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2.1 การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนแออัดและ

 ผู้มีรายได้น้อย

 2.1.1 การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

 2.1.2 การพฒันาความมัน่คงทีอ่ยูอ่าศยัคนจน

  ในชุมชนแออัด “โครงการบ้านมั่นคง”

  � โครงการที่อยู่อาศัยชุมชนริมแม่น�้า 

   เจ้าพระยา

  � โครงการปทุมธานีโมเดล

  � การพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัอย่างเป็นระบบ 

   ทั้งเมือง

  � การส่งเสริมการจัดท�าแผนพัฒนา 

   ที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด 

  � การสนับสนุนการพัฒนากลไก

   การท�างานและพัฒนาศักยภาพ

   ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี

 2.1.3 โครงการบ้านพอเพียงชนบท

 2.1.4 การพฒันาคณุภาพชวิีตกลุม่คนไร้บ้าน

 2.1.5 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว  

  กรณีไฟไหม้ ไล่รื้อ

 2.1.6 โครงการบ้านม่ันคงชนบทเพือ่ผูย้ากจน 

  และด้อยโอกาสในสังคม

2.2 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

2.3 การพัฒนาสวัสดิการชุมชน

ภาคผนวก

� จากคลองลาดพร้าวถงึ  

 เจ้าพระยา...และปทุมธานีโมเดล

 ต้นแบบการพัฒนาและแก้ปัญหา

 ที่อยู่อาศัยชุมชนริมน�้า

� สร้างบ้านมั่นคง สร้างชีวิตใหม่   

 ในที่ดิน ส.ป.ก.

� สืบทอดแนวคิด 

 "อ.ป๋วย  อึ๊งภากรณ์" 

 จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน

 สู่การจัดสวัสดิการชุมชน

� กินข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา  

 เที่ยวกู่กาสิงห์ ชมผ้าไหมสุรินท์   

 เยือนถิ่นภูเขาไฟ
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สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมัน่คงของมนษุย์	โดยสถาบนัพฒันา 

องค์กรชุมชน	 (องค์การมหาชน)	 หรือ	

พอช.	 ได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาที่อยู ่

อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้น้อยท้ังในเมือง 

และชนบท	 โดยบูรณาการการท�างาน 

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ 

และเอกชน	 ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาสามารถ 

แก้ไขปัญหาทีอ่ยูอ่าศยัให้แก่ผูม้รีายได้น้อย 

มากกว่าหนึ่งแสนครัวเรือน	 ภายใต ้

โครงการต่างๆ	 เช่น	 โครงการฟื้นฟูเมือง 

ชุมชนดินแดง	 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คนไร้บ้าน	 การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยชุมชน 

ริมคลองลาดพร้าว	 และริมฝั ่งแม่น�้า 

เจ้าพระยา	เป็นต้น	ต่อมาได้ขยายผลต่อยอด 

โดยจัดท�า	 “ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่

อาศัยระยะ	20	ปี	 (พ.ศ.	 2560-2579)”	 

คู่ขนานไปกับ	“ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ	 

20	ปี	(พ.ศ.	2560-2579)”	ผ่านกระบวนการ 

มส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนในสังคม	ภายใต้ 

วิสัยทัศน์	 “คนไทยทุกคนมีท่ีอยู่อาศัย

ถ้วนทัว่และมีคณุภาพชวีติทีด่ใีนปี 2579  

(Housing for All)” 

	 ในห้วงปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2560	 

พอช.	ได้สนบัสนนุการพฒันาความเข้มแขง็ 

ขององค์กรชุมชน	 ทั้งที่เป็นภารกิจตาม 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนา 

องค์กรชมุชน	(องค์การมหาชน)	และภารกจิ 

ตามนโยบายของรัฐบาล	 เกิดผลสมัฤทธิ์ 

เป็นรปูธรรมอย่างต่อเนือ่ง	 สามารถสร้าง 

ความเชื่อมั่นต่อชุมชนท้องถิ่น	หน่วยงาน 

และสาธารณะ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ 

ส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพและความม่ันคง 

ในชวีติ	ดงันี	้1) การแก้ไขปัญหาทีอ่ยูอ่าศยั 

 รัฐบาลภายใต้การน�าของ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  

ได้ให้ความส�าคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนที่มุ่ง “ลดความเหลื่อมล�้าและ

สร้างความเป็นธรรมในสงัคม” โดยการสร้างโอกาสการเข้าถงึสวสัดกิารสงัคม 

และที่อยู่อาศัย ด้วยการก�าหนดให้การพัฒนาที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้น้อย 

ให้มคีวามมัน่คงในทีอ่ยูอ่าศยัเป็นนโยบายเร่งด่วนของรฐับาล และให้แก้ไขปัญหา 

ที่อยู ่อาศัย รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้มีรายได้น้อยทั้งประเทศอย่างมี 

ประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558  

เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายด้านที่อยู่อาศัย ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568) 
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ของชมุชนแออัดและมรีายได้น้อย ภายใต้ 

โครงการ “บ้านมัน่คง”	โดยสนบัสนนุการ 

พฒันาทีอ่ยูอ่าศยัในพืน้ที	่74	จงัหวดั	368	 

เมือง/เขต	 1,024	 โครงการ	 ใน	 2,134	

ชุมชน	 104,709	 ครัวเรือน	 โดยมีการ 

ด�าเนินงานในโครงการส�าคัญ	 2	 โครงการ 

ตามนโยบายรัฐบาล	 คือ	 (1) โครงการ 

แก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัยเพ่ือคนยากจน 

ที่บุกรุกที่ดินสาธารณะจังหวัดปทุมธานี  

“ปทมุธานโีมเดล” มีการก่อสร้างทีอ่ยูอ่าศยั 

ของสหกรณ์บ้านม่ันคงไทยมุสลิมสามัคคี	 

จ�ากดั แล้วเสรจ็จ�านวน	100	ครวัเรอืน	และ

สหกรณ์เคหสถานปทุมธานีโมเดล	 จ�ากัด 

ด�าเนนิงานในพืน้ที	่30	ไร่	แบ่งเป็น	3	โซน	

รองรบัทีอ่ยูอ่าศยัได้ทัง้สิน้	463	ครวัเรือน	 

คาดการณ์ว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561 (2) การจดัการ

ที่อยู่อาศัยชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจาก

โครงการริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา โดยจัด

ท�าแผนงานรองรับท่ีอยู่อาศัยของชุมชน

ที่ปลูกสร้างบ้านเรือนรุกล�้าริมฝั่งแม่น�้า 

เจ้าพระยา	จ�านวน	10	ชุมชน	รวม	285	

ครัวเรอืน	มแีนวทางรองรบั	3	แนวทาง	คอื	 

(1)	 ย้ายเข้าอยู่ในแฟลตกรมการขนส่ง

ทหารบก	 (ขส.ทบ.)	 เขตดุสิต	 จ�านวน	

64	 ครัวเรือน	 (2)	 เข้าอยู ่ในโครงการ

บ้านเอื้ออาทรท่าต�าหนัก	 อ.นครชัยศรี	

จ.นครปฐม	จ�านวน	2	ชุมชน	23	ครวัเรอืน	 

และ	(3)	จัดหาที่ดินเพื่อสร้างบ้านใหม่ใน

พื้นที่	จ.นนทบุรี	จ�านวน	116	ครัวเรือน	 

2) การแก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัย “บ้าน

ประชารฐัรมิคลอง”	ตามนโยบายทีไ่ด้รบั 

มอบหมายจากรฐับาล	เพือ่ให้พีน้่องประชาชน 

มทีีอ่ยูอ่าศยัทีม่ัน่คง	มสีภาพแวดล้อมและ 

คุณภาพชีวิตที่ดี	 โดยด�าเนินงานร่วมกับ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ก่อสร้างแล้วเสร็จ	

