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จะเกิดอะไรข้ึนหากการพัฒนาได้รับการออกแบบและใช้
ประโยชน์โดยคนกลุ่มเดียวกัน 

เราจินตนาการว่าพวกเขาน่าจะใช้ประสบการณ์ตรงของพวกเขามาสร้าง
ประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ที่ต้องการการพัฒนามากที่สุด และเพื่อป้องกันผล 
กระทบอันตรายต่าง ๆ 

ไอเอพี (IAP) เป็นองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
ที่ทำางานร่วมกับชุมชน ประชาสังคม และกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการของการพัฒนาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

ไอเอพี (IAP) เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการเคลื่อนไหวระดับโลกซึ่งมีรากฐาน
มาจากแรงบันดาลใจของผู้คนที่ต้องการความยุติธรรม และเพื่อทำาให้ปัจจุบัน
และอนาคตดียิ่งขึ้น ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการพัฒนาในปัจจุบัน 
จากการมุ่งเน้นผลประโยชน์ทางการเมือง และธุรกิจไปเป็นการจัดลำาดับ
ความสำาคัญโดยมีชุมชนเป็นผู้นำานั้นเป็นการตอบสนองต่อโครงการซึ่งไม่เป็น
ที่ต้องการ และเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อผู้คน ทำาลายวิถีการดำารงชีวิต 
และลบล้างวัฒนธรรม มันเป็นการตอบสนองต่อความไม่สมดุลของอำานาจ
ที่หากเปลี่ยนเส้นทางเดินให้ไปเป็นการจัดลำาดับความสำาคัญโดยชุมชนเป็น
ผู้นำาแล้วจะสามารถช่วยปรับปรุงการดำารงชีวิต และปกป้องสิ่งแวดล้อมได้ 

เกี่ยวกับไอเอพี (IAP) 

การจัดลำาดับความสำาคัญโดยชุมชนควรเป็นตัวชี้นำาในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการพัฒนา คู่มือปฏิบัติของชุมชน (Community Action 
Guides) ของเราจัดเตรียมผู้นำาการเคลื่อนไหวของชุมชนจากทั่วโลกให้
สามารถเก็บรวบรวมความรู้ในท้องถิ่น ให้ข้อมูลรอบด้าน และระดมกำาลัง
เพื่อการพัฒนาในรูปแบบที่พวกเขาต้องการ คณะผลักดันนโยบายระดับโลก 
(Global Advocacy Team) นำาผู้นำาการเคลื่อนไหวของชุมชนมารวมตัว
กันเพื่อรวบรวมความรู้ท้องถิ่นของพวกเขาสำาหรับการรณรงค์ที่ทุกคนมีส่วน
ร่วมในระดับนานาชาติ

ประชาชนถูกพรากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำารง
ชีวิต และสิ่งแวดล้อมของพวกเขา ไอเอพี (IAP) สร้างเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้
งานง่ายเพื่อเพิ่มการใช้ข้อมูลที่มาจากองค์กรของรัฐและชุมชนท้องถิ่นให้ได้
มากที่สุดสำาหรับเสริมสร้างการระดมกำาลังของชุมชนให้มีความแข็งแกร่งยิ่ง
ขึ้น ไอเอพีและกลุ่มเครือข่ายของเราทำาการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน ระบบการ
แจ้งเตือนล่วงหน้า (Early Warning System) เกี่ยวกับข้อมูลใหม่ล่าสุด
เกี่ยวกับโครงการที่ทางธนาคารเพื่อการพัฒนายื่นเสนอผ่านทาง โดยมีการ
แลกเปลี่ยนผ่านงานวิจัยโดยชุมชนในเรื่องผลกระทบที่พวกเขาจะได้รับจาก
โครงการ ก่อนที่จะมีการตัดสินใจให้เงินลงทุนในโครงการของธนาคารฯ  
ไอเอพี ระบุพื้นที่ของการตัดสินใจเชิงนโยบายที่มีอิทธิพลทั้งในระดับรัฐบาล 
สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา และบริษัท เพื่อให้ชุมชนต่าง ๆ มีช่องทาง
พัฒนาการจัดลำาดับความสำาคัญของการพัฒนาของพวกเขา และเพื่อปกป้อง
สิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดล้อม



