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6 รายงานประจำาปี 2558 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

	 นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน	ได้ให้ความส�าคัญในการ

แก้ไขปัญหาความยากจน	ลดความเหลือ่มล�า้	และสร้าง

ความเป็นธรรมในสังคม	 การสร้างโอกาสการเข้าถึง 

สวัสดิการสังคมและที่อยู ่อาศัย	 โดยก�าหนดการ

พัฒนาที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้น้อยเป็นนโยบาย

เร่งด่วน	 และสั่งการให้แก้ไขปัญหาที่อยู ่อาศัยและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยท้ังประเทศอย่างมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน	ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี	

(พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา)	 ในคราวประชุม 

คณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 4	 สิงหาคม	 2558	 เรื่องการ

ขับเคลื่อนด้านที่อยู่อาศัย	 โดยมอบหมายให้กระทรวง

การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ด�าเนนิการ

แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้น้อย			

	 ในปี	 2558	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบหมายให้	 การเคหะ

แห่งชาติ	(กคช.)	และสถาบันฯ	(พอช.)	ร่วมกันจัดท�า	 

“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีอยู ่อาศัย 10 ปี  

(พ.ศ. 2559-2568)”	ซึง่เป็นการบรูณาการการด�าเนนิ

งานร่วมระหว่าง	 3	 หน่วยงาน	 ภายใต้กระทรวงการ

พัฒนาสังคมฯ	 ได้แก่	 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	

การเคหะแห่งชาติ	 และสถาบันฯ	 มีเป้าหมายรวม	

2,725,924	 ครัวเรือน	 โดยในส่วนของสถาบันฯ	 มี 

เป้าหมายด�าเนินการ	 จ�านวน	 1,044,510	 ครัวเรือน 

ภายใต้แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในเมือง 

และชนบท	ประกอบด้วย	4	โครงการหลกั	คอื	(1)	โครงการ 

แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด	 “บ้านมั่นคง”	 (2)	 โครงการ 

สารจาก...
รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการพฒันาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

พล.ต.อ.	

           (อดุลย์  แสงสิงแก้ว)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง	(3)	โครงการพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตคนไร้บ้าน	และ	(4)	โครงการบ้านพอเพียงชนบท	

	 ตลอดปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2558	สถาบันพัฒนาองค์กร

ชุมชน	(องค์การมหาชน)	หรือ	พอช.	ได้สนับสนุนการพัฒนา

ความเข้มแขง็องค์กรชมุชน	ท้ังท่ีเป็นภารกจิตามพระราชกฤษฏี

กาจัดต้ังสถาบันฯ	 และภารกิจตามกฏหมาย	 เกิดผลส�าเร็จ 

ในงานทีด่�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่ง	เป็นการด�าเนนิงานพฒันา

ท่ีชุมชนและท้องถ่ินเป็นตวัต้ังและมีบทบาทส�าคญัภายใต้ความ

หลากหลายทางวิถีชีวิต	ภูมิปัญญา	และวัฒนธรรมของแต่ละ

ท้องถิน่	จนเกดิรปูธรรมความส�าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์	สร้างความ 

เชื่อมั่นต่อชุมชนท้องถิ่น	หน่วยงานและสาธารณะ	โดยเฉพาะ

อย่างยิง่การส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพและความมัน่คงในชีวิต	 

ประกอบด้วย	1)	การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของชุมชนแออัด

และมรีายได้น้อย	ภายใต้โครงการ	“บ้านม่ันคง”		โดยสนบัสนนุ 

การพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัในพืน้ที	่58	จงัหวดั	63	เมอืง	169	โครงการ	 

ใน	230	ชุมชน	ผู้รับผลประโยชน์	12,708	ครัวเรือน	2)	การ 

แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อคนยากจนที่บุกรุกที่ดินสาธารณะ 

จงัหวดัปทมุธาน	ี“ปทมุธานโีมเดล”	มกีารลงนามบนัทกึความ 

ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน	9	หน่วยงาน	เพื่อสร้างเจตนารมณ์ 

ร่วมกันในการด�าเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัย 

เพื่อคนยากจนที่บุกรุกที่ดินสาธารณะจังหวัดปทุมธาน	ี 

3)	การพฒันาทีอ่ยูอ่าศัยชุมชนริมคลอง มีเป้าหมายด�าเนนิการ 

ระยะ	3	ปี	(พ.ศ.	2559	-	2561)	ครอบคลุมพื้นที่	2	คลอง	คือ	 

คลองลาดพร้าว	และคลองเปรมประชากร	โดยนายกรัฐมนตรี 

ได้มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการแก้ไขปัญหาที่อยู ่

อาศัยชุมชนรุกล�้าคูคลอง	 มีพลเอกประวิตร	 วงษ์สุวรรณ	 

รองนายกรฐัมนตร	ีเป็นประธาน	และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

การพัฒนาสังคมฯ	เป็นรองประธานฯ	พร้อมทั้งมีการประสาน

ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	 ในการส่งเสริมให้ผู้มีรายได้

น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง	และมีความั่นคงในการอยู่

อาศัยภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ   

	 พร้อมกนันีรั้ฐบาลได้มีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา

เศรษฐกิจ	 โดยให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมและกระตุ้น

เศรษฐกิจฐานราก	 โดยจัดเพิ่มงบประมาณไปที่พื้นที่หมู่บ้าน 

และต�าบล	รวมทัง้การส่งเสรมิการท�างานในรปูแบบ	“ประชารฐั”  

คือ	 ประชาชนร่วมกับรัฐบาล	 ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้

ประกาศไปเมื่อวันที่	 20	 กันยายนที่ผ่านมา	 และรองนายก

รัฐมนตรี	นายสมคิด	จาตุศรีพิทักษ์	ได้มอบหมายให้กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 และสถาบันฯ	 

เข้าร่วมในการขับเคลื่อนประชารัฐกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากดังกล่าวด้วย	 เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

ทีเ่ข้มแขง็จะน�าไปสูก่ารสร้างความมัน่คงของมนษุย์ด้วยเช่นกนั

	 การด�าเนนิงานของสถาบนัฯ	ให้ความส�าคญักบัการพฒันา

ในเชิงคุณภาพภายใต้ยุทธศาสตร์พื้นที่เป็นตัวตั้ง	 โดยใช้สภา

องค์กรชุมชน	 และงานเชิงประเด็นเป็นเคร่ืองมือในการสร้าง

ความเข้มแข็ง	 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงต่อคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน	ทั้งในระดับครัวเรือน	องค์กรชุมชน	และเครือข่าย 

องค์กรชุมชน	 ซึ่งงานดังกล่าวยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ	คือ	“มุ่งสู่สังคมคุณภาพ บนพื้น

ฐานความรับผดิชอบร่วมกนั”	ดงัเจตนารมณ์ทีว่่า	“ลดความ

เหลื่อมล�้า สร้างความเป็นธรรม พัฒนาสังคมร่วมกันอย่าง

ยั่งยืน” และสามารถท�าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

	 ในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมัน่คงของมนษุย์	ทีก่�ากบัดแูลสถาบนัฯ	ขอขอบคณุคณะ

กรรมการสถาบันฯ		คณะท�างานของชุมชนในทุกประเด็นงาน	 

หน่วยงานพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน	 สถาบันการศึกษา	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 พี่น้องเครือข่ายองค์กรชุมชน 

ทั้งเมืองและชนบท	ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ	ที่ได้ร่วม

กันท�างาน	เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนในทุกมิติ	

  พอช.
         มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง



	 เพ่ือให้การด�าเนินงานของสถาบันพัฒนาองค์กร

ชุมชน	 (องค์การมหาชน)	 บรรลุผลตามภารกิจในการ

สนบัสนนุการพฒันาองค์กรชมุชนและเครอืข่ายองค์กร

ชุมชน	ซึ่งมีหลักการท�างานส�าคัญ	คือ	การพัฒนาโดย 

ชุมชนเป็นแกนหลัก	 เป็นการสนับสนุนให้ชุมชน 

ท้องถิน่เป็นผูม้บีทบาทหลกัในการวางแผนพฒันาและ

ด�าเนนิการตามแผนพัฒนาชมุชน	ภายใต้การสนบัสนุน

และร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 ทั้งหน่วยงาน 

ภาครฐั	ภาคประชาสังคม	และภาคพีฒันา	ซึง่สถาบนัฯ	 

มีบทบาทส�าคัญในการจัดกระบวนการพัฒนาในรูป

แบบที่หลากหลาย

	 ปี	 พ.ศ.	 2558	 คณะกรรมการสถาบันพัฒนา

องค์กรชุมชน	ได้มกีารสมัมนาจดัท�า	“นโยบายเพ่ือการ

พัฒนาขบวนองคก์รชมุชน”	โดยการรับฟังความเห็น

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรทั้งผู้น�าขบวนองค์กร

ชุมชน	 ผู้ทรงคุณวุฒิและภาคีเครือข่ายการพัฒนาที่

เกี่ยวข้อง	เพื่อให้เป็นนโยบายที่เกิดจากการ	“ร่วมคิด 

ร่วมท�า ร่วมรบัผดิชอบ”	อย่างแท้จรงิ	และได้ก�าหนด

เป็นนโยบายของคณะกรรมการสถาบันฯ	 เพื่อการ

พฒันาขบวนองค์กรชมุชนทีจ่ะด�าเนนิการในระยะ	3	ปี		

เพื่อ	“ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 2575 ชุมชนท้องถิ่นไทย 

มีความเข้มแข็งเต็มพื้นที่”	 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้

ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง	 สู ่การจัดการตนเอง 

ในช่วง	3	ปีข้างหน้า	(พ.ศ.	2558	-	2560)	ให้มคีวาม	“มัน่คง  

และยัง่ยืน”	และนโยบายดงักล่าว	ใช้เป็นแนวทางการ 

ขับเคลื่อนงาน	 ทั้งส่วนงานระดับพื้นที่และส่วนกลาง	

สารจาก...
ประธานกรรมการ	สถาบนัพัฒนาองค์กรชมุชน	(องค์การมหาชน)

(นายสมพร  ใช้บางยาง)
ประธานกรรมการ	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	(องค์การมหาชน)
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รวมทัง้ใช้ประกอบทบทวนการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์และแผน

ปฏบิตักิารขององค์กร	โดยมุ่งหวงัว่านโยบายจะขบัเคลือ่นสูก่าร

ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม		และคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์

ต่อขบวนองค์กรชุมชนและภาคีพัฒนา	 	 เพื่อใช้เป็นแนวทาง 

การพัฒนาให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมต่อไป	 

ซึง่สอดรบักบัวสัิยทศัน์ขององค์กร	“เป็นองค์กรของประชาชน

ที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานราก ด้วยพลัง

องค์กรชุมชนและประชาสังคม”

	 “ต้องการเหน็ความเข้มแขง็ของชุมชนฐานล่าง	ทัง้เชงิพลงั	 

เชิงปัญญา	 แข็งแกร่งอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ทัง้ร่างกาย	ปัญญา	ความรู	้ความคิด	ความอ่าน	ยกระดบัไปสู ่

การจัดการตนเอง	เป็นพลงัของพลเมอืงในระบอบประชาธปิไตย 

ทีเ่ข้ามามส่ีวนร่วม	 มคีวามเป็นเจ้าของ	 มคีวามรกัสามัคคีกัน	 

รู้จักส่งเสริมคนดีเข้ามาเป็นผู้ปกครองน่ันคือส่ิงที่อยากเห็น	 

ชาวบ้านต้องพัฒนาจากความเป็นราษฎรไปสู่ความเป็น

พลเมืองให้ได้	 การจัดการตนเองคือ	การที่เราได้แสดงพลัง 

ของการเป็นเจ้าของอ�านาจอธิปไตยได้อย่างสมบูรณ์	 

เป็นพลังที่เราสามารถจัดการได้เอง”

 คณะกรรมการสถาบนัฯ	มคีวามมุง่มัน่ในการพฒันาขบวน

องค์กรชุมชนและการด�าเนินงานของสถาบันฯ	 สอดคล้องกับ

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	ภายใต้นโยบายส�าคัญ	

7	ด้าน	คือ	1)	การพัฒนาพื้นที่รูปธรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการ

ตนเองเพือ่เป็นพลงัสูก่ารเปลีย่นแปลงและขยายผลการพฒันา	

2)	 การพัฒนาแผนพัฒนาชุมชนท้องถ่ินอย่างมี	 “ดุลยภาพ”	

และยัง่ยนื	3)	การยกระดบัการใช้ข้อมลูสารสนเทศสูอ่งค์ความรู้ 

เพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการสื่อสารเพื่อสร้างการ

เปลี่ยนแปลง	 4)	 การพัฒนาคุณภาพคนสู่ความเป็นพลเมือง

และสร้างความเข้มแข็งของขบวนองค์กรชุมชน	 5)	 การผนึก

พลังเครือข่ายภาคีพัฒนาในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	6)	การเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน	 และ	 7)	 การบริหาร

จัดการองค์กรสู่ธรรมาภิบาล

	 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 เป็นหน่วยงานที่หนุนเสริม 

ให้ภาคประชาชนมคีวามเข้มแขง็	 ทัง้เรือ่งการแก้ไขปัญหาทีอ่ยู่

อาศัยของผู้มีรายได้น้อยของประเทศ	 ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา

ภายใต้โครงการ	 “บ้านมั่นคง”	 การพัฒนาชุมชนริมคลอง

ลาดพร้าว	และเจ้าพระยา		รวมถงึการส่งเสริมสนบัสนนุให้เกดิ

การจดแจ้งจดัตัง้สภาองค์กรชุมชน	และการจดัสวัสดกิารชมุชน	

โดยชุมชนเป็นแกนหลัก	 พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือในการ

ท�างานร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ	เพื่อก่อให้เกิดความเข้มแข็ง	และ

พัฒนาคณุภาพชีวิตให้ดียิง่ๆ	ขึน้	โดยมุง่เน้นหลักการด�าเนนิงาน

ที่ส�าคัญคือ	 การเสริมศักยภาพและความสามารถของขบวน

องค์กรชมุชนระดบัพืน้ที	่ทัง้ระบบการบรหิารจดัการชมุชน	และ 

ระบบการบรหิารขบวน	อนัหมายรวมถงึการพฒันาคน	องค์กร

และความรู	้เพือ่รูเ้ท่าทนัตนเองและการเปลีย่นแปลง		มทีศิทาง

เป้าหมายการจดัการร่วม	ทัง้ชมุชน	ท้องถ่ิน	ท้องที	่ภาค	ีรวมถงึ 

การส่ือสารเพื่อยกระดับไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง 

ในการหนุนเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของสังคมจากฐานราก

ต่อไป
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  พอช.
         มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง
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จากฐานล่าง” อันน�ามาสู่การจัดท�าข้อเสนอและขับเคลื่อน 
การปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน	 รวมถึงการจัดท�า 
ข้อเสนอภาคประชาชนบรรจใุนรัฐธรรมนูญในช่วงทีผ่่านมา	
 “ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิรูป	 จุดมุ่งหมาย 
ที่ส�าคัญของสถาบันฯ	 ในวันนี้คือ	 การท�าให้ชุมชน 
ฐานรากมีความเข้มแข็ง	 เกิดการเกาะเกี่ยวของชุมชน 
ท้องถิ่นในระดับฐานล่าง	 เพื่อสร้างพลังในการแสดง 
ความสามารถ	 ความคิดเห็นต่างๆ	 ในการมีส่วนร่วม 
ของการปฏิรูปประเทศ	 เราค่อยๆ	 ขยับจากจุดเล็กๆ	 
เป็นระบบที่ค่อยเรียนรู้และกระจายออกไป	 ท�าให้เกิด 
การแลกเปลีย่นประสบการณ์สร้างเครอืข่ายระหว่างกนั”	
 การด�าเนนิงานของสถาบนัฯ	ในปีน้ี	มุง่เน้นการพฒันา 
โดยใช้พื้นที่เป็นตัวต้ัง	 สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบ
ที่พัฒนาไปสู่การจัดการตนเอง	 โดยมีสภาองค์กรชุมชน
ต�าบลและเครือข่ายองค์กรชุมชนเป็นกลไกส�าคัญในการ
ขับเคลื่อน	 ตลอดจนเชื่อมประสานความร่วมมือกับชุมชน
ท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็ง
ขององค์กรชุมชน	 น�าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
และนโยบาย		นอกจากนี้สถาบนัฯ	ได้สนับสนุนการพัฒนา
และยกระดับพ้ืนที่ปฏิบัติการเป็นพื้นที่รูปธรรมต้นแบบ 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ซึ่งจะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนท้องถิ่นและการผลักดันเชิงนโยบาย	 ก่อให้เกิด
พื้นที่รูปธรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง	ดังน้ี	1) พื้นที่
รูปธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน 154 ต�าบล 
มีการจัดต้ังกลไกคณะท�างานเศรษฐกิจและทุนชุมชน 
ในพ้ืนที	่จดัท�าฐานข้อมลูกลุม่		โดยใช้ผงัต�าบล/หมูบ้่าน	เป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์บริบทของพื้นที่และทุนเดิมของ
ชุมชนสู่การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่	 ก่อให้เกิดการสร้างงาน	
สร้างอาชีพ	และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน		นอกจาก
นี้ยังเกิดพื้นที่รูปธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน
ในลกัษณะต่างๆ	หลากหลายรปูแบบตามบรบิทและความ
ต้องการของคนในพ้ืนที	่2) พืน้ทีร่ปูธรรมการแก้ไขปัญหา
และการจัดการที่ดิน 157 ต�าบล	 มีการเชื่อมโยงและ

สารจาก...
ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	(องค์การมหาชน)

(นายพลากร  วงค์กองแก้ว)
ผู้อ�านวยการ	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	(องค์การมหาชน)

 ปี	พ.ศ.	2558	ถอืเป็นปีทีข่บวนองค์กรชุมชนและสถาบนัพัฒนา 
องค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)	 มีแนวคิดและทิศทางสอดรับกับ 
นโยบายการพฒันาของประเทศ	และสอดคล้องกบัความเปลีย่นแปลง 
ที่เกิดขึ้นภายใต้สังคมใหม่หลากหลายมิติ	 อันน�ามาสู่การพัฒนาเป็น 
นโยบายของสถาบันฯ	 เพือ่การพฒันาขบวนองค์กรชุมชน	 ซ่ึงจะด�าเนนิการ 
ในระยะ	 3	 ปี	 ภายใต้การบริหารและก�ากับดูแลของคณะกรรมการ 
สถาบนัฯ	เพือ่	“ขบัเคลือ่นวสิยัทศัน์ 2575 ชมุชนท้องถิน่ไทยมคีวาม 
เข้มแขง็เตม็พืน้ท่ี”	 โดยมเีป้าหมายเพือ่ให้ชมุชนท้องถิน่มคีวามเข้มแขง็	 
จัดการตนเองได้	 รวมท้ังได้มีการเชือ่มโยงงานปฏริปูประเทศไทย	 เพือ่	 
“ยกระดบัการขบัเคลือ่นชมุชนท้องถิน่จดัการตนเองสูก่ารปฏรูิปประเทศ 
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สร้างความเข้าใจกับผู้ประสบความเดือดร้อนด้านท่ีดิน	 การจัดท�า
ข้อมูล	ผังต�าบลในการแก้ไขปัญหาที่ดิน	จัดการทรัพยากร	พร้อม
ทั้งสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนที่ดินในต�าบล		โดยแต่ละพื้นที่มีการ
ด�าเนินงานตามบริบทและสภาพปัญหาของพื้นที่	 ก่อให้เกิดการ
พัฒนาศักยภาพพื้นท่ีปฏิบัติการและยกระดับเป็นพื้นที่รูปธรรม
ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาและจัดการที่ดิน	 และเช่ือมโยงสู่ระดับ
จังหวัด	3) พื้นที่รูปธรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัย 58 จังหวัด 63 
เมือง	 เป็นการพัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด	
“โครงการบ้านมัน่คง”	โดยสนบัสนนุการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัในพืน้ที	่ 
58	จงัหวดั	63	เมอืง	169	โครงการ	ใน	230	ชมุชน	ผูร้บัผลประโยชน์	 
12,708	ครัวเรือน	มกีารลงนามบนัทกึความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน	 
9	หน่วยงาน	เพือ่สร้างเจตนารมณ์ร่วมกนัในการด�าเนนิงานโครงการ 
แก้ไขปัญหาทีอ่ยูอ่าศยัเพือ่คนยากจนท่ีบกุรกุทีดิ่นสาธารณะจงัหวดั
ปทมุธาน	ี“ปทมุธานีโมเดล” ส�าหรบั	“การพัฒนาทีอ่ยูอ่าศยัชมุชน 
รมิคลอง” มกีารส�ารวจข้อมลูชุมชนแออัดทีบ่กุรกุรมิคลองลาดพร้าว	 
และคลองเปรมประชากร	จ�านวน	66	ชุมชน	9,981	หลังคาเรือน	 
โดยมกีารหารือและประชมุร่วมกบักรงุเทพมหานคร	และผูเ้กีย่วข้อง 
เพื่อประสานความร่วมมือในการด�าเนินการ	 ซ่ึงได้มีการประสาน 
สถาบันอุดมศึกษาจ�านวน	8	แห่ง	ในการศึกษารูปแบบที่เหมาะสม 
ในการอาศัยอยู่ริมคลอง	 พร้อมทั้งประชุมชี้แจงท�าความเข้าใจกับ
ชุมชน	จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์และสหกรณ์	เป็นต้น	
	 ด้านการจัดสวัสดิการชุมชน	 มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต�าบล/เมืองทั่วประเทศ	ปัจจุบันมีกองทุนสวัสดิการชุมชน 
ต�าบล/เมอืง	จ�านวน	6,009	กองทนุ	สมาชกิกองทนุรวม	5,388,898	ราย	 
เงินกองทุนรวม	 10,957.01	 ล้านบาท	 ประกอบด้วย	 เงินสมทบ 
สวัสดิการจากสมาชิก	7,084.54	ล้านบาท	(ร้อยละ	65)	เงินสมทบ 
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	547.23	ล้านบาท	(ร้อยละ	5)	เงนิสมทบ 
จากรฐับาลผ่านสถาบนัฯ	และหน่วยงานภาครฐัอืน่ๆ	2,357.63	ล้านบาท	 
(ร้อยละ	 21)	 นอกจากนี้ยังมี็เงินจากแหล่งอื่นๆ	 เช่น	 ภาคเอกชน	 
เงินบริจาค	เป็นต้น	จ�านวน	967.60	ล้านบาท	(ร้อยละ	9)	
	 ด้านการส่งเสรมิจดแจ้งจดัตัง้สภาองค์กรชมุชนต�าบล นบัตัง้แต่ 
ปี	พ.ศ.	2551	จนถึงปัจจุบัน	(ณ เดือนกันยายน 2558) มีการจัดตั้ง 
สภาองค์กรชุมชนต�าบลรวมทั้งสิ้น	 4,902	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	
62.65	ของจ�านวนต�าบล/เทศบาล/เขตทัว่ประเทศ		จ�านวนสมาชิก
รวม	159,380	คน		114,865	องค์กร	
	 สถาบันฯ	 สนับสนุนให้ขบวนองค์กรชุมชนจัดท�าแผนพัฒนา
ชมุชนท้องถิน่	ทีค่รอบคลุมทุกมติท้ัิงด้านการพฒันาสงัคม	เศรษฐกจิ	
และทรพัยากรสิง่แวดล้อม	ทัง้แผนพฒันาต�าบล	และจงัหวดั	เพือ่ให้
คนในชมุชนได้เหน็เป้าหมายการพฒันาชมุชนท้องถิน่ร่วมกนั		โดย
ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานพัฒนาที่จะท�าให้ชุมชน

ท้องถิ่นมีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	 ในรอบปีที่ผ่านมา	สถาบันฯ	มีการปรับระบบและโครงสร้าง
การบริหารองค์กรคือ	การปรับระบบการท�างานและจัดทีมท�างาน
ส่วนกลาง		เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพืน้ทีรู่ปธรรมและเกิดแผนการ
ท�างานทัง้ระดบัต�าบลและจงัหวดั	พร้อมทัง้จดัทมีท�างานในส่วนของ
ส�านักการเงินและบัญชี	 สนับสนุนการด�าเนินงานด้านการเงินของ
ส�านักงานภาค	 รวมถึงเพ่ิมภารกิจงานสนับสนุนความร่วมมือภาคี
พฒันาและประชาสังคมในส�านกัผูอ้�านวยการ		อนัเป็นภารกจิส�าคญั
ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสถาบันฯ	พร้อมทั้งปรับโครงสร้าง
การบริหารองค์กร	 ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่
ให้ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย	โดยเพิ่มภารกิจศูนย์ 
ปฏิบัติการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 (ศปก.พอช.)	 มีบทบาทใน
การประสานงานกบัศนูย์ปฏบิตักิารกระทรวงการพัฒนาสงัคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์	(ศปก.พม.)	รวมถึงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ	 เพื่อหนุนเสริมขบวนองค์กรชุมชนท้องถิ่น	 และสถาบันฯ	 
เพือ่น�าไปสู	่“ชมุชนท้องถิน่ไทยมคีวามเข้มแขง็สู่การจดัการตนเอง”  
ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสู่องค์ความรู้และ
การสื่อสาร	 เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นและภาคีพัฒนาสามารถเข้าถึง
และเลือกใช้ความรู้และเทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม	 
การพัฒนาคุณภาพคนและความเข้มแข็งของขบวนองค์กรชุมชน	
เช่น	การพฒันาผูน้�าและคนในขบวนองค์กรชมุชน	ในเวทผีูน้�าชมุชน
ท้องถิน่จัดการตนเอง	ร่วมกบั	สสส.	เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากพืน้ที่
รูปธรรม	 โครงการอบรมผู้น�า-น�าการเปลี่ยนแปลง	 (LFC)	 ร่วมกับ
มลูนธิสิมัมาชีพและสถาบันบณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร์	การพฒันา
ทักษะขบวนองค์กรชุมชนให้สามารถสื่อสารงานพัฒนาของตนเอง
ได้	โดยการอบรมการจัดท�าวิดีโอสั้น	“1	Clip	4	chang”	และการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันฯ	การด�าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา
ก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาคนท�างานผ่านกระบวนการ	“เรียนรู้
ท่ามกลางการปฏิบัติการ”	อาทิ	การแก้ปัญหาภัยพิบัติแผ่นดินไหว	
สูก่ารพฒันากระบวนการท�างาน	“ปฏบิตักิารชมุชนแนวใหม่”	หรอื	
ที่เรียกว่า	 “วาวีโมเดล”	 เป็นต้น	 สถาบันฯ	 เองได้มีการจัดความ
สัมพันธ์การท�างานร่วมกันระหว่างขบวนองค์กรชุมชน	 สถาบันฯ	
และภาคีพัฒนาในการหนุนเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและ 
ผลักดันเชิงนโยบาย	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
	 ขอขอบคุณทุกท่าน	ทุกหน่วยงานที่มีส่วนส�าคัญในการเสริม
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น	 จัดการตนเอง	 ซึ่งเป็นราก
ฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย	 และหวังว่าจะได้ร่วมกัน
สนับสนุนให้ขบวนองค์กรชุมชน	และประชาสงัคม	สามารถท�างาน
อย่างมีพลังร่วมกันในปีต่อๆ	ไป



คณะกรรมการ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

1. นายสมพร  ใช้บางยาง
	 ประธานกรรมการสถาบันฯ

2. ศาสตราจารย์สุริชัย  หวันแก้ว
	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3. นางสาวสมสุข  บุญญะบัญชา
	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4. ว่าที่ร้อยตรี ศรัณย์  สมานพันธ์
	 ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคม		
	 และความมั่นคงของมนุษย์	
	 กรรมการส่วนราชการ

5. นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ
	 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการ
	 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
	 กรรมการส่วนราชการ

6. นางสาวบัณฑรโฉม  แก้วสอาด
	 ผู้แทนส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
	 กรรมการส่วนราชการ
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  พอช.
        	มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง



คณะกรรมการ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

7. นายอาจณรงค์  สัตยพาณิช
	 ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน
	 กรรมการส่วนราชการ

8. นายสมคิด  สิริวัฒนากุล
	 กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

9. นายเจษฎา  มิ่งสมร
	 กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

10. นางละออ  ชาญกาญจน์
	 กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

11. นายพลากร  วงค์กองแก้ว
	 ผู้อ�านวยการ	
	 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

1. นายวิชล  มนัสเอื้อศิริ

2. นายกิตติศักดิ์ สินธุวนิช

3. นายแก้ว  สังข์ชู

4. นายสุรินทร์  กิจนิตย์ชีว์

5. รศ.ปาริชาติ  วลัยเสถียร
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  พอช.
        	มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

6. นางมุกดา  อินต๊ะสาร

7. นายสมศักดิ์  ค�าทองคง

8. นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์

9. นายโชคชัย  ลิ้มประดิษฐ์

10. นายธวัชชัย  ฟักอังกูร
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คณะผู้บริหาร
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

1. นายพลากร  วงค์กองแก้ว
	 ผู้อ�านวยการ

2. นายสมชาติ  ภาระสุวรรณ
	 รองผู้อ�านวยการ

3. นางสาวพรรณทิพย์  เพชรมาก
	 รองผู้อ�านวยการ

4. นางสาวกนิษฐา  ปรีชาพีชคุปต์
	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

5. นางศมนีย์  มหัทธนะสมบูรณ์
	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
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  พอช.
        	มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง
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คณะผู้บริหาร
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

6. นายอัมพร  แก้วหนู
	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

7. นางนิภาภัสร์  มลิทอง
	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	

8. นายธีรพล  สุวรรณรุ่งเรือง
	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

9. นายปฎิภาณ จุมผา
	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

10. นายสุพัฒน์  จันทนา
 	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
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ผู้จัดการส�านักงานภาค และหัวหน้าส�านัก
กลุ่มงานพื้นที่

1. นายธนภณ  เมืองเฉลิม
	 รักษาการผู้จัดการส�านักงาน
	 ภาคเหนือตอนบน

2. นายชัยวิชญ์ภณ  ตังกิจ
	 ผู้จัดการส�านักงาน
	 ภาคเหนือตอนล่าง

3. นายธีรพงศ์  พร้อมพอชื่นบุญ
	 ผู้จัดการส�านักงานภาคกลาง

4. นายวิชัย  นะสุวรรณโน
	 ผู้จัดการส�านักงานภาคตะวันตก

5. นางวัชรา  สงมา
	 ผู้จัดการส�านักงาน
	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

6. นายวิเชียร  พลสยม
	 ผู้จัดการส�านักงาน
	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
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        	มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง
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ผู้จัดการส�านักงานภาค และหัวหน้าส�านัก
กลุ่มงานพื้นที่

7. นางสาวเฉลิมศรี  ระดากูล
	 ผู้จัดการส�านักงาน
	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้

8. นายสยาม  นนท์ค�าจันทร์
	 ผู้จัดการส�านักงาน
	 ภาคกรุงเทพฯ	และปริมณฑล

9. นางสุภานิตร จุมผา
	 ผู้จัดการส�านักงานภาคตะวันออก

10. นายสุวัฒน์ คงแป้น
	 	ผู้จัดการส�านักงานภาคใต้ตอนบน

11. นางทิพวรรณ  หัวหิน
  ผู้จัดการส�านักงานภาคใต้ตอนล่าง
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ผู้จัดการส�านักงานภาค และหัวหน้าส�านัก
กลุ่มงานสนับสนุนการเชื่อมโยงขบวนและพัฒนายุทธศาสตร์ชุมชน

1. นางสาวรัชรา เอียดศิริพันธ์  
 หัวหน้าส�านักสนับสนุน
	 ขบวนองค์กรชุมชน

2. นางสาวสุมล ยางสูง
	 ผู้จัดการส�านักงานบ้านมั่นคง

3. นายสมชาติ  ภาระสุวรรณ
	 รองผู้อ�านวยการ	ปฏิบัติหน้าที่
	 ในต�าแหน่ง	หัวหน้าส�านักสนับสนุน 
	 สภาองค์กรชุมชน	และหัวหน้า	 	
	 ส�านักสื่อสารการพัฒนา3
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        	มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง



ผู้จัดการส�านักงานภาค และหัวหน้าส�านัก
กลุ่มงานสนับสนุนและบริหารองค์กร
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1. นางสาวกนิษฐา  สุวัตธกุล
	 หัวหน้าส�านักนโยบายและแผน

2. นางริญดา  กระจ่างธิมาพร
	 หัวหน้าส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. นางสาวจันทนา  เบญจทรัพย์
	 หัวหน้าส�านักพัฒนาองค์ความรู้
	 และประเมินผล

4. นายธนัช  นฤพรพงศ์
	 ผู้จัดการส�านักงานบริหารกองทุน 
	 และสินเชื่อ

5. นางสาววีนัส  ตีรพัฒนพันธุ์
	 หัวหน้าส�านักทรัพยากรบุคคล

6. นางนิภาภัสร์  มลิทอง
	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	ปฏิบัติหน้าที่ 
	 ในต�าแหน่งหัวหน้าส�านักบริหาร 
	 งานกลาง

7. นางอุษา  เลิศเจริญพบ
	 หัวหน้าส�านักการเงินและบัญชี

8. นางสาวสุภสิตา  โชติทวีศักดิ์ศรี
	 หัวหน้าส�านักตรวจสอบ

9. นายอธิชาติ  ถาวร
	 หัวหน้าส�านักผู้อ�านวยการ
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ความเป็นมา

สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรฐัรปูแบบใหม่	 
จดัตัง้ขึน้ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน	 ซึง่ประกาศในพระราชกจิจา

นุเบกษาเมื่อวันที่	27	กรกฎาคม	2543	โดยการรวมสองหน่วยงานคือ	ส�านักงานกองทุน

พัฒนาชนบทและส�านักงานพัฒนาชุมชนเมือง	สถาบันฯ	เริ่มด�าเนินการอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่	26	ตุลาคม	2543	

องค์การมหาชน เป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบพิเศษทีอ่อกแบบมาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 

ในการบรกิารสาธารณะ	จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติองค์การมหาชน	พ.ศ.	2542	การจัดตัง้ 

องค์การมหาชนแต่ละองค์กร	รฐับาลจะตราเป็นพระราชกฤษฎีกา	และขึน้ตรงต่อรัฐมนตรี

กระทรวงนั้นๆ	มีคณะกรรมการเป็นกลไกการบริหารที่ก�ากับเชิงนโยบายและทิศทางของ

องค์กร	โดยมีผู้อ�านวยการเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
CODI Annual Report 2015
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วัตถุประสงค์

	สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชน	 เครือข่ายองค์กรชุมชน	 เกี่ยวกับ 

	 การประกอบอาชพี	การพฒันาอาชีพ	การเพ่ิมรายได้	การพฒันาทีอ่ยูอ่าศยั	การพฒันา 

	 ส่ิงแวดล้อม	 การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกชุมชนเมืองและชนบท	 โดยยึด 

	 หลักการพัฒนาแบบองค์รวมหรือบูรณาการ	 บนหลักการพัฒนาที่สมาชิกชุมชนม ี

	 ส่วนร่วมเป็นแนวทางส�าคัญ	 ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ 

	 ประชาสังคม

	สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่องค์กรชุมชนและเครือข่าย 

	 องค์กรชุมชน

	สนับสนุนและให้การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กร 

	 ชุมชน	 ตลอดจนการประสานสนับสนุนเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือดังกล่าวจาก 

	 หน่วยงานต่างๆ	ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

	ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความร่วมมือขององค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กร 

	 ชุมชน	ในระดับท้องถิ่น	ระดับจังหวัด	และระดับประเทศ

CODI Annual Report 2015
รายงานประจ�าปี พอช. 2558
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กจิกรรมและโครงการพัฒนาส�าคัญ

สถาบันฯ	ด�าเนินงานตาม	อ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 

สถาบนัฯ ตามกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้องและตามนโยบายของรฐับาลในแต่ละ 

ช่วงเวลา	 โดยใช้กิจกรรมและโครงการพัฒนาต่างๆ	 เป็นเครื่องมือส�าคัญ 

ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชน	 ซึ่งเป็นภารกิจหลักของสถาบันฯ	

มีกิจกรรมและโครงการส�าคัญดังนี้

1. โครงการบ้านมั่นคง

เริ่มด�าเนินการในปี	 2546	 เพ่ือสร้างความม่ันคงในที่ดินและที่อยู่อาศัยของผู ้

มีรายได้น้อยในชุมชนแออัดทั่วประเทศ	โดยสนับสนุนการส�ารวจ	การออกแบบ 

ผงัชมุชน	 งบประมาณการปรบัปรงุสาธารณปูโภคและสินเช่ือเพื่อจัดหาที่ดินและ 

ที่อยู่อาศัย	 กระบวนการท�างานเน้นให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีบทบาทหลกัในการแก้ปัญหา	โดยแก้ปัญหาทัง้เมอืง	(City-wide	scale)	ไม่ใช่

ท�าเฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง	

2. สวัสดิการชุมชน

เริ่มด�าเนินการสนับสนุนกองทุนผู้สูงอายุระดับจังหวัดในปี	2545	และกองทุน

สวัสดิการระดับต�าบล/เมืองในปี	 2548	 เพื่อจัดสวัสดิการชุมชนทุกประเภท

ให้กับคนทุกกลุ่มในชุมชน	 โดยองค์กรชุมชนบริหารจัดการกองทุนด้วยตนเอง	 

เงินกองทุนมาจากการสมทบของสมาชิก	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 จาก

องค์กรชุมชน	จากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและการสมทบจากรัฐบาลในส่วนกลาง	

แนวคิดส�าคัญของสวัสดิการชุมชนคือ	“ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี”

3. การแก้ปัญหาที่ดินและบ้านมั่นคงชนบท

เริม่ด�าเนนิการในปี	2547	โดยสนบัสนนุให้ขบวนชมุชนวางแผนแก้ปัญหาความ 

ไม่มั่นคงในที่อยู ่อาศัยและท่ีดินท�ากินในพ้ืนท่ีชนบทร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง	 องค์กรชุมชนเป็นผู้จัดท�าข้อมูล	 แผนที่และส�ารวจข้อมูลครัวเรือน 

ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้วยตนเอง	 แล้วเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แก้ปัญหาตามกระบวนการ	 บางชุมชนมีการจัดผังชุมชนและสร้างชุมชนใหม่

จึงเรียกว่าเป็นโครงการบ้านมั่นคงชนบท	

4. การพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน

สนับสนุนการพัฒนาระบบทุนชุมชนให้เกิดการเชื่อมโยงทุนชุมชน	 เพื่อพัฒนา

ชมุชนให้เข้มแขง็จดัการตนเองได้	พฒันาระบบการบรหิารจดัการทีด่ขีององค์กร

การเงินและทุนชุมชน	 การแก้ปัญหาหนี้สินโดยองค์กรการเงินและการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากในการแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น	
CODI Annual Report 2015
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5. สภาองค์กรชุมชนตำาบล

โดยสถาบันฯ	 มีอ�านาจหน้าท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งและพัฒนา

กิจการของสภาองค์กรชุมชน	 รวมท้ังมีอ�านาจหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ	ที่ก�าหนดไว้

ใน	 พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน	พ.ศ.	 2551	 เพื่อให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็ง	

สามารถใช้สภาองค์กรชุมชนต�าบลเป็นเคร่ืองมือในการเช่ือมโยงภาคีพัฒนา

ต่างๆ	ในพื้นที่มาท�างานร่วมกันสู่พื้นที่จัดการตนเอง	

6. การฟื้นฟูชุมชนประสบภัย

ให้การช่วยเหลือชุมชนท่ีประสบภัยพิบัติในด้านต่างๆ	 มาตั้งแต่ปี	 2548	 เช่น

อุทกภัย	วาตภัย	อัคคีภัย	โคลนถล่ม	สึนามิ	ฯลฯ	โดยสนับสนุนให้ผู้ประสบภัย

หรือเจ้าของปัญหามีบทบาทส�าคัญในการบริหารจัดการภัยพิบัติในระยะต่างๆ		

โดยเฉพาะเรือ่งการจดัการทีอ่ยูอ่าศยัชัว่คราว	การฟ้ืนฟชุูมชนหลังภัยพิบตัแิละ

การวางแผนรับมือภัยพิบัติโดยองค์กรชุมชน	

7. ระบบข้อมูลและการสื่อสารชุมชน

สนับสนุนให้องค์กรชุมชนมีระบบข้อมูลชุมชนระดับต�าบลและจังหวัด	 เพื่อ 

สนับสนุนการท�างานพัฒนาชุมชน	 ให้มีการจัดท�าข้อมูลของตนเองในทุก 

ประเด็นงาน	เช่น	ข้อมลูผู้เดอืดร้อนกรณปัีญหาทีด่นิท�ากิน	ทีอ่ยูอ่าศยั	ผูป้ระสบ 

ภัยธรรมชาติ ข้อมูลองค์กรชุมชนในท้องถิ่น	 ฯลฯ	 สนับสนุนการสื่อสารและ 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ชุมชน	 วิทยุชุมชน	 และส่ือประเภทอ่ืนๆ	 

รวมทั้งพัฒนาระบบการสื่อสารและทีมสื่อสารของขบวนองค์กรชุมชน

8. การจัดการความรู้

สนับสนุนให้เครือข่ายองค์กรชุมชนในประเด็นงานต่างๆ	 ประมวลความรู้จาก

การท�างาน	 พัฒนาศูนย์เรียนรู้	 เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และขยายผลการ

พัฒนาฟื้นฟูท้องถิ่นโดยชุมชนเอง	ศูนย์เรียนรู้	คือเครื่องมือส�าคัญในการขยาย

ผลการฟ้ืนฟชูมุชนท้องถ่ินของขบวนองค์กรชมุชนเพราะศาสตร์แห่งการพฒันา

ยุคใหม่นี้ไม่มีสอนในสถาบันการศึกษา	ชุมชนต้องเรียนรู้ระหว่างกันเอง

9. การบรหิารจดัการท่ีดขีององค์กรชมุชน

สนับสนุนให้องค์กรชุมชนพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการองค์กร	 การเงินบัญชี	 การ

ตรวจสอบตนเอง	 การพัฒนาตัวชี้วัดชุมชน	

การติดตามประเมินผล	 ให้มีความโปร่งใส	 

มปีระสทิธภิาพ	เป็นองค์กรชมุชนทีม่คีณุภาพ

10. ประชาสังคมและภาคี

นอกเหนือจากการให้การสนับสนุนองค์กร

ชุมชนโดยตรงแล้ว	 สถาบันฯ	 ยังให้การ

สนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชน	องค์กรอาสา

สมัครต่างๆ	 ที่ท�างานเสริมสร้างความเข้ม

แข็งองค์กรชุมชนและการพัฒนาสังคมทาง

ด้านต่างๆ

กิจกรรมและโครงการ

ของสถาบันจะปรับเปลี่ยนไปตาม

สถานการณ์ ความต้องการของชุมชน

และนโยบายของรัฐบาลในแต่ละปี 

แต่สาระส�าคัญของทุกกิจกรรมคือการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร

ชุมชน ให้องค์กรชุมชนสามารถบริหาร

จัดการชุมชน ให้มีการพัฒนา

อย่างยั่งยืน



  พอช.
         มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง

แนวทางส�าคัญในการสนับสนุน
การท�างานขององค์กรชุมชน
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สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 ด�าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร 

ชุมชน	 โดยมีหลักการท�างานส�าคัญคือ	 การพัฒนาโดยชุมชนเป็นแกนหลัก	 

(Community-Driven	 Development)	 มีแนวทางการท�างานร่วมใน 

ทุกโครงการ/กิจกรรมดังนี้

	สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่น	 เป็นผู้มีบทบาทหลัก	 (Key	 actors)	 ในการ	 

	 วางแผนและด�าเนินการตามแผนพัฒนาชุมชน	 ภายใต้การสนับสนุน 

	 และร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานกลาง

	สนับสนุนให้ขบวนชุมชนเจ้าของปัญหา	 มีบทบาทส�าคัญ	 ในการก�าหนด	 

	 และวางแผนการพัฒนา	 เพ่ือแก้ปัญหาของตนเอง	 (Demand	 driven)	 

	 ด้วยทรัพยากรที่มีอยู ่ในท้องถิ่น	 ไม่รอแต่การสนับสนุนจากภายนอก 

	 หรือ	รอท�าตามแผนของหน่วยงาน	(Supply	driven)

	สนับสนุนการวางแผนพัฒนาที่มีพ้ืนที่เป้าหมายในแต่ละเรื่อง	 ให้เต็มพื้นที่	 

	 ทั่วประเทศ	 (Nationwide	 development	 process)	 ไม่ใช่ด�าเนินการ	 

	 เฉพาะพื้นที่น�าร่อง	 โดยชุมชน	 ประชาคม	 และท้องถิ่น	 เห็นภาพรวมของ	 

	 การแก้ไขปัญหาและการพัฒนา

	จัดสรรและกระจายงบประมาณให้องค์กรชุมชนบริหารจัดการด้วยตนเอง

	บทบาทของสถาบันฯ	 คือ	 การจัดกระบวนการพัฒนาองค์กรชุมชน 

	 (Community		organizing)	ในรูปแบบต่างๆ	โดยใช้	“สภาองค์กรชุมชน 

 ต�าบล”	 ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม	พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน	พ.ศ.	 2551	 เป็นกลไก 

	 ในการเชื่อมโยงองค์กรชุมชน	และภาคีพัฒนาต่างๆ	 ในท้องถิ่น	ทั้งภาครัฐ	 

	 เอกชน	สถาบันการศึกษา	มาท�างาน	แก้ไขปัญหาของ	ท้องถิ่นร่วมกัน

CODI Annual Report 2015
รายงานประจ�าปี พอช. 2558
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กระทรวง พม.

กรมการพัฒนาชุมชน

สนง. เศรษฐกิจการคลัง

สนง. คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ภาคเหนือ

สนง. 
ภาคเหนือ
ตอนบน

สนง. 
ภาคเหนือ
ตอนล่าง

สนง. 
ภาคอีสาน
ตอนบน

สนง. 
ภาคอีสาน
ตอนใต้

สนง. 
ภาคอีสาน
ตอนกลาง

สนง. 
ภาคใต้
ตอนบน

สนง. 
ภาคใต้
ตอนล่าง

สนง. ภาค 
กทม. และ
ปริมณฑล

สนง. 
ภาคตะวันออกสนง. 

ภาคกลาง
สนง. 

ภาคตะวันตก

หน่วยปฏบิตักิารบ้านมัน่คง
และทีด่นิภาคเหนือ

หน่วยปฏิบัติการบ้านมั่นคง
และที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยปฏบิตักิารบ้านมัน่คง
และทีด่นิ ภาค กทม. และตะวนัออก

หน่วยปฏบิตักิารบ้านมัน่คง
และทีด่นิภาคใต้

หน่วยปฏบิตักิารบ้านมัน่คง
และทีด่นิภาคกลางและตะวนัตก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้
ภาค กทม. ปริมณฑล

และตะวันออก

ผู้แทนหน่วยงาน
(4 ท่าน)

ผู้ทรงคุณวุฒิ
(2 ท่าน)

คณะกรรมการ
พอช.