จ�านวน	18	ชุมชน	รวม	1,047	ครัวเรือน	 

3) โครงการบ้านมัน่คงชนบทเพือ่ผูย้ากจน 

และด้อยโอกาสในสงัคม	มกีารด�าเนินการ 

อย่างต่อเนือ่งในพืน้ท่ี	74	จงัหวดั	747	ต�าบล	 

10,369	 ครัวเรือน	 ซึ่งในการพัฒนาท่ีอยู่

อาศัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

ข้างต้นนั้น นับเป็นการส่งเสริมให้ผู ้มี 

รายได้น้อยได้มทีีอ่ยูอ่าศยัเป็นของตนเอง	

และมีความม่ันคงในการอยู่อาศัยภายใต้

สภาพแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ

	 การด�าเนนิงานของ	พอช.	ได้ให้ความ 

ส�าคญักบัการพฒันาในเชงิคณุภาพภายใต้ 

ยุทธศาสตร์การใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง	 เช่ือม

ประสานความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น	

และภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับต�าบล	

อ�าเภอ	จงัหวดั	ภาค	และประเทศ	พร้อมทัง้ 

ขับเคล่ือนให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

ด้วยความโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 และม ี

ธรรมาภบิาล	เพือ่ร่วมกนัสร้างสังคมไทยที	่ 

“มุ่งสู่สังคมคุณภาพ บนพื้นฐานความ

รับผิดชอบร่วมกัน”	

	 ในนามของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนษุย์	ทีก่�ากบัดแูล	สถาบนัพฒันาองค์กร 

ชุมชน	 (องค์การมหาชน)	 ขอขอบคุณ 

คณะกรรมการสถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน	 

(องค์การมหาชน)	คณะท�างานของชุมชน 

ในทกุประเดน็งาน	หน่วยงานพัฒนาทัง้ภาครัฐ 

และเอกชน	สถาบันการศกึษา	องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่	พีน้่องเครอืข่ายองค์กรชมุชน 

ทัง้ในเมอืงและชนบท	ตลอดจนเจ้าหน้าทีข่อง 

สถาบนัพัฒนาองค์กรชมุชน	(องค์การมหาชน)	 

ทีไ่ด้ร่วมกนัท�างาน	เสรมิสร้างความเข้มแข็ง					 

ของชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง 

ด้วยการร่วมกนัจดัการตนเอง	โดย	“ไม่ท้ิงใคร 

ไว้ข้างหลัง”	 เพื่อร่วมกันสร้างและวาง 

รากฐานของสังคมไทยให้เกิดความอยู่ด ี

มสุีข	และตอบสนองวสัิยทศัน์ประเทศไทย	

“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”	สืบไป

พล.ต.อ.

 (อดุลย์  แสงสิงแก้ว)

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

 การพัฒนาสังคม

 และความมั่นคงของมนุษย์
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สารจากประธานกรรมการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

	 การด�าเนินงานของสถาบันฯ	 ตาม

ภารกจิหลกัขององค์กร	และนโยบายของ

คณะกรรมการสถาบนัฯ	ในการสนบัสนุน

และพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่าย

องค์กรชุมชน	โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	

2560	เป็นการสนบัสนนุพืน้ทีร่ะดบัต�าบล

เป็นพื้นที่ปฏิบัติการในการเชื่อมโยงการ

ท�างานทกุกลุม่องค์กรชมุชน	มสีภาองค์กร

ชุมชนต�าบลและเครือข่ายองค์กรชุมชน 

เป็นกลไกส�าคญัในการขบัเคลือ่น	ตลอดจน 

เชือ่มโยงขบวนองค์กรชมุชนในพืน้ทีร่ะดบั 

ต�าบล	 จังหวัด	 ภูมินิเวศน์	 ให้เป็นพื้นท่ี

ปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนา	

มีงานที่ต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่องจาก

หลายปีที่ผ่านมา	ไม่ว่าจะเป็นงานพัฒนา 

ทีอ่ยูอ่าศยัของชมุชนเมืองภายใต้โครงการ 

บ้านมั่นคง	งานแก้ปัญหาที่ดินท�ากินและ 

บ้านมัน่คงชนบท	สวสัดกิารชมุชน	เศรษฐกจิ 

และสัมมาชีพชุมชน	 และงานส่งเสริม

จัดตั้งพัฒนาสภาองค์กรชุมชน	 โดยมี

แนวทางส�าคัญคือขบวนองค์กรชุมชน

ในพื้นที่มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนด

และวางแผนพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาของ

 ปี 2560 เป็นปีทีส่ถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) ได้ด�าเนนิงาน 

พัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจของสถาบันฯ อย่างต่อเนื่องจากปีที่

ผ่านมา รวมระยะเวลา 16 ปี ร่วมกบัหลายฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง ทัง้หน่วยงานภาครฐั  

ภาคประชาสังคม และภาคีพัฒนา ในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง 

ภารกิจส�าคัญของสถาบันฯ มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร

ชมุชน โดยมีการด�าเนินงานสอดคล้องกบัพันธกจิ ยุทธศาสตร์ และกรอบเป้าหมาย 

การพฒันา อนัได้แก่ รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560  ยทุธศาสตร์ 

ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

ฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืของสหประชาชาติ 

(SDGs) นโยบายรฐับาล และยทุธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คง 

ของมนุษย์ เป็นต้น

ตนเองร่วมกบัคนในชุมชน	ท้องถิน่	ท้องที	่ 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ที่ก่อให้เกิด

ความยั่งยืนในพื้นที่	 ภายใต้ยุทธศาสตร	์

“องค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก พื้นที่เป็น

ตัวตั้ง”

 สถาบันฯ	 มีการส ่ ง เสริมและ

สนับสนุนยกระดับพื้นท่ีปฏิบัติการเป็น

พื้นที่รูปธรรมในการแก้ไขปัญหาหรือ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่การจัดการตนเอง 

ระดบัต�าบลหรอืเมอืง	 เน้นพืน้ทีท่ีม่รีปูธรรม 

ความส�าเรจ็ทีชั่ดเจน	 ก่อให้เกดิกระบวนการ 

วิเคราะห์พื้นท่ี	 ยกระดับการพัฒนาจาก

กิจกรรมงานประเด็นต่างๆที่ได้มีการ

ด�าเนนิงานในพืน้ที	่พร้อมทัง้เช่ือมโยงและ

ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง	ๆ		

เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และขยายผลสู่การเปลี่ยนแปลง

ของชุมชนท้องถิ่นและการผลักดันเชิง

นโยบายโดยใช้กลไกขบวนองค์กรชุมชน

ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่การ

จัดการตนเองอย่างเป็นรูปธรรม	 รวมทั้ง

การประสานความร่วมมือกับนักวิชาการ	

สถาบันการศึกษา	 ในการค้นหาความรู้

(นายสมพร  ใช้บางยาง)

ประธานกรรมการ 

 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

(องค์การมหาชน)
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ของชุมชนผ่านการศึกษาวิจัย	 เพื่อยก

ระดับสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับ

บริบทของชุมชนในแต่ละพื้นท่ี	 ส่งผลให้

เกิดชดุความรูท้ีเ่กดิจากประสบการณ์และ

การปฏบิตัจิรงิในประเดน็ต่างๆ	ก่อให้เกดิ

ประโยชน์ในการพฒันของพ้ืนทีชุ่มชนเอง	

และเป็นแบบอย่างในการด�าเนินงานใน

พื้นที่ขยายผลอื่นๆ	 พร้อมท้ังการพัฒนา

ขบวนองค์กรชุมชนให้มีทักษะการใช้งาน 

ข้อมลูข่าวสารเพือ่ด�าเนนิงานและตดิตามผล 

ตลอดจนเชือ่มโยงฐานข้อมลูกบัภาคพัีฒนา 

ที่เกี่ยวข้อง

 “สิง่ทีค่ดิว่าจะสามารถน�ามาเชือ่มโยง 

การท�างานให้มคีณุภาพได้คอื การน�าศาสตร์ 

พระราชามาใช้ ซึ่ง “ศาสตร์พระราชา” 

คอืการพฒันา “คน” ทีถ่อืเป็นหวัใจส�าคญั 

ของการพัฒนา ต้องใช้ปัญญา ควบคู่กับ 

คุณธรรม โดยเฉพาะผู้น�า เพื่อสร้างคน 

ให้เกิดคุณภาพ และต้องใช้หลักการ  

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และใช้ข้อมูล 

เป็นฐานน�าไปสูก่ารพฒันาชมุชนฐานราก  

นอกจากนี้จะต้องใช้หลักการ “ระเบิด 

จากข้างใน” เพื่อให้ชุมชนได้เตรียม

ความพร้อม เป็นเกราะป้องกันชุมชน 

จากทุนและวัฒนธรรมจากภายนอก และ 

การใช้ “หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง”  

คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 

โดยมีปัญญาและความรู้เป็นเงื่อนไขในการ 

น�าไปใช้อย่างผู้มีปัญญาควบคู่กับคุณธรรม  

จะท�าให้ชุมชนมภีมูคิุม้กนั เป็นการพัฒนา

ทีย่ัง่ยนื ซ่ึงทางสหประชาชาต ิ(UN) ได้น�า 

หลักการศาสตร์พระราชาของในหลวง

รัชกาลที่ 9 ไปใช้เช่นกัน” 

 ในปี	พ.ศ.	2560	สถาบันฯ	มีผลการ 

ด�าเนินงานบรรลุเป้าหมายทั้งเชงิปริมาณ 

และคุณภาพ	 ด้วยความร่วมมือและ

สนบัสนนุจากขบวนองค์กรชมุชน	 ราชการ 

ทั้งส่วนกลาง	 ภูมิภาค	 ท้องที่	 ท้องถิ่น	

ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาสังคม	

สถาบนัการศึกษา	และอืน่ๆ	โดยมทีศิทาง

เป้าหมายการ	“ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมรับ

ผดิชอบ” เพือ่หนนุเสรมิให้ชุมชนท้องถิน่

มีความเข้มแข็งสู่การจัดการตนเอง
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สารจากผู้อ�านวยการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

 ปี พ.ศ. 2560 สถาบนัฯ ด�าเนนิการ 

ภายใต้ยทุธศาสตร์ “การบูรณาการ 

พฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชน 

เข้มแข็ง” มีเป้าหมายให้เกิดพื้นที่

รูปธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ 

ทนุชมุชน ส่งเสริมการยกระดบัแผน 

พัฒนาต�าบลสู ่พื้นที่รูปธรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน 

ในหลากหลายมิติ และสนับสนุน

การเชื่อมโยงหน่วยงานประชารัฐ 

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน 

อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในระดับนโยบาย  

โดยมีการจัดตั้งกลไกคณะท�างาน  

3 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะท�างาน 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

โดยชมุชน (2) คณะท�างานขบัเคล่ือน

ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์โดยใช้

พื้นที่เป็นตัวต้ัง (3) คณะท�างาน

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดชุมชน 

และระดับพื้นที่ เกิดรูปธรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน 513 

ต�าบล และในปีนีม้กีารสนบัสนนุการ

จัดท�าแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่

ครอบคลมุทกุมติ ิ ทัง้ด้านการพฒันา

สังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากร

สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้คนในชุมชน

ได้ก�าหนดและเห็นเป้าหมายการ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน เกิด

แผนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับ

ต�าบล และสามารถเชื่อมโยงแผนฯ 

 สถาบนัพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ด�าเนนิงานภายใต้ 4  ประเดน็

ยทุธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) การพัฒนาโดยใช้พืน้ทีเ่ป็นตวัตัง้ สนบัสนนุให้ชมุชน

ท้องถิ่นมีระบบที่พัฒนาไปสู่การจัดการตนเอง 2) การจัดระบบความสัมพันธ์ 

ของชุมชนท้องถิ่นและภาคีที่ เกี่ยวข้องสู ่ความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและ 

นโยบาย 3) การพัฒนาศกัยภาพคนในขบวนองค์กรชมุชนและองค์กรชมุชน และ  

4) การพฒันาระบบบรหิารจดัการองค์กร ทีส่อดคล้องกบัพนัธกจิ ยทุธศาสตร์

และกรอบเป้าหมายการพัฒนาคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  

2560 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่12  (พ.ศ. 2560-2564)  เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื

ของสหประชาชาติ (SDGs)  นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
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ชุมชนต�าบลที่มีผลการด�าเนินงาน 

อย่างเป็นรปูธรรม จ�านวน 4,322 แห่ง  

ด้านการจดัสวสัดิการชมุชน ปัจจบุนั 

มีการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชน

ต�าบล/เมือง จ�านวน 5,914 กองทุน 

สมาชิกกองทุน 5,549,860 ราย   

เงินกองทุนรวม 12,958.44 ล้านบาท  

และในปีนีมี้การพฒันาคณุภาพกองทนุ 

สวัสดิการ โดยสถาบันฯ ร่วมกับ  

7 หน่วยงานภาคี จัด โครงการมอบ 

รางวัลองค์กรสวัสดิการชุมชน :  

ผูส้ร้างสรรค์ความมัน่คงของมนษุย์

ตามแนวคดิของศาสตราจารย์ป๋วย  

อึ๊งภากรณ์ “คุณภาพแห่งชีวิต 

ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์

มารดาถึงเชิงตะกอน” ปีที่ 2 โดยม ี

การมอบรางวลัให้กับกองทนุสวสัดกิาร 

ที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศ  

จ�านวน 9 ประเภทรางวลั และมอีงค์กร 

ชุมชนได้รับรางวัล 8 ประเภท จาก 

กองทนุสวัสดิการชมุชนจากท่ัวประเทศ  

รวม 31 กองทนุ

 ในปีท่ีผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มี

มติเห็นชอบ	 แผนแม่บทการพัฒนา 

ที่อยู่อาศัยระยะ	20	ปี	(พ.ศ.	2560	-	

2579)	เมื่อวันที่	12	กันยายน	2560	 

ด�าเนินการร่วมกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน	 หน่วยงาน	 และภาคีท่ี 

เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน		

โดยมีแผนพัฒนาที่อยู ่อาศัยผู ้มี 

รายได ้น ้อย	 (เมืองและชนบท)		

ครอบคลุมพื้นที่ เมืองและชนบท	

กลุม่เป้าหมาย	1,053,702	ครวัเรอืน	 

ประกอบด้วย	 2	 แผนงาน	 คือ	 

1) แผนพัฒนาที่อยู ่อาศัยชุมชน

แออัดและผู้มีรายได้น้อยในเมือง  

จ�านวน	701,702	ครัวเรือน	ประกอบด้วย  

(1) บ้านมัน่คง	จ�านวน	690,000	ครัวเรือน	 

(2)	ชุมชนริมคลอง	จ�านวน	11,004	

ครวัเรอืน	(3)	คนไร้บ้าน	จ�านวน	698	 

ครัวเรือน	 2) แผนที่อยู่อาศัยผู้มี

รายได้น้อยชนบท จ�านวน	352,000	 

ครัวเรือน	 ในปี	 2560	 สถาบันฯ	 

ด�าเนนิงานตามแผนพฒันาทีอ่ยูอ่าศัย 

ผู้มีรายได้น้อย	 (เมืองและชนบท)	

ดังนี้	 1) การพัฒนาความมั่นคง 

ที่อยู ่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด  

“โครงการบ้านมัน่คง” โดยสนบัสนนุ 

การพัฒนา ท่ีอยู ่ อ า ศัย ในพื้ น ท่ี	 

74	จังหวัด	 368	 เมือง/เขต	1,024	

โครงการ	ใน	2,134	ชมุชน	104,709	

ครัวเรือน	 โดยมีการด�าเนินงาน 

ในโครงการส�าคัญ	 2	 โครงการตาม 

นโยบายรัฐบาล	 คือ	 (1) โครงการ 

แก้ไขปัญหาที่อยู ่อาศัยเพื่อคน 

ยากจนท่ีบุกรุกท่ีดินสาธารณะ 

จงัหวดัปทมุธาน ี“ปทุมธานโีมเดล”  

มีการด�าเนินการก่อสร้างที่อยู่อาศัย

ของสหกรณ์บ้านมั่นคงไทยมุสลิม

สามัคคี	 จ�ากัด แล้วเสร็จ	 จ�านวน	 

กับหน่วยงานท้องถิ่นแล้ว ในพื้นท่ี 

935  ต�าบล  โดยมสีภาองค์กรชมุชน

ต�าบลและขบวนองค์กรชุมชนเป็น

กลไกส�าคัญในการขับเคลื่อน สร้าง

กระบวนการมส่ีวนร่วมในการจัดท�า 

แผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและจัดท�า

ข้อมูลระดับต�าบล เชื่อมโยงแกนน�า

ชุมชน ขบวนองค์กรชุมชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ เครอืข่าย และ

