ระบบมาตรฐานงานชุมชน
หลักการสาคัญ
1. การมีส่วนร่วมของชุมชน ชุมชนเป็นเจ้าของ ชุมชนเป็นผูร้ บั ประโยชน์
2. ชุมชนมีความสมัครใจในการพัฒนาตนเอง
3. เป็นกระบวนการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาตนเอง
4. เน้นความยืดหยุ่น สอดคล้อง เหมาะสมกับชุมชน
5.ความร่วมมือและการยอมรับเป็นเครื่องมือเชือ่ มประสานการทางานของภาคีการ
พัฒนา
6 หลักการสร้างสังคมคุณภาพ เพิม่ คุณค่า
7. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีจติ สาธารณะ มีจริยธรรม คุณธรรม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผนู้ าชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชน ใช้เป็น
เครื่องมือสร้างกระบวนการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองไปสู่ความเข้มแข็ง
2.เพื่อให้ภาคีการพัฒนาใช้เป็นเครื่องมือเชือ่ มประสานการทางานการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนโดยมีชมุ ชนเป็นศูนย์กลาง

ลักษณะมาตรฐาน
ลักษณะมาตรฐานงานชุมชน ทัง้ 4 ประเภท ประกอบด้วย “ด้าน” กับ”องค์ประกอบที่
แสดงถึงคุณลักษณะทีด่ ซี ่งึ สะท้อนภาวะผูน้ าของผูน้ าชุมชน และตัวชีว้ ดั ความเข้มแข็งของกลุ่ม/
องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชมชน และชุมชน ซึ่งประเภทมาตรฐานงานชุมชน ทัง้ 4
ประเภท มีดงั นี้
ประเภทที่ 1 มาตรฐานผู้นาชุมชน ประกอบด้วยภาวะผูน้ า 3 ด้าน 15
องค์ประกอบ ได้แก่
1) ด้านการบริหารตนเอง มี 4 องค์ประกอบคือ
1.1 บุคลิกภาพดี
1.2 ความรู้ ความสามารถ
1.3 คุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรม
1.4 วินยั ในตนเอง
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2) ด้านการบริหารสังคม มี 4 องค์ประกอบคือ
2.1 มนุษย์สมั พันธ์
2.2 ความเป็นประชาธิปไตย
2.3 การประสานงานทีด่ ี
2.4 การเป็นทีป่ รึกษาทีด่ ี
3) ด้านการบริหารงาน มี 7 องค์ประกอบคือ
3.1 การวางแผน
3.2 การแก้ไขปญั หา
3.3 การบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี
3.4 การพัฒนางานอย่างต่อเนือ่ ง
3.5 การควบคุมและประเมินผล
3.6 การสร้างและการพัฒนาทีม
3.7 ความรับผิดชอบต่องาน