กลุ่มงาน
พื้นที่

คณะประสานงาน
องค์กรชุมชน

คณะอนุกรรมการ

กลุ่มงานเชื่อมโยง
ขบวนและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชุมชน

กลุ่มงาน
สนับสนุนและ
บริหารองค์กร

ผู้แทน
องค์กรชุมชน

(3 ท่าน)

สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน

(พอช.)

ภาคกลางและตะวันตก

โครงสร้างและกลไกการท�างาน



CODI Annual Report 2015
รายงานประจ�าปี พอช. 2558

CODI • Annual Report 2015 31

ในปี	2558	สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน	ก้าวสูปี่ที	่15	สูเ่ป้าหมาย	“ชุมชนท้องถ่ิน 

จัดการตนเอง”	 ในการด�าเนินงานสู่เป้าหมายองค์กรชุมชน	 ได้ร่วมกันก�าหนด

ให้เกิดพื้นท่ีกลางทั้งระดับต�าบลและจังหวัด	 มีทุกภาคส่วนมาร่วมกันพูดคุย	 

แลกเปลี่ยน	 วางแผน	 และท�างานร่วมกัน	 ซึ่งเป็นรูปธรรมของประชาธิปไตย

ฐานราก	ทีน่�าไปสูก่ารปฏรูิปประเทศไทย	และส่งผลให้เกดิ	“ความเปล่ียนแปลง

ส�าคัญของชุมชน หลัง 15 ปี ที่มี พอช.” คือ

	ยกระดับคุณภาพชีวิต	 ประชาชนคนด้อยโอกาสให้มีที่ดินและที่อยู่อาศัย 

	 ทีม่ัน่คง	มสีวสัดกิารชมุชนคุม้ครอง	สามารถจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ 

	 ส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นและปรับเปล่ียนระบบการเกษตรเป็นเกษตรแบบ 

	 ยัง่ยนื	ฯลฯ

	แผนชมุชน เครอืข่ายองค์กรชมุชนในต�าบล	เมอืงและจงัหวัด	มแีผนพัฒนา 

	 ภาคประชาชนเป็นตัวก�าหนดทิศทางการพัฒนาของตนเอง	 มีแผนและ 

	 ระบบรับมือภัยพิบัติ

	เครือข่ายองค์กรชุมชน องค์กรชุมชนเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายในระดับ 

	 ต�าบล	 จังหวัด	 ภาคและระดับประเทศ	 มีสภาองค์กรชุมชนเป็นกลไก 

	 เชื่อมโยงการท�างานและเสนอนโยบายสาธารณะในทุกระดับ	มีการพัฒนา 

	 ระบบการบริหารจัดการทางด้านต่างๆ	อย่างกว้างขวาง

	มีการพฒันากองทนุต่างๆ	ขึน้มา	เป็นแหล่งสนบัสนนุการพัฒนาในหลายมติิ 

	 เช่น	 กลุ่มออมทรัพย์	 สหกรณ์	 กองทุนสวัสดิการ	 กองทุนที่ดินท่ีอยู่อาศัย	 

	 กองทุนพัฒนาเมือง	 กองทุนภัยพิบัติ	 ฯลฯ	 สร้างรูปแบบการเงินเพื่อการ 

 พัฒนาที่หลายหลาก

	ประชาชน คนด้อยโอกาสที่เป็นเจ้าของปัญหาลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาของ 

	 ตนเอง	อย่างมศีกัดิศ์ร	ีกล้าหาญทีจ่ะเสนอความคดิเหน็	ก�าหนดทศิทางการ 

	 พัฒนาของชุมชนตนเอง

	ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรชมุชนและภาคีการพฒันาอืน่ๆ เปลีย่นแปลง  

 หน่วยงานภาคี	 ยอมรับบทบาทองค์กรชุมชน	ท�างานร่วมกัน	 แต่งตั้งเป็น 

	 คณะท�างาน	สนับสนนุงบประมาณ	ฯลฯ	ยอมรับแนวทางการพฒันาทีช่มุชน 

	 เป็นแกนหลัก

	นโยบายรฐัเปล่ียนแปลงเพือ่สนับสนุนชมุชนท้องถิน่ เกดิข้อบญัญตัติ�าบล 

	 สนบัสนนุการท�างานของชมุชน	มกีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบและนโยบาย 

	 ของต่างๆ	ของหน่วยงานและรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการท�างานของชุมชน	

หลักการท�างานส�าคัญของสถาบันฯ	 และ

ขบวนองค์กรชุมชนยุคใหม่	นั่นคือ	หลักการ

ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งและองค์กรชุมชนเป็นแกน

หลักในการพัฒนา	 ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสงัคมชุมชนเป็นเครือ่งมอืก�าหนดทศิทาง

การพฒันาชมุชนในทกุด้าน	สร้างรปูแบบการ

เปลี่ยนแปลงที่ระดับชุมชนและเสริมสร้าง

ความเข้มแขง็ของเครอืข่ายชมุชนเพือ่ผลกัดนั 

การเปล่ียนแปลงนโยบาย	 การพัฒนาระบบ

การจัดการเงิน	 การบริหารโครงการ	 การ

สนับสนุนงบประมาณ	 และสินเช่ือเพ่ือการ

พัฒนา	 เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง	 

รวมถึงท�างานร่วมกับภาคีการพัฒนาทุกฝ่าย 

ที่ เห็นด ้วยกับการที่องค ์กรชุมชนเป ็น 

แกนหลักในการพัฒนา	 โดยประชาชนที่ 

เป็นเจ้าของปัญหาต้องลุกขึ้นมาแก้ปัญหา

ของตนเอง	 โดยการสนับสนุนของหน่วยงาน

ภาคีต่างๆ
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วิสัยทัศน์    ปี

    และ            ปีข้างหน้า

เพื่อการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน

จากการระดมความคิดเห็นผู้น�าองค์กรชุมชนและผู ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาองค์กรชุมชนจากทั่วประเทศ	 เมื่อวันที่	 17	 -	 19	 ธันวาคม	 พ.ศ.	

2557		ได้ร่วมกันมองไปยังอนาคต	20	ปีข้างหน้าและร่วมกันก�าหนดวิสัยทัศน์ 

ระยะยาวในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	 และภาพวิสัยทัศน์ร่วม	 “องค์กรชุมชน 

ท้องถิ่นในอนาคต”	ในระยะเวลา	3	-	5	ปี	อย่างเห็นพ้องต้องกัน	ดังนี้

วิสัยทัศน์ร่วมระยะ 20 ปี
“ในปี พ.ศ. 2575 ชุมชนท้องถิน่ไทยจะมคีวามเข้มแขง็เต็มพ้ืนทีป่ระเทศไทย” 

ภายใต้	“วิสัยทัศน์ร่วมระยะ	20	ปี”	นี้	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	(องค์การ

มหาชน)	 ในฐานะที่เป็นหน่วยงานส�าคัญหน่วยหนึ่งที่จะแสดงบทบาทหน้าที ่

ในการร่วมกันกับองค์กรภาคีขับเคลื่อนขบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นไทย 

และขบวนองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็ง	 แม้ปัจจุบันสถาบันพัฒนาองค์กร

ชุมชน	 (องค์การมหาชน)	 จะมีการก�าหนดวิสัยทัศน์ไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วว่า	

“เป็นองค์กรของประชาชนที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานราก  

ด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคม” อย่างไรก็ตาม	เพื่อให้วิสัยทัศน์ระยะ	

20	 ปี	 ที่ผู้น�าองค์กรชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรชุมชน

จากทั่วประเทศ	 ได้ร่วมกันก�าหนดขึ้นมาสามารถเกิดขึ้นเป็นจริงได้	 สถาบัน

พัฒนาองค์กรชุมชนจึงมีการก�าหนด	“วิสัยทัศน์ระยะ 3 - 5  ปี”	ข้างหน้าขึ้นมา	 

เพื่อเป็นการรองรับและเป็นฐานส�าคัญในการหนุนเสริมวิสัยทัศน์ระยะ	20	ปี

ภาพวิสัยทัศน์ร่วม “องค์กรชุมชนท้องถิ่นในอนาคต”
ในการระดมความเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชมุชนท้องถิน่ไทยต่างมคีวามเหน็ 

ไปในทศิทางร่วมกันว่า	ในช่วงเวลา	3	-	5	ปีข้างหน้า	ควรจะต้องมีการพัฒนาให้ 

ชุมชนท้องถ่ินไทยมีความเข้มแข็งสามารถจัดการตนเองได้	 ทั้งนี้ความเข้มแข็ง 

สามารถจดัการตนเองได้ของชมุชนท้องถิน่ไทย 

ในอนาคต	 ควรมีพื้นฐานจากคนในชุมชน 

ท้องถ่ินที่แสดงบทบาทเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู ้ 

ใส่ใจสังคม	 มีการรวมตัวกันตามพื้นที่ใน 

ประเด็นต่างๆ	เป็นองค์กรชมุชนทีม่ภีาวะผูน้�า 

ที่สอดประสานส่งต่อกันในทุกระดับ	 องค์กร 

ชุมชนจะเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของชุมชน

ท้องถิ่นและเป็นองคาพยพที่ส�าคัญที่จะเอื้อ 

ให้ชุมชนท้องถิ่นไทยเป็นพ้ืนที่ทางศีลธรรม 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 อันเป็นผลเนื่องมาจาก

การร่วมกนัจดัการให้มรีะบบเศรษฐกจิชมุชน 

และระบบทางสังคมที่เข้มแข็ง	 และมีความ 

พร้อมทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	 การมี

ขบวนองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง	 เป็นเอกภาพ

และมีธรรมาภิบาล	 เป็นรากฐานที่ส�าคัญ

ประการหน่ึงของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

จดัการตนเอง	ดงันัน้	จงึต้องมกีลไก	เครอืข่าย

และการบริหารจัดการขบวนองค์กรชุมชน

ที่ดี	 รวมทั้ง	มีการเชื่อมประสาน	ถักทอและ

ผนกึพลงักบัภาคีเครอืข่ายจากภาคส่วนต่างๆ	 

ทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภาคการศึกษา	 

ภาคประชาสังคม	 ภาคส่ือสารมวลชน	 ฯลฯ	

ในอันทีจ่ะหนนุเสรมิความเข้มแขง็ของขบวน

องค์กรชุมชน	 รวมทั้งการผลักดันให้เกิดการ
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เปลีย่นแปลงเชงิโครงสร้างและนโยบายเพือ่บรรลเุป้าหมายการมชุีมชนท้องถิน่

ไทยที่เข้มแข็งสามารถจัดการตนเองได้ในอนาคต	

ในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า 

ชุมชนท้องถิ่นไทยมีความเข้มแข็ง

สู่การจัดการตนเอง

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรของประชาชนที่มุ ่งสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานราก	 

ด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคม

พันธกิจ
1.	 สนบัสนนุและให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชมุชนและเครอืข่ายองค์กรชมุชน 

	 เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ	 การเพิ่มรายได้	 การพัฒนาที่อยู่อาศัยและ 

	 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน	 ทั้งใน 

	 เมืองและชนบท	 โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวมหรือบูรณาการและ 

	 หลักการพัฒนาที่สมาชิกมีส่วนร่วมเป็นแนวทางส�าคัญ	ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้าง 

	 ความเข้มแข็งของชุมชนและประชาสังคม

2.	 สนับสนุนและให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรชุมชนและเครือข่าย 

	 องค์กรชุมชน

3.	 สนับสนุนและให้การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่าย 

	 องค์กรชมุชน	ตลอดจนประสานงานการสนบัสนนุและการให้การช่วยเหลอื 

	 ดังกล่าวจากหน่วยงานต่างๆ	ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

4.	 ส่งเสริมและสนับสนุนและสร้างความร่วมมือองค์กรชุมชน	ทั้งในระดับ 

	 ท้องถิ่น		ระดับจังหวัดและระดับประเทศ
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วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรของประชาชนที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานราก ด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคม

แผนภาพ  แสดงเป้าหมายและผลลัพธ์การด�าเนินงาน

สิ่งที่ต้องทำา

รู้เท่าทันตนเอง
และการเปลี่ยนแปลง

มีทิศทางเป้าหมาย
การจัดการร่วม 

ทั้งชุมชน ท้องถิ่น 
ท้องที่ ภาคี

สื่อสาร 
ยกระดับการ
เปลี่ยนแปลง

การเสริมศักยภาพและความ

สามารถของขบวนชุมชนระดับ

พื้นที่

 ระบบบริหารจัดการชุมชน
	 -	ข้อมูลวิเคราะห์ตนเอง
	 -	จัดการแผนงาน/งบประมาณ/ตัวชี้วัด
	 -	ติดตาม/รายงานการเปลี่ยนแปลง
 ระบบการบริหารขบวน
	 -	พัฒนาคน	องค์กรและความรู้
	 -	เวทีชุมชนท้องถิ่นที่เชื่อมโยงและองค์		
	 	 ประกอบหลากหลาย
	 -	ระบบบริหารพื้นที่ร่วม

 ปรับโครงสร้างองค์กร
 ปรับระบบบริหารจัดการ
	 -		กระจายการจัดการสู่พื้นที่
	 -		ปรับกระบวนการท�างาน	พอช.	
	 	 ให้ประสานพลังกับชุมชนและ
	 	 ภาคีทุกภาคส่วนมากขึ้น
	 -	ปรับระบบงานพื้นฐานเพื่อการ
	 	 สนับสนุนชุมชน	(ระบบข้อมูล/
	 	 แผนงานงบประมาณ/การเงิน/
	 	 การติดตาม/การจัดการความรู้/	
	 	 การสื่อสาร)

จัดปรับองค์กร/กลไก	ระบบวิธีการ 
ท�างานของ	พอช.	เพื่อหนุนเสริม 

การพัฒนาของขบวนชุมชน
ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล

•	จังหวัดจัดการตนเอง

• ต�าบลจัดการตนเอง

•	องค์กรแนวราบ

•	ยืดหยุ่น	คล่องตัว
แรงหนุนจาก
ภาคีภายนอก

ฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นสู่การจัดการ

ตนเอง	โดยการพัฒนาที่มีพื้นที่

เป็นตัวตั้ง

ความเข้มแข็งของสังคม								

จากฐานราก

เป้าหมาย ผลลัพธ์

การเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้าง

สังคมมีคุณภาพ
-	ลดความเหลื่อมล�้า
-	ลดความขัดแย้ง
-	สร้างความเป็นธรรม

ชุมชนเข้มแข็ง
-	คุณภาพชีวิตดีขึ้น
-	เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอ�านาจ	
	 และนโยบาย

ความมั่นคงในชีวิต
-	ที่อยู่อาศัย
-	ที่ดินท�ากิน
-	สวัสดิการชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง
-	เกิดการบูรณาการการจัดการกองทุน	
	 ชุมชน
-	เกิดความสามารถในการจัดการแก้ไข	
	 ปัญหาหนี้สิน

ประชาธิปไตยชุมชน
เวทีกลางในการคิด	วางแผน	แก้ไข	พัฒนา	
ติดตามแบบมีส่วนร่วม	โดยมีสภาองค์กร
ชุมชนเป็นกลไกส�าคัญ



ยุทธศาสตร์และนโยบายเพื่อการพัฒนาขบวน
องค์กรชุมชน พ.ศ. 2558 - 2560
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ยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน
จากการที่สถาบันฯ	 ได้มีการประเมิน

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	

ทัง้ภายในและภายนอกองค์กรทีจ่ะส่งผล 

ต่อการด�าเนินงานและการพัฒนาของ

ขบวนองค์กรชุมชน	 รวมทั้งการรับฟัง

ความคิดเห็นจากเวทีการสัมมนาต่างๆ		 

และการจัดท�านโยบายของคณะกรรมการ 

สถาบันฯ	 เพื่อการพัฒนาขบวนองค์กร

ชุมชน	 ดังนั้นเพื่อให้การด�าเนินการของ

สถาบันฯ	 สอดคล้องกับสถานการณ์

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและนโยบาย

ของคณะกรรมการสถาบันฯ	จึงได้มีการ

ทบทวนยทุธศาสตร์การด�าเนนิงาน	พ.ศ.	

2555	 -	 2559	 โดยยังคงยุทธศาสตร์	

ประเด็นยทุธศาสตร์	และเป้าประสงค์เดิม	 

เนื่องจากมีความสอดคล้องกับแนวทาง 

และทศิทางการพฒันา	ทัง้ในระดับนโยบาย 

และระดับพื้นท่ี	 แต่ได้มีการปรับเปลี่ยน

ในส่วนของกลยทุธ์	ตวัชีว้ดั	และเป้าหมาย	 

เพือ่ให้สอดรบักบัภารกจิขององค์กรและ

นโยบายเพ่ือการพัฒนาขบวนองค์กร

ชุมชนในช่วงปี		พ.ศ.	2558	-	2560	ดังนี้

	ยุทธศาสตร์

	 องค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก	พื้นที่เป็นตัวตั้ง

	ประเด็นยุทธศาสตร์

	 การด�าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์	ซึ่งมี	3	ประเด็นยุทธศาสตร์	คือ		

	 1)	การพัฒนาโดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง	 สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบที่พัฒนา 

	 	 ไปสู่การจัดการตนเอง

	 2)	การประสานความร่วมมอืกับชมุชนท้องถิน่และภาคทีีเ่กีย่วข้อง	เพือ่สนบัสนนุความ 

  เข้มแข็งขององค์กรชุมชน	น�าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนโยบาย

	 3)	การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร

การพัฒนาโดยใช้
พื้นที่เป็นตัวตั้ง

สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่น
มีระบบที่พัฒนาไปสู่การ

จัดการตนเอง

องค์กรชุมชน
เป็นแกนหลัก
พื้นที่เป็นตัวตั้ง

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการองค์กร

การประสานความ
ร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น
และภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สนับสนุนความเข้มแข็ง

ขององค์กรชุมชนฯ
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นโยบายของคณะกรรมการสถาบนัฯ	เพือ่ 

การพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน	ได้จัดท�า 

ข้ึนบนพืน้ฐานของกระบวนการมส่ีวนร่วม 

ระหว่างคณะกรรมการสถาบันฯ	 ผู้แทน

องค์กรชุมชนในแต่ละภาค	 นักวิชาการ	 

ภาคประชาสงัคม	ภาคเอกชน	ผูท้รงคณุวฒุิ	 

ผูบ้รหิาร	และเจ้าหน้าท่ี	เมือ่วนัที	่17	-	19		 

ธันวาคม	2557		โดยมีผู้เข้าร่วมจ�านวน	 

163	 คน	 ซ่ึงได้มีการรับฟังความคิดเห็น 

ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท�านโยบาย	 

เพือ่ให้เป็นนโยบายท่ีเกดิจากการ	“ร่วมคดิ   

ร่วมท�า ร่วมรับผิดชอบ”	อย่างแท้จริง			

จากข้อเสนอในการสัมมนาได้น�ามาสู่การ 

พัฒนาเป็นนโยบายของคณะกรรมการ 

สถาบันฯ	 เพื่อการพัฒนาขบวนองค์กร

ชุมชน	 ซึ่งจะด�าเนินการในระยะ	 3	 ปี 

ภายใต้การบริหารและก�ากับดูแลของ

คณะกรรมการสถาบนัฯ	ชดุปัจจุบนั		เพ่ือ	 

“ขบัเคลือ่นวสิยัทศัน์ 2575 ชมุชนท้องถิน่ 

ไทยมีความเข้มแข็งเต็มพื้นที่” โดยม ี

เป้าหมายเพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นมีความ

เข้มแข็ง	สู่การจัดการตนเองในช่วง	3	ปี

ข้างหน้า	(พ.ศ.	2558	-	2560)		นอกจากนี ้

ได้ยึดตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 

สถาบนัฯ	และบทบาทหน้าท่ีตามท่ีก�าหนด 

ไว้ในพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบนัพฒันา 

องค์กรชมุชน	(องค์การมหาชน)		พ.ศ.	2543		 

ซึง่จะด�าเนนิการตามแนวทางและวสิยัทศัน์ 

ของสถาบันฯ	 ในการ “เป็นองค์กรของ

ประชาชนท่ีมุ่งสร้างความเข้มแข็งของ 

สงัคมจากฐานราก ด้วยพลังองค์กรชมุชน 

และประชาสงัคม”		โดยมนีโยบายส�าคญั	

ดังนี้

การพัฒนาพื้นที่รูปธรรม

ชุมชนท้องถิน่จดัการตนเอง

เพื่อเป็นพลังสู่การเปลี่ยน

แปลงและขยายผลการพฒันา

การพัฒนาแผนพัฒนชุมชน

ท้องถ่ินอย่างม	ี“ดลุยภาพ”	

และยั่งยืน

การยกระดับการใช้ข้อมูล

สารสนเทศสู่องค์ความรู้

เพื่อการพัฒนาชุมชนท้อง

ถิ่นและการสื่อสารเพื่อ

สร้างการเปลี่ยนแปลง

การพัฒนาคุณภาพคนสู่

ความเป็นพลเมืองและ

สร้างความเข้มแข็งของ

ขบวนองค์กรชุมชน

การผนึกพลังเครือข่ายภาคี

พัฒนาในการขับเคลื่อน

นโยบายสาธารณะเพื่อการ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่น

1.1)	พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพ	

	 เป็นพื้นที่ต้นแบบ		

1.2)	พัฒนาความเข้มแข็งของ	

	 เศรษฐกิจฐานราก	

 

2.1)	การจัดการพืน้ท่ีอย่างมส่ีวนร่วม			

2.2)	สร้างโอกาสให้คนในชุมชน

	 สามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์

 จากทรพัยากรและทนุในชมุชน

2.3)	เชื่อมโยงแผนพัฒนาชุมชน	

	 ท้องถิน่สูย่ทุธศาสตร์จงัหวดั		

3.1)	ส่งเสริมให้มีการใช้ข้อมูล	

	 สารสนเทศเพื่อการพัฒนา	

	 ชุมชนท้องถิ่น		

3.2)	สร้างองค์ความรูท้ีม่คีณุภาพ			

3.3)	เพิม่ประสทิธภิาพการสือ่สาร	

 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง	

	 การเปลี่ยนแปลง	

4.1)	พัฒนาคนให้มคุีณภาพและ	

	 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง		

4.2)	สร้างผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

4.3)	ยกระดับคุณภาพขบวน		

	 องค์กรชุมชนในการพัฒนา

	 ชุมชนท้องถิ่น	

5.1)	พัฒนากลไกความร่วมมือ			

5.2)	สร้างพื้นที่รูปธรรมความ	

	 ร่วมมือ			

5.3)	ส่งเสริมบทบาทการพัฒนา	

	 ของภาคประชาสังคม
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การเสริมสร้างความเข้ม

แข็งของชุมชนท้องถิ่นสู่

ประชาคมอาเซียน

การบริหารจัดการองค์กร

สู่ธรรมาภิบาล

6.1)	สร้างความรู้ความเข้าใจให้

กับชุมชนท้องถิ่น

6.2)	พัฒนากระบวนการเรียนรู้

ระหว่างชุมชนท้องถิ่น

7.1)	เพิ่มคุณภาพในระบบ	 	

	 บริหารจัดการที่ดี			

7.2)	สร้างระบบบริหารจัดการ	

	 ที่มีประสิทธิภาพของ	 	

	 ขบวนองค์กรชุมชน

	 ในทุกระดับ



พอช.
“มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง”
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ผลการด�าเนินงาน
ประจ�าปี 

งบประมาณ  2558



การด�าเนนิงานของสถาบนัฯ	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	เป็นการด�าเนนิงานภายใต้

ประเด็นยุทธศาสตร์	3	ประเด็น	ประกอบด้วย

1)	 การพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง	 สนับสนุนให้ชุมชนท้องถ่ินมีระบบที่พัฒนาไปสู ่

	 การจดัการตนเอง

2)	การประสานความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อสนับสนุน 

	 ความเข้มแขง็ขององค์กรชมุชน	น�าไปสูค่วามเปลีย่นแปลงโครงสร้างและนโยบาย

3)	การพัฒนาระบบบริหารจัดการของ	พอช.

ผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ 2558

งานตามภารกิจหลักและ 
นโยบายคณะกรรมการสถาบันฯ  
เพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชน

งานตามพระราชบัญญัติ
สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551

รายงานสถานะการเงิน
และผลการด�าเนินงาน

ค�ารับรองการปฏิบัติงาน

งานตามนโยบาลรัฐบาล

รายงานประจำาปี 2558 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)42



งานตามภารกิจหลัก

และนโยบายคณะกรรมการ

สถาบันฯ

CODI Annual Report 2015
Community Organizations Development Institute 
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งานตามภารกจิหลกัและนโยบายคณะกรรมการสถาบนัฯ

ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันพัฒนา

องค์กรชุมชน พ.ศ. 2543 
กำาหนดภารกิจหลัก

ขององค์กร ประกอบด้วย

1.	 สนบัสนนุและให้การช่วยเหลอืแก่องค์กรชมุชนและเครอืข่ายองค์กรชมุชนเก่ียวกบั 

การประกอบอาชีพ	 การเพิ่มรายได้	 การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมและ 

การพฒันาชวีติความเป็นอยูข่องสมาชิกในชมุชน	ทัง้ในเมอืงและชนบท	โดยยดึหลัก

การพฒันาแบบองค์รวมหรอืบรูณาการและหลกัการพฒันาทีส่มาชิกมส่ีวนร่วมเป็น

แนวทางส�าคัญ	ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาสังคม

2.	 สนับสนุนและให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กร

ชุมชน

3.	 สนับสนุนและให้การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กร

ชุมชน	ตลอดจนประสานงานการสนับสนุนและการให้การช่วยเหลือดังกล่าว	จาก

หน่วยงานต่างๆ		ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

4.	 ส่งเสรมิและสนบัสนนุและสร้างความร่วมมอืขององค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กร

ชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่น	ระดับจังหวัดและระดับประเทศ

นโยบายคณะกรรมการ
สถาบันฯ เพื่อการพัฒนา

ขบวนองค์กรชุมชน

1.	 การพัฒนาพ้ืนทีร่ปูธรรมชุมชนท้องถิน่จดัการตนเองเพ่ือเป็นพลงัสูก่ารเปลีย่นแปลง 

	 และขยายผลการพัฒนา

2.	 การพัฒนาแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างมี	“ดุลยภาพ”	และยั่งยืน

3.	 การยกระดับการใช้ข้อมลูสารสนเทศสูอ่งค์ความรูเ้พือ่การพฒันาชุมชนท้องถิน่และ 

	 การสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

4.	 การพัฒนาคณุภาพคนสูค่วามเป็นพลเมอืงและสร้างความเข้มแขง็ของขบวนองค์กร

	 ชุมชน

5.	 การผนกึพลังเครือข่ายภาคีพัฒนาในการขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพ่ือการพัฒนา 

	 ชุมชนท้องถิ่น	

6.	 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน

7.	 การบริหารจัดการองค์กรสู่ธรรมาภิบาล
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1. พื้นที่รูปธรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง

สนับสนุนการพัฒนาและยกระดับพื้นที่ปฏิบัติการเป็นพื้นที่รูปธรรมต้นแบบในการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้	 ซึ่งจะน�าไปสู่การเปล่ียนแปลงของชุมชนท้องถิ่นและผลักดัน 

เชิงนโยบาย	โดยใช้กลไกและประเด็นงานในพื้นที่เป็นรูปธรรม	ในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นใน	3	ประเด็นงาน	ในแต่ละภาค

ก่อให้เกิดผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

 1.1 พืน้ท่ีรปูธรรมการพฒันาเศรษฐกจิและทนุชมุชน 154 ต�าบล
	 การจัดตั้งกลไกคณะท�างานเศรษฐกิจและทุนชุมชนในพื้นที่	 จัดท�าฐานข้อมูล

กลุ่มอาชีพ/กลุ่มเศรษฐกิจ/กลุ่มออมทรัพย์/กลุ่มธรรมชาติ	 โดยใช้ผังต�าบล/หมู่บ้าน	

เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์บริบทของพื้นที่และทุนเดิมของชุมชนสู่การแก้ไข

ปัญหาในพื้นที่	 ก่อให้เกิดการสร้างงาน	 สร้างอาชีพ	 และสร้างรายได้ให้กับคนใน

ชุมชน	 และยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อการขยายผลในหลายพื้นท่ี	 โดยเกิด 

รูปธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนในพื้นที่ต่างๆ	เช่น	
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รื้อฟื้น กาดบ้านเก่า

“ประชาชนอยู่ดีมีสุข บนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และพึ่งตนเองบนวิถีชีวิตพอเพียง” 
ต�าบลในเวียง อ�าเภอเมือง จังหวัดน่าน

จากการวเิคราะห์ข้อมลูรายรบั	-	รายจ่าย		พฤตกิรรมการบริโภค	 

การท่องเท่ียวในพื้นที่จังหวัดน่านในปัจจุบัน	 ชุมชนหัวเวียงใต	้ 

นับเป็นชุมชนเก่าแก่ที่อยู่ท่ามกลางใจเมืองของจังหวัดน่าน	 

ซึ่งที่ผ่านมานั้น	 ชุมชนหัวเวียงใต้	 เป็นชุมชนเก่าแก่	 มีศิลปะ 

วัฒนธรรมท่ียังคงเอกลักษณ์ของตนเองแต่เดิมมา	 โดยเฉพาะ 

วัดหัวเวียงใต้	 เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งโบราณสถานท่ีเป็น 

ประวัติศาสตร์ของจังหวัดน่าน	 อีกทั้งยังเป็นย่านการค้าเดิม	 

ที่มีการกล่าวขานถึงสินค้าโบราณ	ของเก่าแก่ท่ีน�ามาจ�าหน่าย	 

ซื้อขาย	แลกเปลี่ยนโดยเฉพาะชุมชนหัวเวียงใต้

จากต้นทุนของดีที่พบเห็น	สัมผัสและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน	

จึงเป็นแรงกระตุ้นที่ท�าให้	ผู้น�า	(หัวหน้าบ้าน)	ของแต่ละชุมชน	 

พระสงฆ์	 ครู	 พ่อค้า	 แม่ขายของชุมชนหัวเวียงใต้ได้มาร่วม 

ปรึกษาหารือ	 ระดมความคิดเห็นกันที่จะร้ือฟื ้นความเป็น 

อัตลักษณ์ของชุมชนหัวเวียงใต้	จึงน�ามาสู่การจัดเวทีวิเคราะห์ 

สถานการณ์ปัญหา	จัดท�าข้อมูล	โดยมีการวางแผน	จัดประชุม 

หารอืร่วมกนั	น�าข้อมลูทีไ่ด้จากการจดัเกบ็	สอบถามมาวเิคราะห์ 

ทุนทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 อาชีพ	 รายได้ที่เกิดขึ้นในชุมชน 

วัดหัวเวียงใต้	เพื่อน�ามาออกแบบ	วางแผนในการพัฒนา	โดยมี 

เป้าหมายและแนวทางการท�างานที่ส�าคัญคือ	 ประชาชนอยู่ดี 

มีสุขบนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และพึ่งตนเองบนวิถีชีวิตพอเพียง	 

สิ่งส�าคัญของการฟื้นกาดบ้านเก่า	 หัวเวียงใต้ขึ้นมาคือ	 การใช้ 

ฐานวัฒนธรรมเป็นจุดยึดโยง	 ให้เกิดการค้า	 ชุมชนเข้มแข็ง 

ไม่แตกแยกกัน	มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เป็นคุณค่า	 

ทัง้ด้านศลิปะการแสดง	โบราณสถาน	วดัวาอารามทีอ่ยูใ่นพืน้ที ่

ใกล้เคยีง	ระบบความสัมพันธ์ของพ่อค้าในถนนคนเดนิกบัพ่อค้า	 

แม่ค้าที่เป็นเจ้าของร้านค้าตามบ้านเรือน	อาคารพานิชย์ที่เอื้อ

อาทรต่อกนั	การน�าเอาวถีิชีวติความเป็นอยูแ่บบดัง้เดมิออกมา 

สร้างมลูค่า	รายได้ให้กบัชมุชนโดยเฉพาะอย่างยิง่	อาหารพืน้บ้าน 

ของชมุชนหวัเวยีงใต้	โดยมีแนวทางส�าคัญในการด�าเนนิงาน	ดงันี้

	 1)		การพฒันาสร้างพืน้ทีก่าดบ้านเก่า	ถนนคนเดนิ	หวัเวยีงใต้ 

	 	 จากจุดเล็กๆ	ที่สามารถควบคุม	บริหารจัดการได้	

	 2)	 สร้างกลไกการบรหิารจดัการทีช่ดัเจนโดยมอีงค์ประกอบ 

	 	 ของทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

	 	 และรับผิดชอบอย่างจริงจัง	

	 3)		สร้างเครอืข่ายการทางานในระดบัชุมชน	เพือ่ออกแบบ 

	 	 การจ�าหน่ายสินค้า	ราคา	สถานที	่การแสดงศลิปวัฒนธรรม 

	 	 พ้ืนบ้าน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความปลอดภัย 

	 	 ในชีวิตและทรัพย์สิน	

	 4)		การจดัท�าแผนยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟเูศรษฐกจิของชุมชน 

	 	 ในพื้นที่ต�าบลในเวียง	

	 5)	 การสือ่สาร	ประชาสมัพนัธ์ท่ีต่อเนือ่ง	ชัดเจนและเข้าถงึ 

	 	 ทุกระดับ	ทุกภาคส่วน	

จากแนวทางดงักล่าวได้ก่อให้เกดิยทุธศาสตร์	เป้าหมาย	การขบัเคลือ่น	 

กาดบ้านเก่า	3	ปีข้างหน้าที่อยากเห็น	คือ	“ประชาชนอยูด่มีสีขุ  
บนเศรษฐกจิสร้างสรรค์และพึง่ตนเองบนวิถีชีวิตพอเพียง” 

 - ประชาชนอยู่ดีมีสุข :	 คนเฒ่าคนแก่	 มีคุณค่า	 มีความ 

	 	 ภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง	 ชุมชนมีรายได้	 

	 	 มีสุขภาพที่ดี	

 - บนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ :	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี 

	 	 คุณภาพที่เหมาะสมและการส่งเสริมให้ชุมชนน�าศิลปะ 

	 	 ที่เป็นคุณค่า	มาสร้างมูลค่าให้กับชุมชน	

 - พึ่งตนเองบนวิถีชีวิตพอเพียง :	 ชุมชนสามารถบริหาร 

 	 จดัการชมุชนได้	ผลติเอง	ขายเอง	สร้างระบบเกษตรอินทรีย์		 

	 	 ร้ัวกินได้ภายในชุมชนเป็นวิถีของการอยู่ที่พึ่งพาตนเอง 

	 	 เป็นหลัก	ลดรายจ่ายให้กับครอบครัว	สร้างสังคมที่เอื้อ 

	 	 อาทรต่อกัน	

ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนให้เกิด กาดบ้านเก่า	ได้แก่
	 ยทุธศาสตร์ที	่1	การพฒันาศกัยภาพกลุม่	องค์กรเครอืข่าย 

	 	 	 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชนต�าบลในเวียง 

	 	 	 ให้เข้มแขง็ในการบริหารจดัการถนนคนเดนิ 

	 	 	 กาดบ้านเก่า	หัวเวียงใต้

	 ยุทธศาสตร์ที	่2	สนบัสนนุ	ส่งเสรมิกาดบ้านเก่าให้เป็นแหล่ง 

	 	 	 ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบนวิถีพอเพียง

	 ยทุธศาสตร์ที	่3	พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและการตลาด	กระตุน้ 

	 	 	 เศรษฐกิจในชุมชนและนอกชุมชน

	 ยุทธศาสตร์ที่	4	สนบัสนนุส่งเสรมิการพฒันาสภาพแวดล้อม 

   ในย่านการค้า	กาดบ้านเก่าให้เหมาะสม

รายงานประจำาปี 2558 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)46



นอกจากนี	้ ยงัเกดิพ้ืนทีร่ปูธรรมการพัฒนา 

เศรษฐกจิและทนุชมุชนในลกัษณะต่างๆ	

หลากหลายตามบริบท	 สภาพปัญหา

และความต้องการของคนในพื้นที่	ทั้งใน

ลักษณะของศูนย์การเรียนรู	้ การพัฒนา

ธรุกจิชุมชน	การแก้ปัญหาหนีน้อกระบบ	

และพัฒนาอาชีพ	เช่น		

	ต�าบลบ้านเกยไชย	 อ�าเภอชุมแสง	 จังหวัดนครสวรรค์	 :	 พัฒนาโรงเรียนชาวนา 

	 ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เร่ืองเกษตรอินทรีย์และการอนุรักษ์พัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นเมือง 

	 ที่มีคุณลักษณะเหมาะกับบริบทพื้นที่	

	ต�าบลประดู่ยืน	อ�าเภอลานสัก	จังหวัดอุทัยธานี	:	ศูนย์การเรียนรู้เรื่องการจัดการ 

	 หนี้นอกระบบ	

	ต�าบลควนรู	อ�าเภอรัตภูมิ	จังหวัดสงขลา		:	พัฒนาธนาคารข้าวชุมชนที่ครบวงจร	 

	 ตั้งแต่กระบวนการผลผลิต	การแปรรูปและการตลาด	

	ต�าบลป่าชิง	อ�าเภอจะนะ	จงัหวัดสงขลา	:		พัฒนาโรงน�า้ชุมชนในรูปแบบวิสาหกจิ 

	 ชุมชน	

	ต�าบลแม่แฝกใหม่	 อ�าเภอสันทราย	 จังหวัดเชียงใหม่	 :	 สร้างตัวอย่างเกษตรกร 

	 ยุคใหม่	รูปแบบไร่นาผสมผสาน			

	ต�าบลแม่สัน	อ�าเภอห้างฉตัร	จงัหวัดล�าปาง	:	การจดัการขยะ	โดยเป็นกองทนุร่วม

	ต�าบลลาดบัวขาว	อ�าเภอบ้านโป่ง	จังหวัดราชบุรี	:	บูรณาการทุน	เพื่อการจัดการ 

	 ตนเองด้านหนี้สินชุมชน			มีการจัดท�าบัญชีครัวเรือนและฝึกอบรมอาชีพเสริม
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 1.2 พืน้ทีร่ปูธรรมการแก้ไขปัญหาและการจดัการทีด่นิ 157 ต�าบล
	 การเชื่อมโยงและสร้างความเข้าใจกับผู ้ประสบความเดือดร้อนด้านที่ดิน	 

การจัดท�าข้อมูล	ผงัต�าบลในการแก้ไขปัญหาทีด่นิจัดการทรพัยากร	พร้อมท้ังสนบัสนนุ

การจดัตัง้กองทนุทีด่นิในต�าบล		โดยแต่ละพืน้ทีม่กีารด�าเนนิงานตามบรบิทและสภาพ

ปัญหาของพืน้ที	่ก่อให้เกดิการพฒันาศกัยภาพพืน้ทีป่ฏิบตักิารและยกระดบัเป็นพืน้ที่

รูปธรรมต้นแบบในการแก้ไขปัญหาและจดัการทีด่นิ		และเชือ่มโยงสูร่ะดบัจงัหวัด		เช่น

	การจัดตั้งกองทุนเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินและท่ีอยู่อาศัย กรณีต�าบลพืชอุดม	 

	 จังหวัดปทุมธานี	 ซึ่งได้มีการจัดซื้อที่ดินเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดิน 

	 ท�ากิน	 โดยบูรณาการกองทุนในต�าบลสู่การเป็นกองทุนนาเช่า	 เมื่อมีสมาชิก 

	 ถูกยกเลิกการเช่าท�านา	 แต่เจ้าของที่ดินยังไม่ได้ท�าประโยชน์ในที่ดิน	 กองทุนฯ	 

	 จะใช้เงินส่วนหนึ่งเพื่อเจรจาขอซ้ือที่นาท�านารวมตามระยะเวลาที่ตกลงกัน	 

	 เมื่อจ�าหน่ายผลผลิตแล้ว		จะน�าเงินทั้งหมดหักค่าใช้จ่ายและส่งคืนกองทุน

	การจัดการที่ดินท�ากินกรณีจังหวัดน่าน ในพื้นที่ 34 ต�าบล	ก่อให้เกิดกลไก 

	 คณะท�างานในการขับเคลื่อนงานจากภาคส่วนต่างๆ	 ที่เก่ียวข้องร่วมกับชุมชน 

	 ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน	 เกิดการพัฒนาและจัดท�าฐานข้อมูลที่ดิน	 GIS	 

	 เกดิการท�าข้อบญัญัตติ�าบลโดยการรับรองและร่วมมอืของท้องถ่ินและส่วนราชการ 

	 ระดับจังหวัด	

	การจัดการภัยพิบัติกรณีจังหวัดเชียงราย ในพื้นที่ 16 ต�าบล โดยเกิดกลไก 

	 ความร่วมมอืในการจดัการแก้ปัญหาภยัพบิตั	ิซึง่เกดิการมส่ีวนร่วมจากทกุภาคส่วน	 

	 ทั้งองค์กรชุมชน	สภาองค์กรชุมชน	ท้องถิ่น	ท้องที่	 ส่วนราชการ	ภาคีพัฒนาทั้ง 

	 ในและนอกพ้ืนทีใ่นการร่วมการจัดท�าแผนแก้ไขปัญหาและเตรยีมพร้อมการจัดการ 

	 ภัยพิบัติ	รวมถึงการซ่อม/สร้างที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
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การจัดการที่ดินทั้งระบบ 
กรณี ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน

ต�าบลป่าแลวหลวงเป็นชมุชนดัง้เดมิทีม่วัีฒนธรรมล้านนาชนชาติ 
ไทยลื้อ	 มีพื้นที่รวมทั้งหมด	 62,518.75	 ไร่	 ที่ท�ากินและที่อยู่ 
อาศัยมีพื้นที่ทั้งหมด	 28,756.75	 ไร่	 ในเนื้อที่ทั้งหมดนี้อยู่ใน 
เขตพื้นที่ป่าสงวน จ�านวน 33,762 ไร่ มีครอบครัวที่เดือดร้อน  

1,393 ครวัเรอืน	ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร	มฐีานะยากจน	เนือ่งจาก 
พื้นที่ท�ากินส่วนใหญ่เป็นภูเขาและอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 
ท�าให้มีปัญหาเรื่องที่ดินท�ากิน	 ไม่มีเอกสารสิทธิ์และกรรมสทิธิ์ 
ในท่ีดินท�ากนิและทีอ่ยูอ่าศัย	ส่งผลท�าให้ไม่สามารถทีจ่ะพัฒนา 
พื้นท่ีท�ากินได้อย่างเหมาะสม	 เนื่องจากไม่มั่นใจในสถานะ 
การถอืครอง	อกีทัง้สภาพของทีด่นิไม่มีการพัฒนาและปรบัปรงุ	 
จึงท�าให้ดินเสื่อมคุณภาพและน�าไปสู่การขยายพ้ืนที่บุกรุกป่า 
เพ่ือหาพื้นที่เพาะปลูกที่มีคุณภาพมากข้ึน	 บางครอบครัว
น�าที่ดินไปขายให้นายทุน	 เป็นสาเหตุท�าให้ไม่มีที่ดินท�ากิน 
จึงต้องบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อใช้เพาะปลูกเพิ่มขึ้น	 การบุกรุกขยาย 
พื้นท่ีป่ามีมากขึ้นจากการเปลี่ยนมือผู้ถือครองที่ดินรายใหม่	 
ความรูส้กึไม่มคีวามมัน่คงในทีด่นิท�ากนิส่งผลให้เกษตรกรท�าการ 
เกษตรโดยปลูกพืชอายุสั้น	 มีการใช้สารเคมี	 ปุ๋ยเคมีในการเร่ง 
การเจรญิเตบิโต	 ส่งผลใหพ้ื้นทีป่า่ไม้ลดลง	 เกิดสารพิษตกค้าง 
ในดินและพืช	รวมทั้งส่งผลเสียต่อระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อม

ชุมชนจึงมีเป้าหมายร่วมในการแก้ไขปัญหาทีด่นิทัง้ระบบ	กล่าว
คือ	 “การแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินและบุกรุกที่ดินของ
รัฐผ่านการท�าโฉนดชุมชน	 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมดูแลใช้
ประโยชน์ที่ดินร่วมกัน	รวมทั้งการกระจายการถือครองที่ดินที่
ไม่เป็นธรรม	และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล	
รักษา	 และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	 อย่างสมดุล	
ยั่งยืนและสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน	 รวมถึงสร้างที่อยู่
อาศัยที่มั่นคงถาวรให้กับผู้เดือดร้อนในต�าบล”

การด�าเนินงานที่ผ่าน	 ได้มีการจัดท�าผังที่ดินชุมชน-หมู่บ้าน	 
ด้วยกระบวนการมส่ีวนร่วมของสมาชกิในชมุชน	กระตุน้ให้เกดิ 
กองทนุทีด่นิ-ทีอ่ยูอ่าศยัให้แก่สมาชกิในต�าบล	พร้อมกบัเช่ือมโยง
สู่ทุนชุมชนอื่นๆ	 ได้แก่	 สถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชน	
พัฒนาและซ่อมสร้างบ้านและที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงแก่
สมาชิกในชุมชนทีอ่ยูใ่นเขตพ้ืนทีเ่ส่ียงและพ้ืนทีไ่ด้รับผลกระทบ 
จากภัยพิบัติน�้าท่วม	 รวมถึงบริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์			 
โดยใช้กระบวนการจัดท�า	 “ผังชีวิต ผังชุมชน”	 เป็นเครื่องมือ 
ในการท�างาน	ตามกระบวนการ	“บันได 9 ขั้น”	ตั้งแต่	ปี	2552	

ถงึปัจจบุนั	ซึง่ผลจากการขบัเคลือ่นงานได้ท�าให้ชมุชนเกดิการ
ปรับกระบวนทัศน์ใหม่เรื่องการจัดการที่ดินโดยชุมชนอย่าง
ชดัเจนมากขึน้		พร้อมกันนีไ้ด้มกีารสร้างเครือ่งมอื	“ข้อบัญญติั

ต�าบล” ทีจ่ะควบคมุการขยายพืน้ทีปั่ญหาและการจดัการปัญหา 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต		โดยมีการจัดท�าขอบเขตพื้นที่ทั้งต�าบล 

