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8. มติเิชงิยทุธศาสตรภ์าครฐั เอกชน ประชาชน
ทนุการบรหิารเชงิยทุธศาสตร์

-ทรพัยากรมนุษย์
-Shared Values กรอบแนวคดิ ความเชือ่ 
คา่นยิม รฐั เอกชน ประชาชน
-การพฒันากระบวนการเรยีนรู ้องคค์วามรู ้
ภมูปิญัญา
-รปูแบบการบรหิารจดัการ
-การบรหิารเครอืขา่ยชุมชน
-กระบวนการและความรว่มมอื

8.1 มติเิชงิยทุธศาสตรก์ารพฒันา:สงัคมไทยสู่

ความย ัง่ยนื 
8.1.1 Shared ยทุธศาสตรโ์ลกลอ้มบา้น: บทบาท

ภาครฐั เอกชน ประชาชนในการบรหิารทนุเชงิ
ยทุธศาสตรเ์พือ่ความย ัง่ยนื

8.1.2 Shared Values การพฒันาทรพัยากร
มนุษยก์ระบวนการเรยีนรู ้องคค์วามรู ้ภมูปิญัญาเพือ่
ความย ัง่ยนื

8.1.3 รปูแบบการบรหิารจดัการแบบสมดลุ
8.1.4 การบรหิารเครอืขา่ยชุมชนเขม้แข็ง
8.1.5 ทอ้งถิน่ ชุมชน ประชาชน กระบวนการและ

ความรว่มมอื
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ภาคประชาชน
เศรษฐกจิ

พอเพยีงสงัคม
ย ัง่ยนื

ภาคเอกชน
เศรษฐกจิแบบทนุ 
ก าไรเป็นหลกัไม่

เนน้สงัคม

Shared  ความสมดลุของ
4 ยทุธศาสตรก์ารพฒันา:เศรษฐกจิ

สงัคม การเมอืง สิง่แวดลอ้ม

การเมอืง รฐับาลกบั
วสิยัทศันก์ารพฒันา
โลก(Government 

and Global
Visions)

8.1.1 ทนุยทุธศาสตรก์ารพฒันาโลก:Development 

Visions

ปจัจยัก าหนดยทุธศาสตร์
การพฒันาทีย่ ัง่ยนื

สงัคมดี
เอ ือ้อาทร

Good
society

ผูน้ าคณุธรรม
vision

การเมอืง
คณุธรรม
Morality

คณุภาพและคณุธรรม
ของพลเมอืงไทย
Shared  Society

Values

เศรษฐกจิย ัง่ยนื
Sustainable

Economy

วฒันธรรม
ย ัง่ยนื

Sustainable
culture

สิง่แวดลอ้มย ัง่ยนื
Sustainable

environments
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ระบบราชการ
ประชารฐั

นโยบายสาธารณะ
เศรษฐกจิพอเพยีง

ธรรมาภบิาลชุมชน
-ผูน้ าคณุธรรม

-การบรหิารในกรอบ
พึง่ตนเอง

-วฒันธรรมพอเพยีง
-สงัคมเป็นสขุ

วสิยัทศันผ์ูน้ า
Elites &Values
-ธรรมาธปิไตย

รฐักบัโครงสรา้งธรรมาภบิาลชุมชนเพือ่การพฒันา
ทีย่ ัง่ยนื

6

Sharing
จรยิธรรม
ภาครฐัคอื

กฎหมายและ
ความยตุธิรรม

Sharing
จรยิธรรมของ
ทรพัยากรมนุษย์
คอืความด ีความ
ถกูตอ้ง ความ
เป็นมนุษย์

จรยิธรรมสงัคมและทรพัยากรมนุษย์
ตอ้งมคีวามสมัพนัธเ์ป็นหนึง่เดยีว

ทนุเชงิยทุธศาสตร:์สงัคมทีด่ ีรฐั ประชาชน เอกชน
ประกอบดว้ยทรพัยากรมนุษยใ์นกรอบจรยิธรรม
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Sharing
ความตอ้งการ
ของสงัคม