หน่วยงานภาคีทีเ่กีย่วข้องร่วมจดัท�า

แผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ก่อให้เกิด 

การประสานความร่วมมอืกับหน่วยงาน 

ภาคีที่เก่ียวข้อง เพื่อสนับสนุนการ

เชื่อมโยงและบูรณาการแผนชุมชน

ท้องถิ่นกับแผนของหน่วยงานต่างๆ

 ด้านการสนบัสนนุการขบัเคลือ่น 

สภาองค์กรชมุชนเป็นการด�าเนนิงาน 

ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กร

ชมุชน พ.ศ. 2551 เกดิการประสาน

ความร่วมมือกับกรมการปกครอง 

ในการสนบัสนนุการจดัตัง้สภาองค์กร 

ชมุชนต�าบลใน 35 จงัหวดั 407 อ�าเภอ  

1,673 ต�าบล นับตัง้แต่มกีารประกาศ 

ใช้พระราชบญัญตัสิภาองค์กรชมุชน 

พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน (ณ เดือน

กันยายน 2560) มีการจัดตั้งสภา

องค์กรชมุชนต�าบลรรวม 6,486 แห่ง  

สมาชิก (กรรมการ) สภาองค์กรชุมชน 

ต�าบล รวม 214,248 คน 136,091 

องค์กร โดยในปี 2560  สภาองค์กร
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100	 ค รัว เ รือน	 และสหกรณ ์

เคหสถานปทุมธานีโมเดล	 จ�ากัด 

ด�าเนินงานในพื้นที่	30	ไร่	แบ่งเป็น	 

3	 โซน	 รองรับที่อยู่อาศัยได้ทั้งสิ้น	 

463	 ครัวเรือน	 คาดการณ์ว่าจะ 

ก่อสร้างแล้วเสรจ็ภายในปีงบประมาณ	 

2561 (2) การจัดการที่อยู่อาศัย

ชุมชนผู ้ ได ้ รับผลกระทบจาก

โครงการริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์	 โดยสถาบัน

พัฒนาองค ์กรชุมชนจัดท�าแผน

งานรองรับที่อยู่อาศัยของชุมชนที่

ปลูกสร้างบ้านเรือนรุกล�้าริมแม่น�้า

เจ้าพระยา	จ�านวน	10	ชุมชน	รวม	

285	ครวัเรอืน	โดยมแีนวทางรองรบั

อยู่	3	แนวทาง	คือ	(1)	ย้ายเข้าอยู ่

ในแฟลต	กรมการขนส่งทางบก	(ขส.ทบ.)	 

เขตดุสิต	จ�านวน	64	ครัวเรือน	(2)	 

เข้าอยูโ่ครงการบ้านเอือ้อาทรท่าต�าหนกั	 

อ.นครชัยศรี	 จ.นครปฐม	 จ�านวน	 

2	ชมุชน	23	ครวัเรอืน	และ	(3)	จดัหา 

ทีด่นิเพือ่สร้างบ้านใหม่	2) การแก้ไข 

ปัญหาที่อยู่อาศัย “บ้านประชารัฐ 

รมิคลอง”	โดยมเีป้าหมายการด�าเนินการ 

ต่อเน่ือง	พ.ศ.	2559-2561	ใน	52	ชมุชน	 

7,081	ครัวเรือน ด�าเนินการร่วมกบั 

หน่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง	 ก ่อสร ้าง 

แล้วเสร็จ	จ�านวน	18	ชุมชน		รวม	 

1,047	ครัวเรือน	เกิดชุมชนต้นแบบ 

“บ้านประชารฐัรมิคลอง” เช่น	ชมุชน 

ศาลเจ้าพ่อสมบุญ	54	เขตสายไหม	

ปัจจุบนัมกีารก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ

ทั้งชุมชน จ�านวน 65 หลังคาเรือน  

และสหกรณ์เคหสถานริมคลอง

พัฒนา เขตสายไหม หรือชุมชน

เลียบคลองสองโซน 3 เป็นชุมชน

ท่ีมีการปลูกสร้างท่ีอยู่อาศัยรุกล�้าที่

ราชพัสดุท้ังสองฝั่งคลองลาดพร้าว  

มีการรื้อย้ายจากริมคลองไปสร้าง

ชุมชนในที่ดินใหม่ เนื้อที่กว่า 4 ไร่  

เพ่ือสร้างที่อยู่อาศัย ห่างจากที่ดิน

เดมิ 3 กโิลเมตร มผีูเ้ข้าร่วมโครงการ 

112 ครวัเรอืน ปัจจุบนัอยูใ่นข้ันตอน 

การสร้างบ้าน 29 หลังคาเรือน   

3) โครงการบ้านพอเพียงชนบท  

มเีป้าหมายด�าเนินการ 9,000 ครัวเรือน  

150 ต�าบล ครอบคลมุพ้ืนทีทั่ง้ 5 ภาค  

ซึง่ได้มีการด�าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง 

ในพ้ืนท่ี	 74	 จังหวัด	 747	 ต�าบล	

10,369	ครัวเรือน	สามารถก่อสร้าง 

ปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับ

ผูด้้อยโอกาสทัว่ประเทศ ครอบคลมุ

พืน้ที ่74 จงัหวดั 747 ต�าบล 10,369 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 115.21 

ของเป้าหมาย ส่งผลให้ครัวเรือน

ยากจนท่ีมีปัญหาความเดือดร้อน

ด้านที่อยู ่อาศัยในชุมชนได้มีท่ีอยู ่

อาศัยที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตในการ 

อยู ่อาศัยที่ดีขึ้น 4) การพัฒนา

คุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน	มีการ 

สนบัสนนุงบประมาณและการออกแบบ 

ปรับปรุงอาคารศูนย์พักคนไร้บ้าน

สุวิทย์ วัดหนู ซึ่งมีสภาพทรุดโทรม

และการอยู่อาศัย แออัด ไม่เป็น

ระเบียบ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ

ชวีติในด้านอาชีพ พร้อมทัง้ฝึกอบรม 

การบริหารงานก่อสร้างให้กับคนไร้บ้าน  

บรูณาการการท�างานร่วมกนัระหว่าง 

กลุ่มองค์กร/หน่วยงานในพืน้ที ่ เพือ่

จัดสร้างศูนย์พักคนไร้บ้านที่จังหวัด

เชียงใหม ่และจังหวัดขอนแก ่น  

5) โครงการบ้านมั่นคงชนบทเพื่อ

ผู้ยากจนและด้อยโอกาสในสังคม 

สถาบันฯ ได้ท�าความร่วมมือกับ

ส�านกังานปฏริปูทีด่นิ (ส.ป.ก.) ในการ 

พัฒนาที่ดิน 28 พื้นที่ ใน 8 จังหวัด 

เนื้อที่ 28,512-2-76 ไร่ ตามที่

รัฐบาลมีนโยบายปฏิบัติการยึดคืน 

พืน้ท่ีในเขตปฎรูิปท่ีดินมาจากนายทนุ 

ในหลายจังหวัด โดยใช้โครงการ

บ้านมั่นคงเป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาที่อยู ่อาศัยให้กับชุมชนที่

ประสบปัญหาความไม่มั่นคงในการ

อยู ่อาศัยทั้งในพ้ืนที่ชนบท และ 

ยกระดับสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ในด้านอื่นๆ ในปี 2560 เกิดพื้นท่ี 

รปูธรรมในหลายพืน้ที ่อาทิ โครงการ 

บ้านมั่นคงชนบทต�าบลหนองม่วง 

จงัหวดัสระแก้ว จ�านวน 63 ครวัเรอืน  
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โดยจัดสรรพืน้ทีเ่ป็นทีอ่ยูอ่าศัย 1 ไร่ 