2021-2025: แผนกลยุทธ์ของไอเอพี/54/InternatIonal accountabIlIty Project

วิสัยทัศน์

ไอเอพี (IAP) ทำางานเพื่อสร้างโลกที่ชุมชนต่าง ๆ เป็นผู้นำาการพัฒนาในถิ่นที่
พวกเขาอาศัย ทำางาน และสันทนาการ ไอเอพีผลักดันให้เกิดกระบวนการพัฒนา
ที่สิทธิของประชาชนได้รับการยอมรับและส่งเสริม เคารพต่อสิ่งแวดล้อม และ
ทุกชีวิตสามารถดำารงอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี และเจริญเติบโตขึ้นบนผืนแผ่นดนิที่
พวกเขารัก ซึ่งตรงกันข้ามกับแนวทางการพัฒนาในปัจจุบัน

ไอเอพี (IAP) ทำางานด้วยความสมานฉันท์กับชุมชม ประชาสังคม และกลุ่ม
เคล่ือนไหวทางสังคมต่าง ๆ เพ่ือให้ข้อมูลรอบด้าน และขยายงานรณรงค์ของ
พวกเขาให้แพร่หลาย ทำาให้การเข้าถึงข้อมูลกว้างขวางมากข้ึน และสร้างพ้ืนท่ี
ภายใน และภายนอกระบบอำานาจครอบงำา เพ่ือให้ชุมชนเป็นผู้นำาการตัดสินใจใน
เร่ืองการพัฒนาท่ีส่งผลกระทบต่อการดำารงชีวิต และสภาพแวดล้อมของพวกเขา

พันธกิจ

1. กระจายและจัดสรรอำานาจเพื่อเพิ่มการเข้าถึง ขีดความสามารถ และการ 
 มีส่วนร่วมสำาหรับการพัฒนาท่ีมีชุมชนเป็นผู้นำา

2. สนับสนุนปฏิบัติการของชุมชน ประชาสังคม และกลุ่มเคลื่อนไหวทาง 
 สังคมเพื่อให้รัฐบาล สถาบัน และบริษัทต่าง ๆ รับผิดชอบต่อสทิธขิอง 
 มนุษยชน และสิ่งแวดล้อม

3. เปลี่ยนกฎ และแนวทางปฏิบัติของต้นแบบการพัฒนาแบบบนลงสู่ระดับ 
 ล่างซึ่งมีอยู่ทั่วไปในปัจจุบันเพื่อจัดลำาดับความสำาคัญให้กับวสิัยทัศน์ของ 
 ชุมชน

เป้าหมาย
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ความซื่อสัตย์
เราทำางานร่วมกับกลุ่มเครือข่ายด้วยความเคารพ และยึดมั่นต่อความจรงิและ
ความถูกต้อง เราตระหนักถึงความเชี่ยวชาญและพลังของผู้ที่มาก่อนเรา และผู้ที่
เดินเคียงข้างไปกับเรา ชุมชนต่าง ๆ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการ
กำาหนดและตัดสินใจต่อการพัฒนาของตนเอง ดังนั้นเราจึงส่งเสรมิพลังที่มาจาก
ประสบการณ์ที่มีอยู่ในชุมชน และรวมภูมิปัญญาน้ีเข้าด้วยกันกับการทำางานของ
เรา 

ความกล้าหาญ
เรายึดโยงกับวิสัยทัศน์ของเราเพื่อการเปลี่ยนแปลงระบบในเชิงลึก สิ่งนี้ต้อง
ใช้ความมุ่งมั่นและกล้าหาญ เพื่อให้สามารถมองเห็นและทำางานให้เหนือกว่า
สถานะปัจจุบันที่ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงของสถาบันต่างๆ เราร่วมมือ สนับสนุน 
และยกระดับความกล้าหาญของชุมชนที่ทำาให้มองเห็นทางเลือกอื่นๆ และกำาลัง
ตระหนักถึงการจัดลำาดับความสำาคัญเพื่อการพัฒนาของพวกเขา เราต่อสู้กับ
ความอยุติธรรม และความไม่เท่าเทียมด้วยความเชื่อมั่นอย่างกล้าหาญ และการ
ยืนหยัดอย่างมุ่งมั่น เนื่องจากเป็นสิ่งท่ีจำาเป็นสำาหรับชุมชนที่ต้องเผชญิอุปสรรค
ความท้าทายมากมาย เราปฏิบัติการเพื่อปกป้องสิทธิของผู้คนในการดำารงชีวติ 
การตัดสินใจด้วยตนเอง และสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ

ค่านิยม

การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
เราเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่ใหญ่มากขึ้น ความไว้วางใจ การพึ่งพาซึ่งกัน
และกัน และความเป็นผู้นำาร่วมกันล้วนมีความสำาคัญต่อการเคลื่อนไหวเพื่อสร้าง
การเปลี่ยนแปลงของระบบที่เราแสวงหา เราเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและกลุ่มเครือ
ข่าย ผ่านความคิดเห็น คำาติชม

ความคิดสร้างสรรค์
เราทุ่มเทเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของระบบที่ครอบงำาและของตัวเรา
เองรวมไปถึงนวัตกรรมในการทำางานร่วมกัน เราใช้ความกล้าหาญ วธิีการและ
กลยุทธ์ที่สร้างผลกระทบเพื่อสร้างความพลิกผันปั่นป่วนแก่ระบบของอำานาจ
และการกดขี่ข่มเหงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เราสร้างพ้ืนที่สำาหรับความเป็นไปได้ 
โอกาสและความเปลี่ยนแปลงจากความสามารถในการปรับตัว
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การจัดระบบชุมชน 
ชุมชนมีความปรารถนา และมีความเชี่ยวชาญในการกำาหนดความสำาคัญในการ
พัฒนาของตัวเอง แต่การตัดสินใจในการพัฒนาในปัจจุบัน มักขาดการมีส่วน
ร่วมของชุมชน เพื่อให้การพัฒนานำาโดยลำาดับความสำาคัญที่ชุมชนกำาหนด ทาง
ไอเอพี เสริมสร้างการต่อต้านที่มีการจัดระเบียบเป็นอย่างดีแก่โครงการที่กำาลัง
ยื่นเสนอ และโครงการท่ีกำาลังดำาเนินการ รวมไปถึงสนับสนุนผลักดันให้ทาง
เลือกต่าง ๆ ท่ีชุมชนสามารถทำาตามลำาดับความสำาคัญในการพัฒนาท่ีตนเอง
กำาหนด 

ข้อมูล 
การปรับปรุงการมีส่วนร่วม และการเข้าถึงข้อมูลให้ดีขึ้นในกระบวนการพัฒนา
นั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การผลักดันเพื่อปรับปรุงนโยบาย และแนวทางการปฏบิัติ
ของกลุ่มผู้มีอำานาจตัดสินใจในการพัฒนาเท่านั้น ไอเอพีเชื่อว่าการเข้าถึงข้อมูล 
และการมีส่วนร่วมที่มากขึ้นนั้นเกิดขึ้นในหลากหลายทิศทาง ควรมีการแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ส่วนตัว และความเชี่ยวชาญจากชุมชน นักเคลื่อนไหว และ
ประชาสังคม และมีส่วนร่วมในข้อมูลของรัฐบาล บริษัท และสถาบันการเงนิเพื่อ
การพัฒนา

กลยุทธ์

การผลักดันนโยบาย
เพื่อเสริมสร้างการรณรงค์ที่นำาโดยชุมชนและมีเป้าหมายผลักดันรัฐบาล สถาบัน
การเงินเพื่อการพัฒนา และบริษัทต่าง ๆ ทางไอเอพี ใช้นโยบาย และแนวทาง
ปฏิบัติของสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนามาเป็นช่องทางสื่อสาร รวมทั้งใช้
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของชุมชนมาเป็นศูนย์กลางในการผลักดัน
นโยบาย
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พันธมิตร 
จากความตั้งใจร่วมกันในการรักษาความสัมพันธ์ที่แนบแน่น เราเสริมสร้าง
ความผูกพันและการลงมือปฏิบัติในชุมชน ประชาสังคม กลุ่มเคลื่อนไหวทาง
สังคมเพื่อยกระดับการพัฒนาที่มีชุมชนเป็นผู้นำาให้ดีขึ้น  เราก้าวไปสู่ความ
สำาเร็จ และปัญหาอุปสรรคไปด้วยกัน

เสริมกำาลัง 
เราเสริมสร้าง และต่อยอดลำาดับความสำาคัญและการรณรงค์ของชุมชน ด้วย
ความเคารพต่อการต่อสู้ในอดีตและปัจจุบัน ไอเอพีสร้าง และขยายพื้นที่ให้กับ
ประสบการณ์ชีวิตของผู้คนเพื่อนำาไปสู่นโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติของ
การพัฒนา

