเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องในกระบวนการเชื่อมโยง 
และเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนา 

การด าเนินงานของกองทุนฯ ได้ส่งผลกระทบต่อการสร้างเสริมขบวนการพัฒนา
ขององค์กรเอกชนและต่อการพัฒนาในระดับชุมชนท้องถิ่นโดยการเสริมกระบวนการสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กรชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชน ภายใต้จุดมุ่งหมาย คือ มุ่งพัฒนาให้เกิด
ผลกระทบทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับนโยบายด้วยการเสริมสร้างฟ้ืนฟูศักยภาพ ความริเริ่ม
ของชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ให้สามารถพ่ึงตนเองได้ควบคู่กับการเชื่อมโยงบทเรียนและผลกระทบ
ระดับชุมชนท้องถิ่นเหล่านี้ ให้ก่อตัวขยายผลทั้ งในแนวราบและแนวดิ่ งเพ่ือก่อให้ เกิด  
การเปลี่ยนแปลงผลักดันในระดับนโยบาย เมื่อเกิดเครือข่ายผู้น าชุมชน เครือข่ายของนักพัฒนา 
เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีท างานพัฒนาชนบท จนท าให้เกิด “คณะกรรมการประสานงาน
องค์กรเอกชนพัฒนาชนบท” (๒๕๒๗-๒๕๓๓) ตลอดจนเกิดความร่วมมือกับนักวิชาการ 
ของสถาบันวิชาการระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นในเรื่องการจัดระบบติดตามผลโครงการ  
และเกิดการเสริมการด าเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ 

อย่างไรก็ตาม จากการด าเนินงานที่ผ่านมาภาคีเครือข่ายมีความเห็นพ้องว่า 
การด ารงอยู่ในรูปกองทุนฯ ดังกล่าวยังขาดความคล่องตัวเนื่องจากผูกพันอยู่กับองค์กรให้ทุน
และขาดความมั่นคงในระยะยาว จ าเป็นท่ีจะต้องแปรรูปเป็นองค์กรพัฒนาที่อิสระ มีประสิทธิภาพ
ในการประสานงานภาคีเครือข่ายที่ส าคัญต่าง ๆ และต้องมีขีดความสามารถในการพัฒนา 
การวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลและบทเรียนการพัฒนาขึ้นมาเป็นองค์ความรู้และสามารถผลักดัน  
ให้เป็นนโยบายระดับประเทศได้ นอกจากนี้การพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน ความเข้มแข็ง
ขององค์กรพัฒนาเอกชนยังต้องอาศัยการสร้างเสริมอย่างต่อเนื่องในระยะยาว มูลนิธิชุมชน
ท้องถิ่นพัฒนาและสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) จึงเกิดขึ้น 

รูปแบบ/องค์ประกอบ 
รัฐบาลแคนาดา รัฐบาลไทยและคณะกรรมการร่วมของกองทุนฯ จึงได้จัดตั้ง

และขยายบทบาทของกองทุนฯ ให้เป็นนิติบุคคลโดยกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีเป็นองค์อุปถัมภ์ ท าให้เกิดการก่อตั้ง “มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา”  
และโดยความรว่มมือกันระหว่าง CIDA ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติและมูลนิธิชุมชน
ท้องถิ่นพัฒนาจึงได้จัดตั้ง “สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI)” เมื่อเดือนเมษายน ปี ๒๕๓๔ 
เพ่ือเป็นองค์กรในการด าเนินงานมูลนิธิฯ เพ่ือมุ่งยกระดับองค์กรให้มีสถานภาพและบทบาท 
ที่จะสามารถสร้างผลกระทบต่อสังคมชนบทและประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีศักดิ์ศรี  
และมีอิสระความคล่องตัวต่อภารกิจในอนาคต 

 
 



- ๕๓ - 
 

การปฏิบัติ/ผลที่ได้ 
มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนาและสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) ได้เริ่ม

กิจกรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดให้มีการประชุมเสวนาทางวิชาการ  
ในชุด “เวทีทิศทางไทย” รวม ๑๗ ครั้ง ระหว่างกลางปี ๒๕๓๒ ถึงปี ๒๕๓๓ เพ่ือให้เป็นเวที
ระดมความรู้จากสาธารณะ การแสวงหาความเข้าใจ การสร้างความตระหนักต่อประเด็นปัญหา
การพัฒนาประเทศและชนบท รวมทั้งการค้นหาทางเลือกการแก้ปัญหาและพัฒนา การจัดเวที
ดังกล่าวท าให้ได้ท างานและเรียนรู้ร่วมกับผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการ 
คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ ในประเด็น  
ทางสังคม การพัฒนานโยบาย การวางแผนพัฒนาประเทศและกิจกรรมในชุมชนท้องถิ่น 
นอกจากนี้ยังได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการป่าชุมชน 
โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน โครงการสิทธิชุมชน  

บทเรียนจากการท างานพัฒนาชนบทสะท้อนให้เห็นว่างานพัฒนาเป็นงาน 
ที่ละเอียดอ่อนและมีความสลับซับซ้อน ยากต่อการด าเนินงาน ต้องอาศัยการพัฒนาแบบบูรณาการ
ทั้งด้านจิตใจ เทคโนโลยีที่เหมาะสม การรักษาท านุบ ารุงสิ่งแวดล้อม การพ่ึงพาตนเองทางด้าน
เศรษฐกิจ การจัดองค์กรและวัฒนธรรมชุมชน ดังนั้นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่แท้จริง 
และต่อเน่ืองจึงมิอาจเกิดขึ้นโดยบุคคลภายนอกหรือการสั่งการให้ท า หากแต่เกิดจากจิตส านึก
ของชุมชนเป็นหลักส าคัญที่สุด มูลนิธิฯ และสถาบันฯ จึงมุ่งสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพ
ก าลังคนในท้องถิ่น การสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรท้องถิน่เพ่ือตอบสนอง
ความจ าเป็นพ้ืนฐานของครอบครัวและชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนให้มีการพัฒนาความเป็น
สถาบันและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในวิถีของการพัฒนาเป็นส าคัญ 

บทบาทของมูลนิธิและสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาในยุคก่อตั้ง คือบทบาท 
ในการเป็น (๑) ผู้กระตุ้น (๒) ผู้เชื่อมประสาน (๓) สถาบันที่ใช้การวิจัยเพ่ือก าหนดนโยบาย 
การพัฒนาชนบท (๔) ผู้ส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนแก่ชาวชนบท (๕) สะพานเชื่อม ทั้งนี้ จะน าไปสู่
การริเริ่มสร้างสรรค์ในระดับชุมชนท้องถิ่นได้มากยิ่งขึ้น โดยองค์กรในส่วนกลางและส่วนของ
สถาบันท าหน้าที่ เป็นเพียงองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมความคิดริเริ่มเหล่านี้ ให้บรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและสถาบันในระดับชุมชนท้องถิ่นเป็นส าคัญ  

(ศึกษาเพ่ิมเติมจาก หนังสือ : ชุมชนเข้มแข็งและประชาสังคม ๒๐ปี มูลนิชุมชน
ท้องถิ่นพัฒนา (พ.ค. ๒๕๕๑)) 

๒.๒.๒ เรื่อง แผนแม่บทชุมชน (เริ่มปี พ.ศ. ๒๕๔๐) 
สรุปแนวคิด 
แผนแม่บทชุมชน มีสถานะและบทบาทในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นซึ่งเกิดจาก

แนวคิด/ข้อเสนอที่ได้จากการสรุปบทเรียนของตนเอง ดังนี้ 
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๑) เป็นนวัตกรรมการพัฒนาแบบพ่ึงพาตนเอง ชุมชนคิดเองท าเองด าเนินการเอง
ด้วย “ทุน”ของตนเองทุกขั้นตอน เกิดจากการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การส่งเสริมให้ชุมชน
เข้มแข็งด้วยตนเองไม่ใช่เอาอะไรจากภายนอกเข้าไปยัดเยียด 

๒) ข้อสรุปทางความคิดเมื่อปี ๒๕๓๐ เมื่อประชาชนมีกระบวนการเรียนรู้  
จะสามารถพัฒนาตัวแบบที่มีศักยภาพได้ เกิดเป็นเครือข่ายที่สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ิมขึ้นอีก  
จนพัฒนาเป็นองค์กรประชาชน นี่คือที่มาของวิธีคิดและเครื่องมือประชาพิจัยและพัฒนา 
(PR&D) ปี ๒๕๓๑ มีโครงการส่งเสริมสถาบันหมู่บ้านและโครงการศูนย์ข้อมูลเพ่ือการพัฒนา
ชนบท รวมทั้งงานวิจัยอื่น ๆ จนเกิดเป็นมูลนิธิหมู่บ้าน ได้สรุปบทเรียนงานพัฒนาชนบท 
ตั้งแต่ ปี ๒๕๒๕ พบว่าความรู้มีพลังอ านาจส าคัญมากกว่าเงิน จึงเน้นการวิจัย ท าข้อมูล 
และท าร่วมกับชาวบ้านเกิดเป็นกระบวนการท าแผนแม่บทชุมชนโดยวิธีการประชาพิจัย 
และพัฒนา 

๓) เรื่องแผนแม่บทชุมชน เรื่องข้อมูลชุมชน เป็นเรื่องของการฝึกคนให้คิด  
ก็จะเกิดจิตส านึกอันจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ก็สามารถแก้วิกฤติของตนเองได้  
นั่นคือความมั่นใจในผลของการด าเนินวิถีการพ่ึงพาตนเอง ชุมชนจะเข้มแข็งได้ ต้องเข้มแข็ง
ทางความคิด วันน้ีสังคมถูกกระแสที่สร้างความอ่อนแอโถมใส่ทุกวัน ปัญหาที่ต้องแก้ 
คือความอ่อนแอทางความคิดของผู้คนในชุมชน ซึ่งเป็นงานใหญ่ น่ีคือยุทธศาสตร์ของเรา 
ไม่ใช่กิจกรรม กิจกรรมเป็นเพียงเครื่องมือ (ผู้ใหญ่โชคชัย  ลิ้มประดิษฐ์ บ้านหนองกลางดง 
สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์) 

รูปแบบ/องค์ประกอบ 
๑) แผนแม่บทชุมชนเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนที่ชุมชน

ร่วมกันพัฒนาโดยกระบวนการเรียนรู้ที่ท าให้เข้าใจศักยภาพที่เป็น “ทุน” ที่แท้จริงของตนเอง
และพบแนวทางในการพัฒนาทุนดังกล่าวไปสู่การพ่ึงตนเองไม่ใช่แผนใหญ่ระดับชาติซึ่งครอบลงไป
ถึงชุมชนและไม่ใช่การท าโครงการ  

๒) มีทุนชุมชนเป็นทุนหลักของกระบวนการพัฒนา ได้แก่ ทรัพยากร ผลผลิต 
ข้อมูล ความรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ความไว้ใจกัน ความเป็นพ่ีน้อง ความสัมพันธ์และเครือข่าย 
เป็นต้น ส่วนทุนภายนอกเป็นเพียงทุนสมทบเพ่ิมเติมเท่านั้น 

๓) เน้นกระบวนการพัฒนาที่ถูกต้องมากกว่าความต้องการผลลัพธ์ โดยใช้เครื่องมือ
ที่พัฒนามาจากประสบการณ์ของชุมชนในประเทศไทย คือ ประชาพิจัย (PR & D : People 
Research and Development) ผู้ด าเนินการหลักตั้งแต่ต้นจนจบคือผู้คนในท้องถิ่นทั้งหมด 
ไม่ใช่เพียงผู้น าไม่กี่คนที่ท างานไม่กี่วันก็ท าแผนเสร็จ แต่เป็นการวิจัยจริง ๆ เพราะหมายถึง 
การตั้งค าถามและหาค าตอบ เป็นการจัดการความรู้แบบหนึ่งซึ่งประชาชนในท้องถิ่นลงมือ  
ท าการเก็บข้อมูลในประเด็นเรื่องที่วางกรอบค าถามเอาไว้แล้ววิเคราะห์เชื่อมโยงโดยอาจมี
ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเสริมหรือไปศึกษาดูงานพ้ืนที่ต้นแบบ จะท าให้กลับมาวิเคราะห์ข้อมูล 
ของตนเองได้ดีขึ้น ท าให้มองเห็นทางออก เข้าใจปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของตนเอง
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แล้วจึงเริ่มร่างแผนแม่บทชุมชนน าไปสู่การท าประชาพิจารณ์ของชุมชนทั้งหมดและได้แผน
แม่บทชุมชนในที่สุด จากนั้นต้องมีขั้นตอนการวิเคราะห์และสังเคราะห์อีกครั้งโดยเฉพาะ 
ต้องมองเห็นจุดอ่อนของการบริหารจัดการเชิงระบบ เห็นร่องรอยความคิดแบบแยกส่วน 
วิธีการพัฒนาแบบท าโครงการ (project based) ซึ่งไม่มีระบบเพราะไม่สามารถเชื่อมต่อ
โครงการต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างบูรณาการได้ เมื่อมองเห็นจุดอ่อนแล้วจะแก้ไขอย่างไร  
จะพัฒนาระบบย่อยและเชื่อมระบบย่อยเข้าสู่ระบบใหญ่ ได้อย่างไรจึงต้องวิเคราะห์
รายละเอียดของแต่ละระบบ เช่น ระบบเกษตร ระบบสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ระบบวิสาหกิจชุมชน 
ระบบทุนและสวัสดิการ ระบบสุขภาพ จึงจะท าให้ได้แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่แก้ปัญหา 
และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้จริง  

๔) เป็นแผนพัฒนาที่เห็นว่า ต าบลคือขนาดที่พอดีกับศักยภาพการจัดการ
บริหารของชาวบ้าน 

การปฏิบัติ/ผลที่ได้ 
๑) นายประยงค์  รณรงค์ และผู้น าชุมชนไม้เรียง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ท าแผนแม่บทยางพาราไทย นับเป็นแผนแม่บทแผนแรกที่ชาวบ้านท าเองได้ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ 
มูลนิธิหมู่บ้านค่อย ๆ พัฒนาเครื่องมือการท าแผนแม่บทชุมชนจากการจัดการความรู้ประสบการณ์
การท างานในชุมชนมากว่า ๒๐ ปี ส านักงานกองทุนเพ่ือการลงทุนทางสังคม (SIF) มีส่วนช่วย
ขยายแนวคิดและรูปธรรมอย่างกวา้งขวางในชว่งป ีพ.ศ. ๒๕๔๕ โดยใช้รูปแบบของชุมชนไม้เรียง
เป็นต้นแบบ จนปัจจุบันมีชุมชนที่มีแผนแม่บทชุมชนของตนเองจ านวนมากจนเกิดเป็นเครือข่าย
แผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเองทั้ง ๔ ภาค ประมาณ ๑,๕๐๐ ชุมชน 

๒) เมื่อชุมชนส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล พัฒนาเป็นแผนและโครงการต่าง ๆ
ขึ้นมาด้วยตนเอง คนนอกเป็นพ่ีเลี้ยงให้เท่านั้น ผลที่เกิดขึ้นคือชุมชนได้ความเชื่อมั่นกลับคืนมา 
ได้ความสัมพันธ์กับธรรมชาติ พ่ีน้องและความเป็นชุมชน เกิดองค์กรชุมชนและเครือข่าย  
ที่เข้มแข็ง ได้ความสามารถในการจัดการทุนของตนเองจนได้ชีวิตของตนเองกลับคืนมา  
นอกจากนี้ การท าข้อมูล ท างานวิจัยสามารถประมวลสืบค้นทุนฐานรากที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
น ามาเป็นเครื่องมือท าให้ชุมชนเข้มแข็งได้จริงมากกว่าวิถีพัฒนาที่เคลื่อนไปแบบกลไกส าเร็จรูป 
(Hard copy) 

๓) เกิดการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มองค์กรชุมชนให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวคิดประสบการณ์ ความรู้ ภูมิปัญญาเพ่ือสานกันเป็นเครือข่ายและร่วมกันพัฒนาระบบ  
ท่ีจะท าให้เกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

๔) ภูมิปัญญาชาวบ้านค่อย ๆ ถูกน าเสนอเข้าสู่นโยบายของภาครัฐ 
(ศึกษาเพ่ิมเติมจาก หนังสือ : แนวคิดแนวปฏิบัติ ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น 

(เสรี  พงศ์พิศ ส.ค. ๒๕๕๑)) 
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๒.๒.๓ เรื่อง สกว. และ สกว.ส านักงานภาค กับงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นไทย (พ.ศ. 
๒๕๓๖, ๒๕๔๑) 

สรุปแนวคิด 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นองค์กรนอกระบบราชการ 

บริหารงานโดยอิสระภายใต้ก ากับของส านักนายกรัฐมนตรี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.  ๒๕๓๖  
เพ่ือให้การสนับสนุนการวิจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและงานวิชาการด้านต่าง ๆ  
เพ่ือการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตามหลายสิบปีที่ผ่านมางานวิจัยในประเทศไทยไม่ได้ 
ถูกน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ ไม่สามารถตอบค าถามและแก้ไขปัญหาในชุมชนได้ 
สกว. จึงพยายามสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ในการสนับสนุนงานวิจัยคือ ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม 
ที่จะท าการวิจัย โจทย์ควรมาจากชุมชนท้องถิ่น ท าแล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน 
ท าให้คนในชุมชนได้เรียนรู้และเก่งขึ้น บนฐานคิดความหมายการวิจัยของศาสตราจารย์ 
เสน่ห์  จามริก ที่ได้กล่าวไว้ว่า “การวิจัยที่แท้จริงหมายถึง การแสวงหาค าตอบที่เป็นระบบเปิด 
เรื่องของการพัฒนาจะต้องตัง้โจทย์ที่เป็นระบบเปิด เพราะฉะนัน้นอกจากเข้าใจปญัหาและมองแนวทาง
ในการแก้ปัญหา เราก็มีโจทย์ในการวิจัยนั้นซึ่งได้ชี้ช่องทางให้เราเห็นถึง แนวทางการพัฒนา 
หมายความว่า เป็นการพัฒนาต่อไป เป็นการก าหนดแนวทางการพัฒนาที่ขึ้นอยู่กับศักยภาพ  
ของท้องถิ่นโดยเฉพาะ การท างานวิจัยในรูปแบบนี้ เราจะต้องมองเงื่อนไขศักยภาพเพ่ือที่จะให้
ท้องถิ่นสามาถพัฒนาตัวเองต่อไปได้” ท้ายที่สุดแล้วเมื่อมีงานวิจัย มีข้อมูลและประสบการณ์ 
จากหลาย ๆ พ้ืนที่ หลาย ๆ ชุมชนทั่วประเทศอย่างเพียงพอ ก็คาดว่าจะสามารถน าไปสังเคราะห์
เป็นองค์ความรู ้เพื่อผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายในระดบัภาค ระดับประเทศ ท าให้ปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นคลี่คลายในที่สุด 

รูปแบบ/องค์ประกอบ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงานภาค ได้ถูกจัดตั้งขึ้น 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เพ่ือให้ด าเนินการในฝ่ายงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นภายใต้แนวคิดใหม่ดังกล่าว  
เน้นการสร้างกระบวนการ “ติดอาวุธทางปัญญา” (Empowerment) แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
รวมทั้งเน้นให้ชุมชนได้ประโยชน์จากกระบวนการวิจัยหรืออีกนัยหนึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการ  
สร้างบรรยากาศ “การเรียนรู้ของทุกคน ทุกคนเรียนรู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิต
ความเป็นอยู่” ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  

ภายใต้แนวคิดและหลักการดังกล่าว จึงเกิดค านิยามใหม่ส าหรับงานวิจัยว่าเป็น 
“กระบวนการที่คนในชุมชนได้มาร่วมกันคิดทบทวนสถานการณ์ ตั้งค าถาม วางแผน หาข้อมูล 
ทดลองท า วิเคราะห์ สรุปค าตอบ และถอดบทเรียนเพ่ือปรับปรุงงานต่อไป” นั่นหมายความว่า 
งานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เน้นถึงการให้ “คน” ในชุมชนเข้ามาร่วมในกระบวนการวิจัย 
ตั้งแต่เริ่มคิด การตั้งค าถาม การวางแผน และค้นหาค าตอบอย่างเป็นระบบโดยเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง (Action Research) ท าให้ชุมชนได้เรียนรู้ ได้ผลงานและเก่งขึ้นในการแก้ปัญหา 
ของตนเอง ตลอดจนยกระดับการแก้ปัญหาให้มีความน่าเชื่อถือสูงและสามารถใช้กระบวนการนี้
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ในการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ในท้องถิ่น มีกระบวนการศึกษาเรียนรู้อย่างเป็นเหตุเป็นผล ดังนั้น 
จุดเน้นของงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น ก็คือ เน้นที่  “กระบวนการ” มากกว่า “ผลลัพธ์” เพ่ือให้
ชาวบ้านได้ประโยชน์จากงานวิจัยโดยตรง ให้งานวิจัยมีส่วนในการแก้ไขปัญหาของชาวบ้าน  
และเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงในชุมชนซึ่งต้องอาศัย “เวที” (การประชุม เสวนา ถกเถียง)  
เป็นเครื่องมือเพ่ือให้คนในชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมเข้ ามาร่วมใช้ “ปัญญา”  
ในกระบวนการวิจัย วิธีการนี้ เป็นงานวิจัยอีกแบบหนึ่งที่ไม่ยึดติดกับระเบียบแบบแผน  
ทางวิชาการมากนัก แต่เป็นการสร้างความรู้ในตัวคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น มุ่งแก้ปัญหา  
ด้วยการทดลองท าจริง และมีการบันทึกและวิเคราะห์อย่างเป็นระเบียบ การวิจัยแบบนี้  
จึงไม่ใช่เครื่องมือทางวิชาการที่จะขอต าแหน่ง ไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์ที่ผูกขาดอยู่กับครูบาอาจารย์
แต่เป็นเครื่องมือธรรมดาที่ชาวบ้านใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

การปฏิบัติ/ผลที่ได้ 
ภายใต้แนวคิดงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น ในช่วงระยะเวลา ๖ ปี เกิดโครงการวิจัย 

กว่า ๕๐๐ โครงการและมีชุมชนเข้าร่วมกระบวนการกว่า ๘๐๐ แห่ง เมื่อผ่านไปถึงปีที่ ๑๐  
มีโครงการเกิดขึ้นประมาณ ๑,๕๐๐ โครงการ มีนักวิจัยท้องถิ่นประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน 

มีการสัมมนาน าเสนอผลการวิจัย การสรุปบทเรียนและก าหนดอนาคตการวิจัย
เพื่อท้องถิ่น ได้แก่ การสัมมนา “กระบวนทัศน์วิจัยเพ่ือท้องถิ่น จุดเปลี่ยนการพัฒนา” เมื่อวันที่ 
๒๗ มกราคม ๒๕๔๘ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กทม. และการสัมมนาวิชาการ 
๑๐ ปี งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ (ฮอลล์ ๙) 
อิมแพคเมืองทองธานี  

(ศึกษาเพ่ิมเติมจาก หนังสือ : สกว. และ สกว.ส านักงานภาค กับงานวิจัย 
เพื่อท้องถิ่นไทย (พ.ศ. ๒๕๕๒)) 

๒.๒.๔ เรื่อง “สถาบันการเงินชุมชน” สนับสนุนโดย ส านักงานกองทุนหมู่บ้าน 
และชุมชนเมือง (สทบ. พ.ศ. ๒๕๔๔) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) และธนาคาร
ออมสิน 

สรุปแนวคิด 
ระบบการเงินในชุมชน เป็นปัจจัยตัวแปรหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากและการสร้างเสริมระบบสวัสดิการของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบัน  ส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (สทบ.) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์  (ธกส.)  
และธนาคารออมสิน เป็นองค์กรภาคีที่มีบทบาทส าคัญ 

รูปแบบ/องค์ประกอบ 
๑) องค์กรการเงินชุมชน เป็นองค์กรการเงินท่ีภาคประชาชนจัดการกันขึ้นมาเอง 

โดยมักจ ากัดขอบเขตอยู่ภายในชุมชน มีระบบการออม การปล่อยเงินกู้ และการบริหารจัดการธุรกิจ 
โดยอาศัยความสัมพันธ ์ความเชื่อถือไว้วางใจ และการมีส่วนร่วมภายในชุมชนเป็นเครื่องมือหลัก
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ในการบริหารจัดการ มีเป้าหมายคือเพ่ือสร้างสวัสดิการและการพ่ึงพาตนเองของสมาชิก ทั้งนี้
กองทุนการเงินชุมชนแบ่งได้เป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 

(๑) องค์กรการเงินขนาดเล็ก (Microfinance) เน้นการออมและการกู้  
เช่น กองทุนหมู่บ้าน สถาบันการเงินชุมชนต้นแบบ และสถาบันการเงินชมุชนน ารอ่ง มีเป้าหมาย
เพื่อรักษาและเพิ่มเงินกองทุน 

(๒) องค์กรประกอบการทางสังคม (Social enterprise) ได้แก่ องค์กรการเงิน
ที่ท ากิจกรรมการออมส าหรบักูเ้พ่ือจัดสวัสดิการ และการผลิตสินค้าและบริการ อาทิ กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ มีเป้าหมายเพื่อเพ่ิมประเภทและเงินสวัสดิการ 

(๓) องค์กรประกันภัยระดับรากฐาน (Micro-insurance) ได้แก่องค์กร 
ที่ท าหน้าที่เก็บออมอย่างเดียวเพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิก อาทิ กองทุนสวัสดิการชุมชน
วันละบาท มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองสมาชิกและชุมชน 

๒) สถาบันการเงินชุมชน แหล่งทุนฐานราก ข้อมูลจากประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 
กล่าวถึงแนวคิดและแนวนโยบายเกี่ยวกับเรื่องสถาบันการเงินชุมชน จากที่ประชุมคณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)  
(ศึกษาเพ่ิมเติมจาก ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ คอลัมน์ มุมคิดคนข่าว , กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙, 
nart_burapa@hotmail.com) 

“สถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์” เป็นประธาน น าเสนอ “(ร่าง) พระราชบัญญัติการเงิน
ฐานราก” ให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบว่า “จ าเป็น” ต้องออกกฎหมายฉบับนี้รองรับการเป็น  
“นิติบุคคล” ของกองทุนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ต่าง ๆ 

๓) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นองค์กรการเงินชุมชนที่เกิดขึ้นโดย
นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล มีบทบาทอย่างยิ่ง ในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน
ของประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ของประเทศ เปิดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสินเชื่อ (Microcredit) 
ให้กับประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ซึ่งปกติประชาชนกลุ่มนี้หลายส่วนไม่สามารถเข้าถึงบริการ  
ทางการเงินในระบบธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินของรัฐที่มีอยู่ การที่กองทุนหมู่บ้าน  
ท าหน้าที่เป็นแหล่งทุนเพ่ือการประกอบอาชีพ จึงมีส่วนส าคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนในชุมชน โดยในแต่ละปีมีประชาชนมากกว่า ๖ ล้านคน กู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้าน 

๔) สถาบันการเงินชุมชนในระดับต าบล อย่างไรก็ตาม ทั้งองค์กรการเงนิชุมชน 
และกองทุนหมู่บ้านฯ รวมทั้งธนาคารพาณิชย์ ต่ างมีจุดแข็งและข้อจ ากัดในการสนับสนุน 
ระบบการเงินในชุมชน ดังนั้นเพ่ือเป็นการเติมเต็มและปิดช่องว่าง จึงมีการริเริ่มพัฒนารูปแบบ
ของสถาบันการเงินชุมชนขึ้นมา มี ธกส. ธนาคารออมสิน ส านักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง
แห่งชาติ (สทบ.) เป็นภาคีแกนน า โดยแนวทางในการต่อยอดและเชื่อมโยงศักยภาพทั้ง ๓ ส่วน
เข้ามาในกรอบพ้ืนที่ระดับต าบล ทั้งนี้  ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้เกิดสถาบันการเงินชุมชนในรูปแบบ

mailto:nart_burapa@hotmail.com
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ดังกล่าว โดยระบุว่าในต่างจังหวัด ต าบล อ าเภอ หมู่บ้าน ประชาชนกว่า ๒๐ ล้านคน ยังไม่สามารถ
เข้าถึงสถาบันการเงินอย่างแท้จริง คนกลุ่มนี้กว่าจะไปใช้บริการสถาบันการเงินต้องเดินทาง  
กว่า ๒๐-๓๐ กิโลเมตร เนื่องจากสาขาธนาคารส่วนมากจะอยู่ในหัวเมืองใหญ่และตัวอ าเภอ
เท่ านั้น  คนจะเดินทางมาสาขาธนาคาร จึงต้องเดินทางไกล (จากดอกเบี้ ยออนไลน์ , 
https://www.dokbiaonline.com/single) ประชาชนที่ยากจน มีข้อจ ากัดในการเดินทาง 
ไปที่สาขาธนาคาร ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ท าให้ไม่มีทางเลือกและไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงิน 
ไม่ถึงที่ฝากเงิน และไม่ถึงแหล่งทุน ไม่สามารถพ่ึงใครได้ สุดท้ายต้องไปพ่ึงหนี้นอกระบบ 
ดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕-๒๐ ต่อเดือน กลายเป็นหนี้จ านวนมาก และเกิดปัญหาดินพอกหางหมู 
สถาบันการเงินชุมชนจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนและแหล่งการออมอย่างแท้จริง
ทั่วประเทศ 

“ต้องการให้ทุกชุมชนทั่วประเทศมีสถาบันการเงินขนาดเล็ก สัก ๑ แห่ง  
อย่างน้อยคือระดับต าบล มีสถาบันการเงินเป็นของตนเอง และต่างจากสถาบันการเงินที่เราเห็น 
คือเป็นสถาบันการเงินที่เกิดขึ้นจากเงินของพ่ีน้องประชาชน แล้วไปบริหารจัดการกันเอง ดูแล
ทุกข์สุขกันเอง หากเคยติดตามเรื่องของกองทุนหมู่บ้าน จะเห็นว่าตอนนี้มีประมาณ ๘ หมื่นแห่ง
ทั่วประเทศ และรัฐบาลมีการใส่เม็ดเงินเข้าไป แต่สุดท้าย ส่วนนี้ก็ไม่ใช่สถาบันการเงินจริง ๆ 
เพราะเปิดบริการเดือนละ ๑-๒ ครั้ง หากจะฝากเงินต้องรอ ๒ อาทิตย์ ส่วนถอนเงินถ้าจะให้รอ 
คงไม่ได้ ตรงนี้ท าให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางไกล และยังประหยัดเงิน ไม่ต้องเดินทางเสียเวลา  
ไปทั้งวัน รวมถึงไม่ต้องเตรียมตัวอะไร หากมีประชาชนมาถอนเงินจ านวนมาก ประมาณ ๕ หมื่นบาท 
สถาบันการเงินแห่งนี้ก็จะวิ่งไปสาขาออมสินหรือ ธ.ก.ส. เพ่ือไปถอนเงิน ๕ หมื่นบาทมาเก็บไว้
อีกทีหนึ่ง เพ่ือจะเป็นเงินทุนให้ทุกคนมาถอนเงิน หรือฝากจ านวนมากสถาบันการเงินต าบล  
ก็จะน าไปฝากต่อกับธนาคารออมสินหรือ ธ.ก.ส. ที่ส าคัญคือที่นี่เป็นท่ีฝากเงินของประชาชนด้วย” 

การปฏิบัติ/ผลที่ได้ 
๑) จากการส ารวจในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ พบว่ามีองค์กรการเงินชุมชนทั่วประเทศ 

๕๙๑ กลุ่ม ส่วนตัวเลขประมาณการณ์ของกระทรวงการคลังในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ระบุว่าปัจจุบัน 
มีเงินออมรวมกันประมาณ ๘ แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๖ ของเงินออมทั้งระบบ  
และมีเงินกู้รวมกันกวา่ ๘.๙ แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓ ของยอดสินเชื่อรวมทั้งประเทศ 
(จากบทความเรื่อง สถาบันการเงินชุมชนกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน , ทวีศักดิ์  มานะกุล 
(http://blogs.thenews.com.pk/blogs/๒๐๑๒/๑๑/the-case-for-micro-financing/)) 

๒) ปัจจุบันกองทุนฐานราก มีทั้งการจัดตั้งของรัฐบาลและประชาชนตั้งกันเอง 
รวมกว่า ๑๐๐,๐๐๐ แห่ง แบ่งเป็นกลุ่มออมทรัพย์ต่าง ๆ จ านวน ๓๐,๐๐๐ แห่ง และกองทุน
หมู่บ้านอีก ๗๙,๒๒๕ แห่ง ซึ่งมีต้นทุนบริหารจัดการสูง และการก ากับดูแลสร้างความมั่ นคง 
ที่ท าได้ยาก รวมถึงมีปัญหาเรื่องการดูแลความเสี่ยง  

(อ้างอิงจากโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น  
สร้างต าบลน่าอยู่-ต าบลสุขภาวะทั่วประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒) 



- ๖๐ - 
 

๒.๒.๕ เรื่อง ต าบลสุขภาวะ (สนับสนุนโดย สสส. เริ่มปี พ.ศ. ๒๕๔๔) 
สรุปแนวคิด 
ส านักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานกองทุนเชิงนวัตกรรม

สังคม ที่ให้การสนับสนุนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต าบลสุขภาวะอย่างต่อเนื่องโดยพัฒนา  
และส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. และเทศบาล) ซึ่งเริ่มต้นจากจุดที่มี
ความเข้มแข็งให้เป็นแม่ข่ายก่อน แล้วจึงขยายลูกข่ายออกไปตาม อบต. ที่มีศักยภาพในระดับ
รอง ๆ ลงไป ซึ่งถึงปัจจุบัน สสส. ไม่มีนโยบายที่จะขยายต่อไปมากกว่านี้ แต่จะสนับสนุนให้มี
การพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป เพ่ือให้เป็นต้นแบบและเป็นศูนย์เรียนรู้ของ อบต.  
และชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ 

รูปแบบ/องค์ประกอบ 
๑) ในจ านวนสมาชิกเครือข่ายต าบลสุขภาวะที่  สสส. สนับสนุน มี อบต.  

และเทศบาลพ้ืนที่เป้าหมายที่สามารถแบ่งกลุ่มตามศักยภาพของพ้ืนที่ออกได้เป็น ๔ กลุ่ม  
ได้แก่ ระดับ A - พ้ืนที่ที่เป็นศูนย์เรียนรู้ ๑๐๙ แห่ง (ร้อยละ ๓๘.๘๗) ระดับ B - พ้ืนที่ที่สามารถ
จัดการตนเอง พร้อมขับเคลื่อนได้ทุกประเด็น ๗๘๖ แห่ง (ร้อยละ ๒๗.๙๑) ระดับ C – พ้ืนที่ 
ที่ก าลังพัฒนา ๑,๖๔๐ แห่ง (ร้อยละ ๕๘.๒๓) ระดับ D - พ้ืนที่ที่ขับเคลื่อนยาก ต้องการการพัฒนา
เพิ่มเติม ๒๘๑ แห่ง (ร้อยละ ๙.๙๗) 

๒) สสส. ยังได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพ “คนท างาน” ที่มีบทบาท
สนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาต าบลสุขภาวะ มีประเภทที่แตกต่างกันไป รวมทั้งสิ้น 
๓๘๔,๖๔๑ คน ประกอบด้วย นักวิชาการ ๑๔,๐๘๐ คน นักบริหาร ๕,๙๖๕ คน นักจัดกระบวนการ 
๖,๙๖๔ คน นักจัดการข้อมูล ๓๕๒,๐๐๐ คน และนักสื่อสาร ๕,๖๓๒ คน 

๓) สสส. ได้พัฒนาระบบ “การบริหารจัดการโครงข่าย” โดยใช้แนวคิด INN 
(Individual–Node–Network) อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง สสส. ได้ค้นพบองค์ความรู้จากประสบการณ์
ในการท างานว่า 

Individual หมายถึง คนดี คนเก่ง คนส าคัญในชุมชน ซึ่งในพ้ืนที่หนึ่ง ๆ  ควรมีจ านวน
ที่เป็นมวลวิกฤติ หรือ Critical Mass คือ ๑ คนต่อประชากร ๒๐ คน หรือประมาณ ๒๕๐ คน
ต่อ ๑ ต าบล 

Node หมายถึง กลุ่มทางสังคมที่หลากหลายตามความสนใจของประชากร 
ในชุมชน ซึ่งมักแบ่งได้เป็น ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ 
และด้านการอยู่ร่วมกัน ส่วนจ านวนมวลวิกฤติคือ ๒๕ กลุ่มทางสังคม ต่อ ๑ ต าบล 

Network หมายถึง เครือข่ายของต าบลที่ร่วมกันท างานอย่างเชื่อมโยง  
โดยเฉลี่ยขนาดที่พอเหมาะอยู่ที่ ๑๕-๒๐ ต าบล/๑ แม่ข่าย โดยมักมีเครือข่ายหลักประมาณ  
๕ เครือข่าย/จังหวัด ได้แก่ เครือข่าย พอช. เครือข่าย สสส. เครือข่าย ธกส. เครือข่าย สทบ. 
และเครือข่าย สปสช. 
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การปฏิบัติ/ผลที่ได้ 
จนถึงปัจจุบัน (๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐) สสส. ได้ขยายเครือข่ายต าบลสุขภาวะ 

ครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒,๘๑๖ แห่ง (คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘ ของทั้งหมด) 
ประกอบด้วย อบต. ๒,๐๐๖ แห่ง เทศบาลต าบล ๗๙๘ แห่ง เทศบาลเมือง ๑๖ แห่ง และเทศบาลนคร 
๑ แห่ง  

(อ้างอิงจากโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น  
สร้างต าบลน่าอยู่-ต าบลสุขภาวะทั่วประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒) 

๒.๒.๖ เรื่อง กองทุนสุขภาพต าบล สนับสนุนโดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช. เริ่มปี พ.ศ. ๒๕๔๕) และกระทรวงมหาดไทย (มท.) 

สรุปแนวคิด 
สปสช. เป็นอีกองค์กรที่ให้ความส าคัญต่อหลักการแนวคิด “สร้างน าซ่อม” 

รวมทั้งเชื่อมั่นว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ในระดับฐานรากเพ่ือการดูแลสุขภาพตนเอง
เป็นเป้าหมายส าคัญในการท างาน กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น หรือกองทุนสุขภาพ
ต าบล เป็นกลไกในการสนับสนุนระบบการจัดการตนเองของชุมชนในด้านสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค เป็นกลไกที่ สปสช. และกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกันริเริ่มและพัฒนามาตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยใช้หลักในการสมทบงบประมาณจาก สปสช. (๔๕บาท/หัวประชากร)  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล สมทบ ร้อยละ ๒๐-๖๐) โดยให้ประชาชน 
และชุมชนท้องถิ่นเข้ามาเป็นกรรมการดูแลสนับสนุนกิจกรรม โครงการของกลุ่มประชาชน  
ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

รูปแบบ/องค์ประกอบ 
๑) โครงการที่ กองทุนฯ ให้การสนับสนุนแบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ (๑) สนับสนุน

หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข (๒) สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/
หน่วยงานอื่น (๓) สนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ (๔) สนับสนุนการบริหาร/พัฒนา
กองทุนฯ (๕) สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ 

๒) คุณภาพของกองทุนฯ สปสช. ได้ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ของกองทุนสุขภาพต าบลต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือประเมินที่ พัฒนาขึ้นเองและประเมิน 
โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุนโดยตรง ซึ่งจากการประเมิน ๒,๔๙๐ กองทุน พบระดับคุณภาพ
ในภาพรวม เป็นดังนี้ ระดับ A+ มีจ านวน ๓๗๐ แห่ง (ร้อยละ ๑๔.๘) ระดับ A มีจ านวน 
๑,๓๕๓ แห่ง (ร้อยละ ๕๔.๓) ระดับ B มีจ านวน ๖๖๐ แห่ง (ร้อยละ ๒๖.๕) ระดับ C มีจ านวน 
๑๐๗ แห่ง (ร้อยละ ๔.๓) 

การปฏิบัติ/ผลที่ได้ 
ปัจจุบัน (กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) มีกองทุนสุขภาพต าบลที่จัดตัง้ขึน้แล้วจ านวน 

๗,๗๖๔ แห่ง คิดเป็นความครอบคลุมร้อยละ ๙๙.๘ ของต าบลทั่วประเทศ มีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้น 
๑๐,๗๒๙ ล้านบาท ให้การสนับสนุนกิจกรรม โครงการและแผนงานของกลุ่มองค์กรชุมชน 
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รวม ๓๕๐,๘๖๐ โครงการ เป็นเงินให้ทุนทั้งสิ้น ๙,๙๗๔.๙๖ ล้านบาท และมีเงินคงเหลือ 
๕,๒๑๙.๕๕ ล้านบาท  

(อ้างอิงจากโครงการพัฒนาศกัยภาพชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นสร้างต าบล
น่าอยู-่ต าบลสุขภาวะทั่วประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒) 

๒.๒.๗ ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) กับวิถีชุมชน เครื่องมือ ๗ ชิ้นที่ท าให้
งานชุมชนง่าย ได้ผลและสนุก (พ.ศ. ๒๕๔๕) 

สรุปแนวคิด 
จากเดิมที่งานชุมชนเน้นไปที่การส ารวจข้อมูลส าเร็จรูปด้วยแบบสอบถาม 

ที่ก าหนดไว้แล้วล่วงหน้า และมุ่งให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าชุมชนแห่งนี้ 
มีปัญหาอะไรที่ยังไม่เข้าเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนา เครื่องมือ ๗ ชิ้นนี้ ได้เสนอแนวทางใหม่ 
ของการเข้าไปเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างที่ชุมชนเป็น ในบริบททางสังคมวัฒนธรรม 
และประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นเอง เพ่ือที่จะเข้าใจ ไม่ใช่การเข้าไปจับชุมชนตรวจวัดด้วยไม้บรรทัด
การพัฒนา เข้าใจเพ่ือที่จะหาทางออกร่วมกัน เข้าใจทั้งข้อจ ากัดและศักยภาพเพ่ือที่จะท างาน
ร่วมกันอย่างเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน งานชุมชนในลักษณะนี้สะท้อนแนวคิดการท างาน
ที่เคารพต่อคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เสมอกันอย่างแท้จริง งานชุมชนเกี่ยวข้อง 
กับชีวิตผู้คนและสังคมวัฒนธรรมที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันหลายมิติ การท างานชุมชนจึงเป็นศิลปะ
และไม่ต่างไปจากศิลปะสร้างสรรค์แขนงอื่น ๆ ที่ต้องการทั้งใจที่รักในงานและความหมั่นเพียร
ฝึกฝนทักษะการใช้เครื่องมือของช่างศิลป์แขนงน้ัน ๆ จนคล่องแคล่ว เมื่อฝึกฝนจนได้ที่แล้ว 
เครื่องมือง่าย ๆ ไม่กี่ชิ้นในมือศิลปินผู้เชี่ยวชาญอาจสร้างสรรค์งานศิลปะที่วิจิตรงดงามได้อย่าง
คาดไม่ถึง เครื่องมือวิถีชุมชนหรือเครื่องมือชุมชน ๗ ชิ้น ก็ไม่ต่างไปจากเครื่องมือที่ใช้สร้างสรรค์
งานศิลปะ เพียงแต่ศิลปะที่เราก าลังสร้างสรรค์อยู่นี้เป็นศิลปะของการท างานชุมชน 

ในสังคมที่ชุมชนเข้มแขง็ นโยบายสาธารณะก็ยังมีความเป็นธรรมกว่า สวัสดิการ
ทางสังคมและความมั่นคงมนุษย์ดีกว่า รวมทั้งรัฐบาลก็มีประสิทธิภาพมากกว่า และมีคอร์รัปชัน
น้อยกว่าอีกด้วย ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะชุมชนเป็นรากฐานของชีวิตสังคม เป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ที่ปรับเปลี่ยนปัจเจกชนไปสู่ความเปน็ส่วนรวมและเป็นจุดเริ่มตน้ของชวีิตทางศลีธรรมของมนุษย์ 
ชุมชนเข้มแข็งจึงเป็นรากฐานส าคัญของสังคมที่ดี ชุมชนที่ว่านี้ไม่ได้หมายความเฉพาะถึงกลุ่มคน
ที่รวมตัวกันในพ้ืนที่กายภาพ เช่น ชุมชนหมู่บ้านที่เราคุ้นเคยในงานพัฒนาชนบทเท่ านั้น  
การรวมตัวกันโดยมีอัตลักษณ์ร่วมกันบางประการ มีความผูกพันและมีปฏิบัติการทางสังคม
ร่วมกันก็ล้วนแต่ถือได้ว่ามีความเป็นชุมชนได้ ศักยภาพของชุมชนอยู่ที่การมีการจัดตั้งและการ
จัดการที่ดี มีกระบวนการที่สมาชิกของชุมชนไม่นิ่งดูดายต่อความทุกข์ยากของผู้อื่น มีความ
กระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของส่วนรวม อยู่ร่วมกันอย่างเคารพซึ่งกันและกัน 
และสามารถรวมตวักันต่อสู้หรอืต่อรองเพื่อแกไ้ขปญัหาผลกระทบที่เกิดจากโครงสร้างหรือปัจจัย
ต่าง ๆ ได้ ศิลปะของการท างานชุมชนก็คือการกระตุ้น เร่งเร้าและปลดปล่อยศักยภาพของชุมชน
เพือ่สร้างสรรค์ความเป็นอยู่ร่วมกันที่ดีงามนั่นเอง 
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สู่กระบวนทัศน์ใหม่ หัวใจอยู่ที่ชุมชน การท างานขององค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนมักจะไม่ได้ใช้ “ชุมชน” เป็นตัวตั้ง แต่กลับใช้องค์กร แผนงาน หรือไม่ก็ใช้วิชาการ
เป็นตัวตั้งเสียเป็นส่วนใหญ่ เพราะองค์กรเป็นหน่วยงานที่ บังคับบัญชาหรือควบคุมก ากับ 
การท างานของเรา เพราะแผนงานเป็นตัวก าหนดแนวทางเป้าหมาย ตัวชี้วัดและการประเมินผล
ของเรา เพราะวิชาการที่เราเรียนมาเป็นกรอบความคิดที่เราคุ้นเคย และถือว่าเป็นความจริง 
ท่ีไม่ต้องตั้งค าถาม เราจึงมักใช้องค์กร แผนงานและวิชาการเป็นตัวตั้ง จนหลายครั้งละเลยชุมชนไป  

วิธีการท างานชุมชนที่ผ่านมามีจุดอ่อนอย่างน้อย ๕ ประการ ได้แก่ (๑) เห็นเฉพาะ
แต่ปัญหา ไม่เห็นศักยภาพของชุมชน (๒) เห็นแต่ตัวเลข ไม่เห็นชีวิตคน (๓) เห็นภาพเล็กแยกย่อย 
ไม่เชื่อมโยงเป็นภาพใหญ่ (๔) เน้นผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการเรียนรู้ (๕) ทักษะและความรู้ 
เป็นของส่วนตัว  

ข้อจ ากัดอยู่ที่วิธีคิดที่ผิดพลาด สตีเว่น  พอลการ์ (Steven Polgar) ได้ท าการ 
ศึกษาทบทวนแผนงานโครงการด้านสาธารณสุขชุมชนจากทั่วโลกพบว่าประสบความล้มเหลว
เพราะมีจุดอ่อนอันเกิดจากความคิดที่ผิดพลาดที่คล้ายคลึงกัน ๔ ประการซึ่งเขาเรียกว่า 
“The Four Fallacies” คือ 

๑) มิจฉาทิฐิที่ว่าด้วยภาชนะว่าง (The Fallacy of Empty Vessel) มองชุมชน
เปรียบเสมือนกับภาชนะอันว่างเปล่า รอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการหรือองค์กร
ภายนอกโดยไม่ได้ดูว่าชุมชนมีศักยภาพหรือทุนทางสังคมอะไรอยู่บ้าง 

๒) มิจฉาทิฐิที่มองปัญหาแบบแยกส่วน (The Fallacy of Separate Capsule) 
มองชุมชนแบบขาดความเชื่อมโยง เน้นการแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องแยกเป็นส่วน  ๆ โดยไม่มอง
ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลเชื่อมโยงถึงกัน 

๓) มิจฉาทิฐิที่มองชุมชนเสมือนว่ามีองค์กรเดียว (The Fallacy of Single 
Pyramid) มองเห็นแต่องค์กรและผู้น าที่เป็นทางการ ไม่ได้ให้ความสนใจกับองค์กรที่ไม่เป็น
ทางการ ท าให้เราเห็นศักยภาพชุมชนอย่างจ ากัด 

๔) มิจฉาทิฐิที่มองทุกชุมชนเหมือนกันหมด (The Fallacy of Interchangeable 
Face) เป็นทัศนะที่มองชุมชนแบบเหมารวม ไม่แยกแยะ มองการท างานที่ถือว่าหากแผนงาน
โครงการหนึ่งท าส าเร็จในหนึ่งที่สามารถขยายผลไปท าในที่อื่น ๆ ได้ทั่วประเทศ 

การที่จะท าให้เราก้าวพ้นความคิดเห็นผิดพลาดซ้ าซากนี้ไปได้นั้นจ าเป็นต้องมีวิธี
การศึกษาท าความเข้าใจชุมชนใหม่ ที่สามารถเชื่อมโยงแง่มุมหรือมิติต่าง ๆ ของชุมชนให้เป็น
องค์รวม จึงจ าเป็นต้องมีเครื่องมือที่เป็นตัวช่วยให้การศึกษาและเข้าใจชุมชน 

รูปแบบ/องค์ประกอบ 
ท างานชุมชนให้ง่าย ได้ผลและสนุกด้วยเครื่องมือชุมชน ๗ ชิ้น ซึ่งพัฒนามาจาก

เครื่องมือของนักมานุษยวิทยาที่ใช้ในการศึกษาชุมชนเชิงลึกแต่ปรับประยุกต์ให้ง่ายต่อการ  
ใช้งานและมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเหมาะสมกับการท างานร่วมกันในทีมสหวิชาชีพ เครื่องมือ 
มีด้วยกัน ๗ ชิ้น ได้แก่ แผนที่เดินดิน ผังเครือญาติ โครงสร้างองค์กรชุมชน ระบบสุขภาพชุมชน 
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ปฏิทินชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชนและประวัติชีวิต แต่ละเครื่องมือมีวิธีใช้งานและรูปแบบ 
การน าเสนอที่ง่ายและสะดวกต่อการเรียนรู้ถ่ายทอดจึงถูกน าไปใช้อย่างแพร่หลาย 

เครื่องมือแต่ละชิ้นมีจุดเด่นเฉพาะตัวและใช้ศึกษาแง่มุมที่แตกต่างกันของชุมชน 
เครื่องมือแต่ละชิ้นจึงสามารถน าไปใช้แยกเป็นอิสระได้และหากน ามาใช้ประกอบกันก็ยิ่งเสริม  
ซึ่งกันและกัน ท าให้เข้าใจชุมชนหลายมิติเชื่อมโยงกัน และโดยที่เครื่องมือวิถีชุมชนนี้มีรูปแบบ
วิธีการที่ชัดเจนจึงแก้ปัญหาคนท างานชุมชนมือใหม่ที่มักมีค าถามว่า “ลงชุมชนแล้วไม่รู้จะท า
อะไร” ได้เป็นอย่างด ีที่ส าคัญเครื่องมือชมุชนนี้ถูกทดสอบและปรับปรุงมายาวนานและได้พิสูจน์
ให้เห็นแล้วว่าเป็นเครื่องมือที่ท าให้ชุมชน “ง่าย ได้ผลและสนุก” ได้จริง 

การปฏิบัติ/ผลที่ได้ 
แม้ว่าเครื่องมือชุมชน ๗ ชิ้นจะมีจุดเริ่มต้นจากการเป็นเครื่องมือส าหรับการท างาน

สุขภาพชุมชน แต่ในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เครื่องมือ ๗ ชิ้นนี้ก็ได้รับความสนใจจากแวดวง
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวงการพัฒนา บัณฑิตอาสา ชนบทศึกษา วงการศึกษา การวิจั ยภาคสนาม
ทางสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยา คนท างานด้านการเกษตรและการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น มีการน าเครื่องมือ ๗ ชิ้นไปประยุกต์ใช้ทั้งในการท างานกับชุมชน การเรียน
การสอน และการใช้เป็นเครื่องมือวิจัย  

(ศึกษาเพ่ิมเติมได้จาก หนังสือ : วิถีชุมชน เครื่องมือ ๗ ชิ้น ที่ท าให้งานชุมชนง่าย 
ได้ผลและสนุก โดยส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ) 

๒.๒.๘ เรื่อง ชีวิตสาธารณะเข้มแข็ง ท้องถิ่นน่าอยู่ : บันทึกการเรียนรู้ร่วมกันของพลเมือง
ใน ๓๕ จังหวัด (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๙) 

สรุปแนวคิด 
โครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะเข้มแข็ง ท้องถิ่นน่าอยู่มุ่งค้นหาและร่วม

สร้างสรรค์องค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎีจากกระบวนการปฏิบัติที่เป็นการเรียนรู้ร่วมกันในการ
ท างานสาธารณะเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาและก าหนดอนาคตที่พึงปรารถนาร่วมกันของท้องถิ่น
ภายใต้ความคิดที่ว่า “สุขภาวะทางสังคมจะเกิดได้ในท้องถิ่น ท้องถิ่นน้ันต้องมีวิถีชีวิ ต
สาธารณะที่เข้มแข็ง” ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เป็นความเคลื่อนไหวที่ต้องค่อย ๆ ท า ค่อย ๆ เรียนรู้ 
สั่งสมกันไปจนมีผลเกิดเป็นชีวิตสาธารณะที่คึกคักกระปรี้กระเปร่า  (Healthy Public Life)  
และประพฤติกันจนเป็นวิถีชีวิตที่ปรกติ  

ชีวิตสาธารณะที่เข้มแข็ง (Healthy Public Life) เป็นลักษณะทางคุณภาพของสังคม
หรือเรียกได้ว่าเป็น “ภาวะ” ที่คนในสังคมต้องร่วมท าร่วมเรียนรู้และพัฒนาภาวะดังกล่าวขึ้นมา
ด้วยตนเองจนเกิดเป็นความรู้สึกภายใน ได้แก่ ความรู้สึกเป็นเจ้าของท้องถิ่น ความรู้สึกส านึกผูกพัน
ต่อท้องถิ่น ความรู้สึกของการร่วมชะตากรรมที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน การยอมรับในความแตกต่าง
หลากหลายและการร่วมตระหนักถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน 
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ชุมชนเข้มแข็ง ท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่และยั่งยืน เป็นผลหรือเป้าหมาย 
ที่จะเกิดขึ้นมาจากการสร้างให้เกิดภาวะของชีวิตสาธารณะที่เข้มแข็งซึ่งภาวะดังกล่าวนั้น
สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ในสังคมโดยการใช้เงื่อนไขสาธารณะที่ต้องใช้เวลาและโอกาส 
ที่เหมาะสม ต้องมีการเรียนรู้ร่วมกันของบุคคลที่เกี่ยวข้องและของคนในสังคม มีการสร้าง  
คุณค่าร่วม มีช่องทางการสื่อสารที่ไม่เป็นกลไก ไม่เป็นทางการ มีการแลกเปลี่ยนทางแนวนอน
และเท่าเทียม มีการเริ่มต้นและจบไม่แน่นอน ต้องสร้างความรู้จักกันอย่างปัจเจกชนด้วย ควรมี
คนนอกเข้าร่วม เป็นที่ผลิตพลเมืองและเป็นสถานที่พูดคุยปัญหาร่วมกัน มีกรอบแนวคิดในการ
ท างานที่เน้นการมีส่วนร่วมของสาธารณะ 

รูปแบบ/องค์ประกอบ 
โครงการวิจัยชีวิตสาธารณะ ท้องถิ่นน่าอยู่ ประกอบด้วยการรวมตัวของผู้คน

จากภาคีพันธมิตรประชาสังคมใน ๓๕ จังหวัด สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม  
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
โดยมีส านักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ ๓ ปี (พ.ศ. 
๒๕๔๖-๒๕๔๙) 

โครงการวิจัยชีวติสาธารณะ ท้องถิ่นน่าอยู่ ประกอบด้วย ๕ โครงการย่อย ได้แก่ 
(๑) โครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะในเมือง ๕ แห่ง (๒) โครงการเคลื่อนไหวสุขภาวะ
ท้องถิ่นใน ๓๐ จังหวัด (๓) โครงการพัฒนาศักยภาพคณะท างานและเครือข่าย (๔) โครงการ
ติดตามประเมินผลภายในและสังเคราะห์องค์ความรู้ (๕) โครงการสื่อสารสาธารณะ 

การปฏิบัติ/ผลที่ได้ 
ในการปฏิบัติการครั้งนี้  ทีมส่วนกลางและผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่  ได้ค้นหา 

และค้นพบการสร้างกระบวนการเรียนรู้ จากการช่วยกันคิด ร่วมมือกันท าแผน และร่วมปฏิบัติ 
ให้เกิดการสร้างทัศนคติ จุดประกายจิตส านึกสาธารณะ ร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างความ
เคลื่อนไหวสุขภาวะทางสังคมอย่างค่อยเป็นค่อยไป พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในท้องถิ่น  
จากกระบวนการท างานท าให้เกิดการร่วมกันวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้ที่เป็นสภาพความเป็นจริง
ของสังคมที่เป็นปฏิบัติการโดยได้พบทั้งในส่วนที่เป็นปัญหา อุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส
และจังหวะในการขับเคลื่อนงาน มีหลายท้องถิ่นมีความตื่นตัวและตระหนักรู้ในบทบาทพร้อมกับ
ผลักดันให้เกิดการสร้างวิถีชีวิตสาธารณะเข้มแข็ง ก้าวไปสู่ท้องถิ่นน่าอยู่ได้อย่างต่อเน่ือง  
และยั่งยืนได้ต่อไปแม้โครงการจะสิ้นสุดลง ทั้งนี้ได้มีกระบวนการสรุปบทเรียนและพิมพ์ 
เป็นหนังสือ “ชีวิตสาธารณะเข้มแข็ง ท้องถิ่นน่าอยู่” เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ประกอบด้วย บทเรียนรู้จากทีมบริหารโครงการและบทเรียนประสบการณ์งานจากพ้ืนที่ภาคต่าง ๆ 
รวมทั้ง รายชื่อผู้ร่วมสร้างสรรค์งานชีวิตสาธารณะใน ๓๕ จังหวัด  

(ศึกษาเพ่ิมเติมได้จาก หนังสือ : ชีวิตสาธารณะเข้มแข็ง-ท้องถิ่นน่าอยู่ : บันทึก
การเรียนรู้ร่วมกันของพลเมืองใน ๓๕ จังหวัด (พ.ย. ๒๕๔๙)) 
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๒.๒.๙ เรื่อง องค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชนและเครือข่ายสวัสดิการชุมชน (สนับสนุน
โดย พอช. เริ่มปี พ.ศ. ๒๕๔๘) 

สรุปแนวคิด 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เป็นองค์กรที่ท างานสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น

ฐานรากในรูปแบบที่ยืดหยุ่นและไม่เป็นระบบราชการจนเกินไป เพราะเป็นองค์การมหาชน  
ที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาภายใต้พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ พอช.  
เป็นองค์กรของประชาชนที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานราก ด้วยพลังองค์กรชุมชน
และประชาสังคม 

รูปแบบ/องค์ประกอบ 
๑) องค์กรชุมชน พอช. มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนการร่วมคิด ร่วมท า

ของประชาชนในรปูแบบทีห่ลากหลายตามความสนใจของกลุ่ม เป็นองค์กรชุมชนประเภทต่าง ๆ  
รวมทั้งมีกระบวนการจัดท าทะเบียนและรับรองสถานะขององค์กรชุมชนอีกด้วย องค์กรชุมชน
เป็นหน่วยจัดการย่อยของชุมชน องค์กรชุมชนต้องเป็นของทั้งชุมชนเป็นการเชื่อมโยงกัน 
ที่เรียกว่าประชารัฐ (ประเวศ  วะสี ๖ พ.ย. ๒๕๕๑) ซึ่งในชุมชนหรือหมู่บ้าน ต าบลหนึ่ง ๆ  
จะประกอบไปด้วยองค์กรชุมชนที่หลากหลายและจ านวนมากหรือน้อยแตกต่างกันไป  

๒) สภาองค์กรชุมชน เป็นรูปแบบการจัดตั้งเครือข่ายขององค์กรชุมชน  
ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ สภาองค์กรชุมชนมิใช่เป็นองค์กรเชิงอ านาจ 
แต่เป็นเครือข่ายการเรียนรู้และจัดการตนเองด้วยความรู้ และภูมิปัญญาของการพ่ึงตนเอง  
เป็นเวทีของผู้น าชุมชนตามธรรมชาติ ที่จะได้มาพบปะประชุมกันเพ่ือก าหนดอนาคตตนเอง 
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่มักจะใช้กระบวนการจัดท าแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
บนฐานของข้อมูลความต้องการและศักยภาพของชุมชนนั้น ๆ เป็นเครื่องมือในการท างาน  
โดยมี อบต. และสภาท้องถิ่นเป็นกลไกสนับสนุนตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้สภาองค์กรชุมชน
ถือเป็นการสร้างรากฐานให้กับการเมืองใหม่ที่จะเชื่อมในระดับต าบล จังหวัดและประเทศ  
จะท าให้ประชาชนมีจิตส านึกในส่วนรวมมากขึ้น (ประเวศ  วะสี ๖ พ.ย. ๒๕๕๑) สภาองค์กร
ชุมชนต าบลจะเป็นร่มให้กับครอบครัว ชุมชน ฐานรากของสังคม เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
สังคม สภาองค์กรชุมชนไม่ได้ท างานล าพังแต่ยังเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ  ที่อยู่ในท้องถิ่น 
เชื่อมโยงกันขึ้นมาเป็นเครือข่ายในระดับบนและกับเครือข่ายอื่น ๆ หากท างานเต็มตามศักยภาพ
แล้วจะสามารถเชื่อมโยงได้รอบทิศ (ไพบูลย ์ วัฒนศิริธรรม ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๔) 

๓) เครือข่ายสวัสดิการชุมชนระดับต าบล เป็นรูปแบบการจัดตั้งและเชื่อมโยง
กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนและกลุ่มสวสัดิการชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ในพ้ืนที่ระดับต าบล โดยภาครัฐ 
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ได้จัดสรรเงินสมทบในจ านวนที่แน่นอน 
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดการตนเอง จัดการกันเองของชุมชน ในด้านสวัสดิการอย่างเหมาะสม 
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การปฏิบัติ/ผลที่ได้ 
๑) ปัจจุบันมีองค์กรชุมชนที่ได้รับการรับรองสถานะโดย พอช. รวมทั้งสิ้น

จ านวน ๑๘๖,๑๑๔ องค์กร หรือเฉลี่ย ๒๔ องค์กรชุมชนต่อ ๑ ต าบล (ข้อมูล พอช. ณ วันที่ ๔ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒) ปัจจุบันมีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนในระดับต าบลแล้วจ านวน ๕,๙๐๗ แห่ง 
(ครอบคลุม ร้อยละ ๗๕.๔๘) (๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ มีสภาองค์กรชุมชนครอบคลุม ๗,๗๙๓ ต าบล  
มีองค์กรสมาชิก ๑๕๗,๖๒๓ องค์กร) 

๓) ปัจจุบัน พอช. ได้สนับสนุนเครือข่ายสวัสดิการชุมชนระดับต าบลทั้งสิ้น 
๖,๑๓๔ แห่ง 

(อ้างอิงจากโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างต าบล
น่าอยู ่ต าบลสุขภาวะทั่วประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒) 

๒.๒.๑๐ เรื่อง “นโยบายเพ่ือสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน” จากเวทีนโยบาย
สาธารณะจัดโดย มสช. และ ๘ องค์กรภาคี สสส. สนับสนุนงบประมาณ วันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๔๘  

สรปุแนวคิด 
เครือข่ายชุมชนเข้มแข็งเต็มพื้นที่ พลังทางสังคมที่ต้องสร้าง (ปาฐกถาพิเศษโดย 

ศ.นพ.ประเวศ  วะสี) มีข้อเสนอ ๕ ประการ เพ่ือให้ชุมชนกลายเป็นชุมชนเข้มแข็งเต็มรูปแบบ 
คือ (๑) เอาพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง (๒) ท าแผนที่ทุนในแต่ละจังหวัด (๓) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ขยายเครือข่าย (๔) การพัฒนานโยบาย ๒ ระดับ คือระดับจังหวัดและระดับชาติ  
(๕) ควรจะมีเวทีนโยบายส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งในส่วนกลาง ทั้งนี้สาเหตุที่สังคมเข้มแข็ง 
ยังไม่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยเพราะยังขาดความเข้าใจโดยรวมในเรื่องนี้ รวมทั้งยังไม่มี  
การประสานที่เชื่อมต่อกันเพราะที่ผ่านมาสังคมไทยยังหลงไปศึกษาศาสตร์ของที่อื่น หลงเรียนวิชา
ที่ไม่ใช่ความจริงของสังคมไทย มักใช้การท่องจ าเป็นหลัก แม้เหล่านี้อาจเป็นความปรารถนาดี  
แต่ไม่ท าให้เกิดการพัฒนาขึ้น เพราะการพัฒนาทุกอย่างต้องเชื่อมโยงกับฐานรากเหมือนการ
สร้างตึก ฐานต้องแข็งแรงจึงจะท าให้ตึกสูงขึ้นได้ ฐานรากของสังคมแข็งแรงก็คือชุมชนท้องถิ่น
ต้องเข้มแข็งในทุกด้าน การพัฒนาจึงต้องเชื่อมกับฐานรากทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา 
มิฉะน้ันข้างบนจะลอยตัว 

“เราได้มาถึงจุดจุดหนึ่ง หลังจากที่เห็นว่าการเคลื่อนไหวระดับชุมชนที่ดูเหมือน
ต่างคนต่างท า มีความคิดริเริ่ม มีการสะสมพลัง สะสมประสบการณ์มาจนถึงวันนี้ ถึงเวลาแล้ว  
ที่จะต้องน ามาเชื่อมต่อกันให้มากขึ้น ทั้งเชื่อมต่อระดับชุมชนด้วยกันเองและเชื่อมต่อในระดับ
นโยบาย” (นพ.สมศักดิ์  ชุณหรัศมี เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ) 

รูปแบบ/องค์ประกอบ 
เวทีนโยบายสาธารณะว่าด้วยเรื่อง “นโยบายเพ่ือสนับสนุนความเข้มแข็ง 

ของชุมชน” จัดโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) และ ๘ องค์กรภาคีได้แก่ ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) สถาบัน
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ส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือสังคม (สคส.) โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข 
(สรส.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) ส านักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยมีส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๘ 
ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้  มีตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมเวทีฯ 
เพื่อระดมสมองจ านวน ๑๗๓ คน 

กระบวนการในเวทีนโยบายสาธารณะประกอบด้วย (๑) ปาฐกถาพิเศษ 
“เครือข่ายชุมชนเข้มแข็งเต็มพ้ืนที่ พลังทางสังคมที่ต้องสร้าง” โดย ศ.นพ.ประเวศ  วะสี  
(๒) การแลกเปลี่ยนข้อมูลและเสนอข้อคิดเห็นภาพรวม ๓ เรื่องคือ (๒.๑) กรณีเครือข่าย 
ชุมชนเข้มแข็งประสบการณ์จริงที่หลากหลาย ได้แก่ มหาชีวาลัยอีสาน โดยครูบาสุทธินันท์  
ปรัชญาพฤทธิ์ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนจังหวัดพิจิตร โดยนายสุรเดช  เดชคุ้มวงศ์ วิสาหกิจชุมชน กรณี
เครือข่ายยมนา โดยคุณวิโรจน์  คงปัญญา (๒.๒) เรื่องกลไก/วิธีการเพื่อสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน : มองผ่านระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบการจัดสรรงบประมาณแบบ Area base  
โดย รศ.ดร.สกนธ์  วรัญญูวัฒนา ระบบสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน โดย ดร.เสรี  พงศ์พิศ  
ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน โดย รศ.ปาริชาติ  วลัยเสถียร ระบบการจัดการทุน  
โดย คุณศุภชัย  สถาการ (๒.๓) เรื่องกลไกส่งเสริมเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งจะยั่งยืน : ท าอย่างไร 
สนับสนุนอย่างไร จัดการอย่างไร  

การปฏิบัติ/ผลที่ได้ 
สรุปข้อเสนอจากเวทีระดมสมอง “นโยบายเพ่ือสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน” 
๑) การสร้างนโยบายเพ่ือสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนควรมีองค์ประกอบ

อย่างน้อย ๔ เรื่องคือ (๑.๑) องค์ประกอบของนโยบาย ได้แก่ ปรัชญาและแนวคิด ทิศทาง 
และยุทธศาสตร์การพัฒนา กฎหมายและข้อก าหนด มาตรการและโครงการต่าง ๆ การด าเนินการ
รวมถึงบทบาทของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (๑.๒) ระดับของนโยบายขององค์กรที่มีอ านาจ 
ได้แก่ ระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ระดับประเทศและระดับสากล (๑.๓) วิธี 
สร้างนโยบายที่ดีต้องสร้างจากการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้จากภาคส่วนต่าง ๆ  ทุกระดับ  
(๑.๔) วิธีบริหารนโยบายให้ได้ผลดีต้องท าไป มีการวัดผลไป พัฒนาไปโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม           
(สรุปข้อเสนอโดย คุณไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิกองทุนไทย) 

๒) การเคลื่อนไหวระดับชุมชนที่ดูเหมือนต่างคนต่างท าและมีความคิดริเริ่ม  
มีการสะสมพลัง สะสมประสบการณ์มาจนถึงวันนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องน ามาเชื่อมต่อกันให้มากขึ้น 
ทั้งเชื่อมต่อระดับชุมชนด้วยกันเองและเชื่อมต่อในระดับนโยบาย การพูดเรื่องนโยบายใหญ่  
ของประเทศมีความจ าเป็นเพราะนโยบายใหญห่ลายอย่างอาจส่งผลท าใหชุ้มชนแย่ลง อ่อนแอลง
หรือถูกกระท ามากขึ้นจนไม่สามารถขยายตัวหรือสร้างพลังผลกระทบอย่างต่อเนื่องได้มากขึ้น 
ประเด็นนโยบายที่น่าสนใจจากการระดมสมอง ได้แก่ (๑) การท าให้กลไกที่ไม่ใช่กลไกรัฐแรง ๆ 
เช่น สสส. พอช. หรือ ธกส. สนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งโดยการท างานที่ใกล้ชิดกัน
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มากยิ่งขึ้น (๒) สร้างและขยายเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งโดยมียุทธศาสตร์ที่ระดับจังหวัดเพื่อสร้าง
การเรียนรู้ระหว่างชุมชนในจังหวัดและขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานในจังหวัด (๓) การจัดเวที
นโยบายสาธารณะสามารถหวังผลได้ ๓ ระดับ ได้แก่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง 
คนที่ท างานภายในชุมชนและระหว่างชุมชนหรือการได้เชื่อมโยงชุมชนกับหน่วยราชการอื่น ๆ 
จากนั้นอาจจะได้เห็นนโยบายสาธารณะเพ่ือสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนในระดับประเทศ  
หรือระดับจังหวัด และพบว่ามีบางเรื่องที่ภาคีเครือข่ายอาจขับเคลื่อนร่วมกันให้เห็นผลได้  
ไม่ต้องรอแต่หน่วยงานภาครัฐท าแต่ผ่ายเดียว เช่น เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง กองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น  

(ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก หนังสือ : นโยบายเพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
เวทีนโยบายสาธารณะว่าด้วยเรื่อง “นโยบายเพ่ือสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน” (มสช.  
และ สสส. ก.ย. ๒๕๔๘) 

๒.๒.๑๑ ธรรมนูญสุขภาพต าบล สนับสนุนโดยส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (เริ่มปี ๒๕๕๐) 

สรุปแนวคิด 
ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นหน่วยงานระดับนโยบาย  

ที่มีหน้าที่ ในการประสานกับกระทรวงต่าง ๆ และหน่วยงานทุกระดับ ให้มีการพัฒนา  
และขับเคลื่อนนโยบายรูปธรรมของแต่ละองค์กรให้เป็นกระบวนการแบบมีส่วนร่วมและมีมิติ  
ที่ห่วงใยต่อสุขภาพของประชาชนส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเล็กคนน้อย สช. มิใช่หน่วย
ด าเนินงาน แต่มีหน้าที่ในการกระตุ้นและส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานและภาคีเครือข่าย  
ที่ด าเนินการกันอยู่ ด้วยการสร้างเครื่องมือในเชิงกระบวนการขึ้นมาเพ่ือสนับสนุน ซึ่งในระยะ  
ที่ผ่านมาพบว่า ธรรมนูญสุขภาพเป็นเครื่องมือที่มีความนิยมแพร่หลายในหมู่ภาคีเครือข่าย 
ที่ท างานในระดับต าบล เหตุผลสนับสนุนประการส าคัญคือ พบว่าธรรมนูญสุขภาพต าบล  
เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงให้เกิดการบูรณาการและการท างานด้วยกันอย่างสมานฉันท์  
ได้ค่อนข้างดี 

รูปแบบ/องค์ประกอบ 
๑) ธรรมนูญสุขภาพต าบล เป็นรูปแบบของนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

อย่างหนึ่งในระดับท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นจากชุมชนท้องถิ่นส่วนหนึ่งได้น าเอาหลักการแนวคิดส าคัญ
ของ “ธรรมนูญว่าดว้ยระบบสุขภาพแห่งชาติ” ไปปรับประยุกต์ใช้เพื่อเป็นกรอบทิศทางนโยบาย 
วิสัยทัศน์การพัฒนาที่พึงประสงค์ของเขาขึ้นมาเอง 

๒) กระบวนการในการจัดท า ธรรมนูญสุขภาพ เกิดจากการที่คนในชุมชนทุกกลุ่ม 
ทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน ทุกเครือข่าย ได้เข้ามาร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันติดตามประเมินผล 
และได้รับประโยชนจ์ากการท างานร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักการแนวคิด “พ้ืนที่จัดการตนเอง” 
คนในพ้ืนที่จะมาร่วมกันแก้ไขปัญหาหรือค้นหาวิถีทางแห่งความสุขเพ่ือสร้าง “ความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกัน” ขึ้นในต าบล ภาษาที่ใช้ในการจัดท าธรรมนูญต าบลต้องเข้าใจง่าย ชาวบ้านอ่านแล้ว
เข้าใจ ไม่ต้องไปตีความ และที่ส าคัญเมื่อท าแล้วต้องเกิดประโยชน์กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
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๓) ธรรมนูญฯ สามารถปรับปรุง ทบทวนและเพ่ิมเติมได้อยู่เสมอ การท าธรรมนูญฯ 
เริ่มท าได้ทันทีไม่ต้องรอความสมบูรณ์ครบถ้วนทุกประการ เพราะธรรมนูญสุขภาพจะมีกระบวนการ
ทบทวน แก้ไขและเพิ่มเติมได้ 

๔) ขั้นตอนและกระบวนการจัดท าธรรมนูญสุขภาพต าบล ควรมีครบและต่อเนื่องกัน
เป็นวงจร ทั้ง “ขาขึ้น” “ขาเคลื่อน” “ขาประเมิน” ดังนี้  

(๑) มีทีมท างานที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน ซึ่งมาจากตัวแทนกลุ่ม
คนท างาน หน่วยงาน องค์กร หรือชมรมต่าง ๆ ในพ้ืนที่ที่เข้ามามีส่วนร่วม เกิดความเป็นเจ้าของ
ร่วมกันตั้งแต่ต้น  

(๒) ยกร่างธรรมนูญสุขภาพต าบล โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งอาจด าเนินการ
ได้ ๒ วิธี คือ วิธีที่ ๑ ยกร่างโดยคณะท างานที่ตั้งขึ้น วิธีที่ ๒ คือ ลงไปจัดเวทีชาวบ้าน เพ่ือสอบถาม
ความคิดเห็นจากประชาชนกลุ่มต่าง ๆ อย่างทั่วถึง และน าข้อมูลที่ได้มายกร่าง  

(๓) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างธรรมนูญสุขภาพต าบล โดยจัดให้
ครอบคลุมไปถึงระดับหมู่บ้าน และอาจจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้วย 
จะสร้างการมีส่วนร่วมได้กว้างขวางขึ้น นอกจากนั้นยังถือเป็นการสร้างความรับรู้ให้กับประชาชน
ไปด้วยในตัว  

(๔) ปรับปรุงร่างธรรมนูญสุขภาพต าบล ตามข้อคิดเห็นจากการจัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นในแต่ละหมู่บ้านและแต่ละกลุ่มเป้าหมาย  

(๕) จัดเวทีสมัชชาสุขภาพระดับต าบล เพ่ือให้ตัวแทนทุกหมู่บ้าน และทุกหน่วยงาน 
องค์กร และเครือข่ายต่าง ๆ ให้ความเห็นชอบ  

(๖) ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพต าบล โดยควรจัดในวันส าคัญ เช่น วันพ่อ
แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น ทั้งนี้อาจเชื่อมโยงกับศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของพ้ืนที่ด้วย  
ก็จะท าให้เกิดความศรัทธาจากประชาชนเพิ่มมากขึ้น  

(๗) วางยุทธศาสตร์และจัดให้มีกลไกเจ้าภาพในการขับเคลื่อน การวางยุทธศาสตร์
เพ่ือขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพต าบลสู่การปฏิบัติ ควรมีการก าหนดเจ้าภาพในการขับเคลื่อน  
ให้ชัดเจน เชื่อมโยงกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรที่รับเป็นเจ้าภาพด้วย 

(๘) ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควรมีการถอดบทเรียนจากการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา ทั้งที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จ แล้วน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
ชื่นชมยินดีและให้ก าลังใจกันในเรื่องที่ท าส าเร็จ และร่วมกันวางยุทธศาสตร์การท างานในข้อ 
ที่ยังไม่ประสบความส าเร็จ  

(๙) ติดตาม รายงานผล ทบทวนทุกปี วางระบบการติดตามผลการด าเนินงาน
ให้ครอบคลุมสาระของธรรมนูญสุขภาพต าบล จัดให้มีการรายงานผลทุกช่องทาง อาทิ ป้ายประกาศ 
วิทยุชุมชน นิทรรศการ เวทีสาธารณะ เป็นต้น และหากข้อใดมีความเห็นร่วมกันก็จัดให้มีการ
ทบทวนสาระในข้อนั้น ด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม 
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๕) คุณค่าของธรรมนูญสุขภาพของต าบล ธรรมนูญสุขภาพต าบลมีคุณค่าตรงที่
เป็นสิ่งบอกทิศทางในอนาคตของต าบลว่าในอีก ๓ ปี ๕ ปี ข้างหน้า ต าบลของเราจะมีหน้าตา
อย่างไร เป็นเครื่องก าหนดการจัดท าแผนงาน โครงการของหน่วยงาน องค์กรและเครือข่ายต่าง ๆ 
ที่อยู่ในต าบล เป็นพ้ืนที่สาธารณะในการยึดโยงคน หมู่บ้าน หน่วยงาน องค์กร ให้เข้ามาท างาน
ร่วมกัน น าไปสู่การท างานแบบบูรณาการกันอย่างแท้จริง เป็นที่รวมทุนด้านก าลังคน เงิน  
และอื่น ๆ ก่อให้เกิดการท างานที่สอดประสานกัน ไม่ซ้ าซ้อนกัน เกิดการแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
และเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าคนในต าบลมีความรักสามัคคีกัน เพราะธรรมนูญสุขภาพต าบลนั้นเกิดจาก
การร่วมคิดร่วมท า ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ 

การปฏิบัติ/ผลที่ได้ 
ปัจจุบันมีต าบลที่ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพแล้ว ไม่น้อยกว่า ๖๒๔ แห่ง  

มีทั้งธรรมนูญเชิงระบบและเชิงประเด็น และก าลังได้รับความนิยมขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการสนับสนุนการขับเคลื่อนของ สปสช. สสส. และ พอช.  

(อ้างอิงจากโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างต าบล
น่าอยู ่ต าบลสุขภาวะทั่วประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒) 

๒.๒.๑๒ เรื่อง ทฤษฎีฐานรากในเรื่องความเขม้แข็งของชุมชนและดัชนีความเข้มแข็ง
ของชุมชน ความกลมกลืนระหว่างทฤษฎีฐานรากกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (พ.ย. ๒๕๕๐ 
สนับสนุนการวิจัยโดย สกว.) 

สรุปแนวคิด 
ในสภาพการณ์ที่สังคมไทยก าลังเผชิญกับภาวะวิกฤติในการพัฒนาอุตสาหกรรม

และประสบปัญหาในการระดมเงินลงทุนจากต่างประเทศ โดยกระแสการพัฒนาในแนวนี้  
ได้ละเลยความส าคัญของชุมชน ความจ าเป็นที่จะต้องระดมสรรพก าลังและสติปัญญาเพ่ือที่จะ
หาทางออกและเสนอทางเลือกให้กับสังคมไทยจะต้องกระท าอย่างเป็นระบบและตอบสนอง  
ต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง การพยายามหาค าตอบต่อค าถามในเรื่องความเข้มแข็ง
ของชุมชนจึงต้องเริ่มต้นจากฐานคิดที่ว่า “ค าตอบอยู่ที่ชุมชน” ชุมชนเป็นผู้ก าหนดความหมาย
ของนิยามความเข้มแข็งเนื่องจากความเข้มแข็งของชุมชนเป็นมโนทัศน์ที่มีความซับซ้อน  
และเกี่ยวข้องกับมิติต่าง ๆ หลายมิติ ชุมชนต่าง ๆ อาจนิยามความเข้มแข็งแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ของชุมชนที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความเพียงพอของทรัพยากรธรรมชาติ  
การจัดระบบความสัมพันธ์ในชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนความสัมพันธ์กับรัฐและองค์กร
ทางสังคมอื่น ๆ ภายนอกชุมชน การศึกษาความเข้มแข็งของชุมชนจึงต้องศึกษาความหลากหลาย
ในมิติต่าง ๆ เหล่าน้ีเพ่ือหาข้อสรุปทางทฤษฎีว่าภายใต้บริบททางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ความหมายของความเข้มแข็งของชุมชนครอบคลุมมิติ 
ในเรื่องใดบ้าง และในแต่ละมิติมีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไร นอกจากนิยามแล้ว ยังต้อง
สืบค้นว่าความเข้มแข็งของชุมชนถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร มีเงื่อนไขและกระบวนการอย่างไร  
ทั้งนี้ผลจากการศึกษาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการเสนอทางเลือกให้กับชุมชนอื่น ๆ ที่ยังอยู่
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ในสภาพอ่อนแอได้มีโอกาสเรียนรู้โดยเริ่มจากการประเมินสถานการณ์ของตนเองว่ามีสภาวการณ์
เรื่องความอ่อนแอและเข้มแข็งอย่างไร มีเงื่อนไขและปัจจัยใดบ้างที่สามารถน ามาใช้เพ่ือสร้าง
กระบวนการที่จะน าไปสู่การท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้น แนวทางหน่ึงที่ท าได้คือการใช้ดัชนี
ความเข้มแข็งชุมชนเป็นเครื่องมือโดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานจากการประเมินอย่างเป็นระบบ 

รูปแบบ/องค์ประกอบ 
๑) โครงการพัฒนาดัชนีความเข้มแข็งชุมชนเป็นงานวิจัยที่โครงการปริญญาเอก

สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการสนับสนุนจากส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โครงการวิจัยนี้แบ่งการศึกษาออกเป็น ๓ ระยะ คือ 

ระยะแรก เป็นการศึกษาองค์ความรู้และแนวคิดเชิงอุดมการณ์เกี่ยวกับความ
เข้มแข็งของชุมชนเป็นการศึกษาแนวคิดทั้งจากเอกสารและผลการวิจัยเพ่ือน ามาสร้างมโนทัศน์
และแนวคิดพ้ืนฐานทางทฤษฎีเกี่ยวกับความเข้มแข็งชุมชน 

ระยะที่สอง เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาทฤษฎีฐานรากเกี่ยวกับความเข้มแข็ง 
ของชุมชน ทฤษฎีนี้สร้างขึ้นมาโดยอาศัยองค์ความรู้ที่มีอยู่และแนวคิดเชิงอุดมการณ์ที่ศึกษาไว้
ในขั้นตอนแรก เป็นพ้ืนฐานในการวางแผนการศึกษาความเข้มแข็งของชุมชนจากปรากฎการณ์จริง 
คือ จากชุมชนที่มีความเข้มแข็งในมิติต่าง ๆ วิธีวิทยาของการสร้างทฤษฎีจากฐานรากจะช่วยให้
สามารถสร้างข้อสรุปเชิงทฤษฎีเพื่ออธิบายความเข้มแข็งของชุมชนได้สอดคล้องและเหมาะสม
กับบริบทของสังคมไทย จากนั้นจึงพัฒนาดัชนีความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งรวมถึงดัชนีที่สะท้อน
ถึงกระบวนการที่น าไปสู่ความเข้มแข็งชุมชน ดัชนีเหล่านี้จะพัฒนาขึ้นมาจากมโนทัศน์เชิงทฤษฎี
ที่ได้จากวิธีวิทยาของการสร้างทฤษฎีฐานราก โดยชุมชนที่เลือกศึกษาเป็นชุมชนที่สามารถ
ปรับตัวจนสามารถสร้างความเข้มแข็งขึ้นมาได้ในลักษณะต่าง ๆ กัน ความหลากหลายของชุมชน
ที่เลือกมานี้จะช่วยให้ทฤษฎีที่สร้างขึ้นมามีอ านาจในการอธิบายสูง  

ระยะที่สาม เป็นการน ามโนทัศน์และข้อสรุปเชิงทฤษฎีที่ได้จากระยะที่สอง 
ไปทดสอบกับปรากฎการณ์จริง โดยพัฒนาแบบวัดเชิงปริมาณเพ่ือน าดัชนีที่ได้จากทฤษฎี 
ฐานราก ไปศึกษากับชุมชน ๓๐๐ แห่ง แล้วคัดสรรดัชนีที่มีอ านาจในการจ าแนกและอธิบาย
ความเข้มแข็งของชุมชน โดยใช้วิธีการทางสถิติ เพ่ือน าทฤษฎีไปทดสอบในชุมชนระดับกว้าง  
ซึ่งช่วยให้ทราบว่า ดัชนีที่เป็นเงื่อนไขและกระบวนการตัวใดมีอ านาจในการอธิบายความเข้มแข็ง
ของชุมชนอย่างมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะในบริบทที่แตกต่างกัน ซึ่งจะช่วยให้เกิดทางเลือกในการ
น าดัชนีที่มีอ านาจในการอธิบายสูง ไปใช้วัดความเข้มแข็งชุมชนในบริบทต่าง ๆ กัน 

๒) ดัชนีที่ได้พัฒนาขึ้นมานี้ จะให้ประโยชน์ในแง่ของการเสนอวิธีวิทยาที่ชุมชน
จะสามารถน าไปใช้ประเมินสภาวการณ์จริงของชุมชน ว่าเป็นอย่างไร มีมิติใดบ้างที่จัดว่ามีความ
เข้มแข็ง มิติใดบ้างที่ยังคงอ่อนแอ และสามารถเสนอทางเลือกให้แก่ชุมชนในแง่ของการ
ปรับเปลี่ยนเงื่อนไข (หากเป็นไปได้) และปรับเปลี่ยนกระบวนการเพ่ือน าไปสู่การสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน ส่วนการเลือกหรือการแสวงหาทางออก เป็นสิ่งที่ชุมชนจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจ  
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การปฏิบัติ/ผลที่ได้ 
การน าเสนอผลงานวิจัยได้น าเสนอเป็นสองเล่ม (๑) ทฤษฎีฐานรากในเรื่อง 

ความเข้มแข็งชุมชน (๒) ดัชนีความเข้มแข็งของชุมชน : ความกลมกลืนระหว่างทฤษฎีฐานราก
กับข้อมูลเชิงประจักษ์  

(ศึกษาเพ่ิมเติมจากหนังสือทั้ง ๒ เรื่อง ทีมวิจัยคือ นภาภรณ์  หะวานนท์,  
เพ็ญสิริ  จีระเดชากุล, สุรวุฒิ  ปีดไทสง, น าชัย  ศุภฤกษ์ชัยสกุล, ปานจักร  เหล่ารัตนวรพงษ์ 
สนับสนุนโดย สกว.) 

