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ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

การด�ำเนินงานของสถาบันฯ ในปีที่ 14 ให้ความส�ำคัญ
กับการพัฒนาในเชิงคุณภาพภายใต้ยุทธศาสตร์พื้นที่เป็น
ตัวตั้ง โดยใช้สภาองค์กรชุมชน และงานเชิงประเด็นเป็น
เครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในระดับครัวเรือน
องค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน เช่น การสร้าง
ความมั่นคงในการอยู่อาศัยและที่ดินท�ำกิน การส่งเสริม
ความมั่นคงด้านสวัสดิการชุมชน เศรษฐกิจและทุนชุมชน
การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยโดยชุมชนฐานล่าง โดย
การจัดตั้งและพัฒนากิจการสภาองค์กรชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งเพื่อน�ำไปสู่การก�ำหนดแผนพัฒนาที่ด�ำเนินการ
โดยชุมชนท้องถิ่น การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน ท�ำให้เกิดการฟืน้ ฟูชมุ ชนท้องถิน่ ในมิติ
ต่างๆ ที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 6,000 ต�ำบล ซึ่งงานดังกล่าว
นอกจากสามารถท�ำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว

ยังเป็นการสนองนโยบายด้านการสร้างความปรองดอง
ของคนในชุมชนและเป็นต้นทุนส�ำคัญในการน�ำไปสู่
การปฏิรูปประเทศ รวมทั้งการตอบสนองนโยบายการ
สร้างความมั่นคงของมนุษย์ของรัฐบาลอีกด้วย
ในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ที่ ก� ำ กั บ ดู แ ลสถาบั น ฯ
ขอขอบคุณคณะกรรมการสถาบันฯ คณะท�ำงานของ
ชุมชนในทุกประเด็นงาน หน่วยงานพัฒนาทั้งภาครัฐ
และเอกชน สถาบั น การศึ ก ษา องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พี่น้องเครือข่ายองค์กรชุมชนทั้งเมือง
และชนบท ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ที่ได้
ร่วมกันท�ำงาน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนในทุกมิติ
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หรือ พอช. ได้สนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งองค์กรชุมชน ทั้งที่เป็นภารกิจตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้ง
สถาบันฯ และภารกิจตามกฏหมาย เกิดผลส�ำเร็จในงานที่ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นการด�ำเนินงาน
พัฒนาที่ชุมชนและท้องถิ่นเป็นตัวตั้ง และมีบทบาทส�ำคัญภายใต้ความหลากหลายทางวิถีชีวิต ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรม ของแต่ละท้องถิ่น จนเกิดรูปธรรมความส�ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ สร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชน
ท้องถิ่น หน่วยงาน และสาธารณะ

สารจาก..

ประธานกรรมการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

2
สารจากประธานกรรมการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

นายแก้ว  สังข์ชู

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ท�ำหน้าที่ประธานกรรมการ สถาบันพัฒาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ปี พ.ศ. 2557 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. ได้ด�ำเนินการตามภารกิจของสถาบันฯ

และภารกิจตามนโยบายของรัฐ ร่วมกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งขบวนองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐ
ประชาสังคม นักวิชาการ เอกชน และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ทุกระดับ ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ “ชุมชนท้องถิ่น
จัดการตนเอง” ภายใต้หลักการส�ำคัญ 2 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง สถาบันฯ ตั้งขึ้นมาเพื่อก�ำหนดทิศทาง
การพัฒนาทีน่ �ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงสังคม โดยมุง่ เน้นให้ขบวนองค์กรชุมชนในพืน้ ทีส่ ร้างกระบวนการเรียนรู้
และมีบทบาทส�ำคัญในการด�ำเนินการ รวมถึงการแก้ปัญหาของตนร่วมกับท้องถิ่น ท้องที่ และหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง ประการทีส่ อง การผลักดันยุทธศาสตร์สกู่ ารปฏิบตั ริ ว่ มกับทุกฝ่ายทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
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ที่เกิดขึ้น วันนี้ถือว่าการขับเคลื่อนโดยให้ชุมชนเป็น
แกนหลัก พืน้ ทีเ่ ป็นตัวตัง้ เป็นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวาง
โดยสถาบันฯ มีส่วนร่วมอย่างส�ำคัญในการสนับสนุน
ชุมชนเข้มแข็งดังกล่าว
14 ปี ที่สถาบันฯ ได้ด�ำเนินการมานั้น เห็นพัฒนาการ
ที่ยกระดับมาเป็นขั้นเป็นตอน เกิดการเปลี่ยนแปลง
เห็นรูปธรรมในพื้นที่ ที่สามารถแก้ปัญหาเรื่องอื่นๆ ได้
ในขณะที่องค์กรชุมชนก็ได้ลงไปขับเคลื่อนในระดับ
จั ง หวั ด มากขึ้ น เพื่ อ สอดคล้ อ งกั บ การด�ำ เนิ น งาน
ในพื้ น ที่ ส� ำ หรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ก็ พั ฒ นาตั ว เองมากขึ้ น
จึงอยากให้ก�ำลังใจกับทุกฝ่ายที่เข้ามาท�ำงาน เพื่อ
ทดแทนคุณแผ่นดิน ท�ำเพื่อลูกเพื่อหลาน เราไม่เป็น
ผูเ้ ขียนประวัตศิ าสตร์หรืออ่านประวัตศิ าสตร์ แต่เราเป็น
ผู้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของงานพัฒนา
ในปี พ.ศ. 2557 สถาบันฯ มีผลการด�ำเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย ด้วยความร่วมมือและสนับสนุนจากขบวน
องค์กรชุมชน ราชการทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาสังคม สถาบัน
การศึกษา และอืน่ ๆ ทีม่ าร่วมกันสร้างคุณปู การทีด่ งี าม
ไว้ให้กบั ลูกหลาน ขอให้ทกุ คนท�ำหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมาย
ให้สุดความสามารถ ให้สมบูรณ์ที่สุด แล้วความดีจะ
ตอบสนองเราในอนาคตต่อไป

ในปีนี้ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ สถาบันฯ และองค์กรชุมชนได้มี
การปรับตัวขนานใหญ่ ทั้งในด้านนโยบายและแนวทางการ
ด�ำเนินงาน เพื่อเท่าทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
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สถาบันฯ ได้สนับสนุนให้มีการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กร
ชุมชนต�ำบล เพิ่มขึ้น 228 ต�ำบล รวม 4,410 ต�ำบล มีองค์กร
ชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนที่จดแจ้งรวม 101,573
องค์กร มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน รวม 5,863
กองทุน สมาชิก จ�ำนวน 4.25 ล้านคน มีเงินกองทุน จ�ำนวน
6,046.35 ล้านบาท เพือ่ ช่วยเหลือเกือ้ กูลกันของคนในชุมชน
ภายใต้แนวคิด “ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี” และ
การเสริมสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยของชุมชนเมือง
ภายใต้โครงการบ้านมัน่ คง ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ปัญหา
ที่อยู่อาศัยและการพัฒนาด้านอื่นๆ ของเมือง ท�ำให้เกิด
เมื อ งจั ด การตนเอง ซึ่ ง มี ก ารด� ำ เนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
มาตัง้ แต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบนั (30 กันยายน 2557) จ�ำนวน
320 เมือง/เขต 72 จังหวัด 930 โครงการ ครอบคลุม 1,805
ชุมชน ผู้รับผลประโยชน์ 96,882 ครัวเรือน การจัดการ
ด้านเศรษฐกิจและทุนชุมชน บูรณาการกองทุนที่มีอยู่ใน
ต�ำบล เพื่อช่วยเหลือสมาชิกให้นำ� ไปประกอบอาชีพ แก้หนี้
นอกระบบ พัฒนาไปสู่การพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจและ
ทุนของชุมชน มีพื้นที่น�ำร่อง 61 พื้นที่รูปธรรม เหล่านี้ยัง
ได้เกิดภูมคิ วามรูแ้ ละประสบการณ์ในการท�ำงานร่วม ทีน่ ำ� มา
สู่การสร้างนวัตรกรรมการพัฒนา

สารจาก..

ผู้อ�ำนวยการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

3
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นายพลากร  วงค์กองแก้ว

ผู้อำ� นวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ปี พ.ศ. 2557 นับเป็นช่วงรอยต่อส�ำคัญอีกปีหนึง่ ของการพัฒนา ทีช่ มุ ชนท้องถิน่ จัดการตนเอง ภายใต้

สถานการณ์ปฏิรปู สังคมและประเทศ เป็นการด�ำเนินงานภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ (1) การพัฒนาโดยใช้พนื้ ทีเ่ ป็นตัวตัง้
สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบที่พัฒนาไปสู่การจัดการตนเอง (2) การประสานความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและ
ภาคีทเี่ กีย่ วข้อง เพือ่ สนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนน�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงโครงสร้างและนโยบาย และ (3)
การพัฒนาระบบบริหารจัดการของ พอช.
ในปีนถี้ อื ว่าสถาบันฯ มุง่ เน้นการสนับสนุนพืน้ ทีร่ ะดับต�ำบลเป็นพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ าร ในการเชือ่ มโยงการท�ำงานทุกกลุม่ องค์กรชุมชน
โดยมีสภาองค์กรชุมชนต�ำบลและเครือข่ายองค์กรชุมชนเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลือ่ น ตลอดจนเชือ่ มโยงขบวนองค์กรชุมชน
ภาคีพฒ
ั นาต่างๆ ในท้องถิน่ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา มาท�ำงานแก้ไขปัญหาของท้องถิน่ ร่วมกัน ในพืน้ ทีร่ ะดับจังหวัด
ภูมนิ เิ วศน์ ให้เป็นพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารเชิงยุทธศาสตร์ในการสนับสนุนและเชือ่ มโยงการท�ำงานระดับต�ำบล รวมถึงการจัดกลไกขบวน
องค์กรชุมชนและภาคประชาสังคมในการหนุนเสริมให้เกิดการขับเคลือ่ นงานเชิงยุทธศาสตร์ โดยได้มกี ารด�ำเนินงานในประเด็น
ต่าง ๆ ก่อให้เกิดรูปธรรมการพัฒนาทีช่ มุ ชนมีสว่ นร่วม รวมทัง้ ได้ยกระดับงานพัฒนาจากการท�ำกิจกรรมเพือ่ พึง่ ตนเอง ไปสูก่ ารแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้างของแต่ละประเด็น ภายใต้ “ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง”
การด�ำเนินงานท�ำให้เกิดรูปธรรมการพัฒนาทั่วประเทศ เช่น เกิดพื้นที่กลางในการขับเคลื่อนงานระดับต�ำบลและจังหวัด
ภายใต้ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนขบวนองค์กรภาคเหนือตอนบน...สู่การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่และนโยบาย พลิกฟื้นวิถี
แผ่นดินล้านนา...หื้อชุมชนท้องถิ่นจัดก๋านตั๋วเก่า โดยใช้สภาองค์กรชุมชนก�ำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เชื่อมโยง
เครือข่ายประเด็นงานในพืน้ ที่ โดยการ “มัดปุก๊ ” ในการขับเคลือ่ น ระดับต�ำบล อ�ำเภอ ภูมนิ เิ วศ จังหวัด เกิดพืน้ ทีร่ ปู ธรรมระดับต�ำบล
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27 ต�ำบลในการพัฒนา แม้กระทัง่ พืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง เกิดกระบวนการภาคประชาชน ในการจัดงานมหกรรม
งานบุญก่อเจดียพ์ นั ธุข์ า้ วเปลือกเพือ่ ความมัน่ คงทางด้านอาหาร
“บุญคุณลาน กุ้มข้าวใหญ่ ไทอีสานใต้” ในพื้นที่ต�ำบลทมอ
จังหวัดสุรนิ ทร์ เพือ่ สรุปผลการด�ำเนินงานขบวนองค์กรประชาชน
อีสานใต้ ก�ำหนดทิศทางการพัฒนาและประกาศข้อเสนอการ
ปฏิรปู ประเทศไทยเผยแพร่สสู่ าธารณะ รวมทัง้ ก�ำหนดเป้าหมาย
การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงชุมชนท้องถิ่นคนสุรินทร์จังหวัด
จัดการตนเอง “โนวเจีย เมียนเซาะ” มีการวิเคราะห์บริบทชุมชน
สภาพเศรษฐกิจ ทุนชุมชน และปัญหาอุปสรรค มีการจัดท�ำ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจลุม่ น�ำ้ ปากพนัง ในพืน้ ที่ อ.ท่าศาลา และ
อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เพือ่ ก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประมงพื้นบ้านและชายฝั่ง มีการจัดท�ำแผนที่ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อจัดท�ำเป็นยุทธศาสตร์
จะนะรักษ์ถิ่นเพื่อพัฒนาในพื้นที่ เป็นต้น

จ�ำนวน 5,863 กองทุน สมาชิกกองทุนรวม 4,258,449 ราย
เงินกองทุน รวม 6,046.35 ล้านบาท สามารถจัดสวัสดิการ
พื้ น ฐานสมาชิ ก ครอบคลุ ม เกิ ด แก่ เจ็ บ ตาย รวม
13 ประเภท มีการริเริ่มสวัสดิการใหม่ๆ ที่หลากหลายขึ้น
เช่น การใช้เงินกองทุนสวัสดิการก่อตั้งกองทุนที่อยู่อาศัย/
ที่ดินท�ำกิน จัดซื้อที่ดิน/ก่อสร้างที่อยู่อาศัยส�ำหรับสมาชิก
ที่เดือดร้อน เป็นต้น

สถาบันฯ สนับสนุนการเสริมสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัย
ของชุมชนเมือง ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง มีการส่งเสริม
สนับสนุนการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาด้านอื่นๆ
ของเมือง ท�ำให้เกิดเมืองจัดการตนเอง ซึง่ มีการด�ำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน (30 กันยายน 2557)
จ�ำนวน 320 เมือง/เขต 72 จังหวัด 930 โครงการ ครอบคลุม
1,805 ชุมชน ผูร้ บั ผลประโยชน์ 96,882 ครัวเรือน สนับสนุนให้เกิด
เมืองจัดการตนเอง อบรมช่างชุมชน/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ก่อสร้าง การพัฒนากองทุนชุมชน ทั้งในระดับชุมชนและระดับ
เมือง โดยมีรูปแบบกองทุนที่หลายรูปแบบ ซึ่งสถาบันฯ สมทบ
กองทุนเมือง 71 กองทุน และกองทุนสวัสดิการ วงเงิน 6.00
ล้านบาท รวมทัง้ กองทุนรักษาดินรักษาบ้าน จ�ำนวน 114 กองทุน
และสนับสนุนสินเชื่อแก่องค์กรชุมชน ซึ่งเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัย
โครงการบ้านมั่นคง รวม 20 องค์กร วงเงิน 269.25 ล้านบาท
โดยมีผู้รับประโยชน์ 113 ชุมชน 1,100 ครอบครัว

ในรอบปีที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้มีการปรับโครงสร้างและ
ระบบงานของสถาบันฯ เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการหนุน
เสริมการท�ำงานร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนให้สามารถ
จัดการตนเองได้ โดยมีการจัดเวทีรับฟังข้อเสนอแนะของ
ขบวนองค์กรชุมชน ภาคประชาสังคม ภาคีวชิ าการในระดับ
ภาค เพือ่ สังเคราะห์ความเห็นต่อการปฏิรปู องค์กร ส่งผลให้
เกิดแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการจัดท�ำแผนการด�ำเนิน
งานของสถาบัน รวมทั้งมีการสัมมนา “โครงสร้างและ
การพัฒนาระบบงาน พอช.” เพื่อระดมความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยน ทั้งในส่วนผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน น�ำไปสู่
การจัดปรับโครงสร้างองค์กร รวมถึงมีการทบทวนและ
แต่งตั้งกลไกชุดต่างๆ โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ตามภารกิจขององค์กร 5 คณะ และแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ/
คณะท�ำงานท�ำหน้าที่สนับสนุนยุทธศาสตร์และเชื่อมโยง
ขบวนองค์กรชุมชนทั้งในระดับชาติและพื้นที่ 7 คณะ

ด้านการแก้ไขปัญหาทีด่ นิ ทัง้ ระบบโดยชุมชนท้องถิน่ เป็นแกนหลัก
จ�ำนวน 1,526 ต�ำบล 2,376,693 ครัวเรือน ขนาดพืน้ ที่ 3,210,635 ไร่
และมีการจัดตัง้ กองทุนทีด่ นิ ทีอ่ ยูอ่ าศัย 192 กองทุน จ�ำนวนเงิน
1,541.55 ล้านบาท รวมถึงการสนับสนุนการฟื้นฟูชุมชนจัดการ
ภัยพิบัติแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย โดยมีการส�ำรวจข้อมูล
ผู้เดือดร้อนจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวทั้ง 16 ต�ำบล มีบ้านเรือน
ได้รบั ความเสียหาย 1,960 หลัง ก่อให้เกิดการจัดตัง้ คณะท�ำงาน
จัดการภัยพิบตั ใิ น 16 ต�ำบล ซ่อมสร้างแล้วเสร็จจ�ำนวน 164 หลัง

ขอขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงานทีม่ สี ว่ นส�ำคัญในการเสริม
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น เพื่อจัดการตนเอง
ซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย และ
หวังว่าจะได้ร่วมกันสนับสนุนให้ขบวนองค์กรชุมชน และ
ประชาสังคม สามารถท�ำงานอย่างมีพลังต่อไปในปี 2557
และปีต่อๆ ไป

ด้านการจัดสวัสดิการชุมชน เกิดกองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลทัว่
ประเทศ ปัจจุบนั มีการจัดตัง้ กองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบล/เมือง
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ด้านการส่งเสริมจดแจ้งจัดตัง้ สภาองค์กรชุมชนต�ำบล นับ
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบนั (ณ เดือน กันยายน 2557)
การจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนต�ำบลรวมทั้งสิ้น 4,410 ต�ำบล
มีสมาชิก 143,609 คน รวม 101,573 องค์กร มีแผนสนับสนุน
การพัฒนาสภาองค์กรชุมชน (Road Map) ระยะ 5 ปี
มียทุ ธศาสตร์สำ� คัญ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การขยาย
จั ด ตั้ ง สภาองค์ ก รชุ ม ชนให้ ค รบทุ ก ต�ำ บล การพั ฒ นา
ศักยภาพของสภาองค์กรชุมชนต�ำบล การประสานภาคี
เครือข่ายของสภาองค์กรชุมชน การพัฒนาสื่อสาธารณะ
ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง และการบริหารจัดการขบวน
สภาองค์กรชุมชน

คณะกรรมการ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
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01 นายแก้ว

สังข์ชู
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ท�ำหน้าที่ประธานกรรมการสถาบันฯ

02 รศ.ดร.ประสาน

บุญโสภาคย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
บุญญะบัญชา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

04 ว่าที่ร้อยตรี ศรัณย์

สมานพันธ์
ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
กรรมการส่วนราชการ

05 นางชุตินาฎ

วงศ์สุบรรณ
ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
กรรมการส่วนราชการ

08

06 ดร.อัจฉราวรรณ

มณีขัติย์
ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน
กรรมการส่วนราชการ

07 นางสาวบัณฑรโฉม

แก้วสอาด
ผู้แทนส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการส่วนราชการ

09

08 นางศิริวรรณ

บุตราช
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

09 นายอดุลย์

ยกค�ำจู
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

10 นายพลากร

วงค์กองแก้ว
ผู้อำ� นวยการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

10
13

คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

03 นางสาวสมสุข

07

4

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

4
คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

02

01

04
03
05

06
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07

10
09

11

12

01 นายสังคม เจริญทรัพย์
02 นางอร่ามศรี จันทร์สุขศรี
03 นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์
04 นายอัมพร ด้วงปาน
05 รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร
06 นายกิตติศักดิ์ สินธุวนิช
07 นายวิชล มนัสเอื้อศิริ
08 นายชนะ รุ่งแสง
09 นายไพโรจน์ พลเพชร
10 นายวรสิทธิ์ โรจนพานิช
11 นายประยงค์ รณรงค์
12 นพ.อ�ำพล จินดาวัฒนะ
15

4
คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

07

08

คณะผู้บริหาร

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

4
คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

02
01

03

04

05

06
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01 นายพลากร

วงค์กองแก้ว

ผู้อำ� นวยการ

02 นายสิน

สื่อสวน
รองผู้อำ� นวยการ

03 นายสมชาติ

04 นางสาวพรรณทิพย์

เพชรมาก

รองผู้อำ� นวยการ

05 นางสาวกนิษฐา

ปรีชาพีชคุปต์
ผู้ช่วยผู้อำ� นวยการ

06 นางศมนีย์

มหัทธนะสมบูรณ์
ผู้ช่วยผู้อำ� นวยการ

08

07 นายอัมพร

แก้วหนู
ผู้ช่วยผู้อำ� นวยการ

08 นางนิภาภัสร์

มลิทอง
ผู้ช่วยผู้อำ� นวยการ
และรักษาการหัวหน้าส�ำนักผู้อ�ำนวยการ

09 นายธีรพล

สุวรรณรุ่งเรือง
ผู้ช่วยผู้อำ� นวยการ

09

10 นายปฎิภาณ

จุมผา
ผู้ช่วยผู้อำ� นวยการ

10
17

4
คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

07

ภาระสุวรรณ
รองผู้อำ� นวยการ

ผูจ้ ดั การส�ำนักงานภาค และหัวหน้าส�ำนัก
กลุ่มงานพื้นที่

4
คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

01
02

03
04
06

05
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10 11

4

07

จันทนา
ผู้จัดการส�ำนักงานภาคเหนือตอนบน

02 นายธีรพงศ์

พร้อมพอชื่นบุญ
ผู้จัดการส�ำนักงานภาคเหนือตอนล่าง

03 นางวัชรา

สงมา
ผู้จัดการส�ำนักงานภาคกลาง

04 นางสุภานิตร

จุมผา
ผู้จัดการส�ำนักงานภาคตะวันตก

05 นายธนชัย

อาจหาญ
ผูจ้ ดั การส�ำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

08

06 นางสาวเฉลิมศรี

ระดากูล
ผูจ้ ดั การส�ำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

07 นายวิเชียร

พลสยม
ผู้จัดการส�ำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้

08 นายสยาม

นนท์ค�ำจันทร์
ผู้จัดการส�ำนักงานภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล

09 นายชัยวิชญ์ภณ

ตังกิจ
ผู้จัดการส�ำนักงานภาคตะวันออก

10 นางทิพวรรณ

หัวหิน
ผู้จัดการส�ำนักงานภาคใต้ตอนบน

11 นายวรเสฎฐ์

ชูแก้ว
ผู้จัดการส�ำนักงานภาคใต้ตอนล่าง

09
19

คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

01 นายสุพัฒน์

ผูจ้ ดั การส�ำนักงานภาค และหัวหน้าส�ำนัก
กลุ่มงานสนับสนุนการเชื่อมโยงขบวนและพัฒนายุทธศาสตร์ชุมชน

4
คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

01
04

01 นางสาวรัชรา

เอียดศิริพันธ์
หัวหน้าส�ำนักสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน

02 นายวิชัย

นะสุวรรณโน
หัวหน้าส�ำนักสนับสนุนสภาองค์กรชุมชน

03 นางสาวสุมล

ยางสูง
ผู้จัดการส�ำนักงานบ้านมั่นคง

02

04 นายสุวัฒน์

คงแป้น
หัวหน้าส�ำนักสื่อสารการพัฒนา

03
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ผูจ้ ดั การส�ำนักงานภาค และหัวหน้าส�ำนัก

กลุ่มงานสนับสนุนและบริหารองค์กร

01 นางสาวกนิษฐา
02
03

4
คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

04

สุวัตธกุล
หัวหน้าส�ำนักนโยบายและแผน
นางปริญดา รังษีสัจจะ
หัวหน้าส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวจันทนา เบญจทรัพย์
หัวหน้าพัฒนาองค์ความรู้และประเมินผล
นายธนัช นฤพรพงศ์
ผู้จัดการส�ำนักงานบริหารกองทุนและสินเชื่อ

05 น.ส.วราภรณ์

01

06
07
08

เอี่ยมวิจารณ์
หัวหน้าส�ำนักทรัพยากรบุคคล
นายกุลพัชร ภูมิใจอวด
หัวหน้าส�ำนักบริหารงานกลาง
นางอุษา เลิศเจริญพบ
หัวหน้าส�ำนักการเงินและบัญชี
นายอธิชาติ ถาวร
หัวหน้าส�ำนักตรวจสอบ

03

04

07

08

02

05

06
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สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
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แนะน�ำองค์กร

ความเป็นมา
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พ ช.
“พัฒนาองคกรชุมชน”

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

องค์การมหาชน

แนะน�ำองค์กร

เป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ จัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน ซึ่งประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2543
โดยการรวมสองหน่วยงาน คือ ส�ำนักงานกองทุนพัฒนาชนบท และส�ำนักงานพัฒนา
ชุมชนเมือง สถาบันฯเริ่มด�ำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2543

5

OUR
HISTORY

เป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริการสาธารณะ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
การจัดตั้งองค์การมหาชนแต่ละองค์กร รัฐบาลจะตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
และขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีกระทรวงนั้นๆ มีคณะกรรมการเป็นกลไกการบริหาร
ทีก่ ำ� กับเชิงนโยบายและทิศทางขององค์กร โดยมีผ้อู ำ� นวยการเป็นผู้บริหารสูงสุด
ขององค์กร
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OUR
OBJECTIVE

วัตถุประสงค์

 สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ การเพิ่มรายได้ การพัฒนา
ที่อยู่อาศัย การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิก
ชุมชนเมืองและชนบท โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวมหรือบูรณาการ
บนหลักการพัฒนาที่สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมเป็นแนวทางส�ำคัญ ทั้งนี้เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาสังคม
 สนั บ สนุ น และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางด้ า นการเงิ น แก่ อ งค์ ก รชุ ม ชนและ
เครือข่ายองค์กรชุมชน
 สนับสนุนและให้การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่าย
องค์กรชุมชน ตลอดจนการประสานสนับสนุนเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือ
ดังกล่าวจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความร่วมมือขององค์กรชุมชนและเครือข่าย
องค์กรชุมชน ในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
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กิจกรรม
และโครงการ
พัฒนาสำ�คัญ

1 โครงการบ้านมั่นคง

5
แนะน�ำองค์กร

สถาบันฯ ด�ำเนินงานตามอ�ำนาจหน้าทีท่ กี่ �ำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้
สถาบันฯ ตามกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและตามนโยบายของรัฐบาลในแต่ละ
ช่วงเวลา โดยใช้กิจกรรมและโครงการพัฒนาต่างๆ เป็นเครื่องมือส�ำคัญ
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชน ซึง่ เป็นภารกิจหลักของสถาบันฯ
มีกิจกรรมและโครงการส�ำคัญดังนี้

OUR
ACTIVITIES

เริ่มด�ำเนินการในปี 2546 เพื่อสร้างความมั่นคงในที่ดินและที่อยู่อาศัยของผู้มี
รายได้นอ้ ยในชุมชนแออัดทัว่ ประเทศ โดยสนับสนุนการส�ำรวจ การออกแบบผังชุมชน
งบประมาณการปรับปรุงสาธารณูปโภคและสินเชือ่ เพือ่ จัดหาทีด่ นิ และทีอ่ ยูอ่ าศัย
กระบวนการท�ำงานเน้นให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทหลัก
ในการแก้ปญ
ั หา โดยแก้ปญ
ั หาทัง้ เมือง (City-wide scale) ไม่ใช่ทำ� เฉพาะจุดใดจุดหนึง่

2 สวัสดิการชุมชน

เริ่มด�ำเนินการสนับสนุนกองทุนผู้สูงอายุระดับจังหวัดในปี 2545 และกองทุน
สวัสดิการระดับต�ำบล/เมืองในปี 2548 เพื่อจัดสวัสดิการชุมชนทุกประเภทให้กับ
คนทุกกลุม่ ในชุมชน โดยองค์กรชุมชนบริหารจัดการกองทุนด้วยตนเอง เงินกองทุน
มาจากการสมทบของสมาชิก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากองค์กรชุมชน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการสมทบจากรัฐบาลในส่วนกลาง แนวคิดส�ำคัญ
ของสวัสดิการชุมชนคือ “ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี”

3 การแก้ปัญหาที่ดินและบ้านมั่นคงชนบท

เริ่มด�ำเนินการในปี 2547 โดยสนับสนุนให้ขบวนชุมชนวางแผนแก้ปัญหาความ
ไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ดินท�ำกินในพื้นที่ชนบทร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
องค์กรชุมชนเป็นผู้จดั ท�ำข้อมูล แผนทีแ่ ละส�ำรวจข้อมูลครัวเรือนทีป่ ระสบปัญหา
ความเดือดร้อนด้วยตนเอง แล้วเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาตาม
กระบวนการ บางชุมชนมีการจัดผังชุมชนและสร้างชุมชนใหม่จึงเรียกว่าเป็น
โครงการบ้านมั่นคงชนบท
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4 แผนชุมชน

เริ่มด�ำเนินการในปี 2546 โดยเครือข่ายแผนชุมชนทั่วประเทศ มีการเก็บข้อมูล
เศรษฐกิจสังคมรายครัวเรือนเพื่อน�ำมาวิเคราะห์แล้วจัดท�ำแผนพัฒนาชุมชน
ระดับต�ำบลโดยองค์กรชุมชน เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเครือข่ายองค์กร
ชุมชนในต�ำบล

5 สินเชื่อเพื่อการพัฒนา

5
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สนับสนุนสินเชือ่ เพือ่ การพัฒนาให้กบั องค์กรชุมชนทัง้ ในภาคเมืองและชนบท เพือ่
ไปพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาตามแผนของชุมชน อาทิ การแก้ปัญหาความไม่มนั่ คง
ในทีอ่ ยูอ่ าศัยในภาคเมือง โดยสินเชือ่ เพือ่ พัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัย (โครงการบ้านมัน่ คง)
หรือสนับสนุนการพัฒนาตามแผนชุมชนในภาคชนบท โดยใช้สนิ เชือ่ เพือ่ การพัฒนา
แบบองค์รวมหรือสินเชื่อเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน

6 การรับรองสถานภาพองค์กรชุมชน

สนับสนุนการส�ำรวจข้อมูล รับรองการมีอยู่ รับรองคุณภาพขององค์กรชุมชน
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดระดับการพัฒนาและสนับสนุนการวางแผน
พัฒนาองค์กรชุมชนทุกประเภทในต�ำบลหรือเมือง เพื่อให้เครือข่ายองค์กรชุมชน
มีขอ้ มูลองค์กรชุมชนในท้องถิน่ อย่างครบถ้วน เป็นข้อมูลอ้างอิงในการท�ำงานหรือ
ให้การสนับสนุนของหน่วยงาน