เสริมกำาลังด้านข้อมูล 
ไอเอพีขยายขีดความสามารถของเครือข่ายการเคลื่อนไหวด้วยเทคโนโลยีที่ทัน
สมัยเพื่อเฝ้าติดตามโครงการ และการปฏิบัติงานของสถาบันการเงินเพื่อการ
พัฒนา เราส่งเสริมความเชี่ยวชาญซึ่งรวบรวมจากการค้นคว้าวิจัยโดยชุมชน
เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการรณรงค์ และลำาดับความสำาคัญของการ
พัฒนา

เสริมกำาลังด้านการผลักดันนโยบาย 
ไอเอพีสร้างการรณรงค์เพื่อผลักดันนโยบายที่เกี่ยวกับประสบการณ์ตรง และ
การจัดลำาดับความสำาคัญของชุมชน รวมถึงผลักดันให้รัฐบาล สถาบันการเงิน
เพื่อการพัฒนา และบริษัทต่าง ๆ ดำาเนินนโยบาย และปฏิบัติโดยคำานึงถึง
ชุมชนเป็นหลัก

เสริมกำาลังด้านการจัดระบบชุมชน 
ไอเอพีใช้การวิจัยโดยชุมชนในการทำางานด้วยความสามัคคีกับชุมชนเพื่อยก
ระดับลำาดับความสำาคัญของพวกเขาเองให้ก้าวไปข้างหน้า และเป็นผู้นำาการ
รณรงค์ เราแลกเปลี่ยนเครื่องมือ และเข้าร่วมในการฝึกอบรมกับกลุ่มคนใน
ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างการรณรงค์ของพวกเขาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

แนวทางการทำางาน

พันธมิตรด้านการจัดระบบชุมชน 
ไอเอพีจัดทำาและแจกจ่ายเอกสารเพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ อย่างเข้าใจง่ายซึ่งผู้นำา
การเคลื่อนไหวในชุมชนสามารถใช้งานได้เอง และอำานวยความสะดวกในการ
เชื่อมต่อกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเทคนิคต่าง ๆ ได้ เรา
ใช้การวิจัยโดยชุมชนเป็นผู้นำามาเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนไหว และเพื่อส่ง
เสริมความเป็นเจ้าของในขั้นตอนของการพัฒนา

พันธมิตรด้านข้อมูล 
ไอเอพีร่วมกับเครือข่ายจัดระเบียบ ผลิต และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการ
พัฒนา และลำาดับความสำาคัญในการพัฒนาที่ชุมชนกำาหนด ร่วมกับชุมชนและ
กลุ่มต่างๆในท้องถิ่น เราทำางานร่วมกันเพื่อตรวจสอบ และติดตามพฤติกรรม
ของสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา และการรวมข้อมูล รวมถึงข้อเสนอแนะ
จากการค้นคว้าวิจัยที่มีชุมชนเป็นผู้นำาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงนโยบายในวง
กว้าง

พันธมิตรด้านการผลักดันนโยบาย 
ไอเอพีดำาเนินการภายใต้การเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างการรณรงค์ที่มีชุมชน
เป็นผู้นำา เราแลกเปลี่ยนกรณีศึกษา และวิธีการต่าง ๆ จากผู้นำาการเคลื่อนไหว
ในชุมชนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น เราส่งเสริมความเชี่ยวชาญของ
พันธมิตรของเราเพื่อให้มีการตระหนักถึงต้นแบบของการพัฒนาที่มีชุมชนเป็น
ผู้นำา 
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กระจายอำานาจใหม่ 
เพื่อให้ตระหนักถึงการพัฒนาที่มีชุมชนเป็นผู้นำาร่วมกับชุมชน ประชาสังคม 
และกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคม เราจึงเคลื่อนย้ายและสร้างอำานาจภายนอก
ระบบอำานาจปกครองที่ครอบงำา

การกระจายอำานาจใหม่ข้อมูล 
ไอเอพีพลิกผัน และเปลี่ยนผู้ผลิต ผู้ถือครอง และผู้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการ
พัฒนาให้เป็นพื้นที่ร่วมกันของประชาสังคม เพื่อเปิดเผยการละเมิดในขั้นตอน
การพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบันผ่านงานวิจัยโดยชุมชน เราเสริมกำาลังชุมชนให้
ยืนยันบทบาท และความต้องการของพวกเขา