ประเภทที่ 2 มาตรฐานกลุ่ม/องค์กรชุมชน ประกอบด้วยลักษณะความ
เข้มแข็ง 4 ด้าน 14 องค์ประกอบ ได้แก่
1) ด้านโครงสร้างและกระบวนการทางาน กลุ่ม/องค์กรชุมชนทีด่ าเนินงานได้อย่างมี
มาตรฐานควรจะมีโครงสร้างและกระบวนการทางานทีแ่ สดงถึงการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
เพื่อเกือ้ หนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการขับเคลื่อนการดาเนินงานของกลุ่ม/องค์กร
ชุมชนให้ไปสู่ผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ มี 4 องค์ประกอบคือ
1.1 คณะกรรมการ
1.2 ระเบียบข้อตกลง
1.3 สมาชิก
1.4 สถานทีท่ างานกลุ่ม
1.5 กระบวนการทางาน
2) ด้านการบริหารเงินทุนและทรัพยากร กลุ่ม/องค์กรชุมชนทีด่ าเนินการได้อย่างมี
มาตรฐานควรจะมีการบริหารเงินทุนและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คุม้ ค่า และโปร่งใส
สาหรับด้านนี้แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบคือ
2.1 การจัดหาเงินทุนและทรัพยากร
2.2 การจัดสรรและใช้ประโยชน์จากเงินทุนและทรัพยากร
2.3 การควบคุมการใช้ประโยชน์จากเงินทุนและทรัพยากร
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3) ด้านการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร กลุ่ม/องค์กรชุมชนทีด่ าเนินการได้อย่าง
มีมาตรฐานควรจะมีการเสริมสร้างการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนากลุ่ม/องค์กรชุมชนอย่างต่อเนื่องและ
เชือ่ มโยงกับกลุ่ม/องค์กรอื่นๆ ซึ่งด้านนี้แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบคือ
3.1 การพัฒนาการเรียนรู้
3.2 การพัฒนาทุนทางสังคม
3.3 การเชือ่ มโยงกับกลุ่ม/องค์กร
4) ด้านผลประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชน กลุ่ม /องค์กรชุมชนทีดาเนินการได้อย่างมี
มาตรฐานควรจะมีการแบ่งปนั ผลประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชนอย่างทั ่งถึงเป็นธรรม และ
ตอบสนองความต้องการตา มระเบียบทีเ่ ห็นพ้องต้องกันของสมาชิก ซึ่งด้านนี้แบ่งเป็น
๓
องค์ประกอบคือ
4.1 การดาเนินงานเพื่อแก้ไขปญั หาของสมาชิก
4.2 การแบ่งปนั ผลประโยชน์ต่อสมาชิก
4.3 การจัดสวัสดิการต่อสมาชิกและชุมชน
ประเภทที่ 3 มาตรฐานเครือข่ายองค์กรชุมชน ประกอบด้วยลักษณะความ
เข้มแข็ง 4 ด้าน 17 องค์ประกอบ ได้แก่
1) ด้านโครงสร้างและกระบวนการทางาน คุณลักษณะสาคัญของโครงสร้างและ
กระบวนการทางานคือ มีการแบ่งบทบาทหน้าทีท่ ช่ี ดั เจน มีกระบวนการทางานทีเ่ ชือ่ มโยงไปสู่
ภารกิจ และเป้าประสงค์ขององค์กรสมาชิก เนื่องจากคุณลัก ษณะข้างต้น จะช่วยขับเคลื่อน
เครือข่ายไปสู่ผลสาเร็จร่วมกันได้ในทีส่ ุด ซึ่งด้านนี้แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ คือ
1.1 องค์กรสมาชิก
1.2 คณะกรรมการ/แกนนา
1.3 การบริหารจัดการ
2) ด้านการบริหารงบประมาณและทรัพยากร มีการบริหารงบประมาณและทรัพยากร
ทัง้ ทีเ่ ป็นความรูแ้ ละบุคลากร โดยยึด ๔ หลักการสาคัญ กล่าวคือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีวนิ ยั ใน
การหาและจัดสรรรายจ่ายให้สอดคล้องกับรายได้ มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการ
ขององค์กรสมาชิกสาหรับด้านนี้แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบคือ
2.1 โปร่งใส ตรวจสอบได้
2.2 ความมีวนิ ยั ทางการบริหารเงินทุน
2.3 ความมีประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุน
2.4 การบริหารภูมปิ ญั ญา/ฐานความรู้
2.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล
3) ด้านการพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่าย มีกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพื่อ
สังสมองค์
่
ความรูร้ ่วมกันอย่างต่อเนื่อง สามารถนาบทเรียนทีไ่ ด้มาใช้พฒ
ั นาขีดความสามารถ
ภายในองค์กรสมาชิกหรือเชือ่ มโยงขยายผลไปสู่เครือข่ายอื่น อีกทัง้ สามารถใช้บทเรียนความรูท้ ่ี
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ได้มสี ่วนร่วมในการกาหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรภาครัฐ ซึ่งด้านนี้แบ่งเป็น
4
องค์ประกอบคือ
3.1 การพัฒนาการเรียนรู้
3.2 การนาความรูส้ ู่นโยบายสาธารณะ
3.3 การขยายเครือข่าย
3.4 การเชือ่ มโยงการทางานเครือข่าย
4) ด้านผลประโยชน์ต่อสมาชิก/ชุมชน มีการจัดสรรผลประโยชน์ตามวัตถุประสงค์การ
จัดตัง้ เครือข่ายให้แก่องค์กรสมาชิกอย่างทัวถึ
่ ง เป็นธรรม การรวมตัวเป็นเครือข่ายส่งผลให้เกิด
การผนึกพลังในการพิทกั ษ์ต่อรองผลประโยชน์ขององค์กรสมาชิกอย่างสร้างสรรค์จนนาไปสู่
บรรยากาศการทางานทีแ่ บ่งปนั แก่ส่วนรวมเกือ้ กูลและไว้วางใจกันระหว่างองค์กรสมาชิก โดย
ด้านนี้แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบคือ
4.1 การจัดสรรผลประโยชน์
4.2 การแลกเปลีย่ นปจั จัยการผลิตระหว่างกัน
4.3 การมีพลังต่อรอง
4.4 การเกือ้ หนุนประโยชน์ต่อชุมชน
4.5 การจัดสวัสดิการต่อสมาชิก
ประเภทที่ 4 มาตรฐานชุมชน ประกอบด้วย ลักษณะความเข้มแข็ง 7 ด้าน 21
องค์ประกอบ ได้แก่
1) ด้านเศรษฐกิจชุมชน มี 3 องค์ประกอบ คือ
1.1 ครัวเรือนสามารถพึง่ ตนเองได้
1.2 การส่งเสริมอาชีพทีต่ อบสนองความต้องการของชุมชน
1.3 การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามความเหมาะสมของชุมชน
2) ด้านการจัดการทรัพยากรในชุมชน มี 3 องค์ประกอบ คือ
2.1 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม
2.2 การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมชุมชนทีด่ ี
2.3 ระบบโครงสร้างพืน้ ฐานเพียงพอต่อความต้องการ
3) ด้านสุขภาพอนามัย มี 4 องค์ประกอบ คือ
3.1 ระบบโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่อสุขภาพจากการมีส่วนร่วมของชุมชน
3.2 การจัดการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
3.3 การป้องกันโรคประจาถิน่ (โรคติดต่อและไม่ตดิ ต่อ)
3.4 ความสามารถในการดูแลและจัดการด้านสุขภาพได้ดว้ ยตนเอง
4) ด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี มี 3 องค์ประกอบ คือ
4.1 การนับถือศาสนาเป็นทีย่ ดึ เหนี่ยวจิตใจ
4.2 การมีวถิ ชี วี ติ แบ่งปนั เอือ้ อาทร
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4.3 การอนุรกั ษ์สบื สานวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน
5) ด้านการพัฒนาคนในชุมชน มี 2 องค์ประกอบ คือ
5.1 การจัดการความรูข้ องชุมชน
5.2 การพัฒนาผูน้ า/สมาชิกในชุมชน
6) ด้านการบริหารจัดการชุมชน มี 4 องค์ประกอบ คือ
6.1 การจัดการระบบฐานข้อมูลในชุมชน
6.2 การจัดทาแผนชุมชน
6.3 การจัดสวัสดิการภายในชุมชน
6.4 การเสริมสร้างการเมืองการปกครองตามระบบประชาธิปไตย
7) ด้านความมันคงปลอดภั
่
ยในชีวติ และทรัพย์สนิ มี 2 องค์ประกอบ คือ
7.1 การป้องกันรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยในชีวติ และทรัพย์สนิ
7.2 การป้องกันภัยธรรมชาติโดยชุมชน