7 สภาองค์กรชุมชนต�ำบล

ด�ำเนินการตาม พ.ร.บ. สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 สนับสนุนให้องค์กรชุมชน
ในต�ำบลหรือเมืองรวมตัวกันเป็นสภาองค์กรชุมชนต�ำบล เพือ่ พัฒนาความเข้มแข็ง
ขององค์กรชุมชน ร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ท�ำนุบำ� รุงศิลปะวัฒนธรรม
ท้องถิ่น รวมถึงมีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามความหลากหลายของ
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กร
ชุมชนในการด�ำเนินการโครงการหรือกิจกรรมทีจ่ ะมีผลกระทบกับชุมชนทางด้านต่างๆ

8		 การฟื้นฟูชุมชนประสบภัย
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ให้การช่วยเหลือชุมชนที่ประสบภัยพิบัติในด้านต่างๆ มาตั้งแต่ปี 2548 เช่น
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย โคลนถล่ม สึนามิ ฯลฯ โดยสนับสนุนให้ผปู้ ระสบภัย
หรือเจ้าของปัญหามีบทบาทส�ำคัญในการบริหารจัดการภัยพิบัติในระยะต่างๆ
โดยเฉพาะเรื่องการจัดการที่อยู่อาศัยชั่วคราว การฟื้นฟูชุมชนหลังภัยพิบัติและ
การวางแผนรับมือภัยพิบัติโดยองค์กรชุมชน
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9		 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
		เกษตรกรรมยั่งยืน

ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน ดูแลรักษา
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น�ำ้ ป่า ทะเล ทะเลสาบและ
การท�ำการเกษตรแบบยั่งยืนในเขตภูมินิเวศน์ต่างๆ ตั้งแต่
ชายฝั่งทะเล ไร่นา เชิงเขา ลุ่มน�้ำ ไปจนถึงเขตป่าต้นน�ำ้ ซึ่ง
เป็นการรือ้ ฟืน้ สิทธิดงั้ เดิมในการจัดการทรัพยากรของชุมชน
ที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67

10

ระบบข้อมูลและการสื่อสารชุมชน

13

11 การจัดการความรู้

14 การพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
			 ด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินท�ำกิน
			 โดยชุมชนท้องถิ่น

ด�ำเนินการใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี
นราธิวาส สงขลา สตูล) ในปี 2553 สนับสนุนการซ่อมสร้าง
บ้านของคนยากจน และการแก้ไขปัญหาที่ดิน โดยให้
เครือข่ายองค์กรชุมชนด�ำเนินการด้วยตนเอง
สนับสนุนการพัฒนาระบบทุนชุมชนให้เกิดการเชื่อมโยง
ทุนชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง จัดการตนเองได้
พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรการเงินและ
ทุนชุมชน การแก้ปญ
ั หาหนีส้ นิ โดยองค์กรการเงินชุมชนและ
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในการแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น

สนับสนุนให้เครือข่ายองค์กรชุมชนในประเด็นงานต่างๆ
ประมวลความรู้จากการท�ำงาน พัฒนาศูนย์เรียนรู้ เพื่อเป็น
แหล่งศึกษาเรียนรูแ้ ละขยายผลการพัฒนาฟืน้ ฟูทอ้ งถิน่ โดย
ชุมชนเอง ศูนย์เรียนรู้ คือ เครื่องมือส�ำคัญในการขยายผล
การฟืน้ ฟูชมุ ชนท้องถิน่ ของขบวนองค์กรชุมชนเพราะศาสตร์
แห่ ง การพั ฒ นายุ ค ใหม่ นี้ ไ ม่ มี ส อนในสถาบั น การศึ ก ษา
ชุมชนต้องเรียนรู้ระหว่างกันเอง

12

15 ประชาสังคม

นอกเหนือจากการให้การสนับสนุนองค์กรชุมชนโดยตรงแล้ว
สถาบันยังให้การสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กร
อาสาสมัครต่างๆ ที่ท�ำงานเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กร
ชุมชนและการพัฒนาสังคมทางด้านต่างๆ

การบริหารจัดการที่ดีขององค์กรชุมชน

สนับสนุนให้องค์กรชุมชนพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กร การเงินบัญชี การตรวจสอบตนเอง การพัฒนา
ตัวชี้วัดชุมชน การติดตามประเมินผล ให้มีความโปร่งใส
มีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรชุมชนที่มีคุณภาพ

กิจกรรมและโครงการของสถาบันฯ จะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ความต้องการของชุมชน
และนโยบายของรัฐบาลในแต่ละปี แต่สาระส�ำคัญของทุกกิจกรรม คือ การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ขององค์กรชุมชน ให้องค์กรชุมชนสามารถบริหารจัดการชุมชน ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
29
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สนับสนุนให้องค์กรชุมชนมีระบบข้อมูลชุมชนระดับจังหวัด
และต�ำบล เพือ่ สนับสนุนการท�ำงานพัฒนาชุมชน ให้มกี ารจัดท�ำ
ข้อมูลของตนเองในทุกประเด็นงาน เช่น ข้อมูลผู้เดือดร้อน
กรณีปัญหาที่ดินท�ำกิน ที่อยู่อาศัย ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ข้อมูลองค์กรชุมชนในท้องถิน่ ฯลฯ สนับสนุนการสือ่ สารและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ชุมชน วิทยุชุมชนและ
สือ่ ประเภทอืน่ ๆ รวมทัง้ พัฒนาระบบการสือ่ สารและทีมสือ่ สาร
ของขบวนองค์กรชุมชน

>>

แนวทางสำ�คัญ			
ในการสนับสนุน			
การทำ�งานของ			
องค์กรชุมชน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ด�ำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
องค์กรชุมชน โดยมีหลักการท�ำงานส�ำคัญ คือ การพัฒนาโดยชุมชน
เป็นแกนหลัก (Community-Driven Development) มีแนวทางการท�ำงาน
ร่วมในทุกโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

5
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OUR
SUPPORT

 สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่น เป็นผู้มีบทบาทหลัก (Key actors) ในการวางแผน
และด�ำเนินการตามแผนพัฒนาชุมชน ภายใต้การสนับสนุนและร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานกลาง
 สนับสนุนให้ขบวนชุมชนเจ้าของปัญหา มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดและ
วางแผนการพัฒนาเพือ่ แก้ปญ
ั หาของตนเอง (Demand driven) ด้วยทรัพยากร
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ไม่รอแต่การสนับสนุนจากภายนอกหรือรอท�ำตามแผนของ
หน่วยงาน (Supply driven)
 สนับสนุนการวางแผนพัฒนาที่มีพื้นที่เป้าหมายในแต่ละเรื่องให้เต็มพื้นที่
ทั่วประเทศ (Nationwide development process) ไม่ใช่ด�ำเนินการเฉพาะพื้นที่
น�ำร่อง โดยชุมชน ประชาคมและท้องถิ่น เห็นภาพรวมของการแก้ไขปัญหา
และการพัฒนา
 จัดสรรและกระจายงบประมาณให้องค์กรชุมชนบริหารจัดการด้วยตนเอง
 บทบาทของสถาบันมีสองระดับคือ การจัดกระบวนการพัฒนาองค์กรชุมชน
(Community organizing) ในรูปแบบต่างๆ โดยใช้โครงการต่างๆ เป็นเครื่องมือ
และ ท�ำหน้าที่เชื่อมโยง ประสานงาน กับหน่วยงานและรัฐบาล เพื่อพัฒนา
นโยบาย (Policy development intervention) ที่สนับสนุนแผนพัฒนาของ
ชุมชนท้องถิ่น
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>>

การบริหาร
จัดการ และกลไก		
การเชื่อมโยงกับ			
ขบวนชุมชน
5
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สถาบันฯ เป็นหน่วยงานเทียบเท่าระดับกรม ผูบ้ ริหารองค์กร คือ ผูอ้ ำ� นวยการ
ซึ่งมาจากการสรรหา มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 4 ปี สถาบันฯ
มีเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านทัว่ ประเทศกว่า 350 คน มีหน่วยงานย่อยๆ ในสถาบันฯ
จ�ำนวน 24 ส�ำนัก เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพให้สถาบันฯ เป็นองค์กรสนับสนุน
เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน
รวมถึงเป็นเครื่องมือของภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ชุมชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อน�ำไปสู่เป้าหมาย
“ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง” ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เน้นการกระจายการบริหารจัดการไปสู่ภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด
ในการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นในการจัดการตนเองมากขึ้น แบ่งเป็น
3 กลุม่ งาน คือ กลุม่ งานสนับสนุนการเชือ่ มโยงขบวนและพัฒนายุทธศาสตร์
ชุมชน กลุ่มงานสนับสนุนและบริหารองค์กร และกลุ่มงานพื้นที่ หรือ
งานปฏิบัติการชุมชน มีส�ำนักงานปฏิบัติการภาค 11 ภาค (เริ่มด�ำเนินการ
ในปีงบประมาณ 2555) มีเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารชุมชน ปฏิบตั งิ านตามโครงการ
ประสานการท�ำงานงานกับขบวนองค์กรชุมชนและหน่วยงานต่างๆ

OUR
MANAGEMENT

ในปี 2557 สถาบันฯ มีนโยบายที่เน้นการกระจายการบริหารจัดการไปสู่ภาค
กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถาบันฯ ขึ้น 5 ด้าน
ประกอบด้วย 1) การบริหารจัดการที่ดีตามมติ ครม. 2) ตามภารกิจการจัดตั้ง
สถาบันฯ 3) สนับสนุนยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงชุมชน 4) พัฒนาระบบงาน และ
5) เฉพาะกิจ คือ คณะอนุกรรมการก�ำกับโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ คนจนเมือง เพือ่ ท�ำงานร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนทัว่ ประเทศ คณะกรรมการ
เหล่านีค้ อื กลไกส�ำคัญทีท่ ำ� งานร่วมกับเจ้าหน้าทีใ่ นการขับเคลือ่ นงานพัฒนาต่างๆ
ทั่วประเทศ
สถาบันฯ มีกองทุนกลางที่มาจากการยุบรวมสองหน่วยงานเดิมและได้ใช้ดอกผล
จากกองทุนมาเป็นงบประมาณในการบริหารงาน และได้รับงบประมาณอุดหนุน
รายปีจากรัฐบาล ตามนโยบายของรัฐและภารกิจของสถาบันฯ

31

ANNUAL REPORT

2014

รายงานประจำ�ปี 2557

>>

โครงสร้างและ		
กลไกการทำ�งาน

STRUCTURE
AND
MECHANISM

กระทรวง พม.
กรมการพัฒนาชุมชน
สนง. เศรษฐกิจการคลัง

5

ผู้แทนหน่วยงาน
(4 ท่าน)

ผู้ทรงคุณวุฒิ
(2 ท่าน)

แนะน�ำองค์กร

สนง. คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ผู้แทน
องค์กรชุมชน
(3 ท่าน)

คณะกรรมการ
พอช.

สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน
(พอช.)

คณะอนุกรรมการ

คณะประสานงาน
องค์กรชุมชน
กลุ่มงาน
สนับสนุนและ
บริหาร

กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์

กลุ่มงาน
พื้นที่

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคกรุงเทพ ปริมณฑล
และตะวันออก

กลุ่มถ่ายทอดนตก
ภาคกลางและตะวั

สนง. ภาคเหนือตอนบน

สนง. ภาคอีสานตอนบน

สนง. ภาคใต้ตอนบน

สนง. ภาค กทม. และ
ปริมณฑล

สนง. ภาคกลาง

สนง. ภาคเหนือตอนล่าง

สนง. ภาคอีสานตอนกลาง

สนง. ภาคใต้ตอนล่าง

สนง. ภาคตะวันออก

สนง. ภาคตะวันตก

สนง. ภาคอีสานตอนใต้

32

เทคโนโลยี
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การพัฒนา
องค์กร

กระบวนการ

ประสิทธิผล
ตามพันธกิจ

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
สารสนเทศชุมชน

สนับสนุน
ให้ขบวนองค์กรชุมชน
สามารถขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหา
ตามแนวทางการพัฒนา
และฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น
สู่การจัดการตนเอง

บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเท่ากัน
การเปลี่ยนแปลงและสามารถหนุนเสริมงานพัฒนา
สู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการแผนงานงบประมาณ
และติดตามผล

พัฒนากองทุนและสินเชื่อ พอช.
ให้มีความยืดหยุ่น
และคล่องตัว

พัฒนาและ
เสริมศักยภาพ
ในการบริหาร
จัดการขบวน
องค์กรชุมชน

กองทุน พอช. เป็นกองทุน
พัฒนาที่มีรูปแบบการ
สนับสนุนหลากหลาย
เป็นเครื่องมือน�ำไปสู่ชมุ ชน
ท้องถิ่นจัดการตนเอง

สนับสนุน
การขับเคลื่อน
ขบวนชุมชน
ในระดับต�ำบล
และระดับ
จังหวัดให้มีแผน
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น

พัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ ความ
สามารถปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุข
และมีประสิทธิภาพ

เสริมศักยภาพ
ขบวนองค์กรชุมชน
ในระดับต�ำบล
และจังหวัด
ในการบริหาร
ข้อมูล และ
การจัดการตนเอง

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ
ขององค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการของ พอช.

ประสานและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/ท้องถิ่น/
ท้องที่/สถาบันการศึกษา/ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การประสานความร่วมมือ
กับชุมชนท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน
ความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน น�ำไปสู่ความ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนโยบาย

ขบวนชุมชนทุกระดับ
ขบวนชุมชน
ภาคี
ระบบข้อมูล
สามารถแก้ไขปัญหา
(ต�ำบล จังหวัด ภาค)
ความร่วมมือ
และสารสนเทศ
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต มีศักภาพและความสามารถ สนับสนุนการฟื้นฟู
งานชุมชน
และความมั่นคงของ
ในการบริหารจัดการงาน
ชุมชนท้องถิ่น
ทันสมัย
ชุมชนท้องถิ่น
และบริหารขบวน
จัดการตนเอง
พร้อมใช้

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบที่พัฒนาไปสู่การจัดการตนเอง

: เป็นองค์กรของประชาชนที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานราก ด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคม
: องค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก พื้นที่เป็นตัวตั้ง

ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานปี 2555 - 2559

วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์

แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ปี พ.ศ. 2555-2559

รายงานประจำ�ปี 2557 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
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สรุปผล
การด�ำเนินงาน

สรุปผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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1

การพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง
สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบที่
พัฒนาไปสู่การจัดการตนเอง
7
สรุปผลการด�ำเนินงาน

2

การด�ำเนินงาน
ของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 เป็นการด�ำเนินงาน
ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์
3 ประเด็น ประกอบด้วย

การประสานความร่วมมือกับชุมชน
ท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กร
ชุมชน น�ำไปสู่ความเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างและนโยบาย

3

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ของ พอช. โครงสร้าง
และนโยบาย

36
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พ ช.

CODI

"พัฒนาองค์กรชุมชน"

1. งานตามภารกิจหลักขององค์กร









สรุปผลการ
ด�ำเนินงานส�ำคัญ
ภายใต้ภารกิจ :

การสนับสนุนการพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง
การบริหารสินเชื่อ
การสนับสนุนการจัดการความรู้
การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
การสื่อสารงานพัฒนา
การพัฒนาระบบการก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

การด�ำเนินงานตามภารกิจหลักขององค์กร สามารถด�ำเนินการได้สงู กว่าเป้าหมาย
โดยเฉพาะตัวชีว้ ดั ร้อยละของสินเชือ่ ทีม่ ปี ญ
ั หาต่อสินเชือ่ คงเหลือทัง้ หมด (NPL) ซึง่
มีผลการด�ำเนินงาน ร้อยละ 10.09 จากเป้าหมายร้อยละ 14.25 โดยร้อยละของ
สินเชื่อที่มีปัญหาลดลงจากปีงบประมาณ 2556 ร้อยละ 1.01
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สรุปผลการด�ำเนินงาน

เป็นการด�ำเนินงานตามภารกิจหลักขององค์กรในการสนับสนุนและพัฒนาองค์กร
ชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นการ
สนับสนุนพื้นที่ระดับต�ำบลเป็นพื้นที่ปฏิบัติการในการเชื่อมโยงการท�ำงานทุก
กลุ่มองค์กรชุมชน โดยมีสภาองค์กรชุมชนต�ำบลและเครือข่ายองค์กรชุมชนเป็น
กลไกส�ำคัญในการขับเคลือ่ น ตลอดจนเชือ่ มโยงขบวนองค์กรชุมชนในพืน้ ทีร่ ะดับ
จังหวัด/ภูมนิ เิ วศน์ให้เป็นพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารเชิงยุทธศาสตร์ในการสนับสนุนและเชือ่ ม
โยงการท�ำงานพืน้ ทีร่ ะดับต�ำบลสูข่ บวนองค์กรชุมชนจังหวัด รวมถึงการจัดกลไก
ขบวนองค์กรชุมชนและภาคประชาสังคมในการหนุนเสริมให้เกิดการขับเคลื่อน
งานเชิงยุทธศาสตร์ โดยได้มีการด�ำเนินงานในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย

7

2. งานตามนโยบายรัฐบาล
เป็นการด�ำเนินงานตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายภารกิจจากรัฐบาล ประกอบด้วย โครงการ
บ้านมั่นคง โครงการบ้านมั่นคงชนบทเพื่อผู้ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท
และโครงการการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน

7

ผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ 2557 โครงการบ้านมัน่ คงสามารถด�ำเนินการ
ได้สูงกว่าเป้าหมาย มีผลการด�ำเนินงาน 9,756 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00
ของจ�ำนวนพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย 2,000 ครัวเรือน ในส่วนโครงการบ้านมัน่ คงชนบทเพือ่
ผูย้ ากจนและผูด้ อ้ ยโอกาสในชนบท มีผลการด�ำเนินงาน 96 ต�ำบล คิดเป็นร้อยละ
100.00 จากพื้นที่เป้าหมาย 61 ต�ำบล ซึ่งสามารถด�ำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย

สรุปผลการด�ำเนินงาน

โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน สามารถด�ำเนินการได้สงู กว่าเป้าหมาย
โดยมีการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ 1,413 ต�ำบล คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 ของพื้นที่เป้าหมาย 500 ต�ำบล

3. งานตามพระราชบั
ญญัตสิ ภาองค์กรชุมชน
พ.ศ. 2551
ซึ่งก�ำหนดให้สถาบันฯ มีอ�ำนาจหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งและ
พัฒนากิจการสภาองค์กรชุมชนต�ำบล ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 สามารถด�ำเนิน
การได้สงู กว่าเป้าหมาย โดยมีการจัดตัง้ สภาองค์กรชุมชนต�ำบล จ�ำนวน 227 ต�ำบล
คิดเป็นร้อยละ 100 ของพื้นที่เป้าหมาย 200 ต�ำบล และมีการพัฒนาสภาองค์กร
ชุมชน จ�ำนวน 996 ต�ำบล คิดเป็นร้อยละ 100 จากพื้นที่เป้าหมาย 660 ต�ำบล

38

มีการจัดท�ำแผนสนับสนุนการพัฒนา
สภาองค์กรชุมชน (Road Map) ระยะ
5 ปี รวมทั้งมีการประชุมสภาองค์กร
ชุ ม ชนระดั บ ชาติ เกิ ด ข้ อ เสนอการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยจาก
ฐานรากโดยสภาองค์กรชุมชน ใน 4 ด้าน
ได้แก่ การปฏิรูปโครงสร้างการเมือง
การปฏิรปู โครงสร้างอ�ำนาจและระบบ
ราชการ การจัดกาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และการปฏิรูปสังคม
ด้านความเหลื่อมล�้ำและความเป็น
ธรรมทางสังคม

รายงานประจำ�ปี 2557 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
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ค�ำรับรอง
การปฏิบัติงาน
ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบแผนงาน เป้าหมายและผลการด�ำเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557)
ปีงบประมาณ 2557
ภารกิจ/ตัวชี้วัด

หมายเหตุ :
ผลการดำ�เนินงาน
ปี
2557
ผลการดำ
�เนินงาน ปี 2556
เป้าหมาย
หน่วยวัด
ปี 2557 ผลรอบ
ผลรอบ
ร้อยละ
ร้อยละ
12 เดือน
12 เดือน

1 งานตามภารกิจหลักขององค์กร
1.1 จ�ำนวนต�ำบลที่มีการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น
ตำ�บล
สู่การจัดการตนเอง
1.2 ร้อยละของสินเชือ่ ทีม่ ปี ญ
ั หาต่อสินเชือ่ คงเหลือทัง้ หมด ร้อยละ
2 งานตามนโยบายรัฐบาล
2.1 จ�ำนวนครัวเรือนที่มีความมั่นคงในการอยู่อาศัย
ครัวเรือน
2.2 จ�ำนวนต�ำบลที่ได้รับการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ตำ�บล
และที่ดินในชนบท
2.4 จ�ำนวนต�ำบลที่มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
ตำ�บล
ที่จัดตั้งและด�ำเนินงานได้อย่างมีคุณภาพ
3 งานตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนฯ
3.1 จ�ำนวนสภาองค์กรชุมชนต�ำบลที่มีการจัดตั้งใหม่
ตำ�บล
3.2 จ�ำนวนสภาองค์กรชุมชนต�ำบลทีม่ กี ารพัฒนาคุณภาพ ตำ�บล
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รายงานประจำ�ปี 2557

สรุปผลการด�ำเนินงาน

จากการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามค�ำ รั บ รองการปฏิ บั ติ ง าน ประจ�ำ ปี
งบประมาณ 2557 ซึง่ เป็นการประเมินผลตนเองของสถาบันฯ ประกอบด้วย ตัวชีว้ ดั
14 ตัวชี้วัด ภายใต้ 4 มิติ มีผลการประเมินเบื้องต้นในภาพรวม เท่ากับ 4.8102
ซึง่ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. จะท�ำการ site visit เพือ่ ตรวจสอบหลักฐานผลการด�ำเนินงาน
ต่างๆ และอาจจะพิจารณาปรับลดหรือเพิ่มเติมคะแนนผลการปฏิบัติงานของ
สถาบันฯ ตามข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
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ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน พ.ศ. 2543 ซึ่งก�ำหนด
ภารกิจหลักขององค์กร
ประกอบด้วย

 สนับสนุนและให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การเพิ่มรายได้ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน ทั้งใน
เมืองและชนบท โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวมหรือบูรณาการและ
หลักการพัฒนาที่สมาชิกมีส่วนร่วมเป็นแนวทางส�ำคัญ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนและประชาสังคม
 สนับสนุนและให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรชุมชนและเครือข่าย
องค์กรชุมชน
 สนับสนุนและให้การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่าย
องค์กรชุมชน ตลอดจนประสานงานการสนับสนุนและการให้การช่วยเหลือ
ดังกล่าวจากหน่วยงาน ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 ส่งเสริมและสนับสนุนและสร้างความร่วมมือขององค์กรชุมชนและเครือข่าย
องค์กรชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัดและระดับประเทศ
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1.

ภูมินิเวศ จังหวัด เกิดพื้นที่รูปธรรมระดับต�ำบล
27 ต�ำบลในการพัฒนา โดยสภาองค์กรชุมชน
เป็นกลไกกลาง และเชือ่ มประสานการท�ำงานและ
บูรณาการความร่วมมือ 3 ภาคส่วน คือ ชุมชน
ท้องถิ่น และท้องที่ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของขบวนองค์ ก รชุ ม ชน ตั้ ง แต่ ร ะดั บ หมู ่ บ ้ า น
สูร่ ะดับต�ำบล และเกิดการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่ดีทั้ง 7 ระบบ ทั้งในระดับจังหวัดและ
ต�ำบล ได้แก่ (1) การพัฒนาคนและองค์กร (2)
การบริหารและเชือ่ มโยงขบวนองค์กรชุมชนระดับ
จังหวัด/ภาค (3) การจัดการข้อมูล องค์ความรู้
และการสื่อสาร (4) การจัดการแผนพัฒนาต�ำบล/
เมื อ ง/จั ง หวั ด (5) การจั ด การวิ ธีง บประมาณ
ระดับต�ำบล/จังหวัด (6) การรายงานและติดตาม
ประเมินผล และ (7) การท�ำงานร่วมกับภาคี

		
1.1 เกิดการพัฒนาและเชื่อมโยงขบวนองค์กร
				 ชุมชนในพื้นที่

โดยการสนับสนุนพืน้ ทีร่ ะดับต�ำบลเป็นพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ าร
ในการเชือ่ มโยงการท�ำงานทุกกลุม่ องค์กรชุมชน มีสภา
องค์กรชุมชนต�ำบลและเครือข่ายองค์กรชุมชนเป็น
กลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อน ตลอดจนเชื่อมโยง
ขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่ระดับจังหวัด/ภูมินิเวศน์
ให้เป็นพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารเชิงยุทธศาสตร์ในการสนับสนุน
และเชื่อมโยงการท�ำงานพื้นที่ระดับต�ำบลสู่ขบวน
องค์กรชุมชนจังหวัด เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลต�ำบล
ออกแบบกลไกและแนวทางการท�ำงานร่วมกัน ซึ่ง
การด�ำเนินงานของขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่แต่ละ
ภาค มีกระบวนการพัฒนาในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน
ตามบริบทของพืน้ ทีแ่ ละความพร้อมของขบวนองค์กร
ชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดผลการด�ำเนินงานในพื้นที่ ดังนี้

		2) ภาคเหนือตอนล่าง
เกิดการทบทวนบทบาทหน้าที่กลไกระดับภาค
จังหวัด และการท�ำงานร่วมกัน เกิดพื้นที่รูปธรรม
การด�ำเนินงานระดับต�ำบล 21 ต�ำบล โดยมีการ
ติดตามและสรุปผลการด�ำเนินงาน ก่อให้เกิด
รูปธรรมงานพัฒนาในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การจัด
การทีด่ นิ การจัดการภัยพิบตั ิ การพัฒนาธรรมนูญ
ต�ำบล การพัฒนาระบบทุนชุมชน และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เกิดข้อเสนอ
เพือ่ การปฏิรปู ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ในการสร้างระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม ทั่วถึง

		
1) ภาคเหนือตอนบน
เกิดพื้นที่กลางในการขับเคลื่อนงานระดับต�ำบล
และจังหวัด ภายใต้ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
ขบวนองค์กรภาคเหนือตอนบน...สูก่ ารเปลีย่ นแปลง
เชิงพืน้ ทีแ่ ละนโยบาย พลิกฟืน้ วิถแี ผ่นดินล้านนา...
หือ้ ชุมชนท้องถิน่ จัดก๋านตัว๋ เก่า โดยใช้สภาองค์กร
ชุมชนก�ำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
เชื่อมโยงเครือข่ายประเด็นงานในพื้นที่ โดยการ
“มัดปุ๊ก” ในการขับเคลื่อน ระดับต�ำบล อ�ำเภอ
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การสนับสนุนการพัฒนาโดยใช้พื้นที่
		เป็นตัวตั้ง

ก่อให้เกิดแนวทางและแผนการขับเคลื่อนงาน
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ท�ำงานระหว่างส�ำนักงานภาค ขบวนองค์กรชุมชน
และหน่วยงานภาคี ซึ่งมีหน่วยงานภาคีในการ
ขับเคลื่อนงานร่วมกัน จ�ำนวน 20 หน่วยงาน
ทัง้ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาค
ประชาสังคม

และเกิดการเชือ่ มโยงพืน้ ทีร่ ปู ธรรมการด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหาหนีน้ อกระบบ น�ำมาสูก่ ารจัดท�ำแผน
พัฒนาในการแก้ไขปัญหาหนีน้ อกระบบ และการ
พัฒนาเครือ่ งมือติดตามพืน้ ทีร่ ปู ธรรมในการจัดท�ำ
แผนพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ จ�ำนวน 5 พื้นที่
รวมทั้งมีการถอดชุดความรู้พื้นที่รูปธรรมในพื้นที่
ต�ำบลโป่งน�้ำร้อน จังหวัดก�ำแพงเพชร
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		4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
เกิดพืน้ ทีร่ ปู ธรรมในการด�ำเนินการตามแผนพัฒนา
ต�ำบลใน 6 จังหวัด และพัฒนายกระดับการแก้ไข
ปัญหาของชุมชนในพื้นที่ โดยมีการรับรองจาก
สภาองค์กรชุมชนต�ำบล และจากขบวนองค์กร
ชุ ม ชนในระดั บ จั ง หวั ด มี ก ลไกการท� ำ งานใน
ลักษณะการบูรณาการของภาคประชาชน ส่งผล
ให้เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการจังหวัดจัดการ
ตนเอง เช่น พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม มีการ
สร้างพื้นที่กลางในการท�ำงานของขบวนองค์กร
ชุมชนและภาคีการพัฒนาภายใต้ “สภาฮักแพง
เบิ่ ง แญงคนสารคาม” เพื่ อ สร้ า งกลไกการ
ด�ำเนินงานพัฒนาระดับอ�ำเภอและจังหวัด มีการ
จัดท�ำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี และแผนประจ�ำปี
ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

		3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เกิดเวทีท�ำความเข้าใจ “ชุมชนท้องถิ่นจัดการ
ตนเอง” ระหว่างคณะท�ำงานการสนับสนุนเชิงพืน้ ที่
สภาองค์กรชุมชน ภาคประชาสังคม และขบวน
องค์กรชุมชนในพืน้ ที่ ส่งผลให้เกิดการแลกเปลีย่ น
ทบทวนและการท� ำความเข้ า ใจ เกิด ข้ อ เสนอ
ในการด�ำเนินงานพัฒนาให้ชมุ ชนท้องถิน่ สามารถ
จัดการตนเอง โดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการแก้ไขปัญหา การเชื่อมโยงเครือข่ายภาคี
และทุนในชุมชน รวมถึงการจัดการด้านข้อมูล
และการก�ำหนดทิศทางในการด�ำเนินงาน เกิดการ
ยกระดับพื้นที่ต�ำบลจัดการตนเองในพื้นที่ เช่น
พื้ น ที่ จั ง หวั ด หนองบั ว ล� ำ ภู มี ก ารเปิ ด พื้ น ที่
แลกเปลีย่ นเป้าหมาย แนวทาง วิธกี ารด�ำเนินงาน
ร่ ว มกั บ นั ก วิ ช าการในพื้ น ที่ เกิ ด การก� ำ หนด
ประเด็นปัญหาร่วมกัน เช่น ปัญหาการพนัน
สารพิษจากภาคเกษตร และการสูญเสียที่ดิน
ท�ำกิน เป็นต้น