คอืม ัน่คงม ัง่ค ัง่ม ี
ความสขุและ

ย ัง่ยนื

Sharing
ความตอ้งการ
ของทรพัยากร
มนุษยค์อื

ความสขุและ
ย ัง่ยนื

องคก์รและทรพัยากรมนุษย์
ตอ้งมคีวามสมัพนัธเ์ป็นหนึง่เดยีว

8.1.2 สงัคมทีด่ ีคอืสงัคมทีย่ ัง่ยนื มคีวามสขุ ทนุ
ทรพัยากรมนุษยข์ององคก์รและเงือ่นไขการพฒันาที่
ย ัง่ยนื

ม ัน่คง
(Security)

ม ัง่ค ัง่
(Wealth)

ย ัง่ยนื
(Sustainability)

(มนษุย:์แรงจงูใจ)
(และความ
ตอ้งการ)

ทรพัยากรมนษุยก์บัแรงจงูใจและความตอ้งการในการมชีวีติ:Man 
and Accumulation of Security, Wealth, and Sustainability
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เป้าหมายขององคก์รและมนษุยค์อืการไดก้ าไร
สงูสดุและการมชีวีติทีด่ ี

ก าไรกบัความสขุ
Profit and Happiness

ตน้ทนุ
ธรรมชาติ

ระดบัความ
ตอ้งการ
ของ
มนษุย์

คณุภาพและ
คณุธรรม
ของคน

10

ลกูคา้ภายใน
Internal Customer

Public-Minded

Service-Minded

ลกูคา้ภายนอก
External Customer

Total Customer

Satisfaction

การพฒันาทรพัยากรมนุษยว์ถิพีทุธเนน้ทีก่ารพฒันา
หวัใจคนทกุคน

We Are:
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ชุมชนเขม้แข็ง
วฒันธรรมรว่ม

-คนดี
-ซือ่สตัย ์
-มคีณุภาพ รบัผดิชอบ
-รกัองคก์ร

-คนเกง่
-รบัผดิชอบ
-คณุภาพ
-ประสทิธภิาพ
-ซือ่สตัย์
-รกัษาลกูคา้

กลยทุธก์ารพฒันาคนคอืการพฒันาหวัใจมนษุย์
และสรา้งสรา้งวฒันธรรมองคก์ร

8.1.3 การบรหิารแบบสมดลุ:รฐักบัเป้าหมายเชงิ
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาทีย่ ัง่ยนื(SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT)

มกีนิมใีชต้ลอดไป

สมดลุ

องคร์วม

ระดบัรากหญา้
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รฐับาลกบัแนวคดิประชารฐัและการการบรหิารจดัการ

1. ปจัจยัพืน้ฐานในการบรหิารจดัการ-ความยตุธิรรม
2. ปจัจยัเกือ้หนุนมาตรการพืน้ฐานในการบรหิารจดัการ-การ
จดัการความรู ้
3. ปจัจยัทางดา้นความคดิและจติใจ-คณุธรรม
4. ปจัจยัทางผลผลติ-ไมท่ าลายสงัคมและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม
5. ปจัจยัเกือ้หนุนความอยูร่อด-ความพอดี
6. ปจัจยัดา้นวชิาชพีนยิม-อตัลกัษณแ์ละเอกลกัษณ์
7. ปจัจยัดา้นลกูคา้และผูร้บับรกิาร-ความพงึพอใจและความประทบัใจ
8. ปจัจยัดา้นภาคคีวามรว่มมอื-Shared economic and Social 
Values

กลไกการเมอืง: รฐับาลกบักลไกหลกัธรรมาภบิาล

การสนบัสนนุจากภาครฐั กลไกกฎหมายและ
ความยตุธิรรมในหลกัการบรหิาร

1. ดา้นนติธิรรม
2. ดา้นคณุธรรม
3. ดา้นความโปรง่ใส
4. ดา้นการมสีว่นรว่ม
5. ดา้นความรบัผดิชอบ
6. ดา้นความคุม้คา่
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8.1.4 การพฒันาเครอืขา่ยชุมชนเขม้แข็งและการ
สรา้งพลงัความรว่มมอื

ความเขม้แข็งเกดิจากภายใน:

1. การสรา้งคา่นยิมรว่มกนั Shared Values

2. การระดมพลงัความรว่มมอื(Cooperation)

3. การมสีว่นรว่มอยา่งสรา้งสรรค(์ Innovative 
Participation) ดว้ยหวัใจ 

การสรา้งบรูณาการเครอืขา่ยอยา่งเป็นองคร์วม

ครบวงจร เป็นองคร์วม:

