
Community engagement and accountability 

(CEA)

การเข้าถึงชุมชนและการมีความรบัผิดชอบต่อโครงการในชุมชน
What is CEA?



WHAT?



การเข้าถึงชมุชนและการมีความรบัผิดชอบต่อโครงการในชมุชนคือ
อะไร?

“Community engagement and 

accountability (CEA) คอืหนึง่ใน
แนวทางในการด าเนินโครงการ โดย
มชีุดกจิกรรมซึง่ยกใหช้มุชนเป็นผู้

ก าหนดทศิทางในการท างานผา่นการ
สือ่สารทัง้สองฝัง่และการมสีว่นรว่ม
ของชุมชนตลอดการด าเนินโครงการ



การเข้าถึงชมุชนคืออะไร?

การมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ประสบภยั

การให้ข้อมลูขา่วสาร
การรับค าแนะน า

และค าร้องเรียน

การบรรเทาทกุข์อยา่งมี

ประสิทธิภาพ

การให้ชมุชนเข้ามีสว่น
ร่วม



การมีส่วนร่วมและการให้ข้อเสนอแนะ
• การประชุมระดบัชุมชน หรอืการมบีอรด์ทีไ่วเ้ผยแพรข่อ้มลู
• การตัง้คณะกรรมการระดบัชุมชนทีส่ามารถมสีว่นรว่มในการวางแผนและบรหิาร

โครงการ
• การตดิตัง้เบอรโ์ทรศพัทส์ายตรง หรอื helpdesks เพือ่รบัขอ้เสนอแนะและค า

รอ้งเรยีน

การใช้ข้อมลูในการให้ความช่วยเหลือ
• การสง่g SMS เพือ่เตอืนภยั หรอืเผยแพรข่อ้มลูดา้นสุขภาพ
• การตัง้ศนูยใ์หข้อ้มลูในศนูยพ์กัพงิชัว่คราว

การใช้ข้อมลูเพ่ือเปล่ียนแปลงสภาพสงัคมและพฤติกรรม
• การฉายหนงักลางแปลงเพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัโรคตดิตอ่ หรอืการป้องกนัมาลาเรยี
• การจดัรายการวทิยุโดยเชญิผูเ้ชยีวชาญมาคยุ และรบัสายภายนอกทีม่คี าถาม

การเขา้ถงึชมุชนและการมคีวามรบัผดิชอบตอ่โครงการในชมุชนในทางปฏบิตัิ



ท ำไม CEA ถึงส ำคญักบังำนของเรำ (1/2)

 ท ำให้โครงกำรท ำงำนได้อย่ำงมีประสทิธิภำพมำกขึน้

 สร้ำงควำมเชื่อถือและยอมรับ

 เรำต้องกำรค ำแนะน ำและค ำร้องเรียนเพื่อน ำมำปรับปรุง

 เรำสำมำรถช่วยชีวติคนได้

 ท ำให้ชุนชนสำมำรถสร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมพร้อม
รับภัย

“ข้อเสนอแนะของเราไดร้บั
การรบัฟัง ท าใหโ้ครงการ

ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และ
ตอบสนองความตอ้งการ
ของเราอย่างแทจ้ริง”

สมาชิกชมุชนท่ีท างานรว่มกบั Kenya 

Red Cross ‘Accountability to 

Communities Operational Case Study’, 

2018



ท ำไม CEA ถึงส ำคญักบังำนของเรำ (2/2)

 เป็นกำรสร้ำงบทบำทของผู้เชียวชำญ หรือ
partner ให้กับชุมชน

 เป็นกำรตอกย ำ้บทบำทผู้สนับสนุนงำนภำครัฐ
ให้กับกำชำด

 เป็นกำรจัดกำรเกี่ยวกับควำมคำดหวังจำก
ชุมชน



CEA ไม่ใช่…

แนวคดิใหม่…

 กาชาดท างานกบัชมุชนเป็นปกติอยูแ่ล้ว

 แตว่า่กาชาดยงัสามารถปรับปรุงการท างานกบัชมุชน
ให้ดีขึน้ได้อีก

 ท าใหการท างานกบัชมุชนดีขึน้และเป็นระบบมากขึน้

กจิกรรมที่แยกออกต่ำงหำก… 

 CEA ถกูออกแบบมาเพือ่ถกูรวมเขา้กบัโครงการทีม่ ี
อยูเ่ดมิ เพือ่พฒันาคณุภาพของการท างาน



เหตกุำรณ์สมมติุ (10 นำที)

 ในกลุม่แลกเปลีย่นกนัถงึประสบการณ์การท างานกบัชมุชนทีพ่บปัญหาอนั
เกดิจากการขาดการเขา้ถงึชมุชน

 เลอืกมาหนึ่งประเดน็ปัญหาต่อกลุม่ และปรกึษากนัในประเดน็ต่อไปนี้…

 ปัญหาเกดิขึน้ไดอ้ยา่ง?

 ปัญหาทีเ่กดิขึน้มผีลกระทบอยา่งไร?

 ถา้กลบัไปแกไ้ขได้ เราจะเลีย่งปัญหานี้ไดอ้ยา่งไร?



ประโยคทีเ่รำมกัจะได้ยิน...

ประโยคเหล่ำน้ีฟังดแูล้วคุ้นๆ มัย้?

เรารู้อยูแ่ล้ววา่คนเราต้องการอะไรใน
ยามฉกุเฉิน เราต้องเร่ิมปฏิบตัิงาน
โดยเร็วท่ีสดุเพ่ือรักษาชีวิตของพวก
เค้า!