มีการประสานความร่วมมือกับภาคีวิชาการใน
พื้นที่เพื่อสร้างเสริมศักยภาพองค์กรชุมชน เช่น
การด�ำเนินการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และขบวนองค์ ก รชุ ม ชนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ยโสธร
เพือ่ ก�ำหนดแผนพัฒนาองค์กรชุมชนให้สอดคล้อง
กั บ นโยบายและแผนพั ฒ นาชุ ม ชนขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด

และมีการพัฒนาศักยภาพกองเลขาขบวนจังหวัด
ใน 8 จังหวัด โดยมีระบบงานพื้นฐาน 7 ระบบ
ในการขับเคลื่อนงานขบวนองค์กรชุมชน ได้แก่
(1) การพัฒนาคน/องค์กร (2) การบริหาร/เชือ่ มโยง
ขบวน (3) การจัดการข้อมูล/ความรู้/การสื่อสาร
(4) แผนพัฒนาต�ำบล/จังหวัด (5) งบประมาณ
(6) การรายงาน/ติดตามผล และ (7) การท�ำงาน
ร่วมกับภาคี พร้อมทัง้ ได้มกี ารเชือ่ มโยงการท�ำงาน
ร่วมกับภาคีภาคส่วนต่างๆ ก่อให้เกิดกลไกการ

		5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้
เกิดการทบทวนและก�ำหนดยุทธศาสตร์จังหวัด
บทบาท และวิธกี ารท�ำงานร่วมกัน เพือ่ หนุนเสริม
ขบวนองค์กรชุมชนระดับต�ำบลให้เกิดการพัฒนา
อย่างเป็นรูปธรรมในระดับต�ำบล และมีการจัดท�ำ
แฟ้มข้อมูลระดับต�ำบล เพือ่ ใช้ในการทบทวนจัดท�ำ
ข้อมูลภาพรวมระดับจังหวัด และก�ำหนดแผนงาน
พั ฒ นาของขบวนองค์ ก รชุ ม ชนทั้ ง 6 จั ง หวั ด
ในพื้นที่
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เกิดกระบวนการภาคประชาชน ในการจัดงาน
มหกรรมงานบุญก่อเจดีย์พันธุ์ข้าวเปลือกเพื่อ
ความมั่ น คงทางด้ า นอาหาร “บุ ญ คุ ณ ลาน
กุ้มข้าวใหญ่ ไทอีสานใต้” ในพื้นที่ต�ำบลทมอ
จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ เพื่ อ สรุ ป ผลการด� ำ เนิ น งาน
ขบวนองค์กรประชาชนอีสานใต้ ก�ำหนดทิศทาง
การพั ฒ นาและประกาศข้ อ เสนอการปฏิ รู ป
ประเทศไทยเผยแพร่สู่สาธารณะ รวมทั้งก�ำหนด
เป้ า หมายการพั ฒ นาการเปลี่ ย นแปลงชุ ม ชน
ท้องถิน่ คนสุรนิ ทร์จงั หวัดจัดการตนเอง “โนวเจีย
เมียนเซาะ” มีการวิเคราะห์บริบทชุมชน สภาพ
เศรษฐกิจ ทุนชุมชน และปัญหาอุปสรรค แนวทาง
แก้ไข ส่งผลให้เกิดการจัดท�ำ Road Map 5 ปี
แผนผังชีวิตคนสุรินทร์อยู่ดีมีสุข รวมทั้งเกิดการ
ออกแบบการท�ำงานในจังหวัดอ�ำนาจเจริญ มีการ
พัฒนาการเก็บข้อมูลเพื่อจัดท�ำแผน 20 ปี เมือง
แห่งธรรมเกษตร โดยมีการประสานความร่วมมือ
จากภาคีทุกภาคส่วน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งสู่ 20 ปี เมืองแห่งธรรม
เกษตร เพือ่ ด�ำเนินงานร่วมของขบวนองค์กรชุมชน

ในพื้นที่ตามประเด็นงานด้านต่างๆ เช่น สภา
องค์กรชุมชน ที่ดินท�ำกิน สวัสดิการชุมชน ฯลฯ
น�ำไปสู่การขับเคลื่อนงานในพื้นที่ปฏิบัติการให้
เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
6) ภาคกลาง
มีการทบทวนสรุปบทเรียนการจัดท�ำแผนพัฒนา
ระดับต�ำบล เกิดการจัดการความรูเ้ พือ่ น�ำไปสูก่ าร
ขยายพื้นที่การจัดท�ำแผนพัฒนาต�ำบล จ�ำนวน
14 ต�ำบล ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสุพรรณบุรี มีการก�ำหนด
ทิศทางการด�ำเนินงาน และการจัดท�ำแผนพัฒนา
ต�ำบลโดยใช้เป้าหมายการด�ำเนินงานร่วมในระดับ
จังหวัด 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอยุธยา และ
จังหวัดอ่างทอง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดท�ำแปลงเกษตรอินทรีย์ ศึกษาและประเมิน
พื้ น ที่ ต� ำ บลจั ด การตนเอง จ� ำ นวน 90 พื้ น ที่
ในจังหวัดนครสวรรค์ ส่งผลให้เกิดแนวทางร่วม
ในการด�ำเนินงานเกษตรอินทรีย์และการสร้าง
ความมั่นคงทางอาหารในพื้น ที่ สนับ สนุนการ
จัดท�ำแผนพัฒนาระดับต�ำบลเชื่อมโยงกับแผน

45

พัฒนาของท้องที่และท้องถิ่น รวมทั้งเกิดพื้นที่รูปธรรมระดับต� ำบล
จ�ำนวน 10 ต�ำบล ในการเชื่อมโยงการท�ำงานร่วมระหว่างขบวนองค์กร
ชุมชนและหน่วยงานพัฒนาในพื้นที่ ก่อให้เกิดแผนพัฒนาของภาค
ประชาชนในระดับต�ำบล และการพัฒนาศักยภาพผู้น�ำขบวนองค์กร
ชุมชนให้เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประสาน นักจัดการ และนักสื่อสาร
ส่งผลให้ผู้น�ำเกิดความคิดและหลักการท�ำงานในการขับเคลื่อนงาน
ทัง้ ในระดับต�ำบลและจังหวัด และเกิดพืน้ ทีร่ ปู ธรรมในการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจและทุนชุมชน จ�ำนวน 12 ต�ำบล
7) ภาคตะวันตก
เกิดพื้นที่รูปธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน จ�ำนวน 11 ต�ำบล
6 จังหวัด โดยใช้ประเด็นการพัฒนาระบบร้านค้าชุมชน ซึ่งมีกิจกรรม
ในการพัฒนา 4 กิจกรรม คือ พัฒนาระบบสินค้า ปรับปรุงร้านค้าเพื่อ
รองรับสินค้าชุมชนให้ครอบคลุมทัง้ ต�ำบล จัดท�ำชุดความรู้ และพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล พร้อมทั้งเชื่อมโยงและบูรณาการทุนชุมชนกับสภา
องค์กรชุมชนและการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ รวมถึงเกิดกลไกและ
แผนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพืน้ ทีอ่ �ำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งได้มีการยื่นข้อเสนอการแก้ไขปัญหาภัยแล้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ใน 4 ประเด็น คือ การเจาะทางน�ำ้ ปรับเปลี่ยนและพัฒนาทางน�ำ้ เดิม
เพิ่มทางเดินน�้ำ และสนับสนุนการจัดท�ำพื้นที่กักเก็บน�ำ้
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พ ช.

CODI

"พัฒนาองค์กรชุมชน"

8) ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล
เกิดการจัดท�ำแผนพัฒนาฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น โดยขบวนองค์กรชุมชน
ระดับต�ำบล เทศบาล เขตและระดับจังหวัด 4 จังหวัดในพื้นที่ มีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารขับเคลือ่ นงานเพือ่ สร้างรูปธรรมการขับเคลือ่ นงาน
ในระดับภาค รวมทั้งมีกลไกการท�ำงานในทุกระดับ เพื่อสร้างรูปธรรม
การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งมีการสร้างพื้นที่กลางงาน
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองระดับต�ำบล เทศบาลเขต และ
ระดับจังหวัด เกิดเวทีการน�ำเสนอแผนพัฒนาการเมืองสู่การปฏิบัติ
พื้นที่ กรุงเทพฯ และการรายงานผลการด�ำเนินงานหน่วยงานต่างๆ
จ�ำนวน 8 หน่วยงาน ที่ได้เชื่อมโยงการท�ำงานร่วมกับสมัชชาองค์กร
กรุงเทพ เกิดการเรียนรู้รูปธรรมชุมชนเลียบคลองมอญ เขตลาดกระบัง
ในเรือ่ งการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและวิถชี วี ติ ของคนในชุมชน และเกิดพืน้ ที่
รูปธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนใน 15 ต�ำบล
9) ภาคตะวันออก
เกิดการพัฒนาระบบบริหารจัดการของขบวนองค์กรชุมชนใน 8 จังหวัด
ซึ่งประกอบด้วยระบบส�ำคัญ คือ การบริหารจัดการองค์กร การเบิก
จ่ายเงิน การจัดการด้านข้อมูล การติดตาม การสือ่ สารประชาสัมพันธ์
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แผนพัฒนาระดับต�ำบล 1 ปี และ 3 ปี เกิดเวที
เรียนรู้เศรษฐกิจและทุนชุมชนต�ำบลท่าเสม็ด
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โดยตัวแทนพื้นที่
ต�ำบลจากจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ตอน
บน มีการแลกเปลี่ยน วิเคราะห์ฐานทุนในพื้นที่
ด้านทรัพยากร คน และเงินทุน เพื่อยกระดับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและทุนในพื้นที่ รวมทั้งมี
การออกแบบกลไก และก�ำหนดจังหวะก้าวใน
การด�ำเนินงาน
11) ภาคใต้ตอนล่าง
เกิดการเชือ่ มโยงภาคีพฒ
ั นาสูก่ ารเกิดพืน้ ทีก่ ลาง
ในการท�ำงาน มีการจัดท�ำข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อน�ำไปสู่การจัดท�ำแผนพัฒนาต�ำบล
ในมิตติ า่ งๆ รวมถึงการจัดการทุนร่วมในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เกิดพื้นที่จัดการทุน/
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 2 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบล
นาทอน อ�ำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล และต�ำบล
ก�ำแพงเพชร อ�ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดย
มีกลุ่มองค์กรเข้าร่วมจ�ำนวน 41 องค์กร รวมทั้ง
เกิดการจัดท�ำแผนทีศ่ กั ยภาพด้านการท่องเทีย่ ว
ร่วมกับหน่วยงานรัฐ ในพื้นที่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร
เพื่ อ จั ด ท� ำ เป็ น มาตรการและก� ำ หนดทิ ศ ทาง
การพัฒนาของพื้นที่ มีการจัดท�ำศักยภาพทาง
เศรษฐกิจลุ่มน�้ำปากพนัง ในพื้นที่ อ.ท่าศาลา
และ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เพื่อก�ำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประมงพืน้ บ้านและชายฝัง่
มีการจัดท�ำแผนทีย่ ทุ ธศาสตร์การพัฒนา ในพืน้ ที่
อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อจัดท�ำเป็นยุทธศาสตร์
จะนะรักษ์ถิ่นเพื่อพัฒนาในพื้นที่

10) ภาคใต้ตอนบน
เกิดการประเมินสถานะและจัดปรับขบวนระดับ
ต�ำบลน�ำมาสู่การเชื่อมโยงภาคีท้องถิ่นในการ
จัดการตนเองระดับต�ำบล รวมทัง้ มีการเชือ่ มโยง
ขบวนองค์กรชุมชนกลไกในประเด็นงานต่างๆ
สู่ระบบการจัดการร่วม (ข้อมูล แผนงาน การ
ติดตาม การรายงานผล) และมีการสร้างความรู้
ความเข้าใจ ทิศทาง เป้าหมายการท�ำงานร่วม
กับขบวนจังหวัด เพื่อพัฒนาและยกระดับกลไก
ขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดการจัด
ปรับขบวนองค์กรชุมชนน�ำไปสูก่ ารเชือ่ มโยงภาคี
ท้องถิ่นในการจัดการตนเองระดับต�ำบล มีการ
สร้างกระบวนการเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชน
เพื่อให้เกิดระบบการท�ำงานร่วมกัน และเกิด
พื้นที่กลางในการเชื่อมโยงและประสานความ
ร่วมมือระหว่างขบวนองค์กรชุมชนกับภาคีใน
การขับเคลื่อน มีการยกระดับพื้นที่รูปธรรมการ
จัดการตนเองระดับต�ำบล โดยมีสภาองค์กร
ชุมชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ส่งผลให้เกิด
ต�ำบลรูปธรรมจ�ำนวน 5 พื้นที่ ในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งมี

เกิดพื้นที่จัดการตนเองของขบวนองค์กรชุมชน
ระดับต�ำบลและระดับจังหวัด เช่น การจัดการ
ตนเองของชุมชนต�ำบลควนรู มีความโดดเด่น
ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาเกษตรกรชาวนาและชาวสวนยาง
โดยการส่ ง เสริ ม การท� ำ นา และการส่ ง เสริ ม
ธนาคารอาหารชุมชน การปลูกพืชเสริมในสวนยาง
และพืน้ ทีจ่ ดั การตนเองระดับจังหวัดสตูล มีความ
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การพัฒนาคนและองค์กร แผนงานและงบประมาณ
พร้อมทั้งเกิดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานของ
ภาคตะวันออก ซึง่ เป็นทิศทางร่วมกันของ 8 จังหวัด
คือ (1) การจัดการตนเองหรือการกระจายอ�ำนาจ
(2) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
(3) ความมัน่ คงทางอาหารหรือทีด่ นิ ท�ำกิน รวมทัง้
มีการออกแบบภาพอนาคตตะวันออก ร่วมกับ
มูลนิธสิ ขุ ภาวะ เครือข่ายประชาสังคม กลุ่มเพือ่ น
ตะวั น ออก และหน่ ว ยงานองค์ ก รภาคี ต ่ า งๆ
ในพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ผลกระทบต่อ
ภาคตะวันออก และก�ำหนดภาพอนาคต 5 ปี
10 ปีทสี่ ำ� คัญ เช่น อุตสาหกรรมสีเขียว การปกป้อง
พื้น ที่แ หล่ ง ผลิต อาหาร เกษตรปลอดสารเคมี
การใช้พนื้ ทีร่ ว่ มกันระหว่างทีอ่ ยูอ่ าศัย เกษตรกรรม
และอุ ต สาหกรรม และการจั ด โซนเขตพื้ น ที่
อุตสาหกรรม โซนเกษตรกรรม โซนที่อยู่อาศัย
เพื่อคุณภาพชีวิตในชุมชน
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โดดเด่ น ในการเชื่ อ มโยงงานพั ฒ นาจากการ
สนับสนุนของทุกหน่วยงานในพื้นที่ โดยขบวน
องค์กรชุมชนจังหวัดประสานการท�ำงานในรูปแบบ
ของ “รักจังสตูล” มีการแลกเปลีย่ นและเชือ่ มโยง
การท�ำงานประเด็นงานในพื้นที่ เกิดการจัดงาน
สมัชชาชุมชนคนสตูล ส่งผลให้เกิดข้อเสนอการ
ท�ำงานในเชิงยุทธศาสตร์ 7 ประเด็น ได้แก่
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชมรมคนพิการ
จั ง หวั ด สตู ล สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน การคุ ้ ม ครอง
ผู้บริโภคด้านอาหาร การจัดการทรัพยากรทาง
ทะเล เกษตรกรรม และการจัดการอาหารและ
สิ่งของส�ำหรับถวายพระ

		1.2 การขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
				 สู่การปฏิรูปประเทศไทย

ในรอบปีทผี่ า่ นมาสถานการณ์ และทิศทางการพัฒนา
ของประเทศไทย ได้มีการปรับโครงสร้างและการ
บริหารเชิงนโยบาย โดยให้ความส�ำคัญกับการปฏิรปู
ประเทศ ซึ่งสถาบันฯ ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
ชุมชนท้องถิ่นสู่การปฏิรูปประเทศไทย โดยมีการ
สนั บ สนุ น การประชุ ม เครื อ ข่ า ยองค์ ก รชุ ม ชนและ
ประชาสังคมเพื่อการปฏิรูป (คชสป.) และเครือข่าย
ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง (คชก.) มีการออกแบบ
การขับเคลือ่ นชุมชนท้องถิน่ จัดการตนเองสูก่ ารปฏิรปู
ประเทศไทย ก�ำหนดจังหวะก้าวระหว่างเครือข่าย
ขบวนองค์กรชุมชนและประชาสังคมเพื่อการปฏิรูป
ที่มาจากขบวนองค์กรชุมชนร่วมกับขบวนประชา
สังคมร่วมกันขับเคลื่อนภายใต้สถานการณ์ปฏิรูป
ประเทศไทย มีการหารือแนวทางการท�ำงานร่วมกัน
และเสริมหนุน เพือ่ ให้เกิดการขับเคลือ่ นทัง้ ภาคขบวน
องค์กรชุมชนและภาคประชาสังคม ก่อให้เกิดข้อ
ตกลงร่วมในการด�ำเนินงาน แผนปฏิบัติการ 3 ระยะ
ได้แก่ 1) ระยะเร่งด่วน : ประสานการเข้าพบ คสช.
ยืน่ เอกสาร และแถลงข่าว 2) ระยะกลาง : การขับเคลือ่ น
โดยขบวนองค์กรชุมชน และ 3) ระยะยาว : การสร้าง
ประชาธิ ป ไตยแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม เพื่ อ สั ง คมอยู ่ เ ย็ น
เป็นสุข ส่งผลให้เกิดข้อเสนอร่วมสร้างความปรองดอง
สมานฉั น ท์ แ ละปฏิ รู ป ประเทศไทยโดยเครื อ ข่ า ย
องค์ ก รชุ ม ชนและประชาสั ง คม เสนอต่ อ หั ว หน้ า
คณะท�ำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุข โดย
มีแนวทาง ดังนี้
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เปิดพื้นที่ให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ระดับพืน้ ทีต่ ำ� บล
โดยใช้ เ ป้ า หมายการอยู ่ ร ่ ว มกั น อย่ า งอยู ่ เ ย็ น
เป็นสุขเป็นตัวตั้ง

		  เปิดพื้นที่การร่วมคิด ร่วมปฏิรูปในระดับจังหวัด
			 หนุนประชาธิปไตยฐานรากระดับต�ำบล/หมู่บ้าน
		  ให้มีผู้แทนชุมชนท้องถิ่นในกลไกการปฏิรูปต่างๆ
			 ที่จดั ตั้งในระดับชาติ
		  กระจายอ�ำนาจให้ชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทส�ำคัญ
			 ในการจัดการตนเอง
				
		  สนั บ สนุ น การปฏิ รู ป ในเรื่ อ งส� ำ คั ญ ที่ ส ่ ง ผลต่ อ
			 ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยเฉพาะ
			 คนยากจน คนเดือดร้อน คนชายขอบ

7
สรุปผลการด�ำเนินงาน

		  สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด แผนปฏิ บั ติ ก ารฟื ้ น ฟู ชุ ม ชน
			 ท้องถิน่ ระยะ 1 - 3 ปี
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ชุมชนระดับภาค 5 ภาค เป็นกลไกในการพิจารณา
โครงการและงบประมาณ ซึ่งในแต่ละภาคได้มี
การประชุมคณะอนุกรรมการภาค มีการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ การจัดความ
สัมพันธ์ระหว่างคณะอนุกรรมการ และคณะท�ำงาน
ชุดต่างๆ ก�ำหนดกรอบแนวทาง งบประมาณ
การสนับสนุนโครงการ ส่งผลให้เกิดการกระจาย
อ�ำนาจการตัดสินใจและการบริหารจัดการ

		1.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการ
				 และการสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน

จากการที่ ส ถาบั น ฯ มี ยุ ท ธศาตร์ ก ารด� ำ เนิ น งาน
ปี 2555 - 2559 องค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก พื้นที่เป็น
ตัวตั้ง ซึ่งในปี 2557 ได้มีการพัฒนาระบบการบริหาร
โครงการและการสนับสนุนพื้นที่รูปธรรมระดับต�ำบล
ก่อให้เกิดผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
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1) เกิดการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการ
โดยมีคณะท�ำงานด�ำเนินการงบประมาณโครงการ
เพื่ อ พิ จ ารณาขั้นตอนการบริหารโครงการและ
มาตรการด�ำเนินโครงการ 4 โครงการ ประกอบด้วย
โครงการบ้านมั่นคง โครงการบ้านมั่นคงชนบท
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน
และโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
ซึ่ ง คณะท� ำ งานได้ ก� ำ หนดมาตรการ/เงื่ อ นไข
การจัดท�ำแบบฟอร์มรายงานสถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการในแต่ละขัน้ ตอน การก�ำหนด
ระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณและระยะเวลา
ด�ำเนินงานโครงการ การสร้างกติกาหรือมาตรการ
กรณีโครงการยกเลิกหรือคืนงบประมาณโครงการ
ระบบการติดตาม การมีระบบติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการ และการติดตามสถานะการ
ด�ำเนินงานโครงการ

โดยสถาบันฯ ได้จัดระบบในการรองรับการกระ
จายอ�ำนาจและการบริหารจัดการสู่ระดับภาค
ซึ่งได้มีการทบทวนระบบและขั้นตอนการบริหาร
โครงการ เพือ่ พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร
โครงการสูภ่ าค มีการแลกเปลีย่ นและสร้างความรู้
ความเข้าใจในขั้นตอนการบริหารโครงการกับ
ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ “การบริหารโครงการ” เพือ่ สร้างความรูค้ วาม
เข้าใจและข้อตกลงร่วมในการบริหารโครงการ
และพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ในการจัดท�ำเอกสาร
และระเบียบวาระการประชุม ให้แก่เจ้าหน้าทีจ่ าก
ส�ำนักงานภาคทัง้ 11 ภาค ส่งผลให้เจ้าหน้าทีเ่ กิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและวิธีการท�ำงาน
และเกิ ด ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านในฐานะฝ่ า ย
เลขานุการคณะอนุกรรมการประสานงานขบวน
องค์กรชุมชนระดับภาค

รวมทัง้ เกิดการจัดท�ำแผนการบริหารงบประมาณ
โครงการที่ ค ้ า งเบิ ก จ่ า ย การทบทวนสถานะ
โครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากรั ฐ บาล
และก� ำ หนดระยะเวลาเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ
ทุกโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี นับตั้งแต่
วันทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ ซึง่ มีการรายงานสถานะโครงการ
และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเพือ่ ติดตาม
ความคืบหน้าเป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่อง

		3) เกิดแนวทางการสนับสนุนงบประมาณปี 2557
โดยมุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาพื้ น ที่ ร ะดั บ ต� ำ บลและ
จังหวัด โดยเชื่อมโยงและบูรณาการแผนงาน/
โครงการและงบประมาณในประเด็นต่างๆ เพือ่ ให้
เกิดการขับเคลือ่ นและเชือ่ มโยงการท�ำงานสูข่ บวน
จังหวัดทั้งเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นงาน รวมถึง
สนับสนุนพื้นที่รูปธรรมระดับต�ำบล ซึ่งเป็นต�ำบล
ที่สามารถสร้างรูปธรรมการเชื่อมโยงและมีแผน
พัฒนาต�ำบล เน้นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและ
ทุนชุมชน และสนับสนุนการจัดตัง้ และพัฒนาสภา
องค์กรชุมชนต�ำบล โดยครอบคลุมสภาองค์กร
ชุ ม ชนต� ำ บลที่ ไ ด้ รั บ การจดแจ้ ง จั ด ตั้ ง แล้ ว ทั้ ง
4,065 ต�ำบล และมีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน
ต�ำบลใหม่ไม่น้อยกว่า 200 ต�ำบล ซึ่งในปี 2557

		2) การกระจายอ�ำนาจการตัดสินใจ
			 และการบริหาร
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานในพื้นที่ ในปี 2557 สถาบันฯ มีการ
แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการประสานงานขบวนองค์กร
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มีการกระจายอ�ำนาจการตัดสินใจและการบริหาร
จัดการ โดยมีเวทีขบวนองค์กรชุมชนและคณะ
อนุกรรมมการระดับภาค 5 ภาค เป็นกลไกในการ
พิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณ

งบประมาณสนับสนุน 88.79 ล้านบาท ก่อให้เกิด
พืน้ ทีร่ ปู ธรรมระดับต�ำบลในการเชือ่ มโยงแก้ไขปัญหา
และจัดท�ำแผนพัฒนาใน 261 ต�ำบล โดยเกิด
พื้นที่รูปธรรม และเกิดการพัฒนาศักยภาพขบวน
องค์กรชุมชนระดับจังหวัดในการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเพื่อการจัดการตนเอง และพัฒนา
พื้นที่กลางระดับจังหวัด เพื่อเป็นพื้นที่ร่วมในการ
ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ รวมถึง
เชื่อมโยงการพัฒนาระบบต่างๆ ใน 77 จังหวัด
11 ภาค

		
4) เกิดการพัฒนาและสนับสนุนขบวนองค์กร

			 ชุมชนระดับพื้นที่
ภายใต้กรอบเมนูงบประมาณสนับสนุนการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิน่ ปี 2557 ครอบคลุม
พืน้ ที่ 261 ต�ำบล 77 จังหวัดใน 11 ภาค 364 โครงการ

ตารางที่ 2 แสดงการสนับสนุนโครงการและงบประมาณในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
ภาค

จำ�นวน
จังหวัด
8
7
8
6
6
7
7
4
8
9
7

261

77

จำ�นวน
โครงการ
21
8
22
31
21
23
29
19
21
12
19
1
364

งบอนุมัติ
(บาท)
5,570,000.00
5,180,000.00
6,522,000.00
6,330,000.00
7,580,000.00
5,000,000.00
5,740,000.00
3,600,000.00
5,450,000.00
7,530,000.00
4,910,000.00
10,436,200.00
88,792,000.00

คิดเป็น
ร้อยละ
8.51
7.84
7.57
7.33
7.95
8.29
8.29
7.28
8.63
8.94
8.29
11.08
100.00

แผนภูมิ แสดงจ�ำนวนต�ำบลที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น

จำ�นวนตำ�บล

เหนือ
เหนือ
อีสาน
อีสาน
อีสาน
ตอนบน ตอนล่าง ตอนบน ตอนกลาง ตอนใต้
390
310
300
484
417

51

กลาง

ตะวันตก

557

305

กทม. ตะวันออก ใต้
ใต้
ปริมณฑล
ตอนล่าง ตอนบน
113
212
279
127
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1. ภาคเหนือตอนบน
2. ภาคเหนือตอนล่าง
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้
6. ภาคใต้ตอนบน
7. ภาคใต้ตอนล่าง
8. ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล
9. ภาคตะวันออก
10. ภาคกลาง
11. ภาคตะวันตก
12. ส่วนกลาง
รวมทั้งสิ้น

จำ�นวน
ตำ�บล
390
310
300
484
417
127
279
113
212
557
305

 การติดตามและรับรองในระดับองค์กร
ชุมชนที่สถาบันฯ ให้การสนับสนุน
ได้มกี ารติดตามสถานะองค์กรชุมชนทีส่ ถาบันฯ
ได้รับรองสถานภาพผ่านคณะอนุกรรมการ/
คณะท� ำ งานที่ มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การ
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณ จาก 3 โครงการ
ส�ำคัญ ได้แก่ 1)โครงการเสริมสร้างขีดความ
สามารถของชุมชน ประกอบด้วย สภาองค์กร
ชุ ม ชน และเครื อ ข่ า ยต�ำ บลจั ด การตนเอง
2)โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
และ 3)โครงการบ้านมั่นคง และการแก้ไข
ปัญหาที่ดินท�ำกิน โดยสามารถด�ำเนินการ
ติดตามรับรองสถานภาพ จากองค์กรชุมชน
ที่สถาบันฯ ให้การสนับสนุนจ�ำนวน 18,086
องค์กร

		1.4 การรับรองสถานภาพองค์กรชุมชน

เป็นการสนับสนุนให้เกิดการรับรองสถานภาพองค์กร
ชุมชนในพื้นที่ตามกระบวนการอย่างต่อเนื่อง โดย
ประมวลข้อมูลการคงอยู่ขององค์กรชุมชนในพื้นที่
ต่างๆ ทั่วประเทศ แล้วให้การรับรอง ซึ่งมีการรับรอง
3 ลักษณะ คือ การรับรองในคณะกรรมการท้องถิ่น
การรับรองโดยสภาองค์กรชุมชน และการรับรอง
องค์ ก รชุ ม ชนที่ รั บ ประโยชน์ จ ากสถาบั น ฯ ตาม
คุณสมบัติที่ก�ำหนด ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิด
ผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
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		1) เกิดการรับรองสถานภาพองค์กรชุมชน
โดยมีการด�ำเนินการใน 2 ระดับ ได้แก่ การติดตาม
และรับรองในระดับพื้นที่ และ การติดตามและ
รับรองในระดับองค์กรชุมชนที่สถาบันฯ ให้การ
สนับสนุน ซึ่งมีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้

		2) เกิดฐานข้อมูลองค์กรชุมชน
โดยมีการทบทวนและวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ทีต่ �ำบล/
เทศบาล/เขต เพื่อเป็นเครื่องมือส� ำคัญในการ
วางแผนการขั บ เคลื่ อ นงานสภาองค์ ก รชุ ม ชน
การพั ฒ นาพื้ น ที่ แ ละกลุ ่ ม องค์ ก รชุ ม ชนในการ
พัฒนาความเข้มแข็งของขบวนองค์กรชุมชน และ
การรับรองสถานภาพองค์กรชุมชนและเครือข่าย
องค์กรชุมชนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

