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การวางแผนงานเพ่ือความยัง่ยนื 

(Planning for Sustainability) 
 

รายละเอียดของหลกัสูตร 
โครงการทุนสนับสนนุของโรตารีที่วางแผนมาอยางดีสามารถทาํใหเกิดผลกระทบที่ยั่งยนืแกชุมชนทั่วโลก เรียนรูวิธีการ

ประสานความยั่งยืนเขาในแผนงานเพื่อเปนหลักประกันวาสมาชกิของชุมชนจะสามารถบํารุงรักษาโครงการไดอยางยาวนาน

หลังจากที่การใหทุนสนับสนนุจบสิ้นลง 

 

 
 

ดูวิดีโอที่ศูนยการเรียนรู (Learning Center)  

 

 

การวางแผนโครงการที่ยัง่ยนื 

การวางแผนโครงการบาํเพ็ญประโยชนที่ยั่งยืนจะสนบัสนุนการเปลี่ยนแปลงของชุมชนอยางยั่งยนื  ในหลักสูตรนี้จะอธิบายถึง

ความยั่งยืนและเหตุผลที่มีความสําคัญในการรวมเอาข้ันตอนของการวางแผนงานไวในโครงการของทาน 
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บทที่ 1 

ความยัง่ยนืคืออะไร? (What is sustainability?) 
 

 
 

สําหรับโครงการของโรตารีแลว ความย่ังยืนหมายถึงการแกไขปญหาของชุมชนในระยะยาว ซึ่งสมาชิก

ของชุมชนจะสามารถสนับสนุนไดหลังจากการใหทุนจบส้ินลง 
 
โครงการท่ีย่ังยืนจะมีผลท่ีไดรับซึ่งวัดไดและย่ังยืนแกชุมชน  โปรดดู 6 ขั้นตอนซึ่งสามารถชวยทําใหมั่นใจ

ในความย่ังยืนระยะยาวของโครงการ 
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บทที่ 2 

6 ขั้นตอนสูค่วามยัง่ยนื (Six steps to sustainability) 
 

 
 
พิจารณาแตละข้ันตอนเพื่อสรางโครงการที่มีประสทิธิภาพตัง้แตเร่ิมตน 
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 เริ่มตน้กบัชุมชน 
 

 
 
 
 
 
ทํางานกับสมาชิกชุมชนทีไ่ดรับประโยชนเพื่อบงชี้ความตองการและพัฒนาแนวทางแกไขปญหาซึ่งตั้งอยูบนความเขมแข็งของ

ชุมชน และสอดคลองกับคุณคาและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 
 

เร่ิมตนดวยการประเมินชุมชน เชิญสมาชิกและ

องคกรตาง ๆ ในชุมชนมารวมกันอภิปรายถึง

จุดแข็งและความตองการ  บงชี้ทรัพยากร 

ทักษะ ศักยภาพ และเร่ืองท่ีมีลําดับความสําคัญ

ของชุมชน 

 
 
 

  
 
โครงการที่ลมเหลวมักจะไมมีการมีสวนรวมของชุมชนในขั้นตอนการเร่ิมตน 
 

ในโครงการ ๆ หน่ึงที่มุงความสนใจไปในเร่ืองนํ้าและสุขาภิบาล ชุมชนไมไดรับการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการใชองคกรที่ให

ความรวมมือ  ในระหวางโครงการ ชุมชนตองตัดองคกรที่ใหความรวมมือออกเพราะพวกเขาพยายามทําการแทรกแซงใน

เร่ืองซึ่งชุมชนไมเห็นชอบดวย 
 

หลายปตอมา โครงการยังคงพยายามซอมเสริมความสัมพันธในชุมชน ในขณะที่พยายามจัดการกับงานโครงการทีถู่กทิ้ง

คางไวคร่ึง ๆ  ผลคือทุนสนับสนุนถูกยกเลิก  การใหชุมชนมีสวนรวมในระยะการวางแผนงานสามารถชวยปองกันประเด็น

ปญหาเหลาน้ีได 
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   สง่เสริมการเป็นเจา้ของในทอ้งถ่ิน 

 
 
บงชี้สมาชิกคนสําคัญของชุมชนซึ่งสามารถ

ชวยบุกเบิกการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
 

เสริมสรางพลังสมาชิกชุมชนเพื่อประเมิน

ความตองการของพวกเขาและวางแผนงาน

โครงการซึ่งตอบสนองความตองการ

เหลานั้น อันจะนําไปสูโครงการท่ีมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุดและไดรับผลลัพธท่ี

ย่ังยืนมากท่ีสุด 
 

เมื่อสมาชิกชุมชนไดรับการสงเสริมใหลําดับความตองการของพวกเขา  พวกเขาจะกลายเปนเพือ่นผูรวมโครงการและม ี

พันธสัญญาตอโครงการ  อันจะนํามาซึง่ความตระหนักในโครงการและมอบโอกาสในการมีสวนรวมในผลสาํเร็จของโครงการ  

และอาจจะทําใหผูขายในทองถ่ินไดสรางงานใหมหรือขายสินคาและบริการตาง ๆ 
 
  
 