การกระจายอำานาจใหม่ด้านการสนับสนุน 
เราตระหนักถึงตำาแหน่ง และความสามารถเข้าถึงที่เรามีในฐานะเป็นองค์กร
ระหว่างประเทศ และเป็นพันธมิตรในการรณรงค์ที่ชุมชนเป็นผู้นำา เราสนับสนุน
การรณรงค์ที่มีชุมชนเป็นผู้นำาเพื่อเสนอ และกำาหนดทางเลือกให้กับโครงการ ซึ่ง
ถูกสร้างขึ้นโดยที่พวกเขาไม่ได้เข้าร่วม

การกระจายอำานาจใหม่ด้านการจัดระบบชุมชน 
ไอเอพีส่งเสริมความต้องการของชุมชน และกลุ่มคนในท้องถิ่นในฐานะผู้
เชี่ยวชาญในการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต และสิ่งแวดล้อมของพวกเขา 
เราจัดทำาเอกสารให้ข้อมูล และมอบคำาแนะนำาเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรม
เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมโดยตรงในการวางแผนด้านการพัฒนา และการตัดสินใจ

การเปลี่ยนแปลง 
เราใช้วิธีการที่สร้างสรรค์และเห็นผลได้เพื่อเรียกร้องสิทธิในการพัฒนาคืน
กลับมา เราจะทำาการไตร่ตรอง และค่อย ๆ พัฒนาไปร่วมกัน

การเปลี่ยนแปลงด้านข้อมูล 
ในด้านความร่วมมือกับพันธมิตร ไอเอพีใช้ข้อมูลเพื่อชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มตาม
ภูมิศาสตร์ ภาคส่วน สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา บริษัท และการตอบสนอง
ที่มีชุมชนเป็นผู้นำาเพื่อให้ข้อมูล และเสริมสร้างการรณรงค์ที่นำาโดยชุมชนให้
มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ข้อเสนอแนะของเราจากแนวโน้มเหล่านี้ผนวกเข้ากับ
ลำาดับความสำาคัญของชุมชน และแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการพัฒนาที่มี
ชุมชนเป็นผู้นำา

การเปลี่ยนแปลงด้านการผลักดันนโยบาย 
ไอเอพีสนับสนุนการรณรงค์ในเชิงกลยุทธ์ที่มีรากฐานมาจากลำาดับความสำาคัญ
ที่ชุมชนเป็นผู้กำาหนดสู่นโยบาย และการปฏิบัติของรัฐบาล สถาบันการเงินเพื่อ
การพัฒนา และบริษัทต่าง ๆ เราเข้าร่วมในการรณรงค์ต่าง ๆ ด้วยความร่วม
มือกับเครือข่ายพันธมิตร

การเปลี่ยนแปลงด้านการจัดระบบชุมชน 
ไอเอพีรับฟัง และเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเพิ่มความเข้าใจร่วมกันที่นำาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการพัฒนาในปัจจุบัน ด้วยความตระหนักถึงความมั่งคั่งของ
ความรู้ และการเลือกปฏิบัติในอดีต เราจัดลำาดับความสำาคัญในการทำางานร่วม
กับกลุ่มที่นำาโดยเยาวชน ผู้หญิง และชนพื้นเมือง
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กิจกรรม

คณะผลักดันนโยบายระดับโลก (Global Advocacy Team)  
โครงการคณะผลักดันนโยบายระดับโลก ของไอเอพี นำานักเคลื่อนไหวของ
ชุมชนที่น่าทึ่งจากทั่วโลกมารวมตัวกันเพื่อทำาการค้นคว้าวิจัยโดยชุมชนเป็น
ผู้นำา และระดมกำาลังของชุมชนเพื่อเสริมสร้างการรณรงค์ในพื้นที่ให้แข็งแกร่ง
ยิ่งขึ้น รวมถึงร่วมกันเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนา ในการนี้คณะผลักดัน
นโยบายระดับโลก เสริมกำาลังการรณรงค์ในท้องถิ่นที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วย
ข้อมูลที่นำาโดยชุมชน และระบุลำาดับความสำาคัญของการพัฒนา คณะผลัก
ดันนโยบายระดับโลก นำาเสนอข้อเสนอแนะด้านนโยบายจากประสบการณ์ใน
ชีวิตจริงเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการออกแบบ การลงทุน และการดำาเนินโครงการ
พัฒนา คณะผลักดันนโยบายระดับโลกในครั้งต่อไปจะฝึกอบรมนักเคลื่อนไหว
ของชุมชน 8 รายจากทั่วโลกเพื่อจัดระบบและสร้างแผนการพัฒนาที่นำาโดย
ชุมชนของพวกเขาเอง