ที่ท�ากิน 5 ไร่/ครัวเรือน โครงการ

บ้านมั่นคงชนบทต�าบลสิงห์ จังหวัด

กาญจนบุรี ได้รับงบประมาณ จาก  

พอช. ในเดอืนมถินุายน 2560 จ�านวน  

490,000 บาท แบ่งเป็น งบประมาณ 

ในการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย จ�านวน 

6 หลัง เป็นเงิน 240,000 บาท  

งบพัฒนากระบวนการ หนุนเสริม

และเชื่อมโยงกลไก 250,000 บาท 

เป็นต้น 

 สถาบันฯ ได้ประสานความ

ร่วมมือกับหลายภาคส่วน ท้ังระดับ

นโยบายและหน่วยงานในพ้ืนที่ 

เป็นการจดัความสมัพนัธ์การท�างาน

ร ่วมกันระหว ่างสถาบันพัฒนา

องค์กรชุมชน ขบวนองค์กรชุมชน 

และภาคีพัฒนา ในการหนุนเสริม

การพัฒนาชุมชนท้องถ่ินและการ

ผลักดันเชิงนโยบายสาธารณะ โดย

มีรูปแบบความร่วมมือในลักษณะ

ต่างๆ  เพื่อการพัฒนาผ่านเครือข่าย

ความร่วมมือ  มีการก�าหนดบทบาท  

พืน้ที ่ประเดน็ และแผนการด�าเนนิงาน 

ร่วมกัน รวมท้ังมีการพัฒนาผู ้น�า 

ในขบวน และสิ่งส�าคัญคือ มีการ 

พฒันาบคุลากรของ พอช. ไปพร้อมกัน  

ซึง่การพฒันาบุคลากรมคีวามส�าคญั 

ที่จะให ้รู ้ เท ่าทันสถานการณ ์ที่

เปลีย่นแปลงไป รวมถงึการรณรงค์ให้

ผู้ปฏิบัติงานมีค่านิยมร่วมกันในการ 

ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งพัฒนาระบบ

ข้อมูลสารสนเทศสู่องค์ความรู้และ

การสือ่สาร เพือ่ให้ชมุชนท้องถิน่และ

ภาคีพัฒนาสามารถเข้าถึงและเลือก

ใช้ความรู้และเทคโนโลยีได้อย่างคุ้ม

ค่าและเหมาะสม 

 ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่าน 

ทุกหน่วยงานที่มีส่วนส�าคัญในการ 

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท้องถ่ินจัดการตนเอง ซ่ึงเป็นรากฐาน 

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย  

และหวังว่าจะได้ร่วมกันสนับสนุน 

ให้ขบวนองค์กรชมุชน และประชาสงัคม  

สามารถท�างานอย่างมีพลังร่วมกัน

ในปีต่อๆ ไป

(นายสมชาติ  ภาระสุวรรณ)

รองผู้อ�านวยการ 

รักษาการผู้อ�านวยการ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

(องค์การมหาชน)
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นายสมพร  ใช้บางยาง

ประธานกรรมการสถาบันฯ

นางสาวสมสุข  บุญญะบัญชา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์สุริชัย  หวันแก้ว

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมคิด  สมศรี

ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์ 

กรรมการส่วนราชการ

นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ

ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ กรรมการส่วนราชการ

12
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นางสาวบัณฑรโฉม  แก้วสอาด

ผู้แทนส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

กรรมการส่วนราชการ

นายสมคิด  สิริวัฒนากุล

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์

ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน 

กรรมการส่วนราชการ

นายเจษฎา  มิ่งสมร

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นางละออ  ชาญกาญจน์

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
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นายวิชล  มนัสเอื้อศิริ

นายแก้ว  สังข์ชู

นายกิติศักดิ์  สินธุวนิช

นายสุรินทร์  กิจนิตย์ชีว์

รศ.ปาริชาติ  วลัยเสถียร

14

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
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นางมุกดา  อินต๊ะสาร

นายโชคชัย  ลิ้มประดิษฐ์

นายจินดา  บุญจันทร์

นายธวัชชัย  ฟักอังกูร

15
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นายสมชาติ  ภาระสุวรรณ

รองผู้อ�านวยการ

รักษาการผู้อ�านวยการ

นางศมนีย์  มหัทธนะสมบูรณ์

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

นางสาวพรรณทิพย์  เพชรมาก

รองผู้อ�านวยการ

นายอัมพร  แก้วหนู

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

นายธนัช  นฤพรพงศ์

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

คณะผู้บริหาร
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
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นางอุษา  เลิศเจริญพบ

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

นายธีรพล  สุวรรณรุ่งเรือง

ผู้อ�านวยการภาค

ส�านักงานภาคใต้

นางสาวกนิษฐา  ปรีชาพีชคุปต์

ผู้อ�านวยการภาค

ส�านักงานภาคกรุงเทพ 

ปริมณฑล และตะวันออก

นายสุพัฒน์  จันทนา

ผู้อ�านวยการภาค

ส�านักงานภาคเหนือ

นายธีรพงศ์  พร้อมพอชื่นบุญ

ผู้อ�านวยการภาค

ส�านักงานภาคกลางและตะวันตก

นายปฎิภาณ  จุมผา

ผู้อ�านวยการภาค

ส�านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักงานภาค หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ และหัวหน้าส�านัก
กลุ่มงานพื้นที่

18

นายสยาม  นนท์ค�าจันทร์

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการภาค

(ปฏิบัติการพื้นที่)

ส�านักงานภาคเหนือ

นายชัยวิชญ์ภณ  ตังกิจ

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการภาค

(ปฏิบัติการที่อยู่อาศัย)

ส�านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาวสุภสิตา  โชติทวีศักดิ์

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการภาค

(บริหาร) 

ส�านักงานภาคเหนือ

นายวิชัย  นะสุวรรณโน

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการภาค

(ปฏิบัติการพื้นที่)

ส�านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายสุวัฒน์  คงแป้น

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการภาค

(ปฏิบัติการพื้นที่) 

ส�านักงานภาคใต้

นางวัชรา  สงมา

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการภาค

(บริหาร) 

ส�านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักงานภาค หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ และหัวหน้าส�านัก
กลุ่มงานพื้นที่
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นางอุดมศรี  ศิริลักษณาพร

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการภาค

(บริหาร) 

ส�านักงานภาคใต้

นายกมล  ปุยยะรุน

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการภาค

(ปฏิบัติการที่อยู่อาศัย) 

ส�านักงานภาคกรุงเทพฯ 

ปริมณฑล และตะวันออก

นางสาวเฉลิมศรี  ระดากูล

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการภาค

(ปฏิบัติการพื้นที่)

ส�านักงานภาคกรุงเทพฯ 

ปริมณฑล และตะวันออก

นายธนภณ  เมืองเฉลิม

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการภาค

(ปฏิบัติการพื้นที่)

ส�านักงานภาคกลางและตะวันตก

นางสาวรัชรา  เอียดศิริพันธ์

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการภาค

(บริหาร)

ส�านักงานภาคกลางและตะวันตก

นางทิพวรรณ  หัวหิน

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการภาค

(ปฏิบัติการที่อยู่อาศัย)

ส�านักงานภาคกลางและตะวันตก
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นายธนชัย  อาจหาญ

ผู้จัดการส�านักเชื่อมโยง

ขบวนองค์กรชุมชนและภาคี

ดร.อนุรักษ์  เรืองรอบ

ผู้จัดการส�านักพัฒนาเศรษฐกิจและ

สัมมาชีพชุมชน

นายทองใบ  สิงสีทา

ผู้จัดการส�านักเลขานุการ

สภาองค์กรชุมชน

นางสาวสุมล  ยางสูง

ผู้จัดการส�านักบ้านมั่นคง

นางสาวชญาดา  สิงห์ปี

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ

ที่อยู่อาศัยปทุมธานีโมเดล

นายธนัช  นฤพรพงศ์

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 

ปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่ง หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ

ที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

นายจีรศักดิ์  พูลสูง

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ

ที่อยู่อาศัยชุมชนริมแม่น�้าเจ้าพระยา

นางบุษกร  ธาตวากร

หัวหน้าส�านักการเงินและบัญชี

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักงานภาค หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ และหัวหน้าส�านัก
กลุ่มงานยุทธศาสตร์
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นางสาวกนิษฐา  สุวัตธกุล

หัวหน้าส�านักนโยบายและแผน

นางสาวจันทนา  เบญจทรัพย์

หัวหน้าส�านักอ�านวยการกลาง

นางริญดา  กระจ่างธิมาพร

หัวหน้าส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายธนัช  นฤพรพงศ์

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 

ปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่ง ผู้จัดการส�านักงาน

บริหารกองทุนและสินเชื่อ

นางอุษา  เลิศเจริญพบ

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 

ปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่ง 

หัวหน้าส�านักบริหารงานกลาง

นายธนัช  นฤพรพงศ์

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 

ปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่ง หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ

ที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

นางสาววีนัส  ตีรพัฒนพันธุ์

หัวหน้าส�านักทรัพยากรบุคคล

นายอธิชาติ  ถาวร

หัวหน้าส�านักตรวจสอบนางบุษกร  ธาตวากร

หัวหน้าส�านักการเงินและบัญชี

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักงานภาค หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ และหัวหน้าส�านัก
กลุ่มงานสนับสนุนและบริหารองค์กร
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วิสัยทัศน์ ระยะ 5 ป ี            ชุมชนท้องถิ่น

