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รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน ได้ให้ความส�ำคัญในการ
แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่ มล�ำ 
้ และสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม การสร้างโอกาสการเข้าถึง
สวั ส ดิ ก ารสั ง คมและที่ อ ยู ่ อ าศั ย โดยก� ำ หนดการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้มีรายได้น้อยเป็นนโยบาย
เร่งด่วน และสั่งการให้แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยทั้งประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา) ในคราวประชุ ม
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 เรื่องการ
ขับเคลื่อนด้านที่อยู่อาศัย โดยมอบหมายให้กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ดำ� เนินการ
แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้มีรายได้น้อย   
ในปี 2558 กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ไ ด้ ม อบหมายให้ การเคหะ
แห่งชาติ (กคช.) และสถาบันฯ (พอช.) ร่วมกันจัดท�ำ 
“แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาที่ อ ยู ่ อ าศั ย 10 ปี
(พ.ศ. 2559-2568)” ซึง่ เป็นการบูรณาการการด�ำเนิน
งานร่วมระหว่าง 3 หน่วยงาน ภายใต้กระทรวงการ
พัฒนาสังคมฯ ได้แก่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
การเคหะแห่งชาติ และสถาบันฯ มีเป้าหมายรวม
2,725,924 ครัวเรือน โดยในส่วนของสถาบันฯ มี
เป้าหมายด�ำเนินการ จ�ำนวน 1,044,510 ครัวเรือน
ภายใต้แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในเมือง
และชนบท ประกอบด้วย 4 โครงการหลัก คือ (1) โครงการ
แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด “บ้านมั่นคง” (2) โครงการ

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
ความเข้มแข็งองค์กรชุมชน ทัง้ ทีเ่ ป็นภารกิจตามพระราชกฤษฏี
กาจัดตั้งสถาบันฯ และภารกิจตามกฏหมาย เกิดผลส�ำเร็จ
ในงานทีด่ ำ� เนินการมาอย่างต่อเนือ่ ง เป็นการด�ำเนินงานพัฒนา
ทีช่ มุ ชนและท้องถิน่ เป็นตัวตัง้ และมีบทบาทส�ำคัญภายใต้ความ
หลากหลายทางวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของแต่ละ
ท้องถิน่ จนเกิดรูปธรรมความส�ำเร็จเป็นทีป่ ระจักษ์ สร้างความ
เชื่อมั่นต่อชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานและสาธารณะ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมัน่ คงในชีวติ
ประกอบด้วย 1) การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของชุมชนแออัด
และมีรายได้นอ้ ย ภายใต้โครงการ “บ้านมัน่ คง”  โดยสนับสนุน
การพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยในพืน้ ที่ 58 จังหวัด 63 เมือง 169 โครงการ
ใน 230 ชุมชน ผู้รับผลประโยชน์ 12,708 ครัวเรือน 2) การ
แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อคนยากจนที่บุกรุกที่ดินสาธารณะ
จังหวัดปทุมธานี “ปทุมธานีโมเดล” มีการลงนามบันทึกความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 9 หน่วยงาน เพื่อสร้างเจตนารมณ์
ร่วมกันในการด�ำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย
เพื่ อ คนยากจนที่ บุ ก รุ ก ที่ ดิ น สาธารณะจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
3) การพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยชุมชนริมคลอง มีเป้าหมายด�ำเนินการ
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ครอบคลุมพื้นที่ 2 คลอง คือ
คลองลาดพร้าว และคลองเปรมประชากร โดยนายกรัฐมนตรี
ได้มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ�ำนวยการแก้ไขปัญหาที่อยู่
อาศัยชุมชนรุกล�้ำคูคลอง มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ

พอช.
มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง

รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
การพัฒนาสังคมฯ เป็นรองประธานฯ พร้อมทั้งมีการประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการส่งเสริมให้ผู้มีรายได้
น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และมีความั่นคงในการอยู่
อาศัยภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ
พร้อมกันนีร้ ฐั บาลได้มนี โยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจ โดยให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมและกระตุ้น
เศรษฐกิจฐานราก โดยจัดเพิ่มงบประมาณไปที่พ้ืนที่หมู่บ้าน
และต�ำบล รวมทัง้ การส่งเสริมการท�ำงานในรูปแบบ “ประชารัฐ”
คือ ประชาชนร่วมกับรัฐบาล ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้
ประกาศไปเมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา และรองนายก
รัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้มอบหมายให้กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสถาบันฯ
เข้าร่วมในการขับเคลื่อนประชารัฐกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากดังกล่าวด้วย เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ทีเ่ ข้มแข็งจะน�ำไปสูก่ ารสร้างความมัน่ คงของมนุษย์ดว้ ยเช่นกัน
การด�ำเนินงานของสถาบันฯ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
ในเชิงคุณภาพภายใต้ยุทธศาสตร์พื้นที่เป็นตัวตั้ง โดยใช้สภา
องค์กรชุมชน และงานเชิงประเด็นเป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ทั้งในระดับครัวเรือน องค์กรชุมชน และเครือข่าย
องค์กรชุมชน ซึ่งงานดังกล่าวยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ คือ “มุ่งสู่สังคมคุณภาพ บนพื้น
ฐานความรับผิดชอบร่วมกัน” ดังเจตนารมณ์ทวี่ า่ “ลดความ
เหลื่อมล�้ำ สร้างความเป็นธรรม พัฒนาสังคมร่วมกันอย่าง
ยั่งยืน” และสามารถท�ำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ในนามของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ ทีก่ ำ� กับดูแลสถาบันฯ ขอขอบคุณคณะ
กรรมการสถาบันฯ  คณะท�ำงานของชุมชนในทุกประเด็นงาน
หน่วยงานพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องเครือข่ายองค์กรชุมชน
ทั้งเมืองและชนบท ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ที่ได้ร่วม
กันท�ำงาน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนในทุกมิติ

7

8

รายงานประจำ�ปี 2558 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

สารจาก...

ประธานกรรมการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
เพื่อให้การด�ำเนินงานของสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) บรรลุผลตามภารกิจในการ
สนับสนุนการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กร
ชุมชน ซึ่งมีหลักการท�ำงานส�ำคัญ คือ การพัฒนาโดย
ชุ ม ชนเป็ น แกนหลั ก เป็ น การสนั บ สนุ น ให้ ชุ ม ชน
ท้องถิน่ เป็นผูม้ บี ทบาทหลักในการวางแผนพัฒนาและ
ด�ำเนินการตามแผนพัฒนาชุมชน ภายใต้การสนับสนุน
และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคีพฒ
ั นา ซึง่ สถาบันฯ
มีบทบาทส�ำคัญในการจัดกระบวนการพัฒนาในรูป
แบบที่หลากหลาย
ปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน ได้มกี ารสัมมนาจัดท�ำ “นโยบายเพือ่ การ
พัฒนาขบวนองค์กรชุมชน” โดยการรับฟังความเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรทั้งผู้นำ� ขบวนองค์กร
ชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิและภาคีเครือข่ายการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นนโยบายที่เกิดจากการ “ร่วมคิด
ร่วมท�ำ ร่วมรับผิดชอบ” อย่างแท้จริง และได้กำ� หนด
เป็นนโยบายของคณะกรรมการสถาบันฯ เพื่อการ
พัฒนาขบวนองค์กรชุมชนทีจ่ ะด�ำเนินการในระยะ 3 ปี  
เพื่อ “ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 2575 ชุมชนท้องถิ่นไทย
มีความเข้มแข็งเต็มพื้นที่” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้
ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สู่การจัดการตนเอง
ในช่วง 3 ปีขา้ งหน้า (พ.ศ. 2558 - 2560) ให้มคี วาม “มัน่ คง
และยัง่ ยืน” และนโยบายดังกล่าว ใช้เป็นแนวทางการ
ขับเคลื่อนงาน ทั้งส่วนงานระดับพื้นที่และส่วนกลาง

(นายสมพร ใช้บางยาง)
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รวมทัง้ ใช้ประกอบทบทวนการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์และแผน
ปฏิบตั กิ ารขององค์กร โดยมุง่ หวังว่านโยบายจะขับเคลือ่ นสูก่ าร
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  และคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อขบวนองค์กรชุมชนและภาคีพัฒนา   เพื่อใช้เป็นแนวทาง
การพัฒนาให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมต่อไป
ซึง่ สอดรับกับวิสยั ทัศน์ขององค์กร “เป็นองค์กรของประชาชน
ที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานราก ด้วยพลัง
องค์กรชุมชนและประชาสังคม”
“ต้องการเห็นความเข้มแข็งของชุมชนฐานล่าง ทัง้ เชิงพลัง
เชิงปัญญา แข็งแกร่งอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ทัง้ ร่างกาย ปัญญา ความรู้ ความคิด ความอ่าน ยกระดับไปสู่
การจัดการตนเอง เป็นพลังของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ทีเ่ ข้ามามีสว่ นร่วม มีความเป็นเจ้าของ มีความรักสามัคคีกัน
รู้จักส่งเสริมคนดีเข้ามาเป็นผู้ปกครองนั่นคือสิ่งที่อยากเห็น
ชาวบ้านต้องพัฒนาจากความเป็นราษฎรไปสู่ความเป็น
พลเมืองให้ได้ การจัดการตนเองคือ การที่เราได้แสดงพลัง
ของการเป็ น เจ้ า ของอ� ำ นาจอธิ ป ไตยได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์
เป็นพลังที่เราสามารถจัดการได้เอง”
คณะกรรมการสถาบันฯ มีความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาขบวน
องค์กรชุมชนและการด�ำเนินงานของสถาบันฯ สอดคล้องกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ภายใต้นโยบายส�ำคัญ
7 ด้าน คือ 1) การพัฒนาพื้นที่รูปธรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการ
ตนเองเพือ่ เป็นพลังสูก่ ารเปลีย่ นแปลงและขยายผลการพัฒนา
2) การพัฒนาแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างมี “ดุลยภาพ”
และยัง่ ยืน 3) การยกระดับการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศสูอ่ งค์ความรู้
เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการสื่อสารเพื่อสร้างการ

เปลี่ยนแปลง 4) การพัฒนาคุณภาพคนสู่ความเป็นพลเมือง
และสร้างความเข้มแข็งของขบวนองค์กรชุมชน 5) การผนึก
พลังเครือข่ายภาคีพัฒนาในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 6) การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน และ 7) การบริหาร
จัดการองค์กรสู่ธรรมาภิบาล
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นหน่วยงานที่หนุนเสริม
ให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง ทัง้ เรือ่ งการแก้ไขปัญหาทีอ่ ยู่
อาศัยของผู้มีรายได้น้อยของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา
ภายใต้โครงการ “บ้านมั่นคง” การพัฒนาชุมชนริมคลอง
ลาดพร้าว และเจ้าพระยา  รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
การจดแจ้งจัดตัง้ สภาองค์กรชุมชน และการจัดสวัสดิการชุมชน
โดยชุมชนเป็นแกนหลัก พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือในการ
ท�ำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดความเข้มแข็ง และ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดยี งิ่ ๆ ขึน้ โดยมุง่ เน้นหลักการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญคือ การเสริมศักยภาพและความสามารถของขบวน
องค์กรชุมชนระดับพืน้ ที่ ทัง้ ระบบการบริหารจัดการชุมชน และ
ระบบการบริหารขบวน อันหมายรวมถึงการพัฒนาคน องค์กร
และความรู้ เพือ่ รูเ้ ท่าทันตนเองและการเปลีย่ นแปลง  มีทศิ ทาง
เป้าหมายการจัดการร่วม ทัง้ ชุมชน ท้องถิน่ ท้องที่ ภาคี รวมถึง
การสื่อสารเพื่อยกระดับไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
ในการหนุนเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของสังคมจากฐานราก
ต่อไป

พอช.
มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง
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สารจาก...
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ปี พ.ศ. 2558 ถือเป็นปีทขี่ บวนองค์กรชุมชนและสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) มีแนวคิดและทิศทางสอดรับกับ
นโยบายการพัฒนาของประเทศ และสอดคล้องกับความเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้นภายใต้สังคมใหม่หลากหลายมิติ อันน�ำมาสู่การพัฒนาเป็น
นโยบายของสถาบันฯ เพือ่ การพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน ซึง่ จะด�ำเนินการ
ในระยะ 3 ปี ภายใต้การบริหารและก�ำกับดูแลของคณะกรรมการ
สถาบันฯ เพือ่ “ขับเคลือ่ นวิสยั ทัศน์ 2575 ชุมชนท้องถิน่ ไทยมีความ
เข้มแข็งเต็มพืน้ ที”่ โดยมีเป้าหมายเพือ่ ให้ชมุ ชนท้องถิน่ มีความเข้มแข็ง
จัดการตนเองได้ รวมทั้งได้มีการเชือ่ มโยงงานปฏิรปู ประเทศไทย เพือ่
“ยกระดับการขับเคลือ่ นชุมชนท้องถิน่ จัดการตนเองสูก่ ารปฏิรปู ประเทศ

(นายพลากร วงค์กองแก้ว)

จากฐานล่าง” อันน�ำมาสู่การจัดท�ำข้อเสนอและขับเคลื่อน
การปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน รวมถึงการจัดท�ำ
ข้อเสนอภาคประชาชนบรรจุในรัฐธรรมนูญในช่วงทีผ่ า่ นมา
“ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิรูป จุดมุ่งหมาย
ที่ ส� ำ คั ญ ของสถาบั น ฯ ในวั น นี้ คื อ การท� ำ ให้ ชุ ม ชน
ฐานรากมีความเข้มแข็ง เกิดการเกาะเกี่ยวของชุมชน
ท้องถิ่นในระดับฐานล่าง เพื่อสร้างพลังในการแสดง
ความสามารถ ความคิดเห็นต่างๆ ในการมีส่วนร่วม
ของการปฏิรูปประเทศ เราค่อยๆ ขยับจากจุดเล็กๆ
เป็นระบบที่ค่อยเรียนรู้และกระจายออกไป ท�ำให้เกิด
การแลกเปลีย่ นประสบการณ์สร้างเครือข่ายระหว่างกัน”
การด�ำเนินงานของสถาบันฯ ในปีนี้ มุง่ เน้นการพัฒนา
โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบ
ที่พัฒนาไปสู่การจัดการตนเอง โดยมีสภาองค์กรชุมชน
ต�ำบลและเครือข่ายองค์กรชุมชนเป็นกลไกส�ำคัญในการ
ขับเคลื่อน ตลอดจนเชื่อมประสานความร่วมมือกับชุมชน
ท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็ง
ขององค์กรชุมชน น�ำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
และนโยบาย  นอกจากนี้สถาบันฯ ได้สนับสนุนการพัฒนา
และยกระดับพื้นที่ปฏิบัติการเป็นพื้นที่รูปธรรมต้นแบบ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนท้องถิ่นและการผลักดันเชิงนโยบาย ก่อให้เกิด
พื้นที่รูปธรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ดังนี้ 1) พื้นที่
รูปธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน 154 ต�ำบล
มี ก ารจั ด ตั้ ง กลไกคณะท� ำ งานเศรษฐกิ จ และทุ น ชุ ม ชน
ในพืน้ ที่ จัดท�ำฐานข้อมูลกลุม่   โดยใช้ผงั ต�ำบล/หมูบ่ า้ น เป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์บริบทของพื้นที่และทุนเดิมของ
ชุมชนสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ก่อให้เกิดการสร้างงาน
สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน  นอกจาก
นี้ยังเกิดพื้นที่รูปธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน
ในลักษณะต่างๆ หลากหลายรูปแบบตามบริบทและความ
ต้องการของคนในพืน้ ที่ 2) พืน้ ทีร่ ปู ธรรมการแก้ไขปัญหา
และการจัดการที่ดิน 157 ต�ำบล มีการเชื่อมโยงและ
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สร้างความเข้าใจกับผู้ประสบความเดือดร้อนด้านที่ดิน การจัดท�ำ
ข้อมูล ผังต�ำบลในการแก้ไขปัญหาที่ดิน จัดการทรัพยากร พร้อม
ทั้งสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนที่ดินในต�ำบล  โดยแต่ละพื้นที่มีการ
ด�ำเนินงานตามบริบทและสภาพปัญหาของพื้นที่ ก่อให้เกิดการ
พัฒนาศักยภาพพื้นที่ปฏิบัติการและยกระดับเป็นพื้นที่รูปธรรม
ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาและจัดการที่ดิน และเชื่อมโยงสู่ระดับ
จังหวัด 3) พื้นที่รูปธรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัย 58 จังหวัด 63
เมือง เป็นการพัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด
“โครงการบ้านมัน่ คง” โดยสนับสนุนการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยในพืน้ ที่
58 จังหวัด 63 เมือง 169 โครงการ ใน 230 ชุมชน ผูร้ บั ผลประโยชน์
12,708 ครัวเรือน มีการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
9 หน่วยงาน เพือ่ สร้างเจตนารมณ์รว่ มกันในการด�ำเนินงานโครงการ
แก้ไขปัญหาทีอ่ ยูอ่ าศัยเพือ่ คนยากจนทีบ่ กุ รุกทีด่ นิ สาธารณะจังหวัด
ปทุมธานี “ปทุมธานีโมเดล” ส�ำหรับ “การพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยชุมชน
ริมคลอง” มีการส�ำรวจข้อมูลชุมชนแออัดทีบ่ กุ รุกริมคลองลาดพร้าว
และคลองเปรมประชากร จ�ำนวน 66 ชุมชน 9,981 หลังคาเรือน
โดยมีการหารือและประชุมร่วมกับกรุงเทพมหานคร และผูเ้ กีย่ วข้อง
เพื่อประสานความร่วมมือในการด�ำเนินการ ซึ่งได้มีการประสาน
สถาบันอุดมศึกษาจ�ำนวน 8 แห่ง ในการศึกษารูปแบบที่เหมาะสม
ในการอาศัยอยู่ริมคลอง พร้อมทั้งประชุมชี้แจงท�ำความเข้าใจกับ
ชุมชน จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์และสหกรณ์ เป็นต้น
ด้านการจัดสวัสดิการชุมชน มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต�ำบล/เมืองทั่วประเทศ ปัจจุบันมีกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต�ำบล/เมือง จ�ำนวน 6,009 กองทุน สมาชิกกองทุนรวม 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) เงินสมทบ
จากรัฐบาลผ่านสถาบันฯ และหน่วยงานภาครัฐอืน่ ๆ 2,357.63 ล้านบาท
(ร้อยละ 21) นอกจากนี้ยังมี็เงินจากแหล่งอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน
เงินบริจาค เป็นต้น จ�ำนวน 967.60 ล้านบาท (ร้อยละ 9)
ด้านการส่งเสริมจดแจ้งจัดตัง้ สภาองค์กรชุมชนต�ำบล นับตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน (ณ เดือนกันยายน 2558) มีการจัดตั้ง
สภาองค์กรชุมชนต�ำบลรวมทั้งสิ้น 4,902 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
62.65 ของจ�ำนวนต�ำบล/เทศบาล/เขตทัว่ ประเทศ  จ�ำนวนสมาชิก
รวม 159,380 คน  114,865 องค์กร
สถาบันฯ สนับสนุนให้ขบวนองค์กรชุมชนจัดท�ำแผนพัฒนา
ชุมชนท้องถิน่ ทีค่ รอบคลุมทุกมิตทิ งั้ ด้านการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
และทรัพยากรสิง่ แวดล้อม ทัง้ แผนพัฒนาต�ำบล และจังหวัด เพือ่ ให้
คนในชุมชนได้เห็นเป้าหมายการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ ร่วมกัน  โดย
ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานพัฒนาที่จะท�ำให้ชุมชน

ท้องถิ่นมีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ในรอบปีที่ผ่านมา สถาบันฯ มีการปรับระบบและโครงสร้าง
การบริหารองค์กรคือ การปรับระบบการท�ำงานและจัดทีมท�ำงาน
ส่วนกลาง  เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาพืน้ ทีร่ ปู ธรรมและเกิดแผนการ
ท�ำงานทัง้ ระดับต�ำบลและจังหวัด พร้อมทัง้ จัดทีมท�ำงานในส่วนของ
ส�ำนักการเงินและบัญชี สนับสนุนการด�ำเนินงานด้านการเงินของ
ส�ำนักงานภาค รวมถึงเพิ่มภารกิจงานสนับสนุนความร่วมมือภาคี
พัฒนาและประชาสังคมในส�ำนักผูอ้ ำ� นวยการ  อันเป็นภารกิจส�ำคัญ
ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสถาบันฯ พร้อมทั้งปรับโครงสร้าง
การบริหารองค์กร ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่
ให้ความส�ำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย โดยเพิ่มภารกิจศูนย์
ปฏิบัติการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (ศปก.พอช.) มีบทบาทใน
การประสานงานกับศูนย์ปฏิบตั กิ ารกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) รวมถึงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ เพื่อหนุนเสริมขบวนองค์กรชุมชนท้องถิ่น และสถาบันฯ
เพือ่ น�ำไปสู่ “ชุมชนท้องถิน่ ไทยมีความเข้มแข็งสูก่ ารจัดการตนเอง”
ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสู่องค์ความรู้และ
การสื่อสาร เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นและภาคีพัฒนาสามารถเข้าถึง
และเลือกใช้ความรู้และเทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
การพัฒนาคุณภาพคนและความเข้มแข็งของขบวนองค์กรชุมชน
เช่น การพัฒนาผูน้ ำ� และคนในขบวนองค์กรชุมชน ในเวทีผนู้ ำ� ชุมชน
ท้องถิน่ จัดการตนเอง ร่วมกับ สสส. เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากพืน้ ที่
รูปธรรม โครงการอบรมผู้น�ำ-น�ำการเปลี่ยนแปลง (LFC) ร่วมกับ
มูลนิธสิ มั มาชีพและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การพัฒนา
ทักษะขบวนองค์กรชุมชนให้สามารถสื่อสารงานพัฒนาของตนเอง
ได้ โดยการอบรมการจัดท�ำวิดีโอสั้น “1 Clip 4 chang” และการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันฯ การด�ำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา
ก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาคนท�ำงานผ่านกระบวนการ “เรียนรู้
ท่ามกลางการปฏิบัติการ” อาทิ การแก้ปัญหาภัยพิบัติแผ่นดินไหว
สูก่ ารพัฒนากระบวนการท�ำงาน “ปฏิบตั กิ ารชุมชนแนวใหม่” หรือ
ที่เรียกว่า “วาวีโมเดล” เป็นต้น สถาบันฯ เองได้มีการจัดความ
สัมพันธ์การท�ำงานร่วมกันระหว่างขบวนองค์กรชุมชน สถาบันฯ
และภาคีพัฒนาในการหนุนเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและ
ผลักดันเชิงนโยบาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงานที่มีส่วนส�ำคัญในการเสริม
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น จัดการตนเอง ซึ่งเป็นราก
ฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย และหวังว่าจะได้ร่วมกัน
สนับสนุนให้ขบวนองค์กรชุมชน และประชาสังคม สามารถท�ำงาน
อย่างมีพลังร่วมกันในปีต่อๆ ไป
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รายงานประจำ�ปี 2558 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

คณะกรรมการ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

1 2
3 4
5 6

1. นายสมพร ใช้บางยาง
ประธานกรรมการสถาบันฯ
2. ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ว่าที่ร้อยตรี ศรัณย์ สมานพันธ์
ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
กรรมการส่วนราชการ
5. นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ
ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการส่วนราชการ
6. นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด
ผู้แทนสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการส่วนราชการ

พอช.
มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง
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คณะกรรมการ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
7. นายอาจณรงค์ สัตยพาณิช
ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน
กรรมการส่วนราชการ
8. นายสมคิด สิริวัฒนากุล
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
9. นายเจษฎา มิ่งสมร
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
10. นางละออ ชาญกาญจน์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
11. นายพลากร วงค์กองแก้ว
ผู้อำ�นวยการ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
7 8
9 10
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รายงานประจำ�ปี 2558 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

1 2
3 4
5

1. นายวิชล มนัสเอื้อศิริ
2. นายกิตติศักดิ์ สินธุวนิช
3. นายแก้ว สังข์ชู
4. นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์
5. รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร

พอช.
มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
6. นางมุกดา อินต๊ะสาร
7. นายสมศักดิ์ คำ�ทองคง
8. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
9. นายโชคชัย ลิ้มประดิษฐ์
10. นายธวัชชัย ฟักอังกูร
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รายงานประจำ�ปี 2558 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

คณะผู้บริหาร

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

1 2
3 4
5

พอช.
มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง

1. นายพลากร วงค์กองแก้ว
ผู้อำ�นวยการ
2. นายสมชาติ ภาระสุวรรณ
รองผู้อำ�นวยการ
3. นางสาวพรรณทิพย์ เพชรมาก
รองผู้อำ�นวยการ
4. นางสาวกนิษฐา ปรีชาพีชคุปต์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
5. นางศมนีย์ มหัทธนะสมบูรณ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
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คณะผู้บริหาร

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
6. นายอัมพร แก้วหนู
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
7. นางนิภาภัสร์ มลิทอง
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
8. นายธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
9. นายปฎิภาณ จุมผา
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
10. นายสุพัฒน์ จันทนา
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
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รายงานประจำ�ปี 2558 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ผู้จัดการส�ำนักงานภาค และหัวหน้าส�ำนัก
กลุ่มงานพื้นที่

1. นายธนภณ เมืองเฉลิม
รักษาการผู้จัดการสำ�นักงาน
ภาคเหนือตอนบน
2. นายชัยวิชญ์ภณ ตังกิจ
ผู้จัดการสำ�นักงาน
ภาคเหนือตอนล่าง
3. นายธีรพงศ์ พร้อมพอชื่นบุญ
ผู้จัดการสำ�นักงานภาคกลาง
4. นายวิชัย นะสุวรรณโน
ผู้จัดการสำ�นักงานภาคตะวันตก
5. นางวัชรา สงมา
ผู้จัดการสำ�นักงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
6. นายวิเชียร พลสยม
ผู้จัดการสำ�นักงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

พอช.
มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง

1 2
3 4
5 6
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ผู้จัดการส�ำนักงานภาค และหัวหน้าส�ำนัก
กลุ่มงานพื้นที่

7. นางสาวเฉลิมศรี ระดากูล
ผู้จัดการสำ�นักงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้
8. นายสยาม นนท์คำ�จันทร์
ผูจ้ ดั การสำ�นักงาน
ภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล
9. นางสุภานิตร จุมผา
ผูจ้ ดั การสำ�นักงานภาคตะวันออก
10. นายสุวัฒน์ คงแป้น
ผู้จัดการสำ�นักงานภาคใต้ตอนบน
11. นางทิพวรรณ หัวหิน
		ผูจ้ ดั การสำ�นักงานภาคใต้ตอนล่าง
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รายงานประจำ�ปี 2558 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ผู้จัดการส�ำนักงานภาค และหัวหน้าส�ำนัก
กลุ่มงานสนับสนุนการเชื่อมโยงขบวนและพัฒนายุทธศาสตร์ชุมชน

1
2
3

พอช.
มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง

1. นางสาวรัชรา เอียดศิริพันธ์		
หัวหน้าสำ�นักสนับสนุน
ขบวนองค์กรชุมชน
2. นางสาวสุมล ยางสูง
ผู้จัดการสำ�นักงานบ้านมั่นคง
3. นายสมชาติ ภาระสุวรรณ
รองผู้อำ�นวยการ ปฏิบัติหน้าที่
ในตำ�แหน่ง หัวหน้าสำ�นักสนับสนุน
สภาองค์กรชุมชน และหัวหน้า
สำ�นักสื่อสารการพัฒนา
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ผู้จัดการส�ำนักงานภาค และหัวหน้าส�ำนัก
กลุ่มงานสนับสนุนและบริหารองค์กร
1. นางสาวกนิษฐา สุวัตธกุล
หัวหน้าสำ�นักนโยบายและแผน
2. นางริญดา กระจ่างธิมาพร
หัวหน้าสำ�นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นางสาวจันทนา เบญจทรัพย์
หัวหน้าสำ�นักพัฒนาองค์ความรู้
และประเมินผล
4. นายธนัช นฤพรพงศ์
ผู้จัดการสำ�นักงานบริหารกองทุน
และสินเชื่อ
5. นางสาววีนัส ตีรพัฒนพันธุ์
หัวหน้าสำ�นักทรัพยากรบุคคล
6. นางนิภาภัสร์ มลิทอง
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ ปฏิบัติหน้าที่
ในตำ�แหน่งหัวหน้าสำ�นักบริหาร
งานกลาง
7. นางอุษา เลิศเจริญพบ
หัวหน้าสำ�นักการเงินและบัญชี
8. นางสาวสุภสิตา โชติทวีศักดิ์ศรี
หัวหน้าสำ�นักตรวจสอบ
9. นายอธิชาติ ถาวร
หัวหน้าสำ�นักผู้อำ�นวยการ
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ความเป็นมา
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่

จัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ซึง่ ประกาศในพระราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2543 โดยการรวมสองหน่วยงานคือ ส�ำนักงานกองทุน
พัฒนาชนบทและส�ำนักงานพัฒนาชุมชนเมือง สถาบันฯ เริ่มด�ำเนินการอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2543

องค์การมหาชน

เป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบพิเศษทีอ่ อกแบบมาเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการบริการสาธารณะ จัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. 2542 การจัดตัง้
องค์การมหาชนแต่ละองค์กร รัฐบาลจะตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และขึน้ ตรงต่อรัฐมนตรี
กระทรวงนั้นๆ มีคณะกรรมการเป็นกลไกการบริหารที่ก�ำกับเชิงนโยบายและทิศทางของ
องค์กร โดยมีผู้อ�ำนวยการเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

CODI Annual Report 2015

รายงานประจ�ำปี พอช. 2558

25

26

รายงานประจำ�ปี 2558 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

วัตถุประสงค์
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รายงานประจ�ำปี พอช. 2558

 สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน เกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ การเพิม่ รายได้ การพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัย การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกชุมชนเมืองและชนบท โดยยึด
หลักการพัฒนาแบบองค์รวมหรือบูรณาการ บนหลักการพัฒนาที่สมาชิกชุมชนมี
ส่ ว นร่ ว มเป็ น แนวทางส� ำ คั ญ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนและ
ประชาสังคม
 สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่องค์กรชุมชนและเครือข่าย
องค์กรชุมชน
 สนับสนุนและให้การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กร
ชุ ม ชน ตลอดจนการประสานสนั บ สนุ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การช่ ว ยเหลื อ ดั ง กล่ า วจาก
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความร่วมมือขององค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กร
ชุมชน ในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
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กิจกรรมและโครงการพัฒนาส�ำคัญ
สถาบันฯ ด�ำเนินงานตาม อ�ำนาจหน้าที่ที่ก�ำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันฯ ตามกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและตามนโยบายของรัฐบาลในแต่ละ
ช่วงเวลา โดยใช้กิจกรรมและโครงการพัฒนาต่างๆ เป็นเครื่องมือ ส�ำคัญ
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชน ซึ่งเป็นภารกิจหลักของสถาบันฯ
มีกิจกรรมและโครงการส�ำคัญดังนี้

1. โครงการบ้านมั่นคง

เริ่มด�ำเนินการในปี 2546 เพื่อสร้างความมั่นคงในที่ดินและที่อยู่อาศัยของผู้
มีรายได้น้อยในชุมชนแออัดทั่วประเทศ โดยสนับสนุนการส�ำรวจ การออกแบบ
ผังชุมชน งบประมาณการปรับปรุงสาธารณูปโภคและสินเชือ่ เพื่อจัดหาที่ดินและ
ที่อยู่อาศัย กระบวนการท�ำงานเน้นให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีบทบาทหลักในการแก้ปญ
ั หา โดยแก้ปญ
ั หาทัง้ เมือง (City-wide scale) ไม่ใช่
ท�ำเฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง

2. สวัสดิการชุมชน

เริ่มด�ำเนินการสนับสนุนกองทุนผู้สูงอายุระดับจังหวัดในปี 2545 และกองทุน
สวัสดิการระดับต�ำบล/เมืองในปี 2548 เพื่อจัดสวัสดิการชุมชนทุกประเภท
ให้กับคนทุกกลุ่มในชุมชน โดยองค์กรชุมชนบริหารจัดการกองทุนด้วยตนเอง
เงินกองทุนมาจากการสมทบของสมาชิก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก
องค์กรชุมชน จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและการสมทบจากรัฐบาลในส่วนกลาง
แนวคิดส�ำคัญของสวัสดิการชุมชนคือ “ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี”

3. การแก้ปัญหาที่ดินและบ้านมั่นคงชนบท

เริม่ ด�ำเนินการในปี 2547 โดยสนับสนุนให้ขบวนชุมชนวางแผนแก้ปญ
ั หาความ
ไม่ มั่ น คงในที่ อ ยู ่ อ าศั ย และที่ ดิ น ท� ำ กิ น ในพื้ น ที่ ช นบทร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง องค์กรชุมชนเป็นผู้จัดท�ำข้อมูล แผนที่และส�ำรวจข้อมูลครัวเรือน
ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้วยตนเอง แล้วเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แก้ปัญหาตามกระบวนการ บางชุมชนมีการจัดผังชุมชนและสร้างชุมชนใหม่
จึงเรียกว่าเป็นโครงการบ้านมั่นคงชนบท

4. การพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน

สนับสนุนการพัฒนาระบบทุนชุมชนให้เกิดการเชื่อมโยงทุนชุมชน เพื่อพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็งจัดการตนเองได้ พัฒนาระบบการบริหารจัดการทีด่ ขี ององค์กร
การเงินและทุนชุมชน การแก้ปัญหาหนี้สินโดยองค์กรการเงินและการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากในการแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น
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5. สภาองค์กรชุมชนต�ำบล

9. การบริหารจัดการทีด่ ขี ององค์กรชุมชน

6. การฟื้นฟูชุมชนประสบภัย

10. ประชาสังคมและภาคี

โดยสถาบันฯ มีอ�ำนาจหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งและพัฒนา
กิจการของสภาองค์กรชุมชน รวมทั้งมีอ�ำนาจหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ที่ก�ำหนดไว้
ใน พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 เพื่อให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็ง
สามารถใช้สภาองค์กรชุมชนต�ำบลเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงภาคีพัฒนา
ต่างๆ ในพื้นที่มาท�ำงานร่วมกันสู่พื้นที่จัดการตนเอง
ให้การช่วยเหลือชุมชนที่ประสบภัยพิบัติในด้านต่างๆ มาตั้งแต่ปี 2548 เช่น
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย โคลนถล่ม สึนามิ ฯลฯ โดยสนับสนุนให้ผู้ประสบภัย
หรือเจ้าของปัญหามีบทบาทส�ำคัญในการบริหารจัดการภัยพิบัติในระยะต่างๆ  
โดยเฉพาะเรือ่ งการจัดการทีอ่ ยูอ่ าศัยชัว่ คราว การฟืน้ ฟูชมุ ชนหลังภัยพิบตั แิ ละ
การวางแผนรับมือภัยพิบัติโดยองค์กรชุมชน

7. ระบบข้อมูลและการสื่อสารชุมชน

สนับสนุนให้องค์กรชุมชนมีระบบข้อมูลชุมชนระดับต�ำบลและจังหวัด เพื่อ
สนับสนุนการท�ำงานพัฒนาชุมชน ให้มีการจัดท�ำข้อมูลของตนเองในทุก
ประเด็นงาน เช่น ข้อมูลผูเ้ ดือดร้อนกรณีปญ
ั หาทีด่ นิ ท�ำกิน ทีอ่ ยูอ่ าศัย ผูป้ ระสบ
ภัยธรรมชาติ ข้อมูลองค์กรชุมชนในท้องถิ่น ฯลฯ สนับสนุนการสื่อสารและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ชุมชน วิทยุชุมชน และสื่อประเภทอื่นๆ
รวมทั้งพัฒนาระบบการสื่อสารและทีมสื่อสารของขบวนองค์กรชุมชน

8. การจัดการความรู้

สนับสนุนให้เครือข่ายองค์กรชุมชนในประเด็นงานต่างๆ ประมวลความรู้จาก
การท�ำงาน พัฒนาศูนย์เรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และขยายผลการ
พัฒนาฟื้นฟูท้องถิ่นโดยชุมชนเอง ศูนย์เรียนรู้ คือเครื่องมือส�ำคัญในการขยาย
ผลการฟืน้ ฟูชมุ ชนท้องถิน่ ของขบวนองค์กรชุมชนเพราะศาสตร์แห่งการพัฒนา
ยุคใหม่นี้ไม่มีสอนในสถาบันการศึกษา ชุมชนต้องเรียนรู้ระหว่างกันเอง

สนับสนุนให้องค์กรชุมชนพัฒนาระบบการ
บริ ห ารจั ดการองค์ ก ร การเงิ น บั ญ ชี การ
ตรวจสอบตนเอง การพัฒนาตัวชี้วัดชุมชน
การติดตามประเมินผล ให้มีความโปร่งใส
มีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรชุมชนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
นอกเหนือจากการให้การสนับสนุนองค์กร
ชุ ม ชนโดยตรงแล้ ว สถาบั น ฯ ยั ง ให้ ก าร
สนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรอาสา
สมัครต่างๆ ที่ท�ำงานเสริมสร้างความเข้ม
แข็งองค์กรชุมชนและการพัฒนาสังคมทาง
ด้านต่างๆ

กิจกรรมและโครงการ
ของสถาบันจะปรับเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ ความต้องการของชุมชน
และนโยบายของรัฐบาลในแต่ละปี
แต่สาระส�ำคัญของทุกกิจกรรมคือการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
ชุมชน ให้องค์กรชุมชนสามารถบริหาร
จัดการชุมชน ให้มีการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
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แนวทางส�ำคัญในการสนับสนุน
การท�ำงานขององค์กรชุมชน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ด�ำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
ชุมชน โดยมีหลักการท�ำงานส�ำคัญคือ การพัฒนาโดยชุมชนเป็นแกนหลัก
(Community-Driven Development) มี แ นวทางการท� ำ งานร่ ว มใน
ทุกโครงการ/กิจกรรมดังนี้

 สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่น เป็นผู้มีบทบาทหลัก (Key actors) ในการ
วางแผนและด� ำ เนิ น การตามแผนพั ฒ นาชุ ม ชน ภายใต้ ก ารสนั บ สนุ น
และร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานกลาง
 สนับสนุนให้ขบวนชุมชนเจ้าของปัญหา มีบทบาทส�ำคัญ ในการก�ำหนด
และวางแผนการพัฒนา เพื่อแก้ปัญหาของตนเอง (Demand driven)
ด้ ว ยทรั พ ยากรที่ มี อ ยู ่ ใ นท้ อ งถิ่ น ไม่ ร อแต่ ก ารสนั บ สนุ น จากภายนอก
หรือ รอท�ำตามแผนของหน่วยงาน (Supply driven)
 สนับสนุนการวางแผนพัฒนาที่มีพื้นที่เป้าหมายในแต่ละเรื่อง ให้เต็มพื้นที่
ทั่วประเทศ (Nationwide development process) ไม่ใช่ด�ำเนินการ
เฉพาะพื้นที่น�ำร่อง โดยชุมชน ประชาคม และท้องถิ่น เห็นภาพรวมของ
การแก้ไขปัญหาและการพัฒนา
 จัดสรรและกระจายงบประมาณให้องค์กรชุมชนบริหารจัดการด้วยตนเอง
 บทบาทของสถาบั น ฯ คื อ การจั ด กระบวนการพั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน
(Community  organizing) ในรูปแบบต่างๆ โดยใช้ “สภาองค์กรชุมชน
ต�ำบล” ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 เป็นกลไก
ในการเชื่อมโยงองค์กรชุมชน และภาคีพัฒนาต่างๆ ในท้องถิ่น ทั้งภาครัฐ
เอกชน สถาบันการศึกษา มาท�ำงาน แก้ไขปัญหาของ ท้องถิ่นร่วมกัน
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โครงสร้างและกลไกการท�ำงาน
กระทรวง พม.
กรมการพัฒนาชุมชน
ผู้แทนหน่วยงาน
(4 ท่าน)

สนง. เศรษฐกิจการคลัง

ผู้แทน
องค์กรชุมชน
(3 ท่าน)

ผู้ทรงคุณวุฒิ
(2 ท่าน)

สนง. คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
คณะกรรมการ
พอช.

สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน
(พอช.)