100.03 ตร.กม. มีผูร้บัผลประโยชน์ 1,414 ครวัเรอืน	ส่งผลให้
ชุมชนท้องถิน่เข้าใจหลักคดิ/แนวคดิการจดัการทีด่นิโดยชมุชน	
มข้ีอมลูการบรหิารการจดัการทีด่นิทัง้ระบบของทัง้ต�าบล	ได้แก่	 
ข้อมูลพื้นฐาน	 ข้อมูลการก�าหนดขอบเขตในการจัดการ
ทรัพยากร	ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน	โดยใช้แผนที่	GIS	มีกลไก
กฎระเบียบกติกา	 การจัดการที่ดินชุมชนที่เชื่อมโยงจากฐาน
หมู่บ้าน	 โดยการมีส่วนร่วมจากผู้เดือดร้อนและชุมชนท้องถิ่น			
มีการท�าประชาคมเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลในการ
สร้างการยอมรับและรับรองข้อมูลของชุมชนท้องถิ่น		เกิดการ
รับรองสิทธิ์ร่วม	โดย	อบต.ออกข้อบัญญัติรับรอง	จัดท�าโฉนด
ชุมชนแล้วเสร็จ	จ�านวน	4	หมู่บ้าน	เกิดการจัดตั้งกองทุนที่ดิน 

ในระดบัชมุชนเชือ่มโยงในระดบัต�าบล	มสีมาชกิ	1,393	ครอบครวั		 
พัฒนารูปแบบการใช้ที่ดินให้เกิดความยั่งยืนโดยจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้การจัดการที่ดิน	 มีระบบการบริหารจัดการและการใช้
ประโยชน์ที่ดิน	ทรัพยากร	ดิน	น�้า	ป่า	แบบยั่งยืนเพื่อน�าไปสู่
การขยายผลในพืน้ทีใ่กล้เคยีง			นอกจากนีก้ระบวนการดงักล่าว
ได้น�าไปสูก่ารสร้างความร่วมมอืในการซ่อมแซมและสร้างบ้าน
ทีม่ัน่คงให้กับสมาชิกทีม่คีวามเดอืดร้อนด้านทีอ่ยู่อาศยั ซึง่ได้

รับผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติและไม่มีที่ดินในการสร้างท่ี

อยู่อาศัย ซึ่งด�าเนินการแล้วเสร็จจ�านวน 40 หลังและพร้อม

มอบให้กบัสมาชกิ โดยจะท�าพธิมีอบบ้านผูย้ากไร้ร่วมกบัต�าบล
อื่นๆ	ในจังหวัดน่านและอีก	7	จังหวัดภาคเหนือตอนบน	รวม
ทั้งสิ้น	33	ต�าบล		2,126	หลัง	

จงัหวะก้าวในปี 2559-2560	เน้นการพฒันาเรือ่งเศรษฐกจิชมุชน 
เพื่อรองรับอาชีพและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน
ในอนาคต	พัฒนาเป็นพื้นที่น�าร่องในโครงการ	 “สวมหมวกให้ 

ภูเขา สวมรองเท้าให้ตีนดอย”	ร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชุมชน
เป็นแหล่งอาหารชุมชน	 โดยเริ่มต้นที่บ้านแก่งโสภา	 ส่งเสริม 
ให้ชุมชนปลูกไม้ผลที่เป็นไม้สร้างเศรษฐกิจและสร้างรายได้	 
โดยสนับสนุนให้ครัวเรือนด�าเนินการปลูก	 ดูแลรักษา	 และ 
เก็บเกี่ยวผลผลิต	ทั้งนี้มีแผนในการขยายผลให้เต็มพื้นที่ต�าบล
ในปี	2560
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 1.3 พื้นที่รูปธรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัย 58 จังหวัด 63 เมือง
	 การพัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด	“โครงการบ้านมั่นคง”	 โดยสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่	 

58	จังหวัด	63	เมือง	169	โครงการ	230	ชุมชน	12,708	ครัวเรือน	เช่น

คืนความสุขให้ชุมชน 
ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง  :  

เป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสามารถส่งมอบ

บ้านให้กับชุมชนผู้อยู่อาศัย	จ�านวน	532	หลัง	

ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ดังนี้

	สหกรณ์เคหสถานบ้านหัวแหลมเทศบาลนคร 

	 สุราษฎร์ธานี	 จ�ากัด	 เมื่อวันที่	 29-30	 มกราคม	 

	 2558		จ�านวน	66	หลัง	ซึ่งมีรูปแบบการพัฒนาใน 

	 การซือ้ทีด่นิเดมิ/ปรับปรุงทีด่นิเดมิ	มสีมาชิกจ�านวน 

	 ทัง้สิน้	92	ครวัเรอืน	ได้รับการสนบัสนนุงบประมาณ		 

	 จ�านวน	3,254,500.-	บาท		สนิเช่ือ	4,160,000.-	บาท	 

	 รวมงบประมาณทั้งสิ้น	7,414,500.-	บาท	

รายงานประจำาปี 2558 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)50

  พอช.
         มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง



	บ้านมัน่คงไทยพทุธ-มสุลมิหวัถนน-อ�าเภอเกาะสมยุ	 

 จังหวดัสรุาษฎร์ธานี	เมือ่วนัที	่16	มนีาคม	2558	จ�านวน	 

 308	หลัง	มีรูปแบบการพัฒนาในการซื้อที่ดินเดิม 

	 สร้างชุมชนใหม่/ปรับปรุงในที่ดินเดิม	 มีสมาชิก 

	 จ�านวนทั้งสิ้น	800	ครัวเรือน	 ได้รับการสนับสนุน 

	 งบประมาณ	จ�านวน	21,370,000.-	บาท	สินเชื่อ	 

 57,582,969.-	บาท	รวมเป็นเงนิทัง้สิน้	78,952,969.-	บาท

	สหกรณ์เคหสถานบ้านม่ันคงเมืองนาสารจ�ากัด”		 

	 อ�าเภอนาสาร	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 เมื่อวันที่	 21	 

	 เมษายน	2558	จ�านวน	158	หลัง		โดยมีนายประเสรฐิ		 

	 จิตมุ่ง	 ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 เป็นประธานใน 

	 พิธีเปิด	และหน่วยงานส่วนราชการ	ท้องที่	ทอ้งถิ่น	 

	 ภาคีเครือข่ายคนจนเมืองแห่งชาติ	 (สอช.)	 และ 

	 เจ้าหน้าทีส่ถาบันพฒันาองค์กรชมุชน	(องค์การมหาชน)	 

 ภาคใต้	 เข้าร่วมในพิธีเปิด	 โครงการบ้านมั่นคง 

	 เมืองนาสาร	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	มีสมาชิกจ�านวน	 

	 158	ครวัเรอืน	รูปแบบการพัฒนาโครงการประเภท 

	 ซื้อที่ดินสร้างชุมชนใหม่	 งบประมาณที่ได้รับการ 

	 สนบัสนนุจากสถาบนัปรบัปรงุสาธารณปูโภคชมุชน 

	 จ�านวน	6,527,737	บาท	สนิเชือ่บ้านและทีด่นิรวม	 

	 27,082,600	บาท	รวมทั้งสิ้น		33,610,337	บาท	

2. แผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

สนับสนุนการจัดท�าแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่ครอบคลุม

ทุกมิติ	 ทั้งด้านการพัฒนาสังคม	 เศรษฐกิจ	 และทรัพยากร 

สิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้คนในชุมชนได้เห็นเป้าหมายการพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน	 ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน 

งานพัฒนาทีจ่ะท�าให้ชุมชนท้องถิน่มคีวามมัน่คง	และมีคณุภาพ

ชีวิตที่ดี	 โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์และปรับใช้ภูมิปัญญา 

ของชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมในการจัดการแก้ไขปัญหา

และพฒันาชุมชน	ซึง่เป็นพืน้ฐานส�าคญัในการฟ้ืนฟูและพฒันา

ชุมชนท้องถิ่นสู่ความสมดุลและยั่งยืน		

 2.1 แผนพัฒนาต�าบล
	 เกดิการพฒันาพืน้ทีก่ลางโดยทกุภาคส่วนในต�าบล	 ร่วมก�าหนด 

ทิศทางการพัฒนาต�าบลภายใต้ฐานความรู้	 ภูมิปัญญาและ 

วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นและจัดท�าระบบข้อมูลและแผนพัฒนา

ต�าบลใน	 374	 ต�าบล	 โดยมีสภาองค์กรชุมชนต�าบล/ขบวน

องค์กรชุมชนเป็นกลไกส�าคัญ	 ใช้ประเด็นงานพัฒนาในการ 

ขับเคล่ือนสู่การจัดท�าแผนในลักษณะต่างๆ	 ตามงานประเด็น

ของแต่ละพื้นที่	ดังนี้

แผนพัฒนาที่อยู่อาศัย

63 เมือง 16.54%
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและทุน

ชุมชน 154 ตำาบล  40.42%

แผนแก้ไขปัญหาและการจัดการที่ดิน 

164 ตำาบล 43.04%
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	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนต�าบลนาเกลือ จังหวัดตรัง

การขยายตัวของชุมชนและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	 ก่อให้เกิดปัญหา

ขยะและสิ่งปฏิกูลเพ่ิมมากขึ้นเป็นเงาตามตัว	 ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและ 

สิ่งแวดล้อมซ่ึงก่อให้เกิดอันตรายต่อการด�ารงชีวิตของประชาชน	ปัญหาขยะถือเป็น

ปัญหาทีส่�าคญัประการหนึง่ของชมุชน	และต้องเร่งด�าเนนิการแก้ไขโดยด่วน	โดยสภา

องค์กรชุมชนต�าบลมีการเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจชุมชนน�ามาวิเคราะห์และวางแผน

การพัฒนาร่วมกับท้องถิ่น	 ท้องที่เป็นแผนพัฒนาต�าบลระยะ	 3	 ปีต่อเนื่อง	 ซึ่งมี 

เป้าหมายให้เกิดกองทุนกลางเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว	พร้อมทั้งเกิดคณะท�างาน

กลางในการเชื่อมโยงองค์กรต่างๆ	 ร่วมกันท�ากิจกรรมจนพัฒนาเป็นข้อบังคับหรือ

ข้อตกลงหรือธรรมนูญของท้องถิ่นตามบริบทการท�ากิจกรรมของท้องถิ่น	 ซึ่งมี 

เป้าหมายการท�างานเพื่อบรรลุผล	คือ	(1)	สร้างเสริมพฤติกรรมและจิตส�านึกในการ

ท�าเศรษฐกจิชมุชนต�าบลนาเกลอื	เช่น	คดัแยกขยะและรกัษาสิง่แวดล้อมภายในชมุชน

ให้แก่ประชาชนในพื้นที่	 (2)	 ลดปริมาณขยะในชุมชน	 และสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี 

ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจให้แก่ประชาชนในพ้ืนที	่	(3)	ยกระดบัมาตรฐานคณุภาพ

ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพและ	 (4)	 สร้างมาตรการความมั่นคงทั้งทาง

ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย		น�าไปสู่การเป็นชุมชนน่าอยู่น่าอาศัยในอนาคต

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนระยะ 3 ปี

แผนงานส�าคัญปี 2557 แผนงานส�าคัญปี 2558 แผนงานส�าคัญปี 2559

การส�ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจชุมชน
ขยะชุมชนอย่างเป็นระบบ

จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดท�าประชา
พิจารณ์และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก

ชุมชนในพื้นที่

การระดมทุนจากชุมชน	กลุ่มองค์กร			
กลุ่มอาชีพในพื้นที่ต�าบลนาเกลือ

วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน อบรม/ศึกษาดูงาน	การบริหารจัดการ
ธนาคารขยะให้แก่คณะกรรมการและ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ขยายฐานสมาชิกให้ครอบคลุม

ทุกกลุ่มเป้าหมาย

จัดอบรมเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ
ประชาชนในการคัดแยกขยะของ	

หมู่	1	-	หมู่	6

จัดตั้งธนาคารขยะ	เพื่อด�าเนินการจัด
ซื้อขยะในพื้นที่		

เพิ่มมูลค่าขยะโดยการจัดท�าผลิตภัณฑ์

ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงของแต่ละ
หมู่บ้าน	หมู่	1	-	หมู่	6

จัดประชุมคณะกรรมการ	เพื่อสรุป 
ผลการด�าเนินงานประจ�าเดือน		

ยกระดับจากธนาคารขยะไปสู่
สถาบันการเงิน
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จากการด�าเนินงานที่ผ่านมา	ก่อให้เกิดผล	ดังนี้

	เกิดการส�ารวจข้อมูลและการจัดการข้อมูลและจัดท�าแผน 

	 พัฒนาต�าบลด้านเศรษฐกิจ

	เกิดการรณรงค์ร่วมกับท้องถิ่นและอบรมให้ความรู้ในการ 

	 แปรรูปขยะรีไซเคิลเพื่อเพิ่มมูลค่าและขยายฐานสมาชิก

	เกิดกลไกคณะท�างานหรือผู้ก่อการดีในการบริหารกองทุน 

	 กลางต�าบลและเกดิการเรียนรู้ร่วมกนัในการวพิากษ์วจิารณ์ 

	 แผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจของต�าบล	 เพื่อหนุนเสริมการ 

	 ท�างานร่วมกนั	โดยมกีารประชมุประชาคมเพือ่จดัท�าประชา 

	 พิจารณ์และข้อเสนอแนะ	จ�านวน	6	ครั้ง

	เกิดจัดตั้งธนาคารขยะ	 เพ่ือด�าเนินการจัดซื้อขยะในพื้นที่			 

	 โดยแบ่งศูนย์การรับซื้อ	จ�านวน	6	แห่ง	 เพื่อระดมทุนจาก 

	 กลุ่มอาชีพและแหล่งเงินทุนต่างๆ	 ในชุมชน	 เป็นการสร้าง 

	 เสถียรภาพทางการเงินเพื่อพัฒนาธนาคารขยะให้ม ี

	 มาตรฐานน�าไปสู่สถาบันการเงินที่ยั่งยืน

	แผนพัฒนาต�าบลละงู จังหวัดตรัง เป็นต�าบลน�าร่องใน

การจัดท�าแผนพัฒนาต�าบลของพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง	 โดยมี

กระบวนการจัดท�าแผนพัฒนาต�าบล	ดังนี้	 

(1)	 ด�าเนนิการวิเคราะห์ทุนชุมชนระดบัหมูบ้่าน/ต�าบล	โดยใช้ 

	 การวิเคราะห์ผังชุมชน

(2)	 วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนในระดับหมู่บ้าน/ต�าบล	

(3)	 วเิคราะห์ประเดน็(เรือ่ง)ร่วมทีส่�าคญัของต�าบลและจดัล�าดบั 

	 ความส�าคัญ

(4)	 จัดท�าแผนงานของประเด็น(เร่ือง)ร่วมของต�าบลและ 

	 เรียบเรียงเป็นแผนต�าบล

(5)	 จัดสมัชชาต�าบลเพื่อรับรองและประกาศใช้แผนต�าบล

จากกระบวนการดังกล่าว	ก่อให้เกิดแผนพัฒนาต�าบล	ซึ่งเป็น 

ประเด็นร่วมของต�าบลใน	14	ประเด็น		คือ

1) ส่งเสริมเยาวชนให้เรียนรู้วัฒนธรรม	 ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

	 ควบคู่กับความรู้ด้านวิชาการ	 และเปิดโอกาสให้เยาวชน 

	 มส่ีวนร่วมในการท�ากจิกรรมชมุชนอย่างทัว่ถงึและต่อเนือ่ง

2)	พัฒนากลุ่มผู้สูงอายุให้สามารถดูแลและพึ่งพาตนเองได้	 

3)	พัฒนาความรู้และส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มเยาวชนและคน 

	 ในพื้นที่	

4)	พัฒนากลไกกลางในระดับกลุ่มประเด็นหมู่บ้านและต�าบล 

	 เพื่อก�าหนดยุทธศาสตร์แผนงาน	

5)	พัฒนาการจัดการแหล่งทรัพยากรโดยสร้างกลไกและ 

	 กฎระเบียบการใช้ประโยชน์ในแหล่งทรัพยากรรวมถึง 

	 ส่งเสรมิศักยภาพการจดัการให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วเพือ่การ 

	 เรยีนรูผ่้านกระบวนการมส่ีวนร่วมตัง้แต่ต้นทางถงึปลายทาง	

6)	จัดท�าแผนป้องกันภัยพิบัติในพื้นที่อย่างเป็นระบบ	

7)	จัดท�าแผนเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากเกษตรและประมง	

8)	รวบรวมข้อมูลความรู้ภูมิปัญญาที่มีในชุมชน	

9)	ให้องค์กรครอบครัว	 สังคม	 และศาสนาเข้ามามีส่วนร่วม 

	 จัดการวัฒนธรรมของคนในพื้นที่	

10)	ส่งเสริมความรู้การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์	

11)	ส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ถูกต้องสอดคล้องตามหลัก 

	 ศาสนา(ฮาลาล)	

12)	ส่งเสริมการปลูกและบริโภคผักปลอดสารพิษและอาหาร 

	 ประจ�าถิ่น	

13)	ส่งเสริมสินค้าและอาหารปลอดภัย

14)	พัฒนากองทุนการเงินเพื่อสังคมต�าบลละงูCODI Annual Report 2015
รายงานประจ�าปี พอช. 2558
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 แผนพัฒนาท่ีอยู่อาศัยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เกิดการ 

จดัท�าข้อมลูฐานสมาชกิ	พัฒนากลุ่มออมทรัพย์		จัดท�าผงัชมุชน	

และจัดท�าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบทั้งเมืองใน

ระยะ	3	ปี	(2558	-	2560)	โดยมีแผนการท�างานเป็น	3	ระยะ	

ดงันี	้	ระยะที	่1	(ปี	พ.ศ.	2558)	จ�านวน	3	ชมุชน	กลุ่มผู้เดอืดร้อน	

258	ครัวเรือน	ประกอบด้วย	ชุมชนสมานมิตร	140	ครัวเรือน	

ชุมชนเจริญราษฎร์	68	ครัวเรือน	ชุมชนไผ่สีทอง		50	ครัวเรือน	

ระยะที่	2	(ปี	พ.ศ.	2559	)	จ�านวน	4	ชุมชน	กลุ่มผู้เดือดร้อน	

225	ครัวเรือน	ประกอบด้วย	ชุมชนตลาดท่าเสา	74	ครัวเรือน		

ชมุชนท่าอฐิบน	46	ครัวเรือน		ชมุชนธรรมาธปิไตย	93	ครวัเรอืน	

ชุมชนท่าอิฐล่าง	12	ครัวเรือน	และระยะที่	3	(ปี	พ.ศ.	2560	)	 

จ�านวน	 3	 ชุมชน	 กลุ่มผู้เดือดร้อน	 115	 ครัวเรือน	 ประกอบ

ด้วย		ชุมชนฤดีเปรม	38	ครัวเรือน	ชุมชนหนองผา	7	ครัวเรือน		

ชุมชนพาดวารี		70	ครัวเรือน		จะส่งผลให้ชุมชนเกิดการแก้ไข

ปัญหาอย่างเป็นระบบทัง้เมอืงและมคีวามัน่คงในการอยูอ่าศยั

 เตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อคน

ยากจนทีบ่กุรกุท่ีดนิสาธารณะจงัหวัดปทมุธาน ี“ปทมุธานี

โมเดล” มีการส�ารวจข้อมูลผู้เดือดร้อนรายครัวเรือน	 และ 

จับพิกัด	 GPS	 จ�านวน	 9	 ชุมชน	 1,060	 ครัวเรือน	 เปิดเวที

ประชาพิจารณ์เพื่อท�าความเข้าใจกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	

จ�านวน	364	ครัวเรือน	ณ	เทศบาลท่าโขลง	อ�าเภอคลองหลวง	

จงัหวดัปทมุธาน	ี	และมกีารลงนามบนัทกึความร่วมมอืระหว่าง 

หน่วยงาน	 9	 หน่วยงาน	 เพ่ือสร้างเจตนารมณ์ร่วมกันในการ

ด�าเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู ่อาศัยเพ่ือคนยากจน 

ที่บุกรุกที่ดินสาธารณะจังหวัดปทุมธานี	“ปทุมธานีโมเดล”
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 เตรียมความพร้อมจัดท�าแผนการพัฒนาที่อยู ่อาศัย

ชุมชนริมคลอง มีการส�ารวจข้อมูลชุมชนแออัดท่ีบุกรุกริม

คลองลาดพร้าว	และคลองเปรมประชากร	จ�านวน	66	ชุมชน	

9,981	 หลังคาเรือน	 โดยมีการหารือและประชุมร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร	 และผู้เกี่ยวข้องเพื่อประสานความร่วมมือ 

ในการด�าเนนิการ	ซึง่ได้มกีารประสานสถาบนัอุดมศกึษาจ�านวน	

8	แห่ง	ในการศึกษารูปแบบทีเ่หมาะสมในการอาศยัอยูร่มิคลอง		

พร้อมทั้งประชุมชี้แจงท�าความเข้าใจกับชุมชน	 จัดตั้งกลุ่ม 

ออมทรัพย์และสหกรณ์

 2.2 แผนพัฒนาจังหวัด
	 การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาคประชาชน

ระดับจังหวัด	 โดยมีการก�าหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน

และบางจังหวัดมีการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	ดังนี้

 จังหวัดล�าพูน	 มีประเด็นยุทธศาสตร์ในขับเคล่ือน	 คือ	 

(1)	การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง	(2)	ประชาธิปไตยชุมชน 

สู่การเมืองภาคพลเมืองที่เข้มแข็ง	(3)	พลเมืองล�าพูนใสสะอาด	 

และ	(4)	วถิคีรบูากบัการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	 

โดยสภาองค์กรชุมชนจังหวัดล�าพูนใช้	“วิถคีรูบาสู่สภาพลเมอืง”	 

ซึง่มเีป้าหมาย	“ชมุชนท้องถิน่มคีวามเข้มแขง็จดัการตนเองได้”	

ภายใต้ความหลากหลายของวถิชีวีติ	ภมูปัิญญาและวฒันธรรม 

ของแต่ละท้องถิน่	ซึง่ได้มกีารวเิคราะห์ปัญหาครอบคลมุในทกุมติ	ิ 

ทัง้ในส่วนท่ีเป็นจดุอ่อน	จดุแขง็ของต�าบล	เพ่ือจดัท�าแผนพฒันา 

ในพื้นที่	 46	ต�าบล	และผลักดันสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น	 โดยเกดิ 

ธรรมนญู	 3	 ลุม่น�า้สูธ่รรมนญูจงัหวดั	 ได้แก่	 ลุม่น�า้กวง	 ลุม่น�า้ทา 

และลุ่มน�้าลี้	 พร้อมทั้งได้เกิดการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน 

ร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

สาขาจงัหวดัล�าพนู (ปปช. จ.ล�าพนู)	 ผลักดันให้เกิดแนวคิด 
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การต่อต้านการคอรัปชั่นการทุจริตในชุมชน	 การเลือกตั้ง	

เพ่ือรองรับในสถานการณ์การปฏิรูป	 โดยใช้วิถีครูบา	 วิถีทาง

ธรรมชาติความเชื่อ-ความศรัทธาต่อ	 “ครูบา”	 มายึดเหนี่ยว

เพื่อเป็นตัวอย่างการต้านคอรัปช่ัน	 และเป็นการสร้างให้คนมี

จิตส�านึกในการด�าเนินชีวิตบนฐานของการพึ่งพาตนเอง	 และ

การยึดม่ัน	 ในการท�าคุณงามความดี	 สร้างให้เกิดแรงกระตุ้น

ในการมีส่วนร่วมในพลังการขับเคล่ือนงาน	 เพ่ือการป้องกัน

การทุจริต	 ตามแนวทาง“ธรรมนูญครูบา	 สู่สภาพลเมือง	 เพื่อ

ล�าพูนโปร่งใส	ไร้คอร์รัปชั่น”	ซึ่งได้มีการสนับสนุนงบประมาณ

ในการพัฒนาแกนน�าชุมชนเรื่องความโปร่งใสทางการเมือง		

และสานพลงัคนล�าพนู โดยก�าหนดเวท ี “มหกรรมชมุชนคน

ล�าพูนสู่การจัดการตนเอง” ร่วมกบัภาคีสมชัชาสขุภาพจังหวดั

ล�าพูน	เพือ่น�าเสนอภูมปัิญญาท้องถิน่ของเครือข่ายสภาองค์กร

ชมุชนทีมี่การรวมกลุม่จากธรรมชาตขิองชมุชน	ไม่ว่าจะเป็นวถิี

เกษตรกรรมยั่งยืน	ความมั่นคงทางอาหาร	ธนาคารเมล็ดพันธุ์	 

และวัฒนธรรมครูบาสู ่การจัดการตนเองของชาวลุ ่มน�้าลี้		 

ลุ่มน�้ากวง	 และลุ่มน�้าทา	 มีเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด

ตั้งสภาองค์กรชุมชนของแต่ละลุ่มน�้าให้ผู้เข้าร่วมได้ทราบถึง 

สภาพแวดล้อมที่ส ่งผลให้เกิดการรวมตัวของชุมชนตาม

สถานการณ์ในแต่ละพื้นที่	 และน�าธรรมนูญลุ่มน�้าน�าเสนอ 

ต่อผู้เข้ารับการคัดเลือกระดับจังหวัดเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัด

หรอืทีเ่รยีกว่า	สปช.	เพ่ือน�าปัญหาทีเ่กดิขึน้ของลุ่มน�า้เข้าสูก่าร

ปฏิรูปประเทศต่อไป

 จังหวัดสุโขทัย	 ประเด็นยุทธศาสตร์ในการขับเคล่ือน	 

คือ	 (1)	 สภาองค์กรชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน 

ประเด็น	 เช่ือมโยงและผลักดันระดับนโยบาย	 (2)	 พัฒนา	 

ยกระดับ	 และขยายผลพื้นที่ 	 ประเด็นงาน/ศูนย์เรียนรู ้ 

(3)	 การจัดการน�้าทั้งระบบอย่างยั่งยืน	 (4)	 ฟื้นฟูและอนุรักษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และ	(5)	พัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตชุมชน	 ซึ่งมีประเด็นร่วมของจังหวัดในการขับเคลื่อน	 

“การจัดการน�้าทั้งระบบของจังหวัดสุโขทัย”	 โดยใช้กลไกสภา

องค์กรชมุชนเป็นกลไกทีส่�าคญัในการขบัเคล่ือนงานระดบัพืน้ที	่

และมีประเด็นงานพัฒนาส�าคัญ	ได้แก่	การจัดสวัสดิการชมุชน	

การจดัการทรพัยากรธรรมชาต	ิและการพฒันาระบบข้อมลู		

 จังหวัดชัยนาท	 จัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่นสู ่การจัดการตนเอง	 จังหวัดชัยนาท	 ซึ่งมีประเด็น

ยุทธศาสตร์	คือ	(1)	ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม

สภาองค์กรชุมชนต�าบลทุกประเด็นงานให้เกิดความเข้มแข็ง 

ทุกระดับ	 (2)	 พัฒนาศักยภาพผู้น�าทุกระดับสู่ความเข้มแข็ง	

(3)	พัฒนาศักยภาพทีมงานความเข้าใจให้ถ่ายทอดและสื่อสาร

การขับเคลื่อนงานได้	 (4)	 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล	และ	(5)	ยกระดับการพัฒนา

ผลักดันการเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนสู ่จังหวัดจัดการ

ตนเอง	 ซึ่งได้มีการเชื่อมโยงและประสานแผนงานกับหน่วย

งานในระดบัจงัหวดัในการสนบัสนนุแผนงานของขบวนองค์กร

ชุมชน	ดังนี้

 - องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัชยันาท ให้การสนบัสนนุการ 

	 	 พัฒนาแกนน�าเพื่อน�าสู ่ประชาธิปไตย	 (งบประมาณ	

150,000	 บาท)	 ซึ่งเป็นการพัฒนาขบวนชุมชนให้เท่า

ทันสถานการณ์การปฏิรูปประเทศจากฐานรากในระดับ

จงัหวัด	อ�าเภอ	และต�าบล	ก่อให้เกิดผู้น�าในขบวนเพ่ิมขึน้	 

แยกเป็น	 นักวิเคราะห์	 (นักคิด	 คิดแผนยุทธศาสตร์	 
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คิดเชิงกลยุทธ์)	นักรบ	(น�าแผนมาแปลงสู่การปฏิบัติเชิง

พื้นที่และเชิงประเด็นที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ชุมชนด้วยการจัดการเชิงระบบ)	 นักปลุกระดม	 (จัดเวที

เช่ือมโยงกลุ่มคนให้ตื่นตัว)	 นักการฑูต	 (ผู้ประสานงาน

ที่เก่งและท�าได้ดี)	 นักสื่อสาร	 (ประชาสัมพันธ์งานให ้

คนภายนอกรู้)		จ�านวน	54	สภา	ๆ	ละ	2	คน	จาก	5	นัก	 

รวมได้แกนน�าเพ่ิม	 540	 	 คน	 ระดับอ�าเภอ	 8	 อ�าเภอ	 

5	นัก	ๆ 	ละ	2	คน	รวม	80	คน	และระดับจังหวัด	5	นัก	ๆ 		

ละ	2	คน	รวม	10	คน	รวมผู้น�าได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ผ่านการปฏิบัติ	รวมจ�านวน	630	คน

 - ส�านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัด 

  ชัยนาท	 เป็นการเชื่อมโยงแผนการพัฒนาศักยภาพ 

	 	 คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับอ�าเภอ	 

 	 8	อ�าเภอ	โดยชมุชนบรหิารจดัการงบประมาณและโครงการ

 จังหวดัสระแก้ว มีประเด็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน	 

คือ	 (1)	 การกระจายอ�านาจให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง		 

โดยใช้พ้ืนที่ชุมชนเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนด้วยสภา 

องค์กรชุมชนต�าบล	 การสร้างและพัฒนาพลเมืองทุกระดับ	 

สร้างพลังพลเมืองด้วยสมัชชาพลเมือง	 และขับเคลื่อน 

การปฏิรูปประเทศ	 (2)	 สร้างความมั่นคงให้กับชุมชนท้องถิ่น 

โดยการปกป้องแหล่งผลิตอาหาร	 สร้างเศรษฐกิจและทุน 

สัมมาชีพในชุมชน	 การจัดการแก้ไขปัญหาที่ดินท�ากิน	 และ 

ที่อยู่อาศัยในชุมชน	และสิ่งแวดล้อมที่ดี	(3)	การจัดการข้อมูล 

ทกุมติเิพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื	และ	(4)	ชมุชนท้องถ่ินมีความพร้อม

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 นอกจากนี้ได้มีการก�าหนดแนวทาง 

การเคลื่อนงานพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 โดยเกิดความ 

ร่วมมือระหว่างภาคีท้องถิ่นกับเครือข่ายองค์กรชุมชนในการ 

จัดท�าข้อมูลเพื่อการวางแผนระดับต�าบลในพื้นที่	 18	 ต�าบล	 

ซึ่งมีกระบวนการส�ารวจข้อมูลครัวเรือน	 จัดท�าข้อมูลกลาง	 

ผงัชมุชนทกุมติ	ิภายใต้โครงการความร่วมมอืพัฒนาฐานข้อมลู 

และวางแผนแบบมส่ีวนร่วม	"สร้างสระแก้วเมอืงแห่งความสขุ  4 ด"ี  

(คนดี	 สุขภาพดี	 รายได้ดี	 ส่ิงแวดล้อมดี)	 ตามวิถีพอเพียง	 

เพื่อให้หมู่บ้าน/ต�าบลมีฐานข้อมูลในการจัดท�าแผนพัฒนาสู่ 

การมีคุณภาพชีวติทีด่ตีามวถิพีอเพยีง	คอืการมภีมูคุ้ิมกันต่อการ

เปลี่ยนแปลงแบบมีส่วนร่วม

 จังหวัดสตูล	 เกิดการพัฒนาแผนจังหวัดของขบวนชุมชน

และพลเมืองในจังหวัด	 โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์	 คือ	 (1)	

สนับสนุนการท่องเท่ียวชุมชนที่สอดคล้องกับทรัพยากรและ

วิถีวัฒนธรรมชุมชน	 (2)	 พัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่คนในชุมชน

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม	 (3)	 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่ดิน

ท�ากินให้แก่คนจนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	 (4)	 พัฒนาระบบ

สวัสดิการชุมชนให้ครอบคลุมทุกด้านทุกระดับ	(5)	การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมและยั่งยืน	 (6)	

ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น	 และ	 (7)	

สนบัสนนุการพฒันากลุม่องค์กรชมุชนให้เข้มแขง็และพึง่ตนเอง

ได้	โดยมกีารเช่ือมโยงประเดน็ยุทธศาสตร์กับแผนพัฒนาจังหวัด

และแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	

 จังหวัดพังงา	เกดิแผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั	(พงังา 

แห่งความสุข)	 โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์	 คือ	 (1)	 สนับสนุน

การเข้าถึงสวัสดิการและสิทธิชุมชนอย่างเป็นธรรม	(2)	พัฒนา 

ความร่วมมือสร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	ที่อยู่อาศัย 

ทีด่นิท�ากนิและภยัพบิตั	ิ(3)	ประสานหน่วยงานและภาค	ีเช่ือมโยง 

ทรัพยากรด้านต่างๆ	 เพ่ือการพัฒนาอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม 

และยั่งยืน	 และ	 (4)	 สร้างกระบวนการเรียนรู ้และพัฒนา 

การเมืองภาคพลเมือง	 โดยมีการประสานความร่วมมือกับ 

หน่วยงานและภาคีพัฒนา	 เช่น	 การเชื่อมโยงแผนงานการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และการจัดการ

ภัยพิบัติกับหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

พังงา	 และบูรณาการแผนงานร่วมกับพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา	 ในการพัฒนากองทุนสวัสดิการ

ต�าบล	และการพฒันาศกัยภาพแกนน�าคนท�างานในการบรหิาร

จัดการที่ดี

 จังหวัดปทุมธาน	ีจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่นเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดปทุมธานีสร้าง 

การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมุ่งสู่“ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง”		

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์	คือ	(1)	ส่งเสริมการเชื่อมโยงกองทุน

ระดบัต�าบลสู่ระดบัจงัหวัด		(2)	การแก้ไขปัญหาทีอ่ยูอ่าศยัและ

ทีด่นิท�ากนิชนบท		(3)	การป้องกันรกัษาพืน้ทีภ่าคเกษตรกรรม	

(4)	การพฒันาศกัยภาพเยาวชนคนรุน่ใหม่	และ	(5)	การพฒันา 

ระบบข้อมลูและการสือ่สาร/ประชาสมัพนัธ์	โดยมีการทบทวน

เป้าหมาย	 ยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อเชื่อมโยงกับองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดในปี	 2559	 และมีเวทีสาธารณะในการ

เชื่อมโยงทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 

ในพ้ืนที่	 ซึ่งได้มีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกของชุมชนริมคลอง

และพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี	 มีการลงนาม

บันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน	9	หน่วยงาน	เพื่อสร้าง
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เจตนารมณ์ร่วมกนัในการด�าเนนิงานโครงการแก้ไขปัญหาทีอ่ยู่

อาศัยเพื่อคนยากจนท่ีบุกรุกที่ดินสาธารณะจังหวัดปทุมธาน	ี

“ปทุมธานีโมเดล”	 ตามแผนงานแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพ่ือ

รองรับนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาบุกรุกคลองตาม

มาตรการจัดระเบียบแก้ไขปัญหาชุมชนแออดัและการก่อสร้าง

ทีอ่ยูอ่าศยัรกุล�า้ล�าคลองและการระบายน�า้

 จงัหวดัสมทุรสงคราม จดัท�าแผนยทุธศาสตร์สูก่ารจดัการ 

ตนเองของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม	 ซึ่งม ี

ประเด็นยุทธศาสตร์	คือ	 (1)	สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับ 

แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม	 รวมทั้งพัฒนาฟื้นฟู	 

และอนุรักษ์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน	 (2)	 เป็นแหล่งสร้างคุณค่า	 

และมลูค่าเพิม่ให้กบัผลผลิตทางเกษตรและประมง	สร้างห่วงโซ 

อปุทาน	(Supply	chain)	รวมทัง้สร้างและขยายโอกาสทางการ 

ตลาดได้	(3)	คณุภาพชวีติทีด่	ีมีคุณธรรมน�าความรู้สู่การด�ารงชวีติ 

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 (4)	 สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน

ของบุคลากร	 ระบบสาธารณูปโภค	 สิ่งอ�านวยความสะดวก

และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน	 (5)	 สร้างและยกระดับคุณค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตและ

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของภาคพาณิชยกรรมที่เน้นธรรมาภิบาล 

และความรบัผดิชอบต่อสงัคม	และ	(6)	สร้างความสมดลุระบบ 

นิเวศ	 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แบบการมีส่วนร่วม

 จังหวัดสุรินทร์	 เกิดการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์

จังหวัดสุรินทร์	 “พลังพลเมืองสุรินทร์	 จัดการตนเองสู่ความ 

อยูด่มีสีขุ	กนิอิม่	นอนอุน่ทนุม	ีหนีล้ด”	และมปีระเดน็ยทุธศาสตร์	 

คือ	(1)	ส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัยอย่างเพียงพอและ

การสร้างความภาคภมูใิจในชมุชนท้องถิน่	(2)	สร้างความอบอุน่	

ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและสุขภาพของครอบครัว	(3)	

พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมของชุมชนท้องถิ่น		และ	(4)	ลด

ค่าใช้จ่ายและหนีส้นิของครอบครวั		โดยมกีารจดัท�าแผนพฒันา

คุณภาพชีวิตคนสุรินทร์	อยู่ดีมีสุข	กินอิ่ม	นอนอุ่น	ทุนมี	หนี้ลด		

ระดับต�าบล	อ�าเภอ	และจังหวัด	158	ต�าบล	17	อ�าเภอ	มีพื้นที่

รปูธรรมเรยีนรูล้กัษณะเด่นทีแ่ตกต่างกนัตามบริบทพ้ืนที	่	ซึง่มี

เนื้อหาส�าคัญ	คือ		

“กนิอิม่”

อาหารปลอดภัย/ตลาดชุมชน	 (ตลาดเขียว)	 เกษตร

อนิทรย์ี	/ป่าสมนุไพร	แหล่งน�า้สะอาด		ปลูกผกัสวนครวั

“นอนอุน่”

ชุมชนน่าอยู่สุขภาพแข็งแรง		มีความปลอดภัยดูแลคน

ทุกวัยไม่ทอดทิ้งกัน	 มีความรักสามัคคีช่วยเหลือกัน/

ประชาธิปไตยชุมชน

“ทนุม”ี

กองทนุพฒันาชมุชน	การพัฒนาอาชพี	มกีารออมทรพัย์		

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่า

“หนีล้ด”

พัฒนาอาชีพ	ลดต้นทุนการผลิต	ลดรายจ่ายครัวเรือน		

ท�าบญัชคีรวัเรอืน		ผลติปุย๋ใช้เอง	ปุย๋ชวีภาพ		ใช้กองทนุ

ปลดหนี้นอกระบบ	ท�าทะเบียนครอบครัวต้นแบบการ

แก้หนี้

ทั้งนี้ได้มีการเชื่อมโยงแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกับองค์การ

บรหิารส่วนจงัหวดั	ในการสนบัสนนุงบประมาณขบัเคลือ่นงาน

ตามยุทธศาสตร์และแผนงานที่ก�าหนด

 จังหวัดอุดรธานี เกิดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่น	 ระยะ	3	ปี	 	 (พ.ศ.	 2558	 -	2560)	ภายใต้วิสัยทัศน์	 

“อุดรธานีนครแห่งความสุข สู่การจัดการตนเอง”	 ซึ่งเป็น 

ทิศทางร่วมในการขับเคลื่อนงานพัฒนาของชุมชนท้องถิ่นของ

ขบวนองค์กรชุมชนและเชื่อมโยงบูรณาการความร่วมมือกับ

หน่วยงานและภาคีพัฒนา	 โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ส�าคัญใน

การขับเคลื่อน	คือ		(1)	การส่งเสริมระบบการผลิตแบบเกษตร

ยั่งยืน	 เกษตรอินทรีย	์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต	 เพิ่มรายได้และ

สร้างความมั่นคงทางอาหาร		(2)	การพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการน�้า	 ทั้งเพื่อการอุปโภค	บริโภค	 และการท�าการเกษตร		

(3)	การฟ้ืนฟ	ูอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต	ิและรกัษาสิง่แวดล้อม	

โดยชุมชนท้องถิ่น	 (4)	 การส่งเสริมการพัฒนาความเข้มแข็ง

ของครอบครัวและชุมชน	 เพ่ือป้องกันปัญหา	 และผลกระทบ

ทางสังคม		(5)	การเสริมสร้างจิตส�านึกความเป็นพลเมือง	และ

พัฒนาศักยภาพแกนน�าขับเคล่ือนงานพัฒนา	 รวมถึงเยาวชน

คนรุ่นใหม่

รายงานประจำาปี 2558 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)58



 จังหวัดยโสธร เป็นการขับเคลื่อนจังหวัดยโสธรสู่เมือง 

เกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิต		ภายใต้ยุทธศาสตร์	“ยโสธรเมืองแห่ง 

วิถีอีสาน	 เกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่สากล” และมีประเด็น

ยทุธศาสตร์	คือ	(1)	สนบัสนนุการพัฒนาความเข้มแขง็ของพืน้ที ่

ปฏิบัติการระดับต�าบล	(2)	สนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็ง 

ขบวนองค์กรชุมชนระดับจังหวัด	 (3)	 ผลักดันแนวทางการ 

พัฒนาโดยภาคประชาชน/ชุมชนท้องถ่ิน	 และ	 (4)	 สนับสนุน 

การศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการสร้างกองทุน 

เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ยโสธรได้มีการน�าแผนงานบางภารกจิของขบวนองค์กรชุมชน 

จังหวดัยโสธรบรรจเุป็นแผนงาน/โครงการระยะ	3	ปี		(พ.ศ.	2557	-	 

พ.ศ.	2560)

3. ข้อมูลสารสนเทศสู่องค์ความรู้
 และการสื่อสาร

ชุมชนท้องถ่ินเป็นเจ้าของและใช้ข้อมูลในการท�างานพัฒนา		

สามารถจดัการความรู้จากการปฏบิตัแิละความรูจ้ากภายนอก

เป็นองค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่สามารถใช้ใน

การขยายผลงานพัฒนาที่ครอบคลุมกว้างขวางขึ้น	 ชุมชนท้อง

ถิ่นและภาคีพัฒนาสามารถเข้าถึง	 และเลือกใช้ความรู้และ

เทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม

 3.1 ระบบข้อมูลและสารสนเทศ
		การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 (GIS)	 โดย 

เช่ือมโยงกับระบบรายงานเชิงบริหาร	 เพ่ือยกระดับการแสดง

ผลข้อมลูการด�าเนนิงานประเดน็การพัฒนา	ในรปูแบบเชงิพืน้ที่

และเชงิพิกัด	สามารถทบัซ้อนกบัฐานข้อมูลภูมศิาสตร์อืน่ๆ	เช่น	

พืน้ทีแ่หล่งน�า้	พืน้ทีป่่า	การใช้ประโยชน์ทีด่นิ	เพือ่สนบัสนุนการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ	 และใช้แหล่งข้อมูลจากระบบ

สารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร	(EIS)	แสดง

บนแผนที่ของ	google	
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	การพัฒนาระบบข้อมูลบูรณาการงานพ้ืนท่ีงานพัฒนา	 (Area	 Interop)	 โดย 

บูรณาการข้อมูลสภาองค์กรชุมชน	 สวัสดิการชุมชน	 บ้านมั่งคง	 และที่ดินท�ากิน	 

ทัง้ด้านงานพฒันาและงบประมาณ	ส่งผลให้มรีายงานการพัฒนาต�าบล	พร้อมทัง้ได้มี 

การอบรมพฒันาทกัษะเจ้าหน้าท่ี	และกองเลขานกุารจังหวัดและงานประเดน็	496	คน		

ส่งผลให้เจ้าหน้าทีแ่ละแกนน�ามทีกัษะและศกัยภาพในการพฒัาระบบข้อมลูน�าสูก่าร

ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยมีฐานข้อมูลรองรับการประโยชน์อย่างเป็นระบบบ	

	การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจส�าหรับผู ้บริหาร  

(Executive	 Information	 System	 :	 EIS)	 ต่อเนื่องและด�าเนินการพัฒนาระบบ

รายงานเชิงพื้นท่ี	 (GIS)	 โดยเชื่อมโยงกับระบบรายงานเชิงบริหาร	 เพื่อยกระดับการ

แสดงผลข้อมูลการด�าเนินงานประเด็นการพัฒนาในรูปแบบเชิงพื้นที่และเชิงพิกัด	

สามารถทับซ้อนกับฐานข้อมูลภูมิศาสตร์อื่นๆ	 เช่น	 พื้นที่แหล่งน�้า	 พ้ืนที่ป่า	 การใช้

ประโยชน์ทีด่นิ	เพือ่สนบัสนนุการวเิคราะห์ข้อมลูเชงิเปรียบเทยีบ	และใช้แหล่งข้อมูล

จากระบบสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุการตดัสินใจของผู้บรหิาร	(EIS)		เพือ่ให้เกดิความ

สะดวกในการใช้งาน  มผีูใ้ช้งานรายงานต่างๆ	มากขึน้		เพิม่ขึน้จากเดมิปี	2557	จ�านวน	

407	ครั้งต่อเดือน	ปี	2558	เพิ่มเป็น	1,092	ต่อเดือน	หรือ	ร้อยละ	168.30

	ประสานความร่วมมอืร่วมกบัส�านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ	

(องค์การมหาชน)	ในเรือ่งแผนทีแ่ละฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์	(GIS)	

ในระดับชุมชน	โดยเฉพาะเรื่องงานประเด็นที่ดินชนบท

ระบบข้อมูลชุมชนพื้นที่จัดการตนเองของเครือข่ายองค์กรชุมชน	จ.สระแก้ว	 

โดยเกดิการความร่วมมอืระหว่างภาคท้ีองถิน่กบัเครอืข่ายองค์กรชมุชนในการ 

จดัท�าข้อมูลเพือ่การวางแผนระดบัต�าบลในพืน้ที	่18	ต�าบล	ซึง่มกีระบวนการ

ส�ารวจข้อมูลครัวเรือน	 จัดท�าข้อมูลกลาง	 ผังชุมชนทุกมิติ	 ภายใต้โครงการ 

ความร่วมมือพัฒนาฐานข้อมูลและวางแผนแบบมีส่วนร่วมสร้างสระแก้ว 

เมืองแห่งความสุข	4	ดี	(คนดี	สุขภาพดี	รายได้ดี	สิ่งแวดล้อมดี)	วิถีพอเพียง	

เพื่อให้หมู่บ้าน/ต�าบล	 มีฐานข้อมูลในการจัดท�าแผนพัฒนาสู่การมีคุณภาพ

ชีวติท่ีดี	ตามวถีิพอเพยีง	คอืการมภีมูคิุม้กันต่อการเปล่ียนแปลงแบบมส่ีวนร่วม

 3.2 การจัดการความรู้
	 การพัฒนาชุดองค์ความรู้จากการกระบวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมการ 

จัดกระบวนการถอดบทเรียนและองค์ความรู้ในประเด็นต่างๆ	 ในพื้นที่	 ก่อให้เกิด 

ชุดองค์ความรู้พ้ืนที่รูปธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนระดับต�าบล	 148	 