 การติดตามและรับรองในระดับพื้นที่
มีการติดตามสถานะการคงอยูข่ องกลุม่ องค์กร
ชุมชนในระดับพื้นที่ปฏิบัติการระดับต�ำบล/
เมือง ทีผ่ า่ นกระบวนการรับรองสถานภาพโดย
สภาองค์กรชุมชนต�ำบล หรือกระบวนการรับรอง
สถานภาพองค์กรชุมชนในระดับท้องถิ่น โดย
ในปีงบประมาณ 2557 มีการติดตามการ
คงอยู่ของกลุ่ม องค์กรชุมชน และมีการจัด
กระบวนการรับรองสถานภาพองค์กรชุมชน
จ�ำนวน 856 ต�ำบล
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ในรอบปีที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้มีการปรับโครงสร้าง
และระบบงานของสถาบันฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ
วิธกี ารหนุนเสริมการท�ำงานร่วมกับขบวนองค์กรชุมชน
ให้สามารถจัดการตนเองได้ โดยมีการจัดเวทีรับฟัง
ข้อเสนอแนะของขบวนองค์กรชุมชน ภาคประชาสังคม
ภาคีวชิ าการในระดับภาค เพือ่ สังเคราะห์ความเห็นต่อ
การปฏิรูปองค์กร ส่งผลให้เกิดแนวทางและข้อเสนอ
แนะต่อการจัดท�ำแผนการด�ำเนินงานของสถาบัน
รวมทั้งมีการสัมมนา “โครงสร้างและการพัฒนา
ระบบงาน พอช.” เพื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น และ
แลกเปลีย่ น ทัง้ ในส่วนผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ าน น�ำไป
สู่การจัดปรับโครงสร้างองค์กร โดยมีการแต่งตั้งรอง
ผู้อ�ำนวยการ 3 ท่าน และผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการเพิ่มขึ้น
2 ท่าน และเพิม่ ส่วนงาน คือ ส�ำนักสนับสนุนสภาองค์กร
ชุมชน เพื่อด�ำเนินงานตามภารกิจพระราชบัญญัติ
สภาองค์กรชุมชนต�ำบล อีกทั้งเกิดการจัดกลุ่มงาน
เป็น 3 กลุม่ งาน คือ กลุม่ งานพืน้ ที่ กลุม่ งานสนับสนุน
การเชื่อมโยงขบวนและพัฒนายุทธศาสตร์ชุมชน
กลุ่มงานสนับสนุนและบริหารองค์กร ตลอดจนเกิด
การกระจายอ�ำนาจความรับผิดชอบและการบริหาร
จั ด การในทุ ก ระดั บ โดยการถ่ า ยโอนภารกิ จ การ
บริหารจัดการโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
สู่ภาค เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการร่วมและเกิดการ
ท�ำงานร่วมกับขบวนการในพื้นที่ให้มากที่สุด
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รวมถึงมีการทบทวนและแต่งตัง้ กลไกชุดต่างๆ โดยมี
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามภารกิจขององค์กร
5 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนา
บุคลากร คณะอนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ
นโยบายและแผน คณะอนุกรรมการบริหารเงินกองทุน
และคณะอนุกรรมการพัฒนาเศรษบฐกิจและทุนชุมชน
และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะท�ำงานท�ำหน้าที่
สนับสนุนยุทธศาสตร์และเชือ่ มโยงขบวนองค์กรชุมชน
ทัง้ ในระดับชาติและพืน้ ที่ 7 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการ
ยุทธศาตร์ขบวนองค์กรชุมชน คณะอนุกรรมการบ้าน
มั่นคงและการจัดการที่ดินชนบท คณะอนุกรรมการ
สนับสนุนสภาองค์กรชุมชน คณะอนุกรรมการประชา
สังคม คณะอนุกรรมการประสานงานขบวนองค์กร
ชุมชนภาค คณะท�ำงานสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ชุมชน และคณะท�ำงานติดตามและประเมินผล

		
1.5 การปรับโครงสร้าง และระบบงานของสถาบันฯ

ANNUAL REPORT

2014

รายงานประจำ�ปี 2557

2.		 การบริหารสินเชื่อ
		1) เกิดการสนับสนุนสินเชื่อแก่องค์กรชุมชน

7

เป็นการสนับสนุนสินเชือ่ เพือ่ การพัฒนาให้กบั องค์กรชุมชน ทัง้ ในภาคเมือง
และชนบท โดยในปีงบประมาณ 2557 ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 - กันยายน
2557 สถาบั น ฯ ได้ ส นั บ สนุ น สิ น เชื่ อ แก่ อ งค์ ก รชุ ม ชน ซึ่ ง เป็ น สิ น เชื่ อ
ทีอ่ ยูอ่ าศัยโครงการบ้านมัน่ คงรวม 20 องค์กร วงเงิน 269.25 ล้านบาท โดย
มีผู้รับประโยชน์ 113 ชุมชน 1,100 ครอบครัว

สรุปผลการด�ำเนินงาน

จากการสนับสนุนสินเชือ่ แก่องค์กรชุมชน มีสนิ เชือ่ ทีไ่ ด้รบั การอนุมตั สิ ะสม
ตั้งแต่เริ่มด�ำเนินงานถึงเดือนกันยายน 2557 ดังนี้

 อนุมัติสินเชื่อสะสม
 จ�ำนวนองค์กรอนุมัติ
 ผู้รับประโยชน์

7,765.87
870
5,434 ชุมชน 394,769

ล้านบาท
องค์กร
ครอบครัว

		2) สรุปผลการช�ำระคืนสินเชื่อสะสม คิดเป็นสัดส่วน ดังนี้
ผลการชำ�ระคืนสินเชื่อสะสม
ร้อยละของสินเชื่อที่ได้รับชำ�ระคืนต่อสินเชื่อที่จ่ายเงินแล้ว
ร้อยละของจำ�นวนเงินสินเชื่อที่ได้รับการชำ�ระคืนต่อจำ�นวน
เงินสินเชื่อที่พึงได้รับชำ�ระคืนทั้งหมด
ร้อยละของสินเชื่อคงเหลือผิดนัดต่อสินเชื่อคงเหลือทั้งหมด
ร้อยละของเงินงวดผิดนัดต่อสินเชื่อคงเหลือทั้งหมด

		3) เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ร้อยละ
38.72
97.39
10.09
7.42

จากการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการพัฒนาแก่องค์กรชุมชน โดยส่วนใหญ่
น�ำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาทีอ่ ยูอ่ าศัยตามโครงการบ้านมัน่ คง ซึง่ นอกจาก
ส่งผลให้ชุมชนมีความมั่นคงในการอยู่อาศัยแล้ว ยังมีส่วนส�ำคัญใน
การยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย
เกิดการจ้างงานในชุมชน ตลอดจนก่อให้เกิดการออมทรัพย์ในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นการยกระดับการบริหารจัดการและการจัดการทางการเงิน
ในชุมชน และเกิดความร่วมมือในการท�ำงานกับท้องถิ่นและภาคีต่างๆ
ในพื้นที่ ซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญในการพัฒนาในระดับชุมชนและระดับเมือง
ให้ยั่งยืนต่อไป

54

รายงานประจำ�ปี 2557 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
Annual Report 2013 Community Organizations Development Institute (Public Organization)

		
4) เกิดการแก้ไขปัญหาสินเชื่อผิดนัด

ซึ่งสามารถด�ำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ทั้งหนี้มีปัญหาเดิม และหนี้
มีปัญหารายใหม่ รวม 146 องค์กร ส่งผลให้ ณ สิ้นสุดเดือนกันยายน
2557 สถาบันฯ มีหนี้ผิดนัดร้อยละ 10.09 ซึ่งมีผลการด�ำเนินงานสูงกว่า
เป้าหมายที่กำ� หนดไว้ คือ ร้อยละ 14.25 และลดลงจากปี 2556 ร้อยละ
1.01 พร้อมทั้งได้มีการการแก้ปัญหาหนี้ที่มีความเสี่ยง โดยการจัดระบบ
การท�ำงานให้มีความพร้อมทั้งฐานข้อมูล ปรับระบบงานการประสานกับ
ส�ำนักงานภาค การสร้างคูม่ อื ประกอบเพือ่ กระตุน้ การท�ำงาน ท�ำให้สามารถ
ด�ำเนินการกับองค์กรที่มีความเสี่ยง 14 องค์กร ยอดหนี้ 59.73 ล้านบาท

		5) เกิดการสอบทานการใช้สนิ เชือ่ และสนับสนุนระบบการบริหารจัดการ

นอกจากนี้ จากการลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามสถานการณ์ขององค์กรผูใ้ ช้สนิ เชือ่ ทีม่ หี นี้
ผิดนัด ซึง่ ได้มกี ารวิเคราะห์ปญ
ั หาและวางแผนในการแก้ไขปัญหา การจัด
ปรับโครงสร้างหนี้ของกลุ่มผู้ใช้สินเชื่อและจัดท�ำแผนพัฒนาฟื้นฟูองค์กร
รวมถึงการจัดท�ำนิตกิ รรมสัญญาเงินกูแ้ ละสัญญาค�ำ้ ประกัน ด�ำเนินการจด
ทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมในทีด่ นิ ก่อให้เกิดแผนการพัฒนาและฟืน้ ฟูองค์กร
ร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด โดยองค์กรผู้ใช้สินเชื่อเกิดความเข้าใจ
ในการท�ำงาน การแก้ปญ
ั หาและพัฒนากลไกการท�ำงานทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั

3.		การสนับสนุนการจัดการความรู้
		1) การส่งเสริมการจัดการความรู้ขององค์กรชุมชน

ในรอบปีทผี่ า่ นมาได้มกี ารริเริม่ ส่งเสริมให้เกิดความตืน่ ตัวและเกิดความสนใจ
เรือ่ งการจัดการความรู/้ นวัตกรรมจากการขับเคลือ่ นงานพัฒนาชุมชนท้องถิน่
โดยขบวนองค์กรชุมชน รวมถึงการจัดการความรูจ้ ากการท�ำงานของผูป้ ฏิบตั งิ าน
สถาบันฯ เพือ่ พัฒนาระบบงานและพัฒนาการท�ำงานขององค์กรให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ มีการสนับสนุนงานวิจยั /วิทยานิพนธ์
รวมถึงมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นพืน้ ที่ เช่น การพัฒนาศักยภาพ
แกนน�ำชุมชนในพืน้ ทีภ่ าคใต้ตอนบน 17 ต�ำบล โดยใช้พนื้ ทีต่ ำ� บลเขาพระบาท
เป็นพืน้ ทีศ่ กึ ษาเรียนรู้ ใช้กระบวนและเครือ่ งมือแผนทีก่ ลยุทธ์ ในการศึกษา
ต้นทุนต�ำบล เป็นต้น
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ในโครงการบ้านมัน่ คง จ�ำนวน 143 องค์กร ตามกลุม่ เป้าหมาย ท�ำให้ทราบสถานะ
การด�ำเนินการของชุมชน ระบบการบริหารจัดการทีเ่ ป็นจุดแข็งและจุดอ่อน
โดยเฉพาะประเด็นทีจ่ ะต้องสนับสนุนให้มคี วามเข้มแข็งมากขึน้ ในเรือ่ งการ
บริหารจัดการทางการเงิน บัญชี สินเชื่อ และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�ำเนินการในลักษณะสหกรณ์หรือกลุม่ ออมทรัพย์ ก่อให้เกิดการเรียนรูร้ ว่ มกัน
ระหว่างเจ้าหน้าทีแ่ ละชุมชน โดยสามารถน�ำข้อมูลจากการสอบทานมาใช้
ในการพัฒนาและเป็นแผนสนับสนุนการด�ำเนินงานของชุมชนในต่อไป

7

		2) การถอดชุดองค์ความรู้

สรุปผลการด�ำเนินงาน

ในปี 2557 มีการถอดชุดองค์ความรูพ้ นื้ ทีร่ ปู ธรรม รวมถึงการจัดท�ำฐานข้อมูล
พืน้ ทีร่ ปู ธรรม เพือ่ เป็นฐานข้อมูลในการด�ำเนินงาน อาทิเช่น การจัดท�ำฐาน
ข้อมูลพืน้ ทีร่ ปู ธรรมชุมชนท้องถิน่ จัดการตนเอง จ�ำนวน 364 พืน้ ที่ โดยการ
รวบรวมพืน้ ทีร่ ปู ธรรม เนือ้ หาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยมีการออกแบบหนุน
เสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง การถอดชุดองค์ความรู้พื้นที่
รูปธรรมประเด็นการจัดการด้านภัยพิบตั ใิ นพืน้ ทีภ่ าคเหนือ จ�ำนวน 3 ต�ำบล
ได้แก่ ต�ำบลน�้ำไผ่ จังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องการลดการพังทลายของหน้าดิน
โดยการปลูกกาแฟ ต�ำบลลานป่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เรือ่ งการจัดการกองทุน
ภัยพิบัติ ต�ำบลหนองจิก จังหวัดสุโขทัย เรื่องภูมิปัญญาการจัดการน�้ำ
เกิดการจัดท�ำองค์ความรู้พื้นที่รูปธรรม 97 ชุดในการถอดบทเรียนจัดท�ำ
กรณีศกึ ษา การเขียนรายงานพัฒนาต�ำบล และรายงานการพัฒนาจังหวัด
รวมถึงการรวบรวมองค์ความรู้ทจี่ ดั ท�ำโดยขบวนองค์กรชุมชนเพือ่ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

		3) ความร่วมมือกับสถาบันวิชาการเพือ่ หนุนเสริมการจัดการตนเอง
			 ของชุมชนท้องถิ่น

โดยเกิดการประสานความร่วมมือกับสถาบันวิชาการในท้องถิ่น เพื่อร่วม
หนุนเสริมงานพัฒนาที่ชุมชนท้องถิ่นเป็นแกนหลัก ผ่านเนื้อหาและการ
ด�ำเนินงานที่หลากหลาย อาทิเช่น การติดตามถอดบทเรียนพื้นที่รูปธรรม
โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้เชิงวิชาการในพื้นที่การพัฒนา ซึ่งได้มีการ
ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ เก็บข้อมูลพืน้ ทีช่ มุ ชนต้นแบบ ในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง การประสานความร่วมมือระหว่างภาคีสถาบันการศึกษากับ
เครือข่ายชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออก ประกอบด้วย ม.ศรีปทุมกับจังหวัด
สระแก้ ว ม.บู ร พากั บ จั ง หวั ด ตราด ม.ร� ำ ไพพรรณี กั บ จั ง หวั ด จั น ทบุ รี
ม.ราชนครินทร์กับจังหวัดฉะเชิงเทรา และ ม.ธรรมศาสตร์กับจังหวัด
ปราจีนบุรี ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกระดับการด�ำเนินงาน
ในการส�ำรวจพืน้ ที่ การพัฒนาระบบข้อมูล และการท�ำผังชุมชน การด�ำเนิน
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การร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในการหนุ น เสริ ม กระบวนการวิ จั ย
การจัดการความรู้สวัสดิการ รวมถึง
การติดตามความคืบหน้าการด�ำเนินงาน
ถอดบทเรียน 10 ปี บ้านมั่นคง และ
การติ ด ตามการพัฒนาโครงการวิจัย
กองทุนทีด่ นิ เป็นต้น
นอกจากนี้ การประสานความร่วมมือ
ระหว่างขบวนองค์กรชุมชน สถาบัน
การศึกษาและสถาบันฯ ได้ก่อให้เกิด
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
พัฒนาชุมชนท้องถิน่ โดยองค์กรชุมชน
เป็นแกนหลัก เกิดการปรับบทบาท
สถาบั น การศึ ก ษาในการหนุ น เสริม
ปฏิบัติการร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิด
สอดคล้องกับประเด็นปัญหาและความ
ต้ อ งการของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น มากขึ้ น
รวมถึงการเชิญผูแ้ ทนจากสถาบันการ
ศึกษาเข้าร่วมเป็นกลไกการท�ำงาน
ร่วมกันในระดับภาคและจังหวัด

รายงานประจำ�ปี 2557 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
Annual Report 2013 Community Organizations Development Institute (Public Organization)

4.		การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
		
1) เกิดการพัฒนาศักยภาพขบวนองค์กรชุมชน
โดยมีการด�ำเนินการ ดังนี้

1.3) การพัฒนาศักยภาพแกนน�ำชุมชนในพื้นที่
เช่น การพัฒนาศักยภาพแกนน�ำชุมชนในพื้นที่
ภาคเหนือ หลักสูตร “การเสริมศักยภาพแกนน�ำ
กลไก คลังสมองสภาองคงค์กรชุมชน” ผูเ้ ข้าร่วม
จ�ำนวน 80 คน ส่งผลให้ผเู้ ข้าร่วมเรียนรูส้ ถานการณ์
ความเคลื่ อ นไหวการเปลี่ ย นแปลงสั ง คมโลก
สังคมประเทศไทย แนวทางและทิศทางการปฏิรปู
ประเทศไทย และการพัฒนาศักยภาพแกนน�ำ
ชุมชนสูก่ ารจัดการทางสังคมในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนใต้ โดยมีแกนน�ำชุมชนจังหวัด
สุรินทร์ จ�ำนวน 78 คน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดอ�ำนาจเจริญ ส่งผลให้เกิดการจัดท�ำ
Road Map การพัฒนา 5 ปี สู่คนสุรินทร์อยู่ดีมีสุข
ก�ำหนดกลไกการท�ำงาน ระดับต�ำบล อ�ำเภอ และ
จังหวัด มีการจัดท�ำแผนทศวรรษหน้าคนสุรินทร์
โนวเจีย เมียนเซาะ

1.1) การจัดตลาดนัดความรู้ “ผนึกพลังความรู้
สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง” มีการน�ำเสนอ
ผลการศึกษาวิจยั วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การจัดการ
ความรูจ้ ากการท�ำงานและการขับเคลือ่ นงานพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียน
รู ้ แ ละการยกระดั บ การขั บ เคลื่ อ นงาน รวมถึ ง
การเปิดพื้นที่ภาคีในการสนับสนุนด้านวิชาการ
ได้แก่ มูลนิธสิ ขุ ภาวะ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ในการน�ำเสนอบทบาทในการหนุนเสริมงานด้าน
วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
1.2) การพัฒนาศักยภาพ “โครงการเพือ่ ออกแบบ
และก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
อย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ของประเทศไทย ตามแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้ำ” โดยคุณปรเมศวร์ มินศิริ
จากมูลนิธิ THAIFLOOD ผศ.ดร.คมสัน มาลีสี
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร
ลาดกระบัง และคุณอรรถพล อรุโณรส จาก
เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดปทุมธานี ส่งผล
ให้ผู้เข้าร่วมและขบวนองค์กรชุมชนได้รับทราบ
ข้อมูล และเกิดการเตรียมความพร้อมของขบวน

รวมทัง้ มีการพัฒนาศักยภาพแกนน�ำชุมชนในพืน้ ที่
ภาคใต้ตอนบน 17 ต�ำบล โดยใช้พื้นที่ต�ำบล
เขาพระบาท เป็นพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ “แนวทาง
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง
การค�ำนวณราคากลาง และการจัดท�ำแสดง
บัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล
หรือนิตบิ คุ คล เป็นคูส่ ญ
ั ญากับหน่วยงานรัฐ”
โดยคุณวิโรจน์ ฆ้องวงศ์ จากส�ำนักงานคณะ
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องค์กรชุมชนในการเข้าร่วมเวทีรบั ฟังความคิดเห็น
ในระดับจังหวัด

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ส่งผลให้ผเู้ ข้าร่วมเกิดการเรียนรู้ และแนวทางการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เป็นต้น

โครงการ เกิดการพัฒนาทักษะการจัดท�ำเอกสาร
และระเบียบวาระการประชุม การบันทึกข้อมูล
โครงการและผลการด�ำเนินงานในระบบโปรแกรม
รวมถึงการติดตามและการออกรายงานผลการ
ด�ำเนินงานจากระบบโปรแกรมสนับสนุน

		2) เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พอช.
โดยมีการด�ำเนินการ ดังนี้
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2.3) การอบรมหลักสูตร “เพิม่ พลังสมอง สร้างพลัง
ความคิด เพิม่ พลังความจ�ำ” ผูเ้ ข้ารับการอบรม
จ�ำนวน 40 คน ส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการ
พัฒนาทักษะทางด้านความคิด สามารถน�ำมาใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

สรุปผลการด�ำเนินงาน

2.1) การจัดท�ำหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
“นักบริหารเพื่อเปลี่ยนแปลงรุ่น 2” โดยทีม
ที่ปรึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้จัดการส�ำนักงาน
ภาค หัวหน้าส�ำนัก และหัวหน้างานของสถาบันฯ
ส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความ
เข้าใจหลักการบริหาร และน�ำมาปรับใช้กบั ภารกิจ
งานที่ได้รับมอบหมาย

2.4) การปฐมนิเทศผูป้ ฏิบตั งิ านใหม่ จ�ำนวน 53 คน
โดยลงพื้ น ที่ เ รี ย นรู ้ ศึ ก ษาชุ ม ชนในพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ
การจริง ในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี ส่งผลให้ผู้เข้ารับ
การอบรมได้รับความรู้ การท�ำงานเป็นทีม และ
สร้างหลักคิดการพัฒนาโดยใช้ชุมชนเป็นตัวตั้ง
การพัฒนาโดยชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง

2.2) การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การบริหารโครงการ”
ส่งผลให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความเข้าใจการบริหาร
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		3) เกิดการพัฒนาระบบบริหารบุคคล
3.1) การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ซึง่ ได้
มีการศึกษาการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลของสถาบันฯ โดยทีมทีป่ รึกษาจากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อศึกษาทบทวน
บทบาทภารกิจ โครงสร้างองค์กร และก�ำหนด
โครงสร้างองค์กร โครงสร้างบุคลากร ทีส่ อดคล้อง
กับภารกิจขององค์กร รวมทั้งวิเคราะห์ค่างานที่มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ อั ต ราก� ำ ลั ง ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
โครงสร้าง และภารกิจองค์กร ซึ่งได้มีข้อเสนอ
การบริหารบุคคล การพัฒนาบุคลากรและองค์กร
เพื่อน�ำสู่การก�ำหนดแผนงานและปฏิบัติการในปี
2558 ต่อไป

5.		 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
		1) ด้านการสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน

3.2) การทบทวนปรับปรุงและจัดท�ำสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงานสถาบันฯ ตามกลุ่มต�ำแหน่ง ได้แก่
กลุ่มพืน้ ที่ กลุ่มสนับสนุน และกลุ่มบริหาร เพือ่ ใช้
เป็นเครื่องมือประเมินขีดสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน
สถาบันฯ ใน 2 ด้าน ประกอบด้วย การทบทวน
สมรรถนะกลุม่ ต�ำแหน่งงาน (Functional Competency)
และการก�ำหนดสมรรถนะรายต�ำแหน่ง (Technical
Competency) และมีการประเมินขีดสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร (Competency) จัดท�ำแผน
การพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร เพื่ อ ใช้ ใ นการ
พัฒนาศักยภาพตามแผนการด�ำเนินการ

1.2) การสัมนา “พลังข้อมูล พลังชุมชนท้องถิน่
จัดการตนเอง” เพื่อทบทวนและสรุปบทเรียน
การพัฒนาระบบข้อมูลของขบวนองค์กรชุมชน
มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารใช้ขอ้ มูลชุมชน ในการ
ขับเคลือ่ นชุมชนท้องถิน่ จัดการตนเอง รวมทัง้ ก�ำหนด
แนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลของชุมชนอย่างมี
ส่วนร่วม

3.3) การทบทวนและก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ก าร
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านประจ� ำ ปี แ ละการ
ต่อสัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ โดยน�ำมา
ใช้ในการประเมินการปฏิบัติงาน ปี 2557 และ
ต่อสัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงานที่ครบก�ำหนดการจ้าง
ปี 2557

1.3) การปรับปรุงข้อมูลองค์กรชุมชน สภาองค์กร
ชุมชนและสวัสดิการชุมชน ซึ่งสามารถใช้งานได้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการบริหารและการ
จัดการของผู้ใช้งานในระดับภาคและขบวนชุมชน
มีการปรับปรุงข้อมูลพื้นที่งานพัฒนาตามฐานการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับปรุงระบบสิทธิ์ผู้ใช้งาน
การป้องกันความปลอดภัยโดยการบันทึกประวัติ
การแก้ไขข้อมูลของผูใ้ ช้งาน การยืนยันการตรวจทาน
ข้อมูลในระบบ รวมถึงสามารถออกรายงานให้
สอดคล้องกับการน�ำไปใช้งานในพืน้ ที่
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1.1) การอบรมหลักสูตร “โปรแกรมสารสนเทศ
เพือ่ การบริหารจัดการองค์กรและขบวนองค์กร
ชุมชน” จ�ำนวน 13 หลักสูตร ส่งผลให้ผเู้ ข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรม
สนับสนุนการด�ำเนินงาน สามารถบันทึกข้อมูล
ได้อย่างถูกต้อง และสามารถออกรายงานผลการ
พัฒนาจากระบบโปรแกรมได้

7

2.3) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และตัดสินใจส�ำหรับผูบ้ ริหาร (Executive Information
System : EIS) ซึ่งเป็นฐานการวิเคราะห์รูปแบบ
รายงานจากฐานต่างๆ เป็นรายงานเชิงบริหาร
และยังเป็นฐานของการวิเคราะห์แนวทางการ
บูรณาการฐานข้อมูลงานพื้นที่และการบริหารงบ
ประมาณ ซึง่ ประกอบด้วยรายงานผลด้านบริหาร
ด้านพัฒนา และด้านสินเชื่อ
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2.4) การด� ำ เนิ น งานร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งานพั ฒ นา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์ (GISTDA) เพื่อ
หารือแนวทางการส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์โดยขบวนชุมชนจัดการตนเอง ก�ำหนด
กรอบแนวทางในการด�ำเนินงานร่วมกัน โดยมี
การสนั บ สนุ น ข้ อ มู ล ภาพถ่ า ยดาวเที ย มให้ กั บ
ขบวนที่ดินในการด�ำเนินงาน

		2) ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร

2.1) การบู ร ณการระบบสารสนเทศด้ า นการ
บริหารและการพัฒนา 2 ระบบ คือ ระบบบูรณาการ
ระบบสารสนเทศแผนงานและงบประมาณ และ
ระบบบู ร ณาการระบบสารสนเทศพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ
การชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง เพื่อเชื่อมโยง
กระบวนงานทีส่ มั พันธ์กนั ให้อยูใ่ นระบบโปรแกรม
เดียวกัน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานและการใช้ที่สะดวก รวดเร็วขึ้น โดยมีการ
ศึกษาวิเคราะห์กระบวนงานหลักของสถาบันฯ
ควบคูก่ บั การพัฒนาระบบบูรณาการจากฐานข้อมูล
ก�ำหนดบทบาทความสัมพันธ์ผเู้ กีย่ วข้อง วิเคราะห์
ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และได้มีการ
ทดสอบระบบจั ด ฝึ ก อบรมให้ แ ก่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ในสถาบัน
2.2) การจัดท�ำแผนฉุกเฉินด้าน ICT ของสถาบันฯ
พ.ศ. 2555 - 2558 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผน
บริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan)
โดยมี ม าตรฐานขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ 3 ระดั บ
ประกอบด้วย การปฏิบัติทั่วไป การแก้ปัญหา
เบื้องต้น และการแก้ปัญหารุนแรง
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6. การสื่อสารงานพัฒนา
		
1) การพัฒนาสื่อชุมชน
1.1) การพัฒนาการสื่อสารของขบวนชุมชนระดับชาติ โดยมีการ
วิเคราะห์และการจัดท�ำแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้อง
กั บ ยุ ท ธศาสตร์ ง านพั ฒ นา รวมถึ ง การวางระบบการติ ด ตามผล
ในประเด็นงานส�ำคัญ 3 ประเด็น ประกอบด้วย (1) ที่อยู่อาศัยและ
ที่ดินท�ำกิน (ปฏิรูปที่ดินโดยชุมชนท้องถิ่น) (2) สภาองค์กรชุมชน
และ (3) สวัสดิการชุมชนน�ำไปสู่การจัดเศรษฐกิจและทุนชุมชน
1.2) การพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวชุมชนทั่วประเทศ โดยเน้นการ
สร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายเพื่อการสื่อสารชุมชน และเชื่อมโยง
ประสานกับสื่อสาธารณะท้องถิ่น เกิดนักสื่อสารชุมชนที่สามารถผลิต
ข้อมูลข่าวสารในการเผยแพร่สู่สาธารณะ และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
นักสื่อสารชุมชน ใน 77 จังหวัด จ�ำนวน 171 คน รวมถึงจัดท�ำท�ำเนียบ
นักสื่อสารชุมชน รวบรวมผลงานที่เกิดจากนักสื่อสารชุมชนที่เผยแพร่
สู่สาธารณะ
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		2) ความร่วมมือกับภาคีในการสื่อสารงานพัฒนา

โดยจัดท�ำความร่วมมือกับส�ำนักข่าว Thai PBS ในการจัดประชุม
เชิงปฏิบตั กิ ารระดับชาติ “ก้าวต่อไป ยุทธศาสตร์ และแนวทาง
ความร่วมมือในงานวนศาสตร์ชมุ ชนในประเทศไทย” รวมถึง
การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ในการท�ำงานพัฒนา
เช่น มูลนิธิสัมมาชีพ สถาบันการศึกษา ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ เป็นต้น
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3) การผลิตสื่อและการสื่อสาร
โดยมีการผลิตสื่อ เพื่อการสื่อสารเผยแพร่ประเด็นงานพัฒนา
จ�ำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ (1) การขับเคลื่อนธรรมนูญประชาชน
คนอ�ำนาจเจริญสู่เมืองธรรมเกษตร (2) มิติใหม่องค์การมหาชน
ก้าวไกลสู่การพัฒนา (3) ปัจจุบัน ปฏิปักษ์ ปฏิรูปชุมชนท้องถิ่น
จัดการตนเองสู่การปฏิรูปประเทศไทย (4) 11 กรณีสู่ความมั่นคง
ในที่ดิน : รูปธรรมการจัดการที่ดินแนวใหม่ ชุมชนท้องถิ่นจัดการ
ตนเอง และ (5) สภาองค์กรชุมชนกับการขับเคลือ่ นประชาธิปไตย
ฐานราก (6) 11 พื้นที่รูปธรรมสวัสดิการชุมชน
		