คณะอนุกรรมการ

คณะประสานงาน
องค์กรชุมชน

กลุ่มงานเชื่อมโยง
ขบวนและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชุมชน

กลุ่มงาน
สนับสนุนและ
บริหารองค์กร

กลุ่มงาน
พื้นที่

ภาคเหนือ
สนง.
ภาคเหนือ
ตอนบน

สนง.
ภาคเหนือ
ตอนล่าง

หน่วยปฏิบตั กิ ารบ้านมัน่ คง
และทีด่ นิ ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สนง.
ภาคอีสาน
ตอนบน

สนง.
ภาคอีสาน
ตอนกลาง

สนง.
ภาคอีสาน
ตอนใต้

หน่วยปฏิบัติการบ้านมั่นคง
และที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลางและตะวันตก
สนง.
ภาคกลาง

สนง.
ภาคตะวันตก

ภาค กทม. ปริมณฑล
และตะวันออก
สนง. ภาค
กทม. และ
ปริมณฑล

สนง.
ภาคตะวันออก

หน่วยปฏิบตั กิ ารบ้านมัน่ คง
หน่วยปฏิบตั กิ ารบ้านมัน่ คง
และทีด่ นิ ภาคกลางและตะวันตก และทีด่ นิ ภาค กทม. และตะวันออก

ภาคใต้
สนง.
ภาคใต้
ตอนบน

สนง.
ภาคใต้
ตอนล่าง

หน่วยปฏิบตั กิ ารบ้านมัน่ คง
และทีด่ นิ ภาคใต้
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ในปี 2558 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ก้าวสูป่ ที ี่ 15 สูเ่ ป้าหมาย “ชุมชนท้องถิน่
จัดการตนเอง” ในการด�ำเนินงานสู่เป้าหมายองค์กรชุมชน ได้ร่วมกันก�ำหนด
ให้เกิดพื้นที่กลางทั้งระดับต�ำบลและจังหวัด มีทุกภาคส่วนมาร่วมกันพูดคุย
แลกเปลี่ยน วางแผน และท�ำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นรูปธรรมของประชาธิปไตย
ฐานราก ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารปฏิรปู ประเทศไทย และส่งผลให้เกิด “ความเปลีย่ นแปลง
ส�ำคัญของชุมชน หลัง 15 ปี ที่มี พอช.” คือ

 ยกระดับคุณภาพชีวิต ประชาชนคนด้อยโอกาสให้มีที่ดินและที่อยู่อาศัย
ทีม่ นั่ คง มีสวัสดิการชุมชนคุม้ ครอง สามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรเป็นเกษตรแบบ
ยัง่ ยืน ฯลฯ
 แผนชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนในต�ำบล เมืองและจังหวัด มีแผนพัฒนา
ภาคประชาชนเป็นตัวก�ำหนดทิศทางการพัฒนาของตนเอง มีแผนและ
ระบบรับมือภัยพิบัติ
 เครือข่ายองค์กรชุมชน องค์กรชุมชนเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายในระดับ
ต�ำบล จังหวัด ภาคและระดับประเทศ มีสภาองค์กรชุมชนเป็นกลไก
เชื่อมโยงการท�ำงานและเสนอนโยบายสาธารณะในทุกระดับ มีการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการทางด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง
 มีการพัฒนากองทุนต่างๆ ขึน้ มา เป็นแหล่งสนับสนุนการพัฒนาในหลายมิติ
เช่น กลุ่มออมทรัพย์ สหกรณ์ กองทุนสวัสดิการ กองทุนที่ดินที่อยู่อาศัย
กองทุนพัฒนาเมือง กองทุนภัยพิบัติ ฯลฯ สร้างรูปแบบการเงินเพื่อการ
พัฒนาที่หลายหลาก
 ประชาชน คนด้อยโอกาสที่เป็นเจ้าของปัญหาลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาของ
ตนเอง อย่างมีศกั ดิศ์ รี กล้าหาญทีจ่ ะเสนอความคิดเห็น ก�ำหนดทิศทางการ
พัฒนาของชุมชนตนเอง
 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรชุมชนและภาคีการพัฒนาอืน่ ๆ เปลีย่ นแปลง
หน่วยงานภาคี ยอมรับบทบาทองค์กรชุมชน ท�ำงานร่วมกัน แต่งตั้งเป็น
คณะท�ำงาน สนับสนุนงบประมาณ ฯลฯ ยอมรับแนวทางการพัฒนาทีช่ มุ ชน
เป็นแกนหลัก
 นโยบายรัฐเปลีย่ นแปลงเพือ่ สนับสนุนชุมชนท้องถิน่ เกิดข้อบัญญัตติ ำ� บล
สนับสนุนการท�ำงานของชุมชน มีการเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบและนโยบาย
ของต่างๆ ของหน่วยงานและรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการท�ำงานของชุมชน

หลักการท�ำงานส�ำคัญของสถาบันฯ และ
ขบวนองค์กรชุมชนยุคใหม่ นั่นคือ หลักการ
ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งและองค์กรชุมชนเป็นแกน
หลักในการพัฒนา ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมชุมชนเป็นเครือ่ งมือก�ำหนดทิศทาง
การพัฒนาชุมชนในทุกด้าน สร้างรูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงที่ระดับชุมชนและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนเพือ่ ผลักดัน
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย การพัฒนาระบบ
การจัดการเงิน การบริหารโครงการ การ
สนับสนุนงบประมาณ และสินเชื่อเพื่อการ
พั ฒ นา เพื่ อ สนั บ สนุ น การเปลี่ ย นแปลง
รวมถึงท�ำงานร่วมกับภาคีการพัฒนาทุกฝ่าย
ที่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การที่ อ งค์ ก รชุ ม ชนเป็ น
แกนหลั ก ในการพั ฒ นา โดยประชาชนที่
เป็นเจ้าของปัญหาต้องลุกขึ้นมาแก้ปัญหา
ของตนเอง โดยการสนับสนุนของหน่วยงาน
ภาคีต่างๆ
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วิสัยทัศน์

ปี

และ

ปีข้างหน้า

เพื่อการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน

จากการระดมความคิ ด เห็ น ผู ้ น� ำ องค์ ก รชุ ม ชนและผู ้ ที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ
การพัฒนาองค์กรชุมชนจากทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 17 - 19 ธันวาคม พ.ศ.
2557  ได้ร่วมกันมองไปยังอนาคต 20 ปีข้างหน้าและร่วมกันก�ำหนดวิสัยทัศน์
ระยะยาวในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และภาพวิสัยทัศน์ร่วม “องค์กรชุมชน
ท้องถิ่นในอนาคต” ในระยะเวลา 3 - 5 ปี อย่างเห็นพ้องต้องกัน ดังนี้

วิสัยทัศน์ร่วมระยะ 20 ปี

“ในปี พ.ศ. 2575 ชุมชนท้องถิน่ ไทยจะมีความเข้มแข็งเต็มพืน้ ทีป่ ระเทศไทย”

ภายใต้ “วิสัยทัศน์ร่วมระยะ 20 ปี” นี้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานส�ำคัญหน่วยหนึ่งที่จะแสดงบทบาทหน้าที่
ในการร่วมกันกับองค์กรภาคีขับเคลื่อนขบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นไทย
และขบวนองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็ง แม้ปัจจุบันสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) จะมีการก�ำหนดวิสัยทัศน์ไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วว่า

“เป็นองค์กรของประชาชนที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานราก
ด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคม” อย่างไรก็ตาม เพื่อให้วิสัยทัศน์ระยะ

20 ปี ที่ผู้น�ำองค์กรชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรชุมชน
จากทั่วประเทศ ได้ร่วมกันก�ำหนดขึ้นมาสามารถเกิดขึ้นเป็นจริงได้ สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชนจึงมีการก�ำหนด “วิสัยทัศน์ระยะ 3 - 5 ปี” ข้างหน้าขึ้นมา
เพื่อเป็นการรองรับและเป็นฐานส�ำคัญในการหนุนเสริมวิสัยทัศน์ระยะ 20 ปี

ภาพวิสัยทัศน์ร่วม “องค์กรชุมชนท้องถิ่นในอนาคต”

ในการระดมความเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิน่ ไทยต่างมีความเห็น
ไปในทิศทางร่วมกันว่า ในช่วงเวลา 3 - 5 ปีข้างหน้า ควรจะต้องมีการพัฒนาให้
ชุมชนท้องถิ่นไทยมีความเข้มแข็งสามารถจัดการตนเองได้ ทั้งนี้ความเข้มแข็ง

สามารถจัดการตนเองได้ของชุมชนท้องถิน่ ไทย
ในอนาคต ควรมีพื้นฐานจากคนในชุมชน
ท้องถิ่นที่แสดงบทบาทเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้
ใส่ ใจสั ง คม มี ก ารรวมตั ว กั น ตามพื้ น ที่ ใ น
ประเด็นต่างๆ เป็นองค์กรชุมชนทีม่ ภี าวะผูน้ ำ�
ที่สอดประสานส่งต่อกันในทุกระดับ องค์กร
ชุ ม ชนจะเป็ น ฐานที่ มั่ น สุ ด ท้ า ยของชุ ม ชน
ท้องถิ่นและเป็นองคาพยพที่ส�ำคัญที่จะเอื้อ
ให้ชุมชนท้องถิ่นไทยเป็นพื้นที่ทางศีลธรรม
มีคุณภาพชีวิตที่ดี อันเป็นผลเนื่องมาจาก
การร่วมกันจัดการให้มรี ะบบเศรษฐกิจชุมชน
และระบบทางสังคมที่เข้มแข็ง และมีความ
พร้อมทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การมี
ขบวนองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นเอกภาพ
และมี ธ รรมาภิ บ าล เป็ น รากฐานที่ ส� ำ คั ญ
ประการหนึ่งของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
จัดการตนเอง ดังนัน้ จึงต้องมีกลไก เครือข่าย
และการบริหารจัดการขบวนองค์กรชุมชน
ที่ดี รวมทั้ง มีการเชื่อมประสาน ถักทอและ
ผนึกพลังกับภาคีเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ
ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคการศึ ก ษา
ภาคประชาสังคม ภาคสื่อสารมวลชน ฯลฯ
ในอันทีจ่ ะหนุนเสริมความเข้มแข็งของขบวน
องค์กรชุมชน รวมทั้งการผลักดันให้เกิดการ
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เปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้างและนโยบายเพือ่ บรรลุเป้าหมายการมีชมุ ชนท้องถิน่
ไทยที่เข้มแข็งสามารถจัดการตนเองได้ในอนาคต

ในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า
ชุมชนท้องถิ่นไทยมีความเข้มแข็ง
สู่การจัดการตนเอง
วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรของประชาชนที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานราก
ด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคม

พันธกิจ

1. สนับสนุนและให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การเพิ่มรายได้ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน ทั้งใน
เมืองและชนบท โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวมหรือบูรณาการและ
หลักการพัฒนาที่สมาชิกมีส่วนร่วมเป็นแนวทางส�ำคัญ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนและประชาสังคม
2. สนับสนุนและให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรชุมชนและเครือข่าย
องค์กรชุมชน
3. สนับสนุนและให้การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่าย
องค์กรชุมชน ตลอดจนประสานงานการสนับสนุนและการให้การช่วยเหลือ
ดังกล่าวจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนและสร้างความร่วมมือองค์กรชุมชน ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น  ระดับจังหวัดและระดับประเทศ
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แผนภาพ แสดงเป้าหมายและผลลัพธ์การด�ำเนินงาน

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรของประชาชนที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานราก ด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคม

สิ่งที่ต้องท�ำ

เป้าหมาย

การเสริมศักยภาพและความ
สามารถของขบวนชุมชนระดับ
พื้นที่

ฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นสู่การจัดการ
ตนเอง โดยการพัฒนาที่มีพื้นที่
เป็นตัวตั้ง

ระบบบริหารจัดการชุมชน

- ข้อมูลวิเคราะห์ตนเอง
- จัดการแผนงาน/งบประมาณ/ตัวชี้วัด
- ติดตาม/รายงานการเปลี่ยนแปลง

• จังหวัดจัดการตนเอง
• ต�ำบลจัดการตนเอง

ผลลัพธ์

การเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้าง

ระบบการบริหารขบวน

- พัฒนาคน องค์กรและความรู้
- เวทีชุมชนท้องถิ่นที่เชื่อมโยงและองค์
ประกอบหลากหลาย
- ระบบบริหารพื้นที่ร่วม

จัดปรับองค์กร/กลไก ระบบวิธีการ
ท�ำงานของ พอช. เพื่อหนุนเสริม
การพัฒนาของขบวนชุมชน
ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล

รู้เท่าทันตนเอง
และการเปลี่ยนแปลง
มีทิศทางเป้าหมาย
การจัดการร่วม
ทั้งชุมชน ท้องถิ่น
ท้องที่ ภาคี

สื่อสาร
ยกระดับการ
เปลี่ยนแปลง

สังคมมีคุณภาพ

- ลดความเหลื่อมล�้ำ
- ลดความขัดแย้ง
- สร้างความเป็นธรรม

ชุมชนเข้มแข็ง

- คุณภาพชีวิตดีขึ้น
- เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอ�ำนาจ
และนโยบาย

ความมั่นคงในชีวิต

- ที่อยู่อาศัย
- ที่ดินท�ำกิน
- สวัสดิการชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

ปรับโครงสร้างองค์กร
ปรับระบบบริหารจัดการ

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

ความเข้มแข็งของสังคม        
จากฐานราก

• องค์กรแนวราบ
• ยืดหยุ่น คล่องตัว

แรงหนุนจาก
ภาคีภายนอก

- เกิดการบูรณาการการจัดการกองทุน
ชุมชน
- เกิดความสามารถในการจัดการแก้ไข
ปัญหาหนี้สิน

ประชาธิปไตยชุมชน

เวทีกลางในการคิด วางแผน แก้ไข พัฒนา
ติดตามแบบมีส่วนร่วม โดยมีสภาองค์กร
ชุมชนเป็นกลไกส�ำคัญ
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ยุทธศาสตร์และนโยบายเพื่อการพัฒนาขบวน
องค์กรชุมชน พ.ศ. 2558 - 2560
ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน

จากการที่สถาบันฯ ได้มีการประเมิน
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรทีจ่ ะส่งผล
ต่อการด�ำเนินงานและการพัฒนาของ
ขบวนองค์กรชุมชน รวมทั้งการรับฟัง
ความคิดเห็นจากเวทีการสัมมนาต่างๆ  
และการจัดท�ำนโยบายของคณะกรรมการ  ยุทธศาสตร์
สถาบันฯ เพื่อการพัฒนาขบวนองค์กร
องค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก พื้นที่เป็นตัวตั้ง
ชุมชน ดังนั้นเพื่อให้การด�ำเนินการของ
สถาบั น ฯ สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์  ประเด็นยุทธศาสตร์
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและนโยบาย
การด�ำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ ซึ่งมี 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ  
ของคณะกรรมการสถาบันฯ จึงได้มีการ
1) การพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบที่พัฒนา
ทบทวนยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน พ.ศ.
ไปสู่การจัดการตนเอง
2555 - 2559 โดยยังคงยุทธศาสตร์
2) การประสานความร่วมมือกับชุมชนท้องถิน่ และภาคีทเี่ กีย่ วข้อง เพือ่ สนับสนุนความ
ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เดิม 		เข้มแข็งขององค์กรชุมชน น�ำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนโยบาย
เนื่องจากมีความสอดคล้องกับแนวทาง
3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
และทิศทางการพัฒนา ทัง้ ในระดับนโยบาย
และระดับพื้นที่ แต่ได้มีการปรับเปลี่ยน
ในส่วนของกลยุทธ์ ตัวชีว้ ดั และเป้าหมาย
การพัฒนาโดยใช้
พื้นทีเ่ ป็นตัวตั้ง
เพือ่ ให้สอดรับกับภารกิจขององค์กรและ
สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่น
นโยบายเพื่ อ การพั ฒ นาขบวนองค์ ก ร
มีระบบที่พัฒนาไปสู่การ
จัดการตนเอง
ชุมชนในช่วงปี  พ.ศ. 2558 - 2560 ดังนี้

การประสานความ
ร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น
และภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ขององค์กรชุมชนฯ
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องค์กรชุมชน
เป็นแกนหลัก
พื้นที่เป็นตัวตั้ง
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการองค์กร

6

การพัฒนา
องค์กร

กระบวนการ

ประสิทธิผล
ตามพันธกิจ

ขบวนชุมชนทุกระดับ
(ต�ำบล จังหวัด ภาค)
มีศกั ยภาพและความสามารถ
ในการบริหารจัดการงาน
และบริหารขบวน

ยกระดับการใช้ข้อมูลสารสนเทศสู่องค์ความรู้
เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการสื่อสาร
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

บริหารจัดการองค์กรสู่ธรรมาภิบาล

พัฒนาคุณภาพคนและ
สร้างความเข้มแข็ง
ของขบวนองค์กรชุมชน
สู่ความเป็นพลเมือง

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุขและ
มีประสิทธิภาพ

บริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

พัฒนาแผนพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นอย่างมี
“ดุลยภาพ”
และยั่งยืน

เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ขององค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร

ผนึกพลังเครือข่ายภาคีพัฒนาในการขับ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เคลื่อนนโยบายสาธารณะเพือ่ การพัฒนา ชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
ชุมชนท้องถิ่น

ระบบข้อมูลและ
สารสนเทศงานชุมชน
ทันสมัยและพร้อมใช้

พัฒนาพื้นที่รูปธรรมชุมชน
ท้องถิ่นจัดการตนเอง
เพื่อเป็นพลังสู่การเปลี่ยนแปลง
และขยายผลการพัฒนา

ภาคีความร่วมมือ
สนับสนุนการฟื้นฟูชมุ ชน
ท้องถิ่นจัดการตนเอง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การประสานความร่วมมือกับชุมชน
ท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของ
องค์กรชุมชน น�ำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนโยบาย

ขบวนชุมชนสามารถ
แก้ไขปัญหา เพื่อสร้าง
คุณภาพชีวติ และความ
มัน่ คงของชุมชนท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบที่พัฒนาไปสู่การจัดการตนเอง

วิสัยทัศน์
: เป็นองค์กรของประชาชนที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานราก ด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคม
ยุทธศาสตร์หลัก : องค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก พื้นที่เป็นตัวตั้ง

ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน พ.ศ. 2558 - 2560

36
รายงานประจำ�ปี 2558 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

CODI • Annual Report 2015

นโยบายคณะกรรมการสถาบันฯ
เพื่อการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน
นโยบายของคณะกรรมการสถาบันฯ เพือ่
การพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน ได้จัดท�ำ
ขึน้ บนพืน้ ฐานของกระบวนการมีสว่ นร่วม
ระหว่างคณะกรรมการสถาบันฯ ผู้แทน
องค์กรชุมชนในแต่ละภาค นักวิชาการ
ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าที่ เมือ่ วันที่ 17 - 19  
ธันวาคม 2557  โดยมีผู้เข้าร่วมจ�ำนวน
163 คน ซึ่งได้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท�ำนโยบาย
เพือ่ ให้เป็นนโยบายทีเ่ กิดจากการ “ร่วมคิด
ร่วมท�ำ ร่วมรับผิดชอบ” อย่างแท้จริง   

การพัฒนาพื้นที่รูปธรรม
ชุมชนท้องถิน่ จัดการตนเอง
เพื่อเป็นพลังสู่การเปลี่ยน
แปลงและขยายผลการพัฒนา

1.1) พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพ
เป็นพื้นที่ต้นแบบ  
1.2) พัฒนาความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก

การพัฒนาแผนพัฒนชุมชน
ท้องถิน่ อย่างมี “ดุลยภาพ”
และยั่งยืน

2.1) การจัดการพืน้ ทีอ่ ย่างมีสว่ นร่วม   
2.2) สร้างโอกาสให้คนในชุมชน
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรและทุนในชุมชน
2.3) เชื่อมโยงแผนพัฒนาชุมชน
ท้องถิน่ สูย่ ทุ ธศาสตร์จงั หวัด  

จากข้อเสนอในการสัมมนาได้นำ� มาสูก่ าร
พัฒนาเป็นนโยบายของคณะกรรมการ
สถาบันฯ เพื่อการพัฒนาขบวนองค์กร
ชุมชน ซึ่งจะด�ำเนินการในระยะ 3 ปี
ภายใต้การบริหารและก�ำกับดูแลของ
คณะกรรมการสถาบันฯ ชุดปัจจุบนั   เพือ่

การยกระดับการใช้ข้อมูล
สารสนเทศสู่องค์ความรู้
เพื่อการพัฒนาชุมชนท้อง
ถิ่นและการสื่อสารเพื่อ
สร้างการเปลี่ยนแปลง

3.1) ส่งเสริมให้มีการใช้ข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น  
3.2) สร้างองค์ความรูท้ มี่ คี ณ
ุ ภาพ   
3.3) เพิม่ ประสิทธิภาพการสือ่ สาร
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
การเปลี่ยนแปลง

เป้าหมายเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็ง สู่การจัดการตนเองในช่วง 3 ปี
ข้างหน้า (พ.ศ. 2558 - 2560)  นอกจากนี้
ได้ยึดตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถาบันฯ และบทบาทหน้าทีต่ ามทีก่ ำ� หนด
ไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  พ.ศ. 2543  
ซึง่ จะด�ำเนินการตามแนวทางและวิสยั ทัศน์
ของสถาบันฯ ในการ “เป็นองค์กรของ

การพัฒนาคุณภาพคนสู่
ความเป็นพลเมืองและ
สร้างความเข้มแข็งของ
ขบวนองค์กรชุมชน

4.1) พัฒนาคนให้มคี ณ
ุ ภาพและ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
4.2) สร้างผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
4.3) ยกระดับคุณภาพขบวน
องค์กรชุมชนในการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น

การผนึกพลังเครือข่ายภาคี
พัฒนาในการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะเพื่อการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น

5.1) พัฒนากลไกความร่วมมือ   
5.2) สร้างพื้นที่รูปธรรมความ
ร่วมมือ   
5.3) ส่งเสริมบทบาทการพัฒนา
ของภาคประชาสังคม

“ขับเคลือ่ นวิสยั ทัศน์ 2575 ชุมชนท้องถิน่
ไทยมีความเข้มแข็งเต็มพื้น ที่” โดยมี

ประชาชนที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของ
สังคมจากฐานราก ด้วยพลังองค์กรชุมชน
และประชาสังคม”  โดยมีนโยบายส�ำคัญ

ดังนี้
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การเสริมสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชนท้องถิ่นสู่
ประชาคมอาเซียน

6.1) สร้างความรู้ความเข้าใจให้
กับชุมชนท้องถิ่น
6.2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้
ระหว่างชุมชนท้องถิ่น

การบริหารจัดการองค์กร
สู่ธรรมาภิบาล

7.1) เพิ่มคุณภาพในระบบ
บริหารจัดการที่ดี   
7.2) สร้างระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพของ
ขบวนองค์กรชุมชน
ในทุกระดับ
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พอช.

“มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง”

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)
CODI Annual Report 2015

Community Organizations Development Institute
(Public Organization)
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ผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปี
งบประมาณ 2558
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ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ 2558
การด�ำเนินงานของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นการด�ำเนินงานภายใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น ประกอบด้วย
1) การพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบที่พัฒนาไปสู่
การจัดการตนเอง
2) การประสานความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน
ความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน น�ำไปสูค่ วามเปลีย่ นแปลงโครงสร้างและนโยบาย
3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการของ พอช.

งานตามภารกิจหลักและ
นโยบายคณะกรรมการสถาบันฯ
เพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชน

งานตามนโยบาลรัฐบาล

งานตามพระราชบัญญัติ
สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551

ค�ำรับรองการปฏิบัติงาน

รายงานสถานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงาน

งานตามภารกิจหลัก
และนโยบายคณะกรรมการ
สถาบันฯ
CODI Annual Report 2015

Community Organizations Development Institute
(Public Organization)
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งานตามภารกิจหลักและนโยบายคณะกรรมการสถาบันฯ

ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน พ.ศ. 2543
ก�ำหนดภารกิจหลัก
ขององค์กร ประกอบด้วย

นโยบายคณะกรรมการ
สถาบันฯ เพื่อการพัฒนา
ขบวนองค์กรชุมชน

1. สนับสนุนและให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเกีย่ วกับ
การประกอบอาชีพ การเพิ่มรายได้ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนาชีวติ ความเป็นอยูข่ องสมาชิกในชุมชน ทัง้ ในเมืองและชนบท โดยยึดหลัก
การพัฒนาแบบองค์รวมหรือบูรณาการและหลักการพัฒนาทีส่ มาชิกมีสว่ นร่วมเป็น
แนวทางส�ำคัญ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาสังคม
2. สนับสนุนและให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กร
ชุมชน
3. สนับสนุนและให้การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กร
ชุมชน ตลอดจนประสานงานการสนับสนุนและการให้การช่วยเหลือดังกล่าว จาก
หน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนและสร้างความร่วมมือขององค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กร
ชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัดและระดับประเทศ
1. การพัฒนาพืน้ ทีร่ ปู ธรรมชุมชนท้องถิน่ จัดการตนเองเพือ่ เป็นพลังสูก่ ารเปลีย่ นแปลง
และขยายผลการพัฒนา
2. การพัฒนาแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างมี “ดุลยภาพ” และยั่งยืน
3. การยกระดับการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศสูอ่ งค์ความรูเ้ พือ่ การพัฒนาชุมชนท้องถิน่ และ
การสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
4. การพัฒนาคุณภาพคนสูค่ วามเป็นพลเมืองและสร้างความเข้มแข็งของขบวนองค์กร
ชุมชน
5. การผนึกพลังเครือข่ายภาคีพฒ
ั นาในการขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะเพือ่ การพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น
6. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
7. การบริหารจัดการองค์กรสู่ธรรมาภิบาล
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1. พื้นที่รูปธรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
สนับสนุนการพัฒนาและยกระดับพื้นที่ปฏิบัติการเป็นพื้นที่รูปธรรมต้นแบบในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของชุมชนท้องถิ่นและผลักดัน
เชิงนโยบาย โดยใช้กลไกและประเด็นงานในพื้นที่เป็นรูปธรรม ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นใน 3 ประเด็นงาน ในแต่ละภาค
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ก่อให้เกิดผลการด�ำเนินงาน ดังนี้

1.1 พืน้ ทีร่ ปู ธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน 154 ต�ำบล

การจัดตั้งกลไกคณะท�ำงานเศรษฐกิจและทุนชุมชนในพื้นที่ จัดท�ำฐานข้อมูล
กลุ่มอาชีพ/กลุ่มเศรษฐกิจ/กลุ่มออมทรัพย์/กลุ่มธรรมชาติ โดยใช้ผังต�ำบล/หมู่บ้าน
เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์บริบทของพื้นที่และทุนเดิมของชุมชนสู่การแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับคนใน
ชุมชน และยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อการขยายผลในหลายพื้นที่ โดยเกิด
รูปธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนในพื้นที่ต่างๆ เช่น

45

46

รายงานประจำ�ปี 2558 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

รื้อฟื้น กาดบ้านเก่า

“ประชาชนอยู่ดีมีสุข บนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และพึ่งตนเองบนวิถีชีวิตพอเพียง”
ต�ำบลในเวียง อ�ำเภอเมือง จังหวัดน่าน

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลรายรับ - รายจ่าย  พฤติกรรมการบริโภค
การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดน่านในปัจจุบัน ชุมชนหัวเวียงใต้
นับเป็นชุมชนเก่าแก่ที่อยู่ท่ามกลางใจเมืองของจังหวัดน่าน
ซึ่งที่ผ่านมานั้น ชุมชนหัวเวียงใต้ เป็นชุมชนเก่าแก่ มีศิลปะ
วัฒนธรรมที่ยังคงเอกลักษณ์ของตนเองแต่เดิมมา โดยเฉพาะ
วัดหัวเวียงใต้ เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งโบราณสถานที่เป็น
ประวัติศาสตร์ของจังหวัดน่าน อีกทั้งยังเป็นย่านการค้าเดิม
ที่มีการกล่าวขานถึงสินค้าโบราณ ของเก่าแก่ที่น�ำมาจ�ำหน่าย
ซื้อขาย แลกเปลี่ยนโดยเฉพาะชุมชนหัวเวียงใต้

3) สร้างเครือข่ายการทางานในระดับชุมชน เพือ่ ออกแบบ
การจ�ำหน่ายสินค้า ราคา สถานที่ การแสดงศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
4) การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การฟืน้ ฟูเศรษฐกิจของชุมชน
ในพื้นที่ต�ำบลในเวียง
5) การสือ่ สาร ประชาสัมพันธ์ทตี่ อ่ เนือ่ ง ชัดเจนและเข้าถึง
ทุกระดับ ทุกภาคส่วน

จากแนวทางดังกล่าวได้กอ่ ให้เกิดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย การขับเคลือ่ น
จากต้นทุนของดีที่พบเห็น สัมผัสและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน กาดบ้านเก่า 3 ปีข้างหน้าที่อยากเห็น คือ “ประชาชนอยูด่ มี สี ขุ
จึงเป็นแรงกระตุ้นที่ท�ำให้ ผู้น�ำ (หัวหน้าบ้าน) ของแต่ละชุมชน บนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และพึง่ ตนเองบนวิถีชีวิตพอเพียง”
- ประชาชนอยู่ดีมีสุข : คนเฒ่าคนแก่ มีคุณค่า มีความ
พระสงฆ์ ครู พ่อค้า แม่ขายของชุมชนหัวเวียงใต้ได้มาร่วม
ภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง ชุมชนมีรายได้
ปรึกษาหารือ ระดมความคิดเห็นกันที่จะรื้อฟื้นความเป็น
มีสุขภาพที่ดี
อัตลักษณ์ของชุมชนหัวเวียงใต้ จึงน�ำมาสู่การจัดเวทีวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหา จัดท�ำข้อมูล โดยมีการวางแผน จัดประชุม
- บนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
หารือร่วมกัน น�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการจัดเก็บ สอบถามมาวิเคราะห์
คุณภาพที่เหมาะสมและการส่งเสริมให้ชุมชนน�ำศิลปะ
ทุ น ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม อาชี พ รายได้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชน
ที่เป็นคุณค่า มาสร้างมูลค่าให้กับชุมชน
วัดหัวเวียงใต้ เพื่อน�ำมาออกแบบ วางแผนในการพัฒนา โดยมี
- พึ่งตนเองบนวิถีชีวิตพอเพียง : ชุมชนสามารถบริหาร
เป้าหมายและแนวทางการท�ำงานที่ส�ำคัญคือ ประชาชนอยู่ดี
จัดการชุมชนได้ ผลิตเอง ขายเอง สร้างระบบเกษตรอินทรีย์  
มีสุขบนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และพึ่งตนเองบนวิถีชีวิตพอเพียง
รั้วกินได้ภายในชุมชนเป็นวิถีของการอยู่ที่พึ่งพาตนเอง
สิ่งส�ำคัญของการฟื้นกาดบ้านเก่า หัวเวียงใต้ขึ้นมาคือ การใช้
เป็นหลัก ลดรายจ่ายให้กับครอบครัว สร้างสังคมที่เอื้อ
ฐานวัฒนธรรมเป็นจุดยึดโยง ให้เกิดการค้า ชุมชนเข้มแข็ง
อาทรต่อกัน
ไม่แตกแยกกัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เป็นคุณค่า
ทัง้ ด้านศิลปะการแสดง โบราณสถาน วัดวาอารามทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่ ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนให้เกิด กาดบ้านเก่า ได้แก่
ใกล้เคียง ระบบความสัมพันธ์ของพ่อค้าในถนนคนเดินกับพ่อค้า
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพกลุม่ องค์กรเครือข่าย
แม่ค้าที่เป็นเจ้าของร้านค้าตามบ้านเรือน อาคารพานิชย์ที่เอื้อ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชนต�ำบลในเวียง
อาทรต่อกัน การน�ำเอาวิถชี วี ติ ความเป็นอยูแ่ บบดัง้ เดิมออกมา
ให้เข้มแข็งในการบริหารจัดการถนนคนเดิน
สร้างมูลค่า รายได้ให้กบั ชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิง่ อาหารพืน้ บ้าน
กาดบ้านเก่า หัวเวียงใต้
ของชุมชนหัวเวียงใต้ โดยมีแนวทางส�ำคัญในการด�ำเนินงาน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริมกาดบ้านเก่าให้เป็นแหล่ง
1) การพัฒนาสร้างพืน้ ทีก่ าดบ้านเก่า ถนนคนเดิน หัวเวียงใต้
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบนวิถีพอเพียง
จากจุดเล็กๆ ที่สามารถควบคุม บริหารจัดการได้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์สนิ ค้าและการตลาด กระตุน้
2) สร้างกลไกการบริหารจัดการทีช่ ดั เจนโดยมีองค์ประกอบ
เศรษฐกิจในชุมชนและนอกชุมชน
ของทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาสภาพแวดล้อม
และรับผิดชอบอย่างจริงจัง
			
ในย่านการค้า กาดบ้านเก่าให้เหมาะสม
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นอกจากนี้ ยังเกิดพืน้ ทีร่ ปู ธรรมการพัฒนา  ต�ำบลบ้านเกยไชย อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ : พัฒนาโรงเรียนชาวนา
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์และการอนุรักษ์พัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นเมือง
เศรษฐกิจและทุนชุมชนในลักษณะต่างๆ
ที่มคี ุณลักษณะเหมาะกับบริบทพื้นที่
หลากหลายตามบริ บ ท สภาพปั ญ หา
และความต้องการของคนในพื้นที่ ทั้งใน  ต�ำบลประดู่ยืน อ�ำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี : ศูนย์การเรียนรู้เรื่องการจัดการ
หนีน้ อกระบบ
ลักษณะของศูนย์การเรียนรู้ การพัฒนา
ธุรกิจชุมชน การแก้ปญ
ั หาหนีน้ อกระบบ  ต�ำบลควนรู อ�ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  : พัฒนาธนาคารข้าวชุมชนที่ครบวงจร
ตั้งแต่กระบวนการผลผลิต การแปรรูปและการตลาด
และพัฒนาอาชีพ เช่น  
 ต�ำบลป่าชิง อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา :  พัฒนาโรงน�ำ้ ชุมชนในรูปแบบวิสาหกิจ
ชุมชน
 ต�ำบลแม่แฝกใหม่ อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ : สร้างตัวอย่างเกษตรกร
ยุคใหม่ รูปแบบไร่นาผสมผสาน   
 ต�ำบลแม่สนั อ�ำเภอห้างฉัตร จังหวัดล�ำปาง : การจัดการขยะ โดยเป็นกองทุนร่วม
 ต�ำบลลาดบัวขาว อ�ำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี : บูรณาการทุน เพื่อการจัดการ
ตนเองด้านหนี้สินชุมชน   มีการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนและฝึกอบรมอาชีพเสริม
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รายงานประจ�ำปี พอช. 2558
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รายงานประจำ�ปี 2558 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

1.2 พืน้ ทีร่ ปู ธรรมการแก้ไขปัญหาและการจัดการทีด่ นิ 157 ต�ำบล

การเชื่ อ มโยงและสร้ า งความเข้ า ใจกั บ ผู ้ ป ระสบความเดื อ ดร้ อ นด้ า นที่ ดิ น
การจัดท�ำข้อมูล ผังต�ำบลในการแก้ไขปัญหาทีด่ นิ จัดการทรัพยากร พร้อมทัง้ สนับสนุน
การจัดตัง้ กองทุนทีด่ นิ ในต�ำบล  โดยแต่ละพืน้ ทีม่ กี ารด�ำเนินงานตามบริบทและสภาพ
ปัญหาของพืน้ ที่ ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารและยกระดับเป็นพืน้ ที่
รูปธรรมต้นแบบในการแก้ไขปัญหาและจัดการทีด่ นิ   และเชือ่ มโยงสูร่ ะดับจังหวัด  เช่น

 การจัดตั้งกองทุนเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัย กรณีต�ำบลพืชอุดม
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้มีการจัดซื้อที่ดินเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดิน
ท�ำกิน โดยบูรณาการกองทุนในต�ำบลสู่การเป็นกองทุนนาเช่า เมื่อมีสมาชิก
ถูกยกเลิกการเช่าท�ำนา แต่เจ้าของที่ดินยังไม่ได้ท�ำประโยชน์ในที่ดิน กองทุนฯ
จะใช้เงินส่วนหนึ่งเพื่อเจรจาขอซื้อที่นาท�ำนารวมตามระยะเวลาที่ตกลงกัน
เมื่อจ�ำหน่ายผลผลิตแล้ว  จะน�ำเงินทั้งหมดหักค่าใช้จ่ายและส่งคืนกองทุน
 การจัดการที่ดินท�ำกินกรณีจังหวัดน่าน ในพื้นที่ 34 ต�ำบล ก่อให้เกิดกลไก
คณะท�ำงานในการขับเคลื่อนงานจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกับชุมชน
ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน เกิดการพัฒนาและจัดท�ำฐานข้อมูลที่ดิน GIS
เกิดการท�ำข้อบัญญัตติ ำ� บลโดยการรับรองและร่วมมือของท้องถิน่ และส่วนราชการ
ระดับจังหวัด
 การจัดการภัยพิบัติกรณีจังหวัดเชียงราย ในพื้นที่ 16 ต�ำบล โดยเกิดกลไก
ความร่วมมือในการจัดการแก้ปญ
ั หาภัยพิบตั ิ ซึง่ เกิดการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
ทั้งองค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ ส่วนราชการ ภาคีพัฒนาทั้ง
ในและนอกพืน้ ทีใ่ นการร่วมการจัดท�ำแผนแก้ไขปัญหาและเตรียมพร้อมการจัดการ
ภัยพิบัติ รวมถึงการซ่อม/สร้างที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
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การจัดการที่ดินทั้งระบบ

กรณี ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน
ต�ำบลป่าแลวหลวงเป็นชุมชนดัง้ เดิมทีม่ วี ฒ
ั นธรรมล้านนาชนชาติ ถึงปัจจุบนั ซึง่ ผลจากการขับเคลือ่ นงานได้ทำ� ให้ชมุ ชนเกิดการ
ไทยลื้อ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 62,518.75 ไร่ ที่ท�ำกินและที่อยู่ ปรับกระบวนทัศน์ใหม่เรื่องการจัดการที่ดินโดยชุมชนอย่าง
อาศัยมีพื้นที่ทั้งหมด 28,756.75 ไร่ ในเนื้อที่ทั้งหมดนี้อยู่ใน ชัดเจนมากขึน้   พร้อมกันนีไ้ ด้มกี ารสร้างเครือ่ งมือ “ข้อบัญญัติ
เขตพื้นที่ป่าสงวน จ�ำนวน 33,762 ไร่ มีครอบครัวที่เดือดร้อน ต�ำบล” ทีจ่ ะควบคุมการขยายพืน้ ทีป่ ญั หาและการจัดการปัญหา
1,393 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร มีฐานะยากจน เนือ่ งจาก ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  โดยมีการจัดท�ำขอบเขตพื้นที่ทั้งต�ำบล
พื้นที่ท�ำกินส่วนใหญ่เป็นภูเขาและอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 100.03 ตร.กม. มีผรู้ บั ผลประโยชน์ 1,414 ครัวเรือน ส่งผลให้
ท�ำให้มีปัญหาเรื่องที่ดินท�ำกิน ไม่มีเอกสารสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ ชุมชนท้องถิน่ เข้าใจหลักคิด/แนวคิดการจัดการทีด่ นิ โดยชุมชน
ในทีด่ นิ ท�ำกินและทีอ่ ยูอ่ าศัย ส่งผลท�ำให้ไม่สามารถทีจ่ ะพัฒนา มีขอ้ มูลการบริหารการจัดการทีด่ นิ ทัง้ ระบบของทัง้ ต�ำบล ได้แก่
พื้นที่ท�ำกินได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากไม่มั่นใจในสถานะ ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน ข้ อ มู ล การก� ำ หนดขอบเขตในการจั ด การ
การถือครอง อีกทัง้ สภาพของทีด่ นิ ไม่มกี ารพัฒนาและปรับปรุง ทรัพยากร ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยใช้แผนที่ GIS มีกลไก
จึงท�ำให้ดินเสื่อมคุณภาพและน�ำไปสู่การขยายพื้นที่บุกรุกป่า กฎระเบียบกติกา การจัดการที่ดินชุมชนที่เชื่อมโยงจากฐาน
เพื่ อ หาพื้ น ที่ เ พาะปลู ก ที่ มี คุ ณ ภาพมากขึ้ น บางครอบครั ว หมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมจากผู้เดือดร้อนและชุมชนท้องถิ่น   
น�ำที่ดินไปขายให้นายทุน เป็นสาเหตุท�ำให้ไม่มีที่ดินท�ำกิน มีการท�ำประชาคมเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลในการ
จึงต้องบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อใช้เพาะปลูกเพิ่มขึ้น การบุกรุกขยาย สร้างการยอมรับและรับรองข้อมูลของชุมชนท้องถิ่น  เกิดการ
พื้นที่ป่ามีมากขึ้นจากการเปลี่ยนมือผู้ถือครองที่ดินรายใหม่ รับรองสิทธิ์ร่วม โดย อบต.ออกข้อบัญญัติรับรอง จัดท�ำโฉนด
ความรูส้ กึ ไม่มคี วามมัน่ คงในทีด่ นิ ท�ำกินส่งผลให้เกษตรกรท�ำการ ชุมชนแล้วเสร็จ จ�ำนวน 4 หมู่บ้าน เกิดการจัดตั้งกองทุนที่ดิน
เกษตรโดยปลูกพืชอายุสั้น มีการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมีในการเร่ง ในระดับชุมชนเชือ่ มโยงในระดับต�ำบล มีสมาชิก 1,393 ครอบครัว  
การเจริญเติบโต ส่งผลให้พื้นทีป่ า่ ไม้ลดลง เกิดสารพิษตกค้าง พัฒนารูปแบบการใช้ที่ดินให้เกิดความยั่งยืนโดยจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้การจัดการที่ดิน มีระบบการบริหารจัดการและการใช้
ในดินและพืช รวมทั้งส่งผลเสียต่อระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อม
ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากร ดิน น�้ำ  ป่า แบบยั่งยืนเพื่อน�ำไปสู่
ชุมชนจึงมีเป้าหมายร่วมในการแก้ไขปัญหาทีด่ นิ ทัง้ ระบบ กล่าว การขยายผลในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง   นอกจากนีก้ ระบวนการดังกล่าว
คือ “การแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินและบุกรุกที่ดินของ ได้นำ� ไปสูก่ ารสร้างความร่วมมือในการซ่อมแซมและสร้างบ้าน
รัฐผ่านการท�ำโฉนดชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมดูแลใช้ ทีม่ นั่ คงให้กบั สมาชิกทีม่ คี วามเดือดร้อนด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย ซึง่ ได้
ประโยชน์ที่ดินร่วมกัน รวมทั้งการกระจายการถือครองที่ดินที่ รับผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติและไม่มีที่ดินในการสร้างที่
ไม่เป็นธรรม และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล อยู่อาศัย ซึ่งด�ำเนินการแล้วเสร็จจ�ำนวน 40 หลังและพร้อม
รักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ อย่างสมดุล มอบให้กบั สมาชิก โดยจะท�ำพิธมี อบบ้านผูย้ ากไร้รว่ มกับต�ำบล
ยั่งยืนและสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงสร้างที่อยู่ อื่นๆ ในจังหวัดน่านและอีก 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รวม
ทั้งสิ้น 33 ต�ำบล  2,126 หลัง
อาศัยที่มั่นคงถาวรให้กับผู้เดือดร้อนในต�ำบล”
การด�ำเนินงานที่ผ่าน ได้มีการจัดท�ำผังที่ดินชุมชน-หมู่บ้าน
ด้วยกระบวนการมีสว่ นร่วมของสมาชิกในชุมชน กระตุน้ ให้เกิด
กองทุนทีด่ นิ -ทีอ่ ยูอ่ าศัยให้แก่สมาชิกในต�ำบล พร้อมกับเชือ่ มโยง
สู่ทุนชุมชนอื่นๆ ได้แก่ สถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชน
พัฒนาและซ่อมสร้างบ้านและที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงแก่
สมาชิกในชุมชนทีอ่ ยูใ่ นเขตพืน้ ทีเ่ สีย่ งและพืน้ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากภัยพิบัติน�้ำท่วม รวมถึงบริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์   
โดยใช้กระบวนการจัดท�ำ  “ผังชีวิต ผังชุมชน” เป็นเครื่องมือ
ในการท�ำงาน ตามกระบวนการ “บันได 9 ขั้น” ตั้งแต่ ปี 2552