ชุดความรู้	ชุดความรู้การพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดของภาคประชาชน	11	ชุดความรู้	 

และชุดองค์ความรูรู้ปธรรม	15	กรณใีนเนือ้หาพลงัองค์การชมุชนขับเคลือ่นเศรษฐกจิ

ฐานราก	เพื่อใช้เผยแพร่ในงานครบรอบ	15	ปีของสถาบันฯ			

	 นอกจากนี้	 มีการถอดบทเรียนการ 

ปฏบิติังานในพืน้ท่ีและการบรหิารจดัการ 

โครงการ	 ซึ่งเกิดการพัฒนาเป็นองค์

ความรู้ในการจัดการงานประเด็นต่างๆ		

เช่น	การแก้ปัญหาภัยพบิตั	ิการแก้ปัญหา 

ที่ ดิ นท� ากิ นและ ท่ีอยู ่ อ าศั ยชนบท	 

ข้อบญัญตัติ�าบล	และการยกระดบัเครอืข่าย 

องค์กรชุมชนจากอดีตสู่สังคมปัจจุบัน	

รวมทั้งชุดองค์ความรู้พื้นที่รูปธรรม	เช่น	

สถาบันการเงินชุมชนต�าบลวิหารแดง	

จังหวัดสระบุรี	 กองทุนสวัสดิการชุมชน

ต�าบลประดู่ยืน	 จังหวัดอุทัยธานี	 การ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล	

การท่องเที่ยวชุมชน	 และการพัฒนา

กองทุนชุมชนของสภาองค์กรชุมชน

ตาบลตันหยงโป	จ.สตูล	การจัดการที่อยู่

อาศัยของชุมชนในเทศบาลเมืองบางปู	

อ.ยะหริ่ง	 จ.ปัตตานี	 เป็นต้น	 รวมถึงชุด

ความรู้การบริหารโครงการแก้ไขปัญหา

ความเดอืดร้อนด้านทีอ่ยูอ่าศยัและทีด่นิ

ท�ากิน	 จ�านวน	2	ชุด	ประกอบด้วย	 1)	

บทเรยีนโครงการแก้ไขปัญหาความเดือด

ร้อนด้านทีอ่ยูอ่าศยัและทีด่นิท�ากนิ	และ	

2)	 โครงการยกระดับความรู้การพัฒนา

ที่ยั่งยืนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในพื้นท่ี	 5	

จังหวัดชายแดนภาคใต้	

รายงานประจำาปี 2558 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)60



 3.3 การสื่อสารประชาสัมพันธ์
	 การผลิตวิดทีศัน์	จ�านวน	13	เร่ือง	เช่น	กองทนุสวัสดกิารชุมชนกบัอุดมการณ์ 

ให้อย่างมคณุค่ารับอย่างมศีกัดิศ์รี	ปทุมธานโีมเดล	เกาะยาวน้อยเมอืงแห่งความสขุ	 

น่านโมเดลในการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยนื	 โรงไฟฟ้า 

ชีวมวล	ทางออกที่ต้องเป็นธรรมต่อชุมชน	และ	สวัสดิการถ้วนหน้าสู่การพัฒนา 

อย่างยัง่ยนืของคนพนม	เป็นต้น	รวมทัง้การผลติสือ่สิง่พมิพ์เพือ่สือ่สารสาธารณะ	 

3	 เร่ือง	 ได้แก่	 1)	 รัฐธรรมนูญจะท�าให้ประชาชนพลเมืองเปลี่ยนแปลงอย่างไร	 

2)	สมัชชาพลเมืองคืออะไรและมีแนวทางอย่างไร	และ	3)	 ชุมชนพลเมืองจะได้ 

อะไรจากรฐัธรรมนญูปี	2558	รวมถึงการสือ่สารสูส่าธารณะร่วมกับสถานโีทรทศัน์	 

Thai	 PBS	 ในการพัฒนาและด�าเนินการประสานงานการผลิตรายการโทรทัศน์ 

ในการจัดเวที	 “เสียงประชาชนเปลีย่นประเทศไทย” “จบัตาเส้นทางปฏริปู”	 และ	 

“รายการนกัข่าวพลเมอืง”	 เพื่อสื่อสารเรื่องราวของขบวนองค์กรชุมชนท้องถิ่น 

ผ่านกระบวนคดิและรูปธรรมชุมชนท้องถิน่จดัการตนเองสู่ข้อเสนอต่อการปฏริปู 

ประเทศไทย	และสื่อทีวีดิจิตอล	ช่อง	T	News	รวม	31	ตอน	รวมถึงการน�าเสนอ 

บทความพื้นที่รูปธรรมผ่านวารสารเนชั่นสุดสัปดาห์	ในคอลัมภ์	“พลเมอืงภวิฒัน์” 

ส่งผลให้งานของขบวนองค์กรชมุชนและรปูธรรมความส�าเรจ็ของชมุชนท้องถิน่ได้

รบัการส่ือสารสู่สาธารณะ	ก่อให้เกดิการรับรู้และขยายผลการพัฒนาชุมชนท้องถิน่
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เป็นการวางรากฐานการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความ 

เข้มแข็ง	 โดยการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของ 

คนท�างาน	 ครอบคลุมทั้งบุคลากร	 พอช.	 และผู ้น�าชุมชน 

ท้องถิ่น	 พร้อมท้ังเสริมสร้างขีดความสามารถของขบวน 

องค์กรชุมชน	 ซึ่งเป็นกลไกและแกนส�าคัญในการพัฒนา 

ชุมชนท้องถ่ินให้มีความรู้ความสามารถ	มคีณุธรรม	 จรยิธรรม	

และเท่าทันการเปลีย่นแปลง

 4.1 การพัฒนาผู้น�าและคนในขบวนองค์กร 
  ชุมชน

   1.) เวทีผู้น�าชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง	ร่วมกับ 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	

โดยส�านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน	 (ส�านัก	 3)	 ในการจัดเวที

ผู ้น�าชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง	 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู	้

ประสบการณ์จากพ้ืนที่รูปธรรมตามประเด็นงานต่างๆ	 และ 

ข้อเสนอในการขับเคลื่อนงานในประเด็นงานส�าคัญ	 ได้แก่	

ชุมชนท้องถ่ินจัดการตนเอง	 การจัดที่ดินท�ากิน	 สถาบันการ

เงินชุมชน		สิทธิพลเมือง		พลังงานชุมชน	และระบบเศรษฐกิจ

ชมุชน โดยมผีูแ้ทนองค์กรชมุชนระดบัพืน้ที	่11	ภาคๆ	ละ	2	คน	 

ซึง่มคีณุสมบตัคิวามเป็นผูน้�าหรอืคนรุน่ใหม่	และเป็นทีย่อมรบั		

สามารถเชื่อมโยงคน	 และงานในระดับภาคได้	 รวมทั้งผู้แทน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ซึ่งมีการจัดเวทีทุกวันพุธที่สอง 

ของทุกเดือนและได้มีการด�าเนินงานในช่วง	 1	 ปีที่ผ่านมา	

จ�านวน	6	ครั้ง		มีผู้เข้าร่วมจ�านวนทั้งสิ้น	900	คน

4. คุณภาพคนและความเข้มแข็งของขบวนองค์กรชุมชน
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   2.) โครงการอบรมผู้น�า-น�าการเปลี่ยนแปลง 

(Leadership for Change) ร่วมกับมูลนิธิสัมมาชีพ 

(Right	 Livel ihood	 Foundation)	 สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์	 ซึ่งได้ด�าเนินโครงการอบรมผู้น�า-น�าการ

เปลี่ยนแปลง	(Leadership	for	Change) รุ่นที่	5	และรุ่นที่	6	 

รุ่นละ	 120	 คน	 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย	 ผู้แทนขบวน

องค์กรชุมชน	 ผู้บริหารธุรกิจ	 องค์กรพัฒนาเอกชน	 ผู้แทน

หน่วยงานภาคี/เครือข่าย	 ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

แนวคิดด ้านการบริหารจัดการกับภาคเอกชน	 รวมทั้ง 

ภาคเอกชนได้เรียนรู้งานพัฒนาที่ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง	 ก่อให้เกิด

การรวมกลุ่มเพ่ือร่วมกันสร้างเสริมเศรษฐกิจฐานรากต�าบล

เกาะสาหร่าย		จังหวัดสตูล

   3.) ผูส้ือ่ข่าวชมุชน เป็นการพัฒนาศกัยภาพผูส้ือ่ข่าว 

ชุมชน	 179	 คน	 โดยมีการฝึกอบรมจัดท�า	 วิดีโอสั้น	 “1 Clip 

4 Chang”	มีนักสื่อสารชุมชน/ผู้สื่อข่าวชุมชนเข้าร่วม	จ�านวน	

50	 คน	 	 การจัดการความรู้เพ่ือการส่ือสาร	 (จับประเด็น,	 

ถอดบทเรยีน)	ผูเ้ข้าร่วม	30	คน		และการน�าเสนอข้อมลูข่าวสาร

งานพัฒนาของสถาบันฯ	และขบวนชมุชนในรูปแบบภาพ/ข่าว/

บทความ/รายการโทรทศัน์	และสือ่ใหม่	(online)	อย่างต่อเนือ่ง	

หลากหลาย	ซึง่ผู้ส่ือข่าวชุมชนสามารถท�าการส่ือสารในลกัษณะ

ของการเขยีนข่าว	ส่งผลงานและได้รับการเผยแพร่อย่างต่อเน่ือง	 

สม�่าเสมอ	50	คน	ปีละประมาณ	200	ข่าว/ปี	ผ่านช่องทางสื่อ

ของสถาบนัฯ		และกระบวนการสือ่สารระหว่างผูส้ือ่ข่าวชมุชน

ผ่านสื่อออนไลน์	และสื่อสาธารณะ
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 4.2 การพัฒนาศักยภาพแกนน�าและขบวน
  องค์กรชมุชนผ่านกจิกรรม/ประเดน็งาน 
  ต่างๆ ได้แก่

   1.) สวัสดิการชุมชน

			 พฒันาคณุภาพแกนน�าสวสัดกิารชมุชน เกดิการ 

สรุปผลการด�าเนินงาน	 ทบทวนเป้าหมาย	 ทบทวนกลไก	 

ทบทวนแผนงาน	 และกระบวนการ	 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค	 

และวิเคราะห์หน่วยงานภาคี	 ในการขับเคล่ือนงานสวัสดิการ 

ชมุชนในระดับจังหวดั	และระดบัภาค	ท�าให้แกนน�าสามารถน�า 

ข้อมลูทีไ่ด้จากการสรุปบทเรียน	ไปวางแผน	และปรับใช้ในการ 

ท�างานของกองทุนตนเองได้	 เกิดความรู้	 ความเข้าใจ	 และได ้

เรยีนรูก้ระบวนการอบรม	การเสรมิทกัษะ	เทคนคิ	เสรมิแนวคดิ 

ในการท�างานในด้านต่างๆ	เช่น	หลกัคดิสวสัดกิารชมุชน	หลักคดิ 

การบรหิารจดัการทีด่	ีการบรหิารข้อมลู	การตดิตามประเมนิผล	

เป็นต้น	ซึ่งแกนน�าที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพผ่านประเด็นงาน

ดงักล่าว	จ�านวน	3,465	คน	แยกเป็น	ผูน้�านกัยทุธศาสตร์	125	คน	 

นักจัดการความรู้	 340	 คน	 วิทยากรกระบวนการ	 827	 คน	 

นักปฏิบัติการด้านการจัดการ	 และข้อมูล	 140	 คน	 แกนน�า 

รุ่นใหม่	363	คน	และบุคคลทั่วไป	1,670	คน

			 พฒันาคณุภาพกองทนุสวสัดกิารชมุชน 1,520	 

ต�าบลใน	11	ภาค	โดยมีการติดตามสอบทานกองทุนสวัสดิการ 

ชุมชนเกณฑ์คุณภาพ	 ประกอบด้วย	 มีคณะกรรมการบริหาร 

กองทุนรับผิดชอบชัดเจน	 มีการจัดท�าระบบบัญชี/การเงิน 

กองทุน	 มีการจัดท�าระบบข้อมูลของกองทุน	 ก�าหนดระเบียบ 

ข้อบังคับหรือกติกาของกลุ ่มจากการเห็นพ้องของสมาชิก	 

มีการจัดท�าสรุปผลการด�าเนินงานและรายงานต่อสมาชิก/ 

สาธารณะ	มีการขยายฐานสมาชิกและครอบคลุมผู้ด้อยโอกาส  

และเกิดการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	 จ�านวน	 1,810	

กองทุน	 โดยมีสมาชิกครบปีท่ีได้รับการสมทบงบประมาณ	

จ�านวน	1,614,305	คน	งบประมาณรวม	499.50	ล้านบาท

   2.) สภาองค์กรชุมชน

			 พัฒนาแกนน�าสภาองค์กรชุมชน	 มีการสร้าง 

ความรู	้ความเข้าใจ	แนวคดิ	อดุมการณ์	พ.ร.บ.	สภาองค์กรชมุชน	 

รวมทั้งทักษะการท�างานในพ้ืนที่	 โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย	 

การวิเคราะห์สถานการณ์โลก	 ประเทศ	 พื้นที่ชุมชน	 จังหวัด 

และสถานการณ์ขบวนองค์กรชุมชน	 และความรู้ความเข้าใจ 
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บทบาทการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน	 ท�าให้แกนน�าเข้าใจ 

สถานการณ์	 วิธีการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย	 

ทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	สิ่งแวดล้อม	เกิดการเรียนรู้ 

เชิงปฎิบัติการ	 การสังเคราะห์ในสถานการณ์จริง	 รวมทั้งเกิด 

ความรู้ความเข้าใจเจตนารมณ์	อุดมการณ์	ทักษะกระบวนการ 

พฒันากจิการสภาองค์กรชมุชนตัง้แต่ระดบัต�าบล	จงัหวัด	และ

ภาคในการขับเคลือ่นกจิการสภาองค์กรชุมชนอย่างบรูณาการ	

ซึ่งมีแกนน�าเข้าร่วมการพัฒนา	จ�านวน	822	คน		

			 พัฒนาคุณภาพสภาองค์กรชุมชนต�าบล มีการ 

สร้างความเข้าใจกับพ้ืนที่ต�าบลเพ่ือจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน

ใหม่	ส่งผลให้เกิดการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนใหม่	490	ต�าบล	

สมาชิก	 7,092	 องค์กร	 13,755	 คน	 และพัฒนาคุณภาพ 

สภาองค์กรชุมชนต�าบลที่จัดตั้งแล้ว	 2,692	 ต�าบล	 และสอบ

ทานสถานะความคงอยูข่องสภาองค์กรชมุชนต�าบลทีจ่ดัต้ังแล้ว	

4,411	ต�าบล	พร้อมทั้งเกิดการประสานความร่วมมือระหว่าง

สภาองค์กรชุมชนกับสภาพัฒนาการเมือง	 เพ่ือร่วมขับเคลื่อน

สมัชชาพลเมือง/สภาพลเมืองระดับจังหวัด		มีการแลกเปลี่ยน

เรยีนรูแ้ละก�าหนดแนวทางการขบัเคลือ่นจงัหวดัน�าร่อง		จดัท�า 

ข้อเสนอและแถลงการณ์ร่วมต่อร่างรฐัธรรมนญูฉบบัใหม่	รวมถงึ 

ประสานความร่วมมือระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับกองทุน 

สิง่แวดล้อม	ในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	

ส่งผลให้เกิดการพัฒนาโครงการโดยสภาองค์กรชุมชนในการ

จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในระดบัพืน้ที	่อาทิ

เช่น	 จ.กาฬสินธุ์	 จ.ปราจีนบุรี	 และอ่าว	 ก.ไก่	 ใน	 4	 จังหวัด	

เป็นต้น
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   3.) ขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่

	 	 ผู้น�าเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	 7,784	 คน	 โดยเป็นการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างขบวนองค์กรชุมชน	 ผู้น�าชุมชนและภาคีพัฒนาจากการ 

เข้าร่วมเวทกีารปฎริปูประเทศ	ก่อให้เกดิการตืน่ตวัและรับรูส้ถานการณ์การเปลีย่นแปลง 

ต่างๆ	ทีจ่ะส่งผลต่อชมุชนท้องถิน่	ท�าให้ขบวนองค์กรชมุชนรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง

เกดิขึน้	พร้อมทัง้ได้การพัฒนาศักยภาพขบวนองค์กรชมุชนระดบัจงัหวัดในการบรหิาร

จัดการ	 เช่น	 การอบรมแกนน�าขบวนจังหวัดในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบน 

ทั้ง	8	จังหวัด	จ�านวน	40	คนในการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน	ซึ่งมีเนื้อหาส�าคัญ

ในการวิเคราะห์ปัญหาความยากจน	 การวิเคราะห์เศรษฐกิจและทุนชุมชน	 และ 

ฝึกปฏิบัติการในการจัดท�าแผนพัฒนาเศรฐกิจและทุนชุมชนในพ้ืนที่	 10	 ต�าบล	 

การประสานความร่วมมอืกบัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัชยันาทในการพฒันาแกนน�า 

เพื่อน�าไปสู่ประชาธิปไตย	 โดยมีผู้น�าได้รับการพัฒนาศักยภาพ	 จ�านวน	 630	 คน		 

ก่อให้เกิดผู้น�าในขบวนเพิ่มขึ้น	 ซึ่งมีความรู้ความสามารถและทักษะที่หลากหลาย		

เช่น		นกัวเิคราะห์	(นักคดิคดิแผนยทุธศาสตร์	คดิเชงิกลยทุธ์)	นกัรบ	(น�าแผนมาแปลง 

สู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนด้วย

การจัดการเชิงระบบ)	 นักปลุกระดม	 (จัดเวทีเชื่อมโยงกลุ่มคนให้ตื่นตัว)	 นักการฑูต	

(ผู้ปรานงานที่เก่งและท�าได้ดี)	และนักสื่อสาร	(ประชาสัมพันธ์งานให้คนภายนอกรู้)

 4.3 การพฒันาบคุลากร พอช.

	 	 1.)	 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนงานและหัวหน้างานในการ

บรหิารบคุลากรในหลกัสตูร	“HR	for	non	HR”	โดยมีผูเ้ข้าร่วม	จ�านวน	52	คน		ส่งผล 

ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความใจและทักษะในการบริหารบุคลากรเพ่ิมขึ้นใน

การปฏิบัติ	 พร้อมท้ังมีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตร	

4	หลักสูตร	ได้แก่	หลักสูตร	HR	Non	HR	หลักสูตร	Coaching	and	Feedback	

และหลักสูตรผู้น�าการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่	1	และรุ่นที่	2	 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ

พัฒนาและก�าหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในปี	2559	นอกจากนี้มีผู้ปฏิบัติงาน 

เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรต่าง	ๆ 	ของหน่วยงานภายนอก	จ�านวน	83	คน	ซึง่สามารถ

น�าความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
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 	 2.)	พฒันาศกัยภาพผูป้ฏิบติังาน	 

โดยการศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้

งานพัฒนาในบริบทพื้นที่ที่แตกต่างกัน 

ของส�านกังานภาค/ส่วนงาน	จ�านวน	6	ครัง้		 

เช่น	ส�านักงานภาคใต้กับส�านักงานภาค

เหนอืตอนล่าง	ส�านกังานภาคตะวนัออก 

เฉยีงเหนอืตอนใต้ร่วมศึกษาดงูานส�านกังาน 

ภาคใต้ตอนล่าง	 ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมเกิด

การพัฒนาตนเองจากการเรียนรู้พ้ืนที่

รปูธรรมต�าบลจดัการตนเองในบริบทท่ีมี 

ความแตกต่างกันของพ้ืนทีแ่ละประเดน็ 

ต่างๆ	เช่น	สวัสดิการ	สภาองค์กรชุมชน	 

ทีด่นิ	บ้านม่ันคง	รวมทัง้มกีารแลกเปลีย่น 

เรียนรู้ร่วมกันในหลักการ	 แนวคิดและ 

ทศันคตขิองการปฏิบติัการชมุชนแนวใหม่	 

ก่อให้เกิดการพัฒนาคนท�างานโดย

กระบวนการ	 “เรียนรู ้ท่ามกลางการ

ปฏิบัติการ”	(learning	by	doing)	ซึ่ง

มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการเรียนรู้จ�านวน		

130	คน

จากการแก้ปัญหาภัยพิบัติแผ่นดินไหว สู่การพัฒนา
กระบวนการท�างาน “ปฏิบัติการชุมชนแนวใหม่”

“ปฏิบัติการชุมชนแนวใหม่” เป็นผลการขับเคล่ือนงานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
แผ่นดินไหวใน	 จ.เชียงราย	 เมื่อวันที่	 5	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2557	 ซึ่งมีต�าบลที่ได้ 
รับความเสียหายจ�านวน	 40	 ต�าบล	 พอช.	 ขบวนองค์กรชุมชน	 ภาคประชาสังคม	 
และภาคีต่างๆ	 ในจังหวัด	 จึงต้องแสวงหาแนวร่วมในการ	 “ลงแขก”ช่วยกันจัดการ 
ปัญหาอย่างเร่งด่วน	 ซึ่งต่อมาได้เกิดการด�าเนินงานที่เป็นรูปธรรมเด่นชัดและ 

กระบวนการท�างานได้ถูกก�าหนดเป็นเคร่ืองมือในการท�างานเรียกว่า	 “วาวีโมเดล”  
เป็นต้นแบบในการขบัเคลือ่นงานแนวใหม่ทีใ่ช้เวลาระยะสัน้	ได้ผลงานตามเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้	 ผลดังกล่าวได้เกิดการขยายผลรูปแบบการท�างานทั้งในพื้นที่ขบวน 
จังหวัดและภาคอื่นๆ	 น�าไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่และ 
เชิงประเด็นที่หลากหลาย	 ไม่ได้เฉพาะเพียงเรื่องการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติหรือการ 
แก้ปัญหาเรื่องที่ดินท�ากินเท่านั้น	

น�ามาสู่การแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ประเด็นงานทั้งหมดของ	พอช.	 เพื่อจัด 
รปูแบบการท�างานใหม่ของเจ้าหน้าทีภ่ายใต้สภาวะข้อจ�ากัดด้านอตัราก�าลงัคน	 
ภารกิจงานประเด็น	 พื้นที่ท�างานกว้าง/ปริมาณมาก	 ซึ่งส่งผลต่อเรื่องปัญหา
คุณภาพงาน	 ทักษะการท�างานของเจ้าหน้าที่ที่แตกต่างกัน	 โดยเฉพาะ 
ในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ปฏิบัติการของตนเอง	 ท�าให้การท�างานเป็นแบบบริหาร
โครงการมากกว่าการท�างานบริหารเชิงขบวนและงานขาดคุณภาพ	จึงได้มี
การออกแบบ	“ปฏบิตักิารชุมชนแนวใหม่”	โดยมหีลกัการและผลลพัธ์ส�าคญัที่
ต้องการให้เกิดขึน้ภายใต้กระบวนการท�างาน“ปฏบัิตกิารชมุชนแนวใหม่”	คอื	

	กรณีเป็นงานเร่งด่วน	 เป็นงานที่ต้องทุ่มเททรัพยากร	 จะเปลี่ยนวิธีการ 
	 ท�างานเป็นแบบทีมลงไปพร้อมกันในพื้นที่เดียว	 รวมทีมทั้งหมดทั้งทีม 
	 ปฏบิตักิารชุมชนและทมีสนบัสนนุ	มเีป้าหมายทีชั่ดเจนว่าจะลงไปเปลีย่น 
	 อะไร	แต่ละคนจะมีภารกิจที่ชัดเจนว่าใครจะท�าอะไร	

	ทมีใหม่		ทกุคนจะมภีารกจิมากขึน้	ระบบเดมิ	1	คน	1	จงัหวดั	ทีผ่่านมาต่างคน 
 กต่็างท�า	ลงระดบัจงัหวดั/พืน้ทีน้่อยใช้ระยะเวลายาวนาน	แต่แบบใหม่จะรวม 
	 เป็นทมี	ใช้ระยะเวลาสัน้	ลงปฏบิตักิารถงึต�าบล	ท�างานทุกชิน้ในคราวเดยีว	 
	 บรหิารโครงการและพฒันาขบวน	ทกุคนมภีารกจิหลกั	ออกแบบก่อนลงพืน้ที	่

จากการท�างานก่อให้เกิดผล	ดังนี้	

	เกิดการออกแบบกระบวนการท�างานและจัดปรับทีมในการท�างาน

	เกิดการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ได้เป้าหมายชัดเจน	 งานเป็นรูปธรรม		 
	 มีการสื่อสารเนื้องานและมีการจัดการความรู้ควบคู่กระบวนการท�างาน	

	เป็นการเปลีย่นวธิที�างาน	 โดยใช้รปูแบบรวมทีม	ทัง้เจ้าหน้าทีท่ัง้เก่าและใหม่	 
 แกนน�าขบวนจงัหวดั	ชาวบ้าน	ทีล่งมอืปฏบิตักิารด้วยกนั	“learning	by	doing”	

	เกิดการหมุนเวียนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่แต่ละภาค	 เช่น	 ภาคใต้- 
	 ภาคตะวันออก	เรียนรู้วิธีการท�างานกับทีมภาคเหนือ	เป็นต้น	
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5. พลังเครือข่ายภาคีพัฒนาขับเคลื่อนนโยบาย  
 สาธารณะเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

เป็นการจัดความสัมพันธ์การท�างานร่วมระหว่างขบวนองค์กรชุมชน	 พอช.	 และ

ภาคีพัฒนาในการหนุนเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินและการผลักดันเชิงนโยบาย

สาธารณะ	โดยมีรูปแบบความร่วมมือในลักษณะต่างๆ		ดังนี้

  5.1 การพัฒนากลไกและพื้นที่รูปธรรมความร่วมมือ

   1.) การบรูณาการแก้ปัญหาท่ีดินร่วมระหว่างหน่วยงานในพืน้ทีจ่งัหวดั 

แม่ฮ่องสอน	 ระหว่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 (องค์การมหาชน)	 ส�านักงาน

สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ	 โดยส�านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน	 (ส�านัก	 3)		 

ผูว่้าราชการจงัหวดัแม่ฮ่องสอนและผู้แทนขบวนองค์กรชุมชน	ผูแ้ทนภาคประชาสงัคม	 

ผู้แทนท้องที่	และผู้แทนท้องถิ่น	 เพื่อร่วมมือการปฏิบัติการระดับพื้นที่	ส่งผลให้เกิด 

กลไก	 “คณะกรรมการอ�านวยการขับเคลื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอน”	 มีบทบาทหน้าที ่

ในการก�าหนดเป้าหมาย	 ยุทธศาสตร์การท�างาน	 อ�านวยการ	 ควบคุม	 ก�ากับ	 ดูแล 

การขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนน่าอยู่	ตลอดจนติดตามประเมินผล 

การด�าเนนิการขบัเคล่ือนการพัฒนา	พร้อมทัง้	ได้มบัีนทกึข้อตกลงความร่วมมอื	(MOU)	

การขับเคลื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่าอยู่ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน	 เพ่ือขับเคล่ือน 

ระบบการจัดการจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่าอยู่	 โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งและเป็นฐาน 

ในการพัฒนา	 โดยภายใต้คณะกรรมการชุดดังกล่าวน�าไปสู่การจัดกลไกคณะท�างาน

ขับเคลื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่าอยู่จ�านวน	 4	 คณะ	ประกอบด้วย	 1)	 คณะท�างาน

ด้านการจัดการที่ดินเพื่อความมั่นคง

ทางอาหารและอาชีพ	 2)	 คณะท�างาน

ด้านการป้องกันสุขภาพจากปัญหาไฟ

ป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน	 3)	 คณะ

ท�างานด้านการเพ่ิมพื้นที่ป่าเพื่อการ

เสริมสร้างสุขภาวะชุมชน	และ	4)	คณะ

ท�างานด้านการแก้ไขปัญหาขยะแบบ

บูรณาการ	 เกิดการจัดท�าข้อมูลระดับ

ต�าบล	จ�านวน	5	พื้นที่	ได้แก่	1)	ต�าบล

ห้วยปูลิง	อ�าเภอเมือง	2)	ต�าบลปางหมู	

อ�าเภอเมอืง	3)	ต�าบลแม่ฮ้ี		อ�าเภอปาย	4)	

ต�าบลแม่กิ	๊	อ�าเภอขมุยวม	และ	5)	ต�าบล

ท่าผาปุ้ม	 อ�าเภอแม่ลาน้อย	 เพื่อน�าไป

ใช้ประโยชน์ในวางแผนการจัดการที่ดิน

และทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่	 ที่จะ

น�าไปสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหาร

อย่างยั่งยืน		รวมถึงมีการจัดเวทีสัมมนา

การจัดการที่ดินเพื่อความมั่นคงทาง

อาหารและอาชีพ	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	

เพื่อเป็นการเผยแพร่และขยายผลให้กับ

พื้นที่อื่นต่อไป

บทบาท พอช. ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่าอยู่ 
(การสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการแก้ไขปัญหาที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัย) 
ภายใต้แนวคิดว่าจะท�าอย่างไรจะให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการที่ดินได้อย่าง

เป็นธรรมยั่งยืน และมั่นคงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

ทัง้นีก้ารจดัการทีด่นิทัง้ระบบจะน�าไปสู่การแก้ไขปัญหา 

ลดการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่ม โดยต้องมีการวางแนวทาง

ไม่ให้เกดิความเหลือ่มล�า้ของทีด่นิ และยดึวถิชีวีติของ

ชาวบ้านเป็นตัวตั้ง ลดการบุกรุกป่า	 ท�าแนวเขตป่า

อนุรักษ์/ป่าสงวน/อุทยานฯ	ให้มีความชัดเจน	มีระบบ 

การจดัการทีท่�าให้เกดิความม่ันคง	 มีฐานข้อมูลทีส่ามารถ 

น�าไปวิเคราะห์/วางแผน/พัฒนาพื้นที่ในต�าบล	 โดย

ประชาชนต้องก�าหนดขอบเขตร่วมกัน	 มีการเข้าถึง 

ระบบข้อมลู/กฎหมาย/กฎกตกิาชมุชน	รวมทัง้หน่วยงาน 

ร่วมกันหาทางออก	 อีกทั้งมีแผนพัฒนาต�าบลด้านการ

จดัการทีด่นิและทรพัยากรในต�าบลนัน้ๆ	และสนบัสนนุ

การรับรองข้อมูลร่วมกับชุมชน	 ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัด	 

คือ	 ความเชื่อและความคิดของคนแม่ฮ่องสอน	 ที่ว่า	

“คนแม่ฮ่องสอนจดัการตนเองได้” โดยการด�าเนนิงาน 

ที่ผ่านมาก่อให้เกิดความเข้าใจในการจัดการท่ีดิน 

แนวใหม่ในพื้นที่	30	ต�าบล	เกิดการจัดท�าข้อมูลที่ดิน 

ใน	22	ต�าบล	ซึง่ได้มกีารรวบรวมข้อมลูทีด่นิ	เพือ่เสนอ

ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน	 จ�านวน	 6	 ต�าบล	

และเกิดการประกาศข้อบัญญัติต�าบลในพ้ืนที่ต�าาบล

ท่าผาปุ้ม				
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   2.) การส่งเสรมิการพฒันาระบบสวสัดกิารชมุชน 

สูก่ารพัฒนาชมุชนท้องถ่ินอย่างบรูณาการ ระหว่างเครือข่าย 

สวัสดิการชุมชน	 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์	 ป๋วย	 อึ๊งภากรณ	์		

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์		สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน	(องค์การ

มหาชน)		ศนูย์คณุธรรม	(องค์การมหาชน)		โดยได้เริม่โครงการ

มอบรางวัลองค์กรสวัสดิการชุมชน	:		ผู้สรรค์สร้างความมั่นคง

ของมนุษย์ตามแนวคิดของศาสตราจารย์	ดร.ป๋วย		อึ๊งภากรณ์		

“คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึง

เชิงตะกอน” โดยการมอบรางวัลมีวัตถุประสงค์	 เพื่อยกย่อง	

เชิดชูกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ด�าเนินงานช่วยเหลือ	 ดูแล

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างโดดเด่นในด้านต่างๆ	 เสริม

สร้างความเข้มแขง็ของเครือข่ายและกองทนุสวสัดกิารในพืน้ที	่		

ซึง่เป็นการเสรมิกระบวนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคณุภาพของบรกิาร	

และขยายผลกองทนุให้เกดิขึน้ครอบคลุมทัว่ประเทศ	กระตุน้ให้

รัฐบาล	 ภาคเอกชน	 และสังคมตระหนักถึงคุณค่าของแนวคิด

เร่ือง	 “คุณภาพชีวิตปฏิทินแห่งความหวัง	 :	 จากครรภ์มารดา

ถึงเชิงตะกอน”	 และน�าไปสู่การพัฒนานโยบาย	 ระบบปฏิบัติ

การด้านสวัสดิการให้ประชาชนและชุมชนเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง 

เหมาะสม	
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   3.) การพฒันาชมุชนด้วยวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวัตกรรม 	ระหว่าง	 

สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน	(องค์การมหาชน)	และส�านกังานคณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ	 (สวทน.)	 เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน 

น�าองค์ความรูด้้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละนวตกรรมมาใช้ในการแก้ไขปัญหา

ของชุมชน	 พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์	 พร้อมทั้ง 

ส่งเสริมให้เกิดสังคมที่มีคุณภาพ	พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน	 โดยด�าเนินการน�าร่อง

ในพื้นที่อ�าเภอโพนทราย	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีบทเรียนการบริหารจัดการน�้าเป็นพื้นที่

ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกสภาองค์กรชุมชนขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นต่อไป

   4.) การขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะ	ร่วมกบัส�านักงานสขุภาพแห่งชาติ	 

(สช.)	 ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2558	 ซึง่มบีทบาทสนบัสนนุวางแผน 

การจดังานสมชัชาสขุภาพแห่งชาต	ิครั้งที่	 8	พ.ศ.	 2559	 ก�าหนดแนวทางการพัฒนา 

และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ	 ในประเด็นส�าคัญ	 คือ	 “ส่วนร่วมภาคพลเมือง” 

โดยมีกลไกการขับเคลื่อน	 ประกอบด้วย	 (1)	 คณะอนุกรรมการประสานการพัฒนา 

นโยบายสาธารณะกับพื้นที่และภาคียุทธศาสตร์	 มีบทบาทประสานการพัฒนา

นโยบายสาธารณะกับพ้ืนที่และภาคียุทธศาสตร์	 เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพด้านรูปแบบและกระบวนการที่หลากหลาย	 (2)	 

คณะท�างานการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์รวมแห่งชาติว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน	

มบีทบาทประสานการขับเคล่ือนยทุธศาสตร์ให้เป็นไปตามมตสิมชัชาสขุภาพแห่งชาติ	 

“แผนยทุธศาสตร์ร่วมแห่งชาต	ิว่าด้วยสุขภาวะชุมชน”	ภายใต้แนวคดิหลกั	(Theme)  

“สานพลังปัญญาและภาคี สร้างวิถี 

สุขภาวะไทย” โดยมีระเบียบวาระการ 

ประชุมสมัชชาสุขภาพครั้งนี้	 จ�านวน	 

4	 วาระ	 ได้แก่	 (1)	 วิกฤติการณ์เชื้อ 

แบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหา

แบบบูรณาการ	 (2)	 สุขภาวะชาวนา	 

3)	สขุภาวะเมอืงใหญ่	:	การพฒันาระบบ

บริการสุขภาพเขตเมืองอย่างมีส่วนร่วม	

และ	4)	นโยบายการลดบริโภคเกลือ
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 5.2 การเชื่อมโยงงานปฏิรูประเทศไทย
 

   1.) เชือ่มโยงภาคภีาคส่วนต่างๆ ในการขบัเคลือ่น 

งานปฏิรูปประเทศไทย ภายใต้โครงการ “ยกระดับการ 

ขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่การปฏิรูปประเทศ 

จากฐานล่าง”	ทั้ง	5	ภาค	เพื่อน�ามาสู่การจัดท�าข้อเสนอและ 

ขับเคลื่อนการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน	 ซึ่งได้มีการ 

เชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชน	 ประชาสังคม	 องค์กรภาคธุรกิจ	 

กว่า	30	องค์กร	ในการขบัเคลือ่นการปฏริปูร่วมกนัในนามของ	 

“สภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป	 (สชป.)”	 มีการจัดท�าข้อเสนอ 

ภาคประชาชนบรรจุในรัฐธรรมนูญ	 การเสนอแก้ไขกฎหมาย	 

การยุติปัญหาเร่งด่วน	 พร้อมท้ังเป็นเครือข่ายขับเคลื่อน 

การปฏิรูปภาคประชาชน	 ตลอดจนสนับสนุนการขับเคลื่อน 

เครือข่ายองค์กรชุมชนและประชาสังคมเพ่ือการปฏิรูป	 

(คชสป.)	 ในการยกระดับการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นจัดการ

ตนเองสูก่ารปฏริปูประเทศจากฐานล่าง	ซึง่เป็นการรวมตวัของ

ขบวนองค์กรชมุชนประเดน็งานต่างๆ	ร่วมกบัภาคประชาสงัคม
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  พอช.
         มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง



   2.) เวท ี“ปฏิรปูสงัคม ให้ชุมชน

เข้มแข็ง” ในการประชมุสภาปฏิรูปแห่งชาต	ิ 

(สปช.)	 โดยคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม	

ชุมชน	เด็ก	เยาวชน	สตรี	ผู้สูงอายุ	ผู้พิการ 

และผู้ด้อยโอกาส	 ได้มีการเชื่อมโยงองค์กร 

ต่างๆ	ในการร่วมจัด	เวท	ี"สานพลงัปฏริปูสงัคม

ใช้ชมุชนเข้มแข็ง"	ประกอบด้วย	กรรมาธกิาร 

ปฏิรูปด้านสังคมฯ	 รัฐสภา	 มูลนิธิสัมมาชีพ	

ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต	ิ

(สช.)	 ส�านักงานประสานการพัฒนาสังคม 

สุขภาวะ	 (สปพส.)	 เครือข่ายองค์กรชุมชน 

และภาคประชาสงัคมเพ่ือการปฎิรูป	(คชสป.)	

และ	 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 (พอช.)	 

ก่อให้เกิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเร่ือง

ทศิทาง	ระบบ	และโครงสร้างการปฏิรูป		โดย 

เฉพาะด้านสังคมร่วมกับผู้แทนหน่วยงาน

และองค์กรภาคต่ีางๆ	และเป็นการเปิดพ้ืนที่

ร่วมระหว่างภาคประชาชนในการมส่ีวน	ร่วม

ขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสังคมและชุมชน

อย่างเป็นรูปธรรม
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   3). เวทร่ีวมกบัคณะกรรมาธกิารยกร่างรฐัธรรมนญู 

และคณะอนกุรรมาธิการการมส่ีวนร่วมและรับฟังความคดิ

เห็นของประชาชน	 ในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	

ได้แก่	 (1)	 เวที	 “ข้อเสนอภาคประชาชนต่อการปฎิรูป

ประเทศไทย”	 ใน	 4	 ภาค	 เป็นการสร้างกระบวนการการมี 

ส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนต่อการปฏิรูป 

ประเทศไทย	 เพื่อเสนอข้อเสนอภาคประชาชนต่อการปฎิรูป 

ประเทศไทย	 ภายใต้แนวคิดชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง	 

(2)	เวที	“สานพลังร่วมสร้างสมัชชาพลเมือง”	มีการน�าเสนอ 

พืน้ทีร่ปูธรรมจัดการตนเอง	และรับฟังความคดิเห็นของขบวน

องค์กรชุมชนและองค์กรที่ด�าเนินงานด้านสมัชชาพลเมือง	 

โดยรวบรวมข้อคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะที่ได้น�ามาสรุปวิเคราะห์

ในประเด็นต่างๆ	เพือ่สรปุแนวทางต่อคณะกรรมาธกิารยกร่าง 

รัฐธรรมนูญในการด�าเนินการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

สมัชชาพลเมืองต่อไป

 5.3 การประสานความร่วมมอืกบัต่างประเทศ

   1.) งานวนัท่ีอยูอ่าศยัโลก (Word Habitat Day) 
โดยร่วมกับ	 UNHABITAT	 และ	 UNESCAP	 ซึ่งมีผู้แทนจาก

หน่วยงานระหว่างประเทศ	 ผู้แทนภาครัฐ	 ผู้แทนชุมชนและ

ภาคีพัฒนาเข้าร่วม	

   2.) คณะศึกษาดูงานต่างประเทศ ซึ่งในช่วงที่

ผ่านมาได้มีคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศเยี่ยมชม

และศึกษาการด�าเนินงานโครงการบ้านมั่นคง	 จ�านวน	

2	คณะ	คือ	รัฐมนตรีอาวุโสกระทรวงที่ดิน	พัฒนาเมือง

และการก่อสร้างของประเทศกมัพชูา	และคณะรัฐมนตรี

กระทรวงที่อยู่อาศัยและพัฒนาเมืองของมองโกเลีย

   3.) สมัมนาพลงัเครอืข่ายทีอ่ยูอ่าศยัคนจนเมอืง

ภมูภิาคเอเชยี เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายคนจนเมืองใน

การพัฒนาที่อยู่อาศัย	 เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างกนั	โดยมผีูแ้ทนประเทศต่าง	ๆ 	เข้าร่วม	165	เมือง	 

จาก	18	ประเทศ	ประกอบไปด้วย	มองโกเลยี	อนิโดนเีซยี	

เนปาล	มาเลเซีย	เกาหลี	ศรีลังกา	บังคลาเทศ	เวียดนาม	

อินเดีย	ฟิลิปปินส์	สปป.ลาว	จีน	ญี่ปุ่น	ออสเตรเลีย	พม่า	

ปากีสถาน	และกัมพูชา
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   4.) ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย 

ของประเทศญีปุ่่น Kyoto  University		โดยมวีตัถปุระสงค์ให้

นกัศึกษา	และเจ้าหน้าทีส่ถาบันฯ	ได้มโีอกาสแลกเปลีย่น 

เรียนรูง้านพฒันาชมุชนระหว่างกนั	ทัง้นี	้ Kyoto	University	 

ได้ส่งนักศึกษามาฝึกงานกับสถาบันฯ		เป็นเวลา	1	เดือน

6. ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นสู่  
 ประชาคมอาเซียน

เป็นการสร้างความรูค้วามเข้าใจและพฒันากระบวนการเรยีนรู้ 

ให้กบัชมุชนท้องถิน่	เพ่ือเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความ

เข้มแข็ง	 โดยให้ความส�าคัญกับมิติด้านสังคมและวัฒนธรรม 

ในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน	ในปี	2558	เป็นการเตรยีมความ

พร้อมชุมชน	 โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 ซึ่งมีผลการ

ด�าเนินงาน	ดังนี้

	การสร้างความรูค้วามเข้าใจให้กบัชมุชนท้องถิน่ ส่งผล 

ให้ขบวนองค์กรชุมชนเกิดการเรียนรู้สถานการณ์สังคมโลกที่

จะส่งผลกระทบต่อชุมชน	 ท้องถิ่น	 และประเทศ	 เพื่อเตรียม 

พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ	เช่น	การเตรียม 

ชุมชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน	 การเปิดการค้า 

เสรเีขตชายแดน	การเปิดเส้นทางคมนาคม	ซึง่ได้มกีระบวนการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนท้องถ่ิน	 และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทั้งในระดับส่วนกลาง	ภาคและจังหวัด	ดังนี้

	 การแลกเปลี่ยนและสร้างความเข้าใจ “พ้ืนที่เขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ระดับนโยบาย เป็นการวิเคราะห์

โอกาสหรือภัยคุกคามต่อชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง	 มีผู ้

เข้าร่วม	120	คน	ประกอบด้วย	ผูแ้ทนองค์กรชมุชน	นกัวชิาการ	

ผู้แทนภาคประชาสังคมจากพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	12	พื้นที่ 

โดยมกีารให้ความรูเ้ก่ียวกับสถานการณ์เชิงนโยบาย	กลไกและ

เคร่ืองมือที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานและนักวิชาการ	 ก่อให้เกิด

การวเิคราะห์ผลกระทบเชิงพืน้ทีด้่านนโยบาย	การเตรยีมความ

พร้อมและการปรบัตวัของชมุชนท้องถิน่	และเกดิเครอืข่ายกลุม่

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

	 การสร้างความเข้าใจพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 

ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งได้มีการ

วิเคราะห์สถานการณ์	นโยบาย “พ้ืนทีเ่ศรษฐกิจพเิศษ” โอกาส

หรือภัยคุกคามต่อชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองใน	 3	 จังหวัด

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	 คือ	 จังหวัดมุกดาหาร		

นครพนม		และหนองคาย	ก่อให้เกดิการรับรูเ้ท่าทนัสถานการณ์

การพัฒนาประเทศ	 การปฏิรูปประเทศ	 บทเรียนสิทธิชุมชน

ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษที่กระทบต่อวิถี

ชีวิตของขบวนองค์กรชุมชน	และเกิดการจดัท�าแผนปฏิบตักิาร 

เชงิรกุของพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ	ซึง่มกีารก�าหนดทศิทางการ

พัฒนาร่วมขบวนองค์กรชุมชน	 โดยมีพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะที่	 1	คือ	จังหวัดมุกดาหาร	11	

ต�าบล	ระยะที่	2	คือ	จังหวัดหนองคาย	13	ต�าบล		และจังหวัด

นครพนม	13	ต�าบล	
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	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย  

เป็นการวิเคราะห์	 “เขตเศรษฐกิจพิเศษ : โอกาสและความ

ท้าทาย”	ข้อมลูการพฒันาจงัหวดัเชยีงราย		มมุมองคนเชยีงราย

ต่อข้อมูล	 “โอกาสและความท้าทายของการพัฒนาเชียงราย”	 

และทิศทางการพฒันาจงัหวดัเชียงราย	 ได้แก่	การพฒันาข้อมลูร่วม	 

ประกอบด้วย	 ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน-ภูมิปัญญา–องค์ความรู	้ 

ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง	 โดยเร่ิมจากข้อมูลที่มีอยู ่แล้ว		 

ประมวลผลและก�าหนดเครือ่งมอืในการจดัการรองรบัผลกระทบ	 

การคนืข้อมลูให้กบัท้องถ่ิน	และก�าหนดแผนงานในการขบัเคล่ือน	 

โดยใช้ข้อมลูในการก�าหนดแผนจดัการปัญหา	เครือ่งมอืในการ

จัดเก็บท่ีทันสมัย	 มีความรวดเร็ว	 พัฒนาทีมจัดเก็บที่มาจาก

หมู่บ้าน-ต�าบล	 การจัดกลไก	 ก่อให้เกิดแผนในการปฏิบัติการ

ร่วมระหว่างคณะท�างานเครือข่ายประชาสังคม	จังหวัดเชียงราย	

ว่าด้วย...แนวทางการขับเคล่ือนงานพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ	 

3	อ�าเภอ	21	ต�าบล	ในการวางแผนพัฒนาระบบข้อมูลจังหวัด

เชียงราย	และข้อมลูด้านเศรษฐกจิพเิศษ	ซึง่เป็นการด�าเนนิงาน

ร่วมกบัภาค	ีได้แก่	มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงราย		มหาวทิยาลยั

แม่ฟ้าหลวง	เครือข่ายสภาองค์กรชมุชน	เครือข่ายประชาสงัคม		

มูลนธินิโยบายสขุภาวะ	(มนส.)	และสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน

	 การวเิคราะห์สถานการณ์เขตเศรษฐกจิพเิศษแม่สอด 

จงัหวดัตาก โดยมกีารก�าหนดแนวทางการขบัเคลือ่นและกลไก

การท�างาน	 ซึ่งได้มีข้อสรุปประเด็นร่วมในการขับเคลื่อนใน	 

4	เรื่อง	คือ	(1)	แรงงาน	(2)	การแย่งชิงทรัพยากร	(3)	การจัด	 

zoning	 พื้นที่	 และ	 (4)	 การจัดระบบผังเมืองและแผนงาน

ส�าคญัจากนโยบายรฐั	พร้อมทัง้ก�าหนดแนวทางการขบัเคลือ่น	

ประกอบด้วย	การจดักลไกการท�างาน	จดัท�าข้อมลูและวเิคราะห์ 

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง	 จัดสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และ 

พัฒนาการเชื่อมโยงในเชิงนโยบาย

7. การบริหารจัดการองค์กร
 สู่ธรรมาภิบาล

มุง่เน้นการวางรากฐานการพัฒนาให้เตบิโตอย่างมคีณุภาพและ

ยั่งยืนในระยะยาว	 ทั้งในส่วนขององค์กร	 พอช.	 และองค์กร

ชุมชนในทุกระดับ	 ซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญในการพัฒนาองค์กร

และชุมชนให้เกิดความน่าเช่ือถือและยอมรับการด�าเนินงาน

เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ	มคีวามโปร่งใส		และสามารถตรวจ

สอบได้	โดยในปี	2558	มีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

 7.1 การปรับระบบและโครงสร้างการ  
  บริหารองค์กร

   1.) ปรับระบบการท�างานและจัดทีมท�างาน 

ส่วนกลาง	4	ส�านกัในกลุม่งานยทุธศาสตร์	คอื	ส�านกัสนบัสนนุ 

ขบวนองค์กรชุมชน	 ส�านักสนับสนุนสภาองค์กรชุมชน	 ส�านัก 

สื่อสารการพัฒนาและส�านักพัฒนาองค์ความรู ้ฯ	 ในการ 

สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่รูปธรรมและถอดองค์ความรู้พื้นที่

รูปธรรมระดับต�าบลและจังหวัดของแต่ละภาคทั้ง	5	ภาคใหญ่	 

พร้อมทั้งจัดทีมท�างานในส่วนของส�านักการเงินและบัญชี	 

เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานด้านการเงินของส�านักงานภาค		 

ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระงานของส�านักงานภาคและเกิดการ

ท�างานร่วมระหว่างส่วนกลางกับส�านักงานภาค
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   2.) เพิม่ภารกจิงานสนบัสนนุความร่วมมอืภาคีพฒันา 

และประชาสงัคมในส�านกัผูอ้�านวยการ	อนัเป็นภารกจิงานส�าคญั 

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันฯ	และสอดรับกับนโยบาย 

ของคณะกรรมการสถาบนัฯ	ด้านการผนกึพลงัเครอืข่ายภาคพัีฒนา 

ในการขับเคลือ่นนโยบายสาธารณะเพือ่การพฒันาชมุชนท้องถิน่ 

โดยมีบทบาทในการสนับสนุนการประสานงานกับหน่วยงาน

ระดับนโยบายหน่วยงานภาคีและภาคประชาสังคม	 ตลอดจน

เชื่อมโยงงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกับการปฏิรูปประเทศไทย

   3.) ปรบัโครงสร้างการบรหิารองค์กร ให้มีความ

สอดคล้องกบันโยบายของรฐับาลทีใ่ห้ความส�าคญักบัการแก้ไข

ปัญหาที่อยู่อาศัย	 ชุมชนแออัด	 ชุมชนบุกรุก	 ชุมชนริมคลอง

ตามโครงการบ้านมั่นคง	 โดยให้มีหน่วยปฏิบัติการบ้านมั่นคง

และที่ดินระดับภาค	5	ภาคใหญ่	ที่มีความช�านาญเฉพาะด้าน

รับผิดชอบการด�าเนินงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการ

บ้านมั่นคงและงานแก้ไขปัญหาที่ดินและที่ท�ากินในชนบท			

 เพ่ิมภารกิจศูนย์ปฏิบัติการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

(ศปก.พอช.) ในส�านักผู้อ�านวยการ	ซึ่งเป็นภารกิจส�าคัญตาม

นโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษย์	 โดยมีบทบาทในการประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการ 

กระทรวงการพฒันาสงัคมฯ	(ศปก.พม.)	การพฒันาระบบประชมุ 

ทางไกล	ศปก.พอช.	รวมถงึการจดัท�าระบบข้อมลูสนบัสนนุการ

ประสานงานกับหน่วยงานนโยบาย 

 7.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล

   1.) แต่งตัง้คณะท�างานพฒันาบคุลากร เพือ่ด�าเนนิการ 

ตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลในระยะ	 3	 ปี	 (พ.ศ.2558	 -	 

2560)	ซึง่คณะอนกุรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร	 ได้เสนอ 

ให้คณะกรรมการสถาบันฯ	ได้มีมติเห็นชอบ	

   2.) พฒันาผู้บรหิารระดบัหวัหน้าส่วนงาน	หลกัสตูร	 

“Coaching	 and	 Feedback	 Session	 for	 Managerial	

Level”	ด�าเนินการโดย	Academic	Services	and	Special	

Unit	Mahidol	University	 International	College	 โดยมี 

ผู้เข้ารับการอบรม	จ�านวน	20	คน	ส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรม

เกิดการพัฒนาตนเอง	 มีความเข้าใจกระบวนการ	 Coaching	

และ	Feedback	สามารถน�าความรูม้าปรบัใช้ในการปฏบิติังาน

   3.) แต่งตัง้คณะท�างานพฒันาระบบความก้าวหน้า

สายอาชีพ	 เพื่อทบทวนหลักเกณฑ์การเลื่อนต�าแหน่ง	 และ

ศกึษาแนวทางความก้าวหน้าของหน่วยงานภาครฐัและเอกชน	

เพื่อมาปรับใช้ใน	พอช.	