อ่านเพิ่มเติม: bit.ly/IAP_GAT

คู่มือปฏิบัติของชุมชน (Community Action Guides) 
ไอเอพีจัดทำา คู่มือปฏิบัติของชุมชน ร่วมกับนักเคลื่อนไหว และพันธมิตรใน
ท้องถิ่นต่างๆ ผู้นำาการเคลื่อนไหวของชุมชนใช้คู่มือเพื่อริเริ่ม หรือเสริมสร้าง
การรณรงค์ในพื้นที่ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เอกสาร และเครื่องมือของไอเอพี เน้น
การมีส่วนร่วมและใช้งานได้ง่าย คู่มือปฏิบัติของชุมชน ช่วยลดความซับซ้อน
ของขั้นตอนการพัฒนา แนะนำาผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง และนำาเสนอกลยุทธ์เพื่อ
พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาที่มีชุมชนเป็นผู้นำา สิ่งเหล่านี้ได้รับการเสริมสร้างให้
แข็งแกร่งขึ้นด้วยแบบฝึกหัด และตัวอย่างกรณีศึกษาที่เข้าใจง่ายเกี่ยวกับวิธี
การที่ชุมชนต่างๆ ทั่วโลกตอบสนองต่อความท้าทายของการพัฒนา

อ่านเพิ่มเติม: bit.ly/IAP_Action

ระบบการแจ้งเตือนล่วงหน้า (Early Warning System) 
ระบบการแจ้งเตือนล่วงหน้า สร้างความมั่นใจให้กับชุมชนในท้องถิ่น และ
องค์กรที่ให้การสนับสนุนชุมชนเหล่านั้นให้มีข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
เกี่ยวกับโครงการที่ถูกนำาเสนอไปยังสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาขนาดใหญ่ 
และช่วยทำาให้กลยุทธ์ในการผลักดันนโยบายมีความชัดเจน โดยหลักการแล้ว
ควรทำาก่อนการตัดสินใจอนุมัติเงินลงทุนแก่โครงการ ระบบการแจ้งเตือนล่วง
หน้า ช่วยแลกเปลี่ยนข้อมูล คำาแนะนำา เครื่องมือ และทรัพยากรกับชุมชน
ต่าง ๆ องค์กรในท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนชุมชนเพื่อนำาเสนอข้อมูลให้แก่ผู้
มีบทบาทในการพัฒนาทราบ ข้อมูลที่ได้แลกเปลี่ยนนั้นรวมไปถึงข้อมูลที่เข้า
ถึงได้ง่ายเกี่ยวกับโครงการของสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา ซึ่งรวมไปถึง 
บทบาทของบริษัทเอกชน และข้อมูลที่สำาคัญจากความพยายามค้นคว้าวิจัยที่
โดยชุมชน ระบบการแจ้งเตือนล่วงหน้า เปิดเผยแนวโน้มของการพัฒนาด้วย
ข้อมูลของชุมชน และสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาตามภาคส่วน ธนาคาร 
ภูมิศาสตร์ และการตอบสนองของชุมชน

อ่านเพิ่มเติม: ews.rightsindevelopment.org

https://translate.google.com/translate?js=n&sl=auto&tl=th&u=https://accountabilityproject.org/work/community-organizing/global-advocacy-team/
https://translate.google.com/translate?js=n&sl=auto&tl=th&u=https://accountabilityproject.org/work/community-organizing/community-action-guides/
https://translate.google.com/translate?js=n&sl=auto&tl=th&u=http://ews.rightsindevelopment.org


ข้อมูลสำาหรับติดต่อเรา

iap@accountabilityproject.org
ews@rightsindevelopment.org

accountabilityproject.org
ews.rightsindevelopment.org

บล็อค: bit.ly/IAPblog
ทวิตเตอร์: @4accountability
เฟซบุ๊ก: bit.ly/IAP4FB
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