จังหวะก้าวในปี 2559-2560 เน้นการพัฒนาเรือ่ งเศรษฐกิจชุมชน

เพื่อรองรับอาชีพและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน
ในอนาคต พัฒนาเป็นพื้นที่น�ำร่องในโครงการ “สวมหมวกให้
ภูเขา สวมรองเท้าให้ตีนดอย” ร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชุมชน
เป็นแหล่งอาหารชุมชน โดยเริ่มต้นที่บ้านแก่งโสภา ส่งเสริม
ให้ชุมชนปลูกไม้ผลที่เป็นไม้สร้างเศรษฐกิจและสร้างรายได้
โดยสนับสนุนให้ครัวเรือนด�ำเนินการปลูก ดูแลรักษา และ
เก็บเกี่ยวผลผลิต ทั้งนี้มีแผนในการขยายผลให้เต็มพื้นที่ต�ำบล
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�ำนวน 532 หลัง
ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้

 สหกรณ์ เ คหสถานบ้ า นหั ว แหลมเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี จ�ำกัด เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม
2558  จ�ำนวน 66 หลัง ซึ่งมีรูปแบบการพัฒนาใน
การซือ้ ทีด่ นิ เดิม/ปรับปรุงทีด่ นิ เดิม มีสมาชิกจ�ำนวน
ทัง้ สิน้ 92 ครัวเรือน ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณ  
จ�ำนวน 3,254,500.- บาท  สนิ เชือ่ 4,160,000.- บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,414,500.- บาท

พอช.
มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง
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2. แผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
 บ้านมัน่ คงไทยพุทธ-มุสลิมหัวถนน-อ�ำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมือ่ วันที่ 16 มีนาคม 2558 จ�ำนวน
308 หลัง มีรูปแบบการพัฒนาในการซื้อที่ดินเดิม
สร้างชุมชนใหม่/ปรับปรุงในที่ดินเดิม มีสมาชิก
จ�ำนวนทั้งสิ้น 800 ครัวเรือน ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ จ�ำนวน 21,370,000.- บาท สินเชื่อ
57,582,969.- บาท รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 78,952,969.- บาท
 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเมืองนาสารจ�ำกัด”  
อ�ำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 21
เมษายน 2558 จ�ำนวน 158 หลัง  โดยมีนายประเสริฐ  
จิตมุ่ง ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานใน
พิธีเปิด และหน่วยงานส่วนราชการ ท้องที่ ท้องถิ่น
ภาคีเครือข่ายคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) และ
เจ้าหน้าทีส่ ถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ภาคใต้ เข้าร่วมในพิธีเปิด โครงการบ้านมั่นคง
เมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสมาชิกจ�ำนวน
158 ครัวเรือน รูปแบบการพัฒนาโครงการประเภท
ซื้อที่ดินสร้างชุมชนใหม่ งบประมาณที่ได้รับการ
สนับสนุนจากสถาบันปรับปรุงสาธารณูปโภคชุมชน
จ�ำนวน 6,527,737 บาท สินเชือ่ บ้านและทีด่ นิ รวม
27,082,600 บาท รวมทั้งสิ้น  33,610,337 บาท

สนั บ สนุ น การจั ดท� ำ แผนพั ฒ นาชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ที่ ค รอบคลุม
ทุกมิติ ทั้งด้านการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้คนในชุมชนได้เห็นเป้าหมายการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
งานพัฒนาทีจ่ ะท�ำให้ชมุ ชนท้องถิน่ มีความมัน่ คง และมีคณ
ุ ภาพ
ชี วิ ต ที่ ดี โดยยั ง คงรั ก ษาเอกลั ก ษณ์ แ ละปรั บ ใช้ ภู มิ ป ั ญ ญา
ของชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมในการจัดการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาชุมชน ซึง่ เป็นพืน้ ฐานส�ำคัญในการฟืน้ ฟูและพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นสู่ความสมดุลและยั่งยืน  

2.1 แผนพัฒนาต�ำบล

เกิดการพัฒนาพืน้ ทีก่ ลางโดยทุกภาคส่วนในต�ำบล ร่วมก�ำหนด
ทิศทางการพัฒนาต�ำบลภายใต้ฐานความรู้ ภูมิปัญญาและ
วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นและจัดท�ำระบบข้อมูลและแผนพัฒนา
ต�ำบลใน 374 ต�ำบล โดยมีสภาองค์กรชุมชนต�ำบล/ขบวน
องค์กรชุมชนเป็นกลไกส�ำคัญ ใช้ประเด็นงานพัฒนาในการ
ขับเคลื่อนสู่การจัดท�ำแผนในลักษณะต่างๆ ตามงานประเด็น
ของแต่ละพื้นที่ ดังนี้
แผนพัฒนาที่อยู่อาศัย
63 เมือง 16.54%

แผนแก้ไขปัญหาและการจัดการที่ดิน
164 ต�ำบล 43.04%

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและทุน
ชุมชน 154 ต�ำบล 40.42%
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนต�ำบลนาเกลือ จังหวัดตรัง
การขยายตั ว ของชุ ม ชนและการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หา
ขยะและสิ่งปฏิกูลเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อการด�ำรงชีวิตของประชาชน ปัญหาขยะถือเป็น
ปัญหาทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ ของชุมชน และต้องเร่งด�ำเนินการแก้ไขโดยด่วน โดยสภา
องค์กรชุมชนต�ำบลมีการเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจชุมชนน�ำมาวิเคราะห์และวางแผน
การพัฒนาร่วมกับท้องถิ่น ท้องที่เป็นแผนพัฒนาต�ำบลระยะ 3 ปีต่อเนื่อง ซึ่งมี
เป้าหมายให้เกิดกองทุนกลางเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว พร้อมทั้งเกิดคณะท�ำงาน
กลางในการเชื่อมโยงองค์กรต่างๆ ร่วมกันท�ำกิจกรรมจนพัฒนาเป็นข้อบังคับหรือ
ข้อตกลงหรือธรรมนูญของท้องถิ่นตามบริบทการท�ำกิจกรรมของท้องถิ่น ซึ่งมี
เป้าหมายการท�ำงานเพื่อบรรลุผล คือ (1) สร้างเสริมพฤติกรรมและจิตส�ำนึกในการ
ท�ำเศรษฐกิจชุมชนต�ำบลนาเกลือ เช่น คัดแยกขยะและรักษาสิง่ แวดล้อมภายในชุมชน
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ (2) ลดปริมาณขยะในชุมชน และสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี
ทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจให้แก่ประชาชนในพืน้ ที  ่ (3) ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพและ (4) สร้างมาตรการความมั่นคงทั้งทาง
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย  น�ำไปสู่การเป็นชุมชนน่าอยู่น่าอาศัยในอนาคต

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนระยะ 3 ปี
แผนงานส�ำคัญปี 2557

แผนงานส�ำคัญปี 2558

แผนงานส�ำคัญปี 2559

การสำ�รวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจชุมชน จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ�ประชา การระดมทุนจากชุมชน กลุ่มองค์กร   
ขยะชุมชนอย่างเป็นระบบ
พิจารณ์และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก
กลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำ�บลนาเกลือ
ชุมชนในพื้นที่
วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน
อบรม/ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการ
ขยายฐานสมาชิกให้ครอบคลุม
ธนาคารขยะให้แก่คณะกรรมการและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
จัดอบรมเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ จัดตั้งธนาคารขยะ เพื่อดำ�เนินการจัด เพิ่มมูลค่าขยะโดยการจัดทำ�ผลิตภัณฑ์
ประชาชนในการคัดแยกขยะของ
ซื้อขยะในพื้นที่  
หมู่ 1 - หมู่ 6
ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงของแต่ละ
จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อสรุป
ยกระดับจากธนาคารขยะไปสู่
หมู่บ้าน หมู่ 1 - หมู่ 6
ผลการดำ�เนินงานประจำ�เดือน  
สถาบันการเงิน
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 แผนพัฒนาต�ำบลละงู จังหวัดตรัง เป็นต�ำบลน�ำร่องใน
การจัดท�ำแผนพัฒนาต�ำบลของพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยมี
กระบวนการจัดท�ำแผนพัฒนาต�ำบล ดังนี้
(1) ด�ำเนินการวิเคราะห์ทนุ ชุมชนระดับหมูบ่ า้ น/ต�ำบล โดยใช้
การวิเคราะห์ผังชุมชน
(2) วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนในระดับหมู่บ้าน/ต�ำบล
(3) วิเคราะห์ประเด็น(เรือ่ ง)ร่วมทีส่ ำ� คัญของต�ำบลและจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญ
(4) จั ด ท� ำ แผนงานของประเด็ น (เรื่ อ ง)ร่ ว มของต� ำ บลและ
เรียบเรียงเป็นแผนต�ำบล
(5) จัดสมัชชาต�ำบลเพื่อรับรองและประกาศใช้แผนต�ำบล

จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมา ก่อให้เกิดผล ดังนี้
 เกิดการส�ำรวจข้อมูลและการจัดการข้อมูลและจัดท�ำแผน
พัฒนาต�ำบลด้านเศรษฐกิจ
 เกิดการรณรงค์ร่วมกับท้องถิ่นและอบรมให้ความรู้ในการ
แปรรูปขยะรีไซเคิลเพื่อเพิ่มมูลค่าและขยายฐานสมาชิก
 เกิดกลไกคณะท�ำงานหรือผู้ก่อการดีในการบริหารกองทุน
กลางต�ำบลและเกิดการเรียนรูร้ ว่ มกันในการวิพากษ์วจิ ารณ์
แผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจของต�ำบล เพื่อหนุนเสริมการ
ท�ำงานร่วมกัน โดยมีการประชุมประชาคมเพือ่ จัดท�ำประชา
พิจารณ์และข้อเสนอแนะ จ�ำนวน 6 ครั้ง
 เกิดจัดตั้งธนาคารขยะ เพื่อด�ำเนินการจัดซื้อขยะในพื้นที่   
โดยแบ่งศูนย์การรับซื้อ จ�ำนวน 6 แห่ง เพื่อระดมทุนจาก
กลุ่มอาชีพและแหล่งเงินทุนต่างๆ ในชุมชน เป็นการสร้าง
เสถี ย รภาพทางการเงิ น เพื่ อ พั ฒ นาธนาคารขยะให้ มี
มาตรฐานน�ำไปสู่สถาบันการเงินที่ยั่งยืน
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รายงานประจ�ำปี พอช. 2558

จากกระบวนการดังกล่าว ก่อให้เกิดแผนพัฒนาต�ำบล ซึ่งเป็น
ประเด็นร่วมของต�ำบลใน 14 ประเด็น  คือ
1) ส่งเสริมเยาวชนให้เรียนรู้วัฒนธรรม ภูมิปัญญาในท้องถิ่น
ควบคู่กับความรู้ด้านวิชาการ และเปิดโอกาสให้เยาวชน
มีสว่ นร่วมในการท�ำกิจกรรมชุมชนอย่างทัว่ ถึงและต่อเนือ่ ง
2) พัฒนากลุ่มผู้สูงอายุให้สามารถดูแลและพึ่งพาตนเองได้
3) พัฒนาความรู้และส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มเยาวชนและคน
ในพื้นที่
4) พัฒนากลไกกลางในระดับกลุ่มประเด็นหมู่บ้านและต�ำบล
เพื่อก�ำหนดยุทธศาสตร์แผนงาน
5) พั ฒ นาการจั ด การแหล่ ง ทรั พ ยากรโดยสร้ า งกลไกและ
กฎระเบี ย บการใช้ ป ระโยชน์ ใ นแหล่ ง ทรั พ ยากรรวมถึ ง
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเพือ่ การ
เรียนรูผ้ า่ นกระบวนการมีสว่ นร่วมตัง้ แต่ตน้ ทางถึงปลายทาง
6) จัดท�ำแผนป้องกันภัยพิบัติในพื้นที่อย่างเป็นระบบ
7) จัดท�ำแผนเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากเกษตรและประมง
8) รวบรวมข้อมูลความรู้ภูมิปัญญาที่มีในชุมชน
9) ให้องค์กรครอบครัว สังคม และศาสนาเข้ามามีส่วนร่วม
จัดการวัฒนธรรมของคนในพื้นที่
10) ส่งเสริมความรู้การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
11) ส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ถูกต้องสอดคล้องตามหลัก
ศาสนา(ฮาลาล)
12) ส่งเสริมการปลูกและบริโภคผักปลอดสารพิษและอาหาร
ประจ�ำถิ่น
13) ส่งเสริมสินค้าและอาหารปลอดภัย
14) พัฒนากองทุนการเงินเพื่อสังคมต�ำบลละงู
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 แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เกิดการ
จัดท�ำข้อมูลฐานสมาชิก พัฒนากลุม่ ออมทรัพย์  จัดท�ำผังชุมชน
และจัดท�ำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบทั้งเมืองใน
ระยะ 3 ปี (2558 - 2560) โดยมีแผนการท�ำงานเป็น 3 ระยะ
ดังนี  ้ ระยะที่ 1 (ปี พ.ศ. 2558) จ�ำนวน 3 ชุมชน กลุม่ ผูเ้ ดือดร้อน
258 ครัวเรือน ประกอบด้วย ชุมชนสมานมิตร 140 ครัวเรือน
ชุมชนเจริญราษฎร์ 68 ครัวเรือน ชุมชนไผ่สีทอง  50 ครัวเรือน
ระยะที่ 2 (ปี พ.ศ. 2559 ) จ�ำนวน 4 ชุมชน กลุ่มผู้เดือดร้อน
225 ครัวเรือน ประกอบด้วย ชุมชนตลาดท่าเสา 74 ครัวเรือน  
ชุมชนท่าอิฐบน 46 ครัวเรือน  ชุมชนธรรมาธิปไตย 93 ครัวเรือน
ชุมชนท่าอิฐล่าง 12 ครัวเรือน และระยะที่ 3 (ปี พ.ศ. 2560 )
จ�ำนวน 3 ชุมชน กลุ่มผู้เดือดร้อน 115 ครัวเรือน ประกอบ
ด้วย  ชุมชนฤดีเปรม 38 ครัวเรือน ชุมชนหนองผา 7 ครัวเรือน  
ชุมชนพาดวารี  70 ครัวเรือน  จะส่งผลให้ชุมชนเกิดการแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบทัง้ เมืองและมีความัน่ คงในการอยูอ่ าศัย

 เตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อคน

ยากจนทีบ่ กุ รุกทีด่ นิ สาธารณะจังหวัดปทุมธานี “ปทุมธานี
โมเดล” มีการส�ำรวจข้อมูลผู้เดือดร้อนรายครัวเรือน และ

จับพิกัด GPS จ�ำนวน 9 ชุมชน 1,060 ครัวเรือน เปิดเวที
ประชาพิจารณ์เพื่อท�ำความเข้าใจกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
จ�ำนวน 364 ครัวเรือน ณ เทศบาลท่าโขลง อ�ำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี  และมีการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน 9 หน่วยงาน เพื่อสร้างเจตนารมณ์ร่วมกันในการ
ด�ำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อคนยากจน
ที่บุกรุกที่ดินสาธารณะจังหวัดปทุมธานี “ปทุมธานีโมเดล”
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2.2 แผนพัฒนาจังหวัด

การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาคประชาชน
ระดับจังหวัด โดยมีการก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน
และบางจังหวัดมีการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ดังนี้

 จังหวัดล�ำพูน มีประเด็นยุทธศาสตร์ในขับเคลื่อน คือ
(1) การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง (2) ประชาธิปไตยชุมชน
สู่การเมืองภาคพลเมืองที่เข้มแข็ง (3) พลเมืองล�ำพูนใสสะอาด
และ (4) วิถคี รูบากับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
โดยสภาองค์กรชุมชนจังหวัดล�ำพูนใช้ “วิถคี รูบาสูส่ ภาพลเมือง”
ซึง่ มีเป้าหมาย “ชุมชนท้องถิน่ มีความเข้มแข็งจัดการตนเองได้”
ภายใต้ความหลากหลายของวิถชี วี ติ ภูมปิ ญ
ั ญาและวัฒนธรรม
ของแต่ละท้องถิน่ ซึง่ ได้มกี ารวิเคราะห์ปญั หาครอบคลุมในทุกมิติ
ทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็นจุดอ่อน จุดแข็งของต�ำบล เพือ่ จัดท�ำแผนพัฒนา
ในพื้นที่ 46 ต�ำบล และผลักดันสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเกิด
ธรรมนูญ 3 ลุม่ น�ำ้ สูธ่ รรมนูญจังหวัด ได้แก่ ลุม่ น�ำ้ กวง ลุม่ น�ำ้ ทา
และลุ่มน�้ำลี้ พร้อมทั้งได้เกิดการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน

 เตรียมความพร้อมจัดท�ำแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ชุมชนริมคลอง มีการส�ำรวจข้อมูลชุมชนแออัดที่บุกรุกริม
คลองลาดพร้าว และคลองเปรมประชากร จ�ำนวน 66 ชุมชน
9,981 หลั ง คาเรื อ น โดยมี ก ารหารื อ และประชุ ม ร่ ว มกั บ
กรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้องเพื่อประสานความร่วมมือ
ในการด�ำเนินการ ซึง่ ได้มกี ารประสานสถาบันอุดมศึกษาจ�ำนวน
8 แห่ง ในการศึกษารูปแบบทีเ่ หมาะสมในการอาศัยอยูร่ มิ คลอง   ร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
พร้อมทั้งประชุมชี้แจงท�ำความเข้าใจกับชุมชน จัดตั้งกลุ่ม สาขาจังหวัดล�ำพูน (ปปช. จ.ล�ำพูน) ผลักดันให้เกิดแนวคิด
ออมทรัพย์และสหกรณ์
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การต่อต้านการคอรัปชั่นการทุจริตในชุมชน การเลือกตั้ง
เพื่อรองรับในสถานการณ์การปฏิรูป โดยใช้วิถีครูบา วิถีทาง
ธรรมชาติความเชื่อ-ความศรัทธาต่อ “ครูบา” มายึดเหนี่ยว
เพื่อเป็นตัวอย่างการต้านคอรัปชั่น และเป็นการสร้างให้คนมี
จิตส�ำนึกในการด�ำเนินชีวิตบนฐานของการพึ่งพาตนเอง และ
การยึดมั่น ในการท�ำคุณงามความดี สร้างให้เกิดแรงกระตุ้น
ในการมีส่วนร่วมในพลังการขับเคลื่อนงาน เพื่อการป้องกัน
การทุจริต ตามแนวทาง“ธรรมนูญครูบา สู่สภาพลเมือง เพื่อ
ล�ำพูนโปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น” ซึ่งได้มีการสนับสนุนงบประมาณ
ในการพัฒนาแกนน�ำชุมชนเรื่องความโปร่งใสทางการเมือง  
และสานพลังคนล�ำพูน โดยก�ำหนดเวที “มหกรรมชุมชนคน

ล�ำพูนสูก่ ารจัดการตนเอง” ร่วมกับภาคีสมัชชาสุขภาพจังหวัด
ล�ำพูน เพือ่ น�ำเสนอภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ของเครือข่ายสภาองค์กร

ชุมชนทีม่ กี ารรวมกลุม่ จากธรรมชาติของชุมชน ไม่วา่ จะเป็นวิถี
เกษตรกรรมยั่งยืน ความมั่นคงทางอาหาร ธนาคารเมล็ดพันธุ์
และวั ฒ นธรรมครู บ าสู ่ ก ารจั ด การตนเองของชาวลุ ่ ม น�้ ำ ลี้  
ลุ่มน�้ำกวง และลุ่มน�้ำทา มีเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด
ตั้งสภาองค์กรชุมชนของแต่ละลุ่มน�้ำให้ผู้เข้าร่วมได้ทราบถึง
สภาพแวดล้ อ มที่ ส ่ ง ผลให้ เ กิ ด การรวมตั ว ของชุ ม ชนตาม
สถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ และน�ำธรรมนูญลุ่มน�้ำน�ำเสนอ
ต่อผู้เข้ารับการคัดเลือกระดับจังหวัดเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัด
หรือทีเ่ รียกว่า สปช. เพือ่ น�ำปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ของลุม่ น�ำ้ เข้าสูก่ าร
ปฏิรูปประเทศต่อไป

 จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ประเด็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน
คือ (1) สภาองค์กรชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน
ประเด็น เชื่อมโยงและผลักดันระดับนโยบาย (2) พัฒนา

ยกระดั บ และขยายผลพื้ น ที่ ประเด็ น งาน/ศู น ย์ เรี ย นรู ้
(3) การจัดการน�้ำทั้งระบบอย่างยั่งยืน (4) ฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (5) พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชุม ชน ซึ่งมีประเด็นร่ว มของจังหวั ดในการขับเคลื่อน
“การจัดการน�้ำทั้งระบบของจังหวัดสุโขทัย” โดยใช้กลไกสภา
องค์กรชุมชนเป็นกลไกทีส่ ำ� คัญในการขับเคลือ่ นงานระดับพืน้ ที่
และมีประเด็นงานพัฒนาส�ำคัญ ได้แก่ การจัดสวัสดิการชุมชน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาระบบข้อมูล  

 จังหวัดชัยนาท จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ท้ อ งถิ่ น สู ่ ก ารจั ดการตนเอง จั ง หวั ดชั ย นาท ซึ่ ง มี ป ระเด็น
ยุทธศาสตร์ คือ (1) ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม
สภาองค์กรชุมชนต�ำบลทุกประเด็นงานให้เกิดความเข้มแข็ง
ทุกระดับ (2) พัฒนาศักยภาพผู้น�ำทุกระดับสู่ความเข้มแข็ง
(3) พัฒนาศักยภาพทีมงานความเข้าใจให้ถ่ายทอดและสื่อสาร
การขับเคลื่อนงานได้ (4) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และ (5) ยกระดับการพัฒนา
ผลั ก ดั น การเคลื่ อ นงานสภาองค์ ก รชุ ม ชนสู ่ จั ง หวั ด จั ด การ
ตนเอง ซึ่งได้มีการเชื่อมโยงและประสานแผนงานกับหน่วย
งานในระดับจังหวัดในการสนับสนุนแผนงานของขบวนองค์กร
ชุมชน ดังนี้
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ให้การสนับสนุนการ
พั ฒ นาแกนน� ำ เพื่ อ น� ำ สู ่ ป ระชาธิ ป ไตย (งบประมาณ
150,000 บาท) ซึ่งเป็นการพัฒนาขบวนชุมชนให้เท่า
ทันสถานการณ์การปฏิรูปประเทศจากฐานรากในระดับ
จังหวัด อ�ำเภอ และต�ำบล ก่อให้เกิดผูน้ ำ� ในขบวนเพิม่ ขึน้
แยกเป็น นักวิเคราะห์ (นักคิด คิดแผนยุทธศาสตร์
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คิดเชิงกลยุทธ์) นักรบ (น�ำแผนมาแปลงสู่การปฏิบัติเชิง
พื้นที่และเชิงประเด็นที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนด้วยการจัดการเชิงระบบ) นักปลุกระดม (จัดเวที
เชื่อมโยงกลุ่มคนให้ตื่นตัว) นักการฑูต (ผู้ประสานงาน
ที่เก่งและท�ำได้ดี) นักสื่อสาร (ประชาสัมพันธ์งานให้
คนภายนอกรู้)  จ�ำนวน 54 สภา ๆ ละ 2 คน จาก 5 นัก
รวมได้แกนน�ำเพิ่ม 540   คน ระดับอ�ำเภอ 8 อ�ำเภอ
5 นัก ๆ ละ 2 คน รวม 80 คน และระดับจังหวัด 5 นัก ๆ  
ละ 2 คน รวม 10 คน รวมผู้น�ำได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ผ่านการปฏิบัติ รวมจ�ำนวน 630 คน

วิถีวัฒนธรรมชุมชน (2) พัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่คนในชุมชน
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม (3) สนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่ดิน
ท�ำกินให้แก่คนจนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (4) พัฒนาระบบ
สวัสดิการชุมชนให้ครอบคลุมทุกด้านทุกระดับ (5) การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมและยั่งยืน (6)
ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และ (7)
สนับสนุนการพัฒนากลุม่ องค์กรชุมชนให้เข้มแข็งและพึง่ ตนเอง
ได้ โดยมีการเชือ่ มโยงประเด็นยุทธศาสตร์กบั แผนพัฒนาจังหวัด
และแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

- ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด  จังหวัดพังงา เกิดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (พังงา
		 ชั ย นาท เป็ น การเชื่ อ มโยงแผนการพั ฒ นาศั ก ยภาพ แห่งความสุข) โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ คือ (1) สนับสนุน

คณะกรรมการกองทุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนระดั บ อ� ำเภอ การเข้าถึงสวัสดิการและสิทธิชุมชนอย่างเป็นธรรม (2) พัฒนา
8 อ�ำเภอ โดยชุมชนบริหารจัดการงบประมาณและโครงการ ความร่วมมือสร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัย
ทีด่ นิ ท�ำกินและภัยพิบตั ิ (3) ประสานหน่วยงานและภาคี เชือ่ มโยง
 จังหวัดสระแก้ว มีประเด็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน ทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม
คือ (1) การกระจายอ�ำนาจให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง   และยั่งยืน และ (4) สร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
โดยใช้พื้นที่ชุมชนเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนด้วยสภา การเมืองภาคพลเมือง โดยมีการประสานความร่วมมือกับ
องค์กรชุมชนต�ำบล การสร้างและพัฒนาพลเมืองทุกระดับ หน่วยงานและภาคีพัฒนา เช่น การเชื่อมโยงแผนงานการ
สร้ า งพลั ง พลเมื อ งด้ ว ยสมั ช ชาพลเมื อ ง และขั บ เคลื่ อ น จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการ
การปฏิรูปประเทศ (2) สร้างความมั่นคงให้กับชุมชนท้องถิ่น ภั ย พิ บั ติ กั บ หน่ ว ยป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด
โดยการปกป้องแหล่งผลิตอาหาร สร้างเศรษฐกิจและทุน พังงา และบูรณาการแผนงานร่วมกับพัฒนาสังคมและความ
สัมมาชีพในชุมชน การจัดการแก้ไขปัญหาที่ดินท�ำกิน และ มั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ในการพัฒนากองทุนสวัสดิการ
ที่อยู่อาศัยในชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่ดี (3) การจัดการข้อมูล ต�ำบล และการพัฒนาศักยภาพแกนน�ำคนท�ำงานในการบริหาร
ทุกมิตเิ พือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน และ (4) ชุมชนท้องถิน่ มีความพร้อม จัดการที่ดี
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ได้มีการก�ำหนดแนวทาง
การเคลื่อนงานพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเกิดความ  จังหวัดปทุมธานี จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ร่วมมือระหว่างภาคีท้องถิ่นกับเครือข่ายองค์กรชุมชนในการ ท้องถิ่นเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดปทุมธานีสร้าง
จัดท�ำข้อมูลเพื่อการวางแผนระดับต�ำบลในพื้นที่ 18 ต�ำบล การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมุ่งสู่“ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง”  
ซึ่งมีกระบวนการส�ำรวจข้อมูลครัวเรือน จัดท�ำข้อมูลกลาง โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ คือ (1) ส่งเสริมการเชื่อมโยงกองทุน
ผังชุมชนทุกมิติ ภายใต้โครงการความร่วมมือพัฒนาฐานข้อมูล ระดับต�ำบลสูร่ ะดับจังหวัด  (2) การแก้ไขปัญหาทีอ่ ยูอ่ าศัยและ
และวางแผนแบบมีสว่ นร่วม "สร้างสระแก้วเมืองแห่งความสุข 4 ดี" ทีด่ นิ ท�ำกินชนบท  (3) การป้องกันรักษาพืน้ ทีภ่ าคเกษตรกรรม
(คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สิ่งแวดล้อมดี) ตามวิถีพอเพียง (4) การพัฒนาศักยภาพเยาวชนคนรุน่ ใหม่ และ (5) การพัฒนา
เพื่อให้หมู่บ้าน/ต�ำบลมีฐานข้อมูลในการจัดท�ำแผนพัฒนาสู่ ระบบข้อมูลและการสือ่ สาร/ประชาสัมพันธ์ โดยมีการทบทวน
การมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ตี ามวิถพี อเพียง คือการมีภมู คิ มุ้ กันต่อการ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อเชื่อมโยงกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในปี 2559 และมีเวทีสาธารณะในการ
เปลี่ยนแปลงแบบมีส่วนร่วม
เชื่อมโยงทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
 จังหวัดสตูล เกิดการพัฒนาแผนจังหวัดของขบวนชุมชน ในพื้นที่ ซึ่งได้มีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกของชุมชนริมคลอง
และพลเมืองในจังหวัด โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ คือ (1) และพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มีการลงนาม
สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนที่สอดคล้องกับทรัพยากรและ บันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 9 หน่วยงาน เพื่อสร้าง

57

58

รายงานประจำ�ปี 2558 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

เจตนารมณ์รว่ มกันในการด�ำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาทีอ่ ยู่
อาศัยเพื่อคนยากจนที่บุกรุกที่ดินสาธารณะจังหวัดปทุมธานี
“ปทุมธานีโมเดล” ตามแผนงานแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อ
รองรับนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาบุกรุกคลองตาม
มาตรการจัดระเบียบแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดและการก่อสร้าง
ทีอ่ ยูอ่ าศัยรุกล�ำ้ ล�ำคลองและการระบายน�ำ้

“กินอิม่ ”

อาหารปลอดภัย/ตลาดชุมชน (ตลาดเขียว) เกษตร
อินทรีย์ /ป่าสมุนไพร แหล่งน�ำ้ สะอาด  ปลูกผักสวนครัว

“นอนอุน่ ”

ชุมชนน่าอยู่สุขภาพแข็งแรง  มีความปลอดภัยดูแลคน
ทุกวัยไม่ทอดทิ้งกัน มีความรักสามัคคีช่วยเหลือกัน/
ประชาธิปไตยชุมชน

 จังหวัดสมุทรสงคราม จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์สกู่ ารจัดการ
ตนเองของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมี
“ทุนมี”
ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ (1) สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับ
กองทุนพัฒนาชุมชน การพัฒนาอาชีพ มีการออมทรัพย์  
แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งพัฒนาฟื้นฟู
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่า
และอนุรักษ์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน (2) เป็นแหล่งสร้างคุณค่า
“หนีล้ ด”
และมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลผลิตทางเกษตรและประมง สร้างห่วงโซ
พัฒนาอาชีพ ลดต้นทุนการผลิต ลดรายจ่ายครัวเรือน  
อุปทาน (Supply chain) รวมทัง้ สร้างและขยายโอกาสทางการ
ท�ำบัญชีครัวเรือน  ผลิตปุย๋ ใช้เอง ปุย๋ ชีวภาพ  ใช้กองทุน
ตลาดได้ (3) คุณภาพชีวติ ทีด่ ี มีคณ
ุ ธรรมน�ำความรูส้ กู่ ารด�ำรงชีวติ
ปลดหนี้นอกระบบ ท�ำทะเบียนครอบครัวต้นแบบการ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (4) สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
แก้หนี้
ของบุคลากร ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (5) สร้างและยกระดับคุณค่าเพิ่มให้กับผลผลิตและ ทั้งนี้ได้มีการเชื่อมโยงแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกับองค์การ
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของภาคพาณิชยกรรมที่เน้นธรรมาภิบาล บริหารส่วนจังหวัด ในการสนับสนุนงบประมาณขับเคลือ่ นงาน
และความรับผิดชอบต่อสังคม และ (6) สร้างความสมดุลระบบ ตามยุทธศาสตร์และแผนงานที่ก�ำหนด
นิเวศ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบการมีส่วนร่วม
 จังหวัดอุดรธานี เกิดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น ระยะ 3 ปี   (พ.ศ. 2558 - 2560) ภายใต้วิสัยทัศน์
 จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ เกิ ด การขั บ เคลื่ อ นแผนยุ ท ธศาสตร์ “อุดรธานีนครแห่งความสุข สู่การจัดการตนเอง” ซึ่งเป็น
จังหวัดสุรินทร์ “พลังพลเมืองสุรินทร์ จัดการตนเองสู่ความ ทิศทางร่วมในการขับเคลื่อนงานพัฒนาของชุมชนท้องถิ่นของ
อยูด่ มี สี ขุ กินอิม่ นอนอุน่ ทุนมี หนีล้ ด” และมีประเด็นยุทธศาสตร์ ขบวนองค์กรชุมชนและเชื่อมโยงบูรณาการความร่วมมือกับ
คือ (1) ส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัยอย่างเพียงพอและ หน่วยงานและภาคีพัฒนา โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญใน
การสร้างความภาคภูมใิ จในชุมชนท้องถิน่ (2) สร้างความอบอุน่ การขับเคลื่อน คือ  (1) การส่งเสริมระบบการผลิตแบบเกษตร
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและสุขภาพของครอบครัว (3) ยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้และ
พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมของชุมชนท้องถิ่น  และ (4) ลด สร้างความมั่นคงทางอาหาร  (2) การพัฒนาระบบการบริหาร
ค่าใช้จา่ ยและหนีส้ นิ ของครอบครัว  โดยมีการจัดท�ำแผนพัฒนา จัดการน�้ำ  ทั้งเพื่อการอุปโภค บริโภค และการท�ำการเกษตร  
คุณภาพชีวิตคนสุรินทร์ อยู่ดีมีสุข กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้ลด   (3) การฟืน้ ฟู อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิง่ แวดล้อม
ระดับต�ำบล อ�ำเภอ และจังหวัด 158 ต�ำบล 17 อ�ำเภอ มีพื้นที่ โดยชุมชนท้องถิ่น (4) การส่งเสริมการพัฒนาความเข้มแข็ง
รูปธรรมเรียนรูล้ กั ษณะเด่นทีแ่ ตกต่างกันตามบริบทพืน้ ที  ่ ซึง่ มี ของครอบครัวและชุมชน เพื่อป้องกันปัญหา และผลกระทบ
เนื้อหาส�ำคัญ คือ  
ทางสังคม  (5) การเสริมสร้างจิตส�ำนึกความเป็นพลเมือง และ
พัฒนาศักยภาพแกนน�ำขับเคลื่อนงานพัฒนา รวมถึงเยาวชน
คนรุ่นใหม่
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3. ข้อมูลสารสนเทศสู่องค์ความรู้
และการสื่อสาร
ชุมชนท้องถิ่นเป็นเจ้าของและใช้ข้อมูลในการท�ำงานพัฒนา  
สามารถจัดการความรูจ้ ากการปฏิบตั แิ ละความรูจ้ ากภายนอก
เป็นองค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่สามารถใช้ใน
การขยายผลงานพัฒนาที่ครอบคลุมกว้างขวางขึ้น ชุมชนท้อง
 จังหวัดยโสธร เป็นการขับเคลื่อนจังหวัดยโสธรสู่เมือง ถิ่นและภาคีพัฒนาสามารถเข้าถึง และเลือกใช้ความรู้และ
เกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิต  ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ยโสธรเมืองแห่ง เทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
วิถีอีสาน เกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่สากล” และมีประเด็น
3.1 ระบบข้อมูลและสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ คือ (1) สนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งของพืน้ ที่
ปฏิบัติการระดับต�ำบล (2) สนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็ง
 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดย
ขบวนองค์กรชุมชนระดับจังหวัด (3) ผลักดันแนวทางการ เชื่อมโยงกับระบบรายงานเชิงบริหาร เพื่อยกระดับการแสดง
พัฒนาโดยภาคประชาชน/ชุมชนท้องถิ่น และ (4) สนับสนุน ผลข้อมูลการด�ำเนินงานประเด็นการพัฒนา ในรูปแบบเชิงพืน้ ที่
การศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการสร้างกองทุน และเชิงพิกดั สามารถทับซ้อนกับฐานข้อมูลภูมศิ าสตร์อนื่ ๆ เช่น
้ พืน้ ทีป่ า่ การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เพือ่ สนับสนุนการ
เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัด พืน้ ทีแ่ หล่งน�ำ 
ยโสธรได้มีการน�ำแผนงานบางภารกิจของขบวนองค์กรชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และใช้แหล่งข้อมูลจากระบบ
จังหวัดยโสธรบรรจุเป็นแผนงาน/โครงการระยะ 3 ปี  (พ.ศ. 2557 - สารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร (EIS) แสดง
บนแผนที่ของ google
พ.ศ. 2560)
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รายงานประจำ�ปี 2558 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

 การพัฒนาระบบข้อมูลบูรณาการงานพื้นที่งานพัฒนา (Area Interop) โดย
บูรณาการข้อมูลสภาองค์กรชุมชน สวัสดิการชุมชน บ้านมั่งคง และที่ดินท�ำกิน
ทัง้ ด้านงานพัฒนาและงบประมาณ ส่งผลให้มรี ายงานการพัฒนาต�ำบล พร้อมทัง้ ได้มี
การอบรมพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ และกองเลขานุการจังหวัดและงานประเด็น 496 คน  
ส่งผลให้เจ้าหน้าทีแ่ ละแกนน�ำมีทกั ษะและศักยภาพในการพัฒาระบบข้อมูลน�ำสูก่ าร
ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยมีฐานข้อมูลรองรับการประโยชน์อย่างเป็นระบบบ
 การพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและตั ด สิ น ใจส� ำ หรั บ ผู ้ บ ริ ห าร
(Executive Information System : EIS) ต่อเนื่องและด�ำเนินการพัฒนาระบบ
รายงานเชิงพื้นที่ (GIS) โดยเชื่อมโยงกับระบบรายงานเชิงบริหาร เพื่อยกระดับการ
แสดงผลข้อมูลการด�ำเนินงานประเด็นการพัฒนาในรูปแบบเชิงพื้นที่และเชิงพิกัด
สามารถทับซ้อนกับฐานข้อมูลภูมิศาสตร์อื่นๆ เช่น พื้นที่แหล่งน�้ำ  พื้นที่ป่า การใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ เพือ่ สนับสนุนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเปรียบเทียบ และใช้แหล่งข้อมูล
นอกจากนี้ มีการถอดบทเรียนการ
จากระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร (EIS)  เพือ่ ให้เกิดความ
สะดวกในการใช้งาน มีผใู้ ช้งานรายงานต่างๆ มากขึน้   เพิม่ ขึน้ จากเดิมปี 2557 จ�ำนวน ปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีแ่ ละการบริหารจัดการ
โครงการ ซึ่ ง เกิ ด การพั ฒ นาเป็ น องค์
407 ครั้งต่อเดือน ปี 2558 เพิ่มเป็น 1,092 ต่อเดือน หรือ ร้อยละ 168.30
ความรู้ในการจัดการงานประเด็นต่างๆ  
 ประสานความร่วมมือร่วมกับส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ เช่น การแก้ปญั หาภัยพิบตั ิ การแก้ปญั หา
(องค์การมหาชน) ในเรือ่ งแผนทีแ่ ละฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS) ที่ ดิ น ท� ำ กิ น และที่ อ ยู ่ อ าศั ย ชนบท
ข้อบัญญัตติ ำ� บล และการยกระดับเครือข่าย
ในระดับชุมชน โดยเฉพาะเรื่องงานประเด็นที่ดินชนบท
องค์กรชุมชนจากอดีตสู่สังคมปัจจุบัน
รวมทั้งชุดองค์ความรู้พื้นที่รูปธรรม เช่น
สถาบันการเงินชุมชนต�ำบลวิหารแดง
ระบบข้อมูลชุมชนพื้นที่จัดการตนเองของเครือข่ายองค์กรชุมชน จ.สระแก้ว
จังหวัดสระบุรี กองทุนสวัสดิการชุมชน
โดยเกิดการความร่วมมือระหว่างภาคีทอ้ งถิน่ กับเครือข่ายองค์กรชุมชนในการ
ต�ำบลประดู่ยืน จังหวัดอุทัยธานี การ
จัดท�ำข้อมูลเพือ่ การวางแผนระดับต�ำบลในพืน้ ที่ 18 ต�ำบล ซึง่ มีกระบวนการ
จั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ท างทะเล
ส�ำรวจข้อมูลครัวเรือน จัดท�ำข้อมูลกลาง ผังชุมชนทุกมิติ ภายใต้โครงการ
การท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน และการพั ฒ นา
ความร่วมมือพัฒนาฐานข้อมูลและวางแผนแบบมีส่วนร่วมสร้างสระแก้ว
กองทุ น ชุ ม ชนของสภาองค์ ก รชุ ม ชน
เมืองแห่งความสุข 4 ดี (คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สิ่งแวดล้อมดี) วิถีพอเพียง
ตาบลตันหยงโป จ.สตูล การจัดการที่อยู่
เพื่อให้หมู่บ้าน/ต�ำบล มีฐานข้อมูลในการจัดท�ำแผนพัฒนาสู่การมีคุณภาพ
อาศัยของชุมชนในเทศบาลเมืองบางปู
ชีวติ ทีด่ ี ตามวิถพี อเพียง คือการมีภมู คิ มุ้ กันต่อการเปลีย่ นแปลงแบบมีสว่ นร่วม
อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เป็นต้น รวมถึงชุด
ความรู้การบริหารโครงการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยและทีด่ นิ
3.2 การจัดการความรู้
การพัฒนาชุดองค์ความรู้จากการกระบวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมการ ท�ำกิน จ�ำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย 1)
จัดกระบวนการถอดบทเรียนและองค์ความรู้ในประเด็นต่างๆ ในพื้นที่ ก่อให้เกิด บทเรียนโครงการแก้ไขปัญหาความเดือด
ชุดองค์ความรู้พื้นที่รูปธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนระดับต�ำบล 148 ร้อนด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยและทีด่ นิ ท�ำกิน และ
ชุดความรู้ ชุดความรู้การพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดของภาคประชาชน 11 ชุดความรู้ 2) โครงการยกระดับความรู้การพัฒนา
และชุดองค์ความรูร้ ปู ธรรม 15 กรณีในเนือ้ หาพลังองค์การชุมชนขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ ที่ยั่งยืนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในพื้นที่ 5
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ฐานราก เพื่อใช้เผยแพร่ในงานครบรอบ 15 ปีของสถาบันฯ   
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3.3 การสื่อสารประชาสัมพันธ์