๒.๒.๑๓ ชุดเครื่องมือทางสังคมในการขับเคลื่อนงานพัฒนาอย่างบูรณาการเชิงพ้ืนที่ 
(พ.ศ. ๒๕๕๒) 

สรุปแนวคิด 
การพัฒนาอย่างบูรณาการเชิงพ้ืนที่ (area-based development) เป็นอีก

ทางเลือกหนึ่งในการขับเคลื่อนงานพัฒนาเป็นทิศทางที่สังคมไทยและโลกให้ความสนใจ 
รวมทั้งมีการปฏิบัติงานจริงในหลายระดับมาเป็นเวลานานพอสมควรเพียงแต่ค าว่า “เชิงพ้ืนที่” 
อาจมีขอบเขตต่างกันไป เช่น ต าบล จังหวัด กลุ่มจังหวัด ลุ่มน้ า เป็นต้น ส าหรับในประเด็น  
เรื่องสุขภาพนั้นมีการน าเสนอแนวคิดเรื่องการบูรณาการเชิงพ้ืนที่ด้วยเช่นกันโดยองค์การ  
อนามัยโลกเสนอแนวคิดเรื่อง การสร้างสรรค์เชิงพ้ืนที่ (community-based initiative: CBI) 
แนวคิดดังกล่าวมีฐานคิดว่าสุขภาพและความยากจนนั้นจะหนุนเสริมซึ่งกันและกัน การที่สังคมใด
จะสร้างให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั้นจะต้องไปจัดการกับสาเหตุของสุขภาพ (health determinant) 
ทุกประการและจะตอ้งสนบัสนุนให้ปัจเจก ครอบครัวและชุมชนมีการด ารงชีวิตที่พอเพียง (self-
sufficiency) และพ่ึงตนเองได้ (self-reliance) โดยผ่านการพัฒนาที่บูรณาการและรอบด้าน 
(integrated and comprehensive development)  

คุณลักษณะที่ส าคัญของงานพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ก็คือ การน าภาคส่วนต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ มีการระดมทุน
หรือบูรณา การงบประมาณ การมีภารกิจที่แตกต่างหลากหลายที่มิได้มุ่งแก้ปัญหาเพียงอย่างเดียว 
แต่อาจท าอย่างอื่นด้วย เช่น การสร้างเครือข่าย การพัฒนาศักยภาพคน การสร้างและพัฒนา
ความรู้ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามการด าเนินการดังกล่าวต้องมีขอบเขตพ้ืนที่ปฏิบัติการที่ชัดเจน 
และเน้นการปรับปรุงนโยบายสาธารณะของท้องถิ่น ให้สัมพันธ์กับความต้องการของพ้ืนที่ 
รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้พ้ืนที่มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นอีกด้วย (ธีรเดช  ฉายอรุณ, ๒๕๕๒) 

ยุทธศาสตร์ส าคัญที่ใช้ในงานพัฒนาเชิงพ้ืนที่มี ๘ ประการ ได้แก่ (๑) การบริหาร
จัดการ (ภายในและเครือข่าย) (๒) การพัฒนาศักยภาพโดยเฉพาะศักยภาพในการร่วมมือกัน 
(collaborative capacity) (๓) ระบบข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (๔) การสื่อสาร
เพื่อการเปลี่ยนแปลงผ่านพ้ืนที่สาธารณะ (๕) การพลิกฟ้ืน (regeneration) สิ่งดีงามของพ้ืนที่ 
มาเพ่ือประยุกต์ใช้กับปัญหา (๖) การพัฒนาเครือข่าย (๗) การมีพ้ืนที่ปฏิบัติการทางสังคม 
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(social lab) (๘) การติดตามประเมินผล การน ายุทธศาสตร์ดังกล่าวไปขับเคลื่อนงานพัฒนา
น้ันมักจะต้องใช้เครื่องมือทางสังคมหลายประเภทประกอบกัน   

รูปแบบ/องค์ประกอบ 
เครื่องมือทางสังคม (social technique) หมายถึง เงื่อนไขหรือกลไกที่ท าให้คน

มีปฏิสัมพันธ์กัน จนเมื่อท าเป็นพลวัตแล้วจะท าให้สภาวะแห่งปัญหานั้นค่อย  ๆ คลายไป 
หรือพัฒนาขึ้นจนเป็นระบบสังคมนั้น ๆ เข้าสู่ความสมดุลอีกครั้ง แม้ว่าเครื่ องมือทางสังคม 
ที่มีอยู่จ านวนมากนั้น จะมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเฉพาะที่แตกต่างออกไป หากแต่เมื่อมอง
ในภาพรวมแล้วย่อมมีส่วนร่วมกันบ้าง โดยทั่วไปแล้ว เครื่องมือทางสังคมนั้นจะมีวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายหลัก ๒ ประการ คือเป้าหมายเพื่อการพัฒนาและเป้าหมายเพื่อการเรียนรู้ (ธีรเดช  
ฉายอรุณ, ๒๕๕๑ : ๒๑-๒๕) 

งานพัฒนาที่ มุ่ งสร้างเสริมสุขภาวะหรือสร้างสุขให้กับสังคมที่ ด าเนินงาน 
ผ่านหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ส่วนใหญ่จะให้ 
ความสนใจกับการปฏิบัติเพ่ือการแก้ไข ผ่อนคลายปัญหาทุกข์ร้อนของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก
มากกว่าการมุ่งพัฒนาส่งเสรมิการเรียนรู้ และมิได้ระบุถึงเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการขับเคลื่อน
ไว้อย่างชัดเจนแต่มักระบุเป็นแนวทางการด าเนินงานกว้าง  ๆ อย่างไรก็ดี พบว่าเครื่องมือ 
ทางสังคมที่ถูกใช้ในโครงการพัฒนาเหล่านี้มักมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาเป็นหลัก 

การปฏิบัติ/ผลที่ได้  
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้ 

และพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนงานสร้างสุขในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง ๒๖ จังหวัด ซึ่ง สสส.  
ให้งบประมาณสนับสนุนคณะวิจัยจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
(มี.ค. ๒๕๕๒) มีการน าเสนอตัวอย่างเครื่องมือทางสังคมที่ช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อน 
งานพัฒนาในลักษณะบูรณาการเชิงพื้นที่โดยสังเขป โดยจัดหมวดหมู่ของเครื่องมือ จ าแนกตาม
วงจรพัฒนา ดังนี้ 

เครื่องทางสังคมในระยะเตรียมการ ได้แก่ แผนที่ทางสังคม/แผนที่ทุนทางสังคม 
การประชุมปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ (AIC) สุนทรียสนทนา/สานเสวนา 
(dialogue) สุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry : AI) ชุดความรู้ขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะ 
(issue book) แผนที่ผลลัพธ์ 

เครื่องมือสังคมในระยะด าเนินการและระยะสิ้นสุดงาน ได้แก่ เครื่องมือในการ
ถอดบทเรียน การประเมินผลแบบเสริมพลัง (Empowerment Evaluation)  

ข้อควรค านึงในการใช้เครื่องมือทางสังคมให้ประสบความส าเร็จควรค านึงถึง
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ประกอบด้วย ได้แก่ (๑) เครื่องมือทางสังคมแต่ละชนิดต่างมีฐานคิด หลักการ 
วัตถุประสงค์ และกติกาที่แตกต่างกัน ดังนั้นการจะเลือกใช้ เครื่องมือทางสังคมชนิดใด 
ผู้ใช้ควรท าความเข้าใจให้ถ่องแท้และมีหลักการในการเลือก ได้แก่ ความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรมกับวัตถุประสงค์หลักการและกติกาจองเครื่องมือ ความรู้  



- ๗๕ - 
 

ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือที่มีต่ อเครื่องมือชนิดนั้น ๆ 
(๒) การเตรียมการ (๓) ผู้ด าเนินการประชุมหรือวิทยากรกระบวนการ (facilitator) มีบทบาท
ส าคัญ จึงต้องมีทั้งคุณลักษณะเฉพาะที่ดีและมีความสามารถเชิงสมรรถนะทางด้านต่าง ๆ  
(๔) หัวใจของการใช้เครื่องมือทางสังคมใด ๆ คือ ทั้งผู้ใช้เครื่องมือและผู้เข้าร่วมกระบวนการนั้น 
ต้องมีความต้องการที่เหมือนกันคือ “อยากเรียนรู้” จะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมได้มากกว่า 
ความอยากรู้เทคนิค/เครื่องมือใหม่ ๆ อันจะน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้เครื่องมือที่สอดคล้อง
กับเป้าประสงค์ของงาน  

(ศึกษาเพ่ิมเติมได้จาก หนังสือ : ชุดเครื่องมือทางสังคมในการขับเคลื่อน 
งานพัฒนาอย่างบูรณาการเชิงพ้ืนที่โดย ณภัทร  ประภาสุชาติ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล) 

๒.๒.๑๔ กรอบวิธีการศึกษาและถอดบทเรียนปฏิบัติการชุมชน (โดย ขนิษฐา  นันทบุตร
และคณะ สนับสนุนโดย สสส. ธ.ค. ๒๕๕๒) 

สรุปแนวคิด 
หลักสูตรการศึกษาและถอดบทเรียนชุมชน เป็นเครื่องมือส าคัญในการ 

เปิดศักยภาพของชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการค้นหาทุนทางสังคมของชุมชนอันเป็นกลุ่ม
ปฏิบัติการของชาวบ้านที่มุ่งสร้างปฏิบัติการเพ่ือท าให้คุณภาพชีวิต การด าเนินชีวิตของตน  
และเพ่ือนบ้านเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้ งนี้องค์กร หน่วยงานที่มีปฏิบัติการในพ้ืนที่  
ผู้น า แกนน ากลุ่มปฏิบัติการ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน องค์กร  
ภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางฝึกฝนทักษะการศึกษา  
และถอดบทเรียนชุมชน และการคิดวิเคราะห์ให้เห็นและรับรู้ข้อมูลที่แสดงศักยภาพคนในชุมชน 
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มปฏิบัติการและชุมชน และปัญหา  
อันเป็นเหตุให้การด าเนินชีวิตของประชาชนมีข้อจ ากัด เรียนรู้เหตุปัจจัยของปัญหาและการ
พัฒนาปฏิบัติการใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความสุขแก่ประชาชน ตลอดจนมุ่งหวังให้เกิดการคิดวิเคราะห์
ร่วมกัน เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งการคิดการปฏิบัติการต่าง ๆ 
ของผู้เกี่ยวข้องด้วย อันน าไปสู่การสร้างแผนพัฒนาต าบลต่อไป 

รูปแบบ/องค์ประกอบ 
ฐานคิดของหลักสูตร คือ การน าใช้กระบวนการวิจัยของชาวบ้านอันมีที่มา 

จากวิถีการอยู่ร่วมกันของชาวบ้านในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและเทียบเคียงได้กับวิธีวิจัย 
ของนักวิชาการ กระบวนการศึกษาและถอดบทเรียนชุมชนนี้ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน ได้แก่ 

๑) สร้างทีมนักวิจัยพ้ืนที่โดยมีการค้นหา คัดเลือก ให้ได้ทีมนักวิจัยต าบลและทีม
นักวิจัยหมู่บ้าน 

๒) การฝึกอบรมการศึกษาและถอดบทเรียนชุมชน ประกอบด้วย ๔ ปฏิบัติการ 
คือ (๑) เรียนรู้สถานการณ์ต าบล (๒) เรียนรู้โครงสร้างและศักยภาพต าบล  (๓) วิเคราะห์ 
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และสังเคราะห์ปัญหาชุมชน ประเด็นการพัฒนาและศักยภาพชุมชน  (๔) วางแผนการศึกษา 
และถอดบทเรียนชุมชน 

๓) เวทีสอบทาน เพ่ิมเติมและเรียนรู้ 
การปฏิบัติ/ผลที่ได้ 
มีการน าไปใช้อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะการขับเคลื่อน “ต าบลสุขภาวะ”  

ที่สนับสนุนโดย สสส. รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
ของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดย ๕๔ แม่ข่าย ๔ ศูนย์ประสานงาน และ ๖ ศูนย์ 
(ทีม) สนับสนุนวิชาการ  

(ศึกษาเพ่ิมเติมได้จาก หนังสือ : กรอบวิธีการศึกษาและถอดบทเรียนปฏิบัติการ
ชุมชน (ขนิษฐา  นันทบุตร และคณะ ธ.ค. ๒๕๕๒)) 

๒.๒.๑๕ โครงการ “การขับเคลื่อนงานแผนชีวิตชุมชนเพ่ือการยกระดับหมู่บ้าน/
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นต าบลยุทธศาสตร์การพัฒนา” โดยเครือข่ายแผนชีวิตชุมชน
พ่ึงตนเอง ๔ ภาค (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔) 

สรุปแนวคิด 
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามกระบวนการของการจัดท าแผนชีวิตชุมชน

พ่ึงตนเอง เกิดจากการรวมพลังของประชาชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ มาร่วมคิดร่วมท าร่วมจัดท าแผน 
เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคมและลดความยากจนด้วยตนเอง จนเกิดการพ่ึงพาตนเอง  
และน าไปสู่การจัดการชุมชนด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังมีการประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
มาเป็นภาคีร่วมพัฒนาหนุนเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งที่พ่ึงตนเองอย่างมีศักดิ์ศรี จึงถือว่า
เป็นนวัตกรรมใหม่ทางสังคม 

เครือข่ายแผนชีวิตชุมชนพ่ึงตนเอง ๔ ภาคมีกระบวนการพัฒนาการจัดท า
แผนชีวิตชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ยุคที่ ๑ “แผนชีวิตชุมชนโดยชุมชนเพ่ือชุมชน” เป้าหมาย 
๒๒๒ ต าบล ยุคที่  ๒ “การจัดการความรู้และขยายผลแผนชุมชนเอาชนะปัญหา 
ความยากจน” เป้าหมาย ๒ ,๐๐๐ ต าบล ยุคที่ ๓ “การจัดท าแผนชุมชนเชิงคุณภาพ 
เพ่ือขยายผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” เป้าหมาย ๗,๐๐ หมู่บ้าน 
ยุคที่ ๔ “การพัฒนายกระดับพ้ืนที่ปฏิบัติการแผนชุมชนเชิงคุณภาพแบบบูรณาการ” 
เป้าหมาย ๑๕๒ ต าบล โครงการการขับเคลื่อนงานแผนชีวิตชุมชน “ยกระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
แห่งการเรียนรู้สู่ต าบลยุทธศาสตร์การพัฒนา” พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๓๕ มีเป้าหมาย ๔๓๕ ต าบล
โดยเป้าหมายระยะที่ ๑ ป ี๒๕๕๓-๒๕๕๔ จ านวน ๑๕๒ ต าบล การด าเนินงานในช่วง ๖ เดือนแรก
ได้มีการสรุปผลงานเมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๓  

รูปแบบ/องค์ประกอบ 
เป็นโครงการที่ใช้หลักการแผนชีวิตชุมชนสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ชุมชน 

ได้จัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการปรับใช้กระบวนการ 
แผนชีวิตชุมชน ๑๐ ขั้นตอนเพ่ือยกระดับหมู่บ้าน/ชุมชนให้เป็นต าบลยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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ให้เกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบคลุมวิถีชีวิตชุมชน การพัฒนาแกนน าชุมชน การจัดการ
ความรู้ การสื่อสารสาธารณะ การเชื่อมประสานภาคี และเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานแผนชีวิตชุมชนเชิงคุณภาพ  ประกอบด้วย  
๔ ยุทธศาสตร์ได้แก่ (๑) การขับเคลื่อนต าบลยุทธศาสตร์การพัฒนาและจังหวัดบูรณาการ  
(๒) การพัฒนา/ยกระดับเพิ่มขีดความสามารถแกนน าทุกระดับ (๓) การจัดการความรู้และการ
สื่อสารสาธารณะ (๔) การเชื่อมประสานภาคีและการพัฒนายกระดับขบวนองค์กรชุมชน 
สู่การบริหารจัดการที่ดี 

การปฏิบัติ/ผลที่ได้ (๖ เดือนแรกของโครงการ) 
๑) การขับเคลื่อนต าบลยุทธศาสตร์การพัฒนาและจังหวัดบูรณาการ (๑) ต าบล

ที่ได้รับการคัดสรรเพ่ือพัฒนาให้เป็นต าบลยุทธศาสตร์ฯ จ านวน ๑๕๒ ต าบลจาก ๗๓ จังหวัด 
ประกอบด้วยภาคเหนือ ๓๐ ต าบล ภาคอีสาน ๓๘ ต าบล ภาคกลางตอนบนและตะวันตก  
๓๒ ต าบล ภาคกรุงเทพ ปริมณฑลและตะวันออก ๒๔ ต าบล ภาคใต้ ๒๘ ต าบล ทั้งนี้มีการ
เตรียมความพร้อมต าบลทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ การมีแผนงานโครงการขับเคลื่อน เป็นต้น มีการ
เชื่อมประสานภาคีองค์กรต่าง ๆ (๒) จังหวัดบูรณาการที่ได้รับการคัดสรร ได้แก่ จังหวัดพัทลุง 
(ภาคใต้) จังหวัดน่าน/พิษณุโลก (ส ารอง) (ภาคเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา (ภาคอีสาน) จังหวัด
ราชบุรี/ฉะเชิงเทรา (ส ารอง) (ภาคกลาง) ทั้งนี้มีการเตรียมความพร้อมโดยการประชุมท าความเข้าใจ
หน่วยงานองค์กรระดับจังหวัด 

๒) การพัฒนา/ยกระดับเพ่ิมขีดความสามารถแกนน าทุกระดับ  (๑) อบรม 
เพ่ิมศักยภาพแกนน าแผนชีวิตชุมชนพ่ึงตนเองและการพัฒนากระบวนการแผนฯ ๔ ภาค 
ระหว่างเดือน เม.ย. ๒๕๕๓-มิ.ย. ๒๕๕๓ จ านวน ๔๐๐ คน (๒) พัฒนาหลักสูตร ๒ หลักสูตร
เพื่อใช้ในการพัฒนาแกนน าแผนชีวิตชุมชน ได้แก่ หลักสูตรการจัดท าแผนชุมชน ๑๐ ขั้นตอน 
เป็นหลักสูตรร่วมของโรงเรียนนักปกครองท้องที่จังหวัด และหลักสูตรพัฒนาแกนน าทุกระดับ
เป็นหลักสูตรกลางร่วมในการพัฒนาคน 

๓) การจัดการความรู้และการสื่อสารสาธารณะ จัดท าคู่มือด าเนินการโครงการ 
ชุดองค์ความรู้ การพัฒนาการจัดการความรู้ การสื่อสารสาธารณะ (สื่อทีวีดาวเทียม) 

๔) การเชื่อมประสานภาคีและการพัฒนายกระดับขบวนองค์กรชุมชนสู่การ
บริหารจัดการที่ดี การประสานความร่วมมือและออกแบบแนวทาง/ข้อตกลงในการท างาน
ร่วมกันของเครือขา่ยแผนฯ และภาคีจนเกิดการขับเคลื่อนรูปธรรมตา่ง ๆ ใน ๙ หน่วยงาน ได้แก่ 
กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมพัฒนาชุมชน ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สภาพัฒนาการเมือง สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (พอช.)  
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(ศึกษาเพ่ิมเติมได้จาก หนังสือ : โครงการ “การขับเคลื่อนงานแผนชีวิตชุมชน
เพื่อการยกระดับหมู่บ้าน/ชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นต าบลยุทธศาสตร์การพัฒนา” โดยเครือข่าย
แผนชีวิตชุมชนพ่ึงตนเอง ๔ ภาค (พ.ศ. ๒๕๕๔)) 

๒.๒.๑๖ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่กับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 
๗+๑ ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕) 

สรุปแนวคิด 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ได้ประมวลกิจกรรม 

ของแหล่งเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการสุขภาวะ ๔ มิติ (แม่ข่าย) ที่ส่งผลกระทบต่อการ
ยกกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนท้องถิ่นออกมาเป็น ๗ กลุ่มนโยบายสาธารณะ 
๘๔ ข้อเสนอ ซึ่งเป็นทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นที่น าไปใช้ขับเคลื่อน 
และผลักดันสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ได้อย่างกว้างขวาง โดยผ่านกระบวนการสร้างความเข้าใจ  
และความตระหนักในเวทีนโยบายสาธารณะระดับภูมิภาค และเวทีฟ้ืนพลังชุมชนท้องถิ่น  
สู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย จนเกิดเป็น “ปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  
๗ นโยบายสาธารณะ ๘๔ ข้อเสนอ ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่” เมื่อวันที่ ๓ มี.ค. พ.ศ. 
๒๕๕๕ ซึ่งสมาชิกของเครือข่ายฯ ได้ใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนในแต่ละพ้ืนที่ทั้งระดับต าบล 
เครือข่ายและจังหวัด 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดย ๕๔ แม่ข่าย ๔ ศูนย์
ประสานงาน และ ๖ ศูนย์ (ทีม) สนับสนุนวิชาการ ได้ทบทวนบทเรียนจากพ้ืนที่และข้อมูล 
ทางวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะทั้ง ๗ ประเด็น ๘๔ ข้อเสนอโดยมีการ
วิเคราะห์ถึงผลลัพธ์และผลกระทบต่อการลดปัจจัยเสี่ยงและการจัดการตนเองด้ านสุขภาพ 
โดยชุมชนท้องถิ่นใน ๘ ด้านที่มีเป้าหมาย “ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่” ให้เป็นฐานของการ
ร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่ ซึ่งได้พัฒนาและปรับปรุงมาเป็น ๗+๑ นโยบายสาธารณะ  
๙๓ ข้อเสนอ ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ เข้าสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนจังหวะก้าว
การขับเคลื่อนของเครือข่ายฯ” ใน ๙ กลุ่มจังหวัด มีสมาชิกเข้าร่วมกว่า ๘,๐๐๐ คน พร้อมทั้ง 
ได้ร่วมลงมติเพ่ือจัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอที่หากน าไปปฏิบัติในพ้ืนที่ของแต่ละ 
กลุ่มจังหวัด จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ต่อไปได้  

รูปแบบ/องค์ประกอบ 
นโยบายสาธารณะเพ่ือร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ๗+๑ กลุ่ม ได้แก่  

(๑) นโยบายสาธารณะด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม (๑๐ ข้อเสนอ)  
(๒) นโยบายสาธารณะด้านการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน (๑๒ ข้อเสนอ) (๓) นโยบาย
สาธารณะด้านการเกษตรกรรมยั่งยืน (๑๔ ข้อเสนอ) (๔) นโยบายสาธารณะด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๑๐ ข้อเสนอ) (๕) นโยบายสาธารณะด้านการเรียนรู้ 
ของเด็กและเยาวชน (๑๐ ข้อเสนอ) (๖) นโยบายสาธารณะด้านการดแูลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน 
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(๑๓ ข้อเสนอ) (๗) นโยบายสาธารณะด้านการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่น (๘ ข้อเสนอ) 
(๘) นโยบายสาธารณะด้านการลงทุนด้านสุขภาพโดยชุมชน (๑๑ ข้อเสนอ) 

การปฏิบัติ/ผลที่ได้ 
เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เป็นการรวมตัวของพ้ืนที่ในระดับต าบล

และระดับจังหวัดที่มีเป้าหมายเพ่ือร่วมสร้างพ้ืนที่ของตนเองให้เป็นต าบลน่าอยู่ โดยเครือข่าย 
มีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ร่วมกันและผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะระดับต าบล เครือข่าย 
และจังหวัด รวมถึงการมีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนและรณรงค์ ให้มีการกระจายอ านาจ  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคืนอ านาจให้ชุมชน 

แหล่งเรียนรู้เป็นจุดที่รวบรวมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชน 
อันอาจเกิดจากการรวมตัวขององค์กรชุมชน นโยบายของภาครัฐ หรือการร่วมกันระหว่าง
องค์กรชุมชนกับภาครัฐที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาหรือการพัฒนานวัตกรรมในชุมชน  
เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยมีกระบวนการคิด การปฏิบัติการจริง การเรียนรู้
และสั่งสมชุดประสบการณ์ในการพัฒนา จนได้รับการยอมรับจากประชาชนในพ้ืนที่ ภาคี  
และหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีวิทยากร (แกนน า ผู้น า ผู้น าการเปลี่ยนแปลง) ที่สามารถถ่ายทอด
และบอกเล่าประสบการณ์ให้กับผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ รวมถึงการแสดงให้เห็นถึงระบบบริหารจัดการ
แหล่งเรียนรู้เพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้ 

ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการสุขภาวะ ๔ มิติหรือ “แม่ข่าย” เป็นพ้ืนที่ระดับต าบล
ในเขตรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ที่มีกระบวนการค้นหาทุนและศักยภาพ 
โดยการวิจัยชุมชนแบบเร่งด่วน มีการระบุชัดเจนถึงทุนที่มีศักยภาพในการท าหน้าที่เป็น  
“แหล่งเรียนรู้” มีการพัฒนาผู้รู้และแกนน าของแหล่งเรียนรู้ให้มีขีดความสามารถในการสร้าง
การเรียนรู้กันภายในพ้ืนที่ของตนเองและสมาชิกเครือข่าย มีกระบวนการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ให้กับสมาชิกเครือข่าย และท าหน้าที่เป็นกลไกบริหารจัดการเครือข่าย รวมถึงการ 
ท าหน้าที่เป็นกลไกในการกระตุ้นให้เครือข่ายมีกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ
ที่มีการประกาศปฏิญญาร่วมกัน  

(ศึกษาเพ่ิมเติมได้จาก หนังสือ : ๗+๑ นโยบายสาธารณะ ร่วมสร้างประเทศไทย
ให้น่าอยู่ ๘๘ ข้อเสนอ (ปฏิบัติการ) โดยเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ สนับสนุนโดย สสส.) 

๒.๒.๑๗ พ้ืนที่สุขภาวะเพ่ือชุมชน (Healthy Space) ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือ
ด้านกลไกสนับสนุนทางวิชาการ เพ่ือน าสู่การสร้างพ้ืนที่สุขภาวะ ระหว่างสถาบันอาศรมศิลป์ 
และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

สรุปแนวคิด 
เป็นโครงการที่มุ่งสร้างกลไกสนับสนุนทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์คือ การบูรณาการ

งานพ้ืนที่สุขภาวะเข้าสู่ระบบการศึกษาของสถาบัน ร่วมทดลองกระบวนการพัฒนาสุขภาวะ
ต้นแบบ และสุดท้ายสนับสนุน ผลักดันให้แผนและผัง น าไปสู่การปฏิบัติ การจัดเก็บบันทึก
ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อใช้ในการพัฒนานโยบายสาธารณะและน าสู่การสร้างผลกระทบกับสังคม 
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“พ้ืนที่สุขภาวะ” หมายถึง พ้ืนที่สรรสร้าง ซึ่งค าว่าสรรสร้างก็ไม่ได้หมายถึง 
การปล่อยให้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่ต้องเป็นการตั้งใจออกแบบให้เป็นพ้ืนที่ที่ดี ต้องผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมจากเจ้าของพื้นที่ที่จะเป็นฝ่ายบอกว่า อยากให้พื้นที่นั้นมีหน้าตาหรือการ
ใช้ประโยชน์อย่างไร เพราะในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์เรื่องสุขภาพในประเทศไทยมีความ
รุนแรงขึ้นทุกวัน ปัญหาใหญ่ที่พบทั้งในไทยและทั่วโลกก็คือ โรคที่เกิดจากพฤติกรรมของเราเอง
ที่เรียกกันว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD : Non Communicable Disease) พฤติกรรมดังกล่าว 
มีสาเหตุเบื้องลึกมีทั้งเรื่องโครงสร้างเชิงสังคม เศรษฐกิจ การว่างงาน และที่ส าคัญคือการมี
สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อให้คนมีพฤติกรรมดี จึงเป็นที่มาของการที่ สสส. ให้ความส าคัญกับเรื่อง
พ้ืนที่สุขภาวะเรื่อยมาตั้งแต่ ปี ๒๕๔๙ จนถึง ปี ๒๕๕๕ ท่ีคณะกรรมการกองทุน สสส. มีมติ 
ให ้สสส. พัฒนาเรื่องพ้ืนที่สุขภาวะเป็นยุทธศาสตร์อย่างจริงจังโดยเน้นการท างานร่วมกับชุมชน
กับคนในพ้ืนที่ และที่ส าคัญคือสร้างพ้ืนที่เครือข่ายภาคีให้ท าเรื่องพ้ืนที่สุขภาวะ ให้เกิดเป็นพลัง
ที่สร้างผลกระทบได้จริงนับแต่น้ันมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ จะมีงานต่อยอดอีก ๓ เรื่องได้แก่  
(๑) การหาเครื่องมือวัดผลว่าพ้ืนที่สุขภาวะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงได้จริงในเชิงสุขภาพ  
และสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมได้อย่างไร (๒) การถอดบทเรียนพ้ืนที่สุขภาวะซึ่งมีมิติ 
ด้านจิตวิญญาณของคนท างานจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีกับพ้ืนที่อื่นให้สามารถน าไปต่อยอดได้
โดยไม่ต้องเริ่มจากการนับหนึ่ง (๓) การท าให้พ้ืนที่สุขภาวะของชุมชนเชื่อมกับมิติของเศรษฐกิจ
ชุมชน โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะท าให้ความเป็นพ้ืนที่สุขภาวะมีคุณค่าและยั่งยืนขึ้น 

สถาบันอาศรมศิลป์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลก าไร ก่อตั้งขึ้น
จากประสบการณ์การฝึกหัดครูและการจัดการศึกษาที่ลึกซึ้งและเข้มข้นกว่าหนึ่งทศวรรษ  
ของโรงเรียนรุ่งอรุณ และประสบการณ์ด้านสถาปัตยกรรมเพ่ือชุมชนและสิ่งแวดล้อมของอดีต
ผู้บริหารเครือแปลนกว่าสองทศวรรษ ด้วยความตั้งใจในการมุ่งประกอบการเพ่ือสร้างการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยการสนับสนุนด้านบุคลากร เงินทุน ที่ดิน จากมูลนิโรงเรียนรุ่งอรุณ 
มูลนิธิสานแสงอรุณและมูลนิธิญมาลุดดีน ซึ่งได้รับการรับรองวิทยาฐานะจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษา 
ที่พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้น าแห่งการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีวุฒิภาวะ
แห่งความเป็นบัณฑิตผู้ปรับแก้ที่ใจตนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะการท างานเพ่ือสาน
เครือข่ายแห่งการเรียนรู้ และด าเนินชีวิตประกอบสัมมาชีพ เพ่ือให้ตน ครอบครัว ชุมชน 
และสังคมมีความเจริญก้าวหน้าและสันติสุข ปัจจุบันสถาบันอาศรมศิลป์ มีหลักสูตรการเรียนการสอน 
๓ สาขา คือ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาผู้ประกอบการทางสังคม
ซึ่งเน้นการสอนแบบองค์รวม (Holistic Education) การเรียนบนฐานการงาน (Work-based 
learning) การสร้างชุมชนการเรียนรู้ (Professional Learning Community-PLC) และการ
ฝึกฝนทักษะการย้อนมองตนเอง ปรับแก้ที่ใจตน (Self-Reflection) เป็นตัวอย่างเครื่องมือ 
ที่สถาบันฯ ใช้อยู่ในวิถีการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
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รูปแบบ/องค์ประกอบ 
โครงการพัฒนาความร่วมมอืดา้นกลไกสนบัสนุนทางวิชาการ เพ่ือน าสู่การสรา้งพ้ืนที่

สุขภาวะ (Healthy Space) ระหว่างสถาบันอาศรมศิลป์ และส านักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เริ่มในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ครอบคลุมตั้งแต่ การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพ
และปัญหาของพ้ืนที่เบื้องต้น กระบวนการพัฒนาพ้ืนที่ร่วมกับชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
อย่างยั่งยืน การพัฒนาแผนและผังกายภาพที่เหมาะสมตรงความต้องการ และส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมสุขภาพในมิติต่าง ๆ การสนับสนุนและผลักดันให้แผนและผังสู่การน าไปปฏิบัติ  
การจัดเก็บบันทึกข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือใช้ในการพัฒนานโยบายสาธารณะและน าสู่การสร้าง
ผลกระทบ เป็นต้น 

การด าเนินงานแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ 
๑) ผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจในการท างานพ้ืนที่สุขภาวะ เพ่ือน าไป

ขยายผลการท างานร่วมกับชุมชนต่าง ๆ โดยสถาบันจะให้สร้างหลักสูตรการส ารวจชุมชน 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงมาวิเคราะห์หาศักยภาพ ปัญหาของพ้ืนที่ 

๒) การสร้างพ้ืนที่ต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ 
๓) การจัดเก็บบันทึกข้อมูลเชิงประจักษ์ ถอดเป็นองค์ความรู้เพ่ือน าสู่การสร้าง

ผลกระทบกับสังคม 
การปฏิบัติ/ผลที่ได้ 
มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ครอบคลุมการด าเนินงานทั้ง ๓ ด้านและสรุป

บทเรียนเป็นหนังสือเพ่ือถ่ายทอดการด าเนินงานตามโครงการตลอดระยะเวลา ๓ ปี ผ่านผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องมากมาย ทั้งหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาผู้ประกอบการสังคม สตูดิโอ
สถาปนิกชุมชน ชุมชนที่ร่วมเรียนรู้และฝ่ายวิชาการ ดังนี้ 

๑) การสะท้อนความคิดเห็นต่อพ้ืนที่สุขภาวะจากการท างานของสถาบัน 
อาศรมศิลป์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย ได้แก่ คุณสุรชัย รักษาชาติ  
นักวิชาการบางกอกฟอรั่ม ศ.พิเศษ ดร.นพ.ส าเริง  แหยงกระโทก ประธานมหาวิชชาลัยชุมชนย่าโม 
รศ.ดร.เนาวรัตน์  พลายน้อย หัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.เอนก  นาคะบุตร ประธานสาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม 

๒) น าเสนอ “หลักสูตรนักส ารวจชุมชนเพ่ือสุขภาวะ” ภายใต้แนวคิด  
การส ารวจชุมชนโดยคนในชุมชน โดยหลักสูตรระยะสั้น ๑ ภาคการศึกษาประกอบด้วย ๓ หมวด 
ได้แก่ (๑) การส ารวจข้อมูลด้านกายภาพของชุมชนอย่างบูรณาการ (๒) การส ารวจทางด้านสังคม
และเศรษฐกิจ (๓) การเพิ่มทักษะด้านการสื่อสาร 

๓) จัดเวทีเสวนา Healthy Space เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนา
พ้ืนที่สุขภาวะชุมชน โดยมีการน าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างพ้ืนที่ต้นแบบและพ้ืนที่เกิดใหม่ 
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๔) ตัวอย่างพ้ืนที่สุขภาวะต้นแบบ ๔ พ้ืนที่ ได้แก่ ชุมชนริมน้ าจันทบูร วัฒนธรรม
น าการค้าบนพ้ืนที่สุขภาวะ, ชุมชนเขาทอง พ้ืนที่สุขภาวะเพื่อสังคมสูงวัย, กาญจนบุรี ปั่นเมือง
จักรยานสู่พื้นที่สุขภาวะ, วัดท่าพูด เรียนรู้ภูมิปัญญารักษาพิพิธภัณฑ์ 

๕) ตัวอย่างข้อมูลการส ารวจชุมชนเพื่อสุขภาวะ ๑๐ พ้ืนที่ 
๖) การถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรส ารวจชุมชนเพ่ือสุขภาวะ 
(ศึกษาเพ่ิมเติมได้จาก หนังสือ  : เรื่อง พ้ืนที่สุขภาวะเพ่ือชุมชน (Healthy 

Space) ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านกลไกสนับสนุนทางวิชาการเพ่ือน าสู่การสร้าง
พ้ืนที่สุขภาวะ (Healthy Space) ระหว่างสถาบันอาศรมศิลป์และส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)) 

๒.๒.๑๘ แผนยุทธศาสตร์รวมแสงเลเซอร์สนับสนุนระบบสุขภาวะชุมชน ในสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ/สถาบัน
ชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI)) 

สรุปแนวคิด 
ในรายงานผลการวิจัยประกอบการจัดท าข้อเสนอ แผนยุทธศาสตร์รวมแสง

เลเซอร์ สนับสนุนระบบสุขภาวะชุมชน ในที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. 
๒๕๕๖ ระบุว่า ปัจจุบันมีหน่วยงานและองค์กรภาคีส่วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างให้ความส าคัญกับการสนับสนุนการพัฒนา 
ในระดับชุมชนกันเป็นจ านวนมาก ซึ่งจากการประมวลผลข้อมูลพบว่า การด าเนินงานพัฒนา
ระบบสุขภาวะชุมชนหรือชุมชนเข้มแข็งในด้านต่าง ๆ อาจแบ่งตามวัตถุประสงค์หลักในการ
พัฒนาเป็น ๒ ด้าน คือ ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มีหน่วยงาน
และองค์กรจ านวนอย่างน้อย ๔๖ หน่วยงาน ที่มีบทบาทสนับสนุนชุมชนในรูปแบบวิธีการ 
ที่หลากหลาย 

เมื่อดูในภาพรวม งานสนับสนุนชุมชนของหน่วยงานระดับชาติที่มีจ านวน
มากมายเช่นนี้ เครือข่ายและขบวนการชุมชนเข้มแข็งทั่วประเทศ ก็น่าจะเกิดการขยายตัวไปได้
อย่างรวดเร็วมาก แต่ในความเป็นจริงกลับพบข้อจ ากัดของหน่วยงานอย่างหนึ่ง ที่ท าให้  
ไม่สามารถร่วมมือกันได้จริง และบ่อยครั้งก็มีปัญหาความซ้ าซ้อน กล่าวคือ หน่วยงานภาคี  
แต่ละองค์กรต่างยึดภารกิจและเป้าหมายที่ต้องด าเนินงานของตนเอง และตัวชี้วัดเฉพาะองค์กร 
(Key Performance Indicator : KPI) ที่จะต้องถูกประเมินผลงานอันแตกต่างกันไป 

ดังนั้น แม้ในระยะที่ผ่านมา องค์กรต่าง ๆ จะเห็นความส าคัญและมีความยอมรับ
ในทางหลักการร่วมกันว่าการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการสนับสนุนชุมชนเป็นเรื่องส าคัญ 
แต่ในความเป็นจริงไม่เคยมีใครที่สามารถท าได้ส าเร็จเลย จึงได้มีการเสนอเรื่องนี้เข้าบรรจุ 
ในวาระการพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตาม ถ้าหาก
พิจารณาลึกลงไปในแนวทางการท างานของแต่ละองค์กร จะพบสิ่งที่ทุกหน่วยงานภาคีต่างมี
ตรงกันอย่างหนึ่ง คือ กิจกรรมการจัดตั้งองค์กรชุมชนและการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน 
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ให้มีความเข้มแข็ง จนชุมชนสามารถจัดการปัญหาของตนเองได้ โดยหน่วยงานมักมีการประเมิน
เชิงคุณภาพและออกแบบเครื่องมือประเมินของหน่วยงานมาใช้เอง 

รูปแบบ/องค์ประกอบ 
การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (National Health Assembly) ระหว่าง

วันที่ ๑๗-๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่ของเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
ที่มีผู้แทนเครือข่ายทั่วประเทศและหน่วยงานภาคีที่หลากหลาย ทั้งฝ่ายนโยบาย ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายบริหาร และฝ่ายปฏิบัติที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติสมัชชา ให้การรับรอง (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน อันหมายถึงการรับรองในเชิงหลักการ
ต่อกรอบแนวคิดและสาระส าคัญของเครื่องมือรวมพลังดุจการรวมแสงเลเซอร์ สนับสนุน  
การพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนทั้ง ๗ ชิ้น 

ทั้งยังมีการประกาศปฏิญญาต่อสาธารณะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ร่วมกันของภาคีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ๒๓๔ กลุ่มเครือข่าย และมีการร่วมลงนาม 
ความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีระดับชาติส่วนหน่ึง จ านวน ๓๓ องค์กรภาคี ที่มีความพร้อม
ในการสนับสนุน และจะร่วมสนับสนุนทรัพยากรในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการรูปธรรม
ตามแนวทางของยุทธศาสตร์ร่วมอีกด้วย 

การปฏิบัติ/ผลที่ได้ 
ปัจจุบันพบว่า มีหลักการท างานหลายอย่างที่เกือบทกุหนว่ยงานภาคตี่างมีความ

เข้าใจตรงกันและใช้เป็นหลักยึดในการท างานสนับสนุนชุมชนตามภารกิจองค์กรอยู่แล้ว  
จึงอยู่ในวิสัยที่จะประมวลขึ้นไว้เป็นหลักการร่วมกันอย่างเป็นกิจจะลักษณะและใช้ในการสื่อสาร 
ด้วยภาษาเดียวกัน ดังนี้ 

หลักการร่วมในการสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนสุขภาวะ ซึ่งสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ได้ให้การรับรอง ประกอบด้วย ๘ หลักการ ได้แก่ (๑) การให้ชุมชน
เป็นฐาน เป็นตัวตั้ง เป็นศูนย์กลาง (๒) ก าหนดเป้าหมายผลลัพธ์ในการสนับสนุนชุมชน  
(๓) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชน (๔) การกระจายอ านาจไปให้สุด (๕) ฟ้ืนฟูพัฒนา
ทุนทางสังคม (๖) การสร้างภาวะแวดล้อมให้เอื้อ (๗) เฝ้าระวังปัจจัยขัดขวาง (๘) ส่งเสริม
บทบาทสถาบันการศึกษา 

กลไกการการจัดการร่วม มี ๓ ระดับ คือ (๑) กลไกปฏิบัติการที่ระดบั “ต าบล” 
(๒) กลไกสนับสนุนที่ระดับ “จังหวัด” และ/หรือ “อ าเภอ” (๓) กลไกประสานยุทธศาสตร์ 
ในระดับ “ชาติ” 

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) ได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
รวมแสงเลเซอร์สนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนสุขภาวะ โดยการสนับสนุนของส านักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือขับเคลื่อนการท างานให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ และเป็น
แกนประสานหลักในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ ภายใต้โครงสร้างคณะท างานขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ร่วมว่าด้วยสุขภาวะชุมชน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากองค์กรภาคีที่ร่วมลงนาม  
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ในปฏิญญาฯ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินงานตามมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ (คมส.) 

ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับองค์กรภาคีความร่วมมือ   
สสส. สกว. สทบ. ธกส. ออมสิน สปสช. พอช. อพท. ปตท. มท. พม. ทส. สภาหอการค้า บริษัท
ประชารัฐสามัคคี ได้ด าเนิน โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่ น 
สร้างต าบลน่าอยู่ต าบลสุขภาวะท่ัวประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้ง
การจัด “งานมหกรรมชุมชนสุขภาวะ” จ านวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๗-๙ มกราคม ๒๕๖๒ และวนัที่ 
๑๗-๑๙ กันยายน ๒๕๖๒  

(รายงานการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒) (ศึกษาเพ่ิมเติมได้จาก 
หนังสือ : รวมแสงเลเซอร์สนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง : จากมติสมัชชาสุขภาพ สู่ปฏิบัติการ
ภาคสนาม (สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา)) 

๒.๒.๑๙ การจัดการ “ประเด็นและขอบเขตฐานข้อมูลชุมชนเข้มแข็ง” โดย มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (๒๑ ก.ย. ๒๕๖๑) 

สรุปแนวคิด 
ปัจจุบัน มีองค์กรที่ร่วมด าเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนทั้งภาครัฐ 

และเอกชนมากมายหลากหลาย องค์กร มีกรณีศึกษาการจัดการระบบสุขภาพชุมชนที่โดดเด่น
มากกว่า ๖๐๐ กรณีศึกษา ตลอดจนมีชุดข้อมูล/ฐานข้อมูลที่มีการเผยแพร่คุณลักษณะ 
และรูปธรรมงานที่เชื่อมโยง สะท้อนชุมชนเข้มแข็งที่หลากหลายตามแต่ละหน่วยงาน/องค์กร
ให้ความส าคัญ จากการทบทวนงานที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นพบว่ามีการรวบรวมพ้ืนที่ชุมชน
เข้มแข็งในระยะ ๓-๕ ปี ที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากแผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
ร่วมกับภาคีความร่วมมือพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (รวมพลังแสงเลเซอร์) อย่างไรก็ตาม  
ชุดข้อมูลยังขาดความเป็นปัจจุบันเนื่องจากมีความเป็นพลวัตของชุมชน การปรับเปลี่ยนแผนงาน/
โครงการของหน่วยงานสนับสนุน และข้อจ ากัดในการบริหารจัดการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ  
และการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเต็มที่ 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ
การด าเนินการจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จึงได้จัดท าเอกสารวิชาการนี้ขึ้นในช่วง
ระยะเวลา ๕ เดือนระหว่างเดือนพฤษภาคม-กันยายน ๒๕๖๑ โดยการมีส่วนร่วมของคณะท างาน
องค์กรภาคีหลักที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้เครือข่ายองค์กรภาคี สามารถร่วมกันขยายการเสริมพลัง
อ านาจและหนุนเสริมความเข้มแข็งของระบบสุขภาวะชุมชนในระดับพ้ืนที่ รวมทั้งสามารถ  
เห็นโอกาสทิศทางการหนุนเสริมการด าเนินงานภายใต้ภารกิจ บทบาทของขอบเขตงาน  
แต่ละองค์กรในเครือข่ายพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น การรับรู้และท างาน
ของคณะท างานหลักขององค์กรภาคีเพ่ือร่วมกันก าหนดประเด็นส าคัญและพัฒนาขอบเขต
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ฐานข้อมูลชุมชนเข้มแข็งจึงเป็นความส าคัญและสามารถใช้สื่อสารเพ่ือพัฒนาต่อยอด  
ใช้ประโยชน์ในระดับต่าง ๆ ร่วมกันต่อไป 

รูปแบบ/องค์ประกอบ 
กระบวนการและกิจกรรมด าเนินงาน ก าหนดประเด็นและขอบเขตฐานข้อมูล

ชุมชนเข้มแข็ง 
๑) รวบรวม ทบทวนชุดข้อมูล ความรู้ชุมชนเข้มแข็งจากแหล่งวิชาการต่าง ๆ 

ตามคุณลักษณะ “ชุมชนเข้มแข็ง” ที่ก าหนดโดยหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
๒) ออกแบบ และก าหนด (ร่าง) โครงสร้างฐานขอ้มูลและน าเสนอ เพื่อพิจารณา

ร่วมกับคณะท างานองค์กรที่ด าเนินงานด้านฐานข้อมูลระบบสุขภาพชุมชน 
๓) จัดท าหมวดหมู่ประเด็นและจัดท าตัวอย่างข้อมูลจริงในแต่ละหมวดหมู่ 

ของฐานข้อมูลชุมชนเข้มแข็งเพื่อการเติมเต็มและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในโอกาสต่อไป 
การปฏิบัติ/ผลที่ได้ 
สาระส าคัญของรายงาน ประกอบด้วย ๕ ส่วน คือ (๑) นิยามความหมาย

ระบบสุขภาพชุมชนและองค์ประกอบชุมชนเข้มแข็ง (๒) หลากหลายมุมมองที่เกี่ยวข้อง 
กับชุมชนเข้มแข็ง (๓) สรุป เครื่องมือ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลไก/กระบวนการและตัววัดคุณภาพ
ของงานแต่ละองค์กรหลัก (๔) ผลการศึกษาลักษณะชุดข้อมูลชุมชนเข้มแข็งและตัวอย่าง 
ชุดข้อมูลชุมชนเข้มแข็งที่ปรับปรุง และ (๕) ข้อเสนอเพ่ือด าเนินการต่อเนื่อง 

ข้อสรุปรูปธรรมความร่วมมือของคณะท างานร่วมพัฒนาระบบข้อมูลชุมชน
เข้มแข็ง (ผู้แทนทีมงานที่ดูแลระบบข้อมูลจากแต่ละองค์กรภาคี) 

๑) แต่ละองค์กรปรับปรุงโปรแกรมที่มีอยู่เพ่ือให้ง่ายต่อผู้ใช้งาน (friendly 
user) รวมทั้งเชื่อมโยง weblink ที่แต่ละองค์กรมีเติมเต็มชุดข้อมูลที่ได้เพ่ิมเติม ปรับปรุงแล้ว 
ในระบบที่มีอยู่ให้สมบูรณ์ 

๒) ทุกองค์กรที่ร่วมงานจัดท าแผนงาน/กิจกรรมเชื่อมโยงกับการจัดการ 
และใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลชุมชนเข้มแข็งร่วมกันในระดับพ้ืนที่ เพ่ือความต่อเนื่องในการ
ด าเนินงานร่วม โดย 

(๑) สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) และส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (สช.) ใช้โปรแกรมที่มีอยู่น าเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ทั้งในเชิงนโยบาย ความรู้ ข้อมูล 
เครื่องมือ บทเรียน กรณีศึกษาน่าสนใจเพ่ือน าข้อมูลสู่สาธารณะ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
กับทีมงานปฏิบัติการในพ้ืนที่ องค์กรชุมชน ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการเรียนรู้ แสวงหาภาคี 
การวางแผนขับเคลื่อนต่อยอด และขยายผลในภาพกว้าง นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ส าหรับ
องค์กรที่ท าหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดชุมชนเข้มแข็งทั่วประเทศไทยสามารถใช้ระบบข้อมูล
เพื่อการก ากับติดตามสถานการณ์การด าเนินงานได้ต่อเนื่อง 

(๒) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชน (พอช.) ส านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) ประสานองค์กร
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ที่ท าหน้าที่ก ากับติดตามภาพรวมของการด าเนินงานชุมชนเข้มแข็ง เพ่ือรวบรวมชุดข้อมูล  
ชุมชนเข้มแข็งสะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแสวงหาโอกาสในการบูรณาการระบบข้อมูลบางรายการ
เพ่ือท าให้เห็นบริบทและฐานข้อมูลเฉพาะในโปรแกรมที่ พอช. เป็นเจ้าภาพด าเนินการ ทั้งนี้  
ต้องมีการสื่อสารและมีข้อสรุปเพ่ือด าเนินการในเชิงนโยบายระหว่างผู้บริหารองค์กรที่เกี่ยวข้องด้วย 

(๓) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) สถาบัน
ชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สถาบันพัฒนานวัตกรรม
ระบบบริการสุขภาพ (พนส.) ภายใต้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
ประสานกับองค์กรที่ท างานด้านสื่อ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งส านักข่าวพลเมือง ไทยพีบีเอส)  
โดยจัดท าโครงการร่วมกันเพ่ือให้เกิดนักสื่อสารชุมชน (Community journalist) เพ่ือให้เกิด
กลุ่มสื่อสารผลการพัฒนางานในพ้ืนที่  ทั้งในเชิงประเด็น เชิงกลุ่มเป้าหมายให้มีจ านวน 
และมีคุณภาพนักสื่อสารชุมชนมากขึ้น เป็นการสร้างศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
ด้วยเนื้องานที่หลากหลายของชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่ เพ่ิมโอกาสในอาชีพ สามารถท างานพัฒนา
และด ารงอยู่ในชุมชนได้เพ่ือความต่อเนื่องยั่งยืนในระยะยาว เบื้ องต้นมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ด าเนินการโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน ตัวอย่างประเด็นที่จะด าเนินงานร่วมกัน ภายใต้กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ  
ในมิติการต่อยอดประเด็นขับเคลื่อนของชุมชนเข้มแข็งและการสร้างนักสื่ อสารชุมชน ได้แก่ 
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่เสี่ยงภัย (LDI) ผู้สูงอายุกับชุมชนคนสู้เหล้า (สคล.) แผนบูรณาการเพื่อผู้สูงอายุ 
(มสพช.) อสม. กับการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ (พนส.) 

(๔) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชน (พอช.) สถาบันพัฒนา
นวัตกรรมระบบบริการสุขภาพ (พนส.) ภายใต้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
มูลนิธิสถาบันพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) และส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
(สช.) ร่วมกันปรับปรุงชุดข้อมูล รวมทั้งประสานให้เกิดการจัดการและใช้ประโยชน์ร่วมจาก
ฐานข้อมูลบุคคลที่มีอยู่เดิมให้มีพลัง โดยเฉพาะประเด็นข้อมูลจิตอาสาเพ่ือสังคมซึ่งด าเนินการ 
โดยสถาบันพัฒนศาสตร์ ป๋วย  อึ้งภากรณ์ มธ. โดยเชื่อมต่อกับเครือข่ายข้อมูล อสม. ในระบบ
สาธารณสุข และแกนน าชุมชน นักสานพลัง นักพัฒนายุทธศาสตร์และอื่น ๆ ที่องค์กรหลายแห่ง
ด าเนินการอยู่ 

๓) ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สนับสนุนมูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนต่อเนื่องในการรวบรวมจัดการฐานข้อมูลชุมชนเข้มแข็ง  
โดยด าเนินงานร่วมกับกลไกระดับพื้นที่ขององค์กรร่วมพัฒนาที่จัดท าข้อมูลเพื่อให้เกิดการบันทึก 
มีระบบติดตาม สนับสนุนท าให้ข้อมูลสมบูรณ์และเป็นปจัจุบันมากขึ้น โดยมีฐานกลางที่เชื่อมโยง
ในโปรแกรมชุมชนจัดการตนเองจากกรณีบทเรียนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การ
มหาชน (พอช.) และมูลนิธิสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) โดยศูนย์ประสานงานภาคีเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด (ศปจ.) และผู้แทนของกลไกท้องถิ่น องค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง  
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(ศึกษาเพ่ิมเติมได้จาก รายงานเอกสาร “ประเด็นและขอบเขตฐานข้อมูลชุมชน
เข้มแข็ง” (โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๑)) 

๒.๒.๒๐ โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างต าบลน่าอยู่ 
ต าบลสุขภาวะทั่วประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ (ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
และองค์กรภาคี) 

สรุปแนวคิด 
เป็นโครงการในลักษณะการลงทุนทางสังคม (Social Investment) เพ่ือเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจและสังคมฐานราก คือระดับชุมชนท้องถิ่น โครงการนี้
ออกแบบขึ้นมาโดยมีเป้าหมายในการบูรณาการงานสนับสนุนชุมชนเข้มแข็งขององค์กรภาคี
ระดับชาติ ทั้ง ๔๖ องค์กรที่มีงานรูปธรรมจริงอยู่ในพ้ืนที่ระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เป็นการสานต่อเจตนารมณ์การลงนามความร่วมมือระหว่าง ๓๓ องค์กรในเวทีสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติครั้งที่ ๖ เพ่ือสร้างต าบลน่าอยู่ ต าบลสุขภาวะ ให้ครอบคลุมฐานล่างของสังคมทั่วประเทศ 

การออกแบบโครงการฯ จะเริ่มจากจุดแข็งของงานระดับต าบลขององค์กรภาคี
หลัก ๆ จากนั้นจึงก าหนดเป้าหมายใหญ่ร่วมกันว่าจะท าให้ทั้ง ๗,๙๔๕ ต าบลมีความเข้มแข็ง
อย่างทั่วถึง ภายในระยะเวลา ๕ ปี โดยแบ่งภารกิจความรับผิดชอบพ้ืนที่ส าหรับแต่ละองค์กร 
แม่ข่ายอย่างชัดเจน เพ่ือให้พ้ืนที่ที่ยังไม่เข้มแข็งได้รับโอกาสการพัฒนา ไม่ให้มีพ้ืนที่ใดตกหล่น 
ไม่ทิ้งพ้ืนที่ใดไว้เบื้องหลัง และลดปัญหาการลงทุนลงแรงที่ซ้ าซ้อนในพ้ืนที่ที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้ว 

ในการขับเคลื่อนภารกิจในแต่ละพ้ืนที่แต่ละส่วน ให้เป็นดุลยพินิจขององค์กร  
แม่ข่ายที่จะเลือกใช้เครื่องมือหรือเทคนิคกระบวนการแบบใดตามถนัด โดยจะมีกระบวนการ 
“ธรรมนูญต าบลน่าอยู่” และกรอบเป้าหมายการพัฒนาต าบล ๑๗ ประการ ตามที่กล่าวข้างต้น 
เป็นเครื่องมือกลางในการก าหนดตนเองในการพัฒนาของต าบลซึ่งจะน ามาใช้เสริมและเติมเต็ม
ในทุกพื้นที ่

ในโครงการยังออกแบบใหม้ีการสรา้งพ้ืนที่ต้นแบบ “ท่องเที่ยวโดยชุมชน” เพ่ือเสริม
เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น โดยต่อยอดขึ้นมาจากฐานชุมชนที่เข้มแข็งในด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กับด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิต ในจ านวนที่มากพอจะเป็นมวลวิกฤติ คือ ๒๐๐ แห่ง 
โดยอาศัยความร่วมมือแบบสานพลังประชารัฐในท้องถิ่นและสถาบันผู้เชี่ยวชาญระดับชาติ 

นอกจากนี้ ยังออกแบบให้มีการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการสร้างกลไก
สนับสนุนงานต าบลน่าอยู่ ต าบลสุขภาวะในระยะยาว ด้วยการยกระดับ ต่อยอดกองทุน
สุขภาพต าบล (สปสช. มท.) ที่มีอยู่แล้วในทุกต าบล เพ่ือให้มีบทบาทที่กว้างออกไปจากสุขภาพ 
สู่การเป็นกองทุนพัฒนาสุขภาพและสังคมหรือคุณภาพชีวิต โดยมี สปสช. มท. พม. สทบ. 
เป็นฐานสนับสนุน รวมทั้งมาตรการทางนโยบายที่เป็นนวัตกรรมใหม่ อาทิ social investment 
fund, social impact bond ฯลฯ 
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โครงการฯ นี้ มีเป้าหมายสร้างความเข้มแข็งที่ฐานรากให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง
ทุกต าบล ภายในระยะเวลา ๕ ปี โดยจะขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในช่วง ๒-๓ ปีแรก
เท่านั้น  

รูปแบบ/องค์ประกอบ 
โครงการฯ ระยะแรก ๑ ปี (๑ ธันวาคม ๒๕๖๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 

ประกอบด้วย ๓ แผนงาน ได้แก่  
๑) แผนงานสนับสนุนกระบวนการธรรมนูญต าบลสุขภาวะ ต าบลน่าอยู่ 

(๑) จัดตั้งคณะท างานยุทธศาสตร์ต าบลน่าอยู่ ต าบลเข้มแข็ง ประกอบด้วย
ตัวแทน ๓๓ องค์กรภาคีและขบวนสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง จัดประชุมร่วมกับองค์กรภาคี 
ประมวลความก้าวหน้าและสถานการณ์ภายหลังการลงนามความร่วมมือ ทบทวนและก าหนด
เป้าหมายใหญ่ร่วมกัน แบ่งภารกิจ จัดท าแผนที่ทางเดินสู่จุดหมาย 

(๒) สนับสนุนกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญต าบลน่าอยู่ 
อย่างครบวงจร โดยผ่านกลไกภาคีเครือข่ายสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง และกลไกขับเคลื่อน
กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของ สช. ที่มีอยู่ในทุกจังหวัด เป้าหมายการขับเคลื่อน
ธรรมนูญต าบลน่าอยู่ ปีที่ ๑ จ านวน ๑,๒๐๐ ต าบล 

(๓) จัดให้มีการประชุมใหญ่ประจ าปี “สมัชชาต าบลน่าอยู่-ต าบลเข้มแข็ง”
หรือ “มหกรรมชุมชนสุขภาพ” ปีละ ๑ ครั้ง 

๒) แผนงานพัฒนาศักยภาพและการจัดการความรู้ เพื่อขยายบทบาทกองทุน
พัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิต 

(๑) สนับสนุนการท างานของ ศปจ. (ศูนย์ประสานภาคีการพัฒนาจังหวัด) 
๗๖ จังหวัด ให้ท าหน้าที่เป็นกลไกประสานงานชุมชนเข้มแข็งในระดับจังหวัด 

(๒) จัดตั้งคณะท างานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพและจัดการความรู้  
ท าการสังเคราะห์องค์ความรู้รวบรวมข้อมูล ถอดบทเรียน สังเคราะห์องค์ความรู้พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการพัฒนาต าบลน่าอยู ่ต าบลสุขภาวะเผยแพร่ทาง Social Media และ Mass Media 

(๓) เวทีภาคีการพัฒนาประเทศไทย  จัดโปรแกรมเวทีภาคีการพัฒนา
ประเทศไทย Thailand Development Forum ทุกเดือน เพ่ือขับเคลื่อนประเด็นทางสังคม
และข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยน าผลสรุปเข้าสู่ระบบงานสมัชชาสุขภาพระดับต่าง ๆ 

(๔) สังเคราะห์ความรูแ้ละชุดประสบการณ์จากการด าเนินงาน จ านวน ๑๐๐ เรื่อง 
๓) แผนงานการบริหารจัดการและประสานสนับสนุน ได้แก่ (๑) งานบุคลากร 

ในส านักงานโครงการ (๒) งานบริหารจัดการสาธารณูปโภคและวัสดุส านักงาน (๓) งานประชุม
คณะกรรมการบริหาร และการติดตามประเมินผล 

การปฏิบัติ/ผลที่ได้ 
ผลการด าเนินงานของโครงการฯ ระยะแรก ๑ ปี (๑ ธันวาคม ๒๕๖๑-๓๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒) ได้แก่ 
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๑) มีองค์ความรู้ชุมชนเข้มแข็งที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ ไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ เรื่อง 

๒) จ านวนและสัดส่วนของต าบลที่มีการจัดท าและประกาศใช้ธรรมนูญต าบลน่าอยู่ 
๑,๒๐๐ ต าบล  

๓) จ านวนและสัดส่วนของต าบลที่ได้รับการประเมินว่ามีความน่าอยู่  เข้มแข็ง 
ในเชิงคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ ของต าบลที่สนับสนุน (๗๘๐ ต าบล)  

๔) จัด “งานมหกรรมชุมชนสุขภาวะ” จ านวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๗-๙ มกราคม 
๒๕๖๒ และ วันที่ ๑๗-๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

(ศึกษาเพ่ิมเติมได้จาก โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น 
สร้างต าบลน่าอยู่ ต าบลสุขภาวะทั่วประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ สนับสนุนโดย สช.) 

 
สังเคราะห์ปิดท้าย หัวข้อ ๒.๒ 

ข้อมูลส าคัญภาพรวม 
จากการทบทวนการด าเนินงาน/ขับเคลื่อนของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชนท้องถิ่น (ต าบล) ทั้งทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พอจะมองเห็น
ขอบเขตและทิศทางของความพยายามดังกล่าวได้ ดังนี้ 

๑) การพัฒนาเครื่องมือ กลไก และองค์กรเสริมหนุน ได้แก่ เรื่อง ชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
กับการก าเนิดของกองทุนพัฒนาท้องถิ่นไทย-แคนาดา มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนาและสถาบัน
ชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) (พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๓๓), เรื่อง แผนแม่บทชุมชน (เริ่มปี พ.ศ. ๒๕๔๐) 
เรื่อง สกว. และ สกว. ส านักงานภาค กับงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นไทย (ปี พ.ศ. ๒๕๓๖, ๒๕๔๑), 
เรื่อง “สถาบันการเงินชุมชน” สนับสนุนโดย ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (สทบ. 
พ.ศ. ๒๕๔๔) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) และธนาคารออมสิน, เรื่อง ส านักวิจัย
สังคมและสุขภาพ (สวสส.) กับวิถีชุมชน เครื่องมือ ๗ ชิ้น ที่ท าให้งานชุมชนง่าย ได้ผลและสนุก 
(เริ่ม ปี พ.ศ. ๒๕๔๕), เรื่อง องค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชนและเครือข่ายสวัสดิการชุมชน 
(สนับสนุนโดย พอช. พ.ศ. ๒๕๔๘), เรื่อง ชุดเครื่องมือทางสังคมในการขับเคลื่อนงานพัฒนา
อย่างบูรณาการเชิงพ้ืนที่ (พ.ศ. ๒๕๕๒), เรื่อง การจัดการ “ประเด็นและขอบเขตฐานข้อมูล
ชุมชนเข้มแข็ง” โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (๒๑ ก.ย. ๒๕๖๑),  
เรื่อง สมัชชาต าบล การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งระดับพ้ืนที่และระดับจังหวัดตามร่างระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ. .... 

๒) การพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัยทางวิชาการ ได้แก่ เรื่อง ทฤษฎีฐานรากในเรื่อง
ความเข้มแข็งของชุมชนและดชันีความเข้มแขง็ของชุมชน ความกลมกลืนระหว่างทฤษฎีฐานราก
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (พฤศจิกายน ๒๕๕๐ สนับสนุนการวิจัยโดย สกว.), เรื่อง กรอบวิธีการ
ศึกษาและถอดบทเรียนปฏิบัติการชุมชน (สนับสนุนโดย สสส. ธ.ค. ๒๕๕๒)  
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๓) การพัฒนาทางด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้แก่ เรื่อง “นโยบายเพ่ือสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน” จากเวทีนโยบายสาธารณะจัดโดย มสช. และ ๘ องค์กรภาคี สสส.
สนับสนุนงบประมาณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๘, เรื่อง เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
กับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ๗+๑ ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕), 
เรื่อง แผนยุทธศาสตร์รวมแสงเลเซอร์สนับสนุนระบบสุขภาวะชุมชน ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๔) การด าเนินงานขับเคลื่อนในพ้ืนที่ ได้แก่ เรื่อง ต าบลสุขภาวะ (สนับสนุนโดย สสส. 
พ.ศ. ๒๕๔๔), เรื่อง กองทุนสุขภาพต าบล สนับสนุนโดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช. พ.ศ. ๒๕๔๕) และกระทรวงมหาดไทย (มท.), เรื่อง ชีวิตสาธารณะเข้มแข็ง ท้องถิ่น 
น่าอยู่ : บันทึกการเรียนรู้ร่วมกันของพลเมืองใน ๓๕ จังหวัด (ปีพ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๙),  
เรื่อง ธรรมนูญสุขภาพต าบล สนับสนุนโดยส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.  
พ.ศ. ๒๕๕๐), เรื่อง โครงการ “การขับเคลื่อนงานแผนชีวิตชุมชนเพ่ือการยกระดับหมู่บ้าน/
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นต าบลยุทธศาสตร์การพัฒนา” โดยเครือข่ายแผนชีวิตชุมชนพ่ึงตนเอง 
๔ ภาค (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔), เรื่อง พ้ืนที่สุขภาวะเพ่ือชุมชน (Healthy Space) ภายใต้
โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านกลไกสนับสนุนทางวิชาการเพ่ือน าสู่การสร้างพ้ืนที่สุขภาวะ 
(Healthy Space) ระหว่างสถาบันอาศรมศิลป์และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗), เรื่อง/อ้างอิง โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ส่งเสริม
เศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างต าบลน่าอยู่ ต าบลสุขภาวะทั่วประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ (สนับสนุน
โดย สช.)  

ข้อค้นพบ 
๑) การพัฒนาเครื่องมือ กลไก และองค์กรเสริมหนุน พบว่า เริ่มเกิดในช่วงที่สาม 

ของฐานะแนวคิดชุมชนในประวัติศาสตร์ความคิดไทย คือ การก่อรูปแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน 
(๒๕๐๐-๒๕๔๐) เมื่อแนวคิดชุมชนหายไปจากสังคมไทยเพราะการพัฒนาทุนนิยม ขณะที่
อุดมการณ์สังคมนิยมที่เป็นคู่ต่อสู้ก็เน้นความเป็นชนชั้นมากกว่าความเป็นชุมชน แนวคิด
วัฒนธรรมชุมชนจากกลุ่มนักพัฒนาเอกชนจึงเกิดขึ้นเพ่ือพัฒนาการเป็นอิสระของชุมชน 
หมู่บ้านแบบพ่ึงตนเองโดยใช้วัฒนธรรมของท้องถิ่นและเกิดในช่วงที่สี่เป็นแนวคิดเศรษฐกิจ  
และวัฒนธรรมชุมชนในฐานะแนวคิดคู่ขนานกับแนวคิดทุนนิยม (๒๕๔๐-ปัจจุบัน) ดังปรากฏการณ์
เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการทรัพยากรของชุมชน เป็นต้น จุดเริ่มต้นอยู่ที่แนวนโยบายพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขณะนั้นที่มีเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นและชนบท และกองทุน
พัฒนาท้องถิ่นไทย-แคนาดา ที่ท าให้เกิดมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนาและสถาบันชุมชนท้องถิ่น
พัฒนา (LDI) รวมทั้งคณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชนบท ที่มีบทบาทส่งเสริม
และสนับสนุนองค์กร สถาบันและกลุ่มต่าง ๆ ที่ด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถขยายบทบาท
และขีดความสามารถให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเพ่ือก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนในระดับหมู่บ้าน 
และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม ต่อมาได้เกิดเครื่องมือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่ทั้งชุมชน
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ท้องถิ่นเองและกลุ่มองค์กรและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ได้พัฒนาเป็นล าดับ ได้แก่ แผนแม่บทชุมชน 
งานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นไทย เครื่องมือ ๗ ชิ้น ที่ท าให้งานชุมชนง่าย ได้ผลและสนุก ชุดเครื่องมือ 
ทางสังคมในการขับเคลื่อนงานพัฒนาอย่างบูรณาการเชิงพ้ืนที่ รวมทั้งกลไกองค์กรต่าง ๆ ในพ้ืนที่ 
ได้แก่ สถาบันการเงินชุมชน องค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชนและเครือข่ายสวัสดิการชุมชน 
นอกจากนี้เรื่องการจัดการ “ประเด็นและขอบเขตฐานข้อมูลชุมชนเข้มแข็ง” ท าให้เห็นรูปธรรม
ชุมชนเข้มแข็งในมิติต่าง ๆ ทั่วประเทศ นับว่าเป็นเรื่องที่ทันสมัยในยุค Big data ควรได้รับการต่อยอด 

๒) การพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัยทางวชิาการ พบว่า มีความพยายามที่จะจัดการ
ความรู้ที่เกิดจากการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นและชนบท การเสริมสร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง 
ต าบลสุขภาวะ ซึ่งเกิดรูปธรรมที่มีมิติความหลากหลายตามบริบทพ้ืนที่มาอย่างยาวนานทั่วประเทศ 
น ามาพัฒนาเป็นทฤษฎีฐานรากในเรือ่งความเข้มแขง็ของชุมชนและดชันคีวามเข้มแข็งของชุมชน 
ความกลมกลืนระหว่างทฤษฎีฐานรากกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ใช้พิสูจน์การขับเคลื่อนให้เป็นที่ยอมรับ
ทางวิชาการ ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรสนับสนุนต่าง ๆ สามารถน าไปใช้อ้างอิง ด าเนินงานและวัดผล 
อย่างเป็นสาธารณะทั่วไป รวมทั้งเรื่องกรอบวิธีการศึกษาและถอดบทเรียนปฏิบัติการชุมชน 

๓) การพัฒนาทางด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ พบว่า จากรูปธรรมชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง
ที่หลากหลายทั่วประเทศได้รับการถอดบทเรียนและพิสูจน์ทางทฤษฎีวิชาการในระดับหนึ่งแล้ว 
จึงมีความพยายามน าบทเรียนและองค์ความรู้นั้นมาใช้แก้ไขอุปสรรคเชิงโครงสร้างต่าง ๆ  
เพ่ือสร้างโอกาสการขยายผลให้เกิดชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งได้ทั่ วประเทศ โดยการพัฒนาเป็น 
“นโยบายสาธารณะและยุทธศาสตร์” เริ่มจากการท านโยบายและขับเคลื่อนกันเองในกลุ่มองค์กร
ภาคีเครือข่าย จากนั้นจึงพัฒนามาสู่กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่เป็น
ที่ยอมรับทางกฎหมายเช่น พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ 
ได้แก่ สมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งท าให้เกิดการขับเคลื่อนได้กว้างขวางมากขึ้น 
จนเกิดนโยบายสาธารณะจ านวนมากเพียงพอที่จะต่อยอดไปสู่การปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติ  
ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินในระดับสูงสุดของประเทศในปัจจุบัน 

๔) การด าเนินงานขับเคลื่อนในพ้ืนที่ พบว่า ต าบล มิได้เป็นหน่วยนับของตัวชี้วัดหลัก 
เป็นเพียง “พ้ืนที่ปฏิบัติการ” ตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงานรับงบประมาณแผ่นดิน 
ซึ่งใช้อ านาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม เป็นตัวตั้ง (Function & issue base) มากกว่าเอาพ้ืนที่
เป็นตัวตั้ง (Area base) แต่โชคดีที่มีการขยายตัวของโครงการพัฒนาขององค์การมหาชน  
เข้าไปในระดับต าบลโดยที่มีเครื่องมือ/กลไกสาธารณะและกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม  
ช่วยเสริมสร้างชุมชนท้องถิ่นและต าบลเข้มแข็ง เช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
เป็นต้น ท าให้เกิดรูปธรรมเชิงพื้นที่เพิ่มขึ้นจากหน่วยงานรัฐที่ท าตามอ านาจหน้าที่และประเด็น 
ได้แก่ ต าบลสุขภาวะ กองทุนสุขภาพต าบล ธรรมนูญสุขภาพต าบล สมัชชาสุขภาพต าบล  
สภาองค์กรชุมชนต าบล การวิจัยชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น 
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ข้อพิจารณา 
๑) เครื่องมือ กลไกและองค์กรที่มีพัฒนาการจากชุมชนในต าบล คือ แผนแม่บทชุมชน

และสภาองค์กรชุมชน จากนั้นจึงเกิดจากพันธกิจขององค์กรภายนอกที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้นมาก  
การใช้เครื่องมือกลไกขององค์กรภายนอกเป็นไปเพ่ือแก้ไขปัญหามากกว่าเพ่ือการเรียนรู้  
การท างานในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นโครงการตามตัวชี้วัดองค์กร ท างานเสร็จเป็นครั้ง ๆ จึงไม่ต่อเนื่อง
ยั่งยืน เมื่อมีหลายองค์กรอาจเกิดความทับซ้อนในพ้ืนที่เดียวกัน แต่เริ่มมีความพยายามที่จ ะ
จัดการฐานข้อมูล “เครื่องมือ กลไกและองค์กรต่าง ๆ” ในระบบสุขภาพชุมชนระดับต าบล 

๒) การน าทฤษฎีและดัชนีชี้วัดชุมชนเข้มแข็ง รวมทั้งการถอดบทเรียนปฏิบัติการชุมชน 
ไปใช้ในการพัฒนาแผนงาน/โครงการ และการปฏิบัติงานแบบศกึษาเรยีนรู้ เป็นเรื่องที่ต้องลงทุน
ในการพัฒนาศักยภาพชุมชนมาก สกว. และสถาบันวิชาการที่มีพันธกิจส่งเสริมการวิจัย 
เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จึงน่าจะมีบทบาทในเรื่องนี้ได้ 

๓) เมื่อมีการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่มีมาตรฐานและกฎหมายรองรับ 
จนได้มติระดับชาติจ านวนมากแต่ส่วนใหญ่มีปัญหาในช่วงการขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
โดยเฉพาะภาครัฐ ดังนั้นการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายโดยชุมชนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย
กันเองในระดับพ้ืนที่น่าจะเกิดผลสัมฤทธิ์มากกว่า เช่น การขับเคลื่อนนโยบายต าบลสุขภาวะ  
ของภาคีเครือข่าย อปท. ที่ สสส. สนับสนุน 

๔) องค์การมหาชนที่มีโครงการพัฒนาพ้ืนที่ ได้แก่ องค์กร ส. ต่าง ๆ มีเครื่องมือกลไก 
ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นในต าบลทั้งเชิงพ้ืนที่ (ระบบ) และเชิงประเด็น องค์กร ส. 
จ าเป็นต้องแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละบูรณาการเครื่องมือกลไกต่าง ๆ ให้ได้แนวทางข้อตกลงร่วมกัน
ในการเข้าพื้นที่ ส่วนพ้ืนที่ต้องจัดระบบกลุ่ม/องคก์รชมุชนให้เป็นเอกภาพเพื่อประสานกบัองค์กร
ภายนอก และมีความรู้ทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือกลไกให้เหมาะสมกับงานของชุมชน
ทางด้านต่าง ๆ  

 
๒.๓ นวัตกรรมระบบการจดัการต าบลเข้มแข็ง 

๒.๓.๑ นิยามทางวิชาการ 
๑) ชุมชน (Community) มีการให้ความหมายที่กว้างและหลากหลายนัย 

แต่พอจะสรุปได้ว่า ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่อาศัยร่วมกันในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง มีขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันและมีรูปแบบการด ารงชีวิตที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ดังนั้น ชุมชนจึงไม่ได้หมายถึงการอยู่ในขอบเขตเดียวกันของหมู่บ้านหรือต าบล แต่จะหมายถึง
ลักษณะของเครือข่ายความสัมพันธ์ที่กว้างขวาง รวมทั้งระบบความเป็นเครือญาติและการอุปถัมภ์ 

๒) ชุมชนท้องถิ่น หมายถึง ถิ่นฐานที่อยู่ของมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับสภาพพ้ืนที่
ทางภูมิศาสตร์ ระบบความสัมพันธ์ในสังคมมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นนั้น ๆ  
มีนัยครอบคลุมถึงชุมชน ท้องถิ่นและเครือข่ายที่มีขบวนการทางสังคมและความเป็นชุมชน 
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ที่มีความสลับซับซ้อนตามบทบาทหน้าที่และกระบวนการจัดการในมิติต่าง ๆ ตามการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม (สุทิตย์  อาภากโร, ๒๕๔๘)  

๓) ชุมชนเข้มแข็ง จากการศึกษา พบว่า ความหมายของค าว่า “ชุมชนเข้มแข็ง” 
ในภาษาอังกฤษตรงตัว คือ strong community แต่มักจะนิยมใช้ค าว่า sustainable community 
เป็นหลัก เนื่องจากการให้ความหมายของค าว่า “ชุมชนเข้มแข็ง” น่าจะมีความหมายที่ครอบคลุม 
เรื่องการพ่ึงพาตนเองได้ ไม่ได้หมายความเพียงแค่ชุมชนมีความเข้มแข็งเพียงอย่ างเดียว  
โดยมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายค าว่า ชุมชนเข้มแข็ง ดังนี้ 

ประเวศ  วะสี ราษฎรอาวุโส ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาสังคมและพัฒนา
ชุมชนมาอย่างยาวนาน ได้ให้ความหมายไว้ว่า “สังคมหรือชุมชนที่เข้มแข็ง ต้องเกิดการรวมตัว 
ร่วมคิดร่วมท าหลายคนรวมตัวกันเกิดเป็นสังคม เกิดความเป็นชุมชน และใหญ่ยิ่งกว่าน้ัน 
เกิดเป็นประชาคม ถ้าประชาคมตื่นตัวคิดถึงเรื่องของส่วนรวมมากกว่าเรื่องของตัวเอง  
มีข้อมูลข่าวสาร มีความรู้ แล้วรวมตัวร่วมคิดร่วมท าในสิ่งต่าง ๆ เป็นพลังของพลเมือง  
พลังพลเมืองจะเป็นตัวชี้ขาด ท าให้เศรษฐกิจดี ให้การเมืองดี ให้ศีลธรรมดี” (การบรรยาย
พิเศษโดยประเวศ  วะสี หัวข้อ “ชุมชนเข้มแขง็ : หัวใจของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย”, 
จัดโดยส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ณ ห้องประชุมทิพวรรณบอลลูน  
โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 

สาวิณี  รอดสิน ซึ่งได้ท างานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องชุมชนเข้มแข็ง : กรณีศึกษา
ชุมชนบ้านปางจ าปี จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความหมาย ความเป็นชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง สมาชิก
ในชุมชนที่มีความรักและความผูกพันต่อกันและต่อชุมชน มีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึง
ของชุมชน มีศักยภาพที่จะพ่ึงพิงตนเองในระดับสูง แม้จะต้องพ่ึงพิงภายนอกบ้างแต่อ านาจ
การตัดสินใจทุกด้านยังอยู่ที่ชุมชน รวมไปถึงมีการพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างต่อเน่ือง
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยไม่สูญเสียอัตลักษณะเฉพาะของชุมชน  

ซึ่งการให้ความหมายลักษณะนี้ก็สอดคล้องกับแนวคิดของท่านไพบูลย์  
วัฒนศิริธรรม นักพัฒนาสังคมต้นแบบท่านหนี่งได้ให้ค าจ ากัดความ ชุมชนเข้มแข็งไว้ว่า สังคม
ที่มีสมาชิกให้ความส าคัญกับวิถีชีวิตของตนเองและคนในชุมชน มีกลไก กระบวนการ  
และกิจกรรมร่วมกันอย่างหลากหลาย (ศึกษาเพ่ิมเติมได้จาก หนังสือ : ส านึกไทยที่พึงปรารถนา, 
กรุงเทพฯ : มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย, ไพบูลย ์ วัฒนศิริธรรม หน้า ๓) 

ในมิติของภาคพลเมืองนั้น อนุชาติ  พวงส าลี และกฤตยา  อาชวนิจกุล 
กล่าวว่า “ชุมชนเข้มแข็ง ยังหมายถึงการที่คนหันหน้าเข้าหากันเพ่ือเผชิญกับปัญหา 
และแรงกดดันจากสังคมภายนอก หรือความตั้งใจของคนในชุมชนว่าต้องการให้ชุมชน 
ของตนเองเป็นอย่างไรโดยด าเนินไปบนพ้ืนฐานของความรัก ความเอื้ออาทร มีกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเน่ือง รู้จักใจกว้าง ยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย  
ซึ่งลักษณะดังกล่าวถือเป็นหลักของระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพลเมือง” (ศึกษา
เพิ่มเติมจากหนังสือ : ขบวนการประชาสังคมไทย : ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง, พิมพ์ครั้งแรก 
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อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิซซิ่ง จ ากัด ๒๕๔๒, อนุชาติ  พวงส าลี และกฤตยา  อาชวนิจกุล 
หน้าที่ ๗) 

จารุวรรณ  แก้วมะโน นักวิชาการจากสถาบันพระปกเกล้า ได้ให้ความหมาย
ชุมชนเข้มแข็งไว้ในงานเขียนเรื่อง “บทเรียนชุมชนเข้มแข็ง แผนพัฒนาจังหวัดฉบับเจ้าเมือง” 
ของสถาบันพระปกเกล้าไดร้วบรวมและให้ความหมายของค าวา่ “ชุมชนเข้มแข็ง” ไว้ว่า “ชุมชน
ที่ตระหนักถึงศักยภาพของตน สามารถรวบรวมและดึงเอาทุนทางสังคมและทรัพยากร 
อันหลากหลายที่ตนมีอยู่ มาเป็นฐานของการพัฒนาและแก้ไขด้วยตนเองได้ โดยการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ น้ันจะต้องริเริ่มจากชุมชนเอง หากจะร่วมมือหรือพ่ึงพาอาศัยเครือข่าย 
จะเป็นไปในลักษณะที่เท่าเทียมกันและเป็นไปเพียงชั่วคราวเท่าน้ัน เป็นชุมชนที่มีความ
กระตือรือร้นที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมที่จะเปิดรับโลกทัศน์ใหม่  ๆ และเห็นความส าคัญ
ของการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่เสมอ” (ศึกษาเพ่ิมเติมได้จาก หนังสือ : 
บทเรียนชุมชนเข้มแข็ง แผนพัฒนาจังหวัด ฉบับเจ้าเมือง , พิมพ์ที่ ส. เจริญการพิมพ์ จ ากัด , 
กรุงเทพมหานคร. ๒๕๕๖, จารุวรรณ  แก้วมะโน หน้า ๑๐) 

CDF (Community Development Foundation) จากงานวิจัยของมูลนิธิ
การพัฒนาชุมชนแห่งประเทศอังกฤษ (UK) ได้ให้นิยามค าว่า ชุมชนเข้มแข็งไว้ว่า “ความรู้สึก
ของชุมชนคือ ความรู้สึกว่าสมาชิกมีความส าคัญต่อกันและกันและต่อกลุ่มและความเชื่อ  
ที่จะแบ่งปันซึ่งความต้องการของสมาชิกจะได้รับการตอบสนองผ่านความมุ่ งมั่นที่จะอยู่
ด้วยกัน” ซึ่งนิยามดังกล่าวสอดคล้องกับงานของ Green Building Council ของสหรัฐอเมริกา 
ซึ่งได้จัดท าตัวชี้วัดชุมชน ในเมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยส์ ภายในปี ๒๕๕๑ พวกเขาได้จัดตั้ง
พันธมิตรอย่างเป็นทางการซึ่งรวมถึง National League of Cities เพ่ือพัฒนา STAR ภารกิจ
ของพวกเขาเพ่ือตอบสนองความต้องการของเมืองและมณฑลต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกาที่ก าลัง
มองหากรอบร่วมกันเพ่ือความยั่งยืน โดยมองไปที่ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยให้
ความหมายชุมชนเข้มแข็งไว้ว่า “การมีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และความ
เป็นอยู่ที่ดีของผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชน เมื่อพ้ืนที่ด้านความยั่งยืนได้รับการแก้ไขควบคู่ 
ไปด้วยซึ่งกันและกัน มีผลกระทบเป็นไปในทางบวกต่อคุณภาพชีวิตและอนาคตของชุมชน 
โดยการทับซ้อนกันท างานในสิ่งเหล่าน้ี ดังน้ัน หากพ้ืนที่มีความพร้อมโอกาสที่จะเกิดความส าเร็จ
ก็จะมีมากกว่า” 

จากความหมายของชุมชนเข้มแข็งดังกล่าว ท าให้เราพอจะเห็นได้ว่า ค าว่า
ชุมชนเข้มแข็งไม่ไดมุ้่งเน้นเพียงแค่การสร้างตัวบุคคลให้มีความเข้มแข็งที่โดยนัยที่ให้ความหมาย
มักจะเป็นการขับเคลื่อนของกลุ่มคนที่อยู่ในชุมชนร่วมกัน โดยเน้นไปที่การพ่ึงพาตนเองได้ 
ร่วมกันตัดสินใจแก้ไขปัญหาของชุมชนร่วมกันจากการเข้ามามีส่วนร่วมของคนในชุมชน  
ซึ่งผลจากการกระท าจะส่งผลให้เกิดเศรษฐกิจที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดี  
และเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของจิตใจ โดยอาศัยความสัมพันธ์ทางเครือข่าย ความรัก สมัครสมาน
สามัคคี ร่วมถึงการมีจิตส านึกรักชุมชนของตนเอง เสมือนว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนน้ัน 
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๔) ลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง โดยลักษณะของชุมชนเข้มแข็งนั้น โกวิทย์  พวงงาม 
ศาสตราจารย์ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งประเทศไทย ได้เสนอลักษณะของชุมชนเข้มแข็งไว้ว่า 

(๑) เป็นชุมชนที่มีสภาพรวมกันเป็นปึกแผ่น คือ สมาชิกชุมชนมีศักยภาพ  
มีการพ่ึงพาอาศัยและร่วมมือกันในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ทั้งด้านอาชีพ 
วัฒนธรรมประเพณี พิธีกรรม การพัฒนาชุมชนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 

(๒) เป็นชุมชนที่มีศักยภาพที่พ่ึงพิงตนเองได้ มีทุน มีแรงงานทรัพยากร 
เป็นการยังชีพพ้ืนฐานของครอบครัว การพ่ึงพิงภายนอกอยู่ในลักษณะที่ชุมชนมีอ านาจในการ
จัดการเลือกสรร ตัดสินใจ และมีส่วนร่วมสูง 

(๓) เป็นชุมชนที่สามารถควบคุมและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง
เป็นส่วนใหญ่โดยอาศัยความรู้ และกลไกภายในชุมชนก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยอาศัย
ความร่วมมือภายในชุมชนเป็นหลัก 

(๔) เป็นชุมชนที่พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยกระบวนการ
เรียนรู้สร้างภูมิปัญญาของตนเองในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การบริหารจัดการ การปกครอง 
วัฒนธรรม เป็นต้น มีผลให้ชุมชนมีความรู้และความสามารถที่จะพัฒนาตนเองและถ่ายทอด
ความรู้นั้นได้อย่างต่อเนื่อง 

สอดคล้องกับแนวคิดของ Ka Benfield (๒๐๑๒) นักกิจกรรมด้านการพัฒนา
ชุมชนแห่งประเทศสกอตแลนด์ ได้น าเสนอปัจจัย ๗ ข้อ สนับสนุนที่ท าให้ประเทศสกอตแลนด์
เกิดความเข้มแข็งในชุมชนได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การท างานในประเทศของตนเอง
ไว้ว่า (ศึกษาเพ่ิมเติมได้จาก (KAID BENFIELD What Are the ๗ Keys to a Strong Community ?, 
(ออนไลน์ ) แหล่งที่ มา https://www.citylab.com/design/๒๐๑๒ /๑๐ /what-๗ -keys-
strong-community/๓๖๕๘/) 

(๑) Good governance การมีรัฐบาลที่ด ีให้การสนับสนุนอย่างจรงิจังจะน าไปสู่
การก่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 

(๒) Walkable, connected, mixed-use character ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือที่เรียกว่า 
ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ต้องเข้ามามีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนร่วมกันกับชุมชนด้วย 

(๓) Parks and gardens ต้องมีพ้ืนที่ในการประกอบกิจกรรม เช่น สวนสาธารณะ 
หรือสวน 

(๔) Partnerships คนในชุมชนให้ความร่วมมือและมีบทบาทในการเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 

(๕) Programming ต้องมีการก าหนดกิจกรรมที่จะท าร่วมกัน โดยวางโปรแกรม
อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน โดยค านึงถึงความเหมาะสมด้วย 

(๖) Neighborhood-responsive schools สถานที่ในพ้ืนที่ต้องสนับสนุน
ในด้านองค์ความรู้ในการด าเนินกิจกรรม เป็นกระบวนการสร้างความร่วมมือ หรือการสร้าง
เครือข่ายของชุมชนขึ้น 
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(๗) Tree culture ความเชื่อมโยงกันแบบมีโครงสร้างการด าเนินกิจกรรม 
ที่ชัดเจนที่จะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน  

(ศึกษาเพ่ิมเติมได้จาก หนังสือ : การปกครองท้องถิ่นไทย : หลักการและมิติ
ใหม่ในอนาคต, พิมพ์ครั้งที่ ๒, ส านักพิมพ์วิญญูชน, กรุงเทพฯ, ๒๕๔๕, โกวิทย ์ พวงงาม หน้า ๔) 

๕) หัวใจของการสร้างชุมชนให้ เกิดความเข้มแข็ง  CDF (Community 
Development Foundation) ได้น าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่องความรู้สึกของชุมชน 
(SENSE OF COMMUNITY) กล่าวไว้ว่า ปัจจัยที่จะส่งผลให้การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งได้นั้น 
จะต้องประกอบด้วย ปัจจัยที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ 

(๑) Membership the feeling of belonging สมาชิกในชุมชนจะต้องมี
จิตส านึกร่วม 

(๒) Influence ผู้ที่ปฏิบัติงานกับคนในชุมชนจะตอ้งมคีวามเชื่อมั่นว่าทั้งสองส่วน
จะต้องท างานรว่มกัน โดยที่สมาชิกจะมีความรู้สึกว่าพวกเขามีอิทธิพลเหนือชุมชนและในขณะเดียวกัน
ชุมชนก็มีอิทธิพลเหนือสมาชิก จะท าให้เกิดจิตส านึกในการท างานให้ได้ผลดีที่สุด 

(๓) Fulfilment of needs การตอบสนองความต้องการ การเข้าร่วมของสมาชิก
ในชุมชนและคุณจะท าให้ทุกคนได้รับผลตอบแทนบางอย่างจากการเข้าร่วม อาจเป็นเครือข่าย
การสนับสนุนหรือทักษะ เช่นเดียวกับในการเป็นอาสาสมัคร 

(๔) Shared emotional connection การร่วมแบ่งปัน หรือแชร์ประสบการณ์
จากการท างานร่วมกัน จะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจและสร้างความท้าทายในการท างานต่อไปด้วย 

จะเห็นได้ว่า ปัจจัยทั้ง ๔ ส่วน จะเป็นเรื่องของจิตส านึกความรับผิดชอบ 
ทั้งต่อตนเอง คนรอบข้างและชุมชน โดยความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยผลประโยชน์  
ที่จะเกิดขึ้นทุก ๆ ฝ่าย และร่วมกันแบ่งปันความรู้เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกคนอื่น ๆ ด้วย 
จะได้ก่อให้เกิดความท้าทายในการท างานทั้งแก่ตนเองและคนอื่น ๆ ต่อไป 

๖) กระบวนการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สถาบันเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 
ให้ชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้อธิบายองค์ประกอบที่ส าคัญของกระบวนการพัฒนา  
เพ่ือเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยเน้นชุมชนเป็นตัวตั้ ง คือ (ศึกษาเพ่ิมเติมได้จาก หนังสือ : 
การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน , พิมพ์ครั้งที่ ๑ พิษณุโลก : สถาบันเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 
ให้ชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๒, พีรธร  บุณยรัตพันธุ์ หน้า ๔๐) 

(๑) ภูมิปัญญาและความรูท้ี่สืบสานและประยุกต์ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง
จากภายนอก 

(๒) องค์กรชุมชนและกลุ่มผู้น าที่มีคุณธรรมและภูมิปัญญารวมถึงการจัดตั้งกลุ่ม
และจัดระเบียบชุมชน 

(๓) เวทีการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการบุกรุกจากภายนอก 
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อย่างไรก็ดี แนวคิดชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งเป็นแนวคิดหลักด้านงานพัฒนาที่ได้ถูก
ถ่ายทอด และน าไปประยุกต์ใช้ในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการปฏิรูป (๒๕๕๔)  
ได้อธิบายชุมชนเข้มแข็งว่าเป็นแนวคิดการพัฒนาที่มุ่งเน้นความยั่งยืนด้านการพัฒนามิติต่าง ๆ 
ในระดับชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะการสนับสนุนบทบาทของชุมชน/ภาคประชาสั งคม ในการ
ด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของชุมชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การให้บริการสาธารณะ การวางแผนการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยจะต้องยอมรับในความจ าเพาะและความแตกต่างหลากหลายทางระบบนิเวศ
วัฒนธรรมของแต่ละชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นประเด็นความท้าทายในการ
จัดการชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ที่ต้องปรับเปลี่ยนดุลยภาพของบทบาทราชการส่วนท้องถิ่น  
กับบทบาทของชุมชน องค์กร ชุมชน ภาคประชาสังคม และประชาชนภายในท้องถิ่นให้สอดคล้อง
และสมดุลและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางสังคมที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นหากจะกล่าวถึง 
“ชุมชนเข้มแข็ง” จึงหมายถึง กลุ่มคนที่มาอาศัยอยู่รวมกันด ารงชีวิตเป็นไปในวิถีวัฒนธรรม
เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการบริโภค การแต่งกาย หรือการนับถือศาสนา โดยชุมชนสามารถ
พ่ึงพาตนเอง มีวิธีการบริหารจัดการกลุ่มของตนเองและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยอาศัย
ทุนทางสังคม เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ ทักษะความสามารถ
เฉพาะตัว ความเป็นเครือญาติที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือเกี่ยวดองกันจากการแต่งงาน 
ทรัพยากรธรรมชาตติ่าง ๆ  ที่มีอยู่แวดล้อมทัง้ในและนอกชุมชน น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตนเอง
และส่วนรวมทั้งชุมชน นอกจากนั้นยังสามารถสร้างเครือข่ายโดยการถ่ายทอดความเข้มแข็ง  
ไปยังชุมชนใกล้เคียงอื่น ๆ จนเกิดการประสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายชุมชนที่มีความเข้มแข็ง
ในที่สุด 

ในกระบวนการพัฒนาชุมชมให้เกิดความเข้มแข็ง นายแพทย์ ประเวศ  วะสี 
ราษฎรอาวุโสได้กล่าวไว้ในหนังสือ “จุดเปลี่ยนประเทศไทย หัวใจคือชุมชน” ว่าการจะสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งได้ คนในชุมชนจะต้องเกิดการร่วมคิดร่วมท า การรวมตัวร่วมคิดร่วมท าจะหยุดยั้ง
ความชั่วต่าง ๆ และเป็นปัจจัยส าคัญของความส าเร็จ เช่น การแก้ไขความยากจนและการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม ชุมชนที่มีการรวมตัวร่วมคิดร่วมท าและแก้ความยากจนได้จะมีศักดิ์ศรี 
และแข็งแรง (ศึกษาเพ่ิมเติมได้จาก หนังสือ : จุดเปลี่ยนประเทศไทย หัวใจคือชุมชน, พิมพ์ที่
ส านักพิมพ์ กรีน-ปัญญาญาณ, กรุงเทพฯ, ๒๕๕๑, ประเวศ  วะสี หน้า ๒๖) 

โดยกระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ 
มีปรากฏในแผนการด าเนินงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(บทสรุปผู้บริหาร การศึกษาระบบการพัฒนาสังคมที่น าไปสู่ความมั่นคงมนุษย์ , ๒๕๕๐) ที่มุ่ง 
เพื่อจะให้มีการพ่ึงพาตนเองได้ในระดับชุมชนหรือระหว่างชุมชนด้วยกัน การบรรลุถึงเป้าหมาย
ดังกล่าวจะต้องด าเนินการตามกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพของบุคคล โดยการเพิ่มศักยภาพให้สามารถ
รับผิดชอบตนเองและครอบครัวได้ 
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ขั้นตอนที่ ๒ ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
(๑) ขั้นตอนตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน 
(๒) ขั้นตอนการพัฒนาจิตส านกึ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี

ที่เป็นระบบ 
(๓) ขั้นตอนการเพ่ิมบทบาทของคนในหมู่บ้านในการควบคุมสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งจากกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนของ นพ.ประเวศ  วะสี 

จะมองที่ท าให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้ได้ แต่กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ จะมุ่งไปที่พัฒนาศักยภาพของคน เช่น จิตส านึก อย่างเป็นระบบ
จากนั้นจึงมุ่งไปที่การควบคุมสิ่งแวดล้อมชุมชนในภายหลัง การสร้างให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
ต้องยึดหัวใจที่ส าคัญ คือ การพัฒนาชุมชนฐานราก ดังได้กล่าวมาแล้ว  

๗) เสาหลักแห่งการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ๘ ประการ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับใช้เป็นเกณฑ์ในการท างานหรือมุ่งหมาย

ที่จะก่อให้เกิดขึ้นตามแนวคิดขององค์การสหประชาชาติ เพ่ือก่อให้เกิดความเข้มแข็งกับชุมชน
ท้องถิ่น มีการเสนอให้พิจารณาตัวชี้วัดโดย Mark Holland ซึ่งน าเสนอผลงานชื่อว่า “The Eight 
Pillars of a Sustainable Community” ซึ่งสามารถสรุปเป็นเสาหลัก ๘ ประการ ดังต่อไปนี้  

(๑) ชุมชนมีความสมบูรณ์พร้อม  
(๒) จะต้องมีระบบขนส่งที่สามารถสนองต่อความต้องการและเป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) สร้างสรรค์พ้ืนที่สีเขียวหรือสร้างอาคารสถานที่อยู่อาศัยแบบเป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม 
(๔) เปิดพ้ืนที่ว่างและมอบหมายให้มีการท างานที่มีความหลากหลาย  
(๕) โครงสร้างพ้ืนฐานควรจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(๖) ระบบอาหารเพ่ือสุขภาพ  
(๗) สิ่งอ านวยความสะดวกและโปรแกรมชุมชน 
(๘) การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ    
(ศึกษาทั้ง ๔ หัวข้อเพ่ิมเติมไดจ้าก หนังสือ : รายงานวิจัยชุมชนเรื่อง “ชุมชน

ท้องถิ่นกับการจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ าเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดย ดร.วสันต์   
ลิ่มรัตนภัทรกุล และ รศ.ดร.ธัชชนันท์  อิศรเดช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
สนับสนุนโดย สถาบันพระปกเกล้า) 

๘) ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนจัดการตนเองได้ (อ าพล 
จินดาวัฒนะ : ๒๕๕๘) มี ๓ ประการ คือ 

(๑) การเพ่ิมสิทธิ อ านาจ และทรัพยากรที่ชุมชนควรพึงเป็นเจ้าของ 
(Right/Authority/Power/Resource) ปฏิรูปกฎหมายเพ่ือเพ่ิมสิทธิอ านาจให้ชุมชนจัดการตนเอง
ได้ทุกมิติอย่างมีนัยยะส าคัญ ทั้งด้านบริหารจัดการชุมชน การจัดการทรัพยากร การก าหนดทิศทาง 
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การพัฒนาโดยชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และอื่น ๆ รวมไปถึงการท าให้ชุมชนมีทรัพยากร
เพียงพอส าหรับบริหารจัดการ 

(๒) ความสามารถในการจัดการตนเอง (Capacity/Ability) ปฏิรูประบบต่าง ๆ 
ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนตนเอง
ในเรื่องพื้นฐานได้อย่างเข้มแข็งในทุกด้าน 

(๓) การส่งเสริมสนับสนุน เสริมพลัง ขจัดอุปสรรคและปกป้องคุ้มครองให้ชุมชน
จัดการตนเองได้ (Promotion/Support/Empower/Obstacle Reduction/Protection) ปฏิรูป
ระบบต่าง ๆ เพื่อปลดพันธนาการชุมชนจากอ านาจและการบริหารแบบรวมศูนย์ เสริมสร้างพลัง
อ านาจให้ชุมชน ลดข้อปัญหาอุปสรรคที่ท าให้ชุมชนไม่สามารถจัดการตนเองได้ รวมทั้งปกป้อง
คุ้มครองภัยและอ านาจจากภายนอกที่จะเข้าไปท าลายความเข้มแข็งของชุมชน 

๙) กรณีศึกษาในต่างประเทศ 
กรณีศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ ชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่เพียง ๔๐๐-

๕๐๐ คน สามารถจัดการตนเองได้อย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นบริการสาธารณะ การคมนาคม 
ความปลอดภัย การท ามาค้าขาย การจัดการท่องเที่ยว การอ านวยความยุติธรรม การสื่อสารชุมชน 
ฯลฯ โดยรัฐส่งเสริมสนับสนุน เอื้ออ านวยให้ชุมชนจัดการตนเองได้ ไม่รวบอ านาจเอาไปบริหารจัดการ
เองเสียหมด การท่องเที่ยวในชุมชน จัดการเองในชุมชนไม่ว่าจะเป็นที่พัก การบริการแหล่งท่องเที่ยว 
อาหารและบริการอื่น ๆ ไม่ปล่อยให้คนภายนอกเข้ามาจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือป ระโยชน์ 
ของคนภายนอกโดยใช้ชุมชนเป็นเพียงแค่ “สินค้าเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น”  

กรณีศึกษาในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศในแถบ
สแกนดิเนเวีย ให้ความส าคัญต่อการเสริมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง โดยให้ความส าคัญ  
๕ เรื่อง ได้แก่ 

(๑) การพัฒนาประชาธิปไตยโดยชุมชน ทั้งประชาธิปไตยโดยทางตรง 
และแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองให้ได้มากที่สุด 

(๒) จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยชุมชน 
(๓) จัดบริการสาธารณะพ้ืนฐาน (การศึกษา สาธารณสุข คมนาคม การสื่อสาร 

ความปลอดภัย) 
(๔) การส่งเสริมวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ การอาชีพพ้ืนฐานและเป็น 

อัตลักษณ์ของชุมชน 
(๕) การส่งเสริม “ความเป็นชุมชน” คือการอยู่ร่วมกัน รวมตัว ร่วมคิด ร่วมท า 

ร่วมทุกข์ร่วมสุข 
(ข้อ ๕-๖ ศึกษาเพ่ิมเติมได้จาก รายงานข้อเสนอการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างเสริม

ชุมชนเข้มแข็งระดับหลักการและสาระส าคัญ โดย คณะกรรมาธิการปฏิรูปด้านสังคม ชุมชน 
เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส สปช. เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๘) 
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๑๐) การอภิบาล (Governance)  
การอภิบาล หมายถึง ปฏิสัมพันธ์กันของภาครัฐ องค์กรสาธารณะต่าง ๆ 

ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา ความท้าทายต่าง ๆ ในสังคม และสร้างสรรค์
โอกาสใหม่ ๆ (เพ่ือให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีหรือการมีสุขภาวะ) ซึ่งระบบการอภิบาล อาจแบ่งได้ 
๓ รูปแบบ คือ 

(๑) การอภิบาลโดยรัฐ (Government by government) เป็นรูปแบบ 
การอภิบาลแบบพื้นฐาน มีการใช้อ านาจสั่งการจากผู้บังคับบัญชา มีระบบและโครงสร้างชัดเจน 
แต่มีความไว้วางใจและความเข้าอกเข้าใจ เห็นคุณค่ากันและกันน้อย เกิดนวัตกรรมยาก  
การอภิบาลโดยรัฐไม่ได้อยู่แต่ในราชการเท่านั้นแต่อยู่ในองค์กรอะไรก็ได้  

(๒) การอภิบาลโดยตลาด (Governance by market) เข้ามาทดแทน 
การอภิบาลโดยรัฐบางส่วน ใช้การจัดการแบบการตลาด ใช้การจัดการแบบธุรกิจ ท าให้สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพ ยืดหยุ่นได้มากกว่า แต่ก็เกิดความไม่แน่นอนได้มากเพราะฉะนั้นจึงแทนกันได้
ไม่หมด 

(๓) การอภิบาลแบบเครือข่าย (Governance by network) มีการท างาน
เป็นเครือข่าย มีความเป็นหุ้นส่วนหรือเจ้าของร่วม (Partnerships) มีความเคารพไว้วางใจกัน
และเชื่อมโยงกันทั้งหมด 

การอภิบาลทั้ง ๓ รูปแบบ มีคุณลักษณะ จุดแข็ง จุดอ่อน และกระบวนการ 
ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ การอภิบาลมีพัฒนาการไปตามพัฒนาการและบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไป 
การอภิบาลโดยรัฐอย่างเดียวซึ่งจัดการบ้านเมืองได้ในระดับหนึ่ง จ าเป็นต้องอาศัยการอภิบาล
โดยตลาดและโดยเครือขา่ยเขา้มาเสริมมากขึน้ตามล าดับ อย่างไรก็ตามมีงานวิจัยในต่างประเทศ
พบว่า ความส าเร็จของการใช้การอภิบาล ๓ รูปแบบอยู่ที่ (๑) ต้องเชื่อมการอภิบาลทั้ง ๓ รูปแบบ
เข้ามาเสริมกัน (๒) ต้องสลับการอภิบาลรูปแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสม (๓) ต้องรักษาส่วนผสม
ของการอภิบาลทั้ง ๓ รูปแบบให้ดี (ศึกษาเพ่ิมเติมได้จาก หนังสือ : การอภิบาลร่วมสมัย  
(สช. พิมพ์ ต.ค. ๒๕๕๗, ก.พ. ๒๕๕๘, พ.ค. ๒๕๕๘)) 

๑๑) ต าบล ในเชิงกฎหมายปกครอง ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ หมวดที่ ๔ ว่าด้วยลักษณะปกครองต าบล ตอน ๑ การตั้งต าบล มาตรา ๒๙ 
บัญญัติไว้ว่า “หลายหมู่บ้านรวมกันราว ๒๐ หมู่บ้านให้จัดเป็นต าบลหนึ่ง เมื่อสมุหเทศาภิบาล
เห็นชอบด้วยแล้ว ให้ผู้ว่าราชการเมืองก าหนดหมายเขตต าบลนั้น ให้ทราบได้โดยชัดว่าเพียงใด 
ทุกด้าน ถ้าที่หมายเขตไม่มีล าห้วย หนอง คลอง บึง บาง หรือสิ่งใดเป็นส าคัญ ก็ให้จัดให้มีหลัก 
ปักหมายเขตไว้เป็นส าคัญ” 

ทั้งนี้ ตามพจนานุกรมไดบ้รรยายความไวว้า่ ต าบล หมายถึง ท้องที่ที่รวมหมู่บ้าน
หลายหมู่บ้านเข้าด้วยกันและมีประกาศจัดตั้งเป็นต าบล มีก านันเป็นหัวหน้าปกครอง 

ต าบล ในเชิงจุดยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างบูรณาการเต็มพ้ืนที่ ตามวิถีคิด
และจินตนาการของ ศ.นพ.ประเวศ  วะสี 
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ต าบล คือจุดยุทธศาสตร์ เพราะเป็นจุดที่องค์กรของรัฐใกล้ชิดประชาชน 
คือชุมชนมากที่สุด มีขนาดไม่ใหญ่นัก ท าให้ท าได้โดยสมบูรณ์โดยไม่ยากนัก จ านวนประมาณ 
๘,๐๐๐ พอท าได้พร้อมกันทั้งประเทศ และมีความสะดวกที่ทุกภาคส่วนจะเข้าสนับสนุน  
แต่ละต าบลมีประมาณ ๑๐ หมู่บ้านหรือชุมชน ฉะนั้น ยุทธศาสตร์ต าบลอยู่ที่ ๑ ต าบล ๑๐ หมู่บ้าน 
หรือหน่วยของการพัฒนาซึ่งมีประมาณ ๘,๐๐๐ ต าบล หรือ ๘,๐๐๐ หน่วย ชุมชนเป็นฐาน 
ของประเทศ ถ้าฐานของประเทศแข็งแรง ประเทศทั้งหมดก็จะมั่นคง 

๑๒) นวัตกรรม 
นวัตกรรม หมายถึง การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ซึ่งมีฐานอยู่ที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผสมผสานกับความรู้สากลหรือความรู้จากวัฒนธรรมอื่น อาศัยทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลัก  
หรือแม้จะอาศัยทรัพยากร เช่น วัตถุดิบต่าง ๆ จากที่อื่นหรือจากภายนอก การด าเนินการทั้งหมด
ตอ้งมีจุดมุ่งหมายหลักอยู่ที่การพึ่งตนเองของชุมชน กระบวนการนี้เป็นพัฒนาการของ วิสาหกิจ
ชุมชน ซึ่งบทบาทของคนนอกต้องช่วยให้มีการเชื่อมประสานฝ่ายต่าง ๆ ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์
ความร่วมมืออันจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นมาจาก
นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ที่อาจเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือวิสาหกิจสังคมก็ได้ ซึ่งความจริง
สองอย่างนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเดียวกันเหมือนสองหน้าของเหรียญเดียว (เสรี  พงศ์พิศ  
ส.ค. ๒๕๕๑) 

นวัตกรรม เป็นกระบวนการน าความคิดใหม่  ปัจจัยใหม่  สินค้าใหม่  
การบริการใหม่ การปฏิบัติใหม่เข้าสู่ปฏิบัติงานของหน่วยงาน องค์กร บริษัท สถาบัน เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์หรือการเปลี่ยนแปลงที่ให้คุณแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในสังคมวงกว้าง ทั้งนี้โดยไม่จ าเป็น  
ต้องเป็นอะไรใหม่เอี่ยมทั้งหมดแต่อาจเป็นบางส่วนแต่ต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ที่ปรารถนาหรือเกิดการท้าทายที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง ค าว่านวัตกรรมยุคนี้มีแนวโน้มไปสู่
ความหมายของการเปลี่ยนแปลงในทางบวกมากขึ้น เช่น เทคโนโลยีใหม่ วิธีการใหม่ เช่น 
นวัตกรรมการศึกษา การเรียนรู้ การอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็น
เงื่อนไขส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจที่มั่นคงยั่งยืน ที่ไม่มุ่งแต่เพียงการเติบโตทางตัวเลข 
เพียงอย่างเดียวแต่เน้นคุณภาพชีวิต (เสรี  พงศ์พิศ ส.ค. ๒๕๕๑) (ศึกษาเพ่ิมเติมได้จาก 
หนังสือ : แนวคิดแนวปฏิบัติ ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น (เสรี  พงศ์พิศ ส.ค. ๒๕๕๑)) 

๒.๓.๒ นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น/ต าบลเข้มแข็ง ในมิติและช่วงเวลาต่าง ๆ 
๑) เรื่อง ฟ้ืนคืนสู่รากฐานวัฒนธรรม สร้างแบบแผน สู่นโยบายชุมชนเข้มแข็ง 

ชุมชนเข้มแข็งที่มีอยู่ทั่วประเทศเข้มแข็งได้เพราะปัจจัยส าคัญคือรากฐาน
ทางวัฒนธรรมที่ได้รับการฟื้นฟูด้วยกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาที่เหมาะสม ปลดปล่อยชุมชน
จากการครอบง าแบบล้ าลึกของอ านาจในสังคมที่ท าให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ ระบบคุณค่าใหม่  
ท าให้ผู้คนยอมสยบด้วยเครื่องมืออันทันสมัยในระบบทุนนิยมและลัทธิบริโภคนิยม การลุกขึ้นมา
ตั้งหลักคือการกลับสู่การเป็นตวัของตวัเอง คิดได้ ตัดสินใจได้ เลือกได้ ไม่ไหลไปตามกระแสหลัก
เป็นเรื่องที่ยากเพราะไม่ใช่แค่เรื่องวิธีการวิธีท า แต่เป็นเรื่องวิธีคิดที่ต้องเปลี่ยนและต้องเปลี่ยน
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ทั้งกระบวนซึ่งเรียกว่าการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ เปลี่ยนวิธีคิด วิธีปฏิบัติ วิธีให้คุณค่า เปลี่ยนจุด  
ที่เคยยืน มายืนอยู่อีกจุดหนึ่ง ท าให้มองเห็นโลกและความเป็นจริงอีกแบบหนึ่ง แบบใหม่ที่ไม่ใช่
ที่เขายัดเยียด ดังเช่นปราชญ์ชาวบ้านและชุมชน ดังต่อไปนี้ 

ผู้ใหญ่วิบูลย์  เข็มเฉลิม เคยบุกเบิกพ้ืนที่ป่าที่อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา อันเป็นป่ารอยต่อห้าจังหวัด เช่นเดียวกับเกษตรกรเป็นแสน ๆ เขาปลูกพืชเดี่ยว  
พืชเศรษฐกิจกว่า ๒๐๐ ไร่ นอกจากจะไม่รวยแล้วยังเจ๊งถูกธนาคารยึดที่ มีเหลือไว้แค่ ๙ ไร่ 
แต่เป็นโชคดีที่มากับโชคร้าย เขาใช้พ้ืนที่ ๙ ไร่ท าวนเกษตรปลูกพืชเลียนแบบป่าเลียนแบบ
ธรรมชาติ เขาอยู่ได้อย่างพอเพียงและมีความสุข เขาได้ชีวิตกลับคืนมา  ได้ความเชื่อมั่นที่ 
การพัฒนายุคใหม่ท าลาย กลับคืนมา เขาสรุปว่าวนเกษตรเป็นเรื่องง่ายยิ่งท ายิ่งสบายแทบไม่ต้อง
ท าอะไรเลยหลังจากปีแรก ๆ แต่ที่ยากเป็นเรื่องการเปลี่ยนวิธีคิด การคิดที่ต้องเปลี่ยนจาก 
การเอาตลาดเป็นตัวตั้งมาเอาชีวิตเป็นตวัตัง้ เปลี่ยนจากเอาเงินเป็นเป้าหมายมาเอาความสุข
เป็นเป้าหมาย เป็นอะไรที่พูดง่ายท ายากเพราะกระแสที่ครอบง าอยู่นั่นหนักหนาสาหัสยิ่ง 

ชุมชนแถวภูพาน เคยอยู่กับป่ามีแหล่งอาหารสมบูรณ์ อยู่มาวันหนึ่งพบว่า
ตนเองไม่มีข้าวกิน มีแต่หนี้สิน การเรียนรู้ทบทวนชีวิตท าให้ค้นพบว่าสาเหตุที่แท้จริงของความ
ยากจนและปัญหาสารพัดมาจากไหน ปี ๒๕๐๗ ชาวบ้านเริ่มปลูกปอ เมื่อปลูกกันมากราคาปอตก
ก็หันไปปลูกมันส าปะหลัง พอราคาตกก็ถางป่าขยายที่ปลูกเพ่ิมขึ้น พ.ศ. ๒๕๑๙ ถนนเข้า พ.ศ. 
๒๕๒๐ ไฟฟ้าเข้า ข้าวของเครื่องใช้ไหลเข้าหมู่บ้าน ซื้อแบบผ่อนส่ง ต้องหาเงินไปจ่ายหนี้  
โดยไปเอาจากธรรมชาติ ขายของป่าจนหมดป่าภูพาน ไม่ว่าเห็ด หน่อไม้ ผักหวาน ยอดหวาย 
เมื่อชาวบ้านได้เรียนรู้แบบคืนสู่รากเหง้า ค้นหาความรู้ภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษแก้ปัญหาพาชุมชน
อยู่รอดได้โดยไม่ท าลายป่า มีเหลือไว้ให้กินให้ใช้อย่างพอเพียง “เครือข่ายอินแปง” เกิดขึ้นที่ภูพาน
ด้วยส านึกใหม่ในทุนเดิมของตนเอง ทุนทรัพยากร ทุนความรู้ภูมิปัญญาและทุนทางสังคม พวกเขา
กลับไปฟ้ืนธรรมชาติ เปลี่ยนไร่มันส าปะหลังให้เป็นสวนป่า เปลี่ยนพืชเดี่ยวให้เป็นสวน ชุมชน
กลับมาเข้มแข็งได้ด้วยการฟ้ืนฟูธรรมชาติและวิถีดั้งเดิมของชุมชนที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติ   
อินแปงวิเคราะห์ว่าความล้มเหลวที่ผ่านมาเกิดจากการกระโดดเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่แบบไม่มี
ความพร้อม ปลูกพืชเดี่ยว ไม่มีสิทธิ์ก าหนดราคา ไม่มีก าลังต่อรอง ไม่มีความรู้เท่าทัน ต้องพึ่งพา
ระบบการค้าภายนอกทุกอย่าง อินแปงพบว่าการกลับไปปลูกพืชที่หลากหลายเต็มสวน นอกจาก
จะมีกินแล้วยังขายได้เงินมาใช้หนี้ มีเงินเหลือเก็บ มีสวัสดิการ มีกลุ่ม มี องค์กร มีเครือข่าย
เกิดขึ้น นี่เป็นวิถีชุมชนที่มีฐานวัฒนธรรม จากผลไม้ป่าที่สมาชิกน ามาปลูกในสวนท าให้เกิด  
การรวมกลุ่มแปรรูปเป็นน้ าผลไม้พร้อมดื่ม นอกจากน้ าหมากเม่าที่ผลิตเป็นหมื่นเป็นแสนขวด
แล้วยังมีหมากค้อ หมากแงว หมากไฟ ฯลฯ ซึ่งล้วนมีคุณค่าทางโภชนาการ รวมการแปรรูป
สมุนไพรอีกมากมาย จนเป็นวิสาหกิจชุมชนเต็มรูปแบบถึง ๕๘ เรื่อง ๘๕ อย่าง ซึ่งล้วนผลิต 
เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองเป็นหลักหากภายนอกต้องการจึงผลิตเผื่อ ไม่ได้ท าโดย
เอาตลาดเป็นตัวตั้ง แต่เอาชีวิตเป็นตัวตั้งจึงไม่เกินก าลังของชุมชนในการบริหารจัดการ จึงไม่มี
ความเสี่ยงที่จะขาดทุน 
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ชุมชนไม้เรียง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
แบบก้าวหน้ามานานแล้ว ปลูกยางพาราเป็นหลักและมีเงินสะพัดวันละหลายล้านบาทแถมยังมี
การขุดแร่ที่เขาศูนย์อีก ท าให้ตลาดทานพอ (ไม้เรียง) มีความทันสมัย มีร้านอาหาร ร้านเหล้า 
บาร์ ร้านทอง และมีการยิงกันฆ่ากันตายทุกวัน จนปี ๒๕๒๓ เมื่อเขาศูนย์ถูกปิดเหมืองแร่  
ไม้เรียงจึงเข้าสู่ยุคเรียนรู้สู่การพ่ึงตนเองโดยแกนน า ๑๒ คน มีลุงประยงค์  รณรงค์ เป็นผู้น า
ระดมทุนตั้งโรงงานแปรรูปยางของชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาราคายาง จนน าไปสู่แผนแม่บทยางพาราไทย 
วิสาหกิจชุมชน แผนแม่บทชุมชน สภาผู้น าชุมชน ล้วนเป็นความคิดสร้างสรรค์ของคนไม้เรียง  
ในกระบวนการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเองมากกวา่พึ่งรัฐพ่ึงพ่อค้าแบบเดิม ๆ ไม่ได้เอาชีวิตไปแขวน
ไว้กับยางพาราอย่างเดียว ชาวบ้านท าหลายอย่าง ผลิตอาหารไว้กินในครอบครัว ในชุมชน  
ทั้งการท าอาชีพเสริม วิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ สร้างระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นที่พ่ึงตนเองขึ้นมา  
ลุงประยงค์  รณรงค์ ได้รับรางวัลแมกไซไซเพราะเป็นผู้น าที่ท าให้ชุมชนเข้มแข็งและมีระบบ
จัดการตนเอง จัดการชุมชน และเริ่มต้นทุกอย่างด้วยการเรียนรู้เพราะลุงประยงค์บอกว่าถ้าไม่มี
การเรียนรู้จะท าอะไรก็รอแต่ค าสั่งหรืองบประมาณ ถ้ามีความรู้จริงไม่มีงบจากรัฐจากภายนอก
ชุมชนก็จะท าได้ส าเร็จ ไม้เรียงวันนี้จึงเกิดสัมมาชีพเต็มพื้นที่ 

ไม้เรียงท าเช่นเดียวกับผู้ใหญ่วิบูลย์  เข็มเฉลิม และอินแปง คือการคืนสู่
รากฐานทางวัฒนธรรมหรือกลับไปฟ้ืนฟูวิถีชุมชน ที่ต่างออกไปคือไม้เรียงด าเนินงานแบบมี 
แบบแผนหรือมียุทธศาสตร์อันเป็นแนวคิดของการพัฒนายุคใหม่ มีการท าข้อมูล มีการเรียนรู้  
มีการจัดระบบการด าเนินงานที่ดี ซึ่งเกิดได้เพราะมีสภาผู้น าจากตัวแทนชุมชนแห่งละ ๕ คน
มาร่วมกันพิจารณาว่าจะท าอย่างไรจึงจะร่วมมือกันท าให้ไม้เรียงอยู่ดีกินดีและมีความสุข  
สภาผู้น าและศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียงคือการฟ้ืนฟูทุนทางสังคมวัฒนธรรมที่ส าคัญ 
สร้างระบบกฎเกณฑ์ของตนเอง สร้างเครือข่ายผู้น าชุมชน มีความเป็นตัวของตัวเองเหมือนเป็น
รูปแบบหนึ่งของอนาธิปัตย์ที่ซ่อนอยู่ในรัฐไทย เพราะคนที่ใหญ่ที่สุดในไม้เรียง คือชาวไม้เรียง 
ไม่ใช่ข้าราชการ หรือใครจากภายนอก 

วันนี้ จึงมีข้อสรุปตรงกันว่า ถ้าจะส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนต้องเป็น
นโยบายที่มาจากข้างล่าง ซึ่งมีมากและดีพอที่จะพัฒนาเป็นนโยบายระดับชาติ อยู่ที่ว่า  
จะสามารถท าให้เกิดผลได้จริงเหมือนต้นแบบหรือที่มาของแนวคิดน้ันหรือไม่ “รูปแบบ 
เน้ือหา กระบวนการ” ของนโยบายจะไปด้วยกันอย่างกลมกลืน ไม่ใช่เอาแต่รูปแบบ 
และเป้าหมาย ส่วนกระบวนการและวิธีการจะท าอย่างไรก็ได้ 

ตัวอย่างประเด็นนโยบายเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง ที่ได้สรุปได้จากประสบการณ์
ของบุคคลและชุมชนที่ได้กล่าวถึงนั้น เป็นกรอบคิดที่เริ่ มจากระดับครอบครัวไปสู่ชุมชน 
และเครือข่าย ให้มีปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง สามารถอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี  
และมีกินในท้องถิ่นของตนเอง ท าอย่างไรให้พวกเขามีความมั่นคงและหลักประกันในปัจจัยสี่
และสามารถจัดการอย่างน้อย ๕ อย่างด้วยตนเอง คือ ข้าว อาหาร สมุนไพร ของใช้ ปุ๋ย รวมไปถึง
การท าหัตถกรรมและอาชีพนอกภาคเกษตรอื่น ๆ ในชุมชน นโยบายชุดนี้มีองค์ประกอบ ได้แก่ 
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(๑) เกษตรกรรมยั่งยืน (๒) กองทุนประกันพืชผลการเกษตรของชุมชน (๓) ตลาดชุมชน  
(๔) ตลาดผูกพัน (๕) กองทุนวิจัยและพัฒนาชุมชน (๖) นโยบายแก้ไขหนี้สินอย่างเด็ดขาด  
(๗) ต้นกล้าอาชีพ (ศึกษาเพ่ิมเติมได้จาก หนังสือ : ปฏิรูปสังคมไทย โดย เสรี  พงศ์พิศ (พ.ย. 
๒๕๕๓)) 

๒) เรื่อง ชุมชนคนรักดินน้ าป่า (รางวัลลูกโลกสีเขียว เริ่มปี พ.ศ. ๒๕๔๒) 
ด้วยความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่บนโลกใบนี้ของคน

จ านวนไม่น้อย ที่ต่างจะพยายามอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้คงอยู่สืบไป บางคน
ต้องใช้แรงกาย แรงใจ ในการทุ่มเทและเสียสละโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน เพียงเพ่ือที่จะช่วย
ปกป้องและดูแลรักษาธรรมชาติไว้ส่งต่อให้คนรุ่นหลัง 

“รางวัลลูกโลกสีเขียว” จึงถือก าเนิดขึน้ในปี ๒๕๔๒ และได้มีพิธีมอบรางวัล
ลูกโลกสีเขียวขึ้นในครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ด้วยความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาต่าง ๆ อาทิ องค์กรพัฒนาเอกชน นักอนุรักษ์ นักวิชาการ นักเขียน สื่อมวลชน ฯลฯ  
โดยมีเป้าหมายเพ่ือสนับสนุนเป็นก าลังใจยกย่องและเผยแพร่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของบุคคล กลุ่มคน และเยาวชน ให้เป็นที่รับรู้ของสังคมในวงกว้าง 

โดยได้จัดให้มีการมอบรางวัลลูกโลกสีเขียวขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกที เพ่ือยกย่องเชิดชู 
บุคคล ชุมชน กลุ่มเยาวชน งานเขียน และสื่อมวลชน ที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ดิน น้ า ป่า ที่เด่นชัดและเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนทั่วไป ปัจจุบัน  
มีผู้รับรางวัลและขยายผลการเรียนรู้ไปแล้วทั้งสิ้น ๖๘๕ รางวัล ซึ่งในจ านวนนี้มีผลงานรางวัล 
“สิปปนนท์  เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” เป็นรางวัลที่จัดขึ้นในปี ๒๕๔๘ เพื่อเป็นอนุสรณ์
และระลึกถึงการจากไปของ ศ.ดร.สิปปนนท์  เกตุทัต ผู้ร่วมก่อตั้งรางวัลลูกโลกสีเขียว  
มอบให้ก าลังใจแก่ชุมชนที่เคยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวมาแล้ว ๕ ปีขึ้นไป และยังคงอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มแข็ง และมีนวัตกรรมในการด าเนินงานเป็นความรู้ใหม่ที่เหมาะกับ
กาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ประเภทรางวัลชุมชน คือ (๑) เป็นชุมชนที่อนุรักษ์ทรัพยากรดิน 
น้ า ป่า ครอบคลุมมิติของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และการคงอยู่ของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
จนถึงปัจจุบันอย่างน้อย ๕ ปี (๒) เป็นชุมชนที่ใช้ความรู้ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม คุ้มค่า ให้ความส าคัญ
ต่อการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เกิดประชาสังคม และมีการจัดการชีวิตตามปรัชญาความพอเพียง 
(๓) ในกรณีที่เป็นเครือข่ายชุมชน ต้องมีกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงและมีเป้าหมายร่วมกัน  
ในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรดิน น้ า ป่า อาทิ การอนุรักษ์ลุ่มน้ า เป็นต้น (๔) ในกรณี
ที่เป็นชุมชนเมือง ต้องด าเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเมือง 
อาทิ การดูแลรักษาระบบนิเวศเมือง การสร้างพ้ืนที่สีเขียวในเมือง การรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพในเมือง การจัดการปัญหาภาวะมลพิษด้านน้ า อากาศ ขยะ การจัดการและอนุรักษ์
พลังงาน รวมไปถึงกิจกรรมการเสริมสร้างจิตส านึก การสร้างประชาสังคมด้านการอนุรักษ์
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สิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตวิถีพอเพียง (๕) ผลงานในทุกกรณีสามารถเป็นแบบอย่าง
เพื่อการเรียนรู้และน าไปปฏิบัติต่อไปได้ 

ชุมชนคนรักดินน้ าป่า “รางวัลลูกโลกสีเขียว” น าพาให้สังคมได้รู้จักกับคน
และชุมชนที่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ า ป่า ด้วยความอุตสาหะ เสียสละ โดยมิได้
คาดหวังเงินทองชื่อเสียงใด ๆ หากผลแห่งการกระท าสร้างประโยชน์แก่สังคมจนเป็นที่ประจักษ์ 
และได้ขยายเครือข่ายการท างานด้านการอนุรักษ์จนมีความเข้มแข็งและเปี่ยมพลัง โดยเฉพาะ
สร้างกระบวนการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิด ภูมิปัญญา แนวทาง วิธีการ รูปแบบ ด้านการอนุรักษ์ 
การฟ้ืนฟู และจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเรียนรู้น าไปปรับใช้ให้เกิดผลส าเร็จ แก้ปัญหา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน จนเกิดเป็นความเข้มแข็ง 

ทั้งนี้ กลุ่ม ปตท. ผู้ให้การสนับสนุน โครงการลูกโลกสีเขียวที่พัฒนามาเป็น
สถาบันลูกโลกสีเขียว ยังให้ความส าคัญต่อเรื่อง “แผนที่ป่าของชุมชน” “ท่องเที่ยวชุมชน”  
และ “เครือข่ายลูกโลกสีเขียว” รวมทั้งการวิจัยและจัดการความรู้เป็นวิชชาลัยลูกโลกสีเขียว 
สร้างสรรค์โครงการร่วมกับชุมชนมากมายตามวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ คือ “ประชาชนเข้มแข็ง 
สังคมมีความหวัง ทรัพยากรดิน น้ า ป่า คืนความอุดมสมบูรณ์” เพ่ือให้บรรลุพันธกิจ “เชิดชู
ชุมชนคนรักษ์ดินน้ าป่า สานพลังภาคี จัดการร่วม ขับเคลื่อนสังคมด้วยองค์ความรู้”  

ตัวอย่างรางวัลลูกโลกสีเขียวที่มีเนื้อหายอดนิยม ได้แก่ (๑) ชุมชนบ้านถ้ าผึ้ง 
ชุมชนแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (๒) คาร์บอนเครดิตในต้นไม้ (๓) เครือข่ายป่าชุมชน 
และสิ่งแวดล้อมอ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง เที่ยวป่าสวยน้ าใส (๔) ป่าบ้านกลาง จังหวัดล าปาง 
ดินแดนหน่อไม้ (๕) พรุครวนเคร็ง ชุมชนในเปลวเพลิง (๖) บ้านห้วยหินลาดในจังหวัดเชียงราย 
ชมวิถีเกษตรธรรมชาติชาวปกาเกอะญอ (๗) การสืบค้นอัตลักษณ์บางกะเจ้า (๘) บ้านบ่อหิน 
จังหวัดระยอง เที่ยวป่าเขายายดา (ศึกษาเพ่ิมเติมได้จาก เว็บไซต์ : สถาบันลูกโลกสีเขียว 
www.greenglobeinstitute.com) 

ชุมชนบ้านสามขา จังหวัดล าปาง ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ ๑๖  
ประจ าปี ๒๕๕๗ ประเภท : รางวัล “สิปปนนท์  เกตุทัต ๕ ปีแห่งความยั่งยืน” ชุมชนบ้านสามขา 
จังหวัดล าปาง ความส าเร็จที่เกิดจากการเรียนรู้ “ภายในตน” 

บ้านสามขาเป็นชุมชนต้นแบบของการจัดการทรัพยากรน้ า โดยเฉพาะในเรื่อง
การท าฝายชะลอน้ าและดักตะกอน โดยมีจุดเริ่มต้นจากการใช้งานวิจัยมาสร้างแผนแม่บท  
เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินในชุมชน เชื่อมโยงงานวิจัยมาสู่การฟ้ืนป่า การป้องกันไฟป่า ท าให้เกิดการ
ท างานเรื่องน้ า จนสามารถสร้างเครือข่ายลุ่มน้ าจาง ที่มีสมาชิก ๒๕ หมู่บ้านร่วมกันดูแลป่า 
และน้ าร่วมกัน ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศที่ฟ้ืนตัวสร้างวิถีเกษตรอินทรีย์ มีนวัตกรรมการปลูกข้าว
และเก็บพันธุกรรมพืชท้องถิ่น สร้างคนรุ่นใหม่ให้มีส่วนรับผิดชอบทุกกิจกรรมชุมชน น าพลัง
ความเข้มแข็งมาสร้าง “กฎบ้าน” ที่ปลอดอบายมุข และน างานวิจัยมาเป็นกลไกในการสร้าง
เยาวชนรุ่นเล็ก ด้วยการเรียนรู้เรื่อง “ชีวิตสามขา” เพื่อให้เข้าใจ “ภายในตน” อย่างถ่องแท้ 

http://www.greenglobeinstitute.com/
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จุดเริ่มต้นจากการแก้ปัญหาหนี้สินชุมชนที่ ใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือ  
ชุมชนบ้านสามขา พัฒนามาสู่การจัดการป่าและน้ า ด้วยการท าฝายรูปแบบต่าง ๆ ทั่วผื นป่า 
และมีระบบบริหารน้ าเพ่ือท าประปาภูเขาจากแหล่งน้ าห้วยแม่อิง เพื่อแก้ปัญหาน้ าแล้งซึ่งเป็น
ผลกระทบจากสัมปทานป่า ผสมผสานกับประสบการณ์ที่ออกไปเรียนรู้ และการลองผิดลองถูก 
กลายเป็นหมู่บ้านที่มีฝายชะลอน้ าและฝายดักตะกอน กระจายอยู่ทั่วผืนป่ากว่า ๓,๐๐๐ ฝาย 
การแบ่งป่าออกเป็น ๓ โซน เพื่อบริหารจัดการป่าต้นน้ าที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า ๑๕,๐๐๐ ไร ่

ปี ๒๕๔๓ สกว. เข้ามาเรียนรู้และพบว่าบ้านสามขาเป็นต้นแบบแห่งแรก 
ในหมู่บ้านทางภาคเหนือ ที่ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติตามแผนแม่บทชุมชนเพื่อแก้ปัญหา
หนี้สินครัวเรือนได้ มีการเกษตรที่ไม่ พ่ึงพาสารเคมี และเข้าใจหลักการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง จึงขอท าวิจัยร่วมกับชาวบ้านกลายเป็นผลงานรางวัลดีเด่นในปี ๒๕๔๖ 

ชุมชนบ้านสามขาเป็นลูกหลานที่สืบทอดมาจาก "ติ๊บปาละ" ๑ ใน ๔ นักรบ 
ผู้กล้าแห่งล้านนาที่ร่วมกันปลดแอกจากการถูกพม่ายึดครองในครั้งบุพกาล ที่มาของบ้านสามขา
มีหลายต านาน บ้างว่ามาจากเก้งที่เหลือ ๓ ขา บ้างว่าคือก้อนเส้า ๓ ก้อนที่เป็นความมั่นคง หรือแก้ว
สามประการ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ 

เก่งคนเดียวไม่ยั่งยืน บ้านสามขาอาสาออกไปช่วยเพื่อนบ้านจนเกิดการดูแล
ทรัพยากรน้ าในรูปแบบของ "เครือข่ายลุ่มน้ าจาง" มีสมาชิก ๑๒ หมู่บ้านใน ๔ ต าบล ในอ าเภอแม่ทะ 
และสร้างกลุ่มเยาวชน "รวมพลคนรักษ์น้ าจาง" เพ่ือสืบทอดงาน ผลการด าเนินงานท าให้ได้รับ 
“รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี ๒๕๕๑ 

๓) เรื่อง ชุมชนสร้างสุข รวมเรื่องราว “นวัตกรรมการสร้างสุขภาพ” จากชุมชน 
(จัดพิมพ์และสนับสนุนโดย สปรส. พ.ศ. ๒๕๔๗)  

ประสบการณ์อันหลากหลายของชุมชนมีมากมายเหมือนดอกไม้เต็มท้องทุ่ง
ยามได้แดดได้ฝน หยิบมา ๒๐ ชุมชน เพื่อเรียนรู้ดูองค์ประกอบความงามและข้อจ ากัดที่ท าให้ 
ยังไม่สมบูรณ์ เห็นความต่างความเหมือนและเห็นแนวทางเพ่ือการสนับสนุนการเรียนรู้และการ
จัดการสุขภาวะของชุมชนต่อไป ที่สามารถสรุปได้เหมือนกันในทุกกรณี คือ คุณค่าและความยั่งยืน
ของกิจกรรมต่าง ๆ ล้วนมาจากการที่ชุมชนพัฒนาศักยภาพของตนเองตามด้วย “การเรียนรู้” 
เอาความรู้ไปใช้ใน “การจัดการ” ทรัพยากร และ “การพัฒนา” ทรัพยากรเป็นกระบวนการ
ที่มีวงจรสัมพันธ์กัน 

จากบทเรียนของชุมชนได้พบแล้วว่า หลักประกันสุขภาวะของชุมชนนั้น 
ไม่ได้เริ่มต้นที่โรงพยาบาล หรือแพทย์ หรือยา หากเริ่มต้นที่ (๑) ความมั่นคงด้านอาหาร 
และสิ่งแวดล้อมที่ดี (๒) ความมั่นคงด้านอาชีพและการจัดการระบบสวัสดิการของชุมชนเอง  
(๓) ความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยภูมิปัญญาบูรณาการ (๔) การแพทย์แผนปัจจุบัน 
การบริการด้านสาธารณสุข อย่างไรก็ดีการเรียนรู้ของชุมชนเปน็เรื่องทีต่้องทวนกระแสของสังคม
ที่ไหลไปอีกทางหนึง่ ถูกก าหนดโดยสังคมบริโภค สังคมทุนนิยมที่ตอ้งกระตุ้นความอยาก ความต้องการ
ไม่รู้จบ การเรียนรู้เพ่ือการพ่ึงตนเองจึงต้องเป็น “นวัตกรรม” จึงจะสร้างพลังให้ชุมชนได้ 
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นวัตกรรมอาจเกิดขึ้นได้ด้วยการผสมผสานระหว่างปัจจัย ๓ อย่าง คือ (๑) การจัดการทรัพยากร
บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น (๒) การผสมผสานกับภูมิปัญญาสากลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
(๓) ความคิดสร้างสรรค์  

ปัญหาการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนวันนี้ เป็นปัญหาของคนที่มีอ านาจ 
ระดับนโยบายซึ่งไปครอบง าชุมชนด้วยความคิดของตนเอง ความคิดหลายอย่างมีข้อจ ากัด  
เพราะเป็นความคิดที่ไม่เปิดรับความคิดใหม่  ๆ ที่มาจากชุมชน และเป็นความคิดที่มีอคติ  
มองอะไรด้านเดียวจากมุมเดียวของตนเอง ต้องการสูตรส าเร็จเพ่ือหวังผลทางการเมืองมากกว่า
ผลทางสังคม ถ้าไม่ “คืนสุขภาวะให้ประชาชน”จริง ๆ คงยากที่จะช่วยให้เกิดสุขภาวะ 
ที่ยั่งยืนเพราะสุขภาวะที่ยั่งยืนเป็นอะไรที่ใครให้ใครไม่ได้ เกิดจาก “ข้างใน”ของผู้คน 
และจากในชุมชนเท่านั้น (สรุปภาพรวมโดย ดร.เสรี  พงศ์พิศ) 

เรื่องราวของนวัตกรรมการสร้างสุขภาวะ ๒๐ ชุมชนที่ ดร.เสรี  พงศ์พิศ  
ได้สังเคราะห์จากงานวิชาการแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ 

(๑) ชุมชนกับการจัดการทรพัยากร : ทรัพยากรเป็นเหมือน “แม่” ที่ให้ชีวิต
ผู้คน แม่ธรณี แม่น้ า แม่โพสพ กระบวนการฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นกระบวนการ
ฟ้ืนฟูชีวิตให้ “แม่” เพื่อแม่จะได้ให้ชีวิตแก่ลูกคือผู้คน สัตว์ ต้นไม้ สิ่งมีชีวิต อากาศ สิ่งแวดล้อม
โดยรวม 

กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากร ๔ ชุมชนได้แก่ (๑) ชมรมชาวประมง
พ้ืนบ้านพลิกฟ้ืนวิกฤตอ่าวพังงา (เกาะยาวน้อย) (๒) “คนอยู่ ป่ายัง” ที่พะโต๊ะ (๓) โลกใบเล็ก
ของกลุ่มรักษ์เขาชะเมา (๔) สืบทอดลุ่มน้ าสงคราม น าวิถีปรับเปลี่ยน 

(๒) ชุมชนกับการจัดการตนเอง : ประเด็นใหญ่ที่เป็นข้อจ ากัดของการ
จัดการชุมชนวันนี้จึงเป็นเรื่องการสร้าง “ระบบ”ซึ่งจะเป็นหลักประกันความยั่งยืนของโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เชื่อมโยง สานต่อ เกื้อกูลกันและด าเนินหรือขับเคลื่ อนไปด้วยตัวเองได้  
มีผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องมากมาย คนหนึ่งตายก็ไม่กระทบทั้งระบบ “ระบบดีท าให้คนท าผิด 
ได้ยาก ท าถูกได้ง่าย” ระบบดีไม่ได้ขึ้นกับผู้น าคนเดียวแต่ขึ้นกับองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ชุมชน
ร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันรับผิดชอบ 

กรณีศึกษาชุมชนจัดการตนเอง ๖ ชุมชน ได้แก่ (๑) “มินิเอ็มบีเอ”  
ใน “มินิฟาร์ม” : เครือข่ายเกษตรริมทางรถไฟ (๒) การบริหารงบประมาณแบบรวมโครงการ 
ที่ อบต.เมืองเปลือย (๓) คณะรัฐมนตรีชาวบ้านบ้านหนองหน่อง (๔) เวทีวิชาการชาวบ้าน 
บ้านนาบัว (๕) พิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่จันเสน (๖) น ากระบวนคิดหา ภูมิปัญญาสืบสร้างแห่งบ้านสระคูณ 
(๗) จากออมทรัพย์สู่มหาวิทยาลัยชาวบ้าน : กลุ่มออมทรัพย์คลองเปียะ 

(๓) ชุมชนกับเครือข่ายความสัมพันธ์ : ความเป็นชุมชนส่วนหนึ่งถูกก าหนด
จากการอยู่ร่วมกันมายาวนาน อีกส่วนหนึ่งถูกก าหนดโดยรูปแบบการปกครอง มีหมู่  ๑ หมู่ ๒  
มีต าบล มีอ าเภอ จังหวัด ซึ่งก็ไม่ได้แปลว่ามี “ชุมชน” และ “เครือข่าย” เสมอไป  
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กรณีศึกษาการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ ๕ เรื่อง ได้แก่ (๑) โรงเรียน 
โรงสีชุมชน คนปลูกข้าวลุ่มน้ าโขง (๒) ศูนย์ตุ้มโฮม : เครือข่ายเกษตรผสมผสานนครพนม  
(๓) แปรทุนเป็นปัญญา สร้างคุณค่าผู้เฒ่าชาวกระบี่ (๔) กลุ่มออมทรัพย์หนองหญ้าม้า : ออมทรัพย์
เพื่อสวัสดิการและธนาคารชุมชน (๕) ถักทอชีวิตใส สานใจ ร้อยรัก : ปู่ไพแห่งบ้านทรายมูล  

(๔) ชุมชนกับการเรียนรู้และการจัดการ : ถ้าชีวิตผู้คนจะมีสุขภาวะที่ดีกว่านี้ 
สังคมวันนี้ต้องการเรียนรู้และมีการจัดการดีกว่าที่เป็นอยู่ ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหมอ
จัดการสุขภาพ ครูจัดการการศึกษา ข้าราชการจัดการทรัพยากรและการพัฒนา ชาวบ้านและผู้คน
ในสังคมเป็นเพียงคนดูการแสดงบนเวทีเท่านั้น แต่ยังมีชุมชนที่พยายามลุกขึ้นมาจัดการเรียนรู้
และจัดการตนเองจนเป็นแบบอย่างควรแก่การศึกษาเรียนรู้ 

กรณีศึกษา “ชุมชนกับการเรียนรู้และการจัดการ” ๕ ชุมชน ได้แก่  
(๑) กลั่นรักจากอกแม่ : เครือข่ายแม่ลูกผูกพันด้วยนมแม่ (๒) “แขนง” ศิลปะ สานฝัน แบ่งปัน
น้ าใจ : โรงเรียนเด็กรักป่า (๓) สานสัมพันธ์ครอบครัวกับเครือข่ายใบชะโนด (๔) ขุมทรัพย์  
“ดงใหญ่” วิถีไท วิถีถิ่น (๕) ชุมชนไม้เรียง : การจัดการแบบพ่ึงตนเอง 

๔) เรื่อง ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข รวมเรื่องราว “นวัตกรรมการสร้างสุขภาพ” 
จากชุมชน (จัดพิมพ์และสนับสนุนโดย สปรส. ๒๕๔๘) 

๓๐ กรณีศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของบุคคล ครอบครัว ชุมชน เครือข่าย 
ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ทุกกรณีมีบทเรียนเดียวกันว่า ความโลภคือสิ่งที่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
ท าลายชีวิต ท าลายชุมชน ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใด เกิดขึ้นทีละเล็กละน้อยช้า ๆ  
แต่ค่อย ๆ กัดกร่อนพลังทางสังคมที่เชื่อมสัมพันธ์ผู้คนและผู้คนกับธรรมชาติ ท าให้เกิดการ
แตกสลายทางธรรมชาติและสังคมในที่สุด ก่อให้เกิดความโกลาหลไร้ระเบียบและเสียสมดุล
อันเป็นที่มาสาเหตุแห่งทุกข์ ความโลภไม่ได้อยู่ในตัวบุคคลเท่านั้นแต่อยู่ในโครงสร้างทางสังคม
และระบบที่ส่งเสรมิความโลภ ท าให้ผู้คนที่ไม่เข้มแข็งพอ ยากที่จะต่อต้านหรือขัดขืน ใครบางคน
บอกว่า “ทรัพยากรน้ันมีพอส าหรับความต้องการของคนแต่ไม่พอส าหรับความโลภ 
ของมนุษย์”(Resources are sufficient for man’s need, but not sufficient for man’s 
greed.) และนี่คือสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้นในสังคมบริโภคที่พยายามยัดเยียดทุกอย่างให้คนสับสน
ระหว่างสิ่งที่ “จ าเป็น” กับสิ่งที่ “ต้องการ” ระหว่าง “การมี” (to have) กับ “การเป็น” (to be) 
(สรุปภาพรวมโดย ดร.เสรี  พงศ์พิศ) 

๓๐ กรณีศึกษาได้แสดงพลังอันยิ่งใหญ่ของผู้คนและชุมชนว่าสามารถ
เอาชนะความโลภได้ สามารถอยู่อย่างพอเพียง และแม้จะยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด 
พวกเขาก็มั่นใจว่านี่คือหนทางที่ถูกต้อง เป็นหนทางของความพอเพียงแม้ไม่มั่งคั่งร่ ารวยแต่ก็ 
อยู่เย็นเป็นสุขมากกวา่ เป็นสุขภาวะที่เกิดจากการรู้จักตนเอง รู้จักเป้าหมายของชีวิตและรู้จักพอ 
นี่ต่างหากที่เป็นเงื่อนไขส าคัญที่สุดที่ก่อให้เกิดสุขภาวะ เป็นสุขที่เกิดมาจาก “ข้างใน” มาจาก 
“ใจ” เป็นพลังที่ “ระเบิดจากข้างใน” กลายเป็นรากฐานการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ 
พอจะแบ่งเป็นกลุ่มกรณีศึกษาได้ ดังต่อไปนี้ 
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กลุ่ม ๑ บทเรียนจาก “ชุมชนเข้มแข็ง” ๘ กรณีศึกษา : มีหลายปัจจัยร่วม
ที่ท าให้เป็น “ชุมชนเข้มแข็ง” ได้แก่ (๑) ทั้งหมดเป็นชุมชนเรียนรู้ เรียนรู้จักตนเอง รู้จักศักยภาพ 
รู้จักปัญหาและหาทางแก้ไขด้วยความรู้ (๒) ชุมชนร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมท า (๓) มีผู้น าเข้มแข็ง  
(๔) มีระบบบริหารจัดการที่ดี  

กรณีศึกษาของ ๘ ชุมชนเข้มแข็งดังต่อไปนี้ล้วนแต่มีลักษณะเด่นของตนเอง
แต่ต้องทวนกระแสสังคมที่รุนแรง เวลาจะพิสูจน์ว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งจริง หรือว่าเข้มแข็ง
เพียงชั่วคราวเพราะมีปัจจัยภายนอกไปเกื้อหนุน ได้แก่ (๑) “อยู่เย็นเป็นสุข” ที่บ้านลาดบอน 
(อยุธยา) (๒) “คอยรุตตั๊กวา” รากเหง้าและศรัทธาคือพลังขับเคลื่อนชุมชน (กทม.) (๓) แหลม
รุ่งเรือง “บ้านมั่นคงประหยัดพลังงาน” (ระยอง) (๔) “กาแฟและความสุข” ที่กาแป๊ะฮูลู (ยะลา) 
(๕) ปกครองธรรมาภิบาล สานสัมพันธ์เกื้อกูล (กาญจนบุรี) (๖) จากกองทุนสวัสดิการต าบลน้ าขาว
สู่กองทุนสวัสดิการระดับชาติ (สงขลา) (๗) ประชาสวัสดิการชุมชนต าบลน้ าเกี๋ยน (น่าน)  
(๘) พลิกวิกฤติ สร้างงาน ประสานแนวร่วมครบวงจร (ประจวบคีรีขันธ์) 

กลุ่ม ๒ บทเรียนจาก “ชุมชนคนรักธรรมชาติ ธรรมชาติรักคน” ๑๐ 
กรณีศึกษา : ชนคนท้องถิ่นแม้จะได้รับการสนับสนุนจากภายนอกด้วยแต่ชุมชนและเครือข่าย
องค์กรในท้องถิ่นด าเนินการเป็นหลักคือเป็น “เจ้าภาพ-เจ้าของ”อย่างแท้จริงและเป็นจนกระทั่ง
แทบมองไม่เห็นบทบาทของรัฐและองค์กรภายนอกเลย  

กรณีศึกษา ๑๐ ชุมชนคนรักธรรมชาติ ธรรมชาติรักคน ได้แก่ (๑) บวชป่า 
สืบชะตาแม่น้ า : การจัดการป่าและน้ าเชิงวัฒนธรรม (น่าน) (๒) ปาฏิหาริย์ป่า ปาฏิหาริย์แผ่นดิน 
(เชียงใหม่) (๓) สองแรงแห่งศรัทธาสู่ความแกร่งกล้าของชุมชน (ยโสธร) (๔) เติมวิถีร้อยความหวัง
จากขุมคลังธรรมชาติ (ยโสธร) (๕) รักษช์ีวิต รักษ์ป่าชุมชน อบต.อีง่อง (ร้อยเอ็ด) (๖) เรียนรู้วิถี
คนต้นน้ าบ้านต๊ าในจากผู้เฒ่าเล่าขานสู่นักสื่อน้อย (พะเยา) (๗) ชุมชนคนกินปลา เรียนรู้ค่า  
วิถีปลา วิถีคน (นครพนม) (๘) กลุ่มรักษ์เชียงของ สายใย สายน้ า ปกป้องแม่น้ าโขง (เชียงราย) 
(๙) เมล็ดพันธุ์กลางดงลึก ปลุกส านึกจิตวิญญาณ (กาฬสินธุ์) (๑๐) เขาหินปูนแหล่งสุดท้าย 
ใกล้เมืองหลวง (สระบุรี) 

กลุ่ม ๓ บทเรียนจาก “ชุมชนแห่งคุณค่านิเวศ คุณค่าชีวิต” ๖ กรณีศึกษา : 
มีลักษณะเด่นที่ความมุ่งมั่น การท างานหนักดิ้นรนจนประสบความส าเร็จระดับหนึง่และตอ้งตอ่สู้
ต่อไป เพราะล้วนแต่เป็นการทวนกระแสฝืนสังคมบริโภคที่เห็นเงินเป็นเป้าหมาย ไม่ใช่เครื่องมือ 
ประเด็นปัญหาเป็นปัญหาเชิงระบบ ปัญหาการสร้างระบบรองรับการด าเนินการ การคิดเชิงระบบ
ที่จะท าให้เกิดกิจกรรมเป็นชุดที่เกี่ยวเนื่องกัน เสริมกันแบบผนึกพลัง (synergy) 

กรณีศึกษา ๖ ชุมชน คุณค่านิเวศ คุณค่าชีวิต ได้แก่ (๑) ม่อนแสงดาว 
โรงเรียนธรรมชาตศิึกษาของเด็กน้อยแห่งดอยสูง (เชียงราย) (๒) กลุ่มเยาวชนบ้านโป่งกระทิงบน 
สู้เพ่ือสร้างวันใหม่ที่ดีกว่า (ราชบุรี) (๓) ศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าวังอ้อ คืนคนดีสู่สังคม (อุบลราชธานี) 
(๔) กรุงชิง : คนต้นน้ าแห่งเทือกเขาหลวง (นครศรีธรรมราช) (๕) บ้านถ้ าผึ้งกับการท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ (สุราษฎร์ธานี) (๖) เทือกเขาสานฝัน สัมพันธ์เสริมอาชีพ (เลย) 
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กลุ่ม ๔ บทเรียนจาก “ชุมชนแห่งชีวิต ความใฝ่ฝันและการต่อสู้ ”  
๖ กรณีศึกษา : วันนี้มีแต่ความเป็นหุ้นส่วนพันธมิตร (partnerships) ที่เคารพให้เกียรติกัน  
เห็นคุณค่าของความเป็นคนของกันและกัน เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ท าให้ปัญหาอันหนักหนาสาหัส
ของแต่ละกรณีศึกษาที่ดูเหมือนจะหมดหนทางแก้ไขกลายเป็นเรื่องที่เอาชนะได้ในที่สุด 

กรณีศึกษา “ชุมชนแห่งชีวิต ความใฝ่ฝันและการต่อสู้” ๖ กรณีศึกษา ได้แก่ 
(๑) หัวใจสื่ออยู่ที่คน วิทยุชุมชนบ้านจ ารุง (ระยอง) (๒) แบ่งปันที่ดินให้ชีวิตมั่นคง (แม่ฮ่องสอน) 
(๓) ลุงค าป่วน : นักสู้แห่งภูเรือ (เลย) (๔) ร้านหนังสืออิสระ ร้านหนังสือในฝัน การตลาดเพ่ือสังคม
และพ้ืนที่สาธารณะ (๕) “กายเจ็บ ใจไม่ป่วย” บทเรียนชีวิตจาก สุทธาสินี  น้อยอินทร์ (๖) สานฝัน...
สุดขอบฟ้า (นาวิน  ลาวัลย์ชัยกุล) 

๕) เรื่อง สังคมชุมชนหมู่บ้านระบบสาธารณโภคี  
“สาธารณโภคี” เป็นค าตรัสของพระพุทธเจ้า มีอยู่ในข้อที่ ๔ ของ “สาราณีย

ธรรม ๖” สาธารณโภคีแปลว่า บริโภคเป็นสาธารณะ ซึ่งหมายความว่า ทรัพย์สมบัติเป็นส่วนรวม
แบ่งปันกันกินใช้ ทุกคนต่างร่วมกินร่วมใช้ในของส่วนกลาง ทั้งข้าวทั้งของ ทั้งเงินทองทรัพย์สิน 
เป็นของทุกคนที่ร่วมกันอยู่ ต่างอาศัยกินอาศัยใช้ได้กันทั่วไป  

สังคมหรือมวลมนษุย์ที่มีเศรษฐกจิชนิดสาธารณโภคนีี้ จะอยู่รวมกันอย่างเป็นหมู่
กลุ่มชุมชนที่มีเมตตาแม้ที่เป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณจนกระทั่งเป็นเหตุก่อให้เกิดเป็น
คุณธรรมทั้ง ๗ ข้อของชุมชนอย่างแท้จริง คือ (๑) เป็นชุมชนที่มีความระลึกถึงกัน (สาราณียะ) 
(๒) เป็นชุมชนที่มีความรักกัน (ปิยกรณะ) (๓) เป็นชุมชนที่มีความเคารพกัน (ครุกรณะ) (๔) เป็นชุมชน
ที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน (สังคหะ) (๕) เป็นชุมชนที่ไม่วิวาทกัน (อวิวาทะ) (๖) เป็นชุมชน 
ที่พร้อมเพรียงกัน (สามัคคียะ) (๗) เป็นชุมชนที่มีเอกภาพมีน้ าหนึ่งใจเดียวกัน (เอกีภาวะ) 

สังคมชุมชนที่มีเศรษฐกิจถึงขั้น “สาธารณโภคี” เป็นสังคมของคนที่มีมรรคผล 
มีอาริยธรรมของพระพุทธเจ้าจริง สามารถยืนยันความเจริญหรือความประเสริฐที่เรียกว่า  
“อาริยะ” ตามแนวทางของพุทธ ซึ่งต่างกับเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีที่ท าให้ผู้คนในโลกทุกข์ร้อนดิ้นรน
อย่างแสนสาหัสมากขึ้นทุกวัน “สาธารณโภคี” จึงเป็นนวัตกรรมทางรอดเพ่ือพามนุษยชาติ 
และสังคมชุมชนเจริญอยู่เย็นเป็นสุขสงบสันติได้จริงอย่างยั่งยืน 

คุณลักษณะทางสังคมของ “สาธารณโภคี” ได้แก่ (๑) ระบบสังคมที่มีเศรษฐกิจ
ดีที่สุด (๒) ระบบสังคมที่มีอิสระสูงสุด (๓) ระบบ “คนจน” ที่ไม่มีของตัวของตน (๔) ไม่สะสม
ความรวยและไม่เป็นหนี้ (๕) เกิดได้ท่ามกลางทุนนิยมและคอมมูนิสต์ (๖) ถ้าไม่อิสรภาพ 
จะเป็นไปได้ไม่ยั่งยืน (๗) มีจุดดียิ่งกว่าระบบการปกครองทั่วไป (๘) ต้องเป็นสังคม “คนจน” 
เสียสละแท้จริง (๙) ต้องก้าวด้วย “สัมมาอริยมรรค” (๑๐) ต้องมีจิตใจที่ฉลาดพิเศษคือปัญญา 
(๑๑) ไม่ใช่เหลือแค่ต านานเล่าขานเท่านั้น (๑๒) เกิดจากสังคมที่เป็น “บวร” ที่ดี (๑๓) ส่วนตัวนั้น 
“จน” แต่ส่วนรวม “อุดม” (๑๔) เป็นเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สัมบูรณ์ (๑๕) เกิดได้แม้ท่ามกลาง
กลียุค (๑๖) พ้น “มิจฉาชีพ” ได้สูงสุดของคน   
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“สาธารณโภคี เศรษฐกิจชนิดใหม่” เป็นการน าเสนอแนวคิดระบบบุญนิยม
ของพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ที่น าพาชาวอโศกหมู่กลุ่มชุมชนเล็ก ๆ ประพฤติปฏิบัติมานาน
พอสมควร จนกระทั่งเกิดเป็นรูปร่างหมู่บ้านชุมชนหลายแห่ง เพ่ือพิสูจน์ยืนยันว่า เศรษฐกิจชนิดใหม่ 
ที่เน้นคุณค่าให้ความส าคัญในหลักการ “ของส่วนกลาง” ตามรอยพระพุทธเจ้าอย่างจริงจัง  
จะเป็นทางรอดของมวลมนุษยชาติได้จริง (ศึกษาเพ่ิมเติมได้ จากหนังสือ : สาธารณโภคีเศรษฐกิจ
ชนิดใหม่ (ส านักพิมพ์กลั่นแก่น ต.ค. ๒๕๕๐) และ หนังสือ : คนจนที่มีแบบ (ธรรมทัศน์สมาคม 
ต.ค. ๒๕๖๑)) 

๖) เรื่อง วิถีสู่ชุมชนพอเพียง (จัดพิมพ์โดยเสรี พงศ์พิศ ม.ค. ๒๕๕๒) 
“เศรษฐกิจพอเพียง” แปลว่าพ่ึงพาตนเองได้ซึ่งไม่ได้แปลว่า ไม่ต้องพ่ึงใคร 

ต้องท ากินเอง ท าใช้เองหมดทุกอย่าง ไม่ได้แปลว่าต่อไปนี้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายอีก แต่หมายความว่า
ท าอย่างไรจะท ากินท าใช้เองบ้าง ท าอย่างไรจะจัดการชีวิตของตนเองให้พ่ึงพาตนเองได้มากขึ้น 
พ่ึงตลาด พ่ึงคนอื่นให้น้อยลง รวมหมดแล้วประมาณว่าสักเศษหนึ่งส่วนสี่ เช่น จะเลิกอะไร 
ได้บ้าง จะลดอะไรได้บ้าง จะท าอะไรเพ่ือทดแทนการซื้อจากตลาดหรือการขอจากคนอื่น จะหาวิธี
ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีแทนที่จะหวังพ่ึงหมอพ่ึงยาอย่างเดียว (เสรี  พงศ์พิศ) 

๗ กรณีศึกษาที่เป็นตัวอย่างของชุมชนเข้มแข็งที่ใช้กรอบคิดของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นฐาน ได้รับการพิสูจน์ว่าท่ามกลางกระแสหลักของสังคมทุนนิยมและบริโภคนิยม
อย่างปัจจุบัน การอยู่อย่างพอเพียงน้ันเป็นไปได้ แม้จะต้อง “ทวนกระแส” กระแสที่ว่า 
ไม่ได้หมายถึงแต่เพียงการบริโภคที่ล้นเกินหรือเกินความจ าเป็นแต่รวมไปถึงการไม่มีจะบริโภค 
หรือการขาดแคลน เน่ืองเพราะสภาวะเศรษฐกิจของประเทศและโลกที่ก าลังมีปัญหา วิถีแห่ง
ความพอเพียงจึงไม่ใช่แค่ “ทางเลือก” เพ่ือความอยู่รอดแต่เป็น “ทางที่จ าเป็น” ถ้าหาก
ต้องการอยู่รอดและไม่ใช่ในฐานะบุคคล ชุมชน หรือสังคมใหญ่ แต่หมายถึงมนุษยชาติโดยรวม  

เรื่องราวที่เหมือนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาของวิถีสู่ชุมชนพอเพียงของทั้ง  
๗ กรณีศึกษานั้นมาจาก “ปัญญา ความกล้าหาญ และความเพียรอดทน” ของชาวชุมชน 
ที่เป็นแบบอย่าง สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วประเทศและหลายประเทศได้ไปศึกษาเรียนรู้  
ได้แก่ (๑) ไม้เรียง : เรียนรู้จึงอยู่รอดและมั่นคง (๒) อินแปง : ยกป่ามาไว้บ้าน ยกภูพานมาไว้สวน 
(๓) นาอีสาน : เรียนวิชาแก้จนแบบ “ททท” (ท าทันที) (๔) หนองกลางดง : พอเพียง พ่ึงตนเอง
ในดงสับปะรด (๕) อบต.ท่าข้าม : โมเดลเศรษฐกิจท้องถิ่นที่พ่ึงตนเอง (๖) เทศบาลหนองบัวระเหว : 
บริหารราชการด้วยวิญญาณเอกชน (๗) วัดป่ายาง พระอาจารย์สุวรรณ  คเวสโก : เครือข่ายชุมชน
ต้านการครอบง า  

สรุปบทเรียนแนวทางสู่การสร้างชุมชนพอเพียง คุณลักษณะและองค์ประกอบ 
บทเรียนที่ ๑ ชุมชนพอประมาณ 
(๑) พอดี พองาม กินพอดี อยู่พอดี มีคุณธรรม มีความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

คนในชุมชน ระหว่างคนกับธรรมชาติ 
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(๒) ความเรียบง่าย ความจ าเป็นหรือความต้องการ คุณค่าหรือมูลค่า ความร่วมมือ
หรือการแข่งขัน 

(๓) คุณธรรม ความสมดุล จิตอาสาเพ่ือส่วนรวม ปัญญา ความกล้าหาญ 
ความเพียรอดทน 

บทเรียนที่ ๒ ชุมชนมีเหตุผล 
(๑) ชุมชนเรียนรู้  ชุมชนเข้มแข็ง รู้ว่าอยู่ ในยุคสังคมความรู้ รู้ปัญหา 

และความต้องการที่แท้จริง 
(๒) เรียนรู้จักตัวเอง เรียนรู้จักรากเหง้า ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๓) เรียนรู้จักปัญหาและทรัพยากร เรียนรู้หนี้สิน รู้ค่าใช้จ่ายของชุมชน 

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ทรัพยากรของชุมชน 
(๔) แผนแม่บทชุมชน แผนชีวิต แผนยุทธศาสตร์ แผนแยกย่อยแต่บูรณาการ 

แผนการพึ่งพาตนเองและการสร้างเครือข่าย 
บทเรียนที่ ๓ ชุมชนมีภูมิคุ้มกันทีด่ี 
(๑) ระบบการบริหารจัดการที่ดี การจัดการชุมชน การจัดการองค์กร การจัดการ

ทรัพยากร 
(๒) ระบบการผลิต การแปรรูป การตลาด วิสาหกิจชุมชน เครือข่าย 
(๓) ระบบทุน-การออม กองทุนและสวัสดิการ โครงการรวมพลัง 
(๔) ระบบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ดิน น้ า ป่า พลังงานทางเลือก  
(๕) ระบบสุขภาพ การป้องกัน การดูแลรักษา 

๗) เรื่อง ชุมชนคนสุข (Healthy Land) (จัดพิมพ์และสนับสนุนโดย สสส. 
พ.ย. ๒๕๕๒) 

ชุมชนสุขภาวะ ๑๒ กรณีศึกษา ล้วนมีลักษณะเฉพาะของตัวเองจนไม่อาจถอด
ลอกเลียนแบบกันได้เพราะการจะท าความเข้าใจและรู้จักใช้กลไกการท างานต่าง ๆ ที่มีอยู่ 
ในชุมชนได้อย่างอิสระ ปราศจากการครอบง าหรือสั่งการใดย่อมเป็นไปด้วยความช านาญ 
ที่เป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ชุมชนทั่วประเทศที่ยังเชื่อและหวัง
จะสร้างชุมชนของตนเองให้มีสุขภาวะได้  

กรณีศึกษาที่ ๑ บ้านห้วยสะพาน ที่จริง ไม่ใช่ “ห้วย” แต่คือ “ป่า” ที่เป็น
สะพาน  

ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 
๙๕,๙๓๑ ไร่ การรวมกลุ่มของคนในชุมชนนี้เริม่ตน้ขึน้เมือ่ประมาณปี ๒๕๑๕ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อปกป้องผืนป่าจากการบุกรุกของนายทุน การพัฒนาเพ่ือมุ่งสู่ต าบลสุขภาวะเริ่มต้นจากการ
อนุรักษ์ป่าชุมชนซึ่งเป็นป่าในเมืองห่างจากตัวเมืองไม่กี่กิโลเมตร เมื่อพวกเขาสามารถปกป้องผืนป่า
ซึ่งเป็นทั้งแหล่งอาหาร เป็นบ้านของสัตว์และเป็นจิตวิญญาณของชุมชนเอาไว้ได้ สิ่งที่ตามมาคือ
ความเข้มแข็งของคนในชุมชนแทบทุกด้าน ทั้งเยาวชน ศิลปะ วัฒนธรรม รวมถึงด้านเศรษฐกิจ 
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กรณีศึกษาที่ ๒ บทเรียนสีแดง เสียงกระซิบของคนรามัน 
ปัจจุบัน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ขึ้นป้ายว่าติดอันดับความรุนแรงจากสถานการณ์

ความไม่สงบ แต่โรงพยาบาลรามันที่ตั้งอยู่ในจังหวัดยะลา หนึ่งในสามจังหวัดดังกล่าวก็ยืนหยัด
เป็นที่พ่ึงของคนป่วยไข้อย่างไม่ครั่นคร้าม ด้วยยึดหลักการเข้าใจ “สังคม วัฒนธรรม จิตวิญญาณ” 
ท าให้โรงพยาบาลแห่งนี้ เข้าถึงจิตใจของชาวมุสลิมได้อย่างไม่ยาก โรงพยาบาลรามันใส่ใจ  
ทุกกระบวนการรักษาไม่ว่าจะเป็นการตรวจร่างกายผู้ป่วยหญิงมุสลิม การคลอดตามแบบชาวมุสลิม 
การรักษาผู้ป่วยในช่วงถือศีลอด ไล่ไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการ
สร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่สีแดง 

กรณีศึกษาที่ ๓ ความไม่กังวลของพระยาพิชัยดาบหัก 
ต าบลน้ าพ้ี อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นต าบลหนึ่งที่สาธิต

วิถีทางในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยผ่านแผนงานการสร้างสุขภาวะแบบบูรณาการ จุดเด่น 
ของต าบลน้ าพ้ี คือการอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยที่คนในชุมชนมีส่วนร่วมรวมถึงกลุ่มวัยรุ่น ทั้งหมด
ทั้งมวลของโครงการต่าง ๆ ที่ทาง อบต.น้ าพ้ี รณรงค์และปรับเปลี่ยนแนวทางของชาวบ้าน 
ล้วนยืนอยู่บนพ้ืนฐาน “ความพอเพียง” 

กรณีศึกษาที่ ๔ หน้าใส ไร้สิว ด้วยบัญชีครัวเรือน 
ต าบลยอดแกง อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์  ใช้บัญชีครัวเรือนเป็นข้อมูล

พ้ืนฐานในการแก้ปัญหาความยากจนของประชากร การท าบัญชีครัวเรือนท าให้ อบต.ยอดแกง 
รับทราบปัญหาและนิสัยการจับจ่ายใช้สอยของชาวบ้าน นอกจากนี้ชาวบ้านยังรับรู้รายรับรายจ่าย
แต่ละเดือนของตนเองเป็นการสร้างความตระหนักในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี 

กรณีศึกษาที่ ๕ อากาศ น้ า แสงแดด วิถีธรรมชาติ (บ าบัด) เพ่ือชุมชน 
ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพ่ือชุมชนตั้งอยู่ในต าบลบ้านนา อ าเภอจะนะ จังหวัด

สงขลา ก่อตั้งโดย กิตติภพ-บรรจง  สุทธิสว่าง และสุรัตน์  แซ่จุง มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อให้คนเราใช้ชีวิตสอดคล้องกับธรรมชาติรวมถึงรู้เท่าทันปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชน 
มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประสานความร่วมมือไปยังหลาย ๆ หน่วยงาน จัดอบรมและปลูกฝัง 
ให้เยาวชนรักธรรมชาติ ด้วยการทดลองกับตนเอง กิตติภพเชื่อมั่นว่าธรรมชาติสามารถรักษา
โรคภัยไข้เจ็บในตัวมนุษย์ได้ 

กรณีศึกษาที่ ๖ ไม่มีใครกินข้าวเหนียวอย่างเดียวดาย 
ต าบลโพนทอง อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีความร่วมมือเป็นเครือข่ายในการ

ดูแลช่วยเหลือผู้พิการรวมถึงมิติด้านสุขภาพของคนในชุมชน มีการรณรงค์ให้ใช้ปุ๋ยชีวภาพ 
เพ่ือความปลอดภัยต่อผู้บริโภค พืชผลทางการเกษตร รวมถึงโครงการรับซื้อน้ ามันพืชที่ผ่านการใช้ 
๒ ครั้ง เพ่ือสุขอนามัยและเป็นทางเลือกในการใช้ทรัพยากรน้ ามัน การด าเนินงานในส่วนของ
กองทุนดูแลผู้พิการท าให้โครงการอย่าง กลุ่มคนสู้ชีวิตและจิตอาสาดูแลผู้พิการอัมพฤกษ์ 
อัมพาต ส่งผลทั้งมิติของรายได้และจิตใจ ถือเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่มีความน่าสนใจในการมองปัญหา
แบบองค์รวม 
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กรณีศึกษาที่ ๗ จิบกาแฟกับคนแถวหน้าที่ป่าซาง 
ส านักงานเทศบาลต าบลป่าซาง ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑ อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

การจัดการท้องถิ่นเพ่ือสุขภาวะเป็นการน าเสนอกรณีศึกษาที่ต้องการให้เห็นถึงประเด็นการเคลื่อนงาน
ต าบลสุขภาวะที่มีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกหลักในการเคลื่อนและประสานให้เกิด
การขับเคลื่อนงาน การบริหารจัดการของเทศบาลเน้นการมีส่วนร่วมและตอบสนองต่อปัญหา
ความต้องการของประชาชนเป็นหลัก การท ากิจกรรม กระบวนการจัดท าแผนงาน โครงการต่าง ๆ 
จะใช้ข้อมูลที่ได้มาจากวิธีการต่าง ๆ เช่น การท าประชาคม การรับฟังปัญหาข้อคิดเห็นจากเวทีสัญจร
ตามชุมชน การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ รวมถึงข้อมูลจากหน่วยต่าง ๆ 

กรณีศึกษาที่ ๘ รอยยิ้มบนเปลือกมังคุด 
พ้ืนที่ตะปอน อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มีการรวมกลุ่มกันของชาวสวนผลไม้

ในนามเครือข่ายเพ่ือการเรียนรู้ต าบลตะปอน โดยเริ่มต้นจากการที่คนในต าบลต้องประสบ  
กับภาวะป่วยไข้เนื่องจากการใช้สารเคมีเพ่ือท าการเกษตร รวมไปถึงเรื่องหนี้สินเพราะต้นทุน 
การผลิต การด าเนินงานสู่ต าบลสุขภาวะของคนตะปอนวางไว้ว่า ชุมชนมีสุขภาวะที่ดี สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี เกษตรอินทรีย์ครบวงจร โดยสิ่งที่น่าสนใจคือการสร้างปราชญ์ชาวบ้าน 
(ผู้น าธรรมชาติ) เพ่ือมาสานต่องานในด้านต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นความโดดเด่นอย่างหนึ่งของพื้นที่ 

กรณีศึกษาที่ ๙ “สุขภาพ” สังคม ของคนนากระตาม 
ต าบลนากระตาม ตั้งอยู่ในอ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร การด าเนินงาน 

เพื่อขับเคลื่อนสู่ต าบล สุขภาวะที่โดดเด่น คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพของต าบลโดย อบต. 
ได้รับคัดเลือกใหเ้ป็นพ้ืนที่น ารอ่งในปี ๒๕๔๙ การด าเนนิงานของกองทุนฯ มุ่งสร้างกจิกรรมให้เกิดขึ้น
มากมายในพื้นที่ ทั้งนี้ โดยหลักการส าคัญคือ ยึดความต้องการของคนในชุมชนเป็นหลัก 

กรณีศึกษาที่ ๑๐ โคบาลแห่งที่ราบลุ่มดอนแร่ 
การเลี้ยงหมูหลุมในต าบลดอนแร่ อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เริ่มต้นจาก

การพูดคุยแลกเปลี่ยนสถานการณ์สภาพปัญหาภายในต าบลและเหตุการณ์รอบ ๆ ต าบล  
ซึ่งต าบลดอนแร่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม แต่ที่ผ่านมาโครงการส่วนใหญข่องรัฐเน้นไปท่ีการก่อสรา้ง
อาคารและถนน หลังจากพบปัญหาว่าเกษตรกรส่วนใหญ่วนเวียนอยู่กับเรื่องหนี้สินเนื่องจาก  
ใช้เคมีในการผลิต รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพ พวกเขาจึงเริ่มศึกษาอย่างจริง ๆ จัง ๆ เรื่องการ
เลี้ยงหมูหลุมเพ่ือหวังเอามูลมาใช้เป็นปุ๋ยแทนสารเคมี ปัจจุบันคนดอนแร่เห็นว่า การเลี้ยงหมู
แบบธรรมชาตหิรอืหมูหลุมสามารถลดตน้ทุนไดจ้ริง และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม ถึงกับตั้งเป็น
โรงเรียนหมูหลุม เพ่ือถ่ายทอดวิชา และยังมีการพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็น
ประจ า 

กรณีศึกษาที่ ๑๑ ผักกาดหอมของจินตนาและก าลังวังชาของยายเผือ 
 โครงการเสริมประสิทธิภาพเกษตรกรสุรินทร์และกลุ่มเกษตรกรในเครือข่าย

เกษตรกรรมทางเลือก ต าบลทมอ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เกิดขึ้นท่ามกลางการตั้งค าถาม
ถึงวิถีชีวิตเกษตรกรอันซ้ าซาก ทั้งเรื่องปัญหาหนี้สิน สภาพแวดล้อมและที่ดินท ากิน พวกเขา
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รวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น ท างานด้านเกษตรอินทรีย์เพ่ือลดต้นทุนการผลิต รวมถึงไม่ทอดทิ้ง
คนในชุมชนที่ไม่มีที่ดินท ากิน โดยมีการส่งเสริมให้ปลูกพืชผลอื่น ๆ ทดแทนและน าไปขาย  
ในตลาดสีเขียว ตลาดปลอดสารพิษที่มีชื่อเสียงในตัวจังหวัด ในต าบลถึงแม้แบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ 
แต่ทุกกลุ่มยึดปรัชญาเดียวกัน คือ การท างานโดยค านึงถึงวิถีชีวิตที่งดงาม ห่วงใยสิ่งแวดล้อม 
และไม่ทอดทิ้งกัน นอกจากนี้ ยังมีการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวโบราณ เพ่ือรักษาวิถีรากเหง้าของบรรพบุรุษ
ไม่ให้เจือจางไปตามกาลเวลา 

กรณีศึกษาที่ ๑๒ บางเรื่องราวของ Bad Boy ที่ “ปากพูน” 
วิสัยทัศน์ของ อบต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วางไว้ว่า พลเมือง 

มีความรู้ อยู่อย่างไม่ยากจน สุขภาพคนแข็งแรง ภายใต้การบริหารงานของ ธนวุฒิ  ถาวรพราห์ม 
เน้นให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เอาการเมือง
มาอยู่ในวิถีชีวิต พื้นที่ปากพูนมีการท างานด้านสุขภาวะอย่างรอบด้าน อาทิ การท าฟาร์มโคนม
สาธิตแห่งแรกในจังหวัด การผลิตน้ ามันไบโอดีเซล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ว่ากันว่า พ้ืนที่นี้
ถือเป็นพ้ืนที่ที่มีคนเข้ามาดูงานมากที่สุดเป็นอันดับต้น ๆ และตัวนายกฯ อบต. เอง ก็เดินสาย
เป็นวิทยากรกันแทบไม่เว้นว่าง 

๘) นวัตกรรมการท างานเพ่ือขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ 
(สนับสนุนโดย สช. สิงหาคม ๒๕๕๘) 

การเกิดขึ้นและเป็นไปของ “ธรรมนูญสุขภาพพ้ืนที่” ในชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ 
ที่สืบเนื่องจากการน าแนวคิดของ “ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ” ตาม พระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปปรับใช้ ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่น่าศึกษาเรียนรู้ 
เพราะเกิดจากคนในชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ รวมตัว ร่วมท าขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบกติกา ข้อตกลง
หรือแนวทางการพัฒนาสุขภาวะ ลดปัญหาทุกขภาวะของชุมชนกันเอง  มีเรื่องดี ๆ ใหม่ ๆ 
เกิดขึ้นอย่างน้อย ๓ ประการ ได้แก่ 

ประการแรก มีการขยายความหมายของ “สุขภาพ” กว้างออกไปมากกว่า
เรื่องการแพทย์และสาธารณสุข มดหมอ หยูกยา หมายความรวมไปถึงเรื่องของชีวิต  
เรื่องสุขภาวะหลายมติิทั้งของผู้คนและชุมชนที่อยู่ร่วมกัน นับเป็นความคิดมุมมองที่ก้าวหน้ามาก 

ประการที่สอง คนในชุมชนท้องถิ่น ทั้งหน่วยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรชุมชน ประชาชนกลุ่มหมู่ต่าง ๆ มารวมตัวกัน ท างานด้วยกัน หาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
และสถานการณ์ของชุมชน ยกร่างกรอบกติกาสุขภาวะชุมชน จัดท าออกมาเป็นธรรมนูญสุขภาพ
ของชุมชน ประกาศใช้และร่วมมือกันปฏิบัติ เป็นการร่วมคิดร่วมท าที่เรียกว่า “ประชารัฐ”  
คือประชาชนร่วมมือท ากับรัฐ เป็นการท างานเชื่อมโยงกันในแนวราบ สอดคล้องกับ “ประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) ที่เป็นเรื่องใหม่ที่คนไทยก าลังเรียนรู้ร่วมกัน “ธรรมนูญ
สุขภาพพ้ืนที่” จึงถือได้ว่าเป็นแบบฝึกหัดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและเป็นการบริหาร
จัดการงานสาธารณะแบบเครือข่าย (Governance by Network) 
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ประการที่สาม “ธรรมนูญสุขภาพพ้ืนที่” เป็นนโยบายสาธารณะที่ก าหนด
โดยชุมชน เพื่อคนในชุมชน จึงเป็นอะไรที่ใหม่มาก เพราะในอดีตที่ผ่านมาเป็นร้อยปี นโยบาย
มักจะมาจากบนลงล่าง แต่ธรรมนูญสุขภาพพ้ืนที่เป็นนโยบายสาธารณะที่คนข้างล่างก าหนด
กันเอง ใช้กันเอง เชื่อมโยงกับข้างบนแบบร่วมด้วยช่วยกัน   

แนวคิดการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจึงเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมแล้ว 
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ ชุมชนท้องถิ่นและส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
ได้ร่วมกันพัฒนากระบวนการเสริมพลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนเกิดธรรมนูญสุขภาพพ้ืนที่จ านวน 
๔๒ พ้ืนที่ และเมื่อประกาศใช้แล้วจึงมีการเสริมพลังการขับเคลื่อนให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ สช. ได้รับความร่วมมือจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ท าการสรุปบทเรียน “นวัตกรรมการท างานเพ่ือขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ
เฉพาะพ้ืนที่” พบว่าหลายพ้ืนที่มิได้หยุดน่ิงหรือปฏิบัติการทางสังคมในแนวทางเดิม หากแต่
ได้คิดค้น ครุ่นคิดหานวัตกรรมมาขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดคุณภาพการจัดการ 
คุณภาพผลงานและคุณภาพการเรียนรู้อยู่ เป็นระยะ นับว่ามีพลังเชิงสร้างสรรค์สังคม 
(creative forces) 

“นวัตกรรมการท างานเพ่ือขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่” 
สามารถแบ่งได้เป็น ๔ ลักษณะ โดยมีองค์ประกอบที่น่าสนใจ ดังนี้ 

ลักษณะที่ ๑ นวัตกรรมเพ่ือระดมการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักรู้ 
(social awareness) ได้แก่ (๑) ความรู้ที่เป็นรูปธรรมเพ่ือน ามาสร้างความตระหนักรู้ (๒) การสร้าง
แรงจูงใจเพ่ือระดมการเข้ามามีส่วนร่วม (๓) การใช้ทุนทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี (๔) การใช้
วาระส าคัญเพ่ือประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพพ้ืนที่ (๕) การใช้เงื่อนไขความสัมพันธ์ทางสังคม 
(social relation) เพ่ือสร้างความตระหนัก (๖) การใช้ตัวแทนบุคคล (role model) เพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจและขยายผล (๗) การใช้การศึกษาดูงานธรรมนูญสุขภาพพ้ืนที่เป็นต้นแบบสร้าง
การเรียนรู้ 

ลักษณะที่ ๒ นวัตกรรมด้านกระบวนการบริหารจัดการในการขับเคลื่อน
ธรรมนูญสุขภาพพ้ืนที่ ได้แก่ (๑) การจัดการด้านบุคลากร (๒) การเชื่อมโยงจัดระบบสิ่งที่พ้ืนที่
ด าเนินการอยู่แล้วมาบรรจุไว้ในธรรมนูญฯ (๓) การเชื่อมโยงกันกับภาคนโยบายหรือการเมือง
ระดับท้องถิ่น (๔) การขับเคลื่อนจากสิ่งที่ปรากฏเห็นผลเร็ว (short term win) (๕) การขับเคลื่อน 
ที่มีการจ าแนกแยกแยะกลุ่ม (๖) การใช้กระบวนการเรยีนรู้เป็นกลุ่ม (๗) การเชื่อมโยงกับสถาบัน
ทางวิชาการในท้องถิ่น (ข้อ ๒.๒.๘) การปรับค าว่า “ธรรมนูญ” สู่ค าที่มีความหมายเข้าใจง่ายอื่น ๆ 

ลักษณะที่ ๓ นวัตกรรมเพ่ือการแก้ไขปัญหาความไม่ต่อเนื่องไม่ยั่งยืน 
ของธรรมนูญสุขภาพพ้ืนที่ ได้แก่ (๑) การก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ของ อปท. แผนสุขภาพต าบลหรือแผนแม่บทชุมชน รวมทั้งข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของท้องถิ่น (๒) การด าเนินการให้องค์กรชุมชนในพ้ืนที่ขึ้นทะเบียน
ต่อหน่วยงานรัฐครบ ๑ ปีแล้ว อปท. สามารถอุดหนุนงบประมาณได้หรือขอรับการสนับสนุน
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จากภายนอกได้ (๓) ธรรมนูญสุขภาพพ้ืนที่เกือบทุกแห่งมีการเชื่อมโยงกับกองทุนสุขภาพต าบล
โดยก าหนดว่ากองทุนฯ จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับแผนงานโครงการที่สอดคล้อง 
กับที่ระบุไว้ในธรรมนูญฯ เท่านั้น ท าให้ธรรมนูญฯ ได้รับการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
(๔) การขับเคลื่อนกับกลุ่มเยาวชนเพื่อให้ทราบเข้าใจและสืบทอดงานต่อไป ทั้งนี้โดยออกแบบ  
ให้มีกระบวนการเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม (inter-generation learning (๕) การขับเคลื่อนผ่านระบบ
โรงเรียน โดยจัดท าเป็นหลักสูตรท้องถิ่น (local curriculum) น าสาระธรรมนูญฯ ไปเป็นสาระ
การเรียนรู้กับทุกโรงเรียนในพ้ืนที่ ท าให้เกิดการปฏิรปูการเรยีนรู้ สถานศึกษามิได้ลอยตวัอยู่นอก
สังคม (๖) หากธรรมนูญสุขภาพพ้ืนที่ได้รับรางวัลหรือการเชิดชูเกียรติใด ๆ จะน าเอาแกนน า/
ประชาชนไปร่วมพิธีกรรมดังกล่าวนั้นด้วย ซึ่งน ามาสู่ความภาคภูมิใจว่าชุมชนและตนเอง 
ท าสิ่งที่ถูกต้องดีงาม จนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นแบบอย่างท าให้เพ่ิมพลังใจในการขับเคลื่อนต่อไป 
(๗) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้น าการเมืองท้องถิ่น บางพ้ืนที่จะมีการน าผู้น าคนเก่าและใหม่  
มาประกาศต่อสาธารณะหรือสื่อสาธารณะร่วมกันว่าจะสนับสนุนธรรมนูญฯ ต่อไป หรือหากชุมชน
น าหลักการและสาระในธรรมนูญฯ ไปใช้ ผู้น าคนใหม่จะสนับสนุนงบประมาณ เป็นต้น 

ลักษณะที่ ๔ นวัตกรรมด้านการสื่อสาร การสืบทอดภูมิปัญญาและมาตรการ
ทางสังคมของธรรมนญูสุขภาพพ้ืนที่ ได้แก่ (๑) นวัตกรรมด้านการสื่อสาร (๒) การใช้มิติด้านการ
สืบทอดภูมิปัญญา (community of wisdom) สู่การขับเคลื่อนธรรมนูญฯ (๓) การใช้มาตรการ
ทางสังคม (social sanction) เพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญฯ 

ทั้งนี้ นวัตกรรมที่สรุปบทเรียนได้นี้ เป็นนวัตกรรมเฉพาะพ้ืนที่ เฉพาะบริบท 
จึงยังต้องการการหนุนเสริมความเป็นขบวนการ กระบวนการและการจัดการความรู้เชิงระบบ
เพื่อความยั่งยืนต่อไป 