   4.) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 

(NIDA) จัดท�าโครงการพัฒนาระบบบริหารบุคคล	ระยะที่	2	

โดยได้มีการปรับโครงสร้างเงินเดือนใหม่	 ปรับอัตราเงินเดือน

แลกรับ	เพิ่มค่าครองชีพ	เงินเพิ่มพิเศษเฉพาะต�าแหน่งและค่า

รับรองประจ�าต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการ 
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  5.) แต่งตัง้คณะท�างานพฒันาอตัลกัษณ์ภาพลกัษณ์

องค์กร 	เกดิการพฒันาภาพลกัษณ์สูก่ารสร้างวฒันธรรมองค์กร		 

ในช่วงหนึง่ปีทีผ่่านมา	สถาบนัฯ	มีแนวทางด�าเนนิงานในการสร้าง 

ภาพลกัษณ์และอตัลักษณ์องค์กรหลายรูปแบบ	และน�าแนวทาง

ไปสูก่ารปฏบิตัโิดยการน�า	8	บคุลกิของคน	พอช.	(Brand	Posi-

tioning)	ทัง้บุคลกิภาพเชงิเหตผุลและเชงิอารมณ์		ประกอบด้วย	

   	  ศรัทธาต่อชุมชน	

   	  มีคุณธรรม/ความซื่อสัตย์	

  	  	มืออาชีพ	

  	  	เรียนรู้และพัฒนา	

   	  จิตสาธารณะ	

  	  	ยอมรับความเห็นต่าง	

   	  มนุษยสัมพันธ์ดี	

   	  มองโลกในแง่บวก	

น�ามาสู่การจัดท�าโครงการประกวด	 “คิดได้คิดโดน”	 ให้ทั้ง 

ผู้ปฏิบัติงาน	ขบวนองค์กรชุมชน	และบุคคลภายนอก	ร่วมส่ง

ผลงานเข้าประกวด	จนเกิดกระบวนการสือ่สารและรณรงค์ร่วม

กันของผู้ปฏิบัติงานในหลายรูปแบบ		อาทิ		ค�าขวัญ	คน	พอช.	

คือ	“เคารพ ศรัทธา ตรงเวลา พัฒนาองค์กร”	มาใช้รณรงค์ใน

เรื่องยิ้มแย้ม	ทักทาย	ยกมือไหว้	เคารพผู้ใหญ่	และบุคลิกภาพ

ด้านการท�างานอย่างมอือาชพี	มาใช้รณรงค์ในเรือ่งตรงต่อเวลา	

และสโลแกนของ	พอช.	คือ	 “พอช. มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง”  

ที่สะท้อนเป้าหมายการท�างานของ	 พอช.	 และน�ามาสู่การ

สื่อสารทั้งภายในและสาธารณะชนต่อไป

 7.3 การบริหารโครงการ
	 การพฒันากลไกและระบบการบรหิารโครงการ	 โดยมกีาร 

ทบทวน	 ก�าหนดมาตรการและพัฒนาระบบการเบิกจ่าย 

งบประมาณโครงการอย่างต่อเนื่อง		ดังนี้

	 แต่งตั้งคณะท�างานเฉพาะกิจโครงการบ้านมั่นคงและ

ที่ดินท�ากินชนบท	เพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการแผนการ

เบกิจ่ายงบประมาณโครงการบ้านมัน่คงและทีด่นิท�ากินชนบท

	  ทบทวนระเบยีบว่าด้วยหลกัเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณ 

โครงการสนับสุนนการพัฒนาที่อยู ่อาศัยและที่ดินท�ากิน	 

พ.ศ.	2558	เพือ่ให้สอดคล้องกบัการบรหิารโครงการขององค์กร

ชุมชนในการเบกิจ่ายงบประมาณระดบัเมอืง		จงัหวัด	และภาค		

พร้อมทัง้มกีารก�าหนดให้มกีลไกในการตรวจสอบและตรวจรบั

ผลงานโครงการอย่างชัดเจน
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	 ก�าหนดมาตรการหรอืระยะเวลาในการด�าเนนิงาน		เช่น		

กรณีโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน	 ได้ก�าหนดให้

แต่ละจังหวัดเสนอโครงการพร้อมท้ังจัดท�าแผนการเบิกจ่าย

งบประมาณ	500	ล้านบาท	ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม	

2558	 กรณีโครงการที่ได้รับการอนุมัติก่อนปีงบประมาณ	

2558	 จะต้องเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือน

กันยายน	 2558	 ยกเว้นโครงการบ้านมั่นคงที่ได้รับการอนุมัต ิ

ในปีงบประมาณ	2557	จะต้องเบกิจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	70	ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	และกรณีโครงการ

ที่ได้รับการอนุมัติในปีงบประมาณ	 2558	 จะต้องเบิกจ่ายงบ

ประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ	60	ของงบอนุมตั	ิ	ยกเว้นโครงการ

บ้านมั่นคง	 เบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ	 30	 ซึ่ง 

มาตการดังกล่าวได้ก�าหนดเป็นตัวชี้วัดของส�านักงานภาคทั้ง	 

11	ภาคในการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ			

	  ติดตามและเร่งรัดการด�าเนินงาน	 โดยมีการสอบทาน

โครงการทุกโครงการที่ได้รับการอนุมัติ	 เพื่อคลี่คลายปัญหา	 

ข้อตดิขดั	 และพจิารณายกเลิกโครงการทีไ่ม่สามารถด�าเนนิการ 

ได้	พร้อมทัง้มกีารรายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณทกุเดอืน

โดยเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายในแต่ละโครงการ	 ส่งผล 

ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรวม	2,177	ล้านบาท	คิดแป็น 

ร้อยละ	73.55	ของแผนการเบิกจ่าย		

 7.4 การพัฒนาระบบการก�ากับ ติดตาม   
  ตรวจสอบและประเมินผล

   1.) การตรวจสอบระบบบริหารจัดการองค์กร

ประกอบด้วย

	 การตรวจสอบตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันฯ  

มาตรา 36			โดยมกีารตรวจสอบการเงนิและบญัช	ี		ซึง่เป็นการ

ตรวจเงนิประจ�าหน่วยงาน	เงนิยมืทดรองจ่าย	ระบบการควบคมุ	 

และการจัดเก็บดูแล	รักษาเอกสารทางการเงิน	การตรวจสอบ

การพสัด	ุเป็นการตรวจสอบการจดัซือ้	การจดัจ้าง	และการเช่า

ของส�านกังานส่วนกลาง	ส�านกังานภาค	11	ภาค	ความมอียูจ่รงิ

ทรัพย์สิน	และระบบการควบคุมพัสดุ	

	 การตรวจสอบที่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ฉบับที่ 20 ว่าด้วย

การตรวจสอบภายใน	ซึง่ได้มกีารตรวจสอบสนิเชือ่	โดยเป็นการ

ตรวจสอบการอนุมัติสินเชื่อ	 การจัดท�าสัญญาเงินกู้	 การค�้า

ประกัน	 การจัดเก็บนิติกรรมสัญญา	 รายงานสถานการณ์สิน

เชื่อ	 สินเชื่อผิดนัด	 (NPL)	 และการปรับโครงสร้างหน้ี	 รวมถึง 

สุ่มตรวจสอบผู้รับประโยชน์สินเชื่อในโครงการขององค์กร 

สนิเชือ่ทีไ่ด้รบัอนมุติังบประมาณจากสถาบนัฯ	การสอบทานการ

ประเมินระบบควบคุมภายใน		เป็นการประเมินความเพียงพอ 

และความมีประสิทธิผลของมาตรการควบคุมภายในของ 

หน่วยงานต่างๆ	ภายในสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	(องค์การ

มหาชน)	จ�านวน	24	ส่วนงาน

	 การตรวจสอบตามการประเมินระดับความเสี่ยง  

ประกอบด้วย  การตรวจสอบการสนบัสนนุจัดสวัสดกิารชุมชน    

เป็นการตรวจสอบระบบบริหารจัดการงบประมาณสนับสนุน

กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับต�าบล	 และสอบทานรูปแบบ 

การบรหิารจดัการกองทนุสวสัดกิารชมุชนระดบัต�าบล	การตรวจสอบ 

การบรหิารงบประมาณสนบัสนนุของส�านกังานภาค			ซึง่ได้มกีาร 

สอบทานกลไก	 ระบบการบริหารงบประมาณสนับสนุนของ

ส�านักงานภาค	 และเงินประจ�าหน่วยงานเพื่อโครงการที่ได้รับ

การสนับสนุนของส�านักงานภาค

 

ทัง้นี	้จากการตรวจสอบระบบบรหิารจดัการองค์กรได้มกีระบวน 

การติดตามการปรับปรุง	 แก้ไขตามข้อคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะ		 

ซึง่หน่วยงานผูร้บัตรวจมกีารน�าข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ

ใช้ในการพัฒนา	ปรับปรุงและแก้ไขการปฏิบัติงาน

   2.) การบรหิารจดัการความเสีย่ง	มกีารวิเคราะห์งาน

ส�าคัญที่มีโอกาสไม่บรรลุผลตามเป้าหมายและผลกระทบที่มี

ความรุนแรง	ซึง่อาจก่อให้เกดิความเสียหายต่อการบรรลุภารกจิ

ตามเป้าหมาย	ทัง้งานทีเ่ป็นภารกจิหลกัของสถาบนัฯ		งานตาม

นโยบายส�าคัญและงานตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน	

พบว่า	มปีระเดน็ความเสีย่งส�าคญัทีต้่องจัดท�าแผนบรหิารความ

เสี่ยงใน	4	ประเด็น	คือ	

	 	 (1)	การบริหารและพัฒนาโครงการ		

	 	 (2)	การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ	

	 	 (3)	การสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาสภาองค์กร 

	 	 	 ชุมชนต�าบล		

	 	 (4)	การสนับสนุนการพัฒนาองค์กรผู้ใช้สินเชื่อ	

 

ผลการด�าเนินงานในรอบ	1	ปี	ทุกประเด็นสามารถด�าเนินการ 

ได้ตามแผนบริหารความเสีย่ง	 โดยเฉพาะการเบกิจ่ายงบประมาณ 
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โครงการบ้านมั่นคง	 ซึ่งมีคณะท�างานฯ	 

เป็นกลไกในการก�ากบัตดิตามและมีระบบ 

การรายงานผลอย่างต่อเนื่องทุกเดือน	 

ส่งผลให้มีสดัส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

โครงการสูงกว่าปีที่ผ่านมา

  3.) ระบบการควบคุมภายใน  

จดัท�าแผนการควบคมุภายในของสถาบันฯ	 

ประจ�าปี	 2558	 โดยใช้แนวทางการ 

วิเคราะห์และจัดท�าแผนควบคุมภายใน 

แบบ	CSA	(Control-Self	Assessment)	 

ซึง่แต่ละส่วนงานได้มกีารวเิคราะห์ข้อมูล 

จากแผนการควบคุมภายในปี	 2557	 

ที่ยังมีความเสี่ยงคงเหลือ	 และแผนการ

ด�าเนินงานในปี	 2558	 เพ่ือประเมิน

ระดับความเสี่ยงและจัดท�าแผนการ

ควบคุมภายในทั้ง	 24	 ส่วนงาน	 โดย

มีแผนงาน/โครงการรวมทั้ง ส้ิน	 92	 

แผนงาน/โครงการ  

ผลการด�าเนนิงานในรอบ	1	ปี	มแีผนงาน/ 

โครงการที่มีความเสี่ยงลดลงจ�านวน	64	

แผนงาน/โครงการ	คดิเป็นร้อยละ	79	ของ

แผนงานที่มีการควบคุมภายในประจ�า

ปีงบประมาณ	2558	ทั้งนี้มีแผนงานที่มี

ความเสี่ยงคงเหลือจ�านวน	26	แผนงาน	 

ซึ่งเป็นประเด็นส�าคัญ	ได้แก่	การติดตาม 

พฒันาองค์กรผูใ้ช้สนิเชือ่	การบรหิารจดัการ 

ด้านการเงิน	 การบริหารจัดการโครงการ 

บ้านมั่นคง	 ซึ่งแผนงานที่มีความเสี่ยง 

คงเหลือในระดับสูง	 จะน�ามาวิเคราะห์

และจัดท�าแผนการควบคุมภายในระดับ

ส่วนงานประจ�าปีงบประมาณ	2559	ต่อไป	

   4.) การประเมนิความพงึพอใจ 

ของผู้รับบริการและความเชื่อม่ันต่อ 

การด�าเนินงานของสถาบันฯ เป็นการ 

ด�าเนินการตามค�ารับรองการปฏิบัติงาน 

ของสถาบันฯ	 และน�าผลการประเมิน 

มาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงานของสถาบันฯ	ประกอบด้วย	 

ความพงึพอใจต่อการสนบัสนุนของสถาบนัฯ	ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขัน้ตอน 

การให้บริการ	 และความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ	 ซึ่งผลการประเมินผู้รับ 

บริการมีความพึงพอใจต่อสถาบันฯ	คิดเป็นร้อยละ	85.85	และมีความเชื่อมั่นต่อการ 

ด�าเนินงานของสถาบันฯ	 คิดเป็นร้อยละ	 86.55	 พร้อมทั้งได้มีข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาและปรับปรุงในการด�าเนินงานของสถาบันฯ	ต่อไป	

   5.) การพัฒนาชุดเครื่องมือระบบการบริหารจัดการที่ดีของขบวน 

องค์กรชุมชน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด�าเนินงานของขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่	 

จ�านวน	8	เรือ่ง	ได้แก่	1)	การบรหิารจดัการทีด่	ี2)	การจดัท�าแผนชมุชน	3)	การก�าหนด 

ตวัชีว้ดั		4)	การเขยีนโครงการ	5)	การเงนิบญัชี	6)	การตรวจสอบและบรหิารความเสีย่ง	 

7)	การติดตามประเมินผล	และ	8)	การเขียนรายงานผลการด�าเนินงาน

 7.5 การบริหารสินเชื่อ

   1.) สนบัสนนุสนิเชือ่แก่องค์กรชมุชน เป็นการสนบัสนนุสนิเชือ่เพือ่การ 

พัฒนาให้กับองค์กรชุมชน	ทั้งในภาคเมืองและชนบท	 โดยในปีงบประมาณ	 2558	 

ระหว่างเดอืนตลุาคม	2557	-	กันยายน	2558	สถาบนัฯ	สนบัสนนุสนิเชือ่แก่องค์กรชุมชน	 

29	องค์กร	วงเงนิ	321.59	ล้านบาท	โดยมผีูร้บัประโยชน์	208	ชมุชน	2,035	ครอบครวั		

ประเภทสินเชื่อ
จ�านวนเงินอนุมัติ 

(ล้านบาท)
จ�านวน
องค์กร

จ�านวนผู้รับ
ประโยชน์

ชุมชน ครอบครัว

พัฒนาที่อยู่อาศัย	(บ้านมั่นคง) 312.30 27 191 1,971

พัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ท�ากิน 1.76 1 6 12

พัฒนาแบบองค์รวม 7.35 1 11 52

รวม 321.41 29 208 2,035

   

	 จากการสนบัสนนุสนิเช่ือแก่องค์กรชุมชน	มผีลการด�าเนนิงานสนิเช่ือสะสม	ตัง้แต่

เริ่มด�าเนินงานถึงเดือนกันยายน	2558	ดังนี้

	สินเชื่ออนุมัติสะสม	 869	 องค์กร	 7,650.11	 ล้านบาท

	ผู้รับประโยชน์	 5,544	 ชุมชน	 394,393	 ครอบครัว

	จ�านวนเงนิสนิเช่ือทีอ่งค์กรชุมชนได้รับแล้ว	 	 	 6,722.51	 ล้านบาท

	จ�านวนเงินสินเชื่อที่รับการช�าระคืน	 	 	 2,705.75	 ล้านบาท

	สินเชื่อคงเหลือ	 621	 องค์กร	 4,016.76	 ล้านบาท
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   2.) สรุปผลการช�าระคืนสินเชื่อสะสม คิดเป็นสัดส่วน ดังนี้

ผลการช�าระคืนสินเชื่อสะสม ร้อยละ

	ร้อยละของสินเชื่อที่ได้รับช�าระคืนต่อสินเชื่อที่จ่ายเงินแล้ว 40.25

	ร้อยละของจ�านวนเงินสินเชื่อที่ได้รับการช�าระคืน 
ต่อจ�านวนเงินสินเชื่อที่พึงได้รับช�าระคืนทั้งหมด

98.52

	ร้อยละของสินเชื่อคงเหลือผิดนัดต่อสินเชื่อคงเหลือทั้งหมด 13.11

	ร้อยละของเงินงวดผิดนัดต่อสินเชื่อคงเหลือทั้งหมด 8.23

   3.) การแก้ไขปัญหาสินเชื่อผิดนัด มีการจัดท�าฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช ้

สนิเช่ือท้ังหมด	แยกเป็นสนิเชือ่ปกต	ิ10	องค์กร	สนิเช่ือทีด่�าเนนิคดแีล้ว	89	องค์กร	และ 

สินเชื่อที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องแก้ไขปัญหา	180	องค์กร	โดยสามารถแก้ไขปัญหา 

หนี้ผิดนัดรวม	 161	 องค์กร	 ยอดหนี้เงินต้นคงค้าง	 365.73	 ล้านบาท	 สถาบันฯ	 

มีหนี้ผิดนัดร้อยละ	 13.11	 ซึ่งมีผลการด�าเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 คือ	

ร้อยละ	14.25		

   4.) การสอบทานการใช้สนิเชือ่และสนบัสนนุระบบการบรหิารจดัการ 

ในโครงการบ้านมัน่คงจ�านวน	153	องค์กรตามกลุม่เป้าหมาย	ท�าให้ทราบสถานะการ

ด�าเนินการของชุมชน		ระบบการบริหารจัดการที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน	โดยเฉพาะ

ประเดน็ทีจ่ะต้องสนบัสนนุให้มีความเข้มแข็งมากข้ึนในเรือ่งการบรหิารจดัการทางการ

เงนิ	บญัชี	สนิเชือ่	และกฏหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนินการในลกัษณะสหกรณ์หรอื

กลุม่ออมทรพัย์		ก่อให้เกดิการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าทีแ่ละชุมชน		โดยสามารถ

น�าข้อมูลจากการสอบทานมาใช้ในการพัฒนาและเป็นแผนสนับสนุนการด�าเนินงาน

ของชุมชนในต่อไป

นอกจากนี้	จากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ขององค์กรผู้ใช้สินเชื่อ	พบว่า	ระบบ

การบรหิารจัดการของชมุชนในโครงการบ้านมัน่คง		มทีัง้จดุแขง็ของระบบชมุชน	และ

จดุอ่อนต่างๆ	ทีส่ามารถน�ามาเป็นข้อมลูในการวางแผนสนบัสนนุให้ชุมชนเข้มแขง็มาก

ขึ้นในระยะต่อไป	 โดยเฉพาะในการสนับสนุนในเร่ืองการบริหารจัดการทางการเงิน	 

บัญชี	กฎหมายภายในชุมชน	รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายเรื่องการจัดระบบ

ก่อสร้างในโครงการ	 การด�าเนินโครงการของชุมชน	 ขบวนภาคี	 เครือข่าย	 และ 

หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนสินเชื่อไปยังชุมชนให้เหมาะสมมากขึ้น
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งานตามนโยบายรัฐบาล

เป็นการด�าเนนิงานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

ภารกจิจากรฐับาลและเป็นงานทีส่ถาบนั

พัฒนาองค์กรชุมชนด�าเนินการมาอย่าง

ต่อเนือ่ง	ซึง่สอดคล้องกับนโยบายรฐับาล			

ประกอบด้วย		

		การพฒันาความมัน่คงทีอ่ยูอ่าศยั 

	 	 คนจนในชุมชนแออัด	“โครงการ 

	 	 บ้านมั่นคง”

		โครงการบ้านมั่นคงชนบทเพื่อผู้ 

	 	 ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท		

		การพัฒนาสวัสดิการชุมชน	

  

โดยมีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้	

1. การพัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจน
 ในชุมชนแออัด “โครงการบ้านมั่นคง” 

โครงการบ้านมั่นคงเป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของคนจนในชุมชนแออัด	 โดยมี

เป้าหมายในการแก้ปัญหาความไม่ม่ันคงในการอยูอ่าศยั	เพือ่สร้างชุมชนทีม่ัน่คงตาม

นโยบายของรัฐบาล	ซึง่มกีารด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่งมาตัง้แต่ปี	2546	จนถงึปัจจบุนั		

ซึ่งการด�าเนินงานในปีงบประมาณ	2558	ก่อให้เกิดผลการด�าเนินงาน	ดังนี้	

 1) การสนับสนุนโครงการและงบประมาณ    

ปี	2558 	สนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสนับสนุน 

	 ขบวนองค์กรชุมชน	จ�านวน	58	จังหวัด	63	เมือง	169	โครงการ  

 ใน	230	ชุมชน	ผู้รับผลประโยชน์	12,708	ครัวเรือน	 

	 เป็นงบประมาณอุดหนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งสิ้น	 

	 879.61	ล้านบาท	

ปี	2546	-	2558 	สนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค	ซึ่งเป็นโครงการ	 	

	 ท่ีอยู่ระหว่างการด�าเนินงาน	จ�านวน	73	จังหวัด	312	เมือง/เขต	 

	 933	โครงการ	1,817	ชุมชน	97,781	ครัวเรือน		

	 -	งบสนับสนุนสาธารณูปโภค	จ�านวนเงิน	3,314.73	ล้านบาท

	 -	งบอุดหนุนพัฒนาที่อยู่อาศัย	จ�านวนเงิน	1,637.65	ล้านบาท

	 -	งบบริหารจัดการการปรับปรุงชุมชน	จ�านวน	144.93	ล้านบาท	

	สนับสนุนการด�าเนินงานของภาคี	ท้องถิ่น	และขบวนเมือง	  

	 รวมทั้งส่วนกลางและพื้นที่	11	ภาค	จ�านวน	278	โครงการ		 

	 วงเงินรวม	1,626.16	ล้านบาท		
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ตารางที่ 1 แสดงความคืบหน้าการด�าเนินงานโครงการบ้านมั่นคง 

(ณ กันยายน 2558)

 ภาพรวม จ�านวน
	จ�านวนเขต/เมืองที่มีโครงการที่ได้รับอนุมัติ	 312	เขต/เมือง	73	จังหวัด
	จ�านวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ	 933	โครงการ
	จ�านวนชุมชนครอบคลุม	 1,817	ชุมชน
	จ�านวนครอบครัว	 	 97,781	ครัวเรือน

ตารางที่ 2 แสดงผลการด�าเนินงานโครงการบ้านมั่นคง

(ผลการด�าเนินงานสะสม)

ภาค จังหวัด เมอืง โครงการ
จ�านวน
ชุมชน

ครัว
เรือน

1.		เหนือตอนบน 7 15 71 203 5,051

2.		เหนือตอนล่าง 6 21 49 172 5,458

3.		ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 6 15 42 107 3,356

4.		ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 6 26 120 241 10,518

5.		ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 6 16 100 121 9,632

6.		กลาง 9 40 82 171 8,022

7.		ตะวันตก 6 23 35 53 3,405

8.		กรุงเทพฯและปริมณฑล 4 67 230 344 29,560

9.		ตะวันออก 8 38 61 172 7,220

10.	 ใต้ตอนบน 7 31 75 137 7,293

11.	 ใต้ตอนล่าง 7 19 65 96 8,066

12.	ส่วนกลาง 1 1 3 - 200

รวม 73 312 933 1,817 97,781

 2) เตรียมความพร้อมจัดท�า  
  “ร่าง” แผนยุทธศาสตร์
  การพฒันาทีอ่ยู่อาศยั 10 ปี 
  (พ.ศ. 2559 - 2568)

นโยบายรัฐบาลได้ให้ความส�าคัญในการ 

แก้ไขปัญหาความยากจน	ลดความเหล่ือมล�า้	 

และสร้างความเป็นธรรมในสังคม	 การ

สร้างโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการสังคม

และที่อยู่อาศัย	 โดยก�าหนดการพัฒนา

ที่อยู ่อาศัยส�าหรับผู ้มีรายได้น้อยให้มี

ความมั่นคงในที่อยู่อาศัยเป็นนโยบาย

เร่งด่วน	 และสั่งการให้แก้ไขปัญหาที่

อยู ่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้ม ี

รายได้น้อยทัง้ประเทศอย่างมปีระสทิธภิาพ 

และยั่งยืน	ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี	

(พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา)	ในคราว 
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ประชมุคณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัที	่4	สงิหาคม	 

2558	เรือ่งการขับเคลือ่นด้านทีอ่ยูอ่าศยั		

โดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด�าเนิน

การแก้ไขปัญหาที่อยู ่อาศัยส�าหรับผู้มี

รายได้น้อย			   

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการพฒันาสงัคมฯ	 

(พลต�ารวจเอก	อดุลย์		แสงสงิแก้ว)		ได้มอบ 

หมายให้การเคหะแห่งชาติ	(กคช.)	และ 

สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน	(พอช.)	ร่วมกนั 

จัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่

อาศัยระยะ	10	ปี	(พ.ศ.	2559	-	2568)		 

ซึ่งเป็นการบูรณาการการด�าเนินงาน 

ร่วมระหว่าง	3	หน่วยงาน	ภายใต้กระทรวง

การพัฒนาสังคมฯ	 ได้แก่	 กรมพัฒนา

สังคมและสวัสดิการ	 การเคหะแห่งชาติ	 

และสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน	 เป้าหมาย 

รวม	 2,725,924	 ครัวเรือน	 โดยในส่วน

ของสถาบันฯ	 มีเป้าหมายด�าเนินการ		

จ�านวน	1,044,510	ครัวเรือน	ภายใต้แผน

พัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในเมือง 

และชนบท	ประกอบด้วย	4	 โครงการหลกั 

คือ	

1 โครงการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด	“บ้านมั่นคง”	680,808	ครัวเรือน

2 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง	11,004	ครัวเรือน

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน	698	ครัวเรือน

4 โครงการบ้านพอเพียงชนบท	352,000	ครัวเรือน

 3) การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อคนยากจนที่บุกรุกที่ดิน
  สาธารณะจังหวัดปทุมธานี “ปทุมธานีโมเดล”

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาท่ีอยู ่อาศัยเพื่อคนยากจนที่บุกรุกที่ดิน

สาธารณะจงัหวัดปทมุธาน	ีและคณะท�างานตรวจสอบการเปล่ียนสภาพทีด่นิอันเป็น

สาธารณสมบัติของแผ่นดินใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนที่บุกรุกที่สาธารณะ			

ซึ่งได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน	 9	 หน่วยงาน	 เพ่ือสร้าง

เจตนารมณ์ร่วมกันในการด�าเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อคนยากจน

ทีบ่กุรกุทีดิ่นสาธารณะจงัหวัดปทมุธาน	ี“ปทมุธานโีมเดล”	ตามแผนงานแก้ไขปัญหา

ทีอ่ยูอ่าศยัเพือ่รองรบันโยบายรฐับาลในการแก้ไขปัญหาบกุรกุคลองตามมาตรการจดั

ระเบียบแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด	และการก่อสร้างที่อยู่อาศัยรุกล�้าล�าคลองและการ

ระบายน�า้	ซึง่ได้มกีารส�ารวจข้อมลูผูเ้ดอืดร้อนรายครวัเรอืน	และจบัพกิดั	GPS	จ�านวน	

9	ชุมชน	1,060	ครัวเรือน	เปิดเวทีประชาพิจารณ์เพื่อท�าความเข้าใจกับประชาชน
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กลุม่เป้าหมาย	จ�านวน	364	ครัวเรือน	ณ	เทศบาลท่าโขลง	อ�าเภอ

คลองหลวง	 จังหวัดปทุมธานี	 จัดกิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัว 

โครงการ	 “ปทุมธานีโมเดล”	ณ	 โครงการก่อสร้างชุมชนใหม	่

อ�าเภอคลองหลวง	 จ.ปทุมธานี	 เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับ

ประชาชน	 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความมั่นใจให้กับ

ประชาชน		

 4) การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง 

มีการส�ารวจข้อมูลชุมชนแออัดที่บุกรุกริมคลองลาดพร้าว	และคลองเปรมประชากร	

จ�านวน	 66	 ชุมชน	 9,981	 หลังคาเรือน	 โดยมีการหารือและประชุมร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร	และผู้เกี่ยวข้องเพื่อประสานความร่วมมือในการด�าเนินการ	ซึ่งได้

มีการประสานสถาบันอุดมศึกษา	 จ�านวน	 8	 แห่ง	 ในการศึกษารูปแบบที่เหมาะสม 

ในการอาศยัอยู่ริมคลอง	พร้อมทัง้ประชมุ 

ชีแ้จงท�าความเข้าใจกบัชมุชน	จดัต้ังกลุม่

ออมทรัพย์และสหกรณ์	ซึ่งมีการด�าเนิน

งานทีส่�าคญัในพืน้ทีค่ลองลาดพร้าว	และ

คลองเปรมประชากร	ดังนี้
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  พอช.
         มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง



คลองลาดพร้าว

	ประเมินผลกระทบจากการก�าหนดแนวเขต/ระยะความกว้างของคลองตามระยะการก�าหนดของส�านัก

ระบายน�้าคลองลาดพร้าว	จ�านวนชุมชนตลอดสายคลองมีทั้งสิ้น	43	ชุมชน	พบว่า	มีชุมชนที่สามารถอยู่

ที่เดิมโดยการปรับปรุงขยับขึ้นมาจากคลอง	จ�านวน	37	ชุมชน		6,058	หลังคาเรือน	และมีชุมชนที่จ�าเป็น

ต้องโยกย้ายจากคลองไปจัดที่อยู่อาศัยใหม่จ�านวน	6	ชุมชน	1,256	หลังคาเรือน

	ประชุมท�าความเข้าใจในระดับเขต	 จ�านวน	 6	 เขต	 ประกอบด้วย	 เขตหลักส่ี	 เขตจตุจักร	 เขตดอนเมือง	

	 เขตสายไหม	 เขตห้วยขวาง	 และเขตบางเขน	 และประชุมสร้างความเข้าใจในระดับชุมชน	 30	 ชุมชน	 

	จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์	 21	 ชุมชน	 ในพ้ืนที่เขตดอนเมือง	 1	 ชุมชน	 เขตบางเขน	 6	 ชุมชน	 เขตจตุจักร	 

	 2	ชุมชน	เขตสายไหม	7	ชุมชน	และเขตหลักสี่	5	ชุมชน	

คลองเปรมประชากร

	ประเมินผลกระทบจากการก�าหนดแนวเขต/ระยะความกว้างของคลองตามระยะการก�าหนดของส�านัก 

	 ระบายน�า้คลองเปรมประชากร	จ�านวนชมุชนตลอดสายคลองมทีัง้สิน้	33	ชมุชน	พบว่า	มชีมุชนทีส่ามารถ 

	 อยูท่ีเ่ดมิโดยการปรบัปรงุขยบัขึน้มาจากคลอง	จ�านวน	31	ชมุชน	4,231	หลงัคาเรอืน	และมชีมุชนทีจ่�าเป็น 

	 ต้องโยกย้ายจากคลองไปจัดที่อยู่อาศัยใหม่	จ�านวน	2	ชุมชน	195	หลังคาเรือน

	ประชุมท�าความเข้าใจในระดับเขต	จ�านวน	3	เขต	ประกอบด้วย	เขตหลักสี่	เขตจตุจักร	และเขตดอนเมือง	

	 และประชุมสร้างความเข้าใจในระดับชุมชน	24	ชุมชน

	จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์	17	ชุมชน	ในพื้นที่เขตดอนเมือง	10	ชุมชน	เขตหลักสี่	7	ชุมชน	

2. โครงการบ้านมัน่คงชนบทเพือ่ผูย้ากจนและด้อยโอกาสในชนบท

โครงการบ้านมัน่คงชนบทเพือ่ผู้ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท	เป็นการสนบัสนนุการแก้ไขปัญหาทีด่นิ 

และที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชนบท	โดยมีเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงในที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัยอย่าง

เป็นธรรมและยั่งยืนตามวิถีชุมชนท้องถิ่น	 เน้นการพัฒนาพื้นที่ต�าบลในรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต		

การจัดการทรัพยากรท่ีเหมาะสมกับคนในต�าบล/ภูมินิเวศน์	 เป็นการจัดการร่วมกันของคนในต�าบล	 

รวมทั้งหน่วยงาน	ท้องถิ่น	ท้องที่	 และองค์กรชุมชนต่างๆ	 ในพื้นที่	 ผ่านกระบวนการรับรู้ของคนตั้งแต่

ระดับหมู่บ้าน	 องค์กรชุมชนทุกองค์กร	 เพื่อน�าข้อมูลมาพัฒนาเป็นข้อมูลต�าบลสู่การวิเคราะห์เป็นแผน 

พฒันาต�าบลและผงัต�าบล	ซึง่ได้มกีารด�าเนินงานอย่างต่อเนือ่งมาตัง้แต่ปี		2554		จนถงึปัจจบุนั		โดยในปี	 

2558	ได้รับการอุดหนุนงบประมาณประจ�าปี	จ�านวน	61.06	ล้านบาท	กลุ่มเป้าหมาย	61	ต�าบล	ซึ่งการ

ด�าเนินงานในปีงบประมาณ	2558	ก่อให้เกิดผลการด�าเนินงาน	ดังนี้	
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แนวคิดการแก้ไขปัญหาที่ดิน

และที่อยู่อาศัยคนจนชนบท
เพื่อน�าไปสู่การสร้างสังคมชนบทที่

ยั่งยืน

(1)		สร้างความมัน่คงในการด�ารงชวิีตของชาวชนบท	โดยมทีีอ่ยูอ่าศยัและท่ีดนิท�ากนิอย่างพอเพยีง 

	 ต่อการด�ารงชีวิต	น�าไปสู่การลดและป้องกันการอพยพเข้าสู่เมือง

(2)	พฒันาและด�ารงชีวิตแบบเศรษฐกจิพ่ึงตนเองของวถิชีีวติคนจนในชนบท	น�าไปสูก่ารใช้ประโยชน์ 

	 ที่ดินอย่างสูงสุด/คุ้มค่าของคนจนในประเทศ

(3)		สามารถรักษาฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในภาคชนบทน�าไปสู่การลดต้นทุนและภาระ 

	 การดูแลสังคมของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(4)	ฟื้นฟูภูมิปัญญา	วัฒนธรรมต้นทุนทางสังคมน�าไปสู่การสร้างชุมชน/ครอบครัวที่เป็นสุข

กระบวนการและ

ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา

พื้นท่ีด�าเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัยในชนบท	 มีแนวทางในการขับเคลื่อน 

แบ่งเป็น	 3	 ระดับ	 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน	 ซึ่งมีองค์ประกอบ	 ผู้เดือดร้อน	 

กลุ่ม/องค์กรในต�าบล	ท้องถิ่น	ท้องที่	และภาคีที่เกี่ยวข้อง	โดยมีกระบวนการ	ดังนี้

ระดับที่ 1

เป็นพื้นที่ต�าบลใหม่ที่เริ่มต้น

กระบวนการท�างาน

	การสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดการที่ดินแนวใหม่ในระดับหมู่บ้าน/ต�าบล

	การสร้างทมีท�างานทีม่าจากผูเ้ดือดร้อนด้านทีอ่ยูอ่าศัยและท่ีดินท�ากนิในระดับหมูบ้่าน/กลไก 

	 การขับเคลื่อนระดับต�าบล

	เริม่กระบวนการจดัท�าข้อมลู	แผนทีท่�ามอื/GIS	ระดบัหมูบ้่าน	ต�าบล	โดยมเีนือ้หาข้อมลูทีจั่ดท�า	 

	 เช่น	สภาพปัญหา	ผู้เดือดร้อนด้านที่ดิน	แนวทางการขับเคลื่อนงานที่ดิน	เป็นต้น

ระดับที่ 2

เป็นพื้นที่ต�าบลที่มีกระบวนการ

ท�างานมาบ้างแล้ว

	มีทิศทางการขับเคลื่อนงานที่ดินของต�าบลที่ชัดเจนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น	และส่วนหน่วย 

	 ที่เกี่ยวข้อง

	มีการยกระดับข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมดิจิตอล	 สามารถน�าข้อมูลที่เกิดจากการท�าโดยชุมชน 

	 ท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์		

	มกีารน�าข้อมลูทีเ่กดิจากการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินมาวเิคราะห์/สงัเคราะห์	เพ่ือวางแผน 

	 การพัฒนาพื้นที่ต�าบล

	น�าแผนการพฒันาต�าบลทกุมติมิาจดัท�าผงัต�าบล	โดยกระบวนการมส่ีวนร่วมของชมุชนท้องถ่ิน 

	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	มกีารสร้างหรือเชือ่มโยงกองทนุชมุชนทีม่อียูใ่นต�าบลในการจดัท�ากองทนุทีด่นิและทีอ่ยูอ่าศยั 

	 ในระดับต�าบล	 เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ดินหรือการพัฒนาด้านอื่น 

	 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่ดินในระดับต�าบล

ระดับที่ 3

เป็นต�าบลที่มีความสามารถ

ยกระดับเป็นพื้นที่รูปธรรม

การแก้ไขปัญหาที่ดินแนวใหม่

ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง

	มผีงัต�าบลท่ีเหน็แผนการพัฒนาต�าบลในปัจจบัุน	ระยะสัน้	ระยะยาว	โดยใช้กระบวนการมส่ีวนร่วม

	 ของชมุชนท้องถิน่ทีส่ามารถน�าไปสูก่ารปฏบิตัจิรงิ	 เกดิรปูธรรมของเนือ้งานพฒันาประเดน็ต่างๆ	 

	 ของต�าบล	เช่น	การจดัการด้านสทิธใินทีดิ่นทีย่ัง่ยนืของต�าบล	ระบบการจดัการน�า้	การจดัการ 

	 ภยัพบิตั	ิการจดัการระบบการผลติ/ความมัน่คงทางอาหาร	การจดัการด้านทีอ่ยูอ่าศยั	เป็นต้น

	มีการยกระดับกองทุนที่ดินและที่อยู่อาศัยในระดับต�าบลที่สามารถน�าไปสู่การแก้ไขปัญหา 

	 ของต�าบลได้จริง	และเกิดการเช่ือมโยงกองทุนจากท้องถิน่หรอืหน่วยงานในระดบันโยบาย

	เกดิการออกข้อบัญญตัท้ิองถิน่ในการก�าหนด/การบริหารจดัการร่วมกนัของคนในต�าบลน�าไปสู ่

	 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างและความสัมพันธ์ใหม่ของต�าบลในการจัดการตนเอง	 (ได้คน/ดิน/ 

	 ระบบ)	 มีที่อยู่อาศัยและที่ดินท�ากินอย่างพอเพียงต่อการด�ารงชีวิต	 มีระดับคุณภาพชีวิตที่ด	ี 

	 สร้างชุมชนครัวเรือนเป็นสุข
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 1) การแก้ไขปัญหาที่ดินทั้งระบบ โดยชุมชนท้องถิ่น
  เป็นแกนหลัก

ด�าเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินใน	76	จังหวัด	1,721	ต�าบล	โดยเป็นพื้นที่ด�าเนินการ

		ระดับที่	1	ต�าบลใหม่ที่เริ่มต้นกระบวนการท�างาน	จ�านวน	479	ต�าบล

		ระดับที่	2	ต�าบลที่มีกระบวนการท�างานมาบ้างแล้ว	จ�านวน	1,044	ต�าบล

		ระดบัที	่3	ต�าบลทีม่คีวามสามารถยกระดบัเป็นพืน้ทีรู่ปธรรมการแก้ไขปัญหา 

	 	 ที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง	จ�านวน	198	ต�าบล

ตารางที่ 3 แสดงพื้นที่การแก้ไขปัญหารายภาค

(ผลการด�าเนินงานสะสม 2554 - 2558)  

ภาค
จ�านวน

จังหวัด

ระดับพื้นที่ด�าเนินการ (ต�าบล)