การผลิตวิดที ศั น์ จ�ำนวน 13 เรือ่ ง เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชนกับอุดมการณ์
ให้อย่างมคุณค่ารับอย่างมีศกั ดิศ์ รี ปทุมธานีโมเดล เกาะยาวน้อยเมืองแห่งความสุข
น่านโมเดลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน โรงไฟฟ้า
ชีวมวล ทางออกที่ต้องเป็นธรรมต่อชุมชน และ สวัสดิการถ้วนหน้าสู่การพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนของคนพนม เป็นต้น รวมทัง้ การผลิตสือ่ สิง่ พิมพ์เพือ่ สือ่ สารสาธารณะ
3 เรื่อง ได้แก่ 1) รัฐธรรมนูญจะท�ำให้ประชาชนพลเมืองเปลี่ยนแปลงอย่างไร
2) สมัชชาพลเมืองคืออะไรและมีแนวทางอย่างไร และ 3) ชุมชนพลเมืองจะได้
อะไรจากรัฐธรรมนูญปี 2558 รวมถึงการสือ่ สารสูส่ าธารณะร่วมกับสถานีโทรทัศน์
Thai PBS ในการพัฒนาและด�ำเนินการประสานงานการผลิตรายการโทรทัศน์
ในการจัดเวที “เสียงประชาชนเปลีย่ นประเทศไทย” “จับตาเส้นทางปฏิรปู ” และ
“รายการนักข่าวพลเมือง” เพื่อสื่อสารเรื่องราวของขบวนองค์กรชุมชนท้องถิ่น
ผ่านกระบวนคิดและรูปธรรมชุมชนท้องถิน่ จัดการตนเองสูข่ อ้ เสนอต่อการปฏิรปู
ประเทศไทย และสื่อทีวีดิจิตอล ช่อง T News รวม 31 ตอน รวมถึงการน�ำเสนอ
ั น์”
บทความพื้นที่รูปธรรมผ่านวารสารเนชั่นสุดสัปดาห์ ในคอลัมภ์ “พลเมืองภิวฒ
ส่งผลให้งานของขบวนองค์กรชุมชนและรูปธรรมความส�ำเร็จของชุมชนท้องถิน่ ได้
รับการสือ่ สารสูส่ าธารณะ ก่อให้เกิดการรับรูแ้ ละขยายผลการพัฒนาชุมชนท้องถิน่
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4. คุณภาพคนและความเข้มแข็งของขบวนองค์กรชุมชน
เป็ น การวางรากฐานการพั ฒ นาชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ให้ มี ค วาม
เข้มแข็ง โดยการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของ
คนท� ำ งาน ครอบคลุ ม ทั้ ง บุ ค ลากร พอช. และผู ้ น�ำ ชุ ม ชน
ท้ อ งถิ่ น พร้ อ มทั้ ง เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถของขบวน
องค์ ก รชุ ม ชน ซึ่ ง เป็ น กลไกและแกนส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นา
ชุมชนท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และเท่าทันการเปลีย่ นแปลง

4.1 การพัฒนาผู้น�ำและคนในขบวนองค์กร
		 ชุมชน
			 1.) เวทีผู้น�ำชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ร่วมกับ

ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
โดยส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (ส�ำนัก 3) ในการจัดเวที
ผู ้ น� ำ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น จั ด การตนเอง เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้
ประสบการณ์จากพื้นที่รูปธรรมตามประเด็นงานต่างๆ และ
ข้อเสนอในการขับเคลื่อนงานในประเด็นงานส�ำคัญ ได้แก่
ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง การจัดที่ดินท�ำกิน สถาบันการ
เงินชุมชน  สิทธิพลเมือง  พลังงานชุมชน และระบบเศรษฐกิจ
ชุมชน โดยมีผแู้ ทนองค์กรชุมชนระดับพืน้ ที่ 11 ภาคๆ ละ 2 คน
ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตคิ วามเป็นผูน้ ำ� หรือคนรุน่ ใหม่ และเป็นทีย่ อมรับ  
สามารถเชื่อมโยงคน และงานในระดับภาคได้ รวมทั้งผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีการจัดเวทีทุกวันพุธที่สอง
ของทุกเดือนและได้มีการด�ำเนินงานในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา
จ�ำนวน 6 ครั้ง  มีผู้เข้าร่วมจ�ำนวนทั้งสิ้น 900 คน
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		 3.) ผูส้ อื่ ข่าวชุมชน เป็นการพัฒนาศักยภาพผูส้ อื่ ข่าว

ชุมชน 179 คน โดยมีการฝึกอบรมจัดท�ำ  วิดีโอสั้น “1 Clip
4 Chang” มีนักสื่อสารชุมชน/ผู้สื่อข่าวชุมชนเข้าร่วม จ�ำนวน
50 คน   การจัดการความรู้เพื่อการสื่อสาร (จับประเด็น,
ถอดบทเรียน) ผูเ้ ข้าร่วม 30 คน  และการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสาร
งานพัฒนาของสถาบันฯ และขบวนชุมชนในรูปแบบภาพ/ข่าว/
บทความ/รายการโทรทัศน์ และสือ่ ใหม่ (online) อย่างต่อเนือ่ ง
หลากหลาย ซึง่ ผูส้ อื่ ข่าวชุมชนสามารถท�ำการสือ่ สารในลักษณะ
ของการเขียนข่าว ส่งผลงานและได้รบั การเผยแพร่อย่างต่อเนือ่ ง
สม�่ำเสมอ 50 คน ปีละประมาณ 200 ข่าว/ปี ผ่านช่องทางสื่อ
			 2.) โครงการอบรมผู้น�ำ-น�ำการเปลี่ยนแปลง ของสถาบันฯ  และกระบวนการสือ่ สารระหว่างผูส้ อื่ ข่าวชุมชน
(Leadership for Change) ร่วมกับมูลนิธิสัมมาชีพ ผ่านสื่อออนไลน์ และสื่อสาธารณะ
(Right Livelihood Foundation) สถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งได้ด�ำเนินโครงการอบรมผู้น�ำ-น�ำการ
เปลี่ยนแปลง (Leadership for Change) รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6
รุ่นละ 120 คน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนขบวน
องค์กรชุมชน ผู้บริหารธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้แทน
หน่วยงานภาคี/เครือข่าย ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวคิ ด ด้ า นการบริ ห ารจั ด การกั บ ภาคเอกชน รวมทั้ ง
ภาคเอกชนได้เรียนรู้งานพัฒนาที่ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ก่อให้เกิด
การรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันสร้างเสริมเศรษฐกิจฐานรากต�ำบล
เกาะสาหร่าย  จังหวัดสตูล
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4.2 การพัฒนาศักยภาพแกนน�ำและขบวน
		 องค์กรชุมชนผ่านกิจกรรม/ประเด็นงาน
		 ต่างๆ ได้แก่
			 1.) สวัสดิการชุมชน
 พัฒนาคุณภาพแกนน�ำสวัสดิการชุมชน เกิดการ

สรุ ป ผลการด� ำ เนิ น งาน ทบทวนเป้ า หมาย ทบทวนกลไก
ทบทวนแผนงาน และกระบวนการ วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค
และวิเคราะห์หน่วยงานภาคี ในการขับเคลื่อนงานสวัสดิการ
ชุมชนในระดับจังหวัด และระดับภาค ท�ำให้แกนน�ำสามารถน�ำ
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสรุปบทเรียน ไปวางแผน และปรับใช้ในการ
ท�ำงานของกองทุนตนเองได้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ และได้
เรียนรูก้ ระบวนการอบรม การเสริมทักษะ เทคนิค เสริมแนวคิด
ในการท�ำงานในด้านต่างๆ เช่น หลักคิดสวัสดิการชุมชน หลักคิด
การบริหารจัดการทีด่ ี การบริหารข้อมูล การติดตามประเมินผล
เป็นต้น ซึ่งแกนน�ำที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพผ่านประเด็นงาน
ดังกล่าว จ�ำนวน 3,465 คน แยกเป็น ผูน้ ำ� นักยุทธศาสตร์ 125 คน
นักจัดการความรู้ 340 คน วิทยากรกระบวนการ 827 คน
นักปฏิบัติการด้านการจัดการ และข้อมูล 140 คน แกนน�ำ
รุ่นใหม่ 363 คน และบุคคลทั่วไป 1,670 คน

 พัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน 1,520
ต�ำบลใน 11 ภาค โดยมีการติดตามสอบทานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเกณฑ์คุณภาพ ประกอบด้วย มีคณะกรรมการบริหาร
กองทุนรับผิดชอบชัดเจน มีการจัดท�ำระบบบัญชี/การเงิน
กองทุน มีการจัดท�ำระบบข้อมูลของกองทุน ก�ำหนดระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ หรื อ กติ ก าของกลุ ่ ม จากการเห็ น พ้ อ งของสมาชิ ก
มีการจัดท�ำสรุปผลการด�ำเนินงานและรายงานต่อสมาชิก/
สาธารณะ มีการขยายฐานสมาชิกและครอบคลุมผู้ด้อยโอกาส
และเกิดการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จ�ำนวน 1,810
กองทุน โดยมีสมาชิกครบปีที่ได้รับการสมทบงบประมาณ
จ�ำนวน 1,614,305 คน งบประมาณรวม 499.50 ล้านบาท

			 2.) สภาองค์กรชุมชน
 พัฒนาแกนน�ำสภาองค์กรชุมชน มีการสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด อุดมการณ์ พ.ร.บ. สภาองค์กรชุมชน
รวมทั้งทักษะการท�ำงานในพื้นที่ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย
การวิเคราะห์สถานการณ์โลก ประเทศ พื้นที่ชุมชน จังหวัด
และสถานการณ์ขบวนองค์กรชุมชน และความรู้ความเข้าใจ
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บทบาทการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน ท�ำให้แกนน�ำเข้าใจ
สถานการณ์ วิธีการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม เกิดการเรียนรู้
เชิงปฎิบัติการ การสังเคราะห์ในสถานการณ์จริง รวมทั้งเกิด
ความรู้ความเข้าใจเจตนารมณ์ อุดมการณ์ ทักษะกระบวนการ
พัฒนากิจการสภาองค์กรชุมชนตัง้ แต่ระดับต�ำบล จังหวัด และ
ภาคในการขับเคลือ่ นกิจการสภาองค์กรชุมชนอย่างบูรณาการ
ซึ่งมีแกนน�ำเข้าร่วมการพัฒนา จ�ำนวน 822 คน  

 พัฒนาคุณภาพสภาองค์กรชุมชนต�ำบล มีการ
สร้างความเข้าใจกับพื้นที่ต�ำบลเพื่อจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน
ใหม่ ส่งผลให้เกิดการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนใหม่ 490 ต�ำบล
สมาชิก 7,092 องค์กร 13,755 คน และพัฒนาคุณภาพ
สภาองค์กรชุมชนต�ำบลที่จัดตั้งแล้ว 2,692 ต�ำบล และสอบ
ทานสถานะความคงอยูข่ องสภาองค์กรชุมชนต�ำบลทีจ่ ดั ตัง้ แล้ว
4,411 ต�ำบล พร้อมทั้งเกิดการประสานความร่วมมือระหว่าง
สภาองค์กรชุมชนกับสภาพัฒนาการเมือง เพื่อร่วมขับเคลื่อน
สมัชชาพลเมือง/สภาพลเมืองระดับจังหวัด  มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูแ้ ละก�ำหนดแนวทางการขับเคลือ่ นจังหวัดน�ำร่อง  จัดท�ำ
ข้อเสนอและแถลงการณ์รว่ มต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รวมถึง
ประสานความร่วมมือระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับกองทุน
สิง่ แวดล้อม ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาโครงการโดยสภาองค์กรชุมชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในระดับพืน้ ที่ อาทิ
เช่น จ.กาฬสินธุ์ จ.ปราจีนบุรี และอ่าว ก.ไก่ ใน 4 จังหวัด
เป็นต้น
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			 3.) ขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่

ผู้น�ำเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 7,784 คน โดยเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างขบวนองค์กรชุมชน ผู้น�ำชุมชนและภาคีพัฒนาจากการ
เข้าร่วมเวทีการปฎิรปู ประเทศ ก่อให้เกิดการตืน่ ตัวและรับรูส้ ถานการณ์การเปลีย่ นแปลง
ต่างๆ ทีจ่ ะส่งผลต่อชุมชนท้องถิน่ ท�ำให้ขบวนองค์กรชุมชนรูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลง
เกิดขึน้ พร้อมทัง้ ได้การพัฒนาศักยภาพขบวนองค์กรชุมชนระดับจังหวัดในการบริหาร
จัดการ เช่น การอบรมแกนน�ำขบวนจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบน
ทั้ง 8 จังหวัด จ�ำนวน 40 คนในการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน ซึ่งมีเนื้อหาส�ำคัญ
ในการวิเคราะห์ปัญหาความยากจน การวิเคราะห์เศรษฐกิจและทุนชุมชน และ
ฝึกปฏิบัติการในการจัดท�ำแผนพัฒนาเศรฐกิจและทุนชุมชนในพื้นที่ 10 ต�ำบล
การประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทในการพัฒนาแกนน�ำ
เพื่อน�ำไปสู่ประชาธิปไตย โดยมีผู้น�ำได้รับการพัฒนาศักยภาพ จ�ำนวน 630 คน  
ก่อให้เกิดผู้น�ำในขบวนเพิ่มขึ้น ซึ่งมีความรู้ความสามารถและทักษะที่หลากหลาย  
เช่น  นักวิเคราะห์ (นักคิดคิดแผนยุทธศาสตร์ คิดเชิงกลยุทธ์) นักรบ (น�ำแผนมาแปลง
สู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนด้วย
การจัดการเชิงระบบ) นักปลุกระดม (จัดเวทีเชื่อมโยงกลุ่มคนให้ตื่นตัว) นักการฑูต
(ผู้ปรานงานที่เก่งและท�ำได้ดี) และนักสื่อสาร (ประชาสัมพันธ์งานให้คนภายนอกรู้)

4.3 การพัฒนาบุคลากร พอช.
1.) พัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนงานและหัวหน้างานในการ
บริหารบุคลากรในหลักสูตร “HR for non HR” โดยมีผเู้ ข้าร่วม จ�ำนวน 52 คน  ส่งผล
ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความใจและทักษะในการบริหารบุคลากรเพิ่มขึ้นใน
การปฏิบัติ พร้อมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตร
4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร HR Non HR หลักสูตร Coaching and Feedback
และหลักสูตรผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พัฒนาและก�ำหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในปี 2559 นอกจากนี้มีผู้ปฏิบัติงาน
เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของหน่วยงานภายนอก จ�ำนวน 83 คน ซึง่ สามารถ
น�ำความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
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จากการแก้ปัญหาภัยพิบัติแผ่นดินไหว สู่การพัฒนา
กระบวนการท�ำงาน “ปฏิบัติการชุมชนแนวใหม่”
“ปฏิ บั ติ ก ารชุ ม ชนแนวใหม่ ” เป็ น ผลการขั บ เคลื่ อ นงานแก้ ไขปั ญ หาภั ย พิ บั ติ

แผ่นดินไหวใน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งมีต�ำบลที่ได้
รับความเสียหายจ�ำนวน 40 ต�ำบล พอช. ขบวนองค์กรชุมชน ภาคประชาสังคม
และภาคีต่างๆ ในจังหวัด จึงต้องแสวงหาแนวร่วมในการ “ลงแขก”ช่วยกันจัดการ
ปั ญ หาอย่ า งเร่ ง ด่ ว น ซึ่ ง ต่ อ มาได้ เกิ ดการด� ำ เนิ น งานที่ เ ป็ น รู ป ธรรมเด่นชัดและ
กระบวนการท�ำงานได้ถูกก�ำหนดเป็นเครื่องมือในการท�ำงานเรียกว่า “วาวีโมเดล”
เป็นต้นแบบในการขับเคลือ่ นงานแนวใหม่ทใี่ ช้เวลาระยะสัน้ ได้ผลงานตามเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้ ผลดังกล่าวได้เกิดการขยายผลรูปแบบการท�ำงานทั้งในพื้นที่ขบวน
จังหวัดและภาคอื่นๆ น�ำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่และ
เชิงประเด็นที่หลากหลาย ไม่ได้เฉพาะเพียงเรื่องการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติหรือการ
แก้ปัญหาเรื่องที่ดินท�ำกินเท่านั้น
2.) พัฒนาศักยภาพผูป้ ฏิบตั งิ าน
โดยการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานพัฒนาในบริบทพื้นที่ที่แตกต่างกัน
ของส�ำนักงานภาค/ส่วนงาน จ�ำนวน 6 ครัง้   
เช่น ส�ำนักงานภาคใต้กับส�ำนักงานภาค
เหนือตอนล่าง ส�ำนักงานภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนใต้รว่ มศึกษาดูงานส�ำนักงาน
ภาคใต้ตอนล่าง ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมเกิด
การพัฒนาตนเองจากการเรียนรู้พื้นที่
รูปธรรมต�ำบลจัดการตนเองในบริบททีม่ ี
ความแตกต่างกันของพืน้ ทีแ่ ละประเด็น
ต่างๆ เช่น สวัสดิการ สภาองค์กรชุมชน
ทีด่ นิ บ้านมัน่ คง รวมทัง้ มีการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ร่วมกันในหลักการ แนวคิดและ
ทัศนคติของการปฏิบตั กิ ารชุมชนแนวใหม่
ก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาคนท� ำ งานโดย
กระบวนการ “เรี ย นรู ้ ท ่ า มกลางการ
ปฏิบัติการ” (learning by doing) ซึ่ง
มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการเรียนรู้จ�ำนวน  
130 คน

น�ำมาสู่การแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ประเด็นงานทั้งหมดของ พอช. เพื่อจัด
รูปแบบการท�ำงานใหม่ของเจ้าหน้าทีภ่ ายใต้สภาวะข้อจ�ำกัดด้านอัตราก�ำลังคน
ภารกิจงานประเด็น พื้นที่ท�ำงานกว้าง/ปริมาณมาก ซึ่งส่งผลต่อเรื่องปัญหา
คุณภาพงาน ทักษะการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะ
ในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ปฏิบัติการของตนเอง ท�ำให้การท�ำงานเป็นแบบบริหาร
โครงการมากกว่าการท�ำงานบริหารเชิงขบวนและงานขาดคุณภาพ จึงได้มี
การออกแบบ “ปฏิบตั กิ ารชุมชนแนวใหม่” โดยมีหลักการและผลลัพธ์สำ� คัญที่
ต้องการให้เกิดขึน้ ภายใต้กระบวนการท�ำงาน“ปฏิบตั กิ ารชุมชนแนวใหม่” คือ
 กรณีเป็นงานเร่งด่วน เป็นงานที่ต้องทุ่มเททรัพยากร จะเปลี่ยนวิธีการ
ท�ำงานเป็นแบบทีมลงไปพร้อมกันในพื้นที่เดียว รวมทีมทั้งหมดทั้งทีม
ปฏิบตั กิ ารชุมชนและทีมสนับสนุน มีเป้าหมายทีช่ ดั เจนว่าจะลงไปเปลีย่ น
อะไร แต่ละคนจะมีภารกิจที่ชัดเจนว่าใครจะท�ำอะไร
 ทีมใหม่  ทกุ คนจะมีภารกิจมากขึน้ ระบบเดิม 1 คน 1 จังหวัด ทีผ่ า่ นมาต่างคน
ก็ตา่ งท�ำ  ลงระดับจังหวัด/พืน้ ทีน่ อ้ ยใช้ระยะเวลายาวนาน แต่แบบใหม่จะรวม
เป็นทีม ใช้ระยะเวลาสัน้ ลงปฏิบตั กิ ารถึงต�ำบล ท�ำงานทุกชิน้ ในคราวเดียว
บริหารโครงการและพัฒนาขบวน ทุกคนมีภารกิจหลัก ออกแบบก่อนลงพืน้ ที่
จากการท�ำงานก่อให้เกิดผล ดังนี้
 เกิดการออกแบบกระบวนการท�ำงานและจัดปรับทีมในการท�ำงาน
 เกิดการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ได้เป้าหมายชัดเจน งานเป็นรูปธรรม  
มีการสื่อสารเนื้องานและมีการจัดการความรู้ควบคู่กระบวนการท�ำงาน
 เป็นการเปลีย่ นวิธที ำ� งาน โดยใช้รปู แบบรวมทีม ทัง้ เจ้าหน้าทีท่ งั้ เก่าและใหม่
แกนน�ำขบวนจังหวัด ชาวบ้าน ทีล่ งมือปฏิบตั กิ ารด้วยกัน “learning by doing”
 เกิดการหมุนเวียนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่แต่ละภาค เช่น ภาคใต้ภาคตะวันออก เรียนรู้วิธีการท�ำงานกับทีมภาคเหนือ เป็นต้น
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5. พลังเครือข่ายภาคีพัฒนาขับเคลื่อนนโยบาย		
สาธารณะเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
เป็นการจัดความสัมพันธ์การท�ำงานร่วมระหว่างขบวนองค์กรชุมชน พอช. และ
ภาคีพัฒนาในการหนุนเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการผลักดันเชิงนโยบาย
สาธารณะ โดยมีรูปแบบความร่วมมือในลักษณะต่างๆ  ดังนี้

5.1 การพัฒนากลไกและพื้นที่รูปธรรมความร่วมมือ
			 1.) การบูรณาการแก้ปญ
ั หาทีด่ นิ ร่วมระหว่างหน่วยงานในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
แม่ฮ่องสอน ระหว่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ส�ำนักงาน

สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ โดยส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (ส�ำนัก 3)  
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดแม่ฮอ่ งสอนและผูแ้ ทนขบวนองค์กรชุมชน ผูแ้ ทนภาคประชาสังคม
ผู้แทนท้องที่ และผู้แทนท้องถิ่น เพื่อร่วมมือการปฏิบัติการระดับพื้นที่ ส่งผลให้เกิด
กลไก “คณะกรรมการอ�ำนวยการขับเคลื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอน” มีบทบาทหน้าที่
ในการก�ำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์การท�ำงาน อ�ำนวยการ ควบคุม ก�ำกับ ดูแล
การขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนน่าอยู่ ตลอดจนติดตามประเมินผล
การด�ำเนินการขับเคลือ่ นการพัฒนา พร้อมทัง้ ได้มบี นั ทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
การขับเคลื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่าอยู่ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อน
ระบบการจัดการจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่าอยู่ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งและเป็นฐาน
ในการพัฒนา โดยภายใต้คณะกรรมการชุดดังกล่าวน�ำไปสู่การจัดกลไกคณะท�ำงาน
ขับเคลื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่าอยู่จ�ำนวน 4 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะท�ำงาน

ด้ า นการจั ด การที่ ดิ น เพื่ อ ความมั่ น คง
ทางอาหารและอาชีพ 2) คณะท�ำงาน
ด้านการป้องกันสุขภาพจากปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน 3) คณะ
ท� ำ งานด้ า นการเพิ่ ม พื้ น ที่ ป ่ า เพื่ อ การ
เสริมสร้างสุขภาวะชุมชน และ 4) คณะ
ท�ำงานด้านการแก้ไขปัญหาขยะแบบ
บูรณาการ เกิดการจัดท�ำข้อมูลระดับ
ต�ำบล จ�ำนวน 5 พื้นที่ ได้แก่ 1) ต�ำบล
ห้วยปูลิง อ�ำเภอเมือง 2) ต�ำบลปางหมู
อ�ำเภอเมือง 3) ต�ำบลแม่ฮ  ี้ อ�ำเภอปาย 4)
ต�ำบลแม่ก  ิ๊ อ�ำเภอขุมยวม และ 5) ต�ำบล
ท่าผาปุ้ม อ�ำเภอแม่ลาน้อย เพื่อน�ำไป
ใช้ประโยชน์ในวางแผนการจัดการที่ดิน
และทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ ที่จะ
น�ำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหาร
อย่างยั่งยืน  รวมถึงมีการจัดเวทีสัมมนา
การจั ด การที่ ดิ น เพื่ อ ความมั่ น คงทาง
อาหารและอาชีพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เพื่อเป็นการเผยแพร่และขยายผลให้กับ
พื้นที่อื่นต่อไป

บทบาท พอช. ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่าอยู่
(การสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการแก้ไขปัญหาที่ดินท�ำกินและที่อยู่อาศัย)
ภายใต้แนวคิดว่าจะท�ำอย่างไรจะให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการที่ดินได้อย่าง
เป็นธรรมยั่งยืน และมั่นคงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ทัง้ นีก้ ารจัดการทีด่ นิ ทัง้ ระบบจะน�ำไปสูก่ ารแก้ไขปัญหา
ลดการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่ม โดยต้องมีการวางแนวทาง
ไม่ให้เกิดความเหลือ่ มล�ำ้ ของทีด่ นิ และยึดวิถชี วี ติ ของ
ชาวบ้านเป็นตัวตั้ง ลดการบุกรุกป่า ท�ำแนวเขตป่า

อนุรักษ์/ป่าสงวน/อุทยานฯ ให้มีความชัดเจน มีระบบ
การจัดการทีท่ ำ� ให้เกิดความมัน่ คง มีฐานข้อมูลทีส่ ามารถ
น�ำไปวิเคราะห์/วางแผน/พัฒนาพื้นที่ในต�ำบล โดย
ประชาชนต้องก�ำหนดขอบเขตร่วมกัน มีการเข้าถึง
ระบบข้อมูล/กฎหมาย/กฎกติกาชุมชน รวมทัง้ หน่วยงาน
ร่วมกันหาทางออก อีกทั้งมีแผนพัฒนาต�ำบลด้านการ

จัดการทีด่ นิ และทรัพยากรในต�ำบลนัน้ ๆ และสนับสนุน
การรั บ รองข้ อ มู ล ร่ ว มกั บ ชุ ม ชน ซึ่ ง จะเป็ น ตั ว ชี้ วั ด
คือ ความเชื่อและความคิดของคนแม่ฮ่องสอน ที่ว่า
“คนแม่ฮอ่ งสอนจัดการตนเองได้” โดยการด�ำเนินงาน
ที่ ผ ่ า นมาก่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจในการจั ด การที่ ดิ น
แนวใหม่ในพื้นที่ 30 ต�ำบล เกิดการจัดท�ำข้อมูลที่ดิน
ใน 22 ต�ำบล ซึง่ ได้มกี ารรวบรวมข้อมูลทีด่ นิ เพือ่ เสนอ
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ�ำนวน 6 ต�ำบล
และเกิดการประกาศข้อบัญญัติต�ำบลในพื้นที่ต�ำาบล
ท่าผาปุ้ม    
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			 2.) การส่งเสริมการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน รัฐบาล ภาคเอกชน และสังคมตระหนักถึงคุณค่าของแนวคิด
สูก่ ารพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างบูรณาการ ระหว่างเครือข่าย เรื่อง “คุณภาพชีวิตปฏิทินแห่งความหวัง : จากครรภ์มารดา

สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน วิ ท ยาลั ย พั ฒ นศาสตร์ ป๋ ว ย อึ๊ ง ภากรณ์    ถึงเชิงตะกอน” และน�ำไปสู่การพัฒนานโยบาย ระบบปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ การด้านสวัสดิการให้ประชาชนและชุมชนเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง
มหาชน)  ศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน)  โดยได้เริม่ โครงการ เหมาะสม
มอบรางวัลองค์กรสวัสดิการชุมชน :  ผู้สรรค์สร้างความมั่นคง
ของมนุษย์ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย  อึ๊งภากรณ์  

“คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึง
เชิงตะกอน” โดยการมอบรางวัลมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่อง

เชิดชูกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ด�ำเนินงานช่วยเหลือ ดูแล
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างโดดเด่นในด้านต่างๆ เสริม
สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและกองทุนสวัสดิการในพืน้ ที   ่
ซึง่ เป็นการเสริมกระบวนเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาคุณภาพของบริการ
และขยายผลกองทุนให้เกิดขึน้ ครอบคลุมทัว่ ประเทศ กระตุน้ ให้
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รายงานประจ�ำปี พอช. 2558

			 3.) การพัฒนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่าง

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน
น�ำองค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวตกรรมมาใช้ในการแก้ไขปัญหา
ของชุมชน พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้เกิดสังคมที่มีคุณภาพ พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยด�ำเนินการน�ำร่อง
ในพื้นที่อ�ำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีบทเรียนการบริหารจัดการน�้ำเป็นพื้นที่
ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกสภาองค์กรชุมชนขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นต่อไป

			 4.) การขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะ ร่วมกับส�ำนักงานสุขภาพแห่งชาติ “สานพลังปัญญาและภาคี สร้างวิถี

(สช.) ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ซึง่ มีบทบาทสนับสนุนวางแผน
การจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2559 ก�ำหนดแนวทางการพัฒนา
และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ในประเด็นส�ำคัญ คือ “ส่วนร่วมภาคพลเมือง”
โดยมีกลไกการขับเคลื่อน ประกอบด้วย (1) คณะอนุกรรมการประสานการพัฒนา
นโยบายสาธารณะกับพื้นที่และภาคียุทธศาสตร์ มีบทบาทประสานการพัฒนา
นโยบายสาธารณะกับพื้นที่และภาคียุทธศาสตร์ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพด้านรูปแบบและกระบวนการที่หลากหลาย (2)
คณะท�ำงานการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์รวมแห่งชาติว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน
มีบทบาทประสานการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
“แผนยุทธศาสตร์รว่ มแห่งชาติ ว่าด้วยสุขภาวะชุมชน” ภายใต้แนวคิดหลัก (Theme)

สุขภาวะไทย” โดยมีระเบียบวาระการ

ประชุ ม สมั ช ชาสุ ข ภาพครั้ ง นี้ จ� ำ นวน
4 วาระ ได้ แ ก่ (1) วิ ก ฤติ ก ารณ์ เชื้ อ
แบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหา
แบบบู ร ณาการ (2) สุ ข ภาวะชาวนา
3) สุขภาวะเมืองใหญ่ : การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพเขตเมืองอย่างมีส่วนร่วม
และ 4) นโยบายการลดบริโภคเกลือ
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5.2 การเชื่อมโยงงานปฏิรูประเทศไทย
			 1.) เชือ่ มโยงภาคีภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลือ่ น
งานปฏิรูปประเทศไทย ภายใต้โครงการ “ยกระดับการ
ขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่การปฏิรูปประเทศ
จากฐานล่าง” ทั้ง 5 ภาค เพื่อน�ำมาสู่การจัดท�ำข้อเสนอและ

ขับเคลื่อนการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ซึ่งได้มีการ
เชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชน ประชาสังคม องค์กรภาคธุรกิจ
กว่า 30 องค์กร ในการขับเคลือ่ นการปฏิรปู ร่วมกันในนามของ
“สภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป (สชป.)” มีการจัดท�ำข้อเสนอ
ภาคประชาชนบรรจุในรัฐธรรมนูญ การเสนอแก้ไขกฎหมาย
การยุ ติ ป ั ญ หาเร่ ง ด่ ว น พร้ อ มทั้ ง เป็ น เครื อ ข่ า ยขั บ เคลื่ อ น
การปฏิรูปภาคประชาชน ตลอดจนสนับสนุนการขับเคลื่อน
เครื อ ข่ า ยองค์ ก รชุ ม ชนและประชาสั ง คมเพื่ อ การปฏิ รู ป
(คชสป.) ในการยกระดับการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นจัดการ
ตนเองสูก่ ารปฏิรปู ประเทศจากฐานล่าง ซึง่ เป็นการรวมตัวของ
ขบวนองค์กรชุมชนประเด็นงานต่างๆ ร่วมกับภาคประชาสังคม

พอช.
มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง
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			 2.) เวที “ปฏิรปู สังคม ให้ชมุ ชน
เข้มแข็ง” ในการประชุมสภาปฏิรปู แห่งชาติ

(สปช.) โดยคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม
ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส ได้มีการเชื่อมโยงองค์กร
ต่างๆ ในการร่วมจัด เวที "สานพลังปฏิรปู สังคม
ใช้ชมุ ชนเข้มแข็ง" ประกอบด้วย กรรมาธิการ
ปฏิรูปด้านสังคมฯ รัฐสภา มูลนิธิสัมมาชีพ
ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(สช.) ส�ำนักงานประสานการพัฒนาสังคม
สุขภาวะ (สปพส.) เครือข่ายองค์กรชุมชน
และภาคประชาสังคมเพือ่ การปฎิรปู (คชสป.)
และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
ก่อให้เกิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง
ทิศทาง ระบบ และโครงสร้างการปฏิรปู   โดย
เฉพาะด้านสังคมร่วมกับผู้แทนหน่วยงาน
และองค์กรภาคีตา่ งๆ และเป็นการเปิดพืน้ ที่
ร่วมระหว่างภาคประชาชนในการมีสว่ น ร่วม
ขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสังคมและชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรม
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			3). เวทีรว่ มกับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

และคณะอนุกรรมาธิการการมีสว่ นร่วมและรับฟังความคิด
เห็นของประชาชน ในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

ได้ แ ก่ (1) เวที “ข้ อ เสนอภาคประชาชนต่ อ การปฎิ รู ป
ประเทศไทย” ใน 4 ภาค เป็นการสร้างกระบวนการการมี
ส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนต่อการปฏิรูป
ประเทศไทย เพื่อเสนอข้อเสนอภาคประชาชนต่อการปฎิรูป
ประเทศไทย ภายใต้ แ นวคิ ด ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น จั ด การตนเอง
(2) เวที “สานพลังร่วมสร้างสมัชชาพลเมือง” มีการน�ำเสนอ
พืน้ ทีร่ ปู ธรรมจัดการตนเอง และรับฟังความคิดเห็นของขบวน
องค์กรชุมชนและองค์กรที่ด�ำเนินงานด้านสมัชชาพลเมือง
โดยรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ได้น�ำมาสรุปวิเคราะห์
ในประเด็นต่างๆ เพือ่ สรุปแนวทางต่อคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญในการด�ำเนินการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สมัชชาพลเมืองต่อไป

5.3 การประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ

			 2.) คณะศึกษาดูงานต่างประเทศ ซึ่งในช่วงที่

ผ่านมาได้มีคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศเยี่ยมชม
และศึกษาการด�ำเนินงานโครงการบ้านมั่นคง จ�ำนวน
2 คณะ คือ รัฐมนตรีอาวุโสกระทรวงที่ดิน พัฒนาเมือง
และการก่อสร้างของประเทศกัมพูชา และคณะรัฐมนตรี
กระทรวงที่อยู่อาศัยและพัฒนาเมืองของมองโกเลีย

			 3.) สัมมนาพลังเครือข่ายทีอ่ ยูอ่ าศัยคนจนเมือง
ภูมภิ าคเอเชีย เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายคนจนเมืองใน

			 1.) งานวันทีอ่ ยูอ่ าศัยโลก (Word Habitat Day)
โดยร่วมกับ UNHABITAT และ UNESCAP ซึ่งมีผู้แทนจาก
หน่วยงานระหว่างประเทศ ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนชุมชนและ
ภาคีพัฒนาเข้าร่วม

การพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน โดยมีผแู้ ทนประเทศต่าง ๆ เข้าร่วม 165 เมือง
จาก 18 ประเทศ ประกอบไปด้วย มองโกเลีย อินโดนีเซีย
เนปาล มาเลเซีย เกาหลี ศรีลังกา บังคลาเทศ เวียดนาม
อินเดีย ฟิลิปปินส์ สปป.ลาว จีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย พม่า
ปากีสถาน และกัมพูชา
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			 4.) ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
 การแลกเปลี่ยนและสร้างความเข้าใจ “พื้นที่เขต
ของประเทศญีป่ นุ่ Kyoto University  โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ระดับนโยบาย เป็นการวิเคราะห์

นักศึกษา และเจ้าหน้าทีส่ ถาบันฯ ได้มโี อกาสแลกเปลีย่ น โอกาสหรือภัยคุกคามต่อชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง มีผู้
เรียนรูง้ านพัฒนาชุมชนระหว่างกัน ทัง้ นี้ Kyoto University เข้าร่วม 120 คน ประกอบด้วย ผูแ้ ทนองค์กรชุมชน นักวิชาการ
ได้ส่งนักศึกษามาฝึกงานกับสถาบันฯ  เป็นเวลา 1 เดือน ผู้แทนภาคประชาสังคมจากพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 12 พื้นที่

6. ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นสู่		
ประชาคมอาเซียน
เป็นการสร้างความรูค้ วามเข้าใจและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ให้กบั ชุมชนท้องถิน่ เพือ่ เตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง โดยให้ความส�ำคัญกับมิติด้านสังคมและวัฒนธรรม
ในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ในปี 2558 เป็นการเตรียมความ
พร้อมชุมชน โดยเฉพาะพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีผลการ
ด�ำเนินงาน ดังนี้

การสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้กบั ชุมชนท้องถิน่ ส่งผล

ให้ขบวนองค์กรชุมชนเกิดการเรียนรู้สถานการณ์สังคมโลกที่
จะส่งผลกระทบต่อชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ เพื่อเตรียม
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ เช่น การเตรียม
ชุมชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน การเปิดการค้า
เสรีเขตชายแดน การเปิดเส้นทางคมนาคม ซึง่ ได้มกี ระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งในระดับส่วนกลาง ภาคและจังหวัด ดังนี้

โดยมีการให้ความรูเ้ กีย่ วกับสถานการณ์เชิงนโยบาย กลไกและ
เครื่องมือที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานและนักวิชาการ ก่อให้เกิด
การวิเคราะห์ผลกระทบเชิงพืน้ ทีด่ า้ นนโยบาย การเตรียมความ
พร้อมและการปรับตัวของชุมชนท้องถิน่ และเกิดเครือข่ายกลุม่
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

 การสร้างความเข้าใจพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน ซึ่งได้มีการ
วิเคราะห์สถานการณ์ นโยบาย “พืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษ” โอกาส
หรือภัยคุกคามต่อชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองใน 3 จังหวัด
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน คือ จังหวัดมุกดาหาร  
นครพนม  และหนองคาย ก่อให้เกิดการรับรูเ้ ท่าทันสถานการณ์
การพัฒนาประเทศ การปฏิรูปประเทศ บทเรียนสิทธิชุมชน
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่กระทบต่อวิถี
ชีวติ ของขบวนองค์กรชุมชน และเกิดการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ าร
เชิงรุกของพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึง่ มีการก�ำหนดทิศทางการ
พัฒนาร่วมขบวนองค์กรชุมชน โดยมีพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะที่ 1 คือ จังหวัดมุกดาหาร 11
ต�ำบล ระยะที่ 2 คือ จังหวัดหนองคาย 13 ต�ำบล  และจังหวัด
นครพนม 13 ต�ำบล

CODI • Annual Report 2015

 การวิเคราะห์สถานการณ์เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด
จังหวัดตาก โดยมีการก�ำหนดแนวทางการขับเคลือ่ นและกลไก
การท�ำงาน ซึ่งได้มีข้อสรุปประเด็นร่วมในการขับเคลื่อนใน
4 เรื่อง คือ (1) แรงงาน (2) การแย่งชิงทรัพยากร (3) การจัด
zoning พื้นที่ และ (4) การจัดระบบผังเมืองและแผนงาน
ส�ำคัญจากนโยบายรัฐ พร้อมทัง้ ก�ำหนดแนวทางการขับเคลือ่ น
ประกอบด้วย การจัดกลไกการท�ำงาน จัดท�ำข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง จัดสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
พัฒนาการเชื่อมโยงในเชิงนโยบาย

7. การบริหารจัดการองค์กร
สู่ธรรมาภิบาล
มุง่ เน้นการวางรากฐานการพัฒนาให้เติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและ
ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งในส่วนขององค์กร พอช. และองค์กร
ชุมชนในทุกระดับ ซึ่งเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการพัฒนาองค์กร
 การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งราย และชุมชนให้เกิดความน่าเชื่อถือและยอมรับการด�ำเนินงาน
เป็นการวิเคราะห์ “เขตเศรษฐกิจพิเศษ : โอกาสและความ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส  และสามารถตรวจ
ท้าทาย” ข้อมูลการพัฒนาจังหวัดเชียงราย  มุมมองคนเชียงราย สอบได้ โดยในปี 2558 มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
ต่อข้อมูล “โอกาสและความท้าทายของการพัฒนาเชียงราย”
7.1 การปรับระบบและโครงสร้างการ		
และทิศทางการพัฒนาจังหวัดเชียงราย ได้แก่ การพัฒนาข้อมูลร่วม
ประกอบด้วย ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน-ภูมิปัญญา–องค์ความรู้ 		 บริหารองค์กร
ข้ อ มู ล ทั้ ง หมดที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยเริ่ ม จากข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู ่ แ ล้ ว  
ประมวลผลและก�ำหนดเครือ่ งมือในการจัดการรองรับผลกระทบ 			 1.) ปรั บ ระบบการท� ำ งานและจั ด ที ม ท� ำ งาน
การคืนข้อมูลให้กบั ท้องถิน่ และก�ำหนดแผนงานในการขับเคลือ่ น ส่วนกลาง 4 ส�ำนักในกลุม่ งานยุทธศาสตร์ คือ ส�ำนักสนับสนุน
โดยใช้ขอ้ มูลในการก�ำหนดแผนจัดการปัญหา เครือ่ งมือในการ ขบวนองค์กรชุมชน ส�ำนักสนับสนุนสภาองค์กรชุมชน ส�ำนัก
จัดเก็บที่ทันสมัย มีความรวดเร็ว พัฒนาทีมจัดเก็บที่มาจาก สื่ อ สารการพั ฒ นาและส� ำ นั ก พั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ ฯ ในการ
หมู่บ้าน-ต�ำบล การจัดกลไก ก่อให้เกิดแผนในการปฏิบัติการ สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่รูปธรรมและถอดองค์ความรู้พื้นที่
ร่วมระหว่างคณะท�ำงานเครือข่ายประชาสังคม จังหวัดเชียงราย รูปธรรมระดับต�ำบลและจังหวัดของแต่ละภาคทั้ง 5 ภาคใหญ่
ว่ า ด้ ว ย...แนวทางการขั บ เคลื่ อ นงานพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ พิ เ ศษ พร้ อ มทั้ ง จั ดที ม ท� ำ งานในส่ ว นของส� ำ นั ก การเงิ น และบัญ ชี
3 อ�ำเภอ 21 ต�ำบล ในการวางแผนพัฒนาระบบข้อมูลจังหวัด เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานด้านการเงินของส�ำนักงานภาค  
เชียงราย และข้อมูลด้านเศรษฐกิจพิเศษ ซึง่ เป็นการด�ำเนินงาน ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระงานของส�ำนักงานภาคและเกิดการ
ร่วมกับภาคี ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มหาวิทยาลัย ท�ำงานร่วมระหว่างส่วนกลางกับส�ำนักงานภาค
แม่ฟา้ หลวง เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน เครือข่ายประชาสังคม  
มูลนิธนิ โยบายสุขภาวะ (มนส.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

75

76

รายงานประจำ�ปี 2558 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

		 2.) เพิม่ ภารกิจงานสนับสนุนความร่วมมือภาคีพฒ
ั นา
และประชาสังคมในส�ำนักผูอ้ ำ� นวยการ อันเป็นภารกิจงานส�ำคัญ
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันฯ และสอดรับกับนโยบาย
ของคณะกรรมการสถาบันฯ ด้านการผนึกพลังเครือข่ายภาคีพฒั นา
ในการขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะเพือ่ การพัฒนาชุมชนท้องถิน่
โดยมีบทบาทในการสนับสนุนการประสานงานกับหน่วยงาน
ระดับนโยบายหน่วยงานภาคีและภาคประชาสังคม ตลอดจน
เชื่อมโยงงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกับการปฏิรูปประเทศไทย

			 3.) ปรับโครงสร้างการบริหารองค์กร ให้มีความ

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการแก้ไข
ปัญหาที่อยู่อาศัย ชุมชนแออัด ชุมชนบุกรุก ชุมชนริมคลอง
ตามโครงการบ้านมั่นคง โดยให้มีหน่วยปฏิบัติการบ้านมั่นคง
และที่ดินระดับภาค 5 ภาคใหญ่ ที่มีความช�ำนาญเฉพาะด้าน
รับผิดชอบการด�ำเนินงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการ
บ้านมั่นคงและงานแก้ไขปัญหาที่ดินและที่ท�ำกินในชนบท   

เพิ่มภารกิจศูนย์ปฏิบัติการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(ศปก.พอช.) ในส�ำนักผู้อ�ำนวยการ ซึ่งเป็นภารกิจส�ำคัญตาม

นโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ โดยมีบทบาทในการประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ (ศปก.พม.) การพัฒนาระบบประชุม
ทางไกล ศปก.พอช. รวมถึงการจัดท�ำระบบข้อมูลสนับสนุนการ
ประสานงานกับหน่วยงานนโยบาย

7.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล
			 1.) แต่งตัง้ คณะท�ำงานพัฒนาบุคลากร เพือ่ ด�ำเนินการ
ตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลในระยะ 3 ปี (พ.ศ.2558 2560) ซึง่ คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร ได้เสนอ
ให้คณะกรรมการสถาบันฯ ได้มีมติเห็นชอบ

			 2.) พัฒนาผูบ้ ริหารระดับหัวหน้าส่วนงาน หลักสูตร

“Coaching and Feedback Session for Managerial
Level” ด�ำเนินการโดย Academic Services and Special
Unit Mahidol University International College โดยมี
ผู้เข้ารับการอบรม จ�ำนวน 20 คน ส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรม
เกิดการพัฒนาตนเอง มีความเข้าใจกระบวนการ Coaching
และ Feedback สามารถน�ำความรูม้ าปรับใช้ในการปฏิบตั งิ าน
			3.) แต่งตัง้ คณะท�ำงานพัฒนาระบบความก้าวหน้า
สายอาชีพ เพื่อทบทวนหลักเกณฑ์การเลื่อนต�ำแหน่ง และ
ศึกษาแนวทางความก้าวหน้าของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เพื่อมาปรับใช้ใน พอช.
			4.) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(NIDA) จัดท�ำโครงการพัฒนาระบบบริหารบุคคล ระยะที่ 2
โดยได้มีการปรับโครงสร้างเงินเดือนใหม่ ปรับอัตราเงินเดือน
แลกรับ เพิ่มค่าครองชีพ เงินเพิ่มพิเศษเฉพาะต�ำแหน่งและค่า
รับรองประจ�ำต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยการ
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5.) แต่งตัง้ คณะท�ำงานพัฒนาอัตลักษณ์ภาพลักษณ์ คือ “เคารพ ศรัทธา ตรงเวลา พัฒนาองค์กร” มาใช้รณรงค์ใน

องค์กร เกิดการพัฒนาภาพลักษณ์สกู่ ารสร้างวัฒนธรรมองค์กร   เรื่องยิ้มแย้ม ทักทาย ยกมือไหว้ เคารพผู้ใหญ่ และบุคลิกภาพ

ในช่วงหนึง่ ปีทผี่ า่ นมา สถาบันฯ มีแนวทางด�ำเนินงานในการสร้าง
ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์องค์กรหลายรูปแบบ และน�ำแนวทาง
ไปสูก่ ารปฏิบตั โิ ดยการน�ำ 8 บุคลิกของคน พอช. (Brand Positioning) ทัง้ บุคลิกภาพเชิงเหตุผลและเชิงอารมณ์  ประกอบด้วย
		
		
		
		
		
		
		
		

 ศรัทธาต่อชุมชน
 มีคุณธรรม/ความซื่อสัตย์
 มืออาชีพ
 เรียนรู้และพัฒนา
 จิตสาธารณะ
 ยอมรับความเห็นต่าง
 มนุษยสัมพันธ์ดี
 มองโลกในแง่บวก

น�ำมาสู่การจัดท�ำโครงการประกวด “คิดได้คิดโดน” ให้ทั้ง
ผู้ปฏิบัติงาน ขบวนองค์กรชุมชน และบุคคลภายนอก ร่วมส่ง
ผลงานเข้าประกวด จนเกิดกระบวนการสือ่ สารและรณรงค์รว่ ม
กันของผู้ปฏิบัติงานในหลายรูปแบบ  อาทิ  ค�ำขวัญ คน พอช.