๙) รวมบทเรียน นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองและพ้ืนที่ปฏิบัติการ
เรียนรู้ใหม่ พัฒนาคน พัฒนาชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง (จัดพิมพ์และสนับสนุนโดย พอช. 
กันยายน ๒๕๖๒) 

นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศและสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) เริ่มขับเคลื่อนงาน “ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง” 
อย่างจริงจังตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใช้ค าว่าเป็นการ “ฟ้ืนฟูชุมชนท้องถิ่น” เพราะการสรุป
บทเรียนการพัฒนาชนบทในเวทีต่าง ๆ ทั่วประเทศพบว่าสี่ทศวรรษของการพัฒนาประเทศ
หลังปี พ.ศ. ๒๕๐๐ มีผลข้างเคียงที่ส าคัญคือการล่มสลายของทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ า 
ป่า และสังคมชนบท สร้างปัญหาเศรษฐกิจสังคมต่อเน่ืองตามมามากมาย  และการทบทวน
งานพัฒนาชุมชนทั่วโลกบ่งชี้ว่าการพัฒนาชุมชนที่ท าโดยหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ก าหนดน้ัน
เป็นแนวทางการพัฒนาที่ผิดพลาด การพัฒนาที่ชุมชนเป็นแกนหลัก  (Community driven 
development) เป็นแนวทางที่ดีกว่า จากประสบการณ์การฟ้ืนฟูชุมชนท้องถิ่นนั้นพบว่า 
ต้องใช้เวลาอย่างน้อย ๑๐-๑๕ ปี จึงจะเห็นผลจริงจัง บทเรียนนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการ
ตนเองนี้ ได้บอกความจริงที่ส าคัญคือชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองได้ และท าแล้วทั่วประเทศ 
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คุณลักษณะส าคัญของชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองจากการถอดบทเรียน 
ในปี ๒๕๖๒ จ านวน ๒๕ พ้ืนที่จาก ๕ ภาค ได้แก่ 

(๑) ชุมชนซึ่งหมายถึงประชาชนที่เป็นเจ้าของปัญหาและองค์กรชุมชน 
เป็นแกนหลักด าเนินการ หน่วยงานภาคีต่าง ๆ เป็นผู้สนับสนุน 

(๒) ชุมชนมีแผนแม่บทชุมชนของตนเองซึ่งมาจากกระบวนการวางแผน 
แบบมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง มีการวิเคราะห์ความต้องการของคนในชุมชนและก าหนดมาตรการ 
วิธีการแก้ไขระยะยาว ๓-๕ ปี หลายต าบลวางแผน ๕ ปีมาแล้ว ๓-๔ รอบ 

(๓) ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองจะท าทุกเรื่องโดยจะเริ่มจากเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือหลายเรื่อง แล้วขยายไปเรื่องอื่น ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม หรือแม้แต่การเมือง (เช่น การจัด
กระบวนการเลือกผู้น าเพื่อลดความขัดแย้งในชุมชน เป็นต้น) 

(๔) ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองไม่ได้ปฏิเสธบทบาทของรัฐหรือหน่วยงาน
ภายนอก แต่จัดวางบทบาทอย่างเหมาะสม สาระส าคัญคือหน่วยงานท าตามแผนและความต้องการ
ของชุมชน ไม่ใช่ชุมชนท าตามหน่วยงาน  

(๕) ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองจะมีกลไกการขับเคลื่อนแผนงานของตนเอง
ในชื่อต่าง ๆ กัน เช่น สภาผู้น า สภาองค์กรชุมชน สภาพัฒนาต าบล เป็นต้น กลไกเหล่านี้  
มีองค์ประกอบจากหลายภาคส่วน 

พ้ืนที่ปฏิบัติการเรียนรู้ใหม่ : พัฒนาคน พัฒนาชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง  
จากแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ พอช. พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (๕ ปี) มีเป้าหมายพัฒนา
และยกระดับขีดความสามารถของคนท างานในขบวนองค์กรชุมชนและผู้น าชุมชนท้องถิ่น 
จ านวน ๑๕,๐๐๐ คน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งเป้าหมายไว้ ๒,๐๐๐ คน และผู้น าที่ได้รับ 
การพัฒนาอย่างน้อย ๑๐๐ คน สามารถน าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ 
ในแต่ละหลักสูตรไปปรับใช้ในการสร้าง “พ้ืนที่ปฏิบัติการของตนเอง” ให้เกิดเป็น “พ้ืนที่ปฏิบัติการ
เรียนรู้ใหม่” อย่างน้อย ๕ พ้ืนที่ใน ๕ ภาค  

การถอดบทเรียน ๕ พ้ืนที่ปฏิบัติการเรียนรู้ใหม่ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า ความรู้
หรือบทเรียนที่ได้รับจากการเรียนรู้นั้น สามารถสร้างรูปธรรมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้จริง  
สามารถเชื่อมโยงประสานผู้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้จากการ
ปฏิบัติจริงนั้นไปสู่คนในชุมชนท้องถิ่น ขยายผลไปสู่ชุมชนใกล้เคียงเผยแพร่สู่ภายนอกชุมชนสู่
สาธารณะได้ เป็นพ้ืนที่กลางในการสร้างการเรียนรู้ให้กับชุมชนและสังคมได้จริง  

บทเรียนนวัตกรรมชุมชนท้องถิน่จัดการตนเอง จ านวน ๒๕ พ้ืนที ่ประกอบด้วย 
ภาคเหนือ ๔ พ้ืนที่ ได้แก่ 
(๑) ข้าวปลอดภัยเพ่ือคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ต าบลวังยาง อ าเภอคลองขลุง 

จังหวัดก าแพงเพชร 
(๒) วังกะพี้ดูแลกัน ต าบลกะพี้ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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(๓) “ล าประดาโมเดล” เวทีวาระประชาชนสู่ต าบลจัดการตนเองอ าเภอ 
บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 

(๔) การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การจัดการสวัสดิการสังคมโดยชุมชน 
ต าบลห้วยยางขาม อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 

ภาคกรุงเทพ ปริมณฑลและตะวันออก จ านวน ๕ พ้ืนที่ ได้แก่ 
(๑) “ความสุขที่ยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง เมืองภาษีเจริญ” เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานคร 
(๒) “ความสุขบนวิถีชุมชน สร้างคน สร้างทุน สู่การพ่ึงตนเอง” ต าบลดงขี้เหล็ก 

อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
(๓) “ชุมชนสร้างสุขต าบลท่าทราย” ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง จังหวัด

นครนายก 
(๔) “แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเกาะขวางที่ยั่งยืน” เทศบาลต าบลเกาะขวาง 

อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
(๕) เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี “สร้างสุข 

เพื่อคนพวา ดิน ช้าง น้ า ป่า อยู่อย่างยั่งยืน” 
ภาคกลางและตะวันตก จ านวน ๕ พ้ืนที่ ได้แก่ 
(๑) แผนภาคประชาชนโพตลาดแก้ว บูรณาการขับเคลื่อนต าบลแห่งความสุข 

ต าบลโพตลาดแก้ว จังหวัดลพบุรี 
(๒) น้ าคืนชีวิต เกษตรสร้างเศรษฐกิจ คนต าบลแจงงาม ต าบลแจงงาม 

อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 
(๓) ป่ารวมคน สู่การพัฒนาชีวิต “คนหนองโรง” อ าเภอพนมทวน จังหวัด

กาญจนบุรี 
(๔) “แผนพัฒนาต าบล” ฐานสู่การแก้ไขปัญหาพ้ืนที่อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

ต าบลสระพัง อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 
(๕) จัดสวัสดิการ สร้างเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต คนต าบลโคกหม้อ 

อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๕ พ้ืนที่ ได้แก่ 
(๑) ท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลบ้านจีต อ าเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 
(๒) จากฐานทุนทางวัฒนธรรม สู่การบูรณาการงานพัฒนา เพ่ือต าบลเข้มแข็ง 

ที่ต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
(๓) “ครอบครัวอบอุ่น” บทเรียนจากกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลโคกกลาง 

อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
(๔) “ท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ต าบลนาแวง” อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
(๕) การพัฒนาเมืองทุกมิติที่เทศบาลต าบลธาตุพนม 
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ภาคใต้ จ านวน ๖ พ้ืนที่ ได้แก่ 
(๑) ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชุมชนคนเขื่อนบางลาง ต าบลเขื่อนบางลาง 

อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
(๒) คนสะพลีกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่ง ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว 

จังหวัดชุมพร 
(๓) สภาองค์กรชุมชนต าบลดินแดง พ้ืนที่กลางของคนดินแดง อ าเภอล าทับ 

จังหวัดกระบี่ 
(๔) กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลจอเบาะ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
(๕) สภาองค์กรชุมชนเทศบาลต าบลคลองใหญ่ : พ้ืนที่กลาง สร้างการเปลี่ยน

ระบบคิด พลิกฟ้ืนเศรษฐกิจฐานราก อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
(๖) เขาแก้วจัดการตนเอง ต าบลเขาแก้ว อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรธีรรมราช 
พ้ืนที่ปฏิบัติการเรียนรู้ใหม่ จ านวน ๔ พ้ืนที่ ได้แก่ 
(๑) พัฒนาคนเชิงพ้ืนที่ ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ต าบลห้วยแร้ง อ าเภอเมือง 

จังหวัดตราด 
(๒) วัฒนธรรมลาวเวียงสร้างชุมชนเข้มแข็งที่ต าบลสระพัง อ าเภอเขาย้อย 

จังหวัดเพชรบุรี 
(๓) ฝายมีชีวิต แห่งต าบลไชยมนตรี อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เครื่องมือสร้างความเข้มแข็งชุมชน สู่การฟื้นระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
(๔) บทเรียนเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ บ้านหนองหิน ต าบลโคกก่อ อ าเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม 
๑๐) เรื่อง เรื่องเล่าพลังชุมชน สู้ภัยโควิด-๑๙ (สนับสนุนโดย สช. เมษายน-กันยายน 

๒๕๖๓)  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เป็นวิกฤติสุขภาพของโลก 

และของประเทศไทย ที่ไม่เคยมีใครมีประสบการณ์และเตรียมการรองรับมาก่อน ส่งผลกระทบ
กว้างไกลและใช้เวลานาน ทั้งด้านสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ทันตั้งตัวของวิถีชีวิต ที่ประชาชนต้องเปลี่ยนแปลงสู่ฐานวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) แม้รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรมาตั้งแต่
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และมีมาตรการต่าง ๆ เพ่ือเป็นการป้องกัน รักษา เยียวยาและฟ้ืนฟู
อย่างต่อเนื่อง ทั้งระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน 

ด้วยวิกฤติโรคโควิด-๑๙ สามารถป้องกันควบคุมได้ด้วยพฤติกรรมที่ถูกต้อง
ของประชาชนทุกคน การสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการดูแลตนเองและสังคม  
จึงเป็นก าลังหนุนส าคัญ ที่จะไม่ปล่อยให้ทีมแพทย์และสาธารณสุขต้องต่อสู้กับภาระการรักษา
ผู้ป่วยอย่างโดดเดี่ยว การขับเคลื่อนรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ สู้ภัยโควิด-๑๙ จึงเกิดขึ้นเพ่ือสนับสนุน
ให้เกิดการสานพลังขององค์กรภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานด้านสาธารณสุข สังคม ปกครอง 
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องค์กรด้านศาสนา วิชาการ และภาคประชาสังคม เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนมาตรการ 
สู้ภัยโควิด-๑๙ ให้เกิดการบูรณาการภารกิจของทุกภาคส่วนทั้งในระดับชาติและระดับพ้ืนที่ 
และมีการตั้งศูนย์ประสานปฏิบัติการรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ช่วยชาติสู้ภัยโควิด -๑๙ (ศรด.)  
ซึ่งมีส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นหน่วยประสานงานกลาง ร่วมกับ ๒๕ 
องค์กรภาคียุทธศาสตร์ สนับสนุนให้ชุมชนสามารถน าทุนที่มีอยู่ และกระบวนการมีส่วนร่วม  
ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ทั้งตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และเครื่องมืออื่น ๆ
ของทุกหน่วยงานเพื่อรวมพลังในการก าหนดมาตรการสังคม ข้อตกลงร่วม หรือธรรมนูญสุขภาพ
เพื่อใช้พลังชุมชนป้องกัน ควบคุม และสู้ภัยโควิด-๑๙  

เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ถึงผลส าเร็จ วิธีการ และการขับเคลื่อนงานจนบรรลุ
เป้าหมาย ศรด. จึงได้รวบรวมเรื่องราวจากประสบการณ์จริงของคนในพ้ืนที่ จัดท าเป็นเอกสาร
เผยแพร่ “เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด-๑๙” สื่อสารเรื่องราวดี ๆ จากพ้ืนที่หรือชุมชนสู่ภาคี
เครือข่ายและสังคมวงกว้าง เพ่ือกระตุ้นและสร้างความตื่นตัวของชุมชนอื่น ๆ ในการร่วมกัน
ก าหนดมาตรการทางสังคม กติกาหรือข้อตกลงร่วมของชุมชน หรือการจัดท าธรรมนูญสุขภาพ
ของชุมชนอันเป็นการรวมพลังหนุนช่วยรัฐเฝ้าระวังและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  

“เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด-๑๙” ได้ถอดบทเรียนและเผยแพร่ตั้งแต่
เดือน เมษายน เมื่อถึง กันยายน ๒๕๖๓ สามารถรวบรวมเป็น E-Book ได้จ านวน ๕ เล่ม 
สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  ดังตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้ 

เล่มที่ ๑ ได้แก่ ข้อตกลงร่วมชุมชนเกาะกลาง เราจะผ่านบททดสอบนี้ 
ไปด้วยกัน, ธรรมนูญประชาชนคนหนองหิน...จัดการโควิด-๑๙, จากทุนสังคมเข้มแข็งสู่บันทึก
ข้อตกลงประชาคมต าบลบ่อแก้ว, ก้าวที่สองของคนหนองบอน ออกมาตรการชุมชนเน้นป้องกัน
จุดเสี่ยง, ธรรมนูญสุขภาพต าบลสร้างนกทา เมื่อความปลอดภัยประชาชนส าคัญที่สุด, ธรรมนูญ
ต าบลนาโพธิ์กลาง จุดประกายรวมพลังสู้ภัยโควิด-๑๙ พ้ืนที่เขต ๑๐, บึงกาฬจังหวัดปลอดโควิด 
สร้างฐานอาหารชุมชน ข้าวน้ าซ้ามปลา, ชุมชนคนปากน้ าโพ สู้ภัยโควิด-๑๙ 

เล่มที่ ๒ ได้แก่ คนชะอวดสู้ภัยโควิด-๑๙ ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง, ชาวอรัญประเทศ
รวมพลัง บวร สู้ภัยโควิด-๑๙, ชาวโขงเจียมตกลงกันทั้งอ าเภอเพ่ือจัดการเธอ...โควิด-๑๙...คนเดียว, 
ชาวพิบูลมังสาหาร และ พชอ. จับมือ ๖ ทหารเสือ รวมพลังสู้โควิด-๑๙, เขตสุขภาพเพ่ือประชาชน 
เขต ๑๑ หนุนสร้างพ้ืนที่ปลอดภัย ปลอดจากโรคโควิด-๑๙, ม่วงสามสิบ น าหนุนเชื่อม ๑๔ ต าบล 
พิชิตโควิด-๑๙ ทั้งอ าเภอ, ชาวโคกจานรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ สู่ธรรมนูญต าบลฯ โควิด-๑๙,  
สุราษฎร์ธานี ใช้กลยุทธ์ ๓ ระยะ ๓ มี สู้โควิด-๑๙, บ้านนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน ของชาวโก่งธนู, 
ชาวโยธะกา เปลี่ยนตระหนกเป็นตระหนัก ปันน้ าใจสู้ภัยโควิด-๑๙, ชุมชนหนองพวง เตรียมการ
ฟ้ืนฟู หลังใช้ธรรมนูญฯ สู้โควิด-๑๙, “ปิ่นโตตุ้มตุ้ย” ภารกิจไม่ทอดทิ้งกันของคนบ่อยาง, 
ธรรมนูญสุขภาพ เครื่องมือหน้าหมู่สู้ภัยโควิด-๑๙ ของชาวห้วยไคร้ 
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เล่มที่ ๓ ได้แก่ คนเดชอุดมไม่ทิ้งกัน เกื้อกูลผู้ได้รับผลกระทบ ฟื้นฟูคุณภาพ
ชีวิต, ธรรมนูญเขาไม้แก้ว ช่วยให้กินอิ่มนอนอุ่น ท่ามกลางวิกฤติโควิด -๑๙, ต าบลนาหนองทุ่ม 
ร่วมป้องกันโรคและฟื้นฟูคุณภาพชีวติไปดว้ยกนั, “กาดก้อมเกษตรอินทรยี์หรภิุญชัย” สู้ภัยโควิด 
สู่ความมั่นคงทางอาหาร, พลัง บวร เกื้อกูลเยียวยาผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบาง สู้ภัยโควิด -๑๙, 
ธรรมนูญสุขภาพโคกคราม รวมใจหนึ่งเดียวชนะภัยโควิด -๑๙, ธรรมะเป็นฐาน เกษตรเป็นทุน 
ร่วมบุญสู้ภัยโควิด-๑๙, ๖๐ ชุมชน กทม. รวมพลังพลเมืองตื่นรู้สู้ภัยโควิด-๑๙, วิถีไทยเบิ้ง  
ณ บ้านโคกสลุง สร้างสุขกลางวิกฤติโควิด-๑๙, เมืองสามน้ า ป้องกัน ควบคุม ฟ้ืนฟู สู้ภัยโควิด-๑๙ 
ด้วยธรรมนูญสุขภาพ, จากชันชีนาทอนสู่ชันชีสู้ภัยโควดิ-๑๙...เปลี่ยนทุกขเ์ป็นสุข, พังงาโต้คลื่น :  
จากภัยพิบัติสึนามิสู่โรคระบาดโควิด-๑๙ 

เล่มที่ ๔ ได้แก่ รวมพลัง บวร ปกป้องโรงเรียนเล็ก : โรงเรียนวัดประสิทธาราม 
ห้องเรียนโรงเรียนบ้านคลองสุข, ธรรมนูญสุขภาพต าบลน้ าคอก ต่อยอดสุขภาวะ บนฐาน  
ความมั่นคงทางอาหาร, ลูกหลาน...เมืองเจ้าพ่อพญาแล ไปโรงเรียนปลอดภัยจากโควิด -๑๙, 
บ้าน โรงเรียน การเดินทาง ๓ มาตรการเข้ม เพ่ือนักเรียนสุราษฎร์ธานีปลอดภัย, ตลาดรถเขียว 
ตลาดเคลื่อนที่ ต้นแบบการก้าวข้ามวิกฤติโควิด-๑๙, เครือข่ายสมัชชาสุขภาพเชียงราย รวมพลัง 
“บวร” ตื่นรู้สู้ภัยโควิด-๑๙, พชอ. คงคนคร รวม “พวก” สร้างสุขพร้อมสู้ภัยโควิด-๑๙, ชาวนิคมพัฒนา
ใช้ธรรมนูญสุขภาพ รับมือโควิด-๑๙ แบบเอาอยู่, กขป.เขต ๗ เมืองร้อยแก่นสารสินธุ์ ก้าวข้าม
ภัยโควิด-๑๙ สร้างความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน, ดูแลแม่อุ้ย ป้ออุ้ยเมืองเชียงราย ปลอดภัย
จากโควิด-๑๙, ชุมชนหนองกรดใช้ธรรมนูญต าบลหนุนการ์ดไม่ตก และดูแลปากท้องหลังภัย 
โควิด-๑๙, รวมพลังตื่นรู้ ดูแลผู้สูงอายุอ าเภอสันป่าตอง สู้ภัยโควิด-๑๙, คนเมืองเพชร รวมพลัง
สร้างความมั่นคงทางอาหาร เพ่ืออนาคตอยู่รอดได้ทุกวิกฤติ, ธรรมนูญชุมชนบ้านคลองช้าง หมู่ ๑๒ 
สู้ภัยโควิด-๑๙ การ์ดไม่ตกยกหมู่บ้าน 

เล่มที่ ๕ ได้แก่ กขป.เขต ๑๐ หนุน ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร พัฒนาคุณภาพชีวิตดี
ในวิถีปกติใหม่, ก้าวที่กล้าของชุมชน กับกลยุทธ์ป่าล้อมเมือง สู่เขื่องในเมืองแห่งความสุข,  
ปลูกผัก ปลูกคนเพ่ือชุมชนมัสยิดบ้านบนเข้มแข็ง, สัญญาใจคนสายล าโพง...ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต
รองรับสังคมสูงวัย, ชาวโคราชรวมพลัง ก้าวสู่ชีวิตปกติใหม่ สู้ภัยโควิด-๑๙, พิจิตรผนึกพลัง บวร 
ร่วมใจสร้างสังคมสามวัย ไม่ทอดทิ้งกัน, กทม. ๖๐ ชุมชนใน ๑๐ เขต ถอดบทเรียนสู้ภัยโควิด-๑๙ 
มุ่งสู่ธรรมนูญสุขภาพระดับเขต, ชุมชนบางบอนรวมใจ พัฒนาสุขภาวะแบบไม่แบ่งแยก,  
พชอ. กลไกหลัก สสจ. กลไกประสานทุกความรว่มมอืสู่ชัยชนะที่กาญจนบุร,ี ต้นทุนผู้สูงวัยต าบล
บางมะฝ่อ รวมพลังชุมชน รวมใจสู้ภัยวิกฤติ, จากกลุ่มสัจจะเพ่ือชีวิตมั่นคง กองทุนสวัสดิการ  
วันละบาท สู่คุณภาพชีวิตชุมชนวังทองหลางยั่งยืน, ชาวแปดริ้วมุ่งสู่เมืองอาหารครบวงจร  
รับมือหลังวกิฤตโิควดิ-๑๙, วิสาหกิจชุมชน ร่วมแรงร่วมใจ พลิกฟ้ืนผืนนาอินทรีย์ที่บ้านดอนตะเคียน 
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๑๑) เรื่อง โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อโดยชุมชนท้องถิ่น (สสส. พ.ศ. ๒๕๖๓) 

สสส. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชน
ท้องถิ่นน่าอยู่ จ านวน ๑๐๑ แห่ง ด าเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบเฝ้ าระวัง 
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยชุมชนท้องถิ่น โดยมุ่งให้ชุมชนท้องถิ่นสร้างกลไกเฝ้าระวัง
โรคติดต่อทุกโรคที่เกิดในชุมชน เน้นการสื่อสาร รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ หาวิธีการจัดการ  
เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบ รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขจัด ควบคุม  
เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ การท างานโครงการนี้เป็นการสร้างความร่วมมือ ๔ องค์กรหลัก
ในชุมชนท้องถิ่น ประกอบด้วย ท้องถิ่น ท้องที่ องค์กรภาครัฐ และภาคประชาชน เพ่ือร่วมกัน
แก้ไขและพัฒนาตนเองเป็น “ต าบลสายพันธุ์ใหม่” ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อโดยชุมชนท้องถิ่น มีแนวทางการแก้ปัญหาชัดเจน พัฒนาระบบข้อมูล 
เครื่องมือ กลไก สร้างความเข้าใจทักษะและเพ่ิมประสบการณ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีศักยภาพ 
และความช านาญ แบ่งการด าเนินงานเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะเตรียมการและเฝ้าระวัง ระยะ
ควบคุมการระบาด และระยะฟ้ืนฟู สนับสนุนให้ท้องถิ่นสร้าง “นักพัฒนาเฝ้าระวัง” จนส่งผล
ให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถสกัดกั้นการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด -๑๙ ได้ดีกว่าเดิมมาก  
เมื่อชุมชนท้องถิ่นได้มีการถอดบทเรียนการแพร่ระบาดของโควิด -๑๙ เมื่อปีก่อน แล้วเตรียม
ความพร้อมเพ่ิมเติมเป็นอย่างดี จึงท าให้เกิด “ต าบลสายพันธุ์ใหม่” เป็นต้นแบบให้ชุมชนท้องถิ่น
ทั่วประเทศได้เรียนรู้ ได้แก่ อบต.แว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส อบต.เสม็ดใต้ อ าเภอบางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น (ศึกษาเพ่ิมเติมได้จาก โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยชุมชนท้องถิ่น (สสส. พ.ศ. ๒๕๖๓) รายงานโดยไทยโพสต์ 
ฉบับวันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๔ คอลัมน์ “บ่มเพาะชุมชนท้องถิ่นใช้สื่อโซเชียลสร้างเกราะป้องกันโรค
โควิด-๑๙”) 

 
สังเคราะห์ปิดท้าย หัวข้อ ๒.๓ 

ข้อมูลส าคัญภาพรวม 
จากการทบทวนการถอดบทเรียนในการจัดการความรู้ของหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับชุมชนท้องถิ่น/ต าบลในระดับพ้ืนที่ พอจะมองเห็นขอบเขตและทิศทางของนวัตกรรมระบบ
การจัดการต าบลเข้มแข็งที่เป็นรูปธรรมในพื้นที่ต่าง ๆ ตามล าดับเวลา ได้ดังนี้ 

๑) นิยามทางวิชาการเรื่องชุมชนท้องถิ่น/ต าบลเข้มแข็ง ได้แก่ ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น 
ชุมชนเข้มแข็ง ลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง หัวใจของการสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง 
กระบวนการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง แปดเสาหลักแห่งการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ปัจจัยส าคัญ 
ที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง กรณีศึกษาในต่างประเทศ การอภิบาล (Governance) ต าบลในเชิงกฎหมาย
การปกครอง ต าบลในเชิงจุดยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างบูรณาการเต็มพื้นที่ และนวัตกรรม 



- ๑๒๔ - 
 

๒) นวัตกรรมที่ได้จากการค้นหาความหมายที่แท้จริงของชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ได้แก่ 
เรื่อง ฟ้ืนคืนสู่รากฐานวัฒนธรรม สร้างแบบแผน สู่นโยบายชุมชนเข้มแข็ง 

๓) นวัตกรรมที่ได้จากการนิยามชุมชนท้องถิน่เข้มแข็งในมิติตา่ง ๆ ได้แก่ เรื่อง ชุมชน
คนรักดินน้ าป่า (รางวัลลูกโลกสีเขียว เริ่มปี พ.ศ. ๒๕๔๒) เรื่อง ชุมชนสร้างสุข รวมเรื่องราว 
“นวัตกรรมการสร้างสุขภาพ” จากชุมชน (สปรส. ๒๕๔๗) เรื่อง ชุมชนอยู่ เย็นเป็นสุข  
รวมเรื่องราว “นวัตกรรมการสร้างสุขภาพ” จากชุมชน (สปรส. ๒๕๔๘) เรื่อง สังคมชุมชน
หมู่บ้านระบบสาธารณโภคี (ชุมชนอโศก ต.ค. ๒๕๕๐, ต.ค. ๒๕๖๑) เรื่อง วิถีสู่ชุมชนพอเพียง 
(เสรี  พงศ์พิศ ม.ค. ๒๕๕๒) เรื่อง ชุมชนคนสุข (Healthy Land) (สสส. พ.ย. ๒๕๕๒) 

๔) นวัตกรรมที่มีการใช้เครื่องมือ กลไก และการเสริมหนุนขององค์กรภายนอก ได้แก่ 
เรื่อง นวัตกรรมการท างานเพ่ือขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ (สช. สิงหาคม ๒๕๕๘, 
เม.ย. ๒๕๕๙) เรื่อง รวมบทเรียน นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองและพ้ืนที่ปฏิบัติการ
เรียนรู้ใหม่ พัฒนาคน พัฒนาชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง (พอช. กันยายน ๒๕๖๒)  

๕) นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งในมิติการปรับตัวเพ่ือปกป้องตนเองจากสถานการณ์
ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ได้แก่ เรื่องเล่าพลังชุมชน สู้ภัยโควิด-๑๙ (สช. เมษายน-กันยายน 
๒๕๖๓) เรื่อง โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
โดยชุมชนท้องถิ่น (สสส. พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ข้อคน้พบ 
๑) นิยามเรื่องชุมชนท้องถิ่น (ต าบล) เข้มแข็ง พบว่า มีการอธิบายความหมาย 

และองค์ประกอบต่าง ๆ ของชุมชนท้องถิ่นและต าบลเข้มแข็งไว้อย่างครบถ้วน ทั้งในเชิงวิชาการ 
กฎหมายการปกครองและพ้ืนที่ทางยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างบูรณาการ เนื่องจากมีการ
ขับเคลื่อนมาเป็นระยะเวลานานหลายทศวรรษ ท าให้มีองค์ความรู้ในการพิจารณาความครอบคลุม
และความก้าวหน้าของการสร้างนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นและต าบลเข้มแข็งในมิติต่าง ๆ  

๒) นวัตกรรมที่ได้จากการค้นหาความหมายที่แท้จริงของชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง 
พบว่า ในช่วงของการพัฒนาประเทศที่อ านาจของทุนนิยมและบริ โภคนิยม ได้สร้างกระแส
วัฒนธรรมใหม่ครอบง าสังคม โดยมีอ านาจของรัฐช่วยเสริมนั้น ท าให้เกิดการล่มสลายของชุมชน
ท้องถิ่น แต่โชคดีที่ยังมีปราชญ์ชาวบ้านและชุมชนท้องถิ่นที่ได้ทบทวนบทเรียนความล้มเหลว
แล้วเปลี่ยนแปลงตนเองก่อน จากนั้นจึงชวนสังคมเปลี่ยนกระบวนทัศน์ เปลี่ยนวิธีคิด วิธีปฏิบัติ 
วิธีให้คุณค่า เปลี่ยนจุดที่เคยยืน มายืนอยู่อีกจุดหนึ่ง ท าให้มองเห็นโลกและความเป็นจริงอีกแบบหนึ่ง 
แบบใหม่ที่ไม่ใช่ถูกยัดเยียดให้ จึงเป็นที่มาของ (๑) “วนเกษตร” โดยผู้ใหญ่วิบูลย์  เข็มเฉลิม  
(๒) ชุมชนเข้มแข็งด้วยการฟ้ืนฟูธรรมชาติและวิถีดั้งเดิมที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติ โดยเครือข่ายอินแปง 
(๓) วิสาหกิจชุมชน แผนแม่บทชุมชน สภาผู้น าชุมชน โดยชุมชนไม้เรียง (๔) นโยบายชุมชนเข้มแข็ง
จากกระบวนทัศน์ใหม่ซึ่งประกอบด้วย เกษตรกรรมยั่งยืน กองทุนประกันพืชผลการเกษตร  
ของชุมชน ตลาดชุมชน ตลาดผูกพัน กองทุนวิจัยและพัฒนาชุมชน นโยบายแก้ไขหนี้สินอย่างเด็ดขาด 
และต้นกล้าอาชีพ  
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๓) นวัตกรรมที่ได้จากการนิยามชมุชนท้องถิน่เขม้แข็งในมิตติ่าง ๆ  พบว่า มิติความเข้มแข็ง
ของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นนวัตกรรมตามยุคสมัยนั้น ได้ถูกถอดบทเรียนโดยหน่วยงานองค์กร
ภายนอกหรือนักวิชาการซึ่งสัมพันธ์กับพันธกิจขององค์กรนั้น ๆ ได้แก่ ชุมชนคนรักดินน้ าป่า 
ชุมชนสร้างสุข ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ชุมชนสาธารณโภคี วิถีสู่ชุมชนพอเพียง ชุมชนคนสุข 
(Healthy Land) เป็นต้น ยังไม่พบการสร้างนวัตกรรมโดยชุมชนท้องถิ่นเองที่สืบทอด ต่อยอด
และขยายผลจากกระบวนทัศน์ใหม่อย่างชัดเจน 

๔) นวัตกรรมที่มีการใช้เครื่องมือ กลไก และการเสริมหนุนขององค์กรภายนอก พบว่า 
ยังไม่มีการประเมินผลว่า เครื่องมือ/กลไกสาธารณะต่าง ๆ นั้น ชุมชนท้องถิ่น/ต าบลเป็นเจ้าของ
อย่างแท้จริงและใช้ประโยชน์เสริมความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน ยังคงเป็นเครื่องมือ/กลไกที่ตอบ
ตัวชี้วัดขององค์กรภายนอกเป็นส่วนใหญ่ นวัตกรรมที่ใช้เครื่องมือ/กลไกดังกล่าวอาจแยกส่วน
หรือทับซ้อนในพ้ืนที่เดียวกันและยังไม่พบทิศทางการบูรณาการในระดับต่าง ๆ  อย่างชัดเจน 
ดังนั้น นวัตกรรมที่พบส่วนใหญ่จึงเป็นนวัตกรรมเชิงเทคนิคและกระบวนการมากกว่าเชิงระบบ  

๕) นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งในมิติการปรับตัวเพ่ือปกป้องตนเองจากสถานการณ์
ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง พบว่า มีการตั้งศูนย์ประสานปฏิบัติการ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้  
ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-๑๙ (ศรค.) ซึ่งมีส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นหน่วย
ประสานงานกลาง ร่วมกับ ๒๕ องค์กรภาคียุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนแผนงานรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ 
ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-๑๙ ซึ่ง ศรค. จะเป็นกลไกภาคพลเมืองที่ช่วยเสริมหนุนกลไกภาครัฐ  
คือ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) โดย ศรค. 
จะมุ่งสนับสนุนพลังพลเมืองตื่นรู้ในชุมชนให้สามารถน าทุนที่มีอยู่ และกระบวนการมีส่วนร่วม
ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ทั้งตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และเครื่องมืออื่น ๆ 
ของทุกหน่วยงานเพื่อควบคุมและสู้ภัยโควิด-๑๙  

ทั้งนี้ นวัตกรรมมีการสื่อสารถึงการรวมพลังพลเมืองในชุมชนเป็นการก าหนดมาตรการ 
ข้อตกลง หรือธรรมนูญ ประเด็นที่ส าคญั และการขับเคลื่อนในรูปแบบต่าง ๆ มีการจัดท า “คู่มือ
แนวทางรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-๑๙” ทั้งในระดับพ้ืนที่ และได้ข้อสรุปร่วม  
๑๐ มาตรการทางสังคมของภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ สภาองค์กรชุมชน ภาคเอกชน อปท. 
และฝ่ายสงฆ์ เพ่ือหนุนช่วยมาตรการหลักของรัฐ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ ในส่วนของ 
สสส. มีโครงการสร้าง “ต าบลสายพันธุ์ใหม่” และ “นักพัฒนาเฝ้าระวัง” จ านวน ๑๐๑ ต าบล  

ข้อพิจารณา 
๑) นวัตกรรมที่ไดจ้ากการค้นหาความหมายที่แท้จริงของชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ขาดการ

สืบทอดและต่อยอด แต่กลไกการบริหารราชการแผ่นดินและเครื่องมือขององค์กรภายนอก  
เข้ามาแทนที่มากขึ้น 

๒) นวัตกรรมที่ได้จากการนิยามชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งในมิติที่มีความทันสมัย หรือล้ ายุค 
ยังพบน้อย  



- ๑๒๖ - 
 

๓) นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งที่เป็นเชิงระบบยังพบน้อย ส่วนใหญ่เป็นเชิงเทคนิค
และกระบวนการ จึงจ าเป็นต้องยกระดับนวัตกรรมเชิงระบบให้มากขึ้น แต่พบชุมชนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเชิงระบบอย่างชัดเจน ทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ ชุมชนสาธารณโภคี  
ซึ่งกลุ่มอโศกใช้พุทธศาสนาและบวรเป็นหลักปฏิบัติ 

๔) เมื่อเกิดสถานการณ์ที่รุนแรง ทั้งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะการแพร่ระบาด
ของโรคโควิค-๑๙ รัฐบาลจะมีนโยบายช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่และการพัฒนาแผนงาน
โครงการต้องจัดท าอย่างเร่งด่วน ปัญหาความไม่พร้อมในพ้ืนที่เป็นเรื่องใหญ่เพราะไม่ได้
เตรียมการล่วงหน้าเนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์ได้ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องเอกภาพ  
เพราะส่วนกลางจะสั่งการผ่านทางสายการปกครองมากกว่าท้องถิ่น โครงการส่วนใหญ่ของพ้ืนที่
จึงอาจจะไม่ได้สร้างความเข้มแข็งแต่กลับสร้างปัญหา ดังนั้นมาตรการช่วยเหลือในช่วงต่อมา 
ส่วนกลางจึงต้องก าหนดกรอบใหม่ที่ควบคุมก ากับมากขึ้น ส่งผลให้แผนงาน/โครงการของพ้ืนที่
ไม่ผ่านการพิจารณา การช่วยเหลือเยียวยาฟ้ืนฟูชุมชนท้องถิ่นในต าบลให้เข้มแข็งจึงอาจจะ  
ขาดโอกาสหรือตกหล่นและไม่บรรลุผลเท่าที่ควร 

 
๒.๔ ทิศทางความสอดคล้องและช่องว่างของแนวคิด 
กับแนวทางการจดัการแบบหุ้นส่วนของชุมชนท้องถิน่ 

๒.๔.๑ ทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินฯ จากการทบทวนกฎหมายและระเบียบฯ 
ที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น (ต าบล) ในระดับพ้ืนที่ พอจะมองเห็น
ทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินฯ ได้ดังนี้ 

๑) การก าหนด “สิทธิชุมชน” ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้แก่  
(๑) สิทธิชุมชน ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(๒) สิทธิชุมชน ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไข

เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(๓) สิทธิชุมชน ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒) การจัดระบบ/รวมศูนย์ “อ านาจหน้าที่” ของหน่วยงานภาครัฐระดับต่าง ๆ 
ได้แก่ 

(๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

(๒) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓) การกระจายอ านาจ/การบูรณาการ ของหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น  

และภาคส่วนอื่น ได้แก่ 
(๑) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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(๒) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  

(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา
พ้ืนที่ระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๔) (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยการบรหิารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. .... 
(๕) (ร่าง) พระราชบัญญัติก าหนดกรอบและเป้าหมายการจัดท าบริการสาธารณะ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 
๔) การจัดบริการทางด้านสังคม การจัดตั้งและพัฒนาองค์กรทางด้านสังคม ได้แก่ 

(๑) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(๒) พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(๓) พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๔) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

ภาคประชาสังคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๕) (ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 

พ.ศ. .... (ยกร่างปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒) 
(๖) พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา

และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -
๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(๗) (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. .... 
(ยกร่างปี ๒๕๖๓) 

๕) การปฏิรูปทางด้านต่าง ๆ/ยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ 
(๑) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูป พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(๒) การปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(๓) พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(๔) พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศไทย พ.ศ. 

๒๕๖๐ 
๖) สรุปการบริหารราชการแผ่นดินในระดับพ้ืนที่โดย “กฎหมาย/ระเบียบฯ 

กลไก อ านาจหน้าที่” 
ตารางที่ ๑ การบริหารราชการแผ่นดินในระดับพ้ืนที่โดยกฎหมาย ระเบียบ กลไก อ านาจหน้าที่ 

กฎหมาย/ระเบียบ ระดับ
พ้ืนที่ 

กลไก/คณะกรรมการ อ านาจฯ ที่ใช ้

ร่างพระราชกฤษฎีกา 
ว่าดว้ยการบรหิารงาน
เชิงพ้ืนทีแ่บบบูรณาการ 

ชาต ิ คณะกรรมการนโยบาย
การบริหารงานเชงิ
พ้ืนที่แบบบูรณาการ

๑) กรอบนโยบายและวาง
ระบบในการบรหิารงานพื้นที่
บูรณาการระดบัตา่ง ๆ 
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กฎหมาย/ระเบียบ ระดับ
พ้ืนที่ 

กลไก/คณะกรรมการ อ านาจฯ ที่ใช ้

พ.ศ. .... (ก.บ.บ.) ๒) นโยบาย หลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการจดัท าแผนพื้นที่
บูรณาการระดบัตา่ง ๆ 
๓) ผู้ให้ความเหน็ชอบแผนพื้นที่
บูรณาการระดบัตา่ง ๆ และค า
ของบประมาณ 

ภาค สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ

แผนพัฒนาภาค  
ค าของบประมาณของหน่วย
ราชการที่จะด าเนินการ 
ตามแผนพฒันาภาค 

กลุ่ม
จังหวดั 

คณะกรรมการ
บริหารงานกลุม่จังหวดั
แบบบูรณาการ
(ก.บ.ก.) 

แผนพัฒนากลุม่จังหวดั 
แผนปฏบิัตริาชการประจ าปี
ของกลุม่จังหวดั 
ค าของบประมาณของกลุ่ม
จังหวดั 

จังหวดั คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวดัแบบ
บูรณาการ (ก.บ.จ.) 

แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนปฏบิัตริาชการประจ าปี
ของจังหวดั 
ค าของบประมาณของจังหวดั 

ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยการจัดท าแผน
และประสานแผนพัฒนา
พ้ืนที่ระดับอ าเภอ 
และต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

อ าเภอ คณะกรรมการ
บริหารงานอ าเภอแบบ
บูรณาการ (ก.บ.อ.) 

๑) แนวทางปฏิบัตแิละ
อ านวยการการบริหารงาน 
แบบบูรณาการในอ าเภอ 
๒) แผนพัฒนาอ าเภอ แผน
ความต้องการระดับอ าเภอ 
แผนพัฒนาของสว่นราชการ
หรือหนว่ยงานอื่นทีด่ าเนินการ
ในพ้ืนที่อ าเภอ (one plan) 
๓) แผนปฏิบตัิงานประจ าปี 
ของอ าเภอ 
๔) ส่งแผนพฒันาอ าเภอ 
ให้ ก.บ.จ. 
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กฎหมาย/ระเบียบ ระดับ
พ้ืนที่ 

กลไก/คณะกรรมการ อ านาจฯ ที่ใช ้

ต าบล คณะกรรมการ
บริหารงานต าบลแบบ
บูรณาการ (ก.บ.ต.) 

๑) รวบรวมแผนพัฒนาหมูบ่า้น 
แผนชมุชนและแผนพฒันา
ท้องถิน่ในต าบล จดัท าเป็น
แผนพัฒนาต าบล ส่งให ้ก.บ.อ. 
๒) จ าแนกแผนงานและ
โครงการระดับต าบลผลกัดนั
เข้าแผนพัฒนาท้องถิน่ 

พระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ พระ
พุทธศักราช ๒๔๕๗  

หมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บา้น
(ก.ม.) 

เวทีประชาคมหมู่บา้น 
แผนพัฒนาหมู่บา้น 
ส่งแผนฯ ให้ ก.บ.ต. 

ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยคณะกรรมการ
ชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

ชุมชน คณะกรรมการชมุชน
(ก.ช.) 

เวทีประชาคมชมุชน 
แผนชมุชน ส่งแผนฯ ให ้ก.บ.ต. 

 
๒.๔.๒ เรื่อง “การบริหารจัดการของจังหวัดที่มุ่งหวังผลสัมฤทธิ์โดยยึดพ้ืนที่เป็นหลัก 

(Area-based Approach)” รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (๒๔ พ.ย. ๒๕๕๙) 

๑) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยึดพ้ืนที่เป็นหลัก 
การพัฒนาที่ยึดพ้ืนที่เป็นหลัก คือ การพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการน าพ้ืนที่

ซึ่งเป็นทั้งพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์หรือพ้ืนที่ในมิติอื่น ๆ เป็นตัวตั้ง เช่น พ้ืนที่ทางวัฒนธรรม พ้ืนที่ลุ่มน้ า
แทนการเน้นกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มงาน แนวคิดนี้ได้ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในทวีปยุโรป 
แอฟริกา ตะวันออกกลาง ประเด็นที่น าแนวคิดนี้ไปใช้มักจะเป็นเรื่องของการพัฒนาประเทศ 
การพัฒนาชนบท การบริการสาธารณะ การแก้ปัญหาความยากจน การแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
การจัดการทรัพยากร เป็นต้น บางโครงการที่มีการใช้ในนานาประเทศก็จะมีการน ามิติอื่น  
เข้ามาประกอบในการพัฒนาที่เน้นพ้ืนที่เป็นหลักด้วย เช่น น ามิติของความเสมอภาคหญิงชาย
เข้ามาประกอบหรือมิติพหุนิยม เป็นต้น 

๒) การด าเนินงานพัฒนาโดยยึดพ้ืนที่เป็นหลักในประเทศไทย 
แผนแม่บทชุมชน หมายถึง แผนที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน 

เป็นแผนชีวิต แผนยุทธศาสตร์ ที่ก าหนดเป้าหมายว่า “ชุมชนจะไปทางไหน และจะไปให้ถึงที่นั่น
ได้อย่างไร” ไปด้วยกัน ไปพร้อมกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างไป ดังนั้น คนในชุมชนจึงต้องท าแผนร่วมกัน 
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เพราะเป็นแผนของชุมชนไม่ใช่ของผู้น า เป็นระบบการเรียนรู้ที่เรียนไปด้วยท าแผนไปด้วย  
การจัดท าแผนชุมชนจึงเป็นกระบวนการที่ใช้เวลา จากนั้นจึงเป็นการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  
ท าให้เกิดผลต่อชีวิตชุมชน ท าให้ชุมชนพัฒนาไปสู่การพ่ึงตนเองอันเป็นเป้าหมายของกระบวนการ
เรียนรู้  

การให้ชาวบ้านในหมู่บ้านและชุมชนจัดท าแผนชุมชนเพ่ือพัฒนาหมู่บ้าน 
และชุมชนของตนเอง มีแนวคิดหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 

(๑) แนวคิดจากปรัชญาพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นสากลที่บอกว่าชาวบ้านมีศักยภาพ 
สามารถพัฒนาตนเองได้ถ้าให้โอกาส และการพัฒนาต้องเริ่มต้นที่ชาวบ้าน 

(๒) แนวคิดจากหลักการพัฒนาชุมชน คือ การมีส่วนร่วม การพ่ึงตนเอง  
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการรับผิดชอบต่อชุมชนของตนเอง 

(๓) แนวคิดในการพัฒนาชุมชนให้เขม้แข็ง คือ การให้ชุมชนได้มกีระบวนการ
ในการจัดการชุมชนและมีการเรียนรู้ร่วมกันในกระบวนการชุมชน 

(๔) แนวคิดในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง คือ การสร้างพลังชุมชนและใช้
พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน 

(๕) แนวคิดที่ว่าไมม่ีใครรู้ปญัหาชุมชนเท่าคนในชุมชน ดังนั้น การแก้ปัญหาชุมชน
จึงเริ่มจากชุมชน การให้การสนับสนุนของภาครฐัจะตอ้งมีลักษณะเป็น Bottom-up ไม่ใช่ Top-down 

การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในปัจจุบัน เป็นไปตามขั้นตอน
วิธีการและกลไกที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปัจจุบันก าลังปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาและยกเลิกระเบียบฯ  
รวมเป็นร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ....) 

๓) ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการของจังหวัดที่มุ่งหวังผลสัมฤทธิ์
โดยยึดพ้ืนที่เป็นหลัก (Area-based Approach) 

(๑) การพัฒนากระบวนการขับเคลื่อน การพัฒนากระบวนการขับเคลื่อน
ให้เกิดประสิทธิผลโดยการจัดท าคู่มือการขับเคลื่อนด้วยรูปแบบของการพัฒนาเชิงพื้นที่และการ
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน การสร้างเครือข่ายและการเป็นผู้เลือกกระบวนการในการ  
มีส่วนร่วมเพ่ือการจัดท าแผนการด าเนินการและแผนพัฒนาจังหวัด ตลอดจนการจัดท าตัวชี้วัด
ความส าเร็จของการด าเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเพ่ือการปรับปรุงการท างานให้ดียิ่งขึ้น 
และสะท้อนถึงผลส าเร็จของการด าเนินการ ทั้งนี้การด าเนินการจะมีสิ่งที่ส าคัญเพ่ือให้การ
ด าเนินการในการพัฒนากระบวนการที่ใช้ตัวแบบของการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ดังนี้ 

(๑.๑) การจัดท าฐานข้อมูลที่รวมศักยภาพของพ้ืนที่ในด้านต่าง ๆ  
และประเด็นการยกระดบัการบริการที่มาจากความต้องการของทุกภาคส่วนร่วมกันซึ่งจะน ามาสู่
การก าหนดประเด็นในการพิจารณาปรับปรุง แก้ไข หรือยกระดับการบริการร่วมกัน 
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(๑.๒) สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งรวมถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
และชุมชนท้องถิ่น มีการจัดท าเครือข่ายและมีผู้เอื้อกระบวนการที่มีความรู้ ความสามารถ  
และทักษะในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริง มีลักษณะของการท างาน  
แบบสอดประสาน (collaboration) ทั้งนี้ ให้เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานขององค์กร 
โดยยึดปัญหาความต้องการของประชาชนและพื้นที่เป็นหลัก 

(๑.๓) มีทิศทางในการด าเนินการที่ชัดเจนโดยมีแผนปฏิบัติการ 
แบบมีส่วนร่วมที่ผ่านการจัดท าร่วมกันของทุกภาคส่วน อันจะเป็นแผนที่แสดงถึงทิศทาง  
ที่จะด าเนินการเพื่อขับเคลื่อนการบริการสาธารณะ และจะน าไปสู่การผลักดันแผนปฏิบัติราชการ
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและงบประมาณที่สอดคล้อง ตลอดจนทรัพยากรที่ได้รับ 
การจัดสรรอย่างเพียงพอ 

(๑.๔) การมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความสามารถในการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการ
ปฏิบัติงานจริงตามแผนที่จัดไว้ นอกจากนี้ ต้องมีการอบรมเจ้าหน้าที่และผู้แทนจากเครือข่าย 
เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม และมีความเข้าใจ  
ในเรื่องของแผนพัฒนาจังหวัด และการพัฒนาที่ยึดพ้ืนที่เป็นหลัก มีทักษะในการช่วยประสาน
ติดตามประเมินผลและสรุปบทเรียน เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนมีการท างาน 
ที่ต่อเนื่อง และมีแผนป้องกันความขาดช่วงของงานกรณีเปลี่ยนเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหาร 

(๑.๕) การมีคู่มือในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดที่ค านึงถึงการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่เป็นหลัก โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ อย่างทั่วถึง
รวมทั้งมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพ่ือแสดงถึงความส าเร็จของกระบวนการท างานและแนวทางในการ
ปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น 

(๑.๖) มีสิ่งจูงใจในการท างานของทุกภาคส่วนในรูปแบบต่าง ๆ กัน 
ตามความเหมาะสม 

(๒) การพัฒนากลไกการมีส่วนร่วม 
การพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมเหมาะสมในการขับเคลื่อนการพัฒนา 

ที่ยึดพ้ืนที่เป็นหลัก โดยใช้กลไกที่มีคณะกรรมการประชารัฐเป็นตัวขับเคลื่อน คณะกรรมการนี้
มาจากหลายภาคส่วนร่วมกัน เช่น ข้าราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชนทั่วไป 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ กรรมการชุดนี้  
จะมาช่วยท าให้แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติการ เพ่ือยกระดับการบริการตามแผนพัฒนา
จังหวัดนั้น มีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง น าไปสู่ความส าเร็จ ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารจังหวัดหรือไม่ก็ตาม เพราะพวกเขาเป็นผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่  และมีส่วนในการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนด าเนินการโครงการที่เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดร่วมกัน รูปแบบ
ของคณะกรรมการนี้จะใช้กลไกที่มีอยู่ก็ได้ แต่เพ่ิมสัดส่วนของประชาชน ผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง
ท้องที่ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานจากราชการส่วนกลาง 
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ส่วนภูมิภาค เพ่ิมด้วย ทั้งนี้โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน
เครือข่ายต่าง ๆ ให้ร่วมกันขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด และแผนโครงการที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดร่วมกันต่อไป เพ่ือให้กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในคณะกรรมการ
ประชารัฐหรือคณะกรรมการที่มีอยู่แล้วตามข้อเสนอข้างต้นเป็นรูปธรรมและมีผู้ทรงคุณวุฒิจริง ๆ 
ในพ้ืนที่เข้าร่วม ให้มีการจัดท า “ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ” ในระดับ หมู่บ้าน/ชุมชน ต าบล 
อ าเภอ และจังหวัด โดยจ าแนกผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ เมื่อมีการด าเนินการใด ๆ ที่ต้องการ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม เช่น การท าประชาพิจารณ์ต่อการจัดท าบริการสาธารณะของหน่วยงาน
ต่าง ๆ หรือการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาในทุกระดับในเขตจังหวัด ให้ใช้ฐานข้อมูล
ผู้ทรงคุณวุฒิที่จัดท าขึ้น ทั้งนี้ให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดท า
ฐานข้อมูล 

(๓) การพัฒนาระเบียบและกฎท่ีเอื้อต่อการด าเนินการ 
การพัฒนาระเบียบและกฎที่เอื้อต่อการด าเนินการ โดยมีระเบียบ 

ที่ออกมาเพ่ือเป็นการเอื้อในการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงาน
ส่วนกลางเพ่ือให้เกิดพันธสัญญาในการขับเคลื่อนการใช้การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัด และการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ให้เป็นผล ในที่นี้ มีหน่วยงานหลักก็คือคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. ซึ่งจะ
เป็นผู้ดูแลในเรื่องของการพัฒนาระบบราชการตลอดจนโครงสร้างต่าง ๆ รวมถึงคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งดูแลในเรื่องของการจัดท าแผน ที่จะเป็นผู้ด าเนินการ 

๔) ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือก่อให้เกิดความส าเร็จ 
ร่าง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบูรณาการการจัดท าแผนพัฒนา

ในระดับพื้นที่ พ.ศ. .... (ศึกษาเพ่ิมเติมได้จาก รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง “การบริหาร
จัดการของจังหวัดที่มุ่งหวังผลสัมฤทธิ์โดยยึดพ้ืนที่ เป็นหลัก (Area-based Approach)”  
(๒๔ พ.ย. ๒๕๕๙))  

๒.๔.๓ เรื่อง พัฒนาการของชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่การปฏิรูปประเทศไทย 
๑) ขบวนองค์กรชุมชน ยุทธศาสตร์ฟ้ืนฟูชุมชนท้องถิ่น พระราชบัญญัติ 

สภาองค์กรชุมชน 
ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานั้นมีการตื่นตัวของชุมชนที่จะลุกขึ้นมาจัดการ

แก้ไขปัญหา การจัดการงานพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้งการวางแผนก าหนดทิศทางการพัฒนาของชุมชน
ได้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง จากงานพัฒนาเชิงประเด็นหรืองานพัฒนาเฉพาะด้านได้ขยายสู่การ
พัฒนาด้านอื่น ๆ และได้มีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายงานพัฒนาที่กว้างขวางขึ้น ทั้งที่เป็น
เครือข่ายงานพัฒนาเชิงประเด็นและเชิงพ้ืนที่ชุมชน หมู่บ้าน ต าบล ภูมินิเวศน์ จังหวัด  ฯลฯ  
จนมีการเชื่อมโยงกันเป็นขบวนการพัฒนาองค์กรชุมชนในระดับภาคและระดับชาติ  ที่ท างาน
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่มากขึ้น ในช่วงปี ๒๕๔๗-
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๒๕๔๘ ขบวนองค์กรชุมชนได้ประมวลผลการท างาน ทบทวนบทเรียนการท างานด้านต่าง ๆ 
ได้ปรับมาสู่งานพัฒนาที่เอาพ้ืนที่เป็นตัวตั้งใช้เครื่องมือส าคัญ  ได้แก่ การจัดท าแผนชุมชน
ขับเคลื่อนงานพัฒนาต าบลควบคู่ไปกับงานเชิงประเด็น เช่น องค์กรการเงินชุมชน สวัสดิการ
ชุมชน การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดิน ฯลฯ และได้ร่วมกัน
พัฒนายุทธศาสตร์หลักของขบวนองค์กรชุมชน คือ ยุทธศาสตร์ฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น  

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน  
เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างพ้ืนที่และเวทีปรึกษาหารือที่จะร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหา จัดการพัฒนา
และก าหนดทิศทางการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น  โดยที่ยังยึด
ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูชุมชนท้องถิ่นโดยมีพ้ืนที่ เป็นตัวตั้งซึ่งมี สาระส าคัญโดยสังเขปคือ  
(๑) วิสัยทัศน์ ชุมชนเข้มแข็ง พ่ึงตนเอง อยู่เย็นเป็นสุข และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยุทธศาสตร์หลัก การฟ้ืนฟูชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สภาองค์กรชุมชน 
เป็นแกนหลักและใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการพัฒนา (๓) ตัวชี้วัดและเป้าหมายการพัฒนา  
(๓.๑) คนปรับเปลี่ยนวธิีคดิ วิถีชีวิตที่เน้นการพึ่งตนเองและพอเพียง (๓.๒) ชุมชนก าหนดอนาคต 
จัดการชุมชนและทรัพยากรได้ (๓.๓) เกิดการพัฒนาแบบองค์รวม เชื่อมโยงประเด็นงานต่าง ๆ 
เข้าด้วยกัน (๓.๔) เกิดความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ 
(๓.๕) ครอบครัวอบอุ่น อยู่ดี กินดี ไม่มีหนี้สิน (๓.๖) สามารถรักษาคนให้อยู่ในท้องถิ่น  
คนที่ออกไปท างานหรืออยู่ข้างนอกกลับคืนถิ่นฐานเดิม (๓.๗) วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และทุน 
ทางสังคม ถูกรื้อฟ้ืนกลับมาเป็นฐานในการด าเนินชีวิต คนมีความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 
(๓.๘) เกิดกระบวนการเรียนรู้และขยายผลสู่พ้ืนที่ข้างเคียง 

ตัวอย่างกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชนของภาคกรุงเทพ
ปริมณฑลและตะวันออก ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ เป้าประสงค์ ๔ ด้านของต าบล/เทศบาล/เขต  
(๑) ด้านวิถีชุมชน องค์กรชุมชนมีศักยภาพการบริหารจัดการตนเองทางด้านทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การศึกษา ระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชน องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๒) ด้านการพ่ึงตนเอง การพ่ึงตนเองของชุมชนท้องถิ่น มีคุณภาพของกิจกรรมในการ 
แก้ไขปัญหาตามประเด็นงาน สร้างความเป็นธรรม ผลประโยชน์เกื้อกูล บนฐานการพ่ึงตนเอง 
(๓) ด้านบริหารจัดการองค์กร แผนยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชนระดับต าบล/เทศบาล/เขต  
ในการแก้ไขปัญหาของตนเอง องค์กรชุมชนมีระบบการจัดการตนเอง ที่ดี มีธรรมาภิบาล พึ่งพา
ตนเองได้ ประชาธิปไตยชุมชนแบบวิถีปฏิบัติของชุมชน (๔) ด้านกลไกการขับเคลื่อนองค์กร  
มีสภาองค์กรชุมชนเป็นกลไกเชื่อมประสานขบวนองค์กรชุมชนในการแก้ไขปัญหาของชุมชน 
กับท้องถิ่นแบบคู่ขนาน สร้างกลไกความร่วมมือแบบมีส่วนร่วมภาคีหลายฝ่าย ขบวนชุมชน ท้องถิ่น 
ท้องที่ มีแกนน าเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น 

ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา “พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง องค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก 
ภาคีหนุนเสริม” ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ยุทธศาสตร์พื้นที ่๑ ต าบลจังหวัดภูมินิเวศ ๑ ขบวนหลัก ขยับงานทุกประเด็น  
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กรอบแนวคิด ฟ้ืนฟูชุมชนท้องถิ่นภายใต้ชุมชนจัดการตนเอง ฟ้ืนคน ฟ้ืนทุน 
ฟ้ืนการผลิต ฟื้นที่ดิน ฟ้ืนระบบแก้ไข ฟ้ืนความร่วมมือ  

เป้าหมายร่วม ครอบครัวชุมชนเป็นสุขมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งจัดการตนเอง
โดยจัดการปัญหาตนเอง ยกระดับงานเปลี่ยนโครงสร้าง จัดการนวัตกรรมการพัฒนา จัดพลัง
รวมชุมชนจัดความสัมพันธ์โครงสร้างใหม่ (ชุมชน ท้องที่ ท้องถิ่น) 

นโยบายสาธารณะ (๑) การจัดการประเด็นปัญหาและนวัตกรรมการพัฒนา
ทางด้านการเกษตร ทรัพยากร สวัสดิการชุมชน ที่ดิน ที่อยู่อาศัย เศรษฐกิจ (ทุนชุมชน) แก้ไข
หนี้กองทุน ปกป้องอธิปไตยอาหาร โดยการศึกษาวิเคราะห์ชุมชน สร้างรูปธรรม  (โมเดล) 
เชื่อมโยงเป็นขบวน/เครือข่าย (๒) พัฒนาคน กลไก ขบวน โดยยกระดับศักยภาพ เชื่อมโยง
ขบวนการ จัดความสัมพันธ์ สร้างคนรุ่นใหม่ (๓) ระบบข้อมูลสารสนเทศโดยถอดรูปธรรม 
ยกระดับงานเป็นชุดความรู้ ระบบสื่อสาร 

การฟ้ืนฟูและขับเคลื่อนประเทศไทยต้องจัดกระบวนการสานเสวนาให้ได้ 
ทั้งทัศนคติ สาระ โดยมีคนกลางด าเนินการทั้งในระดับชาติ จังหวัด กลุ่มจังหวัดหรือต าบล  
โดยใช้หลักการ “ประชาชน” (ในพ้ืนที่) เป็นเจ้าของเรื่องและเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ”  
“คนภายนอกเป็นผู้เอื้ออ านวย” และ “ทุกฝ่ายประสานความร่วมมืออย่างเหมาะสม  
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ” (ไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม/หนังสือ : ขวบปีที่ผ่านกับการสร้าง 
สภาองค์กรชุมชน) 

นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมที่ไม่ใช่การจัดตัง้กลุ่มองค์กรชุมชน
เท่านั้น แต่เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้และพลังปัญญาของชุมชนท้องถิ่นที่มีความเชื่อมโยง
กับองค์ความรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และยกระดับองค์ความรู้ที่สามารถแก้ปัญหา  
ในระดับชุมชนได้ ไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาวิกฤติของประเทศ โดยชุมชนท้องถิ่นเป็นแกนหลัก
จนเกิดรูปธรรมการพัฒนาที่หลากหลาย เช่น แผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเอง การแก้ไขปัญหา  
ความไม่มั่นคงในที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย สวัสดิการชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน สภาองค์กรชุมชนต าบล เป็นต้น 

๒) กรณีตัวอย่างรูปธรรมพื้นที่จัดการตนเอง 
ขบวนองค์กรชุมชนในแต่ละภาคได้ร่วมกันจัดประเภทข้อมูลพื้นที่ที่จะใช้เป็น

ฐานในการวางแผนพัฒนาการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นในระดับต าบล เมืองภูมินิเวศน์ 
จังหวัด เพ่ือจะร่วมกันพัฒนารูปธรรมพ้ืนที่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองควบคู่กับการปฏิรูป
ประเทศไทย เช่น (๑) ต าบลบ้านขาม หนทางสู่ต าบลจัดการตนเอง (อรอนงค์  พลอยวิเลิศ)  
(๒) คนคูหาใต้ใช้สภาฯ พัฒนาต าบล (๓) การจัดการตนเองของเครือข่ายชุมชนริมคลองบางบัว
เพื่อที่อยู่อาศัยและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต าบลคลองตัน อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
(๔) การจัดการตนเองบนวิถีวัฒนธรรม อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ (๕) การพัฒนา
ขบวนองค์กรชุมชนต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ต าบลบ้านหาด อ าเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี ฯลฯ 
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๓) จังหวัดจัดการตนเอง หรือ ท้องถิ่นจัดการตนเอง 
การบริหารราชการแผ่นดินนอกจากจะรวมศูนย์อ านาจการปกครองการบริหาร

เข้าสู่ส่วนกลางแล้วยังรวมศูนย์อ านาจด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น การศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา 
เศรษฐกิจ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกหลักของรัฐ
ในการท าหน้าที่ด้านการปกครองหรือที่เรียกว่าการปกครองส่วนภูมิภาคเป็นการเข้าไป
จัดการและแทรกแซงการปกครองส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ ภายใต้วาทกรรม
เรื่อง “กระจายอ านาจ” ทั้งที่เป็นเพียงการ “ขยายอ านาจ” อย่างแนบเนียนเท่านั้น (สวิง  ตันอุด) 

เมื่ออ านาจการบริหารและงบประมาณของแผ่นดินถูกรวมศูนย์อยู่ที่รัฐบาลกลาง 
จึงเป็นที่มาของปัญหาการต่อสู้ทางการเมอืง เนื่องจากความเหลื่อมล้ าไม่เปน็ธรรม ความขัดแย้ง
ระหว่างรัฐบาลกับชุมชนท้องถิ่นเน่ืองจากโครงการของรัฐ โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ต่าง ๆ 
ที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จึงไม่สอดคล้องกับชุมชนท้องถิ่นและยังส่งผลกระทบ
ต่อการด ารงชีวิตของชาวบ้านเป็นอย่างมาก ซึ่งปัญหาดังกล่าวนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น 
เพราะเป็นความขัดแย้งเชิงโครงสร้าง ดังที่ปรากฏเป็นข่าว เช่น ผลกระทบจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ผลกระทบของแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ ปัญหาความเหลื่อมล้ าการเกษตร ปัญหาการ
จัดการที่ดิน ผลกระทบจากการท าเหมืองแร่  

นอกจากนี้ หากวิเคราะห์ว่าปรากฏการณ์การต่อสู้ทางการเมืองและปัญหา
ความขัดแย้งเกิดจากเหตุปัจจัยคือการรวมศูนย์อ านาจ ดังน้ันการจัดการอ านาจใหม่ต้องให้ 
“จังหวัดจัดการตนเอง” หรือ “ท้องถิ่นจัดการตนเอง” โดยท าให้ส่วนกลางมีอ านาจน้อยลง 
การจัดการในทุกเรื่องจะกลับมาที่จังหวัด ปัญหาการต่อสู้ทางการเมืองและความขัดแย้งจะยุติ
ในระดับชาติ การแข่งขันทางการเมืองจะเป็นเรื่องของท้องถิ่น อยู่ในเวทีย่อย การเลือกตั้ง  
เป็นเรื่องของนโยบายแก้ปัญหาและพัฒนาในระดับจังหวัด ซึ่งดีกว่าการส่งผู้ปกครอง  
จากส่วนกลางมา ความขัดแย้งระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับรัฐบาลกลางจะลดลง ยิ่งเมื่อคน 
ในท้องถิ่นหันความสนใจมารับใช้ท้องถิ่นว่าจะจัดการตัวเองอย่างไร ไม่ไปรับใช้ศูนย์กลางอ านาจรัฐ 
ถือว่าเปลี่ยนวิธีคดิใหม่ “ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง” เป็นวิถีโดยรวมของสังคมโลก รูปธรรม
จังหวัดจัดการตนเองที่เป็นจุดเริ่มและมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นขบวนการ ได้แก่ เชียงใหม่
จัดการตนเอง ความเชื่อมโยงสู่ระดับชาติ (บทความ : การรวมศูนย์อ านาจ เหตุแห่งวิกฤติ 
ทางการเมืองสู่จังหวัดจัดการตนเอง โดย สวิง  ตันอุด) 

๔) แนวทางการปฏิรูปโครงสร้างสังคมประชาธิปไตย 
งานพัฒนาที่เครือข่ายองค์กรชุมชนได้ขับเคลื่อน เป็นงานพัฒนาเชิงปฏิรูป 

ที่จะน าไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบและโครงสร้างในด้านต่าง ๆ จากชุมชนฐานราก 
โดยใช้พลังเครือข่ายองค์กรชุมชนและกระบวนการสังคมให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างหลากหลายและกว้างขวาง โดยต้องให้มีการปฏิบัติการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นที่
ระดับพ้ืนที่ต าบล จังหวัด เพ่ือร่วมแก้ปัญหาของตนเองและเสนอการปฏิรูปโครงสร้างที่เป็น
ปัญหา ทั้งนี้โดยรวมไม่ต่างกัน ต่างกันเพียงวิธีการ เช่น ระบบสวัสดิการมีทั้งรัฐสวัสดิการ สังคม
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สวัสดิการ การเสนอให้รัฐแก้ไขกับการเปิดพ้ืนที่ให้ชุมชนท้องถิ่นท า การมีองค์กรขึ้นมาท าหน้าที่
ในการปฏิรูปกับการให้องค์กรที่ท าอยู่แล้ว มีบทบาทเอื้ออ านวย การวางจากส่วนกลางแล้วไป  
ขับเคลื่อนที่พ้ืนที่กับการหนุนให้เกิดการเคลื่อนในระดับพ้ืนที่อย่างกว้างขวาง ดังนั้น ชุมชน
จัดการตนเองสู่การปฏิรูปนับว่าเป็นแนวทางหนึ่งของการร่วมสร้างฐานความเข้มแข็งของสังคม
แม้ต้องอาศัยการร่วมคิด ร่วมท า แต่สิ่งที่ได้กลับคืนมาคือ ความมั่นคงของมนุษย์ในสังคมอย่าง
เท่าเทียมพร้อมกับการพลิกฟ้ืนประเทศไทยจากฐานราก 

ภายหลังการสรุปบทเรยีน ๑๐ ปี การด าเนินงานองค์กรชุมชนท้องถิ่นจัดการ
ตนเอง เพ่ือให้เกิดการสร้างความเป็นธรรม ความเข้มแข็งของประชาชนและชุมชนท้องถิ่น 
ทั่วประเทศ ได้มีการน าเสนอแนวทางการปฏิรูปเชิงโครงสร้างไว้โดยมีหัวข้อส าคัญ  ได้แก่  
(๑) แนวทางแก้ปัญหาอย่างมีส่วนร่วมสู่การปฏิรูปให้ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งจัดการตนเอง  
(๒) แผนเร่งด่วนปฏิบัติการปฏิรูปโดยชุมชนท้องถิ่นทุกพ้ืนที่ทั่ วประเทศภายใน ๑ ปี  
(๓) แผนระยะที่ ๒ การฟ้ืนฟูชุมชนท้องถิ่นต่อเนื่องเพ่ือเป็นฐานรากสังคมไทยที่มีคุณภาพ 
และมีศักดิ์ศรี (๔) จัดให้เกิดการปฏิรูปที่ดินโดยชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาชนทั่วประเทศ  
(๕) การพัฒนาร่วมกันระดับจังหวัด (ระยะต้นใน ๑ ปี ระยะยาว ๒-๓ปี) (๖) แผนและช่วงระยะเวลา
การด าเนินการปฏิรูป (ระยะเร่งด่วนใน ๑ ปี ระยะการปฏิรูปเพ่ือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระหว่าง
ปีที่ ๒-๓) (๗) ระดับที่จะด าเนินการของกระบวนการปฏิรูปมี ๓ ระดับคือระดับต าบล ระดับจังหวัด
และระดับประเทศ (สมสุข  บุญญะบัญชา) 

๕) ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย โดยขบวนองค์กรชุมชนจากเวที
สมัชชาองค์กรชุมชนระดับชาติ 

สถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยตั้ งแต่ระดับชุมชนจนกระทั่ ง
ระดับประเทศเมื่อเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนให้เห็นความขัดแย้ง
และปัญหาที่สะสมไว้ทั้งด้านการต่อสู้ทางการเมือง ความเหลื่อมล้ าทางสังคม ปัญหาความยากจน 
การไม่ได้รับความเป็นธรรมทางสังคม การขาดโอกาสในการเข้าถึงนโยบายและการจัดสรร
ทรัพยากรของรัฐ การจัดบริการสาธารณะและงบประมาณไม่เป็นธรรมและทั่วถึง อันมีสาเหตุ
จากปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน ระบบการบริหารประเทศ การบริหาร
จัดการของภาครัฐด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ตอบสนองและรวมอ านาจ  
การตัดสินใจในการบริหารประเทศไว้ที่ภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

การปฏิรูปประเทศไทยจ าเป็นต้องแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพ่ือเพ่ิมบทบาท
ภาคประชาชนในการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนตนเองโดยคืนอ านาจ ถ่ ายโอนอ านาจ 
การบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ จากภาครัฐ การเมืองกลับคืน
ไปสู่ชุมชน ให้ชุมชนโดยองค์กรชุมชนระดับต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการคิด ตัดสินใจและบริหาร
จัดการโครงการของรัฐและท้องถิ่นเพ่ืออนาคตชุมชนตนเองตามความหลากหลายของวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตชุมชน ปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เอื้อต่อการเพ่ิมบทบาทภาคประชาชน
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และมีกระบวนการปฏิรูปที่เป็นการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐและชุมชนโดยมีองค์กรชุมชน
เป็นแกนหลักและปฏิรูปโดยชุมชนเพ่ือชุมชนให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

ขบวนองค์กรชุมชนจากเวทีสมัชชาองค์กรชุมชนระดับชาติจึงมีข้อเสนอ
การปฏิรูปและแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยในเรื่องที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) คืนอ านาจการตัดสินใจ
ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองจากภาครัฐให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถจัดการตนเองได้ (๒) แก้ไขกฎหมาย
และระเบียบปฏิบัติที่ไม่สอดคล้อง ไม่เป็นธรรมกับชุมชนท้องถิ่น (๓) ให้มีผู้แทนองค์กรชุมชน 
เข้าร่วมเป็นกลไกในกระบวนการปฏิรูปประเทศไทย  

การปฏิรูปการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นเป็นประเด็นส าคัญในการปฏิรูป 
มีข้อเสนอแนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อนใน ๔ ประเด็นหลัก ได้แก่ (๑) การจัดโครงสร้าง
ภารกิจและความสัมพันธ์ของรัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น เช่น การปรับโครงสร้าง
การบริหารราชการแผ่นดิน การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด การบูรณาการการท างานระดับ
จังหวัด การพัฒนาจังหวัดให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ การปกครองท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ (รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ ม. ๗๘) (๒) การกระจายอ านาจคลังท้องถิ่น (๓) การสร้าง
ความสามารถในการบริหารจัดการของ อปท. (๔) นวัตกรรมท้องถิ่น เช่น จังหวัดจัดการตนเอง 
และ Networking Government  

การออกแบบใหม่ด้านโครงสร้าง อ านาจ บทบาทภารกิจของรัฐส่วนกลาง 
ภูมิภาคและท้องถิ่นถือเป็นเรื่องเร่งด่วนในการปฏิรูปเพราะจะเชื่ อมไปสู่ประเด็นอื่น ๆ 
โดยเฉพาะเรื่องการคลังท้องงถิ่น เป็นต้น อย่างไรก็ตามข้อเสนอที่มีในวงวิชาการและสาธารณะ
ขณะนี้มีทั้งเชิงความคิดและที่เป็นรูปธรรม (ศึกษาเพ่ิมเติมได้จาก หนังสือ : ปัจจุบัน/ปฏิปักษ์/
ปฏิรูป ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่การปฏิรูปประเทศไทย) 

๒.๔.๔ เรื่อง พัฒนาการของพหุภาคีในระดับพ้ืนที่ 
๑) การก่อเกิดประชาสังคมในสังคมไทย 

“ประชาสังคม” ปรากฏในสังคมไทยในราวกลางศตวรรษที่ ๒๐ ซึ่งมีค าอื่น ๆ 
ที่ใช้ในความหมายเดียวกันคือ ภาคประชาชน ภาคพลเมือง ปรากฏการณ์ที่น ามาสู่ประชาสังคม 
หากมองจากพัฒนาการและการคลี่คลายของกลุ่มพลังทางสังคมการเมืองไทย ประชาสังคม
เกิดขึ้นในบริบทซึ่งกลุ่มนักกิจกรรมทางสังคมที่ได้ลงไปท างานกับชาวบ้านในยุคหลังความเสื่อมถอย
ของขบวนการสังคมนิยมหรือที่บางคนเรียกกันว่า ยุคการแสวงหาครั้งที่ ๒ ในช่วงทศวรรษที่ ๒๐ 
ที่น ามาสู่การก่อตัวของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นโดยนักพัฒนาภาคเอกชน 
(NGO) ซึ่งเป็นนักกิจกรรม นักเคลื่อนไหวทางสังคมที่ลงไปท างานกับชาวบ้านในพื้นที่ชนบท
โดยการจัดตั้งองค์กรพัฒนาเอกชนขนาดเล็กขึ้นเพ่ืออาศัยเป็นเครื่องมือท างานกับชาวบ้าน
โดยมีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้านหรือองค์กรประชาชน 
(People Organization-PO) มีลักษณะเป็นประชาสังคมแบบชุมชนนิยมภายใต้กระแส 
การหันหลังให้พรรคคอมมิวนิสต์และการปฏิเสธอ านาจรัฐ  
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พัฒนาการของการท างานเพ่ือสร้างองค์กรชาวบ้านได้เติบโตและขยายมิติ
การท างานเชื่อมร้อยระหว่างเครือข่ายองค์กรชาวบ้านในหลายมิติ เช่น ด้านกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ 
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกหรือเกษตรผสมผสาน ฯลฯ หรือการเชื่อมร้อยชุมชนเข้าด้วยกัน
ในลักษณะภูมินิเวศวัฒนธรรม เช่น เครือข่ายลุ่มน้ า เครือข่ายป่าชุมชน ฯลฯ  

ช่วงต่อมามีพัฒนาการส าคัญคือการท างานของ NGO ที่เข้าไปร่วมมือกับภาครัฐ
และภาคธุรกิจหรือภาคอื่น ๆ เกิดการสร้างภาคีความร่วมมือโดยเฉพาะบทบาทการท างาน  
ของสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) และนพ.ประเวศ  วะสี ได้ผลักดันให้เกิดการท างาน
แบบประชาคม หรือประชารัฐ โดยมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ  
ในสังคม ความเปลี่ยนแปลงส าคัญจึงอยู่ที่ว่าเกิดการเข้ามาเชื่อมต่อระหว่างองค์กรชาวบ้านกับพ้ืนที่
ในภาครัฐหรือระบบราชการในรูปแบบของการแสวงหาความร่วมมือบางมิติ เช่น การสนับสนุน
ด้านงบประมาณ ฯลฯ มีการท างานทั้งชุมชนในชนบทและการหนุนเสริมประชาคมเมือง (Civic-Net) 
เช่น การท างานภายใต้ค าขวัญ “เมืองน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง” ซึ่งจะเห็นได้ว่ากลุ่ม องค์กร 
ชมรม ฯลฯ ต่าง ๆ ที่มีลักษณะกิจกรรมของการจัดการชีวิตร่วมกันบางมิติได้รับการสนับสนุน
และหยิบยกมากล่าวถึงอย่างกว้างขวาง เช่น ชมรมอาหารปลอดสารพิษ ตลาดผักปลอดสารพิษ 
หรือตลาดทางเลือกต่าง ๆ ฯลฯ มีการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับคนชั้นกลางในเมืองซึ่งเป็น
ผู้บริโภค 

การนิยามประชาสังคมแบบชุมชนนิยมจึงหมายรวมถึงประชาสังคม 
แบบเบญจภาคีที่มองว่ากิจกรรมประชาสังคมก็คือความร่วมมือระหว่างภาครัฐหรือราชการ 
ภาคธุรกิจ ภาคการเมือง สื่อมวลชนและประชาชน โดยมีนักคิดส าคัญคือ นพ.ประเวศ  วะสี 
(ชูชัย  ศุภวงศ์ และยุวดี  คาดการณ์ไกล, บรรณาธิการ, ๒๕๔๑) รวมทั้งแนวประชาคม ประชารัฐ 
ซึ่งเน้นความร่วมมือของภาครัฐและประชาชน (ศึกษาเพ่ิมเติมได้จากงานเขียนของ ชัยอนันท์  
สมุทวณิชย์ (๒๕๔๑) “ประชารัฐกับการเปลี่ยนแปลง”, ไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม (๒๕๔๑) 
“ประชาคมต าบล”) ส่วนปฏิบัติการหนุนเสริมประชาสังคมแนวนี้คือการท างานของสถาบัน
ชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) และงานของสถาบันองค์กรชุมชน (พอช.) 