4) การสื่อสารภายใน
เน้นกระบวนการสร้างความเป็นเอกภาพทางความคิด ผ่านเวที
สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร : พัฒนาศักยภาพคนรุน่ ใหม่ สูก่ ารส่งเสริม
วั ฒ นธรรมองค์ ก รอย่ า งมี พ ลั ง ภายใต้ “CODI ก้ า วหน้ า ”
เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องของการมีส่วนร่วมและเคารพ
ความคิดเห็นของกันและกันอย่างเท่าเทียมให้เป็นจริง รวมทั้ง
การพัฒนาทุกระบบขององค์กรให้เกิดความเป็นธรรม เสมอภาค
ทุกคนเข้าถึงอย่างเท่าเทียม เป็นการสร้างหรือจูงใจให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน
เข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อสารและร่วมพัฒนาองค์กร
รวมทั้ง มีการสื่อสารผ่านสื่อมวลชน นักวิชาการ ในรูปแบบวิดี
ทัศน์ นิทรรศการและแผ่นพับในประเด็นงานต่างๆ ของ พอช.
และขบวนชุมชน การจัดท�ำข่าว/บทความเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์
พอช. และสื่อมวลชนอื่นๆ เช่น การเผยแพร่งานพัฒนาผ่านยูทูป
การจัดท�ำวิดโิ อเพือ่ การเผยแพร่งานพัฒนาในงานประชุมสัมมนา
ระดับจังหวัด/ชาติ การจัดพิมพ์เอกสารและจัดนิทรรศการเผยแพร่
เป็นต้น
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7. การพัฒนาระบบการก�ำกับ ติดตาม

ตามภารกิจหลักขององค์กร งานตามนโยบาย
ส�ำคัญ และงานตามพระราชบัญญัติสภาองค์กร
ชุมชน ซึ่งมีประเด็นความเสี่ยงที่น�ำมาจัดท�ำเป็น
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจ�ำปีงบประมาณ
2557 รวมทัง้ สิน้ 3 ประเด็น ประกอบด้วย โครงการ
บ้านมั่นคง การสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนา
สภาองค์กรชุมชน และสินเชื่อ

		ตรวจสอบและประเมินผล

		1) การตรวจสอบระบบบริหารจัดการองค์กร
ประกอบด้วย

การตรวจสอบตามแผนงานงานตรวจสอบที่
ปฏิบัติตามพระราชกฎษฎีกาจัดตั้งสถาบันฯ
และข้อบังคับสถาบันฯ โดยเกิดการตรวจสอบ
การเงินและบัญชี ซึง่ เป็นการตรวจเงินประจ�ำ
หน่วยงาน การตรวจสอบพัสดุ มีการวิเคราะห์
ข้อมูลและเปรียบเทียบกับความมีอยู่จริง และ
การตรวจสอบระบบสินเชื่อ ของสถาบันฯ ซึ่ง
เป็นการตรวจสอบการใช้งบประมาณเปรียบเทียบ
กั บ ผลส� ำ เร็ จ ของงาน และผู ้ รั บ ประโยชน์
ในโครงการ ขององค์กรผูใ้ ช้สนิ เชือ่ ของสถาบันฯ
ที่อนุมัติในปีงบประมาณ 2551

			 
				
				
				
				
				
				

การตรวจสอบตามการประเมินระดับความเสีย่ ง
โดยเกิดการตรวจสอบโครงการแก้ไขปัญหา
ที่ ดิ น ท� ำ กิ น และที่ อ ยู ่ อ าศั ย ชนบท ในพื้ น ที่
ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณปี 2555 - 2556
ใน 5 ภาค รวมทัง้ มีการตรวจสอบระบบบริหาร
จัดการงบประมาณของขบวนจังหวัดและต�ำบล
และการสนับสนุนงบประมาณสู่พื้นที่ตำ� บล

จากการติดตามผลการด�ำเนินงานตามประเด็น
ความเสี่ยงที่ส�ำคัญของสถาบันฯ ทั้ง 3 ประเด็น
ประกอบด้วย โครงการบ้านมั่นคง การสนับสนุน
การจั ด ตั้ ง และพั ฒ นาสภาองค์ ก รชุ ม ชน และ
สิน เชื่อ พบว่ า ส่ ว นใหญ่ ส ามารถด�ำ เนินการ
ได้ตามแผนงานและแนวทางการจัดการความเสีย่ ง

		3) การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน

เกิ ด แผนการควบคุ ม ภายในระดั บ ส่ ว นงาน
24 ส่ ว นงาน ซึ่ ง จากการวิ เ คราะห์ แ ละจั ด ท� ำ
แผนการควบคุมมีแผนงาน/โครงการที่มีความ
เสีย่ งในระดับปานกลาง - ระดับสูงสุด จ�ำนวน 66
แผนงาน/โครงการ โดยส่วนงานสามารถปรับปรุง
แก้ไขความเสี่ยงที่มีอยู่และวางระบบการควบคุม
ภายในตามแผนงาน ส่งผลให้แผนงาน/โครงการ
มีระดับความเสี่ยงลดลง จ�ำนวน 34 แผนงาน/
โครงการ ทั้ง นี้มีแ ผนงานที่มีร ะดับ ความเสี่ย ง
คงเหลือหลังการจัดการ จ�ำนวน 32 แผนงาน
ประกอบด้วย แผนงานที่มีความเสี่ยงในระดับสูง
8 แผนงาน โดยส่วนใหญ่เป็นแผนงานการแก้ไข
ปัญหาหนี้ผิดนัดและการเบิกจ่ายงบประมาณ
และแผนงานที่ มี ค วามเสี่ ย งระดั บ ปานกลาง
24 แผนงาน

ทัง้ นี้ จากการตรวจสอบระบบบริหารจัดการองค์กร
หน่วยรับตรวจสามารถน�ำข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไข
การปฏิบัติงาน

		2) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสีย่ ง

ในปีงบประมาณ 2557 สถาบันฯ มีประเด็นความ
เสี่ยงส�ำคัญ ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินงานในการบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณา
จากผลการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ
2556 พบว่า มีความเสีย่ งทีต่ อ้ งด�ำเนินการต่อเนือ่ ง
รวมถึงระบบงานส�ำคัญของสถาบันฯ ทีส่ นับสนุน
การด�ำเนินงานขององค์กรและขบวนองค์กรชุมชน

		4) การพัฒนาตัวชีว้ ดั ระดับส่วนงาน

เกิ ด คณะท� ำ งานเจรจาต่ อ รองตั ว ชี้ วั ด ปี 2557
เพื่อเป็นกลไกในการบริหารและก�ำกับติดตาม
โดยมีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาและเจรจา
ต่อรองตัวชี้วัดส่วนงาน ตลอดจนก�ำกับติดตาม
ผลส�ำเร็จตามตัวชี้วัด ซึ่งการจัดท�ำตัวชี้วัดระดับ
ส่วนงาน ประกอบด้วย ตัวชี้วัดตามค�ำรับรอง
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การปฏิบัติงานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตัวชีว้ ดั ภายในส่วนงานตามภารกิจงานทีร่ บั ผิดชอบ
และตัวชี้วัดร่วมของกลุ่มงาน โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาระบบงานและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
องค์กรในระบบต่างๆ ซึ่งเป็นการท�ำงานที่มีการ
เชื่อมโยงระหว่างส่วนงานในการพัฒนาร่วมกัน
รวมถึ ง การให้ ค วามส�ำ คั ญ กั บ การเบิ ก จ่ า ยงบ
ประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจ�ำปี และการ
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการส�ำคัญ
ของสถาบันฯ จากการพัฒนาตัวชีว้ ดั ระดับส่วนงาน
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบงานของส่วนงาน
โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท�ำความเข้าใจ
ร่วมกันระหว่างคณะท�ำงานเจรจาต่อรองตัวชี้วัด
กับส่วนงานต่างๆ ซึ่งจะมีการพิจารณาความ
ยากง่ายตัวชี้วัดของแต่ละส่วน เพื่อให้เกิดการ
วัดผลที่เท่าเทียมกัน รวมถึงส่วนงานเกิดความ
ตระหนักและเห็นความส�ำคัญในการจัดท�ำตัวชีว้ ดั
การด�ำเนินงานทีเ่ ป็นระบบชัดเจนขึน้ และสามารถ
เชื่อมโยงการท�ำงานร่วมกัน

กับหน่วยงานภาคี / มีการขับเคลือ่ นงานร่วมกัน)
ซึง่ ได้มกี ารติดตามประเมินผลในพืน้ ที่ 5 ภาคใหญ่
จ�ำนวน 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสิงห์บรุ ี จังหวัดอยุธยา
จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดชุมพร
จังหวัดระนอง จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร
โดยผลทีไ่ ด้จากการประเมิน น�ำไปสูก่ ารวิเคราะห์
ก� ำ หนดทิ ศ ทางและนโยบายการพั ฒ นาการ
ด�ำเนินงานของสถาบันฯในระยะต่อไป
(2) การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สถาบันฯ เป็นการด�ำเนินการตามค�ำรับรองการ
ปฏิบัติงานของสถาบันฯ และน�ำผลการประเมิน
มาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานและพัฒนา
ระบบงานของสถาบันฯ ซึง่ ประกอบด้วย ความพึง
พอใจต่อการสนับสนุนของสถาบันฯ ความพึงพอใจ
ต่อกระบวนการ/ขัน้ ตอนการให้บริการ และความ
พึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ซึ่งผลการ
ประเมินผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อสถาบันฯ
คิดเป็นร้อยละ 85.40 และมีความเชือ่ มัน่ ต่อการ
ด�ำเนินงานของสถาบันฯ คิดเป็นร้อยละ 86.55

		5) การประเมินผลการด�ำเนินงานของสถาบันฯ

โดยประเมินจากทีมวิชาการจากภายนอก และ
การประเมินทบทวนตนเอง โดยมีการด�ำเนินการ
ดังนี้

ปัญหาอุปสรรค

(1) การประเมินผลการด�ำเนินงานของสถาบันฯ
ปี 2555 - 2557 โดย รศ.ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์
คณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ด�ำเนินการประเมินผลการด�ำเนิน
งานตามยุทธศาสตร์และแผนการด�ำเนินงานของ
สถาบันฯ ปี 2555 - 2559 และแผนงานการปฏิรปู
สถาบันฯ ปี 2554 - 2558 ในพื้นที่ที่ครอบคลุม
ประเด็นงาน 5 ประเด็นงานหลัก ได้แก่ 1. สภา
องค์กรชุมชน 2. สวัสดิการชุมชน 3. ทีด่ นิ ท�ำกิน
4. ที่อยู่อาศัย และ 5. เศรษฐกิจและทุนชุมชน
รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่มีการบูรณาการงานพัฒนาเชิง
ประเด็นสู่งานพัฒนาเชิงพื้นที่ (บูรณาการการใช้
งบ/มีแผนงานร่วมกัน) ตลอดจนการบูรณาการ
การท�ำงานร่วมกับหน่วยงานภาคี (มีแผนงานร่วม

และแนวทางการพัฒนาในการด�ำเนินงาน
 การด�ำเนินงานในระดับพืน้ ที่ พบว่า การบูรณาการ
งานในระดับพืน้ ทีย่ งั มีคอ่ นข้างน้อยและขบวนองค์กร
ชุมชนยังไม่เข้าใจแนวทางการปฏิรปู ของขบวนองค์กร
ชุมชนทีส่ อดคล้องกัน ซึง่ ได้มกี ารสร้างความเข้าใจ
ในการจัดบทบาทของคณะท�ำงาน/กลไกให้เกิด
ความชัดเจน รวมทัง้ ได้จดั ความสัมพันธ์การท�ำงาน
ระหว่างเจ้าหน้าทีส่ ถาบันฯ กับขบวนองค์กรชุมชน
ให้มคี วามชัดเจน โดยมีการทบทวนผลการด�ำเนินงาน
ในช่ ว งที่ ผ ่ า นมา เพื่ อ ให้ เ ห็ น ภาพกระบวนการ
ขับเคลื่อนงาน และใช้ระบบการบริหารจัดการที่
ดีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน
64

รายงานประจำ�ปี 2557 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
Annual Report 2013 Community Organizations Development Institute (Public Organization)

7
สรุปผลการด�ำเนินงาน

เบิกจ่ายงบประมาณโครงการรวมถึงการออกแบบและ
พัฒนาขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณให้ความคล่องตัว
และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามระยะเวลา ตลอด
จนการทบทวนและปรั บ แผนการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ
โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 กระบวนการท�ำงานของขบวนองค์กรชุมชนและภาคี
พัฒนาในพื้นที่ ยังไม่สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน
ซึง่ จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพแกนน�ำขบวนองค์กร
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และสร้างแกนน� ำคนรุ่นใหม่
ในการปฏิบตั งิ าน โดยมีการประสานเชือ่ มโยงหน่วยงาน
ภาคีต่างๆ ในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ที่สอดคล้อง
กับบริบทของพืน้ ที่ รวมถึงการมีเวทีในการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
 การอนุ มั ติ แ ละเบิ ก จ่ า ยงบประมาณโครงการ
ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาของปีงบประมาณ โดย
มี ก ารเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าและมีงบประมาณ
คงค้างเบิกจ่าย ซึ่งได้มีการติดตามผลการเบิกจ่า ยง
บประมาณอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและก�ำ หนดมาตราการ
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เป็นการด�ำเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ภารกิจจากรัฐบาล ประกอบด้วย
การด�ำเนินงานโครงการบ้าน
มั่นคง โครงการบ้านมั่นคง
ชนบทเพื่อผู้ยากจน
และด้อยโอกาสในชนบท
และการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการชุมชน โดยมีผลการ
ด�ำเนินงาน ดังนี้

1.

การพัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด
		“โครงการบ้านมั่นคง”
โครงการบ้านมัน่ คงเป็นโครงการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยของคนจนในชุมชนแออัด โดย
มีเป้าหมายในการแก้ปญ
ั หาความไม่มนั่ คงในการอยูอ่ าศัย เพือ่ สร้างชุมชนทีม่ นั่ คง
ตามนโยบายของรัฐบาล ซึง่ มีการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ปี 2546 จนถึง
ปัจจุบนั ซึง่ การด�ำเนินงานในปีงบประมาณ 2557 ก่อให้เกิดผลการด�ำเนินงาน ดังนี้

		
1) การสนับสนุนโครงการและงบประมาณ

โดยสนับสนุนการพัฒนากระบวนการในเมืองรวม 72 จังหวัด 320 เมือง/เขต
930 โครงการ 1,805 ชุมชน 96,882 ครัวเรือน งบสนับสนุนสาธารณูปโภค
จ�ำนวนเงิน 3,405.10 ล้านบาท งบอุดหนุนพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัย จ�ำนวนเงิน
1,636.73 ล้านบาท งบบริหารจัดการการปรับปรุงชุมชน จ�ำนวน 148.60 ล้านบาท
และให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของภาคี ท้องถิ่น และขบวนเมือง
รวมทัง้ ส่วนกลางและพืน้ ที่ 11 ภาค จ�ำนวนทัง้ หมด 229 โครงการ จ�ำนวน
เงินรวม 537.03 ล้านบาท โดยสามารถแยกเป็นพื้นที่รายภาคได้ดังนี้

ตารางที่ 1 ความคืบหน้าการด�ำเนินโครงการบ้านมั่นคง (ณ กันยายน 2557)
ภาพรวม
จำ�นวนเขต/เมือง ที่มีโครงการที่ได้รับอนุมัติ
จำ�นวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ
จำ�นวนชุมชนครอบคลุม
จำ�นวนครอบครัว
จำ�นวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
 งบอุดหนุนการพัฒนาสาธารณูปโภคและที่อยู่อาศัย
 งบสินเชื่อเพื่อการปรับปรุงที่อยู่อาศัย 377 องค์กร
 งบกองทุนโครงการสวัสดิการเพื่อความมั่นคงฯ 71 กองทุน
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จำ�นวน
320 เขต/เมือง 72 จังหวัด
930 โครงการ
1,805 ชุมชน
96,882 ครัวเรือน
5,868.83 ล้านบาท
5,794.38 ล้านบาท
1.42 ล้านบาท
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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
รวม

จังหวัด
7
6
6
6
6
9
6
4
8
7
7
72

เมือง
15
24
15
23
16
43
24
70
39
31
20
320

69

โครงการ
75
54
41
109
88
88
41
245
60
66
63
930

จำ�นวนชุมชน
198
191
87
240
126
187
80
355
139
109
93
1,805

ครัวเรือน
5,209
5,156
3,209
9,779
8,828
7,916
4,842
31,207
7,049
6,402
7,285
96,882

การใช้พื้นที่ในการปลูกพืชผักเพื่อลดค่าใช้จ่าย
มีอาหารปลอดภัย การดูแลสุขภาพ การออก
ก�ำลังกาย การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
การจัดการขยะและพลังงานทดแทน เป็นต้น

		5) การจัดมหกรรมงานที่อยู่อาศัยโลก
“แบ่งปันที่ดินรัฐ : เพื่อที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
คืนความสุขให้คนจนอย่างยัง่ ยืน” ณ ท�ำเนียบ
รัฐบาล ร่วมกับ สหพันธ์พัฒนาองค์ชุมชนคนจน
เมืองแห่งชาติ (สอช.) และเครือข่ายที่ดินแนวใหม่
ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองแห่งชาติ (คทช.) โดย
มีรองนายกรัฐมนตรี(นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) เป็น
ประธาน ผู้เข้าร่วมประมาณ 2,100 คน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมไทยตระหนักถึงสภาพ
ปัญหาที่อยู่อาศัยคนจนและแนวทางการแก้ไข
ปัญหา และสนับสนุนให้คนจน หน่วยงาน และ
ภาคีทเี่ กีย่ วข้องได้แลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์
ในการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดอย่างเป็นรูปธรรม
ตลอดจนผลักดันนโยบายการแก้ไขปัญหาที่อยู่
อาศัยและที่ดินท�ำกินในรูปแบบการแก้ไขปัญหา
ระดับต�ำบลและทีอ่ ยูอ่ าศัยเมืองโดยขบวนองค์กร
ชุมชนและท้องถิ่น

		2) การสนับสนุนระบบเมืองจัดการตนเอง

7
สรุปผลการด�ำเนินงาน

โดยสนับสนุนให้เกิดเมืองจัดการตนเอง โดยแต่ละ
เมืองมีข้อมูลการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน ข้อมูล
กองทุน และข้อมูลการบริหารงานก่อสร้าง และ
มี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพฝึ ก อบรมเทคนิ ค การใช้
Program BMOS/EXCEL ในการเบิกจ่าย อบรม
ช่างชุมชน/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
เกิดคู่มือการท�ำงานในแต่ละประเด็นงานและ
คู่มือเมืองจัดการตนเองของเมือง รวมทั้งเกิด
การติ ด ตามและสอบทานการบริ ห ารจั ด การ
การท�ำงานของกลุ่ม/สหกรณ์ในแต่ละภาคควบคู่
กับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี

		3) การพัฒนากองทุนชุมชน

ทั้งในระดับชุมชนและระดับเมือง โดยมีรูปแบบ
กองทุ น ที่ ห ลายรู ป แบบ ตั้ ง แต่ ฐ านกลุ ่ ม ออม
ทรั พ ย์ เ ดิ ม กองทุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน กองทุ น
รักษาดินรักษาบ้าน กองทุนประกันความเสี่ยง
ซึ่งสถาบันฯ ได้จัดท�ำโครงการและออกข้อบังคับ
ในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นทุนประเดิม
จ�ำนวน 26.40 ล้านบาท โดยอนุมัติเงินสมทบ
กองทุนเมืองจ�ำนวน 71 กองทุน และกองทุน
สวัสดิการ วงเงิน 6.00 ล้านบาท รวมทั้งกองทุน
รักษาดินรักษาบ้าน จ�ำนวน 114 กองทุน วงเงิน
17.76 ล้านบาท สมาชิกรวม 15,588 คน ซึ่งได้
ช่วยเหลือสมาชิกในกรณีภัยพิบัติ เสียชีวิต และ
ทุพพลภาพ เป็นต้น

โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการแก้ไข
ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินท�ำกิน และน�ำเสนอ
รูปธรรมความส�ำเร็จของเครือข่ายองค์กรชุมชน
ในการแก้ ไ ขปั ญ หาที่อ ยู ่ อ าศั ย และที่ดิ น ท�ำ กิ น
และเกิดข้อเสนอต่อรัฐบาลจ�ำนวน 9 เรื่อง ได้แก่
1) กองทุ น ที่ ดิ น 2) แผน/ผั ง พั ฒ นาต� ำ บล
3) ข้ อ บั ญ ญั ติ ท ้ อ งถิ่ น 4) การจั ด การที่ ดิ น
ป่าสงวน/อุทยาน 5) การแก้ไขปัญหาทั้งเมือง 6)
ที่ดินการรถไฟ 7) ที่ดินสาธารณะประโยชน์ 8)
ที่ดินสายคูคลอง และ 9) กองทุนเมือง อีกทั้ง
ใช้กจิ กรรมการจัดงานประชาสัมพันธ์ สร้างความ
เข้าใจ ความตระหนัก และเสนอเป็นนโยบาย
ส�ำคัญของรัฐบาล โดยเป็นการสร้างรูปธรรม
และนวัตกรรมการพัฒนาที่ต่อยอดจากโครงการ
บ้านมัน่ คงสูค่ วามมัน่ คงด้านอาหาร กองทุนเมือง
กองทุนต�ำบล และการจัดการสิ่งแวดล้อม

		 4) การขยายกิจกรรมการพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ
ที่ น อกเหนื อ จากการแก้ ไ ขปั ญ หาที่ อ ยู ่ อ าศั ย
“บ้านที่มากกว่าค�ำว่าบ้าน” โดยเกิดการพัฒนา
อาชีพในชุมชน เช่น การใช้บา้ นเป็นทีป่ ระกอบอาชีพ
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โครงการบ้านมัน่ คงชนบทเพือ่ ผูย้ ากจนและด้อยโอกาสในชนบท

โครงการบ้านมั่นคงชนบทเพื่อผู้ยากจนและด้อยโอกาสในชนบทเป็นการสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชนบท โดยมีเป้าหมายในการสร้าง
ความมั่นคงในที่ดินท�ำกินและที่อยู่อาศัยอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนตามวิถีชุมชน
ท้องถิ่น เน้นการพัฒนาพื้นที่ต�ำบลในรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการ
ทรั พ ยากรที่ เ หมาะสมกั บ คนในต� ำ บล/ภู มิ นิ เ วศน์ เป็ น การจั ด การร่ ว มกั น ของ
คนในต�ำบล รวมทั้งหน่วยงาน ท้องถิ่น ท้องที่ และองค์กรชุมชนต่างๆ ในพื้นที่
ผ่ า นกระบวนการรับ รู ้ ข องคนตั้ง แต่ ร ะดับ หมู ่ บ ้ า น องค์ ก รชุม ชนทุก องค์ ก ร เพื่อ
น�ำข้อมูลมาพัฒนาเป็นข้อมูลต�ำบลสู่การวิเคราะห์เป็นแผนพัฒนาต�ำบลและผัง
ต�ำบล ซึ่งได้มีการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน โดย
ในปี 2557 ได้รบั การอุดหนุนงบประมาณประจ�ำปี จ�ำนวน 61.06 ล้านบาท กลุม่ เป้าหมาย
61 ต�ำบล ซึ่งการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ 2557 ก่อให้เกิดผลการด�ำเนินงาน ดังนี้

		1) การแก้ไขปัญหาที่ดินทั้งระบบ โดยชุมชนท้องถิ่นเป็นแกนหลัก

สถาบันฯ ได้ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดิน 1,526 ต�ำบล 2,376,693 ครัวเรือน
ขนาดพื้นที่ 3,210,635 ไร่ และมีการจัดตั้งกองทุนที่ดินที่อยู่อาศัย 192
กองทุน จ�ำนวนเงินกองทุน 1,541.55 ล้านบาท ส่งผลให้สามารถคลี่คลาย
ปัญหาและลดความขัดแย้งด้านที่ดินระหว่างชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงาน
เจ้าของที่ดิน โดยมีการจัดท�ำข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีการอ้างอิงหลักฐาน
และใช้เครื่องมือ วิธีการที่น่าเชื่อถือ รวมถึงมีเวทีประชาคมรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลในการน�ำมาใช้ประโยชน์

71
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2.

		
2) การสนับสนุนการฟื้นฟูชุมชนจัดการ

ตารางที่ 3 แสดงผลการด�ำเนินงานโครงการบ้านมัน่ คงชนบท
(ผลการด�ำเนินงานสะสม 2554 - 2557)
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ภาค
1. เหนือตอนบน
2. เหนือตอนล่าง
3. ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
4. ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
5. ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้
6. กลาง
7. ตะวันตก
8. กรุงเทพฯและปริมณฑล
9. ตะวันออก
10. ใต้ตอนบน
11. ใต้ตอนล่าง
12. 5 จังหวัดชายแดนใต้
รวม

			 ภัยพิบัติแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย

โดยมีการส�ำรวจข้อมูลผู้เดือดร้อนจากภัยพิบัติ
แผ่นดินไหวทั้ง 16 ต�ำบล มีบ้านเรือนได้รับความ
เสียหาย 1,960 หลัง ก่อให้เกิดการจัดตั้งคณะ
ท�ำงานจัดการภัยพิบัติใน 16 ต�ำบล โดยเกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของขบวนองค์กรชุมชน
ในการด�ำเนินงานร่วมกัน มีชา่ งอาสาจากเครือข่าย
บ้านมั่นคงและที่ดินร่วมกับช่างในหมู่บ้าน/ต�ำบล
ซ่อมสร้างบ้านที่ได้รับความเสียหาย โดยมีบ้าน
ที่ซ่ อ มสร้ างแล้ วเสร็จจ�ำ นวน 164 หลัง และ
อยู่ระหว่างการซ่อมสร้างตามความพร้อมของ
ชุมชน คาดว่าจะสามารถด�ำเนินการซ่อมสร้าง
บ้านได้ไม่น้อยกว่า 200 หลัง

จำ�นวนตำ�บล
189
78
139
166
173
131
94
27
169
122
105
133
1,526

นอกจากนี้ ไ ด้ เ กิ ด การช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น
ระหว่างเครือข่ายองค์กรชุมชนและหน่วยงาน
ในพื้ น ที่ ต ่ า งๆ ซึ่ ง ได้ มี ก ารระดมทุ น ช่ ว ยเหลื อ
ผูป้ ระสบภัยร่วมกัน พร้อมทัง้ สนับสนุนให้ทกุ ต�ำบล
มีการจัดตัง้ กองทุนภัยพิบตั ริ ะดับต�ำบล เพือ่ เป็นก
องทุนในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิก
ในพื้ น ที่ ต ่ อ ไป โดยก�ำ หนดการช่ ว ยเหลื อ เป็ น
3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ให้เปล่าส�ำหรับกลุ่มด้อยโอกาส
2) สนับสนุนให้กลุ่มคนพอช่วยตนเองได้ และ
3) เป็นเงินให้ยืมไม่มีดอกเบี้ย
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		3) การจัดท�ำฐานข้อมูลการแก้ไขปัญหาที่ดิน

3.