ด้านการท�ำงานอย่างมืออาชีพ มาใช้รณรงค์ในเรือ่ งตรงต่อเวลา
และสโลแกนของ พอช. คือ “พอช. มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง”
ที่สะท้อนเป้าหมายการท�ำงานของ พอช. และน�ำมาสู่การ
สื่อสารทั้งภายในและสาธารณะชนต่อไป

7.3 การบริหารโครงการ

การพัฒนากลไกและระบบการบริหารโครงการ โดยมีการ
ทบทวน ก� ำ หนดมาตรการและพั ฒ นาระบบการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณโครงการอย่างต่อเนื่อง  ดังนี้
 แต่งตั้งคณะท�ำงานเฉพาะกิจโครงการบ้านมั่นคงและ
ที่ดินท�ำกินชนบท เพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการแผนการ
เบิกจ่ายงบประมาณโครงการบ้านมัน่ คงและทีด่ นิ ท�ำกินชนบท
 ทบทวนระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการสนั บ สุ น นการพั ฒ นาที่ อ ยู ่ อ าศั ย และที่ ดิ น ท� ำ กิ น
พ.ศ. 2558 เพือ่ ให้สอดคล้องกับการบริหารโครงการขององค์กร
ชุมชนในการเบิกจ่ายงบประมาณระดับเมือง  จังหวัด และภาค  
พร้อมทัง้ มีการก�ำหนดให้มกี ลไกในการตรวจสอบและตรวจรับ
ผลงานโครงการอย่างชัดเจน
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รายงานประจำ�ปี 2558 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

 ก�ำหนดมาตรการหรือระยะเวลาในการด�ำเนินงาน  เช่น  
กรณีโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ได้ก�ำหนดให้
แต่ละจังหวัดเสนอโครงการพร้อมทั้งจัดท�ำแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณ 500 ล้านบาท ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม
2558 กรณีโครงการที่ได้รับการอนุมัติก่อนปีงบประมาณ
2558 จะต้องเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือน
กันยายน 2558 ยกเว้นโครงการบ้านมั่นคงที่ได้รับการอนุมัติ
ในปีงบประมาณ 2557 จะต้องเบิกจ่ายงบประมาณไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และกรณีโครงการ
ที่ได้รับการอนุมัติในปีงบประมาณ 2558 จะต้องเบิกจ่ายงบ
ประมาณไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของงบอนุมตั   ิ ยกเว้นโครงการ
บ้านมั่นคง เบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ซึ่ง
มาตการดังกล่าวได้ก�ำหนดเป็นตัวชี้วัดของส�ำนักงานภาคทั้ง
11 ภาคในการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ   
 ติดตามและเร่งรัดการด�ำเนินงาน โดยมีการสอบทาน
โครงการทุกโครงการที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อคลี่คลายปัญหา
ข้อติดขัด และพิจารณายกเลิกโครงการทีไ่ ม่สามารถด�ำเนินการ
ได้ พร้อมทัง้ มีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกเดือน
โดยเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายในแต่ละโครงการ ส่งผล
ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรวม 2,177 ล้านบาท คิดแป็น
ร้อยละ 73.55 ของแผนการเบิกจ่าย  

7.4 การพัฒนาระบบการก�ำกับ ติดตาม 		
		 ตรวจสอบและประเมินผล

ประกัน การจัดเก็บนิติกรรมสัญญา รายงานสถานการณ์สิน
เชื่อ สินเชื่อผิดนัด (NPL) และการปรับโครงสร้างหนี้ รวมถึง
สุ่มตรวจสอบผู้รับประโยชน์สินเชื่อในโครงการขององค์กร
สินเชือ่ ทีไ่ ด้รบั อนุมตั งิ บประมาณจากสถาบันฯ การสอบทานการ
ประเมินระบบควบคุมภายใน  เป็นการประเมินความเพียงพอ
และความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของมาตรการควบคุ ม ภายในของ
หน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) จ�ำนวน 24 ส่วนงาน

 การตรวจสอบตามการประเมิ น ระดั บ ความเสี่ ย ง
ประกอบด้วย การตรวจสอบการสนับสนุนจัดสวัสดิการชุมชน
เป็นการตรวจสอบระบบบริหารจัดการงบประมาณสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับต�ำบล และสอบทานรูปแบบ
การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับต�ำบล การตรวจสอบ
การบริหารงบประมาณสนับสนุนของส�ำนักงานภาค   ซงึ่ ได้มกี าร
สอบทานกลไก ระบบการบริหารงบประมาณสนับสนุนของ
ส�ำนักงานภาค และเงินประจ�ำหน่วยงานเพื่อโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนของส�ำนักงานภาค
ทัง้ นี้ จากการตรวจสอบระบบบริหารจัดการองค์กรได้มกี ระบวน
การติดตามการปรับปรุง แก้ไขตามข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  
ซึง่ หน่วยงานผูร้ บั ตรวจมีการน�ำข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ
ใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขการปฏิบัติงาน

			 2.) การบริหารจัดการความเสีย่ ง มีการวิเคราะห์งาน

			 1.) การตรวจสอบระบบบริหารจัดการองค์กร ส�ำคัญที่มีโอกาสไม่บรรลุผลตามเป้าหมายและผลกระทบที่มี
ประกอบด้วย

 การตรวจสอบตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันฯ
มาตรา 36   โดยมีการตรวจสอบการเงินและบัญชี   ซงึ่ เป็นการ
ตรวจเงินประจ�ำหน่วยงาน เงินยืมทดรองจ่าย ระบบการควบคุม
และการจัดเก็บดูแล รักษาเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบ
การพัสดุ เป็นการตรวจสอบการจัดซือ้ การจัดจ้าง และการเช่า
ของส�ำนักงานส่วนกลาง ส�ำนักงานภาค 11 ภาค ความมีอยูจ่ ริง
ทรัพย์สิน และระบบการควบคุมพัสดุ

ความรุนแรง ซึง่ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการบรรลุภารกิจ
ตามเป้าหมาย ทัง้ งานทีเ่ ป็นภารกิจหลักของสถาบันฯ  งานตาม
นโยบายส�ำคัญและงานตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน
พบว่า มีประเด็นความเสีย่ งส�ำคัญทีต่ อ้ งจัดท�ำแผนบริหารความ
เสี่ยงใน 4 ประเด็น คือ
(1) การบริหารและพัฒนาโครงการ  
(2) การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
(3) การสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาสภาองค์กร
ชุมชนต�ำบล  
(4) การสนับสนุนการพัฒนาองค์กรผู้ใช้สินเชื่อ

 การตรวจสอบที่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ฉบับที่ 20 ว่าด้วย
การตรวจสอบภายใน ซึง่ ได้มกี ารตรวจสอบสินเชือ่ โดยเป็นการ ผลการด�ำเนินงานในรอบ 1 ปี ทุกประเด็นสามารถด�ำเนินการ
ตรวจสอบการอนุมัติสินเชื่อ การจัดท�ำสัญญาเงินกู้ การค�้ำ ได้ตามแผนบริหารความเสีย่ ง โดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบประมาณ
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โครงการบ้านมั่นคง ซึ่งมีคณะท�ำงานฯ
เป็นกลไกในการก�ำกับติดตามและมีระบบ
การรายงานผลอย่างต่อเนื่องทุกเดือน
ส่งผลให้มสี ดั ส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการสูงกว่าปีที่ผ่านมา

3.) ระบบการควบคุมภายใน

จัดท�ำแผนการควบคุมภายในของสถาบันฯ
ประจ� ำ ปี 2558 โดยใช้ แ นวทางการ
วิเคราะห์และจัดท�ำแผนควบคุมภายใน
แบบ CSA (Control-Self Assessment)
ซึง่ แต่ละส่วนงานได้มกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากแผนการควบคุ ม ภายในปี 2557
ที่ยังมีความเสี่ยงคงเหลือ และแผนการ
ด� ำ เนิ น งานในปี 2558 เพื่ อ ประเมิ น
ระดั บ ความเสี่ ย งและจั ด ท� ำ แผนการ
ควบคุมภายในทั้ง 24 ส่วนงาน โดย
มี แ ผนงาน/โครงการรวมทั้ ง สิ้ น 92
แผนงาน/โครงการ

มาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงานของสถาบันฯ ประกอบด้วย
ความพึงพอใจต่อการสนับสนุนของสถาบันฯ ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขัน้ ตอน
การให้บริการ และความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ซึ่งผลการประเมินผู้รับ
บริการมีความพึงพอใจต่อสถาบันฯ คิดเป็นร้อยละ 85.85 และมีความเชื่อมั่นต่อการ
ด�ำเนินงานของสถาบันฯ คิดเป็นร้อยละ 86.55 พร้อมทั้งได้มีข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาและปรับปรุงในการด�ำเนินงานของสถาบันฯ ต่อไป

			 5.) การพัฒนาชุดเครื่องมือระบบการบริหารจัดการที่ดีของขบวน
องค์กรชุมชน เพื่อเป็นเครื่องมือในการด�ำเนินงานของขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่
จ�ำนวน 8 เรือ่ ง ได้แก่ 1) การบริหารจัดการทีด่ ี 2) การจัดท�ำแผนชุมชน 3) การก�ำหนด
ตัวชีว้ ดั   4) การเขียนโครงการ 5) การเงินบัญชี 6) การตรวจสอบและบริหารความเสีย่ ง
7) การติดตามประเมินผล และ 8) การเขียนรายงานผลการด�ำเนินงาน

7.5 การบริหารสินเชื่อ
			 1.) สนับสนุนสินเชือ่ แก่องค์กรชุมชน เป็นการสนับสนุนสินเชือ่ เพือ่ การ

พัฒนาให้กับองค์กรชุมชน ทั้งในภาคเมืองและชนบท โดยในปีงบประมาณ 2558
ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 สถาบันฯ สนับสนุนสินเชือ่ แก่องค์กรชุมชน
29 องค์กร วงเงิน 321.59 ล้านบาท โดยมีผรู้ บั ประโยชน์ 208 ชุมชน 2,035 ครอบครัว  

จ�ำนวนผู้รับ
ผลการด�ำเนินงานในรอบ 1 ปี มีแผนงาน/
จ�
ำ
นวนเงิ
น
อนุ
ม
ต
ั
ิ
จ�
ำ
นวน
ประเภทสินเชื่อ
โครงการที่มีความเสี่ยงลดลงจ�ำนวน 64
(ล้านบาท) องค์กร ชุมชนประโยชน์
ครอบครัว
แผนงาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 79 ของ
312.30
27
191
1,971
แผนงานที่มีการควบคุมภายในประจ�ำ พัฒนาที่อยู่อาศัย (บ้านมั่นคง)
1.76
1
6
12
ปีงบประมาณ 2558 ทั้งนี้มีแผนงานที่มี พัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ทำ�กิน
7.35
1
11
52
ความเสี่ยงคงเหลือจ�ำนวน 26 แผนงาน พัฒนาแบบองค์รวม
รวม
321.41
29
208
2,035
ซึ่งเป็นประเด็นส�ำคัญ ได้แก่ การติดตาม
พัฒนาองค์กรผูใ้ ช้สนิ เชือ่ การบริหารจัดการ
จากการสนับสนุนสินเชือ่ แก่องค์กรชุมชน มีผลการด�ำเนินงานสินเชือ่ สะสม ตัง้ แต่
ด้านการเงิน การบริหารจัดการโครงการ
บ้านมั่นคง ซึ่งแผนงานที่มีความเสี่ยง เริ่มด�ำเนินงานถึงเดือนกันยายน 2558 ดังนี้
คงเหลือในระดับสูง จะน�ำมาวิเคราะห์
และจัดท�ำแผนการควบคุมภายในระดับ
ส่วนงานประจ�ำปีงบประมาณ 2559 ต่อไป
869 องค์กร 7,650.11 ล้านบาท
 สินเชื่ออนุมัติสะสม

		 4.) การประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อ
การด�ำเนินงานของสถาบันฯ เป็นการ

ด�ำเนินการตามค�ำรับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันฯ และน�ำผลการประเมิน






ผู้รับประโยชน์
5,544 ชุมชน
จ�ำนวนเงินสินเชือ่ ทีอ่ งค์กรชุมชนได้รบั แล้ว
จ�ำนวนเงินสินเชื่อที่รับการช�ำระคืน
สินเชื่อคงเหลือ
621 องค์กร

394,393
6,722.51
2,705.75
4,016.76

ครอบครัว
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
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รายงานประจำ�ปี 2558 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

			 2.) สรุปผลการช�ำระคืนสินเชื่อสะสม คิดเป็นสัดส่วน ดังนี้
ผลการช�ำระคืนสินเชื่อสะสม

ร้อยละ

 ร้อยละของสินเชื่อที่ได้รับชำ�ระคืนต่อสินเชื่อที่จ่ายเงินแล้ว
 ร้อยละของจำ�นวนเงินสินเชื่อที่ได้รับการชำ�ระคืน
ต่อจำ�นวนเงินสินเชื่อที่พึงได้รับชำ�ระคืนทั้งหมด

40.25
98.52

 ร้อยละของสินเชื่อคงเหลือผิดนัดต่อสินเชื่อคงเหลือทั้งหมด
 ร้อยละของเงินงวดผิดนัดต่อสินเชื่อคงเหลือทั้งหมด

13.11
8.23

			 3.) การแก้ไขปัญหาสินเชื่อผิดนัด มีการจัดท�ำฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้

สินเชือ่ ทัง้ หมด แยกเป็นสินเชือ่ ปกติ 10 องค์กร สินเชือ่ ทีด่ ำ� เนินคดีแล้ว 89 องค์กร และ
สินเชื่อที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องแก้ไขปัญหา 180 องค์กร โดยสามารถแก้ไขปัญหา
หนี้ผิดนัดรวม 161 องค์กร ยอดหนี้เงินต้นคงค้าง 365.73 ล้านบาท สถาบันฯ
มีหนี้ผิดนัดร้อยละ 13.11 ซึ่งมีผลการด�ำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ คือ
ร้อยละ 14.25  

			4.) การสอบทานการใช้สนิ เชือ่ และสนับสนุนระบบการบริหารจัดการ
ในโครงการบ้านมัน่ คงจ�ำนวน 153 องค์กรตามกลุม่ เป้าหมาย ท�ำให้ทราบสถานะการ
ด�ำเนินการของชุมชน  ระบบการบริหารจัดการที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน โดยเฉพาะ
ประเด็นทีจ่ ะต้องสนับสนุนให้มคี วามเข้มแข็งมากขึน้ ในเรือ่ งการบริหารจัดการทางการ
เงิน บัญชี สินเชือ่ และกฏหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินการในลักษณะสหกรณ์หรือ
กลุม่ ออมทรัพย์  ก่อให้เกิดการเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างเจ้าหน้าทีแ่ ละชุมชน  โดยสามารถ
น�ำข้อมูลจากการสอบทานมาใช้ในการพัฒนาและเป็นแผนสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ของชุมชนในต่อไป
นอกจากนี้ จากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ขององค์กรผู้ใช้สินเชื่อ พบว่า ระบบ
การบริหารจัดการของชุมชนในโครงการบ้านมัน่ คง  มที งั้ จุดแข็งของระบบชุมชน และ
จุดอ่อนต่างๆ ทีส่ ามารถน�ำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนสนับสนุนให้ชมุ ชนเข้มแข็งมาก
ขึ้นในระยะต่อไป โดยเฉพาะในการสนับสนุนในเรื่องการบริหารจัดการทางการเงิน
บัญชี กฎหมายภายในชุมชน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายเรื่องการจัดระบบ
ก่อสร้างในโครงการ การด�ำเนินโครงการของชุมชน ขบวนภาคี เครือข่าย และ
หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนสินเชื่อไปยังชุมชนให้เหมาะสมมากขึ้น

พอช.
มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง
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งานตามนโยบายรัฐบาล
เป็นการด�ำเนินงานตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ภารกิจจากรัฐบาลและเป็นงานทีส่ ถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชนด�ำเนินการมาอย่าง
ต่อเนือ่ ง ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
ประกอบด้วย  
 การพัฒนาความมัน่ คงทีอ่ ยูอ่ าศัย
คนจนในชุมชนแออัด “โครงการ
บ้านมั่นคง”
 โครงการบ้านมั่นคงชนบทเพื่อผู้
ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท  
 การพัฒนาสวัสดิการชุมชน
โดยมีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้

1. การพัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจน
ในชุมชนแออัด “โครงการบ้านมั่นคง”
โครงการบ้านมั่นคงเป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของคนจนในชุมชนแออัด โดยมี
เป้าหมายในการแก้ปญ
ั หาความไม่มนั่ คงในการอยูอ่ าศัย เพือ่ สร้างชุมชนทีม่ นั่ คงตาม
นโยบายของรัฐบาล ซึง่ มีการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบนั   
ซึ่งการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ 2558 ก่อให้เกิดผลการด�ำเนินงาน ดังนี้

1) การสนับสนุนโครงการและงบประมาณ
ปี 2558

 สนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสนับสนุน
ขบวนองค์กรชุมชน จำ�นวน 58 จังหวัด 63 เมือง 169 โครงการ
ใน 230 ชุมชน ผู้รับผลประโยชน์ 12,708 ครัวเรือน
เป็นงบประมาณอุดหนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งสิ้น
879.61 ล้านบาท
ปี 2546 - 2558  สนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นโครงการ
ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการดำ�เนินงาน จำ�นวน 73 จังหวัด 312 เมือง/เขต
933 โครงการ 1,817 ชุมชน 97,781 ครัวเรือน  
- งบสนับสนุนสาธารณูปโภค จำ�นวนเงิน 3,314.73 ล้านบาท
- งบอุดหนุนพัฒนาที่อยู่อาศัย จำ�นวนเงิน 1,637.65 ล้านบาท
- งบบริหารจัดการการปรับปรุงชุมชน จำ�นวน 144.93 ล้านบาท
 สนับสนุนการดำ�เนินงานของภาคี ท้องถิ่น และขบวนเมือง 		
รวมทั้งส่วนกลางและพื้นที่ 11 ภาค จำ�นวน 278 โครงการ  
วงเงินรวม 1,626.16 ล้านบาท  
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ตารางที่ 1 แสดงความคืบหน้าการด�ำเนินงานโครงการบ้านมั่นคง
(ณ กันยายน 2558)
ภาพรวม

จ�ำนวน

จำ�นวนเขต/เมืองที่มีโครงการที่ได้รับอนุมัติ
จำ�นวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
จำ�นวนชุมชนครอบคลุม
จำ�นวนครอบครัว

312 เขต/เมือง 73 จังหวัด
933 โครงการ
1,817 ชุมชน
97,781 ครัวเรือน

ตารางที่ 2 แสดงผลการด�ำเนินงานโครงการบ้านมั่นคง
(ผลการด�ำเนินงานสะสม)
ภาค
1. เหนือตอนบน
2. เหนือตอนล่าง
3. ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
4. ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
5. ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้
6. กลาง
7. ตะวันตก
8. กรุงเทพฯและปริมณฑล
9. ตะวันออก
10. ใต้ตอนบน
11. ใต้ตอนล่าง
12. ส่วนกลาง

รวม

ครัว
จังหวัด เมือง โครงการ จ�ชุำมนวน
ชน เรือน
7
6
6
6
6
9
6
4
8
7
7
1

73

15
21
15
26
16
40
23
67
38
31
19
1

312

71
49
42
120
100
82
35
230
61
75
65
3

933

203
172
107
241
121
171
53
344
172
137
96
-

5,051
5,458
3,356
10,518
9,632
8,022
3,405
29,560
7,220
7,293
8,066
200

1,817 97,781

2) เตรียมความพร้อมจัดท�ำ
		 “ร่าง” แผนยุทธศาสตร์
		 การพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัย 10 ปี
		 (พ.ศ. 2559 - 2568)
นโยบายรัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญในการ
แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่ มล�ำ ้
และสร้างความเป็นธรรมในสังคม การ
สร้างโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการสังคม
และที่อยู่อาศัย โดยก�ำหนดการพัฒนา
ที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้มีรายได้น้อยให้มี
ความมั่นคงในที่อยู่อาศัยเป็นนโยบาย
เร่งด่วน และสั่งการให้แก้ไขปัญหาที่
อยู ่ อ าศั ย และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู ้ มี
รายได้นอ้ ยทัง้ ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในคราว
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1
2
3
4

โครงการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด “บ้านมั่นคง” 680,808 ครัวเรือน
โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง 11,004 ครัวเรือน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน 698 ครัวเรือน
โครงการบ้านพอเพียงชนบท 352,000 ครัวเรือน

3) การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อคนยากจนที่บุกรุกที่ดิน
		 สาธารณะจังหวัดปทุมธานี “ปทุมธานีโมเดล”
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อคนยากจนที่บุกรุกที่ดิน
สาธารณะจังหวัดปทุมธานี และคณะท�ำงานตรวจสอบการเปลีย่ นสภาพทีด่ นิ อันเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนที่บุกรุกที่สาธารณะ   
ซึ่งได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 9 หน่วยงาน เพื่อสร้าง
เจตนารมณ์ร่วมกันในการด�ำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อคนยากจน
ทีบ่ กุ รุกทีด่ นิ สาธารณะจังหวัดปทุมธานี “ปทุมธานีโมเดล” ตามแผนงานแก้ไขปัญหา
ทีอ่ ยูอ่ าศัยเพือ่ รองรับนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาบุกรุกคลองตามมาตรการจัด
ประชุมคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 4 สิงหาคม ระเบียบแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด และการก่อสร้างที่อยู่อาศัยรุกล�้ำล�ำคลองและการ
้ ซึง่ ได้มกี ารส�ำรวจข้อมูลผูเ้ ดือดร้อนรายครัวเรือน และจับพิกดั GPS จ�ำนวน
2558 เรือ่ งการขับเคลือ่ นด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย   ระบายน�ำ 
โดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนา 9 ชุมชน 1,060 ครัวเรือน เปิดเวทีประชาพิจารณ์เพื่อท�ำความเข้าใจกับประชาชน
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด�ำเนิน
การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้มี
รายได้น้อย   
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
(พลต�ำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว)  ได้มอบ
หมายให้การเคหะแห่งชาติ (กคช.) และ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ร่วมกัน
จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่
อาศัยระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2559 - 2568)  
ซึ่ ง เป็ น การบู ร ณาการการด� ำ เนิ น งาน
ร่วมระหว่าง 3 หน่วยงาน ภายใต้กระทรวง
การพัฒนาสังคมฯ ได้แก่ กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ การเคหะแห่งชาติ
และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป้าหมาย
รวม 2,725,924 ครัวเรือน โดยในส่วน
ของสถาบันฯ มีเป้าหมายด�ำเนินการ  
จ�ำนวน 1,044,510 ครัวเรือน ภายใต้แผน
พัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในเมือง
และชนบท ประกอบด้วย 4 โครงการหลัก
คือ
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กลุม่ เป้าหมาย จ�ำนวน 364 ครัวเรือน ณ เทศบาลท่าโขลง อ�ำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัว
โครงการ “ปทุมธานีโมเดล” ณ โครงการก่อสร้างชุมชนใหม่
อ�ำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับ
ประชาชน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความมั่นใจให้กับ
ประชาชน  

4) การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
มีการส�ำรวจข้อมูลชุมชนแออัดที่บุกรุกริมคลองลาดพร้าว และคลองเปรมประชากร
จ� ำ นวน 66 ชุ ม ชน 9,981 หลั ง คาเรื อ น โดยมี ก ารหารื อ และประชุ ม ร่ ว มกั บ
กรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้องเพื่อประสานความร่วมมือในการด�ำเนินการ ซึ่งได้
มีการประสานสถาบันอุดมศึกษา จ�ำนวน 8 แห่ง ในการศึกษารูปแบบที่เหมาะสม

พอช.
มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ในการอาศัยอยูร่ มิ คลอง พร้อมทัง้ ประชุม
ชีแ้ จงท�ำความเข้าใจกับชุมชน จัดตัง้ กลุม่
ออมทรัพย์และสหกรณ์ ซึ่งมีการด�ำเนิน
งานทีส่ ำ� คัญในพืน้ ทีค่ ลองลาดพร้าว และ
คลองเปรมประชากร ดังนี้
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 ประเมินผลกระทบจากการก�ำหนดแนวเขต/ระยะความกว้างของคลองตามระยะการก�ำหนดของส�ำนัก
ระบายน�้ำคลองลาดพร้าว จ�ำนวนชุมชนตลอดสายคลองมีทั้งสิ้น 43 ชุมชน พบว่า มีชุมชนที่สามารถอยู่
ที่เดิมโดยการปรับปรุงขยับขึ้นมาจากคลอง จ�ำนวน 37 ชุมชน  6,058 หลังคาเรือน และมีชุมชนที่จ�ำเป็น
ต้องโยกย้ายจากคลองไปจัดที่อยู่อาศัยใหม่จ�ำนวน 6 ชุมชน 1,256 หลังคาเรือน
คลองลาดพร้าว
 ประชุมท�ำความเข้าใจในระดับเขต จ�ำนวน 6 เขต ประกอบด้วย เขตหลักสี่ เขตจตุจักร เขตดอนเมือง
เขตสายไหม เขตห้วยขวาง และเขตบางเขน และประชุมสร้างความเข้าใจในระดับชุมชน 30 ชุมชน
 จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ 21 ชุมชน ในพื้นที่เขตดอนเมือง 1 ชุมชน เขตบางเขน 6 ชุมชน เขตจตุจักร
2 ชุมชน เขตสายไหม 7 ชุมชน และเขตหลักสี่ 5 ชุมชน
 ประเมินผลกระทบจากการก�ำหนดแนวเขต/ระยะความกว้างของคลองตามระยะการก�ำหนดของส�ำนัก
ระบายน�ำ้ คลองเปรมประชากร จ�ำนวนชุมชนตลอดสายคลองมีทงั้ สิน้ 33 ชุมชน พบว่า มีชมุ ชนทีส่ ามารถ
อยูท่ เี่ ดิมโดยการปรับปรุงขยับขึน้ มาจากคลอง จ�ำนวน 31 ชุมชน 4,231 หลังคาเรือน และมีชมุ ชนทีจ่ ำ� เป็น
คลองเปรมประชากร ต้องโยกย้ายจากคลองไปจัดที่อยู่อาศัยใหม่ จ�ำนวน 2 ชุมชน 195 หลังคาเรือน
 ประชุมท�ำความเข้าใจในระดับเขต จ�ำนวน 3 เขต ประกอบด้วย เขตหลักสี่ เขตจตุจักร และเขตดอนเมือง
และประชุมสร้างความเข้าใจในระดับชุมชน 24 ชุมชน
 จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ 17 ชุมชน ในพื้นที่เขตดอนเมือง 10 ชุมชน เขตหลักสี่ 7 ชุมชน

2. โครงการบ้านมัน่ คงชนบทเพือ่ ผูย้ ากจนและด้อยโอกาสในชนบท
โครงการบ้านมัน่ คงชนบทเพือ่ ผูย้ ากจนและด้อยโอกาสในชนบท เป็นการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทีด่ นิ
และที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชนบท โดยมีเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงในที่ดินท�ำกินและที่อยู่อาศัยอย่าง
เป็นธรรมและยั่งยืนตามวิถีชุมชนท้องถิ่น เน้นการพัฒนาพื้นที่ต�ำบลในรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
การจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมกับคนในต�ำบล/ภูมินิเวศน์ เป็นการจัดการร่วมกันของคนในต�ำบล
รวมทั้งหน่วยงาน ท้องถิ่น ท้องที่ และองค์กรชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ ผ่านกระบวนการรับรู้ของคนตั้งแต่
ระดับหมู่บ้าน องค์กรชุมชนทุกองค์กร เพื่อน�ำข้อมูลมาพัฒนาเป็นข้อมูลต�ำบลสู่การวิเคราะห์เป็นแผน
พัฒนาต�ำบลและผังต�ำบล ซึง่ ได้มกี ารด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ป  ี 2554  จนถึงปัจจุบนั   โดยในปี
2558 ได้รับการอุดหนุนงบประมาณประจ�ำปี จ�ำนวน 61.06 ล้านบาท กลุ่มเป้าหมาย 61 ต�ำบล ซึ่งการ
ด�ำเนินงานในปีงบประมาณ 2558 ก่อให้เกิดผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
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(1) สร้างความมัน่ คงในการด�ำรงชีวติ ของชาวชนบท โดยมีทอี่ ยูอ่ าศัยและทีด่ นิ ท�ำกินอย่างพอเพียง
ต่อการด�ำรงชีวิต น�ำไปสู่การลดและป้องกันการอพยพเข้าสู่เมือง
แนวคิดการแก้ไขปัญหาที่ดิน
และที่อยู่อาศัยคนจนชนบท (2) พัฒนาและด�ำรงชีวติ แบบเศรษฐกิจพึง่ ตนเองของวิถชี วี ติ คนจนในชนบท น�ำไปสูก่ ารใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างสูงสุด/คุ้มค่าของคนจนในประเทศ
เพื่อน�ำไปสู่การสร้างสังคมชนบทที่
(3) สามารถรักษาฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในภาคชนบทน�ำไปสู่การลดต้นทุนและภาระ
ยั่งยืน
การดูแลสังคมของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(4) ฟื้นฟูภูมิปัญญา วัฒนธรรมต้นทุนทางสังคมน�ำไปสู่การสร้างชุมชน/ครอบครัวที่เป็นสุข
พื้นที่ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินท�ำกินและที่อยู่อาศัยในชนบท มีแนวทางในการขับเคลื่อน
แบ่งเป็น 3 ระดับ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซึ่งมีองค์ประกอบ ผู้เดือดร้อน
กลุ่ม/องค์กรในต�ำบล ท้องถิ่น ท้องที่ และภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยมีกระบวนการ ดังนี้
 การสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดการที่ดินแนวใหม่ในระดับหมู่บ้าน/ต�ำบล
ระดับที่ 1
 การสร้างทีมท�ำงานทีม่ าจากผูเ้ ดือดร้อนด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยและทีด่ นิ ท�ำกินในระดับหมูบ่ า้ น/กลไก
เป็นพื้นที่ต�ำบลใหม่ที่เริ่มต้น
การขับเคลื่อนระดับต�ำบล
กระบวนการท�ำงาน
 เริม่ กระบวนการจัดท�ำข้อมูล แผนทีท่ ำ� มือ/GIS ระดับหมูบ่ า้ น ต�ำบล โดยมีเนือ้ หาข้อมูลทีจ่ ดั ท�ำ 
เช่น สภาพปัญหา ผู้เดือดร้อนด้านที่ดิน แนวทางการขับเคลื่อนงานที่ดิน เป็นต้น
 มีทิศทางการขับเคลื่อนงานที่ดินของต�ำบลที่ชัดเจนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น และส่วนหน่วย
ที่เกี่ยวข้อง
 มีการยกระดับข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมดิจิตอล สามารถน�ำข้อมูลที่เกิดจากการท�ำโดยชุมชน
ท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์  
ระดับที่ 2
 มีการน�ำข้อมูลทีเ่ กิดจากการมีสว่ นร่วมของชุมชนท้องถิน่ มาวิเคราะห์/สังเคราะห์ เพือ่ วางแผน
เป็นพื้นที่ต�ำบลที่มีกระบวนการ การพัฒนาพื้นที่ต�ำบล
ท�ำงานมาบ้างแล้ว
 น�ำแผนการพัฒนาต�ำบลทุกมิตมิ าจัดท�ำผังต�ำบล โดยกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชนท้องถิน่
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 มีการสร้างหรือเชือ่ มโยงกองทุนชุมชนทีม่ อี ยูใ่ นต�ำบลในการจัดท�ำกองทุนทีด่ นิ และทีอ่ ยูอ่ าศัย
ในระดับต�ำบล เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ดินหรือการพัฒนาด้านอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่ดินในระดับต�ำบล
 มีผงั ต�ำบลทีเ่ ห็นแผนการพัฒนาต�ำบลในปัจจุบนั ระยะสัน้ ระยะยาว โดยใช้กระบวนการมีสว่ นร่วม
ของชุมชนท้องถิน่ ทีส่ ามารถน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริง เกิดรูปธรรมของเนือ้ งานพัฒนาประเด็นต่างๆ
ของต�ำบล เช่น การจัดการด้านสิทธิในทีด่ นิ ทีย่ งั่ ยืนของต�ำบล ระบบการจัดการน�ำ 
้ การจัดการ
ระดับที่ 3
ภัยพิบตั ิ การจัดการระบบการผลิต/ความมัน่ คงทางอาหาร การจัดการด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย เป็นต้น
เป็นต�ำบลที่มีความสามารถ
ยกระดับเป็นพื้นที่รูปธรรม  มีการยกระดับกองทุนที่ดินและที่อยู่อาศัยในระดับต�ำบลที่สามารถน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของต�ำบลได้จริง และเกิดการเชือ่ มโยงกองทุนจากท้องถิน่ หรือหน่วยงานในระดับนโยบาย
การแก้ไขปัญหาที่ดินแนวใหม่
เกิดการออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ในการก�ำหนด/การบริหารจัดการร่วมกันของคนในต�ำบลน�ำไปสู่
ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง  การปรับเปลี่ยนโครงสร้างและความสัมพันธ์ใหม่ของต�ำบลในการจัดการตนเอง (ได้คน/ดิน/
ระบบ) มีที่อยู่อาศัยและที่ดินท�ำกินอย่างพอเพียงต่อการด�ำรงชีวิต มีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
สร้างชุมชนครัวเรือนเป็นสุข

กระบวนการและ
ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา
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1) การแก้ไขปัญหาที่ดินทั้งระบบ โดยชุมชนท้องถิ่น
		 เป็นแกนหลัก

2) การพัฒนาระบบศูนย์ขอ้ มูล
		 ภาคประชาชน 11 ภาค

ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินใน 76 จังหวัด 1,721 ต�ำบล โดยเป็นพื้นที่ด�ำเนินการ
 ระดับที่ 1 ต�ำบลใหม่ที่เริ่มต้นกระบวนการท�ำงาน จ�ำนวน 479 ต�ำบล
 ระดับที่ 2 ต�ำบลที่มีกระบวนการท�ำงานมาบ้างแล้ว จ�ำนวน 1,044 ต�ำบล
 ระดับที่ 3 ต�ำบลทีม่ คี วามสามารถยกระดับเป็นพืน้ ทีร่ ปู ธรรมการแก้ไขปัญหา
ที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง จ�ำนวน 198 ต�ำบล

ด�ำเนินการติดตามและพัฒนาศูนย์ขอ้ มูล
ครอบคลุม 11 ภาค ภายใต้ยุทธศาสตร์
“ 4 ติด ” ได้แก่ ติดตั้ง  ติดตาม ติดอาวุธ
และติดเพื่อน

ติดตั้งแนวคิด

ตารางที่ 3 แสดงพื้นที่การแก้ไขปัญหารายภาค
(ผลการด�ำเนินงานสะสม 2554 - 2558)

ภาค
1. เหนือตอนบน
2. เหนือตอนล่าง
3. ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
4. ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
5. ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้
6. กลาง
7. ตะวันตก
8. กรุงเทพฯและปริมณฑล
9. ตะวันออก
10. ใต้ตอนบน
11. ใต้ตอนล่าง

รวม

ระดับพื้นที่ด�ำเนินการ (ต�ำบล)
จ�ำนวน
จังหวัด ระดับ ระดับ ระดับ รวม
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3
8
7
8
6
6
9
7
3
8
7
7

76

76
4
12
57
88
16
58
5
69
29
65

479

88
87
143
125
99
131
94
23
83
90
81

1,044

31
10
16
26
14
1
14
4
32
39
11

198

195
101
171
208
201
148
166
32
184
158
157

1,721

ความเข้าใจระบบข้อมูล พัฒนา
เครื่องมือ และแบบข้อมูลกลาง
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
เชิงนโยบาย

ติดตาม

ทบทวน สอบทานการด�ำเนินงาน
และปัญหาข้อติดขัด สนับสนุน
การพัฒนาศูนย์ข้อมูลระดับภาค

ติดอาวุธ

พัฒนาศักยภาพทีมพัฒนาศูนย์
ข้อมูลด้านเทคนิค แนวคิดเชิง
ยุทธศาสตร์ และการบริหาร
จัดการที่ดีระดับภาค

ติดเพื่อน

ก�ำหนดทิศทางและวางแผน  
ปฏิบัติการพัฒนาข้อมูลร่วมกับ
ยุทธศาสตร์เครือข่ายที่ดิน และ
เชื่อมโยงการท�ำงานร่วมกัน  
สร้างเครือข่ายนักเทคนิค
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การพัฒนาระบบศูนย์ขอ้ มูล แบ่งออกเป็น
4 ระดับ ประกอบด้วย ระดับชาติ ระดับภาค
ระดับจังหวัด และระดับต�ำบล โดยมี
บทบาทดังนี้
(1) การประสานเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล
นโยบาย  มติ กฏหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
(2) การกระจายข้อมูลชุดองค์ความรู้
ที่มีประโยชน์
(3) การรั ก ษาความปลอดภั ย ของ
ข้อมูล
(4) ติ ด ตามสนั บ สนุ น การพั ฒ นา
ข้อมูล/ศูนย์ข้อมูล
(5) สรุปภาพรวม รวบรวมฐานข้อมูล
(6) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารภายในอย่างต่อเนื่อง

ที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ�ำนวน 32 ต�ำบลทั่วประเทศ โดยเกิดความร่วมมือกับ
หน่วยงานท้องที่ ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินงานร่วมกันในพื้นที่
16 ต�ำบล 8 จังหวัด