เราเปลีย่นกิจกรรมโครงการตอนนี้
ไม่ไดแ้ลว้, เราส่ง proposal ให้

donor ไปแลว้ …แกไ้ขอะไรตอนนีไ้ม่
ทนัแลว้.

เราเข้าใจชมุชน เพราะเราท างานกบัอาสาสมคัรจาก
ชมุชนอยู่แลว้

งานของเรามนัก็เก่ียวกบัชมุชนอยู่
แล้วไง



ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรเข้ำถึงชมุชน (Community 

Engagement) กบักำรสือ่สำรมวลชน (Communications)?

เป็นขอ้มลูส าหรบัชมุชน และผูไ้ดร้บัผลกระทบเท่านัน้
ไมใ่ชก่ารประชาสมัพนัธใ์หก้บัประชาชนทัว่ไป (public communication) 

และไมใ่ชข่อ้มลูประชาสมัพนัธใ์หก้บักาชาด (promotional, visibility) 



การประเมินผล

การออกแบบ
โครงการ

การด าเนิน
โครงการ

การวดัผลและ
ถอดบทเรียน

กำรรวมเอำกิจกรรม CEA เข้ำในโครงกำร



กำรประเมินผล

 หาขอ้มลูเกีย่วกบัสือ่ทอ้งถิน่

 จดัประชุมกบัชนุชนเพือ่แนะน าแผนการประเมนิผล

 อบรมใหอ้าสาสมคัรรูว้ธิกีารสือ่สารทีถ่กูตอ้งกบัชมุชน

 ถามชุมชนวา่ตอ้งการขอ้มลูอะไร และช่องทางในการใหข้อ้มลูทีเ่หมาะสมคอือะไร

 เรยีนรูว้ธิกีารท างานของชุมชน รูว้า่ใครเป็นคนมอี านาจตดัสนิใจ และลกัษณะ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งแต่ละกลุม่ยอ่ยในชมุชน

 ใหเ้วลากบัตวัเองในการท าความเขา้ใจความตอ้งการของชมุชน ก่อนทีจ่ะ
ออกแบบโครงการ

 ตรวจเชค็ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากชมุชน และปรกึษาพวกเขาเกีย่วกบัการวดัผล



กำรออกแบบโครงกำร

 ออกแบบโครงการโดยใชข้อ้มลูทีไ่ดจ้ากการประเมนิผล

 ใหโ้อกาสทกุคนในชมุชนไดเ้ขา้รว่มในการวางแผน

 หากมตีวัแทนจากชมุชนมารว่มวางแผน ควรแน่ใจวา่ชมุชน และผูป้ระสบภยั
ยนิยอมและเหน็ตรงกนัวา่คนนัน้สามารถพดูแทนพวกเขาได้ และมบีทบาททีไ่ด้
ก าหนดมาอยา่งชดัเจน

 การเลอืกผูร้บัผลประโยชน์จากโครงการจะตอ้งไดม้กีารปรกึษากบัชมุชนก่อน

 กจิกรรม CEA และการชีว้ดัผลส าเรจ็ของกจิกรรมควรจะตอ้งถกูระบุอยู่ในแผน
กจิกรรม ในงบประมาณ และการประเมนิผลโดยรวมของโครงการ

 ควรสรา้งระบบทีช่่วยใหก้ารสือ่สาร การรบัฟัง และการตอบสนองต่อค าแนะน า



กำรด ำเนินโครงกำร

 เกบ็ขอ้มลู baseline เพือ่ทีจ่ะน ามาประกอบการวดัผลส าเรจ็ของโครงการ

 ใชส้ือ่ทีเ่หมาะสมในการเผยแพรข่อ้มลูทีถ่กูตอ้ง เหมาะสมและทนัเหตุการณ์
ใหก้บัชมุชน แชรข์อ้มลูเกีย่วกบักจิกรรม และปรกึษาหารอืขอความคดิเหน็จาก
ชุมชน

 คอยเชค็กบัชมุชนบ่อยๆ วา่กจิกรรมทีท่ านัน้เหมาะสมหรอืไม่ และขอ้มลูทีใ่หไ้ป
นัน้ถกูตอ้งและมปีระโยชน์หรอืไม่

 มกีารประชาสมัพนัธอ์ยา่งแพรห่ลายถงึวธิกีารใหค้ าแนะน าหรอืขอ้รอ้งเรยีน

 ท าการปรบัเปลีย่นกจิกรรมตามความเหมาะสมอยูเ่สมอ

 ท าการอบรมพนกังานและอาสาสมคัรเกีย่วกบัแนวทางและกจิกรรมของ CEA



กำรวดัผลและถอดบทเรียน

 ควรใหชุ้มชนเป็นแหล่งขอ้มลูหลกัส าหรบัการวดัผลโครงการ รวมถงึการประเมนิ
ความพงึพอใจกบัโครงสรา้งและการด าเนินโครงการ

 ประเมนิวา่โครงการไดน้ าเอาคณุสมบตัขิ ัน้ต ่าเหล่าน้ีมาใชห้รอืไม่

 ประเมนิถงึผลกระทบของกจิกรรม CEA ต่อโครงการและต่อชุมชน

 ควรแชรผ์ลการประเมนิโครงการใหก้บัชมุชนดว้ย

 แชรบ์ทเรยีนทีไ่ดจ้ากการท ากจิกรรม CEA ใหก้บัคนในองคก์ร เพือ่สง่เสรมิใหม้ี
การน ามาปฏบิตัติ่อไปในอนาคต



Questions?