โครงการชุมชนไดรับประโยชนจากการเปนเจาของในทองถิ่น 
 

โครงการนํ้าและสุขาภิบาลของสโมสรโรตารี Same ในประเทศแทนซาเนีย การเปนเจาของระบบนํ้าถูกถายโอนอยางเปน

ทางการใหแกหมูบานในทองถิน่หลังจากโครงการเสร็จสมบูรณ  คณะกรรมการนํ้าในทองถิ่นเตรียมพรอมที่จะทํางาน

หลังจากทีไ่ดมีสวนรวมตลอดระยะเวลาของโครงการ และรับการอบรมเพ่ือดําเนินการและรักษาระบบ   
 

เรามองเห็นโครงการที่มุงเนนความสําคัญในอุปกรณซึ่งไมไดใชงานหลังจากทีโ่ครงการเสร็จสิ้นลง เพราะชุมชนไมรู

วิธีการใชงาน  การใชอุปกรณที่มาจากภายนอกประเทศเพ่ิมคาใชจายของโครงการ  และหากอุปกรณเสียหาย ชุมชน

อาจจะไมสามารถซอมแซมได 

 

  

https://youtu.be/vi8tlTx3KrM
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 จดัใหมี้การอบรม 
 

 
 
 
 
 

 

ความสําเร็จของโครงการขึ้นอยูกับคน 
 

จัดใหมีการอบรม ใหความรูและขยายการ

เขาถึงชุมชนเพื่อเสริมสรางศักยภาพของผูรับ

ประโยชนใหเปนไปตามวัตถุประสงค และ

ดําเนินวัตถุประสงคของโครงการตอไปได 

ความสําเร็จของโครงการขึ้นอยูกับผูคนท่ีรูวา

จะรับชวงตออยางไรเมื่อการใหทุนส้ินสุดลง 
 
  
 

การอบรมชุมชนเปนสิ่งที่ทําใหทุนสนับสนุนระดับโลกมีพลังมาก 
 

โครงการที่ใชการบรรยาย โปสเตอร หรือหนังสือเลมเล็กเทาน้ันเพ่ือการอบรมชุมชนจะมีประสิทธิภาพนอยที่สุด  โครงการ

จําเปนตองใชวิธีการอบรมที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเสริมสรางทักษะความ

ชํานาญใหมากขึ้น 
 

หากโครงการสุขภาพแมและเดก็ของทานไมมีการอบรมบุคลากรสาธารณสุขของหมูบานและนางผดุงครรภ ชุมชนจะไมมี

ทักษะความชํานาญอยูในหมูบานและหมูบานใกลเคียงที่จะสนับสนุนการปฏิบัติทางดานสาธารณสุขที่ดีในอนาคต  เม่ือไม

มีการอบรมเปนสวนประกอบ ชุมชนทองถิ่นจะไมมีทกัษะที่จะประคับประคองผลทีไ่ดรับของโครงการที่ประสบ

ความสําเร็จได 
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   จดัซ้ือในทอ้งถ่ิน 

 
 
จัดซื้ออุปกรณและเทคโนโลยีจากแหลงใน

ทองถิ่นเมื่อเปนไปได 
 

ประกวดราคาผูขายอยางนอย 3 แหงเพื่อทําให

มั่นใจวาทานจะไดรับคุณภาพสูงสุด ในราคาดี

ท่ีสุด 
 

ตอบแทนผูขายในโครงการของทานตามความ

เหมาะสมเพื่อใหมีกําลังใจในการจัดหาวัสดุ

อุปกรณตอไป  ตองทําใหมั่นใจวามีอะไหลขายในทองถิ่นดวย 
 

ตามหลักการแลว ตองใหการอบรมเพื่อใหสมาชิกในชุมชนสามารถใชงาน บํารุงรักษา และซอมแซม

อุปกรณไดดวยตนเอง 
 
  
 

สรางหลักประกันวาจะใชความชํานาญในทองถิ่นและสนับสนุนอุตสาหกรรมในทองถิ่น 
 

การใหผูขายในทองถิ่นมีสวนรวมจะสรางความสัมพันธในโครงการ  เปนการกระตุนเศรษฐกิจในทองถิ่นและเปน

หลักประกันวาจะมีอะไหลสําหรับอุปกรณพรอม  ทานสามารถใหโอกาสแกผูรับประโยชนในการผลิตสิ่งของตาง ๆ เชน ยู

นิฟอรมหรือสิ่งของคุณภาพสูงอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนโครงการ 
 

การใชผูขายและอุปกรณในทองถิ่นสําหรับโครงการนํ้าและสุขาภิบาลจะสนับสนุนอุตสาหกรรมเหลาน้ัน และแสดงถึงการ

มีสวนรวมของทองถิ่น  หากทานสั่งซื้อและนําเขาอุปกรณจากผูขายที่มิไดอยูในทองถิ่น จะเพ่ิมคาใชจายใหแกโครงการใน

ปจจุบัน และสงผลกระทบตอเศรษฐกิจทองถิ่นในอนาคต 
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 หาเงินทุนในทอ้งถ่ิน 
 