4) การจัดตั้งกองทุนที่ดิน

มีการจัดตัง้ กองทุนทีด่ นิ 207 กองทุน จ�ำนวนเงินกองทุน 456.65 ล้านบาท โดยผูเ้ ดือดร้อน
ได้มีการจัดตั้งกองทุนที่ดินของต�ำบล เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้เดือดร้อนจากปัญหา
ที่ดินที่อยู่อาศัยในการแลกเปลี่ยนซื้อขายและซื้อที่ดินในยามที่สมาชิกมีความจ�ำเป็น
และเป็นเครือ่ งมือในการรวบรวมผูเ้ ดือดร้อนระดมทุนในการซือ้ ทีด่ นิ ให้เป็นกรรมสิทธิ์
ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลระดับต�ำบล มีบทบาท ร่วมกัน รวมถึงเป็นกองทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน เช่น การน�ำเงิน
บางประการทีแ่ ตกต่างจาก 3 ระดับข้างต้น จากกองทุนจัดซื้อที่ดิน เพื่อจัดสรรให้กับคนในพื้นที่ จ�ำนวน 354 ไร่ในพื้นที่ 8 ต�ำบล
ซึ่งมีบทบาทหลักๆ คือ
4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน สระแก้ว ตราด และสงขลา
 จัดเก็บ แยกประเด็น วิเคราะห์
สรุป ประมวลข้อมูลต�ำบลและ
แผนภูมิที่ 1 แสดงจ�ำนวนต�ำบลที่มีการจัดตั้งกองทุนที่ดิน (รายภาค)
ส่งต่อไปสู่ศูนย์ข้อมูลจังหวัด
 การกระจายข้อมูลชุดองค์ความรู้
พัฒนาและ
ที่มีประโยชน์
ยกระดับการจัด
เก็บข้อมูล ด้วย
ส�ำรวจข้อมูล
 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
จัดตั้งกองทุน
ระบบ GIS
ผังต�ำบล
เพื่อการพัฒา
ผั
ง
ชุ
ม
ชนด้
ว
ย
 คนในต�ำบลทุกคนสามารถเข้าถึง
ต�ำบล
ระบบ GPS
ข้อมูลได้
 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
เชื่อมโยง
เลือกตั้ง
ยกระดั
บความ
ข่าวสารภายในอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการ
ร่วมมือกับท้องถิ่น

3) การจัดท�ำฐานข้อมูล
		 และแก้ไขปัญหาพื้นที่
		 ต�ำบล กรณีทับซ้อนพื้นที่
		 ป่าสงวนแห่งชาติ
จากการจัดท�ำฐานข้อมูลพื้นที่ต�ำบลที่มี
ปัญหาทับซ้อนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
มีทั้งหมด 65 จังหวัด 1,115 ต�ำบล ซึง่
ก�ำหนดเป็นพืน้ ทีน่ ำ� ร่องในการแก้ไขปัญหา

กองทุน

ภาคีในต�ำบล

กระบวนการ
เกิดกองทุน

สร้างความ
เข้าใจ จัดตั้ง
คณะท�ำงาน
ระดับต�ำบล

จัดท�ำระเบียบ
กองทุน
สร้างการมีส่วน
ร่วมของสมาชิก
ในการจัดหาเงิน
สมทบกองทุน

ใช้ประโยชน์
กองทุน
ช่วยเหลือ
สมาชิก

จัดท�ำแผนการ
จัดการและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต
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แผนภูมิที่ 1 แสดงจ�ำนวนต�ำบลที่มีการจัดตั้งกองทุนที่ดิน (รายภาค)
80
60
40
20
0

จน. ต�ำบล

เหนือ

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

กลางและ
ตะวันตก

กทม.
ปริมณฑลและ
ตะวันออก

ใต้

37

63

22

43

42

5) การขับเคลื่อนข้อบัญญัติท้องถิ่น
โดยพัฒนามาตราการ  กฏกติกา  ระเบียบชุมชนทีม่ อี ยูเ่ ดิม  เป็น
ข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
บนฐานวิถวี ฒ
ั นธรรมท้องถิน่ ซึง่ มุง่ เน้นกระบวนการท�ำงานร่วมกัน
ในลักษณะภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ที่เชื่อมโยงกับสภาองค์กรชุมชนต�ำบล เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนในการจัดการแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของพืน้ ที่ โดยมีพนื้ ทีท่ มี่ กี ารขับเคลือ่ นและ
ประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นใน 5 จังหวัด 42 ต�ำบล
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดน่าน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดล�ำปาง
จังหวัดเลย

รวม

11
22
7
1
1

ต�ำบล
ต�ำบล
ต�ำบล
ต�ำบล
ต�ำบล

42 ต�ำบล
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3. การพัฒนาสวัสดิการชุมชน

การพัฒนา
สวัสดิการ
ชุมชน

สถาบันฯ
มีการด�ำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2553
จนถึงปัจจุบัน

คือ การสร้างหลักประกันเพือ่ ความมัน่ คงของ
คนในชุมชน ให้คนในชุมชนมีความเป็นอยูท่ ดี่ ี
ขึ้น ทั้งในรูปของสิ่งของ เงินทุน และการช่วย
เหลือเกื้อกูล เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตตั้งแต่
เกิด แก่ เจ็บ ตาย ซึ่งเป็นระบบการช่วยเหลือ
เกื้อกูลของคนในท้องถิ่นที่มีรูปแบบและวิธี
การทีห่ ลากหลาย ก่อให้เกิดรายได้ ลดรายจ่าย  
น�ำไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาความยากจน เป็นการ
จัดสวัสดิการชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ซึ่ง
มีแนวทางส�ำคัญ คือ การใช้ทุนทางสังคมที่มี
อยู่แต่ละชุมชนเป็นฐานในการจัดสวัสดิการ
ให้ครอบคลุม ตั้งแต่เกิดจนตาย บนฐานของ
การช่วยเหลือเกื้อกูลกันและสร้างพลังในการ
พึง่ ตนเอง สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนให้เกิด
การจัดสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง
ปี 2558 คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน มีมติสนับสนุนสวัสดิการชุมชน โดยให้
มีการบริหารเงินอุดหนุนคงเหลือของสถาบันฯ
มาใช้สำ� หรับการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ภายในกรอบวงเงิน 500 ล้านบาท พร้อมทั้ง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุน
การจัดสวัสดิการชุมชน ประกอบด้วย ทีป่ รึกษา
ภาควิ ช าการ ผู ้ แ ทนหน่ ว ยงานรั ฐ ผู ้ แ ทน
คณะอนุกรรมการประสานงานขบวนองค์กร
ชุมชนภาค 5 ภาค และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ
เพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการโครงการ

 กองทุนที่ได้รับการสมทบรอบสามขึ้นไป จะต้องมีข้อมูล
การรับ/ไม่ได้รับสวัสดิการของกลุ่มช่วงวันต่างๆ ในต�ำบล
 กองทุนที่ได้รับสมทบปีที่สี่ขึ้นไป จะต้องมีการจัดท�ำแผน
พัฒนาสวัสดิการสังคมหรือแผนพัฒนาสังคมต�ำบล

2) การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบล/
		 เมืองทั่วประเทศ
ปัจจุบนั มีการจัดตัง้ กองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบล/เมือง จ�ำนวน
6,009 กองทุน สมาชิกกองทุนรวม 5,388,898 ราย  เงินกองทุน
รวม 10,957.01 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสมทบสวัสดิการ
จากสมาชิก 7,084.54 ล้านบาท (ร้อยละ 65) เงินสมทบจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 547.23 ล้านบาท (ร้อยละ 5)
เงินสมทบจากรัฐบาลผ่านสถาบันฯ และหน่วยงานภาครัฐอืน่ ๆ
2,357.63 ล้านบาท (ร้อยละ 21) นอกจากนั้นเป็นเงินจาก
แหล่งอืน่ ๆ เช่น ภาคเอกชน เงินบริจาค เป็นต้น จ�ำนวน 967.60
ล้านบาท (ร้อยละ 9)
เงินจากแหล่งอื่นๆ 9%
เงินสมทบจากรัฐบาลผ่าน
พอช./หน่วยงานภาครัฐ 21%

เงินสมทบ
จากสมาชิก

65%

การด�ำเนินงานในปีงบประมาณ 2558 ก่อให้เกิดผลการด�ำเนินงานดังนี้

1) แนวทางและหลักเกณฑ์การสนับสนุนการ
		 จัดสวัสดิการชุมชน ปี 2558
โดยมีการปรับหลักเกณฑ์การสมทบงบประมาณ ดังนี้
 การเสนอขอรับการสมทบงบประมาณในแต่ละรอบ จะต้อง
มีสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนปัจจุบนั ไม่นอ้ ยกว่า 200 คน  
และจะต้องมีการจัดสวัสดิการชุมชนพืน้ ฐานทีเ่ พิม่ ขึน้ ทุกรอบ

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
(อบต./เทศบาล/อบจ.) 5%

สัดส่วนสมาชิก ประกอบด้วย
คนวัยท�ำงาน
เด็ก
ผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส

2,915,584
821,781
1,462,360
188,684

ราย
ราย
ราย
ราย
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โดยในปี 2558 สถานะการเปลี่ยนแปลงของกองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 พบว่า มีจ�ำนวนกองทุน
ที่จัดตั้งเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 146 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 2.43 ของจ�ำนวนกองทุนทั้งหมด จ�ำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น 1,203,151 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.33 ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด จ�ำนวนเงินกองทุนเพิ่มขึ้น 4,910.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.82 ของ
จ�ำนวนเงินกองทุนทั้งหมด

ตารางที่ 4 สถานะการเปลี่ยนแปลงของกองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบล ปี 2553 - 2558

ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
จ�ำนวนกองทุนสวัสดิการชุมชนที่จัดตั้งแล้ว (กองทุน)
3,443

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

5,318

5,698

5,863

6,009

3,227,890

3,798,274

4,185,747

5,388,898

4,676,317,667

6,046,350,118

10,957,008,407

4,115

จ�ำนวนสมาชิกกองทุนรวม (ราย)
1,446,262

1,521,313

จ�ำนวนเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนรวม (บาท)
790,728,314

1,013,617,539

3,508,863,973

ตารางที่ 5 แสดงจ�ำนวนกองทุนและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน
ภาค

จ�ำนวนกองทุน
(กองทุน)

จ�ำนสมาชิก
(คน)

จ�ำนวนหมู่บ้าน
(หมู่บ้าน)

1. เหนือตอนบน
2. เหนือตอนล่าง
3. ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
4. ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
5. ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้
6. กลาง
7. ตะวันตก
8. กรุงเทพฯและปริมณฑล
9. ตะวันออก
10. ใต้ตอนบน
11. ใต้ตอนล่าง

663
570
623
681
847
482
395
179
465
529
575

719,636
355,047
535,746
846,526
690,953
267,731
268,025
108,800
444,379
625,622
526,433

7,028
4,204
5,910
19,539
10,546
4,380
3,633
3,256
4,411
4,682
4,540

รวม

6,009

5,388,898

72,129

จ�ำนวนเงินกองทุน
ทั้งหมด (บาท)
1,368,620,447.11
772,648,431.04
1,449,000,859.13
1,502,400,046.65
1,316,736,054.27
527,496,027.95
524,173,304.55
175,351,113.26
1,199,225,352.52
972,948,502.48
1,148,408,268.85

10,957,008,407.81
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3) การสมทบงบประมาณสนับสนุนกองทุน
		 สวัสดิการชุมชน
ปี 2558 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2558) มีกองทุนที่ได้รับ
การสมทบงบประมาณ จ�ำนวน 1,810 กองทุน   จ�ำนวนเงิน
สมทบ 499.50 ล้านบาท ใน 75 จังหวัด โดยมีจ�ำนวนสมาชิก
ที่ครบหนึ่งปีขึ้นไป ซึ่งเป็นฐานในการคิดงบสมทบ 1,614,305
ราย จากจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดในฐานการสมทบงบทั้งหมด
2,266,248 ราย ค่าเฉลี่ยจ�ำนวนสมาชิกกองทุนที่ได้รับสมทบ
1,253 ราย/กองทุน

ตารางที่ 6 การสมทบงบประมาณสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ปี 2553 - 2558

ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
จ�ำนวนกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ได้รับการสมทบ (กองทุน)
1,937

2,351

3,295

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

3,605

1,413

1,810

2,913,093

1,413,743

2,266,248

2,304,913

893,089

1,614,305

788,892,169

299,147,521

499,500,534

จ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดของกองทุนที่ได้รับการอนุมัติ (ราย)
1,136,718

1,620,071

2,489,290

จ�ำนวนสมาชิกครบ 1 ปีของกองทุนที่ได้รับการอนุมัติ (ราย)
860,915

1,244,273

2,002,708

จ�ำนวนงบสมทบกองทุนที่ได้รับการอนุมัติ (บาท)
288,879,627

415,413,353

667,636,832

แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดกับจ�ำนวนสมาชิกที่ครบรอบ 1 ปีของกองทุน
ที่ได้รับการอนุมัติ (ราย)
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
จ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด
จ�ำนวนสมาชิกครบ 1 ปี

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

1,136,718
860,915

1,620,071
1,244,273

2,489,290
2,002,708

2,913,093
2,304,913

1,413,743
893,089

2,266,248
1,614,305
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4) การจัดสวัสดิการพื้นฐาน
โดยกองทุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนสามารถจั ด
สวั ส ดิ ก ารพื้ น ฐานสมาชิ ก ครอบคลุ ม เกิ ด
แก่ เจ็บ ตาย เช่น สวัสดิการรับขวัญเด็ก
แรกเกิด ทุนการศึกษา จ่ายกรณีเข้ารักษาตัว
ในโรงพยาบาล บ�ำนาญผู้สูงอายุ สวัสดิการ
เสียชีวิต จัดงานศพ สวัสดิการผู้ด้อยโอกาส
คนพิการ ทุนประกอบอาชีพ ภัยพิบัติ ฯลฯ  
แม้จ�ำนวนเงินจะไม่มากนักตามสถานะการ
เงินแต่ละกองทุน แต่การทีต่ วั แทนกองทุนได้
ไปเยี่ยมไข้หรือเป็นเจ้าภาพงานศพท�ำให้เกิด
ความภาคภูมใิ จมีคณ
ุ ค่าทางจิตใจ โดยมีผไู้ ด้รบั
สวัสดิการตรงประมาณ 1,467,896 ราย
เงินจ่ายสวัสดิการรวม 1,679.44 ล้านบาท
จ� ำ นวนผู ้ รั บ สวั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลมาก
ที่ สุ ด 690,740 ราย แต่ จ� ำ นวนเงิ น จ่ า ย
สวัสดิการเสียชีวติ มากทีส่ ดุ 759.53 ล้านบาท

5) การประสานความร่วมมือ
		 กับหน่วยงานภาครัฐและ
		 ภาคีพฒ
ั นา
 ประสานความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น สนั บ สนุ น การจั ด สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน   
โดยกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ได้
ก�ำหนดให้มีการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ชุมชนและเป็นตัวชี้วัดการด�ำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในปีงบประมาณ
2558 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการตืน่ ตัวในการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ชุมชนเพิ่มมากขึ้น
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการ
ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาระบบสวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน
สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างบูรณาการ
ระหว่างเครือข่ายสวัสดิการชุมชน วิทยาลัย
พัฒนศาสตร์ ป๋วย  อึ๊งภากรณ์  มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

(องคการมหาชน) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)   โดยได้เริ่มโครงการมอบ
รางวัลองค์กรสวัสดิการชุมชน :  ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวคิด
ของศาสตรจารย์ ดร.ป๋วย  อึ๊งภากรณ์ “คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง  
จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” โดยการมอบรางวัลมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่อง
เชิดชู กองทุนสวัสดิการชุมชนทีด่ ำ� เนินงานช่วยเหลือ ดูแลคุณภาพชีวติ ของคนใน
ชุมชนอย่างโดดเด่นในด้านต่างๆ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและ
กองทุนสวัสดิการในพื้นที่ ซึ่งเป็นการเสริมกระบวนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของบริการ และขยายผลกองทุนให้เกิดขึ้นครอบคลุมทั่วประเทศ กระตุ้นให้
รัฐบาล ภาคเอกชน และสังคมตระหนักถึงคุณค่าของแนวคิดเรือ่ ง “คุณภาพชีวติ
ปฏิทินแห่งความหวัง : จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” และน�ำไปสู่การพัฒนา
นโยบาย ระบบปฏิบัติการด้านสวัสดิการให้ประชาชนและชุมชนเข้าถึงได้อย่าง
ทั่วถึงเหมาะสม

งานตามพระราชบัญญัติสภา
องค์กรชุมชน พ.ศ. 2551
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งานตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551
จากการด�ำเนินงานสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนในช่วงที่
ผ่านมา สถาบันฯ ได้ก�ำหนดแนวทางส�ำคัญในการขับเคลื่อนงาน โดยมุ่งเน้น
ให้เครือข่ายองค์กรชุมชนในระดับต่างๆ มีบทบาทส�ำคัญในการส่งเสริมการ
จดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนต�ำบล สนับสนุนให้สภาองค์กรชุมชนเป็นเวที
กลางในการเชื่อมโยงงานพัฒนาด้านต่างๆ ของชุมชนทั้งในระดับต�ำบลและ
จังหวัด ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพื้นที่
รวมถึงสนับสนุนการทบทวนและสอบทานสถานะสภาองค์กรชุมชนต�ำบล
ที่จัดตั้งแล้ว เพื่อพัฒนาคุณภาพของสภาองค์กรชุมชนในการขับเคลื่อนงาน
สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง โดยมีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้

การสนับสนุนการขับเคลื่อนสภาองค์กร 1) การส่งเสริมจัดตัง้ สภาองค์กรชุมชนต�ำบล
ชุมชนเป็นการด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติ
สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 มีเจตนารมณ์ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน (ณ เดือนกันยายน 2558) มีการจัดตั้ง
ส�ำคัญในการส่งเสริมให้ชุมชน ซึ่งเป็น สภาองค์กรชุมชนต�ำบลรวมทั้งสิ้น 4,902 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62.65 ของ
สังคมรากฐานมีความเข้มแข็งสามารถ จ�ำนวนต�ำบล/เทศบาล/เขตทั่วประเทศ   
จัดการตนเองได้อย่างยัง่ ยืน มีบทบาทส�ำคัญ
 จ�ำนวนสมาชิกรวม 159,380 คน หรือจ�ำนวนสมาชิกสภาองค์กรชุมชน
ในการพัฒนาท้องถิน่ ตามความหลากหลาย
ต�ำบลโดยเฉลีย่ แห่งละประมาณ 34 คน ซึง่ มีองค์ประกอบของสมาชิก คือ
ของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญาของ
(1) ผู้แทนของชุมชนในแต่ละหมู่บ้านและผู้แทนชุมชนในต�ำบลที่ได้รับ
การคัดเลือกและมีจำ� นวนตามทีป่ ระชุมสภาองค์กรชุมชนต�ำบลก�ำหนด
ท้องถิน่ และเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนา
และ (2) ผูท้ รงคุณวุฒิ ซึง่ มีจำ� นวนไม่เกินหนึง่ ในห้าของจ�ำนวนสมาชิกตาม (1)
ประเทศ โดยก�ำหนดให้สถาบันพัฒนา
 จ�ำนวนชุมชน/กลุม่ /องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชนทีจ่ ดแจ้งรวม
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีอำ� นาจ
114,865 องค์กร โดยเป็นกลุม่ ธุรกิจชุมชน/อาชีพมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 37,921
หน้าทีส่ ง่ เสริมและสนับสนุนให้มกี ารจัดตัง้
องค์กร รองลงมา คือ กลุม่ สวัสดิการชุมชน จ�ำนวน 29,344 องค์กร และ
และพั ฒ นากิ จ การสภาองค์ ก รชุ ม ชน
กลุ่มองค์กรการเงิน จ�ำนวน 28,559 องค์กร ตามล�ำดับ
ต�ำบล
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รายงานประจ�ำปี พอช. 2558

รวมทั้งมีการสร้างความเข้าใจและการวางแผนการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน
ต�ำบลในพื้นที่ใหม่ การปรับวิธีการท�ำงานให้ด�ำเนินการควบคู่กับการรับรอง
สถานภาพองค์กรชุมชนอย่างมีเป้าหมายและทิศทางส�ำคัญร่วมกัน ส่งผลให้
แกนน�ำชุมชนในพื้นที่เกิดความรู้ความเข้าใจต่อเจตนารมณ์ หลักคิดส�ำคัญ
และกระบวนการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน ซึ่งได้มีการรวบรวมข้อมูลและ
จัดท�ำข้อมูลในการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนในพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมจาก
ภาคีท้องถิ่นในพื้นที่

รวม

เหนือตอนบน
เหนือตอนล่าง
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้
กลาง
ตะวันตก
กรุงเทพฯและปริมณฑล
ตะวันออก
ใต้ตอนบน
ใต้ตอนล่าง

7,825

815
656
770
947
1,230
885
564
207
575
559
617

1,081

101
98
126
112
90
143
80
46
95
102
88

499

7
2
109
30
34
90
46
24
47
52
58

799

33
46
105
53
148
134
91
20
53
38
78

453

90
70
13
26
15
29
23
30
72
32
53

783

65
45
82
122
180
83
21
18
59
46
62

พอช.
มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง

หมายเหตุ : กรุงเทพมหาคร พื้นที่ปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�ำนวน 50 เขต













ภาค

569

72
55
63
62
91
60
35
18
17
41
55

228

27
19
16
37
43
24
14
11
11
14
12

490

58
50
25
68
49
43
25
6
56
60
50

สภาองค์กรชุมชนที่จัดตั้งแล้ว
จ�ำนวนพื้นที่
องค์กรปกครอง
ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
ส่วนท้องถิ่น

ตารางที่ 7 แสดงผลการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนต�ำบล ตั้งแต่ปี 2551 - 2558 จ�ำแนกรายภาค

4,902

453
385
539
510
650
606
335
173
410
385
456

รวม

62.65

55.58
58.69
70.00
53.85
52.85
68.47
59.40
83.57
71.30
68.87
73.91

คิดเป็นร้อยละ
ของ อปท.

CODI • Annual Report 2015

97

สภาฯ จัดตั้งแล้ว
มีผลด�ำเนินงานเป็นรูปธรรม

0
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395
241

เหนือ
ตอนบน
335
204

เหนือ
ตอนล่าง
514
314

อีสาน
ตอนบน
442
270

อีสาน
ตอนล่าง
601
367

อีสาน
ตอนใต้

563
343

กลาง

310
189

ตะวันตก

167
102

กทม. และ
ปริมณฑล

354
216

ตะวันออก

325
198

ใต้ตอนบน

406
248

ใต้ตอนล่าง

แผนภูมิที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบสภาองค์กรชุมชนต�ำบลที่จัดตั้งแล้ว (ปี 2551 - 2557) กับสภาองค์กรชุมชนต�ำบลที่มีผลการด�ำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

สภาองค์กรชุมชนต�ำบลมีผลการด�ำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม หมายถึง มีการด�ำเนินงานตามมาตรา 19 คือ การประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง  เพื่อด�ำเนินการให้เป็นไปตามภารกิจของสภา
องค์กรชุมชนต�ำบล และมาตรา 21 ซึง่ เป็นภารกิจของสภาองค์กรชุมชนต�ำบลตามปัญหาความต้องการและความพร้อมของสภาองค์กรชุมชนต�ำบล โดยในปี 2558 มีสภาองค์กรชุมชนต�ำบล
ที่สามารถด�ำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม จ�ำนวน 2,692 ต�ำบล คิดเป็นร้อยละ 61.03 ของสภาองค์กรชุมชนต�ำบลที่ได้มีการจัดตั้งในช่วงที่ผ่านมา

2) การพัฒนาคุณภาพสภาองค์กรชุนต�ำบล
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3) การประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนต�ำบล
ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 มาตรา 30 ก�ำหนดให้ในปีหนึ่งให้
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จัดให้มีการประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชน
ต�ำบลอย่างน้อยหนึง่ ครัง้ ซึง่ สถาบันฯ ได้มกี ารจัดประชุมในระดับชาติ ประจ�ำปี 2558
โดยมีพลต�ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดการประชุม และมีผู้เข้าร่วม 370 คน
ประกอบด้วย คณะที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนในระดับจังหวัดของสภาองค์กร
ชุมชนต�ำบลทั้ง 77 จังหวัด ผู้แทนคณะกรรมการสถาบันฯ ผู้แทนหน่วยงาน ได้แก่
สภาพัฒนาการเมือง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สถาบันชุมชนท้องถิน่ พัฒนา ศูนย์คณ
ุ ธรรม
สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ขบวนประเด็นต่างๆ คณะ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ส่งผลให้เกิดข้อเสนอมาตรการส่งเสริมการจัดตั้ง
สภาองค์กรชุมชน
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 มาตรา 32 (2) บัญญัติให้ที่ประชุม
ระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนต�ำบลให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ก�ำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และกฏหมาย รวมทั้ง
การจัดท�ำบริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีผลต่อพื้นที่มากกว่าหนึ่งจังหวัด ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม และมาตรา 32 (3) สรุปปัญหาที่ประชาชนในจังหวัดต่างๆ ประสบและ
ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ ซึ่งสรุป
ข้อเสนอที่ประชาชนประสบได้ดังนี้

 ด้านความมั่นคงทางอาหาร
 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม ได้แก่ ประมงชายฝัง่   
ขยะ ของเสียและมลภาวะ โรงไฟฟ้า  
โรงก�ำจัดขยะ การพัฒนาแม่น�้ำโขง
ภัยแล้ง น�้ำท่วม การปิโตรเลียม และ
โครงการเหมืองแร่โปรแตช
 ด้านสังคม ได้แก่ ความเสมอภาค
ระหว่างเพศ การศึกษาชุมชน/สิทธิ
ชุมชน ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ เด็ก/เยาวชน ระบบสวัสดิการ
ชุมชน  และแรงงาน
 นโยบายของรั ฐ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
ประชาชน ได้แก่ เส้นทางคมนาคม  
รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง ถนน
มอเตอร์เวย์ นโยบายการทวงคืนผืนป่า
26 ล้านไร่ทั่วประเทศ  ผังเมือง ที่ดิน
ท�ำกินและทีอ่ ยูอ่ าศัย  การไล่รอื้ ชุมชน
ริมคลอง การสร้างถนนเลียบแม่น�้ำ
เจ้าพระยาในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ โครงการ
ท่าเรือปากบารา จังหวัดสตูล
 การปฏิรปู การเมืองและการปกครอง
 การกระจายอ�ำนาจสู่ชุมชนท้องถิ่น
 การพัฒนาระบบเกษตร
 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
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4) การขับเคลื่อนงานสภา 5) การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและ		
องค์กรชุมชนใน		
ภาคีพัฒนา
สถานการณ์การปฏิรูป การด�ำเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในช่วงที่ผ่านมาได้มีการประสานความร่วม

ทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ โดยมี มือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ สนับสนุนการขับเคลือ่ นงานสภาองค์กรชุมชน   ได้แก่  
การจัดเวทีท�ำความเข้าใจระดับภาค 5 ภาค
 ความร่วมมือระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับสภาพัฒนาการเมือง เพือ่ ร่วม
ต่อสถานการณ์การปฏิรปู และรัฐธรรมนูญใหม่
ขับเคลื่อนสมัชชาพลเมือง/สภาพลเมืองระดับจังหวัด มีการแลกเปลี่ยน
ระดมความคิดเห็นข้อเสนอต่อร่างรัฐธรรมนูญ
เรียนรู้และก�ำหนดแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดน�ำร่อง พร้อมทั้งจัดท�ำ
ในแต่ละภาค เพือ่ เสนอในเวทีรบั ฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอและแถลงการณ์รว่ มต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รวมถึงการจัดท�ำ
คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ รวมทัง้ สรุป
แนวทางและคู่มือการคัดเลือกสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองรุ่นที่ 3
ผลและก�ำหนดแนวทางการขับเคลื่อนสภา
องค์กรชุมชนบรรจุในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
 ความร่วมมือระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการ
เพือ่ เป็นการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
จัดการตนเองของชุมชน
โครงการโดยสภาองค์กรชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใน 4 พื้นที่ ได้แก่  
(1) การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน�้ำลาว จังหวัด
เชียงราย  
(2) การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อระบบการจัดขยะมูลฝอย
คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา  
(3) การพัฒนาความร่วมมือการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพือ่ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและความมัน่ คงทางอาหารอ�ำเภอเมืองปาน จังหวัดล�ำปาง
(4) การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรคน ดิน น�้ำ  ป่า พื้นที่อ่าว ก. ไก่
CODI Annual Report 2015
รายงานประจ�ำปี พอช. 2558
ใน 4 จังหวัด

พอช.

“มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง”

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)
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ค�ำรับรอง
การปฏิบัติงาน
ประจ�ำปี
งบประมาณ 2558
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ค�ำรับรองการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2558
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามค�ำรับรองการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2558 ประกอบด้วย ตัวชี้วัด 12 ตัวชี้วัด
ภายใต้ 4 มิติ มีผลการประเมินในภาพรวมเท่ากับ 4.7161 ดังนี้

มิติที่ 1

ด้านประสิทธิผล
ของการปฎิบัติงาน
(ร้อยละ 60)

ค่าคะแนน
4.7860

มิติที่ 2

ด้านคุณภาพ
การให้บริการ
(ร้อยละ 12)

ค่าคะแนน
4.9433

ค่าคะแนน
4.1733

มิติที่ 3

ด้านประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงาน
(ร้อยะละ 11)

มิติที่ 4

ค่าคะแนน
4.7059

ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
และการพัฒนาองค์การ
(ร้อยละ 17)
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
หน่วย น�้ำหนัก
วัด (ร้อยละ) 1 2 3 4 5

ผลการด�ำเนินงาน
ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ด�ำเนินงาน ที่ได้ ถ่วงน�ำ้ หนัก
4.7860

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

60

1.1 จ�ำนวนสภาองค์กรชุมชนต�ำบลที่ได้รับ
การจัดตั้งและยังคงสถานภาพ

ต�ำบล

12

3,357 3,884 4,411 4,938 5,465 4,901

3.9398

0.4716

ต�ำบล

12

1,455 1,755 2,055 2,355 2,655 3,039

5.0000

0.6000

ระดับ

12

5.0000

0.6000

ต�ำบล

12

5.0000

0.6000

ระดับ

12

5.0000

0.6000

1.2 จ�ำนวนสภาองค์กรชุมชนต�ำบลที่มี
ผลการด�ำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
1.3 ระดับความส�ำเร็จด�ำเนินการตามโครงการ
บ้านมั่นคงชนบทเพื่อผู้ยากจนและ
ด้อยโอกาสในชนบท
1.4 จ�ำนวนต�ำบลทีม่ กี ารยกระดับการด�ำเนินงาน
ของกองทุนสวัสดิการชุมชนให้มีคุณภาพ
1.5 ครัวเรือนที่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย
ภายใต้การด�ำเนินงานโครงการบ้านมั่นคง

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
2.1 ระดับความส�ำเร็จของการใช้ผลการส�ำรวจ
ระดับ
ความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการให้บริการ
2.2 ระดับความส�ำเร็จของการปรับปรุงคุณภาพงาน
เพื่อความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่อการ
ระดับ
ด�ำเนินงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

1

2

3

4

5

5

750 1,125 1,500 2,250 3,000 3,151
1

2

3

4

5

5

12

4.1733

10

1

2

3

4

5

4.17

4.1700

0.4710

2

1

2

3

4

5

4.19

4.1900

0.0838

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

11

3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน ระดับ
3.2 ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนา
ระดับ
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ

3

80

85

90

95

100

98.96

4.7920

0.1438

8

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.4000

มิตทิ ี่ 4 มิตดิ า้ นการก�ำกับดูแลกิจการและการพัฒนา

17

4.1 ระดับการพัฒนาด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
ระดับ
และการพัฒนาองค์การ
4.2 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ระดับ
การด�ำเนินงานของหน่วยงาน
4.3 ระดับความส�ำเร็จในการบริหาร
ระดับ
ทรัพยากรบุคคลระยะ 3 ปี

น�้ำหนักรวม

4.9433

4.7059

10

1

2

3

4

5

4.5

4.5000

0.4500

5

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2500

2

1

-

3

-

5

5

5.0000

0.1000

100

ค่าคะแนนที่ได้

4.7161
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รายงานสถานะการเงิน ประจ�ำปีงบประมาณ 2558

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงานของ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

1. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
การเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์
หน่วย : ลบ.

5,993.5

6,000.0
5,000.0
4,000.0

3,914.1

3,700.5 3,556.1

3,000.0
2,000.0
1,000.0

176.4 203.4

32.4

42.5

เงินสดและเงินลงทุนอื่น

เงินให้กู้ระยะยาว

ปี 58

สินทรัพย์ถาวรสุทธิ

ปี 57

สินทรัพย์อื่น
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สินทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 สถาบันฯ มีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 7,823.4 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2557 จ�ำนวน 1,972.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.1 ประกอบด้วย

 เงินสดและเงินลงทุนอื่น จ�ำนวน 3,914.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จ�ำนวน
2,079.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 34.7
 เงินให้กู้ระยะยาว จ�ำนวน 3,700.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�ำนวน
144.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.1 เนือ่ งจากมีการสนับสนุนสินเชือ่ ให้แก่องค์กร
ชุมชนเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 468.9 ล้านบาท
 สินทรัพย์ถาวรสุทธิ มีจ�ำนวน 176.4 ลดลงจากปี 2557 จ�ำนวน 27 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 13.3 เนื่องจากมีการขายอาคารส�ำนักงานถนนเพชรบุรีตัดใหม่

หนี้สินรวม

เงินกองทุน

ภาระผูกพัน

ณ 30 กันยายน 2558 สถาบันฯ มีหนี้สินรวม จ�ำนวน 104 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น
รายได้รอการรับรู้ ลดลงจากปี 2557 จ�ำนวน 41.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 28.7
เนื่องจากรับรู้รายได้ประจ�ำปี และหนี้สินหมุนเวียนลดลง จ�ำนวน 36.4 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 48.9 เนื่องจากเจ้าหนี้ระยะสั้นลดลง
		
ณ 30 กันยายน 2558 สถาบันฯ มีเงินกองทุนรวม 7,719.4 ล้านบาท ลดลงจากปี
2557 จ�ำนวน 1,930.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20 เนื่องจากมี รายได้ต�่ำกว่าค่า
ใช้จ่ายจ�ำนวน 1,930.3 ล้านบาท ส่วนเงินกองทุนหมุนเวียนของสถาบันฯ มีจ�ำนวน
6,790.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�ำนวน 10.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1
ณ  30 กันยายน 2558  สถาบันฯ มีภาระผูกพัน ดังนี้
1. สถาบันฯ มีภาระผูกพันในการจ่ายเงินสนับสนุน จ�ำนวน 1,589.5 ล้านบาท
และในระหว่างปี 2558 สถาบันฯ ได้มีการบริหารงบโครงการซึ่งมีภาระผูกพันแล้ว
และมีแผนที่จะเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2559 มาใช้ในการสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ตามแผนการอนุมัติและเบิกจ่ายรวมจ�ำนวน 498.9 ล้านบาท ดังนั้นเงิน
โครงการที่ได้รับงบประมาณจากรัฐ คงเหลือสุทธิจ�ำนวน 934.5 ล้านบาท
2. ภาระผูกพันในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการพัฒนา จ�ำนวน 927.6 ล้านบาท
เนือ่ งจากองค์กรชุมชนอยูร่ ะหว่างการพัฒนาโครงการ จึงถือเป็นภาระผูกพันทีจ่ ะต้อง
กันเงินไว้เพื่อจ่ายในปีถัดไป
3. ภาระผูกพันประมาณการ เพือ่ จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผปู้ ฏิบตั งิ านเมือ่ สิน้
สุดสัญญาจ้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จ�ำนวน 70.8 ล้านบาท
4. ภาระผูกพันเงินคืนดอกเบี้ยให้กับองค์กรผู้ใช้สินเชื่อที่มีผลการช�ำระหนี้ดี
จ�ำนวน 0.4 ล้านบาท

109

110

รายงานประจำ�ปี 2558 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

2. การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
รายได้
หน่วย : ลบ.

300

252.0

250

198.2

200

135.4

150

189.8
125.7

118.8

100
50
รายได้เงินฝากและเงินลงทุน

รายได้เงินอุดหนุน

ดบ.สินเชื่อและรายได้อื่น

ปี 57

ปี 58

ค่าใช้จา่ ย
หน่วย : ลบ.

2,500.0 2,136.1
2,000.0

1,868.6

1,500.0
1,000.0
500.0

125.6 116.7

92.7

90.0

37.6

40.8

98.9

22.4

คชจ.เงินอุดหนุน

คชจ.บุคลากร

คชจ.พัฒนา

ปี 58

คชจ.ด�ำเนินงาน

ปี 57

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
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ในปี 2558 สถาบันฯ มีรายได้จากการด�ำเนินงานและค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานดังนี้
ด้านรายได้ :
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ ปี 2558  มีจ�ำนวน 252 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการ
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ โครงการบ้านมั่นคงชนบทเพื่อผู้ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท
โครงการเสริมสร้างพืน้ ฐานความเข้มแข็งของชุมชน และโครงการสนับสนุนการจัดตัง้
และพัฒนากิจการสภาองค์กรชุมชน รายได้เงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�ำนวน
116.6 ล้านบาทหรือร้อยละ 86.1
รายได้จากการด�ำเนินงาน ประกอบด้วย
 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล และเงินลงทุนจ�ำนวน 118.8
ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จ�ำนวน 79.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 40.1 เนือ่ งจาก
จ�ำนวนเงินลงทุนลดลงและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทีป่ รับตัวลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ตามการประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยคณะกรรมการ
นโยบายการเงิน
 รายได้จากสินเชื่อและรายได้อื่น มีจ�ำนวน 189.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557
จ�ำนวน 64.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51 เนื่องจากในปี 2558 สถาบันฯ
มีการสนับสนุนสินเชือ่ ให้แก่องค์กร ชุมชนเพิม่ ขึน้ และมีรายได้อนื่ จากธนาคารโลก
สนับสนุนงบประมาณให้ด�ำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมืองจ�ำนวน
64.1 ล้านบาท และเงินสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่นให้ด�ำเนินโครงการฝึกอบรม
สมาชิกอาเซี่ยนเกี่ยวกับโครงการบ้านมั่นคง

ด้านค่าใช้จ่าย :
ส�ำหรับปีงบประมาณ 2558  ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน มีจ�ำนวน 2,136.1 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นจากปี 2557 จ�ำนวน 267.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ค่าใช้จา่ ยเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาความมัน่ คงทีอ่ ยูอ่ าศัยคนจนในชุมชนแออัด และ
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน ประกอบด้วย
 ค่าใช้จ่ายบุคลากรมีจ�ำนวน 125.6 ล้านบาท  ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้างและ
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่างๆ เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�ำนวน 8.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7.6
 ค่าใช้จ่ายงบพัฒนา มีจ�ำนวน 92.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�ำนวน 2.7
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
 ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน มีจ�ำนวน 37.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จ�ำนวน
3.2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.8
 ค่าใช้จา่ ยอืน่ ประกอบด้วย ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายหนีส้ งสัยจะสูญ และ
ค่าใช้จา่ ยอืน่ มีจำ� นวน 98.9 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2557 จ�ำนวน 76.6 ล้านบาท
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รายได้สงู (ต�ำ่ )กว่าค่าใช้จา่ ย
หน่วย : ลบ.

