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วีระ นิจไตรรัตน์
ผูจ้ ัดการฝ่ายบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ศูนยป์ ระชาสังคมและการจัดการองคก์ รเอกชนสาธารณประโยชน์
(ศปส.) คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น และภาคี เ ครื อ ข่ า ยภาคประชา
สังคม ร่วมกับคณะที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาองคก์ รชุมชน (พอช.) ได้จัดประชุมออกแบบหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพผูป้ ฏิบัติงาน พอช.ทัง้ ระบบ (กลไกระดับตําบล จังหวัด ภาคและเจ้าหนา้ ที)่ ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง
บูติคโฮเต็ล จังหวัดนนทบุรี ที่ประชุมร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางและมีความเห็น
รว่ มกันให้ ศปส.และภาคีเครือขา่ ยภาคประชาสังคม ยกรา่ งเนื้อหาหลักสูตรกลาง 4 ระดับไดแ้ ก่ 1) หลักสูตร
นักยุทธศาสตรร์ ะดับจังหวัด 2) นักปฏิบัติการตําบล 3) นักเคลื่อนไหวพื้นที่ทไี่ ดร้ ับผลกระทบจากนโยบายรัฐ
4) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเจ้าหนา้ ที่ พอช. และกําหนดวันประชุมกลไกการขับเคลื่อนระดับภาค 5 ภาค
วันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2559 เพื่อรับฟั งความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน พอช.
รว่ มกันและคณะทํางานลงพื้นทีไ่ ปรับฟั งความคิดเห็นในระดับภาคทัง้ 5 ภาคในลําดับตอ่ ไป
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วีระ นิจไตรรัตน์
ผูจ้ ัดการฝ่ายบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย (มอท.) ภายใตก้ ารสนับสนุนของ
กองทุนโลก ได้พบปะแลกเปลี่ยนแนวทางการระดมทุนสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนสังคมภายในจังหวัด
ขอนแก่ น ร่ ว มกั บ ศู น ย์ ป ระชาสั ง คมและการจั ด การองค์ ก รเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.)
คณะมนุษยศาสตรแ์ ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ณ ห้องประชุม ศปส.
ทีป่ ระชุมแลกเปลีย่ นกันอยา่ งกวา้ งขวาง โดยมีความเห็นวา่ องคก์ รภาคประชาสังคมและองคเ์ อกชน
สาธารณประโยชนต์ ้องมีผลงานของตัวเองที่ชัดเจนและรวมตัวกันเพื่อนําเสนอผลงานที่ผา่ นมาของตัวเอง
ให้ภาคธุรกิจเอกชน หนว่ ยงานราชการและองคก์ ารบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพื่อขอรับการสนับสนุนการ
ดําเนินงานเพื่อสังคม ภายใตค้ วามเชื่อที่วา่ “แต่ละภาคส่วนเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน สังคมจึงจะอยูร่ ่วมกันได้
อยา่ งมีความสุข”
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Innovation for CSOs in Lower Mekong Sub-region

วีณา คิว้ งามพริง้

เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2559 โครงการหุ้นส่วนการพัฒนาภาคประชาสังคมลุ่มนาโขง
ภายใต้ก ารดํ าเนิ นงานของศู นย์ประชาสัง คมและการจัดการองค์ก รเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.)
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ได้ จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในหั ว ข้ อ
Innovation for CSOs in Lower Mekong Sub-region หรือ นวัตกรรมสําหรับองค์กรภาคประชาสังคม
ในภูมิภาคลุ่มนาโขงตอนใต้ ให้แกเ่ จ้าหนา้ ทีร่ ะดับบริหารขององคก์ รภาคประชาสังคม จํานวน 21 คน จาก
ประเทศกัมพูชา ลาว พมา่ ไทย และเวียดนาม โดยมีทีมวิทยากรจาก GLAB, School of Global Studies
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ DSIL, a global social innovation company เป็ นผูด้ ําเนินการอบรม