พ้ืนที่การเมืองในการขับเคลื่อนวาระของประชาสังคมแนวประชาคม 
และเบญจภาคีจึงอยู่ที่การสร้างเวทีสมานฉันท์ร่วมกับรัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ในการด าเนิน
กิจกรรมสาธารณะ เวทีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งการผลักดันวาระผ่านการท างาน
ร่วมกับภาครัฐ ผ่านการจัดท าแผนชุมชน การเข้าไปใช้ทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผ่านความร่วมมือกับผู้มีอ านาจตัดสินใจเชิงนโยบายหรือการผลักดันให้วาระของชุมชนเข้าไปสู่
แผนพัฒนาขององค์กรท้องถิ่น สถาบันหรือหน่วยงานรัฐ ฯลฯ  

พัฒนาการส าคัญคือ การเกดิแนวทางการท างานที่ยกระดบัจากการหนุนเสริม
ให้เกิดองค์กรชาวบ้านและการจัดท าแผนชุมชนสู่การเข้าไปเชื่อมโยงกับองค์กรท้องถิ่น 
หรือท้องถิ่น (อบต. อบจ. เทศบาล ฯลฯ ) และหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาคหรือท้องที่
ซึ่งในช่วงต้นอาจเป็นความร่วมมือที่อาศัยการขับเคลื่อนโดยองค์กรชุมชนหรือการท างานของ NGO 
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หรือหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆที่สามารถสร้างการเชื่อร้อยกับท้องถิ่น ท้องที่ ดังจะเห็นได้จาก
การเกิดขึ้นของสภาองค์กรชุมชนต าบล  

แต่ในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมา ค าว่า “ประชาสังคม” เป็นค า 
ที่ถูกใช้ในกฎหมายหลายฉบับในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่๘ ต่อจากนั้น พระราชบัญญัติหลายฉบับมีค าว่า 
“ประชาสังคม” บรรจุอยู่และมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้แทนประชาสังคมในกฎหมาย 
เช่น พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พระราชก าหนดการบริหารราชการกลุ่มจังหวัด 
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ฯลฯ ซึ่งน ามาสู่พ้ืนที่
เชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น ท้องที่ ชุมชน หน่วยงานรัฐ อันมีลักษณะพ้ืนที่ทางการเมืองแบบทางการ
หรือการลงหลักปักฐานในเชิงโครงสร้างมากยิ่งขึ้น ดังตัวอย่าง “อ านาจเจริญจัดการตนเอง” 
“สภาประชาชนภาคใต้ : ความท้าทายของภาคประชาสังคมในยุคเปลี่ยนผ่านของการเมือง
ปัจจุบัน” (สมบูรณ์  ค าแหง คณะท างานสมัชชาประชาชนภาคใต้) 

การปรากฏตัวของประชาคมอีกแบบหนึ่งที่อาจจะมีภาพที่แตกต่างไปจาก
ประชาคมในแบบ “งานเย็น” หรือ “เบญจภาคี” หรือ “ประชาคม” ฯลฯ ก็คือ ในยุคที่เริ่มเกิด
การเดินขบวนเรียกร้องของชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ อย่างกว้างขวางในช่วง ครม.สัญจร
ยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย  ชุณหวัณ ราวปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ในบริบทของความขัดแย้งด้านทรัพยากร 
ดิน น้ า ป่า ฯลฯ และการปรากฏตัวของการรวมตัวกันของเครือข่ายชาวบ้าน เช่น สมัชชาคนจน 
สมัชชาเกษตรกรรายย่อย ฯลฯ รวมทั้งเครือข่ายองค์กรชาวบ้านด้านสิ่งแวดล้อม (กรณีท่อก๊าซ
ไทยมาเลย์ กรณีโรงไฟฟ้าบ่อนอก บ้านกรูด ฯลฯ) ปัญหาและข้อจ ากัดของประชาธิปไตยแบบตัวแทน
หรือการเมืองแบบปกติ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและการใช้อ านาจรัฐโดยขาดฉันทานุมัติ 
จากประชาชน และการปรากฏตัวของกลุ่มคนที่มีคา่นิยมโลกชวีิตแบบใหม่ ๆ ฯลฯ เหล่านี้ได้เกิด
การรวมตัวกันของกลุ่มคนในลักษณะที่ขัดแย้งกับรัฐ ต่อรองกับรัฐ จัดการสัมพันธภาพรัฐ สังคม 
ซึ่งมีวิธีการเคลื่อนไหวต่อสู้ทางการเมืองและพ้ืนที่ทางการเมืองเพ่ือผลักดันวาระของตนเอง 
ที่แตกต่างไปจากประชาสังคมประเภทแรกซึ่งอาจเรียกว่า “ประชาสังคมแบบขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม” (ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก หนังสือ : การเมืองบนท้องถนน ภาคประชาชน/
ประชาสังคมบนเส้นทางการสร้างและจรรโลงประชาธิปไตยไทย โดย รศ.ดร.ประภาส  ปิ่นตบแต่ง) 

๒) การเกดิขึ้นของกลไก องค์กร หน่วยงานใหม่จากเงื่อนไขทางสังคมซึ่งเป็นที่มา
ของพหุภาคี 

ความขัดแย้งระหว่างเครือข่ายที่น าโดยชนชั้นน าสองขั้วอ านาจในสังคมไทย 
ความขัดแย้งทางการเมืองระหวา่งชนชั้นน าเก่าและชนชั้นน าใหม่หลังการมีระบอบประชาธปิไตย
ครึ่งใบ หลังการมีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้พัฒนาตกผลึกมาเป็นความขัดแย้งของสังคม 
หลังการเข้ามามีอ านาจของ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร และการรัฐประหารในเดือนกันยายน พ.ศ. 
๒๕๔๙ ความขัดแย้งนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมานั้น ได้ก่อให้เกิดการแบ่งกลุ่มคนต่าง ๆ 
ในสังคมเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มชนชั้นน าเก่าซึ่งประกอบด้วยชนชั้นสูงและชนชั้นน าทหาร 
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ที่สามารถดึงชนชั้นกลางในเมืองเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรเพ่ือต่อต้านชนชั้นน าใหม่ซึ่งได้แก่  
นักธุรกิจการเมืองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นที่มีต าแหน่งตั้งแต่คณะรัฐมนตรี องค์การบริหา ร
ส่วนจังหวัดไปจนถึงหน่วยการปกครองระดับท้องถิ่นอื่น ๆ ในขณะเดียวกันชนชั้นน าใหม่  
ก็สามารถดึงชาวบ้านที่นิยมชมชอบโครงการประชานิยมเข้าร่วมเป็นเครือข่ายพันธมิตรได้ 
กระทั่งเกิดการต่อสู้ระหว่างกลุ่มคนไทยสองกลุ่มภายใต้การขับเคลื่อนของชนชั้นน า ความขัดแย้ง
ของสังคมไทยดังกล่าวเป็นปัญหาเรื้อรังที่ไม่สามารถแก้ไขในเฉพาะหน้าได้ ดังนั้น จึงมีการ
เรียกร้องให้เกิดกลุ่มที่เป็นทางเลือกที่สาม ส าหรับการเข้ามามีบทบาทและพัฒนาประชาธิปไตย
ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ภาคประชาชนจึงได้น าเสนอ “สภาองค์กรชุมชน” เป็นทางเลือก 
ที่สามทางการเมืองไทย 

การขยายพ้ืนที่สาธารณะทางการเมืองจากส่วนกลางลงสู่ระดับต าบล
หลังจากที่ได้มีกระบวนการกระจายอ านาจพบปรากฏการณ์ของการขยายเวทีการเมือง 
จากระดับจังหวัดลงสู่ระดับต าบล ดังนี้ 

(๑) การขยายตัวขององค์กรปกครองท้องถิ่นในรูปแบบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ระดับต าบล องค์กรปกครองท้องถิ่นมีฐานะความชอบธรรม
ในการด าเนินงานปกครองต าบลอยู่ที่การเลือกตั้งหรือประชาธิปไตยแบบตัวแทน ประกอบกับ  
มีการแก้ไข พระราชบัญญัติการปกครองท้องถิ่นในเดือน พ.ย. ๒๕๕๒ สาระส าคัญในการแก้ไข
พระราชบัญญัติคือการปลดล๊อควาระของผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลให้นักการเมืองท้องถิ่น
สามารถด ารงต าแหน่งในองค์กรปกครองท้องถิ่นได้โดยไม่มีการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง 
เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วในอนาคตอาจมีแนวโน้มการผูกขาดอ านาจทางการเมืองในระดับท้องถิ่นมากขึ้น 

(๒) การด ารงอยู่ของการปกครองท้องที่ในฐานะตัวแทนของระบบราชการ 
ให้ท้องถิ่นซึ่งมีอ านาจปกครองต าบลมาจากพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ที่พัฒนา
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๔๐ จนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น ๑๐ ฉบับ ดังนั้นการปกครองท้องที่ในเขตต าบล 
หมู่บ้าน จึงเปรียบเสมือนการย่อส่วนงานบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคลงไปอยู่ใน
ท้องถิ่นและให้อ านาจกับก านันผู้ใหญ่บ้าน มีฐานะทางกฎหมายเป็นเจ้าพนักงานปกครอง  
นั่นหมายความว่าท้องที่ย่อมมีบทบาททางกิจกรรมทางการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้
ในปี ๒๕๕๑ ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่โดยการผลักดันของ
กระทรวงมหาดไทยอันเป็นผลให้ก านันผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้านมีบทบาทในงาน 
ระดับต าบลมากขึ้น เช่น การเป็นผู้น าในการพัฒนาในระดับหมู่บ้านและต าบล 

(๓) การก าหนดให้จังหวัดเป็นนิติบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่ในการวางแผน 
และจัดตั้งงบประมาณเป็นของตนเองได้ตามที่ปรากฏในการแก้ไขพระราชบัญญัติการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ในการเป็นนิติบุคคลของจังหวัดนั้นต้องมีการจัดท าแผนจังหวัด
โดยภาพรวมของตนเอง ดังนั้นในกระบวนการวางแผนย่อมดึงต าบลเข้าไปเกี่ยวข้องกับการ
วางแผนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการจัดสรรทรัพยากรในจังหวัดย่อมน าไปสู่กิจกรรม 
ทางการเมืองมากขึ้น 
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(๔) การขยายตัวของโครงการพัฒนาชุมชนขององค์การมหาชนเข้าไปใน
ระดับต าบล เช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) องค์การมหาชนเหล่านี้ 
ได้สนับสนุนงบประมาณลงสู่ระดับต าบลอันเป็นผลให้ต าบลต้องมีการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับ
การสนับสนุนจากองค์การตา่ง ๆ เหล่านี้ กระทั่งน าไปสู่กระบวนการทางการเมืองในระดับต าบล 

(๕) นอกจากภายใต้เงื่อนไขทางสังคมดังกล่าวข้างต้นแล้วยังมีปัจจัยภายใน
ขบวนภาคประชาชนฐานรากที่ผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนที่ส าคัญคือ
ความจ าเป็นที่ต้องมีฐานะเป็นทางการของภาคประชาชนในบริบทการท างานภายใต้ระบบ  
ของภาครัฐ พบว่าภาคประชาชนมีแนวโนม้เขา้มาในพ้ืนที่ของภาครฐัมากขึน้ตามล าดับ นับตั้งแต่
การเข้ามามีบทบาทของชนชั้นกลางหัวก้าวหน้าในโครงการลงทุนเพ่ือสังคมของธนาคารออมสิน
และการเข้ามามีบทบาทขององค์การมหาชน ดังนั้นชาวบ้านในฐานะพันธมิตรของชนชั้นกลาง
ดังกล่าวจ าเป็นต้องมีสถานภาพที่เป็นทางการตามกฎหมาย ทางออกคือการมี พระราชบัญญัติ
สภาองค์กรชุมชน ในรูปแบบพันธมิตรที่ผู้กระท าการแต่ละฝ่ายต้องระดมทรัพยากร ร่วมกับ 
การผลักดันกฎหมาย พันธมิตรผลักดัน พระราชบัญญัติ ได้แก่ ขบวนชาวบ้านชนชั้นฐานล่าง 
นักวิชาการ ชนชั้นกลางในเมือง เช่น กลุ่มนักวิชาการสายชุมชน รวมกึงตัวแทนของชนชั้นน าเก่า
ของการเมืองไทย เช่น กลุ่มกฎหมายมหาชน เป็นต้น (ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก หนังสือ : การสร้าง
ประชาธิปไตยชุมชน : บทเรียนการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน โดย รศ.ดร.ชัยยันต์  ประดิษฐศิลป์) 

๓) พันธมิตรทางยุทธศาสตร์ (strategic alliances) 
การท าแผนแม่บทชุมชนเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จ าเปน็ตอ้งมีการจัดการที่ดี 

มีความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในชุมชนและได้รับการสนับสนุนจากบุคคลและองค์กร
ภายนอกในหลายกรณีเพื่อให้ได้แผนแม่บทที่ดีมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความเป็นจริง 
ภายในชุมชนระดับหมู่บ้านและต าบลต้องได้รับความร่วมมือจากผู้น าทั้งทางการและผู้น า  
ทางธรรมชาติ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. ผู้น ากลุ่มต่าง ๆ การสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่
หน่วยงานของรัฐที่เข้าออกหมู่บ้านหรือมีหน้าที่รับผิดชอบงานของตนเอง เช่น กรมการพัฒนาชุมชน 
กรมส่งเสริมการเกษตร ครูอาจารย์ ต ารวจ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ประจ าอยู่ที่อ าเภอและจังหวัด
ซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ช านาญการในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนแม่บทชุมชน 

ทุกภาคส่วนเป็น “พันธมิตรทางยุทธศาสตร์” ซึ่งต้องมีความเข้าใจร่วมกันว่า
ตั้งแต่นี้ไปการพัฒนาท้องถิ่นจะต้องเอาท้องถิ่นเป็นตัวตั้ง หมายความว่าเอาชุมชนเป็นตัวตั้ง  
ไม่ใช่เอาแผนงานของกรม กระทรวงเป็นตัวตั้ง เมื่อเอาท้องถิ่นเป็นตัวตั้ง ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน
ท างานเพ่ือให้เกิดยุทธศาสตร์ร่วมและระดมทรัพยากรที่มีอยู่มาช่วยกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างคิด  
ต่างคนต่างวางแผน ต่างคนต่างด าเนินการเหมือนเมื่อก่อน (ท าแต่โครงการไม่สร้างระบบ จิกซอว์
ที่ต่อไม่ติด) การท าแผนแม่บทชุมชนเป็นการระดมพลังกันเพ่ือสร้างระบบเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถ
เพ่ิมขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง การท าแผนแม่บทชุมชนไม่ได้ปฏิเสธงบประมาณ 
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หรือความช่วยเหลือจากรัฐหรือภายนอกแต่ต้องเป็นงบประมาณและความช่วยเหลือที่เข้าไป  
ท าให้ชุมชนเข้มแข็งมากขึ้น มีพลังมากขึ้น พัฒนาศักยภาพของตนเองได้ดีขึ้น ไม่ ใช่ไปท าให้
อ่อนแอลงหรือเข้าไปครอบง าสั่งให้ซ้ายหันขวาหันเพราะมีงบประมาณ  (ศึกษาเพ่ิมเติมได้จาก 
หนังสือ : แนวคิดแนวปฏิบัติ ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น โดยเสรี  พงศ์พิศ) 

๔) กระบวนการเพ่ิมทักษะการท างานด้านสุขภาพแบบพหุภาคี 
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติการรับรองสิทธิของประชาชนในมาตรา ๕๒ 

ไว้อย่างชัดเจนว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน 
และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ การบริการทางสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพโดยจะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนมีส่วนร่วมด้วย
เท่าที่จะท าได้ การป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย รัฐต้องจัดให้ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า
และทันตอ่เหตกุารณ์ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” และมาตรา ๘๒ ก าหนดไว้ชัดเจนว่า “รัฐต้องจัด
และส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง” 

ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐธรรมนูญได้ให้ความส าคัญกับการกระจาย
อ านาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่นโดยก าหนดไว้ในหมวด ๕ แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ มาตรา 
๗๘ ว่า รัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง 
พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิน่ และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรา้งพื้นฐาน
สารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศรวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อม
ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น
และในหมวด ๙ ตั้งแต่มาตรา ๒๘๒ ถึงมาตรา ๒๙๐ ก าหนดว่า รัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่น
ตามหลักการแห่งการปกครองตนเองโดยรัฐบาลเป็นผู้ก ากับ ดูแล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เท่าที่จ าเป็น ภายในกรอบของกฎหมายและเพ่ือกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

เพ่ืออนุวัตตามมาตรา ๒๘๔ จึงได้ตราพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้น ซึ่งมีสาระส าคัญในการ
ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน 

ส าหรับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีบทบาทในการก ากับดูแลและบริหาร
จัดการระบบสุขภาพในภาพรวมจึงได้เสนอรูปแบบการถ่ายโอนภารกิจในรูปกลไกแบบพหุภาคี 
คือ คณะกรรมการสุขภาพระดับพ้ืนที่ (กสพ.) ที่ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้แทนส่วนราชการ ผู้บริหารวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนภาคประชาสังคม  เพ่ือเข้ามา 
ท าหน้าที่ร่วมกันในการก าหนดนโยบาย วางแผนและจัดสรรทรัพยากรด้านสุขภาพรวมทั้งการ
ก ากับเครือข่ายสถานบริการสาธารณสุขและการติดตามประเมินผล โดยในปีงบประมาณ 
๒๕๔๕ จะน าร่อง ๑๐ จังหวัด และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการกระจาย
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อ านาจด้านสุขภาพ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพกลไกพหุภาคี ๕ กลุ่ม ได้แก่ คณะกรรมการ
สุขภาพระดับพ้ืนที่ (กสพ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สสจ./สสอ. เครือข่ายสถานบริการ
สุขภาพ และประชาสังคม 

ทั้งนี้ โดยออกแบบหลักสูตรเป็น ๔ ด้าน คือ (๑) ความรู้ความเข้าใจด้านระบบ
สุขภาพและการกระจายอ านาจ (๒) การท างานอย่างมีส่วนร่วมในรูปแบบพหุภาคีซึ่งมีเนื้อหา  
๓ เรื่อง ได้แก่ ศักยภาพในการก าหนดนโยบายและการวางแผน เช่น การวิเคราะห์องค์กร 
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ เป็นต้น ศักยภาพในการด าเนินงานสาธารณสุขชุมชน เช่น การมีส่วนร่วม
ของชุมชนและพหุภาคี ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ เป็นต้น และการสร้างเจตคติ  
การท างานอย่างมีส่วนร่วม เช่น เจตคติต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพประชาชน การพัฒนา
แบบมีองค์รวมอย่างยั่งยืน เป็นต้น (๓) การจัดสรรทรัพยากร การเงินและการติดตามประเมินผล
ระบบสุขภาพ (๔) การบริหารจัดการระบบสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพและการให้บริการสุขภาพ 
ซึ่งเมื่อบูรณาการเนื้อหาการพัฒนาศักยภาพทั้ง ๔ ด้าน ท าให้เห็นว่า การท างานอย่างมีส่วนร่วม
ในรูปแบบพหุภาคีนับเป็นความจ าเป็นอันดับแรก (ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก หนังสือ : กระบวนการ
เพิ่มทักษะการท างานด้านสุขภาพแบบพหุภาคี โดย ส านักงานสนับสนุนและพัฒนาการกระจาย
อ านาจด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ต.ค. ๒๕๔๕) 

๕) แนวทางขับเคลื่อนแบบสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ตามพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นผลจากกระบวนการ
ปฏิรูประบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่ได้รับกระแสจากรัฐธรรมนูญฯ ปี ๒๕๔๐ และต้องมีการ
เคลื่อนไหวทางสังคมเกือบสิบปีจึงมีการประกาศใช้ สาระส าคัญของกฎหมายนั้นมุ่งเน้น 
การพัฒนานโยบายสาธารณะทางด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่ 
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ธรรมนูญ  
ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะประเด็น  
การประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพจากโครงการของรัฐหรือเอกชน ศ.นพ.ประเวศ  วะสี  
ได้ให้ยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” เป็นแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ 
เปรียบประเด็นปัญหาที่จะพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายนั้นเป็นภูเขา ต้องใช้สามเหลี่ยมที่มี
สามมุมคือ (๑) พลังอ านาจรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ (๒) พลังอ านาจทางสังคมหรือภาค
ประชาสังคมหรือภาคประชาชน (๓) พลังอ านาจทางวิชาการหรือภาควิชาการ เข้ามามีส่วนร่วม
ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นหุ้นส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะทางด้านสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วมให้ครบวงจร ได้แก่ ขาขึ้น – ขาเคลื่อน - ขาประเมิน  

นอกจากนี้ ผลจากการปฏิรูประบบสุขภาพท าให้เกิดองค์การมหาชน 
หลายองค์กรที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวช่วยสนับสนุนงานของกระทรวงสาธารณสุขมากขึ้น 
ได้แก่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส านักงานคณะกรรมการ
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สุขภาพแห่งชาติ (สช.) และสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) มีบทบาท
หน้าที่และการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ประสานกันเป็นภาคีเชื่อมโยงไปถึงพ้ืนที่เสริมสร้างระบบ
สุขภาพชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น (ศึกษาเพ่ิมเติมได้จาก หนังสือ : ขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ระบบ
สุขภาพชุมชน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ก.ค. ๒๕๕๑) 

๖) มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ แผนยุทธศาสตร์ร่วม
แห่งชาติว่าด้วยระบบสุขภาพชุมชน 

ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๖ ได้มีฉันทามติรับรองระเบียบวาระ
ท่ี ๓ แผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕๗ และได้มี ๓๓ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการได้ร่วมกันลงนามในปฏิญญา
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เรื่องยุทธศาสตร์ร่วมว่าด้วยการสนับสนุนระบบ 
สุขภาวะชุมชน เพ่ือร่วมมือรวมพลังขับเคลื่อนมติต่อไปโดยใช้ยุทธศาสตร์รวมแสงเลเซอร์ 
เป็นเครื่องมือ ในการขับเคลื่อนมตนิัน้ไดม้ีการประชุมองค์กรภาคีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘-พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพ่ือ (๑) น าเสนอความก้าวหน้าในการด าเนินงาน เช่น การแต่งตั้ง
คณะท างาน การจัดท าฐานข้อมูลชุมชนเข้มแข็ง การน าเสนอการด าเนินงานระดับจังหวัด เป็นต้น 
(๒) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานด้วยการน าเสนอกรณีศึกษาของ ๘ หน่วยงาน  
การให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน  

จากการขับเคลื่อนมติพบว่า มีหน่วยงานระดับต่าง ๆ ท่ีมีบทบาทสนับสนุน
ชุมชนทางด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนจัดการตนเอง ชุมชนสุขภาวะจ านวน 
๔๗ องค์กร ซึ่งสามารถจัดกลุ่มเป็นหน่วยงานทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ หน่วยงานด้านสุขภาพ 
หน่วยงานด้านเศรษฐกิจ หน่วยงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานด้านอื่น ๆ ซึ่งมีทั้ง
หน่วยงานนโยบาย หน่วยงานวิชาการ หน่วยด าเนินการ  

เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายสนับสนุนให้เกิดระบบสุขภาวะชุมชนที่เข้มแข็งอย่างรวดเร็ว
จึงมีการออกแบบเครื่องมือ ๗ ชิ้น เสริมพลังการท างานแบบพหุภาคี ได้แก่ 

(๑)  มีเป้าหมายใหญ่รว่มกนัคอืมุ่งเน้นการเสริมสร้าง “ชุมชนเข้มแขง็” ให้ได้
สัดส่วนร้อยละ ๕๐ และ “องค์กรชุมชนเข้มแข็ง” อย่างน้อยร้อยละ ๖๐ ภายใน ๑๐ ปี 

(๒) การสร้างความเป็นเจ้าของร่วมโดยเริ่มจาก ๓๓ องค์กรภาคีที่ลงนาม
ความร่วมมือ เมื่อเกิดผลงานต่าง ๆ แล้วทุกหน่วยงานสามารถน าไปอ้างอิงได ้

(๓) มีหลักการในการท างานร่วมกันเพิ่มเติมจากหลักการของแต่ละองค์กร 
(๔) มีระบบฐานข้อมูลร่วมกันเพ่ือแต่ละหน่วยงานองค์กรน าไปใช้ในการ 

วางแผนการด าเนินงาน การติดตามประเมินผล 
(๕) มียุทธศาสตร์ แผน แนวทางและมาตรการหลักร่วมกันเพ่ือให้การขับเคลื่อน

เป็นไปในทิศทางและจังหวะก้าวที่สอดคล้องกัน 
(๖) มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ร่วมกัน 
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(๗) มีกลไกประสานงานไปสู่การปฏิบัติเปรียบเสมือนการรวมแสงเลเซอร์ ๓ ระดับ 
ได้แก่ ระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับต าบล (ส าคัญที่สุด) 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนแบบพหุภาคีคือองค์กรหน่วยงานและชุมชนเป็นไป
อย่างมีรูปธรรมสามารถบรรลุเจตนารมณ์ของมติฯ ที่จะสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นได้ฟ้ืนฟู 
และพัฒนาตนเองให้มีความเข้มแข็งอย่างเท่าทันสถานการณ์ ประเทศไทยมีนโยบายที่เอื้อ 
ต่อการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพ่ือสร้างเสริมและรักษาสภาวะแวดล้อม  
ทางสังคมให้สามารถหนุนเสริมภารกิจการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนอย่างต่อเนื่องและเพ่ือสะสม
และต่อยอดขยายผลองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่เหมาะสมกับพลวัตร
การเปลี่ยนแปลงของโลก องค์กรภาคีจึงได้มีการก าหนดภารกิจร่วมในลักษณะของแผนงาน
และโครงการต่าง ๆ ได้แก่ แผนงานประสานพลังสร้างเอกภาพเครือข่ายองค์กรภาคีสนับสนุน
การพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชน แผนงานเฝ้าระวังผลกระทบทางนโยบายส่งเสริมและผลักดัน
แนวนโยบายชุมชนเข้มแข็งและสังคมสุขภาวะ แผนงานเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมทางสังคม  
และนโยบายให้เอื้อต่อการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชน แผนงานพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม
และการเรียนรู้ด้านชุมชนเข้มแข็งและสังคมสุขภาวะ  

ผลการขับเคลื่อนแบบพหุภาคีในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา เกิดเวทีฟอรั่มเป็นประจ า
ทุก ๒ เดือนและมีการน าเสนอผลงานการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งแล้วจ านวน ๘ หน่วยงาน 
ได้แก่ 

(๑) โครงสรา้งและความเชือ่มโยงการขบัเคลื่อนงานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
(๒) การรณรงค์ทางสาธารณสุขและการสร้างเสริมสุขภาพ กองทุนหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ 
(๓) ศูนย์ประสานงานภาคีเพื่อการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
(๔) การขับเคลื่อนงานคุณธรรมเพื่อสร้างสุขภาวะชุมชน โดยศูนย์คุณธรรม 
(๕) ข้อมูลและการใช้โปรแกรมในการบริหารจัดการเพ่ือรวมแสงเลเซอร์ 

ในระดับพื้นที่ : เพชรบูรณ ์
(๖) การขับเคลื่อนงานธุรกิจเพื่อสังคมในการสร้างสุขภาวะชุมชน : ธนาคาร

ออมสิน 
(๗) การขับเคลื่อนงานธุรกิจเพื่อสังคมในการสร้างสุขภาวะชุมชน : ธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(๘) การขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพในการสร้างสุขภาวะชุมชน : ล าสนธิโมเดล 

ต้นแบบหมอประจ าครอบครัว 
ในการน าเสนอการด าเนินงานนั้นพบว่าแต่ละหน่วยงานมีการก าหนด

บทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน สิ่งที่หน่วยงานท านั้นสามารถท าร่วมกันหรือปรับประยุกต์ 
จากหน่วยงานองค์กรอื่น ๆ หรือซึ่งจะท าให้เกิดผลงานเพ่ิมขึ้นอีกมาก (ศึกษาเพ่ิมเติมได้จาก 
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หนังสือ : รวมแสงเลเซอร์สนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง : จากมติสมัชชาสุขภาพสู่ปฏิบัติการ
ภาคสนาม โดย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา) 

๒.๔.๕ ข้อเสนอการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง (สปช. ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๘)   
๑) ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังของการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 

เกิดรูปธรรมของการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ได้แก่  
(๑) เกิดกระบวนการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือเผชิญปัญหาวิกฤต 

โดยพัฒนาศักยภาพให้คนในชุมชน รวมกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบและร่วมรักษา
ผลประโยชน์ของชุมชนด้วยตนเอง รวมทั้งให้ความส าคัญกับการปรับวิธีคิดและวิธีการท างาน
ของบุคลากรภาครัฐ จากการเป็นผู้สั่งการเป็นผู้สนับสนุนในการจัดการและแก้ปัญหาของชุมชนเอง 

(๒) เกิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ในลักษณะ “ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมเรียนรู้” เพ่ือส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ประกอบด้วยกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนได้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
เพ่ือการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาสวัสดิการสังคมและสวัสดิภาพชุมชน  
การฟ้ืนฟูอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน การค้นหาศักยภาพและพัฒนา  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการจัดท าแผนความต้องการของชุมชน รวมทั้งการสร้างประชาคม
ภายในชุมชนและการสร้างเครือข่ายของชุมชน 

ดังนั้น การปฏิรูปเพ่ือสรา้งเสรมิชุมชนเข้มแข็งจึงมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยทางตรงและประชาธิปไตยชุมชน 

ท าให้ชุมชนมีสิทธิชุมชน มีความเป็นเจ้าของและสามารถจัดการตนเองร่วมกับภาครัฐและทุกภาค
ส่วนในสังคมได ้

(๒) การท าให้ชุมชนสามารถจัดการทุนชุมชนโดยชุมชน ในเรื่องทรัพยากร 
วัฒนธรรม และทุนทางปัญญา 

(๓) การสร้างหลักประกันทางสังคมที่เท่าเทียมให้กับชุมชน ในด้านสวัสดิการ
ชุมชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ 

(๔) การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน การท าให้เศรษฐกิจฐานรากเขม้แข็งและยั่งยืน  
คณะกรรมาธิการปฏิรูปด้านสังคม ชุมชน เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

และผู้ด้อยโอกาส (สปช.) จึงมีข้อเสนอเชิงหลักการเพ่ือปฏิรูประบบเพ่ือสร้างเสริมชุมชน
เข้มแข็ง จ าแนกตามผลสัมฤทธิ์ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้ 

ผลสัมฤทธิ์ที่ ๑ การพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยทางตรงและประชาธิปไตย
ชุมชน ท าให้ชุมชนมีสิทธิชุมชน มีความเป็นเจ้าของและสามารถจัดการตนเองร่วมกับภาครัฐ
และทุกภาคส่วนในสังคมได้ ข้อเสนอเชิงหลักการ ได้แก่  

(๑) ผลักดันเรื่องสิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญให้มีสภาพบังคับใช้ โดยการ
ด าเนินการให้มีกฎหมายสิทธิชุมชนก าหนดชัดเจนด้านสิทธิและพิทักษ์สิทธิของชุมชน 
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(๒) เพ่ิมบทบาทของสภาองค์กรชุมชนและให้เป็นกลไกส าคัญในการจัดการ
ตนเองของชุมชน 

(๓) การสร้างโครงสร้างและกระบวนการของความเป็นพลเมืองเพ่ือให้เกิด
ประชาธิปไตยชุมชนในรูปแบบของสภาพลเมืองหรือสมัชชาพลเมือง 

(๔) การเพ่ิมบทบาทและภารกิจของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนให้เป็น
กลไกส าคัญในระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 

(๕) ผลักดันให้เกิด พระราชกฤษฎีการจัดตั้งสถาบันฟ้ืนฟูและพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้ชุมชนมีบทบาทในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ผลสัมฤทธิ์ที่ ๒ การท าให้ชุมชนสามารถจัดการทุนชุมชนโดยชุมชน ในเรื่อง 
ทรัพยากร วัฒนธรรม ทุนทางปัญญา ข้อเสนอเชิงหลักการ ได้แก่ 

(๑) การผลักดันสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม 
ทุนทางปัญญาและความรู้ไว้ในรัฐธรรมนูญและมีกฎหมายบัญญัติเพื่อก าหนดสิทธิและพิทักษ์
สิทธิของชุมชน 

(๒) การผลักดัน พระราชบัญญัติสิทธิร่วมชุมชนในการจัดการที่ดิน 
และทรัพยากร (โฉนดชุมชน) เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ดินของคนยากจน
และผู้ได้รับความเดือดร้อนจากนโยบายและกฎหมายเดิม โดยพิจารณาเพ่ือรองรับสิทธิการใช้ที่ดิน
ของผู้เดือดร้อนในลักษณะสิทธิร่วมของชุมชน 

(๓) การผลักดัน พระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน เพ่ือด าเนินการสนับสนุน
ด้านการเงินให้แก่เกษตรกรเพ่ือป้องกันที่ดินหลุดมือและเพ่ือการจัดกาที่ดินให้เกษตรกร  
ได้ใช้ประโยชน์ 

(๔) การผลักดัน พระราชบัญญัติเพ่ือการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าไม้ 
(ป่าชุมชน) เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมชมุชนในลักษณะ “รัฐร่วมราษฎร์” ในการจัดการป่าไม้
เพื่อความยั่งยืน 

(๕) การผลักดัน พระราชบัญญัติธนาคารต้นไม้โดยชุมชน เพ่ือเป็นการรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และการขยายพันธุ์ให้กับชุมชน 

(๖) การเสนอให้มีมติ ครม. การจัดตั้งสถาบันเสริมสร้างความเข้มแข็ง
องค์กรชุมชนในการจัดการทรัพยากร โดยมีหน้าที่ในการจัดท าแผนแม่บทและการสนับสนุน
เตรียมความพร้อมและด าเนินการสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ร่วมกับรัฐและการท าหน้าที่ในทางวิชาการ การสื่อสารเผยแพร่การจัดการทรัพยากรโดยชุมชน 

(๗) ศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะในการน าหลักการการมีส่วนร่วมและหลัก
สิทธิชุมชนในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยปรับปรุงกฎหมายเดิม
ให้สอดคล้องกับหลักการส าคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ เช่น พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่า ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ
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ได้มีกฎหมายที่ทันสมัยในการเอื้ออ านวยการแก้ปัญหาและมีส่วนร่วมในการท างานกับชุมชน  
ได้อย่างชอบด้วยกฎหมาย 

(๘) การมีและใช้กลไกวัฒนธรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม 
ทุนทางปัญญาและความรู้ 

ผลสัมฤทธิ์ที่ ๓ การสร้างหลักประกันทางสังคมที่เท่าเทียมให้กับชุมชน 
ในด้านสวัสดิการชุมชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ ข้อเสนอเชิงหลักการ 
ได้แก่ 

(๑) รัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเป็นหุ้นส่วนส าคัญร่วมกับ
ประชาชนในการขับเคลื่อนระบบสวัสดิการชุมชนให้ครอบคลุมพ้ืนที่และประชาชนส่วนใหญ่
ของประเทศ และส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้มีการบริหารจัดการระบบสวัสดิการชุมชนที่ดี
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยในระยะเริ่มต้นของการด าเนินงานระบบสวัสดิการชุมชน  
และระยะเปลี่ยนผ่านในการพัฒนาไปสู่การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รัฐบาล
ควรสมทบงบประมาณให้กองทุนสวัสดิการชุมชนและงบประมาณส าหรับการพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกรวมทั้งองค์ความรู้ในการบริหารจัดการกองทุน 

(๒) ออกพระราชบัญญัติสวัสดิการชุมชน เพ่ือให้เกิดความมั่นคงทางนโยบาย
ในการสนับสนุนการด าเนินงานของระบบสวัสดิการชุมชน 

ผลสัมฤทธิ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน การท าให้เศรษฐกิจฐานราก
เข้มแข็งและยั่งยืนข้อเสนอเชิงหลักการ ได้แก่  

(๑) ผลักดันให้เกิดระบบสัมมาชีพชุมชนโดยการจัดตั้งสถาบันส่งเสริม
สนับสนุนสัมมาชีพชุมชนให้เป็นองค์กรของรัฐในลักษณะองค์การมหาชน เพ่ือท าหน้าที่
เชื่อมโยงสนับสนุนส่งเสริมให้ข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจ  
ฐานราก ให้มีการประสานงานและบูรณาการพลังภาคธุรกิจและชุมชนอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน
โดยใช้ชุมชนเป็นตัวตั้ง 

(๒) ร่วมผลักดัน พระราชบัญญัติวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) 
เพื่อพัฒนาระบบและประสิทธิภาพของวิสาหกิจเพื่อสังคม 

(๓) ศึกษาทบทวนการด าเนนิการตาม พระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 
๒๕๔๘ รวมทั้งสร้างแนวทางการปฏิรูปการเงินฐานรากและสหกรณ์ 

(๔) สร้างกลไกหนุนการสร้างศักยภาพทางธุรกิจ CBA (Community Business 
Administration) 

(ศึกษาเพ่ิมเติมได้จาก รายงานข้อเสนอการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างเสริม 
ชุมชนเข้มแข็งระดับหลักการและสาระส าคัญ โดยคณะกรรมาธิการปฏิรูปด้านสังคม ชุมชน  
เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส สปช. เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๘) 
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๒.๔.๖ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ระบบสร้างเสริม
ชุมชนเข้มแข็ง (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

คณะกรรมการปฏิรูปด้านสังคมได้จัดท าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม  
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) วงเงินรวม 
๕ ปี เท่ากับ ๔,๘๖๖ ล้านบาท โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๖๑ โดยต่อยอดจากข้อเสนอการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง ของ สปช.  
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘  

องค์ประกอบของแผนฯ ประกอบด้วย ๕ กิจกรรม แต่ละกิจกรรมมีการก าหนด
ตัวชี้วัด ขั้นตอนและหน่วยงานหลัก ทั้งนี้จะน าเสนอเฉพาะ กิจกรรมที่ ๑ ซึ่งเป็นการปฏิรูป
ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงพ้ืนที่ (เชิงระบบ) คือ ส่วนกิจกรรมที่ ๒-๕ จะเป็นกิจกรรม 
เชิงประเด็นและกลไก คือ สิทธิและบทบาทชุมชน ทรัพยากรและทุนชุมชน สวัสดิการชุมชน 
และเศรษฐกิจชุมชน  

กิจกรรมที่ ๑ การปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงพื้นที่ 
ตัวชี้วัด  
(๑) มีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งแล้วเสร็จ

ภายใน ๑ ป ี
(๒) เกิดกลไกประชารัฐระดับจังหวัดที่เข้มแข็งภายใน ๒ ปี 
(๓) กลไกประชารัฐระดับต าบลมีความเข้มแข็งครอบคลุมทุกต าบล ภายใน ๓ ปี 
(๔) มีแผนแม่บทชุมชนหรือธรรมนูญชุมชนครอบคลุมทุกต าบลภายใน ๔ ปี 
(๕)  มีระบบ GIS ครอบคลุมทุกต าบลภายใน ๕ ปี 
ขั้นตอนที่ ๑ ก าหนดให้ต าบลเป็นพ้ืนที่การพัฒนาอย่างบูรณาการ (ต าบลเข้มแข็ง 

ประเทศมั่นคง) โดย 
๑ .๑  จัดให้มีกลไกประชารัฐต าบลเข้มแข็ งที่ประกอบด้วย  

๔ ภาคส่วนหลัก ได้แก่ (๑) ท้องที่ ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน (๒) ท้องถิ่น ได้แก่ อบต. เทศบาล 
(๓) องค์กรชุมชน/เอกชน ได้แก่ สภาองค์กรชุมชนต าบล บ้าน วัด โรงเรียน กลุ่มต่าง ๆ  
(๔) หน่วยงานอื่น ได้แก่ พัฒนาชุมชน เกษตรต าบล ต ารวจ รพสต. (อ้างอิง : ไพบูลย์  
วัฒนศิริธรรม) ท าหน้าที่ประสานพลังทุกภาคส่วน เพ่ือรวมตัว ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ 
ร่วมรับประโยชน์ โดยมีเป้าหมายให้ต าบลเข้มแข็ง ครอบครัวเข้มแข็ง และสร้างเสริมจิตส านึก
สาธารณะและการท างานร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร 

๑.๒ จัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information Systems : GIS) แสดงให้เห็นองค์ประกอบต่าง ๆ ของชุมชนและทุนทางสังคม 

๑.๓ จัดท าแผนแม่บทชุมชนหรือธรรมนูญชุมชนแบบบูรณาการ
และมีส่วนร่วม เพ่ือใช้เป็นแผนร่วมของทุกกลไกในพื้นที่ และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการ
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
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๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้การจัดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของประชาชน ครอบครัว และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
**ส าหรับชุมชนในรูปแบบอื่นที่ไม่ได้เป็นต าบล เช่น ชุมชนเขตเมืองสามารถปรับให้สอดคล้อง  
กับบริบท 

หน่วยงานหลัก ได้แก่ สช. สศช. พอช. หน่วยงานร่วม ได้แก่ มท.  
นร. กสทช. สปสช. สสส. มูลนิธิพัฒนาไท 

ขั้นตอนที่ ๒ ก าหนดให้มี “คณะกรรมการประชารัฐสนับสนุนต าบลเข้มแข็ง
ระดับจังหวัด” ท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร์ต าบลเข้มแข็ง ประกอบด้วย หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ อย่างสมดุล 

๒.๑ ประสานงาน ประสานแผน ประสานการสนับสนุน 
๒.๒ จัดกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมและสื่อสาร

ทางสังคม สนับสนุนการขับเคลื่อนต าบลเข้มแข็ง 
๒.๓ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ “นักจัดการชุมชน (Community 

Organizer)” ระดับต าบล ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ อย่างน้อยต าบลละ ๕ คน 
๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้ การจัดกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนที่ ๓ จัดให้มี “คณะกรรมการประชารัฐส่งเสริมสนับสนุนต าบลเข้มแข็ง

ระดับประเทศ” ท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร์ต าบลเข้มแข็ง ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ อย่างสมดุล 

๓.๑ ประสานทุกภาคส่วนเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ต าบลเข้มแข็ง 

๓.๒ จัดและสนับสนุนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
การสื่อสารทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต าบลเข้มแข็ง 

๓.๓ สนับสนุนให้เกิดกลไกสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
แบบมีส่วนร่วมที่ยั่งยืน เช่น มูลนิธิเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้การจัดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของประชาชน ขั้นตอน ออกระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง และก าหนดองค์กรที่มีความคล่องตัว
ภายใต้หน่วยงานของรัฐที่มีอยู่แล้วเป็นกลไกขับเคลื่อนตามข้อ ๓.๑ ข้อ ๓.๒ และ ๓.๓ ข้างต้น 
ซึ่งมีระยะท างานเบื้องต้น ๕ ปี และให้มีการประเมินผลเพ่ือพิจารณาการด าเนินงานต่อ 
ขององค์กรดังกล่าว หรือพิจารณาจัดตั้งกลไกในรูปแบบอื่นต่อไปและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ได้ติดตามแผนปฏิรูปด้านสังคม ประเด็นที่ ๔ 
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ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง โดยติดตามพันธกิจและโครงการต่าง ๆ ช่วงรอบ ก.ค.-ก.ย. 
๒๕๖๓ ต่อเนื่องจากรอบ ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๓ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับต าบลเข้มแข็งเชิงระบบ ได้แก่ 

พันธกิจ การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเชิงพ้ืนที่ โครงการพัฒนาต าบลเข้มแข็ง
(ระยะเวลาด าเนินงาน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐-กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕)  

ผลการติดตาม (๑) ชุมชนมีการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับต าบล 
ที่สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของชุมชน และสามารถ เชื่อมโยงกับแผนของหน่วยงาน 
ภาคีความร่วมมือ สนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร การแก้ไข ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ แนวทาง 
การท างาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จ านวน ๗๐๐ ต าบล (๒) มีร่างระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ. .... เพ่ือให้มีกลไกความร่วมมือบูรณาการ 
ตั้งแต่ระดับต าบล จังหวัด ชาติ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตั้งแต่ระดับต าบล 
จังหวัด ชาติ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่ง พอช. สช. สศช. ได้หารือร่วมกัน
โดยเห็นชอบให้ทบทวนร่างระเบียบฯ เน่ืองจากมีกลไกที่ด าเนินการอยู่แล้วและซ้ าซ้อน 
กับกฎหมายบางฉบับจริง ทั้งนี้ เครือข่ายองค์กรชุมชนได้ท าหนังสือขอทบทวนอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการระดับชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
(รมว.พม.) จึงได้มอบหมายให้เครือข่ายทบทวนเนื้อหาสาระส าคัญเพิ่มเติม 

ข้อเสนอแนะเร่งรัด (๑) “ต าบลเข้มแข็ง” ที่ปรากฏในแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านสังคมและแผนแม่บทความมั่นคง คือ ประเด็นปฏิรูปที่ส าคัญ (เรื่องส าคัญเร่งด่วน Reform) 
และเป็นประเด็นที่ส าคัญภายหลังสถานการณ์ COVID – ๑๙ (๒) ภายหลังสถานการณ์ COVID–๑๙ 
ควรให้ความส าคัญกับการขยายความมั่งคั่ง ให้ครอบคลุม โดย “สร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ 
ปัญญา ความสุข และการอยู่ร่วมกัน” (๓) การขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ เป็นการด าเนินงาน 
ที่ประชา+รัฐ = ประชาชนร่วมประชาสังคม เอกชน ท้องถิ่น ท้องที่ โดยมีหน่วยงานรัฐหนุนเชื่อม 
ซึ่งเป็นฐานของการสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

นายอ าพล  จินดาวัฒนะ ได้อภิปรายต่อรายงานความคืบหน้าการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (มกราคม–มีนาคม ๒๕๖๓) ไว้ดังนี้ 

ประเด็นที่  ๑ เรื่องการขับเคลื่อน “ต าบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
ปรากฏในยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม ซึ่งเรื่องนี้ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมแล้ว 
ดังนั้น ในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศควรคงประเด็นดังกล่าวไว้ เนื่องจากเป็นยุทธศาสตร์
ส าคัญในการมุ่งเนน้ที่ต าบล ซึ่งมีกลไก “จตุพลัง” เป็นหุ้นส่วนของการด าเนินการในระดบัต าบล
อย่างครบถ้วน ได้แก่ (๑) ท้องถิ่น เช่น องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล (๒) ท้องที่ เช่น ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน (๓) องค์กรชุมชน เช่น สภาองค์กรชุมชนต าบลทั่วประเทศ ซึ่งมีกฎหมายรองรับ  
และองค์กรภาคประชาชน (๔) หน่วยงานอื่น ๆ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงเรียน 
สถานีต ารวจ และเอกชน ซึ่งหากรัฐบาลเห็นด้วยว่าการขับเคลื่อน “ต าบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” เป็นประเด็นคานงดัการปฏิรูป รัฐบาลต้องมีนโยบายให้จตุพลัง ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบ
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อยู่ในการบริหารราชการส่วนกลาง เช่น กระทรวงมหาดไทย โดยมีหน่วยงานระดับกรมสนับสนุน 
เช่น กรมการพัฒนาชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ท าความเข้าใจการจัดการและบริหารต าบล
แบบหุ้นส่วน (Governance by Partnership) ร่วมกันด าเนินการทั้งในด้านการบริหารและการปฏิบัติ 
จะท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้โดยไม่ต้องบัญญัติกฎหมายใหม่ หรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย 
ซึ่งขณะนี้มีประชาชนในพ้ืนที่หลายแห่งได้สาธิตเรื่องดังกล่าวให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว  
ประกอบกับปัจจุบันในระดับอ าเภอมี “คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)” 
มีนายอ าเภอ เป็นประธานกรรมการ และสาธารณสุขอ าเภอ เป็นกรรมการและเลขานุการ ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ รองรับอยู่แล้ว  
การใช้กลไกของ พชอ. เป็นเครื่องมือสนับสนุนการท างาน การจัดการและบริหารต าบลแบบหุ้นส่วน 
จะท าให้ต าบลขับเคลื่อนการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างมากและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 
ยังมีกลไกของสมัชชาต าบลเข้มแข็ง ซึ่งควรส่งเสริมให้มีการจัดกระบวนการ เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของ “จตุพลัง” ในระดับต าบลเป็นประจ าทุกปี ให้เรียนรู้ ขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน ก็จะเกิดการท างานในรูปแบบสมานฉันท์ได้  (ศึกษาเพ่ิมเติมได้จาก ประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ราชกิจจานุเบกษา (เล่มที่  ๕)  
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๔ก วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ หน้า ๕๐-๖๖) 

๒.๔.๗ โครงการเสริมพลังการขับเคลื่อนระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่
ตามทิศทางการสร้างเสริมคุณภาพ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓) 

หลังจากมีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
พ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพ้ืนที่เป็นไปตามยุทธศาสตร์
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม ในช่วงปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ที่ พชอ. ได้ด าเนินงานไปแล้วนั้น มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) และกระทรวง
สาธารณสุขโดยส านักยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย จึงร่วมกันจัดท าโครงการเสริมพลัง  
การขับเคลื่อนระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. โดยการ
เยี่ยมเสริมพลังของ พชอ. โดยทีมผู้ทรงคุณวุฒิหลายสาขา และทีมนักวิชาการ ด้วยการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ จ านวน ๑๒ พอช.หลัก และ พชอ.ร่วมเรียนรู้ ๔ อ าเภอต่อ ๑ อ าเภอหลัก 
รวม ๖๐ พชอ. และการถอดบทเรียน พชอ. ที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง จ านวน ๖ พชอ. 
และพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายระดับพื้นที่จังหวัดและระดับชาติ 

ข้อค้นพบซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและรูปธรรมความส าเร็จของ พชอ. ได้แก่ 
๑) พชอ. เป็นกลไกที่ช่วยแก้ปัญหาในพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความร่วมมือ

ของฝ่ายต่าง ๆ และท าให้เกิดการบูรณาการประสานความร่วมมือในพ้ืนที่ในรูปแบบต่าง ๆ 
อย่างกว้างขวาง 

๒) พชอ. บางแห่งสามารถขยายขอบเขตงานไปได้ไกลกว่างานสาธารณสุขมาก 
คือขับเคลื่อนทั้งประเด็นสุขภาพและสังคม 
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๓) มีตัวอย่างการบริหารกลไกด้วยความยืดหยุ่น ยึดหลักการมีส่วนร่วม 
โดยมีการดึงภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาร่วมได้หลากหลายมากกว่าที่ก าหนดในระเบียบส านักนายกฯ  
การออกแบบกระบวนการท างานโดยประยุกต์ใช้เครื่องมือหรือช่องทางที่มีในพ้ืนที่ได้อย่างน่าสนใจ 

๔) เกิดรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สามารถแปลงแนวคิดการใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
ประชาชนเป็นศนูย์กลาง ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรปูธรรมไดจ้ริง และบางแห่งสามารถไปไกลถึงการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

แนวทางการน าผลลัพธ์ไปใช้ประโยชน์ที่ส าคัญ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข
และ สสส. ต่อยอดไปสู่การยกระดับ พชอ. ให้เป็นเครื่องมือการท างานเชิงบูรณาการเชิงพ้ืนที่
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้เป็นไปตามทิศทาง (๑) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) 
และเศรษฐกิจพอเพียง ๘ มิติ (๒) สานพลังสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง (ต าบลเข้มแข็ง มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน) ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ และ (๓) หนุนเสริมการพัฒนา
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ (ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาระบบ พชอ. ในอนาคต (เชิงหลักการและแนวคิด) 
๑) งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นเรื่องที่มีความกว้างขวางครอบคลุมทุกมิติของชีวิต 

จึงต้องอาศัยแนวคิดที่เปิดกว้าง สร้างสรรค์ แบบที่เรียกว่า “Growth mindset” หรือที่เรียกว่า 
ทัศนคติใหม่ (New attitude) แทน “Fix mindset” ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องเพ่ือท างาน
แบบบูรณาการ ซึ่งต้องใช้ทั้งศาสตรแ์ละศิลป์ควบคู่กัน ดังนั้นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร
โดยเฉพาะทีมเลขานุการจึงมีความส าคัญ 

๒) พชอ. คือเครื่องมือบูรณาการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางประชารัฐ 
เปิดโอกาสการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างเสมอภาคและเคียงบ่าเคียงไหล่ ตามแนวทาง
การอภิบาลแบบหุ้นส่วน (Government by partnership) ดังนั้นสิ่งที่ควรให้ความส าคัญ 
คือการสร้างความรู้สึกเป็นหุ้นส่วนหรือความเป็นเจ้าของร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง  
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

๓) พชอ. เป็นรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ผสมผสานกันไปทั้งความสัมพันธ์
แนวราบแบบเครือข่ายเพ่ือการสะท้อนเสียงของประชาชนจากล่างขึ้นบน (Bottom up) และแนวดิ่ง
แบบราชการเพ่ือการผลักดันนโยบายจากบนลงล่าง (Top down) โดยนัยนี้ พชอ. ไม่ใช่หน่วยงาน
ราชการแต่ต้องอิงกับระบบราชการเพ่ืออาศัยความเป็นทางการของแนวดิ่ง แต่ไม่ควรเป็นการ
พ่ึงพาแบบสั่งการ 

๔) พชอ. ควรเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทุกภาคส่วน (Learning 
process) ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาระดับพ้ืนที่ ไม่ใช่กลไกการแก้ปัญหาตามนโยบาย 
หรือรายประเด็น ดังนั้น พชอ. ต้องมองภาพรวมของพ้ืนที่ มีอิสระ ยืดหยุ่น ใช้เวลาในการเรียนรู้
และพัฒนารูปแบบการท างานไปด้วยกัน 

๕) พชอ. เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง โดยเฉพาะฐานราก
คือต าบล ทั้งนี้ พชอ. ต้องขับเคลื่อนอย่างมียุทธศาสตร์ มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
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และแบบแผนการท างาน โดยส่งเสริมบทบาทของภาคประชาชน ท าให้ พชอ. เป็นงานหน้าหมู่ 
หรือเรื่องสาธารณะที่ทุกภาคส่วนมีความเป็นเจ้าของร่วมกัน เอื้อให้เกิดการพ่ึงตนเองและความ
เข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น 

(ศึกษาเพ่ิมเติมได้จาก หนังสือ : รายงานผลการด าเนินงานโครงการเสริมพลัง
การขับเคลื่อนระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ตามทิศทางการสร้างเสริมคุณภาพ (พ.ศ.
๒๕๖๒-๒๕๖๓) โดย มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) และกระทรวงสาธารณสุขโดยส านัก
ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย สนับสนุนโดย สสส.) 

 
สังเคราะห์ปิดท้าย หัวข้อ ๒.๔ 

ข้อมูลส าคัญภาพรวม 
จากการทบทวนการบริหารราชการแผ่นดิน ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองและพัฒนาการ

ความเป็นพหุภาคีพอจะมองเห็นทิศทางความสอดคล้องและช่องว่าง ตามล าดับเวลา ได้ดังนี้ 
๑) ช่องว่างจากการปกครองของรัฐและการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น  ได้แก่ 

เรื่องการจัดระบบ/รวมศูนย์ “อ านาจหน้าที่” ของหน่วยงานภาครัฐระดับต่าง ๆ เช่น พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตัวอย่าง) เรื่อง พัฒนาการจัดการตนเองของชุมชน
ท้องถิ่น เช่น ขบวนสภาองค์กรชุมชน ยุทธศาสตร์ฟ้ืนฟูชุมชนท้องถิ่น พระราชบัญญัติ 
สภาองค์กรชุมชน กรณีตัวอย่างรูปธรรมพ้ืนที่จัดการตนเองจังหวัดจัดการตนเอง หรือท้องถิ่น
จัดการตนเอง การก่อเกิดประชาสังคมในสังคมไทย 

๒) ความสอดคล้องและช่องว่างจากการจัดการเชิงพ้ืนที่  ได้แก่ เรื่อง การกระจาย
อ านาจ/การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น และภาคส่วนอื่น เช่น พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ระดับอ าเภอและต าบล 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. .... 
(ร่าง) พระราชบัญญัติก าหนดกรอบและเป้าหมายการจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 

๓) ความสอดคล้องจากพัฒนาการของพหุภาคี ได้แก่ เรื่องการเกิดขึ้นของกลไกองค์กร
และหน่วยงานใหม่จากเงื่อนไขทางสังคมซึ่งเป็นที่มาของพหุภาคี เรื่องพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ 
(strategic alliances) เรื่อง กระบวนการเพ่ิมทักษะการท างานด้านสุขภาพแบบพหุภาคี  
เรื่องพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ แนวทางการขับเคลื่อนแบบสามเหลี่ยม
เขยื้อนภูเขา เรื่องมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ แผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ
ว่าด้วยระบบสุขภาพชุมชน 
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๔) ความสอดคล้องจากการปฏิรูป ได้แก่ เรื่องข้อเสนอการปฏิรูประบบเพื่อสร้างเสริม
ชุมชนเข้มแข็ง (สปช. ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๘) เรื่องการบริหารจัดการของจังหวัดที่มุ่งหวังผลสัมฤทธิ์
โดยยึดพ้ืนที่เป็นหลัก (Area-based Approach) (สปท. ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๙) เรื่องแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านสังคม เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) (คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ๖ เมษายน ๒๕๖๑) เรื่อง แผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕) ความสอดคล้องจากการเรียนรู้และเสริมพลัง ได้แก่ โครงการเสริมพลังการขับเคลื่อน
ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ตามทิศทางการสร้างเสริมคุณภาพ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓) 

ข้อค้นพบ 
๑) ช่องว่างจากการปกครองของรัฐและการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น พบว่า มีการ

ขับเคลื่อนเป็น ๒ ทิศทาง นั่นคือการปกครองหรือการบริหารราชการแผ่นดินแบบรวมศูนย์
อ านาจ (Top-Down) กับการจัดการตนเองจากฐานราก (Bottom-up) เมื่อช่องว่างกลายเป็น
ความขัดแย้งรุนแรงก็จะเกิดการปฏิรูปซึ่งเกิดหลายครั้ง ท าให้อ านาจหน้าที่ของรัฐและพลัง 
ของชุมชนท้องถิ่นที่อยู่คนละมุมต้องปรบัตวัเขา้หากัน ปรับมากบ้างน้อยบ้าง และกลับไปกลับมา 
จึงยังไม่พบการปรับตัวที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนและยั่งยืน 

๒) ความสอดคลอ้งและช่องว่างจากการจัดการเชงิพ้ืนที่ พบว่า การบริหารราชการแผ่นดิน
มีการปรับตัว มีทั้งการประสานแผนและการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ ตั้งแต่ หมู่บ้าน/ชุมชน 
ต าบล อ าเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัดและภาค โดยพยายามท าให้เป็นแผนเดียวกัน (one plan) 
ตั้งแต่ระดับอ าเภอ ท าให้พ้ืนที่กับกระทรวงทบวงกรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่มีข้อเสนอ 
จาก สปท. ว่าหากหวังผลสัมฤทธิ์โดยยึดพ้ืนที่เป็นหลักยังจ าเป็นต้องพัฒนากระบวนการขับเคลื่อน 
กลไกการมีส่วนร่วม ระเบียบและกฎที่เอื้อต่อการด าเนินการ และอาจต้องมีระเบียบว่าด้วย
การบูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ เพ่ิมเติม นอกจากนี้มีทั้งการกระจายอ านาจ
และการก าหนดกรอบการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น 

๓) ความสอดคล้องจากพัฒนาการของพหุภาคี พบว่า รัฐธรรมนูญใหม่และการปฏิรูป
ที่ผ่านมาท าให้เกิดองค์กรรัฐแบบใหม่ที่ใช้หลักการท างานแบบพหุภาคี เช่น องค์การมหาชน  
หรือองค์กร ส. ต่าง ๆ ในส่วนของขบวนแผนแม่บทชุมชนก็มีการปรับตัวสร้างพันธมิตร 
ทางยุทธศาสตร์ หน่วยงานทางวิชาการก็พัฒนาหลักสูตรทักษะการท างานแบบพหุภาคีเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการท างานให้แก่บุคลกรในพื้นที่ 

๔) ความสอดคล้องจากการปฏิรูป พบว่า แม้ประเด็น “ชุมชนท้องถิ่น/ต าบลเข้มแข็ง” 
จะถูกปฏิรูปให้มีความสอดคล้องกับยุคสมัยต่าง ๆ จนปัจจุบันได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมประเด็นระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง (ช่วงระยะแรก  
๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เป็นแผนที่มีความชัดเจนทั้งกิจกรรม ตัวชี้วัด วิธีด าเนินการ/ขั้นตอน 
หน่วยงานหลัก/ร่วมและงบประมาณ แต่ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริม
ชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ. .... ที่เป็นกลไกสร้างเสริมที่ส าคัญซึ่งด าเนินการยกร่างและพิจารณา  



- ๑๕๖ - 
 

โดยหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องในปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ มีข้อสรุปให้ทบทวนเรื่องความทับซ้อน
กับกฎหมายอื่น รวมทั้งมีการถ่ายระดับเรื่องปฏิรูประบบสร้างเสริมชุ มชนท้องถิ่นเข้มแข็ง 
เป็นแผนแม่บทในเชิงประเด็นทั้งหมด 

๕) ความสอดคล้องจากการเรียนรู้และเสริมพลัง พบว่า แม้มีกลไกคณะกรรมการ 
ที่มีโครงสร้างองค์ประกอบและบทบาทอ านาจหน้าที่แบบบูรณาการซึ่งเกิดขึ้นตามกฎหมายใหม่
หรือการปฏิรูป อาทิ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) แต่การด าเนินงาน
โดยเฉพาะในระยะเริ่มต้นจ าเป็นต้องได้รับการสรุปบทเรียนเพ่ือเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพ  
ในการบูรณาการต่อไปจนเกิดผลสัมฤทธิ์ในพ้ืนที่ ซึ่งควรมีการท าอย่างแพร่หลายและต่อเนื่อง 
แต่ยังพบน้อย 

ข้อพิจารณา 
๑) การปฏิรูปซึ่งเกิดหลายครั้ง ท าให้อ านาจหน้าที่ของรัฐในการปกครองและพลัง 

ของชุมชนท้องถิ่นที่ต้องการจัดการตนเองต้องปรับตัวเข้าหากัน จากยุค คสช.  จนมาถึงรัฐบาล
ปัจจุบัน มีทิศทางการควบรวมพื้นที่ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกระทรวงทบวงกรม (one plan) 
และก าหนดกรอบการจัดบริการสาธารณะให้ อปท. ซึ่งเป็นการเมืองท้องถิ่น ท าให้เห็นแนวโน้ม
ที่ความเป็นรัฐแข็งแรงขึ้นเรื่อย ๆ (strong state) ทั้งนี้ มีข้อเสนอจาก สปท. ว่าหากหวังผลสัมฤทธิ์
โดยยึดพ้ืนที่เป็นหลักจริงยังจ าเป็นต้องพัฒนากระบวนการขับเคลื่อน กลไกการมีส่วนร่วม 
ระเบียบและกฎที่เอื้อต่อการด าเนินการ และอาจต้องมีระเบียบว่าด้วยการบูรณาการการจัดท า
แผนพัฒนาในระดับพื้นที่เพิ่มเติม 

๒) จ าเป็นต้องมีมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐปรับตัวให้กลมกลืนกับองค์กรใหม่ ๆ  
และภาคส่วนต่าง ๆ จึงจะท าให้เกิดความเป็นพหุภาคีได้จริง 

๓) การขับเคลื่อนเชิงพ้ืนที่ตามระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งในประเด็นปฏิรูปทางด้านสังคม
หยุดชะงักไป จ าเป็นต้องหากลไกหรือกระบวนการบูรณาการเชิงพ้ืนที่ที่มีอยู่แล้วช่วยขับเคลื่อนต่อไป 

๔) การจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมพลังหรือพัฒนาศักยภาพกลไกบูรณาการเชิงพ้ืนที่หรือกลไก
พหุภาคีที่เกิดขึ้นใหม่ในพ้ืนที่ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องและแพร่หลายควบคู่ไปกับการปฏิบัติงาน
ของกลไก จนเกิดผลสัมฤทธิ์ในพ้ืนที่  

 
๒.๕ วิถีคดิ และจินตนาการเกี่ยวกับต าบลเข้มแข็ง 

๒.๕.๑ เรื่อง ชุมชนเข้มแข็ง (หนังสือ : ยุทธศาสตร์สังคมเขม้แข็งฯ, ประเวศ  วะสี พ.ย. ๒๕๖๐) 
ชุมชนเป็นฐานของประเทศ ถ้าฐานของประเทศแข็งแรง ประเทศทั้งหมดก็จะมั่นคง 

กระบวนการชุมชนเข้มแข็ง ประกอบด้วย 
๑) การก่อตัวของสภาผู้น าชุมชน ในหมู่บ้านหนึ่ง ๆ มีผู้น าตามธรรมชาติประมาณ 

๔๐-๕๐ คน เช่น ผู้น ากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ผู้น ากลุ่มสตรี ปราชญ์ชาวบ้าน ครู พระ ศิลปิน ผู้น ากองทุน 
ผู้น าเหล่านี้ร่วมกับผู้น าที่เป็นทางการซึ่งมีหมู่บ้านละ ๓ คน คือผู้ใหญ่บ้าน ๑ คน สมาชิกสภา 
อบต. ๒ คน ก่อตัวขึ้นเป็นสภาผู้น าชุมชน สภาผู้น าชุมชนคือองค์กรชุมชน การก่อตัวขึ้นเอง  
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(self-organization) มีคุณภาพสูงกว่าโดยการแต่งตั้ง เพราะการแต่งตั้งอาจมีการผิดฝาผิดตัวได้ง่าย 
แต่การก่อตัวขึ้นเองนั้นท าโดยคนที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมและตั้งใจจริง ผู้น าตามธรรมชาตินี้
ปรากฏตัวขึ้นเองจากการท างานร่วมกันโดยเป็นคนที่ชาวบ้านเห็นว่าเป็นคนเห็นแก่ส่วนรวม 
สุจริต มีปัญญา สื่อสารเก่ง และเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป คุณสมบัติทั้ง ๕ ประการนี้ ไม่แน่ว่า
ผู้น าโดยการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งจะมี ผู้น าตามธรรมชาติจึงมีคุณภาพสูงมาก 

๒) ท าการส ารวจข้อมูลชุมชน สภาผู้น าชุมชนท าการส ารวจข้อมูลชุมชน ขั้นตอนนี้
ส าคัญมาก จะข้ามไปมิได้ การรู้ข้อมูลท าให้เกิดความคิด 

๓) ท าแผนชุมชน จากข้อมูลชุมชนจะเกิดความคิดว่าควรต้องท าอะไรบ้าง  
สภาผู้น าชุมชนท าแผนชุมชน บางแห่งเรียกว่าแผนแม่บทชุมชน โดยมากแผนชุมชน 
จะเป็นแผนพัฒนาอย่างบูรณาการแต่จะเน้นหนักหรือตั้งเป้าหมายอย่างใดก็ได้แล้วแต่ชุมชน  
จะเห็นร่วมกัน 

๔) เสนอสภาประชาชน สภาประชาชนหรือสภาชุมชน หมายถึงที่ประชุม 
ของคนทั้งหมู่บ้าน เนื่องจากหมู่บ้านมีขนาดเล็ก มีประชากร ๕๐๐-๑,๐๐๐ คน จึงใช้ประชาธิปไตย
ทางตรงได้ คือ คนทั้งหมดมาประชุมออกเสียง ไม่ต้องส่งตัวแทน ประชาธิปไตยชุมชน  
จึงมีคุณภาพสูง สภาชุมชนจะตัดทอน เพ่ิมเติม ดัดแปลงแผนชุมชนอย่างไรก็สุดแต่ที่ประชุม  
แต่ในที่สุดสภาประชาชนมีมติรับรองแผนชุมชน 

๕) คนทั้งชุมชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนชุมชน เนื่องจากคนทั้งชุมชนมีส่วนร่วม
ในการท าแผน เขาจึงเขา้ใจและสามารถปฏิบัติตามแผนได้ ต่างจากแผนที่ทางราชการท าและยัดเยียด 
ลงไป เมื่อคนทั้งชุมชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผน ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีขึ้นเป็นล าดับ เกิดการพัฒนา
อย่างบูรณาการ  

การพัฒนาอย่างบูรณาการประกอบด้วย เศรษฐกิจ จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม สุขภาพ การศึกษา ประชาธิปไตย อย่างเชื่อมโยงอยู่ในกันและกันทั้ง ๘ เรื่อง 

๒.๕.๒ เรื่อง การพัฒนาอย่างบูรณาการเต็มพ้ืนที่ ต าบลคือจุดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
ต าบล ๑๖ ประการ (หนังสือ : แผนสงครามเบ็ดเสร็จเพ่ือเอาชนะความยากจนและการ 
ขาดความเป็นธรรม, ประเวศ  วะสี ๑ มี.ค. ๒๕๖๓) 

ต าบล คือจุดยุทธศาสตร์ เพราะเป็นจุดที่องค์กรของรัฐใกล้ชิดประชาชน 
คือชุมชนมากที่สุด มีขนาดไม่ใหญ่นัก ท าให้ท าได้โดยสมบูรณ์โดยไม่ยากนัก จ านวนประมาณ 
๘,๐๐๐ พอท าได้พร้อมกันทั้งประเทศและมีความสะดวกที่ทุกภาคส่วนจะเข้ามาสนับสนุน  
แต่ละต าบลมีประมาณ ๑๐ หมู่บ้านหรือชุมชน ฉะนั้น ยุทธศาสตร์ต าบลอยู่ที่ ๑ ต าบล ๑๐ หมู่บ้าน 
หรือหน่วยของการพัฒนาซึ่งมีประมาณ ๘,๐๐๐ ต าบลหรือ ๘,๐๐๐ หน่วย 

องค์ประกอบส าคัญยิ่งยวดของความส าเร็จของเป้าหมายต าบลมี ๓ ข้อ ดังนี้ 
(๑) การมีองค์กรชุมชนและองค์กรต าบลที่มีสมรรถนะในการจัดการสูงเป็นสิ่งส าคัญที่สุด  
(๒) ได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม (๓) ต าบลมีความสามารถวิเคราะห์เศรษฐกิจ 
ของต าบลและมีสถาบันการเงินของชุมชนระดับต าบล 
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เป้าหมายต าบล ๑๖ ประการ ดังนี้ 
๑) ทุกต าบลมีองค์กรชุมชนในทุกหมู่บ้ านและองค์กรต าบลคือ อบต.  

หรือเทศบาลต าบล ที่มีสมรรถนะในการจัดการสูง ที่สามารถท าแผนชุมชนและแผนต าบล  
ซึ่งเป็นแผนพัฒนาอย่างบูรณาการที่เศรษฐกิจ จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม สุขภาพ 
การศึกษา ประชาธิปไตย ทั้ง ๘ ประการหรือมรรค ๘ แห่งการพัฒนาบูรณาการอยู่ในกันและกัน 
และคนทั้งต าบลร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จ 

๒) ได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม คือที่ดินและงบประมาณจากภาษีอากร
และรายได้อย่างอื่น การได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรมท าให้เกิดความเป็นธรรม  
ลดความเหลื่อมล้ าและเกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 

๓) ทุกต าบลมีความสามารถในการวิเคราะห์รายรับรายจ่ายของต าบลและปรับตัว
ให้เศรษฐกิจเป็นบวกและมีสถาบันการเงินของชุมชนที่ชุมชนจัดการเอง เป็นธนาคารชุมชน  
โดยชุมชนและเพื่อชุมชน 

๔) ในแต่ละต าบลมีเป้าหมายสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่คือ ทุกคนมีอาชีพ มีรายได้ 
มีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม การมีสัมมาชีพ
เต็มพ้ืนที่เป็นปัจจัยแห่งความร่มเย็นเป็นสุขโดยมีเศรษฐกิจดีพ้นจากความอดอยากยากจน  
และศีลธรรมดี 

๕) ในต าบลที่ท าการเกษตรได้ซึ่งควรมีให้มากที่สุดต้องผลิตอาหารเพ่ือบริโภค
อย่างเพียงพอ เหลือจึงขาย ทั้งนี้เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการเอาเปรียบจากตลาดที่ไม่เป็นธรรม 
นี้เป็นอย่างเดียวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙  
ถ้าปฏิบัติอย่างทั่วถึงจะหายจนถ้วนหน้า สมกับพระราชด ารัสที่ว่า “ขอให้เราพออยู่พอกินและมี
ไมตรีจิตต่อกัน” อันเป็นพรอันวิเศษบนเส้นทางมัชฌิมาปฏิปทาพัฒนาประเทศไทย 

๖) ทุกต าบลควรมีการขุดสระน้ าประจ าครอบครัวที่สามารถเก็บน้ าได้ตลอดปี 
การมีสระน้ าประจ าครอบครัวจะท าให้หายจนเพราะสามารถเลี้ยงปลา ท าสวนครัว ท าเกษตร
ผสมผสาน ปลูกต้นไม้ ยังการฟ้ืนตัวของความเป็นป่า สร้างความชุ่มชื้นและป้องกันน้ าท่วม  
เป็นการจัดการน้ าขนาดเล็กที่ชาวบ้านจัดการได้และกระจายประโยชน์ 

๗) ทุกต าบลสามารถจัดการวิสาหกิจชุมชน เช่น การแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรม
ชุมชน การตลาด การส่งออก การท่องเที่ยว เพ่ือความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของต าบล 

๘) มีการฝึกอบรมก าลังคนของต าบลอย่างเต็มที่ ให้มีความรู้ความสามารถ 
ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ตามความถนัดและความชอบ เช่น การช่างทุกชนิด การเกษตร 
การประมง การค้าขาย เทคโนโลยีการสื่อสาร การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาลดต้นทุน
และสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของต าบล ถ้าท าได้ดีอย่างเต็มที่จะท าให้ต าบล
เข้มแข็ง หายจนอย่างถาวร มีภูมิคุ้มกันในตัวเอง รวมทั้งเป็นฐานความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่ให้ประเทศ 
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๙) ต าบลจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงานชุมชนได้ดี 
มีภูมิทัศน์สวยงาม การคมนาคมสะดวกปลอดภัย สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากมลพิษ ขจัดและรีไซเคิล
ขยะ มีป่าไม้เพิ่มขึ้น ผลิตพลังงานทางเลือกของชุมชนได้พอใช้หรือเหลือใช้ 

๑๐) ทุกต าบลเป็นต าบลปลอดภัย ปราศจากการฆ่า ข่มขืน จี้ปล้น ป้องกัน
อุบัติเหตุทั้งทางบกและทางน้ า มีหน่วยกู้ภัยที่มีความเชี่ยวชาญ 

๑๑) มีการพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัวอย่างทั่วถึง ดูแลผู้สูงอายุ 
คนพิการ เด็กก าพร้า หมดทั้งต าบล 

๑๒) มีระบบสุขภาพต าบลที่ดูแลทุกคนประดุจญาติ คุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพ 
นอกเหนือไปจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว แต่ละต าบล
ควรมีศูนย์การแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นของชุมชนและมีศูนย์พยาบาลชุมชนของ อบต./เทศบาล  
๑ ศูนย์ต่อ ๒ หมู่บ้าน โดยแต่ละศูนย์มีพยาบาลชุมชน ๑ คนและผู้ช่วยพยาบาล ๒ คน ก าลัง
พยาบาล ๓ คน สามารถดูแลคนทุกคนใน ๒ หมู่บ้าน ใกล้ชิดประดุจญาติตั้งแต่ครรภ์มารดา
จนถึงเชิงตะกอน ระบบสุขภาพต าบลที่ดีเช่นนี้ จะท าให้บริการระดับบนคลายความแออัด  
ยัดเยียด เพิ่มประสิทธิผล และลดต้นทุนระบบบริหารสุขภาพแห่งชาติลงอย่างมหาศาล 

๑๓) ศูนย์การเรียนรู้ต าบล เป็นกลุ่มของศูนย์การเรียนรู้ ๕ ประเภท คือ 
ห้องสมุดต าบล พิพิธภัณฑ์ต าบล ศูนย์ศิลปะ ศูนย์กีฬา และศูนย์การเรียนพิเศษ ศูนย์การเรียนรู้
พิเศษส าหรับจัดการเรียนการสอนเรื่องพิเศษใด ๆ ที่คนในชุมชนต้องการเรียน ต้องการสอน 
ศูนย์ศิลปะต าบลนั้นเป็นสถานที่ส าหรับกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการแสดงและการ
ฉายภาพยนตร์ดี ๆ ถ้ามีการผลิตภาพยนตร์ดี ๆ และมีการฉายให้คนดูกันทั้งต าบล ทุกต าบล  
ทั่วประเทศ ก็เป็นวิธีขับเคลื่อนความเจริญขนาดใหญ่ 

๑๔) ระบบความยุติธรรมชุมชน ชุมชนมีสมรรถนะในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง
ด้วยสันติวิธีและพัฒนาระบบความยุติธรรมชุมชน ที่สามารถอ านวยความยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม
อันน าไปสู่ความชื่นชมยินดีต่อกัน และชุมชนสามารถติดตามไปช่วยเหลือสมาชิกของชุมชน 
ที่ต้องเข้าสู่ระบบความยุติธรรมที่เป็นทางการข้างบนให้ได้รับความยุติธรรมที่สุด 

๑๕) ระบบสื่อสารชุมชน ต าบล มีระบบการสื่อสารชุมชนที่ดีที่สามารถสื่อสาร 
ให้รู้ถึงกันทั่วทั้งต าบลและสื่อสารกับภายนอก โดยทุกช่องทางรวมทั้งสื่อดิจิทัล 

๑๖) ทุกต าบลเป็นต าบลท าความดี การท าความดีหมายถึงการท าสิ่งที่ถูกต้องดีงาม 
ซึ่งมีความหมายกว้าง ซึ่งรวมถึงการช่วยเหลือผู้อื่น การดูแลผู้สูงอายุ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การท านุบ ารุงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม ในแต่ละต าบลมีวัด ๕ วัดโดยเฉลี่ย วัดเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชน และควรมีบทบาทพัฒนาชุมชนอย่างบูรณาการทุกข้อที่กล่าวมาข้างต้น และควรมี
ศูนย์ปฏิบัติธรรม ถ้าการท าความดีเป็นเครดิตใช้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินของชุมชนได้  
ก็จะเป็นแรงจูงใจให้การท าความดีเกิดขึ้นทั้งประเทศ  
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๒.๕.๓ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ อบต. (หนังสือ : ยุทธศาสตร์ อบต. จุดเปลี่ยน
ประเทศไทย, ประเวศ  วะสี ม.ค. ๒๕๕๑) 

การส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นอาจมาหลายทางด้วยกัน 
แต่ยุทธศาสตร์นี้เป็นยุทธศาสตร์ อบต. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ อบต. อาจมีได้ ดังต่อไปนี้ 

๑) สร้างกระแสคุณค่าและจิตส านึกในเรื่องความส าคัญของ อบต. โดยการสื่อสาร
เรื่องความส าคัญของยุทธศาสตร์ อบต. ในฐานะเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศ ทั้งโดยสื่อสิ่งพิมพ์ 
วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และโดยการจัดประชุม  

๒) จัดประชุมใหญ่นายก อบต. ทั่วประเทศ เพ่ือการระดมความคิดถึงภารกิจ
และวิธีท างานของ อบต. รวมถึงการสร้างเครือข่ายในการประชุมสามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
ไปให้ อบต. ทั้งประเทศมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ก าลังใจแก่ อบต. อย่างแรง และให้สังคม
เข้าร่วมรับรู้และเห็นคุณค่า 

๓) สนับสนุนการท างานของ อบต. ตามสูตร RCN (๑) R=Research คือการส ารวจ
และจัดท าแผนที่ อบต. ว่า อบต. ใดมีศักยภาพและจุดแข็งเรื่องอะไร ท าและขยายฐานข้อมูลนี้
อย่างต่อเนื่อง (๒) C=Communication คือการน าข้อมูลที่ได้ไปสื่อสารให้รู้กันทั่ว (๓) N=Networking 
คือการสร้างและขยายเครือข่าย อบต. จะเป็นทั้งเครือข่ายระหว่าง อบต. ที่อยู่ใกล้เคียง เช่น 
อ าเภอเดียวกันและจังหวัดเดียวกัน หรือระหว่าง อบต. ที่อยู่ไกลกันตามประเด็นที่สนใจร่วมกัน 
ข้อมูลและการสื่อสารให้รู้กันทั่ว จะสนับสนุนการสร้างเครือข่าย อาจจัดให้มีการประชุมเครือข่าย
ระดับต่าง ๆ ภายใน ๕ ปี น่าจะเกิดเครือข่าย อบต. เต็มประเทศ 

๔) กลไกประสานการส่งเสริมยุทธศาสตร์ อบต. โดยที่ยุทธศาสตร์ อบต. จะมีบุคคล 
องค์กร สถาบัน ที่เกี่ยวข้องมากมายทั้งในด้านการปฏิบัติ ด้านการสนับสนุนทั้ งทางเทคนิค 
และทางนโยบายจึงต้องมีการประสานการส่งเสริมสนับสนุนที่เข้มแข็ง ควรมีการจัดตั้งโครงการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ที่สามารถท างานได้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ สสส.  
ควรเป็นผู้สนับสนุนหลัก มีภาคีเริ่มต้นคือมูลนิธิส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิชุมชน
ท้องถิ่นพัฒนา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมพัฒนาชุมชนและกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ต้องพิถีพิถันในการคัดเลือกคนที่เข้าใจการท างาน 
เชิงยุทธศาสตร์เข้ามาท างานประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้งในระดับจังหวัดและในส่วนกลาง 
คณะท างานประสานการส่งเสริมยุทธศาสตร์ อบต. ทั้งระดับจังหวัดและในส่วนกลางเป็นแกนกลาง
ในการท างาน มีภาคีเครือข่ายถักทอความร่วมมือ 

๒.๕.๔ เรื่อง การพัฒนาจังหวัดอย่างบูรณาการโดยเอาชุมชนท้องถิ่นเป็นตัวตั้ง 
(หนังสือ : ยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็งฯ, ประเวศ  วะสี พ.ย. ๒๕๖๐) 

กุญแจของความยั่งยืนอยู่ที่การพัฒนาอย่างบรูณาการ ไม่ใช่การพัฒนาแบบแยกส่วน 
ทุกจังหวัดจึงควรถักทอกันพัฒนาอย่างบูรณาการให้เต็มพ้ืนที่จังหวัด หลายจังหวัดได้มีการ
รวมตัวกันพัฒนาจังหวัด วิธีที่จะท าให้การรวมตัวกันพัฒนาอย่างบูรณาการของจังหวัด
ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน คือ การเอาชุมชนท้องถิ่นเป็นตัวตั้ง โดยท าให้เกิดในทุกต าบลและหมู่บ้าน
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ของจังหวัด การทอผ้านั้นมีทั้งเส้นตั้งและเส้นขวาง การถักทอกันเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จังหวัด  
ก็เช่นเดียวกันที่มีทั้งแนวตั้งและแนวนอน ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาในจังหวัด ทั้งแนวตั้งและแนวนอน 
ประเด็นจึงอยู่ที่การประสานทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาทั้งหมดในจังหวัด กลไกในการท าอะไร 
ควรจะมีทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งสองมีจุดแข็งและจุดอ่อนต่างกัน ถ้าเสริมกัน  
จะสมบูรณ์ กลไกประสานงานที่เป็นทางการของจังหวัดย่อมมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
กลไกประสานงานที่ไม่เป็นทางการเพื่อการพัฒนาจังหวัดอย่างบูรณาการ คืออะไร ถ้าตีประเด็น
ตรงนี้แตก จังหวัดจะมีพลังในการบูรณาการอย่างยิ่ง  

มูลนิธิเพ่ือจังหวัด (...ชื่อจังหวัด...) ทุกจังหวัดควรมีการตั้งมูลนิธิเพ่ือจังหวัด 
เช่น มูลนิเพ่ือจังหวัดกาญจนบุรี มูลนิธิเพื่อจังหวัดสุพรรณบุรี  การใช้ชื่อมูลนิธิเพ่ือจังหวัดนั้น ๆ 
เพ่ือกระตุ้นจิตส านึกจังหวัดของชาวจังหวัดนั้น ๆ ทุกคน ให้มาถักทอกันเพ่ือจังหวัดของตน  
ควรประกอบด้วย (๑) คนเก่าคนแก่ที่มีบารมีของจังหวัด (๒) คนรุ่นใหม่ของจังหวัดที่กระตือรือร้น
ในการพัฒนาจังหวัด (๓) ประชาคมจังหวัด ในหลายปีที่ผ่านมามีกลุ่มประชาคมที่ท างานพัฒนา
ในเรื่องต่าง ๆ อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง รวมเรียกว่า ประชาคมจังหวัด ซึ่งมีทุกจังหวัด  
(๔) ผู้น าชุมชนท้องถิ่น (๕) นักธุรกิจจากหอการค้าจังหวัดและบริษัทประชารัฐรักสามัคคี 
(ประเทศไทย) 

๒.๕.๕ เรื่อง บนเส้นทางแห่งการจัดการตนเองบนแผ่นดินไทย (หนังสือ : พลัง
ขับเคลื่อนการจัดการตนเองบนแผ่นดินไทย, ประเวศ  วะสี พ.ย. ๒๕๕๗) 

ประเทศไทยเปรียบประดุจติดอยู่ในหลุมด าแห่งสภาวะวิกฤติและไม่สามารถ
หลุดออกไปได้ ทั้งนี้เพราะโครงสร้างอ านาจ ไม่ว่าจะต่อสู้แย่งชิงอ านาจทางการเมืองกันที่
ส่วนบนอย่างไร ๆ ก็ออกจากหลุมด าแห่งสภาวะวิกฤติไม่ได้เพราะโครงสร้างการรวมศูนย์อ านาจ
การปกครองยังเหมือนเดิม การรวมศูนย์อ านาจการปกครองเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาใหญ่ ๆ 
ของประเทศอย่างน้อย ๖ ประการ คือ (๑) ชุมชนท้องถิ่นอ่อนแอ แทนที่จะแก้ปัญหาได้เอง 
ต้องให้ส่วนกลางเป็นผู้แก้ซึ่งแก้ไม่ได้และหมดเปลืองมาก (๒) เกิดความขัดแย้งระหว่างอ านาจ 
ที่รวมศูนย์กับความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่น มีปัญหาความรุนแรงชายแดนใต้ 
เป็นตัวอย่าง (๓) ระบบรัฐอ่อนแอ เพราะใช้อ านาจมากกว่าปัญญา (๔) คอร์รัปชันมากและแก้ไม่ตก 
อ านาจเข้มข้นที่ไหนคอร์รัปชันดาษดื่นที่นั่น (๕) ท าให้การต่อสู้ชิงอ านาจทางการเมืองระดับบน
รุนแรง เพราะใครชนะกินรวบหมดทั้งประเทศ (๖) ท ารัฐประหารได้ง่าย ประเทศที่รวมศูนย์อ านาจ
จึงมีความเครียดในตัว ขัดแย้ง และรุนแรงได้ง่าย จึงควรกระจายอ านาจไปให้ประชาชนโดยทั่วถึง  

การจัดการตนเองของชุมชน ของท้องถิ่น และของจังหวัด เป็นการเปิดพ้ืนที่
ทางสังคมและพ้ืนที่ทางปัญญาอย่างกว้างขวาง เป็นประชาธิปไตยที่มีคุณภาพมากกว่า
เพียงแต่ว่าหน่ึงคนหน่ึงเสียง 

อังกฤษและสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นต้นแบบเสรีภาพและประชาธิปไตย ขณะนี้
ก าลังขาดความเป็นธรรมและเกิดความเหลื่อมล้ าอย่างใหญ่หลวง เพราะประชาธิปไตยแบบหนึ่งคน
หนึ่งเสียงไม่มีพลังเพียงพอที่จะยับยั้งความไม่ถูกต้องที่มาจากอ านาจเงินขนาดใหญ่ได้ 
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ชุมชนจัดการตนเอง ท้องถิ่นจัดการตนเอง จังหวัดจัดการตนเอง เป็นการ
เปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่เอาอย่างอื่นเป็นตัวตั้งมาเป็นการเอา “การอยู่ร่วมกัน 
(living together)” ทัง้ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เป็นตัวตั้ง 

เหล่านี้ เป็นประเด็นที่ส าคัญยิ่ง เพราะโลกไม่ได้เอาการอยู่ร่วมกันเป็นตัวตั้ง  
ถึงจะพัฒนาความรู้และวิทยาการอย่างมหัศจรรย์เท่าใด ๆ โลกก็ไม่สมดุล และเกิดวิกฤติใหญ่ 

วิกฤติใหญ่ของโลกโดยสรุปคือวิกฤติแห่งการอยู่ร่วมกัน เพราะไม่ได้เอาการ 
อยู่ร่วมกันเป็นเป้าหมาย ชุมชนท้องถิ่นมีสัญชาติญาณแห่งการอยู่ร่วมกัน การพัฒนาที่เอาชุมชน
ท้องถิ่นเป็นตัวตั้งโดยเฉพาะเมื่อคนในพ้ืนที่เข้ามาจัดการตนเอง ก็ย่อมท าไปตามสัญชาติญาณ
แห่งการอยู่ร่วมกัน 

เมื่อตัวตั้งของการพัฒนามีความถูกต้อง คือเพ่ือการอยู่ร่วมกัน การจัดการความรู้
และวิทยาการ ๆ ที่เกิดขึ้นก็ย่อมเป็นไปเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล 

เป็นโชคดีของประเทศไทยที่ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านไป ท่ามกลางกระแสโลก
อักเชี่ยวกราก ชาวบ้านไทยได้ค้นคว้าวิจัยว่าวิถีชีวิตอย่างไรจึงจะสมดุล ด้วยการปฏิบัติจริง 

บัดนี้ เขาค้นพบแล้ว และน ามาสู่เส้นทางแห่งการจัดการตนเองของแผ่นดินไทย 
ประกอบกับเกิดมีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระหลายองค์กร ที่สามารถท างานในแนวราบ ได้สนับสนุน
พ้ืนที่ในการจัดการตนเอง 

กระบวนการจัดการตนเองบนผืนแผ่นดินไทยก าลังดึงองค์กรต่าง ๆ ทั้งแนวตั้ ง
และแนวราบ เข้ามาถักทอเพื่อสร้างสัมพันธภาพใหม่บนผืนแผ่นดินนี้  

สัมพันธภาพที่อยู่บนพ้ืนฐานของความเสมอภาค ภราดรภาพ สามัคคีธรรม สันติธรรม 
และการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติเพื่อยังให้เกิดความส าเร็จและความสุข 

การถักทอทางสังคมเช่นนี้มีพลังมหาศาล ท าให้เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ 
เรื่องนั้นก็คือการสร้างความเป็นธรรมแห่งการอยู่ร่วมกัน 

เส้นทางแห่งการจัดการตนเองของแผ่นดินไทยเป็นสันติวรบทอย่างแท้จริง  
ทางนี้เปิดกว้างส าหรับคนไทยทุกคน เพ่ือเดินไปสู่ความสวัสดีร่วมกัน 

๒.๕.๖ เรื่อง ไตรอาวุธบนเส้นทางประกอบเครื่องประเทศไทย (หนังสือ : ยุทธศาสตร์
ประกอบเครื่องประเทศไทยสู่การสร้างสังคมศานติสุขและสันติภาพโลก, ประเวศ  วะสี ๑ พ.ค. 
๒๕๖๔) 

หลักคิดและหลักปฏิบัตถิ้าถกูวัฒนะ ถ้าผิดหายนะ อารยะธรรมปัจจุบันที่น าโดย
ตะวันตก มีอายุได้เพียง ๕๐๐ ปีเท่านั้นก็วิกฤต ไปต่อไม่ได้เพราะหลักคิด หลักปฏิบัติที่ผิด  
คือคิดแบบแยกส่วน ท าแบบแยกส่วน การคิดและท าแบบแยกส่วนจะน าไปสู่การเสียสมดุลเสมอ 
บนเส้นทางโลกหลังโควิด หลักคิด หลักปฏิบัติที่ถูก ส าคัญที่สุด จึงควรใช้เวลาท าความเข้าใจ 

๑) การแยกส่วน เช่น ช าแหละโคหรือสุกร ท าให้สิ้นชีวิต  ชีวิตเกิดจากการ
เชื่อมโยงหรือบูรณาการส่วนทั้งหมดเป็นองค์รวม (the whole) ชีวิต เช่น ต้นไม้เติบโต งอกงาม 
และงดงามได้ แต่ความไม่มีชีวิต เช่น ขอนไม้ มีแต่เน่าเปื่อยผุพังไป โลกที่พัฒนาแบบแยกส่วน 
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จึงเป็นโลกที่ไม่มีชวีิต แม้มีการสร้างวตัถุมาก เมื่อไม่มีชีวิตจึงเน่าเปื่อยผุพัง วิกฤติโลก คือ อาการ
เน่าเปื่อยผุพัง เพราะความไม่มีชีวิต โควิดเป็นธรรมชาติที่ส่งสัญญาณเตือนมนุษยชาติ โลกหลังโควิด
ควรมีหลักคิดและหลักปฏิบัติใหม่  

๒) หลักคิด หลักปฏิบัติ ก าหนดสิ่งที่ตามมา โลกวิกฤติ เพราะหลักคิด หลักปฏิบัติ 
ที่ผิด ฝรั่งแม้เก่ง แต่หลักคิด หลักปฏิบัติผิด น าโลกไปสู่วิกฤติ คือ คิดแบบแยกส่วน ท าแบบแยกส่วน 
การคิดแบบแยกส่วน ท าแบบแยกส่วน จะน าไปสู่การเสียสมดุลเสมอ การเสียสมดุล ท าให้เกิด
ความปั่นป่วน วุ่นวาย รุนแรง ไม่มีสภาวะสันติ ดุลยภาพท าให้เกิดความสงบ ความเป็นปกต ิหรือปกติสุข 
หรือสันติภาวะและความยั่งยืน ดุลยภาพเกิดจากบูรณาภาพ คือ ส่วนประกอบทั้งหมดเชื่อมโยง
บูรณาการกันเป็นองค์รวม วิธีคิดแบบองค์รวม วิธีปฏิบัติอย่างบูรณาการ คือหลักคิด หลักปฏิบัติใหม่ 
ส าหรับโลกยุคใหม่หลังโควิด 

๓) การคิดแบบทางสายกลาง จิตส านึกองค์รวม การปฏิบัติอย่างบูรณาการ 
วิธีคิด จิตส านึก วิธีปฏิบัติคือรหัสแห่งการพัฒนา ที่บอกให้อะไรเกิดหรือไม่เกิด ท านองเดียวกับ
รหัสพันธุกรรม (genetic code) ที่เขาเรียกว่า codon ประกอบด้วยอักษรสามตัว รหัสพันธุกรรมที่ผิด 
น าไปสู่ชีวิตที่มีปญัหา รหัสแห่งการพัฒนาก็เช่นเดยีวกัน วิธีคิดแบบทางสายกลาง จิตส านึกแห่งองค์รวม 
การปฏิบัติแบบบรูณาการ คือรหัสพัฒนาใหม่  ซึ่งจะเอามาใช้ในการประกอบเครื่องประเทศไทย 

๔) วิธีคิดแบบทางสายกลาง ท าให้เกิดปัญญาสูงสุดและความสุขสูงสุด ทางสายกลาง
เป็นความจริงตามธรรมชาติ ธรรมชาติเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มีมาแต่อนันตกาล และต้องไปเป็น
นิรันดร ธรรมชาติ กฎของธรรมชาติ การปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติ การได้รับผลจากการปฏิบัติ
ตามกฎของธรรมชาติ บางทีก็ใช่ค าว่า ธรรม ธรรมชาติล้วนเปลี่ยนแปลง คือ เป็นอนิจจัง ไม่ใช่ตายตัว 
หรือเป็นนิจจัง เปลี่ยนแปลงไป ตามเหตุปัจจัยหรือตามเหตุตามผลที่ท าให้เปลี่ยน ธรรมชาติ  
จึงเป็นกระแสของเหตุปัจจัยที่หนุนเนื่องไม่ขาดสาย มีชื่อเรียกว่า อิทัปปัจจยตา อิทะ = นี้ ปัจจยตา = 
ความเป็นปัจจัยให้เกิด นั่นคือ นี้ท าให้เกิดนี้นี้ท าให้เกิดนี้ นี้ท าให้เกิดนี้  ... เรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุด 
เป็นกระแสของความเป็นเหตุเป็นผลล้วน ๆ ไม่มีอะไรที่ตายตัวแยกส่วน เป็นตัวเป็นตนของตน
โดยเอกเทศ สุดโต่ง แยกข้างแยกขั้ว อะไรเกิดก็เพราะมีเหตุปัจจัยให้มันเกิด อะไรไม่เกิดก็เพราะ
ไม่มีอะไรเป็นเหตุให้มันเกิด มันเป็นเช่นนั้นเอง ตถตา ตถตา = ความเป็นเช่นนั้นเอง ถ้าเราคิด
แบบทางสายกลาง เห็นความเป็นเช่นนั้นเองของสรรพสิ่ง เราก็จะมีปัญญาเห็นความเป็นจริง  
ไม่เข้าไปสู่อารมณ์รักหรือชัง เกิดอิสรภาพจากการถูกบีบคั้นด้วยอยากให้มันเป็นอย่างอื่นตามใจ
ของเรา ความเป็นอิสระปราศจากความบีบคั้น คือ ความสุขอย่างยิ่ง การคิดแบบทางสายกลาง 
ท าให้เกิดปัญญาสูงสุดและความสุขสูงสุด เป็นเครื่องมืออย่างด ีที่เราจะเดินไปในโลกแห่งความเป็นจริง 

๕) การคิดแบบทางสายกลาง ท าให้มีปัญญาทะลุทะลวงไม่มีที่สิ้นสุด การคิด
แบบเป็นข้างเป็นขั้วไปไม่ได้ไกล เพราะถูกข้างหรือขั้วตรงข้ามจับหรือปะทะ ระเบิด เป็นความ
รุนแรง สันติภาพไม่ได้เกิดจากการคิดเป็นข้างเป็นขั้ว โลกรุนแรงเพราะเหตุนี้ การคิดแบบ  
ทางสายกลาง ความเป็นกลาง ไม่มีขั้วตรงข้ามมาจับ จึงมีอ านาจทะลุทะลวง ไปได้ไกลไม่มี 
ที่สิ้นสุด ท าให้เข้าใจสภาพความเป็นจริง ทั้งความจริงเก่าและความจริงใหม่ที่เกิดขึ้น ตามเหตุ
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ปัจจัย โลกปัจจุบันเปลี่ยนจากโลกโบราณมาก กลายเป็นระบบซับซ้อน (complexity system) 
ที่ยากต่อความเข้าใจ เมื่อไม่เข้าใจก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหายาก ๆ ที่เกิดขึ้น ท าให้สะสมปัญหา
จนวิกฤต โลกวิกฤตเพราะเหตุนี้ เป็นวิกฤตแห่งความซับซ้อนที่มนุษยชาติขาดปัญญาที่เข้าใจ 
หรือ “อวิชชา” คือ ความไม่รู้ อวิชชา เป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์ ปัญหาที่ยากและซับซ้อนแก้ไม่ได้
ด้วยอ านาจ แต่ต้องใช้ปัญญา การคิดแบบทางสายกลางเป็นทางแห่งปัญญา จึงเห็นว่า ท าไม
เครื่องมือใหม่ในการออกจากวิกฤตหลังโควิด คือวิธีคิดแบบทางสายกลาง ที่ท าให้สุขปัจจุบัน
ทันทีและให้ปัญญาเห็นความจริง 

๖) ความจริงแห่งองค์รวมและความจริงแห่งบูรณาการ ธรรมชาติล้วนเชื่อมโยง
หรือบูรณาการไปสู่ความเป็นองค์รวม (wholeness) ในระดับต่าง ๆ เช่น เป็นเซลล์ เป็นต้นไม้ 
เป็นสัตว์ เป็นคน ในระบบร่างกายคนก็มอีงคร์วมหลายระดบั เช่น สสารประมาณ ๔๐๐ ล้านอณู 
เป็นส่วนย่อยในเซลล์ซึ่งเป็นองค์รวม เซลล์หลายๆ เซลล์ เป็นส่วนย่อยในอวัยวะ ซึ่งเป็นองค์รวม 
อวัยวะหลาย ๆ อวัยวะ เป็นส่วนย่อยในความเป็นคน ซึ่งเป็นองค์รวม องค์รวมแต่ละระดับ 
มีคุณสมบัติใหม่ ซึ่งไม่ใช่คุณสมบัติของส่วนย่อย เช่น ความเป็นคนมีคุณสมบัติอันมหัศจรรย์
เหลือหลายเหนือคุณสมบัติของสสารที่มาประกอบกันเป็นร่างกาย ฉะนั้น ถ้าส่วนย่อยทั้งหมด
ของประเทศไทยเข้ามาบูรณาการกันเป็นองค์รวม ประเทศไทยที่เป็นองค์รวมจะมีคุณสมบัติใหม่
อันมหัศจรรย์ผุดบังเกิดขึ้น มนุษย์โดยทั่วไปมีจิตเล็ก รู้เห็นจ ากัด จึงเห็นเป็นส่วน ๆ ไม่เห็นทั้งหมด 
จึงเหมือนตาบอดคล าช้าง แล้วทะเลาะกันใหญ่ เพราะไม่เห็นช้างทั้งตัว รู้เฉพาะส่วนที่แตกต่างกัน 
มนุษย์ขัดแย้งรุนแรง ฆ่าฟันกันล้มตายทิ้งกระดูกไว้เป็นภูเขาเลากาก็เพราะตาบอดคล าช้าง 
เพราะไม่เห็นทั้งหมดหรือเห็นช้างทั้งตัว ฉะนั้น จิตส านึกแห่งองค์รวมและการปฏิบัติอย่างบูรณาการ 
จึงเป็นเครื่องมือใหญ่ที่จะน าไปสู่การสร้างโลกยุคใหม่ รวมกับวิธีคิดแบบทางสายกลาง ตามที่
กล่าวมาแล้ว รวมเป็น ๓ หรือ ไตรอาวุธ = วิธีคิดแบบทางสายกลาง+จิตส านึกแห่งองค์รวม+
วิธีปฏิบัติแบบบูรณาการ ไตรอาวุธนี้เพ่ิมอ านาจ (empower) ให้มนุษย์อย่างมหาศาล ทั้งอ านาจ
แห่งความส าเรจ็และอ านาจแห่งความสุข มนุษย์ทั้งโลกควรติดอาวุธด้วยไตรอาวธุนี้ ในการพูดถึง
การปฏิรูปการเรียนรู้และการยกระดับสมรรถนะของชีวิตต่อไปข้างหน้า ต้องไม่ลืมการติดอาวุธ
ด้วยไตรอาวุธ บัดนี้ เราพร้อมด้วยอาวุธใหม่ จะประกอบเครื่องประเทศไทย 

 
สังเคราะห์ปิดท้าย หัวข้อ ๒.๕ 

ข้อมูลส าคัญภาพรวม 
บทความจากหนังสือที่สะท้อนวิถีคิด จินตนาการแห่งคุณค่า ความงามของ “ชุมชนท้องถิ่น 

(ต าบล) เข้มแข็ง” อย่างมีล าดับเนื้อหาและกาลเวลา โดย ศ.นพ.ประเวศ  วะสี ดังนี้ 
๑) เรื่อง ชุมชนเข้มแข็ง (หนังสือ : ยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็งฯ (ประเวศ  วะสี พ.ย. 