2,490.9

2,500.0

2,138.5

2,000.0
1,500.0
1,000.0

560.6

459.3

500.0
-500.0

ปี 58

ปี 57

-1,000.0
-1,500.0
-2,000.0

-1,679.2

-1,930.3
รายได้

ค่าใช้จ่าย

รายได้สูง(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย

สรุปผลการด�ำเนินงาน

สรุป
ผลการด�ำเนินงาน
และข้อเสนอแนะ

ผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ 2558 สถาบันฯ มีรายได้รวม จ�ำนวน 560.7 ล้านบาท เพิม่
ขึน้ จากปี 2557 จ�ำนวน101.3 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 22.1 เนือ่ งจากรายได้เงินอุดหนุน
เพิม่ ขึน้ ค่าใช้จา่ ยรวม จ�ำนวน 2,490.9 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2557 จ�ำนวน 352.4 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.5 ส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จา่ ยเงินอุดหนุน เนือ่ งจากสถาบันฯ
ได้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน ท�ำให้ในงวดบัญชีปี 2558 สถาบันฯ มีรายได้
ต�่ำกว่าค่าใช้จ่ายจ�ำนวน 1,930.3 ล้านบาท

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการทีไ่ ด้รบั จากรัฐ ประจ�ำปีงบประมาณ 2558 สถาบันฯ ได้จดั ท�ำ
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ รวมทั้งทบทวนก�ำหนดมาตรการและพัฒนาระบบ
การเบิกจ่ายงบประมาณ โดยแต่งตัง้ คณะท�ำงานเฉพาะกิจ เพือ่ ให้การบริหารจัดการแผนการ
เบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันให้เป็นไปตามเป้าหมาย ลดปัญหาอุปสรรคและข้อติดขัดต่างๆ
ที่จะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน โดยมีกลไกในการตรวจสอบ ติดตามและเร่งรัดการ
ด�ำเนินงาน พร้อมทั้งมีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่อฝ่ายบริหารเป็นประจ�ำ
ทุกเดือน เพื่อให้การเบิกจ่ายบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
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สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
			

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

2558**

2,879,520,994.50
31,833,734.03
734,628,500.00
232,632.25
277,972.89

หน่วย : บาท
2557

4,358,848,907.90
41,981,070.86
1,534,628,500.00
276,433.75
222,753.27

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

3,646,493,833.67

5,935,957,665.78

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

3,700,525,876.70
300,000,000.00
168,105,521.61
8,298,191.00

4,176,929,589.31
7,823,423,422.98

3,556,127,811.80
100,000,000.00
193,570,982.02
9,853,964.36

3,859,552,758.18
9,795,510,423.96

25,080,709.47
3,235,623.00
9,378,596.56
277,158.33

60,099,260.37
1,077,527.00
12,998,775.41
236,019.57

เงินให้กู้ระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

หนี้สินและทุน
หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น
รายได้รับล่วงหน้า
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนีเ้ งินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว

37,972,087.36

74,411,582.35

66,051,800.81

71,432,741.50

รวมหนี้สิน		
สินทรัพย์สุทธิ

104,023,888.17
7,719,399,534.81

145,844,323.85
9,649,666,100.11

รวมสินทรัพย์สุทธิ

7,719,399,534.81

9,649,666,100.11

ทุน
รายได้สูง(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

2,979,453,401.47
4,739,946,133.34

หมายเหตุ : ** งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

2,979,453,401.47
6,670,212,698.64
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สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2558
			

รายได้

2558**

หน่วย : บาท
2557

รายได้จากเงินอุดหนุน
รายได้จากการด�ำเนินงาน
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล
รายได้อื่น

252,000,000.00
121,273,381.21
109,558,630.71
9,278,767.12
68,546,965.90

135,425,900.00
111,898,925.03
183,566,081.31
14,626,164.38
13,785,081.01

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ค่าใช้จ่ายจากเงินอุดหนุน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น

125,207,986.10
431,300.00
23,725,716.06
4,953,864.78
8,887,820.76
92,659,950.01
2,136,100,123.10
18,584,149.13
80,373,400.30

116,146,205.63
549,266.66
26,347,079.39
5,874,570.03
8,539,326.83
90,017,098.78
1,868,621,162.16
19,248,409.91
3,109,042.88

รวมรายได้
560,657,744.94
459,302,151.73
ค่าใช้จ่าย 		

รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูง(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

2,490,924,310.24
(1,930,266,565.30)

				
หมายเหตุ : ** งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

พอช.
มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง

2,138,452,162.27
(1,679,150,010.54)
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สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2558
			

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

รายได้สูง(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
รายการปรับกระทบรายได้สงู (ต�ำ่ )กว่าค่าใช้จา่ ยสุทธิเป็นเงินสดรับ
(จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
(ก�ำไร)ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
หนี้สงสัยจะสูญ
		รายได้เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบี้ย
รายได้เงินสนับสนุน - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนจนเมือง
รายได้เงินสนับสนุน - โครงการฝึกอบรมสมาชิกอาเซีย่ นเกีย่ วกับ
โครงการบ้านมัน่ คง
รายได้สงู (ต�ำ่ )กว่าค่าใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้ระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินให้กู้ระยะยาว
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้ระยะสั้น
รายได้รับล่วงหน้า
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

2558**

หน่วย : บาท
2557

(1,930,266,565.30)

(1,679,150,010.54)

(25,915,082.66)
18,584,149.13
39,916,653.67
(10,279,757.72)
5,575,423.95

19,248,409.91
(10,986,870.73)
(10,279,757.72 )
(9,293,304.84 )

(676,606.92)

1,348,303.60

(1,903,061,785.85)

(1,689,113,230.32)

9,825,643.51
43,801.50
(55,219.62)
(183,993,025.25)

7,495,542.07
(58,977.69)
87,173.80
(207,984,558.75)

(35,018,550.90)
2,158,096.00
(3,620,178.85)
41,138.76

52,336,091.85
1,034,394.00
566,188.70
(41,877.40)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

(2,113,680,080.70)

(1,835,679,253.74)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด

38,671,500.00
(2,809,082.70)
(1,510,250.00)
800,000,000.00
(200,000,000.00)

634,352,167.30
(1,479,327,913.40)
4,358,848,907.90
2,879,520,994.50

4,339.16
(3,116,544.90)
(1,175,250.00)
2,480,000,000.00
200,000,000.00

เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นครบก�ำหนด
เงินสดรับ(จ่าย)จากการลงทุนระยะยาวครบก�ำหนด

หมายเหตุ : ** งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

2,675,712,544.26
840,033,290.52
3,518,815,617.38
4,358,848,907.90
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หลักเกณฑ์และสรุปนโยบาย
การบัญชีที่ส�ำคัญ

1. เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ ทีก่ ระทรวงการคลังประกาศใช้ ซึง่ รวมถึงหลักการและ
นโยบายบัญชีส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการใน
งบการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง การน�ำเสนองบ
การเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่  กค 0423.2/ว237 ลง
วันที่ 8 กันยายน 2557

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
2.1 การน�ำเสนองบการเงิน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) น�ำเสนองบ
การเงินในภาพรวม โดยรวมงบการเงินของโครงการกองทุน
พัฒนาชนบท ธนาคารออมสิน (สพช.) ไว้ด้วยกัน

2.2 การบันทึกบัญชี

การบันทึกบัญชีของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) จัดท�ำขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนด
ในหลักการและนโยบายบัญชีสำ� หรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่
2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546
และได้รวมการบันทึกบัญชีของโครงการบ้านมั่นคง (บมค.)
ไว้ดว้ ยกัน ส่วนโครงการกองทุนพัฒนาชนบท ธนาคารออมสิน
(สพช.) แยกการบันทึกบัญชีต่างหาก

2.3 การรับรูร้ ายได้และค่าใช้จา่ ย

2.3.1 รายได้เงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล
ประจ�ำปีงบประมาณประกอบด้วย
(1) เงินอุดหนุนทีเ่ ป็นงบบริหารจัดการโครงการ
และเงินอุดหนุนที่เป็นงบสนับสนุนการพัฒนาองค์กรชุมชน
รับรูเ้ มือ่ ได้รบั อนุมตั เิ งินจากกรมบัญชีกลาง ส�ำหรับงบสนับสนุน
การพัฒนาองค์กรชุมชน พอช. จะด�ำเนินการสนับสนุนพัฒนา
องค์กรชุมชนทั้งหมดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเมื่อ
พอช. อนุมัติการจ่ายเงินให้แก่องค์กรชุมชนตามงวดที่ขอเบิก
(2) รายได้เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบี้ย เป็น
เงินอุดหนุนทีร่ ฐั ชดเชยให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) เนือ่ งจาก พอช. ได้ให้องค์กรชุมชนกูย้ มื เงินเพือ่ พัฒนา
ที่อยู่อาศัย โดย พอช. คิดดอกเบี้ยเงินกู้จากองค์กรชุมชน
ในอัตราร้อยละ 1 ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติจาก พอช.
โดย พอช. บันทึกเงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาลเป็นรายได้
เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบี้ยรับล่วงหน้า เมื่อมีการอนุมัติ
สิ น เชื่ อ จะบั น ทึ ก เป็ น รายได้ เ งิ น อุ ด หนุ น ส่ ว นต่ า งดอกเบี้ ย
รอรับรู้ในส่วนที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว และทยอยรับรู้เป็น
รายได้เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบี้ยตามสัดส่วนการเบิกจ่าย
จริงตลอดอายุของสัญญา
2.3.2 รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ รับรู้รายได้ตามเกณฑ์
สั ด ส่ ว นของเวลาโดยค� ำ นึ ง ถึ ง อั ต ราผลตอบแทนที่ แ ท้ จ ริ ง
ยกเว้นดอกเบี้ยเงินให้กู้ที่ผิดนัดช�ำระเกิน 3 งวดติดต่อกัน
รับรู้ตามเกณฑ์เงินสด
2.3.3 รายได้คา่ ปรับรับรูเ้ มือ่ รับช�ำระเงิน
2.3.4 ค่าใช้จา่ ยรับรูเ้ มือ่ เกิดรายการ และบันทึกบัญชี
ตามเกณฑ์คงค้าง

CODI • Annual Report 2015

2.4 วัสดุคงเหลือ

แสดงในราคาทุนและตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธเี ข้าก่อนออกก่อน

2.5 ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ก�ำหนดหลักเกณฑ์ก ารประมาณ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินส�ำรอง
ส�ำหรับยอดเงินให้กู้และดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับส่วนที่เกินมูลค่าหลักทรัพย์ที่น�ำมา
ค�้ำประกันตามระเบียบสถาบันพัฒนาองค์กรชุนชน (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินส�ำรอง พ.ศ. 2552 ดังนี้

ระดับ

ลูกหนี้จัดชั้น

ระยะเวลาค้างช�ำระ

อัตราการกันเงิน
ส�ำรองร้อยละ

1
2
3
4
5
6

จัดชั้นปกติ
จัดชัน้ กล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
จัดชั้นสูญ

ไม่เกิน 1 เดือน
เกิน 1 เดือนไม่เกิน 3 เดือน
เกิน 3 เดือนไม่เกิน 12 เดือน
เกิน 12 เดือนไม่เกิน 24 เดือน
เกินกว่า 24 เดือน
ไม่มีทางที่จะได้รับชำ�ระหนี้แล้ว

0
0
25
75
100
100

2.7 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ แสดงในราคาทุนหักด้วย
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม โดยจะตัดจ�ำหน่าย
ภายใน 5 ปี

2.8 รายได้รอการรับรู้ ประกอบด้วย

1 สินทรัพย์ได้รบั บริจาค บันทึก
เป็นรายได้รอการรับรู้และทยอยรับรู้
เป็นรายได้คกู่ บั ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องตาม
อายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้น
2.6 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
2 รายได้เงินอุดหนุนส่วนต่าง
ที่ดิน แสดงในราคาทุน
ดอกเบี้ยรอรับรู้ จะบันทึกเมื่อ พอช. ได้
มีการอนุมัติสินเชื่อแล้วและทยอยรับรู้
อาคารและอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ตรวจรับและอนุมัติให้ใช้งานหักด้วย เป็นรายได้เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบี้ย
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ตามสัดส่วนการเบิกจ่ายจริงตลอดอายุ
ของสัญญา
สินทรัพย์ทมี่ รี าคาต่อหน่วย หรือชุดต�่ำกว่า 5,000.00 บาท บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
3 รายได้เงินสนับสนุนโครงการ
ทั้งจ�ำนวนในปีที่ได้มาและบันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์ทุกรายการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนจนเมื อ ง จะ
บันทึกเป็นรายได้รอการรับรู้เมื่อได้รับ
ค่าเสื่อมราคา ค�ำนวณจากราคาทุนของอาคาร อุปกรณ์ โดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการ เงินสนับสนุนจากธนาคารโลก และทยอย
ใช้งานของสินทรัพย์แต่ละประเภท ดังนี้
รับรู้เป็นรายได้เมื่อเกิดค่าใช้จ่าย
4 รายได้เงินอุดหนุนโครงการ
อัตราร้อยละ
ฝึกอบรมสมาชิกอาเซีย่ นเกีย่ วกับโครงการ
อาคารและส่วนประกอบ
5
บ้านมั่นคง จะบันทึกเป็นรายได้รอการ
ครุภัณฑ์สำ�นักงาน
10-20
รับรู้เมื่อได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครือ่ งตกแต่งสำ�นักงาน
20
ญี่ปุ่น และทยอยรับรู้เป็นรายได้เมื่อเกิด
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสื่อสาร และครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ค่าใช้จ่าย
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25 ปี การต่อสู้เพื่อป่า

ของคนบ้านเหล่าเหนือสู่ต้นแบบต�ำบลรูปธรรมการพัฒนา
ดิน น�้ำ ป่า สวัสดิการ ที่อยู่อาศัย โดยชุมชนท้องถิ่น
“เมื่อก่อนชาวบ้านไปท�ำไร่
ท�ำสวนต้องกางร่มมากันเลย
ต่างกับปัจจุบันที่ร่มรื่นป่าฟื้นคืน
เป็นความภาคภูมิใจของชุมชน
สิ่งที่พอใจที่สุดคือเรื่องน�้ำเป็นผลที่
ชัดเจนจากการอนุรักษ์ป่า”
บุญยงค์ จิตมณี

ปฐมบทพิทักษ์ป่า
บทพิสูจน์การอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ (ป่าห้วยป้อม) สะท้อนได้จาก
โล่รางวัลเกียรติคุณต่างๆ ของหน่วยงานต่างๆ ที่การันตี อาทิเช่น ปี 2544
กรมป่าไม้ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ คัดเลือกเป็นป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน
ดีเด่น ปี 2546 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน�้ำ  มอบโล่หมู่บ้าน
อนุรกั ษ์ปา่ ต้นน�ำ้ ดีเด่น (ป่าห้วยป้อม) ปี 2548 จังหวัดแพร่ มอบรางวัลชนะเลิศ
อันดับหนึ่ง แปลงปลูกป่าดีเด่น โครงการแพร่เขียวขจี   ปี 2555 กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และกรมควบคุมมลพิษ มอบโล่ชุมชนมาตรฐาน หมู่บ้าน
ปลอดการเผา ปี 2556 ได้รบั รางวัลลูกโลกสีเขียว และได้รบั รางวัลชุมชนดีเด่น
รวมพลังชุมชน ลดไฟป่า ลดหมอกควัน จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นายบุญยงค์ จิตมณี อดีตผู้ใหญ่บ้านเหล่าเหนือ แกนน�ำในการอนุรักษ์ฟื้นฟู

ป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ เล่าให้ฟังถึงความเปลี่ยนแปลงจากจุดเริ่มต้นของ
การอนุรักษ์ เริ่มตั้งแต่ ปี 2526 ที่มีการสร้างอ่างเก็บน�้ำสอง และมีการเปิด
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ประมูลสัมปทานไม้ในอ่าง เป็นจังหวะ
โอกาสที่มีชาวบ้าน และนายทุนเข้ามา
สวมรอยตั ด ไม้ ท�ำลายป่าในเขตชุมชน
บ้านเหล่าเหนือ ซึ่งหลังจากได้รับการ
คัดเลือกเป็นผูใ้ หญ่บา้ นในปี 2534 ตนจึง
เรียกประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อ
หารือถึงสถานการณ์การบุกรุกท�ำลายป่า
ที่รุนแรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพราะ
ถ้าหากปล่อยไปป่าคงหมด เมื่อไม่มีป่า
ก็ไม่มีน�้ำ ไม่มีแหล่งอาหารให้กับอนาคต
ของลูกหลาน

ในช่วงนัน้ ชุมชนเกิดวิกฤตน�ำ้ ประปา ชาวบ้านจึงช่วยกันฝายเพือ่ ท�ำประปาภูเขาใช้ใน
ชุมชน มีหน่วยงานสนับสนุนอุปกรณ์ก่อสร้าง ส่วนแรงงานชาวบ้านช่วยกันก่อสร้าง
วางท่อนัดกันมาท�ำทุกวันอาทิตย์ เมื่อเปิดใช้งานมีการเก็บค่าน�้ำหน่วยละ 50 สตางค์
ปัจจุบนั เก็บ 1 บาท นอกจากนีช้ าวบ้านยังช่วยกันท�ำกิจกรรมบวชป่า สืบชะตาแม่นำ 
�้
ท�ำแนวกันไฟ สร้างฝายถาวร ฝายแม้ว รวมกัน 600 กว่าฝาย
ที่ผ่านมาคณะกรรมการก็คอยสอดส่องดูแลลาดตระเวนฟังเสียงเลื่อยยนต์ หากพบ
ก็ยดึ ไม้ และอุปกรณ์ แต่ไม่ได้จบั กุมส่งด�ำเนินคดี ก�ำลังชาวบ้านไม่พอก็ขอก�ำลังป่าไม้
และทหาร เข้ามาช่วย ครัง้ หนึง่ ไปขอความช่วยเหลือจากทางอ�ำเภอให้ชว่ ยคุยขอร้อง
ชาวบ้านในเขตพืน้ ทีบ่ า้ นแม่สาย อ�ำเภอร้องกวาง ไม่ให้เข้ามาลักลอบตัดไม้ในเขตบ้าน
เหล่าเหนือ ใช้วิธีการร้องขอกันโดยมีท้องที่เข้ามาช่วยเจรจา

กระทั่งเกิดการปิดป่าโดยห้ามไม่ให้ผู้ใด
ใช้ประโยชน์จากป่าทุกรูปแบบ เป็นเวลา
3 ปี เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ จัดการ
ป่ า ชุ ม ชน ร่ ว มรั ก ษาป่ า ต้ น น�้ ำ ในเขต
ป่าสงวน จนสามารถจัดตั้งป่าชุมชนได้
2,720 ไร่ ในปัจจุบัน

ปัจจุบันเรื่องการลักลอบตัดไม้หมดไป ป่าก็ค่อยๆ ฟื้นตัวเรื่องอนุรักษ์ก็ท�ำต่อไป
หวังให้คนรุน่ ต่อไปได้สบื สานรักษาไว้ อนาคตป่าคงอุดมสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ต่อๆ ไป แต่ยงั มี
ปัญหาในส่วนที่ท�ำกิน 2,000 กว่าไร่ เป็นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ชาวบ้านขาดความมั่นใจ
ในการท�ำกิน เพราะไม่มีหลักประกันใดๆ เราก็ค่อยๆต่อสู้ไปอย่างน้อยก็ให้ชุมชนได้
มีสิทธิท�ำกินโดยไม่ต้องมีเอกสารหรือโฉนดก็ได้ แต่ขอให้มีสิทธิในการท�ำกินแน่นอน
ที่ผ่านมาชาวบ้านก็พยายามเข้าหาหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความชอบธรรมแก่ชาว
บ้านในสิทธิท�ำกิน ท�ำข้อมูลรายแปลง ข้อมูลพื้นที่ป่าชุมชน ที่ดินท�ำกิน ที่อยู่อาศัย
เริม่ แรกกว่าจะรวมตัวกันได้กย็ าก เพราะ จะส่งให้หน่วยงาน เป็นการยืนยันว่าต่อไปในอนาคตจะไม่มีการบุกรุกป่าเพิ่มอีก
กรรมการบางคนก็ลกั ลอบตัดไม้ดว้ ย แต่ ต่อไป นายบุญยงค์ เล่าให้ฟัง
ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เอาด้วย หลายคนจึง
เปลี่ยนใจหันมาให้ความร่วมมือ ซึ่งกว่า เพื่อให้เห็นป่าชุมชนของจริง อดีตผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านเหล่าเหนือ ได้อาสาพา
จะส�ำเร็จทางคณะกรรมการ พบความ ไปส�ำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ (ป่าห้วยป้อม) ระยะทาง
ยากล�ำบาก เหนือ่ ยยากทีต่ อ่ สูก้ บั อ�ำนาจ ประมาณ 9 กิโลเมตร เป็นทางเดินเท้า ที่รถจักรยานยนต์สามารถลัดเลาะขึ้นไปได้
มืด อ�ำนาจอิทธิพลต่างๆ รวมถึงคนใน แต่เดิมเป็นเส้นทางเข้าป่าหาอยูห่ ากินของชาวบ้าน อีกทัง้ ใช้เป็นเส้นทางลาดตระเวน
เขตพื้นที่ใกล้เคียงที่เข้ามาลักลอบตัดไม้ รักษาป่า ต่อมาได้ช่วยกันพัฒนาเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ไว้ให้ลูก
กว่าที่จะท�ำความเข้าใจ กว่าจะหยุดกัน หลานเยาวชน และคนที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้   
ได้กใ็ ช้เวลาหลายปี ท�ำให้ปา่ อุดมสมบูรณ์
น�้ำท่าดีขึ้นมาก

สร้าง 7 ฐานเรียนรู้ คุณค่าป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ

นายชาติ สุริยา ประธานราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รษทป.) บ้านเหล่าเหนือ

บอกกับเราว่า “การปกป้องฟื้นฟูผืนป่าเป็นงานจิตอาสา คนที่มาช่วยกันท�ำไม่ได้รับ

ค่าตอบแทน แต่เพราะคิดว่า ถ้าหากเราไม่อนุรักษ์ป่าให้มีความสมบูรณ์ ลูกหลาน
รุ่นต่อๆไป จะไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรง และทางอ้อม เมื่อก่อนน�้ำไม่มี ปัจจุบัน
เรามีน�้ำใช้ไม่ขาดก็เพราะการช่วยกันอนุรักษ์ป่า”
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รายงานประจำ�ปี 2558 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ประธานราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า
พาเราไปดูฐานต่างๆ และเล่าให้เราฟังถึง
ความส�ำคัญของฐานทั้ง 7 ฐานว่า
ฐานที่ 1 “พืชผักกินได้” ชาวบ้านอาศัย
เป็นแหล่งอาหาร มีทั้งไม้ผล ไม้กินยอด
และใบ พืชน�้ำ หน่อไม้ หลากหลายชนิด
บริเวณนี้เป็นพื้นที่ต�่ำร่มเย็นจะเหมาะ
ส� ำ หรั บ พื ช ผั ก หลายชนิ ด ที่ ขึ้ น ตาม
บริเวณแถบนี้ เช่น ผักแซ้ว จะน�ำมาใช้
ท�ำแกงเห็ด หรือแกงอื่นๆ ให้รสขมนิดๆ
หรือมะเดือ่ ดิน กินผลกับน�ำ้ พริก ผักกรูด
ยอดไคร้ ปลีกล้วย ฯลฯ
ฐานที่ 2 “สมุนไพรม่อนห้วยช้าง” แหล่ง
สมุนไพร ยารักษาโรค ยาบ�ำรุงร่างกาย
ยาฆ่าแมลง ที่นี่มีสมุนไพรหลายอย่างทั้ง
ให้คณ
ุ และโทษ อย่างเครือไหล ทีส่ ามารถ
ท�ำเป็นยาเบื่อได้ บางคนใช้เบื่อปลาเพื่อ
จับได้ง่าย หรือสมุนไพรที่ให้คุณอย่าง
รางจืด ขับพิษในร่างกาย ต้มกินขับพิษ
สร่างเมา สาบเสือ สมุนไพรห้ามเลือด
กองขม ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ชาวบ้านได้พึ่งพา
จากป่า

ก็เป็นร่องรอยของหมูป่าตามบริเวณแหล่งน�้ำ  บริเวณนี้มีเรื่องเล่าถึงอาถรรพ์ป่า
ผีไพร ที่ชาวบ้านที่นั่งห้างเฝ้าสัตว์พบเจอ และบอกเล่าต่อๆ กันมา ถ้าชาวบ้านทั้งใน
และนอกหมู่บ้านเข้ามาเขตนี้ก็ขอความร่วมมือไม่ให้ล่าสัตว์
ฐานที่ 5 “ปล่องน�้ำออกรู ตามดูสัตว์น้�ำ” ปล่องน�้ำออกรู หรือตาน�ำ 
้ เป็นจุดที่น�้ำไหล
ออกจากดิน ตามล�ำห้วยสาขาซึ่งจะไหลไปรวมกันที่ห้วยป้อม น�้ำที่ไหลออกมา
ชาวบ้านสามารถอาศัยดื่มกิน และเป็นแหล่งที่สัตว์ป่าลงมากินน�้ำอีกด้วย
ฐานที่ 6 “สวยสมอ้าง ผาพี่ ผาน้อง ผาแอว” สถานที่ในประวัติศาสตร์วรรณคดี
ลิลิตพระลอ เป็นหน้าผาและถ�้ำปู่เจ้าสมิงพราย ถ�้ำพระเพื่อนพระแพง จุดนี้มีถ�้ำ
เป็นจุดขาย มีทั้งค้างคาว หินงอกหินย้อย หลายถ�้ำให้ส�ำรวจ  
ส่วนฐานที่ 7 “ม่อนจิกจ้อง ชมวิวอ่างสอง” ฐานสุดท้ายบนยอดเขาสูง การขึ้นฐานนี้เพื่อ
ความปลอดภัยต้องเดินเท้าขึ้นอย่างเดียวเพราะทางชันประมาณ 200-300 เมตร
เมื่อขึ้นมาบนยอดเขาก็จะเป็นจุดชมวิวอ่างเก็บน�้ำสอง สามารถมองสภาพพื้นที่ป่า
ได้โดยรอบ เป็นสถานที่พักผ่อน บางช่วงสามารถเห็นทะเลหมอกที่สวยงาม  
เพื่อสร้างให้เห็นคุณค่าของป่า และการอนุรักษ์จากรุ่นต่อรุ่น นอกจากการออก
ลาดตระเวนอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ป้องกันการลักลอบตัดไม้ และเฝ้าระวังไฟป่า
การสร้างการเรียนรู้จากฐานต่างๆ ก็สามารถปลูกจิตส�ำนึกให้คนรุ่นต่อๆ ไปมาช่วย
กันอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือยังความอุดมสมบูรณ์ให้สืบไป ประธานราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ์ป่า ย�้ำ 

ฐานที่ 3 “ป่าไผ่บง ดงเถาวัลย์” แหล่งป่าไม้
ใช้สอยของชุมชน เป็นแหล่งเก็บหน่อไม้
ทีส่ ำ� คัญ บริเวณจุดนีม้ ไี ม้ไผ่หลากหลายชนิด
ไผ่ป่า ไผ่บง ไผ่ซาง ไผ่รวก ไผ่ไร่ เป็นต้น
นอกจากเก็บหน่อไปกินไปขายแล้ว ชาวบ้าน
ที่นี่ยังน�ำไปใช้ท�ำตอกมัดข้าว หรือสาน
ตระกร้าขาย ส่วนเถาวัลย์ จ�ำพวกหวาย จากการอนุรักษ์ป่า สู่การขยายงานเป็นต�ำบลต้นแบบ
ก็กินได้ และใช้ท�ำเครื่องสานหลากชนิด
ซึง่ แถบนีย้ งั มีสมุนไพรอืน่ ๆ อีกหลายอย่าง จุดเริ่มต้นคือการรักษาทรัพยากร จากป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ สู่การจัดการน�้ำ 
การจัดการที่ดิน ที่อยู่อาศัย การจัดการสวัสดิการชุมชน โดยใช้ฐานสภาองค์กร
ฐานที่ 4 “เขตอภั ย ทานสั ต ว์ ป ่ า ” จุดนี้ ชุมชนต�ำบล เป็นพื้นที่กลางสู่การพัฒนาในมิติอื่นๆ พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ของต�ำบล
ชาวบ้านก�ำหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า บ้านกลาง ในการบริหารโดยชุมชนท้องถิน่ จัดการตนเอง ทีอ่ าศัยอาคารโรงเรียนบ้าน
เพราะจะให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เหล่าเหนือ เปิดเป็นส�ำนักงานขององค์กรชุมชนต�ำบลในทุกประเด็นงาน ก็เพราะ
หลายชนิด อย่างร่องรอยที่เราพบเห็น คาดหวังให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการเรียนรู้ของคนในต�ำบล และพื้นที่ใกล้เคียง
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นางนวลฉวี ค�ำฝั้น ประธานกองทุน ให้เกิดข้อตกลงกับหน่วยงานในสิทธิท�ำกินของชาวบ้าน โดยสภาองค์กรชุมชน
สวัสดิการชุมชน และเลขานุการสภา
องค์กรชุมชน ต�ำบลบ้านกลาง ให้ขอ้ มูลว่า
ปัจจุบนั อ�ำเภอสอง จังหวัดแพร่ เกิดสภา
องค์กรชุมชนต�ำบล 6 ต�ำบล มีกองทุน
สวัสดิการชุมชน 7 ต�ำบล ส่วนสวัสดิการ
ชุมชนของต�ำบลบ้านกลางนั้น ปัจจุบัน
มีสมาชิกกว่า 1,500 คน มีเงินสะสม
ประมาณ 2 ล้ า นบาท ที่ ง านพั ฒ นา
เดินหน้าอย่างเข้มแข็งต่อก็มาจากฐาน
ของงานอนุรักษ์ป่า

ท�ำข้อมูล 900 กว่าแปลง เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงกับป่าไม้ ให้เป็นฐานข้อมูล
ที่ชัดเจนร่วมกันว่า ที่ดินตรงไหนเป็นพื้นที่ท�ำกินของชาวบ้าน แปลงไหนของใคร
ที่ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวน ด้านหนึ่งก็เพื่อไม่ให้มีการบุกรุกแผ้วถางเพิ่มเติม
และยังมีการลงพื้นที่ส�ำรวจข้อมูลรายครัวเรือน ทุกหมู่บ้าน ท�ำแผนที่ท�ำมือ ท�ำผัง
ชุมชน จับพิกัด GPS 900 กว่าแปลง พื้นที่ 60,000 กว่าไร่

จนเกิดเครือข่ายการจัดการลุ่มน�้ำสอง
5 ต�ำบล เกิดกองทุนป่าชุมชน กองทุน
น�้ำประปา กองทุนเพื่อซ่อมสร้างที่อยู่
อาศัย ซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส
และผู้ยากไร้ในต�ำบล วงเงินครัวเรือนละ
30,000 บาท ทีผ่ า่ นมามีการซ่อมสร้างไป
แล้ว 6 หลังคาเรือน มีกองทุนทีด่ นิ ส่วนหนึง่
สนับสนุนเป็นทุนท�ำการเกษตรและการ
ประกอบอาชี พ ช่ ว ยเหลื อ สมาชิ ก ที่
เดือดร้อน ที่ผ่านมามีการไปไถ่ถอนที่ดิน
ที่ไปจ�ำนองไว้กับนายทุน ให้กับสมาชิก
1 ราย ไม่ให้ที่ดินหลุดมือ

ที่ผ่านมาเชื่อมโยงป่าไม้ ส�ำนักงานจัดการป่าไม้ที่ 3 ท�ำการขอขึ้นทะเบียนป่าชุมชน
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�ำบลบ้าน
กลาง จะเป็นพืน้ ทีก่ ลางในการเชือ่ มประสานงาน ระหว่างชาวบ้าน กับหน่วยงานต่างๆ

อย่างที่บ้านธาตุพระลอ ที่อยู่อาศัยของคนทั้งหมู่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ คณะท�ำงานก็
เข้าหาหน่วยงาน ประชุมกับป่าไม้ เพื่อให้เกิดการพิสูจน์สิทธิ์ สืบค้นข้อมูล ไปตาม
ความชัดเจนจากหน่วยงานทีด่ นิ จนมีความมัน่ ใจว่าทีอ่ ยูอ่ าศัยของบ้านหมู่ 1 สามารถ
ออกเอกสารสิทธิ์ได้

อี ก ทั้ ง สภาองค์ ก รชุ ม ชนได้ เ สนอโครงการต่ อ หน่ ว ยงานให้ มี ก ารพั ฒ นาแก้ ม ลิ ง
การอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยทุ่งบงใต้ หมู่ 12 ที่ส�ำนักทรัพยากรน�้ำภาค 9 พิษณุโลก
กรมทรัพยกากรน�้ำ สนับสนุนงบประมาณ 9 ล้าน 1 แสนกว่าบาท พัฒนาพื้นที่ 17 ไร่
ไว้เป็นแหล่งเก็บน�้ำเพื่อการเกษตรของคนในต�ำบล

เพราะน�้ำ  และที่ดิน ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญในการผลิต และการด�ำรงชีวิตของชุมชน
เป็นปัญหาส�ำคัญที่สภาองค์กรชุมชนต�ำบลบ้านกลาง ได้ท�ำแผนการแก้ไขปัญหา
มี ก ารจั ด ท� ำ ข้ อ มู ล ท� ำ พิ กั ด รายแปลง และพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยใช้ ข ้ อ มู ล จากบทเรี ย นและความเข้ ม แข็ ง ของคน
น� ำ เสนอให้ กั บ กรมป่ า ไม้ เพื่ อ รั บ รอง บ้านเหล่าเหนือในการปกป้องทรัพยากรมาเป็นแนวทาง และต้นแบบในการแก้ไข
ข้ อ มู ล ที่ ดิ น ท� ำ กิ น และก� ำ ลั ง ผลั ก ดั น ปัญหาของชุมชนให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป  
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เศรษฐกิจชุมชนฐานรากในอดีต เป็นระบบที่มั่นคงและสร้างความ
มั่นใจให้กับชุมชนฐานรากได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพราะมีความผูกพัน
อยูก่ บั ฐานทุน 2 ฐาน ประการแรกคือ อาชีพคนฐานรากจะขึน้ อยูก่ บั
ฐานทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ตั้งแต่ภูผาสู่ทะเล ได้แก่ อาชีพ
ท�ำนา ท�ำไร่ ท�ำสวน และประมง ฯลฯ ซึง่ เป็นอาชีพหลัก และอาชีพ
เหล่านี้ส่งผลให้เกิดฐานทุนฐานที่ 2 ของชุมชนนั้นคือ “ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับแต่ละอาชีพ เป็นภูมิปัญญา
ที่ประมาณค่าไม่ ได้ และมีอยู่เป็นจ�ำนวนมากนับแสนๆ ชนิด
เช่น ภูมิปัญญาทางด้านการดูแลพันธุกรรม, การถนอมอาหาร
การอยูร่ ว่ มกับป่าอย่างพึง่ พา ภูมปิ ญ
ั ญาการใช้เครือ่ งมือจับสัตว์นำ�้
ที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน เป็นต้น

ต�ำบลประดู่ยืน

บูรณาการทุนในต�ำบลสร้างความมั่นคง
เศรษฐกิจฐานราก
นอกจากนี้ทุนทั้ง 2 ประการ ยังมีการ
ต่อยอดไปสูก่ ารสร้างทุนอืน่ ๆ เพิม่ ขึน้ อีก
อย่างน้อย 2 ชนิด คือ 1) การน�ำทุนด้าน
ภูมปิ ญ
ั ญาทีใ่ ช้ในวิถปี กติ เช่น การถนอม
อาหาร การแปรรูปอาหาร ยกระดับไปสู่
การสร้างวิสาหกิจชุมชนในระยะต่อมา
(อาชีพเสริม) โดยการรวมตัวกันเป็นกลุม่
วิสาหกิจชุมชนในลักษณะต่างๆ กัน และ
2) เพื่อเป็นการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด
ก็มกี ารรวมตัวกันตัง้ กลุม่ องค์กรทางการ
เงินและกลุม่ สวัสดิการขึน้ มาแบ่งปันช่วย
เหลือซึ่งกันและกัน
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ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าระบบเศรษฐกิจฐานราก
ของสังคมไทยในอดีตจะขึน้ อยูก่ บั ทุนทั้ง 4 ชนิด
ดังกล่าวคือ ฐานทรัพยากรธรรมชาติ ภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ ทีต่ อ่ ยอดเป็นวิสาหกิจชุมชนในภายหลัง
และฐานของกองทุนที่เกิดจากการสะสมทรัพย์
ร่วมกับชุมชน

แต่ในปัจจุบนั (ความจริงเกิดขึน้ ไม่นอ้ ยกว่า 20 ปีมาแล้ว) ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่งเป็นฐานทุนใหญ่ของชุมชน ถูกคุกคามทั้งจากนโยบายของรัฐ เอกชน
ทั้งทางตรงและทางอ้อม จนทรัพยากรธรรมชาติไม่อาจเป็นฐานอาชีพหลัก
ของคนในชุมชนได้อีกต่อไป ป่าถูกท�ำลาย ที่นา ภูเขากลายเป็นเขาหัวโล้น
ถูกแทนที่โดยพืชเชิงเดี่ยว ท้องทะเล ปู ปลาก็ไม่ชุกชุมเหมือนแต่ก่อน ความ
มั่นคงทางอาหารหายไปและถูกผูกขาดอย่างครบวงจรโดยทุนขนาดใหญ่
ในขณะที่ภูมิปัญญาถูกท�ำลายโดยภูมิปัญญาจากภายนอก ซึ่งเป็นที่มาของ
ความอ่อนแอของระบบเศรษฐกิจฐานล่าง ผลที่เห็นชัดเจนคือ คนไม่มีงานที่
มั่นคงและมีหนี้สินซึ่งสภาพเหตุการณ์เช่นนี้ได้เกิดขึ้นทุกแห่งในประเทศไทย
แต่ภายใต้ความอ่อนแอของระบบเศรษฐกิจฐานรากนั้น เครื่องมือหนึ่งที่
องค์กรชุมชนได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า จะน�ำพาชุมชนไปสู่ทางรอดได้นั่นคือ
“การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ องค์ ก รชุ ม ชน” เพื่อไปจัดการฟื้นฟูฐานทุน
ดังกล่าวให้สมบูรณ์ขึ้นมาอีกครั้ง
ต�ำบลประดูย่ นื อ.ลานสัก จ.อุทยั ธานี เป็นกรณีศกึ ษาทีน่ า่ สนใจในการบูรณาการ
ทุนเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง โดยในปี 2543 ได้น�ำ
แนวคิดของการจัดท�ำแผนแม่บทชุมชนมาใช้ เพื่อให้ชุมชนได้หวนกลับไป
เรียนรู้ การปรับวิธีคิดของคนจากการพึ่งพาผู้อื่นให้เกิดการพึ่งพาตนเอง
ต�ำบลประดู่ยืนยังเป็นแหล่งก�ำเนิดของแหล่งน�้ำตามธรรมชาติและแหล่งน�้ำ
ที่สร้างขึ้นทั้งบ่อน�้ำตื้น สระน�้ำ  บ่อบาดาล ฝาย ระบบประปา ด้วยความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน�้ำดังกล่าว จึงสามารถท�ำนาได้ถึงปีละ 3 ครั้ง
ประชากรที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นพื้ น ที่ จึ ง มี อ าชี พ เกษตร ท� ำ นาข้ า ว ปลู ก พื ช ไร่
เลี้ยงสัตว์เป็นหลัก
ต่อมาเมื่อวิถีการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่เปลี่ยนไปเน้นใช้สารเคมีอย่าง
ต่อเนื่อง ท�ำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งราคาผลผลิตตกต�่ำจึง
ท�ำให้รายได้ลดลง ประกอบกับในระยะหลังได้เกิดวิกฤตขาดแคลนน�้ำจาก
ภาวะฝนทิ้งช่วงต่อเนื่อง ส่งผลให้ชาวประดู่ยืนที่มีอาชีพภาคเกษตรเป็น
หนี้จากการกู้ยืมเพิ่มมากขึ้น กระทบไปยังผู้ที่ประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น
ค้าขาย รับจ้าง นอกจากนั้นการขยายตัวของปัญหาเศรษฐกิจดังกล่าวยัง
ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างเห็นแก่ตัวมากขึ้น ท�ำให้เกิดปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมา ทั้งปัญหาการตัดต้นไม้ ปัญหา
ดินเสื่อมสภาพ ปัญหามลพิษทางอากาศ การเจ็บป่วยจากสารเคมีตกค้าง
กระทบต่ อ วิ ถี ชี วิ ต และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคนในครั ว เรื อ นและชุ ม ชน
ทั้งความรุนแรงในครอบครัว ยาเสพติด การตั้งครรภ์ในวัยเรียน ปัญหาผู้สูง
อายุ/คนพิการถูกทอดทิ้ง เป็นปัญหาที่เกิดขยายขึ้นตามมาอย่างอย่างหลีก
เลี่ยงไม่ได้ ทั้งยังมีความรุนแรงของปัญหามากขึ้นเรื่อยๆ
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโรงเรียนแก้หนี้ต�ำบลประดู่ยืน
ปัจจุบันด�ำเนินการภายใต้ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม” ผ่านการรวมกลุ่มออมทรัพย์ การตั้งกองทุนปลดหนี้
รวมถึงจัดให้มกี ระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกันโดยความร่วมมือและ
สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต�ำบลประดูย่ นื ส่งผลให้การ
ด�ำเนินโครงการในช่วงเวลา 1 ปีทผี่ า่ นมา (ปี พ.ศ. 2557-2558)
สามารถท�ำการปลดหนีน้ อกระบบให้กบั สมาชิกรุน่ ที่ 1 จ�ำนวน
จากปัญหาดังกล่าวจึงได้ร่วมกันตั้ง “กองทุนสวัสดิการพัฒนา 52 ราย ด้วยวงเงิน 7,530,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ
อาชีพที่ยั่งยืน” เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมหมุนเวียนในการประกอบ ก�ำลังด�ำเนินการต่อในรุ่นที่ 2 จ�ำนวน 33 ราย
อาชีพ ไม่ต้องพึ่งเงินทุนจากภายนอก และได้ยกระดับไปสู่
“กองทุ น สวั ส ดิ ก ารต� ำ บลประดู ่ ยื น ” เพื่ อ จั ด สวั ส ดิ ก ารให้ กั บ แนวทางดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการใช้เงินเป็นเครื่องมือให้
สมาชิกตัง้ แต่เกิดจนตาย ปัจจุบนั มีสมาชิกประมาณ 2,500 ราย เกิดการพัฒนายกระดับองค์กรการเงินชุมชนโดยการเชื่อม
โดยกองทุนสวัสดิการจะด�ำเนินการไปพร้อมๆ กับการท�ำให้ โยงองค์กรการเงินจากระดับกลุ่มสู่เครือข่าย (เครือข่ายกลุ่ม
ชาวบ้านประกอบอาชีพเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย จนท�ำให้ ออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับต�ำบล) ส่งผลให้ชุมชนประดู่ยืน
ชาวบ้านมีความมั่นคงในชีวิต และมีเงินไปแก้ไขปัญหาหนี้สิน สามารถจัดการงานพัฒนาของตนเองได้ และที่ส�ำคัญดอกผล
ซึ่งได้จากกองทุนหมุนเวียนจะกลับคืนสู่ชุมชนเพื่อให้เกิดทั้ง
ของตนเองได้
คุณค่าและประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน
การด�ำเนินงานดังกล่าว น�ำไปสู่แนวคิดการเชื่อมโยงองค์กร
การเงินที่มีอยู่ทั้ง 11 หมู่บ้าน เพื่อน�ำไปสู่การแก้ปัญหาหนี้สิน อย่ า งไรก็ ดีค นประดู ่ ยื น ไม่ ไ ด้ ใช้ เรื่ อ งการสร้ า งกองทุ น และ
ของคนในต�ำบลร่วมกัน โดยจัดกระบวนการปลดหนีบ้ นฐานคิด สวัสดิการชุมชนดังกล่าวข้างต้นเพียงเรื่องเดียวในการน�ำไปสู่
“โรงเรียนแก้หนี้ต�ำลบลประดู่ยืน” มีการออกแบบ ฝึกอบรม การสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานล่าง แต่ยังมีแนวทาง
เชิงปฏิบัติการ 5 ขั้นตอน เริ่มจาก ปรับทัศนคติ เปลี่ยน และโครงการต่างๆ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท�ำการ
พฤติกรรมการใช้จา่ ย วิเคราะห์สาเหตุของการเป็นหนี้ ท�ำบัญชี เกษตรโดยปรับทัศนคติหรือสร้างแนวคิดที่ถูกต้อง แนวคิด
ครัวเรือน สร้างตัวชี้วัด และสุดท้ายคือการวิเคราะห์ถึงความ การพึ่งตนเอง เอื้ออาทรต่อธรรมชาติ ซึ่งต้องอาศัยเวลาในการ
สามารถในการช�ำระคืนของตนเองแล้วน�ำไปสู่การตั้ง “กองทุน ท�ำความเข้าใจกับชุมชน แต่ด้วยประสบการณ์งานพัฒนาของ
ปลดหนี้ นอกระบบ” เพื่อเป็นแหล่งทุนให้สมาชิกกู้ยืม และ คนประดู่ยืนกว่า 20 ปี ตลอดจนประสบการณ์จากการท�ำแผน
ป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบอีก ซึ่งแนวทางดังกล่าว ชีวติ ชุมชนร่วมกันในอดีต ท�ำให้คนประดูย่ นื มีจดุ ยืนและร่วมกัน
จะด�ำเนินการร่วมกันระหว่าง กองทุนสวัสดิการชุมชนและ เดินบนหนทางพึ่งตนเอง
สภาองค์กรชุมชนต�ำบลประดู่ยืน
จนกระทั่งกลุ่มผู้น�ำของต�ำบลประดู่ยืนได้ปรึกษาหารือกัน
จัดตั้งคณะท�ำงานแก้ไขปัญหาหนี้สินขึ้น เนื่องจากเห็นว่า
ปัญหาหนีส้ นิ เป็นต้นเหตุสำ� คัญของการเกิดปัญหาอืน่ ๆ ตามมา
ประกอบกับในช่วงเวลาที่ผ่านมาชาวประดู่ยืนเคยประสบ
ปัญหาหนี้สินทั้งต�ำบลที่สะสมสูงถึง 78 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นลูกหนี้ ธ.ก.ส. และแหล่งเงินกู้นอกระบบ
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บางบัวโมเดล :