ระดับ 

ที่ 1

ระดับ 

ที่ 2

ระดับ 

ที่ 3

รวม

1.	เหนือตอนบน 8 76 88 31 195

2.	เหนือตอนล่าง 7 4 87 10 101

3.	ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 8 12 143 16 171

4.	ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 6 57 125 26 208

5.	ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 6 88 99 14 201

6.	กลาง 9 16 131 1 148

7.	ตะวันตก 7 58 94 14 166

8.	กรุงเทพฯและปริมณฑล 3 5 23 4 32

9.	ตะวันออก 8 69 83 32 184

10.	ใต้ตอนบน 7 29 90 39 158

11.	ใต้ตอนล่าง 7 65 81 11 157

รวม 76 479 1,044 198 1,721

ติดตั้งแนวคิด

ความเข้าใจระบบข้อมูล	พัฒนา

เครื่องมือ	และแบบข้อมูลกลาง

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน 

เชิงนโยบาย

ติดตาม

ทบทวน	สอบทานการด�าเนนิงาน 

และปัญหาข้อติดขัด	สนับสนุน

การพัฒนาศูนย์ข้อมูลระดับภาค

ติดอาวุธ

พัฒนาศักยภาพทีมพัฒนาศูนย์

ข้อมูลด้านเทคนิค	แนวคิดเชิง

ยุทธศาสตร์	และการบริหาร

จัดการที่ดีระดับภาค

ติดเพื่อน

ก�าหนดทิศทางและวางแผน		

ปฏิบัติการพัฒนาข้อมูลร่วมกับ

ยุทธศาสตร์เครือข่ายที่ดิน	และ

เชื่อมโยงการท�างานร่วมกัน		

สร้างเครือข่ายนักเทคนิค

 2) การพฒันาระบบศนูย์ข้อมูล 
  ภาคประชาชน 11 ภาค 

ด�าเนนิการตดิตามและพัฒนาศนูย์ข้อมูล

ครอบคลุม	11	ภาค	ภายใต้ยุทธศาสตร์	 

“	4	ติด	”	ได้แก่	ติดตั้ง		ติดตาม	ติดอาวุธ	

และติดเพื่อน
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ที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 จ�านวน	 32	 ต�าบลท่ัวประเทศ	 โดยเกิดความร่วมมือกับ 

หน่วยงานท้องที่	ท้องถิ่น	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินงานร่วมกันในพื้นที่	

16	ต�าบล	8	จังหวัด

 4) การจัดตั้งกองทุนที่ดิน 

มีการจดัตัง้กองทนุทีด่นิ	207	กองทนุ	จ�านวนเงนิกองทนุ	456.65	ล้านบาท	โดยผูเ้ดอืดร้อน 

ได้มีการจัดตั้งกองทุนที่ดินของต�าบล	 เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกผู้เดือดร้อนจากปัญหา 

ที่ดินที่อยู่อาศัยในการแลกเปลี่ยนซื้อขายและซื้อที่ดินในยามที่สมาชิกมีความจ�าเป็น	 

และเป็นเครือ่งมอืในการรวบรวมผูเ้ดอืดร้อนระดมทุนในการซือ้ทีด่นิให้เป็นกรรมสทิธิ์

ร่วมกนั	รวมถงึเป็นกองทนุในการพฒันาคณุภาพชวีติของคนในชมุชน เช่น	การน�าเงนิ

จากกองทุนจัดซื้อที่ดิน	เพื่อจัดสรรให้กับคนในพื้นที่	จ�านวน	354	ไร่ในพื้นที่	8	ต�าบล	 

4	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดน่าน	สระแก้ว	ตราด	และสงขลา

แผนภูมิที่ 1 แสดงจ�านวนต�าบลที่มีการจัดตั้งกองทุนที่ดิน (รายภาค)

การพฒันาระบบศนูย์ข้อมลู	แบ่งออกเป็น	 

4	ระดบั	ประกอบด้วย	ระดบัชาต	ิระดบัภาค	 

ระดับจังหวัด	 และระดับต�าบล	 โดยมี

บทบาทดังนี้

(1)	การประสานเชื่อมโยงข้อมูล 

	 นโยบาย		มต	ิกฏหมายท่ีเกีย่วข้อง

(2)	การกระจายข้อมลูชดุองค์ความรู้ 

	 ที่มีประโยชน์

(3)	การรักษาความปลอดภัยของ 

	 ข้อมูล

(4)	ติดตามสนับสนุนการพัฒนา 

	 ข้อมูล/ศูนย์ข้อมูล

(5)	สรปุภาพรวม	รวบรวมฐานข้อมลู

(6)	ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล 

	 ข่าวสารภายในอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้	 ศูนย์ข้อมูลระดับต�าบล	 มีบทบาท 

บางประการทีแ่ตกต่างจาก	3	ระดบัข้างต้น	 

ซึ่งมีบทบาทหลักๆ	คือ

	จัดเก็บ	แยกประเด็น	 วิเคราะห์	 

	 สรุป	 ประมวลข้อมูลต�าบลและ 

	 ส่งต่อไปสู่ศูนย์ข้อมูลจังหวัด

	การกระจายข้อมลูชดุองค์ความรู้ 
	 ที่มีประโยชน์

	การรกัษาความปลอดภยัของข้อมูล
	คนในต�าบลทกุคนสามารถเข้าถึง 

	 ข้อมูลได้

	ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล 

	 ข่าวสารภายในอย่างต่อเนื่อง

 3) การจัดท�าฐานข้อมูล
  และแก้ไขปัญหาพื้นที่
  ต�าบล กรณีทับซ้อนพื้นที่ 
  ป่าสงวนแห่งชาติ

จากการจัดท�าฐานข้อมูลพื้นที่ต�าบลที่ม ี

ปัญหาทับซ้อนพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ	 

มีทั้งหมด	65	จังหวัด	1,115	ต�าบล	ซึง่ 

ก�าหนดเป็นพืน้ทีน่�าร่องในการแก้ไขปัญหา 

พัฒนาและ
ยกระดับการจัด
เก็บข้อมูล	ด้วย

ระบบ	GIS

ใช้ประโยชน์
กองทุน

ช่วยเหลือ
สมาชิก

ส�ารวจข้อมูล
ผังต�าบล	

ผังชุมชนด้วย
ระบบ	GPS

จัดตั้งกองทุน
เพื่อการพัฒา

ต�าบล

เชื่อมโยง
ยกระดับความ

ร่วมมือกับท้องถิ่น	
ภาคีในต�าบล

เลือกตั้ง
คณะกรรมการ 

กองทุน

สร้างความ
เข้าใจ	จัดตั้ง
คณะท�างาน
ระดับต�าบล

จัดท�าระเบียบ
กองทุน

สร้างการมีส่วน
ร่วมของสมาชิก
ในการจัดหาเงิน
สมทบกองทุน

จัดท�าแผนการ
จัดการและ

ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต

กระบวนการ

เกิดกองทุน
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 5) การขับเคลื่อนข้อบัญญัติท้องถิ่น

โดยพัฒนามาตราการ		กฏกตกิา		ระเบยีบชมุชนทีมี่อยูเ่ดมิ		เป็น

ข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	 

บนฐานวถิวีฒันธรรมท้องถ่ิน	ซึง่มุ่งเน้นกระบวนการท�างานร่วมกัน 

ในลกัษณะภาคเีครอืข่ายความร่วมมอืกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ที่เช่ือมโยงกับสภาองค์กรชุมชนต�าบล	 เพื่อเสริมสร้างความ 

เข้มแขง็ของชมุชนในการจัดการแก้ไขปัญหาและบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาตขิองพืน้ที	่โดยมพีืน้ทีท่ี่มีการขบัเคลือ่นและ

ประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นใน	5	จังหวัด	42	ต�าบล	

จังหวัดเชียงใหม่	 11	 ต�าบล

จังหวัดน่าน	 22	 ต�าบล

จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 7	 ต�าบล

จังหวัดล�าปาง	 1	 ต�าบล

จังหวัดเลย	 1	 ต�าบล

          รวม 42 ต�าบล
CODI Annual Report 2015
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แผนภูมิที่ 1 แสดงจ�านวนต�าบลที่มีการจัดตั้งกองทุนที่ดิน (รายภาค)
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3. การพฒันาสวสัดกิารชมุชน

การพัฒนา

สวัสดิการ

ชุมชน

คอื	การสร้างหลกัประกนัเพือ่ความมัน่คงของ

คนในชมุชน	ให้คนในชมุชนมคีวามเป็นอยูท่ีด่ี

ขึ้น	ทั้งในรูปของสิ่งของ	เงินทุน	และการช่วย

เหลือเกื้อกูล	เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตตั้งแต่

เกิด	แก่	เจ็บ	ตาย	ซึ่งเป็นระบบการช่วยเหลือ

เกื้อกูลของคนในท้องถิ่นท่ีมีรูปแบบและวิธี

การทีห่ลากหลาย	ก่อให้เกดิรายได้	ลดรายจ่าย		

น�าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาความยากจน	เป็นการ

จัดสวัสดิการชุมชน	โดยชุมชน	เพื่อชุมชน	ซึ่ง

มีแนวทางส�าคัญ	คือ	การใช้ทุนทางสังคมที่มี

อยู่แต่ละชุมชนเป็นฐานในการจัดสวัสดิการ

ให้ครอบคลุม	 ตั้งแต่เกิดจนตาย	 บนฐานของ

การช่วยเหลือเกื้อกูลกันและสร้างพลังในการ 

พึง่ตนเอง	สร้างความร่วมมอืกบัภาครัฐ	องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนให้เกิด

การจัดสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง

สถาบันฯ 

มีการด�าเนนิงาน

อย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปี 2553 

จนถึงปัจจุบัน

ปี	2558	คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กร

ชุมชน	มีมติสนับสนุนสวัสดิการชุมชน	โดยให้

มกีารบรหิารเงนิอดุหนนุคงเหลอืของสถาบนัฯ	 

มาใช้ส�าหรบัการสมทบกองทุนสวสัดกิารชมุชน	 

ภายในกรอบวงเงิน	500	ล้านบาท	พร้อมทั้ง 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการสนบัสนนุ

การจดัสวสัดกิารชมุชน	ประกอบด้วย	ทีป่รกึษา 

ภาควิชาการ	 ผู ้แทนหน่วยงานรัฐ	 ผู ้แทน 

คณะอนุกรรมการประสานงานขบวนองค์กร

ชุมชนภาค	 5	 ภาค	 และเจ้าหน้าท่ีสถาบันฯ	

เพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการโครงการ	

การด�าเนนิงานในปีงบประมาณ	2558	ก่อให้เกดิผลการด�าเนนิงานดงันี	้

 1) แนวทางและหลักเกณฑ์การสนับสนุนการ 
  จัดสวัสดิการชุมชน ปี 2558

โดยมีการปรับหลักเกณฑ์การสมทบงบประมาณ	ดังนี้

	การเสนอขอรบัการสมทบงบประมาณในแต่ละรอบ	จะต้อง 

	 มสีมาชิกกองทุนสวสัดกิารชุมชนปัจจบุนัไม่น้อยกว่า	200	คน		 

	 และจะต้องมกีารจดัสวสัดกิารชมุชนพืน้ฐานทีเ่พิม่ขึน้ทกุรอบ

	กองทุนท่ีได้รับการสมทบรอบสามขึ้นไป	 จะต้องมีข้อมูล 

	 การรับ/ไม่ได้รับสวัสดิการของกลุ่มช่วงวันต่างๆ	ในต�าบล

	กองทุนที่ได้รับสมทบปีที่ส่ีขึ้นไป	 จะต้องมีการจัดท�าแผน 

	 พัฒนาสวัสดิการสังคมหรือแผนพัฒนาสังคมต�าบล

 2) การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบล/ 
  เมืองทั่วประเทศ

ปัจจบุนัมกีารจดัตัง้กองทนุสวัสดกิารชุมชนต�าบล/เมือง	จ�านวน	

6,009	กองทนุ	สมาชกิกองทนุรวม	5,388,898	ราย		เงนิกองทนุ

รวม	10,957.01	ล้านบาท	ประกอบด้วย	เงินสมทบสวัสดิการ

จากสมาชิก	7,084.54	ล้านบาท	(ร้อยละ	65)	เงินสมทบจาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 547.23	 ล้านบาท	 (ร้อยละ	 5)	 

เงนิสมทบจากรัฐบาลผ่านสถาบนัฯ	และหน่วยงานภาครฐัอืน่ๆ	 

2,357.63	 ล้านบาท	 (ร้อยละ	 21)	 นอกจากนั้นเป็นเงินจาก 

แหล่งอืน่ๆ	เช่น	ภาคเอกชน	เงนิบรจิาค	เป็นต้น	จ�านวน	967.60	

ล้านบาท	(ร้อยละ	9)

	 สัดส่วนสมาชิก	ประกอบด้วย
คนวัยท�างาน	 2,915,584	 ราย	

เด็ก		 821,781	 ราย

ผู้สูงอายุ		 1,462,360	 ราย	

ผู้ด้อยโอกาส		 188,684	 ราย

เงินจากแหล่งอื่นๆ 9%

เงินสมทบ
จากสมาชิก 

65%

เงินสมทบจากรัฐบาลผ่าน 

พอช./หน่วยงานภาครัฐ 21%

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 

(อบต./เทศบาล/อบจ.) 5%
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โดยในปี	2558	สถานะการเปลี่ยนแปลงของกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับปี	2557	พบว่า	มีจ�านวนกองทุน

ที่จัดตั้งเพิ่มขึ้น	จ�านวน	146	กองทุน	คิดเป็นร้อยละ	2.43	ของจ�านวนกองทุนทั้งหมด	จ�านวนสมาชิกเพิ่มขึ้น	1,203,151	คน	 

คิดเป็นร้อยละ	 22.33	 ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด	 จ�านวนเงินกองทุนเพิ่มขึ้น	 4,910.66	 ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	 44.82	 ของ

จ�านวนเงินกองทุนทั้งหมด

ตารางที่ 4 สถานะการเปลี่ยนแปลงของกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบล ปี 2553 - 2558

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

จ�านวนกองทุนสวัสดิการชุมชนที่จัดตั้งแล้ว (กองทุน)

3,443 4,115 5,318 5,698 5,863 6,009

จ�านวนสมาชิกกองทุนรวม (ราย)

1,446,262 1,521,313 3,227,890 3,798,274 4,185,747 5,388,898

จ�านวนเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนรวม (บาท)

790,728,314 1,013,617,539 3,508,863,973 4,676,317,667 6,046,350,118 10,957,008,407

ตารางที่ 5 แสดงจ�านวนกองทุนและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน

ภาค
จ�านวนกองทุน 

(กองทุน)

จ�านสมาชิก  

(คน)

จ�านวนหมู่บ้าน 

(หมู่บ้าน)

จ�านวนเงินกองทุน

ทั้งหมด (บาท)

1.	เหนือตอนบน 663 719,636 7,028 1,368,620,447.11

2.	เหนือตอนล่าง 570 355,047 4,204 772,648,431.04

3.	ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 623 535,746 5,910 1,449,000,859.13

4.	ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 681 846,526 19,539 1,502,400,046.65

5.	ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 847 690,953 10,546 1,316,736,054.27

6.	กลาง 482 267,731 4,380 527,496,027.95

7.	ตะวันตก 395 268,025 3,633 524,173,304.55

8.	กรุงเทพฯและปริมณฑล 179 108,800 3,256 175,351,113.26

9.	ตะวันออก 465 444,379 4,411 1,199,225,352.52

10.	ใต้ตอนบน 529 625,622 4,682 972,948,502.48

11.	ใต้ตอนล่าง 575 526,433 4,540 1,148,408,268.85

รวม 6,009 5,388,898 72,129 10,957,008,407.81
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 3) การสมทบงบประมาณสนับสนุนกองทุน
  สวัสดิการชุมชน

ปี	2558	(1	เมษายน	-	30	กันยายน	2558)	มีกองทุนที่ได้รับ

การสมทบงบประมาณ	 จ�านวน	 1,810	 กองทุน	 	 จ�านวนเงิน

สมทบ	499.50	ล้านบาท	ใน	75	จังหวัด	โดยมีจ�านวนสมาชิก

ที่ครบหนึ่งปีขึ้นไป	ซึ่งเป็นฐานในการคิดงบสมทบ	1,614,305	

ราย	 จากจ�านวนสมาชิกทั้งหมดในฐานการสมทบงบทั้งหมด	

2,266,248	ราย	ค่าเฉลี่ยจ�านวนสมาชิกกองทุนที่ได้รับสมทบ	

1,253	ราย/กองทุน	

ตารางที่ 6 การสมทบงบประมาณสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ปี 2553 - 2558

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

จ�านวนกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ได้รับการสมทบ (กองทุน)

1,937 2,351 3,295 3,605 1,413 1,810

จ�านวนสมาชิกทั้งหมดของกองทุนที่ได้รับการอนุมัติ (ราย)

1,136,718 1,620,071 2,489,290 2,913,093 1,413,743 2,266,248

จ�านวนสมาชิกครบ 1 ปีของกองทุนที่ได้รับการอนุมัติ (ราย)

860,915 1,244,273 2,002,708 2,304,913 893,089 1,614,305

จ�านวนงบสมทบกองทุนที่ได้รับการอนุมัติ (บาท)

288,879,627 415,413,353 667,636,832 788,892,169 299,147,521 499,500,534

แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบจ�านวนสมาชิกทั้งหมดกับจ�านวนสมาชิกที่ครบรอบ 1 ปีของกองทุน 

ที่ได้รับการอนุมัติ (ราย)

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0

จ�านวนสมาชิกทั้งหมด 1,136,718 1,620,071 2,489,290 2,913,093 1,413,743 2,266,248

จ�านวนสมาชิกครบ 1 ปี 860,915 1,244,273 2,002,708 2,304,913 893,089 1,614,305

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
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 4) การจัดสวัสดิการพื้นฐาน

โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนสามารถจัด

สวัสดิการพื้นฐานสมาชิกครอบคลุม	 เกิด	

แก่	 เจ็บ	 ตาย	 เช่น	 สวัสดิการรับขวัญเด็ก 

แรกเกิด	ทุนการศึกษา	จ่ายกรณีเข้ารักษาตัว

ในโรงพยาบาล	 บ�านาญผู้สูงอายุ	 สวัสดิการ

เสียชีวิต	 จัดงานศพ	 สวัสดิการผู้ด้อยโอกาส	

คนพิการ	 ทุนประกอบอาชีพ	 ภัยพิบัติ	 ฯลฯ		

แม้จ�านวนเงินจะไม่มากนักตามสถานะการ

เงนิแต่ละกองทนุ	แต่การทีต่วัแทนกองทนุได้

ไปเยี่ยมไข้หรือเป็นเจ้าภาพงานศพท�าให้เกิด 

ความภาคภมูใิจมคีณุค่าทางจิตใจ	โดยมีผู้ได้รับ 

สวัสดิการตรงประมาณ	 1,467,896	 ราย	 

เงินจ่ายสวัสดิการรวม	 1,679.44	 ล้านบาท	

จ�านวนผู ้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลมาก

ที่สุด	 690,740	 ราย	 แต่จ�านวนเงินจ่าย

สวสัดิการเสยีชีวติมากท่ีสดุ	759.53	ล้านบาท	

 5) การประสานความร่วมมือ
  กับหน่วยงานภาครัฐและ
  ภาคีพฒันา   

	ประสานความร่วมมอืกบักรมส่งเสรมิการ

ปกครองท้องถิ่น	เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน			

โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้

ก�าหนดให้มีการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ

ชุมชนและเป็นตัวชี้วัดการด�าเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในปีงบประมาณ	

2558	 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มกีารตืน่ตวัในการสนบัสนนุการจดัสวสัดกิาร

ชุมชนเพิ่มมากขึ้น

	บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการ

ส่งเสริมการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน

สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างบูรณาการ

ระหว่างเครือข่ายสวัสดิการชุมชน	 วิทยาลัย

พัฒนศาสตร์	ป๋วย		อึ๊งภากรณ์		มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	

(องคการมหาชน)	 ศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 	 โดยได้เริ่มโครงการมอบ

รางวัลองค์กรสวัสดิการชุมชน	:		ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวคิด

ของศาสตรจารย์	ดร.ป๋วย		อึ๊งภากรณ์	“คุณภาพแห่งชีวิต	ปฏิทินแห่งความหวัง		

จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”	โดยการมอบรางวัลมีวัตถุประสงค์	เพื่อยกย่อง	

เชดิช	ูกองทนุสวสัดกิารชมุชนทีด่�าเนนิงานช่วยเหลอื	ดแูลคณุภาพชวีติของคนใน

ชุมชนอย่างโดดเด่นในด้านต่างๆ	 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและ

กองทุนสวัสดิการในพื้นที่	 ซึ่งเป็นการเสริมกระบวนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

ของบริการ	 และขยายผลกองทุนให้เกิดขึ้นครอบคลุมทั่วประเทศ	 กระตุ้นให้

รฐับาล	ภาคเอกชน	และสงัคมตระหนกัถงึคณุค่าของแนวคดิเรือ่ง	“คณุภาพชวีติ

ปฏิทินแห่งความหวัง	:	จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”	และน�าไปสู่การพัฒนา

นโยบาย	 ระบบปฏิบัติการด้านสวัสดิการให้ประชาชนและชุมชนเข้าถึงได้อย่าง

ทั่วถึงเหมาะสม	
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องค์กรชุมชน พ.ศ. 2551
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งานตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551

การสนับสนุนการขับเคลื่อนสภาองค์กร 

ชมุชนเป็นการด�าเนนิงานตามพระราชบญัญตั ิ

สภาองค์กรชมุชน พ.ศ. 2551 มเีจตนารมณ์

ส�าคัญในการส่งเสริมให้ชุมชน ซึ่งเป็น

สังคมรากฐานมีความเข้มแข็งสามารถ 

จดัการตนเองได้อย่างยัง่ยนื มบีทบาทส�าคัญ 

ในการพฒันาท้องถ่ินตามความหลากหลาย 

ของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภมูปัิญญาของ 

ท้องถิน่ และเข้ามามส่ีวนร่วมในการพฒันา 

ประเทศ โดยก�าหนดให้สถาบันพัฒนา

องค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) มอี�านาจ 

หน้าทีส่่งเสรมิและสนับสนุนให้มกีารจัดตัง้ 

และพัฒนากิจการสภาองค์กรชุมชน

ต�าบล   

จากการด�าเนินงานสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนในช่วงที่ 

ผ่านมา	สถาบันฯ	 ได้ก�าหนดแนวทางส�าคัญในการขับเคลื่อนงาน	 โดยมุ่งเน้น

ให้เครือข่ายองค์กรชุมชนในระดับต่างๆ	 มีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมการ

จดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนต�าบล	 สนับสนุนให้สภาองค์กรชุมชนเป็นเวที

กลางในการเชื่อมโยงงานพัฒนาด้านต่างๆ	 ของชุมชนทั้งในระดับต�าบลและ

จังหวัด	 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพื้นที	่ 

รวมถึงสนับสนุนการทบทวนและสอบทานสถานะสภาองค์กรชุมชนต�าบล 

ที่จัดตั้งแล้ว	 เพื่อพัฒนาคุณภาพของสภาองค์กรชุมชนในการขับเคลื่อนงาน 

สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง	โดยมีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

1) การส่งเสรมิจดัตัง้สภาองค์กรชมุชนต�าบล

นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2551	จนถึงปัจจุบัน	(ณ	เดือนกันยายน	2558)	มีการจัดตั้ง

สภาองค์กรชุมชนต�าบลรวมทั้งส้ิน	 4,902	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 62.65	 ของ

จ�านวนต�าบล/เทศบาล/เขตทั่วประเทศ			

	จ�านวนสมาชิกรวม	159,380	คน	หรือจ�านวนสมาชิกสภาองค์กรชุมชน 

	 ต�าบลโดยเฉลีย่แห่งละประมาณ	34	คน	ซึง่มอีงค์ประกอบของสมาชกิ	คอื 

	 (1)	ผู้แทนของชุมชนในแต่ละหมู่บ้านและผู้แทนชุมชนในต�าบลที่ได้รับ 

	 การคดัเลอืกและมจี�านวนตามทีป่ระชมุสภาองค์กรชมุชนต�าบลก�าหนด	 

 และ	(2)	ผูท้รงคณุวฒุ	ิซึง่มจี�านวนไม่เกนิหนึง่ในห้าของจ�านวนสมาชิกตาม	(1)

	จ�านวนชุมชน/กลุ่ม/องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชนทีจ่ดแจ้งรวม	 

	 114,865	องค์กร	โดยเป็นกลุม่ธรุกจิชมุชน/อาชพีมากทีสุ่ด	จ�านวน	37,921	 

	 องค์กร	รองลงมา	คอื	กลุม่สวสัดกิารชมุชน	จ�านวน	29,344	องค์กร	และ 

	 กลุ่มองค์กรการเงิน	จ�านวน	28,559	องค์กร	ตามล�าดับ

รวมท้ังมีการสร้างความเข้าใจและการวางแผนการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน 

ต�าบลในพื้นที่ใหม่	 การปรับวิธีการท�างานให้ด�าเนินการควบคู่กับการรับรอง 

สถานภาพองค์กรชุมชนอย่างมีเป้าหมายและทิศทางส�าคัญร่วมกัน	 ส่งผลให้

แกนน�าชุมชนในพื้นที่เกิดความรู้ความเข้าใจต่อเจตนารมณ์	 หลักคิดส�าคัญ

และกระบวนการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน	 ซึ่งได้มีการรวบรวมข้อมูลและ 

จัดท�าข้อมูลในการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนในพื้นที่	 โดยการมีส่วนร่วมจาก 

ภาคีท้องถิ่นในพื้นที่	
CODI Annual Report 2015

รายงานประจ�าปี พอช. 2558
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3) การประชมุในระดบัชาตขิองสภาองค์กรชมุชนต�าบล

ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน	พ.ศ.	2551	มาตรา	30	ก�าหนดให้ในปีหนึ่งให้

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 จัดให้มีการประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชน

ต�าบลอย่างน้อยหนึง่คร้ัง	ซึง่สถาบนัฯ	ได้มีการจัดประชมุในระดบัชาต	ิประจ�าปี	2558	

โดยมีพลต�ารวจเอก	 อดุลย์	 แสงสิงแก้ว	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดการประชุม	 และมีผู้เข้าร่วม	 370	 คน	 

ประกอบด้วย	 คณะที่ปรึกษา	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ผู้แทนในระดับจังหวัดของสภาองค์กร

ชุมชนต�าบลทั้ง	77	จังหวัด	ผู้แทนคณะกรรมการสถาบันฯ	ผู้แทนหน่วยงาน	 ได้แก่	 

สภาพฒันาการเมอืง	สภาเกษตรกรแห่งชาต	ิสถาบนัชมุชนท้องถิน่พฒันา	ศนูย์คณุธรรม	 

สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ภาคประชาสังคม	 ขบวนประเด็นต่างๆ	 คณะ 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ	 ส่งผลให้เกิดข้อเสนอมาตรการส่งเสริมการจัดตั้ง

สภาองค์กรชุมชน

พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน	 พ.ศ.	 2551	 มาตรา	 32	 (2)	 บัญญัติให้ที่ประชุม

ระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนต�าบลให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการ

ก�าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และกฏหมาย	 รวมทั้ง 

การจัดท�าบริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ท่ีมีผลต่อพื้นท่ีมากกว่าหนึ่งจังหวัด	 ทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 คุณภาพชีวิตและ 

สิ่งแวดล้อม	และมาตรา	32	(3)	สรุปปัญหาที่ประชาชนในจังหวัดต่างๆ	ประสบและ

ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ	 ซึ่งสรุป 

ข้อเสนอที่ประชาชนประสบได้ดังนี้

	ด้านความมั่นคงทางอาหาร

	ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

	 และสิง่แวดล้อม	ได้แก่	ประมงชายฝ่ัง		 

	 ขยะ	ของเสียและมลภาวะ	โรงไฟฟ้า		 

	 โรงก�าจัดขยะ	 การพัฒนาแม่น�้าโขง	 

	 ภัยแล้ง	น�้าท่วม	การปิโตรเลียม	และ 

	 โครงการเหมืองแร่โปรแตช

	ด้านสังคม	 ได้แก่	 ความเสมอภาค 

	 ระหว่างเพศ	 การศึกษาชุมชน/สิทธ ิ

	 ชุมชน	 ความปลอดภัยในชีวิตและ 

	 ทรพัย์สนิ	เดก็/เยาวชน	ระบบสวสัดิการ 

 ชุมชน		และแรงงาน

	นโยบายของรัฐที่มีผลกระทบต่อ 

	 ประชาชน	 ได้แก่	 เส้นทางคมนาคม		 

	 รถไฟรางคู่	 รถไฟความเร็วสูง	 ถนน 

	 มอเตอร์เวย์	นโยบายการทวงคนืผืนป่า	 

 26	ล้านไร่ทั่วประเทศ		ผังเมือง	ที่ดิน 

	 ท�ากนิและทีอ่ยู่อาศยั		การไล่ร้ือชมุชน 

	 ริมคลอง	 การสร้างถนนเลียบแม่น�้า 

	 เจ้าพระยาในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ	โครงการ 

	 ท่าเรือปากบารา	จังหวัดสตูล

	การปฏริปูการเมอืงและการปกครอง

	การกระจายอ�านาจสู่ชุมชนท้องถิ่น

	การพัฒนาระบบเกษตร

	การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
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4) การขับเคลื่อนงานสภา
 องค์กรชุมชนใน  
 สถานการณ์การปฏิรูป

ทั้งในระดับนโยบายและระดับพ้ืนที่	 โดยมี

การจัดเวทีท�าความเข้าใจระดับภาค	5	ภาค	 

ต่อสถานการณ์การปฏริปูและรฐัธรรมนญูใหม่	 

ระดมความคดิเห็นข้อเสนอต่อร่างรัฐธรรมนญู 

ในแต่ละภาค	 เพือ่เสนอในเวทรีบัฟังความคดิเหน็ 

คณะกรรมาธิการร่างรฐัธรรมนญู	รวมทัง้สรปุ

ผลและก�าหนดแนวทางการขับเคลื่อนสภา 

องค์กรชุมชนบรรจุในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่	

เพือ่เป็นการเสรมิสร้างชมุชนเข้มแขง็โดยการ

จัดการตนเองของชุมชน	 

5) การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและ  
 ภาคีพัฒนา

การด�าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในช่วงที่ผ่านมาได้มีการประสานความร่วม

มอืกบัหน่วยงานต่าง	ๆ 	เพ่ือสนบัสนนุการขบัเคล่ือนงานสภาองค์กรชุมชน			ได้แก่		

 ความร่วมมอืระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับสภาพัฒนาการเมอืง	เพือ่ร่วม 

	 ขับเคล่ือนสมัชชาพลเมือง/สภาพลเมืองระดับจังหวัด	 มีการแลกเปล่ียน 

	 เรียนรู้และก�าหนดแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดน�าร่อง	 พร้อมทั้งจัดท�า 

	 ข้อเสนอและแถลงการณ์ร่วมต่อร่างรฐัธรรมนญูฉบบัใหม่	รวมถงึการจัดท�า 

	 แนวทางและคู่มือการคัดเลือกสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองรุ่นที่	3	

 ความร่วมมือระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับกองทุนส่ิงแวดล้อม	 ในการ 

	 จัดการทรัพยากรธรรมชาติ	 และสิ่งแวดล้อม	 ส่งผลให้เกิดการพัฒนา 

	 โครงการโดยสภาองค์กรชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

	 สิ่งแวดล้อมใน	4	พื้นที่	ได้แก่		

	 (1)		การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน�้าลาว	 จังหวัด 

	 	 เชียงราย		

	 (2)	การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อระบบการจัดขยะมูลฝอย 

	 	 คาบสมุทรสทิงพระ	จังหวัดสงขลา		

	 (3)		การพฒันาความร่วมมอืการจัดการทรพัยากรป่าไม้เพ่ือความหลากหลาย 

	 	 ทางชีวภาพและความม่ันคงทางอาหารอ�าเภอเมอืงปาน	จงัหวัดล�าปาง	

	 (4)	การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรคน	 ดิน	 น�้า	 ป่า	 พื้นที่อ่าว	 ก.	 ไก่	 

	 	 ใน		4	จังหวัด	
CODI Annual Report 2015
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ค�ารับรอง
การปฏิบัติงาน

ประจ�าปี 
งบประมาณ  2558



การประเมินผลการปฏิบัติงานตามค�ารับรองการปฏิบัติงาน	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2558	 ประกอบด้วย	 ตัวช้ีวัด	 12	 ตัวชี้วัด	 

ภายใต้	4	มิติ	มีผลการประเมินในภาพรวมเท่ากับ	4.7161	ดังนี้

ค�ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2558

มิติที่ 1

ด้านประสิทธิผล

ของการปฎิบัติงาน

(ร้อยละ	60)

มิติที่ 2

ด้านคุณภาพ

การให้บริการ

(ร้อยละ	12)

มิติที่ 3

ด้านประสิทธิภาพ

ของการปฏิบัติงาน

(ร้อยะละ	11)

มิติที่ 4 

ด้านการก�ากบัดแูลกจิการ 

และการพฒันาองค์การ	

(ร้อยละ	17)

ค่าคะแนน
4.7860

ค่าคะแนน
4.1733

ค่าคะแนน
4.9433

ค่าคะแนน
4.7059
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
หน่วย

วัด

น�้าหนัก 

(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด�าเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ

ด�าเนนิงาน

ค่าคะแนน

ที่ได้

คะแนน

ถ่วงน�า้หนัก

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน             60       4.7860

1.1	จ�านวนสภาองค์กรชุมชนต�าบลที่ได้รับ	 	
	 การจัดตั้งและยังคงสถานภาพ

ต�าบล 12 3,357 3,884 4,411 4,938 5,465 4,901 3.9398 0.4716

1.2	จ�านวนสภาองค์กรชุมชนต�าบลที่มี 
	 ผลการด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

ต�าบล 12 1,455 1,755 2,055 2,355 2,655 3,039 5.0000 0.6000

1.3	ระดับความส�าเร็จด�าเนินการตามโครงการ	
	 บ้านมั่นคงชนบทเพื่อผู้ยากจนและ
	 ด้อยโอกาสในชนบท

ระดับ 12 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.6000

1.4	จ�านวนต�าบลท่ีมกีารยกระดบัการด�าเนนิงาน 
	 ของกองทุนสวัสดิการชุมชนให้มีคุณภาพ

ต�าบล 12 750 1,125 1,500 2,250 3,000 3,151 5.0000 0.6000

1.5	ครัวเรือนที่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย
	 ภายใต้การด�าเนินงานโครงการบ้านมั่นคง

ระดับ 12 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.6000

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ                     12 4.1733

2.1	ระดับความส�าเร็จของการใช้ผลการส�ารวจ	
	 ความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการให้บริการ

ระดับ 10 1 2 3 4 5 4.17 4.1700 0.4710

2.2	ระดบัความส�าเร็จของการปรับปรุงคุณภาพงาน
	 เพื่อความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่อการ 
	 ด�าเนินงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

ระดับ 2 1 2 3 4 5 4.19 4.1900 0.0838

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน     11 4.9433

3.1	ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน ระดับ 3 80 85 90 95 100 98.96 4.7920 0.1438

3.2	ระดับความส�าเร็จของการพัฒนา	 	
	 ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ

ระดับ 8 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.4000

มติทิี ่4 มิตด้ิานการก�ากบัดูแลกจิการและการพฒันา 17 4.7059

4.1	ระดับการพัฒนาด้านการก�ากับดูแลกิจการ
	 และการพัฒนาองค์การ

ระดับ 10 1 2 3 4 5 4.5 4.5000 0.4500

4.2	ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
	 การด�าเนินงานของหน่วยงาน

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500

4.3	ระดับความส�าเร็จในการบริหาร
	 ทรัพยากรบุคคลระยะ	3	ปี

ระดับ 2 1 - 3 - 5 5 5.0000 0.1000

น�้าหนักรวม 100 ค่าคะแนนที่ได้ 4.7161
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รายงานสถานะการเงิน ประจ�าปีงบประมาณ 2558

1. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

และผลการด�าเนินงานของ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

6,000.0

5,000.0

4,000.0

3,000.0

2,000.0

1,000.0

-

การเปล่ียนแปลงสินทรพัย์

เงินสดและเงินลงทุนอื่น

3,914.1 3,700.5

176.4 32.4

5,993.5

3,556.1

หน่วย : ลบ.

เงินให้กู้ระยะยาว สินทรัพย์ถาวรสุทธิ สินทรัพย์อื่น

203.4 42.5

ปี 58 ปี 57 
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ณ	วันที่	 30	กันยายน	2558	สถาบันฯ	มีสินทรัพย์รวมจ�านวน	7,823.4	ล้านบาท	 

ลดลงจากปี	2557	จ�านวน	1,972.1	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	20.1	ประกอบด้วย

	เงินสดและเงินลงทุนอื่น	จ�านวน	3,914.1	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2557	จ�านวน	 

	 2,079.4	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	34.7

	เงินให้กู้ระยะยาว	 จ�านวน	 3,700.5	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2557	 จ�านวน 

	 144.4	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	4.1	เนือ่งจากมกีารสนบัสนนุสนิเชือ่ให้แก่องค์กร 

	 ชุมชนเพิ่มขึ้น	จ�านวน	468.9	ล้านบาท

	สินทรัพย์ถาวรสุทธิ	 มีจ�านวน	176.4	ลดลงจากปี	 2557	จ�านวน	27	ล้านบาท	 

	 คิดเป็นร้อยละ	13.3	เนื่องจากมีการขายอาคารส�านักงานถนนเพชรบุรีตัดใหม่

ณ	30	กันยายน	2558	สถาบันฯ	มีหนี้สินรวม	จ�านวน	104	ล้านบาท	ส่วนใหญ่เป็น

รายได้รอการรับรู้	ลดลงจากปี	2557	จ�านวน	41.8	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	28.7	

เนื่องจากรับรู้รายได้ประจ�าปี	 และหนี้สินหมุนเวียนลดลง	 จ�านวน	 36.4	 ล้านบาท	 

หรือลดลงร้อยละ	48.9	เนื่องจากเจ้าหนี้ระยะสั้นลดลง	

  

ณ	30	กันยายน	2558	สถาบันฯ	มีเงินกองทุนรวม	7,719.4	ล้านบาท	ลดลงจากปี	

2557	จ�านวน	1,930.3	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	20	เนื่องจากมี	รายได้ต�่ากว่าค่า

ใช้จ่ายจ�านวน	1,930.3	ล้านบาท	ส่วนเงินกองทุนหมุนเวียนของสถาบันฯ	มีจ�านวน	 

6,790.4	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน	10.1	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	0.1

ณ		30	กันยายน	2558		สถาบันฯ	มีภาระผูกพัน	ดังนี้	 	 	

	 1.	สถาบันฯ	มีภาระผูกพันในการจ่ายเงินสนับสนุน	จ�านวน	1,589.5	ล้านบาท	 

และในระหว่างปี	 2558	 สถาบันฯ	 ได้มีการบริหารงบโครงการซึ่งมีภาระผูกพันแล้ว	

และมีแผนที่จะเบิกจ่ายในปีงบประมาณ	2559	มาใช้ในการสมทบกองทุนสวัสดิการ

ชุมชน	 ตามแผนการอนุมัติและเบิกจ่ายรวมจ�านวน	 498.9	 ล้านบาท	 ดังน้ันเงิน

โครงการที่ได้รับงบประมาณจากรัฐ	คงเหลือสุทธิจ�านวน	934.5	ล้านบาท		 	

	 2.	ภาระผูกพันในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการพัฒนา	จ�านวน	927.6	ล้านบาท	

เนือ่งจากองค์กรชมุชนอยูร่ะหว่างการพฒันาโครงการ	จงึถอืเป็นภาระผกูพนัทีจ่ะต้อง

กันเงินไว้เพื่อจ่ายในปีถัดไป	 	 	

	 3.	ภาระผกูพนัประมาณการ	เพือ่จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผูป้ฏบิตังิานเมือ่สิน้

สุดสัญญาจ้าง	ณ	วันที่	30	กันยายน	2558	จ�านวน	70.8	ล้านบาท

	 4.	ภาระผูกพันเงินคืนดอกเบี้ยให้กับองค์กรผู้ใช้สินเชื่อท่ีมีผลการช�าระหนี้ดี	

จ�านวน	0.4	ล้านบาท	 	 	

สินทรัพย์

หนี้สินรวม

ภาระผูกพัน

เงินกองทุน
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2. การวเิคราะห์ผลการด�าเนนิงานทางการเงนิ

300
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-
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2,000.0

1,500.0

1,000.0

500.0

-

รายได้เงินอุดหนุน

คชจ.เงินอุดหนุน

หน่วย : ลบ.

หน่วย : ลบ.