1.ภาคภีาคนโยบาย: ประชารฐั

2. ภาคภีาคปฏบิตั:ิ พลงัรว่มชุมชน

3. ภาคภีาคประเมนิ: ศกัยภาพถอ้งถิน่และ
ชุมชน

4. ภาคภีาคผลลพัธแ์ละผลกระทบ:ภาควชิาการ

5. ภาครีว่ม : จงัหวดับรูณาการ
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8.1.5 ทอ้งถิน่และชุมชนเขม้แข็ง: ทางเลอืกเพือ่การ
พฒันาทอ้งถิน่

เอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ในชุมชนทอ้งถิน่

-ปรบัเปลีย่นกระบวนทศันเ์พือ่พฒันาชุมชนทอ้งถิน่

-ความรู ้ภมูปิญัญา

-วฒันธรรม ความเชือ่

-ฐานทรพัยากร

-เครอืขา่ยของทอ้งถิน่

-โดยชาวบา้น นกัพฒันา นกัวชิาการ ผูป้ระสานงาน

การใชป้ระโยชน์

ประเด็นปญัหา

งานพฒันา

นกัวจิยั
ชาวบา้น

โครงการวจิยั

ชุมชน

โจทย:์ ทอ้งถิน่

ผูใ้ช:้ ทอ้งถิน่

ประโยชน ์:ระดบัทอ้งถิน่

การจดัการองคค์วามรูแ้ละงานวจิยัสรา้งความเขม้แข็งของ
ทอ้งถิน่

ผลงานวจิยั

ทีป่รกึษา

เครอืขา่ย
ชุมชน

ประเด็นความ
เรง่ดว่น
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งานวจิยั

การจดัการ
ความรูแ้ละ
ภมูปิญัญา

งานพฒันา ขบวนการ
ภาคชาวบา้น

ทนุความรูแ้ละการจดัการ: กระบวนทศันเ์ชงิบรูณาการพฒันา
เชือ่มโยงชุมชนกบัทอ้งถิน่

ปรากฎการณ์
ของชุมชนทอ้งถิน่

นกัวชิาการ

ขา้ราชการ

นกัพฒันา

กลุม่ชาวบา้น

กระบวนการ
วจิยัเพือ่ทอ้งถ ิน่

รว่มเก็บขอ้มลู
รว่มวเิคราะห์
คน้หาเหตุ

รว่มสรา้งแผน
งาน

รว่ม
ประเมนิผล

รว่มศกึษา
สาเหตขุอง
ปรากฎการณ์

รว่มวเิคราะห์
ทนุเดมิความรู ้

เดมิ

รว่มหา
ทางเลอืก

รว่มสรปุ
บทเรยีน

ประสานงาน บนัทกึ

เตรยีมการ สรปุ

กระบวนการค้นหาทุนทางสังคม
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จงัหวดัตากบรูณาการ
เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื หวัใจ

ผลติภณัฑ์
รกัษโ์ลกมี

อตัลกัษณ์และ
เอกลกัษณ์

หวัใจเอกชน
รกัษโ์ลก Social

Enterprise

ขอ้น าเสนอ:จงัหวดัตากบรูณาการเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื

หวัใจทอ้งถิน่และ
ชุมชนเขม้แข็ง 

คณุภาพ
คณุธรรมความ
กลา้หาญ

หวัใจประชารฐั
คณุภาพ คณุธรรม
ความกลา้หาญ

การประชุมกลุม่ยอ่ยผูป้ระกอบการและผูบ้รโิภค ถก
ปญัหา

1. แนวคดิมติกิารพฒันาทีย่ ัง่ยนืมคีวามเชือ่มโยงกบั
กจิการทีท่า่นก าลงัจะท า หรอืประกอบการอยูแ่ลว้ 
อยา่งไร หรอืไม?่

2. มคีวามเป็นไปไดใ้นการน าแนวคดิการพฒันาที่
ย ัง่ยนืไปปฏบิตัใินกจิการของทา่น แคไ่หน เพยีงไร?

3.  ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ข?
4.  ผลกระทบการประกอบการทอ่งเทีย่วตอ่ผูบ้รโิภค
5.  สรปุการน าเสนอของกลุม่ยอ่ย