 
 
 
 
 
 

 

หาทุนในทองถิ่นจากรัฐบาล โรงพยาบาล 

บริษัทหางราน และองคกรอื่น ๆ 
 

การไดรับทุนจากรัฐบาล โรงพยาบาล บริษัท 

และองคกรอื่น ๆ ในทองถิ่นจะบูรณาการ

โครงการเขากับชุมชนทองถิ่นและสนับสนุน

ความสําเร็จในระยะยาวของโครงการ 

 
  
 

การวางแผนการเงินที่เหมาะสมจําเปนตองมีโรแทเรียนที่รวมมือกับชุมชน 
 

ทํางานรวมกับรัฐบาล สถาบันชุมชน และภาคเอกชนทองถิ่น เพ่ือสรุปคาใชจายที่เกี่ยวของกับโครงการ  ซึ่งจะชวยบงชี้

คาใชจายในการดําเนินงานและคาบํารุงรักษาของโครงสรางพ้ืนฐาน และจําเปนตองมีการอบรมเพ่ือทําใหผลที่ไดรับของ

โครงการมีความย่ังยืนชั่วลูกหลาน 
 

โครงการนํ้าและสุขาภิบาลโครงการหน่ึงซึ่งสรางระบบนํ้าขึ้นมาใหม จําเปนตองมีหลักประกนัวาจะสามารถบํารุงรักษาได

ในอนาคต  มีโครงการหน่ึง ไดแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดูแลระบบใหมและเก็บเงินคาธรรมเนียมจํานวนเล็กนอยจาก

สมาชิกในชุมชนที่ใชนํ้า เพ่ือเปนกองทุนสําหรับการซอมแซมระบบเม่ือเกิดความเสียหาย 
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   วดัผลความสาํเร็จ 

 
 
ใหรายละเอียดผลท่ีจะไดรับของโครงการ

ซึ่งชัดเจนและวัดผลได แลวจึงพิจารณา

วาจะเก็บขอมูลอยางไร 
 
• เก็บขอมูลกอนเร่ิมตนโครงการเพื่อกําหนดวาจะ

เร่ิมตนจากจุดใด  
 
• ใสผลที่จะไดรับซื้อชัดเจนและวดัผลไดเอาไวใน

แผนงานโครงการ และตัดสนิใจวาจะเก็บขอมูล 

ตลอดโครงการและหลังจากนัน้อยางไร 
 
• รักษาความสัมพนัธอันดียิ่งกับชมุชนเพื่อชวยในการเก็บขอมูล และจัดการกับประเด็นตาง ๆ ที่ขอมูลเปดเผยออกมา  
 
• ตั้งงบประมาณสําหรับงานประเมินผลโครงการใหมากถึง 10% 
 
  
 

วางแผนวิธีการวัดผลในชวงเวลาสําคัญของโครงการเพ่ือประเมินประสิทธิภาพและกระบวนการ 
 

บงชี้เหตุการณสําคัญตั้งแตเน่ิน ๆ วาจะวัดผลของโครงการตรงจุดใดบาง  ทําใหม่ันใจวาทานไดพิจารณาความสําเร็จและ

ความทาทาย เพ่ือกําหนดวาจะปรับปรุงระยะตอไปของโครงการอยางไร 
 

โครงการสุขภาพแมและเด็กโครงการหน่ึงทํางานรวมกับโรงพยาบาลที่พวกเขาไดทําการอบรมเพ่ือหาขอมูลพ้ืนฐาน

เกี่ยวกับสุขภาพแมและเด็ก  พวกเขากลับไปอีกหลังจากทําโครงการเพ่ือเก็บขอมูลเดียวกันเพ่ือดูวามีการลดการเสียชีวิต

ของแมและเด็กหรือไม  พวกเขากลับไปคร้ังสุดทายหลังจากน้ัน 6 เดือนเพ่ือที่จะพิจารณาวาการอบรมยังใหผลตอเน่ืองใน

การลดการเสียชีวิตของแมและเด็กหรือไม 
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พันธมิตรทุนสนับสนุนระดับโลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นดี ๆ ไปสูโครงการขนาด 

ใหญกวาที่ยั่งยืน 
 
ดูตัวอยางโครงการที่ยัง่ยืนในประเทศเอกวาดอรไดที่ 
(https://www.rotary.org/en/news-
media/news-features/global-grant-
partnership-turns-good-idea-bigger-
sustainable-project) 

 
 

 

พิจารณาข้ันตอนสูความยั่งยืน 
 
สรางโครงการที่ยัง่ยืนเพื่อทําใหเกิดผลกระทบทีย่ั่งยืน

แกชุมชนเปนเวลายาวนานหลังจากโครงการเสร็จสิ้น

ลง 

 

 เร่ิมตนกับชุมชน   สงเสริมการเปนเจาของในทองถิ่น 
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 จัดใหมีการอบรม   จัดซื้อในทองถิ่น 

 

 

 
 

 หาเงินทุนในทองถิน่   วัดผลความสาํเร็จ 

 

 

 
 
 
 
 