๒๕๖๐)) 
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๒) เรื่อง การพัฒนาอย่างบูรณาการเต็มพ้ืนที่ ต าบล คือ จุดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
ต าบล ๑๖ ประการ (หนังสือ: แผนสงครามเบ็ดเสร็จเพ่ือเอาชนะความยากจนและการขาด
ความเป็นธรรม (ประเวศ  วะสี มี.ค. ๒๕๖๓)) 

๓) เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ อบต. (หนังสือ : ยุทธศาสตร์ อบต. จุดเปลี่ยน
ประเทศไทย ประเวศ วะสี ม.ค. ๒๕๕๑)) 

๔) เรื่อง การพัฒนาจังหวัดอย่างบูรณาการโดยเอาชุมชนท้องถิ่นเป็นตัวตั้ง (หนังสือ : 
ยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็งฯ (ประเวศ วะสี พ.ย. ๒๕๖๐)) 

๕) เรื่อง บนเส้นทางแห่งการจัดการตนเองบนแผ่นดินไทย (หนังสือ : พลังขับเคลื่อน
การจัดการตนเองบนแผ่นดินไทย (ประเวศ  วะสี พ.ย. ๒๕๕๗)) 

๖) เรื่อง ไตรอาวุธบนเส้นทางประกอบเครื่องประเทศไทย (หนังสือ : ยุทธศาสตร์
ประกอบเครื่องประเทศไทยสู่การสร้างสังคมศานติสุขและสันติภาพโลก (ประเวศ  วะสี ๑ พ.ค. 
๒๕๖๔)) 

ข้อค้นพบ 
ศ.นพ.ประเวศ  วะสี ราษฎรอาวุโส เป็นผู้ที่ทุ่มเทจิตวิญญาณเพ่ือชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็น

รากฐานของสังคมประเทศมาอย่างยาวนาน ๖ บทความของท่านนี้ จึงเป็นวิถีคิดและจินตนาการ
ที่สะท้อนองค์ประกอบและเส้นทางน าไปสู่ชุมชนท้องถิ่นและต าบลเข้มแข็งได้อย่างมีชีวิตชีวา 
สามารถสัมผัสคุณค่าและความงามจนเกิดความสุข ประกอบส่วนเป็นลายแทงที่สร้างพลัง  
และแรงบันดาลใจให้กับนักพัฒนาชุมชน ไม่ว่าจะอยู่ในภาคส่วนใด ๆ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดหมาย 
ได้แก่ เรื่อง ชุมชนเข้มแข็ง, การพัฒนาอย่างบูรณาการเต็มพ้ืนที่, ต าบลคือจุดยุทธศาสตร์, 
เป้าหมายต าบล ๑๖ ประการ, การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ อบต., การพัฒนาจังหวัดอย่างบูรณาการ
โดยเอาชุมชนท้องถิ่นเป็นตัวตั้ง, บนเส้นทางแห่งการจัดการตนเองบนแผ่นดินไทยและไตรอาวุธ
บนเส้นทางประกอบเครื่องประเทศไทย (หนังสือ : ยุทธศาสตร์ประกอบเครื่องประเทศไทยสู่การ
สร้างสังคมศานติสุขและสันติภาพโลก (ประเวศ  วะสี พ.ค. ๒๕๖๔)) 

ข้อพิจารณา 
๑) พลังและแรงบันดาลใจของคนไทยเป็นแรงระเบิดจากภายในที่ท าให้ประเทศไทย 

ยังธ ารงเอกราชและพัฒนามาได้ท่ามกลางวิกฤติในยุคสมัยต่าง ๆ  
๒) โลกาภิวัตน์ (Globalization) เคยเป็นกระแสหลักของโลก แต่ปัจจุบันและอนาคต

ยุคหลังโควิด-๑๙ ชุมชนท้องถิ่นภิวัตน์ (Localization) อาจเป็นทางเลือกทางรอดของโลก 
๓) เมื่อใดที่มีการประกอบส่วนความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นในต าบล จะปรากฏเป็น

คุณค่าความงดงามที่เมื่อสัมผัสจะสร้างแรงบันดาลใจได้ เมื่อนั้นต าบลเข้มแข็ง จะเป็นศานติสุข
ของประเทศไทย และเป็นสันติภาพของโลกต่อไป 
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บทที่ ๓ 
วิธีการพิจารณาศึกษา 

 
๓.๑ กรรมาธกิารและบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง 

เนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศในภาพรวมไว้ว่า “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรยั่งยืน” ซึ่งการจัดการต าบลเข้มแข็งนั้นเกี่ยวข้องกับเป้าหมาย 
ของประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง เพ่ือบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มี
ความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับและทุกมิติ  และยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพ่ือสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า
ในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วน 
เข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับเพ่ือความสมานฉันท์และเพ่ิมขีดความสามารถ
ของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสั งคมคุณภาพ  
โดยมีเป้าหมาย “ต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นพ้ืนที่บูรณการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
อย่างเป็นองค์รวม  

ในขณะเดยีวกัน แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมได้ก าหนดเรื่องการปฏิรูประบบสร้างเสริม
ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยหลักคิดส าคัญคือ การท างานแบบรวมตัว ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ 
ร่วมรับประโยชน์ เพ่ือการพัฒนาในพ้ืนที่โดยมี “ต าบลเข้มแข็ง” เป็นเป้าหมายเชิงพ้ืนที่ด้วย  
ซึ่งกระบวนการในการสนับสนุนให้เกิด “ต าบลเข้มแข็ง” เป็นเรื่องที่มีความส าคัญที่ควรมีการ
พิจารณาศึกษาเหตุปัจจัย องค์ประกอบที่ท าให้ต าบลเข้มแข็ง รูปแบบการจัดการต าบลเข้มแข็ง 
เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดต าบลเข้มแข็ง เพราะถ้าต าบลมีความเข้มแข็ง
ก็จะช่วยแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าได้   

คณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า
ด้านสังคม ในคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า วุฒิสภา 
พิจารณาเห็นว่า การสนับสนุนการจัดการ “ต าบลเข้มแข็ง” เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ จึงได้ตั้งเป็น
หัวข้อในการพิจารณาศึกษาและน าเสนอความคืบหน้าในการพิจารณาศึกษาต่อคณะกรรมาธิการ
เป็นระยะ โดยคณะกรรมาธิการได้เห็นชอบในเรื่องดังกล่าว และได้มอบหมายให้คณะอนุ
กรรมาธิการพิจารณาศึกษาเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมาธิการต่อไป 

 
๓.๒ อนุกรรมาธกิารและบคุคลที่เกีย่วข้อง 

คณะอนุกรรมาธกิารศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า
ด้านสังคม ในคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า วุฒิสภา ได้มีการ
จัดเสวนาและการเดินทางศึกษาดูงาน ดังนี้ 
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๑) การเสวนา เรื่อง “สานพลังขับเคลื่อนต าบลเข้มแข็ง : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ยุคหลัง 
โควิด - 19” โดยร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคม กิจการผู้สูงอายุ  
และสังคมสูงวัย ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และกองทุนสานพลังเพ่ือสังคมสุขภาวะ  เมื่อวันพุธที่  ๒๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสานใจ ๑/๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ (ภายในกระทรวง
สาธารณสุข) อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี   

๒) การเสวนา เรื่อง “พลเมืองกัมมันตะ (Active Citizen) กับต าบลเข้มแข็ง”  
โดยร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคม กิจการผู้สูงอายุ และสังคมสูงวัย  
ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ  
และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และกองทุนสานพลัง 
เพ่ือสังคมสุขภาวะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม 
ชั้น ๑ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

๓) การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง  โดยร่วมกับคณะอนุ
กรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคม กิจการผู้สูงอายุ และสังคมสูงวัย ในคณะกรรมาธิการ
การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา 
เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  

นอกจากนั้น คณะอนุกรรมาธิการศึกษายังได้ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการติดตาม 
การปฏิรูปด้านสังคม กิจการผู้สูงอายุ และสังคมสูงวัย ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม  
และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ในการตั้ง 
“คณะท างานโครงการศึกษาการจัดการต าบลเข้มแข็งตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ” เพ่ือพิจารณาศึกษาการจัดการต าบลเข้มแข็งตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนการปฏิรปูประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ ดังนี้ ๑) ศึกษาทบทวนแนวคิดการจัดการ
ต าบลเข้มแข็ง ความมุ่งมั่น การด าเนินงาน และการสนับสนุนต่าง ๆ ที่น า ไปสู่การปฏิบัติ 
จนประสบผลส าเร็จในด้านต่าง ๆ ๒) สังเคราะห์รูปแบบและแนวทางการพัฒนา “ระบบการ
จัดการต าบลเข้มแข็ง” ทางด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ใหม่ ภายใต้ 
ความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่นและหนว่ยสนับสนนุจากภายนอกหรอืพหุภาคี ๓) พัฒนาข้อเสนอ
เชิงนโยบาย “ระบบการจัดการต าบลเข้มแข็ง”  

โครงการดังกล่าวได้รบัการสนบัสนุนจากส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
รับผิดชอบโดยมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ซึ่งคณะท างานโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย 

ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑. นายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ  
๒. นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ  
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๓. นายพลากร  วงศ์กองแก้ว  
คณะท างาน 
๑. นายนิติธร  ธนธัญญา     หัวหน้าคณะท างาน 
๒. นางกรรณิการ์  บรรเทิงจิตร     รองหัวหน้าคณะท างาน  
๓. นายวิสุทธิ  บุญญะโสภิต  คณะท างาน 
๔. น.ส.สุวิมล  มีแสง   คณะท างาน 
๕. น.ส.สุนีย์  สุขสว่าง   คณะท างาน 
๖. น.ส.บุษยรัตน์  กาญจนดิษฐ์  ทีมเลขานุการ 
๗. นายธารณ์ธรรม์  ธรรมวงศ์  ทีมเลขานุการ 
๘. นางธนยา  สิงห์มณี   ทีมเลขานุการ 
โดยคณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความ

เหลื่อมล้ าด้านสังคม ยังได้เสนอคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า 
วุฒิสภา ในการตั้งคณะท างานขึ้นมาคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวควบคู่ไปกับ
คณะท างานโครงการศึกษาการจัดการต าบลเข้มแข็งตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ คณะท างานดังกล่าวคือ “คณะท างานพิจารณาศึกษาระบบการจัดการต าบล
เข้มแข็งตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ” มีหน้าที่และอ านาจในการ
พิจารณาศึกษาระบบการจัดการต าบลเข้มแข็งตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศ แล้วรายงานผลการศึกษาต่อคณะอนุกรรมาธิการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะอนุ
กรรมาธิการมอบหมาย คณะท างานดังกล่าว ประกอบด้วย 

๑. นายอ าพล  จินดาวัฒนะ  ประธานคณะท างาน 
๒. นายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ  คณะท างาน 
๓. นางกรรณิการ์  บรรเทิงจิตร  คณะท างาน 
๔. นายวิสุทธิ  บุญญะโสภิต  คณะท างาน 
๕. นายไชยณัฐ  เจติยานุวัตร   คณะท างาน 
๖. นางสาวสุวิมล  มีแสง   คณะท างาน 
๗. นางสาวสุนีย์  สุขสว่าง  คณะท างาน 
๘. นางสาวบุษยรัตน์  กาญจนดิษฐ์ คณะท างาน 
๙. นายนิติธร  ธนธัญญา   คณะท างานและเลขานุการ 

๑๐. นางธนยา  สิงห์มณี   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
เมื่อได้ผลการพิจารณาศึกษาดังกล่าวแล้ว คณะอนุกรรมาธิการจึงได้น าผลการพิจารณา

ศึกษาดังกล่าวมาปรับปรุงเป็นรายงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 
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๓.๓. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
คณะท างานโครงการศึกษาการจัดการต าบลเข้มแข็งตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 

และแผนการปฏิรูปประเทศ ได้พิจารณาศึกษาและพัฒนาข้อเสนอการพัฒนาระบบการจัดการ
ต าบลเข้มแข็ง สนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  
ที่เน้นการพัฒนาอย่างบูรณาการเต็มพ้ืนที่ โดยคณะท างานโครงการมีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพื่อใช้ในการพิจารณาศึกษา ประกอบด้วย ๕ กิจกรรม ดังนี้ 

๑) ศึกษาทบทวนแนวคิดและการแปลงไปสู่การปฏิบัติการจัดการต าบลเข้มแข็ง  
จากเอกสารวิชาการ การถอดบทเรียนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการต าบลเข้มแข็ง  
โดยมีขอบเขต ได้แก่ 

๑.๑) ทิศทางการบรหิารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่นทั้งยุทธศาสตร์ชาติ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๑ .๒) ความพยายามในอดีต ได้แก่ การผลักดันแผนแม่บทชุมชนโดยชุมชน 
เพ่ือชุมชน การผลักดันสมัชชาต าบล การเกิดสภาองค์กรชุมชนต าบล กองทุนสุขภาพต าบล 
ต าบลสุขภาวะ ธรรมนูญสุขภาพต าบล เป็นต้น 

๑.๓) นวัตกรรมระบบการจัดการต าบลเข้มแข็งที่เป็นรูปธรรมในพื้นที่ต่าง ๆ 
๑.๔) ทิศทางความสอดคล้องและช่องว่างของแนวคิดหลักการพัฒนาต าบลเข้มแข็ง

ของหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ กับแนวทางการจัดการกันเองแบบหุ้นส่วนของชุมชนท้องถิ่ น 
รวมทั้งพัฒนาการความเป็นพหุภาคี 

๑.๕) วิถีคิด และจินตนาการเกี่ยวกับต าบลเข้มแข็ง 
๒) สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๐ คน ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด 

นายอ าเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าองค์กรชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นต้น 

๓) วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลต าบลเข้มแข็งทางด้านต่าง ๆ จากฐานข้อมูลแหล่งต่าง ๆ 
เช่น ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สภาองค์กรชุมชน ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรมพัฒนาชุมชน สถาบันพระปกเกล้า ส านักงานกองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น 

๔) ศึกษาพ้ืนที่กรณีศึกษา ๔ ต าบลกระจายใน ๔ ภาค ได้แก่ (๑) ภาคเหนือ : ต าบลแม่ทา 
อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (๒) ภาคกลาง : ต าบลห้วยงู อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท  
๓) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ต าบลเลยวังไสย์ อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย และ (๔) ภาคใต้ : 
ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล วิธีการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์บุคคลส าคัญ 
และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพ้ืนที่  โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ได้รูปแบบการจัดการ 
ต าบลเข้มแข็งทางด้านต่าง ๆ ที่เป็นนวัตกรรมและสอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ใหม่ 
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๕) การจัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็น  โดยคณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ  
การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าด้านสังคม ในคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหา
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า วุฒิสภา ร่วมกับโครงการศึกษาการจัดการต าบลเข้มแข็ง
ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ได้จัดเวทีเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “การ
จัดการต าบลเข้มแข็งตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ” ขึ้น เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อร่างรายงานของคณะท างานโครงการศึกษาการจัดการ
ต าบลเข้มแข็งตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เมื่อวันอังคารที่  ๒ 
มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา 
โดยเชิญนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานรัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 
ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการเสวนาดังกล่าว   
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บทที่ ๔  
ผลการศึกษา 

 
นอกจากการศึกษาทบทวนแนวคิดและการแปลงไปสู่การปฏิบัติการจัดการต าบลเข้มแข็ง 

จากเอกสารวิชาการ การถอดบทเรียนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในบทที่ ๒ เอกสารและงานวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังมีการศึกษาใน ๔ หัวข้อหลัก ดังนี้  

๑. การสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๐ คน ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายอ าเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าองค์กรชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นต้น  

๒. การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลต าบลเข้มแข็งทางด้านต่าง ๆ จากฐานข้อมูลแหล่งต่าง ๆ 
เช่น ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สภาองค์กรชุมชน ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรมพัฒนาชุมชน สถาบันพระปกเกล้า ส านักงานกองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น  

๓. ศึกษาพ้ืนที่กรณีศึกษา ๔ ต าบลกระจายใน ๔ ภาค โดยวิธีการศึกษาจากเอกสาร 
การสัมภาษณ์บุคคลส าคัญ และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพ้ืนที่  โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ได้
รูปแบบการจัดการต าบลเข้มแข็งทางด้านต่าง ๆ ที่เป็นนวัตกรรมและสอดคล้องกับบริบท 
และสถานการณ์ใหม่ ได้แก่  

๑) ภาคเหนือ : ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  
๒) ภาคกลาง : ต าบลห้วยงู อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท  
๓) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ต าบลเลยวังไสย์ อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย  
๔) ภาคใต้ : ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล  

๔. การจัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อร่างรายงาน 
ของคณะท างานโครงการศึกษาการจัดการต าบลเข้มแข็งตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนการปฏิรูปประเทศ  

 
๔.๑ ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ ์

รายงานผลการศึกษาเรื่องรูปแบบการจัดการต าบลเข้มแข็งโดยการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาการจัดการต าบลเข้มแข็งตามแนวทาง  
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เป็นการศึกษาผ่านกรอบแนวคิดและขอบเขต ดังนี้ 

๑) ต าบล คือ จุดยุทธศาสตร์ของการพัฒนาอย่างบูรณาการเต็มพื้นที่ 
๒) ต าบลเข้มแข็ง หมายถึง ทุกภาคส่วนในต าบลสามารถจัดการกันเองได้อย่างมีคุณภาพ 

ทั้งการมีข้อมูล แผนปฏิบัติการ และแนวทางการพัฒนา เพื่อท าให้เกิดเศรษฐกิจที่ดี มั่นคง ยั่งยืน 
คุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งแวดล้อมดี มีความสุข และมีภูมิคุ้มกันต่อปัจจัยที่เข้ามากระทบต่าง ๆ 
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๓) ระบบการจัดการต าบลเข้มแข็ง หมายถึง การอภิบาล (Governance) หรือการจัดการ
ทั้งมวลที่น าไปสู่การพัฒนาต าบลเข้มแข็ง ผ่านการสานพลังองค์กร ๔ ภาคส่วนในต าบล อันได้แก่ 

    (๑) องค์กรส่วนภูมิภาค (ท้องที่) ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการบังคับบัญชา 
ของนายอ าเภอ 

    (๒) องค์กรส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
    (๓) องค์กรภาคสังคม ได้แก่ สภาองค์กรชุมชนต าบล องค์กรหรือกลุ่มประชาสังคม 

ภาคเอกชน 
    (๔) องค์กรอื่น ๆ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงเรียน โรงพัก 

หน่วยงานต่าง ๆ  
จากกรอบแนวคิดดังกล่าว ได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ทรงวุฒิ  ผู้บริหารหน่วยงานรัฐ 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับพ้ืนที่ จ านวน ๑๐ คน ผ่านการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
ตามที่คณะท างานโครงการได้พิจารณาร่วมกัน โดยจัดท าแนวค าถาม ๓ ลักษณะ ครอบคลุม 
ในเรื่อง “หลักคิด” “ระบบและโครงสร้าง” และ “การบริหารจัดการ” ซึ่งมีการอภิปราย 
อย่างละเอียดก่อนน าไปใช้สัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์ใช้ ๒ รูปแบบ คือ สัมภาษณ์แบบพบหน้า 
และสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓-มกราคม ๒๕๖๔ 
จากนั้น จึงน าข้อมูลมาเรียบเรียงและวิเคราะห์ 

๔.๑.๑ ผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบด้วย 
๑) ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต าบลเข้มแข็งหรือต าบลมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน ซึ่งถูกบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม และแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม ประกอบด้วย 

(๑) พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา อดีตประธานกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

(๒) นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ ประธานกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๓) นายอ าพล  จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา   
๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดและสาธารณสุขอ าเภอ ประกอบด้วย 

(๑) นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 
(๒) นายอนัน  โกนสันเทียะ สาธารณสุขอ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

๓) ผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ นายสินธพ  อินทรัตน์ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การท างานเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในระดับ
พ้ืนที่ ประกอบด้วย 

(๑) นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน 
และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด 
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(๒) นายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม 
(๓) นางฑิฆัมพร  กองสอน อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  ประธานสภา

องค์กรชุมชนต าบลบัวใหญ่ อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
(๔) นายวิสุทธิ  บุญญะโสภิต รองผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ เขต ๓ นครสวรรค์ 
๔.๑.๒ ผลการสัมภาษณ์ 

๑) ระบบการจัดการต าบลเข้มแข็งจะเป็นไปได้จริงก็ต่อเมื่อมีการสานพลัง
ภายในของ ๔ ภาคส่วนในต าบล หรือที่เรียกว่า “จตุพลัง” ประกอบด้วย ท้องที่ (ส่วนภูมิภาค) 
ท้องถิ่น ภาคประชาชน/ประชาสังคม และส่วนราชการอื่นในพ้ืนที่ นอกจากนี้ ยังต้องอาศัยพลัง
การสนับสนุนจากภายนอก เป็นพลังที่ ๕ รวมกันแล้วอาจเรียกว่า “เบญจพลัง” ด้วยรูปแบบ
บริหารจัดการหรือการอภิบาลแบบหุ้นส่วน (Government by Partnership) ไม่ใช่การบริหาร
จัดการ หรือการอภิบาลโดยรัฐ (Governance by State) เพียงล าพัง 

สืบเนื่องจาก แผนและขั้นตอนปฏิรูปประเทศด้านสังคม ได้มีการก าหนด 
เรื่อง “ต าบลเข้มแข็ง” เป็นประเด็นการพัฒนาประเด็นหนึ่งที่ส าคัญมาก โดยเน้นให้เกิด 
การจัดการขององค์กร ๔ ภาคส่วนในต าบล หรือที่เรียกว่า “แนวคิดจตุพลัง” เพราะเป็นการ
น าสู่ความเป็นไปได้จริงในการน าแนวคิดเรื่อง “ต าบลเข้มแข็ง” สู่การปฏิบัติ 

แนวคิดจตุพลัง ถือว่าเป็นการสานพลังของ ๔ ภาคส่วนในต าบล คือ 
(๑) ท้องที่ ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนายอ าเภอ 
(๒) ท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  
(๓) ภาคประชาสังคม/ภาคเอกชน เช่น กลุ่ม กองทุน สภาองค์กรชุมชนต าบล 

ประชาสังคม เอกชน 
(๔) ส่วนราชการในพ้ืนที่ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงเรียน 

สถานีต ารวจ ฯลฯ 
ขณะเดียวกัน แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก

สถานการณ์โควิด–๑๙ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔–๒๕๖๕ ได้ระบุเรื่องการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเศรษฐกิจ
ฐานรากที่เชื่อมโยงกับการท างานในระดับต าบลไว้เช่นเดียวกัน 

ทั้งนี้ ข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยระบุว่า ในประเทศไทยมีหมู่บ้านจ านวน 
๗๕,๐๓๒ แห่ง ต าบล ๗,๒๒๕ ต าบล แต่งบประมาณจากส่วนกลางจะลงมาถึงแค่ระดับอ าเภอ 
ไม่ถึงระดับต าบลหรือหมู่บ้าน ในส่วนของต าบลหรือหมู่บ้านจะได้รับการดูแลจากงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทน 

พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร ให้ความเห็นว่า “การใช้แนวคิดจตุพลังมาท างาน
ถือเป็นการใช้ศักยภาพ ขีดความสามารถ ทรัพยากรที่มีอยู่ตามอ านาจหน้าที่มาบูรณาการ  
การท างานร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการทวีก าลัง (synergy) ในการท างานต่อการสร้างให้เกิดผลผลิต 
ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายการเป็นต าบลเข้มแข็งได้มากขึ้นร่วมกัน” 
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สอดคล้องกับที่ นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ อธิบายให้เห็นชัดมากขึ้นว่า 
“แนวคิดนี้จะช่วยท าให้ภาคส่วนอื่น ๆ คือ ประชาสังคมและองค์กรอื่น ๆ สามารถเข้ามาท างาน
ร่วมกับ “พ่อบ้าน” และ “แม่บ้าน” เพ่ือช่วยท าให้เกิดการท างานร่วมกันในต าบลได้อย่างดี 
ปัจจุบันกลไกราชการระบบปกติ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จะเปรียบเสมือนพ่อบ้าน ที่มีหน้าที่ในการ
ดูแลด้านความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยตามกฎหมาย ส่วนการบริหารส่วนท้องถิ่นจะผ่านกลไก
องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล ที่อยู่ในพื้นที่ เปรียบได้กับแม่บ้าน ที่เป็นผู้ดูแลด้านการเงิน 
รายรับ รายจ่าย การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของคนในบ้าน  
ในชุมชน 

อย่างไรก็ตาม พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับงบประมาณเพียงร้อยละ 
๒๕ ของงบประมาณทั้งประเทศประมาณ ๓.๒ ล้านล้านบาท องค์การบริหารส่วนต าบล
ประมาณร้อยละ ๖๐-๗๐ ได้รับงบประมาณต่อปีประมาณ ๑๒ ล้านบาท และส่วนใหญ่ 
เป็นเงินเดือนและค่าวัสดุส านักงาน เหลือเป็นงบลงทุนใช้สร้างสาธารณูปโภคเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
แค่ประมาณ ๒–๓ ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพ่ีน้อง
ประชาชนให้ดีขึ้น ดังนั้น หากมีหน่วยอื่น ๆ เข้ามาหนุนเสริมจะเอื้อให้เกิดการท างานในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในต าบลได้มากยิ่งขึ้น แต่ต้องไม่ใช่เป็นเพียงรับฟังค าสั่งมาจากระบบปกติ
หรือส่วนกลางหรือผู้บังคับบัญชาในระดับจังหวัดเพียงเท่านั้น” 

มีรูปธรรมปรากฏชัดว่า ส่วนราชการและองค์กร ๔ ภาคส่วนดังกล่าว  
ได้มีการด าเนินการภายใต้ศักยภาพของตนเองบางส่วนแล้ว ทั้งนี้ นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ ระบุ
ว่า ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มีการด าเนินการโครงการ
ชุมชนสุขภาวะโดยด าเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ านวน ๒,๘๐๐ กว่าแห่ง 
โดยมีการเชื่อมโยงกับประเด็นต าบลเข้มแข็งในแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม ที่รับผิดชอบโดย
กรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้เห็นชอบด้วยแล้ว
และได้มีการท าข้อตกลงกับ สสส. มีการทดลองเก็บข้อมูลตามแนวทางที่ สสส. ด าเนินการน าร่อง
ในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก ซึ่งได้จัดท าเสร็จแล้วและมีผลตอบรับที่ดี ซึ่งจะขยายผลไปยังจังหวัด
อื่น ๆ ต่อไป 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ร่วมกับ 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้มีการจัดท าข้อมูล 
คนจนแบบชี้เป้า (TP Map) ซึ่งแสดงข้อมูลคนจนของประเทศไทย เพ่ือชี้เป้าคนจนในระดับพื้นที่ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ได้จัดท า
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย)  
ซึ่งได้งบประมาณจากโครงการเงินกู้ ๔ แสนล้านบาทฯ โดยให้ทุกมหาวิทยาลัยท าหน้าที่ยกระดบั
เศรษฐกิจและสังคมเป็นรายต าบล ซึ่งได้จ้างงานนิสิต นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่  เพ่ือรวบรวม 
และวิเคราะห์ข้อมูล TP Map และข้อมูลโครงการของ สสส. เป็นต้น 



- ๑๗๗ - 
 

กระทรวงมหาดไทย มีการจัดท าโครงการพัฒนาต าบลแบบบูรณาการ  
(one plan) เป็นข้อมูลสนับสนุนการท างานดังกล่าวข้างต้น 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.) ได้ให้ทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยกว่า ๑๐ แห่ง จัดท าโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชุมชน และได้ให้ทุนวิจัยแก่สมาคมการผังเมืองไทย ซึ่งเป็น  
ภาคประชาสังคม จัดท าโครงการวิจัยพัฒนากลไกเชิงพ้ืนที่ในการออกแบบเมืองอย่างชาญฉลาด
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม โดยได้ชักชวนให้ท้องถิ่นได้พัฒนาเมืองของตนเอง ซึ่งมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า ๓๐ แห่ง ที่ได้ร่วมมือพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ในพ้ืนที่ของตนเอง เช่น กรุงเทพ นครปฐม เพชรบุรี กระบี่ เป็นต้น โดยใช้งบประมาณปกติ 
และการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการด าเนินงาน 

อย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ ต้องตระหนักเพ่ิมเติมด้วยว่าในระดับต าบลยังคงมี
องค์กรอื่น ๆ นอกเหนือจากทั้ง ๔ ภาคส่วนที่กล่าวมาข้างต้น ที่ถือเป็นพลังภายในพื้นที่โดยตรง 
คือแผนการท างานจากราชการส่วนกลางที่ก าหนดมาแล้ว จะท างานบูรณาการร่วมกันได้อย่างไร  
รวมถึงการมีกฎหมาย นโยบายใหม่ ๆ ที่จะน ามาใช้ในอนาคตในระดับต าบล เช่น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ภายใต้การจัดระบบบริหารราชการแผ่นดินที่เรียกว่า “one plan” หรือร่างพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 
๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา 

โดยทั่วไปแล้ว พบว่ากระบวนการท าแผนต าบลจะมีขั้นตอน ดังนี้ 
๑) องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลมอบหมายให้คณะกรรมการ

หมู่บ้านจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน แล้วรวบรวมส่งให้องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล 
๒) องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลในแต่ละอ าเภอประชุมร่วมกัน 

โดยนายอ าเภอเป็นประธาน เพื่อรวบรวมแผนดังกล่าวเป็นแผนเดียว  
๓) นายอ าเภอน าแผนดงักล่าวเข้าสู่ที่ประชุมจังหวัดเพื่อรวบรวมแผนทั้งหมด

เป็นแผนเดียว คือแผนพัฒนาจังหวัด 
นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ ให้ความเห็นว่า “ราชการส่วนกลางที่ท างาน 

อยู่ในพ้ืนที่ด้วยโดยเฉพาะในระดับจังหวัด และบางส่วนก็ลงมาระดับต าบล เช่น เกษตรต าบล 
เจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย์ในระดับต าบล เป็นต้น  
ท าอย่างไรที่จะให้คนกลุ่มนี้เข้ามาร่วมส่งเสริมสนับสนุนประชาชนเพ่ือจัดการปัญหาของตนเอง
และออกแบบการพัฒนาตนเองในระดบัต าบลให้ได้ โดยเฉพาะการต้องเชื่อมกับกลไกการบังคับบัญชา
ของราชการส่วนกลางให้ เห็นชอบร่วมด้วยเพ่ือหนุนเสริมการท าง านของพ้ืนที่  มิฉะนั้น 
จะกลายเป็นภัยคุกคามจากภายนอกเข้าสู่ระดับต าบลแทน” 
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พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร ชี้ให้เห็นต่อว่า “ในปัจจุบันมีระบบการจัดท า
แผนบูรณาการในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด ผ่านระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
และประสานแผนระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้การจัดระบบบริหารราชการ
แผ่นดินที่เรียกว่า “one plan” เพ่ือให้ทุกจังหวัดมีแผนพัฒนาแผนเดียว ซึ่งมีข้อดี คือ ท าให้พ้ืนที่
มีแผนพัฒนารองรับการจัดสรรทรัพยากรและด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ  
แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีช่องว่างทั้งระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น และท้องที่ ท้องถิ่น กับส่วนราชการ
ส่วนกลาง ที่ยังไม่สามารถบูรณาการร่วมกันได้”  

สอดคล้องกับ นายอ าพล  จินดาวัฒนะ กล่าวว่า “กลไกที่จัดท า one plan นั้น 
ก็ยังไม่สามารถสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของเบญจพลังในต าบลให้ชัดเจน  
และเป็นรูปธรรม one plan จึงกลายเป็นเพียงพิธีกรรมหรอืรูปแบบการท าแผนของฝ่ายราชการ
โดยภาคส่วนอื่นยังมีส่วนร่วมน้อย ถ้าไม่สร้างกระบวนการท างานที่เน้นการมีส่วนร่วมของ  
ทุกภาคส่วนที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง” 

เช่นเดียวกับที่ นายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ กล่าวว่า “เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม 
๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่ 
แบบบูรณาการ พ.ศ. .... และยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก ากับการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่มีประสิทธิภาพ
และสามารถแกไ้ขปญัหาไดจ้รงิ ตรงกับความต้องการของพ้ืนที่ และเกิดการบูรณาการขับเคลื่อน
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความส าคัญของร่างฉบับนี้ คือ การก าหนดเรื่องการจัดท าและให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการประจ าของจังหวัด  
และกลุ่มจังหวัด การจัดท าและบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จะต้องปฏิบัติตามนโยบาย หลักเกณฑ์วิธีการ และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)  
ตามพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าว ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนงานในระดับต าบล อ าเภอ 
และจังหวัดที่ต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกัน 

หรือหากมองจากยุทธศาสตร์การจัดงบประมาณแผ่นดิน ปี ๒๕๖๕ พบว่า 
รัฐบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการในประเด็นหลัก ๆ ที่มีความส าคัญ  
ในแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งจะเอื้อให้เกิดกระบวนการจัดการต าบล
เข้มแข็งได้จริง เช่น แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล แผนงานบูรณาการ
ป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก เป็นต้น โดยให้รองนายกรัฐมนตรีก ากับแผนงานบูรณาการตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
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การจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการนี้ จะเน้นเรื่องเฉพาะและมีตัวชี้วัด 
ในเชิงบูรณาการที่ชัดเจน และมีการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนระดับนโยบายสู่แผนในระดับ
พ้ืนที่  (one plan) ที่ เรียกว่า แผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งงบประมาณในส่วนนี้จะส่งตรงลงมา 
ยังจังหวัดโดยตรง นอกเหนือจากงบประมาณที่ส่งลงมาตามกระทรวง กรม ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ส่วนกลางที่เรียกว่า “งบฟังก์ชั่น” ตามระบบงบประมาณปกติ” 

จึงเห็นได้ว่า ค าว่า “จตุพลัง” อาจจะไม่เพียงพอ ท าให้ต้องกลายมาเป็น 
“เบญจพลัง” 

นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ยกตัวอย่างให้ เห็นชัดเจนว่า “ตัวอย่างเช่น  
การบริหารจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง แม้จะตั้งอยู่ในระดับ
ต าบล เกี่ยวข้องกับคนในต าบล แต่ก็มีกฎหมายเฉพาะซึ่งเป็นเรื่องของการบริหารราชการ
ส่วนกลางที่มาตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ซึ่งมีผลกระทบกับต าบลและมีความเกี่ยวเนื่องกับราชการ
ส่วนภูมิภาคร่วมด้วย ท าให้ราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่มาท างานในระดับต าบล  
ต้องเข้ามาร่วมและรวมพลังเพื่อขับเคลื่อนภารกิจการจัดการระบบต าบลเข้มแข็งให้ส าเร็จได้จริง 

ตัวอย่างที่ ๒ เช่น เรื่องการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคก็อาจจะติดขัด 
ทั้งเรื่องพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น ติดขัดเรื่องระเบียบ ข้อกฎหมาย รวมทั้ง
ข้อจ ากัดด้านความรู้ทางวิชาการ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานและทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การท าถนนเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ก็ต้องประสาน
ขออนุญาตไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้น จึงไม่ใช่แค่ “จตุพลัง” 
เพียงเท่านั้น” 

๒) บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ สามารถสนับสนุนให้เกิด
ระบบการจัดการต าบลเข้มแข็งได้ ผ่านกลไกคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.จ.) และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 

นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม อธิบายว่า “การท างานของผู้ว่าราชการจังหวัด 
จะสนับสนุนให้เกิดระบบการจัดการต าบลเข้มแข็งนั้น จะสามารถใช้สถานะการเป็นประธาน
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เข้ามาสนับสนุนได้ อย่างไรก็ตาม 
ต้องตระหนักร่วมด้วยเช่นกันว่า บางปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับต าบลอาจจะเป็นคนละปัญหา  
กับระดับจังหวัด หรือปัญหาในระดับต าบลบางเรื่องก็เป็นปัญหาระดับชาติที่ ก.บ.จ. ไม่มีอ านาจ
ในการแก้ไขเพราะเป็นปัญหาระดับชาติ เช่น การขาดแคลนแรงงาน การน าเข้าแรงงาน และค่าจ้าง
แรงงาน 

เพราะฉะนั้น ก.บ.จ. คงท าได้เพียงแค่การสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนต้องเข้าไปสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวร่วมคิดร่วมท าของคนในต าบล และช่วยสนับสนุน
ให้การรวมตัวมีความเข้มแข็งจนสามารถแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานและพัฒนาต่อยอดตามความต้องการ
ของคนในต าบลนั้น ๆ ได้ โดยมีแนวทางดังนี้ 

 



- ๑๘๐ - 
 

(๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้แต่ละภาคส่วนได้ท างานตามศักยภาพ 
(๒) หากขาดเหลือเรื่องใดก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องส่งเสริม

สนับสนุนให้กลไกในต าบลได้ท างานอย่างเต็มศักยภาพ ตามบริบทและประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง
และช่วยขจัดอุปสรรค เพ่ือให้แต่ละภาคส่วนสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างสมบูรณ์” 

ส าหรับบทบาทของนายอ าเภอนั้น นายอนัน  โกนสันเทียะ ให้ความเห็นว่า 
“ปัจจุบันในระดับอ าเภอ มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) มีนายอ าเภอ 
เป็นประธานกรรมการ และสาธารณสุขอ าเภอเป็นกรรมการและเลขานุการ ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ รองรับอยู่แล้ว ดังนั้น 
การสนับสนุนที่ส าคัญของนายอ าเภอ คือการสร้างให้ประชาชนในต าบลเกิดความผูกพัน  
มีความเชื่อมโยงกัน โดยต้องสนับสนุนให้ประชาชนในต าบลได้ร่วมคิดจัดท าแผนต าบล และน ามา
เชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนอ าเภอ และแผนจังหวัด 

กล่าวได้ว่าการใช้กลไกของ พชอ. จึงเป็นเครื่องมือสนับสนุนการท างาน  
การจัดการและบริหารต าบลแบบหุ้นส่วน จะท าให้ต าบลสามารถขับเคลื่อนการด าเนินการ  
ในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างมาก และมีประสิทธิภาพ เพราะ พชอ. จะท าหน้าที่ชี้เป้า ชี้ประเด็น  
เป็นตัวเชื่อมการท างานให้ต าบล รวมทั้งเป็นฝ่ายวิชาการสนับสนุนข้อมูลให้กลไกต าบลพิจารณา
ด าเนินงานตามบริบทของพ้ืนที่ตัวเอง” 

นายอ าพล  จินดาวัฒนะ มีความเห็นว่า “หากพัฒนาให้มีกลไก เช่น สมัชชา
ต าบลเข้มแข็ง หรือจะเรียกชื่ออื่นก็ได้ สนับสนุนให้มีการจัดกระบวนการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของ “เบญจพลัง” ในระดับต าบลเป็นประจ า ขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ก็จะเกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน การท างานร่วมกัน เกิดระบบการจัดการต าบลเข้มแข็งได้” 

๓) “เบญจพลัง” จะเกิดขึ้นได้จริง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการ
ปรับระบบการบริหารจัดการใหม ่ทั้งการท างานเชิงบูรณาการและการบูรณาการด้านงบประมาณ 
ผ่านการกระจายอ านาจ กระจายงาน กระจายทรัพยากร กระจายกลไกเสริมหนุนความเข้มแข็ง 
อันจะน าไปสู่การสร้างให้เกิดระบบการจัดการต าบลเข้มแข็งได้อย่างแท้จริง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็นกลไกที่ส าคัญในการสร้างให้เกิด 
“ระบบการจัดการต าบลเข้มแข็ง” เนื่องจากงบประมาณแบบบูรณาการจะกระจายลงมาถึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในลักษณะโครงสร้างแนวดิ่ง ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จึงต้องท าความเข้าใจกับความเชื่อมโยงในระดับต่าง ๆ และท าความเข้าใจกับระบบการจัดสรร
งบประมาณแบบบูรณาการในประเด็นหลัก ๆ ที่มีความส าคัญในแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ ซึ่งย่อมมีเงื่อนไขว่าจะสามารถเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพได้จริงหรือไม่น้ัน 
ต้องขึ้นอยู่กับการปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาศักยภาพให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความพร้อมและเกิดความเข้มแข็ง เพ่ือรองรับการกระจายอ านาจ 
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ในเรื่องนี้ พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร และนายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ เห็นพ้อง
ร่วมกันว่า ต้องมีการด าเนินการใน ๒ ด้านหลัก ดังนี้ 

(๑) การปรับระบบการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้คนดี 
ซื่อสัตย์ เก่ง มีจิตพอเพียง เป็นคนที่มุ่งมั่นท างานเพื่อท้องถิ่น ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเข้ามาบริหารงาน เพราะหากรีบกระจายอ านาจยิ่งท าให้การเมืองในระดับชาติ ที่ส่วนใหญ่
จะท าเพ่ือประโยชน์ของพรรคมากกว่าประโยชน์ของประเทศชาติ ลงสู่ท้องถิ่นแทน 

(๒) การปรับระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยต้องปรับ ๖ ด้าน ดังน้ี 

(๒.๑) ปรับวิธีคิด วิธีท างาน แสวงหาความรู้ เพ่ือการมีวิสัยทัศน์ 
ในการสะท้อนปัญหาของพ้ืนที่ และเข้าไปเกาะเกี่ยวเชื่อมโยงกับงบประมาณที่ถูกระบุอยู่ใน
แผนงานในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะเข้าถึง 
และประสานทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่าง ๆ 
ลงมาช่วยท างานสนับสนุนแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ของตนเองให้ได้มากที่สุด 

(๒.๒) ปรับระบบบริหารจัดการบุคลากร ที่สร้างให้เกิดผู้บริหารดีซื่อสัตย์ 
เก่ง ขยัน มุ่งมั่น เสียสละเพ่ือส่วนร่วม เข้าใจยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
นโยบายรัฐบาลอย่างถ่องแท้ ทีมงานต้องมีความเชี่ยวชาญในงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
อย่างถ่องแท้ เน้นการท างานเป็นทีม 

(๒.๓) ปรับระบบบริหารงาน  
(๒.๓.๑) ต้องมีกระบวนการท างานที่ชัดเจน รวดเร็ว น าเทคโนโลยี

เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ 
(๒.๓.๒) เข้าใจระบบการวางแผนแบบบูรณาการ และแผนในแต่ละ

ระดับ มีขีดความสามารถในการจัดท าแผนบูรณาการ ขับเคลื่อนแผน ก ากับติดตาม ที่ระบุชัดเจน
ถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณที่ใช้ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

(๒.๓.๓) การตอบโจทย์เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ อย่างเป็นรูปธรรม 

(๒.๓.๔) การท างานที่มีความเชื่อมโยงไปยังต าบลใกล้เคียง 
และเชื่อมโยงไปทั้งอ าเภอและทั้งจังหวัดให้ได้ เพ่ือการเชื่อมกับเครือข่ายภายนอกเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
ระดับต าบลของตนเองให้ประสบความส าเร็จ 

ทั้งนี้ จะสามารถปรับระบบการบริหารงานได้ต้องมีการเสริมพลัง 
(Empowerment) ให้ อปท. ทั้งเรื่องเงินทุน ทุนทางสังคม อ านาจหน้าที่ ความรู้ ข้อมูล การมีส่วนร่วม 
เพื่อให้ต าบลขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนได้จริง 

(๒.๔) ปรับระบบงบประมาณ ที่ต้องอ่อนตัวและเพียงพอ ตอบสนอง
ความต้องการตามแผนงานได้อย่างครบถ้วนและทันท่วงที มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ 
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(๒.๕) ปรับระบบการมีส่วนร่วม ต้องสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น
อย่างแท้จริงในทุกภาคส่วน ทุกโอกาส ทุกกิจกรรม จนเป็นเรื่องปกติ 

(๒.๖) ปรับระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ต้องมีการ
วางระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลที่เข้มแข็งเป็นรูปธรรม 

ทั้งนี้ นายสินธพ  อินทรัตน์ ย้ าชัดว่า “ภาวะผู้น าในท้องถิ่นเป็นเรื่อง 
ที่ส าคัญ โดยเฉพาะต้องมีการวางเป้าหมายในการท างาน มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการท างาน  
มีแรงบันดาลใจในการท างานอยู่ตลอดเวลา หากผู้น าขาดความรับผิดชอบ หรือเปลี่ยนคนไปมา 
ขาดการท างานต่อเนื่อง ท าให้คนไม่มุ่งมั่นในการท างาน โอกาสที่จะท างานพัฒนาได้ตรงกับ
ความต้องการประชาชนก็จะลดลง” 

๔) การค านึงถึงปัจจัยที่ เกี่ยวข้องต่อการน าไปสู่การสร้างให้เกิดระบบ 
การจัดการต าบลเข้มแข็ง และตระหนักถึงอุปสรรคที่บ่ันทอนความส าเร็จร่วมด้วย 

ในประเด็นนี้ นายอ าพล  จินดาวัฒนะ ให้ความเห็นว่า “ปัจจัยที่จะ
น าไปสู่การสร้างให้เกิดระบบการจัดการต าบลเข้มแข็ง ประกอบด้วย 

(๑) การมีเจตนารมณ์ทางการเมือง (Political Will) ที่ชัดเจน 
(๒) ต้องปรับระบบบริหารราชการแผ่นดิน ลดการรวมศูนย์อ านาจ ไม่ว่าจะ

ในรูปแบบใด ๆ ลง เน้นการจัดการบริหารราชการที่เพิ่มหน้าที่ อ านาจ บทบาท และทรัพยากร
ให้ชุมชนท้องถิ่น (ต าบล) จัดการกันเอง (เบญจพลัง) ให้มีความคล่องตัว (Autonomy) บนหลักคิด 
A - F - P (Area–Function–Participation) ถ่ายทอดอ านาจและทรัพยากรของราชการส่วนกลาง
ภายใต้กฎหมายต่าง ๆ ให้องค์กรในต าบลด าเนินการได้เองในส่วนที่พึงถ่ายโอนลงไปได้ให้ชัดเจน 

(๓) ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการรวมตัวของคนในชุมชนเพ่ือการจัดท า
แผนต าบลร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมท าอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการ 
“สมัชชาต าบลเข้มแข็ง” โดยอาจใช้กระบวนการแผนแม่บทชุมชนเป็นเครื่องมือขับเคลื่อน 
ไปพร้อม ๆ กับสมัชชาต าบลเข้มแข็งก็ได้ เป็นการให้คนในชุมชนเป็นผู้ออกแบบโครงการชีวิต
ของคนในชุมชนเอง 

(๔) จัดให้มีแผนงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง (empowerment) 
ให้แกนน าเบญจพลังในต าบล และผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

(๕) มอบหมายให้ส่วนราชการในภูมิภาคร่วมท างานส่งเสริมสนับสนุน
ต าบลเข้มแข็งอย่างชัดเจน เช่น โครงการ ๑ หน่วยงาน ๑ ต าบล เป็นต้น 

นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ อธิบายเพ่ิมถึงรูปธรรมในเรื่องการเพ่ิมขีด
ความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาเพ่ือการพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง  
๔ ประเด็น คือ 

(๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถ 
ในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ ซึ่งคนที่ประสบความส าเร็จ 
จะกลายเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในชุมชนได้ 
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(๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง 
โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชน ซึ่งไม่จ ากัดจ านวนการรวมกลุ่ม เช่น กลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ กลุ่มสิ่งแวดล้อม กลุ่มการเงิน เป็นต้น การสนับสนุนการจัดท าแผนแม่บทชุมชน ซึ่งเป็นการ
ร่วมคิดจากระดับล่างเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริง โดยแผนต าบล 
แผนอ าเภอ และแผนจังหวัด ต้องเชื่อมโยงกันในลักษณะที่สอดคล้องกัน และควรมีความสามารถ
ขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนได้ ทั้งนี้ ต้องมีระบบการติดตามตรวจสอบ 
ที่ต่อเนื่องและโปร่งใส 

(๓) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างประชาธิปไตย
ชุมชน โดยการจัดให้มีเวทีกลางเพ่ือสร้างกระบวนการเรยีนรู้รว่มกันและเพื่อปรึกษาหารือกิจการ
ที่เป็นประเด็นสาธารณะ การร่วมกันก าหนดเป้าหมายการพัฒนาของชุมชนตนเองบนฐาน 
ของข้อมูลและความรู้ที่ชัดเจน ไม่ใช่ฐานความรู้สึก ซึ่งจะสร้างความสมานฉันท์กับทุกภาคส่วน
ในสังคมได้ ภาครัฐต้องปรับเป็นฝ่ายสนับสนุนชุมชนเพ่ือให้ชุมชนจัดการตนเองได้ 

(๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชนต าบล โดยการสร้างการเรียนรู้
ของชุมชนให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมโอกาส
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาวิธีคิดการประกอบอาชีพ
ของตนเอง รวมทั้งการมีความสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงได้ด้วย 
และร่วมกันสร้างหลักประกันให้คนทุกกลุ่มได้รับโอกาสและเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

อย่างไรก็ตาม ภายใต้ความส าเร็จ ระหว่างทางย่อมมีอุปสรรคที่จะบั่นทอน
ความส าเร็จเหล่านั้นที่ต้องตระหนักไว้เสมอ นายวิสุทธิ  บุญญะโสภิต กล่าวถึงอุปสรรคส าคัญ  
ได้แก่ 

(๑) การขาดความสามัคคีของคนในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มแกนน าในชุมชน 
มุ่งประโยชน์ที่องค์กรภายนอกน ามาให้ ขาดประสิทธิภาพในการรวมคน ร่วมคิด ร่วมกันท า   
และร่วมรับประโยชน์ 

(๒) การเลียนแบบความส าเร็จจากพ้ืนที่อื่นโดยมิได้น ามาปรับแก้ให้สอดคล้อง
กับภูมิสังคมของต าบลตนเอง 

(๓) คุณภาพของฝ่ายเชื่อมประสานกลไก “เบญจพลัง” ในการประสาน 
แต่ละกลไกเพ่ือด าเนินการจัดท าข้อมูลและแผนแม่บทชุมชน/แผนต าบล ซึ่งต้องการกลไก  
เชื่อมประสานที่ทั้งมีบารมีและมีความเชี่ยวชาญในแต่ละประเด็นที่เกิดขึ้นในต าบล 

(๔) การน านโยบายที่มีการสั่งการมาจากส่วนกลางและขาดความเข้าใจ
บริบทต าบลในเชิงภูมินิเวศน์และภูมิวัฒนธรรมมาใช้ในต าบล และส่งผลต่อปัญหาอื่น ๆ ติดตามมา 
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๕) มีรูปธรรมของการปฏิบัติการที่น าไปสู่การพัฒนาให้เกิดระบบการจัดการ
ต าบลเข้มแข็ง 

นางฑิฆัมพร  กองสอน และนายวิสุทธิ  บุญญะโสภิต ได้ชี้ให้เห็นลักษณะ
ของการท างานที่น าไปสู่การพัฒนาให้เกิดระบบการจัดการต าบลเข้มแข็งได้ ตัวอย่างเช่น  

ลักษณะที่ ๑ : การท างานร่วมกับกลไกคณะประสานงานองค์กรชุมชน 
(คปอ.) ที่ ได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานจากสถาบันพัฒนาองค์กรเอกชน (พชอ.)  
ผ่านกิจกรรมรวม ๕ ด้าน คือ สภาองค์กรชุมชน สวัสดิการชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
การจัดการที่อยู่อาศัยและที่ท ากิน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ 

ลักษณะที่ ๒ : การน ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
(กปท.) ที่เกิดขึ้นตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาสนับสนุนการท างาน ซึ่ง กปท. ถือเป็นกองทุนหนึ่งที่มีเป้าหมายให้ประชาชนในต าบล 
มีสุขภาพดีอย่างทั่วถึงและทันท่วงที สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่ โดยมี อปท. เป็นกลไก
ท าหน้าที่บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

ลักษณะที่ ๓ : การขับเคลื่อนงานในระดับนโยบายที่เชื่อมโยงกับงานระดับ
ต าบล เช่น การร่วมขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่อง “ระบบสุขภาพชุมชน” 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับ “ระบบต าบลเข้มแข็ง” ผ่านกลไกการมีธรรมนูญสุขภาพชุมชน หรือสมัชชา
สุขภาพระดับพื้นที่รองรับ เป็นต้น 

๖) แนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสร้างระบบการจัดการต าบลเข้มแข็ง 
นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ ให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุง

กฎหมายไว้ว่า “ต้องมีการปรบัปรงุกฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับการบรหิารระบบงบประมาณในระดับ
ต าบล เนื่องจากต าบลไม่ใช่หน่วยรับงบประมาณ ท าให้ต้องพ่ึงงบประมาณจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) แต่งบประมาณก็ไม่เพียงพอ เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) อาจจะมี
งบประมาณเพ่ือการพัฒนาแค่ ๒–๓ ล้านบาทต่อปี เฉลี่ยหมู่บ้านละแค่ ๒–๓ แสนบาท อีกทั้ง
หาก อปท. มีลักษณะเกี่ยวข้องทางการเมือง หมู่บ้านที่มีคะแนนเสียงน้อยในการเลือกนายก 
อบต. ก็อาจจะได้รับงบประมาณน้อยลงไปอีกก็ได้ 

แม้ว่ามีความพยายามในการเติมงบประมาณลงไปในลักษณะของโครงการ
หรือกองทุนต่าง ๆ เช่น กองทุนหมู่บ้าน โครงการไทยเข้มแข็ง โครงการไทยนิยมยั่งยืน เป็นต้น 
แต่ยังไม่ใช่ระบบที่ยั่งยืนแต่อย่างใด ดังนั้นหากมีระบบงบประมาณในลักษณะดังกล่าวซึ่งอาจจะ
เป็นเงินจ านวนไม่มาก แต่ได้ต่อเนื่องทุกปีก็จะน าไปสู่ความยั่งยืนได้จริงในอนาคตต่อไป 

ตัวอย่างเช่น รัฐบาลมีนโยบายเรื่องการเพ่ิมงบประมาณให้เพ่ิมเติมจังหวัดละ 
๑๐๐ ล้านบาทต่อปี (รวมเป็นเงินไม่ถึง ๘,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี) หากในแผนพัฒนาจังหวัด 
มีโครงการที่น าเสนอมาจากต าบล ที่คนในต าบลต้องเป็นผู้คิดโครงการขึ้นมาผ่านกระบวนการ
สมัชชาต าบลเข้มแข็ง เมื่อชาวบ้านในชุมชนทราบว่ามีงบประมาณที่ได้รับอย่างต่อเนื่องทุกปี  
ก็ย่อมจะคิดและวางแผนโครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องทุกปี และสามารถ
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จัดล าดับความส าคัญตามระดับความรุนแรงของปัญหาและความต้องการการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
ปัญหาต่าง ๆ ก็จะถูกแก้ไขโดยคนในพื้นที่เอง” 

๗) แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการต าบลเข้มแข็งในเชิงการจัดการ 
หรือในระดับปฏิบัติการ และบทบาทขององค์กรภายนอก 

นางฑิฆัมพร  กองสอน และนายวิสุทธิ  บุญญะโสภิต ได้มีข้อเสนอต่อแนวทาง 
การพัฒนาระบบการจัดการต าบลเข้มแข็งในเชิงการจัดการหรือในระดับปฏิบัติการ ดังนี้ 

(๑) ควรมีการสร้างทีมแกนน าระดับต าบล ให้เป็นกลไกที่ท าหน้าที่ในการ
พัฒนาต าบลตนเอง มีศิลปะในการจัดกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับสมาชิกในต าบล  
อย่างสร้างสรรค์ ใช้ความเป็นกัลยาณมิตรน า ทั้งนี้อาจใช้เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนต าบล 
เป็นกลไกท างาน รวมทั้งการเชื่อมประสานกันทั้งจังหวัด เพ่ือท าให้ชุมชนท้องถิ่นระดับต าบล
สามารถเชื่อมโยงกับภาคส่วนต่าง ๆ ในระดับอ าเภอและจังหวัดได้จริง 

(๒) ให้แต่ละต าบลจัดท าธรรมนูญชุมชนและแผนชุมชน (แบบมีส่วนร่วม) 
บนข้อมูลจริงของแต่ละชุมชน 

(๓) มีการสนับสนุนงบประมาณ และหรือก าหนดให้ทุกกลไกในต าบล 
จัดท าแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับธรรมนูญชุมชนและแผนชุมชน 

(๔) จัดให้มีเวทีกลางให้เป็นพ้ืนที่สาธารณะที่ปลอดภัยจัดขึ้นเป็นประจ า 
เพื่อให้สมาชิกเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหา ติดตามการท างานกลไกต่าง ๆ ในต าบล 
รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ 

(๕) ใช้หลักอปริหานิยธรรม อันเป็นหลักธรรมของพุทธศาสนามาเป็นกรอบ
ในการท างาน 

(๖) มีระบบการหนุนเสริมชุมชนหรือต าบล โดยองค์กรภายนอกที่ดี 
ท าหน้าที่คอยให้ค าแนะน า เป็นที่ปรึกษา โดยให้กระบวนการตัดสินใจเป็นของต าบล ทั้งบทบาท
องค์กรภาคเอกชนและภาคีภาควิชาการ 

ส าหรับบทบาทขององค์กรภายนอกต่อการสนับสนุนให้เกิด “ระบบต าบล
เข้มแข็ง” นั้น เห็นว่า 

(๑) ต้องมีการพัฒนาศักยภาพแกนน าทั้งทางด้านวิชาการ กระบวนการ
ท างานและรวมถึงการพัฒนาด้านจิต 

(๒) ต้องมีการพัฒนาเครือข่ายการท างานทั้งระหว่างบุคคลและกลไก
ภายในและภายนอกต าบล 

(๓) มีการให้ค าปรึกษาด้านการจัดเก็บข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
(๔) มีการจัดท าธรรมนูญชุมชนหรือแผนชุมชน (แบบมีส่วนร่วม) 
(๕) มีการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ 
(๖) มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้

และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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๔.๑.๓. ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์  
๑) ต้องมีการน าทรัพยากรจากราชการส่วนกลางมาใช้เป็นอีกหนึ่งพลัง เพ่ิมเติม 

จาก ๔ พลังที่มีอยู่แล้ว เพ่ือรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและท างานร่วมกันในระดับต าบล เป็นการ
ผสมผสานระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
อย่างเต็มรูปแบบ โดยรัฐบาลต้องมีนโยบายให้หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบอยู่ในระดับต าบล 
ท าความเข้าใจการจัดการและบริหารต าบลแบบหุ้นส่วน (Governance by Partnerships)  
เพื่อการด าเนินงานร่วมกันทั้งในด้านการบริหารและการปฏิบัติ โดยไม่ต้องบัญญัติกฎหมายใหม่ 
หรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย 

๒) ต้องมีการปรับระบบการบริหารจัดการใหม่ โดยเฉพาะการท างานเชิงบูรณาการ 
และการบูรณาการด้านงบประมาณ ในที่นี้คือ ต้องมีการใช้ประโยชน์จากทุกภาคส่วนที่อยู่  
ในต าบลหรืออ าเภอหรือจังหวดัที่เกี่ยวขอ้งกบัการจัดการในต าบลให้ครบถ้วน และต้องเพ่ิม-ปรับ
บทบาทหน้าที่ของอ านาจทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้สามารถท างานเชิงบูรณาการกันได้  
ทั้งการท างานและด้านงบประมาณ ผ่านกลไกการบริหารจัดการแผนบูรณาการในระดับต าบล  
ให้มีแผนพัฒนาเพียงแผนเดียว 

๓) ต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติ โดยให้มี
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในต าบลที่เป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง และมีคุณภาพ 
ซึ่งมากกว่าการจัดเวทีประชาคมเป็นครั้งคราวเท่านั้น 

๔) ต้องมีการพัฒนาศักยภาพให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความพร้อม
และเกิดความเข้มแข็ง เพ่ือรองรับการกระจายอ านาจ รวมไปถึงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ของภาคประชาสังคมและภาคส่วนอื่น ๆ ไปพร้อมกันด้วย 

๕) การน าแนวคิด “แผนแม่บทชุมชน” หรือแนวทางอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน  
ที่มีการพัฒนาและทดลองใช้อย่างได้ผลมาแล้ว มาปรับใช้กับกระบวนการท าแผนพัฒนาต าบล 
ซึ่งแนวคิดแผนแม่บทชุมชนไม่ได้เน้นเฉพาะที่ตัวแผน แต่มุ่งใช้กระบวนการท าแผนแม่บทชุมชน
เป็นเครื่องมือที่เปิดให้ทุกภาคส่วนในต าบลเข้าร่วมท าแผน การค้นหาข้อมูล ศักยภาพ และปัญหา
ของชุมชน และการร่วมวางแผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของชุมชนแต่ละแห่ง  
ซึ่งมีความแตกต่างและหลากหลาย 
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๔.๒ ผลการศึกษาขอ้มูลต าบลเข้มแข็งจากฐานข้อมูลแหล่งต่าง ๆ 
ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานองค์กรที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาต าบลเข้มแข็ง และชุมชน

เข้มแข็งในรูปแบบวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) สภาองค์กรชุมชน ส านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.) สถาบันพระปกเกล้า ทั้งการสนับสนุนปัจจัยทุนวิชาการ ความรู้ การท างาน
ปฏิบัติการร่วม วิจัยร่วม หรือแม้กระทั้งให้ความส าคัญในการยกย่องชมเชยพ้ืนที่ต าบลที่มีผลงาน
ดีเด่นเป็นตัวอย่าง ให้ได้รับรางวัลให้ความภาคภูมิใจแก่ทีมงานในพ้ืนที่ เช่น รางวัลพระปกเกล้า
ทองค า จากสถาบันพระปกเกล้า หรือรางวัลลูกโลกสีเขียว จากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
(ปตท.) เป็นต้น 

๔.๒.๑ วิธีการศึกษา  
การรวบรวมฐานข้อมูลในครั้งนี้ ใช้เกณฑ์พิจารณาในการเลือกพื้นที่ คือ การที่มี

องค์กรภายนอกให้การสนับสนุนการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ปฏิบัติการ พ้ืนที่ตัวอย่าง อย่างน้อย  
๒ องค์กรขึ้นไป เป็นระยะเวลาภายใน ๕ ปีย้อนหลัง โดยตั้งสมมุติฐานว่าต าบลเข้มแข็งนั้น 
นอกจากมีกลไกเข้มแข็งจากภายในแล้ว ยังจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกด้วย 

๑) ขอบเขตในการจัดท าฐานข้อมูล 
(๑) ต าบลที่มีหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนมากกว่า ๒ องค์กร 
(๒) หน่วยงาน องค์กรที่สนับสนุนต าบลเข้มแข็ง ได้แก่ ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
สถาบันพระปกเกล้า กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) 

(๓) นิยามความหมายของต าบลเข้มแข็งของแต่ละหน่วยงานข้างต้น 
อาจไม่เหมือนกัน แต่เลือกต าบลที่มีหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนอย่างน้อย ๒ หน่วยงาน 
ภายใน ๕ ปี ย้อนหลัง 

๒) ขั้นตอนวิธีการ 
(๑) ท าการรวบรวมข้อมูลพ้ืนที่ปฏิบัติการระดับต าบลของหน่วยงาน องค์กร 

ดังกล่าวข้างต้น ที่มีลักษณะโดดเด่น มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มีผลงานเป็นที่ป ระจักษ์ 
ตามที่หน่วยงานนั้นพิจารณาวา่เปน็ต าบลเข้มแขง็ ตามการประเมินของหน่วยงานนั้น ๆ โดยการ
ขอข้อมูลจากผู้ประสานงานหน่วยงาน 

(๒) สามารถรวบรวมข้อมูลได้จ านวน ๘,๕๓๓ ข้อมูล จากแหล่งข้อมูล ๕ แหล่ง 
คือ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (สช.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สถาบันพระปกเกล้า โดยอาศัยลักษณะเด่นที่หน่วยงานภายนอก
สนับสนุนมากกว่า ๒ หน่วยงาน 
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(๓) ด าเนินการจัดการแหล่งข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน เนื่องจากมีจุดประสงค์ 
ชื่อเรียก และแนวทาง ความต้องการ และแบบฟอร์มที่แตกต่างกันของแหล่งข้อมูลที่น ามา
จัดแบ่งหมวดหมู่ ประเภท งานเด่น ที่มีความใกล้เคียงกันมาจัดเข้ากลุ่มประเภทเดียวกัน 

(๔) ให้ความส าคัญกับข้อมูล การจัดการต าบลเข้มแข็ง ได้แก่ กลไกการท างาน 
วิธีการท างาน การมีแผนงานโครงการ การใช้ข้อมูลในการวางแผนงาน การมีกลุ่มองค์กร ชุมชน
ที่เข้มแข็ง การจัดกระบวนการเรียนรู้ของต าบล การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และการใช้ทุนต่อทุน
ในการพัฒนาต าบลเข้มแข็ง 

(๕) ได้ข้อมูลประเด็นที่พ้ืนที่ต าบลที่มีการจัดการ การบริหารจัดการ การด าเนินงาน 
จนมีลักษณะเด่น ได้แก่ ประเด็นผู้สูงอายุ ประเด็นเด็กเยาวชน ประเด็นอาหารปลอดภัย 
ประเด็นแอลกอฮอล์ ประเด็นบุหรี่ ประเด็นต าบลจัดการตนเอง ประเด็นธรรมนูญสุขภาพต าบล 
ประเด็นกองทุนสุขภาพ ประเด็นความโปร่งใส ประเด็นขยะ ประเด็นการท่องเที่ยว ประเด็น
พระสงฆ์ ประเด็นอุบัติเหตุ เป็นต้น 

(๖)  กลั่นกรองพ้ืนที่ต าบลที่มีลักษณะโดดเด่น และศึกษาในเชิงลึกด้วยการ
สืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมจากเอกสาร เว็บไซต์ จ านวน ๒๒ ต าบล จ าแนกตามภูมิภาค ภาคเหนือ 
จ านวน ๖ ต าบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๖ ต าบล ภาคกลางและภาคใต้ จ านวนภาคละ 
๕ ต าบล 

(๗) สังเคราะห์ข้อมูลจาก ๒๒ ต าบล ได้ข้อมูลปัจจัยที่เป็นลักษณะของต าบล
เข้มแข็ง 

๔.๒.๒ สรุปปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของการพัฒนาต าบลเข้มแข็ง 
๑) กลไกการท างาน ผู้น าจาก ๒๒ ต าบล พบว่าส่วนใหญ่น าโดย นายก อบต. ที่มี

ความเป็นผู้น าสูง มีวิสัยทัศน์ในการท างานพัฒนาท้องถิ่น มีทีมงาน อบต. ที่เข้มแข็ง เช่น 
มีรองนายกฯ ปลัด อบต. ผอ.ส านัก ใน อบต. ท างานร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ได้ดี เช่น ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน สภาองค์กรชุมชน รพ.สต. โรงเรียน วัด ชมรมผู้สูงอายุ ประชาสังคม ได้รับการ
ยอมรับและสนับสนุนจากองค์กรภายนอก เช่น สสส. สปสช. สช. พอช. พช. สถาบัน
พระปกเกล้า เป็นต้น โดยจัดตั้งเป็นคณะท างาน มีนายก อบต. เป็นประธาน อาจมีบางประเด็น
ที่น าโดยภาคราชการ เช่น ประเด็นสุขภาพ น าโดย รพ.สต. หรือประเด็นที่ดินท ากิน ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ อาจน าโดยสภาองค์กรชุมชน ร่วมกับ นายก อบต. ก านันผู้ใหญ่บ้าน (ส่วนใหญ่
ก านันผู้ใหญ่บ้าน จะเป็นประธานสภาองค์กรชุมชน)   

๒) วิธีการท างานของแกนน า พบว่า ต าบลเข้มแข็งจะเน้นการท างานแบบมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและประชาชน โดยคณะท างาน ท างานเน้นการสร้างความสามัคคี 
ในชุมชน แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาที่ดินท ากิน ปัญหาสุขภาพ ปัญหาสังคม เด็กเยาวชน ผูสู้งอาย ุ
เป็นต้น การเคลื่อนงานมีแผนการด าเนินงานชัดเจน และมีการขับเคลื่อนแผนที่วางไว้ ผู้น า  
และคณะท างานใช้หลักวิถีประชาธิปไตยในการบริหารจัดการอย่างทั่วถึง และมีนโยบายในการ
รักษามาตรฐานต าบลเศรษฐกิจพอเพียง 
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๓) มีแผนงานหรือโครงการชัดเจน มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการ
แก้ปัญหา และมีความหลากหลาย ท าให้คณะท างานและชุมชนมีความสัมพันธ์กันอย่าง
สม่ าเสมอ และการด าเนินกิจกรรมมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม  จึงท าให้ได้รับ
ความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดีจนได้รับรางวัล ท าให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจมีก าลังใจ
ท างานพัฒนาชุมชนยิ่งขึ้น 

๔) มีกลุ่ม ชมรม องค์กร ภาคีที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสามารถพ่ึงตนเองได้  
เป็นกลุ่มจิตอาสาที่ดี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่ทอดทิ้งกัน 

๕) มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งเรียนรู้กันเอง เรียนรู้ 
กับเครือข่าย เรียนรู้จากองค์กรภายนอกและการศึกษาดูงานพ้ืนที่อื่น รวมทั้งที่องค์กรภายนอก
มาสนับสนุนการเรียนรู้และการสร้างศักยภาพกับชุมชนจนพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ของต าบล 
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับที่อื่นได ้

๖) มีวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการใช้กลุ่มสื่อสารกันเอง เช่น line 
และภายนอก เช่น Facebook เป็นต้น 

๗) ใช้ทุนต่อทุน เป็นที่ยอมรับและได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก  
ทั้งระดับอ าเภอ จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ การยอมรับท าให้ได้รับรางวัลจากหน่วยงาน  
หลายหน่วยงาน และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีทุน ทรัพยากร  
ในการด าเนินการอย่างมาก บางต าบลมีหลายองค์กรให้การสนับสนุน ได้เปรียบกว่าต าบลทั่วไป 

๔.๒.๓ กรณีศึกษา ๒๒ ต าบล ที่เข้าข่ายการจัดการต าบลเข้มแข็ง 
๑) ภาคเหนือ จ านวน ๖ แห่ง 

(๑) ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ : “ต าบลเน้นพัฒนา
และสร้างเครือข่าย” กลไกส าคัญคือ นายก อบต.ดอนแก้ว ที่มีภาวะผู้น าสูง มีทัศนคติที่ดี 
ต่อการท างานแบบมีส่วนร่วม ท างานภายใต้แนวความคิด “ค้นหา พัฒนา สร้างเครือข่าย” 
ประสานงานได้ทั้งองค์กรภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี  ได้แก่ (๑) โรงพยาบาลนครพิงค์  
(๒) โรงเรียน สถานศึกษาในพื้นที่ทุกโรงเรียน (๓) หน่วยงานอ่างเก็บน้ าห้วยตึงเฒ่า (๔) เครือข่าย
ภาคประชาสังคม (๕) กลุ่มจิตอาสาในพื้นที่  

เครือข่ายภายนอกพ้ืนที่ ได้แก่ (๑) ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ 
เชียงใหม่ (๒) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (๓) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ (๔) ส านักงาน 
ปศุสัตว์อ าเภอ (๕) เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๖) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ในพ้ืนที่อ าเภอแม่ริม โดยยึดหลัก “อบต. รู้อะไร ประชาชนต้องรู้สิ่งนั้น” มีการจัดท าข้อมูล 
องค์ความรู้ในเรื่องที่ท า โดยประสานจากองค์กรภายในและภายนอก รวมทั้งการศึกษาดูงาน 

องค์กรภายนอกที่สนับสนุน ได้แก่ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) (พอช.) และขบวนสภาองค์กรชุมชน สถาบันพระปกเกล้า ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งมีการบูรณาการการท างานด้วยกันแบบมีส่วนร่วม  
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กิจกรรมส าคัญ ได้แก่ เรื่องการจัดการขยะ ต้นกล้าวัฒนธรรม ท าให้เกิด
บุคคลต้นแบบจิตอาสา เด่นงานผู้สูงอายุ เป็นต าบลสุขภาพดี มี Care giver ทีมหมอครอบครัว 
ท างานร่วมกับ รพ.สต. เป็นอย่างดี กิจกรรมที่ดีคือกิจกรรมการเตรียมตัวก่อนตาย และการ
ป้องกันการหกล้ม ท าให้ชุมชนเข้าถึงได้ง่ายและเป็นที่ยอมรับของชุมชน ทั้งอ าเภอ จังหวั ด  
จนได้รางวัลเด่นจากสถาบันพระปกเกล้าถึง ๒ ครั้ง ในปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๖๑  

(๒) ต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน : ต าบลสุขภาวะ
และสุขภาพดีถ้วนหน้า กลไกส าคัญคือ นายกเทศมนตรีต าบลแม่สะเรียง และมีทีมงานดี เช่น 
รองนายก ประธานสภาเทศบาลต าบลแม่สะเรียง ปลัดเทศบาลต าบลแม่สะเรียง ที่มีความเข้าใจ
ในการท างานกับชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยท างานร่วมกับองค์กรภาคีในพ้ืนที่ เช่น ผกก.สภ. 
แม่สะเรียง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน ทั้ง ๙ ชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ ชมรม อสม. 
กลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ 

มีการใช้เครื่องมือจากองค์กรที่สนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ท าบันทึก
ข้อตกลง MOU ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพชุมชน ผู้สูงอายุ ฉบับที่ ๑ ธรรมนูญสุขภาพชุมชน
อยู่ดีมีสุข ธรรมนูญสุขภาพ เทศบาลต าบลแม่สะเรียง ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพตนเอง สุขอนามัยของครอบครัว สุขภาวะชุมชน เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สู่นิสัย
การรักสุขภาพ ร่วมกันพัฒนามรดกทางธรรมชาติ และมรดกทางประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่
อย่างยั่งยืน สร้างสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ โดยอาศัยพ้ืนฐานทางจริยธรรม คุณธรรม หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เทศบาลต าบลแม่สะเรียงเป็นต าบลแห่งสุขภาวะและสุขภาพดีถ้วนหน้า
ตลอดปี ๒๕๖๒ และบรรลุสู่เป้าหมาย ชุมชน อยู่ดีมีสุข ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีตลอดไป 

กิจกรรมเด่น ได้แก่โครงการ STC Service to care ซึ่งทาง สปสช. สนับสนุน 
โดยทีมงานท าได้ดีมาก เป็นตัวอย่าง เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพิจารณาตัดสินใจ  
เกิดความโปร่งใส และทีมท้องถิ่นก็จัดทีมงานแบบบูรณาการของท้องถิ่นเอง ไม่ต่างคนต่างท า 
เป็นทีม STC ท าให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน 

ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองค าด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนปี ๒๕๕๙ บริหารงานโดยให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับภารกิจ ๓ ประการ ได้แก่ 
(๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากพ้ืนที่ยังคงประสบภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง 
และเกิดความเสียหายต่อทั้งประชาชน ชุมชน และสังคม เทศบาลจึงอาศัยการเชื่อมโยงภาคี
เครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ให้เป็นพลังในการต่อสู้กับภัยธรรมชาติ (๒) ด้าน
วัฒนธรรม เทศบาลประสานและเชื่อมโยงประชาชน ชุมชน โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่  
ด้วยการสร้างความสัมพันธ์แบบพ่ีน้องให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนที่มีความแตกต่างทางอายุ เพศ 
ศาสนา เชื้อชาติ และวัฒนธรรม และปลูกฝังให้ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกันในการรักษาวัฒนธรรม
อันดีงามไว้ และ (๓) ด้านสิ่งแวดล้อม ปริมาณขยะในพื้นที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว จะต้องใช้วิธีการ
ประสานและเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (สาธารณสุข) ภาควิชาการ 
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(วิทยาลัยชุมชน และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่) และภาคประชาชน (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.  
และประชาชน) ให้ร่วมกันบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ 

(๓) ต าบลเกาะคา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง : ต าบลสุขภาวะ เมืองน่าอยู่ 
กลไกส าคัญคือ น.ส.เพ็ญภัค  รัตนค าฟู นายก อบต.เกาะคา และทีมงาน มีเป้าหมายมุ่งสร้าง
เมืองน่าอยู่ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ด้วยการขับเคลื่อน “โครงการ 
ร่วมสร้างเมืองน่าอยู่ด้วยพลังเครือข่ายท้องถิ่น” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมุ่งไปที่การมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ สร้างจิตส านึกสาธารณะร่วมกันของคนในชุมชน ท าให้ทุกคน
รู้สึกเป็นเจ้าของท้องถิ่น ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญที่ท าให้การสร้างเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

ตัวอย่างโครงการ “ต้นแบบต าบลสุขภาวะ” เทศบาลต าบลเกาะคา 
เป็นต้นแบบการเรียนรู้ คือการเป็นเมืองน่าอยู่ใน ๔ มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจคือการที่คนมีงานท า 
ด้านสังคมคือคนมีความเอื้ออาทรเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ด้านการเมืองคือคนมีส่วนร่วม
เป็นเจ้าของหรือที่เรียกว่าการเมืองภาคพลเมือง และด้านสิ่งแวดล้อมคือการเป็นต้นแบบในการ
จัดการขยะ ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน  
แต่การจะท าให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ได้จะต้องสร้างการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นล าดับแรก 

ได้รับรางวลัพระปกเกล้าทองค า ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ปี ๒๕๕๕ และปี ๒๕๕๙ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง
แก่ประชาชนทุกระดับเพ่ือมุ่งสู่สังคมประชาธิปไตย โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
จึงมุ่งเน้นการบริการโดยยึดความพึงพอใจสูงสุดของประชาชนเป็นส าคัญด้วยการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ และร่วม
ด าเนินงาน รวมทั้งร่วมตรวจสอบการท างานของเทศบาล ท าให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความโปร่งใสและไม่มีปัญหาการทุจริต โดยจัดให้มีระบบการพัฒนาท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ มากถึง 
๖ ระบบ ได้แก่ (๑ ) ระบบส่งเสริมการเรียนรู้และเปิดพ้ืนที่สร้างสรรค์เพ่ือชุมชน อาทิ  
ศูนย์เรียนรู้ในทุกชุมชน ศูนย์กีฬาเทศบาล ฯลฯ (๒) ระบบสุขภาพชุมชน : สุขภาพกาย ใจ  
และปัญญา อาทิ ศูนย์อาหารเพ่ือสุขภาพ อาสาสมัครดูแลสุขภาพ ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียน
ผู้สูงอายุ ฯลฯ (๓) ระบบการจัดการสังคม คือ การสร้างจิตอาสาให้ดูแลชุมชน อาทิ เครือข่าย
คุ้มครองเด็ก ศูนย์พัฒนาครอบครัว คณะกรรมการพัฒนาสตรี ศูนย์รับแจ้งเหตเุด็กและสตร ีฯลฯ 
(๔) ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ กลุ่มจุมสะหรีเกาะคา กลุ่มดนตรีพื้นเมือง กลุ่มกลองปะหลดปลด 
กลุ่มงานหัตถกรรมผู้สูงอายุ กลุ่มท าบายศรี ฯลฯ (๕) ระบบเศรษฐกิจชุมชน มุ่งส่งเสริมให้คน 
ในชุมชนมีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเอง และหากมีก าไรให้แบ่งส่วนหนึ่งเป็นสวัสดิการสังคม อาทิ 
เครือข่ายกลุ่มอาชีพ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มผ้ามัดย้อม กลุ่มข้าวแต๋น ฯลฯ (๖) ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ อาทิ การคัดแยกขยะ ธนาคารขยะ กลุ่มเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือก าจัด
ขยะเปียก ศูนย์เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ตู้เย็นในสวน กลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
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(๔) ต าบลล าประดา อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร : ล าประดา ต าบล
จัดการตนเอง : ปัญหาของคนล าประดา คนล าประดาต้องแก้ไขเอง มีการประกาศธรรมนูญ
ต าบลล าประดา พร้อมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ต าบลล าประดาเป็นต าบลพ้ืนที่รูปธรรม 
ต าบลจัดการตนเอง โดยมีแผนพัฒนาต าบลที่จัดท าขึ้นระหวา่ง อบต.ล าประดาร่วมกับประชาชน 
ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนเรื่องต าบลจัดการตนเองจาก พอช. มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

กลไกการท างานระดับนายอ าเภอและ อบต. และขบวนสภาองค์กรชุมชน 
ท างานร่วมกันได้ดโีดยนายพยนต ์ อัศวพิชยนต ์นายอ าเภอ, นายประวิตร  ประวัติเมือง ปลัดจังหวัด, 
นายธีรพงษ์  พร้อมพอชื่นบุญ ผู้จัดการส านักงานภาคเหนือตอนล่าง พอช., ประชาชนในพ้ืนที่ 
นายปัณณพัฒน์  ยกแก้ว ประธานเวทีวาระประชาชนต าบลจัดการตนเอง 

มีหลักคิดส าคัญคือ “ปัญหาของคนล าประดา คนล าประดาต้องแก้ไขเอง 
ไม่รอความช่วยเหลือจากภายนอก” จึงลุกขึ้นมาจัดการตนเอง ในปี ๒๕๕๖ เกิดเวทีวาระ
ประชาชน เริ่มท าต าบลจัดการตนเอง จากการถอดบทเรียนของเครือข่ายวิชาการ อบต. ถึงเวลา
ด าเนินการต าบลจัดการตนเองล าประดาเป็นต าบลที่มีการจัดการทรัพยากรของต าบลด้านทุน 
คน และความรู้ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งประชาชน ท้องถิ่น ท้องที่ และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการจัดการน้ า
โดยชุมชน จัดท าแผนที่ทางเดินน้ าและแผนการบริหารจัดการน้ าของชุมชนจัดการตนเอง  
ในปัญหาสังคมสูงอายุ มีวิทยาลัยผู้สูงอายุ ใช้หลักผู้สูงอายุต้องไม่เป็นภาระสังคม พ่ึงพาตนเองได้ 
โดยพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมสุขภาพ จัดการตนเองปัญหาด้านเศรษฐกิจ การรวมกลุ่มของแม่บ้าน
ท าขนมพื้นบ้าน โดยใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น การท าตุ๊กตาเปเปอร์จากกระดาษ 

(๕) ต าบลคอรุม อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการน าของนายก 
อบต.คอรุม และทีมงานท้องถิ่นที่เข้มแข็ง ท างานร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ รพ.พิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และสภาองค์กรชุมชน เน้นท างานแบบมีส่วนร่วม 
กับองค์กรภายในและภายนอก มีการเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพรองรับสังคมสูงวัย ต าบลคอรุม 
และก าลังเคลื่อนธรรมนูญให้เป็นรูปธรรม มีการใช้แผนสุขภาวะชุมชนของ สสส.  ในการเป็น
ต าบลสุขภาวะเป็นตัวขับเคลื่อนตามหลัก ๓ สร้าง คือ (๑) สร้างระบบในการจัดการสุขภาวะ
ชุมชน (๒) สร้างความรู้ ชุดข้อมูลและคู่มือต่าง ๆ (๓) สร้างคน คือพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ในพ้ืนที่ เป็นการล้อมรั้วชุมชน คือสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนท้องถิ่นได้มีองค์ความรู้ มีทางเลือก
และมีความพร้อมร่วมปกป้องและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 

จุดเด่นคือ มีสถาบันการศึกษาคือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นฝ่าย
วิชาการมาช่วยด้านการจัดการความรู้ จัดการข้อมูลและพัฒนาศักยภาพคนในพื้นที่ ท าให้มีการ
ใช้ความรู้ในการท างาน 

(๖) ต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ : คนสายล าโพง 
ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต รองรับสังคมสูงวัย โดยการน าของ นายก อบต.สายล าโพง ทีมงาน
ท้องถิ่น ร่วมกับสภาองค์กรชุมชน เครือข่ายภาคประชาสังคม ชมรมผู้สูงอายุที่ เข้มแข็ง 
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คณะกรรมการการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุต าบลสายล าโพง ขับเคลื่อนธรรมนูญ
ผู้สูงอายุสายล าโพง คนสายล าโพงขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตรองรับสังคมสูงวัย 

มีหน่วยงานสนับสนุนจากภายนอก เช่น ประชาสังคมจังหวัดนครสวรรค์  
สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์ สปสช. สสส. มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครสวรรค์ มาหนุนเสริม
อย่างมีพลัง ท้องถิ่น และชมรมผู้สูงอายุ มีความมุ่งมั่นตั้งใจเคลื่อนระบบ กลไก รองรับสังคมสูงวัย
ของต าบลสายล าโพง ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ร่วมกับส านักประสานงานสนับสนุนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย (สปสว.)  

๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๖ แห่ง 
(๑) ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี : ช่างชุมชน

ที่บุ่งหวาย รองรับสังคมสูงวัย โดยการน าของ นายสมบูรณ์  โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุ่งหวาย ร่วมกับ ทีมงาน อบต.บุ่งหวาย ผอ.รพ.สต. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นักบริบาล  
อสม. ช่างชุมชน และชาวบ้านในพ้ืนที่ เป็นกลไกที่เข้มแข็ง ประสานงานกับองค์กรภายนอก เช่น 
นายอ าเภอวารินช าราบ พัฒนาการอ าเภอวาริน สกสว. สปสว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มูลนิธิ
ประชาสังคม อุบลราชธานี และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เน้นการท างานกับทุกภาคส่วน
แบบมีส่วนร่วม 

อบต.บุ่งหวาย ก้าวสู่ต าบลปลอดบุหรี่ต้นแบบ ด้วยมาตรการควบคุม
ยาสูบที่เป็นรูปธรรม มีคณะท างานโครงการ “สานพลังชุมชนต าบลบุ่งหวายปลอดบุหรี่” 
ขับเคลื่อนจนเกิดมติและมาตรการจากประชาคมให้ต าบลบุ่งหวายปลอดบุหรี่ ร้อยละ ๑๐๐  
ตามมาตรการเขตปลอดบุหรี่ในพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เกิดการรวมตัวของช่างชุมชน ประมาณ ๓๐ คน ผ่านการอบรมด้านการ
ออกแบบเพ่ือความปลอดภัยให้กับอาสาสมัครช่างชุมชน โดยวิทยากรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จนมีความเข้าใจในการออกแบบ ปรับปรุงบ้านส าหรับผู้สูงอายุ  
และผู้พิการ เป็นบ้านตัวอย่างส าหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ช่วยกันผนึกก าลังทั้งแรงกาย แรงใจ 
แรงทุนทรัพย์ หวังช่วยเพ่ือนบ้านผู้ยากไร้ ขาดโอกาส ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการปฏิบัติการ
ของโครงการวิจัยการเตรียมความพร้อมของชุมชนกึ่งเมืองเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย : กรณีศึกษา
ชุมชนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
ต าบลบุ่งหวาย ในชื่อ “ขัวฮักขัวแพง” อีกหนึ่งแนวทางการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย
ด้านเศรษฐกิจของชุมชนต าบลบุ่งหวาย ผลส าเร็จที่เกิดขึ้น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ ด้อยโอกาส 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เครือข่ายช่างชุมชนก าลังขยายไปเต็มพ้ืนที่ต าบลบุ่งหวาย และต าบล
ใกล้เคียงอย่างต าบลโนนโหนน ภาคเอกชนให้การสนับสนุนทั้งอุปกรณ์และงบประมาณ  
ด้วยรูปธรรมที่เกิดขึ้น ชุมชนร่วมแรงร่วมใจ ท้องถิ่นให้การสนับสนุน จนเกิดกองทุนช่างชุมชน 
รองรับสังคมสูงวัย ระดมทุนกันเองเพ่ือน าไปใช้จ่ายในการปรับปรุงบ้าน ขณะนี้ปรับปรุง 
หลังที่ ๑๑ แล้ว และเป็นแหล่งเรียนรู้การด าเนินงานช่างชุมชน พบว่ามีแนวโน้มขยายผล 
ไปต าบลอื่นของอ าเภอวารินช าราบ 
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(๒) ต าบลเสี้ยว อ าเภอเมือง จังหวัดเลย : ต าบลสุขภาวะเสี้ยว น าโดย
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสี้ยว ร่วมกับก านันโชค ประธานสภาองค์กรชุมชนต าบลเสี้ ยว  
ร่วมกับหน่วยงานองค์กรและชุมชน ขับเคลื่อนงานพัฒนาในชุมชน  

งานเด่น ที่เป็นการท างานร่วมกันของกลไกในพ้ืนที่ ได้แก่ การจัดท าธรรมนูญ
พ้ืนที่ต าบลเสี้ยว ที่สนับสนุนโดย สช. โครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรม 
เพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของภาคี
เครือข่ายจาก ๔ จังหวัด มีจังหวัดเลย ขอนแก่น เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก เป็นพ้ืนที่ในความ
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพ่ือสุขภาว ะ  
จัดอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ ๖ หลักสูตร ให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นักวิชาการเกษตร ผู้รับผิดชอบของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
และแกนน าเกษตรกร และร่วมกันปฏิบัติการขับเคลื่อนในพ้ืนที่และสนับสนุนงบประมาณ
ขับเคลื่อนงานภาคการเกษตรในพ้ืนที่เพ่ือสร้างการเรียนรู้ขยายผลร่วมกันติดตามประเมินผล 

(๓) ต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : จากคนต่างถิ่น 
มาหลอมรวมที่แก้งแก แก้งแก เป็นพ้ืนที่ที่มีกลุ่มคนต่างถิ่นและคนจากนอกชุมชนเข้ามา
ค่อนข้างมาก โดยการน าของ อบต.แก้งแก ท างานร่วมกับหน่วยงาน องค์กรในพื้นที่ และองค์กร
สนับสนุน เช่น สช. สสส. สปสช. ท าให้เกิดการยอมรับของคนในชุมชน ความร่วมมือจึงเกิดขึ้น 
โดยท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น การมีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าธรรมนูญ
สุขภาพต าบลแก้งแก โดยนายก อบต. ใช้งบประมาณจากกองทุนสุขภาพต าบล เกิดกระบวนการ
ท างานร่วมกันของหลายฝ่ายจนได้ธรรมนูญสุขภาพต าบล 

ขณะเดียวกัน การรับการสนับสนุนจาก สสส. ในการพัฒนาโรงเรียน
เด็กปฐมวัย โดยมีนายทองค า  สิทธิโชติ ผู้อ านวยการกองการศึกษา อบต.แก้งแก เป็นแกนน า 
เพ่ือดูแลเด็กเล็กในแก้งแก การท างานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ท าให้เกิดมาตรการเฝ้าระวัง
อย่างเคร่งครัด เด็กปฐมวัยในแก้งแก มี ๒๒๒ คน และ มีครู ๑๐ คน ใน ๑๐ หมู่บ้าน จึงมีการ
มอบหมายให้ครู ท าหน้าที่เข้าไปในติดตามสถานะของเด็กเล็กในพ้ืนที่ พร้อมแจกอาหารให้ ๑ คน 
ต่อ ๑ หมู่บ้าน กระจายกันไปตามพื้นที่ 

“เราจัดเตรียมอาหารหน่ึงมื้อแต่อิ่มส าหรับสองคน ส่วนเรื่องนม 
ตั้งแต่ก่อนมีโควิด ทางศูนย์ฯ ได้จัดการเรื่องแจกจ่ายนมกล่องให้แก่เด็กทุกครัวเรือนแล้ว 
ก่อนจะแจกอีกรอบหลังรัฐประกาศ เด็กจึงไม่ขาดช่วงในการรับนม” 

(๔) ต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : กุดหว้า จากฐาน
ทุนทางวัฒนธรรม สู่การบูรณาการงานพัฒนา เพ่ือต าบลเข้มแข็ง โดยการน าของ สภาองค์กร
ชุมชน ร่วมกับ นายก อบต. และภาคีเครือข่าย โดยมีจุดแข็งของต าบลกุดหว้า ที่มีต้นทุน  
ทางวัฒนธรรมของคนผู้ไท ที่สืบทอดสานต่อวิถีขนบประเพณีที่เป็นแกนหลักอันส าคัญ สะท้อน
ได้จากภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์ การแต่งกายอันโดดเด่นมีอัตลักษณ์ การยึดโยงความสัมพันธ์
และการอยู่ร่วมกันอย่างสมานสามัคคี การรักษาประเพณีตามฮีตคอง เป็นฐานทุนอันส าคัญ  
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จนน าไปสู่การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน การรวมกลุ่มองค์กรชุมชนในมิติต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การท ามาหากิน การรักษาขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณี สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่สะท้อนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเรื่อง
งานหัตถกรรมผ่านงานบุญมาลัยไม้ไผ่ การทอผ้า เสื้อเย็บจักรปักมือ ประเพณีงานบุญบั้งไฟ 
ตะไลล้านที่ขึ้นชื่อ การท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมชาวผู้ ไทที่บ้านโคกโก่ง การมีสถาบันการเงิน
โดยชุมชนของกลุ่มต่าง ๆ กลุ่มอาชีพเสริมที่หลากหลาย การท าเกษตรด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์  

สภาองค์กรชุมชนต าบลกุดหว้าท าหน้าที่ประสานงานเชื่อมโยงหน่วยงานภาคี
ที่เกี่ยวข้องในการท างาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาฬสินธุ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนส านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กรมป่าไม้ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอกุฉินารายณ์ 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
โดยมีตัวอย่างของการท างานร่วมกัน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้ามีบทบาทเข้าไป
สนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนในพ้ืนที่ ประสานงานของบประมาณ 
หรือจัดท าโครงการมาช่วยสนับสนุนพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน 

เทศบาลต าบลกุดหว้า เดินหน้าสร้างต้นแบบ “บุญบั้งไฟปลอดเหล้า” 
โดยการสนับสนุนจาก สสส. คนในท้องถิ่นตื่นตัวร่วมปกป้องพิธีขอฝนอันศักดิ์สิทธิ์จากน้ าเมา 
พร้อมสร้างค่านิยมที่ดีงามให้แก่เด็กเยาวชน โดยมีหน่วยงานเข้าร่วม ประกอบด้วย เทศบาล
ต าบลกุดหว้า อบต.กุดหว้า บริษัทไทยน้ าทิพย์จ ากัด หน่วยงานราชการ สถานศึกษา เครือข่าย
องค์กรงดเหล้า และส านักงานกองทุนสนับสนนุการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) ประเพณีบุญบั้งไฟ 
เป็นประเพณีที่มีความส าคัญต่อชาวอีสานที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษจนมาถึงปัจจุบัน 
เพราะชาวอีสานส่วนใหญ่เชื่อว่า ประเพณีนี้จะน ามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของฟ้าฝน ข้า วปลา
อาหาร พืชพันธุ์ธัญญาหารงอกงาม และน ามาซึ่งความผาสุกสนุกสนานรื่นเริง ท าให้ชีวิต 
มีความหวังเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ใกล้ตัว นอกจากนี้ ยังมีส่วนช่วยสานความสัมพันธ์ของคน 
ในครอบครัวและชุมชนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นงานที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรัก  
ความเอื้ออาทรต่อกัน มีความสามัคคีกลมเกลียว มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน และเปิดโอกาส
ให้แต่ละชุมชนได้แสดงออกถึงวัฒนธรรมของตนเอง อาทิ วิถีชีวิต ภาษาพูด การแต่งกาย จารีต 
ประเพณี เป็นต้น  

(๕) ต าบลดอนเมย อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ : 
ต้นแบบ ๓ ดี อ านาจเจริญ (คนดี สุขภาพดี รายได้ดี) ยกระดับความเป็นอยู่ประชาชน 
นอกจากเป็นจังหวัดแรกที่เคลื่อนเรื่อง ธรรมนูญประชาชนคนอ านาจ ส าเร็จเมื่อปี ๒๕๕๕ โดยการ
สนับสนุนจาก พอช. ขบวนสภาองค์กรชุมชน ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยราชการภายในจังหวัด 
และ สช. สสส. โดยการมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกต าบล มีการเคลื่อนงานเพ่ือการพัฒนาชุมชน
มาโดยตลอด 
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ล่าสุดเป็นจังหวัดน าร่องในการด าเนินงานตามแบบคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่ท า MOU ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีตัวชี้วัด ๓ หมวด ๒๑ ตัวชี้วัด ด าเนินการครอบคลุม 
ทั้ง ๗ อ าเภอ น าร่องอ าเภอละ ๒ หมู่บ้าน ยกเว้นอ าเภอเมือง ๔ หมู่บ้าน รวม ๑๖ หมู่บ้าน  
ซึ่งผ่านการประเมินรับรองท าดี ท าได้ เป็นรูปแบบการพัฒนาของคนอ านาจเจริญ ให้อยู่อย่าง  
สุขสบายดี สุขภาพดี รายได้ดี ท าท้องถิ่นและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ยกระดับและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน โดยให้ความส าคัญของการพัฒนาคนและสังคมเป็นยุทธศาสตร์ คือการ
พัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม สู่ผลส าเร็จของโครงการ ๓ ดี นั่นเอง 

กลไกส าคัญ น าโดยคณะกรรมการ พชอ. นายอ าเภอ นายก อบต. 
ผู้แทนสภาองค์กรชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน หน่วยงานภายนอกที่สนับสนุน ได้แก่ 
สสส. สช. พอช. ม.มหิดล (ฝ่ายวิชาการ) 

(๖) ต าบลค าพอุง อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด : จากฐานทรัพยากร  
สู่การท่องเที่ยวชุมชน สร้างเศรษฐกิจให้กับคนค าพอุง โดยการน าของสภาองค์กรชุมชนต าบล
เป็นหลัก เกิดจากการรวมตัวของชุมชนที่เล็งเห็นถึงความส าคัญของการรวมกลุ่มรวมตัวกัน 
เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนตนเอง จึงได้มีการเชื่อมโยงกลุ่ม/องค์กรชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่จ านวน 
๑๓ องค์กร จัดตั้งสภาองค์กรชุมชน เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

สภาองค์กรชุมชนต าบลมีบทบาทส าคัญและเป็นเครื่องมือที่เป็นทางการ
ในการแก้ปัญหาบนฐานความร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง มีความพยายาม 
ในการเชื่อมโยงศักยภาพกลุ่มองค์กรชุมชนต่าง ๆ มาร่วมกันก าหนดเป้าหมายพัฒนาต าบล  
เกิดกองทุนสวัสดิการชุมชน มีการส ารวจข้อมูลปัญหาน ามาวิเคราะห์และค้นหาแนวทางในการ
ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนจากการเชื่อมโยงกลุ่มองค์กรชุมชน ผ่านเวทีเรียนรู้สรุปบทเรียน
ลองผิดลองถูกรว่มกันระหว่างชมุชนท้องถิ่น หน่วยงานในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์ของชุมชน
ชี้ให้เห็นว่า สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของต าบลค าพอุงเป็นที่ภูเขา สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้ไม่กี่ชนิด 
เช่น ข้าวโพด ยางพารา ฯลฯ ชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละวันจึงขึ้นอยู่กับราคาผลิตทางการเกษตร
เป็นหลัก หากปีไหนราคาดี ก็ไม่มีปัญหาไม่ต้องไปท างานต่างถิ่น แต่หากปีไหนราคาตกต่ า  
ก็ต้องไปหาเลี้ยงชีพในต่างถิ่น 

การน าข้อมูลปัญหาความต้องการมาวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดแนวทาง 
การพัฒนาของคนในต าบล ได้จุดประกายความคิดที่จะสร้างรายได้ บนวิถีชีวิตความพอเพียง
จากการด ารงชีพของคนในชุมชน คือ การน าเอาความโดดเด่นของสภาพพ้ืนที่และการอนุรักษ์
ธรรมชาติ ตลอดจนการรวมกลุ่มของชุมชน เข้าไปปรึกษาหารือการท างานร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลค าพอุง สภาวัฒนธรรมต าบล องค์กรอาสาพิทักษ์ป่า (ดงแม่เผด) จนกระทั่ง
ริเริ่มแนวคิดการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยชุมชนขึ้น และน าวัฒนธรรมงานประเพณี
ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตทั้งด้านการอยู่การกินแบบคนอีสานพ้ืนเมือง ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ของต าบลค าพอุง ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนต าบลค าพอุง สภาวัฒนธรรมต าบล 
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องค์กรอาสาพิทักษ์ป่า (ดงแม่เผด) พัฒนาชุมชน ในการช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาในการท างาน
สภาองค์กรชุมชนต าบลค าพอุง ต าบลค าพอุงคิดร่วมกันเป็นแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่องท าให้
ชุมชนเกิดการวางแผนชีวิตเพ่ือพ่ึงพาตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ เชื่อม โยง
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของการพัฒนาต าบลค าพอุง ประกอบด้วย 
(๑) ผู้น า ทีมงาน มีวิสัยทัศน์ มีความสามัคคี ในการพัฒนาต าบล (๒) มีแผนการด าเนินงานชัดเจน 
และมีการขับเคลื่อนแผนที่วางไว้ (๓) การมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีการพัฒนา (๔) กลุ่ม 
องค์กร เข้มแข็ง มีศักยภาพสามารถพ่ึงตนเองได้ (๕) มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ท าให้มี
ความสัมพันธ์กันเป็นสม่ าเสมอ (๖) มีวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (๗) การด าเนินกิจกรรม 
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม (๘) การใช้หลักวิถีประชาธิปไตยในการบริหารจัดการ
อย่างทั่วถึง (ของแจก) ความเป็นธรรม (๙) ต าบลให้ความร่วมมือกับทางราชการ (๑๐) นโยบาย
ในการรักษามาตรฐานต าบลเศรษฐกิจพอเพียง (๑๑) การมีเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศกพ.) (๑๒) การศึกษาดูงานจากที่อื่น 

๓) ภาคใต้ จ านวน ๕ แห่ง 
(๑) ต าบลเขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช : เขาแก้ว : จัดการตนเอง

โดยยึดหลักการเอาข้อเท็จจริงของชุมชนเป็นตัวตั้ง เขาแก้ว เป็นตัวอย่างของชุมชนท้องถิ่น 
ที่ผู้คนจัดการปัญหาของตนเองโดยยึดหลักการเอาข้อเท็จจริงของชุมชนเป็นที่ตั้งในการพัฒนา 
ประชาชนส่วนใหญ่ของต าบลเขาแก้ว ประกอบอาชีพเกษตรสวนยางพารา สวนผลไม้ มีการ
ส่งเสริมจากนโยบายรัฐให้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ คนในชุมชนจึงหันมาปลูก “ยางพารา” 
รวมทั้งพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ ต้องพ่ึงปุ๋ย สารเคมี และเครื่องจักรเป็นหลัก จนท าให้เกิดผลกระทบ
หลายด้าน 

กลไกส าคัญในการเคลื่อนงานพัฒนา คือ สภาองค์กรชุมชนต าบล  
และกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล เป็นพ้ืนที่กลางของการปรึกษาหารือ ถกปัญหา ร่วมคิด  
ร่วมวางแผน โดยมีการท างานร่วมกับทาง อบต. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. โรงเรียนในชุมชน
เป็นอย่างดี 

จุดเด่นคือมีการท าข้อมูลของคนในต าบลตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ มีการเรียนรู้ 
ถกปัญหาและหาทางแก้ไข พบว่ารายได้ไม่พอกับรายจ่าย ยางราคาไม่ดี มีหนี้สิน ท าให้ต้องออกไป
ท างานนอกบ้าน เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว กองทุน
สวัสดิการชุมชน และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องได้มีมติว่าให้มีสถาบันการเงินชุมชน เพ่ือตอบโจทย์
ชุมชนเรื่องการแก้ปัญหาด้านหนี้สิน ด้านอาชีพ และกลุ่มอาชีพในต าบล โดยให้กู้ดอกเบี้ยต่ า 
สภาองค์กรชุมชนต าบลเขาแก้วด าเนินกิจกรรมเชื่อมโยง กลุ่ม องค์กรชุมชน ในการบูรณาการ
ทุนในชุมชน จนเกิดสวนสร้างบุญตลาดชุมชน และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เชื่อมโยงกับสถาบันการเงินน ามาสู่การออมต้นไม้เติมสีเขียวให้เขาแก้วเพ่ือเป็นบ านาญชีวิต 
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ข้อสรุปส าคัญที่ได้คือ เขาแก้วต้องเป็นชุมชนจัดการตนเองในทุกเรื่องทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ เป็นต้น 

“เขาแก้วจัดการตนเองโดยยึดหลักการเอาข้อเท็จจริงของชุมชน 
เป็นตัวตั้ง ชาวบ้านชุมชนต้องตระหนักในปัญหาที่พวกเขาประสบอยู่โดยเชื่อว่าปัญหา
เหล่าน้ันพวกเขาสามารถจัดการได้ด้วยตนเองด้วยการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดรับชอบ 
ผ่านกระบวนเรียนรู้และการมีส่วนร่วม...” 

(๒) ต าบลบางมะพร้าว อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร : สภาองค์กรชุมชน
น าท าธนาคารต้นไม้ น าโดยประธานสภาองค์กรชุมชน ร่วมกับประชาสังคม ท้องถิ่น  
ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวดัชุมพร ส านักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.) 
สสส. กองทุนพัฒนาสังคมจังหวัดชุมพร มีการบูรณาการงานของภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ภาครัฐ
ร่วมกับพัฒนาชุมชน ส านักงานจังหวัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับส านักงานพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร เคลื่อนงาน “ตนชุมพรไม่ทอดทิ้งกัน” โดยจัดท า
ธรรมนูญพ้ืนที่ ท าเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนเมื่อปี ๒๕๕๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สภาองค์กรชุมชน
เคลื่อนธนาคารต้นไม้ เพื่อรองรับสังคมสูงวัย 

(๓) ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยการน าของ นายก อบต.
กันตังใต้ ท างานร่วมกับโรงพยาบาลกันตัง ภาคีเครือข่าย สภาองค์กรชุมชน โดยการสนับสนุน
จากสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง มีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง วิทยาลัยการสาธารณสุข  
สิรินธรจังหวัดตรัง รวมทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง ในฐานะฝ่ายวิชาการ 

กลไกการท างาน จัดตามประเด็นที่จะเคลื่อน เช่น การจัดท าธรรมนูญ
สุขภาพอ าเภอกันตัง จะมีโรงพยาบาลกันตังเป็นแกนหลัก ร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพ 
อ าเภอกันตัง ประกอบด้วยโรงพยาบาลกันตัง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกันตัง สถานีอนามัย
ในพ้ืนที่อ าเภอกันตัง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกันตัง มีแนวคิดร่วมกันที่จะสร้าง 
คุณภาพชีวิตของประชาชน ตามแนวคิดสุขภาพองค์รวมทางด้านทางกาย ทางจิต ทางปัญญา  
ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือต้องการความพร้อม 
ของประชาชน ชุมชน ในการดูแลสุขภาพทางกาย ทางปัญญา ให้กับชุมชนและประชาชนในชุมชน 

ประเด็นการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย รองรับสังคมสูงวัย  
มีกลไกการท างานที่น าโดย นายก อบต. วัด และประชาสังคม ท าความเข้าใจเรื่องสังคมสูงวัย 
ก่อนจะลงไปท างานจริง 

(๔) ต าบลนาชุมเห็ด อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง กลไกส าคัญคือ อบต.
นาชุมเห็ด เป็นแกนน า ร่วมกับสภาองค์กรชุมชน แกนน าชมรมผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข 
สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง คณะอนุกรรมการจัดท าธรรมนูญสุขภาพระดับพ้ืนที่ วิทยาลัย  
การสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง  
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มีการพัฒนาประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพรองรับสังคมสูงวัยในปี ๒๕๖๐ 
ขับเคลื่อนสร้างสุขภาพของคนในต าบล ใช้กระบวนการพูดคุยช่วยกันร่วมกันระดมสถานการณ์
ผู้สูงอายุในต าบล ที่พบว่าปัจจุบันมีประชากรผู้สูงอายุจ านวน ๑,๓๒๑ คน มีปัญหาทั้งที่อยู่อาศัย 
ห้องน้ าที่ไม่ปลอดภัย ปัญหาสุขภาพกาย โรคเบาหวาน รายได้เลี้ยงชีพที่ไม่เพียงพอ ขาดผู้ดูแล 
ถูกทอดทิ้ง ปัญหาผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมเป็นคนหน้าเดิม การขาดกิจกรรมที่ต่อเนื่อง 
คณะท างานไม่เข้มแข็ง เป็นต้น ต าบลนาชุมเห็ดมีต้นทุนการท างานของพื้นที่ด้านงานที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อาทิ การมีโรงเรียนผู้สูงอายุ กองทุนสวัสดิการชุมชนที่มี  
เงินสะสมประมาณ ๑ ล้านบาท การมีศูนย์บริการคนพิการ ผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาครอบครัว 
หลายกิจกรรมโครงการเพ่ือแก้ปัญหาผู้สูงอายุถูกเตรียมไว้ โดยใช้งบประมาณกองทุนสุ ขภาพ
ต าบล ในวงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ขับเคลื่อนผ่านโรงเรียนผู้สูงอายุ แต่ยังไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากติดภัย COVID-๑๙ โจทย์ใหญ่แล้วถ้าจะมีการสนับสนุนโครงการฯ ของ Node Flagship 
Trang งบประมาณของ สสส. เติมเต็มงานเตรียมรองรับสังคมสูงวัย มีการพัฒนาฐานข้อมูล
เตรียมรองรับสังคมสูงวัย การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ การเยี่ยมบ้าน เพ่ือนช่วยเพ่ือน 
การค้นหาผู้สูงอายุต้นแบบ การส่งเสริมอาหารปลอดภัย 

(๕) ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล มีนายกเทศมนตรีต าบลก าแพง 
ที่เข้มแข็ง ประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้ดี ท างานร่วมกับทีมศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาล
ละงู ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตูแตหร า สภาองค์กรชุมชน ผู้น าศาสนา ทั้งพระ และโต๊ะอิหม่าม 
โดยไม่แบ่งแยกศาสนา ท าให้มีทีมงานที่เข้มแข็ง ท างานแบบมีส่วนร่วม 

นวัตกรรมที่สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใส
ผ่านการด าเนินงานที่ชื่อว่า “การสร้างความโปร่งใสอย่างมีส่วนร่วมในการพิจารณาสวัสดิการ
ส าหรับผู้ด้อยโอกาส” ตลอดจนมีการพัฒนาในกลุ่มกิจกรรมที่เข้มแข็งในเทศบาล จากชมรม
ผู้สูงอายุ กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยในฝ่ายพลเรือน จนได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองค า 
ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน ปี ๒๕๕๑ รางวัลพระปกเกล้าทองค า 
การเสริมสรา้งสันติสุขและความสมานฉันท์ ปี ๒๕๖๑ ใช้หลักการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เน้นให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนา ร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหา นวัตกรรมและการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
ได้แก่ สภาศาสนา ๓ กลุ่มชน ตลาดยิ้มยิ้ม ชุมชนกับการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาล
สัมพันธ์ “สืบสานภูมิปัญญาสมุนไพรเพ่ือชีวิต น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
อาหารในโรงเรียน และมีการพัฒนาศักยภาพผู้น าการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 
ต าบลก าแพง อ าเภอละงู  

๔) ภาคกลาง ๕ แห่ง 
(๑) ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : ต าบลเข้มแข็ง  

ราชสถิตย์โมเดล การน าของนายก อบต. ที่เข้มแข็ง เป็นนายกที่ท างานร่วมกับหน่วยงาน 
องค์กรอื่น ด้วยอัธยาศัยที่ดี พร้อมทั้งทีมงานท้องถิ่น ประสานการท างานกับหลายฝ่าย  
เช่น ต าบลสุขภาวะขับเคลื่อนประเด็นผู้สูงอายุ โดยการสนับสนุนของ สสส. เกิดขึ้นระหว่าง  
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๓ ฝ่าย ประกอบไปด้วยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์การ
บริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๔ แห่งโดยมีรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดอ่างทอง นายอ าเภอไชโย และประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ จัดท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือหนุนเสริมกลไกการพัฒนาคุณภาพ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 
เป้าหมายของโครงการคือการท าหน้าที่ เป็นกลไกเพ่ือหนุนเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ระดับอ าเภอ ให้เกิดรูปธรรมภายในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจะร่วมเป็น  
ก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การบริหารจัดการขยะ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การควบคุมการบริโภคยาสูบและสารเสพติด การควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร โดยเอาพ้ืนที่เป็นตัวตั้งให้มีการ
ด าเนินงานเชิงบูรณาการในพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชนท้องถิ่นอันน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของพลเมืองในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของตนเอง 

(๒) ต าบลดอนแสลง อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี : นวัตวิถี 
สร้างสุข คนกาญจน์ แบบมีส่วนร่วม โดยการน าของ นายก อบต.ดอนแสลง อ าเภอห้วยกระเจา 
ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชน ชมรมผู้สูงอายุหน่วยงานในชุมชนพ้ืนที่ และหน่วยงานภายนอก เช่น 
สช. สปสช. คณะกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพจังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ ๓ ปี 
“นวัตวิถี สร้างสุข คนกาญจน์ แบบมีส่วนร่วม” อย่างเป็นระบบ โดย สช. สนับสนุนการพัฒนา
และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และ ๒๕๖๐ ผ่านกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพรวม ๓ ประเด็น คือ (๑) การสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพ่ือการดูแล
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (๒) อาหารปลอดภัย (๓) การสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อการ
จัดการขยะ และในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นขาเคลื่อน คณะกรรมการบรหิารสมัชชาสุขภาพ 
บริหารงานโดยมีนายจักรกฤษ  โพธิ์แพงพุ่ม ประธานกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพจังหวัด
กาญจนบุรี เป็นผู้ด าเนินการได้ทบทวนรูปแบบการขับเคลื่อน โดยใช้เครื่องมือธรรมนูญชุมชน
ขับเคลื่อนน าร่องใน ๓ พ้ืนที่ คือ (๑) ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอพนมทวน (๒) ต าบลท่าเสา 
อ าเภอไทรโยค และ (๓) ต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยในปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ ขยายพ้ืนที่อีก ๓ พ้ืนที่ ได้แก่ (๑) ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา (๒) ต าบลท่ามะขาม 
อ าเภอเมือง และ (๓) บ้านรางจิก ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จึงครบรอบ
การประเมินผลการด าเนินงาน ๓ ป ี

(๓ ) ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  น าโดย 
นายสุวรรณวิชช์  เปรมปรีดิ์ เป็นนายก อบต.หนองโรง มีวิธีการบริหารงานโดยใช้ชุมชน 
เป็นกลไกช่วยขับเคลื่อน มี อบต. เป็นพ่ีเลี้ยง อบต.หนองโรง พาคนอยู่กับป่า บริหารจัดการ 
ด้วยวิธีจิตอาสารักษาป่าชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นจุดเริ่มต้นของการรวมตัวกันท าให้ “ป่าชุมชน
บ้านห้วย สะพานสามัคคี” เป็นพ้ืนที่ต้นแบบการดูแลรักษาป่าโดยชุมชน ก าหนดระเบียบในการ
ใช้พ้ืนที่ป่า ปัจจุบันมีคณะกรรมการ ๔๐ คน กลุ่มเยาวชน ประมาณ ๖๐ คน มีชาวบ้าน 
ในหมู่บ้านต่าง ๆ ร่วมดูแลรักษาป่าจนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ป่าชุมชนที่ส าคัญ
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ของจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับรางวัลธงพิทักษ์ป่ารักษาชีวิต ปี ๒๕๔๘ ได้รับรางวัล “ลูกโลก 
สีเขียว” ประเภทชุมชน (ชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคีใช้ป่าชุมชนเป็นสะพานสู่การพัฒนา 
แบบมีส่วนร่วม) และรางวัลประเภทกลุ่มเยาวชน (กลุ่มเยาวชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี พลั ง 
การอนุรักษ์ที่ขับขานผ่านบทเพลง) โดยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) สู่การท่องเที่ยวชุมชน 
การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนหรือท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.) ปัจจุบันมีแกนน าที่ผ่านการเรียนรู้และน าความรู้ต่าง ๆ ที่ได้มาพัฒนาต าบล  

นอกจากนี้ นายก อบต. ร่วมกับสภาองค์กรชุมชน รพ.สต. และชุมชน 
ท าการบูรณาการเพ่ือชุมชุนเข้มแข็ง ก าหนดเป้าหมาย “ต าบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น าการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศฯ ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ มีศูนย์กระจายสินค้าพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างยั่งยืน” 
กระบวนการจัดท าแผนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย แผนงานด้านเศรษฐกิจ แผนงาน
ด้านสังคม ประเพณีวัฒนธรรม แผนด้านสิ่งแวดล้อม แผนด้านสุขภาพ จากการบรูณาการ
แผนพัฒนาต าบลร่วมกัน หน่วยงานท้องถิ่นได้มีการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของขบวน
องค์กรชุมชนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

(๔) ต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี กลไกคณะกรรมการ
ระดับต าบล มาจากภาคส่วนต่าง ๆ และมีแนวคิดชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ผ่านการบูรณาการ
หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงานของต าบล ได้แก่ อบต. สสจ. สมัชชาสุขภาพ
จังหวัด สภาองค์กรชุมชน พอช. ปตท. ธนาคารออมสิน ธกส. สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สสส. สช. สปสช. ส านักงานพัฒนาชุมชน สถาบันพระปกเกล้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงขบวนองค์กรชุมชน 
และประชาสังคม จังหวัดปราจีนบุรี สนับสนุนการท างานของต าบล ทั้งเรื่องงบประมาณ  
องค์ความรู ้โดยยึดหลักใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งเน้นการพัฒนา แก้ไขปัญหาโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นแกนหลัก 

พ้ืนที่รูปธรรมต าบลบูรณาการเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง : มีการก่อตั้งกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์ เพ่ือสร้างแหล่งทุนชุมชนโดยการร่วมกันออมเงินเป็นทุนในการประกอบอาชีพ  
และแก้หนี้นอกระบบ จากนั้นได้ริเริม่บูรณาการเงิน ๑๔ หมู่บ้าน และบูรณาการทุนชุมชน มีการ
จัดระบบสวัสดิการให้แก่สมาชิกของต าบลดงขี้เหล็ก มีความหลากหลาย ด าเนินงานโดยกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบล “เน้นเรื่องพัฒนาคน ไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์ ออมเพ่ือช่วยเหลือดูแลกัน” 
ในกระบวนการวิจัยปัญหาค้นหาทางแก้ไขร่วมกันทุกหมู่บ้าน จัดท าแผงโซลาเซลล์ลอยน้ า   
แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ อ่างเก็บน้ าเขาชีวิตชีปิด จนสามารถจัดตั้ง “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ 
จัดการน้ าชุมชนตามแนวพระราชด าริ” 

มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาอาชีพและที่อยู่อาศัยของชุมชน เพ่ือสร้างเสริม
รายได้สร้างหลักประกันให้สมาชิกผู้เดือดร้อน เกิดการออมทรัพย์เพื่อที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย 
การพัฒนาอาชีพ สนับสนุนแปลงปลูกต้นไม้ประดับในชุมชน การปลูกผักสวนครัวบริเวณที่อยู่อาศัย 
และตลาดผักปลอดสารพิษจากครัวเรือน มีการส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ การปลูกพืช
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สมุนไพร เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพ่ิมช่องทางการตลาดแปรรูปผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค 

เชื่อมการท างานกับ สปสช. ได้ดี สามารถน าเงินกองทุนสุขภาพต าบล 
มาสนับสนุนงานสุขภาพ เช่น งานบริการทันตกรรมเชิงรุก ส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เชิงรุก
และการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา เป็นต้น 

(๕) ต าบลท่างาม อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี กลไกงานคณะท างาน
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่างาม เกิดนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง มีสวัสดิการชุมชน
สู่ธุรกิจเพ่ือสังคม เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของต าบล มีรูปแบบการจัดสวัสดิการเป็นการ
สร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิต ทั้งในลักษณะสิ่งของ เงินทุน น้ าใจ การช่วยเหลือเกื้อกูล 
สวัสดิการพ้ืนฐานตั้งแต่เกิดจนตาย นอกจากนี้ยังจัดสวัสดิการประกอบอาชีพในโครงการ 
“เกษตรกรรมยุคใหม่” มี Social Enterprise กิจการเพ่ือสังคม สู่การสร้างงาน สร้างรายได้ 
กองทุนสวัสดิการได้มีการขยับเข้ามาสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน 

พ้ืนที่รูปธรรมความส าเร็จ มีการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลท่างาม ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชนจากการได้รับสวัสดิการ
ด้านต่าง ๆ และยังเกิดการพัฒนาศักยภาพของคน สร้างการมีส่วนร่วม เกิดการจัดการตนเอง  
มีการประสานการท างานของ อบต.ท่างาม ท้องที่ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย สร้างผลงาน  
ที่ชัดเจนจนเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนสวัสดิการชุมชนของจังหวัดสิงห์บุรี เกิดนวัตกรรมทางสังคม 
ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย อาทิ นวัตกรรมรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี จากส านัก
นายกรัฐมนตร ีรางวัลผู้สร้างนวตักรรมท้องถิน่ดา้นสังคมสงเคราะห์ นอกจากนี้กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลท่างาม มีความพร้อมในการถ่ายทอดบทเรียน ประสบการณ์การสร้างการเรียนรู้ 
ให้บุคคลต่าง ๆ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน และเผยแพร่องค์ความรู้ของกองทุนสวัสดิการชุมชน  
ต าบลท่างามผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ผลงานทางวิชาการ สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขยายผลต่อ  
ในชุมชนอื่น ๆ ได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 
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๔.๓ ผลการศึกษาพื้นที่กรณีศึกษา ๔ แห่ง 
การศึกษาพ้ืนที่กรณีศกึษา ๔ แห่ง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการต าบลเข้มแข็ง

ที่ควรผลักดันในระดับนโยบายที่สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ปัจจุบัน  โดยมีหลักเกณฑ์
การพิจารณา คือ (๑) การกระจายใน ๔ ภูมิภาค (๒) มีกลไกหรือองค์กรการจัดการสานพลัง  
ตามแนวคิด “จตุพลัง” (๓) ค านึงถึงความหลากหลายของรูปแบบการจัดการต าบลเข้มแข็ง เช่น  
น าโดยท้องถิ่น น าโดยท้องที่ น าโดยส่วนราชการ หรือน าโดยภาคประชาชน (๔) มีความโดดเด่น  
หรือรูปธรรมความส าเร็จที่น่าสนใจ โดยมีพ้ืนที่เป้าหมาย ๔ ต าบล ได้แก่ (๑) ภาคเหนือ : ต าบลแม่ทา 
อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (๒) ภาคกลาง : ต าบลห้วยงู อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท  
(๓) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ต าบลเลยวังไสย์ อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย  และ (๔) ภาคใต้ : 
ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 

๔.๓.๑ วิธีการศึกษา  
๑) ก าหนดประเด็นการศึกษารูปแบบการจัดการต าบลเข้มแข็ง ตามแนวคิด 

“ระบบต าบลจัดการตนเอง” (Tambol self-management system) ในลักษณะการจัดการ
แบบหุ้นส่วน (Governance by Partnerships) ประกอบด้วย ๑๐ ประเด็นหลัก คือ (๑) หลักคิด
ส าคัญ (๒) ความมุ่งมั่น (๓) กลไกและองค์กร (๔) ระบบการจัดการ (๕) การจัดการคนและทุน
ทางสังคม (๖) การจัดการข้อมูลและเทคโนโลยี (๗) การจัดการเงินและทรัพยากร (๘) การสื่อสาร
และการเรียนรู้ (๙) การเชื่อมโยงและสนับสนุนจากภายนอก และ (๑๐) ความท้าทายและอุปสรรค 

๒) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร/สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นพ้ืนที่กรณีศึกษา และพาไปดูรูปธรรมความส าเร็จ  

จ านวน ๒ วัน โดยมีผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมเวทีจ านวนประมาณ ๑๕-๒๐ คน 
ประกอบด้วย (๑) แกนน าในพ้ืนที่ (ต าบล) ที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนต าบลเข้มแข็ง  
(จตุพลัง คือ ท้องที่ ท้องถิ่น ส่วนราชการ แกนน ากลุ่มองค์กรชุมชน) (๒) ผู้แทนองค์กรที่เป็นฝ่าย
สนับสนุนจากภายนอก และ (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะท างานโครงการ  

๔) วิเคราะห์รูปแบบการจัดการต าบลเข้มแข็ง พร้อมทั้งข้อค้นพบที่ส าคัญ  
๔.๓.๒ สรุปผลการศึกษา 

๑) กรณีศึกษาต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  
บริบทพ้ืนที่ ต าบลแม่ทา แบ่งเขตการปกครองเป็น ๘ หมู่บ้าน พ้ืนที่อยู่ในเขต

ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ทาและอุทยานแห่งชาติแม่ไคร้ เดิมทีเป็นชุมชนกะเหรี่ยงที่อพยพ  
มาอยู่บริเวณนี้ตั้งแต่ ๓๐๐ ปีมาแล้ว ต่อมาในปี ๒๕๓๓ จึงเริ่มมีชนเผ่าอื่น ๆ อพยพเข้ามามากขึ้น
เรื่อย ๆ และนิยมตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น้ าทาตลอดทั้งสายจนถึงปัจจุบัน ประชาชนมีอาชีพ
เกษตรกรรม ท านา สวน และพืชไร่ พัฒนาการส าคัญเกิดขึ้นภายหลังการเปิดสัมปทานป่าไม้
ในช่วงปี ๒๔๐๐-๒๕๐๐ ท าให้พื้นที่ป่าถูกท าลาย พร้อม ๆ กับนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการปลูกพืช
เศรษฐกิจ ใช้สารเคมี ใช้เครื่องจักรแทนการเอามื้อเอาแรง น ามาสู่ปัญหาการบุกรุก พ้ืนที่ป่า  
การขาดแคลนน้ า และภาวะหนี้สิน และการประกาศให้เป็นพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ฯ ท าให้การ  



- ๒๐๔ - 
 

ใช้ประโยชน์ที่ดินถูกจ ากัดสิทธิ์ น ามาสู่การเรียกร้องสิทธิของชุมชนในการจัดการดูแลป่า  
ในช่วงนี้เองที่มีผู้น าตามธรรมชาติที่ไม่เชื่อในทิศทางการพัฒนาของภาครัฐ ได้ริเริ่มรวมกลุ่มกัน
หันมาทบทวนตัวเอง เรียนรู้ภายใน เรียนรู้ภายนอก ก าหนดทิศทางการพัฒนากันใหม่ บนฐานคิด
การพ่ึงตนเอง โดยมีองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) เข้ามาช่วยเป็นพ่ีเลี้ยง จากกลุ่มที่มีเพียง ๒-๓ คน 
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนมาเป็นคณะกรรมการกลางแม่ทา พัฒนาเป็น “สหกรณ์เกษตรยั่งยืนแม่ทา 
จ ากัด” และในปี ๒๕๔๘ ก่อตั้งเป็น “สถาบันพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทา” 

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพ้ืนที่ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จั งหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วม ๒๔ คน 
ประกอบด้วยผู้น าที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนของพ้ืนที่ ที่ส าคัญ คือ (๑) ผู้น าภาคประชาชน 
เช่น พ่ออนันต์  ดวงแก้วเรือน ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทา 
และพ่อสวัสดิ์  สุขจันทร์ ประธานเครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ทั้ง ๒ ท่าน ถือเป็นแกนน าในยุคบุกเบิกตั้งแต่ช่วง ๓๐ ปีที่แล้ว เป็นที่เคารพศรัทธาในฐานะ
ปราชญ์ชาวบ้านและผู้น าทางความคิด ผู้น าในรุ่นกลาง เช่น นายพนมกร  นามจันทร์ รองผู้อ านวยการ
สถาบันฯ นายอุทัย  ปวงอูป ประธานสหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทาจ ากัด และยังมีผู้น าที่เป็น
คนรุ่นใหม่ เช่น นางสาวมัทนา  อภัยมูล นายอภิศักดิ์  ก าเพ็ญ นายสราวุธ  วงศ์กาวิน ในฐานะ
ผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค และผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชน (๒) ผู้น าท้องถิ่น 
เช่น นายกนกศักดิ์  ดวงแก้วเรือน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา และนายณรงค์  บุญมาอูป 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา และทีมเจ้าหน้าที่ (๓) ผู้น าท้องที่ เช่น ก านันต าบลแม่ทา 
และผู้ใหญ่บ้าน (๔) ผู้แทนหน่วยงาน ส่วนราชการในพ้ืนที่ เช่น ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลแม่ทา ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่ทา (๕) องค์กรสนับสนุนจากภายนอก เช่น ดร.สมคิด  
แก้วทิพย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์ไพสิฐ   พาณิชย์กุล 
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้แทนจากมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภาคเหนือ นายเทิดศักดิ์  กองพรม ผู้ประสานงานบริษัท ปตท. จ ากัด (๖) ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการ 
คือ นายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ และนายพลากร  วงศ์กองแก้ว 

ผลการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถ
วิเคราะห์คุณลักษณะส าคัญของการจัดการต าบลเข้มแข็งต าบลแม่ทา ตามกรอบประเด็นศึกษา  
ที่ก าหนดไว้ สรุปดังตารางที่ ๒ 
ตารางที่ ๒ ระบบการจัดการต าบลเข้มแข็ง กรณีต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

ประเดน็ศึกษา รายละเอียด 
๑. หลักคิดส าคัญ 
 

    ยึดหลักคิดการพ่ึงตนเองของชุมชน บนฐานการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งตลอด ๓๐ กว่าปีที่ผ่านมา
คนแม่ทายึดหลักการนี้เป็นแนวทางการพัฒนามาโดยตลอดและถ่ายทอด
ความคิดสู่แกนน ารุ่นต่อ ๆ มา จนกลายเป็นวิถีชีวิตของคนแม่ทา 
ในปัจจุบัน 
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ประเดน็ศึกษา รายละเอียด 
๒. ความมุ่งมั่น     ในนามสถาบันได้ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาต าบลในทุกมิติให้ไป 

ในทิศทางเดียวกัน โดยมีแผนแม่บทชุมชน และแผนการด าเนินงาน 
ของกลุ่ม/เครือข่ายเป็นตัวก ากับ จนสามารถยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้
ฐานแห่งการพ่ึงพาตนเองของต าบลแม่ทา ๙ ฐานเรียนรู้ สิ่งที่แสดง 
ให้เห็นความมุ่งมั่นที่ส าคัญ คือ  

     - การจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยการส ารวจข้อมูล ออกแบบการ
จัดการและใช้ประโยชน์พ้ืนที่ให้มีความชัดเจน สร้างความเข้าใจกับ
ชาวบ้าน น าชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา จัดตั้งคณะกรรมการ
ป่าชุมชน สร้างระเบียบกติกาในการจัดการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์
จากป่า และกิจกรรมการฟ้ืนฟู เช่น ท าแนวกันไฟ ลาดตะเวนป่า สร้าง
มาตรการป้องกันไฟป่า หมอกควัน เชื่อมการท างานกับรัฐ ท้องถิ่น  
และเครือข่ายภายนอก 

     - พัฒนารูปแบบการผลิตด้านการเกษตรที่ เหมาะสม เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนมีความมั่นคงด้านที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย 
ตั้งแต่การวางระบบผังแปลง ออกแบบพ้ืนที่แปลงให้เหมาะสม ทั้งที่ราบ 
ที่ดอน และที่สูง เลือกชนิดพืชที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ที่เป็น
รายวัน รายเดือน และรายปี วางแผนการผลิต จัดท าบัญชีครัวเรือน 
วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตกับรายจ่าย วางแผนลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้  
เทคนิคเพ่ิมมูลค่าในพ้ืนที่แปลงเกษตรให้ เกิดพืชผักที่หลากหลาย  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพื้นที่ภายนอก 

๓. กลไกและองค์กร 
 

    กลไกกลางที่ท าหน้าที่บริหารและตัดสินใจร่วมกัน คือ สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติเกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทา (จ าลองชื่อสถาบัน ไม่ได้ 
จดทะเบียนนิติบุคคล) คณะกรรมการสถาบัน ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน 
คือ ท้องถิ่น และท้องที่  ผู้น าตามธรรมชาติ คือตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ  
และตัวแทนหน่วยงานรัฐในพ้ืนที่ (ตามต าแหน่ง) ตัวแทนที่พ้นจาก
ต าแหน่งเดิมจะให้ เป็นกรรมการต่อไป ไม่มีหมดวาระ (กรรมการ 
จึงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ไม่จ ากัดจ านวน )  
    ผู้น าส าคัญ มีหลากหลายรุ่นและวัย ตั้งแต่ยุคบุกเบิกรุ่นพ่อ ยุคกลาง
รุ่นลูก และรุ่นหลาน ทุกรุ่นมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาต าบล 

๔. ระบบการจดัการ     จัดการโดยภาคประชาชน ในนามสถาบันฯ มีคณะกรรมการ
ประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ท้องที่ 
และภาคประชาชน โดยมีเทศบาลต าบลแม่ทาเป็นหน่วยงานสนับสนุน  
มีการประชุมคณะกรรมการสถาบันทุกเดือน หรือเมื่อมีวาระส าคัญ  
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โดยทุกฝ่ายมีอิสระด าเนินงานตามภารกิจหลักของตนเองได้ตามปกติ  
แต่เมื่อมีประเด็น หรือโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ต าบลหรือคน
ส่วนใหญ่ ต้องน าเข้ามาหารือในที่ประชุมสถาบัน  

๕. การจัดการคน
และทนุทางสงัคม  

    การสร้างคน : เน้นการสร้างแกนน าและพัฒนาทีมท างานก่อน ตั้งแต่
ระดับแกนน าทางความคิด แกนน ากลุ่ม จากกลุ่มเล็ก ๆ ชวนคิด ชวนท า 
หาทางออกร่วมกัน จนเกิดกลุ่มและผู้น ากลุ่มที่เข้มแข็ง พร้อม ๆ กับการ
ถ่ายทอดสร้างแกนน ารุ่นลูก รุ่นหลาน ผ่านการมอบหมายงาน/กิจกรรม
ในชุมชน จนสามารถขึ้นมาเป็นแกนน ากลุ่ม และผู้น าชุมชนที่ เป็น
ทางการทั้งในภาคราชการ ท้องถิ่น และภาคประชาชน  
    ทุนทางสังคม :  แม่ทาเป็นพ้ืนที่ชนบทห่างไกล จึงมีพ้ืนฐานของการ
พ่ึงตนเอง และใช้ความสัมพันธ์แบบเครือญาติมาก่อนความสัมพันธ์ 
เชิงอ านาจแบบรัฐ คนในชุมชนจึงเคารพผู้ใหญ่  ช่วยเหลือเกื้อกูล  
ให้เกียรติคนทุกวัยทุกอาชีพเสมอกัน ซึ่งช่วยป้องกันความขัดแย้งทาง
การเมืองได้อย่างดี เมื่อผู้น าที่ผ่านกระบวนการหล่อหลอมทางความคิด
ได้เข้ามามีบทบาทในท้องถิ่น ท้องที่ จึงไม่ท าตัวแยกออกจากชุมชน  
แต่สามารถใช้กลไกที่เป็นทางการนี้มาสนับสนุนให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ขับเคลื่อนงานของชุมชนได้ดีกว่าเดิม 

๖. การจัดการข้อมูล
และเทคโนโลย ี

    มีการใช้ข้อมูล ความรู้ และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนงานตั้งแต่
ช่วงแรก ๆ จนถึงปัจจุบัน ท าให้สามารถวางแผนการท างานได้อย่างครบ
วงจร เห็นจุดอ่อนหรือช่องว่างได้ชัดเจน และเห็นโอกาสของการพัฒนา
ยกระดับการท างานได้อย่างรวดเร็ว เช่น การจัดท าฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ องค์ความรู้และภูมิปัญญาในการจัดการที่ดิน 
ป่าไม้ เพื่อจัดท าแผนจัดการที่ดินและออกโฉนดชุมชน การส ารวจข้อมูล
เพ่ือจัดท าผังชีวิต ผังต าบล การท าวิจัยด้านการผลิตพืชผลในท้องถิ่น 
เพื่อจัดท าแผนการพัฒนาพ้ืนที่เกษตรครบวงจร กลุ่มคนรุ่นใหม่มีการใช้
โซเชียลมีเดียเพ่ือการสื่อสารภายในและภายนอกรวมถึงต่างประเทศ  
มีการใช้แอปพลิ เคชันเพ่ือส ารวจวิเคราะห์ ข้อมูล ใช้ เทคโนโลยี 
ทางการเกษตรสมัยใหม่ เป็นต้น 

๗. การจัดการเงิน
และทรัพยากร  

    จัดการโดยกลุ่ม/เครือข่าย : ซึ่ งส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มเชิงอนุรักษ์  
และกลุ่มเกษตรกร โดยแต่ละกลุ่มมีการระดมทุนและบริหารจัดการ
ทรัพยากรกันเองภายในกลุ่ม จัดตั้งเป็นกองทุนเล็ก ๆ และต่อมาสามารถ
รวมกองทุนต่าง ๆ เป็นสหกรณ์ชุมชนที่เข้มแข็ง มีเงินทุนหมุนเวียน
ภายในต าบล ไม่ต้องพึ่งเงินกู้นอกระบบ     



- ๒๐๗ - 
 

ประเดน็ศึกษา รายละเอียด 
    ทุนและทรัพยากรจากภายนอก : ส่วนใหญ่จะเน้นการสร้างความ
ร่วมมือและการสนับสนุนในรูปแบบโครงการวิจัย งานวิชาการ การให้
ข้อมูล ค าปรึกษา การพัฒนาศักยภาพแกนน ากลุ่ม องค์กรสนับสนุน 
หลัก ๆ ของต าบลแม่ทา คือ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน พอช. สกว.
ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฯลฯ  

๘. การสื่อสาร 
และการเรียนรู ้ 

    การสื่อสารภายใน : เน้นการพูดคุยวงเล็กเฉพาะกลุ่ม การประชุม
กรรมการสถาบันทุกเดือน/ประจ าปี การประชุมชาวบ้านเมื่อมีวาระ
ส าคัญ การใช้โอกาสในกิจกรรมพัฒนา งานประจ าปี ฯลฯ รวมถึงการ 
ใช้สื่อโซเชียลมีเดีย เช่น ไลน์กลุ่มกรรมการสถาบัน กลุ่มอนุรักษ์  
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่ม อสม. ฯลฯ และการ
สื่อสารสาธารณะ เช่น เว็บไซต์ เฟชบุ๊ค วีดิทัศน์ บทความ หนังสือ ฯลฯ 
    การเรียนรู้ : ต าบลแม่ทาเป็นพ้ืนที่ท างานพัฒนาร่วมกับ NGO รวมถึง
สถาบันวิชาการต่าง ๆ มาโดยตลอด ท าให้คนแม่ทาคุ้นเคยกับการเรียนรู้
ทบทวนตัวเอง ตั้งแต่การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล การท าแผน ท าวิจัย 
ถอดบทเรียน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน รวมถึงการเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับคนภายนอกที่เข้ามาเรียนรู้ 
ศึกษาดูงาน 

๙. การเชื่อมโยงกับ
ภายนอก และการ
สนับสนนุจาก
ภายนอก 

    วิถีคนแม่ทาต้องพ่ึงพาธรรมชาติจึงให้ความส าคัญกับการรักษา 
ความมั่นคงของฐานทรัพยากร และทุนทางสังคมภายในชุมชน  
ในขณะเดียวกันก็ไม่ปฏิเสธโอกาสหรือความร่วมมือกับภายนอก แต่ท า
ด้วยความระมัดระวัง เพ่ือไม่ให้ชุมชนกลายเป็นเพียงพ้ืนที่ท างาน
โครงการเพียงระยะสั้นของหน่วยงานภายนอก โดยเน้นความร่วมมือ 
ในด้านวิชาการ ที่ปรึกษาทางกฎหมายข้อมูล องค์ความรู้ การพัฒนา
ศักยภาพ หรือการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายข้ามพ้ืนที่ ตลอด ๓๐ ปี ต าบล
แม่ทาเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกจ านวนมาก แรก ๆ มักเป็นองค์กร
พัฒนาเอกชนด้านการอนุรักษ์ดิน น้ า ป่า และการพัฒนาการเกษตร 
ต่อมาจึงมีหน่วยงานรัฐ ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศเข้ามาศึกษาเรียนรู้ เกิดเป็นความร่วมมือในการ
สานต่องานพัฒนาของชุมชนให้มีความก้าวหน้า ทันสมัย และขยายผล 
ไปยังพ้ืนที่อื่น ๆ องค์กรสนับสนุนหลัก ๆ ของต าบลแม่ทา คือ มูลนิธิ
เกษตรกรรมยั่งยืน พอช. สกว.ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฯลฯ 

๑๐. ความท้าทาย
และอปุสรรค 

    ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์
สวยงาม เป็นแรงดึงดูดให้นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ หรือคนจากภายนอก
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เข้ามาหาซื้อที่ดินในต าบลแม่ทา และพบว่ามีความพยายามในการเข้ามา
ซื้ออยู่หลายครั้ง แต่ทีมผู้ น าก็สามารถเจรจาจนรักษาที่ดินไว้ ได้  
ในอนาคต กระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ 
อาจส่งผลให้คนรุ่นใหม่ในชุมชนปรับเปลี่ยนอาชีพ และวิถีชีวิตที่ต่างไป
จากคนรุ่นก่อน ๆ จึงไม่แน่ว่าชุมชนจะสามารถรับมือกับภาวะคุกคาม
จากภายนอกเหล่านี้ได้แค่ไหน  

 
จุดเด่นที่น่าสนใจ คือ (๑) มีการขับเคลื่อนที่ต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า 

๓๐ ปี และมีพัฒนาการ ต่อยอด ยกระดับมาโดยตลอด (๒) มีภาวะการน าร่วมตามวิถีชาวบ้าน
และวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น ผู้น ามีวิสัยทัศน์มองเห็นการณ์ไกล รู้เท่าทันกระแสภายนอก  
และมีศักยภาพในการจัดการสูงมาก จึงพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ (๓) มีรูปธรรม
ความส าเร็จจนเป็นที่ยอมรับ ทั้งด้านการจัดการกลไก การจัดการทรัพยากรและทุนทางสังคม 
ตั้งแต่ การสร้างคนรุ่นใหม่ ๆ ให้มีวิธีคิดเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนา จนสามารถขึ้นมาเป็น
ผู้น ารุ่นต่อ ๆ มา ทั้งผู้น าในสายท้องถิ่น ท้องที่ ส่วนราชการ และผู้น ากลุ่ม/องค์กรชุมชน  
การสร้างกฎกติกาเพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนา
ระบบการเงินชุมชนในรูปแบบกองทุนและสหกรณ์ จนสามารถเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน
ภายในต าบลมากกว่า ๑๐ ล้านบาท (๔) มีกระบวนการเรียนรู้ภายใน เชื่อมโยงกับการหนุนเสริม
จากภายนอก ผ่านการวิจัย การสร้างและใช้ข้อมูล และความรู้เป็นตัวน าเสมอ ท าให้สามารถ  
วางแผนการท างานได้อย่างครบวงจร เห็นช่องว่างและโอกาสการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว 

ข้อค้นพบส าคัญ ต าบลแม่ทาเป็นต าบลเข้มแข็งขึ้นมาได้ ด้วยกระบวนการ 
พัฒนาภายใน ที่ยึดพ้ืนที่เป็นตัวตัง้ มีการ “รวมตัว ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับประโยชน์” 
อย่างแท้จริง ตั้งแต่การมีหลักคิดร่วมกัน คือการพ่ึงตนเองของชุมชน บนฐานการอนุรักษ์  
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและเกษตรกรรมยั่งยืน และมีประเด็นขับเคลื่อนที่ชัดเจน  
คือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่
และวิถีชีวิตชุมชน เกี่ยวข้องกับประชาชนในทุกครัวเรือน รวมถึงส่วนราชการต่าง ๆ เมื่อมีการ
จัดท าแผนการพัฒนาของต าบล จึงได้รับความร่วมมืออย่างดี และเป็นแผนที่ทุกภาคส่วนน าไป
ปฏิบัติ และกลับมารายงานผลอย่างต่อเนื่อง เป็นแผนที่มีชีวิต ใช้ได้จริง เกิดผลจริง มีรูปธรรม
ความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ เป็นต้นแบบของชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเองได้  
และเชื่อมโยงกับภายนอกได้อย่างมีศักดิ์ศรี จนท าให้ภาครัฐยอมให้ชุมชนเป็นผู้ดูแลรักษาผืนป่า
ในเขตอุทยานแห่งชาติ สามารถใช้ประโยชน์เป็นที่ดินท ากิน ที่อยู่อาศัย และการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง มีอาหารปลอดภัย ไม่มีภาวะหนี้สิน 
หรือที่มีก็ลดลงเรื่อย ๆ และชุมชนมีอิสระ มีอ านาจในการเจรจาต่อรองกับแหล่งทุนหรือโครงการ
จากภายนอก 
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รูปแบบการจัดการต าบลเข้มแข็ง พบว่าต าบลแม่ทามีรูปแบบการจัดการ 
ที่น าโดยภาคประชาชนมาโดยตลอด สังเกตได้จากกลไกการจัดการกลางที่มีพัฒนาการตั้งแต่ 
“กลุ่มผู้น า” มาเป็น “คณะกรรมการกลางแม่ทา” พัฒนาเป็น “สหกรณ์เกษตรยั่งยืนแม่ทา 
จ ากัด” และสุดท้ายก่อตั้งเป็น “สถาบันพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทา” 
ทั้งหมดนี้ ล้วนมีภาคประชาชนเป็นประธาน และรองประธาน โดยที่สถาบันฯ มีองค์ประกอบ  
เชิงองค์กรที่มีลักษณะเป็น “จตุภาคี” หรือ “จตุพลัง” ประกอบด้วยผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ 
ในพ้ืนที่อย่างครบถ้วน ตั้งแต่ภาคประชาชน คือ ผู้แทนเครือข่าย/องค์กรชุมชน/กลุ่ม/กองทุนต่าง ๆ 
ในพ้ืนที่ ภาคท้องถิ่น คือ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ท้องที่ คือก านันและผู้ใหญ่บ้าน  
ทุกหมู่บ้าน ผู้บริหารของส่วนราชการในพ้ืนที่ทุกแห่ง และภาคเอกชน เช่น ผู้ประกอบการ 
ร้านค้าต่าง ๆ เข้ามาร่วมเป็นกรรมการครบทุกมิติ ท าให้เกิดความร่วมมือในการพั ฒนา 
ภาพรวมของต าบล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ การศึกษา สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
ทั้งนี้ กรรมการสถาบันฯ ไม่จ ากัดจ านวน และไม่มีวาระ เพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้ตัวแทนกลุ่ม องค์กรใหม่ ๆ 
และเครือข่ายที่เพ่ิมในภายหลังได้เข้ามาร่วมได้อย่างต่อเนื่อง 

๒) กรณีศึกษาต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
บริบทพ้ืนที่ นาทอนเป็นต าบลขนาดเล็ก มี ๘ หมู่บ้าน บริหารการปกครอง

ส่วนท้องถิ่นโดย อบต.นาทอน ลักษณะพ้ืนที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีทั้งป่า เขา  
ที่ราบเชิงเขา คลอง และชายฝั่งทะเล และมีพื้นที่ที่ได้รับการประกาศให้เป็นเขตอุทยานธรณีโลก
ในหลายหมู่บ้าน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีถนนทางหลวงสายหลัก และถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน
ท าให้การติดต่อเดินทางสะดวกรวดเร็ว ไฟฟ้า น้ าประปา ครอบคลุมทุกพื้นที่ ประชาชนมีอาชีพ
เกษตรและประมง ร้อยละ ๘๐ เป็นชาวมุสลิม มีกฎระเบียบทางศาสนาที่ช่วยยึดโยงผู้คน  
มีวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนาที่ยังสืบทอดรักษากันไว้ได้อย่างดี แม้จะมีความต่างทางศาสนา
แต่ก็อยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี ชาวบ้านส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานอุปนิสัยที่เปิดรับบุคคลภายนอก 
พัฒนาการส าคัญของต าบลนาทอน เริ่มในปี ๒๕๕๕ จากจุดที่ตกต่ าสุดคือชุมชนมีปัญหา 
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ความขัดแย้ง ยาเสพติด เด็กแว๊น ฯลฯ น าไปสู่การปรึกษาหารือกันของผู้น า
ท้องถิ่น ท้องที่ ส่วนราชการ และผู้น าศาสนา มี อบต.นาทอน เป็นเจ้าภาพหลัก จัดเวทีก าหนด
วิสัยทัศน์ต าบล จนพัฒนาต่อมาเป็นการจัดท าธรรมนูญต าบล หรือที่เรียกว่า “ชันชีนาทอน” 
การแก้ปัญหาขยะ การพัฒนากลุ่มอาชีพ กองทุนต่าง ๆ การเข้าร่วมโครงการต าบลสุขภาวะ 
ของ สสส. การได้รับประกาศเป็นพ้ืนที่อุทยานธรณีโลก และร่วมเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยว  
โดยชุมชน 

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพ้ืนที่ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน อ าเภอนาหว้า จังหวัดสตูล ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้น าที่มีบทบาท
ส าคัญในการขับเคลื่อนของพ้ืนที่ที่ส าคัญ คือ (๑) ผู้น าท้องถิ่น คือนายกสมยศ  ฤทธิ์ธรรมนาถ 
นายก อบต.นาทอน และทีม เช่น รองนายก อบต. ปลัด อบต. และทีมสนับสนุน (๒) ผู้น าท้องที่ 
เช่น ก านันต าบลนาทอน และผู้ใหญ่บ้านเกือบครบทุกหมู่ (๓) ผู้น าภาคประชาชน เช่น ประธานสภา
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องค์กรชุมชนต าบลนาทอน ประธานกลุ่มออมทรัพย์ และสถาบันการเงินชุมชน โต๊ะอิหม่าม  
และอดีตเจ้าอาวาส แกนน ากลุ่มจักสาน กลุ่มรักษ์เรือพลีด เป็นต้น (๔) ผู้แทนหน่วยงาน ส่วนราชการ
ในพ้ืนที่ เช่น ผอ.รพ.สต.นาทอน เกษตรต าบล พัฒนากร (๕) องค์กร เครือข่ายสนับสนุนจากภายนอก 
เช่น มรภ.สุราษฎร์ธานี ทรัพยากรจังหวัด เครือข่ายรักจังหวัดสตูล  

ผลการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถ
วิเคราะห์คุณลักษณะส าคัญของการจัดการต าบลเข้มแขง็ต าบลนาทอน ตามกรอบประเด็นศึกษา
ที่ก าหนดไว้ สรุปดังตารางที่ ๓ 
ตารางที่ ๓ ระบบจัดการต าบลเข้มแข็ง กรณีต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 

ประเดน็ศึกษา รายละเอียด 
๑. หลักคิดส าคัญ 
 

    ยึดหลักคิด “ต าบลจัดการตนเอง” และ “การพ่ึงตนเอง” และ
แนวทางการพัฒนา “ต าบลจัดการสุขภาวะ” ของ สสส. 

๒. ความมุ่งมั่น      - พัฒนารูปแบบการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวคิด 
“ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” โดยใช้กลไก “สภา อบต.” กับ กลไก 
“ชันชี” เพ่ือเปิด พ้ืนที่ การมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ งทางตรง 
และทางอ้อม จน อบต.นาทอน สามารถเป็นโรงเรียนสอนการเมือง 
การปกครองส่วนท้องถิ่น (มรภ.สุราษฎร์ธานี)  

     - ขับเคลื่อนต าบลจัดการตนเองผ่านกลไกธรรมนูญชีวิตชุมชน  
พร้อม ๆ กับการพัฒนาตามแนวทาง “การจัดการต าบลสุขภาวะ”  
ของ สสส. จนเป็นต าบลแม่ข่ายและพ้ืนที่ เรียนรู้ต าบลสุขภาวะ  
และต าบลจัดการตนเอง  

     - ใช้โอกาสของการเป็นพ้ืนที่อุทยานธรณีโลก พัฒนาการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน มีการพัฒนากลุ่มเรือพลีดรักษ์คลองเปรีย กลุ่มโฮม 
สเตย์ กลุ่มจักสาน กลุ่มนวดสปาสมุนไพร กลุ่มขนมโบราณ กลุ่มผ้า 
มัดย้อม/บาติก และเชื่อมโยงกับเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ของภาคใต้ เป็นต้น  

๓. กลไกและองค์กร 
 

    กลไกจัดการกลาง : คือ อบต.นาทอน และกลไกการมีส่วนร่วม คือ 
คณะกรรมการชันชีระดับต าบล ระดับหมู่บ้าน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน
จากฝ่ายต่าง ๆ ๕ เสาหลัก ได้แก่ (๑) ภาครัฐ คือ ท้องถิ่น (อบต.)  
และส่วนราชการอื่น (๒) ท้องที่ (ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/กรรมการหมู่บ้าน) 
(๓) ผู้น าศาสนา (โต๊ะอิหม่าม/พระสงฆ์) (๔) ภาคประชาชน (หัวหน้า
กลุ่ม/กองทุน) (๕) ภาคเอกชน (ร้านค้า ผู้ประกอบการ)   

๔. ระบบการจดัการ     จัดการโดยท้องถิ่น : คือ อบต.นาทอน มีชันชีนาทอน เป็นแผนแม่บท
ของต าบล  
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ประเดน็ศึกษา รายละเอียด 
    การมีส่วนร่วม : ยึดหลักการสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาใช้พลังจาก  
๓ ฝ่าย คือ ภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาชน โดยการมีส่วนร่วม
ของ ๕ เสาหลัก คือ หน่วยงานรัฐ/ท้องถิ่น ท้องที่ ศาสนา ประชาชน 
และเอกชน 

๕. การจัดการคน
และทนุทางสงัคม  

    การสร้างคน : ยึดหลักการ “ทุกคนคือแกนน า ทุกคนมีศักยภาพ”  
ท าให้สามารถสร้างผู้น าที่หลากหลาย ทั้งผู้น าเป็นทางการ คือ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าตามธรรมชาติ เช่น ผู้น ากลุ่มอาชีพ กลุ่มกิจกรรม/
กองทุน รวมถึงเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไปก็สามารถเป็นแกนน า
กลุ่มหรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 
    ทุนทางสังคม : คนนาทอนแม้ส่วนใหญ่จะเป็นมุสลิมแต่ก็มีพ้ืนฐาน
นิสัยเปิดรับและกล้าพูดคุยกับคนภายนอก มีความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐ
และระหว่างคนต่างศาสนา โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่รัฐเข้ามาส่งเสริม 
ชาวบ้านจะให้ความร่วมมืออย่างดีและประสบความส าเร็จเป็นส่วนใหญ่ 
ท าให้ต าบลนาทอนเป็นพ้ืนที่ที่หน่วยงานมักเลือกเป็นพ้ืนที่เป้าหมาย
โครงการใหม่ ๆ เสมอ  จึงเกิดกลุ่ม โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ  
ในพ้ืนที่มาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นทุนทางสังคมที่ เอื้อต่อการต่อยอด 
การพัฒนาอย่างมาก นอกจากนี้  ยังให้ความส าคัญกับการพัฒนา 
ในกลุ่มเด็กและเยาวชนคนรุน่ใหม่ไดฝ้ึกเป็นผู้น าในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ในชุมชน รวมถึงการให้โอกาสเด็กในพ้ืนที่ที่จบปริญญาตรีเข้าท างาน 
ใน อบต. ถงึ ๔ คน และเป็นก าลังส าคัญของการท างานในปัจจุบัน 

๖. การจัดการข้อมูล
และเทคโนโลยี 

    มีการจัดท าระบบข้อมูลสุขภาพต าบล ภายใต้โครงการต าบลสุขภาวะ
ของ สสส. และในงานวิจัยของหน่วยงานภายนอก เช่น มรภ. วชช. 
ทพจ. อพท. 

๗. การจัดการเงิน
และทรัพยากร 

    จัดการโดยกลุ่มและกองทุนต่าง ๆ เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กองทุน
หมู่บ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล กองทุนสวัสดิการชุมชน  
ซึ่งต่อมารวมกันเป็นเครือข่ายกองทุนชุมชน มีเงินหมุนเวียนมากกว่า  
๑๕ ล้าน จัดสวัสดิการให้สมาชิกครอบคลุมทุกมิติ และโดยความร่วมมือ
ของหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ (คน ข้อมูลความรู้ เงิน สถานที่ อุปกรณ์) 
เช่น  โรงเรียน  รพ .สต . วัด /มั สยิด  และตั วอย่ างการสนับสนุ น 
จากภายนอก เช่น งบแผนพัฒนาจังหวัดใช้ในการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์เพ่ือจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โครงการวิจัย มรภ. สกว. 
เป็นต้น 
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ประเดน็ศึกษา รายละเอียด 
๘. การสื่อสาร 
และการเรียนรู ้

    การสื่อสารภายใน : ผ่านผู้น าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน/อสม./ผู้น า
กลุ่ม) ผ่านกลุ่มไลน์หมู่บ้าน (ใครก็เข้าได้) และต าบล (แกนน า) และ
สื่อสารสาธารณะผ่านเฟชบุ๊ค อบต.นาทอน เวทีชันชี และกิจกรรม
รณรงค์ 
    การเรียนรู้  : การเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติงานโครงการ/
กิจกรรม/งานประเพณี  และเวที “ชันชี” ซึ่งเป็นการเรียนรู้ภายใน 
ที่สมาชิกเข้าถึงได้ง่าย ไม่เป็นทางการ เป็นการพัฒนาวิธีคิด วิธีการ
ท างานร่วมกันแบบชาวบ้าน  

๙. การเชื่อมโยง
ภายนอก การ
สนับสนนุจาก
ภายนอก 

    ต าบลนาทอน เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีการคมนาคมสะดวก 
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมที่มีนิสัยนิสัยเปิดรับและกล้าพูดคุย 
กับคนภายนอก ท าให้มีการเชื่อมโยงกับภายนอกได้อย่างดี  
    หน่วยงานภายนอกที่เขา้มาสนับสนุนการพัฒนาในภาพรวมต าบล คือ  

     - สสส. สนับสนุนโครงการต าบลสุขภาวะ/ต าบลแม่ข่าย 
     - สช. สนับสนุนโครงการธรรมนูญสุขภาพต าบล/ผลิตสื่อเผยแพร่ 
     - พัฒนาชุมชน เข้ามาส่งเสริมอาชีพ ตั้งกองทุน  
     - เกษตร เข้ามาให้ความรู้ ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  
     - กศน. เข้ามาพัฒนาอาชีพเสริม ฯลฯ  
     - มรภ.สุราษฎร์ธานี ท าวิจัยในพื้นที่อุทยานธรณีโลก  
     - อพท. ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
     - ครูสอนภาษาอังกฤษ จากโครงการความร่วมมอืต่างประเทศเปน็ตน้ 

๑๐. ความท้าทาย
และอปุสรรค 

    แกนน าที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นรุ่นกลาง และเป็นผู้น าในส่วนท้องถิ่น 
ท้องที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย มีผู้น าที่เป็นคนรุ่นใหม่จริง ๆ ไม่มาก
นัก ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนที่รับผิดชอบกิจกรรมเป็นครั้ง ๆ 
ไป เมื่อจบการศึกษาหรือต้องออกไปท างานนอกพ้ืนที่ก็จะค่อย ๆ ห่าง
ออกไป  
    การบริหารที่น าโดยท้องถิ่น ซึ่งมีนายก อบต. เป็นศูนย์กลาง อาจจะมี
ความเสี่ยงทางการเมืองเรื่องความยั่งยืนในระยะยาว  
   การเปิดรับโครงการฯ ต่าง ๆ อย่างไม่จ ากัด โดยเฉพาะการดูงาน 
โครงการต่าง ๆ จากภายนอก อาจกลายเป็นภาระให้กับทีม จนกระทบ
ต่ออาชีพ หรืองานพัฒนาที่ เป็นโจทย์หรือความต้องการที่แท้จริง 
ของพ้ืนที่แผ่วลงไป  
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จุดเด่น ต าบลนาทอนเป็นที่รู้จักในด้านการพัฒนาต าบลสุขภาวะ ในฐานะ
ต าบลแม่ข่ายของ สสส. การเป็นพ้ืนที่เรียนรู้ เรื่อง “ต าบลจัดการตนเอง” รวมถึงการเป็นพ้ืนที่
อุทยานธรณีโลก ที่ท าให้เกิดการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีรูปธรรมความส าเร็จ  
จนได้รับรางวัลทั้งในด้าน “ผู้น านักพัฒนา” “ชุมชนต้นแบบ” “อบต.ที่มีธรรมาภิบาล” จุดเด่น 
ที่ส าคัญประการแรกคือการมี “ธรรมนูญต าบล” หรือที่เรียกว่า “ชันชีนาทอน” เป็นกรอบการพัฒนา
ที่มาจากข้อตกลงร่วมของประชาชนหลากหลายกลุ่มและอาชีพ ซึ่งออกแบบให้มีกลไกส าคัญ  
คือคณะกรรมการชันชีระดับต าบล ระดับหมู่บ้าน ประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายต่าง ๆ ๕ เสาหลัก 
ได้แก่ (๑) ภาครัฐ คือ ท้องถิ่น/ส่วนราชการอื่น (๒) ท้องที่ (ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/กรรมการหมู่บ้าน) 
(๓) ผู้น าศาสนา (โต๊ะอิหม่าม/พระสงฆ์) (๔) ภาคประชาชน (หัวหน้ากลุ่ม/กองทุน) (๕) ภาคเอกชน 
(ร้านค้า ผู้ประกอบการ ) ถือเป็นตัวแทนการบริหารและการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม และจุดเด่น
ประการที่สอง คือการพัฒนารูปแบบการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวคิด 
“ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” โดยใช้กลไก “สภา อบต.” กับ “เวทีชันชี” เพ่ือเปิดพ้ืนที่ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม จน อบต.นาทอนสามารถเป็นโรงเรียน
สอนการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น (มรภ.สุราษฎร์ธานี)  

ข้อค้นพบส าคัญ ต าบลนาทอนได้รับการยอมรับว่าเป็น “ต าบลเข้มแข็ง” 
ภายใต้การน าของ ท้องถิ่น คือ อบต. ที่เป็นเจ้าภาพหลักในเกือบทุกเรื่อง มีศักยภาพในการ
จัดการ การประสานความร่วมมือ สร้างการยอมรับ และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่น ๆ  
ในพ้ืนที่ มีโครงการ กิจกรรมการพัฒนาเกิดขึ้นอย่างหลากหลายและต่อเนื่ อง รวมถึงการ
เชื่อมโยงการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกผ่านโครงการต่าง ๆ จ านวนมาก จนเรียกได้ว่า 
เป็นแบบอย่างของ “ท้องถิ่น” ในการท างานพัฒนาแบบมีส่วนร่วม อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้ 
เกิดขึ้นด้วยปัจจัยภายในที่เป็นเงื่อนไขความส าเร็จ คือ “อบต.” ด้วยการน าของ นายกสมยศ  
ฤทธิ์ธรรมนาถ กับปัจจัยภายนอก คือหน่วยงานและแหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณต่าง ๆ  
ซึ่งมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานที่ผ่านมาอย่างมาก ตั้งแต่วิธีคิด การก าหนดประเด็น แนวทาง  
การขับเคลื่อน รวมถึงการประเมินความส าเร็จ ดังนั้น “ความเข้มแข็ง” ที่เป็นอยู่ จึงไม่อาจ
สะท้อน “ความเข้มแข็งภายใน” ที่เป็นศักยภาพของต าบลได้อย่างแท้จริง  

รูปแบบการจัดการต าบลเขม้แข็ง พบว่า ต าบลนาทอนมีรูปแบบการจัดการ
ที่น าโดยท้องถิ่น คือ อบต. การขับเคลื่อนส่วนใหญ่จึงเชื่อมโยงกับบทบาทและภารกิจของ อบต. 
ตั้งแต่การก าหนดวิสัยทัศน์ การจัดท าแผนพัฒนาต าบล ยุทธศาสตร์ และโครงการต่าง ๆ  
ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือแหล่งทุนภายนอก โดยเน้นการสร้างการมีส่วนร่วม  
ของ “จตุภาคี” หรือ “๕ เสาหลัก” ในรูปแบบคณะกรรมการชันชี และ “เวทีชันชี” ที่เปิดพ้ืนที่
การรับฟังความคิดเห็น การสะท้อนปัญหา และหาทางออกร่วมกัน เช่น ปัญหาการจัดการขยะ 
การรับมือโควิด-๑๙ 
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๓) กรณีศึกษาต าบลห้วยงู อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
บริบทพ้ืนที่ ต าบลห้วยงู แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๑ หมู่บ้าน บริหาร

การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเทศบาลต าบลห้วยงู ลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม  
มีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่าน และมีระบบชลประทานที่ดีมาก เหมาะแก่การเพาะปลูกและท าการเกษตร 
ประชาชนจึงมีอาชีพท านาเป็นหลัก (ท านาได้ถึงปีละ ๓ ครั้ง) รองลงมาคือท าสวน เศรษฐกิจ 
ของคนที่นี่จึงถือว่าดีมาก พัฒนาการที่ส าคัญของต าบลห้วยงู เริ่มในปี ๒๕๔๖ เป็นการจับมือกัน
ระหว่างเทศบาลต าบลห้วยงู (นายกเลิศฤทธิ์  พลนิกร) กับสถานีอนามัยต าบลห้วยงู (แกนน าคือ
คุณหมออั้ม อดิศักดิ์  ชวลิตวัชระ) เพ่ือริเริ่มงานพัฒนาในภาพรวมของต าบล เริ่มต้นจากการ
ประกาศนโยบายสาธารณะ “๓ ดี ๔ สุข” และการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ ภายใต้การสนับสนุน
ของ พมจ. และขบวนสภาองค์กรชุมชนของจังหวัดชัยนาทที่มีความเข้มแข็งมาก (มีกลไก คพอ.
ที่จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ เข้ามาหนุนเสริมงานในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง)  
จุดเปลี่ยนส าคัญคือ ปี ๕๙ แกนน า ๙ เครือข่าย ได้ตกลงร่วมกันตั้งกลไกการบริหารเครือข่าย 
ในรูปแบบบริษัทสร้างสุขต าบลห้วยงู บนฐานคิด “ความเป็นหุ้นส่วน” ที่มีเป้าหมายร่วมกัน  
แต่มีอิสระต่อกัน จากจุดนี้เองท าให้ต าบลห้วยงูมีการก าหนดยุทธศาสตร์ ประกาศนโยบาย
สาธารณะ และออกแบบกลไกการท างานที่เป็นระบบและแบ่งงานกันชัดเจนมากขึ้น ประกอบกับ
มีผลงานที่เป็นรูปธรรมหลาย ๆ ด้าน ท าให้มีหน่วยงานภายนอกสนใจเข้ามาให้ความร่วมมือ 
เลือกเป็นพ้ืนที่วิจัย หรือท าโครงการพัฒนาต่าง ๆ  

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพ้ืนที่  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๖๓ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลห้วยงู ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ตัวแทน
ของภาคส่วนต่าง ๆ ๕ ฝ่ายในนามบริษัทสร้างสุขห้วยงู จ ากัด และองค์กร หน่วยงานสนับสนุน
ภายนอก ที่ส าคัญ คือ (๑) ตัวแทนส่วนราชการ ที่ดูแลมิติสุขภาพ คือ ผู้อ านวยการ รพ.สต.ห้วยงู 
(นายอดิศักดิ์  ชวลิตวัชระ) ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการจัดการ เชื่อมประสานฝ่ายต่าง ๆ (๒) ผู้น า
ท้องถิ่น เช่น นายกเทศมนตรีต าบลห้วยงู (นายเลิศฤทธิ์  พลนิกร) และรองนายกฯ (นางอรวรรณ  
เศรษฐพงษ์) ดูแลด้านการปกครอง (๓) ผู้น าภาคประชาชน ที่ส าคัญคือ ประธานชมรมผู้สูงอายุ 
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประธานสภาองค์กรชุมชน ดูแลมิติด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
(๔) พัฒนาชุมชน และประธานกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ดูแลมิติด้านเศรษฐกิจ (๕) หัวหน้ากองสาธารณสุข 
และผู้น าท้องที่ เช่น ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน ดูแลมิติสิ่งแวดล้อม และองค์กรสนับสนุนจากภายนอก 
เช่น ตัวแทน พมจ. นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็นต้น   

ผลการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถ
วิเคราะห์คุณลักษณะส าคัญของการจัดการต าบลเข้มแข็งต าบลห้วยงู ตามกรอบประเด็นศึกษา 
ที่ก าหนดไว้ สรุปดังตารางที่ ๔ 
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ตารางที่ ๔ ระบบการจัดการต าบลเข้มแข็ง กรณตี าบลห้วยงู อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
ประเดน็ศึกษา รายละเอียด 

๑. หลักคิดส าคัญ 
 

    หลักคิดส าคัญคือ การจัดการต าบลสุขภาพแบบบูรณาการ (สุขภาพ
ในความหมายกว้าง) ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน คือ การปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม และการพัฒนานโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วม  

๒. ความมุ่งมั่น     สิ่งที่แสดงถึงความมุ่งมั่นส าคัญ ๆ คือ  
    - การพัฒนาต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ด้วยความร่วมมือ
ของภาคีหุ้นส่วน ๙ เครือข่าย เริ่มต้นจากการประกาศนโยบายสาธารณะ 
“๓ ดี ๔ สุข” จัดท าแผนพัฒนาต าบลของภาคประชาชน การพัฒนา
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล กองทุนสวัสดิการชุมชน ให้ประชาชน
ทุกกลุ่มวัยเข้าถึงได้ง่ายและเป็นระบบ  

     - การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตั้งแต่เป็นชมรมผู้สูงอายุ พัฒนา
เป็นกองทุนดูแลสวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพ สร้างอาชีพ จนจัดตั้ง
เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ (พมจ.) และเป็นต้นแบบระบบการดูแลผู้สูงอายุ 
(สพฉ.)  

     - การพัฒนากลุ่มอาชีพเกษตรกร จัดตั้งโรงเรียนชาวนา (ต่อมา
ยกระดับเป็นโรงเรียนเกษตรกร) พัฒนาพ้ืนที่สาธารณะให้เป็นป่าชุมชน 
พัฒนากลุ่มอาชีพและนวัตกรรม เช่น โครงการ Silver Waste เพ่ือลด
หนี้สิน (มรภ.จันทน์เกษม) เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น กระถางต้นไม้
จากเยื่อฟางข้าว (รางวัลชมเชย) ผลิตภัณฑ์จากหวาย กล้วย ผักปลอด
สารพิษ 

๓. กลไกและองค์กร 
 

    กลไกกลาง : คือบริษัทสร้างสุขห้วยงูจ ากัด (จ าลองรูปแบบบริษัท 
ไม่ได้จดทะเบียน) ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการบริหารและประสานความ
ร่วมมือ ก าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง วางแผนการพัฒนาต าบล โดยมี  
รพ.สต .ห้ วยงู  และเทศบาลต าบลห้วยงู  เป็นองค์กรสนับสนุน/ 
ทีมเลขานุการ มี เป้ าหมายร่วม คือ คุณภาพชีวิตของประชาชน 
ต าบลห้วยงู ตามแนวทาง “ต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ” 
    บริษัทฯ มีโครงสร้าง ภารกิจ และกลไกการท างาน ๔ ระดับ คือ  
    ระดับผู้บริหาร คือผู้อ านวยการบริษัท ๕ คน คือ (๑) นายกเทศมนตรี 
(๒) ก านัน (๓) รองนายกเทศมนตรี (๔) ประธานชมรมผู้สูงอายุ  
(๕) ผอ.รพสต. 
    ระดับผู้จัดการบริษัท คือ (๑) แกนน า อสม. เชี่ยวชาญ ๕ กลุ่มวัย  
(๒) แกนน าหมออนามัย ๕ กลุ่มวัย (๓) แกนน าเครือข่าย ๕ กลุ่มวัย  
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ประเดน็ศึกษา รายละเอียด 
(๔) กรรมการกองทุน ๕ กลุ่มวัย  
    ระดับแกนน านักจัดการสุขภาพบริษัทฯ จ านวน ๕๕ คน  
    ระดับนักจัดการสุขภาพบริษัทฯ จ านวน ๑๐๕ คน 

๔. ระบบการจัดการ     จัดการโดยภาคีหุ้นส่วน ในรูปแบบ “บริษัทสร้างสุขห้วยงูจ ากัด”  
ประกอบด้วยภาคีหุ้นส่วน ๙  เครือข่ายในพ้ืนที่  (ท้องถิ่น ท้องที่  
ภาคประชาชน และหน่วยราชการตามภารกิจ ๕ ด้าน (การปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม) 
    ทีมท างาน : ยุทธศาสตร์แต่ละด้านจะมีทีมท างานที่มาจากหลาย 
ภาคส่วน ท าให้เกิดการประสานงานความร่วมมือข้ามสาขาอาชีพ 
และองค์กร 
    หลักการจัดการ : คือ ก าหนดยุทธศาสตร์ ประกาศนโยบาย
สาธารณะ จัดท าแผน/ออกแบบกลไกการท างานที่ชัดเจนเป็นระบบ 
และสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรม  
    การมีส่วนร่วม : ใช้กลยุทธ์การท างานตามกลุ่มเป้าหมาย ๕ กลุ่มวัย 
เพ่ือความครอบคลุมประชากร และการดูแลคุณภาพชีวิตได้ตรง 
ความต้องการเฉพาะกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะมีแกนน าแต่ละระดับดูแล 

๕. การจัดการคน
และทนุทางสงัคม 

    การสร้างคน : ส่งเสริมการรวมกลุ่มและชมรมต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานของการสร้างผู้น าและพัฒนาศักยภาพคนท างานที่มีความ
หลากหลาย มีโครงการ กิจกรรมการพัฒนาต่อเนื่อง ค่อย ๆ พัฒนา 
“จากเล็ก ไปใหญ่ ” ท าให้ ส าเร็จเป็นตัวอย่างก่อนค่อยขยายผล  
ท าให้สร้างผู้น าตามธรรมชาติที่มีคุณภาพ และเกิดกลุ่มต่าง ๆ ที่มี 
ความเข้มแข็ง 
    ทุนทางสังคม : ต าบลห้วยงูเป็นชนบทวิถีเกษตรที่อยู่ห่างไกลจาก
เมือง มีชีวิตเรียบง่าย และต้องพ่ึงพาอาศัยช่วยเหลือกันในหมู่เครือญาติ
และผู้น าที่เป็นทางการ มีแหล่งน้ าท าเกษตรกรรมจึงมีเศรษฐกิจที่ดี  
(ท าสวน ท านาได้ ๒-๓ ครั้ง/ปี) ประกอบกับเคยประสบปัญหาผู้น า
ท้องถิ่นทุจริตโดนไล่ออก ท าให้ชาวบ้านมีบทเรียนที่ จะไม่ปล่อยให้ 
ทุกอย่างอยู่ในมือผู้น า ปัจจัยเหล่านี้ ท าให้ชาวบ้านมีความกระตือรือร้น
ในการรวมกลุ่ม มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างดี โดยกลุ่ม 
ที่เป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาคือ ชมรมผู้สูงอายุ กับกลุ่มเกษตรกร 

๖. การจัดการข้อมูล 
และเทคโนโลยี 

    เนื่องจากต าบลห้วยงูเป็นพ้ืนที่ที่มีหน่วยงานรัฐและสถาบันการศึกษา
เข้ามาสนับสนุนผ่านโครงการต่าง ๆ จึงมีโอกาสได้ท างานข้อมูล และการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีการใช้เครื่องมือเพ่ือการส ารวจและวิเคราะห์
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ข้อมูลหลายประเภท เช่น การจัดการต าบลสุขภาวะ ของ สสส. การ
พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินรองรับสังคมผู้สูงอายุ ของ สพฉ. 
(เครื่องมือการประเมินสุขภาพ/เครื่องมือการท าค่ากลางการดูแล
ผู้สูงอายุ) ร่วมกับ พมจ. โดยกลไก คพอ. ส ารวจข้อมูลความสุข 
ของประชาชนในต าบล (ใช้แบบส ารวจ TPMAP) เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ภาคประชาชน การเข้าร่วมโครงการวิจัย สกว. เรื่องการผลิตสื่อแบบมี
ส่วนร่วม เข้าร่วมโครงการของธนาคารออมสิน กับ มรภ.จันทน์เกษม  
ท าเรื่องยุทธศาสตร์ท้องถิ่นกับการพ่ึงตนเอง เข้าร่วมอบรมหลักสูตร 
แผนยุทธศาสตร์ (อ.อมร) ทั้งหมดนี้เป็นโอกาสในการส ารวจ วิเคราะห์ 
และจัดท าข้อมูลต าบล อย่างไรก็ตามพบว่าข้อมูลเหล่านี้ยังกระจัด
กระจาย เป็นข้อมูลเฉพาะเรื่อง เฉพาะโครงการ ยังไม่มีการประมวล 
และจัดท าให้เป็นระบบข้อมูลของต าบล 

๗. การจัดการเงิน
และทรัพยากร 

    จัดการเงินโดยกองทุน : โดยให้ความส าคัญกับการบริหารกองทุน 
ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ส าคัญ คือ  
    - กองทุนสวัสดิการชุมชน ไม่เน้นระดมทุนให้มีเงินหมุนเวียนมากนัก 
แต่เน้นการจัดการกองทุนใหม้ีความมัน่คง น่าเชื่อถือ วางระบบที่เข้มงวด 
สร้างแรงจูงใจจากการมีสวัสดิการหลายประเภท แต่ไม่เน้นจ านวนเงิน 
เพื่อให้สมาชิกทุกคนมีโอกาสได้รับสวัสดิการ ไม่ต้องรอจนป่วย หรือตาย 

     - กองทุนหลักประกันสุขภาพ มีนโยบายและแผนการท างานที่เป็น
ระบบ มีแผนงานกองทุนสุขภาพ ๕ กลุ่มวัย และกรรมการกองทุน ๕ 
กลุ่มวัย เป็นตัวเชื่อมประสาน ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเงินกองทุน
ได้ และน าไปใช้ตรงกับปัญหาในพ้ืนที่  และใช้ เงินกองทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    ขับ เคลื่อนด้วยแผน  : (แผน -งบ -ระบบ -คน) มีทั้ งแผนพัฒนา 
ภาคประชาชนด้วย (กลไก พคอ.จังหวัด พาท า) และแผนพัฒนาต าบล
ของท้องถิ่น มาบูรณาการงบประมาณกัน (ท้องถิ่น กองทุนสุขภาพต าบล 
กองทุนสวัสดิการชุมชน งบจังหวัด พอช. อื่น ๆ) ท าให้เกิดการบริหาร
จัดการทรัพยากรในภาพรวมของต าบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๘. การสื่อสาร 
และการเรียนรู้ 

    การสื่อสารภายใน : มีเวทีพูดคุยสม่ าเสมอ ทั้งเป็นทางการ ไม่เป็น
ทางการ คล้าย ๆ สภาผู้น า (ประจวบคีรีขันธ์) คือทุกฝ่ายมาประชุม
รวมกัน ไม่แยกนักการเมือง ราชการ ชาวบ้าน ใช้สไตล์ความเป็นผู้น า 
ไม่ใช่ผู้บริหารที่ใช้อ านาจ  
    การสื่อสารสาธารณะ : ผ่านเว็บไซต์ เฟชบุ๊คของเทศบาลต าบลห้วยงู 
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    การเรียนรู้ : ผ่านโครงการ/กิจกรรมพัฒนา ส ารวจข้อมูล การวิจัย
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงานและสถาบันการศึกษาภายนอก
เป็นพ่ีเลี้ยง  

๙. การเชื่อมโยง
ภายนอก และการ
สนับสนนุจาก
ภายนอก 

    เชื่ อ ม กั บ ห น่ ว ย งาน ภ าย น อก ได้ ทั้ ง ร ะดั บ อ า เภ อ  จั งห วั ด 
และระดับประเทศ รูปแบบความร่วมมือหรือการสนับสนุน มีทั้งการ 
เป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษา ช่วยประสานภายนอก การท างานวิชาการ  
การสนับสนุนงบประมาณผ่านโครงการ กิจกรรม การสร้างอาคาร  
การพัฒนาศักยภาพแกนน า การอบรม ฯลฯ เช่น 

     - สสส. สนับสนุนโครงการต าบลจัดการสุขภาวะ มีรูปธรรม
ความส าเร็จเป็นนวัตกรรม เช่น การศึกษาสร้างสุขในศูนย์บริวาร  
๑๑ หมู่ (กศน.) ต าบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (วิทยาลัย 
สร้างสุขต าบลต้นแบบอ าเภอหันคา) เครือข่ายห่วงโซ่ไร้สาร (ชุมชน
เกษตรกรปลอดโรค) 

     - พมจ. ผ่านกลไก คพอ. (คณะประสานงานการพัฒนาขบวนองค์กร
ชุมชนจังหวัดชัยนาท) และเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัด
ชัยนาท สนับสนุนการพัฒนาชมรมและกองทุนผู้สูงอายุ จนได้รับรางวัล
มากมายและได้งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
ศักยภาพ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)   

     - สพฉ. สนับสนุนโครงการวิจัยระบบการแพทย์ฉุกเฉินรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ จนได้เป็นต าบลต้นแบบด้านการแพทย์ฉุกเฉิน : ห้วยงูโมเดล 

     - ธนาคารออมสิน และบริษัทเอกชน สนับสนุนโครงการพัฒนา
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยใช้หุ่นยนต์ดินสอ  

     - พอช. สนับสนุนการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนพัฒนาเด็ก 
เยาวชนและผู้สูงวัยสู่ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน/พัฒนาพ้ืนที่สาธารณะให้เป็น
ป่าชุมชน 

     - เกษตรต าบล/อ าเภอ สนับสนุนการพัฒนากลุ่มเกษตรกร จัดตั้ง
โรงเรียนชาวนา (ต่อมายกระดับเป็นโรงเรียนเกษตรกร )  

     - มรภ.จันทน์เกษม สนับสนุนโครงการส ารวจข้อมูลสุขภาวะชุมชน 
และการวิจัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปของชุมชน ฯลฯ  

๑๐. ความท้าทาย
และอปุสรรค 

    ผู้น าที่มีบทบาทส าคัญ ส่วนใหญ่อยู่ในวัยกลางคน ยังขาดการสร้าง
ผู้น ารุ่นใหม่ ๆ ให้เข้ามาเรียนรูต้ั้งแตแ่รก เท่าที่มีเป็นการมีส่วนร่วมระดับ
กิจกรรม หรือโครงการ อาจจะท าให้การเปลี่ยนผ่านยุคของการพัฒนา 
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ไม่ราบรื่นหรือต่อเนื่องเท่าที่ควร โดยเฉพาะแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
วิถีชีวิตและอาชีพของคนรุ่นใหม่ ที่ไม่ได้อยู่ในภาคการเกษตรเป็นหลัก
เหมือนเดิม ดังนั้น สิ่งส าคัญที่พ้ืนที่ต้องเตรียมรองรับการเปลี่ยนผ่าน 
ด้วยการสร้างแกนน ารุ่นใหม่ ให้ เข้ามามีบทบาทในเชิ งโครงสร้าง  
และกลไก เพ่ือการเรียนรู้ผ่านการท างานเป็นทีมร่วมกับผู้น ายุคปัจจุบัน 
นอกจากนี้ ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบข้อมูลกลางของต าบล 
และการสรุปบทเรียนการท างานที่ผ่านมา เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งต่อ
แนวคิด แนวปฏิบัติไปยังคนท างานรุ่นต่อ ๆ ไป อย่างมีคุณภาพ 

 
จุดเด่นที่น่าสนใจ คือ (๑) การจ าลองแนวคิดการท างานแบบภาคีหุ้นส่วน 

ในรูปแบบบริษัทสร้างสุขต าบลห้วยงู ประกอบด้วยผู้แทนจาก ๕ ฝ่าย (มิติการพัฒนา ๕ ด้าน) 
จาก ๙ เครือข่ายในพ้ืนที่ ท าให้สามารถประสานงานและบูรณาการความร่วมมือกันครอบคลุม
ทุกมิติ แต่ละด้านมีทีมรับผิดชอบที่มาจากฝ่ายต่าง ๆ ข้ามสาขาอาชีพ ข้ามกระทรวง (๒) กลยุทธ์
การขับเคลื่อนด้วยการประกาศนโยบายสาธารณะ มีแผนที่ชัดเจน และเน้นการสร้างรูปธรรม
ความส าเร็จให้ได้เพ่ือการขยายผล (๓) กระบวนการเรียนรู้ภายในด้วยงานวิจัย การอบรม  
การพัฒนาเครื่องมือ เทคโนโลยีต่าง ๆ (๔) การเชื่อมโยง และรับการสนับสนุนจากภายนอก  
มีความพอดี ไม่มากไปน้อยไป รู้จักเลือกรับปรับใช้ และตัดสินใจโดยที่ประชุมกรรมการบริษัท 
(๕) มีรูปธรรมความส าเร็จที่เปน็ผลงานโดดเดน่ เป็นที่รู้จัก คือ ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ตั้งแต่เป็นชมรมผู้สูงอายุ พัฒนาเป็นกองทุนดูแลสวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพ 
สร้างอาชีพ จนจัดตั้งเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ (พมจ.) และเป็นต้นแบบระบบการดูแลผู้สูงอายุ 
(สพฉ.) และการพัฒนาต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ เริ่มต้นจากการประกาศนโยบาย
สาธารณะ “๓ ดี ๔ สุข” จัดท าแผนพัฒนาต าบลของภาคประชาชน การพัฒนากองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล กองทุนสวัสดิการชุมชน ให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงได้ง่ายและเป็น
ระบบ นอกจากนี้ ยังมีความส าเร็จด้านการพัฒนากลุ่มอาชีพเกษตรกร จัดตั้งโรงเรียนชาวนา 
(ต่อมายกระดับเป็นโรงเรียนเกษตรกร) พัฒนาพ้ืนที่สาธารณะให้เป็นป่าชุมชน พัฒนากลุ่มอาชีพ
และนวัตกรรม เช่น โครงการ Silver Waste เพ่ือลดหนี้สิน (มรภ.จันทน์เกษม) เกิดเป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น กระถางต้นไม้จากเยื่อฟางข้าว (รางวัลชมเชย) ผลิตภัณฑ์จากหวาย กล้วย 
ผักปลอดสารพิษ  