การพัฒนาสวัสดิการชุมชน

การพัฒนาสวัสดิการชุมชน คือ การสร้างหลักประกันเพื่อ
ความมัน่ คงของคนในชุมชน ให้คนในชุมชนมีความเป็นอยูท่ ี่
ดีขนึ้ ทัง้ ในรูปของสิง่ ของ เงินทุน และการช่วยเหลือเกือ้ กูล
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ซึ่งเป็น
ระบบการช่วยเหลือเกือ้ กูลของคนในท้องถิน่ ทีม่ รี ปู แบบและ
วิธีการที่หลากหลาย ก่อให้เกิดรายได้ ลดรายจ่าย น�ำไปสู่
การแก้ไขปัญหาความยากจน เป็นการจัดสวัสดิการชุมชน
โดยชุมชน เพือ่ ชุมชน ซึง่ มีแนวทางส�ำคัญ คือ การใช้ทนุ ทาง
สังคมที่มีอยู่ของแต่ละชุมชนเป็นฐานในการจัดสวัสดิการ
ให้ครอบคลุม ตั้งแต่เกิดจนตาย บนฐานของการช่วยเหลือ
เกือ้ กูลกันและสร้างพลังในการพึง่ ตนเอง สร้างความร่วมมือ
กับภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนให้
เกิดการจัดสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง

		4) การเชื่อมโยงกลไกระดับต�ำบล/
			 จังหวัด/ภาค/ชาติ

ในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาที่ดินร่วมกัน
อย่างเป็นขบวนการ โดยเกิดการแต่งตั้งคณะ
กรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินท�ำกินและที่อยู่อาศัย
ระดับชาติที่มาจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมี
สัดส่วนของผู้เดือดร้อนเกินกึ่งหนึ่ง เพื่อเป็นกลไก
ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และสามารถร่วมมือ
กับท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานที่ดิน และภาคีที่
เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาที่ดินและการพัฒนา
ในมิติต่างๆ ที่หลากหลายในพื้นที่

สถาบันฯ ได้มกี ารด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ปี 2553
จนถึงปัจจุบัน โดยขบวนองค์กรสวัสดิการชุมชนในแต่ละ
ภาคมีบทบาทหลักในการขับเคลือ่ นสร้างความเข้าใจให้เกิด
การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนในพื้นที่ใหม่และพัฒนา
กองทุนสวัสดิการชุมชนทีม่ กี ารจัดตัง้ มาแล้วให้เติบโตอย่าง
มีคุณภาพ

		1) เกิดกองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลทั่วประเทศ

ปัจจุบนั มีการจัดตัง้ กองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบล/
เมือง จ�ำนวน 5,863 กองทุน สมาชิกกองทุนรวม
4,258,449 ราย เงินกองทุนรวม 6,046.35 ล้านบาท
ประกอบด้วย เงินจากสมาชิก 3,873.46 ล้านบาท
หรือร้อยละ 64 เงินสมทบจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 255.69 ล้านบาท หรือร้อยละ 4
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เพื่อสนับสนุนการท�ำงานของขบวนองค์กรชุมชน
ซึง่ จากการจัดท�ำข้อมูลภาพรวมของพืน้ ที่ ทัง้ ในส่วน
ของข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการใช้ที่ดิน สภาพปัญหา
ในพื้นที่ การท�ำแผนที่ท�ำมือ ข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) ส่งผลให้คนในพื้นที่รับรู้และ
เข้าใจพื้นที่ สภาพปัญหา จุดดี จุดด้อยของพื้นที่
ตัวเอง น�ำไปสูก่ ารหาแนวทางในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาและวางแผนพัฒนาชุมชน รวมทั้งเกิดการ
จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ข ้ อ มู ล ที่ ดิ น โดยขบวนองค์ ก รชุ ม ชน
ในระดับภูมภิ าคและส่วนกลาง ส่งผลให้เกิดแผน/
ผังพัฒนาต�ำบล โดยชุมชนท้องถิ่นน�ำไปสู่การ
จัดการตนเอง

และเงินสมทบจากรัฐบาลผ่านสถาบันฯ และ
หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 1,637.85 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 27 นอกจากนั้นเป็นเงินจากแหล่งอื่นๆ
เช่น ภาคเอกชน เงินบริจาค เป็นต้น จ�ำนวน
279.37 ล้านบาทหรือร้อยละ 5

เกิ ด การสนั บ สนุ น งบประมาณสมทบกองทุ น
สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบตามหลั ก
เกณฑ์จ�ำนวน 5,394 ต�ำบล/เมือง สมาชิกรวม
2,832,312 คน เงินกองทุนรวม 2,462.81 ล้านบาท
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ตารางที่ 4 แสดงจ�ำนวนกองทุนและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน
ภาค
เหนือตอนบน
เหนือตอนล่าง
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้
กลาง
ตะวันตก
กรุงเทพฯและปริมณฑล
ตะวันออก
ใต้ตอนบน
ใต้ตอนล่าง
รวม

จำ�นวนกองทุน
(กองทุน)
623
555
597
639
809
546
381
174
454
525
560
5,863

จำ�นวนสมาชิก
(คน)
594,161
294,330
336,059
665,008
487,694
231,443
233,401
80,591
319,629
465,587
479,397
4,187,300

จำ�นวนหมู่บ้าน
(หมู่บ้าน)
6,669
5,761
5,936
7,446
9,537
4,952
3,585
3,068
4,219
4,612
4,589
60,374

จำ�นวนเงินกองทุน
ทั้งหมด (บาท)
717,978,251.75
330,435,585.77
397,357,240.73
870,780,281.43
578,106,073.98
324,007,933.61
297,641,538.01
112,122,604.50
888,099,694.01
660,771,861.67
872,439,223.67
6,049,740,289.12

บ�ำนาญผู้สูงอายุ สวัสดิการเสียชีวิต จัดงานศพ
สวัสดิการผูด้ อ้ ยโอกาส คนพิการ ทุนประกอบอาชีพ
ภัยพิบตั ิ ฯลฯ แม้จำ� นวนเงินจะไม่มากนักตามสถานะ
การเงินแต่ละกองทุน แต่การทีต่ วั แทนกองทุนได้ไป
เยี่ยมไข้หรือเป็นเจ้าภาพงานศพท�ำให้เกิดความ

		2) การจัดสวัสดิการพื้นฐาน

โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนสามารถจัดสวัสดิการ
พืน้ ฐานสมาชิกครอบคลุม เกิด แก่ เจ็บ ตาย รวม
13 ประเภท ได้แก่ สวัสดิการรับขวัญเด็กแรกเกิด
ทุนการศึกษา จ่ายกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
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7

		4) การฟืน้ ฟูระบบคุณค่า/ทุนทางสังคมทีม่ อี ยูเ่ ดิม
			 ในชุมชน

มาประยุกต์ใช้จดั ปรับให้สอดคล้องกับวิถปี จั จุบนั
เช่น กองทุนสวัสดิการทีต่ งั้ อยูท่ วี่ ดั ท�ำให้คนมาวัด
เป็นประจ�ำ การใช้ระบบการเอาแรงช่วยเหลือกัน
ผูส้ งู อายุได้มกี จิ กรรมร่วมกัน เกิดความสัมพันธ์ การ
ถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาระหว่างผูส้ งู อายุกบั ลูกหลาน
ฯลฯ รวมถึงการช่วยเหลือกันในกรณีเกิดภัยพิบัติ
น�ำ้ ท่วม ดินโคลนถล่ม เป็นต้น เช่น การน�ำเงิน
กองทุนสวัสดิการมาจัดซื้ออาหาร สิ่งของจ�ำเป็น
เฉพาะหน้า จัดศูนย์ทพี่ กั ชัว่ คราว และเป็นจุดกลาง
ในการประสานความช่ ว ยเหลื อ จากภายนอก
การหนุนช่วยกันระหว่างพื้นที่ไม่ประสบภัยกับ
พื้นที่ประสบภัย ฯลฯ

		3) การพัฒนาคุณภาพสวัสดิการชุมชน
			 และการขยายกิจการกองทุนสวัสดิการ

การริเริ่มสวัสดิการใหม่ๆ ที่หลากหลายขึ้น ทั้งที่
ใช้เงินกองทุนและสวัสดิการที่ไม่ใช้เงินกองทุน
เช่น การใช้เงินกองทุนสวัสดิการก่อตัง้ กองทุนทีอ่ ยู่
อาศัย/ที่ดินท�ำกิน จัดซื้อที่ดิน/ก่อสร้างที่อยู่อาศัย
ส�ำหรับสมาชิกที่เดือดร้อน แล้วให้ผ่อนช�ำระคืน
เช่าที่ดินส�ำหรับสมาชิกที่ไม่มีที่ดินท�ำกินปลูกผัก
ปลอดสารพิษเพือ่ สร้างอาชีพและอาหารปลอดภัย
การให้ทุนส่งนักเรียนไปศึกษาต่อด้านพยาบาล
เพื่อกลับมาท�ำงานที่บ้านเกิด การเปิดให้คนที่
ไม่มีสถานะทางกฏหมาย เช่น ชนเผ่า แรงงาน
ต่างด้าว ที่เข้ามาอาศัยในหมู่บ้านเป็นระยะเวลา
นาน/แต่งงานกับคนในหมู่บ้านเป็นสมาชิกที่ได้
รับสวัสดิการ จัดให้มีธนาคารเลือดส�ำหรับผู้ป่วย
การปลูกต้นไม้ในที่ดินสาธารณะเพื่อรักษาสภาพ
แวดล้อม/เป็นบ�ำนาญของสมาชิก

		
5) การท�ำงานร่วมกับองค์กรปกครอง

			 ส่วนท้องถิน่ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

โดยเฉพาะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่ น คงของมนุ ษ ย์ ไ ด้ ใ ช้ พื้ น ที่ ก องทุ น สวั ส ดิ ก าร
ชุมชนในการบูณาการการท�ำงานจัดสวัสดิการสังคม
โดยใช้พนื้ ทีเ่ ป็นตัวตัง้ เพือ่ ให้เกิดสวัสดิการถ้วนหน้า
ทุกกลุ่มเป้าหมาย การประสานภาคธุรกิจเอกชน
มาสนับสนุนในการจัดสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส
หรือร่วมสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นต้น

75

สรุปผลการด�ำเนินงาน

ภาคภูมใิ จมีคณ
ุ ค่าทางจิตใจ โดยมีผไู้ ด้รบั สวัสดิการ
ตรงประมาณ 786,850 ราย เงินจ่ายสวัสดิการรวม
909.54 ล้านบาท จ�ำนวนผูร้ บั สวัสดิการรักษาพยาบาล
มากทีส่ ดุ 344,941 ราย แต่จำ� นวนเงินจ่ายสวัสดิการ
เสียชีวิตมากที่สุด 378.96 ล้านบาท

กราฟ แสดงที่มาของจ�ำนวนเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน

เงินสมทบจากรัฐบาลผ่าน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ...

5%

เงินจากแหล่งอื่นๆ

27%
4% 2557

7

64%

เงินสบทบสวัสดิการ
จากสมาชิก
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องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
(อบต./เทศบาล/อบจ.)

แผนภูมิที่ 1 แสดงผลอัตราการเติบโตของจ�ำนวนกองทุน
อัตราการเติบโตของจำ�นวนกองทุน
8,000

6,000

4,000

2,000

0
จำนวนกองทุน
(กองทุน)

ป 2553
3,443

ป 2554
4,115

ป 2555
5,318
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แผนภูมิที่ 2 แสดงผลอัตราการเติบโตของจ�ำนวนสมาชิก (คน)
อัตราการเติบโตของจำ�นวนสมาชิก
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000

จำนวนสมาชิก
(คน)

ป 2553
1,446,262

ป 2554
1,521,313

ป 2555
3,227,890

ป 2556
3,798,274

ป 2557 (ก.ย. 57)
4,185,747

ปัญหาอุปสรรค

ในการด�ำเนินงานและแนวทางแก้ไข
ได้รบั การสนับสนุนจากระดับนโยบายของหน่วยงานต่างๆ
ในการถ่ายทอดสู่หน่วยงานระดับปฏิบัติการ ซึ่งจะต้อง
มีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง

การด�ำเนินงานแผนงาน/โครงการตามนโยบายรัฐบาลเป็น
งานที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับหน่วยงานหลายภาคส่วน
และเป็นภารกิจเร่งด่วนที่ต้องด�ำเนินการ จึงจ�ำเป็นต้อง
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การสนับสนุนการขับเคลื่อน
สภาองค์กรชุมชนเป็นการ
ด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติ
สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551
โดยมีเจตนารมณ์ส�ำคัญในการ
ส่งเสริมให้ชุมชน ซึ่งเป็นสังคม
รากฐานมีความเข้มแข็งสามารถ
จัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน
มีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนา
ท้องถิ่นตามความหลากหลาย
ของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
โดยก�ำหนดให้สถาบันฯ มีอ�ำนาจ
หน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การจัดตั้งและพัฒนากิจการสภา
องค์กรชุมชนต�ำบล

จากการด�ำเนินงานสนับสนุนการขับเคลือ่ นงานสภาองค์กรชุมชนในช่วงทีผ่ า่ นมา
ได้มีการสนับสนุนการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนต�ำบลและพัฒนาคุณภาพของ
สภาองค์กรชุมชนทีจ่ ดั ตัง้ แล้ว เพือ่ ให้เกิดระบบการบริหารจัดการงานพัฒนาทีเ่ น้น
ชุมชนเป็นตัวตัง้ และเป็นกลไกส�ำคัญในการเชือ่ มโยงงานพัฒนาสูแ่ ผนงานองค์กร
ชุมชนระดับต�ำบลและจังหวัด ก่อให้เกิดผลการด�ำเนินงาน ดังนี้

1. การส่งเสริมจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนต�ำบล
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน (ณ เดือนกันยายน 2557) มีการจัดตั้ง
สภาองค์กรชุมชนต�ำบลรวมทั้งสิ้น 4,410 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 54.27 ของจ�ำนวน
ต�ำบล/เทศบาล/เขตทั่วประเทศ มีจ�ำนวนสมาชิกรวมทั้งสิ้น 143,609 คน หรือ
จ�ำนวนสมาชิกสภาองค์กรชุมชนต�ำบลโดยเฉลี่ยแห่งละประมาณ 33 คน จ�ำนวน
ชุมชน/กลุ่ม/องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชนที่จดแจ้งรวมทั้งสิ้น 101,573
องค์กร รวมทั้งมีการสร้างความเข้าใจและการวางแผนการจัดตั้งสภาองค์กร
ชุมชนต�ำบลในพืน้ ทีใ่ หม่ การปรับวิธกี ารท�ำงานให้ดำ� เนินการควบคูก่ บั การรับรอง
สถานภาพองค์กรชุมชนอย่างมีเป้าหมายและทิศทางส�ำคัญร่วมกัน ส่งผลให้แกนน�ำ
ชุมชนในพืน้ ทีเ่ กิดความรู้ความเข้าใจเจตนารมณ์ หลักคิดส�ำคัญของสภาองค์กร
ชุมชนและใช้สภาองค์กรชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
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ตารางที่ 1 แสดงผลการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนต�ำบล ตั้งแต่ปี 2551 - 2557 จ�ำแนกรายภาค
ภาค
เหนือตอนบน
เหนือตอนล่าง
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนใต้
กลาง
ตะวันตก
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ตะวันออก
ใต้ตอนบน
ใต้ตอนล่าง
รวม

จำ�นวนพื้นที่
องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น
770
594
750

สภาองค์กรชุมชนที่จัดตั้งแล้ว
ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

รวม

101
97
126

7
2
109

33
46
105

90
70
13

65
45
82

72
55
63

27
19
16

395
3334
514

863

112

30

53

26

122

62

37

441

1,142

90

34

148

15

180

91

43

601

924
525
333
522
520
565
7,508

143
80
46
95
102
88
1,080

90
46
24
47
52
58
499

134
91
20
53
38
78
799

29
23
30
72
32
53
453

83
21
18
59
46
62
783

60
35
18
17
41
55
569

24
14
11
11
14
12
228

563
310
167
354
325
406
4,410

81

82

ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557

72

27

เหนือ
ตอนบน
65
72
27

65

55

19

เหนือ
ตอนล่าง
45
55
19

45
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63

16

อีสาน
ตอนบน
82
63
16

82
62
37

อีสาน
ตอนกลาง
122
62
37

122

91

อีสาน
ตอนใต้
180
91
43

180

43

83

21
35
14

14

83
60
24

21

ตะวันตก

24

35

กลาง

60

11

กทม. และ
ปริมณฑล
18
18
11

18 18

17

11

59
17
11

ตะวันออก

59

แผนภูมิ แสดงการเปรียบเทียบผลการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนต�ำบล ตั้งแต่ปี 2555 - 2557 จ�ำแนกรายภาค

7
41

14

ใต้
ตอนบน
46
41
14

46

12

ใต้
ตอนล่าง
62
55
12

62 55

หน่วย : ต�ำบล
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2. แผนสนับสนุนการพัฒนาสภาองค์กร
		ชุมชน (Road Map) ระยะ 5 ปี

และแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชน
เพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสภา
องค์ ก รชุ ม ชน ซึ่ ง มี ยุ ท ธศาสตร์ ส� ำ คั ญ 6 ยุ ท ธศาสตร์
ประกอบด้วย การขยายจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนให้ครบ
ทุกต�ำบล การพัฒนาศักยภาพของสภาองค์กรชุมชนต�ำบล
การประสานภาคีเครือข่ายของสภาองค์กรชุมชน การพัฒนา
สื่อสาธารณะ ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง และการบริหาร
จัดการขบวนสภาองค์กรชุมชน

ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 มาตรา
30 ก� ำ หนดให้ ใ นปี ห นึ่ ง ให้ ส ถาบั น พั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน
จัดให้มกี ารประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนต�ำบล
อย่างน้อยหนึ่งครั้ง ซึ่งสถาบันฯ ได้มีการจัดประชุมในระดับ
ชาติ ประจ�ำปี 2557 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
ผู ้ แ ทนคณะกรรมการสถาบั น ฯ คณะที่ ป รึ ก ษาอาวุ โ ส
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชน
ต�ำบล ผู้แทนขบวนองค์กรชุมชน ผู้แทนหน่วยงานและ
เจ้าหน้าทีส่ ถาบัน โดยได้มกี ารออกแบบกระบวนการพัฒนา
และข้อเสนอการปฏิรูปที่เกิดจากการถอดความรู้จากพื้นที่
ปฏิบัติการ ส่งผลให้เกิดข้อเสนอการขับเคลื่อนการปฏิรูป

นอกจากนั้น ได้มีข้อเสนอการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน
สู่การเปลี่ยนแปลงจากฐานรากใน 4 ด้าน ประกอบด้วย
1) การใช้สภาองค์กรชุมชนเป็นกลไกส�ำคัญ โดยสนับสนุน
การสร้างพื้นที่รูปธรรมจัดท�ำธรรมนูญชุมชนทั้งในระดับ
ต�ำบลและจังหวัด 2) ส่งเสริมให้เกิดพืน้ ทีร่ ปู ธรรมการจัดการ
ตนเองใน 5 ปี ครอบคลุมพื้นที่ 6,490 ต�ำบล 3) ส่งเสริม
ให้ทุกต�ำบลมีแผนการพัฒนาสภาองค์กรชุมชนต�ำบลให้
เข้มแข็ง อาทิ การพัฒนาระบบข้อมูล การประสานความ
ร่วมมือกับภาคี การบริหารจัดการชุมชน รวมถึงส่งเสริมให้
สภาองค์กรชุมชนมีแผนพัฒนาต�ำบล เป็นต้น และ 4) การ
สร้างกระบวนการโดยใช้สภาองค์กรชุมชนเป็นพื้นที่กลาง
เชื่อมร้อยภาคีเพื่อขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะร่วมกัน

		ชุมชนต�ำบล

ปัญหาอุปสรรค

ในการด�ำเนินงานและแนวทางแก้ไข

จัดการ ทั้งในด้านระบบเอกสาร ข้อมูล การสื่อสาร
และการจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงาน ดังนัน้ ในการ
ส่งเสริมจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนต�ำบล จึงมีการพัฒนา
คุณภาพของสภาองค์กรชุมชนต�ำบลทีจ่ ดั ตัง้ แล้วควบคู่
กันไปด้วย อย่างไรก็ตามการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กร
ชุมชนขึ้นอยู่กับความพร้อมและความต้องการของ
พื้นที่เป็นส�ำคัญ

การด�ำเนินงานสภาองค์กรชุมชนต�ำบลในช่วงที่ผ่าน
มา กลไกการขับเคลือ่ นสภาองค์กรชุมชนในพืน้ ทีย่ งั ขาด
ความรู้ความเข้าใจในเจตนารมณ์และบทบาทหน้าที่
ของสภาองค์กรชุมชนต�ำบล นอกจากนี้สมาชิกสภา
องค์กรชุมชนยังขาดความรู้และทักษะในการบริหาร
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3. ผลการประชุมในระดับชาติของสภาองค์กร

ประเทศไทยจากฐานรากโดยสภาองค์กรชุมชน ใน 4 ด้าน
ได้แก่ การปฏิรูปโครงสร้างการเมือง การปฏิรูปโครงสร้าง
อ�ำนาจและระบบราชการ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และการปฏิรูปสังคมด้านความเหลื่อมล�ำ้
และความเป็นธรรมทางสังคม

พ ช.
“พัฒนาองค์กรชุมชน”

ค�ำรับรองการปฏิบัติงาน
ประจ�ำปีงบประมาณ 2557
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ค�ำรับรองการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2557

ค�ำรับรอง
การปฏิบัติงาน
ประจ�ำปีงบประมาณ
2557
จากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามค�ำรับรอง
การปฏิบัติงาน ประจ�ำ
ปีงบประมาณ 2557
ซึ่งเป็นการประเมินผลตนเอง
ของสถาบันฯ ประกอบด้วย
ตัวชี้วัด 14 ตัวชี้วัด ภายใต้
4 มิติ มีผลการประเมิน
เบื้องต้นในภาพรวมเท่ากับ
4.8102 ประกอบด้วย

มิติ

1

ด้านประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงาน

ค่าคะแนนที่ได้

4.5017
มิติ

3

4.9444

5.0000

ด้านคุณภาพการให้บริการ

ด้านประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงาน

ค่าคะแนนที่ได้

ค่าคะแนนที่ได้

มิติ

2

ค่าคะแนนที่ได้

3.8000

ด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
และการพัฒนาองค์การ

มิติ

4

รวม

4.8102
ทั้งนี้ส�ำนักงาน ก.พ.ร. จะท�ำการ site visit เพื่อตรวจสอบหลักฐานผลการด�ำเนิน
งานต่างๆ และอาจจะพิจารณาปรับลดหรือเพิม่ เติมคะแนนผลการปฏิบตั งิ านของ
สถาบันฯ ตามข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
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ตาราง สรุปผลการปฏิบัติงานตามค�ำรับรองการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หน่วย น�้ำหนัก
วัด (ร้อยละ)

ผลการด�ำเนินงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

60

1.1 ครัวเรือนที่มีความมั่นคงในการอยู่อาศัย
ภายใต้การด�ำเนินงานโครงการบ้านมัน่ คง ระดับ

6

1

2

3

4

5

1.2 ต�ำบลที่มีการด�ำเนินการตามโครงการ
บ้านมั่นคงชนบทเพื่อผู้ยากจนและ
ด้อยโอกาสในชนบท

ระดับ

7

1

2

3

4

ต�ำบล

7

300

350

400

ระดับ

10

1

2

ระดับ

15

1

ระดับ

15

1

1.3 จ�ำนวนต�ำบลที่มีกองทุนสวัสดิการที่
จัดตั้งและด�ำเนินงานได้อย่างมีคุณภาพ
1.4 ร้อยละพื้นที่ต�ำบล/เมืองที่มีการติดตาม
การด�ำเนินการองค์กรชุมชน ที่ได้มีการ
รับรองสถานภาพองค์กรชุมชน
1.5 สภาองค์กรชุมชนต�ำบลที่มีผลการ
ด�ำเนินงานด�ำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
1.6 จ�ำนวนต�ำบลที่มีการด�ำเนินการตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนระยะ 3 ปี
(Road Map)
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

2.1 ระดับความส�ำเร็จของการใช้ผลการส�ำรวจ
ระดับ
ความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการให้บริการ
2.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ร้อยละ
ในการให้บริการ
2.3 ร้อยละของระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ
ต่อการด�ำเนินงานของ พอช.
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน ร้อยละ
3.2 ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนา
ระดับ
ระบบข้อมูลในการบริหารจัดการ
มิติที่ 4 มิติด้านการกำ�กับดูแลกิจการและการพัฒนา
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
ระดับ
และการพัฒนาองค์การ
4.2 ระดับความส�ำเร็จของการประเมินผล
การด�ำเนินงานตามที่ก�ำหนดไว้
ระดับ
ในกฎหมายจัดตั้ง
4.3 ระดับความส�ำเร็จในการบริหาร
ระดับ
ทรัพยากรบุคคล
น�้ำหนักรวม

ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ดำ�เนินงาน ที่ได้ ถ่วงน้�ำ หนัก
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การวิเคราะห์
ฐานะการเงินและ
ผลการด�ำเนินงาน
ทางการเงิน
ของสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน

1. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์
หน่วย : ลบ.
8,000
6,000

ปี 57
ปี 56

7,833.4
5,993.7
3,556.0
3,337.6

4,000
2,000

203.4 218.4

42.5 49.6

สินทรัพย์ถาวร
สุทธิ

สินทรัพย์อื่น

เงินสด
และเงินลงทุนอื่น
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เงินให้กู้
ระยะยาว

รายงานประจำ�ปี 2557 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
Annual Report 2013 Community Organizations Development Institute (Public Organization)

สินทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 สถาบันฯ มีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 9,795.6 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2556 จ�ำนวน 1,643.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.4 ประกอบด้วย

 เงินสดและเงินลงทุนอื่น จ�ำนวน 5,993.7 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จ�ำนวน
		 1,839.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23.5
 เงินให้กู้ระยะยาว จ�ำนวน 3,556.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ�ำนวน
		 218.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.5 เนื่องจากมีการสนับสนุนสินเชื่อให้แก่
		 องค์กรชุมชนเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 471.8 ล้านบาท

หนี้สินรวม
ณ 30 กันยายน 2557 สถาบันฯ มีหนีส้ นิ รวม จ�ำนวน 145.8 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้
รอการรับรู้ ลดลงจากปี 2556 จ�ำนวน 18.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.4 เนื่องจาก
รับรู้รายได้ประจ�ำปี และหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 53.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 262.7 เนื่องจากเจ้าหนี้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น

เงินกองทุน
ณ 30 กันยายน 2557 สถาบันฯ มีเงินกองทุนรวม 9,649.7 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556
จ�ำนวน 1,679.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.8 เนื่องจากมีรายได้ต�่ำกว่าค่าใช้จ่าย
จ�ำนวน 1,679.1 ล้านบาท ส่วนเงินกองทุนหมุนเวียน ของสถาบันฯ มีจำ� นวน 6,773.4
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�ำนวน 113.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7

ภาระผูกพัน
ณ 30 กันยายน 2557 สถาบันฯ มีภาระผูกพันในการจ่ายเงินสนับสนุนองค์กรชุมชน
จ�ำนวน 2,876.3 ล้านบาท เนือ่ งจากองค์กรชุมชนอยูร่ ะหว่างพัฒนาโครงการ ซึง่ ถือเป็น
ภาระผูกพันที่กองทุนฯ จะต้องกันเงินไว้เพื่อจ่ายในปีถัดไป เมื่อองค์กรชุมชนได้ด�ำเนิน
การตามแผนงานที่ระบุไว้ในโครงการ
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 สินทรัพย์ถาวรสุทธิ มีจำ� นวน 203.4 ลดลงจากปี 2556 จ�ำนวน 15 ล้านบาท
		 คิดเป็นร้อยละ 6.9

9

2. การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
รายได้

ปี 57
ปี 56

หน่วย : ลบ.
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รายได้เงินอุดหนุน

รายได้จากการดำ�เนินงาน ดบ. สินเชื่อและรายได้อื่น

ค่าใช้จ่าย
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ในปี 2557 สถาบันฯ มีรายได้จากการด�ำเนินงานและค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน ดังนี้
ด้านรายได้ :

ด้านค่าใช้จ่าย :

1) รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ ปี 2557 มีจำ� นวน 135.4 ล้านบาท
ประกอบด้วย โครงการทีส่ ำ� คัญได้แก่ โครงการบ้านมัน่ คง
ชนบทเพื่อผู้ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท โครงการ
เสริมสร้างพืน้ ฐานความเข้มแข็งของชุมชน และโครงการ
สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง และพั ฒ นากิ จ การสภา รายได้
เงินอุดหนุนลดลง จากปี 2556 จ�ำนวน 1,229.6 ล้านบาท
หรือร้อยละ 90.1

ส�ำหรับปีงบประมาณ 2557 มีค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน จ�ำนวน
1,868.6 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2556 จ�ำนวน 58.0 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โครงการ
บ้านมัน่ คง และโครงการบ้านมัน่ คงชนบทเพือ่ ผูย้ ากจนและ
ผู้ด้อยโอกาส โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถ

2) รายได้จากการด�ำเนินงาน ประกอบด้วย


		
		
		
		
		
		

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล
และเงินลงทุนจ�ำนวน 198.2 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี 2556 จ�ำนวน 57.0 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
22.3 เนื่องจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ทีท่ ยอยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนือ่ ง ตามการประกาศ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายโดยคณะกรรมการ
นโยบายการเงินและจ�ำนวนเงินลงทุนก็ลดลงด้วย


		
		
		
		
		
		
		
		
		

รายได้จากสินเชื่อและรายได้อื่น มีจ�ำนวน 125.7
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2556 จ�ำนวน 22.3 ล้านบาท
หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 21.6 เนื่ อ งจากในปี 2557
สถาบั น ฯ มี ก ารสนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ ให้ แ ก่ อ งค์ ก ร
ชุมชนเพิ่มขึ้น และยังมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้น จากการ
สนับสนุนงบประมาณจากธนาคารโลกให้ด�ำเนิน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง จ�ำนวน
12 ล้านบาท และเงินสนับสนุนจากญี่ปุ่นให้ด�ำเนิน
โครงการฝึกอบรมสมาชิกอาเซี่ยนเกี่ยวกับโครงการ
บ้านมั่นคง


		
		
		

ค่าใช้จา่ ยบุคลากรมีจำ� นวน 116.1 ล้านบาท ประกอบด้วย
เงินเดือน ค่าจ้างและค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่างๆ
เพิม่ ขึน้ จากปี 2556 จ�ำนวน 1.3 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 1.1

 ค่าใช้จา่ ยงบพัฒนา มีจำ� นวน 90.0 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
		 จากปี 2556 จ�ำนวน 22.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
		 ร้อยละ 33.7
 ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน มีจำ� นวน 41.3 ล้านบาท
		 ลดลงจากปี 2556 จ�ำนวน 1.4 ล้านบาท หรือลดลง
		 ร้อยละ 3.3
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ค่าใช้จา่ ยอืน่ ประกอบด้วย ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัด
จ�ำหน่ายหนีส้ งสัยจะสูญ และค่าใช้จา่ ยอืน่ มีจำ� นวน
22.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จ�ำนวน 4.2 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 15.8 เนื่องจากลูกหนี้สามารถ
ฟื้นฟูและปรับโครงสร้างหนี้หลายองค์กร
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ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานประกอบด้วย

9

รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้สูง (ต่�ำ ) กว่าค่าใช้จ่าย

รายได้สูง (ต�ำ่ ) กว่าค่าใช้จ่าย
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ปี 57

ปี 56

-338.2

-1,500

-1,679.1

-2,000

สรุปผลการด�ำเนินงานและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ 2557 สถาบันฯ มีรายได้รวม จ�ำนวน 459.3
ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จ�ำนวน 1,264.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 73.4
เนื่องจากรายได้เงินอุดหนุนลดลง ค่าใช้จ่ายรวม จ�ำนวน 2,138.4 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ�ำนวน 76.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.7 ส่วนใหญ่เป็นการ
เพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน เนื่องจากสถาบันฯ ปรับปรุงระบบการเบิกจ่าย
ให้มีความคล่องตัวขึ้น ท�ำให้ในงวดบัญชีปี 2557 สถาบันฯ มีรายได้ต�่ำกว่า
ค่าใช้จ่ายจ�ำนวน 1,679.1 ล้านบาท

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
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การบริหารงบประมาณบางโครงการ การอนุมตั แิ ละเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาของปีงบประมาณ ซึ่งได้มีการติดตามผลการเบิกจ่าย
งบประมาณอย่างต่อเนือ่ งและก�ำหนดมาตรการการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
รวมถึงการออกแบบและพัฒนาขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณให้คล่องตัวและ
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามระยะเวลา โดยมีการกระจายอ�ำนาจและ
การบริหารจัดการสู่ระดับภาค
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สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
หน่วย : บาท

2557**

		

2556

สินทรัพย์

รวมสินทรัพย์

4,359,035,806.28
41,950,913.40
1,534,628,500.00
276,433.75
222,753.27
5,936,114,406.70

3,518,815,617.38
49,045,281.88
4,014,628,500.00
217,456.06
309,927.07
7,583,016,782.39

3,556,030,293.66
100,000,000.00
193,570,982.02
9,853,964.36
3,859,455,240.04

3,337,587,713.37
300,000,000.00
206,643,568.32
11,742,332.23
3,855,973,613.92

9,795,569,646.74

11,438,990,396.31

60,099,260.37
1,077,527.00
12,998,775.41
236,019.57
74,411,582.35

7,763,168.52
43,133.00
12,432,586.71
277,896.97
20,516,785.20

71,432,741.50
145,844,323.85

89,657,500.46
110,174,285.66

9,649,725,322.89

11,328,816,110.65

2,979,453,401.47
6,670,271,921.42

2,979,453,401.47
8,349,362,709.18

หนี้สินและทุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
รายได้รับล่วงหน้า
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
รวมหนี้สิน

สินทรัพย์สุทธิ
ทุน
รายได้สูง(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

รวมสินทรัพย์สุทธิ

9,649,725,322.89

หมายเหตุ : ** งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินให้กู้ระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
หน่วย : บาท

2557**

		

2556

รายได้
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รายได้จากเงินอุดหนุน
รายได้จากการด�ำเนินงาน
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล
ดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน
รายได้อื่น

135,425,900.00
111,868,767.57
183,566,081.31
14,626,164.38
13,785,081.01

รวมรายได้

1,364,984,700.00
101,361,676.61
232,629,547.71
22,176,493.15
431,506.85
2,063,337.53