กลไกการบริหารจัดการระบบ มชช.
จังหวัดสามารถกาหนดรูปแบบการบริหารจัดการระบบ มชช.ทีเ่ รียกว่า
“คณะกรรมการระบบมาตรฐานงานชุมชนจังหวัด” และ “คณะกรรมการระบบมาตรฐาน
งานชุมชนอาเภอ”ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพืน้ ที่ เช่น
คณะกรรมการฯ มาจากการสรรหา หรือการคัดเลือกของสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด ในฐานะเจ้าภาพในการดาเนินงาน ซึ่งมีทงั ้ ผูแ้ ทนภาครัฐและภาคประชาชน ภาคเอกชน
คณะกรรมการฯ เป็นกลไกภาคประชาชน หรือเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนทีม่ กี าร
ดาเนินการพัฒนาตามประเด็นงานทีส่ นใจหรือภารกิจของเครือข่ายทีต่ อ้ งการพัฒนาสมาชิกโดย
ใช้ระบบ มชช. เช่น ศอช.จ. กพสจ. สมาคมอช.ผูน้ าอช. ฯลฯ
คณะกรรมการฯ ทีม่ าจากการผสมผสานรูปแบบที่ 1 และ 2 หรือรูปแบบอื่นๆ
ตามความเหมาะสมของพืน้ ที่
อย่างไรก็ตาม ในปจั จุบนั มีผนู้ าผ่านการเรียนรู้ ระบบ มชช. มากกว่า 10,000 คน
ทัวประเทศ
่
ทีส่ ามารถเป็นพีเ่ ลีย้ ง ทีป่ รึกษา หรือเข้ามาเป็นกลไกการบริหารจัดการระบบ มชช.
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน มชช.
- ขัน้ การเตรียมการ ประกอบด้วย การเตรียมข้อมูล/เนื้อหา เตรียมตนเอง
เตรียมทีมงาน เตรียมงาน
- ขัน้ ดาเนินการ ประกอบด้วย การสมัคร การสร้างความเข้าใจ การวิเคราะห์
ตนเอง การสร้างการมีส่วนร่วม การสร้างตัวชีว้ ดั การจัดทาแผนพัฒนาตนเอง และการ
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ดาเนินการตามแผน
- ขัน้ ประเมินผล ประกอบด้วย การประเมินผลด้วยตนเอง การประเมินผลโดย
ชุมชน/สมาชิก/คนรอบข้าง และการประเมินผลโดยคณะกรรมการ
- ขัน้ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ เช่น มอบเข็ม ใบประกาศเกียรติคุณ
- ขัน้ ขยายผล เช่น จัดตัง้ เครือข่ายการเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ มชช.ต้นแบบ
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ตารางแสดงขันตอนการด
้
าเนิ นงานและบทบาทผูเ้ กี่ยวข้อง
ขัน้ ตอน