ต้นแบบการแก้ปัญหาชุมชนริมคลอง

นโยบายของพลเอกประยุธท์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีทสี่ งั่ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ไปจัดระเบียบชุมชนที่ปลูกสร้างรุกล�้ำอยู่
ริมคลองในกรุงเทพฯ เพือ่ แก้ปญ
ั หาน�ำ้ ท่วม
ในช่วงต้นปีที่ผ่านมานั้น โดยสอดคล้องกับ
ระบบการระบายน�ำ้ และผังเมือง อย่างไรก็ดี
ยังมีชุมชนริมคลองหลายแห่งที่ ได้รื้อย้าย
และขยับบ้านเรือนออกจากริมคลองไปก่อน
หน้านี้แล้ว จนกลายเป็นต้นแบบการแก้ไข
ปัญหาชุมชนริมคลองทีป่ ระสบความส�ำเร็จ
มีพี่น้องชาวชุมชนต่างๆ มาศึกษาดูงาน
และโด่งดังขนาดสถาบันสมิธโซเนียนเชิญ
ไปจัดบูธแสดงนิทรรศการที่อยู่อาศัยถึง
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มาแล้ว

“ชุมชนริมคลองบางบัว” ตั้งอยู่ริมคลองบางบัว เขตบางเขน

(ตรงข้ามกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์) ชาวบ้านปลูก
บ้านเรือนอยู่ริมคลองบางบัวมานานไม่ต�่ำกว่า 70-80 ปี แต่ใน
ระยะหลังนับแต่ปี 2530 เป็นต้นมา มีผู้คนอยู่อาศัยกันมากขึ้น
บ้านเรือนจึงหนาแน่น และบางส่วนปลูกสร้างรุกล�้ำลงไปใน
ล�ำคลอง ท�ำให้กีดขวางทางเดินของน�้ำ  อีกทั้งยังมีขยะและ
ของเสี ย ลอยฟ่ อ งอยู ่ ใ นคลอง จึ ง มี ก ระแสข่ า วมาตลอดว่า
ทางราชการจะท�ำการรื้อย้ายชุมชน โดยเฉพาะในช่วงที่นาย
สมัคร สุนทรเวช เป็นผู้ว่า กทม. ตั้งแต่ปี 2543 ก็มีนโยบายจะ
สร้างถนนเลียบคลองบางบัว และรื้อย้ายชุมชนให้ไปอยู่แฟลต
ฝักข้าวโพด
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รายงานประจำ�ปี 2558 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

คลองบางบัวมีความยาวทัง้ หมดประมาณ
9 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่เขตดอนเมือง  
บางเขน และหลักสี่ ตลอดแนวคลองมี
ชุมชนต่างๆ ตั้งเรียงรายทั้งสองฟากฝั่ง
จากปั ญ หาเรื่ อ งขยะและน�้ ำ เน่ า เสี ย
ในคลอง ชุมชนเหล่านีจ้ ำ� นวน 12  ชุมชน
จึงได้รวมตัวกันเป็น “เครือข่ายพัฒนา
สิ่งแวดคลองบางบัว” ในปี 2541 เพื่อ
ท�ำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การเก็บขยะ
ในคลอง การท�ำถังดักไขมันในครัวเรือน
เพื่อบ�ำบัดน�้ำเสีย การท�ำน�้ำหมักชีวภาพ
เพื่อฟื้นฟูสภาพคลอง ฯลฯ

“ตอนแรกชาวบ้านส่วนใหญ่ยงั ไม่เข้าใจโครงการ ต้องมีการพูดคุยกันบ่อยๆ จัดประชุม
เป็นกลุม่ ย่อยจะได้พดู คุยกันได้ทวั่ ถึง รูว้ า่ ใครเป็นอย่างไร ใครคัดค้าน บางคนก็ตอ่ ต้าน
จะไม่ยอมรือ้ ถอนบ้าน บางคนก็ขู่ โดยเฉพาะเจ้าของบ้านเช่า เพราะเขาเสียประโยชน์
เนือ่ งจากเมือ่ มีการปรับผังชุมชนใหม่ ชาวบ้านทุกคนจะได้รบั สิทธิเ์ ท่ากัน เพราะทีด่ นิ
มีไม่พอ ต้องแบ่งให้เท่าเทียมกัน” ประภาสเล่าถึงปัญหาในตอนเริ่มแรก

ตุ๋ย พลอยขาว รองประธานชุมชนริมคลองบางบัว  เล่าว่า  ตอนแรกตัวเองก็คัดค้าน  

เพราะไม่อยากรื้อบ้าน ต้องเป็นหนี้สินเพื่อก่อสร้างบ้านใหม่ แต่ในใจก็กลัวว่าถ้าเรา
ไม่เข้าร่วม หากทางราชการให้รื้อบ้าน แล้วเราจะไปอยู่ที่ไหน จึงเข้าร่วมกลุ่มออม
ทรัพย์ ตอนแรกก็ออมแค่เดือนละ 200 บาท แต่ก็ยังไม่เชื่อว่ารัฐจะมาสนับสนุน
โครงการบ้านมั่นคง

ประภาส แสงประดับ ผู้ประสานงาน

เครือข่าย ฯลฯ เล่าว่า จากปัญหาเรื่อง
ความไม่ มั่ น คงในเรื่ อ งที่ อ ยู ่ อ าศั ย ของ
ชุมชนริมคลอง  ประกอบกับทางสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
หรือ พอช. มีโครงการบ้านมั่นคงในปี
2546 ท� ำ ให้ ช าวบ้ า นชุ ม ชนริ ม คลอง
บางบัวเริม่ มีความตืน่ ตัวในการแก้ปญ
ั หา
ทีอ่ ยูอ่ าศัย จึงได้รว่ มกันส�ำรวจข้อมูลของ
ชุมชน พบว่า ในชุมชนริมคลองบางบัว
มีบา้ นเรือนทัง้ หมด 264 หลัง ในจ�ำนวนนี้
ปลูกบ้านรุกล�ำ้ ล�ำคลองประมาณ  80 หลัง
พอถึงปี 2547 จึงเริ่มพูดคุยกับชาวบ้าน
เพื่อสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหา
ที่อยู่อาศัย โดยเปิดเวทีประชาคม มีการ
จัดตัง้ คณะท�ำงาน และตัง้ กลุม่ ออมทรัพย์
เพื่อที่อยู่อาศัยขึ้นในเดือนมีนาคมปีนั้น  
โดยให้ชาวบ้านทีเ่ ข้าร่วมโครงการบ้านมัน่ คง
ออมเงินเข้ากลุม่ เป็นรายเดือนอย่างน้อย
เดือนละ 200 บาท นอกจากนี้ก็ยังมีการ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น
ส�ำนักงานเขตบางเขน  ม. ศรีปทุม มาช่วย
เรื่ อ งการออกแบบบ้ า นและผั ง ชุ ม ชน
ม.เกริก และราชภัฏพระนครมาช่วยเรือ่ ง
การจัดท�ำข้อมูลประวัติชุมชน  ฯลฯ

พอสร้างบ้านเฟสแรกเสร็จ ป้าก็เห็นว่า
โครงการบ้านมั่นคงท�ำได้จริง บ้านก็สวยดี
ป้าจึงออมเงินเพิ่มเป็นเดือนละ 500 บาท
จะได้มีเงินออมเอาไว้สร้างบ้านของตัวเองบ้าง
ป้าตุ๋ยเล่าย้อนอดีตเมื่อเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา

CODI • Annual Report 2015

กระบวนการสร้างบ้านมั่นคงริมคลองบางบัวหลังจากจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
ทีอ่ ยูอ่ าศัยแล้ว ก็ยงั มีการพูดคุยสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ประภาส
กล่าวว่า แม้วา่ ในช่วงแรกจะมีคนคัดค้านไม่เห็นด้วย แต่คณะกรรมการก็จะไม่ใช้วธิ กี าร
ปะทะ เพราะจะท�ำให้ปัญหาบานปลาย  ดังนั้นจึงต้อง "ท�ำเอาหูไปนา เอาตาไปไร่

ใครจะด่าว่าอย่างไร ก็ท�ำเป็นไม่สนใจ"

หลังจากนั้นจึงมีการออกแบบผังชุมชนโดยชาวบ้านมีส่วนร่วม โดยมีอาจารย์จาก
ม.ศรีปทุม มาช่วยท�ำความฝันของชาวบ้านให้เป็นจริง  จนได้ขอ้ สรุปร่วมกันว่าจะต้อง
รือ้ บ้านแล้วสร้างบ้านใหม่ทงั้ ชุมชน เพราะจ�ำนวนทีด่ นิ ทีม่ ที งั้ หมด 9 ไร่เศษ ไม่เพียงพอ
ต่อจ�ำนวนบ้านทัง้ หมด 264 ครัวเรือน ดังนัน้ จึงต้องออกแบบบ้านให้เพียงพอกับผูอ้ ยู่
อาศัย โดยเฉลี่ยแล้วครอบครัวหนึ่งจะได้รับสิทธิ์ในที่ดินเฉลี่ยรายละ 5 X10 เมตร

หลังจากกระบวนจัดสิทธิ์แล้ว ในช่วง
ปลายปี 2549 โครงการบ้ า นมั่ น คง
ริมคลองบางบัวเฟสแรกจึงได้เริ่มการ
ก่อสร้างจ�ำนวน 9 หลัง และทยอยสร้าง
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนการก่อสร้างสาธารณูปโภคจาก
พอช. รวม 10.3 ล้านบาท สินเชื่อสร้าง
บ้านรวม 24 ล้านบาท ราคาบ้านโดย
ประมาณ 100,000-250,000 บาท ผ่อนส่ง
สินเชือ่ กับ พอช. ประมาณ 590-1,187 บาท
ต่อเดือน ระยะเวลา 15 ปี อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ 4 ต่อปี  โดยชาวชุมชนได้รว่ มกัน
จัดตัง้ สหกรณ์เคหสถานบ้านมัน่ คงฯ เพือ่
บริหารโครงการ
ส�ำหรับประสบการณ์จากการจัดท�ำโครงการ
บ้านมั่นคงที่ประภาสอยากจะฝากไปถึ ง
ชุมชนริมคลองอืน่ ๆ ทีก่ ำ� ลังอยูใ่ นระหว่าง
การด�ำเนินการนั้น เขากล่าวว่า เรื่องเงิน
เรื่องทอง เป็นเรื่องใหญ่ คณะกรรมการ
ต้องท�ำงานอย่างซือ่ สัตย์โปร่งใส ให้ชาวบ้าน
มีสว่ นร่วมและตรวจสอบได้ เพราะโครงการ
ใดๆ ทีใ่ ช้งบประมาณเยอะ คนทีไ่ ม่เข้าใจ
หรือคัดค้านจะหาเรื่องโจมตี หรือคิดว่า
กรรมการจะได้รับผลประโยชน์ จึงหา
เรือ่ งร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ ท�ำให้
โครงการสะดุดได้

ขนาดบ้านมีเนือ้ ที่ 12.5 ตารางวา มีแบบบ้านให้เลือก คือ บ้านเดีย่ วชัน้ เดียว, บ้านเดีย่ ว
2 ชั้น, บ้านแฝด 2 ชั้น และบ้านแถว 2 ชั้น ส่วนที่ดินทั้งหมดชาวบ้านท�ำสัญญาเช่า ตัวอย่างเช่น  การซือ้ วัสดุ  จะให้ชาวบ้าน
กับกรมธนารักษ์ระยะเวลา 30 ปี ในอัตราค่าเช่าตารางวาละ 1.50 บาทต่อเดือน
ช่วยกันสืบราคาและสั่งซื้อเอง โดยจะมี
สมุดบันทึกจดรายการสินค้าและบัญชี
ส่วนการจัดสิทธิที่อยู่อาศัย เมื่อปรับผังใหม่แล้วจึงน�ำไปจัดสิทธิในที่ดินของแต่ละ ที่จัดท�ำขึ้นมา 3 ฝ่าย คือ เจ้าของบ้าน
ครอบครัวว่าจะอยู่ตรงไหน ส่วนใหญ่ขอเลือกอยู่ใกล้พื้นที่เดิม และเลือกในเฟส คณะกรรมการ และร้านค้า เพือ่ ตรวจสอบ
เดียวกันว่าใครจะอยูห่ อ้ งไหน จึงร่วมกันจัดเวทีแสดงสิทธิในแต่ละกลุม่ ย่อย  โดยกลุม่ ให้ถกู ต้องและตรงกัน ป้องกันไม่ให้นำ� เอา
ย่อยจะเป็นผูย้ นื ยันว่าจะก�ำหนดสิทธิ ทะเบียนบ้าน 1 หลัง มีสทิ ธิไ์ ด้ 1 สิทธิ์ หรือบ้าน เงินที่จะซื้อวัสดุหรือสร้างบ้านไปใช้จ่าย
ใดมีสมาชิก 8 คน จะได้ 1 สิทธิ์ ถ้าเกิน 8 คน ได้อีก 1 สิทธิ์ และคนที่จะได้สิทธิ์นั้น ทางอื่น ท�ำให้บ้านสร้างไม่เสร็จ
จะต้องอาศัยอยู่ในชุมชนจริงไม่น้อยกว่า 3 ปี ซึ่งกลุ่มย่อยจะรู้กันเองว่าใครอยู่จริง
หรือไม่จริง ส่วนคนทีเ่ ช่าบ้านและทีม่ ที ะเบียนบ้านและอาศัยอยูจ่ ริงในชุมชนเกิน 10 ปี   เมือ่ เริม่ สร้างบ้านหรือระบบสาธารณูปโภค
ถนน ไฟฟ้า ประปา จะมีการเลือกช่าง
และท�ำความดีให้กับชุมชนสามารถได้สิทธิ์เช่นเดียวกัน
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เป็นทีมสาธารณูปโภคจากชุมชน เพือ่ ให้คนในชุมชนมีรายได้ หากไม่พอก็เปิดรับจาก
ชุมชนใกล้เคียง มีการบริหารจัดการโดยชาวบ้านมามีสว่ นร่วม ควบคุมงานและตรวจสอบ   

สิ่งส�ำคัญที่ได้จากการก่อสร้างบ้าน
คือเกิดวัฒนธรรมที่มีการช่วยเหลือกัน
เช่น การรื้อย้ายไม่มีการใช้งบประมาณ
ชาวบ้านช่วยกันรื้อย้ายเอง ท�ำให้มีความรัก
และหวงแหนในสิ่งที่ตัวเองท�ำหรือก่อสร้าง
จึงเกิดวัฒนธรรมใหม่ คือรักษาและช่วยกันดูแล
โดยชาวบ้าน ที่ส�ำคัญชาวบ้านเองมีโอกาสเสนอ
แผนงานความต้องการจากการที่ชาวบ้าน
มีส่วนร่วมในการออกแบบผังชุมชน แบบบ้าน
หรือระบบสาธารณูปโภคไปสู่ส่วนราชการ
ให้เกิดการยอมรับได้
ประภาสกล่าวถึงผลทางอ้อม
ปัจจุบันบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองบางบัวก่อสร้างเสร็จหมดแล้ว ชุมชนมีสภาพ
แวดล้อมที่ดีขึ้น บ้านเรือนริมคลองช่วยกันปลูกต้นไม้ ดูร่มรื่น สวยงาม มีสะพาน
คอนกรีตเลียบริมคลองขนาดกว้างประมาณ 2 เมตร  ซึง่ กทม.ก�ำลังจะก่อสร้างเขือ่ น
คอนกรีตเสริมเหล็กความยาวประมาณ 620 เมตร ขนานไปกับสะพานคอนกรีตของ
ชุมชน ท�ำให้ชุมชนไม่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน คสล. แต่อย่างใด เพราะ
รื้อย้ายบ้านเรือนมาสร้างบนที่ดินริมคลองหมดแล้ว
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จากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านริมคลองบางบัวท�ำให้
การแก้ ไขปั ญ หาที่ อ ยู ่ อ าศั ย รุ ก ล�้ ำ ล� ำ คลองได้ รั บ การแก้ ไข
ชาวบ้านมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง มีสภาพแวดล้อมที่ดี ชุมชน
อยู่ร่วมกับคลองได้ ไม่ต้องหวาดผวาต่อนโยบายไล่รื้ออีกต่อไป
ผลส�ำเร็จดังกล่าว  ในปี 2550 สถาบันสมิธโซเนี่ยนของรัฐบาล
สหรั ฐ จึ ง ได้ เชิ ญ ให้ ตั ว แทนชาวบ้ า นชุ ม ชนริ ม คลองบางบั ว
ไปออกบู ธ จั ด นิ ท รรศการเนื่ อ งในงานที่ อ ยู ่ อ าศั ย โลกที่ ก รุ ง
วอชิงตัน ดี.ซี. นอกจากนี้ยังมีผู้คนทั้งในและนอกประเทศ
มาศึกษาดูงานที่ชุมชนแห่งนี้ไม่ขาดสาย

ประสบการณ์และบทเรียนในการแก้ไขปัญหาของชาวชุมชนริมคลองบางบัว
คงจะท�ำให้ชาวชุมชนริมคลองต่างๆ ในกรุงเทพฯ ที่ก�ำลังได้รับผลกระทบ
จากการจัดระเบียบคูคลองในขณะนี้ มองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ และ
ท�ำให้ภาครัฐมองเห็นทิศทางใหม่ของการพัฒนาที่ถือชาวบ้านเป็นหลักว่า
จะท�ำให้เกิดผลส�ำเร็จทั้งกายภาพและคุณภาพของชุมชน
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กินอิ่ม
นอนอุ่น
ทุนมี
หนี้ลด
ที่สุรินทร์

ความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนที่ลุกขึ้นมาก�ำหนดแผนการพัฒนา
จังหวัดในพื้นที่ภาคอีสาน นอกจากจังหวัดอ�ำนาจเจริญที่มีการประกาศ
ธรรมนูญและแผนพัฒนาประชาชนสูเ่ มืองธรรมเกษตรแล้ว ทีจ่ งั หวัดสุรนิ ทร์
ก็กำ� ลังจะมีการท�ำแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ จากระดับหมูบ่ า้ น ต�ำบล อ�ำเภอ
เพื่อขมวดความต้องการร่วมกันของคนสุรินทร์ผลักดันสู่แผนการพัฒนา
ในระดับจังหวัด ซึ่งจะมีการประกาศแผนในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 นี้
เพือ่ ให้คนสุรนิ ทร์ “กินอิม่ นอนอุน่ ทุนมี หนีล้ ด” หรือทีพ่ วกเขาเรียกกันว่า

“สุรินทร์โนวเจียนเมียนเซาะ”

นางลาวัลย์ งามชื่น ประธานที่ประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กร

ชุมชนต�ำบล จังหวัดสุรินทร์บอกว่า “คนสุรินทร์ กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี
หนี้ลด คือเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง โดยสภาองค์กรชุมชนต�ำบลจังหวัด
สุรินทร์ จะร่วมมือกับท้องที่ ท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และกลไก
ภาครัฐขับเคลื่อนร่วมกันผ่านแนวทางส�ำคัญที่เน้นการพัฒนาจากฐานราก
เสริมศักยภาพคนท�ำงาน ก่อรูป เชื่อมร้อย ถักทอเครือข่ายให้เข้มแข็ง
มุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตคนสุรินทร์ได้อยู่ดีมีสุข อันเกิดจากความ
ต้องการ และการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นส�ำคัญ”

ในการด�ำเนินงานเพื่อบรรลุผล “กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้ลด” นั้นได้มี
พื้นที่ต้นแบบของแต่ละเรื่องเพื่อขยายผลให้ทุกต�ำบล พัฒนาให้เกิดครบ
ทั้ง 4 ประการ โดยเรื่องของการ “กินอิ่ม” ใช้พื้นที่ ต�ำบลศรีสุข ต�ำบลศรี
ณรงค์ เป็นต�ำบลเรียนรู้ โดยให้ความส�ำคัญกับการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ไว้
กินเอง มีพนั ธุข์ องตนเอง (โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้าว) หลีกเลีย่ งเกษตรเชิงเดีย่ ว
และสารเคมีที่ท�ำให้ชุมชนล่มสลายมาแล้ว หันมาท�ำเกษตรแบบผสมผสาน
เข้ากับแนวคิดไทยแต่โบราณที่ว่า “ในน�้ำมีปลา ในนามีข้าว บนพื้นดินมี
ของกินหลากหลาย”
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นายไมตรี พร้อมเพรียง เกษตรกร ส�ำหรับ “นอนอุ่น” ให้ความมั่นคงในการอยู่อาศัย มีบ้านไม่ต้องหลังใหญ่ แต่เป็น

ไร่ผสมผสาน เปลี่ยนที่นา 10 ไร่ มาปลูก
พืชปลูกต้นไม้ที่หลากหลายในที่ของตน
เล่าว่า ปัจจุบันเราซื้อกินซื้อใช้ โดยใช้
เงินเป็นหลัก ก็มีแต่หนี้อย่างเดียว ก็เลย
ได้แนวคิดในส่วนตรงนี้ว่า เราจะต้องมา
ออมน�้ ำ  ออมดิ น ออมต้ น ไม้ เพราะ
สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนที่ท�ำให้เกิดบ�ำนาญ
ชี วิ ต ของตนเอง จากเกษตรเชิ ง เดี่ ย ว
เราก็ทำ� มาแล้ว ท�ำนาอย่างเดียว หรือท�ำ
ไร่อย่างเดียว มันเดินไปสู่ความล่มสลาย
เพราะเราต้องใช้ทุนมาก ตรงนี้เองเรา
ก็พลิกกลับมาว่า การผสมผสานท�ำให้
ในน�ำ้ มีปลาในนามีขา้ ว ในบ่อในขอบสระ
ทุกสิ่งทุกอย่างเรามีของกินโดยไม่ต้อง
ซื้ อ หา สิ่ ง เหล่ า นี้ มั น ก็ มี ใ นครอบครั ว
ของเรา

บ้ า นที่ น อนอุ ่ น โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ ทั้ ง ทางกายภาพและทางสั ง คม กล่ า วคื อ
บ้านต้องมีความมั่นคงตั้งอยู่บนที่ดินที่มั่นคงแม้หลังไม่ใหญ่ และใส่ใจต่อทุกคน
ในครอบครัว หรือพูดง่ายๆ ก็คือ คนในครอบครัวให้ความส�ำคัญกับครอบครัว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดที่มักจะมีปัญหาเรื่องการไล่รื้อ
ก็จะพัฒนาสู่แก้ไขปัญหาตามโครงการ “บ้านมั่นคง” ที่ชาวบ้านเป็นเจ้าของและ
มีบทบาทหลักในการก�ำหนดทั้งบ้านและชุมชนโดยร่วมกันสร้างระบบต่างๆ ขึ้นมา
เพื่อดูแลซึ่งกันและกัน

ประการที่ 3 คือทุนมี ได้ใช้ต�ำบลเมืองลีง อ�ำเภอจอมพระ เป็นพื้นที่ต้นแบบ ในอดีต
ที่ผ่านมามาต�ำบลเมืองลิง ก็ไม่ต่างจากพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ทีช่ าวบ้านพากันตัดโค่นไม้ในที่ดิน
ของตนเองเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว รวมทัง้ ท�ำลายป่าหัวไร่ปลายนาทีบ่ รรพบุรษุ ดูแลกันมา
จนโล่งเตียน แต่คนกลุ่มหนึ่งที่มองเห็นความส�ำคัญของทรัพยากรป่าไม้ จึงคิดหาวิธี
การแก้ปญ
ั หาโดยใช้การจัดเวทีประชาคมชุมชนรอบป่า เพือ่ ก�ำหนดกติการ่วมกัน โดย
ตั้งค�ำถามว่า “เราจะใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนได้อย่างไร”

133

134

รายงานประจำ�ปี 2558 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

นายวิเชียร สัตตธารา แกนน�ำขบวน นายวิเชียร ย�ำ้ ถึงความส�ำคัญของทุนว่า ทุนทีส่ ำ� คัญคือทุนทางปัญญา เพราะจะรักษา

องค์กรชุมชนต�ำบลเมืองลีง เล่าให้ฟังว่า
หลังจากทีท่ ำ� ประชาคม ชาวบ้านจึงออก
กฏกติกา ป่าชุมชนซึ่งมีอยู่ 4 แห่งจึงได้
รับการดูแล แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 2554 เป็นช่วงทีย่ างพาราก�ำลังบูมราคาสูง
ท�ำให้ชาวบ้านต่างพากันโค่นต้นไม้ใหญ่
ในที่ของตนเองจนโล่งเตียนเพื่อปลูกไม้
ยางพารา จึงมีการคิดกันว่าท�ำอย่างไรไม่
ให้เกิดการท�ำลายป่าเพื่อวิ่งตามกระแส
ซึ่งก็ไม่ได้มีกฏหมายอันใดที่ห้ามท�ำลาย
ป่ า ในที่ ที่ มี เ อกสารสิ ท ธิ์ จึ ง เริ่ ม คิ ด ท� ำ
อย่างไรให้คนเมืองลีง “มีปา่ อยูใ่ นใจ” เมือ่
ส�ำรวจก็พบว่า หลายครอบครัวยังคงเก็บ
รักษาป่าหัวไร่ปลายนาไว้ จึงมีการรวมตัวกัน
เป็นเครือข่ายป่าครอบครัวขึน้ และให้แต่
ละรายเป็นต้นแบบ “ป่าครอบครัว”

“หลายคนไม่ได้มองทุนที่พ่อแม่สะสมไว้
ไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องทองอย่างเดียว แต่มัน
คือการอยูด่ มี สี ขุ มีทรัพยากร ดินดี น�ำ้ ดี ป่า
ดี ซึ่งก็มีการขยายป่าครอบครัวต้นแบบ
โดยใช้ที่ดินของตนเองปลูกป่า ปัจจุบัน
มีสมาชิกเข้าร่วม 40 กว่าราย โดยปีที่
ผ่านมาได้มีการท�ำการปลูกป่าเพิ่มเติม
อี ก มากกว่ า 100 ไร่ ปี นี้ ก็ ยั ง มี ก าร
ประสานงานขอกล้าพันธุ์ไม้เพิ่มเติมต่อ
เนื่อง” วิเชียรกล่าว
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รายงานประจ�ำปี พอช. 2558

ทุกอย่างไว้ได้ ถ้าไม่มีปัญญามีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือ การที่จะให้ทุนมี อย่ามองเรื่องเงิน
อย่างเดียว คนทีว่ งิ่ ตามเรือ่ งเงินอย่างเดียวหนีส้ นิ พอกพูนและปลดหนีไ้ ม่ได้ วิง่ ตามหนี้
ไม่ทนั แต่คนไหนมองทุนทรัพยากรทีพ่ อ่ แม่ ปูย่ า่ ตายายปลูกไว้และเก็บรักษา เขาจะ
อยูด่ มี สี ขุ โดยยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อย่าท�ำลายทุนของตนเองโดยไปวิง่ ตาม
สังคม กระแสทุนบริโภคนิยม
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ประการสุดท้ายคือ “หนี้ลด” โดยใช้พื้นที่ต�ำบลแนงมุด อ�ำเภอกาบเชิง เป็นพื้นที่
เรียนรู้บนหลักการที่ว่า การท�ำให้หนี้ลดจะต้องท�ำงานหลายๆ ด้าน ควบคู่กันไป เช่น
การจัดการ “ทุนเงิน” ในต�ำบลไม่ให้ไหลออกนอกพืน้ ที่ แต่ให้ไหลเวียนเกิดประโยชน์
ในต�ำบลให้มากที่สุด การท�ำให้ทุนทางธรรมชาติไม่ว่า ดิน น�้ำ  ป่า มีความมั่นคงเกิด
ประโยชน์ตอ่ คนในท้องถิน่ การจัดการภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เพือ่ คนท้องถิน่ และการรูจ้ กั
ใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแล้วจะไม่เป็นหนี้

นายวิศิษฐ์ ภาณุพินทุ ประธานสถาบันการเงินชุมชนแนงมุด และนายกองค์กร

บริหารส่วนต�ำบลแนงมุด เล่าให้ฟังว่า ที่นี่มีสถาบันการเงินชุมชนที่เกิดจากการรวม
ตัวกันของกองทุนระดับหมู่บ้านทั้งต�ำบล เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิก ก�ำจัดหนี้
นอกระบบ บางคนติดหนี้นอกระบบเอาโฉนดไปจ�ำนอง เราก็ร่วมมือกับธนาคาร
ออมสินปล่อยเงินกูร้ ายละ 2 แสนบาท เพือ่ ไถ่โฉนดออกมา และเก็บไว้ทสี่ ถาบันการเงิน
ให้สมาชิกผ่อนช�ำระ สถาบันการเงินเป็น
หลักค�้ำประกันให้สมาชิกอีกทอดหนึ่ง
เพราะถ้าให้ชาวบ้านเดินเข้าหาธนาคาร
โดยตรงก็เข้าถึงยากกว่า

ดังนั้นการท�ำให้เกิดโนวเจียนเมียนเซาะ
ที่สุรินทร์หรือคนสุรินทร์ กินอิ่ม นอนอุ่น
ทุนมี หนี้ลดก็ต่อเมื่อ ชุมชนมีการจัดท�ำ
ข้อมูลในทุกๆ ด้าน ทั้งรายรับ รายจ่าย
ทรัพยากรธรรมชาติ ศักยภาพด้านต่างๆ ของชุมชน ฯลฯ แล้วน�ำไปสู่การจัดท�ำ
แผนแม่ บ ทชุ ม ชน เพื่ อ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาของชุ ม ชนเอง ตลอดจนน� ำ
แผนพัฒนานัน้ ไปบูรณาการกับแผนของ อบต. และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเป็นการร่วมมือ
กันจากทุกภาคส่วนในพื้นที่จากระดับต�ำบลสู่ระดับจังหวัดต่อไป

พอช.
มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง
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ตันหยงโป

การพัฒนาเพื่อรักษาทะเลและชุมชน
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นายอิดริส อุเสน ประธานสภาองค์กรชุมชนต�ำบล

ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล ได้เล่าประวัติบ้านบากันเคย
ต�ำบลตันหยงโปให้ได้ฟัง
บากันเคย เป็นหมู่บ้านประมงบริเวณอ่าวตันหยงโป
ฝั ่ ง อั น ดามั น ใต้ สุ ด ของแผ่ น ดิ น ไทยที่ อุ ด มสมบู ร ณ์
ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล มีป่าชายเลน
ประมาณ 3,000 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอนุบาล
ของสัตว์ต่างๆ เช่น ลิงแสม นาค นก และสัตว์น�้ำหลาก
หลายชนิด กุ้ง หอย ปู ปลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กุ้งเคย
และหอยกระพง

ในอดีตจะมีชาวประมงอินโดนีเซีย
มาเลเซีย แม้แต่จากตรังมาสร้างที่พัก
ชั่วคราวหรือที่เรียกว่า บากัน
เพื่อท�ำประมงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การท�ำเคยหรือกะปิ หมู่บ้านแห่งนี้
จึงเรียกว่า บากันเคย
นอกจากนี้อ่าวตันหยงโป เต็มไปด้วยเกาะต่างๆ เช่น
เกาะมดแดง เกาะหัวมัน เกาะกวาง เกาะมะการง
เกาะสามเล็ก และไม่ไกลจากเกาะลังกาวีของมาเลเซีย
มีปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่า สันหลังมังกร
หรือทะเลแหวก รวมทัง้ มีหญ้าทะเลอันเป็นแหล่งอาหาร
และที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้ำชายฝั่ง
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ประธานสภาองค์กรชุมชนต�ำบลตันหยงโป เล่าอีกว่า ชาวบากันเคยและชาวบ้าน
อื่ น ๆ ในต� ำ บลตั น หยงโป ส่ ว นใหญ่ มี อ าชี พ ท� ำ ประมงพื้ น บ้ า น ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ
ประมงที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน การวางอวน ไซปลา ตกเบ็ดและรุนเคย
เป็นการท�ำมาหากินที่เอื้อต่อธรรมชาติ ท�ำให้พวกเราหากินอยู่กับทะเลได้จนถึง
ปัจจุบัน
“ตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา มีเรืออวนรุนของคนต่างถิ่นจ�ำนวนกว่า 300 ล�ำ  ซึ่งใช้
เครือ่ งมือแบบล้างผลาญ เป็นการท�ำลายสัตว์นำ�้ ขนาดเล็ก ท�ำลายหน้าดิน หญ้าทะเล
หมดไป พะยูน เต่า โลมา ต้องพยพไปอยู่ถิ่นอื่นๆ รวมทั้งได้ท�ำลายเครื่องมือประมง
ของชาวบ้านเสียหายไปจ�ำนวนมาก พวกเราจึงรวมตัวกันเป็นประมงอาสา (ยกระดับ
เป็นกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งในเวลาต่อมา) เพื่อดูแลทรัพยากรของพวกเรา
มีการออกเรือตรวจตราทัง้ เรือและน�ำ้ มัน เราช่วยกันออก ถ้าจับได้เราก็พดู คุยท�ำความ
เข้าใจ ท�ำอย่างนี้เรื่อยๆ จนกระทั่งเรืออวนรุนลดน้อยลง”

นางบุหงา อุเสน เลขานุการสภาองค์กรชุมชน ต.ตันหยงโปเล่าว่า นอกจากการ

เฝ้าระวังเรืออวนรุนแล้ว ทางกลุ่มยังท�ำกิจกรรมอนุรักษ์รูปแบบต่างๆ โดยการ
ส่งเสริมขององค์กรพัฒนาต่างๆ เช่น มูลนิธิอันดามัน กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร ฯลฯ
เช่น สนับสนุนให้เกิดกลุ่มเยาวชนให้เข้ามาเรียนรู้การจัดการทรัพยากรและร่วม
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ การจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านประมงอาสา เพื่อน�ำผลผลิตจากทะเล
ไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ การท�ำกะปิ อาหารทะเล การลอกใบจาก ปลาแห้ง ฯลฯ
เพื่อเป็นรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจะจัดสรรหนุนเสริมกิจกรรมฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเลอีกด้วย

ในปี 2549 ได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ “ธนาคารกั้ง” ขึ้นมา เนื่องจากมีการจับกั้ง
ที่ไม่ได้ขนาดกันมากโดยเฉพาะเด็กๆ จึงเชิญคนจับกั้งมาพูดคุยท�ำความเข้าใจ
ท�ำข้อตกลง แล้วตั้งธนาคารกั้งขึ้นน�ำกั้งเล็กมาขุนให้โตก่อนน�ำไปขาย ท�ำให้กั้งเพิ่ม
มากขึ้น
จากการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งมาอย่างต่อเนื่องและได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ในที่ต่างๆ ท�ำให้มีกลุ่มองค์กรต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงาน
เป็นจ�ำนวนมาก จึงได้เกิดแนวคิดในการตั้งกลุ่มรีสอร์ทชุมชนขึ้น เพื่อรองรับกลุ่ม
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�้ำด�ำหอย
กะพง ชมหญ้าทะเล ด�ำน�้ำดูปะการัง พิชิตกั้งตั๊กแตน (ย�้ำกั้ง) ล่องเรือคายักชมป่า
ชายเลน ตกเบ็ดปลา-หมึก เป็นต้น ส่วนอีกแบบก็เป็นโปรแกรมศึกษาภูมิปัญญา
ชาวบ้าน ดูการลอกใบจาก ท�ำหมวกตูดงด้วยใบจาก ดูการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากทะเล
เช่น ท�ำกะปิ ปลาแห้ง ฯลฯ และทีส่ ำ� คัญผูท้ มี่ าพักรีสอร์ทชุมชนจะได้ลมิ้ รสชาติอาหาร
ทะเล สดๆ ฝีมือกลุ่มแม่บ้านของเขา
ประธานสภาองค์กรชุมชนต�ำบลตันหยงโป เล่าต่อถึงแผนงานในอนาคตว่า นับตั้งแต่
ได้มีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนต�ำบลขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2553 เราก็ใช้สภาองค์กรชุมชน
เป็นกลไกส�ำคัญในการเชือ่ มโยงกลุม่ ชาวบ้านจากหมูบ่ า้ นอืน่ ในต�ำบลเข้ามาเรียนรูแ้ ละ
ท�ำงานร่วมกัน โดยทุกปัญหาในต�ำบลจะต้องบูรณาการเป็นแผนระดับต�ำบล ไม่วา่ จะ
เป็นการแก้ปญ
ั หาทีด่ นิ ซึง่ พีน่ อ้ งจ�ำนวนมากอาศัยอยูบ่ ริเวณชายฝัง่ โดยส�ำรวจข้อมูล
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ส่วนในต�ำบลเป็นพลังหนุนเสริม เป้าหมายข้างหน้าก็คือเรา
จะพัฒนาและยกระดับทุนเหล่านี้ให้เป็นก�ำลังหลักของชุมชน
ป้องกันทุนจากภายนอก ที่จะเข้ามาท�ำลายชุมชนของเราและ
ด้วยความพร้อมที่มีอยู่ ตันหยงโป จึงถูกยกเป็นต�ำบลน�ำร่อง
ด้าน “เศรษฐกิจและทุนชุมชน” ทีส่ นับสนุนโดยสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน(พอช.) โดยจะใช้รูปธรรมของตันหยงโปเป็นศูนย์
นายกิตติ หมัดตานี นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลตันหยง เรียนรู้ด้านการจัดการเศรษฐกิจและทุนขยายผลไปยังต�ำบล
โปเล่าว่า เราจะใช้บ้านบากันเคยเป็นต้นแบบ ขยายไปยังหมู่ อื่นๆในจังหวัดสตูล
บ้านอื่นๆ เพื่อให้เกิดกิจกรรมอนุรักษ์ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
ธนาคารปูด�ำจะต้องมีทุกหมู่บ้าน จากนั้นก็จะก้าวไปสู่การท�ำ สถานการณ์ในวันข้างหน้าที่พยากรณ์ได้นั่นคือ แผนพัฒนา
ผังเมืองทัง้ ต�ำบล โดยแบ่งพืน้ ทีเ่ ป็นโซน ได้แก่ โซนการท่องเทีย่ ว ภาคใต้ ท่าเรือปากบารา นิคมอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว
โซนทีอ่ ยูอ่ าศัย โซนเกษตรและโซนอนุรกั ษ์อนั ได้แก่ ป่าชายเลน การกว้านซื้อที่ดิน และอีกหลายปัจจัยจะมากับเสรีอาเซียน
และความคืบคลานของทุนขนานใหญ่ หากวันนีช้ มุ ชนไม่มกี าร
เขตปะการัง หญ้าทะเล ชายฝั่งและเกาะแก่งต่างๆ
เตรียมพร้อมเพื่อรองรับ เชื่อเหลือเกินว่า ทรัพยากรธรรมชาติ
“เราร่วมกับสภาองค์กรชุมชน นักวิจัยท้องถิ่น และองค์กร ทุน ภูมิปัญญา ฯลฯ ของชุมชนจะไม่ใช่ของชุมชนอีกต่อไป
พัฒนาต่างๆ ในการท�ำความเข้าใจกับชาวบ้านและเยาวชนให้
ตระหนักถึงความจ�ำเป็นของการร่วมกันอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตันหยงโปเป็นเพียงรูปธรรมหนึ่งของการตื่นรู้ในการป้องกัน
ให้คงอยู่เพราะภัยที่จะมาในอนาคต ไม่จ�ำเพาะแต่เรืออวนรุน ชุมชนที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันผลักดันให้เป็นจริง
เหมือนในอดีต แต่ยังมีแผนพัฒนาภาคใต้ การเปิดประชาคม
อาเซียน หากไม่วางแผนรองรับ ชาวบ้านไม่อาจรักษาธรรมชาติ
และวิถอี นั งดงามสืบต่อให้ลกู หลานได้ ดังนัน้ การร่วมกันก�ำหนด
ผังเมืองเป็นแนวทางหนึง่ ทีท่ กุ คนต้องร่วมกันท�ำ ร่วมกันอนุรกั ษ์
สร้างกติกาให้เป็นของทุกคน และจะได้พัฒนากติกานี้ไปสู่การ
ท�ำข้อบัญญัติท้องถิ่น” นายกฯบอก

จัดท�ำแนวเขตเพื่อยกระดับไปสู่โฉนดชุมชน ท�ำให้ชาวบ้านมี
ความมั่นคงในการอยู่อาศัยและอยู่ร่วมกับทะเลได้อย่างพึ่งพา
ซึ่งกันและกัน เรามีกองทุนสวัสดิการชุมชน มีกลุ่มออมทรัพย์
ชุมชน ซึ่งทุกกลุ่มจะต้องผนึกก�ำลังกันเป็นหนึ่งเดียว ร่วมกัน
ท�ำแผนพัฒนาระดับต�ำบลขึ้นมา

นางบุหงา อุเสน บอกอีกว่าพวกเราชาวตันหยงโปอยูไ่ ด้เพราะ

มีทรัพยากรธรรมชาติทอี่ ดุ มสมบูรณ์ มีวถิ วี ฒ
ั นธรรมภูมปิ ญ
ั ญา
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน เราจะต้องจัดการชุมชนของเราเอง
ให้เข้มแข็งเพื่อป้องกันระบบต่างๆ จากภายนอกที่จะเข้ามา
ท�ำลายและตักตวงผลประโยชน์จากเราไป ซึง่ นอกจากกิจกรรม
พัฒนาทีร่ ว่ มกันสร้างอย่างหลากหลายแล้ว การพัฒนาเยาวชน
ให้ มี จิ ต ส� ำ นึ ก รั ก ษ์ ท้ อ งถิ่ น ของตนเองก็ มี ค วามส� ำ คั ญ ซึ่ ง มี
เยาวชนเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง
“อีกเรือ่ งหนึง่ ทีต่ อ้ งร่วมกัน คือ การท�ำให้ทนุ และเศรษฐกิจของ
ชุมชนมีความเข้มแข็ง เรามีทนุ ทางธรรมชาติทอี่ ดุ มสมบูรณ์มาก
เรามีทุนทางภูมิปัญญาด้านต่างๆ มีทุนที่เป็นตัวเงินที่เราร่วม
กันสะสม และมีความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรชุมชนเป็นเสา
หลักค�้ำยันทุกระบบ โดยมีทุนความร่วมมืออันดีของทุกภาค