459,271,994.27

1,723,647,261.85

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
3,019,662.64

114,776,415.10
1,211,702.62
27,012,788.20
5,707,625.35
8,760,084.14
67,271,590.69
1,810,606,207.66
19,904,422.92
6,591,465.99

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ค่าใช้จ่ายจากเงินอุดหนุน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูง(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

2,138,362,782.03
(1,679,090,787.76)

หมายเหตุ : ** งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
หน่วย : บาท
			

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

		 รับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
		 จ่ายจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
		 จ่ายจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่ไม่มีตัวตน
		 จ่ายจากการลงทุนระยะสั้น
		 จ่ายจากการลงทุนระยะยาว
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด

2556

(1,679,090,787.76)

(338,195,040.82)

19,248,409.91
(11,420,381.98)
(10,279,757.72)

(104,567.18)
19,904,422.92
2,075,956.61
(10,279,757.72 )
16,190,724.09

(1,681,542,517.55)

(310,408,262.10)

7,094,368.48
(58,977.69)
87,173.80
(207,022,198.31)

4,597,007.72
492,115.96
(187,236,121.41)

52,336,091.85
1,034,394.00
566,188.70
(41,877.40)
(7,945,001.24)
(1,835,492,355.36)

(3,084,428.18)
(53,012.00)
(2,479,994.76)
(27,537.84)
(498,200,232.61)

4,339.16
(3,116,544.90)
(1,175,250.00)
2,480,000,000.00
200,000,000.00
2,675,712,544.26
840,220,188.90
3,518,815,617.38
4,359,035,806.28

117,920.00
(9,256,153.87)
(5,388,062.00)
450,000,000.00
200,000,000.00
635,473,704.13
137,273,471.52
3,381,542,145.86
3,518,815,617.38

หมายเหตุ : ** งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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รายได้สูง(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
รายการปรับกระทบรายได้สงู (ต�ำ่ )กว่าค่าใช้จา่ ยสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
		 จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
		 (ก�ำไร)ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายและบริจาคสินทรัพย์
		 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
		 หนี้สงสัยจะสูญ
		 รายได้เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบี้ย
		 รายได้เงินสนับสนุน - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง
รายได้สูง(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานก่อนการ
		 เปลี่ยนแปลง - ในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
		 ลูกหนี้
		 วัสดุคงเหลือ
		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
		 เงินให้กู้ระยะยาว
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
		 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
		 รายได้รับล่วงหน้า
		 เงินรับฝาก
		 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
		 รายได้รอการรับรู้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

2557**

1. เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
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หลักเกณฑ์
และสรุปนโยบาย
การบัญชีที่ส�ำคัญ

งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวง
การคลังประกาศใช้ ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีส�ำหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดง
รายการในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง การน�ำเสนองบการเงิน
ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.2/ว237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557

2. มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่

และมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่

ในปีงบประมาณ 2557 สถาบันฯ ได้ใช้หลักการแนวปฏิบัติทางบัญชีโดยใช้
มาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่องการน�ำเสนองบการเงิน
โดยใช้รูปแบบงบการเงินตามที่กระทรวงการคลังก�ำหนด

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ� คัญ
3.1 การน�ำเสนองบการเงิน

		 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) น�ำเสนองบการเงิน
		 ในภาพรวม โดยรวมงบการเงินของโครงการกองทุนพัฒนาชนบท
		 ธนาคารออมสิน (สพช.) ไว้ด้วยกัน

ANNUAL REPORT

2014
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3.2 การบันทึกบัญชี

		 การบันทึกบัญชีของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
		 จัดท�ำขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดในหลักการและ
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นโยบายบัญชีสำ� หรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2
ตามประกาศกระทรวงการคลั ง เมื่ อ วั น ที่ 6
มกราคม 2546 และได้รวมการบันทึกบัญชีของ
โครงการบ้านมัน่ คง (บมค.) ไว้ดว้ ยกัน ส่วนโครงการ
กองทุนพัฒนาชนบท ธนาคารออมสิน (สพช.)
แยกการบันทึกบัญชีต่างหาก

			
			
			
			
			

		 3.3.2
				
				
				
				

3.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
		 3.3.1 รายได้ เ งิ น อุ ด หนุ น ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรจาก
				 รัฐบาลประจ�ำปีงบประมาณประกอบด้วย

ระดับ
1
2
3
4
5
6

เงินอุดหนุนที่เป็นงบบริหารจัดการโครงการ
และเงินอุดหนุนทีเ่ ป็นงบสนับสนุนการพัฒนา
องค์กรชุมชนรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติเงินจาก
กรมบัญชีกลาง ส�ำหรับงบสนับสนุนการพัฒนา
องค์กรชุมชน พอช. จะด�ำเนินการสนับสนุน
พัฒ นาองค์ ก รชุม ชนทั้ง หมดและรับ รู ้ เ ป็ น
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเมื่อ พอช. อนุมัติการ
จ่ายเงินให้แก่องค์กรชุมชนตามงวดทีข่ อเบิก

		 3.3.3 รายได้ค่าปรับรับรู้เมื่อรับช�ำระเงิน
		 3.3.4 ค่าใช้จา่ ยรับรูเ้ มือ่ เกิดรายการ และบันทึก
				 บัญชีตามเกณฑ์คงค้าง

3.4 วัสดุคงเหลือ แสดงในราคาทุนและตีราคา
		 วัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน
3.5 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รายได้เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบีย้ เป็นเงิน
อุดหนุนที่รัฐชดเชยให้สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) เนือ่ งจาก พอช. ได้ให้
องค์กรชุมชนกู้ยืมเงินเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย
โดย พอช. คิดดอกเบีย้ เงินกูจ้ ากองค์กรชุมชน
ในอัตราร้อยละ 1 ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับ
อนุมตั จิ าก พอช. โดย พอช. บันทึกเงินอุดหนุน
ที่ได้รับจากรัฐบาลเป็นรายได้เงินอุดหนุน
ส่วนต่างดอกเบีย้ รับล่วงหน้า เมือ่ มีการอนุมตั ิ
ลูกหนี้จัดชั้น

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ำ�กว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
จัดชั้นสูญ

รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ รับรู้รายได้ตาม
เกณฑ์สดั ส่วนของเวลาโดยค�ำนึงถึงอัตรา
ผลตอบแทนทีแ่ ท้จริง ยกเว้นดอกเบี้ยเงิน
ให้กู้ที่ผิดนัดช�ำระเกิน 3 งวดติดต่อกัน
รับรู้ตามเกณฑ์เงินสด

สถาบั น พั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน (องค์ ก ารมหาชน)
ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารประมาณค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย
จะสู ญ ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ชั้ น สิ น ทรั พ ย์ แ ละ
การกันเงินส�ำรอง ส�ำหรับยอดเงินให้กู้และดอกเบี้ย
เงินให้กู้ค้างรับส่วนที่เกินมูลค่าหลักทรัพย์ที่น�ำมา
ค�้ำประกันตามระเบียบสถาบันพัฒนาองค์กรชุนชน
(องค์ ก ารมหาชน) ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ชั้ น
สินทรัพย์และการกันเงินส�ำรองพ.ศ. 2552 ดังนี้

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

99
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		 (1)
			
			
			
			
			
			
			
		
		 (2)
			
			
			
			
			
			
			
			

สิ น เชื่ อ จะบั น ทึ ก เป็ น รายได้ เ งิ น อุ ด หนุ น
ส่ ว นต่ า งดอกเบี้ ย รอรั บ รู ้ ใ นส่ ว นที่ ไ ด้ รั บ
อนุมัติสินเชื่อแล้ว และทยอยรับรู้เป็นรายได้
เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบี้ยตามสัดส่วน
การเบิกจ่ายจริงตลอดอายุของสัญญา

3.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงในราคาทุน

อาคารและอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ตรวจรับและอนุมัติให้
ใช้งานหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือชุดต�่ำกว่า 5,000.00 บาท บันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายทั้งจ�ำนวนในปีที่ได้มาและบันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์
ทุกรายการ
ค่าเสื่อมราคา ค�ำนวณจากราคาทุนของอาคาร อุปกรณ์ โดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์แต่ละประเภท ดังนี้

9
รายงานการเงิน ประจ�ำปีงบประมาณ 2557

อาคารและส่วนประกอบ
ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องตกแต่งส�ำนักงาน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสื่อสาร
และครุภัณฑ์ยานพาหนะ

อัตราร้อยละ

5
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3.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
		 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงในราคาทุน
		 หักด้วยค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม โดยจะตัดจ�ำหน่ายภายใน 5 ปี

3.8 รายได้รอการรับรู้ ประกอบด้วย
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สินทรัพย์ได้รับบริจาค บันทึกเป็นรายได้รอการรับรู้และทยอยรับรู้
เป็นรายได้คู่กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามอายุการใช้งานของ
สินทรัพย์นั้น
รายได้เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบีย้ รอรับรู้ จะบันทึกเมือ่ พอช. ได้มี
การอนุมตั สิ นิ เชือ่ แล้วและทยอยรับรูเ้ ป็นรายได้เงินอุดหนุนส่วนต่าง
ดอกเบี้ยตามสัดส่วนการเบิกจ่ายจริงตลอดอายุของสัญญา
รายได้เงินสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนจนเมือง จะบันทึก
เป็นรายได้รอการรับรูเ้ มือ่ ได้รบั เงินสนับสนุนจากธนาคารโลก และ
ทยอยรับรู้เป็นรายได้เมื่อเกิดค่าใช้จ่าย
รายได้เงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรมสมาชิกอาเซี่ยนเกี่ยวกับ
โครงการบ้านมั่นคง จะบันทึกเป็นรายได้รอการรับรู้เมื่อได้รับเงิน
สนับสนุนจากรัฐบาลญีป่ นุ่ และทยอยรับรูเ้ ป็นรายได้เมือ่ เกิดค่าใช้จา่ ย
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จังหวัดน่านมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน เป็นพื้นที่ต้นน�้ำซึ่งมีพื้นที่ป่า
ตามกฎหมายถึงร้อยละ 85 พืน้ ทีเ่ พาะปลูกและทีอ่ ยูอ่ าศัยรวมกันร้อยละ 15
ประชาชนร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การเพิม่ ขึน้ ของประชากร
ท�ำให้มีความต้องการพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้น ประกอบกับการเข้ามาของ
เกษตรกรรมเชิงเดี่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกข้าวโพด ส่งผลให้พื้นที่
การเกษตรขยายตัวเป็นอย่างมาก
การท�ำแผนชีวิตชุมชนนี้เองท�ำให้องค์กรชุมชนมองเห็นปัญหาของตนเองชัดเจน
ยิง่ ขึน้ ซึง่ พบว่า เรือ่ งทีด่ นิ ท�ำกินและความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาหลักของคนจังหวัดน่าน
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ต่อมาเมื่อมี พรบ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 องค์กรชุมชนแต่ละต�ำบลก็ได้
รวมตัวกันจดแจ้งเป็นสภาองค์กรชุมชนต�ำบล และใช้สภาองค์กรชุมชนต�ำบล
เป็นกลไกส�ำคัญในการเชือ่ มโยงชุมชนภาครัฐและทุกเครือข่ายในต�ำบลมาพูดคุย
จัดท�ำข้อมูลและวางแผนแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งเป็นการวางแผนที่มิใช่ท�ำเฉพาะ
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“น่
า
นโมเดล”
ส่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
จากระดับต�ำบลก็มีการเชื่อมโยงไปสู่ระดับจังหวัด ท�ำงานร่วมกับภาคีพัฒนาทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในระดับจังหวัด เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการต่างๆ
สถาบันการศึกษา สภาวัฒนธรรม สภาทนายความ หอการค้า สภาเกษตรกร
และภาคประชาสังคม โดยประเด็นร่วมในการท�ำงานคือ “การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมบนฐานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นน่าน”
การร่วมกันท�ำงานดังกล่าวจะใช้เรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดิน โดยการจัดท�ำข้อมูล
ที่ดินร่วมกันเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การท�ำข้อมูลบัญญัติท้องถิ่น เพื่อจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายปฏิบัติการ จ�ำนวน 34 ต�ำบล
โครงการจัดท�ำข้อบัญญัติท้องถิ่นนี้ มีเป้าหมายเพื่อปกป้องและรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยให้ยดึ ถือมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มิถนุ ายน 2541
เป็นหลัก ให้ความส�ำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่บ้าน เพื่อให้
เกิดกติกาหมู่บ้านในการอนุรกั ษ์ดแู ลทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม พัฒนา
กติการ่วมระดับหมู่บ้านไปสู่การจัดท�ำข้อบัญญัติระดับต�ำบล ซึ่งข้อบัญญัตินี้
จะต้องมีพื้นฐานความจริงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น ก็ไม่ขัดกับกฎหมายและเป็นที่ยอมรับและรับรู้ของ
ประชาชนในต�ำบล
นพ.บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน
ให้ข้อคิดเห็นว่า งานครั้งนี้เป็นโอกาสที่ทุกฝ่ายมาร่วมมือกันดูแลตนเอง และช่วย
กันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ตามสิทธิแห่งรัฐธรรมนูญอย่างเข้าใจ
และยั่งยืน
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ภาคชุมชนเหมือนทีผ่ า่ นมา แต่เป็นการประสานทุกภาคี ทัง้ ภาครัฐ ท้องที่ ท้องถิน่
และเอกชนมาท�ำงานอย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน
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นพ.คณิต ตันติศริ วิ ทิ ย์ ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดน่านบอกว่า ต้องเข้าใจร่วม
กันว่า การท�ำข้อบัญญัติท้องถิ่นในครั้งนี้ไม่ใช่การรับรองสิทธิในที่ดิน แต่เป็นการ
ร่วมไม้รว่ มมือออกกติกาเพือ่ รักษาดูแลทีด่ นิ และทรัพยากรธรรมชาติรว่ มกันให้คน
อยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน
เพื่อให้การด�ำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงได้มีการบันทึกความร่วมมือ
ระหว่างทุกภาคส่วนในจังหวัดน่านและองค์กรสนับสนุนจากส่วนกลาง เช่น
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สภาพัฒนาการเมือง มูลนิธสิ มั มาชีพ ผูแ้ ทนโครงการ
รักษ์ป่าน่าน โครงการปิดทองหลังพระ เป็นต้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือด้วย
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สาระส�ำคัญของข้อตกลงดังกล่าว ทุกภาคีจะร่วมกันสนับสนุนให้มีการจัดท�ำ
ข้อบัญญิตทิ อ้ งถิน่ ว่าด้วย “การจัดการทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม บนพื้นฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น”
การจัดท�ำข้อบัญญัติดังกล่าว จะด�ำเนินการน�ำร่องในพื้นที่ 34 ต�ำบล ซึ่งการ
ด�ำเนินงานจะเริ่มตั้งแต่ 1) การชี้แจงท�ำความเข้าใจกับประชาชนในต�ำบลให้เห็น
ความส�ำคัญของการจัดท�ำข้อบัญญัติ 2) การจัดท�ำข้อมูลด้านที่ดิน ป่า และ
ข้อมูลทุกประเภทในต�ำบลเพื่อน�ำไปสู่การวางแผน 3) ข้อมูลด้านที่ดินนั้น จะต้อง
จัดท�ำแนวเขตให้ชัดเจน 4 ประเภท คือ ขอบเขตที่อยู่อาศัย ขอบเขตที่ดินท�ำกิน
ของเขตป่าชุมชนและขอบเขตป่าอนุรักษ์

“ใน 34 ต�ำบลน�ำร่องดังกล่าว แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ 1 มี 12 ต�ำบล มีการ
จัดท�ำข้อมูลแล้ว มีการประสานความร่วมมือกับภาคีต่างๆ ในต�ำบลเป็นอย่างดี
คงเหลือเพียงการอบรมเชิงเทคนิคในการเขียนข้อบัญญัติท้องถิ่นเท่านั้น ระดับที่
2 มี 7 ต�ำบล ซึง่ มีข้อมูลบางส่วนแล้ว จะต้องมีการพัฒนาระบบข้อมูลให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น และสุดท้าย มี 15 ต�ำบล เป็นพื้นที่ใหม่ แต่มีฐานความเข้มแข็งขององค์กร
ชุมชนเป็นทุนเดิม”
ในการท�ำงานแกนน�ำทุกต�ำบลจะต้องเข้าร่วมอบรมเพื่อปฏิบัติการจริงตั้งแต่
1) การสร้างความเข้าใจร่วม 2) การส�ำรวจข้อมูล 3) การฝึกท�ำแผนที่ทำ� มือจาก
ระดับหมู่บ้านสู่ระดับต�ำบล 4) การลงจับพิกัดพื้นที่ด้วยเครื่องมือ GIS แยกแยะ
พื้นที่ท�ำกิน, ที่อยู่อาศัย, ป่าชุมชน, ป่าอนุรักษ์ 5) การวิเคราะห์ข้อมูล และ
6) การฝึกท�ำข้อบัญญัติท้องถิ่น
หัวใจส�ำคัญของโครงการนี้ คือการที่ทุกภาคส่วนมีความเห็นตรงกันในการใช้
ข้อบัญญิตท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของจังหวัดน่านให้กลับคืนมา โดยคนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน
ซึ่งงานครั้งนี้ประชาชนในพื้นที่เท่านั้นที่จะเป็นกุญแจส�ำคัญไขไปสู่ความส�ำเร็จ
นั่นคือการร่วมกันจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงาม ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ สุขภาพ การศึกษา และเศรษฐกิจ
ชุมชน ซึ่งเป็นหนทางการพัฒนาที่ทั้งคนและธรรมชาติอยู่ได้อย่างพึ่งพา
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หลังจากได้ข้อมูลแล้วก็จะน�ำไปสู่การท�ำประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อให้ข้อมูล
มีความถูกต้องมากที่สุด ก่อนที่จะน�ำไปสู่การจัดท�ำข้อบัญญัติท้องถิ่น และ
น�ำร่างข้อบัญญัตินั้นไปสู่การท�ำประชาคมอีกครั้งหนึ่ง ก่อนปรับปรุงขั้นสุดท้าย
และด�ำเนินการตามกระบวนการต่อไป
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จุดยืนสภาองค์กรชุมชนต�ำบลปลาบ่า

“ถ้าชาวบ้านไม่พร้อม ไม่ทำ� ”
นายเชิด สิงห์ค�ำฟ้อง ประธานสภาองค์กร
ชุมชนต�ำบลปลาบ่า ย้อนอดีตให้ฟังว่า
บ้านกลาง ต.ปลาบ่า ตัง้ ชุมชนมาร้อยกว่า
ปีแล้ว ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 ทางการ
ได้ประกาศเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า
เจ้าหน้าที่ก็เข้ามาขับไล่ จับกุมชาวบ้าน
เกิ ด เรื่ อ งบาดหมาง มี ป ั ญ หากั น มา
ตลอด จากนั้นจ�ำได้ว่าทางการใช้วิธี
ให้ชาวบ้านหักร้าง ถางพง ปลูกพืชตาม
แนวทางต่ อ สู ้ กั บ พรรคคอมมิ ว นิ ส ต์
ซึ่งตั้งค่ายอยู่บนภูหลวง ท�ำให้ชาวบ้าน
ต่างก็เข้าไปยึดครองผืนป่าบนภูเขาท�ำไร่
ข้าวโพดบ้าง มันส�ำปะหลังบ้าง จนกระทัง่
ค่ายคอมมิวนิสต์บนภูเขาแตกในปี 2522
ปัญ หาระหว่ างชาวบ้านกับกรมป่าไม้
ก็กลับมาปะทุอีกครั้ง

จนกระทั่งมีการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆ ในต�ำบล จ�ำนวน 22 องค์กรจด
แจ้งเป็นสภาองค์กรชุมชนต�ำบลปลาบ่าในปี 2551 ก็มกี ารเจรจากับทางการ
อย่างเป็นเรื่องเป็นราว โดยใช้มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2541
เป็นแนวทางการด�ำเนินงานร่วมกัน มีการใช้แผนที่ 1 : 4,000 จับพิกัด GPS
หาเขตแดนที่แน่นอนของแต่ละคนและห้ามไม่ให้มีการบุกรุกต่อ
เราน�ำปัญหามาพูดคุยหารือร่วมกับทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ท�ำความ
เข้าใจกับชาวบ้านถึงความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องร่วมกันแก้ปญ
ั หา และสร้างความ
ตระหนักในการรักษาผืนป่าด้วยกัน ซึ่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนที่ดินของรัฐ
กว่า 90 ครอบครัว ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเราได้ชว่ ยกันสร้างหลักคิด
ร่วมกันว่า “วิถชี วี ติ ของเราอยูใ่ นอ้อมกอดของธรรมชาติ ชีวติ อยูไ่ ม่ได้
ถ้าธรรมชาติถูกท�ำลาย” ก�ำนันเชิดย�้ำ
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หลั ก จากที่ ไ ด้ มี ก ารท� ำ แนวเขตกั น เป็ น ที่
เรียบร้อยแล้ว สภาองค์กรชุมชนก็ได้ชวนกัน
พูดคุยถึงแนวทางพัฒนา จนเกิดโครงการ
ต่างๆ ตามมามากมายเช่น การท�ำฝาย
ชะลอน�ำ้ การท�ำแนวป้องกันไฟป่า โดยมีทมี
เฝ้าระวังป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยาน และ
ที่ชาวบ้านรู้สึกภูมิใจก็คือ การส่งเสริมให้
ชาวบ้านปลูกผักปลอดสารเป็นอาชีพเสริม
และยังเป็นแนวป้องกันไฟได้อีกด้วย

ประธานสภาองค์กรชุมชนต�ำบลปลาบ่า เล่าอีกว่า ที่เราขอคืนที่ดินนี้
เป็นมติของชุมชนโดยผ่านเวทีสภาองค์กรชุมชนต�ำบลเมื่อสามปีก่อน ไม่ใช่
ค�ำสัง่ ของใคร ผมในฐานะก�ำนันคืนเป็นตัวอย่างเลย 250 ไร่ เอาไว้แค่พอท�ำกิน
ดังนัน้ ชาวบ้านทีใ่ ช้พนื้ ทีป่ ลูกข้าวโพด ปลูกมันส�ำปะหลัง ซึง่ เป็นพืชเชิงเดีย่ ว
เป็นตัวการท�ำลายป่าและมีที่ดินจ�ำนวนมาก เราก็จะขอคืนก่อน ซึ่งก็คุยกัน
หลายยก พูดคุยท�ำความเข้าใจกัน ในที่สุดเราก็คืนที่ให้ป่าจ�ำนวน 2,000 ไร่
เป็นผลส�ำเร็จ แล้วช่วยกันปลูกป่า โดยทีร่ ฐั ไม่ตอ้ งเสียงบประมาณเลยแม้แต่
บาทเดียว

“เราแบ่งพื้นที่ให้ชาวบ้านคนละสองงาน
ตลอดแนวคลอง ปลู ก ผั ก ปลอดสารพิ ษ
ส่งขาย ซึง่ แปลงผักนีน้ อกจากจะเป็นอาชีพ
เสริ ม ยั ง เป็ น แนวป้ อ งกั น ไฟป่ า ได้ ด ้ ว ย
โดยผลผลิตจากผักปลอดสาร เราก็น�ำไป
จ�ำหน่ายที่ตลาดสีเขียวของชุมชน แต่ละปี
มี ร ายได้ ต ่ อ คนประมาณสามหมื่ น บาท”
ก�ำนันบอก

“ทางการไม่ตอ้ งเข้ามาจัดการให้เรา ทุกอย่าง
เราจะเริม่ จากการท�ำความเข้าใจกับชาวบ้าน
ให้ชาวบ้านเข้มแข็ง มีความพร้อม เราจึง
ลงมือท�ำ ถ้าไม่พร้อมก็จะไม่ท�ำ เพราะ
งานจะส�ำเร็จหรือไม่อยู่ที่ความพร้อมของ
ชาวบ้าน อย่างการคืนผืนป่า เราท�ำมานานแล้ว
ไม่ต้องให้ทางการเอาค�ำสั่งมาบังคับเรา
แรกๆ เราคืนไป 200 ไร่ และช่วยกันปลูกป่า
จากนั้ น เราก็ คุ ย กั บ ชาวบ้ า นเพื่ อ คื น อี ก
2,000 ไร่ แล้วปลูกป่า”

ภาคผนวก

จากการท�ำงานร่วมกันโดยใช้สภองค์กร
ชุ ม ชนเชื่ อ มโยงชาวบ้ า นและหน่ ว ยงาน
ต่างๆ ทัง้ เจ้าหน้าทีอ่ ทุ ยาน อบต. พัฒนาการ
ฯลฯ ท� ำ ให้ เ กิ ด แนวทางความร่ ว มมื อ
ในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
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“ล่าสุดเราก�ำลังขอคืนอีก 3,000 ไร่ ลักษณะคล้ายๆ กับครั้งแรก คือ
เพื่อปลูกป่า ให้อยู่คู่กับชุมชน และเมื่อเกิดปฏิวัติ ตามด้วยการออกค�ำสั่ง
คสช. ที่ 64/2557 ทหารก็เข้ามา เพราะดินที่พวกเราอาศัยล้วนแต่เป็นเขต
อนุกรักษ์ ซึ่งประกาศทับที่ชาวบ้านตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 แต่พอทหารรู้ว่า
ที่ผ่านมาชาวบ้านพยายามช่วยกันดูแลป่าตลอดมา ทหารก็ให้ก�ำลังใจ
ในการท�ำงาน ”
ไม่เพียงแต่การขอคืนพื้นที่เพื่อปลูกป่าเท่านั้น ในต�ำบลเรามีรีสอร์ทของ
เอกชน 3 แห่ง ชาวบ้านก็เป็นผู้รื้อถอนเอง โดยเจ้าของรีสอร์ทเขาก็รู้ว่าผิด
ที่มาซื้อที่ชาวบ้านซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆ มาท�ำรีสอร์ท ประกอบกับ คสช.
ก�ำลังเอาจริง ถ้าทางการเป็นผู้รื้อ เจ้าของรีสอร์ทจะต้องเสียเงินค่ารื้อถอน
ดังนั้นทางสภาองค์กรชุมชนเข้าไปเจรจาและรื้อถอนให้โดยไม่ต้องจ่ายเงิน
เจ้าของรีสอร์ทก็ยินยอม
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ก�ำนันเชิดเล่าให้ฟังอีกว่า การท�ำงานที่มีสภาองค์กรชุมชนเป็นกลไกส�ำคัญตั้งอยู่
บนความเข้าใจของชาวบ้าน บวกกับภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น ถ้าชาวบ้าน
เข้มแข็ง กฏหมายก็ไม่มีความจ�ำเป็น ดังนั้นเราจึงน�ำเอาความเชื่อเกี่ยวกับ
ดอนปูต่ าเข้ามาท�ำงานด้วย ซึง่ การประชุมของสภาไม่ได้มที ปี่ ระจ�ำ เราจัดประชุม
สัญจรไปตามพื้นที่ที่มีปัญหา เพื่อจะได้เห็นของจริงและตัดสินใจหรือมีมติได้
ถูกต้อง

10
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ตอนนีม้ หี น่วยงานต่างๆ เข้ามาประสานเพือ่ ท�ำงานร่วมกันมากขึน้ เช่น การส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน องค์กรปิดทองหลังพระที่เข้ามาส่งเสริมเรื่อง
การเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น เนื่องจากทั้งการท่องเที่ยวและปลูกผักอินทรีย์เป็น
โอกาสและสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของชุมชน แต่อย่างไรก็ดี ก�ำนันเชิด
บอกว่า แม้ว่าชาวบ้านจะมีความพร้อม แต่ก็มีปัญหาอุปสรรคที่ยังแก้ไม่เสร็จ
เช่น ปัญหาแหล่งน�้ำ ทุกวันนี้ชาวบ้านท�ำฝายกั้นน�้ำตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
ซึ่งก็ช่วยได้ระดับหนึ่ง แต่ในยามหน้าฝนซึ่งมีปริมาณน�้ำมาก การจัดการน�ำ้ ต้อง
จัดท�ำเป็นระบบโดยการท�ำอ่างเก็บน�้ำขนาดเล็กเป็นจุดๆ ซึ่งต้องใช้งบประมาณ
พอสมควร ขณะนี้ก�ำลังผลักดันโครงการนี้อยู่
อีกโครงการหนึง่ ทีม่ กี ารพูดคุยกันในสภาองค์กรชุมชนก็คอื การส่งเสริมอาชีพการ
เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม แต่เรื่องนี้ต้องมีความรอบคอบ ท�ำให้เกิดความ
สมดุลระหว่างการรักษาป่ากับการเลี้ยงสัตว์ต้องเข้ากันได้ ผมยังยืนยันตลอดว่า
“ถ้าชาวบ้านไม่พร้อม เราไม่ท�ำ”
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กองทุน
สวัสดิการชุมชน

เทศบาลต�ำบล
เศรษฐกิจในวันนี้ เรียกได้ว่าอยู่ใน
ช่วงที่ประชาชนคนเดินดินอยู่ในภาวะ
ล�ำบากเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในภาคใต้ซึ่งเศรษฐกิจหลักขึ้นอยู่
กั บ ยางพารา เมื่ อ ราคายางพารา
ตกต�่ำ ชาวสวนยางจึงต้องหันไปพึ่ง
เงินนอกระบบกันจ�ำนวนมาก อย่าง
ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งปัญหานี้
มีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ
และยังไม่มีหน่วยงานไหนเอื้อมมือมา
ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้ แต่ที่เทศบาลต�ำบลพนม
จ.สุราษฎร์ธานี ธนาคารและกองทุน
สวัสดิการชุมชน ซึง่ เป็นองค์กรของ
ชาวบ้าน สามารถเข้ามาช่วยเหลือ
สมาชิกทีเ่ ป็นหนีน้ อกระบบได้อย่างน่า
สนใจยิ่ง