รายได้เงินฝากและเงินลงทุน

คชจ.บุคลากร

ดบ.สินเชื่อและรายได้อื่น

คชจ.พัฒนา คชจ.ดำาเนินงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ปี 58

ปี 58

ปี 57 

ปี 57 

252.0

2,136.1

125.6 92.7 37.6 98.9

118.8

189.8

135.4

1,868.6

116.7 90.0 40.8 22.4

198.2

125.7

รายได้

ค่าใช้จ่าย
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รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	ปี	2558		มีจ�านวน	252	ล้านบาท	ประกอบด้วย	โครงการ

ที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 โครงการบ้านมั่นคงชนบทเพื่อผู้ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท	

โครงการเสรมิสร้างพืน้ฐานความเข้มแขง็ของชมุชน	และโครงการสนบัสนนุการจดัตัง้

และพัฒนากิจการสภาองค์กรชุมชน	รายได้เงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นจากปี	2557	จ�านวน	

116.6	ล้านบาทหรือร้อยละ	86.1	 	

รายได้จากการด�าเนินงาน	ประกอบด้วย	

	 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	พันธบัตรรัฐบาล	 และเงินลงทุนจ�านวน	 118.8	 

	 ล้านบาท	ลดลงจากปี	2557	จ�านวน	79.4	ล้านบาท	หรอืลดลงร้อยละ	40.1	เนือ่งจาก 

	 จ�านวนเงนิลงทนุลดลงและอัตราผลตอบแทนจากการลงทนุทีป่รบัตวัลดลงอย่าง 

	 ต่อเนื่อง	 ตามการประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย	 โดยคณะกรรมการ 

	 นโยบายการเงิน

	 รายได้จากสินเชื่อและรายได้อื่น	มีจ�านวน	189.8	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2557	 

	 จ�านวน	64.1	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	51	เนื่องจากในปี	2558	สถาบันฯ	 

	 มีการสนบัสนนุสนิเช่ือให้แก่องค์กร	ชุมชนเพิม่ขึน้	และมรีายได้อ่ืนจากธนาคารโลก 

	 สนับสนุนงบประมาณให้ด�าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมืองจ�านวน	 

	 64.1	ล้านบาท	และเงินสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่นให้ด�าเนินโครงการฝึกอบรม 

	 สมาชิกอาเซี่ยนเกี่ยวกับโครงการบ้านมั่นคง

ส�าหรับปีงบประมาณ	2558		ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	มีจ�านวน	2,136.1	ล้านบาท	เพิ่ม

ขึ้นจากปี	2557	จ�านวน	267.5	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	14.3	ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

ค่าใช้จ่ายเงนิอดุหนนุโครงการพฒันาความมัน่คงทีอ่ยูอ่าศยัคนจนในชมุชนแออดั	และ

โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	ประกอบด้วย	

	 ค่าใช้จ่ายบุคลากรมีจ�านวน	125.6	ล้านบาท		ประกอบด้วย	เงินเดือน	ค่าจ้างและ 

	 ค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่างๆ	เพิ่มขึ้นจากปี	2557	จ�านวน	8.9	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้น 

	 ร้อยละ	7.6

	 ค่าใช้จ่ายงบพัฒนา	มีจ�านวน	92.7	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2557	จ�านวน	2.7	 

	 ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	3

	 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	มีจ�านวน	37.6	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2557	จ�านวน	 

	 3.2	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	7.8	

	 ค่าใช้จ่ายอ่ืน	ประกอบด้วย	ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ�าหน่ายหนีส้งสยัจะสญู	และ 

	 ค่าใช้จ่ายอืน่	มจี�านวน	98.9	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จากปี	2557	จ�านวน	76.6	ล้านบาท 

ในปี 2558 สถาบันฯ มีรายได้จากการด�าเนินงานและค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานดังนี้

ด้านรายได้ :

ด้านค่าใช้จ่าย :
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ปี 58 ปี 57

ค่าใช้จ่ายรายได้ รายได้สูง(ตำ่า)กว่าค่าใช้จ่าย

560.6
459.3

2,490.9

-1,930.3

-1,679.2

2,138.5

รายได้สูง(ต�า่)กว่าค่าใช้จ่าย

สรุปผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนนิงานในปีงบประมาณ	2558	สถาบนัฯ	มรีายได้รวม	จ�านวน	560.7	ล้านบาท	เพ่ิม

ข้ึนจากปี	2557	จ�านวน101.3	ล้านบาท	หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ	22.1	เนือ่งจากรายได้เงนิอดุหนนุ

เพ่ิมข้ึน	ค่าใช้จ่ายรวม	จ�านวน	2,490.9	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จากปี	2557	จ�านวน	352.4	ล้านบาท	 

หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ	16.5	 ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมขึน้ของค่าใช้จ่ายเงนิอุดหนนุ	 เนือ่งจากสถาบนัฯ	 

ได้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน	ท�าให้ในงวดบัญชีปี	2558	สถาบันฯ	มีรายได้

ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายจ�านวน	1,930.3	ล้านบาท

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข

การเบกิจ่ายงบประมาณโครงการทีไ่ด้รับจากรัฐ	ประจ�าปีงบประมาณ	2558	สถาบนัฯ	ได้จัดท�า 

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ	 รวมทั้งทบทวนก�าหนดมาตรการและพัฒนาระบบ

การเบกิจ่ายงบประมาณ	โดยแต่งตัง้คณะท�างานเฉพาะกจิ	เพือ่ให้การบรหิารจดัการแผนการ 

เบกิจ่ายงบประมาณของสถาบนัให้เป็นไปตามเป้าหมาย	ลดปัญหาอุปสรรคและข้อตดิขดัต่างๆ	 

ที่จะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงาน	 โดยมีกลไกในการตรวจสอบ	 ติดตามและเร่งรัดการ

ด�าเนินงาน	 พร้อมทั้งมีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่อฝ่ายบริหารเป็นประจ�า 

ทุกเดือน	เพื่อให้การเบิกจ่ายบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

สรุป

ผลการด�าเนินงาน

และข้อเสนอแนะ
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สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558

หน่วย : บาท

   2558**   2557

 

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 2,879,520,994.50	 4,358,848,907.90	

	 ลูกหนี้ระยะสั้น	 31,833,734.03		 41,981,070.86	

	 เงินลงทุนระยะสั้น	 734,628,500.00		 1,534,628,500.00	

	 วัสดุคงเหลือ	 232,632.25		 276,433.75	

	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 277,972.89		 222,753.27	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,646,493,833.67  5,935,957,665.78 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

	 เงินให้กู้ระยะยาว	 3,700,525,876.70		 3,556,127,811.80	

	 เงินลงทุนระยะยาว	 300,000,000.00		 100,000,000.00	

	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 168,105,521.61		 193,570,982.02	

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 8,298,191.00		 9,853,964.36	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,176,929,589.31  3,859,552,758.18 

รวมสินทรัพย์ 7,823,423,422.98  9,795,510,423.96 

หนี้สินและทุน

หนี้สินหมุนเวียน

 เจ้าหนี้ระยะสั้น	 25,080,709.47		 60,099,260.37	

	 รายได้รับล่วงหน้า	 3,235,623.00		 1,077,527.00	

	 เงินรับฝากระยะสั้น	 9,378,596.56		 12,998,775.41	

	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 277,158.33		 236,019.57	

รวมหนี้สินหมุนเวียน 37,972,087.36 74,411,582.35

หนี้สินไม่หมุนเวียน

	 เจ้าหน้ีเงนิโอนและรายการอดุหนนุระยะยาว	 66,051,800.81		 71,432,741.50	

รวมหนี้สิน  104,023,888.17   145,844,323.85 

สินทรัพย์สุทธิ 7,719,399,534.81  9,649,666,100.11 

	 ทุน	 	 2,979,453,401.47		 2,979,453,401.47	

รายได้สูง(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	 4,739,946,133.34		 6,670,212,698.64	

รวมสินทรัพย์สุทธิ  7,719,399,534.81 9,649,666,100.11

หมายเหตุ	:	**	งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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  พอช.
         มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง

สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน)
งบแสดงผลการด�าเนนิงานทางการเงนิ
ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2558

หน่วย : บาท

   2558**   2557

 

รายได้

 รายได้จากเงินอุดหนุน	 252,000,000.00		 	135,425,900.00	

	 รายได้จากการด�าเนินงาน	 	121,273,381.21		 	111,898,925.03	

	 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	 	109,558,630.71		 	183,566,081.31	

	 ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล	 	9,278,767.12		 	14,626,164.38	

	 รายได้อื่น	 	68,546,965.90		 	13,785,081.01	

รวมรายได้   560,657,744.94  459,302,151.73 

ค่าใช้จ่าย   
	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร		 	125,207,986.10	 	116,146,205.63	

	 ค่าตอบแทน	 	431,300.00		 	549,266.66	

	 ค่าใช้สอย	 	23,725,716.06	 	26,347,079.39	

	 ค่าวัสดุ		 	4,953,864.78		 	5,874,570.03	

	 ค่าสาธารณูปโภค	 	8,887,820.76		 	8,539,326.83	

	 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา	 	92,659,950.01		 	90,017,098.78	

	 ค่าใช้จ่ายจากเงินอุดหนุน	 	2,136,100,123.10		 	1,868,621,162.16	

	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 	18,584,149.13		 	19,248,409.91	

	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 	80,373,400.30		 	3,109,042.88	

รวมค่าใช้จ่าย  2,490,924,310.24   2,138,452,162.27 

รายได้สูง(ตำ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  (1,930,266,565.30)  (1,679,150,010.54)

    

หมายเหตุ	:	**	งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2558

หน่วย : บาท

   2558**  2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน
	 รายได้สูง(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	 	(1,930,266,565.30)	 (1,679,150,010.54)
	 รายการปรบักระทบรายได้สูง(ต�า่)กว่าค่าใช้จ่ายสทุธิเป็นเงนิสดรบั	
	 (จ่าย)	จากกิจกรรมด�าเนินงาน
	 	 (ก�าไร)ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์	 (25,915,082.66)	 -	
	 	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 18,584,149.13		 19,248,409.91	
 	 หนี้สงสัยจะสูญ	 39,916,653.67	 (10,986,870.73)
  รายได้เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบี้ย	 (10,279,757.72)	 (10,279,757.72	)
 	 รายได้เงนิสนบัสนุน	-	โครงการพฒันาคณุภาพชีวติคนจนเมือง	 5,575,423.95	 (9,293,304.84	)
	 	 รายได้เงนิสนบัสนนุ	-	โครงการฝึกอบรมสมาชกิอาเซีย่นเกีย่วกบั
	 	 โครงการบ้านมัน่คง	 (676,606.92)	 1,348,303.60	
	 รายได้สูง(ต�า่)กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนนิงานก่อนการเปล่ียนแปลง	
	 	 ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน	 (1,903,061,785.85)	 (1,689,113,230.32)
	 สินทรัพย์ด�าเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
	 	 ลูกหนี้ระยะสั้น	 9,825,643.51		 7,495,542.07
 	 วัสดุคงเหลือ	 43,801.50 	 (58,977.69)
	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 (55,219.62)	 87,173.80	
 	 เงินให้กู้ระยะยาว	 (183,993,025.25)	 (207,984,558.75)
	 หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
	 	 เจ้าหนี้ระยะสั้น	 (35,018,550.90)	 52,336,091.85	
	 	 รายได้รับล่วงหน้า	 2,158,096.00		 1,034,394.00	
	 	 เงินรับฝากระยะสั้น	 (3,620,178.85)	 566,188.70	
	 	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 41,138.76		 (41,877.40)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน (2,113,680,080.70) (1,835,679,253.74)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
	 	 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร	 38,671,500.00		 4,339.16	
	 	 เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 (2,809,082.70)	 (3,116,544.90)
	 	 เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 (1,510,250.00)	 (1,175,250.00)
	 	 เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นครบก�าหนด	 	800,000,000.00	 	2,480,000,000.00	
	 เงินสดรับ(จ่าย)จากการลงทุนระยะยาวครบก�าหนด		 (200,000,000.00)	 200,000,000.00	
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 634,352,167.30  2,675,712,544.26 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ (1,479,327,913.40)  840,033,290.52 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด 4,358,848,907.90  3,518,815,617.38 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด 2,879,520,994.50  4,358,848,907.90 

หมายเหตุ	:	**	งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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1. เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชี

ภาครฐั	ทีก่ระทรวงการคลงัประกาศใช้	ซึง่รวมถงึหลกัการและ

นโยบายบัญชีส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ	 มาตรฐานการบัญชี

ภาครัฐ	 และนโยบายการบัญชีภาครัฐ	 และแสดงรายการใน

งบการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี	เรื่อง	การน�าเสนองบ

การเงิน	ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่		กค	0423.2/ว237	ลง

วันที่	8	กันยายน	2557

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 2.1 การน�าเสนองบการเงิน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 (องค์การมหาชน)	 น�าเสนองบ 

การเงินในภาพรวม	 โดยรวมงบการเงินของโครงการกองทุน

พัฒนาชนบท	ธนาคารออมสิน	(สพช.) ไว้ด้วยกัน

 
 2.2 การบนัทึกบญัชี  
การบันทึกบัญชีของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 (องค์การ

มหาชน)	จัดท�าขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง	ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนด

ในหลกัการและนโยบายบญัชสี�าหรบัหน่วยงานภาครฐั	ฉบบัที	่

2	ตามประกาศกระทรวงการคลัง	เมื่อวันที่	6	มกราคม	2546	

และได้รวมการบันทึกบัญชีของโครงการบ้านมั่นคง	 (บมค.)	 

ไว้ด้วยกนั	ส่วนโครงการกองทนุพฒันาชนบท	ธนาคารออมสิน	

(สพช.)	แยกการบันทึกบัญชีต่างหาก

 2.3 การรบัรูร้ายได้และค่าใช้จ่าย
	 	 2.3.1	 รายได้เงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล

ประจ�าปีงบประมาณประกอบด้วย	

	 	 	 (1)	 เงนิอุดหนนุทีเ่ป็นงบบริหารจดัการโครงการ 

และเงินอุดหนุนท่ีเป็นงบสนับสนุนการพัฒนาองค์กรชุมชน 

รับรู้เมือ่ได้รับอนมุตัเิงนิจากกรมบญัชีกลาง	ส�าหรับงบสนบัสนุน 

การพฒันาองค์กรชุมชน	พอช.	จะด�าเนนิการสนบัสนนุพฒันา

องค์กรชุมชนทั้งหมดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเมื่อ	

พอช.	อนุมัติการจ่ายเงินให้แก่องค์กรชุมชนตามงวดที่ขอเบิก

	 	 	 (2)	รายได้เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบี้ย	 เป็น

เงนิอุดหนนุทีรั่ฐชดเชยให้สถาบนัพัฒนาองค์กรชุมชน	(องค์การ

มหาชน)	เนือ่งจาก	พอช.	ได้ให้องค์กรชุมชนกู้ยมืเงนิเพือ่พฒันา

ที่อยู่อาศัย	 โดย	 พอช.	 คิดดอกเบี้ยเงินกู้จากองค์กรชุมชน 

ในอัตราร้อยละ	1	ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติจาก	พอช.	

โดย	 พอช.	 บันทึกเงินอุดหนุนท่ีได้รับจากรัฐบาลเป็นรายได้

เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบี้ยรับล่วงหน้า	 เมื่อมีการอนุมัติ 

สินเชื่อจะบันทึกเป็นรายได้เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบ้ีย 

รอรับรู้ในส่วนที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว	 และทยอยรับรู้เป็น

รายได้เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบี้ยตามสัดส่วนการเบิกจ่าย

จริงตลอดอายุของสัญญา

	 	 2.3.2	 รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้	 รับรู้รายได้ตามเกณฑ์

สัดส่วนของเวลาโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง	 

ยกเว้นดอกเบี้ยเงินให้กู้ที่ผิดนัดช�าระเกิน	 3	 งวดติดต่อกัน	 

รับรู้ตามเกณฑ์เงินสด

	 	 2.3.3		รายได้ค่าปรบัรบัรูเ้มือ่รบัช�าระเงนิ

	 	 2.3.4		ค่าใช้จ่ายรบัรูเ้มือ่เกดิรายการ	และบนัทึกบญัชี

ตามเกณฑ์คงค้าง

หลักเกณฑ์และสรุปนโยบาย

การบัญชีที่ส�าคัญ
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 2.7 สนิทรพัย์ไม่มตัีวตน - สุทธิ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 ได้แก่	 โปรแกรม

คอมพิวเตอร์	 แสดงในราคาทุนหักด้วย 

ค่าตดัจ�าหน่ายสะสม	โดยจะตดัจ�าหน่าย

ภายใน	5	ปี

 2.8 รายได้รอการรบัรู ้ประกอบด้วย

	 	 1	สนิทรพัย์ได้รบับรจิาค	บนัทกึ 

เป็นรายได้รอการรับรู ้และทยอยรับรู ้ 

เป็นรายได้คูก่บัค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องตาม 

อายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้น

	 	 2	รายได้เงินอุดหนุนส่วนต่าง 

ดอกเบี้ยรอรับรู้	จะบันทึกเมื่อ	พอช.	ได้ 

มีการอนุมัติสินเชื่อแล้วและทยอยรับรู ้

เป็นรายได้เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบี้ย

ตามสัดส่วนการเบิกจ่ายจริงตลอดอายุ

ของสัญญา

	 	 3	รายได้เงินสนับสนุนโครงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง	 จะ 

บันทึกเป็นรายได้รอการรับรู้เม่ือได้รับ

เงินสนบัสนนุจากธนาคารโลก	และทยอย

รับรู้เป็นรายได้เมื่อเกิดค่าใช้จ่าย

	 	 4	รายได้เงินอุดหนุนโครงการ 

ฝึกอบรมสมาชกิอาเซีย่นเกีย่วกบัโครงการ 

บ้านมั่นคง	 จะบันทึกเป็นรายได้รอการ

รับรู้เมื่อได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล

ญี่ปุ่น	และทยอยรับรู้เป็นรายได้เมื่อเกิด

ค่าใช้จ่าย

 2.4 วสัดคุงเหลอื 

แสดงในราคาทนุและตรีาคาวสัดคุงเหลอืโดยวธิเีข้าก่อนออกก่อน

 2.5 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสญู
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 (องค์การมหาชน)	 ก�าหนดหลักเกณฑ์การประมาณ 

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ	 ตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินส�ารอง	 

ส�าหรับยอดเงินให้กู้และดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับส่วนที่เกินมูลค่าหลักทรัพย์ที่น�ามา 

ค�้าประกันตามระเบียบสถาบันพัฒนาองค์กรชุนชน	 (องค์การมหาชน)	 ว่าด้วยหลัก

เกณฑ์การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินส�ารอง	พ.ศ.	2552	ดังนี้

ระดบั ลูกหนี้จัดชั้น ระยะเวลาค้างช�าระ
อัตราการกันเงิน

ส�ารองร้อยละ

1 จัดชั้นปกติ ไม่เกิน	1	เดือน 0

2 จดัชัน้กลา่วถงึเปน็พิเศษ เกิน	1	เดือนไม่เกิน	3	เดือน 0

3 จัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน เกิน	3	เดือนไม่เกิน	12	เดือน 25

4 จัดชั้นสงสัย เกิน	12	เดือนไม่เกิน	24	เดือน 75

5 จัดชั้นสงสัยจะสูญ เกินกว่า	24	เดือน 100

6 จัดชั้นสูญ ไม่มีทางที่จะได้รับช�าระหนี้แล้ว 100

 2.6 ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 
ที่ดิน	แสดงในราคาทุน

อาคารและอุปกรณ์	แสดงตามราคาทุน	ณ	วันที่ตรวจรับและอนุมัติให้ใช้งานหักด้วย

ค่าเสื่อมราคาสะสม	

สนิทรพัย์ทีม่รีาคาต่อหน่วย	 หรือชุดต�่ากว่า	 5,000.00	 บาท	 บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย 

ทั้งจ�านวนในปีที่ได้มาและบันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์ทุกรายการ

ค่าเสื่อมราคา	ค�านวณจากราคาทุนของอาคาร	อุปกรณ์	โดยวิธีเส้นตรง	ตามอายุการ

ใช้งานของสินทรัพย์แต่ละประเภท	ดังนี้

 อัตราร้อยละ

อาคารและส่วนประกอบ	 5

ครุภัณฑ์ส�านักงาน	 10-20

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เคร่ืองตกแต่งส�านักงาน 20
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสื่อสาร	และครุภัณฑ์ยานพาหนะ	
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ปฐมบทพิทักษ์ป่า

บทพิสูจน์การอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ	 (ป่าห้วยป้อม)	สะท้อนได้จาก 

โล่รางวัลเกียรติคุณต่างๆ	 ของหน่วยงานต่างๆ	 ที่การันตี	 อาทิเช่น	 ปี	 2544	 

กรมป่าไม้	 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ	 คัดเลือกเป็นป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน	 

ดีเด่น	 ปี	 2546	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน�้า	 มอบโล่หมู่บ้าน 

อนรุกัษ์ป่าต้นน�า้ดเีด่น	(ป่าห้วยป้อม)	ปี	2548	จงัหวดัแพร่	มอบรางวัลชนะเลศิ

อันดับหนึ่ง	แปลงปลูกป่าดีเด่น	โครงการแพร่เขียวขจี		ปี	2555	กรมส่งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	และกรมควบคุมมลพิษ	มอบโล่ชุมชนมาตรฐาน	หมู่บ้าน

ปลอดการเผา	ปี	2556	ได้รบัรางวัลลกูโลกสีเขียว	และได้รบัรางวัลชุมชนดเีด่น	

รวมพลังชุมชน	ลดไฟป่า	ลดหมอกควัน	จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	

นายบุญยงค์ จิตมณ ีอดีตผู้ใหญ่บ้านเหล่าเหนือ	แกนน�าในการอนุรักษ์ฟื้นฟู 

ป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ	 เล่าให้ฟังถึงความเปลี่ยนแปลงจากจุดเริ่มต้นของ 

การอนุรักษ์	 เริ่มตั้งแต่	 ปี	 2526	 ที่มีการสร้างอ่างเก็บน�้าสอง	 และมีการเปิด 

“เมื่อก่อนชาวบ้านไปท�าไร่

ท�าสวนต้องกางร่มมากันเลย

ต่างกับปัจจุบันที่ร่มรื่นป่าฟื้นคืน 

เป็นความภาคภูมิใจของชุมชน

สิ่งที่พอใจที่สุดคือเรื่องน�้าเป็นผลที่

ชัดเจนจากการอนุรักษ์ป่า”

บุญยงค์	จิตมณี

รายงานประจำาปี 2558 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)120

25 ปี การต่อสู้เพื่อป่า
ของคนบ้านเหล่าเหนือสู่ต้นแบบต�าบลรูปธรรมการพัฒนา 

ดิน น�้า ป่า สวัสดิการ ที่อยู่อาศัย โดยชุมชนท้องถิ่น



ประมูลสัมปทานไม้ในอ่าง	 เป็นจังหวะ 

โอกาสที่มีชาวบ้าน	 และนายทุนเข้ามา 

สวมรอยตัดไม้ท�าลายป่าในเขตชุมชน 

บ้านเหล่าเหนือ	 ซึ่งหลังจากได้รับการ 

คัดเลือกเป็นผูใ้หญ่บ้านในปี	 2534	ตนจงึ 

เรียกประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน	เพื่อ

หารอืถึงสถานการณ์การบกุรุกท�าลายป่า

ที่รุนแรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	 เพราะ

ถ้าหากปล่อยไปป่าคงหมด	 เมื่อไม่มีป่า	

ก็ไม่มีน�้า	ไม่มีแหล่งอาหารให้กับอนาคต

ของลูกหลาน	

กระทั่งเกิดการปิดป่าโดยห้ามไม่ให้ผู้ใด 

ใช้ประโยชน์จากป่าทกุรปูแบบ	เป็นเวลา	

3	ปี	 เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ	จัดการ

ป่าชุมชน	 ร่วมรักษาป่าต้นน�้าในเขต

ป่าสงวน	 จนสามารถจัดต้ังป่าชุมชนได้	

2,720	ไร่	ในปัจจุบัน	

เริม่แรกกว่าจะรวมตวักนัได้กย็าก	เพราะ

กรรมการบางคนกลั็กลอบตดัไม้ด้วย	แต่

ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เอาด้วย	หลายคนจงึ

เปลี่ยนใจหันมาให้ความร่วมมือ	 ซึ่งกว่า

จะส�าเร็จทางคณะกรรมการ	 พบความ

ยากล�าบาก	เหนือ่ยยากทีต่่อสูก้บัอ�านาจ

มืด	 อ�านาจอิทธิพลต่างๆ	 รวมถึงคนใน

เขตพื้นที่ใกล้เคียงที่เข้ามาลักลอบตัดไม้	

กว่าที่จะท�าความเข้าใจ	 กว่าจะหยุดกัน

ได้กใ็ช้เวลาหลายปี	ท�าให้ป่าอดุมสมบรูณ์	

น�้าท่าดีขึ้นมาก

ในช่วงน้ันชุมชนเกดิวิกฤตน�า้ประปา	ชาวบ้านจงึช่วยกันฝายเพ่ือท�าประปาภูเขาใช้ใน

ชุมชน	มีหน่วยงานสนับสนุนอุปกรณ์ก่อสร้าง	 ส่วนแรงงานชาวบ้านช่วยกันก่อสร้าง	

วางท่อนัดกันมาท�าทุกวันอาทิตย์	เมื่อเปิดใช้งานมีการเก็บค่าน�้าหน่วยละ	50	สตางค์	

ปัจจบุนัเกบ็	1	บาท	นอกจากนีช้าวบ้านยงัช่วยกนัท�ากจิกรรมบวชป่า	สบืชะตาแม่น�า้	

ท�าแนวกันไฟ	สร้างฝายถาวร	ฝายแม้ว	รวมกัน	600	กว่าฝาย	

ที่ผ่านมาคณะกรรมการก็คอยสอดส่องดูแลลาดตระเวนฟังเสียงเล่ือยยนต์	 หากพบ 

กย็ดึไม้	และอุปกรณ์	แต่ไม่ได้จับกุมส่งด�าเนนิคด	ีก�าลงัชาวบ้านไม่พอก็ขอก�าลงัป่าไม้	

และทหาร	เข้ามาช่วย	ครัง้หนึง่ไปขอความช่วยเหลอืจากทางอ�าเภอให้ช่วยคยุขอร้อง

ชาวบ้านในเขตพืน้ทีบ้่านแม่สาย	อ�าเภอร้องกวาง	ไม่ให้เข้ามาลักลอบตดัไม้ในเขตบ้าน

เหล่าเหนือ	ใช้วิธีการร้องขอกันโดยมีท้องที่เข้ามาช่วยเจรจา	

ปัจจุบันเรื่องการลักลอบตัดไม้หมดไป	 ป่าก็ค่อยๆ	 ฟื้นตัวเรื่องอนุรักษ์ก็ท�าต่อไป	 

หวงัให้คนรุน่ต่อไปได้สบืสานรกัษาไว้	อนาคตป่าคงอดุมสมบรูณ์ยิง่ขึน้ต่อๆ	ไป	แต่ยงัมี

ปัญหาในส่วนที่ท�ากิน	2,000	กว่าไร่	เป็นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์	ชาวบ้านขาดความมั่นใจ

ในการท�ากิน	 เพราะไม่มีหลักประกันใดๆ	 เราก็ค่อยๆต่อสู้ไปอย่างน้อยก็ให้ชุมชนได้

มีสิทธิท�ากินโดยไม่ต้องมีเอกสารหรือโฉนดก็ได้	 แต่ขอให้มีสิทธิในการท�ากินแน่นอน	 

ที่ผ่านมาชาวบ้านก็พยายามเข้าหาหน่วยงาน	 เพื่อให้เกิดความชอบธรรมแก่ชาว

บ้านในสิทธิท�ากิน	ท�าข้อมูลรายแปลง	ข้อมูลพื้นที่ป่าชุมชน	ที่ดินท�ากิน	ที่อยู่อาศัย	 

จะส่งให้หน่วยงาน	 เป็นการยืนยันว่าต่อไปในอนาคตจะไม่มีการบุกรุกป่าเพ่ิมอีก 

ต่อไป	นายบุญยงค์	เล่าให้ฟัง

เพื่อให้เห็นป่าชุมชนของจริง	 อดีตผู้ใหญ่บ้าน	 และชาวบ้านเหล่าเหนือ	 ได้อาสาพา

ไปส�ารวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ	(ป่าห้วยป้อม)	ระยะทาง

ประมาณ	9	 กิโลเมตร	 เป็นทางเดินเท้า	 ที่รถจักรยานยนต์สามารถลัดเลาะขึ้นไปได้	

แต่เดมิเป็นเส้นทางเข้าป่าหาอยูห่ากนิของชาวบ้าน	อกีทัง้ใช้เป็นเส้นทางลาดตระเวน

รักษาป่า	 ต่อมาได้ช่วยกันพัฒนาเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ	 แหล่งเรียนรู้ไว้ให้ลูก

หลานเยาวชน	และคนที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้			

สร้าง 7 ฐานเรียนรู้ คุณค่าป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ 

นายชาติ สุริยา ประธานราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า	 (รษทป.)	 บ้านเหล่าเหนือ	 

บอกกับเราว่า	“การปกป้องฟื้นฟูผืนป่าเป็นงานจิตอาสา คนที่มาช่วยกันท�าไม่ได้รับ

ค่าตอบแทน แต่เพราะคิดว่า ถ้าหากเราไม่อนุรักษ์ป่าให้มีความสมบูรณ์ ลูกหลาน

รุ่นต่อๆไป จะไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรง และทางอ้อม เมื่อก่อนน�้าไม่มี ปัจจุบัน

เรามีน�้าใช้ไม่ขาดก็เพราะการช่วยกันอนุรักษ์ป่า”
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ประธานราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า	 

พาเราไปดฐูานต่างๆ	และเล่าให้เราฟังถงึ

ความส�าคัญของฐานทั้ง	7	ฐานว่า	

ฐานที่ 1 “พืชผักกินได้” ชาวบ้านอาศัย 

เป็นแหล่งอาหาร	 มีทั้งไม้ผล	 ไม้กินยอด

และใบ	พืชน�้า	หน่อไม้	หลากหลายชนิด	

บริเวณนี้เป็นพื้นที่ต�่าร่มเย็นจะเหมาะ

ส�าหรับพืชผักหลายชนิด	 ท่ี ข้ึนตาม

บริเวณแถบนี้	 เช่น	 ผักแซ้ว	 จะน�ามาใช้

ท�าแกงเห็ด	หรือแกงอื่นๆ	ให้รสขมนิดๆ	

หรือมะเดือ่ดนิ	กนิผลกบัน�า้พรกิ	ผกักรดู	

ยอดไคร้	ปลีกล้วย	ฯลฯ	  

ฐานท่ี 2 “สมุนไพรม่อนห้วยช้าง” แหล่ง

สมุนไพร	 ยารักษาโรค	 ยาบ�ารุงร่างกาย	

ยาฆ่าแมลง	ที่นี่มีสมุนไพรหลายอย่างทั้ง

ให้คณุและโทษ	อย่างเครอืไหล	ทีส่ามารถ

ท�าเป็นยาเบื่อได้	บางคนใช้เบื่อปลาเพื่อ 

จับได้ง่าย	 หรือสมุนไพรที่ให้คุณอย่าง	 

รางจืด	 ขับพิษในร่างกาย	 ต้มกินขับพิษ

สร่างเมา	 สาบเสือ	 สมุนไพรห้ามเลือด	

กองขม	ฯลฯ	สิ่งเหล่านี้ชาวบ้านได้พึ่งพา

จากป่า

 

ฐานที ่3 “ป่าไผ่บง ดงเถาวลัย์”	แหล่งป่าไม้ 

ใช้สอยของชุมชน	เป็นแหล่งเก็บหน่อไม้ 

ทีส่�าคญั	บรเิวณจุดนีม้ไีม้ไผ่หลากหลายชนิด	 

ไผ่ป่า	ไผ่บง	ไผ่ซาง	ไผ่รวก	ไผ่ไร่	เป็นต้น	 

นอกจากเกบ็หน่อไปกนิไปขายแล้ว	ชาวบ้าน 

ที่นี่ยังน�าไปใช้ท�าตอกมัดข้าว	 หรือสาน 

ตระกร้าขาย	ส่วนเถาวัลย์	จ�าพวกหวาย 

ก็กินได้	 และใช้ท�าเคร่ืองสานหลากชนิด	 

ซึง่แถบนีย้งัมสีมนุไพรอ่ืนๆ	อีกหลายอย่าง

 

ฐานท่ี 4 “เขตอภัยทานสัตว์ป่า”	 จุดนี้ 

ชาวบ้านก�าหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า	 

เพราะจะให้เป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า 

หลายชนิด	 อย่างร่องรอยที่เราพบเห็น 

ก็เป็นร่องรอยของหมูป่าตามบริเวณแหล่งน�้า	 บริเวณนี้มีเรื่องเล่าถึงอาถรรพ์ป่า	 

ผีไพร	ที่ชาวบ้านที่นั่งห้างเฝ้าสัตว์พบเจอ	และบอกเล่าต่อๆ	กันมา	ถ้าชาวบ้านทั้งใน

และนอกหมู่บ้านเข้ามาเขตนี้ก็ขอความร่วมมือไม่ให้ล่าสัตว์	

ฐานที่ 5 “ปล่องน�้าออกรู ตามดูสัตว์น�้า”	 ปล่องน�้าออกรู	 หรือตาน�า้	 เป็นจุดท่ีน�้าไหล 

ออกจากดิน	 ตามล�าห้วยสาขาซึ่งจะไหลไปรวมกันที่ห้วยป้อม	 น�้าที่ไหลออกมา 

ชาวบ้านสามารถอาศัยดื่มกิน	และเป็นแหล่งที่สัตว์ป่าลงมากินน�้าอีกด้วย	

ฐานที่ 6 “สวยสมอ้าง ผาพี่ ผาน้อง ผาแอว”	 สถานที่ในประวัติศาสตร์วรรณคดี 

ลิลิตพระลอ	 เป็นหน้าผาและถ�้าปู่เจ้าสมิงพราย	 ถ�้าพระเพ่ือนพระแพง	 จุดนี้มีถ�้า 

เป็นจุดขาย	มีทั้งค้างคาว	หินงอกหินย้อย	หลายถ�้าให้ส�ารวจ		

ส่วนฐานที่ 7 “ม่อนจิกจ้อง ชมวิวอ่างสอง”	ฐานสุดท้ายบนยอดเขาสูง	การขึ้นฐานนี้เพื่อ

ความปลอดภัยต้องเดินเท้าขึ้นอย่างเดียวเพราะทางชันประมาณ	200-300	 เมตร	

เมื่อขึ้นมาบนยอดเขาก็จะเป็นจุดชมวิวอ่างเก็บน�้าสอง	 สามารถมองสภาพพื้นที่ป่า 

ได้โดยรอบ	เป็นสถานที่พักผ่อน	บางช่วงสามารถเห็นทะเลหมอกที่สวยงาม		

เพ่ือสร้างให้เห็นคุณค่าของป่า	 และการอนุรักษ์จากรุ่นต่อรุ่น	 นอกจากการออก 

ลาดตระเวนอย่างน้อยเดือนละ	2	ครั้ง	ป้องกันการลักลอบตัดไม้	และเฝ้าระวังไฟป่า	

การสร้างการเรียนรู้จากฐานต่างๆ	 ก็สามารถปลูกจิตส�านึกให้คนรุ่นต่อๆ	 ไปมาช่วย

กันอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือยังความอุดมสมบูรณ์ให้สืบไป	 ประธานราษฎร

อาสาสมัครพิทักษ์ป่า	ย�้า	

จากการอนุรักษ์ป่า สู่การขยายงานเป็นต�าบลต้นแบบ

จุดเริ่มต้นคือการรักษาทรัพยากร	 จากป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ	 สู่การจัดการน�้า	 

การจัดการที่ดิน	 ที่อยู่อาศัย	 การจัดการสวัสดิการชุมชน	 โดยใช้ฐานสภาองค์กร

ชุมชนต�าบล	เป็นพื้นที่กลางสู่การพัฒนาในมิติอื่นๆ	พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ของต�าบล 

บ้านกลาง	ในการบรหิารโดยชุมชนท้องถิน่จดัการตนเอง	ทีอ่าศยัอาคารโรงเรยีนบ้าน

เหล่าเหนือ	 เปิดเป็นส�านักงานขององค์กรชุมชนต�าบลในทุกประเด็นงาน	 ก็เพราะ 

คาดหวังให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการเรียนรู้ของคนในต�าบล	และพื้นที่ใกล้เคียง
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นางนวลฉวี ค�าฝั ้น ประธานกองทุน

สวัสดิการชุมชน	 และเลขานุการสภา

องค์กรชมุชน	ต�าบลบ้านกลาง	ให้ข้อมลูว่า	 

ปัจจบุนัอ�าเภอสอง	จงัหวดัแพร่	เกดิสภา

องค์กรชุมชนต�าบล	 6	 ต�าบล	 มีกองทุน

สวัสดิการชุมชน	7	ต�าบล	ส่วนสวัสดิการ

ชุมชนของต�าบลบ้านกลางนั้น	 ปัจจุบัน

มีสมาชิกกว่า	 1,500	 คน	 มีเงินสะสม 

ประมาณ	 2	 ล้านบาท	 ที่งานพัฒนา 

เดินหน้าอย่างเข้มแข็งต่อก็มาจากฐาน

ของงานอนุรักษ์ป่า	

จนเกิดเครือข่ายการจัดการลุ่มน�้าสอง	

5	 ต�าบล	 เกิดกองทุนป่าชุมชน	 กองทุน

น�้าประปา	 กองทุนเพื่อซ่อมสร้างที่อยู่

อาศัย	ซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส	

และผู้ยากไร้ในต�าบล	วงเงินครวัเรือนละ	

30,000	บาท	ทีผ่่านมามกีารซ่อมสร้างไป 

แล้ว	6	หลงัคาเรอืน	มกีองทนุทีดิ่น	ส่วนหนึง่ 

สนับสนุนเป็นทุนท�าการเกษตรและการ 

ประกอบอาชีพ	 ช่วยเหลือสมาชิกที่ 

เดือดร้อน	ที่ผ่านมามีการไปไถ่ถอนที่ดิน

ที่ไปจ�านองไว้กับนายทุน	 ให้กับสมาชิก	 

1	ราย	ไม่ให้ที่ดินหลุดมือ	

มีการจัดท�าข้อมูลท�าพิกัดรายแปลง	 

น�าเสนอให้กับกรมป่าไม้	 เพื่อรับรอง

ข้อมูลที่ดินท�ากิน	 และก�าลังผลักดัน 

ให้เกิดข้อตกลงกับหน่วยงานในสิทธิท�ากินของชาวบ้าน	 โดยสภาองค์กรชุมชน	

ท�าข้อมูล	 900	 กว่าแปลง	 เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงกับป่าไม้	 ให้เป็นฐานข้อมูล 

ที่ชัดเจนร่วมกันว่า	 ที่ดินตรงไหนเป็นพ้ืนที่ท�ากินของชาวบ้าน	 แปลงไหนของใคร	 

ที่ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวน	 ด้านหนึ่งก็เพื่อไม่ให้มีการบุกรุกแผ้วถางเพิ่มเติม	

และยังมีการลงพ้ืนที่ส�ารวจข้อมูลรายครัวเรือน	ทุกหมู่บ้าน	 ท�าแผนที่ท�ามือ	 ท�าผัง

ชุมชน	จับพิกัด	GPS	900	กว่าแปลง	พื้นที่	60,000	กว่าไร่	

อย่างที่บ้านธาตุพระลอ	 ที่อยู่อาศัยของคนทั้งหมู่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ	 คณะท�างานก็ 

เข้าหาหน่วยงาน	 ประชุมกับป่าไม้	 เพื่อให้เกิดการพิสูจน์สิทธิ์	 สืบค้นข้อมูล	 ไปตาม

ความชดัเจนจากหน่วยงานทีด่นิ	จนมคีวามมัน่ใจว่าทีอ่ยูอ่าศยัของบ้านหมู	่1	สามารถ

ออกเอกสารสิทธิ์ได้	

ที่ผ่านมาเชื่อมโยงป่าไม้	ส�านักงานจัดการป่าไม้ที่	3	ท�าการขอขึ้นทะเบียนป่าชุมชน	

จาก	109	ไร่	เป็น	2,720	ไร่	และขอขึ้นทะเบียนป่าชุมชนอื่นๆ	ตามมาอีก	ป่าชุมชน

บ้านธาตุพระลอ	1,600	ไร่	 	บ้านวังดิน	2	แปลง	พื้นที่	2	พันกว่าไร่	ป่าชุมชนห้วย 

ต้นแหน	 ป่าชุมชนห้วยกุ๊ก	 ป่าชุมชนห้วยน้อยติ๊ด	 โดยสภาองค์กรชุมชนต�าบลบ้าน

กลาง	จะเป็นพืน้ทีก่ลางในการเชือ่มประสานงาน	ระหว่างชาวบ้าน	กบัหน่วยงานต่างๆ	

อีกทั้งสภาองค์กรชุมชนได้เสนอโครงการต่อหน่วยงานให้มีการพัฒนาแก้มลิง	 

การอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยทุ่งบงใต้	 หมู่	 12	 ที่ส�านักทรัพยากรน�้าภาค	 9	 พิษณุโลก	 

กรมทรัพยกากรน�้า	สนับสนุนงบประมาณ	9	ล้าน	1	แสนกว่าบาท	พัฒนาพื้นที่	17	ไร่ 

ไว้เป็นแหล่งเก็บน�้าเพื่อการเกษตรของคนในต�าบล	

เพราะน�้า	 และที่ดิน	 ถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการผลิต	 และการด�ารงชีวิตของชุมชน	

เป็นปัญหาส�าคัญท่ีสภาองค์กรชุมชนต�าบลบ้านกลาง	 ได้ท�าแผนการแก้ไขปัญหา 

และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 โดยใช้ข้อมูลจากบทเรียนและความเข้มแข็งของคน 

บ้านเหล่าเหนือในการปกป้องทรัพยากรมาเป็นแนวทาง	 และต้นแบบในการแก้ไข

ปัญหาของชุมชนให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป		
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นอกจากนี้ทุนทั้ง	 2	 ประการ	 ยังมีการ

ต่อยอดไปสู่การสร้างทนุอ่ืนๆ	เพ่ิมขึน้อกี

อย่างน้อย	2	ชนิด	คือ	1)	การน�าทุนด้าน

ภมูปัิญญาทีใ่ช้ในวิถปีกต	ิเช่น	การถนอม

อาหาร	การแปรรูปอาหาร	ยกระดับไปสู่

การสร้างวิสาหกิจชุมชนในระยะต่อมา

(อาชพีเสรมิ)	โดยการรวมตวักนัเป็นกลุ่ม

วสิาหกจิชมุชนในลกัษณะต่างๆ	กนั	และ	

2)	เพื่อเป็นการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด	

กม็กีารรวมตวักันตัง้กลุม่องค์กรทางการ

เงนิและกลุม่สวสัดกิารข้ึนมาแบ่งปันช่วย

เหลือซึ่งกันและกัน

ตำาบลประดู่ยืน
บูรณาการทุนในต�าบลสร้างความมั่นคง 
เศรษฐกิจฐานราก

เศรษฐกิจชุมชนฐานรากในอดีต เป็นระบบที่มั่นคงและสร้างความ

มั่นใจให้กับชุมชนฐานรากได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพราะมีความผูกพัน

อยูก่บัฐานทนุ 2 ฐาน ประการแรกคือ อาชพีคนฐานรากจะขึน้อยู่กบั 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ตั้งแต่ภูผาสู่ทะเล ได้แก่ อาชีพ 

ท�านา ท�าไร่ ท�าสวน และประมง ฯลฯ ซึง่เป็นอาชพีหลัก และอาชพี

เหล่านี้ส่งผลให้เกิดฐานทุนฐานที่ 2 ของชุมชนนั้นคือ “ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับแต่ละอาชีพ เป็นภูมิปัญญา 

ที่ประมาณค่าไม่ได้ และมีอยู ่เป็นจ�านวนมากนับแสนๆ ชนิด 

เช่น ภูมิปัญญาทางด้านการดูแลพันธุกรรม, การถนอมอาหาร  

การอยูร่่วมกบัป่าอย่างพึง่พา ภมูปัิญญาการใช้เครือ่งมอืจับสัตว์น�า้

ที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน เป็นต้น
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แต่ในปัจจบุนั	(ความจรงิเกดิข้ึน	ไม่น้อยกว่า	20	ปีมาแล้ว)	ฐานทรพัยากรธรรมชาต	ิ 

ซึ่งเป็นฐานทุนใหญ่ของชุมชน	 ถูกคุกคามทั้งจากนโยบายของรัฐ	 เอกชน	 

ทั้งทางตรงและทางอ้อม	 จนทรัพยากรธรรมชาติไม่อาจเป็นฐานอาชีพหลัก

ของคนในชุมชนได้อีกต่อไป	 ป่าถูกท�าลาย	 ที่นา	 ภูเขากลายเป็นเขาหัวโล้น	 

ถูกแทนที่โดยพืชเชิงเดี่ยว	ท้องทะเล	ปู	ปลาก็ไม่ชุกชุมเหมือนแต่ก่อน	ความ

มั่นคงทางอาหารหายไปและถูกผูกขาดอย่างครบวงจรโดยทุนขนาดใหญ	่ 

ในขณะที่ภูมิปัญญาถูกท�าลายโดยภูมิปัญญาจากภายนอก	 ซึ่งเป็นที่มาของ

ความอ่อนแอของระบบเศรษฐกิจฐานล่าง	ผลที่เห็นชัดเจนคือ	คนไม่มีงานที่

มั่นคงและมีหนี้สินซึ่งสภาพเหตุการณ์เช่นนี้ได้เกิดขึ้นทุกแห่งในประเทศไทย

แต่ภายใต้ความอ่อนแอของระบบเศรษฐกิจฐานรากนั้น	 เคร่ืองมือหน่ึงที่

องค์กรชุมชนได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า	 จะน�าพาชุมชนไปสู่ทางรอดได้นั่นคือ	 

“การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรชุมชน”	 เพ่ือไปจัดการฟื้นฟูฐานทุน 

ดังกล่าวให้สมบูรณ์ขึ้นมาอีกครั้ง

ต�าบลประดูย่นื	อ.ลานสกั	จ.อุทยัธาน	ีเป็นกรณศีกึษาทีน่่าสนใจในการบรูณาการ 

ทุนเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง	 โดยในปี	 2543	 ได้น�า

แนวคิดของการจัดท�าแผนแม่บทชุมชนมาใช้	 เพื่อให้ชุมชนได้หวนกลับไป 

เรียนรู้	การปรับวิธีคิดของคนจากการพึ่งพาผู้อื่นให้เกิดการพึ่งพาตนเอง

ต�าบลประดู่ยืนยังเป็นแหล่งก�าเนิดของแหล่งน�้าตามธรรมชาติและแหล่งน�้า 

ที่สร้างขึ้นทั้งบ่อน�้าตื้น	 สระน�้า	 บ่อบาดาล	 ฝาย	 ระบบประปา	 ด้วยความ

อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน�้าดังกล่าว	 จึงสามารถท�านาได้ถึงปีละ	 3	 ครั้ง	 

ประชากรที่อาศัยอยู ่ในพื้นที่จึงมีอาชีพเกษตร	 ท�านาข้าว	 ปลูกพืชไร่	 

เลี้ยงสัตว์เป็นหลัก

ต่อมาเมื่อวิถีการผลิตของเกษตรกรในพ้ืนที่เปลี่ยนไปเน้นใช้สารเคมีอย่าง 

ต่อเนื่อง	 ท�าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเรื่อยๆ	 อีกทั้งราคาผลผลิตตกต�่าจึง

ท�าให้รายได้ลดลง	 ประกอบกับในระยะหลังได้เกิดวิกฤตขาดแคลนน�้าจาก

ภาวะฝนทิ้งช่วงต่อเนื่อง	 ส่งผลให้ชาวประดู่ยืนที่มีอาชีพภาคเกษตรเป็น

หนี้จากการกู้ยืมเพิ่มมากขึ้น	 กระทบไปยังผู ้ที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ	 เช่น	

ค้าขาย	 รับจ้าง	 นอกจากนั้นการขยายตัวของปัญหาเศรษฐกิจดังกล่าวยัง

ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างเห็นแก่ตัวมากขึ้น	 ท�าให้เกิดปัญหาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตามมา	 ทั้งปัญหาการตัดต้นไม้	 ปัญหา

ดินเสื่อมสภาพ	 ปัญหามลพิษทางอากาศ	 การเจ็บป่วยจากสารเคมีตกค้าง	

กระทบต่อวิถีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างคนในครัวเรือนและชุมชน	 

ทั้งความรุนแรงในครอบครัว	 ยาเสพติด	 การตั้งครรภ์ในวัยเรียน	ปัญหาผู้สูง

อายุ/คนพิการถูกทอดทิ้ง	 เป็นปัญหาที่เกิดขยายขึ้นตามมาอย่างอย่างหลีก

เลี่ยงไม่ได้	ทั้งยังมีความรุนแรงของปัญหามากขึ้นเรื่อยๆ	

ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าระบบเศรษฐกิจฐานราก 

ของสงัคมไทยในอดตีจะขึน้อยูก่บัทุนทั้ง	 4	 ชนิด 

ดงักล่าวคอื	ฐานทรัพยากรธรรมชาต	ิภูมปัิญญา 

ท้องถิน่ทีต่่อยอดเป็นวสิาหกจิชมุชนในภายหลงั

และฐานของกองทุนที่เกิดจากการสะสมทรัพย์

ร่วมกับชุมชน

CODI • Annual Report 2015 125



จนกระทั่งกลุ ่มผู ้น�าของต�าบลประดู่ยืนได้ปรึกษาหารือกัน	 

จัดต้ังคณะท�างานแก้ไขปัญหาหนี้สินขึ้น	 เนื่องจากเห็นว่า	

ปัญหาหนีส้นิเป็นต้นเหตสุ�าคญัของการเกดิปัญหาอืน่ๆ	ตามมา	 

ประกอบกับในช่วงเวลาที่ผ่านมาชาวประดู่ยืนเคยประสบ

ปัญหาหนี้สินทั้งต�าบลที่สะสมสูงถึง	78	ล้านบาท	ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นลูกหนี้	ธ.ก.ส.	และแหล่งเงินกู้นอกระบบ

จากปัญหาดังกล่าวจึงได้ร่วมกันตั้ง	 “กองทุนสวัสดิการพัฒนา

อาชีพท่ีย่ังยืน” เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมหมุนเวียนในการประกอบ

อาชีพ	 ไม่ต้องพึ่งเงินทุนจากภายนอก	 และได้ยกระดับไปสู่	 

“กองทุนสวัสดิการต�าบลประดู ่ยืน”	 เพื่อจัดสวัสดิการให้กับ 

สมาชิกต้ังแต่เกิดจนตาย	ปัจจบุนัมสีมาชกิประมาณ	2,500	ราย	 

โดยกองทุนสวัสดิการจะด�าเนินการไปพร้อมๆ	 กับการท�าให้

ชาวบ้านประกอบอาชีพเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย	 จนท�าให้

ชาวบ้านมีความมั่นคงในชีวิต	 และมีเงินไปแก้ไขปัญหาหนี้สิน

ของตนเองได้

การด�าเนินงานดังกล่าว	 น�าไปสู่แนวคิดการเช่ือมโยงองค์กร

การเงินที่มีอยู่ทั้ง	11	หมู่บ้าน	เพื่อน�าไปสู่การแก้ปัญหาหนี้สิน

ของคนในต�าบลร่วมกัน	โดยจดักระบวนการปลดหนีบ้นฐานคดิ	 

“โรงเรียนแก้หนี้ต�าลบลประดู่ยืน”	 มีการออกแบบ	 ฝึกอบรม 

เชิงปฏิบัติการ	 5	 ข้ันตอน	 เร่ิมจาก	 ปรับทัศนคติ	 เปลี่ยน

พฤตกิรรมการใช้จ่าย	วเิคราะห์สาเหตขุองการเป็นหนี	้ท�าบญัชี

ครัวเรือน	 สร้างตัวชี้วัด	 และสุดท้ายคือการวิเคราะห์ถึงความ

สามารถในการช�าระคืนของตนเองแล้วน�าไปสู่การตั้ง	“กองทุน

ปลดหนี้นอกระบบ”	 เพื่อเป็นแหล่งทุนให้สมาชิกกู ้ยืม	 และ

ป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบอีก	ซึ่งแนวทางดังกล่าว

จะด�าเนินการร่วมกันระหว่าง	 กองทุนสวัสดิการชุมชนและ 

สภาองค์กรชุมชนต�าบลประดู่ยืน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโรงเรียนแก้หนี้ต�าบลประดู่ยืน	

ปัจจุบันด�าเนินการภายใต้	 “ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ

สังคม”	 ผ่านการรวมกลุ่มออมทรัพย์	 การตั้งกองทุนปลดหน้ี	

รวมถงึจดัให้มกีระบวนการเรยีนรูร่้วมกันโดยความร่วมมอืและ

สนบัสนนุจากองค์การบรหิารส่วนต�าบลประดูย่นื	ส่งผลให้การ

ด�าเนนิโครงการในช่วงเวลา	1	ปีทีผ่่านมา	(ปี	พ.ศ.	2557-2558)	

สามารถท�าการปลดหนีน้อกระบบให้กบัสมาชิกรุน่ที	่1	จ�านวน	

52	ราย	ด้วยวงเงิน	7,530,000	บาท	เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	และ