การอบรมครัง้ นี้ ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิดและฝึ กใช้เครื่องมือเพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับงาน
ข อ ง อ ง ค์ ก ร ไ ด้ แ ก่ Designed thinking, Human-Centered design, problem identification แ ล ะ
ReFrame ผ่านกระบวนการกลุ่ม ซึ่งทําให้ผู้เขา้ อบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทดลองใช้
เครื่องมือเหลา่ นีใ้ นการวิเคราะห์สถานการดําเนินงานขององคก์ ร นอกจากนีย้ ังไดร้ ับเกียรติจากวิทยากรรับ
เชิ ญ 2 ท่ า น คื อ คุ ณ พรจรรย์ ไกรวั ต นุ ส สรณ์ รองผู้ อํ า นวยการ มู ล นิ ธิ อ โชก้ า ประเทศไทย และ
Ms. Mirinda Boon-Kuo, Regional Development& Planning Director กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (สํานักงานประเทศไทย) มารว่ มแลกเปลีย่ นประสบการณด์ า้ นนวัตกรรมทางสังคมขององคก์ ร
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ศิรินาฏ มาตรา
เจา้ หนา้ ที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 โครงการหุ้นสว่ นการพัฒนาภาคประชาสังคมลุม่ นาโขง ภายใต้
การดํ า เนิ น งานของศู น ย์ ป ระชาสั ง คมและการจั ด การองค์ ก รเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ไดพ้ บปะกับนอ้ งๆ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชัน้ ปี ที่ 4 สาขาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์ฯ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม “นักศึกษาฝึ กงานกับองคก์ ร
ภาคประชาสังคม ครัง้ ที่ 3 ”
โดยครั้งนี้คุณ พูลสมบัติ นามหล้า ผู้จัดการฝ่ายฝึ กอบรม โครงการหุ้นส่วนฯ ได้ให้ข้อมูลการ
ดํ า เนิ น งานโครงการและข้อ มู ล ภาพรวมองค์ก รแกนหลั ก ภาคประชาสั ง คม หรื อ องค์ก รหุ้ น ส่ ว นของ
โครงการ จํานวน 15 องค์กร เพื่อเป็ นทางเลือกให้กับน้องๆ ที่มีค วามสนใจ อยากฝึ กงานและเรียนรู้
ประสบการณก์ ารทํางานกับองคก์ รพัฒนาในเขตภาคอีสาน
การประชาสัมพันธ์ครัง้ นี้ได้รับความสนใจจากนอ้ งๆ นักศึกษาเป็ นอยา่ งดี และศปส.ได้คัดเลือก
นักศึกษาเขา้ ฝึ กงานในโครงการเป็ นทีเ่ รียบรอ้ ยแลว้

จดหมายขา่ ว ประจําเดือนตุลาคม 2559

Í¹Ò¤µÍÕÊÒ¹ÊÔÁ¹Ñè Â×¹ : ÀÒÂãµŒ·ÈÔ ·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÂ‹Ò§ÂÑ§è Â×¹

ศิรินาฏ มาตรา
เจา้ หนา้ ที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ

เมื่ อวั น ที่ 4-6 ตุ ล าคม 2559 ศู น ย์ ป ระชาสั ง คมและการจั ด การองค์ ก รเอกชน
สาธารณประโยชน์ (ศปส.) คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ร่ ว มกั บ
คณะกรรมการประสานงานองคก์ รพัฒนาเอกชนภาคอีสาน (กป.อพช.อีสาน) สหภาพยุโรปประจําประเทศ
ไทย (EU) และสถาบันพัฒนาองคก์ รชุมชน (พอช.) ไดจ้ ัดสัมมนา ในหัวขอ้ “อนาคตอีสานสิมัน่ ยืน: ภายใต้
ทิศทางการพัฒนาอยา่ งยัง่ ยืน” ณ ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเต็ล จังหวัดขอนแกน่ โดยมีผเู้ ขา้ กว่า 80 คน
จากองคก์ รพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม และองคก์ รภาคีเครือขา่ ย หนว่ ยงานราชการ
ในการนี้ วิ ท ยากรผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข องประเทศไทยได้ ร่ ว มแลกเปลี่ ย นสถานการณ์ ปั ญหาภาค
เกษตรกรรม การรุกรานและแยง่ ชิงทรัพยากร การเบียดขับของทุนและรัฐ บทเรียนและประสบการณ์ใน
การต่อสู้ของคนอีสาน คนเหนือ และคนใต้ รวมทัง้ การระดมยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนภาคประชาสังคม
ภายใตก้ รอบการพัฒนาอยา่ งยัง่ ยืน เพื่อเป็ นแนวทางของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่
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ศิรินาฏ มาตรา
เจา้ หนา้ ที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ

เมื่อวันที่ 11-13 ตุลาคม 2559 โครงการหุ้นสว่ นการพัฒนาภาคประชาสังคมลุม่ นาโขง
ภายใต้การดําเนินงานของศูนยป์ ระชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.)
คณะมนุษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย ขอนแก่น จั ด ฝึ กอบรม “การจัด การรณรงค์เ ชิ ง
นโยบาย” ให้กับผูแ้ ทนองคก์ รภาคีเครือขา่ ยภาคประชาสังคม 19 องคก์ ร และนักศึกษาทุน ศปส.ระดับ
ปริญญาโท ณ โรงแรมพาราไดซ์ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีผูเ้ ขา้ รว่ มจํานวน 40 คน โดยทัง้ 3 วัน
ได้มีการอบรมจากวิทยากรที่แบ่งปั นประสบการณ์และความรู้ในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง และเปิ ด
โอกาสให้ผฟู้ ั งมีส่วนร่วมในการถามคําถามแกว่ ิทยากรอีกด้วย
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นอกจากนั้น ยังมีการจัดกิจกรรมกลุ่มยอ่ ยเพื่อให้ผู้เขา้ ร่วม
ได้ มี โ อกาสระดมสมองและแลกเปลี่ย นแสดงความคิ ด เห็ น ในหั ว ข้อ
ต่างๆ อาทิ การวิเคราะห์สถานการณ์โลกและประเทศไทย สภากาแฟ
“ประเทศไทยที่พึง ปรารถนา” และการออกแบบแผนการรณรงค์เ ชิ ง
นโยบายจากแต่ละองค์กร เป็ นต้น การรณรงคเ์ ชิงนโยบายเป็ นการนํา
ประเด็นงานพัฒนาชุมชนและสังคม เช่น งานเด็กเยาวชน งานเกษตร
อินทรีย์ งานสุ ขภาพ งานผู้ติดเชื้ อ งานสิทธิชุม ชนและสิทธิม นุษยชน
เป็ นตน้ ซึ่งเป็ นประเด็นงานพัฒนาทีแ่ ตล่ ะองคก์ รดําเนินการ และนําไปสู่
การยกระดับ รวมทั้งขยายผลไปสู่สาธารณะ เรียกว่า “การขับเคลื่อน
งานนโยบายสาธารณะ” เพื่อสร้างความเป็ นธรรม และการพัฒนาอยา่ ง
ยัง่ ยืน โดยไมย่ ึดติดอยูแ่ คเ่ พียงความสําเร็จเฉพาะประเด็นงานเทา่ นัน้
อย่างไรก็ต าม บทเรียนประสบการณ์ของหลายองค์กรพบว่า
“การรณรงค์เ ชิ ง นโยบาย” มี ปัญหาอุ ปสรรคมากเนื่ อ งจากงานภาค
ประชาสังคมเป็ น “งานกระแสรอง” จึงไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
ผู้ป ฏิ บั ติ ง านจึ ง ต้ อ งมี ห ลั ก คิ ด ทฤษฎี และสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว ม เพื่ อ
รว่ มกันวางกลยุทธแ์ ละเคลื่อนไหวดําเนินงานกันตอ่ ไป
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เพื่อเป็ นการแลกเปลีย่ นประสบการณจ์ ากการเขา้ รว่ มอบรมดังกลา่ ว ตัวแทนองคก์ รแกนหลักจึง
มีความยินดีทจี่ ะบอกเลา่ เรื่องราวสูเ่ พื่อนมิตรผา่ นตัวอักษร

ËÅÑ¡ÊÙµÃ “âÃ§àÃÕÂ¹¼Ù¹Œ Òí ”

คุณชวกร ศรีโสภา ผูจ้ ดั การฝ่ายระดมทุน มูลนิธพิ ฒ
ั นาอีสาน
“ตลอดการฝึ กอบรมนี้ ไดเ้ รียนรูแ้ ละไดร้ ับความรูม้ าก
มายในประเด็นตา่ งๆทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับการรณรงคเ์ ชิงนโยบาย
จากทุกประเด็นทีฝ่ ึ กอบรมนัน้ รูส้ ึกวา่ หัวขอ้ แผนการสื่อสาร
และรณรงคท์ างสังคมเป็ นประเด็นทีน่ า่ สนใจและประโยชน์
มากที่สุด เพราะวา่ การอบรมในหัวขอ้ นั้นทําให้มีความเขา้ ใจการสื่อสาร การใช้ส่ือและการนําเสนอขา่ วสารชัดเจนยิง่ ขึ้น
มันทําให้ตระหนักไดว้ า่ ทําไมองคก์ รและคนอื่นไมส่ ามารถสื่อสารไดอ้ ยา่ งมีประสิทธิภาพ จะนําความรู้ที่ไดจ้ ากการอบรม
ครัง้ นีไ้ ปใช้เพื่อการประชาสัมพันธอ์ งคก์ รรวมถึงการนําเสนอขา่ วสารและกิจกรรมตา่ งๆขององคก์ ร”

คุณยรรยง ศรีเจริญ ผู้จัดการโครงการฟื้ นฟูพ้นื ทีช่ ่ มุ นาแม่นา
สงครามตอนล่าง จังหวัดนครพนม (WWF)
“การอบรมครั้ ง นี้ เ ป็ น ประโยชน์กั บ ผู้เ ข้ า ร่ ว มทุ ก คนอย่า งมาก
เพราะวา่ ผูเ้ ขา้ รว่ มมีความเขา้ ใจในประเด็นตา่ งๆมากขึ้นผา่ นการเรียนรูจ้ าก
วิทยากรผูม้ ีประสบการณต์ รง และการอบรมครั้งนีย้ ังเปิ ดโอกาสให้พวกเขา
ไดท้ บทวนยุทธวิธี กลยุทธแ์ ละสิง่ ที่ยังขาดเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย เช่น
ยุทธวิธีที่ชัดเจนและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การอบรมครัง้ นี้
ยังทําให้เขาตระหนักไดอ้ ีกว่าการสื่อสารและการประเมินสถานการณเ์ ป็ น
กุญแจสําคัญในการกําหนดยุทธวิธแี ละกลยุทธใ์ นการขับเคลื่อนการรณรงค์
เชิงนโยบายและในการบรรลุเป้าหมายอีกดว้ ย”
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