กรม

ศพช.เขต/จังหวัด

พัฒนาชุมชนอาเภอ

1.
เตรียมการ

-สังเคราะห์องค์ความรู/้ จัดทา
แนวทาง/หลักสูตร
-ศึกษา วิจยั พัฒนา
-จัดทาตัวชี้วดั กลาง
- นโยบายชัดเจน/กาหนด
เป้าหมายงาน
-เตรียมทีม/สร้างทีม
-สร้างความเข้าใจเจ้าหน้าที่
เขต/จว.

เตรียมความพร้อมเจ้าหน้ าที่
สร้างความรู้ ความเข้าใจ
-อบรม ชี้แจง ประชุม แก่ พัฒนากร
พัฒนาการอาเภอ
ประสานงานหน่ วยงาน
-คาสังคณะท
่
างานฯ

สร้างความรู้ ความเข้าใจ
-ทีมงาน
-ภาคีหน่ วยงาน
ประชาสัมพันธ์
การรับสมัคร

2.
ดาเนิ นการ

สร้างความเข้าใจ
-สังการฯ
่
ศึกษา วิจยั งาน

-รับสมัคร
-ตัง้ คณะทางาน
-สนับสนุ นทีมงาน
-ปฐมนิเทศ สร้างความเข้าใจ
กลุม่ เป้าหมาย
-ติดตาม ประเมินผล
-ศึกษา วิจยั พัฒนางาน

3.
ประเมิ นผล

วิจยั ประเมินผล

-สรุปบทเรียน
-ถอดบทเรียน

ประชาสัมพันธ์
-ในที่ประชุม
-ทาหนังสือแจ้งกลุม่ เป้าหมาย
-สือ่ ต่างๆ เช่น วิทยุชุมชน
ฯลฯ
สร้างการเรียนรู้ สร้างความ
เข้าใจ
-การจัดทาตัวชี้วดั
-การจัดทาแผน
พัฒนาตนเอง
-จัดเวทีเรียนรูใ้ นชุมชน
สนับสนุนกลุ่มเป้ าหมาย
-ให้การดาเนินงานตามแผนฯ
ประสบผลสาเร็จ
สนับสนุนให้มีการประเมิ น
โดยชุมชน/สมาชิ ก/คน
ใกล้ชิด
- ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม/บุคลิกภาพ
- จัดเวทีประชาคม/พูดคุย
- ดูจากผลงาน
สนับสนุนให้มี
การประเมิ นโดยกรรมการ
-ประชุมกรรมการฯ