(พ.ศ 2560 – 2564)  มีความเข้มแข็งสู่การจัดการตนเอง

วิสัยทัศน์ ระยะ 20 ปี            ชุมชนท้องถิ่น

(พ.ศ 2560 – 2579)   มีความเข้มแข็งเต็มพื้นที่ประเทศไทย

 จากการระดมความเหน็ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องกบัชมุชนท้องถิน่ต่างมคีวามเหน็ไปในทศิทางร่วมกันว่า	ควรจะต้องมกีารพฒันาให้ชมุชน

ท้องถ่ินมคีวามเข้มแขง็สามารถจดัการตนเองได้	ทัง้นี	้ความเข้มแขง็สามารถจดัการตนเองได้ของชมุชนท้องถิน่ในอนาคต	ควรมพีืน้ฐาน

จากคนในชมุชนท้องถิน่ทีแ่สดงบทบาทเป็นพลเมอืงผูต้ืน่รูใ้ส่ใจสงัคม	มกีารรวมตวักนัตามพืน้ทีใ่นประเดน็ต่างๆ	เป็นองค์กรชมุชนท่ีมี

ภาวะผูน้�าทีส่อดประสานส่งต่อกนัในทกุระดบั	องค์กรชุมชนจะเป็นฐานของชมุชนท้องถิน่และเป็นองคาพยพทีส่�าคญัทีจ่ะเอ้ือให้ชมุชน

ท้องถ่ินมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 อันเป็นผลเนื่องมาจากการร่วมกันจัดการให้มีระบบเศรษฐกิจชุมชนและระบบทางสังคมที่เข้มแข็ง	 และ 

มคีวามพร้อมทางทรพัยากรและสิง่แวดล้อม	การมขีบวนองค์กรชมุชนทีเ่ข้มแขง็	เป็นเอกภาพและมธีรรมาภบิาล	เป็นรากฐานทีส่�าคญั

ประการหนึง่ของการพฒันาชมุชนท้องถิน่จดัการตนเอง	ดงันัน้	จงึต้องมกีลไก	เครอืข่ายและการบรหิารจดัการขบวนองค์กรชมุชนทีด่ี	 

รวมทั้ง	 มีการเชื่อมประสาน	 ถักทอและผนึกพลังกับภาคีเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ	ทั้งภาครัฐ	 ภาคธุรกิจเอกชน	ภาคการศึกษา	

ภาคประชาสังคม	 ภาคสื่อสารมวลชน	 ฯลฯ	 ในอันที่จะหนุนเสริมความเข้มแข็งของขบวนองค์กรชุมชน	 รวมทั้งการผลักดันให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและนโยบายเพื่อบรรลุเป้าหมายสู่ชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็งสามารถจัดการตนเองได้ในอนาคต	

	 ดังนั้น	 การขับเคลื่อนให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง	 จึงเป็นจุดมุ่งหมายส�าคัญขององค์กรท่ีต้องการให้บรรลุในอนาคต	 

ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจ	 ยุทธศาสตร์และกรอบเป้าหมายการพัฒนา	 อันได้แก่	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 2560		

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ	20	ปี	(พ.ศ.	2560	-	2579)	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560	-	2564)	เป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ	(SDGs)	นโยบายรัฐบาล	ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์			

1. วิสัยทัศน์และพันธกิจ

	 สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน	เป็นองค์การมหาชน	จดัตัง้ขึน้ตามพระราขกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน	ซึง่ประกาศใน

พระราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	27	กรกฎาคม	2543	โดยการรวมสองหน่วยงาน	คือ	ส�านักงานกองทุนพัฒนาชนบท	และส�านักงาน

พัฒนาชุมชนเมือง	สถาบันฯ	เริ่มด�าเนินการอย่างเป็นทางการ		เมื่อวันที่	26	ตุลาคม	2543	ภายใต้การก�ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	โดยมีวิสัยทัศน์และพันธกิจ	ดังนี้

1.1 วิสัยทัศน์ระยะ 

5 ปี  และ 20 ปี ข้างหน้า
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สนับสนุนและให้การ

ช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชน

และเครือข่ายองค์กรชุมชน

เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ		

การเพิ่มรายได้	การพัฒนา

ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม

และการพัฒนาชีวิตความ

เป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน			

ทั้งในเมืองและชนบท	

โดยยึดหลักการพัฒนาแบบ

องค์รวมหรือบูรณาการและ

หลักการพัฒนาที่สมาชิก

มส่ีวนร่วมเป็นแนวทางส�าคญั	

ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนและ

ประชาสังคม

สนับสนุนและให้การ

ช่วยเหลือทางการเงิน

แก่องค์กรชุมชนและ

เครือข่ายองค์กรชุมชน

สนับสนุนและให้การ

ช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา

องค์กรชุมชนและเครือข่าย

องค์กรชุมชน	ตลอดจน

ประสานงานการสนับสนุน

และการให้การช่วยเหลือ

ดงักล่าวจากหน่วยงานต่าง	ๆ	

ทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน

ส่งเสริมและสนับสนุน

และสร้างความร่วมมือ

องค์กรชุมชน	ทั้งในระดับ

ท้องถิ่น	ระดับจังหวัด

และระดับประเทศ

1.2 พันธกิจ
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การพัฒนาโดยใช้
พื้นที่เป็นตัวตั้ง สนับสนุน
ให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบ
ที่พัฒนาไปสู่การจัดการ

ตนเอง

การจัดระบบความสัมพันธ์
ของชุมชนท้องถิ่นและ
ภาคีที่เกี่ยวข้องสู่ความ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

และนโยบาย

องค์กรชุมชน
เป็นแกนหลัก
พื้นที่เป็นตัวตั้ง

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการองค์กร

การพัฒนาศักยภาพคน
ในขบวนองค์กรชุมชนและ

องค์กรชุมชน

2. ยุทธศาสตร์และนโยบายเพื่อการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน 
 พ.ศ. 2560 - 2564

2.1 ยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน ปี พ.ศ. 2560 - 2564

ยุทธศาสตร ์ องค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก	พื้นที่เป็นตัวตั้ง

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ด�าเนินงานภายใต้	4	ประเด็นยุทธศาสตร์	คือ		

	 1)	การพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง	สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบที่พัฒนาไปสู่การจัดการตนเอง

	 2)	การจัดระบบความสัมพันธ์ของชุมชนท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้องสู่ความเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

	 	 และนโยบาย

	 3)	การพัฒนาศักยภาพคนในขบวนองค์กรชุมชนและองค์กรชุมชน

	 4)	การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
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การพัฒนาพื้นที่รูปธรรมชุมชน

ท้องถิ่นจัดการตนเองเพื่อเป็นพลัง

สู่การเปลี่ยนแปลงและขยายผล

การพัฒนา

1.1	พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพเป็น

	 พื้นที่ต้นแบบ		

1.2	พัฒนาความเข้มแข็งของ	 	

	 เศรษฐกิจฐานราก			

การพัฒนาคุณภาพคนสู่ความเป็น

พลเมืองและสร้างความเข้มแข็งของ

ขบวนองค์กรชุมชน

4.1	พัฒนาคนให้มคีณุภาพและรูเ้ท่าทนั	

	 การเปลี่ยนแปลง		

4.2	สร้างผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

4.3		ยกระดับคุณภาพขบวนองค์กร	

	 ชุมชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

การบริหารจัดการองค์กรสู่ธรรมาภิบาล

7.1	เพิ่มคุณภาพในระบบบริหารจัดการที่ดี

7.2	สร้างระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของขบวนองค์กรชุมชนในทุกระดับ

การพัฒนาแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

อย่างมี	“ดุลยภาพ”	และยั่งยืน

2.1	การจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม

2.2		สร้างโอกาสให้คนในชุมชน	

	 สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์	

	 จากทรัพยากรและทุนในชุมชน		

2.3	เชื่อมโยงแผนพัฒนาชุมชน

	 ท้องถิ่นสู่ยุทธศาสตร์จังหวัด			

การผนึกพลังเครือข่ายภาคีพัฒนา

ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

5.1	พัฒนากลไกความร่วมมือ

5.2	สร้างพื้นที่รูปธรรมความร่วมมือ			

5.3	ส่งเสริมบทบาทการพัฒนาของ	

	 ภาคประชาสังคม

การยกระดับการใช้ข้อมูลสารสนเทศ

สู่องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่นและการสื่อสารเพื่อสร้างการ