นอกระบบ

นายวั ช ริ น ทร์ รั ต นพั น ธ์ ประธานธนาคารและกองทุ น
สวัสดิการชุมชนเทศบาลต�ำบลพนม เล่าให้ฟังว่า เดิมที
ทุกหมู่บ้านก็มีองค์กรการเงินของหมู่บ้านอยู่แล้ว แต่ด้วย
ขาดประสบการณ์ ท�ำให้สมาชิกขาดความเชื่อมั่นและหยุด
ด�ำเนินการไปในที่สุด คงเหลือเฉพาะหมู่ที่ 5 บ้านนางยวน
ที่ยังคงด�ำเนินการต่อไปได้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ได้เข้ามาสนับสนุนส่งเสริม
เรือ่ งการจัดตัง้ กองทุนสวัสดิการชุมชน ซึง่ เราเห็นว่าเป็นเรือ่ ง
ทีด่ ี จึงรวมตัวกันจัดตัง้ กองทุน โดยน�ำประสบการณ์ในอดีต
มาเป็นบทเรียน มีการปรับระบบคิดในการช่วยเหลือเกือ้ กูล
กันเอง เน้นวินยั ทางการเงินและระบบการบริหารจัดการทีด่ ี
ท�ำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่สมาชิกจับต้องได้
นายวัชรินทร์ เล่าอีกว่า ในการท�ำงานเราใช้แนวคิดอุดมการณ์
“ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี” เป็นแนวคิดหลัก
ในการท�ำงาน เริ่มจากเข้าไปฟื้นฟูกลุ่มองค์กรเดิมในแต่ละ
หมู่บ้านให้เข้มแข็ง และให้กลุ่มระดับหมู่บ้าน บริหารดูแล
น�ำเงินสมทบปีละ 365 บาทต่อคน ของสมาชิกน�ำส่งเข้า
กองทุนระดับต�ำบล ท�ำให้เงินสมทบของสมาชิกเข้าสูก่ องทุน
กลางได้อย่างเป็นระบบ
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พนม
กับการแก้หนี้

ในการจัดการเราแบ่งเงินเป็น 3 ส่วน คือ บริหาร 20% กู้ยืม
30% และจัดสวัสดิการ 50% ซึ่งส่วนสวัสดิการที่จัดให้กับ
สมาชิกก็ไม่ต่างจากกองทุนสวัสดิการต�ำบลทั่วประเทศ คือ
ไม่วา่ จะเกิด แก่ เจ็บ ตาย จะได้รบั สวัสดิการทัง้ หมด แต่ของ
เรามีสวัสดิการพิเศษก็คือ คนพิการทุกคนในต�ำบล บัดนี้
มีอยู่ 68 คน เราจะดูแลจ่ายเงินสมทบให้ คนพิการจึงเป็น
สมาชิกกองทุนและได้รับสวัสดิการเช่นเดียวกับสมาชิก
คนอื่นๆ
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ประธานธนาคารฯ เล่าอีกว่า การด�ำเนินงานของกองทุน
ยังได้มีการบูรณาการกับระบบต่างๆ ในต�ำบล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งความคิดนี้เกิดขึ้น
เพราะคราใดที่เกิดน�้ำท่วม น�้ำจะไหลหลากเร็วและรุนแรง
ทั้งนี้เพราะป่าไม้ถูกท�ำลาย เราจึงคิดว่า เราจะน�ำกองทุน
สวัสดิการชุมชน ท�ำงานร่วมกับธนาคารต้นไม้ ซีง่ มีอยูห่ ลาย
ธนาคารในต�ำบล โดยมีหลักว่า ชาวบ้านที่ปลูกต้นไม้
โดยเน้นพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางนา ตะเคียนทอง พะยอม
ฯลฯ สามารถน� ำ มาออมหรื อ สมทบเข้ า กองทุ น ได้
ซึ่งตอนนี้มีชาวบ้านที่ปลูกต้นไม้เข้าร่วมโครงการแล้ว
274 ราย จ�ำนวน 6,030 ต้น โดยตีมูลค่าต้นไม้จาก
เส้นรอบวง 1 เซนติเมตร เท่ากับเงินออม 20 บาท
คิดเป็นเงิน 3.6 ล้านบาท

แนวคิด ปรัชญาของกองทุนสวัสดิการชุมชนบนฐานของ
การช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชน ในขณะนี้กองทุน
สวัสดิการมีเงินสมทบจาก สมาชิก 365 บาท/ปี/คน จาการ
สมทบจากรัฐบาลเท่ากับที่สมาชิกสมทบ จากการสมทบ
ของเทศบาลต�ำบลซึ่งตั้งงบประมาณให้ทุกปีทั้งหมด 5.5
ล้านบาท และมาจากการน�ำต้นไม้มาฝากมูลค่าอีก 3.6
ล้านบาท ท�ำให้กองทุนมีสมาชิกถึง 98% ของประชาชน
ทั้งต�ำบล ประมาณ 5,000 คน มีการจ่ายสวัสดิการให้กับ
สมาชิกได้อย่างครอบคลุมตั้งแต่เกิดจนตาย
กรรมการผู้จัดการเล่าอีกว่า ในปี 2557 เป็นต้นมา กองทุน
สวัสดิการได้มีการปรับตัวครั้งส�ำคัญ เนื่องจากราคายาง
ตกต�่ำ ประชาชนขาดเงินหมุนเวียน ท�ำให้ต้องอาศัยเงินกู้
นอกระบบ ทีน่ ายทุนจากในเมืองสุราษฎร์ธานีน�ำมาปล่อยกู้
ร้อยละ 10 - 20 ต่อเดือน สถานการณ์เช่นนี้ทำ� ให้กองทุน
ปรึกษาหารือกันถึงการยื่นมือเข้าไปแก้วิกฤตทางเศรษฐกิจ
ให้ กั บ สมาชิ ก โดยมี แ นวคิ ด 2 ทางคื อ การปลดหนี้
นอกระบบให้กับสมาชิกและท�ำให้สมาชิกมีงานท�ำเพิ่มขึ้น
โดยกองทุนได้ไปขอใช้สินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นเงิน
3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 บาท ต่อปี รวมกับเงิน

ตาเสริม จิตจิ๋ว อายุ 85 ปี เล่าให้ฟังว่า ตามีต้นไม้ยางนา
ที่บ้าน 12 ต้น แต่ละต้นใหญ่ขนาดสองคนโอบ ตาไม่มีเงิน
ก็เอาต้นไม้ทั้ง 12 ต้นมาฝากไว้ที่กองทุน ตาก็เป็นสมาชิก
กองทุนได้เหมือนคนอื่น
นายเจริญศักดิ์ ทองญวน กรรมการผู้จัดการธนาคารและ
กองทุนสวัสดิการเทศบาลต�ำบลพนม เล่าว่า นับตั้งแต่มี
กองทุนสวัสดิการมาในปี 2551 ได้มีการด�ำเนินงานตาม
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กิจการดังกล่าวของธนาคารและกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลต�ำบลพนม จึงเป็นรูปแบบการรวมตัวของชุมชน
ที่ไม่เพียงให้บริการพื้นฐานด้านสวัสดิการให้กับสมาชิก
ได้อย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้น แต่ยังได้เชื่อมโยงบูรณาการ
ท�ำงานทีส่ อดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของสมาชิกได้อย่าง
เป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเชื่อมโยงไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อม
ให้เป็นจริงและสอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่นได้อีกด้วย
ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกองทุนที่ตั้งขึ้นมาบนฐาน
ของความเอื้อเฝื้อซึ่งกันและกัน ระหว่างคนกับคน คนกับ
สังคม และคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองทุนอีก 3.4 ล้านบาท รวมเป็น 6.4 ล้านบาท ปล่อยให้
สมาชิกกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 บาทต่อปี เพื่อน�ำ
ไปปลดนี้นอกระบบแล้วมาผ่อนช�ำระกับกองทุนเป็นรายวัน
รายสัปดาห์ หรือรายเดือน แล้วแต่ความสะดวกของสมาชิก
พร้อมทั้งปรับสถานะกองทุนเป็น “ธนาคารและกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลต�ำบลพนม” ซึ่งดอกเบี้ยส่วนต่าง
เอาไปจัดสรรกลับเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกกองทุน
นายเจริญศักดิ์ เล่าอีกว่า ในการบริหารจัดการเราจะให้
สมาชิกที่กู้เงิน รวมตัวกันเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5 - 6 คน
ตามที่สมาชิกสะดวก ให้ทุกคนจ่ายเงินกับหัวหน้ากลุ่มแล้ว
ให้หัวหน้ากลุ่มส่งให้กับธนาคารต่อไป ซึ่งการท�ำงานแบบนี้
ท�ำให้ธนาคารชุมชนบริหารหนี้สินได้เป็นอย่างดี
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นางกิ้มดวง ชูแก้ว หัวหน้ากลุ่มมีสมาชิกซึ่งเป็นลูกหนี้
ธนาคาร 6 คน เล่าให้ฟังว่า เดิมทุกคนในกลุ่มต้องจ่าย
หนี้ ใ ห้ กั บ นายทุ น นอกระบบ รวมกั น ประมาณวั น ละ
2,500 บาท แต่พอเข้าธนาคารก็เอาเงินที่กู้จากธนาคารไป
จ่ายหนี้นอกระบบ แล้วจ่ายหนี้ให้กับธนาคารแทนรวมทั้ง
6 คน เหลือเพียงวันละ 125 บาทเท่านั้น โดยทุกคนจะน�ำ
หนี้ที่ต้องจ่ายให้ธนาคารมาส่งให้ทุกเช้า แล้วตนจะโอน
เงินของทุกคนไปให้ธนาคารวันละ 125 บาท ทุกวัน ท�ำให้
ลดภาระไปได้อย่างมาก

เดิมทุกคนในกลุ่มต้องจ่ายหนี้
ให้กับนายทุนนอกระบบ รวมกัน
ประมาณวันละ 2,500 บาท
แต่พอเข้าธนาคารก็เอาเงินที่กู้
จากธนาคารไปจ่ายหนี้นอกระบบ
แล้วจ่ายหนี้ให้กับธนาคารแทน
รวมทั้ง 6 คน เหลือเพียงวันละ
125 บาทเท่านั้น โดยทุกคนจะน�ำหนี้
ที่ต้องจ่ายให้ธนาคารมาส่งให้
ทุกเช้า แล้วตนจะโอนเงินของทุกคน
ไปให้ธนาคารวันละ 125 บาท ทุกวัน
ท�ำให้ลดภาระไปได้อย่างมาก

กรรมการผู้จัดการธนาคารเล่าอีกว่า เงินที่ธนาคารมีอยู่ไม่
เพียงพอกับความต้องการของสมาชิก เพราะเกือบทุกคน
เป็นหนี้กันทั่วหน้า เราท�ำได้ก็เพียงบรรเทาเท่านั้น เรื่องนี้
รัฐควรจะเข้ามาดูแลประชาชนอีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม
ธนาคารเห็นว่า การส่งเสริมให้สมาชิกมีงานท�ำเพื่อให้เงิน
หมุนเวียนในต�ำบลเป็นเรื่องจ�ำเป็น จึงได้สนับสนุนสินเชื่อ
อาชีพขึ้นมา ซึ่งขณะนี้ได้สนับสนุนให้มีการเลี้ยงไก่บ้าน
ซึ่งเป็นที่นิยมบริโภคกันแล้วหลายราย
“ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือ ต้นไม้ เราท�ำได้เพียงรับฝาก
เท่านัน้ แต่ลกู ค้าหรือสมาชิกทีฝ่ ากต้นไม้ยงั ไม่อาจกูเ้ งินจาก
เราได้ ถึงแม้ว่าเราจะก�ำหนดอัตราไว้ว่าต้นไม้มีเส้นรอบวง
1 เซนติเมตร กู้ได้ 100 บาทก็ตาม ด้วยเหตุผลหลายอย่าง
คือ เงินกองทุนไม่เพียงพอ และเรื่องนี้ต้องท�ำเป็นโครงการ
สินเชื่อระยะยาวประมาณ 15 ปี ซึ่งต้องคิดค้นกันต่อไป
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แผ่นดินไหวเขย่าคน

ดอยช้าง-ดอยวาวี                                                                                 
ลุกขึ้นมาแก้ปัญหาและพัฒนาดอยอย่างยั่งยืน
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เหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริกเตอร์ทจี่ งั หวัดเชียงราย
เมือ่ ต้นเดือนพฤษภาคมทีผ่ า่ นมา ถือว่าเป็นการเกิดแผ่นดินไหว
ระดับสูงสุดของประเทศไทยเท่าที่มีการบันทึกมา นอกจาก
ความเสียหายของบ้านเรือน วัดวาอาราม สิ่งปลูกสร้าง
ต่างๆ ในเขตอ�ำเภอเมือง อ.พาน และ อ.แม่ลาว ซึ่งเป็น
จุดศูนย์กลางของการเกิดแผ่นดินไหวแล้ว บนดอยวาวีและ
ดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ก็ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์นี้ไม่น้อยเช่นกัน โดยมีบ้านเรือนเสียหายจ�ำนวน
173 หลัง ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการซ่อมแซม
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แต่สงิ่ ทีส่ ำ� คัญยิง่ ไปกว่านัน้ ก็คอื เหตุการณ์แผ่นดินไหวในครัง้ นีไ้ ด้ปลุกผูค้ นหลาย
เผ่าพันธุใ์ ห้ลกุ ขึน้ มาส�ำรวจปัญหาทัง้ หมดทีม่ อี ยู่ เช่น การขยายพืน้ ทีท่ �ำกินเข้าไป
ในเขตป่า ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ทั้งขยะ น�้ำเสีย ผลกระทบจากการท่องเที่ยว
รวมทั้งการเฝ้าระวังภัยพิบัติ เพื่อน�ำไปสู่การวางแผนแก้ไขและพัฒนาดอยให้
เจริญยั่งยืนและมั่นคง

ต�ำบลวาวี อ�ำเภอแม่สรวย

อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ
80 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 395 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นภูเขาสูงชันสลับกับป่าดงดิบ และมีพนื้ ทีร่ าบบางส่วน มีจ�ำนวน 25 หมูบ่ า้ น
และ 34 กลุ่มบ้าน ประชากรรวมทั้งหมดประมาณ 65,000 คน ประกอบด้วย
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ชนเผ่าต่างๆ 8 ชนเผ่า คือ อาข่า, ลีซ,ู ลาหู,่ กะเหรีย่ ง, เย้า,ไทใหญ่, จีนฮ่อ และคน
เมืองชาวลาหูถ่ อื ว่าเป็นคนกลุม่ แรกทีข่ นึ้ มาอยูบ่ นดอยวาวี หลักฐานทางราชการ
ระบุว่า พบหมู่บ้านแห่งแรกในปี 2460 เรียกว่าบ้าน ”หวะวี” หรือวาวี ภาษาลาหู่
แปลว่า “ป่าของหนู” หรือป่าทีม่ หี นูอยูช่ กุ ชุม แต่ชาวบ้านบอกว่า พวกเขาอยูม่ า
นานกว่านั้น คือประมาณ 120 ปี เพราะมีต้นขนุนที่บรรพบุรุษของพวกเขาปลูก
เอาไว้เป็นหลักฐานยืนยัน ซึ่งปัจจุบันขนุนต้นนี้ก็ยังมีอยู่
ชาวต�ำบลวาวีสว่ นใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ปลูกชา, กาแฟ, ข้าวโพด,
ข้าว, ลิ้นจี่, ล�ำไย, มะคาดีเมีย, พลับ ฯลฯ สินค้าเกษตรที่มีชื่อเสียง คือ ชาจาก
ดอยวาวี ซึ่งมี 8 หมู่บ้านที่ปลูก และกาแฟจากดอยช้าง มี 4 หมู่บ้าน นอกนั้น
ปลูกพืชเกษตรอืน่ ๆ ส่วนปัญหาทีส่ ำ� คัญของชาววาวีกค็ อื ความไม่มนั่ คงในทีด่ นิ
เพราะพื้นที่ที่ชาวบ้านอยู่อาศัยและท�ำกินทั้งหมดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่
ลาวฝั่งซ้าย ป่าสงวนฯ จอมทอง และป่าสงวนฯ แม่กก
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เหล่านี้มาจัดท�ำผังต�ำบล และจัดท�ำระเบียบที่อยู่อาศัย
เช่น ออกข้อบัญญัติควบคุมสิ่งปลูกสร้าง แหล่งท่องเที่ยว
ไม่ให้มผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม นอกจากนีจ้ ะน�ำข้อมูลเรือ่ ง
ที่ดินมารับรองสิทธิ์ของชาวบ้านว่าใครครอบครองที่ดิน
ตรงไหน พื้นที่เท่าไหร่ ทิศข้างเคียงจรดใคร เพื่อป้องกัน
ความขัดแย้งเรื่องที่ดินทับซ้อนกัน รวมทั้งยังสามารถน�ำ
ข้อมูลเรื่องการปลูกพืชต่างๆ เช่น ปลูกชาทั้งต� ำบลกี่ไร่
กาแฟกี่ไร่ มาวางแผนเพื่อส่งเสริมการผลิตและการตลาด
ของชาวบ้านได้
“หลังจากแผ่นดินไหว ชาวบ้านรู้สึกตื่นตัวขึ้นมา เหมือน
ถูกเขย่า เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เราได้ช่วยกันปลูก
ต้นไม้ไปแล้วกว่า 5,000 ต้น เพื่อฟื้นฟูป่า และให้รากของ
ต้ น ไม้ ยึ ด พื้ น ดิ น ป้ อ งกั น ดิ น ถล่ ม จากแผ่ น ดิ น ไหวหรื อ
เมื่อเกิดฝนตกหนัก ส่วนระยะยาวเราจะต้องมีกฎระเบียบ
ในการจัดการทีด่ นิ ป่าไม้ แหล่งน�ำ้ และทีอ่ ยูอ่ าศัย โดยเชิญ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ป่าไม้มาร่วม เพือ่ ให้วาวีเป็นเมือง
ที่อยู่บนดอยอย่างเหมาะสมและมีการพัฒนาที่จะน�ำไปสู่
ความยั่งยืน” นายก อบต.วาวีกล่าว

หลั ง เหตุ ก ารณ์ แ ผ่ น ดิ น ไหวเมื่ อ วั น ที่ 5 พฤษภาคม
2557 ที่ผ่านมา นอกจากจะมีหลายหน่วย งานทั้งภาค
รั ฐ และเอกชนที่ เ ข้ า มาให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ ช าวบ้ า น
ในต�ำบลต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายแล้ว
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงาน
หนึง่ ทีเ่ ข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนให้ชาวบ้านในต�ำบลวา
วีได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา เช่น การซ่อมแซมบ้านจ�ำนวน
173 หลัง โดยมีสล่าหรือช่างชาวบ้าน และเครือข่ายจัดการ
ภั ย พิ บั ติ ภ าคประชาชนจั ง หวั ด เชี ย งรายร่ ว มสนั บ สนุ น
ทั้ ง ก� ำ ลั ง คนและการระดมสมอง ซึ่ ง ในขณะนี้ ไ ด้ เ ริ่ ม
ซ่อมแซมบ้านเสร็จไปแล้วจ�ำนวน 9 หลัง ส่วนที่เหลืออยู่
ในระหว่างการด�ำเนินการ

การพัฒนาหลังแผ่นดินไหวในครั้งนี้ ได้น�ำไปสู่มิติใหม่ของ
การพัฒนาอย่างน้อยสองประการคือ ประการแรกไม่เพียง
มุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การช่วยซ่อมสร้างบ้านแล้ว
จากไป แต่ให้ความส�ำคัญกับการร่วมกันวางแผนเพื่อหา
แนวทางป้องกันภัยพิบตั อิ นั เป็นการแก้ปญ
ั หาทีย่ งั่ ยืน โดยใช้
ข้อมูล ทั้งการตั้งถิ่นฐาน การอยู่อาศัย การประกอบอาชีพ
ฯลฯ เป็นเครื่องมือในการวางแผน

ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวนั้น สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุ ม ชนได้ ร ่ ว มกั บ อบต.วาวี จั ด ประชุ ม เพื่ อ วางแผนงาน
ในการแก้ไขปัญหา โดยการส�ำรวจข้อมูลก่อนจ�ำนวน 10
หมู่บ้าน โดยแต่ละหมู่บ้านจะต้องส่งตัวแทนมาร่วมส�ำรวจ
ข้อมูลครัวเรือน เช่น จ�ำนวนสมาชิก พืชที่ปลูก ขนาดที่ดิน
ทิศทีด่ นิ ข้างเคียง ฯลฯ และจัดท�ำแผนทีห่ มูบ่ า้ น แนวเขตป่า
โดยมี เ จ้ า หน้ า ที่ ส ถาบั น ฯ และเจ้ า หน้ า ที่ คทช. ซึ่ ง มี
ประสบการณ์ในการส�ำรวจข้อมูลและจัดท�ำแผนที่ต�ำบล
มาร่วมส�ำรวจ และฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ GPS. จับพิกัด
ต�ำแหน่งสถานที่และแปลงที่ดิน เพื่อให้ชาวบ้านน�ำข้อมูล
ไปใช้ในการจัดท�ำผังต�ำบล ท�ำแผนพัฒนา หรือแก้ไขปัญหา
โดยชุมชนท้องถิ่นต่อไป

และประการส�ำ คัญ การพัฒ นานี้ใ ห้ ค วามส�ำคัญ กับ การ
มีสว่ นร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ทัง้ หน่วยงานในท้องถิน่
(อบต.) สภาองค์กรชุมชนในจังหวัดเชียงราย หน่วยงาน
สนับสนุนอย่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน โดยมีผเู้ ดือดร้อน
เป็นก�ำลังส�ำคัญในการแก้ปัญหาและร่วมพัฒนาไปด้วย
กัน แนวทางเช่นนีจ้ ะเป็นบทเรียนอย่างส�ำคัญในการใช้เป็น
แนวทางรับมือและป้องกันภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในทุกรูปแบบ
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จัดการเศรษฐกิจและทุน

โดยชุมชนที่

เขาเขน

จากข้อมูลพบว่าต�ำบลเขาเขนในอดีต ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรโดยการ
ปลูกพืชเพื่อกิน ระบบเศรษฐกิจของต�ำบลก็ไม่มีอะไรซับซ้อน แต่เมื่อ
ประมาณ 20 ปีทผ
ี่ า่ นมาเมือ่ รัฐส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกปาล์มนำ�้ มัน อ�ำเภอ
ปลายพระยาทั้งอ�ำเภอก็กลายเป็นพื้นที่เป้าหมายของการส่งเสริมให้ปลูก
ปาล์ม มีนายทุนต่างชาติเข้ามาเช่าทีด่ นิ ปลูกปาล์ม ในขณะทีช่ าวบ้านซึง่ ปลูกพืช
ท�ำนา ท�ำสวนแบบเดิมก็หนั มาปลูกปาล์มน�ำ้ มันกันหมดสิน้ เนือ่ งจากสามารถ
ท�ำรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างเป็นกอบเป็นก�ำ จนปัจจุบันกล่าวได้ว่า
ประชากรร้อยละ 80 มีอาชีพปลูกปาล์มน�ำ้ มัน เศรษฐกิจส่วนใหญ่ขนึ้ อยูก่ บั
ปาล์มน�้ำมัน เมื่อเป็นเช่นนี้ระบบเศรษฐกิจของเขาเขนจึงค่อยๆ หลุดจาก
มือคนเขาเขนมากขึ้น มีนายทุนเข้ามาลงทุนในธุรกิจอันเกี่ยวกับปาล์มไม่ว่า
จะเป็น การปลูก (บางส่วน) ลานเท การค้าปุ๋ย เป็นต้น
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ที่ส�ำคัญก็คือ ชาวบบ้านเริ่มเป็นหนี้เป็นสิน เพราะในการปลูกปาล์มต้องลงทุน
ซื้อปุ๋ย พันธุ์ ค่าจ้างในการท�ำ ฯลฯ จึงฉุกคิดว่าต้องท�ำอะไรบางอย่างเพื่อให้
หลุดพ้นจากการเป็นหนี้เป็นสินให้ได้
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันเพื่อหาหนทางในการเป็นผู้กำ� หนด
เศรษฐกิจและทุนโดยชาวบ้านเอง ซึ่งจากข้อมูลพบว่า ชาวเขาเขนมีทุนอยู่ในมือ
จ�ำนวนมาก ประการแรก มีการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์นิคมปลายพระยาจ�ำกัด
เพื่อส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจชุมชนของชาวบ้านอยู่แล้ว นอกจากนี้ต�ำบลเขาเขน
ยังมีลานเทที่เป็นของเอกชนและลานเทของชุมชนอยู่ทุกหมู่บ้าน มีเงินออม
จากกลุ่มออมทรัพย์ทุกหมู่บ้านจ�ำนวนเงิน 18 ล้านบาท มีเงินทุนของสหกรณ์
นิคมปลายพระยา 28.7 ล้านบาท และมีเงินกองทุนสวัสดิการต�ำบลอีก 1.3 ล้านบาท
เงินรวมกันประมาณ 60 ล้านบาท นี่น่าจะเป็นทุนส�ำคัญของคนทั้งต�ำบลได้
หากมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
เทพพิทักษ์เล่าต่อไปว่า พอเราเห็นทุนว่ามีจ�ำนวนมาก สิ่งที่พวกเราชาวบ้าน
ร่วมกันคิดต่อไปก็คือ จะท�ำอย่างไรจึงจะน�ำทุนดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์
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ต่อชาวบ้านโดยที่ไม่ต้องพึ่งทุนจาก
ภายนอก เราก็ ม าคิ ด ถึ ง ระบบการ
จัดการ ซึ่งเรื่องนี้ชาวบ้านไม่ค่อยถนัด
จึ ง ได้ ท� ำ การเพิ่ ม ศั ก ยภาพแกนน� ำ
ศึกษาดูงานให้ความรูร้ ะบบการบริหาร
จัดการตลอดจนการใส่ระบบคิดในการ
ท�ำงานแบบจิตอาสาเพือ่ สังคม เรือ่ งนี้
เราให้ความส�ำคัญมาก
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จากนั้นก็ให้ทุกกลุ่มในต�ำบลมาท�ำงานร่วมกัน ทั้งก�ำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนต�ำบล กรรมการหมู่บ้าน
กลุม่ องค์กรทุกกลุม่ ใช้ชอื่ ว่า “สภาเครือข่ายพัฒนาชุมชน
ต� ำ บลเขาเขน” ให้ มี ส ภาองค์ ก รชุ ม ชนต� ำ บลเขาเขน
เป็นผูเ้ ชือ่ มโยงพูดคุยวางแผน จนเกิดแนวทางในการท�ำงาน
หลายประการ ประการแรก คือ การเชื่อมโยงกองทุนต่างๆ
ทุกกลุ่ม ซึ่งมีเงินรวมกันประมาณ 60 ล้านบาท ให้เกิดการ
บู ร ณาการหนุ น เสริ ม คนในชุ ม ชนโดยมี ก ารบริ ห ารของ
สหกรณ์นิคมปลายพระยาจ�ำกัดเป็นแม่ข่าย
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ธนาคารข้าวสาร โรงงานน�้ำดื่มและตั้งปั้มน�้ำมันชุมชนขึ้น
มาบริการชุมชน
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ถัดมาคือ การบริหารเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับปาล์มไม่ว่าจะ
เป็นโรงปุ๋ย ลานเท และอื่นๆ เข้าด้วยกันซึ่งเท่ากับว่าระบบ
เศรษฐกิจชุมชนเขาเขน ร้อยละ 80 อยู่ภายใต้การบริหาร
ขององค์กรชุมชน

ที่ขาดไม่ได้ก็คือการดูแลความมั่นคงในชีวิตของคนเขาเขน
ผ่านทาง “สวัสดิการ” ซึ่งโดยปกติต�ำบลเขาเขน มีกองทุน
สวัสดิการชุมชน ซึง่ เกิดจากการสมทบของสมาชิก (ชาวบ้าน)
และรัฐบาลผ่านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนในอัตรา 365
บาท/คน/ปี ปัจจุบันมีเงินกองทุนประมาณ 1.3 ล้านบาท
น�ำไปจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นการ
ดูแลด้านสวัสดิการให้ชมุ ชนโดยชุมชนเอง “เป็นการให้อย่าง
มีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี”

ประเด็นนี้สำ� คัญมากและเป็นจุดเปลี่ยน
ของคนในต�ำบล คือเราน�ำเอาระบบ
เศรษฐกิจหลักของต�ำบลมาจัดการเอง
โดยใช้สหกรณ์นิคมปลายพระยาจ�ำกัด
ซึ่งมีสถานะเป็นสหกรณ์เป็นกลไกหลัก
ท�ำให้ชาวบ้านเกิดความเชื่อถือ
และท�ำให้งานลุล่วงไปได้

ครั้ ง พอมี ก ารบู ร ณาการ ระบบเศรษฐกิ จ และทุ น ชุ ม ชน
ตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น ผลก�ำไรส่วนหนึ่งก็จะน�ำไป
สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชน ท�ำให้กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนมีเงินมากพอที่จะน�ำไปจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกได้
อย่างทั่วถึงอีกด้วย
ทุกวันนี้เขาเขนมีระบบเศรษฐกิจและระบบเงินทุนที่จัดการ
โดยชาวบ้านเอง โดยมีสหกรณ์นิคมปลายพระยา จ�ำกัด
มีสภาเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสภาองค์กรชุมชนต�ำบล
เขาเขนเป็นกลไกลส�ำคัญในการเชื่อมโยงบริหารจัดการ
มีกระบวนการในการยกระดับทางความคิดของแกนน�ำ
ชุมชนที่เข้าไปท�ำงานเพื่อรับใช้คนในพื้นที่

นอกจากการจัดการเศรษฐกิจชุมชนอันเกีย่ วกับปาล์มน�ำ้ มัน
ซึ่งเป็นเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของต�ำบลแล้ว ในต�ำบลเขาเขน
ยังมีชาวบ้านส่วนหนึ่งมีอาชีพปลูกยางพารา ก็ได้ร่วมกับ
สหกรณ์ยาง จ�ำกัด ส่งเสริมและบริหารการจัดการยางพารา
ทั้งระบบเช่นเดียวกัน

การท�ำงานอย่างเป็นระบบเริ่มต้นจากศักยภาพและความ
พร้อมของคนในชุมชนโดยมีข้อมูลข้อเท็จจริงและความ
ต้องการของคนในชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนเช่นนี้ จึงท�ำให้
เขาเขนในวันนีส้ ามารถก้าวไปสูก่ ารพึง่ ตนเองด้านเศรษฐกิจ
และทุนชุมชน ได้เป็นกรณีศกึ ษาทีน่ า่ สนใจให้แก่ชมุ ชนต่างๆ
ในการสู้กับระบบทุนภายนอกได้อย่างน่าสนใจ

ประการสุดท้ายก็คือ พอคนทั้งต�ำบลปลูกปาล์ม แต่ไม่ได้
กินปาล์มก็ตอ้ งจัดการเรือ่ งอาหารการกินประจ�ำวันให้อยูใ่ น
มือของชุมชน ก็ได้มีการคิดถึงเรื่องเหล่านี้ จึงได้บูรณาการ
ทุนชุมชนไปสู่การตั้งร้านค้าชุมชนเกิดขึ้นทุกหมู่บ้าน จัดตั้ง
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