กลุ่มเป้ าหมาย
4 ประเภท
เตรียมข้อมูลของตนเอง
- จุดอ่อน/จุดแข็ง
- ปญั หา/ความต้องการ
- ทะเบียนองค์กร ฯลฯ
เตรียมตนเอง
- จิตใจ / สมัครใจ /ตัง้ ปณิธาน
- เวลา
- ความรู้ มชช./ตัวชี้วดั /วิธปี ฏิบตั ิ
เตรียมชุมชน/สมาชิ ก/ทีมงาน
- สร้างความเข้าใจ/ประชาสัมพันธ์
- สร้างความเห็นพ้อง/การมีสว่ นร่วม
-หาทีมงาน/ที่ปรึกษา
เตรียมงาน
- จัดเตรียมเอกสาร ใบสมัคร ฯลฯ
-ยืน่ ใบสมัคร
-เข้าอบรม
-วิเคราะห์ตนเอง
-จัดทาตัวชี้วดั
-จัดทาแผนพัฒนาตนเอง
-ดาเนินงานตามแผน
-บันทึกการพัฒนาตนเอง
-จัดเวทีเรียนรูใ้ นชุมชน
-เก็บผลงาน/หลักฐานเชิงปฏิบตั ิ

ประเมิ นด้วยตนเอง
- ฟงั เสียงสะท้อนจากคนรอบข้าง
- ตรวจสอบตัวชี้วดั ที่ทาได้/ทาสาเร็จ
- ชุมชนยอมรับ/ยกย่องชมเชย
รับการประเมิ นจากชุมชน/สมาชิ ก/
คนใกล้ชิด
- สังเกตพฤติกรรม/บุคลิกภาพ
- เวทีประชาคม/พูดคุย
- ดูจากผลงาน
รับการประเมิ นจากกรรมการ
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ขัน้ ตอน

4.ยกย่อง

กรม

ศพช.เขต/จังหวัด

-มอบเข็มเชิดชูเกียรติ

เชิ ดชู
เกียรติ

5.ขยายผล

จัดทาฐานข้อมูล
-ผูผ้ ่านมชช. ต้นแบบ
-องค์ความรู้
เผยแพร่ผลงาน/บทเรียน
จากผูผ้ า่ น มชช.

-เผยแพร่ผลงาน/บทเรียนจากผูผ้ ่าน
มชช.

พัฒนาชุมชนอาเภอ
-จัดทาแนวทางประเมินผล
- พิจารณาหลักฐานเชิง
ประจักษ์
- จัดเวทีประชาคมประเมินผล
- ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม
สนับสนุนให้มีการ
ตรวจสอบ รับรอง
-ประชุมกรรมการฯ
-ดูจากเอกสาร หลักฐาน
สรุปบทเรียน
-ถอดบทเรียน
-จัดตัง้ ศูนย์เรียนรู/้ ศูนย์
ประสานงาน
-มอบใบประกาศเกียรติคณ
ุ /
เข็ม
-เผยแพร่ผลงาน/บทเรียนจาก
ผูผ้ ่าน มชช.
-จัดทาทะเบียน
ผูผ้ ่าน มชช.
-สร้างเครือข่ายจากผูผ้ ่านมชช

กลุ่มเป้ าหมาย
4 ประเภท

- หลักฐานเชิงประจักษ์
- เวทีประชาคมประเมินผล
- แบบสอบถาม

รับใบประกาศ/เข็มเชิดชูเกียรติ

ผูผ้ ่าน มชช.ร่วมเป็นผูด้ าเนินการ
เผยแพร่และขยายผล/เป็ นที่ปรึกษา/
พี่เลีย้ ง