ก�าลังด�าเนินการต่อในรุ่นที่	2	จ�านวน	33	ราย

แนวทางดังกล่าว	 แสดงให้เห็นถึงการใช้เงินเป็นเครื่องมือให้

เกิดการพัฒนายกระดับองค์กรการเงินชุมชนโดยการเช่ือม

โยงองค์กรการเงินจากระดับกลุ่มสู่เครือข่าย	 (เครือข่ายกลุ่ม

ออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับต�าบล)	 ส่งผลให้ชุมชนประดู่ยืน

สามารถจัดการงานพัฒนาของตนเองได้	 และที่ส�าคัญดอกผล

ซึ่งได้จากกองทุนหมุนเวียนจะกลับคืนสู่ชุมชนเพื่อให้เกิดทั้ง

คุณค่าและประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน

อย่างไรก็ดีคนประดู่ยืนไม่ได้ใช้เรื่องการสร้างกองทุนและ

สวัสดิการชุมชนดังกล่าวข้างต้นเพียงเรื่องเดียวในการน�าไปสู่

การสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานล่าง	แต่ยังมีแนวทาง

และโครงการต่างๆ	 ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท�าการ

เกษตรโดยปรับทัศนคติหรือสร้างแนวคิดที่ถูกต้อง	 แนวคิด

การพึ่งตนเอง	เอื้ออาทรต่อธรรมชาติ	ซึ่งต้องอาศัยเวลาในการ

ท�าความเข้าใจกับชุมชน	 แต่ด้วยประสบการณ์งานพัฒนาของ

คนประดู่ยืนกว่า	20	ปี	ตลอดจนประสบการณ์จากการท�าแผน

ชวิีตชมุชนร่วมกันในอดตี	ท�าให้คนประดูย่นืมจุีดยนืและร่วมกนั

เดินบนหนทางพึ่งตนเอง

รายงานประจำาปี 2558 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)126



“ชุมชนริมคลองบางบัว” ตั้งอยู่ริมคลองบางบัว	เขตบางเขน	

(ตรงข้ามกรมทหารราบที่	 11	 รักษาพระองค์)	 ชาวบ้านปลูก

บ้านเรือนอยู่ริมคลองบางบัวมานานไม่ต�่ากว่า	70-80	ปี	แต่ใน

ระยะหลังนับแต่ปี	2530	เป็นต้นมา	มีผู้คนอยู่อาศัยกันมากขึ้น	 

บ้านเรือนจึงหนาแน่น	 และบางส่วนปลูกสร้างรุกล�้าลงไปใน

ล�าคลอง	 ท�าให้กีดขวางทางเดินของน�้า	 อีกทั้งยังมีขยะและ

ของเสียลอยฟ่องอยู ่ในคลอง	 จึงมีกระแสข่าวมาตลอดว่า 

ทางราชการจะท�าการรื้อย้ายชุมชน	 โดยเฉพาะในช่วงที่นาย

สมัคร	สุนทรเวช	เป็นผู้ว่า	กทม.	ตั้งแต่ปี	2543	ก็มีนโยบายจะ

สร้างถนนเลียบคลองบางบัว	และรื้อย้ายชุมชนให้ไปอยู่แฟลต

ฝักข้าวโพด

บางบัวโมเดล : 
ต้นแบบการแก้ปัญหาชุมชนริมคลอง

นโยบายของพลเอกประยุธท์ จันทร์โอชา  

นายกรฐัมนตรทีีส่ัง่ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ไปจัดระเบียบชุมชนท่ีปลูกสร้างรุกล�้าอยู่ 

รมิคลองในกรงุเทพฯ เพือ่แก้ปัญหาน�า้ท่วม

ในช่วงต้นปีที่ผ่านมานั้น โดยสอดคล้องกับ

ระบบการระบายน�า้และผงัเมือง อย่างไรก็ดี  

ยังมีชุมชนริมคลองหลายแห่งที่ได้รื้อย้าย

และขยบับ้านเรือนออกจากริมคลองไปก่อน 

หน้านี้แล้ว จนกลายเป็นต้นแบบการแก้ไข

ปัญหาชมุชนริมคลองท่ีประสบความส�าเรจ็ 

มีพี่น้องชาวชุมชนต่างๆ มาศึกษาดูงาน   

และโด่งดังขนาดสถาบันสมิธโซเนียนเชิญ

ไปจัดบูธแสดงนิทรรศการท่ีอยู ่อาศัยถึง 

กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มาแล้ว
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คลองบางบวัมีความยาวท้ังหมดประมาณ	 

9	 กิโลเมตร	 อยู่ในพื้นที่เขตดอนเมือง		

บางเขน	 และหลักสี่	 ตลอดแนวคลองมี

ชุมชนต่างๆ	 ตั้งเรียงรายทั้งสองฟากฝั่ง	 

จากปัญหาเรื่องขยะและน�้าเน ่าเสีย 

ในคลอง	ชมุชนเหล่าน้ีจ�านวน	12		ชมุชน

จึงได้รวมตัวกันเป็น	 “เครือข่ายพัฒนา 

สิ่งแวดคลองบางบัว”	ในปี	2541	เพื่อ

ท�ากิจกรรมร่วมกัน	 เช่น	 การเก็บขยะ 

ในคลอง	การท�าถังดักไขมันในครัวเรือน

เพื่อบ�าบัดน�้าเสีย	การท�าน�้าหมักชีวภาพ

เพื่อฟื้นฟูสภาพคลอง	ฯลฯ 

ประภาส แสงประดับ	 ผู้ประสานงาน 

เครือข่าย	 ฯลฯ	 เล่าว่า	 จากปัญหาเร่ือง

ความไม่มั่นคงในเรื่องที่อยู ่อาศัยของ

ชมุชนรมิคลอง		ประกอบกับทางสถาบนั

พัฒนาองค์กรชุมชน	 (องค์การมหาชน)	

หรือ	 พอช.	 มีโครงการบ้านม่ันคงในปี	 

2546	 ท�าให้ชาวบ้านชุมชนริมคลอง

บางบวัเริม่มคีวามตืน่ตวัในการแก้ปัญหา

ทีอ่ยูอ่าศยั	จงึได้ร่วมกนัส�ารวจข้อมลูของ 

ชุมชน	พบว่า	 ในชุมชนริมคลองบางบัว 

มบ้ีานเรอืนทัง้หมด	264	หลัง	ในจ�านวนนี้ 

ปลกูบ้านรกุล�า้ล�าคลองประมาณ		80	หลัง

พอถึงปี	2547	จึงเริ่มพูดคุยกับชาวบ้าน 

เพื่อสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหา

ที่อยู่อาศัย	โดยเปิดเวทีประชาคม	มีการ 

จดัตัง้คณะท�างาน	และตัง้กลุม่ออมทรพัย์

เพื่อท่ีอยู่อาศัยข้ึนในเดือนมีนาคมปีนั้น		 

โดยให้ชาวบ้านทีเ่ข้าร่วมโครงการบ้านมัน่คง 

ออมเงินเข้ากลุม่เป็นรายเดอืนอย่างน้อย 

เดือนละ	200	บาท	นอกจากนี้ก็ยังมีการ 

ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก	เช่น	 

ส�านกังานเขตบางเขน		ม.	ศรีปทมุ	มาช่วย 

เรื่องการออกแบบบ้านและผังชุมชน	 

ม.เกรกิ	และราชภฏัพระนครมาช่วยเรือ่ง

การจัดท�าข้อมูลประวัติชุมชน		ฯลฯ

“ตอนแรกชาวบ้านส่วนใหญ่ยงัไม่เข้าใจโครงการ ต้องมกีารพดูคยุกนับ่อยๆ จดัประชมุ 

เป็นกลุม่ย่อยจะได้พูดคยุกันได้ทัว่ถึง รูว่้าใครเป็นอย่างไร ใครคดัค้าน  บางคนก็ต่อต้าน  

จะไม่ยอมรือ้ถอนบ้าน บางคนกข็ู ่โดยเฉพาะเจ้าของบ้านเช่า เพราะเขาเสยีประโยชน์  

เนือ่งจากเมือ่มีการปรบัผงัชุมชนใหม่ ชาวบ้านทกุคนจะได้รับสทิธิเ์ท่ากัน เพราะทีด่นิ

มีไม่พอ ต้องแบ่งให้เท่าเทียมกัน” ประภาสเล่าถึงปัญหาในตอนเริ่มแรก

ตุ๋ย พลอยขาว รองประธานชุมชนริมคลองบางบัว		เล่าว่า		ตอนแรกตัวเองก็คัดค้าน		

เพราะไม่อยากรื้อบ้าน	 ต้องเป็นหน้ีสินเพื่อก่อสร้างบ้านใหม่	 แต่ในใจก็กลัวว่าถ้าเรา

ไม่เข้าร่วม	 หากทางราชการให้ร้ือบ้าน	 แล้วเราจะไปอยู่ที่ไหน	 จึงเข้าร่วมกลุ่มออม

ทรัพย์	 ตอนแรกก็ออมแค่เดือนละ	 200	 บาท	 แต่ก็ยังไม่เชื่อว่ารัฐจะมาสนับสนุน

โครงการบ้านมั่นคง

พอสร้างบ้านเฟสแรกเสร็จ ป้าก็เห็นว่า

โครงการบ้านมั่นคงท�าได้จริง บ้านก็สวยดี 

ป้าจึงออมเงินเพิ่มเป็นเดือนละ 500 บาท

จะได้มีเงินออมเอาไว้สร้างบ้านของตัวเองบ้าง

ป้าตุ๋ยเล่าย้อนอดีตเมื่อเกือบ	10	ปีที่ผ่านมา
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กระบวนการสร้างบ้านมั่นคงริมคลองบางบัวหลังจากจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ 

ทีอ่ยูอ่าศยัแล้ว	กย็งัมีการพูดคุยสร้างความเข้าใจกบัชาวบ้านอย่างต่อเนือ่ง	ซึง่ประภาส

กล่าวว่า	แม้ว่าในช่วงแรกจะมีคนคดัค้านไม่เหน็ด้วย	แต่คณะกรรมการกจ็ะไม่ใช้วิธีการ

ปะทะ	เพราะจะท�าให้ปัญหาบานปลาย		ดังนั้นจึงต้อง	"ท�าเอาหูไปนา เอาตาไปไร่  

ใครจะด่าว่าอย่างไร ก็ท�าเป็นไม่สนใจ"  

หลังจากนั้นจึงมีการออกแบบผังชุมชนโดยชาวบ้านมีส่วนร่วม	 โดยมีอาจารย์จาก	

ม.ศรปีทุม	มาช่วยท�าความฝันของชาวบ้านให้เป็นจรงิ		จนได้ข้อสรปุร่วมกนัว่าจะต้อง

รือ้บ้านแล้วสร้างบ้านใหม่ท้ังชมุชน	เพราะจ�านวนทีดิ่นทีม่ทีัง้หมด	9	ไร่เศษ	ไม่เพียงพอ 

ต่อจ�านวนบ้านทัง้หมด	264	ครวัเรอืน	ดงันัน้จงึต้องออกแบบบ้านให้เพยีงพอกบัผูอ้ยู่ 

อาศัย	 โดยเฉลี่ยแล้วครอบครัวหนึ่งจะได้รับสิทธิ์ในที่ดินเฉลี่ยรายละ	 5	 X10	 เมตร	 

 

ขนาดบ้านมเีนือ้ที	่12.5	ตารางวา	มีแบบบ้านให้เลือก	คอื	บ้านเดีย่วช้ันเดยีว,	บ้านเดีย่ว	 

2	ชั้น,	บ้านแฝด	2	ชั้น	และบ้านแถว	2	ชั้น	ส่วนที่ดินทั้งหมดชาวบ้านท�าสัญญาเช่า

กับกรมธนารักษ์ระยะเวลา	30	ปี	ในอัตราค่าเช่าตารางวาละ	1.50	บาทต่อเดือน

ส่วนการจัดสิทธิที่อยู่อาศัย	 เมื่อปรับผังใหม่แล้วจึงน�าไปจัดสิทธิในที่ดินของแต่ละ

ครอบครัวว่าจะอยู่ตรงไหน	 ส่วนใหญ่ขอเลือกอยู่ใกล้พื้นที่เดิม	 และเลือกในเฟส

เดยีวกนัว่าใครจะอยูห้่องไหน	จงึร่วมกนัจดัเวทแีสดงสิทธิในแต่ละกลุ่มย่อย		โดยกลุ่ม

ย่อยจะเป็นผูย้นืยนัว่าจะก�าหนดสทิธ	ิทะเบยีนบ้าน	1	หลงั	มสีทิธ์ิได้	1	สทิธ์ิ	หรอืบ้าน

ใดมีสมาชิก	8	คน	จะได้	1	สิทธิ์	ถ้าเกิน	8	คน	ได้อีก	1	สิทธิ์	และคนที่จะได้สิทธิ์นั้น 

จะต้องอาศัยอยู่ในชุมชนจริงไม่น้อยกว่า	 3	 ปี	 ซึ่งกลุ่มย่อยจะรู้กันเองว่าใครอยู่จริง 

หรือไม่จรงิ	ส่วนคนทีเ่ช่าบ้านและทีม่ทีะเบยีนบ้านและอาศยัอยูจ่ริงในชมุชนเกนิ	10	ปี		 

และท�าความดีให้กับชุมชนสามารถได้สิทธิ์เช่นเดียวกัน

หลังจากกระบวนจัดสิทธิ์แล้ว	 ในช่วง

ปลายปี	 2549	 โครงการบ้านมั่นคง

ริมคลองบางบัวเฟสแรกจึงได้เริ่มการ

ก่อสร้างจ�านวน	9	หลัง	และทยอยสร้าง

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 โดยได้รับงบประมาณ

สนบัสนนุการก่อสร้างสาธารณปูโภคจาก	

พอช.	รวม	10.3	ล้านบาท	สินเชื่อสร้าง 

บ้านรวม	 24	 ล้านบาท	 ราคาบ้านโดย 

ประมาณ	100,000-250,000	บาท	ผ่อนส่ง

สนิเชือ่กบั	พอช.	ประมาณ	590-1,187	บาท 

ต่อเดอืน	ระยะเวลา	15	ปี	อัตราดอกเบีย้

ร้อยละ	4	ต่อปี		โดยชาวชมุชนได้ร่วมกนั

จดัตัง้สหกรณ์เคหสถานบ้านมัน่คงฯ	เพือ่

บริหารโครงการ

ส�าหรับประสบการณ์จากการจดัท�าโครงการ 

บ้านม่ันคงที่ประภาสอยากจะฝากไปถึง 

ชุมชนริมคลองอ่ืนๆ	ทีก่�าลังอยู่ในระหว่าง 

การด�าเนินการนั้น	เขากล่าวว่า	เรื่องเงิน	 

เรื่องทอง	 เป็นเรื่องใหญ่	คณะกรรมการ 

ต้องท�างานอย่างซือ่สตัย์โปร่งใส	 ให้ชาวบ้าน 

มส่ีวนร่วมและตรวจสอบได้	เพราะโครงการ 

ใดๆ	ทีใ่ช้งบประมาณเยอะ	คนทีไ่ม่เข้าใจ

หรือคัดค้านจะหาเร่ืองโจมตี	 หรือคิดว่า

กรรมการจะได้รับผลประโยชน์	 จึงหา

เรือ่งร้องเรยีนไปยงัหน่วยงานต่างๆ	ท�าให้

โครงการสะดุดได้

ตวัอย่างเช่น		การซือ้วัสด	ุ	จะให้ชาวบ้าน

ช่วยกันสืบราคาและส่ังซื้อเอง	 โดยจะมี

สมุดบันทึกจดรายการสินค้าและบัญช ี

ที่จัดท�าข้ึนมา	 3	 ฝ่าย	 คือ	 เจ้าของบ้าน	 

คณะกรรมการ	และร้านค้า	เพือ่ตรวจสอบ 

ให้ถกูต้องและตรงกนั	 ป้องกันไม่ให้น�าเอา 

เงินที่จะซื้อวัสดุหรือสร้างบ้านไปใช้จ่าย

ทางอื่น	ท�าให้บ้านสร้างไม่เสร็จ

เมือ่เริม่สร้างบ้านหรอืระบบสาธารณปูโภค	 

ถนน	 ไฟฟ้า	 ประปา	 จะมีการเลือกช่าง	 
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เป็นทมีสาธารณปูโภคจากชมุชน	 เพือ่ให้คนในชมุชนมรีายได้	หากไม่พอก็เปิดรับจาก 

ชมุชนใกล้เคยีง	มกีารบริหารจดัการโดยชาวบ้านมามส่ีวนร่วม	ควบคมุงานและตรวจสอบ			

สิ่งส�าคัญที่ได้จากการก่อสร้างบ้าน 

คือเกิดวัฒนธรรมที่มีการช่วยเหลือกัน 

เช่น การรื้อย้ายไม่มีการใช้งบประมาณ 

ชาวบ้านช่วยกันรื้อย้ายเอง ท�าให้มีความรัก

และหวงแหนในสิ่งที่ตัวเองท�าหรือก่อสร้าง 

จึงเกิดวัฒนธรรมใหม่ คือรักษาและช่วยกันดูแล

โดยชาวบ้าน ที่ส�าคัญชาวบ้านเองมีโอกาสเสนอ

แผนงานความต้องการจากการที่ชาวบ้าน

มีส่วนร่วมในการออกแบบผังชุมชน แบบบ้าน 

หรือระบบสาธารณูปโภคไปสู่ส่วนราชการ

ให้เกิดการยอมรับได้

ประภาสกล่าวถึงผลทางอ้อม

ปัจจุบันบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองบางบัวก่อสร้างเสร็จหมดแล้ว	 ชุมชนมีสภาพ

แวดล้อมที่ดีขึ้น	 บ้านเรือนริมคลองช่วยกันปลูกต้นไม้	 ดูร่มรื่น	 สวยงาม	 มีสะพาน

คอนกรตีเลยีบรมิคลองขนาดกว้างประมาณ	2	เมตร		ซึง่	กทม.ก�าลงัจะก่อสร้างเขือ่น

คอนกรีตเสริมเหล็กความยาวประมาณ	620	เมตร	ขนานไปกับสะพานคอนกรีตของ

ชุมชน	ท�าให้ชุมชนไม่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน	คสล.	แต่อย่างใด	 เพราะ 

รื้อย้ายบ้านเรือนมาสร้างบนที่ดินริมคลองหมดแล้ว
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จากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านริมคลองบางบัวท�าให้ 

การแก้ไขปัญหาที่อยู ่อาศัยรุกล�้าล�าคลองได้รับการแก้ไข	 

ชาวบ้านมีที่อยู ่อาศัยที่ม่ันคง	 มีสภาพแวดล้อมท่ีดี	 ชุมชน 

อยู่ร่วมกับคลองได้	ไม่ต้องหวาดผวาต่อนโยบายไล่รื้ออีกต่อไป	 

ผลส�าเร็จดังกล่าว		ในปี	2550	สถาบันสมิธโซเนี่ยนของรัฐบาล

สหรัฐจึงได้เชิญให้ตัวแทนชาวบ้านชุมชนริมคลองบางบัว 

ไปออกบูธจัดนิทรรศการเน่ืองในงานที่อยู ่อาศัยโลกท่ีกรุง

วอชิงตัน	 ดี.ซี.	 นอกจากนี้ยังมีผู้คนทั้งในและนอกประเทศ 

มาศึกษาดูงานที่ชุมชนแห่งนี้ไม่ขาดสาย

ประสบการณ์และบทเรียนในการแก้ไขปัญหาของชาวชุมชนริมคลองบางบัว 

คงจะท�าให้ชาวชุมชนริมคลองต่างๆ ในกรุงเทพฯ ที่ก�าลังได้รับผลกระทบ

จากการจัดระเบียบคูคลองในขณะนี้ มองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ และ

ท�าให้ภาครัฐมองเห็นทิศทางใหม่ของการพัฒนาที่ถือชาวบ้านเป็นหลักว่า

จะท�าให้เกิดผลส�าเร็จทั้งกายภาพและคุณภาพของชุมชน
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ความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนที่ลุกขึ้นมาก�าหนดแผนการพัฒนา

จังหวัดในพื้นที่ภาคอีสาน	 นอกจากจังหวัดอ�านาจเจริญที่มีการประกาศ

ธรรมนญูและแผนพฒันาประชาชนสูเ่มืองธรรมเกษตรแล้ว	ทีจ่งัหวดัสรุนิทร์

กก็�าลงัจะมกีารท�าแผนพฒันาคณุภาพชีวติจากระดบัหมูบ้่าน	ต�าบล	อ�าเภอ	

เพื่อขมวดความต้องการร่วมกันของคนสุรินทร์ผลักดันสู่แผนการพัฒนา 

ในระดับจังหวัด	 ซึ่งจะมีการประกาศแผนในวันที่	 24	 มิถุนายน	 2558	 นี้	

เพือ่ให้คนสรุนิทร์	“กินอิม่ นอนอุน่ ทนุม ีหน้ีลด” หรอืทีพ่วกเขาเรยีกกันว่า	 

“สุรินทร์โนวเจียนเมียนเซาะ” 

นางลาวัลย์ งามชื่น	 ประธานที่ประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กร

ชุมชนต�าบล	 จังหวัดสุรินทร์บอกว่า	 “คนสุรินทร์	 กินอิ่ม	 นอนอุ่น	 ทุนมี	

หนี้ลด	 คือเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง	 โดยสภาองค์กรชุมชนต�าบลจังหวัด

สุรินทร์	 จะร่วมมือกับท้องที่	 ท้องถิ่น	 องค์กรพัฒนาเอกชน	 และกลไก 

ภาครัฐขับเคลื่อนร่วมกันผ่านแนวทางส�าคัญที่เน้นการพัฒนาจากฐานราก	

เสริมศักยภาพคนท�างาน	 ก่อรูป	 เชื่อมร้อย	 ถักทอเครือข่ายให้เข้มแข็ง	 

มุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตคนสุรินทร์ได้อยู่ดีมีสุข	 อันเกิดจากความ

ต้องการ	และการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นส�าคัญ”

ในการด�าเนินงานเพ่ือบรรลุผล	 “กินอ่ิม	 นอนอุ่น	 ทุนมี	 หนี้ลด”	 นั้นได้มี

พื้นท่ีต้นแบบของแต่ละเร่ืองเพื่อขยายผลให้ทุกต�าบล	พัฒนาให้เกิดครบ

ทั้ง	4	ประการ	โดยเรื่องของการ	“กินอิ่ม”	ใช้พื้นที่	ต�าบลศรีสุข	ต�าบลศรี

ณรงค์	เป็นต�าบลเรียนรู้	โดยให้ความส�าคัญกับการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ไว้

กนิเอง	มพีนัธุข์องตนเอง	(โดยเฉพาะอย่างยิง่ข้าว)	หลกีเลีย่งเกษตรเชงิเดีย่ว

และสารเคมีที่ท�าให้ชุมชนล่มสลายมาแล้ว	หันมาท�าเกษตรแบบผสมผสาน

เข้ากับแนวคิดไทยแต่โบราณที่ว่า	 “ในน�้ามีปลา	 ในนามีข้าว	 บนพื้นดินมี

ของกินหลากหลาย”

กินอิ่ม 

นอนอุ่น 

ทุนมี 

หนี้ลด

ที่สุรินทร์
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นายไมตรี พร้อมเพรียง	 เกษตรกร 

ไร่ผสมผสาน	เปลี่ยนที่นา	10	ไร่	มาปลูก 

พืชปลูกต้นไม้ที่หลากหลายในที่ของตน 

เล่าว่า	 ปัจจุบันเราซื้อกินซื้อใช้	 โดยใช ้

เงินเป็นหลัก	ก็มีแต่หนี้อย่างเดียว	ก็เลย 

ได้แนวคิดในส่วนตรงนี้ว่า	 เราจะต้องมา 

ออมน�้า	 ออมดิน	 ออมต้นไม้	 เพราะ 

สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนที่ท�าให้เกิดบ�านาญ

ชีวิตของตนเอง	 จากเกษตรเชิงเดี่ยว 

เรากท็�ามาแล้ว	ท�านาอย่างเดยีว	หรือท�า

ไร่อย่างเดียว	มันเดินไปสู่ความล่มสลาย	 

เพราะเราต้องใช้ทุนมาก	 ตรงนี้เองเรา

ก็พลิกกลับมาว่า	 การผสมผสานท�าให ้

ในน�า้มปีลาในนามข้ีาว	ในบ่อในขอบสระ

ทุกสิ่งทุกอย่างเรามีของกินโดยไม่ต้อง 

ซื้อหา	 สิ่งเหล่านี้มันก็มีในครอบครัว

ของเรา

ส�าหรับ	 “นอนอุ่น”	 ให้ความมั่นคงในการอยู่อาศัย	 มีบ้านไม่ต้องหลังใหญ่	 แต่เป็น 

บ้านที่นอนอุ่น	 โดยให้ความส�าคัญทั้งทางกายภาพและทางสังคม	 กล่าวคือ	 

บ้านต้องมีความมั่นคงต้ังอยู่บนที่ดินที่มั่นคงแม้หลังไม่ใหญ่	 และใส่ใจต่อทุกคน 

ในครอบครัว	 หรือพูดง่ายๆ	 ก็คือ	 คนในครอบครัวให้ความส�าคัญกับครอบครัว	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดที่มักจะมีปัญหาเรื่องการไล่รื้อ	 

ก็จะพัฒนาสู่แก้ไขปัญหาตามโครงการ	 “บ้านมั่นคง”	 ที่ชาวบ้านเป็นเจ้าของและ 

มีบทบาทหลักในการก�าหนดทั้งบ้านและชุมชนโดยร่วมกันสร้างระบบต่างๆ	ขึ้นมา

เพื่อดูแลซึ่งกันและกัน	

ประการที่	3	คือทุนมี	ได้ใช้ต�าบลเมืองลีง	อ�าเภอจอมพระ	เป็นพื้นที่ต้นแบบ	ในอดีต 

ที่ผ่านมามาต�าบลเมืองลิง	 ก็ไม่ต่างจากพืน้ทีอ่ืน่ๆ	ทีช่าวบ้านพากันตดัโค่นไม้ในที่ดิน 

ของตนเองเพ่ือปลูกพืชเชิงเดี่ยว	 รวมทัง้ท�าลายป่าหวัไร่ปลายนาทีบ่รรพบรุษุดูแลกันมา 

จนโล่งเตียน	แต่คนกลุ่มหนึ่งที่มองเห็นความส�าคัญของทรัพยากรป่าไม้	 จึงคิดหาวิธี

การแก้ปัญหาโดยใช้การจดัเวทีประชาคมชมุชนรอบป่า	เพือ่ก�าหนดกตกิาร่วมกัน	โดย

ตั้งค�าถามว่า	“เราจะใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนได้อย่างไร”
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นายวิเชียร สัตตธารา แกนน�าขบวน

องค์กรชุมชนต�าบลเมืองลีง	เล่าให้ฟังว่า	 

หลงัจากทีท่�าประชาคม	ชาวบ้านจงึออก 

กฏกติกา	ป่าชุมชนซึ่งมีอยู่	4	แห่งจึงได้ 

รับการดูแล	แต่ต่อมาในปี	พ.ศ.	2553	-	 

2554	เป็นช่วงทีย่างพาราก�าลงับมูราคาสงู	 

ท�าให้ชาวบ้านต่างพากันโค่นต้นไม้ใหญ่

ในที่ของตนเองจนโล่งเตียนเพื่อปลูกไม้

ยางพารา	จงึมกีารคดิกนัว่าท�าอย่างไรไม่

ให้เกิดการท�าลายป่าเพื่อวิ่งตามกระแส	 

ซ่ึงก็ไม่ได้มีกฏหมายอันใดที่ห้ามท�าลาย

ป่าในที่ที่มีเอกสารสิทธิ์	 จึงเริ่มคิดท�า

อย่างไรให้คนเมอืงลงี	“มป่ีาอยูใ่นใจ”	เมือ่ 

ส�ารวจกพ็บว่า	หลายครอบครวัยงัคงเกบ็ 

รกัษาป่าหัวไร่ปลายนาไว้	จงึมกีารรวมตวักนั 

เป็นเครอืข่ายป่าครอบครวัข้ึน	และให้แต่ 

ละรายเป็นต้นแบบ	“ป่าครอบครัว”

“หลายคนไม่ได้มองทุนท่ีพ่อแม่สะสมไว	้

ไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องทองอย่างเดียว	แต่มัน

คอืการอยูดี่มีสุข	มีทรพัยากร	ดนิด	ีน�า้ด	ีป่า

ดี	 ซึ่งก็มีการขยายป่าครอบครัวต้นแบบ	 

โดยใช้ท่ีดินของตนเองปลูกป่า	 ปัจจุบัน 

มีสมาชิกเข้าร่วม	 40	 กว่าราย	 โดยปีท่ี 

ผ่านมาได้มีการท�าการปลูกป่าเพิ่มเติม

อีกมากกว่า	 100	 ไร ่	 ป ีนี้ ก็ยังมีการ

ประสานงานขอกล้าพันธุ์ไม้เพิ่มเติมต่อ

เนื่อง” วิเชียรกล่าว

นายวเิชยีร	ย�า้ถงึความส�าคญัของทนุว่า	ทนุทีส่�าคญัคอืทนุทางปัญญา	เพราะจะรักษา 

ทุกอย่างไว้ได้	 ถ้าไม่มีปัญญามีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือ	 การที่จะให้ทุนมี	 อย่ามองเร่ืองเงิน 

อย่างเดยีว	คนทีว่ิง่ตามเรือ่งเงนิอย่างเดยีวหนีส้นิพอกพนูและปลดหนีไ้ม่ได้	วิง่ตามหน้ี 

ไม่ทนั	แต่คนไหนมองทนุทรพัยากรทีพ่่อแม่	ปูย่่า	ตายายปลกูไว้และเกบ็รกัษา	เขาจะ 

อยูด่มีสุีข	โดยยดึตามหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง	อย่าท�าลายทนุของตนเองโดยไปว่ิงตาม

สังคม	กระแสทุนบริโภคนิยม
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ประการสุดท้ายคือ	 “หนี้ลด”	 โดยใช้พ้ืนที่ต�าบลแนงมุด	 อ�าเภอกาบเชิง	 เป็นพื้นที่

เรียนรู้บนหลักการที่ว่า	การท�าให้หนี้ลดจะต้องท�างานหลายๆ	ด้าน	ควบคู่กันไป	เช่น	 

การจดัการ	“ทนุเงนิ”	ในต�าบลไม่ให้ไหลออกนอกพืน้ที	่แต่ให้ไหลเวียนเกิดประโยชน์

ในต�าบลให้มากที่สุด	การท�าให้ทุนทางธรรมชาติไม่ว่า	ดิน	น�้า	ป่า	มีความมั่นคงเกิด

ประโยชน์ต่อคนในท้องถ่ิน	การจัดการภูมิปัญญาท้องถิน่	เพือ่คนท้องถิน่	และการรูจ้กั

ใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแล้วจะไม่เป็นหนี้	

นายวิศิษฐ์ ภาณุพินทุ ประธานสถาบันการเงินชุมชนแนงมุด	 และนายกองค์กร

บริหารส่วนต�าบลแนงมุด	เล่าให้ฟังว่า	ที่นี่มีสถาบันการเงินชุมชนที่เกิดจากการรวม

ตัวกันของกองทุนระดับหมู่บ้านทั้งต�าบล	 เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิก	 ก�าจัดหนี ้

นอกระบบ	 บางคนติดหนี้นอกระบบเอาโฉนดไปจ�านอง	 เราก็ร่วมมือกับธนาคาร

ออมสนิปล่อยเงนิกูร้ายละ	2	แสนบาท	เพือ่ไถ่โฉนดออกมา	และเกบ็ไว้ทีส่ถาบนัการเงิน

ให้สมาชิกผ่อนช�าระ	สถาบนัการเงนิเป็น

หลักค�้าประกันให้สมาชิกอีกทอดหนึ่ง	 

เพราะถ้าให้ชาวบ้านเดินเข้าหาธนาคาร

โดยตรงก็เข้าถึงยากกว่า

ดังนั้นการท�าให้เกิดโนวเจียนเมียนเซาะ 

ที่สุรินทร์หรือคนสุรินทร์	กินอิ่ม	นอนอุ่น	 

ทุนมี	หนี้ลดก็ต่อเมื่อ	ชุมชนมีการจัดท�า 

ข้อมูลในทุกๆ	 ด้าน	ทั้งรายรับ	 รายจ่าย	 

ทรัพยากรธรรมชาติ	 ศักยภาพด้านต่างๆ	 ของชุมชน	 ฯลฯ	 แล้วน�าไปสู่การจัดท�า 

แผนแม่บทชุมชน	 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาของชุมชนเอง	 ตลอดจนน�า 

แผนพฒันานัน้ไปบรูณาการกบัแผนของ	อบต.	และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเป็นการร่วมมอื 

กันจากทุกภาคส่วนในพื้นที่จากระดับต�าบลสู่ระดับจังหวัดต่อไป	

  พอช.
         มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง
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ตันหยงโป
การพัฒนาเพื่อรักษาทะเลและชุมชน
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นายอิดริส อุเสน	 ประธานสภาองค์กรชุมชนต�าบล

ตันหยงโป	อ.เมือง	จ.สตูล	ได้เล่าประวัติบ้านบากันเคย	

ต�าบลตันหยงโปให้ได้ฟัง	

บากันเคย	 เป็นหมู่บ้านประมงบริเวณอ่าวตันหยงโป	 

ฝั ่งอันดามัน	 ใต้สุดของแผ่นดินไทยที่อุดมสมบูรณ์

ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล	 มีป่าชายเลน

ประมาณ	3,000	 ไร่	 เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอนุบาล

ของสัตว์ต่างๆ	เช่น	ลิงแสม	นาค	นก	และสัตว์น�้าหลาก

หลายชนิด	กุ้ง	หอย	ปู	ปลา	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	กุ้งเคย

และหอยกระพง

นอกจากนี้อ่าวตันหยงโป	 เต็มไปด้วยเกาะต่างๆ	 เช่น	

เกาะมดแดง	 เกาะหัวมัน	 เกาะกวาง	 เกาะมะการง	 

เกาะสามเล็ก	และไม่ไกลจากเกาะลังกาวีของมาเลเซีย	 

มีปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่า	 สันหลังมังกร	

หรือทะเลแหวก	รวมทัง้มหีญ้าทะเลอันเป็นแหล่งอาหาร

และที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้าชายฝั่ง

ในอดีตจะมีชาวประมงอินโดนีเซีย 

มาเลเซีย แม้แต่จากตรังมาสร้างที่พัก

ชั่วคราวหรือที่เรียกว่า บากัน

เพื่อท�าประมงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การท�าเคยหรือกะปิ หมู่บ้านแห่งนี้

จึงเรียกว่า บากันเคย
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ประธานสภาองค์กรชุมชนต�าบลตันหยงโป	 เล่าอีกว่า	 ชาวบากันเคยและชาวบ้าน 

อื่นๆ	 ในต�าบลตันหยงโป	 ส่วนใหญ่มีอาชีพท�าประมงพ้ืนบ้าน	 ด้วยเคร่ืองมือ 

ประมงที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน	 การวางอวน	 ไซปลา	 ตกเบ็ดและรุนเคย	 

เป็นการท�ามาหากินท่ีเอื้อต่อธรรมชาติ	 ท�าให้พวกเราหากินอยู่กับทะเลได้จนถึง

ปัจจุบัน

“ตั้งแต่ปี	 2538	 เป็นต้นมา	 มีเรืออวนรุนของคนต่างถิ่นจ�านวนกว่า	 300	 ล�า	 ซึ่งใช ้

เครือ่งมอืแบบล้างผลาญ	เป็นการท�าลายสตัว์น�า้ขนาดเล็ก	ท�าลายหน้าดนิ	หญ้าทะเล

หมดไป	พะยูน	เต่า	โลมา	ต้องพยพไปอยู่ถิ่นอื่นๆ	รวมทั้งได้ท�าลายเครื่องมือประมง

ของชาวบ้านเสยีหายไปจ�านวนมาก	พวกเราจงึรวมตวักนัเป็นประมงอาสา	(ยกระดบั

เป็นกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งในเวลาต่อมา)	 เพ่ือดูแลทรัพยากรของพวกเรา	 

มกีารออกเรอืตรวจตราทัง้เรอืและน�า้มนั	เราช่วยกนัออก	ถ้าจบัได้เรากพ็ดูคยุท�าความ

เข้าใจ	ท�าอย่างนี้เรื่อยๆ	จนกระทั่งเรืออวนรุนลดน้อยลง”	

นางบุหงา อุเสน	 เลขานุการสภาองค์กรชุมชน	 ต.ตันหยงโปเล่าว่า	 นอกจากการ 

เฝ้าระวังเรืออวนรุนแล้ว	 ทางกลุ่มยังท�ากิจกรรมอนุรักษ์รูปแบบต่างๆ	 โดยการ 

ส่งเสริมขององค์กรพัฒนาต่างๆ	 เช่น	 มูลนิธิอันดามัน	 กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร	 ฯลฯ	 

เช่น	 สนับสนุนให้เกิดกลุ่มเยาวชนให้เข้ามาเรียนรู้การจัดการทรัพยากรและร่วม 

จัดเก็บข้อมูลต่างๆ	 การจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านประมงอาสา	 เพื่อน�าผลผลิตจากทะเล 

ไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ	การท�ากะปิ	อาหารทะเล	การลอกใบจาก	ปลาแห้ง	ฯลฯ	

เพื่อเป็นรายได้ให้กับครอบครัว	ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจะจัดสรรหนุนเสริมกิจกรรมฟื้นฟู

ทรัพยากรทางทะเลอีกด้วย

ในปี	 2549	 ได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้	 “ธนาคารกั้ง”	 ขึ้นมา	 เนื่องจากมีการจับก้ัง 

ที่ไม่ได้ขนาดกันมากโดยเฉพาะเด็กๆ	 จึงเชิญคนจับก้ังมาพูดคุยท�าความเข้าใจ 

ท�าข้อตกลง	 แล้วตั้งธนาคารกั้งข้ึนน�ากั้งเล็กมาขุนให้โตก่อนน�าไปขาย	 ท�าให้กั้งเพิ่ม

มากขึ้น

จากการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งมาอย่างต่อเนื่องและได้มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ในที่ต่างๆ	 ท�าให้มีกลุ่มองค์กรต่างๆ	 เข้ามาศึกษาดูงาน 

เป็นจ�านวนมาก	 จึงได้เกิดแนวคิดในการตั้งกลุ่มรีสอร์ทชุมชนขึ้น	 เพ่ือรองรับกลุ่ม

เยาวชน	นักเรียน	นักศึกษา	เครือข่ายองค์กรชุมชนจากที่ต่างๆ	ตลอดจนประชาชน

ทั่วไป

กลุ่มได้รับงบประมาณสนับสนุนเบื้องต้นจาก	 ศอ.บต.	 ส่วนชุมชนก็มาถือหุ้นด้วย

การลงแรง	ใครมาช่วยงานก่อสร้างกี่ชั่วโมงเราก็จดไว้เป็นหุ้น	ซึ่งมันดีที่ถอนหุ้นไม่ได้	 

แต่หุ้นแรงที่ลงไปจะตกถึงลูกหลานได้
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นายอิดริส	เล่าอีกว่าโปรแกรมการท่องเที่ยวมี	2	แบบคือ	แบบแรกเป็นการเที่ยมชม

ธรรมชาติ	เช่น	กินบนขอน	นอนริมเล	พิชิตทะเลแหวกสันหลังมังกร	เล่นน�้าด�าหอย

กะพง	 ชมหญ้าทะเล	 ด�าน�้าดูปะการัง	 พิชิตก้ังตั๊กแตน	 (ย�้ากั้ง)	 ล่องเรือคายักชมป่า 

ชายเลน	 ตกเบ็ดปลา-หมึก	 เป็นต้น	 ส่วนอีกแบบก็เป็นโปรแกรมศึกษาภูมิปัญญา 

ชาวบ้าน	ดูการลอกใบจาก	ท�าหมวกตูดงด้วยใบจาก	ดกูารแปรรปูผลิตภณัฑ์จากทะเล	

เช่น	ท�ากะปิ	ปลาแห้ง	ฯลฯ	และท่ีส�าคญัผูท้ีม่าพกัรสีอร์ทชมุชนจะได้ลิม้รสชาติอาหาร

ทะเล	สดๆ	ฝีมือกลุ่มแม่บ้านของเขา	

ประธานสภาองค์กรชุมชนต�าบลตันหยงโป	เล่าต่อถึงแผนงานในอนาคตว่า	นับตั้งแต่

ได้มีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนต�าบลขึ้น	เมื่อ	พ.ศ.	2553	เราก็ใช้สภาองค์กรชุมชน

เป็นกลไกส�าคญัในการเชือ่มโยงกลุ่มชาวบ้านจากหมูบ้่านอ่ืนในต�าบลเข้ามาเรยีนรูแ้ละ

ท�างานร่วมกนั	โดยทกุปัญหาในต�าบลจะต้องบรูณาการเป็นแผนระดบัต�าบล	ไม่ว่าจะ

เป็นการแก้ปัญหาทีด่นิ	ซึง่พีน้่องจ�านวนมากอาศยัอยูบ่ริเวณชายฝ่ัง	โดยส�ารวจข้อมลู
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จัดท�าแนวเขตเพื่อยกระดับไปสู่โฉนดชุมชน	 ท�าให้ชาวบ้านมี

ความมั่นคงในการอยู่อาศัยและอยู่ร่วมกับทะเลได้อย่างพึ่งพา

ซึ่งกันและกัน	 เรามีกองทุนสวัสดิการชุมชน	 มีกลุ่มออมทรัพย์

ชุมชน	 ซึ่งทุกกลุ่มจะต้องผนึกก�าลังกันเป็นหนึ่งเดียว	 ร่วมกัน

ท�าแผนพัฒนาระดับต�าบลขึ้นมา

นายกิตติ หมัดตาน	ีนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลตันหยง

โปเล่าว่า	 เราจะใช้บ้านบากันเคยเป็นต้นแบบ	 ขยายไปยังหมู่

บ้านอื่นๆ	 เพื่อให้เกิดกิจกรรมอนุรักษ์ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน	

ธนาคารปูด�าจะต้องมีทุกหมู่บ้าน	 จากนั้นก็จะก้าวไปสู่การท�า

ผงัเมืองทัง้ต�าบล	โดยแบ่งพ้ืนทีเ่ป็นโซน	ได้แก่	โซนการท่องเทีย่ว	 

โซนทีอ่ยูอ่าศัย	โซนเกษตรและโซนอนรุกัษ์อนั	ได้แก่	ป่าชายเลน 

เขตปะการัง	หญ้าทะเล	ชายฝั่งและเกาะแก่งต่างๆ

“เราร่วมกับสภาองค์กรชุมชน	 นักวิจัยท้องถิ่น	 และองค์กร 

พัฒนาต่างๆ	 ในการท�าความเข้าใจกับชาวบ้านและเยาวชนให้ 

ตระหนกัถงึความจ�าเป็นของการร่วมกนัอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ให้คงอยู่เพราะภัยท่ีจะมาในอนาคต	 ไม่จ�าเพาะแต่เรืออวนรุน

เหมือนในอดีต	 แต่ยังมีแผนพัฒนาภาคใต้	 การเปิดประชาคม

อาเซยีน	หากไม่วางแผนรองรับ	ชาวบ้านไม่อาจรักษาธรรมชาติ

และวถิอีนังดงามสบืต่อให้ลกูหลานได้	ดงันัน้การร่วมกนัก�าหนด

ผงัเมอืงเป็นแนวทางหนึง่ท่ีทุกคนต้องร่วมกนัท�า	ร่วมกนัอนรุกัษ์	

สร้างกติกาให้เป็นของทุกคน	และจะได้พัฒนากติกานี้ไปสู่การ

ท�าข้อบัญญัติท้องถิ่น”	นายกฯบอก	

นางบหุงา อเุสน บอกอกีว่าพวกเราชาวตนัหยงโปอยูไ่ด้เพราะ 

มทีรพัยากรธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์	มวีถิวีฒันธรรมภมูปัิญญา 

ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน	เราจะต้องจัดการชุมชนของเราเอง

ให้เข้มแข็งเพ่ือป้องกันระบบต่างๆ	 จากภายนอกที่จะเข้ามา 

ท�าลายและตกัตวงผลประโยชน์จากเราไป	ซึง่นอกจากกจิกรรม

พฒันาทีร่่วมกนัสร้างอย่างหลากหลายแล้ว	การพฒันาเยาวชน

ให้มีจิตส�านึกรักษ์ท้องถิ่นของตนเองก็มีความส�าคัญ	 ซึ่งมี

เยาวชนเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง	

“อกีเรือ่งหนึง่ทีต้่องร่วมกนั	คอื	การท�าให้ทนุและเศรษฐกจิของ

ชมุชนมคีวามเข้มแขง็	เรามทุีนทางธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์มาก	

เรามีทุนทางภูมิปัญญาด้านต่างๆ	 มีทุนที่เป็นตัวเงินที่เราร่วม

กันสะสม	 และมีความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรชุมชนเป็นเสา

หลักค�้ายันทุกระบบ	 โดยมีทุนความร่วมมืออันดีของทุกภาค

ส่วนในต�าบลเป็นพลังหนุนเสริม	 เป้าหมายข้างหน้าก็คือเรา

จะพัฒนาและยกระดับทุนเหล่านี้ให้เป็นก�าลังหลักของชุมชน

ป้องกันทุนจากภายนอก	ที่จะเข้ามาท�าลายชุมชนของเราและ

ด้วยความพร้อมที่มีอยู่	 ตันหยงโป	 จึงถูกยกเป็นต�าบลน�าร่อง

ด้าน	“เศรษฐกิจและทนุชุมชน”	ทีส่นบัสนนุโดยสถาบนัพฒันา

องค์กรชุมชน(พอช.)	โดยจะใช้รูปธรรมของตันหยงโปเป็นศูนย์

เรียนรู้ด้านการจัดการเศรษฐกิจและทุนขยายผลไปยังต�าบล

อื่นๆในจังหวัดสตูล

สถานการณ์ในวันข้างหน้าที่พยากรณ์ได้นั่นคือ	 แผนพัฒนา 

ภาคใต้	 ท่าเรือปากบารา	 นิคมอุตสาหกรรม	 การท่องเที่ยว	 

การกว้านซื้อท่ีดิน	 และอีกหลายปัจจัยจะมากับเสรีอาเซียน	 

และความคบืคลานของทนุขนานใหญ่	หากวันนีช้มุชนไม่มกีาร 

เตรียมพร้อมเพื่อรองรับ	เชื่อเหลือเกินว่า	ทรัพยากรธรรมชาติ	

ทุน	ภูมิปัญญา	ฯลฯ	ของชุมชนจะไม่ใช่ของชุมชนอีกต่อไป

ตันหยงโปเป็นเพียงรูปธรรมหนึ่งของการตื่นรู้ในการป้องกัน

ชุมชนที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันผลักดันให้เป็นจริง	
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