ข้อค้นพบส าคัญ “ความเข้มแข็ง” ของต าบลห้วยงู เกิดจากองค์ประกอบ
ของการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีความอิสระ มีศักยภาพในการจัดการตนเองได้อย่างดี  
และมีภูมิคุ้มกันจากภาวะคุกคามภายนอก สังเกตได้จากการให้ความส าคัญกับกระบวนการ
ท างานผ่านคณะท างาน ๕ ฝ่าย และกลไกการก ากับติดตาม โดยผู้อ านวยการแต่ละด้าน  
รวมทั้งการบริหารและตัดสินใจโดยใช้ที่ประชุมใหญ่บริษัท  และที่ประชุมสามัญประจ าปี  
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มีสมาชิกคือตัวแทนทุกครัวเรือน และตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีความสามารถในการ
ประสานความร่วมมือ เลือกรับการสนับสนุนจากภายนอกได้อย่างเหมาะสม มีความระมัดระวัง
ในการรับโครงการที่อาจเป็นภาระกับพ้ืนที่  หรือไม่ตอบสนองปัญหาที่แท้จริงข องพ้ืนที่  
เน้นการรับการสนับสนุนในเชิงการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของทีมหรือแกนน ารุ่นใหม่ ๆ  
และการขยายผลรูปธรรมความส าเร็จจากพื้นที่ต้นแบบ 

รูปแบบการจัดการต าบลเข้มแข็ง พบว่า ต าบลห้วยงูมีรูปแบบการจัดการ
ต าบลเข้มแข็งท่ีน าโดยภาคหีุ้นส่วนในพ้ืนที่ ที่ร่วมกันบริหารในรูปแบบบรษิัทสร้างสุขต าบลห้วยงู 
มีกรรมการจากฝ่ายตา่ง ๆ ทั้งจากส่วนราชการ ท้องถิ่น ท้องที่ และภาคประชาชน มีการก าหนด
บทบาทหน้าที่ และการก ากับติดตามที่ชัดเจนต่อเนื่อง มีแนวคิดการพัฒนาโดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง 
(Area base) เป้าหมายร่วมจึงเป็นการพัฒนาต าบลในภาพรวม ให้ความส าคัญกับการประกาศ
นโยบายสาธารณะและจัดท าวิสัยทัศน์  และขับเคลื่อนด้วยแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว  
และแผนปฏิบัติการประจ าปี และขับเคลื่อนตามแผนที่ก าหนดจริง ๆ ประเด็นที่ขับเคลื่อน  
จึงครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ๕ มิติ คือ การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ 
และสิ่งแวดล้อม การเชื่อมโยงและการสนับสนุนจากภายนอก ต้องสอดคล้องกับแนวทาง  
การพัฒนาในมิติเหล่านี้ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

๔) กรณีศึกษาต าบลเลยวังไสย์ อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย 
บริบทพ้ืนที่ ต าบลเลยวังไสย์ แบ่งเขตการปกครองเป็น ๘ หมู่บ้าน บริหาร

โดย อบต.เลยวังไสย์ ลักษณะทางภูมิศาสตร์พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบเชิงเขา อยู่ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ และเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เป็นแหล่งต้นน้ าแม่น้ าเลย และล าน้ า  
สายเล็ก ๆ ไหลผ่านหลายสาย มีจุดชมวิวภูหอ -ภูกระดึงที่สวยงาม และน้ าตกอีกหลายจุด  
การท ามาหากินชาวบ้านมีอาชีพหลักคือการเกษตร (ท านา ยางพารา ไม้หอม และพืชไร่) อาชีพรอง
คือขายลอตเตอรี่ (ระยะหลังนี้เริ่มจะเป็นอาชีพหลักแทนการท าเกษตร)  เรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พบว่า ชาวบ้านแต่ละครัวเรือนมีที่ดินเฉลี่ย ๑๕-๓๐ ไร่ และประมาณร้อยละ ๓๐ เป็นเอกสารสิทธิ์ 
สปก. และ สปก.๔-๐๑(ช) ที่เหลือส่วนใหญ่อยู่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งชาวบ้านรู้ดีว่า 
ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้อยู่แล้ว และบางส่วนก็เป็นการขยายพ้ืนที่ท ากินออกไปในภายหลัง 

พัฒนาการของการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๓,  
๗ และ ๘ เริ่มจากในปี ๒๕๔๒ กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ได้มีโครงการพัฒนาชุมชน 
เพื่ออนุรักษ์ภูหลวง ในพ้ืนที่ ๔ อ าเภอของ จ.เลย และต าบลเลยวังไสย์ได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย 
จากโครงการนี้มีเงินเหลือจ านวนหนึ่ง จึงได้น ามาจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเลยเพ่ือการอนุรักษ์ 
และพัฒนาอย่างยั่งยืน ท าหน้าที่สนับสนุนแนวคิด องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืนมาโดยตลอด ต่อมาในปี ๒๕๕๕ มีทีมวิจัย สกว. เข้ามาชักชวนชาวบ้านให้ท า
การวิจัยเพ่ือศึกษาทบทวนพ้ืนที่ตนเอง อบรมเป็นนักวิจัยไทบ้าน เกิดการรวมกลุ่มกันท า
โครงการเพ่ือการพ่ึงตนเอง จนสามารถตั้งกลุ่มต่าง ๆ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเกษตรอินทรีย์  
กลุ่มอนุรักษ์สมุนไพร กลุ่มปลูกฝ้ายและทอผ้าฝ้าย ที่ส าคัญคือการก่อตั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ
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ภูหลวง (บ้านศรีเจริญ) เป็นศูนย์ต้นแบบและแหล่งอบรมให้กับเกษตรกรและผู้สนใจในจังหวัดเลย
และพ้ืนที่ ใกล้เคียง และมีการรวมตัวกันจดทะเบียน เป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์  
เพื่อยกระดับมาท าเรื่องการแปรรูปผลผลิต 

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพ้ืนที่  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๖๓ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภูหลวง บ้านศรีเจริญ ต าบลเลยวังไสย์ อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย 
ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้น าที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนของพ้ืนที่ ที่ส าคัญ คือ (๑) ผู้น า
ภาคประชาชน เช่น ประธานสภาองค์กรชุมชนต าบลเลยวังไสย์ ซึ่งเป็นผู้อ านวยการศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติภูหลวง บ้านศรีเจริญ และแกนน าจากแกนน ากลุ่มเกษตรอินทรีย์และวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลเลยวังไสย์ ตัวแทน อสม. (๒) ผู้น าท้องถิ่น เช่น ส.อบต. 
(๓) ผู้น าท้องที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน (๔) ผู้แทนหน่วยงาน ส่วนราชการในพ้ืนที่  เช่น นักวิชาการ  
รพ.สต.เลยวังไสย์ ตัวแทนเกษตรต าบล และพัฒนาชุมชน ครู กศน. (๕) องค์กรสนับสนุน 
จากภายนอก เช่น นักวิจัย สกว.พ้ืนที่ ตัวแทนมูลนิธิเลยเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ผลการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถ
วิเคราะห์คุณลักษณะส าคัญของการจัดการต าบลเข้มแข็งต าบลเลยวังไสย์ ตามกรอบประเด็นศึกษา
ที่ก าหนดไว้ สรุปดังตารางที่ ๕ 
ตารางที่ ๕ ระบบการจัดการต าบลเข้มแข็ง กรณีต าบลเลยวังไสย์ อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย 

ประเดน็ศึกษา รายละเอียด 
๑.หลักคิดส าคัญ      ยึดหลักคิด “การพ่ึงตนเองและเกษตรกรรมยั่งยืน” 

 
๒. ความมุ่งมั่น     สิ่งที่แสดงความมุ่งมั่นส าคัญ ๆ คือ  

    - ขับเคลื่อนในนามกลุ่มเกษตรอินทรีย์ เรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจนสามารถก่อตั้งเป็นศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติภูหลวง บ้านศรีเจริญ เป็นศูนย์ต้นแบบและแหล่งอบรมให้กับ
เกษตรกรและผู้สนใจในจังหวัดเลยและพ้ืนที่ใกล้เคียง   

     - สร้างแกนน าชุมชน ผ่านการวิจัยชาวบ้าน (สกว.) เกี่ยวกับแหล่ง
อาหาร ภูมิปัญญา และสมุนไพร จนเกิดการต่อยอดพัฒนาเป็นกลุ่ม 
ออมทรัพย์ กลุ่มอนุรักษ์สมุนไพร กลุ่มปลูกฝ้ายและทอผ้าฝ้าย ในหมู่ ๓ 
และ ๘ และต่อมารวมตัวกันจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 
ออมทรัพย์ ร่วมกันอนุรักษ์พืชสมุนไพรหายากจนสามารถเป็นแหล่งผลิต
ส่งให้ รพ.อภัยภูเบศร ร่วมกันฟ้ืนฟูภูมิปัญญาการปลูกฝ้ายและทอผ้าฝา้ย 
ศึกษาพัฒนาเทคนิคการย้อมผ้าด้วยวัตถุดิบธรรมชาติใหม่ ๆ จนได้
ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน มีความสวยงาม โดดเด่น 
สร้างอาชีพและรายได้ ให้ สมาชิกกลุ่ม  และการแปรรูปผลผลิต 
ทางการเกษตร (น้ าหมากเม่า น้ าหมากหลอด) ภายใต้แบรนด์ “ขุนเลย” 
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ประเดน็ศึกษา รายละเอียด 
เป็นแหล่งศึกษาดูงานที่โดดเด่นที่สุดของต าบล  

     - ริเริ่มจัดงานประเพณีเทศกาลอาหารต าบลเลยวังไสย์ ต่อเนื่อง 
เป็นปีที่ ๓ 

๓. กลไกและองค์กร 
 

    กลไกจัดการกลาง ช่วงแรกน าโดยศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภูหลวง  
บ้านศรีเจริญ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์ ผู้น ากลุ่มคือ อดีต
ก านันแสวง ซึ่งภายหลังได้รับเลือกเป็นประธานสภาองค์กรชุมชนต าบล 
เลยวังไสย์  จึงใช้กลไกสภาองค์กรชุมชนเป็นศูนย์กลางประสาน 
การท างานของกลุ่มต่าง ๆ โดยมีผู้น าชุมชน (ผู้ ใหญ่บ้าน) อยู่ ใน
โครงสร้างสภาด้วย 

๔. ระบบการจัดการ     จัดการโดยภาคประชาชน ในนามสภาองค์กรชุมชนต าบลเลยวังไสย์ 
ผู้น าส าคัญอดีตก านันแสวง และแกนน ากลุ่มเกษตรอินทรีย์และวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มออมทรัพย์ เน้นการสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นต้นแบบก่อน 
แล้วค่อย ๆ ขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่น โดยใช้การประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก (ภาพรวมการท างานยังอยู่ในระดับ  “ชุมชน
เข้มแข็ง” ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่หมู่ ๓, ๗ และ ๘ ยังไม่สามารถท าให้เป็น
ภาพรวมของต าบลได้)  

๕. การจัดการคน
และทนุทางสงัคม 

    การสร้างคน : พัฒนาแกนน าผ่านการตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่ม
ออมทรัพย์ ทีมท างานวิจัย และพัฒนาคนผ่านหลักสูตรศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติบ้านศรีเจริญ  
    ทุนทางสังคม : ชุมชนยังรักษาวัฒนธรรม งานบุญประเพณีดั้งเดิมไว้
ได้หลายเรื่อง แต่ยังมีการรวมกลุ่มกันค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะในปัจจุบัน
มีแนวโน้มที่การขายลอตเตอรี่จะกลายเป็นอาชีพหลักของชาวบ้าน 
ส่วนใหญ่ ซึ่งจะท าให้วิถีชีวิตของชุมชนเป็นแบบคนเมือง ต่างคนต่างอยู่ 
ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย และมีความร่วมมือกันภายในชุมชนลดน้อยลงเรื่อย ๆ 

๖. การจัดการข้อมูล 
และเทคโนโลยี 

    มีการท าข้อมูลเฉพาะเรื่อง เฉพาะกลุ่ม และท าข้อมูลเพ่ือจัดท า 
แผนชุมชน โดยกลไกสภาองค์กรชุมชนแต่ยังไม่สามารถเชื่อมโยง 
กับท้องถิ่น และรวมเป็นข้อมูลระดับต าบลได้ 

๗. การจัดการเงิน
และทรัพยากร  

    การจัดการกองทุน : ยังมีลักษณะต่างคนต่างท า กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบล ส่วนใหญ่อยู่ในขอบเขตเรื่องสุขภาพ ส าหรับกองทุน
สวัสดิการชุมชน ที่เคยมีการก่อตั้ง ในปี ๒๕๕๕ ไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าที่ควร จนมีการยุบเลิกไป (ภายหลัง อบต. เข้ามาจัดการเปลี่ยนเป็น
กองทุนขยะแทน) 
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    ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ : มีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ เหมาะกับการ
ท าเกษตรกรรม และการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร มีแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติหลายจุด และอากาศเย็นสบาย แต่พบว่าส่วนใหญ่แยกกัน
ดูแลไปตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้น าชุมชน และประชาชนทั่วไปยังไม่
สามารถใช้ทุนทางทรัพยากรธรรมชาตินี้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ต าบลในภาพรวมได้ 
    การจัดการทรัพยากรอื่น ๆ : ส่วนใหญ่ยังมีลักษณะแยกกันจัดการ 
ไปตามภารกิจของกลุ่มและองค์กรต่าง ๆ ยังไม่มีการบูรณาการ 
หรือจัดการร่วมกันมากนัก 

๘ . การสื่อสารและ
การเรียนรู้  

    การสื่อสารภายใน : ยังจ ากัดอยู่เฉพาะในกลุ่มเกษตรอินทรีย์ และ
วิสาหกิจชุมชน มีการสื่อสารเพ่ือประสานความร่วมมือกับกลุ่มต่าง ๆ 
ท้องถิ่น หรือหน่วยงานภายในพ้ืนที่ตามโอกาสและภารกิจที่เกี่ยวข้อง  
    การเรียนรู้  : มีการเรียนรู้ร่วมกันผ่านกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ศูนย์ 
กสิกรรมธรรมชาติ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผ่านโครงการวิจัย ส ารวจ
ข้อมูล วิเคราะห์สภาพปัญหา และท าโครงการเพ่ือการพัฒนาเฉพาะ
ประเด็นนั้น ๆ แต่ยังจ ากัดอยู่ในกลุ่มเล็ก ๆ ในบางหมู่บ้าน ยังไปไม่ถึง
การเรียนรู้ร่วมกันในภาพรวมต าบล 

๙. การเชื่อมโยง
ภายนอก และการ
สนับสนนุจาก
ภายนอก 

    ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างดี เช่น  
     - สกว. สนับสนุนงานวิจัยชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  
     - สสส. สนับสนุนงานวิจัยสุขภาวะชุมชน กับการพัฒนา OTOP  
     - ส านักงานพลังงานจังหวัดเลย สนับสนุนการสร้างโรงอบและ

เทคโนโลยีการผลิตกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์  
     - พอช. สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์  
     - มูลนิธิเลยเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน สนับสนุนวิชาการ 

การวิจัย และพัฒนาศักยภาพแกนน า  
     - พัฒนาชุมชนอ าเภอภูหลวง สนับสนุนการจัดตัง้กลุ่มและการบรหิาร

กลุ่ม 
     - เกษตรจังหวัดเลย สนับสนุนวิชาการการเกษตรและการผลิตน้ ายา

ชีวภาพ  
     - BEDO (ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การ

มหาชน)) สนับสนุนการปลูกต้นไม้ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชีวภาพ 
เป็นต้น   
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ประเดน็ศึกษา รายละเอียด 
๑๐. ความท้าทาย
และอปุสรรค 
 

    ชาวบ้านโดยทั่วไปยังมีวิธีคิด ค่านิยมแบบหาไปใช้ไป ไม่มีการออม 
และไม่ให้ความส าคัญกับการรวมกลุ่ม โดยเฉพาะแนวโน้มที่จะยึดอาชีพ
ขายลอตเตอรี่เป็นอาชีพหลัก จะเป็นอุปสรรคส าคัญของการพัฒนา 
เพราะคนวัยท างานจะไม่อยู่บ้าน ทิ้งลูกและคนชราไว้ ส่งผลกระทบ 
ต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว ชุมชน สุขภาพ การศึกษา ซึ่งผู้น าเอง 
ก็กังวลในเรื่องนี้ว่าเป็นความท้าทายของชุมชน ที่ล าพังภาคประชาชน 
คงไม่อาจจะรับมือได้   
    ด้วยสถานการณ์ในพ้ืนที่ที่ยังมีการชิงการน ากันในทางการเมือง
ระหว่าง นายก อบต. ก านัน และประธานสภาองค์กรชุมชน ท าให้การ
สานพลังกันพัฒนาในภาพรวมต าบลยังไม่เกิดผลมากนัก จึงเป็นความ 
ท้าทายที่ผู้น าต้องทบทวน และเจรจา หาจุดร่วมที่ทุกฝ่ายยอมรับให้ได้ 
    กลุ่มต่าง ๆ ยังมีไม่มาก และจ ากัดอยู่เฉพาะบางหมู่ โดยเฉพาะกลุ่ม
เด็กและเยาวชนแทบไม่เห็นบทบาทเลย แต่ละกลุ่มยังขาดการเชื่อมโยง
ในภาพรวมต าบล กองทุนต่าง ๆ ในต าบล ส่วนใหญ่ยังไม่เข้มแข็ง เช่น 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลยังไม่สามารถตอบสนองปัญหา 
ของประชาชนได้ กองทุนสวัสดิการชุมชนยังไม่สามารถฟ้ืนกลับมาได้  
นั่นหมายถึงระบบการเงนิการคลังที่หวังจะให้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน
ในชุมชนยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเท่าที่ควร 
     ต าบลเลยวังไสย์ เป็นต าบลขนาดเล็กได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ไม่มาก ประกอบกับเป็นชุมชนชนบท ท าการเกษตร มีรายได้หลัก 
จากการขายลอตเตอรี่ การเก็บภาษีจึงมีน้อยมาก ท าให้มีข้อจ ากัดในการ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาพรวมของต าบล  
     องค์กร หน่วยงานภายนอก มักจะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องที่ตรงกับ
ภารกิจ เป็นโครงการสั้น ๆ เฉพาะเรื่อง มีน้อยมากที่จะสนับสนุน 
การพัฒนาในภาพรวมทั้งต าบล และอย่างต่อเนื่อง 

 
จุดเด่นที่น่าสนใจ คือ การขับเคลื่อนในนามกลุ่มเกษตรอินทรีย์ เรียนรู้ 

และพัฒนาตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถก่อตั้งเป็นศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภู
หลวง บ้านศรีเจริญ เป็นศูนย์ต้นแบบและแหล่งอบรมให้กับเกษตรกรและผู้สนใจในจังหวัดเลย
และพ้ืนที่ใกล้เคียง สร้างแกนน าชุมชน ผ่านการวิจัยชาวบ้าน (สกว.) เกี่ยวกับแหล่งอาหาร  
ภูมิปัญญา และสมุนไพร จนเกิดการต่อยอดพัฒนาเป็นกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอนุรักษ์สมุนไพร 
กลุ่มปลูกฝ้ายและทอผ้าฝ้าย ในหมู่ ๓ และ ๘ และต่อมารวมตัวกันจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มออมทรัพย์ ร่วมกันอนุรักษ์พืชสมุนไพรหายากจนสามารถเป็นแหล่งผลิตส่งให้  
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รพ.อภัยภูเบศร ร่วมกันฟ้ืนฟูภูมิปัญญาการปลูกฝ้ายและทอผ้าฝ้าย ศึกษาพัฒนาเทคนิคการย้อมผ้า
ด้วยวัตถุดิบธรรมชาติใหม่ ๆ จนได้ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน มีความสวยงาม 
โดดเด่น สร้างอาชีพและรายได้ให้สมาชิกกลุ่ม และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (น้ าหมากเม่า 
น้ าหมากหลอด) ภายใต้แบรนด์ “ขุนเลย” เป็นแหล่งศึกษาดูงานที่โดดเด่นที่สุดของต าบล 

ข้อค้นพบส าคัญ ความเข้มแข็งของต าบลเลยวังไสย์ ถือว่ายังอยู่ในระดับ
“ชุมชนเข้มแข็ง” ส่วนใหญ่ยังเป็นการพัฒนาเฉพาะกลุ่ม น าโดยอดีตก านันแสวง และกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน การสานพลังความร่วมมือจึงจ ากัดอยู่ในกลุ่มภาคประชาชน 
ยังไม่สามารถสานพลัง “จตุภาคี” ภายในพ้ืนที่ โดยเฉพาะท้องถิ่น คือ อบต. และท้องที่  
คือ “ก านัน” ซึ่งยังมีบรรยากาศการแข่งขันหรือชิงการน าทางการเมืองอยู่พอสมควร ประกอบกับ
ต าบลเลยวังไสย์มีขนาดเล็กได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่มาก และเป็นชุมชนชนบท  
ท าการเกษตร มีรายได้หลักจากการขายลอตเตอรี่ การเก็บภาษีจึงมีน้อยมาก ท าให้มีข้อจ ากัด  
ในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาพรวมของต าบล นอกจากนี้ องค์กร หน่วยงาน
ภายนอกมักจะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องที่ตรงกับภารกิจ เป็นโครงการสั้น ๆ เฉพาะเรื่อง มีน้อยมาก
ที่จะสนับสนุนการพัฒนาในภาพรวมทั้งต าบล และอย่างต่อเนื่อง ด้วยข้อจ ากัดและศักยภาพ  
ของภาคประชาชนที่ยังมีไม่มากพอ ท าให้ยังไม่สามารถยกระดับไปสู่การพัฒนาเพ่ือให้เกิด 
ความเข้มแข็งในภาพรวมของต าบลได้ 

รูปแบบการจัดการต าบลเข้มแข็ง หากมองในภาพ “ชุมชนเข้มแข็ง”  
อาจกล่าวได้ว่า ต าบลเลยวังไสย์ มีรูปแบบการจัดการชุมชนเข้มแข็งในรูปแบบที่น าโดย 
ภาคประชาชน ผ่านกลไกสภาองค์กรชุมชนต าบลเลยวังไสย์ ผู้น าส าคัญคืออดีตก านันแสวง  
และแกนน าภาคประชาชน กับส่วนราชการ และผู้น าท้องที่บางส่วน การเชื่อมโยงจตุพลัง  
ภายในพ้ืนที่ โดยเฉพาะกับท้องถิ่น คือ อบต. และ ท้องที่ คือ ก านัน มีลักษณะเป็นการประสาน 
ความร่วมมือเฉพาะกิจ หรือโครงการที่เกี่ยวข้อง ยังไม่สามารถพัฒนาให้เกิดกลไกความร่วมมือ 
ที่ เป็นทางการได้ กระบวนการท างานมีความพยายามในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
ของภาคประชาชนผ่านขบวนสภาองค์กรชุมชน แต่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติ  
ร่วมกับแผนพัฒนาของท้องถิ่นได้ มีการพัฒนาแกนน ากลุ่มเกษตรอินทรีย์และวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์ เน้นการสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นต้นแบบก่อน แล้วค่อย ๆ ขยายผลไปยัง
หมู่บ้านอื่น โดยใช้การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ให้เป็นตัวกระตุ้นและสร้าง
แรงจูงใจให้คนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วม ผ่านกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ภูมิปัญญาและสมุนไพร  
การพัฒนากลุ่มเกษตรอินทรีย์ การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณี งานเทศกาลประจ าปีของท้องถิ่น 
เป็นต้น กระบวนการสื่อสารและการเรียนรู้ภายในยังจ ากัดอยู่ในกลุ่มเล็ก ๆ ในบางหมู่บ้าน  
ยังไปไม่ถึงการเรียนรู้ร่วมกันในภาพรวมต าบล 
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๔.๔ การจัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
คณะอนุกรรมาธกิารศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า

ด้านสังคม ในคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า วุฒิสภา 
ร่วมกับโครงการศึกษาการจัดการต าบลเข้มแข็งตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศ ได้จัดเวทีเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “การจัดการต าบลเข้มแข็งตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ” ขึ้น เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อร่าง
รายงานของคณะท างานโครงการศึกษาการจัดการต าบลเข้มแข็งตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรปูประเทศ เมื่อวันอังคารท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 
(สว.) หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา โดยเชิญนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน
หน่วยงานรัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการเสวนาดังกล่าว โดยมี
นายอ าพล  จินดาวัฒนะ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินรายการ สรุป
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 

นายอ าพล  จินดาวัฒนะ ได้แสดงความเห็นว่าขอ้เสนอให้บรูณาการหน่วยงานภายนอก 
มีลักษณะเป็นข้อเสนอทั่วไปที่มีความเป็นไปได้น้อย เพราะเราไม่สามารถควบคุมปัจจัย 
และบริบทภายนอกได้ 

นายวิสุทธิ  บุญญะโสภิต รองผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เขต ๓ นครสวรรค์ ได้แสดงความเห็นว่าต้องเคลียร์การใช้ค าว่า “ชุมชน” กับค าว่า “ต าบล”  
ให้มีความชัดเจน และในร่างรายงานมีการอ้างถึงรัฐธรรมนูญที่กล่าวถึง “สิทธิชุมชน”  
แต่การศึกษานี้มุ่งเน้นที่ “ต าบล” ซึ่งจากงานเขียนของอาจารย์ประเวศมีการพูดถึง “ชุมชน” 
จากเจตนาในการเขียนเหมือนจะสื่อว่า “ชุมชน” เป็นส่วนหนึ่งของ “ต าบล” เพราะฉะนั้น 
ความสัมพันธ์ของค าว่า “ต าบล” ที่ไปเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ฯ แผนฯ แม้กระทั่งหลักคิด 
และค านิยามต่าง ๆ ต้องเขียนให้สอดคล้องกัน 

นายอนันต์  วรธิติพงศ์ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ได้แสดงความเห็นสรุปได้ดังนี้ 
๑) จากข้อค้นพบรูปแบบการจัดการต าบลเข้มแข็ง ๓ รูปแบบ (๑) น าโดยท้องถิ่น  

(๒) น าโดยภาคประชาชน (๓) น าโดยหุ้นส่วน นั้น เห็นว่า การที่ชุมชนจะเข้มแข็งได้ ผู้น าองค์กร
เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุด หลายพ้ืนที่แม้ไม่มีรัฐสนับสนุน ถ้ามีผู้น าองค์กรที่เข้มแข็งก็สามารถ  
ท าให้ชุมชนเข้มแข็งได้ 

๒) การพัฒนาผู้น าองค์กรสามารถด าเนินการผ่านเทคโนโลยีได้ และสามารถกระจาย
การพัฒนาดังกล่าวไปได้ในวงกว้าง เพราะฉะนั้นในข้อเสนอ ๑๐ ด้าน เรื่อง การจัดการข้อมูล
และเทคโนโลยีนั้น ควรจัดเป็นฐานข้อมูลที่เป็นรูปแบบเดียวกันและทุกชุมชนสามารถเข้าถึงได้  
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถอัพโหลดข้อมูลลงในฐานข้อมูลเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กันและกันได้ 
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นายอ าพล  จินดาวัฒนะ กล่าวเสริมว่า ความเห็นของนายอนันต์  วรธิติพงศ์ นั้น เชื่อใน  
๑) Leadership ซึ่ งคงหมายถึ ง ภาวะผู้น าร่ วม  (Collective Leadership) ด้วย  

เพราะจากผลการศึกษาไม่ได้หมายถึงผู้น าเดี่ยวแต่เป็นผู้น าหมู่  
๒) เทคโนโลยีนอกจากจะช่วยในการพัฒนาผู้น าแล้ว ยังสามารถช่วยพัฒนางาน 

และระบบต่าง ๆ ได้ด้วย 
นายสมยศ  ฤทธิ์ธรรมนาถ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า 

จังหวัดสตูล ได้แสดงความเห็นสรุปได้ดังนี้ 
๑) เชื่อในทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา และค าพูดที่ว่า “ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าค าสอน” 

นาทอนมีการส่งเสรมิสนบัสนุนที่ดีจากองค์กรภายนอก เช่น สช. สสส. สถาบันการศึกษาในพื้นที่ 
และด าเนินการโดยยึดตามวิสัยทัศน์มาตลอด 

๒) มีการใช้ประชาธิปไตยทั้ง ๒ รูปแบบมาร่วมกันบริหารจัดการชุมชน คือ ประชาธิปไตย
แบบตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นกลไกของรัฐ และการใช้ประชาธิปไตยทางตรงคือการ
เปิดพ้ืนที่กลางให้ชาวบ้านมาพูดคุยตกลงกันในเรื่องต่าง ๆ ที่ชาวบ้านต้องการจริง ๆ จะเรียกว่า
ธรรมนูญ, ชันชี, หรือสมัชชาก็ได้  

๓) สิ่งส าคัญ คือ “การพัฒนาคน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดยการช่วยเหลือ 
จากองค์กรภายนอก เช่น สช. สสส. เป็นต้น 

นายอ าพล  จินดาวัฒนะ กล่าวเสริมความเห็นของนายสมยศ  ฤทธิ์ธรรมนาถ ดังนี้ 
๑) ผู้ปฏิบัติในพ้ืนที่ยังเชื่อมั่นในการมีส่วนร่วมตามทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา  
๒) องค์กรภายนอกมีบทบาทที่ส าคัญ 
๓) หัวใจส าคัญ คือ การเปิดพ้ืนที่กลางที่ท าให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้อง

กับการเรียนรู้จากการปฏิบัติ/การเรียนรู้จากประสบการณ์/การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ 
ในความเป็นจริง (Participatory Interactive Learning Through Action, PILA) ไม่ใช่การท า
แบบเดี่ยว และไปสอดคล้องกับภาวะผู้น าร่วม (Collective Leadership) 

นางสาวดวงพร  เฮงบุณยพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส สสส. ได้แสดงความเห็นสรุปได้ดังนี้ 
๑) ในร่างรายงานมีการใช้ค าว่า “ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง” กับค าว่า “ชุมชน” ทั้งสองค า 

มีความแตกต่างกัน การใช้พ้ืนที่ เป็นตัวตั้ ง หมายถึง การก าหนดอาณาบริเวณของพ้ืนที่
ปฏิบัติการเพ่ือจะได้วิเคราะห์โครงสร้าง การจัดการในพ้ืนที่นั้น ๆ เช่น การวิเคราะห์ผู้น า 
วิเคราะห์กลไกต่าง ๆ แต่การพูดถึงชุมชนไม่ได้เอาการก าหนดอาณาบริเวณเป็นตัวตั้ง  
แต่เป็นการเอาอุดมการณ์หรือเป้าหมายร่วมเป็นตัวตั้ง เพราะชุมชน คือการมีวัฒนธรรมร่วมกัน 
ซึ่งแตกต่างจาก Area Based ที่ยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง 

๒) องค์ประกอบส าคัญในการท างานอีกสิ่งหนึ่ง คือเรื่องการเงิน (Finance) ต้องรู้ว่า 
จะได้เงินจากแหล่งใดมาใช้ในการด าเนินงาน 

๓) องค์ประกอบส าคัญในการท างานอีกสิ่งหนึ่ง คือ การสื่อสาร ที่ต้องเป็นลักษณะ 
การสะท้อนความต้องการของชุมชนให้ส่วนกลางหรือรัฐบาลรับรู้ เพ่ือให้การก าหนดนโยบาย  
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ไม่เป็นการก าหนดจากส่วนกลาง (Top-Down) โดยไม่รับฟังความต้องการของคนในพ้ืนที่ 
มากจนเกินไป 

๔) การกล่าวถึง “ข้อมูล” กับ “เทคโนโลยี” ต้องแยกกันให้ชัดเจนเพ่ือป้องกันการสับสน 
๕) “การเชื่อมโยงการสนับสนุนจากภายนอก” เป็นหัวข้อที่มีความส าคัญมาก  

ต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาคน ต้องมีการสนับสนุนการฝึกทักษะของผู้น าจากหน่วย 
สนับสนุนภายนอกเพื่อให้ผู้น ามีความรู้ และรู้วิธี (Know how) การท างานให้ประสบความส าเร็จ 
เช่น รู้ช่องทางการขอความสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เมื่อผู้น ามีความรู้ มีทักษะ 
ที่เพียงพอ การเชื่อมโยงก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ 

๖) ควรเขียนประเด็นข้อบ่งชี้ของการเป็นชุมชนเข้มแข็ง คือ การส่งต่อ การสืบทอด
อุดมการณ์จากรุ่นสู่รุ่น เพราะชุมชนแม่ทาที่มีความเข้มแข็งใช้วิธีการดังกล่าวเป็ นหลักในการ 
สืบทอดความเข้มแข็งไว้ โดยสร้างคนรุ่นต่อรุ่นเพ่ือสืบทอดอุดมการณ์และวิธีคิดว่าแม่ทาต้องมี
ฐานทรัพยากรที่พอเพียงต่อการจัดการตนเอง แต่การด าเนินการให้ยั่งยืนเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก
เนื่องจากมีความเป็นพลวัตสูงมาก 

นายอ าพล  จินดาวัฒนะ กล่าวเสริมความเห็นของนางสาวดวงพร  เฮงบุณยพันธ์ ดังนี้ 
๑) ในผลการศึกษามีทั้งการพูดถึง “ชุมชน” และ “การใช้พ้ืนที่เป็นฐาน” ซึ่งจะต้อง

แยกแยะให้มีความชัดเจน เหตุผลที่ใช้ “ต าบล” เพราะ “ต าบล” มีองค์การบริหารส่วนต าบล 
และมีกฎหมายรองรับที่ชัดเจน 

๒) เรื่องการเงิน (Finance) เป็นการย้ าถึงความส าคัญของการสนับสนุนจากภายนอก 
ผู้น าต้องเก่งในการดึงเงิน ดึงทรัพยากร ดึงการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการ 
เป็นปากเสียงแทนคนในชุมชน ผู้น าต้องมีความกระตือรือร้นท างานเชิงรุก (Proactive) ผู้น าต้องรู้
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
เรื่องการเชื่อมโยงแผนในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน (One Plan) เป็นต้น 

๓) ค าว่า “ยั่งยืน” เป็นค าในอุดมคติ จึงไม่ควรยึดติดกับค าว่า “ยั่งยืน” แล้วต้องเป็นไป
เหมือนเดิมตลอด เพราะสังคมมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

นางสาววรัญญา  เตียวกุล อนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคม กิจการ
ผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย ได้แสดงความเห็นสรุปได้ดังนี้ 

๑) “รูปแบบการจัดการต าบลเข้มแข็ง ๓ รูปแบบ” ต้องขยายความและท าให้ชัดเจน 
เพราะ อปท. หรือท้องถิ่นมีภารกิจพ้ืนฐานที่ต้องท าอยู่แล้ว ส่วนภาคประชาชนอาจจะท าเฉพาะ
ประเด็นที่มีความสนใจ และการด าเนินการร่วมกันแบบหุ้นส่วนอาจจะเป็นเรื่องที่มีผลประโยชน์
เข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้น รูปแบบการจัดการชุมชนเข้มแข็งแต่ละรูปแบบมีบริบทเฉพาะ  
ที่เหมาะสมซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่เดียวกันก็ได้ 

๒) เมื่อด าเนินการตามข้อ ๑) แล้ว ต้องเขียนข้อสรุปใหม่ทั้งหมดว่าวิสัยทัศน์หรือจินตภาพ
เมื่อชุมชนพัฒนาไปถึงความเป็นชุมชนเข้มแข็งแล้วจะเกิดอะไรขึ้น หรือมีการพัฒนาด้านใด  
เป็นพิเศษ จากนั้นจึงมาจัดกลุ่มว่าระบบ กระบวนการการบริหารจัดการเป็นอย่างไร กลไก  
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ขององค์กรเป็นอย่างไร ภาวะการเป็นผู้น าเป็นอย่างไร ประเด็นที่ ต้องบริหารจัดการคืออะไร 
รวมทั้งการจัดการคน ทุน และทรัพยากรในพ้ืนที่  การจัดการข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในพ้ืนที่ การจัดการกระบวนการสื่อสารและการเรียนรู้ในพ้ืนที่ โดยตัวชี้วัดในการ  
เป็นชุมชนหรือต าบลเข้มแขง็คือการมภีูมิตา้นทาน ไม่มีความเหลื่อมล้ า และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
กระบวนการดังกล่าวข้างต้นจะท าให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

๓) “การมีส่วนร่วม” ของทั้งจตุพลัง หรือเบญจพลังก็แล้วแต่ จะต้องระบุให้ชัดเจนว่า
ธรรมาภิบาลเป็นแบบไหน ต้องมีส่วนร่วมในเรื่องใด ระดับใดบ้าง และจะเน้นบทบาท  
ของภาคส่วนใด 

นายอ าพล  จินดาวัฒนะ กล่าวเสริมความเห็นของนางสาววรัญญา  เตียวกุล ว่า 
“รูปแบบการจัดการต าบลเข้มแข็ง ๓ รูปแบบ” เกิดจากการสรุปจาก ๔ พ้ืนที่ที่ลงไปศึกษา  
แต่ข้อเสนอไม่ควรยึดติดรูปแบบที่ตายตัว แต่ต้องค านึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ และการเป็น
ชุมชนเข้มแข็งที่แท้จริง โดยต้องกลับไปเชื่อมโยงกับ “เป้าประสงค์ชุมชนเข้มแข็ง” 

นายสุทธิพงษ์  วสุโสภาพล รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้แสดง
ความเห็นสรุปได้ดังนี้ 

๑) ในร่างรายงานเห็นว่า “ต าบล” คือค าตอบ เพราะมีขนาดพอดี เป็นนิติบุคคล 
ที่สามารถรับงบประมาณมาบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาบางเรื่องให้กับชุมชนได้  

๒) ต้องมีความเชื่อร่วมกันว่า “ต าบล” คือความเป็นชุมชนที่มีปฏิสัมพันธ์กับกรอบ 
ของการปกครองที่ท าให้เกิดการจัดการ ค าว่า “ชุมชน” ในที่นี้คือ “การจัดการ” ต้องเขียนไว้ใน 
ร่างรายงานให้ชัดเจน 

๓) ควรเพ่ิมเรื่องปฏิสัมพันธ์ ( Interactive) ว่าท้องถิ่นหรือชุมชนจะปฏิสัมพันธ์ 
กับองค์กรภายนอกอื่น ๆ อย่างไร เพราะการจะเป็นชุมชนเข้มแข็งได้  ต้องมีปัจจัยเสริม 
จะหนีไม่พ้นการมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรภายนอกอื่น ๆ ซึ่งมีการปฏิสัมพันธ์กันอยู่ภายใน 
ทุกองค์ประกอบ เพราะฉะนั้นถ้าจะวิเคราะห์ สังเคราะห์ออกมาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย  
จะต้องพิจารณาในภาพรวมทั้งหมด 

๔) เนื่องจากเรื่องชุมชน ต าบลเข้มแข็ง มีความเชื่อมโยงกับกฎหมายหลายฉบับ 
เชื่อมโยงกับหน่วยงานองคก์รมากมายตามที่รีววิไว้ในร่างรายงาน เรื่องของ “นวัตกรรม” จึงต้อง
ตั้งประเด็นว่าจะเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลกับชุมชนได้อย่างไรบนฐานของ  
ความหลากหลายเหล่านั้น 

๕) “ต าบล” มีเป็นจ านวนมาก มีหลากหลายรูปแบบ ถ้าสามารถหาจุดร่วมที่ท าให้สามารถ
เชื่อมโยงเข้าหากันได้โดยมีการสานพลังจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเป็นวงกว้างได้ 

นายอ าพล  จินดาวัฒนะ กล่าวว่า นายสุทธิพงษ์  วสุโสภาพล  ให้ความสนใจ 
และให้ความส าคัญกับข้อค้นหา ข้อค้นพบ ข้อพิจารณา และข้อเสนอ ซึ่งถือว่าเป็นผลกระทบ
ภายนอก (Externality) ของพ้ืนที่ที่ปฏิเสธไม่ได้ โดยเสนอให้วิเคราะห์ว่าถ้าต้องเจอกับผลกระทบ
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ดังกล่าว เช่น กฎหมายหรือโครงสร้างภายนอกอื่น ๆ ชุมชนจะตอบสนองหรือหลีกเลี่ยงอย่างไร 
จึงจะท าให้ชุมชนอ่อนแอหรือสามารถยืนหยัดและมีความเข้มแข็งอยู่ได้ 

นายพลเดช  ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา ได้แสดงความเห็นสรุปว่าการที่ชุมชน 
หรือต าบลจะเข้มแข็งได้ ขึ้นอยู่กับ “ผู้น า” ที่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ผู้น า
การเปลี่ยนแปลงมีอยู่ ๒ รูปแบบ คือ  

๑) Internal Change Agent หรือ Local Change Agent คือตัวผู้น าที่อยู่ในพ้ืนที่  
ซึ่งผู้น านี้มีความส าคัญมากที่สุด 

๒) External Change Agent อาจจะเป็นองค์กร NGOs ภาครัฐ หน่วยงานส่วนกลาง
หรือหน่วยงานในภูมิภาค สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ มูลนิธิต่าง ๆ เป็นต้น แต่ถึงแม้ว่า External 
Change Agent จะให้การส่งเสริมสนับสนุนชุมชนดีมากเพียงใด แต่ถ้าไม่สามารถท าให้ 
Internal Change Agent ลุกขึ้นมายืนหยัดด้วยตัวเองได้ ก็ไม่ส าเร็จ  

การเปลี่ยนแปลงคนต้องใช้เครื่องมือ ต้องมีเทคนิค กระบวนการเข้าไปช่วย นั่นคือ  
แผนแม่บทชุมชน ซึ่งการจะได้มาซึ่งแผนแม่บทชุมชนต้องเริ่มมาจากข้อมูลของชุมชน 
กระบวนการที่จะได้แผนมาแม่บทชุมชุนมาคือ Active Learning to Action คือกระบวนการ
เรียนรู้ที่คนในชุมชนได้ลงมือกระท าและคิดด้วยตนเอง โดยต้องมีกระบวนการรวบรวม 
ประมวลผลข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยในการร่างแผนแม่บทชุมชนในเบื้องต้น อาจจะมี
กลุ่มคนจ านวนหนึ่งด าเนินการ แต่เมื่อได้ร่างแผนแม่บทชุมชนแล้วก็ต้องน ามาให้คนส่วนใหญ่
เป็นผู้ให้การรับรองแผนดังกล่าว โดยที่ทุกคนในชุมชนได้เห็นภาพของทั้งชุมชน หมู่บ้าน ต าบล
ของตนเอง ซึ่งจะท าให้เกิดภาพใหม่ ส านึกใหม่ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่  
ของตนเอง เมื่อแผนแม่บทชุมชนผ่านการเห็นชอบก็เป็นขั้นตอนการน าแผนดังกล่าวไปสู่การ
ปฏิบัติตามแผน จากนั้นจึงจะไปสู่ขั้นตอนการประเมินผล เกิดการเรียนรู้ การสรุปบทเรียน  
และน าไปสู่การร่างแผนใหม่ต่อไปตามวงจรเดิมที่กล่าวมาข้างต้น กระบวนการดังกล่าวจึงเป็น
หัวใจส าคัญของการจัดการต าบลเข้มแข็ง 

ต าบลที่เข้มแข็งและจัดการตนเองได้นั้นคือตัวรวมแสงเลเซอร์ขั้นสุดท้าย องค์กรภายนอก
ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องมาบูรณาการโดยที่ต าบลที่เข้มแข็งสามารถตัดสินใจเลือกในสิ่ง  
ที่เหมาะสมและต้องการได้ สามารถจัดการกับปัจจัยภายนอกได้ สามารถเป็นผู้น าการจัดการได้ 
ซึ่งประเด็นนี้มีความส าคัญมาก 

ต าบลที่มีความเข้มแข็งในปัจจุบันหลายต าบลที่เคยประสบปัญหาความเหลื่อมล้ า  
ความไม่เป็นธรรม ความไม่เท่าเทียมในการแบ่งปันทรัพยากรทั้งที่ เป็นเงินงบประมาณ 
และทรัพยากรอื่น ๆ ในท้องถิ่น เช่น แหล่งน้ า เป็นต้น ท าให้แตกความสามัคคี เกิดการแยกตัว
ออกมา เช่น ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อแยกตัวออกมา  
เป็นต าบลได้ส าเร็จ งบประมาณต่าง ๆ ก็ลงมาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย และมีการแบ่งปัน
ทรัพยากรต่าง ๆ ภายในต าบลอย่างเป็นธรรม กลุ่มคนที่อ่อนแอได้รับความช่วยเหลือที่มากกว่า 
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เมื่อบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเป็นธรรม ก็จะท าให้เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน  
ท าให้ชุมชนเป็นปึกแผ่น ความเป็นปึกแผ่นนั่นแหละคือความเข้มแข็งเริ่มต้นของชุมชน 

เมื่อชุมชนมีความเข้มแข็ง ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ก็สามารถท าประชาธิปไตยชุมชนได้  
เป็นระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน การมีส่วนร่วมดังกล่าวลงไปลึกกว่า
ระดับหมู่บ้าน จนไปถึงระดับคุ้ม และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพราะฉะนั้น จึงเป็นประชาธิปไตย 
จากฐานล่างอย่างแท้จริง  

ต าบลเข้มแข็งจะมีจุดร่วมหนึ่งคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความเป็น
รูปธรรมของต าบลเข้มแข็ง คือมีความเข้มแข็งในทางเศรษฐกิจที่สามารถพ่ึงพาตนเอง 
ในทางเศรษฐกิจได้ มีภูมิคุ้มกันที่เพียงพอ พ่ึงตนเองได้ จัดการตนเองได้ เป็นต าบลเข้มแข็ง 
ต าบลพอเพียง ต าบลสุขภาวะ นั่นก็เพราะเกิดจากกระบวนการการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive Learning) คือการเรียนรู้แล้วเกิดการปรับตัววนเป็นวงจร ซึ่งจะท าให้เกิดสิ่งที่เป็น
นวัตกรรมของชุมชนเรื่องแล้วเรื่องเล่า โครงการคิดใหม่ท าใหม่จะเกิดขึ้นมาเรื่อย ๆ ท าให้ต าบล
ยิ่งมีความเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อย ๆ ตรงนี้จะเป็นรูปธรรมหนึ่งที่เป็นตัวชี้วัดความเป็นต าบลเข้มแข็ง 

นางสาวดวงพร  เฮงบุณยพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส สสส. ได้แสดงความเห็น
เพิ่มเติมว่า ส่วนที่ว่าด้วยนวัตกรรมระบบการจัดการต าบลเข้มแข็ง มีการสรุปบทเรียนเรื่องการ
ไปหนุนเสริมเรื่องการท านวัตกรรมจากการรีวิวเอกสาร นวัตกรรมมี ๓ แบบ ๑) นวัตกรรม 
เชิงเทคนิค นวัตกรรมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นเชิงเทคนิค ๒) นวัตกรรม 
เชิงกระบวนการ เช่น การจัดท าธรรมนูญ ๓) นวัตกรรมเชิงระบบ มีการท าน้อย เช่น ระบบ
เกษตรอินทรีย์ ส่วนใหญ่จะเป็นงานวิชาการเกี่ยวกับการท าปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น แต่ไม่มีการศึกษาว่า
องค์ประกอบที่ส าคัญของการท าระบบเกษตรอินทรีย์ประกอบด้วยเทคนิ ค กระบวนการ
อะไรบ้าง ในส่วนของนวัตกรรมระบบการจัดการต าบลเข้มแข็งในร่างรายงาน  จึงควรสรุป 
ให้มีความชัดเจนและมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

นายวิสุทธิ  บุญญะโสภิต รองผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เขต ๓ นครสวรรค์ ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ 

๑) เห็นด้วยกับความส าคัญของกลุ่มผู้น าในพ้ืนที่ แต่บางพ้ืนที่มีกลุ่มผู้น าในพ้ืนที่ 
แบบกลุ่มผสม เช่น บางพ้ืนที่ ท้องถิ่นกับท้องที่ไปด้วยกันได้ดี บางพ้ืนที่ ท้องถิ่นกับท้องที่ไป
ด้วยกันไม่ได้เพราะมีเรื่องการเมือง กรณีดังกล่าว ผู้ที่จะประสานความร่วมมือได้ดี คือองค์ กร 
ทางศาสนา เช่น พระสงฆ์ เป็นต้น เพราะเป็นผู้ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจ 

๒) ข้อเสนอเหมือนอยากให้มี One Plan แต่ไม่ควรเป็น One Plan ตามระบบที่ก าหนด
จากส่วนกลาง อยากให้เป็นเจตจ านงร่วมของคนในพื้นที่จริง ๆ 

๓) ควรมีการศึกษาว่ามีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายใดที่เป็นอุปสรรคขัดขวาง
ความเข้มแข็งของต าบล 
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นายอ าพล  จินดาวัฒนะ ได้กล่าวสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น สรุปได้ดังนี้ 
๑) คนที่เป็นลักษณะกลุ่มคน อาจจะเรียก Collective ด้วยก็ได้ คือต้องมีตัวละคร 

ที่ส าคัญเป็นแก่นแกน และคนเหล่านั้นต้องประกอบด้วยจิตส านึก จิตวิญญาณ วิธีคิด ความเป็น
พลเมือง 

๒) ใน ๑๐ หลักคิดและทิศทาง ต้องพิจารณาดูว่ามีความครบถ้วนแล้วหรือไม่ หรืออาจจะ
เขียนขยายความใน ๑๐ หลักคิดและทิศทาง ให้มีความชัดเจนครบถ้วนมากยิ่งขึ้น 

๓) ต าบล ชุมชน มีชีวิต แต่หัวใจหลักคือ คน ถ้าคนไม่มีจิตส านึก ไม่มีจิตวิญญาณ ทุจริต 
เอาแต่ได้ ส่วนกลางสั่งอย่างไรก็ท าอย่างนั้น โดยไม่มีความคิดริเริ่ม ก็เข้มแข็งไม่ได้ 

๔) มีกลไก องค์กรสนับสนุนเยอะมาก แต่ต้องประสานเชื่อมโยงให้มาท างานร่วมกันได้ 
๕) ต้องมีพ้ืนที่กลาง มีเครื่องมือและกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง ค าว่ากลไกพ้ืนที่กลาง

มีความหลากหลาย อาจจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป ที่ส าคัญคือต้องมีกิจกรรมที่เป็นเรื่องจริง 
ในชีวิตจริง แผนแม่บทชุมชนต้องเป็นข้อมูลจริง การปฏิบัติตามแผนจะท าให้เกิดการเรียนรู้  
ไปเรื่อย ๆ สร้างคนไปเรื่อย ๆ เกิดการเรียนรู้ เกิดการสื่อสารทั้งภายนอกและภายใน 

๖) พ้ืนที่ต าบลมีขอบเขต มีบริบท และกลไกที่เป็นจุดรวมแสงเลเซอร์ ถ้าต าบลเข้มแข็ง
และจัดการได้ จะสามารถรับมือกับภัยคุกคามหรือปัจจัยภายนอกได้ มีการรุกไปข้างหน้า  
ไม่หยุดนิ่ง ประเด็นนี้ต้องเขียนให้ชัด เจนจะได้ไม่ไปเรียกร้องให้องค์กรภายนอกแก้อะไร 
เพ่ือเอื้อตนเองให้ยุ่งยาก แต่ต้องรู้เท่าทันว่าองค์กรภายนอกมีระบบโครงสร้างอะไร เพ่ือไม่ให้
เป็นอุปสรรค และเพื่อจัดองค์ประกอบภายในของตนเองให้มีความเข้มแข็ง 

๗) กระบวนการท างานไม่จ าเป็นต้องยึดพ้ืนที่ระดับต าบลเป็นหลัก อาจจะเริ่มจากพื้นที่
เล็กกว่านั้น เช่น ระดับกลุ่มอาชีพ ระดับคุ้ม ระดับหมู่บ้านขึ้นมาก็ได้ 

๘) ความยุติธรรม ความพอดีพอเหมาะ จิตวิญญาณร่วม สิ่งเหล่านนี้เหมือนเป็นแค่
นามธรรม แต่ก็มีความส าคัญมาก เพราะถ้าขาดส่วนนี้ไป การเป็นต าบลเข้มแข็งอาจจะไม่ส าเร็จ 
ประเด็นนี้ต้องน ามาเขียนตอนท้ายเป็นข้อ ๆ เพิ่มเติมให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

คณะท างานโครงการศึกษาการจัดการต าบลเข้มแข็งตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนการปฏิรูปประเทศ ได้น าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
ในครั้งนั้น ไปพิจารณาเพ่ิมเติมในร่างรายงาน จากนั้น คณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ 
การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าด้านสังคม ได้น ารายงานดังกล่าวมาปรับปรุง
เป็นรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาต่อไป  

 
 



บทที่ ๕ 
สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 
๕.๑ สรุปผลการศกึษา 

จากการพิจารณาศึกษาทั้งหมดที่ผ่านมา สามารถสังเคราะห์สรุปได้ ดังนี้ 
๕.๑.๑ แนวคิด “ชุมชนเข้มแข็ง” เป็นแนวคิดที่ถูกต้อง ทั้งระดับอุดมคติและรูปธรรม

การพัฒนาประเทศ เป็นการให้คุณค่าความส าคัญที่ฐานรากของสังคม หากฐานของเจดีย์  
หรือฐานรากของสิ่งใด ๆ เข้มแข็ง ทั้งองคาพยพของสิ่งนั้นก็จะมั่นคง ตรงกันข้าม หากฐานราก
อ่อนแอ ก็จะพากันอ่อนแอกันไปทั้งหมด ไม่มีสิ่งใดจะแข็งแรงมั่นคงไปได้ หากฐานรากอ่อนแอ 

ดังที่ ศ.นพ.ประเวศ  วะสี ย้ าเสมอว่า “เจดีย์ต้องสร้างฐาน” การพัฒนา คือการ
ท าให้ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ประเทศก็จะมั่นคงและยั่งยืน เป็นความจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ 

ทิศทางการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา ได้ให้ความส าคัญกับแนวทางการพัฒนา 
“ชุมชนเข้มแข็ง” อย่างชัดเจน มีระบุอยู่ทั้งในรัฐธรรมนูญ ในยุทธศาสตร์ชาติ ในแผนการปฏิรูป
ประเทศ ในแผนงานต่าง ๆ และมีความพยายามส่งเสริมการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งที่หลากหลาย
รูปแบบมายาวนานหลายทศวรรษ หากแต่รูปธรรมความส าเร็จยังเป็นไปอย่างกระจัดกระจาย  
มีความแตกต่างหลากหลาย ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ระบบบริหารราชการแผ่นดินยังคงอยู่ที่การ 
รวมศูนย์อ านาจ บริหารแบบแยกส่วน บนลงล่าง แม้มีความพยายามด าเนินการด้านการกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่น ก็ยังไม่ถึงระดับที่ท าให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรม ทั่วถึง และยั่งยืนดีพอ 

“ชุมชนเข้มแข็ง” หมายถึง การที่ชุมชนสามารถจัดการกันเองได้ ทั้งด้าน
ข้อมูล แผน การบริหารจัดการ การขับเคลื่อนการพัฒนาและการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างดี 
ชุมชนมีเศรษฐกิจที่ดี คุณภาพชีวิตดี สิ่งแวดล้อมดี อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และชุมชน 
มีภูมิต้านทานต่อปัจจัยที่มากระทบจากภายนอก 

ซึ่งเป็นที่แน่ชัดว่า ชุมชนจะเข้มแข็งเองโดยล าพังไม่ได้  เนื่องจากชุมชน 
เป็นส่วนย่อยของสังคม ที่มีระบบการบริหารราชการแผ่นดิน และระบบสาขาย่อยต่าง ๆ  
ในสังคมเป็นตัวก าหนดหลัก ดังนั้น การที่จะส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งได้จริง  ภาครัฐ
จ าเป็นต้องเพ่ิมสิทธิ อ านาจหน้าที่ และทรัพยากรให้แก่ชุมชนมากขึ้น ขจัดปัญหาอุปสรรค 
และปกป้องคุ้มครองชุมชน ไม่ให้ถูกกระทบจากการพัฒนาด้านต่าง ๆ รวมไปถึงการสร้างเสริม
เพ่ิมพลังความสามารถให้แก่ชุมชนอย่างเพียงพอและต่อเน่ืองด้วย เหล่านี้คือเงื่อนไขส าคัญ 
ที่จะช่วยสร้างเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งได้จริง 

๕.๑.๒ ชุมชนมีหลายรูปแบบ หลายความหมาย ส าหรับชุมชนเชิงพื้นที่ เป็นที่ยอมรับกัน
ว่า “ต าบล” คือ พ้ืนที่ทางยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศ ประเทศไทยมีต าบลรวมถึงแขวง
ในกรุงเทพมหานคร จ านวนประมาณ ๘,๐๐๐ แห่ง 

 



 - ๒๓๔ - 

ในยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และด้านการสร้างความเสมอภาคทางสังคม 
รวมไปถึงแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม ประเด็นการปฏิรูประบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง  
ได้ก าหนดพ้ืนที่ระดับต าบลเป็นพ้ืนที่การพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ มีการใช้ค าว่า “ต าบลมั่นคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน” และ “ต าบลเข้มแข็ง” อย่างสอดคล้องกัน 

สอดคล้องกับที่ ศ.นพ.ประเวศ  วะสี ระบุว่า “ต าบลคือจุดยุทธศาสตร์ของการ
พัฒนาอย่างบูรณาการเต็มพ้ืนที่” ซึ่งควรมีเป้าหมายการพัฒนาต าบลเข้มแข็ง ๑๖ ประการ  
(ดูในทบทวนวรรณกรรม บทที่ ๒ ข้อ ๒.๕.๒ หน้า ๑๕๗) 

ต าบลเป็นพ้ืนที่ขนาดเหมาะสม ไม่ใหญ่ หรือเล็กจนเกินไป มีองค์ประกอบ 
ในเชิงองค์กร ๔ ภาคส่วน ที่เรียกว่า “จตุพลัง” ประกอบด้วย (๑) กลไกการบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาค (ท้องที่) มีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ภายใต้การบริหารของนายอ าเภอ 
ท าหน้าที่ดูแลการบริหารงานภาพรวมทั้งอ าเภอ (๒) กลไกการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
มีเทศบาล และ อบต. เป็นกลไกบริหารซึ่งได้รับมอบภารกิจและอ านาจมาตามกฎหมายว่าด้วย
การกระจายอ านาจ (๓) กลไกภาคสังคม ได้แก่ สภาองค์กรชุมชนต าบล กลุ่ม/องค์กรประชาสังคม
ในพ้ืนที่ องค์กรศาสนา องค์กรภาคเอกชน ธุรกิจต่าง ๆ และ (๔) หน่วยงานอื่น ๆ ที่ตั้งอยู่ 
และมีภารกิจในพ้ืนที่ต าบล ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) โรงเรียน  
สถานีต ารวจ และหน่วยงานของรัฐทั้งที่สังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

จากการทบทวนวรรณกรรมและสอบทานความคิดเห็นและประสบการณ์ 
ของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารระดับต่าง ๆ เป็นที่ประจักษ์ชัดตรงกันว่า พ้ืนที่ต าบล คือจุดยุทธศาสตร์
ของการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ถ้าต าบลเข้มแข็งทั่วประเทศ ประเทศก็จะมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ได้จริง 

๕.๑.๓ ระบบการจัดการต าบลเข้มแข็ง ไม่ใช่ระบบบริหารจัดการเดี่ยวของภาครัฐ 
(Single State Governance) ไม่ว่าจะเป็นการบริหารราชการส่วนภูมิภาค หรือการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น แต่ควรเป็นระบบการจัดการแบบหุ้นส่วน (Governance by Partnerships) 
ซึ่งสอดคล้องกับโลกความจริง และพัฒนาการของประเทศที่ก าลังก้าวไป 

ระบบบริหารจัดการแบบหุ้นส่วน คือ ระบบการจัดการสาธารณะที่องค์กร
ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ท างานตามบทบาทภารกิจ หน้าที่และอ านาจขององค์กรตนเองแล้ว 
นอกจากน้ียังร่วมมือกันท างานโดยมีเป้าหมายเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีหรือการมีสุขภาวะ 
อย่างเป็นองค์รวมของชุมชนและประชาชน ร่วมกันน า ผลัดกันน า แชร์ข้อมูล แชร์ทรัพยากร 
แชร์ศักยภาพ สานและเสริมพลังกันและกัน ได้ประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่บังคับหรือครอบง ากัน 
เสริมจุดแข็งและปิดจุดอ่อนของกันและกัน ท าให้ได้งานที่ดีกว่า ประชาชนได้รับประโยชน์สูงกว่า 

จากผลการศึกษานี้ พบเหตุผลสนับสนุน ได้แก่ 
๑) การพัฒนาประเทศส าหรับอนาคตต้องเน้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมตามแนวทาง

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) ไม่ใช่แนวทางการผูกขาดการพัฒนา
ไว้ที่ภาคส่วนใดหรือองค์กรใดอย่างเบ็ดเสร็จตายตัว 
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๒) การท างานในโลกยุคใหม่ที่สังคมและเรื่องราวต่าง ๆ มีความสลับซับซ้อนมาก 
การท างานโดยองค์กรเดียวหรือสาขาเดียว ประสบความส าเร็จได้น้อยกว่าการร่วมมือกันท างาน
อย่างเห็นได้ชัด 

๓) ในพ้ืนที่ต าบลมีองค์ประกอบเชิงองค์กร เป็น “จตุพลัง” ซึ่งทุกภาคส่วน 
ล้วนมีบทบาทหน้าที่และอ านาจของตัวเอง ที่สามารถเชื่อมโยง บูรณาการ หนุนเสริมกันได้  
ซึ่งจะท าให้เกิดพลังการพัฒนาที่เพ่ิมมากขึ้นเป็นทวีคูณ  มากกว่าการท างานโดยองค์กรใด 
องค์กรเดียว หรือต่างคนต่างท า 

๔) การวิจัยกรณีศึกษาและการสัมภาษณ์สอบทานความเห็น เป็นที่ประจักษ์
ชัดเจนว่า ต าบลที่เข้มแข็ง ล้วนมีระบบการจัดการต าบลในแนวทางการอภิบาลแบบหุ้นส่วนทั้งสิน้  

๕.๑.๔ การจัดการต าบลเข้มแข็งภายใต้แนวคิด “การสานจตุพลัง” เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริง
ในหลายพ้ืนที่ และในหลายรูปแบบ ซึ่งพบว่าทุกรูปแบบล้วนต้องมี “ท้องถิ่น” เป็นภาคส่วนที่มี
บทบาทส าคัญอย่างมาก ในขณะที่ “ท้องที่” ก็มีความส าคัญในการเชื่อมโยงกับระบบบริหาร
ราชการแผ่นดินและภาคส่วนอื่นก็ส าคัญในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนาในพื้นที่นั้น ๆ  

อย่างไรก็ตาม เพียงแค่การสานพลังภายในยังไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมี “พลัง
การเชื่อมโยงสนับสนุนจากภายนอก” มาเพ่ิมเติม เป็นพลังที่ ๕ จึงอาจเรียกใหม่ว่าเป็น 
“เบญจพลัง” จึงจะท าให้เกิดการท างานเชิงบูรณาการในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รูปธรรมการบูรณาการผ่านกลไก หรือปัจจัยหนุนเสริมจากภายนอก เช่น 
๑) การท างานร่วมกับกลไกในพ้ืนที่ เช่น คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชน

(คปอ.) ระดับจังหวดั ที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ผ่านกิจกรรม 
๕ ด้าน คือ สภาองค์กรชุมชน สวัสดิการชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การจัดการที่อยู่อาศัย
และที่ท ากิน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ และกลไกคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) เป็นต้น 

๒) การน ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (กปท.) ที่เกิดขึ้น
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาสนับสนุนการท างาน ซึ่งเป็น
กองทุนหนึ่งที่มีเป้าหมายให้ประชาชนในต าบลมีสุขภาพดีอย่างทั่วถึง ทันท่วงที และสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาของพ้ืนที่  โดยมี อปท. เป็นกลไกท าหน้าที่บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วน 

๓) การสนับสนุนการพัฒนาต าบลผ่านโครงการต่าง ๆ ขององค์กร หน่วยงาน
ภายนอก เช่น โครงการพัฒนาต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ (สสส.) โครงการส่งเสริม  
การจัดท าธรรมนูญสุขภาพระดับพ้ืนที่ (สช.) โครงการวิจัยระบบการแพทย์ฉุกเฉินรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ (สพฉ.) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน (อพท.) โครงการวิจัยการพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน (ธนาคารออมสิน/มหาวิทยาลัยราชภัฎฯ) เป็นต้น 
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๕.๑.๕ รูปแบบการจัดการต าบลเข้มแข็ง ภายใต้แนวคิดการอภิบาลแบบหุ้นส่วน 
(Governance by Partnerships) เกิดขึ้นได้จริง มีรูปธรรมความส าเร็จ และท าได้หลายรูปแบบ 
ไม่จ าเป็นต้องเหมือนกัน ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพ้ืนที่  จากการศึกษาพ้ืนที่กรณีศึกษา 
ของโครงการฯ พบรูปแบบการจัดการต าบลเข้มแข็งท่ีมีความโดดเด่น อย่างน้อย ๓ รูปแบบ ได้แก่ 

รูปแบบที่ ๑ น าโดยท้องถิ่น เช่น กรณีต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
มีรูปแบบการจัดการต าบลเข้มแข็ง ที่น าโดย อบต.นาทอน เป้าหมายคือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนนาทอน ซึ่งการขับเคลื่อนส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับบทบาทและภารกิจของ อบต. ตั้งแต่การ
ก าหนดวิสัยทัศน์ การจัดท าแผนพัฒนาต าบล ยุทธศาสตร์ และโครงการต่าง ๆ จุดเด่นที่ส าคัญ 
คือ การมี “ธรรมนูญต าบล” หรือที่เรียกให้สอดคล้องกับท้องถิ่นของตนเองว่า “ชันชีนาทอน” 
เป็นกรอบการพัฒนาที่มาจากข้อตกลงร่วมของประชาชนหลากหลายกลุ่มและอาชีพ  
โดยออกแบบให้มีกลไกการมีส่วนร่วมคือ คณะกรรมการชันชีระดับต าบล ระดับหมู่บ้าน 
ประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายต่าง ๆ ๕ เสาหลัก ได้แก่ (๑) ภาครัฐ คือ ท้องถิ่น (อบต.)  
และส่วนราชการอื่น (๒) ท้องที่ (ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/กรรมการหมู่บ้าน) (๓) ผู้น าศาสนา 
(โต๊ะอิหม่าม/พระสงฆ์) (๔) ภาคประชาชน (หัวหน้ากลุ่ม/กองทุน) (๕) ภาคเอกชน (ร้านค้า/
ผู้ประกอบการ) นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือส าคัญ คือ “เวทีชันชี” ในการเปิดพ้ืนที่การรับฟัง 
ความคิดเห็น การสะท้อนปัญหาและหาทางออกร่วมกัน เช่น เวทีชันชีแก้ปัญหาการจัดการขยะ 
เวทีชันชีรับมือโควิด-๑๙ เวทีชันชีสภาเด็กและเยาวชน เป็นต้น ต าบลนาทอนจึงเป็นที่รู้จัก 
ในด้านการพัฒนาต าบลสุขภาวะ ในฐานะต าบลแม่ข่ายของ สสส. การเป็นพ้ืนที่ เรียน รู้ 
เรื่อง “ต าบลจัดการตนเอง” รวมถึงการเป็นพ้ืนที่อุทยานธรณีโลก ที่ท าให้เกิดการพัฒนา 
ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีรูปธรรมความส าเร็จจนได้รับรางวัลทั้งในด้าน “ผู้น านักพัฒนา” 
“ชุมชนต้นแบบ” “อบต. ที่มีธรรมาภิบาล” 

รูปแบบที่ ๒ น าโดยองค์กรภาคประชาสังคม เช่น กรณีต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน 
จังหวัดเชียงใหม่ มีรูปแบบการจัดการต าบลเข้มแข็งที่น าโดย “สถาบันพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
เกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทา” ซึ่งมีคณะกรรมการฯ มาจากภาคส่วนต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ตั้งแต่
ภาคประชาชน คือ ผู้แทนเครือข่าย กลุ่ม และกองทุนต่าง ๆ ภาคท้องถิ่น คือ องค์ก ารบริหาร
ส่วนต าบล ท้องที่ คือก านันและผู้ใหญ่บ้าน ภาคราชการ คือ หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง  
และภาคเอกชน เช่น ผู้ประกอบการ ร้านค้าต่าง ๆ ท าให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาภาพรวม
ของต าบล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ การศึกษา สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม จุดเด่น คือ 
(๑) มีภาวะการน าร่วมตามวิถีชาวบ้านและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น ผู้น ามีวิสัยทัศน์มองเห็น
การณ์ไกล รู้เท่าทันกระแสภายนอก และมีศักยภาพในการจัดการสูงมาก จึงพร้อมรับมือ 
กับความท้าทายใหม่ ๆ มีการสร้างคนรุ่นใหม่ ๆ ให้มีวิธีคิดเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนา  
จนสามารถขึ้นมาเป็นผู้น ารุ่นต่อมา ทั้งในสายท้องถิ่น ท้องที่ ส่วนราชการ (๒) มีการสร้างกฎกติกา
เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ (๓) มีการพัฒนาระบบการเงินชุมชน
ในรูปแบบกองทุนและสหกรณ์ จนสามารถเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนภายในต าบล (๔) มีกระบวนการ
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เรียนรู้ภายใน เชื่อมโยงกับการหนุนเสริมจากภายนอก ผ่านการวิจัย การสร้างและใช้ข้อมูล  
และความรู้เป็นตัวน าเสมอ ต าบลแม่ทามีรูปธรรมความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ในฐานะต าบล
ต้นแบบที่มีศักยภาพในการจัดการกันเองภายในได้ และเชื่อมโยงกับภายนอกได้อย่างมีศักดิ์ศรี 
จนท าให้ภาครัฐยอมให้ชุมชนเป็นผู้ดูแลรักษาผืนป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ สามารถใช้ประโยชน์
เป็นที่ดินท ากิน ที่อยู่อาศัย และการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้ที่มั่นคง มีอาหารปลอดภัย ไม่มีภาวะหนี้สิน หรือที่มีก็ลดลงเรื่อย ๆ 

รูปแบบที่ ๓ น าโดยภาคีหุ้นส่วน เช่น กรณีต าบลห้วยงู อ าเภอหันคา จังหวัด
ชัยนาท ต าบลห้วยงูมีรูปแบบการจัดการต าบลเข้มแข็งที่น าโดยภาคีหุ้นส่วนในพ้ืนที่ ที่ร่วมกัน
บริหารในรูปแบบบริษัทสร้างสุขต าบลห้วยงู มีกรรมการจากฝ่ายต่าง ๆ ทั้งจากส่วนราชการ 
ท้องถิ่น ท้องที่ และภาคประชาชน มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ และการก ากับติดตามที่ชัดเจน
ต่อเนื่อง มีแนวคิดการพัฒนาโดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง (Area- based approach) ให้ความส าคัญ
กับการประกาศนโยบายสาธารณะและจัดท าวิสัยทัศน์ และขับเคลื่อนด้วยแผนยุทธศาสตร์ระยะ
ยาว และแผนปฏิบัติการประจ าปี และขับเคลื่อนตามแผนที่ก าหนดจริง ๆ ประเด็นที่ขับเคลื่อน
จึงครอบคลุมการพัฒนาคณุภาพชีวิตประชาชน ๕ มิติ คือ การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ 
และสิ่ งแวดล้อม การเชื่ อมโยงและการสนั บสนุ นจากภายนอก ต้ องสอดคล้ องกั บแนวทาง 
การพัฒนาในมิติเหล่านี้ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ต าบลห้วยงู  
ประสบความส าเร็จจนเป็นที่รู้จักในหลาย ๆ ด้าน เช่น ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ตั้งแต่เป็นชมรมผู้สูงอายุ พัฒนาเป็นกองทุนดูแลสวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพ สร้างอาชีพ 
จนจัดตั้งเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ (พมจ.) และเป็นต้นแบบระบบการดูแลผู้สูงอายุ (สพฉ.) และการ
พัฒนาต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ เป็นต้น 

๕.๑.๖ จากการศึกษาพบว่าหลักการส าคัญของการจัดการต าบลเข้มแข็ง ประกอบด้วย 
๑) การมีเจตนารมณ์ร่วม มีการก าหนดให้ “ต าบลเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการ

พัฒนาประเทศไทย” เพ่ือการพัฒนาระบบและกลไกที่ช่วยหนุนเสริมการจัดการต าบลเข้มแข็ง 
ตั้งแต่ระดับชาติ ไปจนถึงระดับท้องถิ่น โดย “การพัฒนาต าบลเข้มแข็ง” คือความรับผิดชอบ
ร่วมกันของทุกภาคส่วน 

๒) หลักการอภิบาลแบบหุ้นส่วน (Governance by Partnerships) ซึ่งหมายถึง 
“การปฏิสัมพันธ์กันระหว่างภาครัฐ/ท้องถิ่น องค์กรสาธารณะต่าง ๆ ภาคธุรกิจ และภาค
ประชาสังคม เพ่ือร่วมกันบริหารกิจการสาธารณะ ตั้งแต่การก าหนดทิศทางการพัฒนา  
การก ากับดูแล การแก้ไขปัญหาความท้าทายต่าง ๆ ในสังคม และสร้างสรรค์โอกาส  
หรือทางเลือกใหม่ ๆ” การอภิบาลรูปแบบนี้ เน้น “กระบวนการไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผลลัพธ์” 
ต้องอาศัยการท างานร่วมกันแบบเครือข่าย มีความเป็นหุ้นส่วน เป็นเจ้าของร่วม เหมาะกับงาน
เชิงพัฒนาที่มีความสลับซับซ้อน เกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย หลายสาขา ซึ่งใช้การอภิบาลโดยรัฐ
อย่างเดียวจัดการไม่ได้ผล หรือได้ผลน้อย 
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๓) หลักการพัฒนาแบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่ โดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง เน้นการ
ประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง มากกว่าการท างานรายโครงการ 
(Project-based) หรือรายประเด็น (Issue-based) โดยนัยนี้ การพัฒนาต าบลเป็นทั้งเป้าหมาย 
เครื่องมือ และผลลัพธ์ไปพร้อมกัน 

๔) หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความ
รับผิดชอบร่วมกัน และการส่งต่อสิ่งที่ดีจากรุ่นสู่รุ่น โดยเครื่องมือที่ดีที่สุด คือ การมี “พ้ืนที่
สาธารณะ” ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมได้ง่าย ใช้ประโยชน์ได้จริง 

๕) หลักการพัฒนาที่สมดุล คือการพัฒนาอย่างสมดุลระหว่าง สิทธิกับหน้าที่ 
อ านาจรัฐกับอ านาจทางสังคม การอนุรักษ์กับการพัฒนา ความเป็นทางการกับไม่เป็นทางการ 
ความสัมพันธ์แนวดิ่งกับแนวราบ ความก้าวหน้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยกับภูมิปัญญาของชุมชน
ท้องถิ่น คนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ เป็นต้น 

๕.๑.๗ พบว่า องค์ประกอบย่อยที่ส าคัญของระบบการจัดการต าบลเข้มแข็ง มีอย่างน้อย 
๑๐ ประการ คือ 

๑) หลักคิด ทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนและแน่วแน่เป็นของตัวเอง และมาจาก
การมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการพ่ึงตนเอง หลักการ
พัฒนาเมืองน่าอยู่ เป็นต้น 

๒) ความมุ่งมั่นในการท าให้เกิดผลลัพธ์ หรือความก้าวหน้าอย่างชัดเจน  
และต่อเนื่อง 

๓) กลไกและองค์กร ที่มีความเป็นทางการ และมีภาวะการน าที่ชัดเจน 
สามารถรวบรวมและสานพลังความร่วมมือของภาคส่วนที่ส าคัญในพ้ืนที่ อย่างน้อย ๔ พลัง 
(ท้องถิ่น ท้องที่ ประชาสังคม และองค์กรอื่น ๆ) ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั้งภายในและภายนอก
ต าบล ทั้งนี้อาจเป็นกลไกเดิมที่มี หรือพัฒนาขึ้นใหม่ จะเป็นนิติบุคลหรือไม่ก็ได้ 

๔) ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมก ากับการขับเคลื่อน
พัฒนาต าบลให้เป็นไปในทิศทางที่ก าหนด มีแผนพัฒนาต าบลที่ประชาชนมีส่วนร่วม บริหารแผน 
ทรัพยากร และงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริหารการมีส่วนร่วม การตัดสินใจภายใต้
ความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างทันสถานการณ์  

๕) การจัดการคนและทุนทางสังคม สามารถรวบรวมบุคคล กลุ่ม กองทุน 
องค์กรชุมชนต่าง ๆ ให้เข้ามาร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับประโยชน์ในการพัฒนาภาพรวมของต าบล
ไปด้วยกัน โดยเฉพาะผู้น าตามธรรมชาติ เช่น ผู้น าศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญา  
ผู้มีบารมีที่ชาวบ้านเคารพนับถือ โดยให้ความส าคัญกับการสร้างผู้น าที่เป็นคนรุ่นใหม่ เพ่ือการส่งต่อ
แนวคิดการพัฒนาจากรุ่นสู่รุ่น  
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๖) การจัดการข้อมูลและเทคโนโลยี โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบ
การรวบรวม จัดเก็บ ตรวจสอบ และใช้ฐานข้อมูลต าบล องค์ความรู้ บทเรียน รวมถึงการ  
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ในการพัฒนาเครื่องมือจัดการฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการบริหาร 
ปรับเปลี่ยนวิธีการท างาน และตัดสินใจในเรื่องส าคัญ ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 

๗) การจัดการเงินและทรัพยากร คือการจัดระบบการเงินการคลังของชุมชน 
ให้มีความมั่นคง เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนภายใน ดูแลช่วยเหลือด้านสวัสดิการให้กับ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการบริหารทรัพยากรอื่น ๆ เช่น ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
สถานที่ส าหรับจัดงาน การประชุม งานประเพณี พ้ืนที่สาธารณะเพ่ือการพักผ่อน สันทนาการ 
เครื่องมือ หรือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น 

๘) การสื่อสารและการเรียนรู้ มีการจัดระบบการติดต่อสื่อสารภายในคนในชุมชน
ที่เข้าถึงง่าย สะดวกรวดเร็ว ทั้งการสื่อสารทางเดียวและการสื่อสารสองทาง และการติดต่อสื่อสาร
สาธารณะ รวมถึงการจัดระบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน เช่น การเรียนรู้ภายใน 
การศึกษาดูงาน การอบรมหรือเรียนรู้ข้ามพ้ืนที่ การถอดบทเรียน การศึกษาวิจัย การพัฒนา
นวัตกรรมร่วมกับสถาบันวิชาการต่าง ๆ 

๙) ภูมิต้านทาน คือ มีการสร้างความสามารถในการเผชิญกับความท้าทาย 
ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ โดยเฉพาะการ
รับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกทั้งในเชิงเศรษฐกิจ ข่าวสารและเทคโนโลยี 
และวัฒนธรรมสมัยใหม่ 

๑๐) การเชื่อมโยงสนับสนุนจากภายนอก คือความสามารถในการเชื่อมประสาน
กับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกเพ่ือเสริมพลังภายใน อาจจะเป็นการสนับสนุนด้านวิชาการ 
องค์ความรู้ เครื่องมือ งบประมาณ และความร่วมมือในรูปแบบอื่น ๆ ทั้งหน่วยงานรัฐ 
สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม หรือเครือข่ายต่าง ๆ โดยยึดเป้าหมายของพ้ืนที่เป็นส าคัญ 

๕.๑.๘ ในยุคของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศในปัจจุบัน  
มีความพยายามปฏิรูประบบบริหารราชการภาครัฐที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาพ้ืนที่ 
ตามกรอบความคิดเดิมที่เรียกว่า Area-Function-Participation (A-F-P) ซึ่งต่อมาได้ขยายความ
เป็นการแบ่งภารกิจภาครัฐออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ (๑) งานพัฒนาตามภารกิจของส่วนราชการ 
(Function) (๒) งานพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Area) และ (๓) งานพัฒนาพิเศษ (Strategy) 

ซึ่งการบริหารราชการเพ่ือสร้างเสริมต าบลเข้มแข็งอยู่ในส่วนของการพัฒนา 
เชิงพ้ืนที่ ซึ่งก าลังด าเนินการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ (ก.บ.บ.)  
และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) โดยพัฒนาระบบการจัดท าแผน
จากล่างขึ้นบนเป็นแผนเดียว (one plan) ขึ้นมาจากหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด  
โดยการท าแผนพัฒนาต าบลอยู่ภายใต้การอ านวยการของนายอ าเภอ (ราชการส่วนภูมิภาค) 
มีหน้าที่ประสานทุกภาคส่วนในแต่ละต าบล (ผ่านปลัดอ าเภอเป็นหัวหน้า) โดยหวังให้ได้
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แผนพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาจริง และเป็นไปตามความต้องการของชุมชน  
ท าให้เกิดการบูรณาการแผนของทุกภาคส่วนในต าบล และได้รับการสนับสนุนทรัพยากร  
ผ่านหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ลงไปสู่ต าบลได้อย่างตรงจุดมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา 

เรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ดี แต่หากด าเนินการด้วยระบบราชการที่แข็งตัว แม้ว่า  
จะพยายามเปิดช่องทางการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการท างานและในกลไกระดับต่าง ๆ แล้วก็ตาม 
อาจท าให้การบริหารจัดการที่รัฐเป็นใหญ่ฝ่ายเดียวเหมือนในอดีตที่ผ่านมาอีกก็ได้ ดังนั้นจึงควร 
มีการเสริมระบบการจัดการในระดับต าบลที่เน้น “กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ 
และกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติ” ที่เข้มแข็งเข้าไปด้วย (ดูใน ๕.๒ ข้อเสนอแนะ)  

๕.๑.๙ ในอดีตที่ผ่านมา มีหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ  เข้าไปสนบัสนุนและท างานร่วมกับชุมชน
เพ่ือสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งด้วยเครื่องมือ วิธีการ และรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายเป็นจ านวนมาก 
ได้แก่ การพัฒนาชุมชนโดยใช้กระบวนการ “แผนแม่บทชุมชน”, การวิจัยชุมชนโดยชุมชน,  
การวิจัยชุมชนด้วยการใช้เครื่องมือ ๗ ชิ้น, การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาวะของคนในต าบล  
โดยคนในต าบล เพื่อคนในต าบล, การจัดท าธรรมนูญต าบล, การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน สถาบัน
การเงินชุมชน สวัสดิการชุมชน กองทุนชุมชน เป็นต้น ซึ่งการด าเนินงานต่าง ๆ เหล่านี้  
ได้กลายเป็นองค์ความรู้ของสังคม หรือเป็น “ทุนทางสังคม” ที่สามารถน ามาปรับใช้ส าหรับ 
การจัดการต าบลเข้มแข็งได้เป็นอย่างดี 
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๕.๒ ข้อเสนอแนะ 
ต าบล คือจุดยุทธศาสตร์ของการพัฒนาอย่างบูรณาการเต็มพ้ืนที่ ที่น าไปสู่ประเทศ

มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ได้จริง 
ต าบล มีความหลากหลายทั้งในมิติทางกายภาพ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และอื่น ๆ ซึ่งเป็นเรื่อง

ปกติธรรมดา ต าบลเป็นพ้ืนที่ที่มีองค์กร ๔ ภาคส่วน หรือที่เรียกว่า “จตุพลัง” การส่งเสริม 
การพัฒนาระบบการจัดการต าบลเข้มแข็ง ต้องวางอยู่บนหลักการของการบริหารหรือการ
อภิบาลแบบหุ้นส่วน (Governance by Partnerships) ตามทิศทางการพัฒนาประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) ต้องไม่พยายามลดรูปให้เหลือเพียงการบริหาร
โดยภาครัฐเดี่ยว (Single State Governance) ซึ่งจะไม่สอดคล้องกับโลกความเป็นจริง 

จากการสังเคราะห์สรุปข้อเสนอแนะส าคัญได้ ๖ ประการ ดังต่อไปนี้ 
๕.๒ .๑ รัฐบาลควรก าหนดให้การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ มุ่งให้ “ต าบลเข้มแข็ง”  

เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อส่งสัญญาณและระดมสรรพก าลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน มุ่งสู่การ
สร้างเสริมต าบลเข้มแข็งอย่างจริงจัง เป็นระบบ และต่อเนื่อง ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ด้วยสโลแกนที่ว่า “ต าบลเข้มแข็ง ประเทศม่ันคง” 

๕.๒.๒ รัฐบาลควร “ก าหนดเป็นนโยบาย” ส่งเสริมให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีภารกิจ
เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดิน และเกี่ยวข้องกับภารกิจ  
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ท าความเข้าใจกับแนวคิดและแนวทางการบริหารจัดการแบบหุ้นส่วน 
ในระดับพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาระบบและวิธีการท างานให้สอดคล้องกับระบบการจัดการต าบลเข้มแข็ง
ในทิศทางนี ้

๕.๒.๓ เพ่ือให้เกิดการรวมพลังทุกภาคส่วนจากภายนอก (พลังที่ ๕) เข้าไปส่งเสริม 
การพัฒนาระบบการจัดการต าบลเข้มแข็งตามแนวทางนี้ ส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง มีบทบาทส าคัญมาก สามารถเป็นได้ทั้งตัวส่งเสริม หรืออาจ
กลายเป็นตัวขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคเสียเอง 

ดังนั้น รัฐบาลควรมอบหมายให้ กพร. ก าหนด ตัวชี้วัดร่วม “เชิงกระบวนการ” 
ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีภารกิจเข้าไปท างานในระดับต าบล  เพ่ือให้การท างานของ 
ทุกส่วนราชการได้ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมการพัฒนาระบบการจัดการต าบลเข้มแข็ง
แบบหุ้นส่วนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง ไม่ต่างคนต่างท าเฉพาะของตน 

๕.๒.๔ การปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินที่เน้นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ให้เกิดความเข้มข้น 
มีการบูรณาการงานของทุกส่วนราชการ และพยายามให้มีแผนพัฒนาทุกระดับเป็นแผนเดียว 
(one plan) และมีระบบการจัดท าแผนแบบล่างขึ้นบน มีกลไก ก.บ.บ. และ ก.บ.จ. โดยหวังให้ได้
แผนพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาจริงและเป็นไปตามความต้องการของชุมชน เกิดการ  
บูรณาการแผนของทุกภาคส่วน ซึ่งจะท าให้การสนับสนุนทรัพยากรเป็นไปอย่างตรงจุดมากขึ้น 
นับเป็นเรื่องที่ดี 
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อย่างไรก็ตาม การท าแผนพัฒนาผ่านระบบราชการล่างขึน้บนและการสนับสนุน
การพัฒนาแบบบนลงล่าง ยังต้องเผชิญข้อจ ากัดของระบบราชการ และข้อจ ากัดของกฎหมาย
อีกมาก 

ดังนั้น รัฐบาลจึงควรสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารราชการที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องน้ี อย่างน้อย ๒ เรื่อง คือ 

๑) ควรก าหนดให้ ก.บ.จ. จัดให้มี “แผนงานโครงการและงบประมาณ
สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการต าบลเข้มแขง็แบบหุ้นส่วน” ในระดับต าบล อย่างเป็นระบบ
และต่อเน่ืองทุกปี เพ่ือสนับสนุนให้มีเวทีสาธารณะเพ่ือเปิดโอกาสให้ “จตุพลัง” ในพ้ืนที่  
ได้เข้ามาร่วมคิด ร่วมพัฒนานโยบายสาธารณะ ร่วมท าแผน ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา  
ร่วมประเมินผล ครบทั้งวงจร และเพ่ือให้เป็นเวทีเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติจริง (Interactive 
Learning through Action) ของคนทุกภาคส่วนในต าบล  โดยสนับสนุนให้มีการท างาน 
ทางวิชาการและการสื่อสารทางสังคมควบคู่ไปด้วย ซึ่งกระบวนการลักษณะนี้จะส่งผลให้ทุกภาคส่วน
ในต าบลได้ “รวมตัว ร่วมคิด ร่วมท า” อย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพ สานประโยชน์ร่วมกัน 
บูรณาการการท างานร่วมกัน และเกิดความสมัครสมานสามัคคีของคนในพ้ืนที่ด้วย 

การท างานในลักษณะนี้ จะมีคุณภาพมากกว่าการจัดเวทีประชาคมเป็นครั้ง ๆ 
และยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมไปพร้อม ๆ กันด้วย 

ทั้งนี้ ก.บ.จ. ควรจัดให้มีเวทีสาธารณะประจ าปี เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
ระบบการจัดการต าบลเข้มแข็งแบบหุ้นส่วน ในระดับอ าเภอและระดับจังหวัด  โดยอาจ
เรียกชื่อว่า “สมัชชาต าบลเข้มแข็งระดับอ าเภอ” และ “สมัชชาต าบลเข้มแข็งระดับจังหวัด” 
หรือชื่ออื่นใดก็ได้ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้แทน “จตุพลัง” ในระดับต าบลได้มีโอกาสน าเสนอ 
การท างานของพื้นที่ของตน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแนวคิด
การพัฒนาด้วยวิธีการเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติ 

๒) รัฐบาลควรก าหนดให้ ก.บ.จ. สนับสนุนให้อ าเภอและต าบลใช้กลไก
เครื่องมือหรือองค์ความรู้หรือวิธีการ (Methodology) การจัดการต าบลเข้มแข็ง และการ 
ท าแผนพัฒนาต าบลเชิงคุณภาพ ที่มีการวิจัยและปฏิบัติจริงอย่างเห็นผลมาแล้วจ านวนมาก 
ได้แก่ กลไก พชอ., คปอ., กปท., กระบวนการแผนแม่บทชุมชนที่เน้นการหาข้อมูล ศักยภาพ
ชุมชน จุดอ่อน จุดแข็งของชุมชน โดยชุมชน เพ่ือวางแผนการพัฒนาชุมชนให้ตรงประเด็น  
และตรงตามความต้องการของชุมชน กระบวนการวิจัยชุมชน กระบวนการพัฒนาระบบข้อมูลต าบล
สุขภาวะ กระบวนการจัดท าธรรมนูญต าบล เป็นต้น ซึ่งการส่งเสริมให้ “จตุพลัง” ในต าบล  
ใช้เครื่องมือต่าง ๆ เหล่านี้ จะท าให้การพัฒนานโยบายสาธารณะ การท าแผนพัฒนา และการ
ขับเคลื่อนการพัฒนามีคุณภาพดี และสามารถพัฒนายกระดับได้อย่างต่อเนื่องไม่รู้จบ 
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ทั้งนี้ รัฐบาลควรก าหนดนโยบายให้ส่วนราชการที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าไปสนับสนุนต าบลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
โดยควรก าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบให้ชัดเจนว่าหน่วยงานใดรับผิดชอบต าบลใดให้ครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งประเทศด้วย ก็จะเป็นการดียิ่งขึ้นไปอีก 

๕.๒.๕ รัฐบาลควรก าหนดนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท า “หลักสูตรการจัดการ
ต าบลเข้มแข็ง” ส าหรับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งระดับประเทศ ภาค จังหวัด อ าเภอ และต าบล 
อย่างกว้างขวางและทั่วถึง เพ่ือสร้างความเข้าใจหลักคิด แนวทาง และวิธีการจัดการต าบลเข้มแข็ง
แบบหุ้นส่วน โดยก าหนดให้บรรจุหลักสูตรนี้ เข้าไว้ในการอบรมและพัฒ นาข้าราชการ 
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท างานเชิงพ้ืนที่ของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

๕.๒.๖ รัฐบาลควรก าหนดนโยบายให้หน่วยงานหลักที่เหมาะสม จัดให้มี “สมัชชา
ต าบลเข้มแข็งแห่งชาติ” ทุกปี เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ 
ทั่วประเทศ ได้น าเสนอการพัฒนาต าบลเข้มแข็ง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน การสร้างเสริม
ก าลังใจ รวมทั้งสร้างกระแสและยกระดับการจัดการต าบลเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ต่อยอดจาก
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที่ ๕.๒.๔  
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