เปลี่ยนแปลง

3.1	ส่งเสรมิให้มกีารใช้ข้อมลูสารสนเทศ	

	 เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น		

3.2		สร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ			

3.3		เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร

	 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการ	

	 เปลี่ยนแปลง

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน

6.1	สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ	

	 ชุมชนท้องถิ่น

6.2	พัฒนากระบวนการเรียนรู้	

	 ระหว่างชุมชนท้องถิ่น

2

5

1

4

7

3

6

2.2  นโยบายเพื่อการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน

	 เป็นนโยบายของคณะกรรมการสถาบันฯ	 ซึ่งจัดท�าขึ้นบนพื้นฐานของกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างคณะกรรมการสถาบันฯ	 

ผู้แทนองค์กรชุมชนในแต่ละภาค	นักวิชาการ	ภาคประชาสังคม	ภาคเอกชน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่	เมื่อวันที่	17	-	19	

ธันวาคม	 2557	 มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้เป็นนโยบายที่เกิดจากการ	 “ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมรับผิดชอบ”  

อย่างแท้จริง	 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสู ่การจัดการตนเอง	 ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันฯ	 

ประกอบด้วยนโยบายส�าคัญ	ดังนี้
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	 การด�าเนินงานของสถาบันฯ	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	เป็นการด�าเนินงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์	4	ประเด็น	ประกอบ

ด้วย

	 1)	การพัฒนาโดยใช้พืน้ทีเ่ป็นตวัตัง้	สนบัสนนุให้ชมุชนท้องถิน่มีระบบทีพั่ฒนาไปสู่การจดัการตนเอง

	 2)	 การจัดระบบความสัมพันธ์ของชุมชนท้องถิ่นและภาคทีีเ่กีย่วข้องสูค่วามเปลีย่นแปลงโครงสร้างและนโยบาย

	 3)	 การพัฒนาศักยภาพคนในขบวนองค์กรชุมชนและองค์กรชุมชน

	 4)	 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร

	 โดยมีสาระส�าคัญครอบคลุมงานตามภารกิจหลักขององค์กร	งานตามนโยบายรัฐบาล	การประเมินองค์การมหาชน	และสถานะ

การเงินของสถาบันฯ			

งานตามภารกิจหลักและ 
นโยบายการพัฒนา

องค์กรชุมชน

การประเมิน
องค์การมหาชนตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ

รายงานสถานะการเงิน

งานตามนโยบายรัฐบาล

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

(องค์การมหาชน)

ผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ผลการด�าเนินงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ประจ�าปี 2560 ในระดับพื้นที่
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			พื้นที่รูปธรรมเศรษฐกิจและทุนชุมชน		100	ต�าบล
			แผนพัฒนาฯ	ระดับต�าบล									 181	ต�าบล
			แผนพัฒนาฯ	ระดับจังหวัด														 8	จังหวัด
			สภาองค์กรชุมชนฯ	(สะสม)									 1,203	ต�าบล
			กองทุนสวัสดิการชุมชน	(สะสม)					 1,122	ต�าบล
			การพัฒนาที่อยู่อาศัย
									บ้านมั่นคง	(สะสม)		 11,274	ครัวเรือน
									บ้านพอเพียงชนบท		 2,061	ครัวเรือน

			พื้นที่รูปธรรมเศรษฐกิจและทุนชุมชน	 106	ต�าบล
			แผนพัฒนาฯ	ระดับต�าบล											 184	ต�าบล
			แผนพัฒนาฯ	ระดับจังหวัด													 8	จังหวัด
			สภาองค์กรชุมชนฯ	(สะสม)				 1,305	ต�าบล
			กองทุนสวัสดิการชุมชน	(สะสม)						 900	ต�าบล
			การพัฒนาที่อยู่อาศัย
									บ้านมั่นคง(สะสม)					12,385	ครัวเรือน
										บ้านพอเพียงชนบท					2,161	ครัวเรือน

			พื้นที่รูปธรรมเศรษฐกิจและทุนชุมชน	 100	ต�าบล
			แผนพัฒนาฯ	ระดับต�าบล															 215	ต�าบล
			แผนพัฒนาฯ	ระดับจังหวัด														 10	จังหวัด
			สภาองค์กรชุมชนฯ	(สะสม)											1,059	ต�าบล
			กองทุนสวัสดิการชุมชน	(สะสม)						1,092	ต�าบล
			การพัฒนาที่อยู่อาศัย
									บ้านมั่นคง(สะสม)					17,003	ครัวเรือน
									บ้านพอเพียงชนบท					2,077	ครัวเรือน

			พื้นที่รูปธรรมเศรษฐกิจและทุนชุมชน		100	ต�าบล
			แผนพัฒนาฯ	ระดับต�าบล														 183	ต�าบล
			แผนพัฒนาฯ	ระดับจังหวัด														 7	จงัหวดั
			สภาองค์กรชุมชนฯ	(สะสม)									 2,239	ต�าบล
			กองทุนสวัสดิการชุมชน	(สะสม)				 2,155	ต�าบล
			การพัฒนาที่อยู่อาศัย
									บ้านมั่นคง	(สะสม)				25,916	ครัวเรือน
									บ้านพอเพียงชนบท			 2,070	ครัวเรือน

			พื้นที่รูปธรรมเศรษฐกิจและทุนชุมชน	 107	ต�าบล
			แผนพัฒนาฯ	ระดับต�าบล														 172	ต�าบล
			แผนพัฒนาฯ	ระดับจังหวัด												 4	จงัหวดั
			สภาองค์กรชุมชนฯ	(สะสม)											 680	ต�าบล
			กองทุนสวัสดิการชุมชน	(สะสม)					 645	ต�าบล
			การพัฒนาที่อยู่อาศัย
										บ้านมั่นคง(สะสม)					38,131	ครัวเรือน
										บ้านพอเพียงชนบท					2,000	ครัวเรือน

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง ตะวันตก

ภาคใต้

ภาคกรุงเทพฯ
 ปริมณฑล ตะวันออก
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ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

พ.ศ. 2543 ก�าหนดภารกิจหลัก

ขององค์กร ประกอบด้วย

นโยบายคณะกรรมการสถาบันฯ 

เพื่อการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน

1) สนับสนุนและให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน 

 เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การเพิ่มรายได้ การพัฒนาที่อยู ่อาศัยและ 

 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชีวิตความเป็นอยูข่องสมาชิกในชุมชน ทั้งในเมือง 

 และชนบท โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวมหรือบูรณาการและหลักการ 

 พัฒนาที่สมาชิกมีส่วนร่วมเป็นแนวทางส�าคัญ ท้ังนี้เพื่อเสริมสร้างความ 

 เข้มแข็งของชุมชนและประชาสังคม

2. สนับสนุนและให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรชุมชนและเครือข่าย 

 องค์กรชุมชน

3. สนับสนุนและให้การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่าย 

 องค์กรชุมชน ตลอดจนประสานงานการสนับสนุนและการให้การช่วยเหลือ 

 ดังกล่าวจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

4. ส่งเสริมและสนับสนุนและสร้างความร่วมมือขององค์กรชุมชนและเครือข่าย 

 องค์กรชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัดและระดับประเทศ

1) การพัฒนาพื้นที่รูปธรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองเพื่อเป็นพลังสู ่การ 

 เปลี่ยนแปลงและขยายผลการพัฒนา

2) การพัฒนาแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างมี “ดุลยภาพ” และยั่งยืน

3) การยกระดบัการใช้ข้อมลูสารสนเทศสูอ่งค์ความรูเ้พือ่การพฒันาชมุชนท้องถิน่ 

 และการสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

4) การพัฒนาคุณภาพคนสู่ความเป็นพลเมืองและสร้างความเข้มแข็งของขบวน 

 องค์กรชุมชน

5) การผนกึพลังเครอืข่ายภาคพีฒันาในการขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพ่ือการ 

 พัฒนาชุมชนท้องถิ่น

6) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน

7) การบริหารจัดการองค์กรสู่ธรรมาภิบาล

1. งานตามภารกิจหลัก
 และนโยบายคณะกรรมการสถาบันฯ

	 เป็นการด�าเนินงานตามภารกิจหลักขององค์กรและนโยบายของคณะกรรมการสถาบันฯ	 ในการสนับสนุนและพัฒนา 

องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน	 โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2560	 เป็นการสนับสนุนพื้นที่ระดับต�าบลเป็นพื้นท่ีปฏิบัติการ 

ในการเชื่อมโยงการท�างานทุกกลุ่มองค์กรชุมชน	 มีสภาองค์กรชุมชนต�าบลและเครือข่ายองค์กรชุมชนเป็นกลไกส�าคัญในการ 

ขับเคลื่อน	 ตลอดจนเช่ือมโยงขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่ระดับจังหวัดให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ในการสนับสนุนและ 

เชื่อมโยงการท�างานพื้นท่ีระดับต�าบลสู่ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด	 รวมถึงการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีพัฒนา	

ประกอบด้วย
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	 การส่งเสริมและสนับสนุนยกระดับพื้นที่ปฏิบัติการเป็น

พื้นที่รูปธรรมในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่การ

จัดการตนเองระดับต�าบล/เมือง	 เน้นพ้ืนที่ที่มีรูปธรรมความ

ส�าเร็จที่ชัดเจน	 ก่อให้เกิดกระบวนการวิเคราะห์พื้นที่ยกระดับ

การพัฒนาจากกิจกรรมงานประเด็นต่างๆที่ได้มีการด�าเนินงาน 

ในพื้นที่	 พร้อมทั้งเชื่อมโยงและประสานความร่วมมือกับ 

ภาคส่วนต่าง	 ๆ	 เพื่อเป็นพื้นท่ีต้นแบบในการแลกเปล่ียนเรียนรู ้

และขยายผลสู ่การเปลี่ยนแปลงของชุมชนท้องถิ่นและการ 

ผลักดันเชิงนโยบายโดยใช้กลไกขบวนองค์กรชุมชนขับเคลื่อน

การพัฒนาชุมชนท้องถ่ินสู่การจัดการตนเองอย่างเป็นรูปธรรม		

โดยในปี	 2560	 ด�าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การบูรณาการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง	 มีเป้าหมายให้เกิด

พื้นที่รูปธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน	 ส่งเสริมการ

ยกระดับแผนพัฒนาต�าบลสู่พื้นท่ีรูปธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ

และทุนชุมชน	 และสนับสนุนการเชื่อมโยงหน่วยงานประชารัฐ

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม				

 การด�าเนินการระดับนโยบาย

	 1.	 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจฐานรากเพื่อเป็นกลไกในการสนับสนุน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของขบวนองค์กรชุมชนในภาพ

รวมระดับนโยบาย			มีบทบาทหน้าที่ในการก�าหนดแนวทางการ

จัดท�าฐานข้อมูลงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของขบวนองค์กร

ชุมชน	 พิจารณาโครงการเพื่อการขับเคลื่อนและสนับสนุนการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นที่รูปธรรม	 สนับสนุนการ

วิเคราะห์สถานการณ์การขับเคลื่อนสัมมาชีพเต็มพื้นท่ีโดยใช้

พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน		ขับเคลื่อนคลัสเตอร์

เศรษฐกจิภายใต้ยทุธศาสตร์ประชารฐั	และการจดัการท่องเทีย่ว

โดยชุมชน	 ทั้งน้ีจากการท�างานในปี	 2560	 เกิดการจัดตั้งกลไก

คณะท�างาน	3	คณะ	ประกอบด้วย	

	 (1)	คณะท�างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวโดย 

	 	 ชุมชน	

	 (2)		คณะท�างานขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์เกษตรอนิทรย์ีโดยใช้ 

	 	 พื้นที่เป็นตัวตั้ง	

	 (3)		คณะท�างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดชุมชน	

	 ซึ่งทั้ง	 3	 คณะท�างาน	 มีหน้าท่ีในการก�าหนดยุทธศาสตร	์ 

แผนงาน	แนวทางการพฒันาพืน้ทีร่ปูธรรมและท่องเทีย่วโดยชมุชน	 

เกษตรอินทรีย์	 และตลาดชุมชน	ขับเคลื่อนแผนการด�าเนินงาน

ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 ขบวนองค์กรชุมชน	 และ

ภาคทีีเ่กีย่วข้องในกระบวนการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากทุกระดบั	 

พร้อมประสาน	 เชื่อมโยงและสนับสนุนความร่วมมือในการ 

ขบัเคลือ่นระหว่างขบวนองค์กรชมุชนและกลไกบรษิทัประชารฐั 

รักสามัคคีท้ัง	 76	 จังหวัด	 และด�าเนินการติดตาม	 ประเมินผล

และรายงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	 และพัฒนาแนวทาง

ยกระดบัความร่วมมอืให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อชมุชน		นอกจาก

นีย้งัเกดิแผนสนบัสนนุระบบเศรษฐกจิและทนุชมุชนสูก่ารจัดการ

ตนเองของชุมชนท้องถิ่นระยะ	5	ปี	พ.ศ.2561-2565

1. การส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับพื้นที่รูปธรรม

    การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
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กระทรวงสาธารณะสุข	บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อ

สังคม	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	

(องค์การมหาชน)	มเีป้าหมายให้สถานบรกิารสาธารณะสขุมีการ

บริหารจัดการความปลอดภัยด้านอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ	 

มมีาตรการควบคุมตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร

ทุกกระบวนการ

	 	 � การด�าเนนิงานร่วมกบัคณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกจิ 

ฐานรากและประชารัฐ	 หรือคณะ	 E3	 น�าไปสู่การพัฒนากลไก

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีในการสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่

	 	 �	การด�าเนนิงานร่วมกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์			

เพือ่ขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์การพฒันาเกษตรอนิทรย์ีแห่งชาต	ิพ.ศ.

2560-2564	ซึง่จะเป็นช่องทางส�าคญัในการขบัเคลือ่นคลสัเตอร์

เกษตรอนิทรย์ีในระดับจงัหวดัและระดับภาคของขบวนองค์กรชมุชน

	 	 �	การด�าเนินงานร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนา

พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	(อพท.)	ในการสัมมนา

เชิงปฏิบัติการการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามหลักสูตร	Train	the	

Trainer	:	นักพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน	(CBT	Integrated)	

และเชือ่มโยงความร่วมมอืในการขบัเคลือ่นการพฒันาเศรษฐกิจ

ฐานรากโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชน	ใน	5	ภาค	

   
การด�าเนินการระดับพื้นที่

	 2.	 การประสานความร่วมมอืในการพฒันาเศรษฐกจิฐานราก 

และสัมมาชีพชุมชน

	 	 �	การจัดท�าบันทึกความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุน

การด�าเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย	 ระหว่างกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	 กระทรวงพาณิชย์	 กระทรวงมหาดไทย		

36

เกษตรอินทรีย์

อื่นๆ

สถาบันการเงิน

ตลาด/ร้านค้า/แปรรูป

ท่องเที่ยว

โดยชุมชน

39%

23%

36%

1%

1%

2017  COD I  ANNUAL REPORT

023.indd   36 6/16/2561 BE   10:40 PM



	 	 �	การเช่ือมโยงกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์

ด้านการพัฒนาตลาดชุมชน	 โดยลงนามบันทึกความร่วมมือการ

ขับเคลื่อนร้านค้าและตลาดประชารัฐต้นแบบเพ่ือชุมชน	 โดย

สถาบันฯ	 มีบทบาทในการขับเคลื่อนร้านค้าร่วมกับเครือข่าย

องค์กรชมุชนทีม่คีวามพร้อม		และอยูร่หะว่างการขบัเคลือ่นตลาด

กลางสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่จังหวัดอุดรธานี

 การด�าเนินงานระดับพื้นที่

 สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นท่ี		 

เกดิผลพืน้ทีร่ปูธรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและทนุชมุชน	513	ต�าบล	 

ซึ่งจ�าแนกเป็นด้านเกษตรอินทรีย์	202	ต�าบล	ด้านท่องเที่ยวโดย

ชุมชน	115	ต�าบล	ด้านตลาด/ร้านค้า/แปรรูป	183	ต�าบล	ด้าน

สถาบันการเงิน	 6	 ต�าบล	 และด้านอื่นๆ	 ได้แก่	 ศูนย์การเรียนรู้	

หรือกองทุน	7	ต�าบล

หน่วย : ต�าบล

พื้นที่รูปธรรมตามประเด็นทางเศรษฐกิจ รวม

ภาค

เหนือ
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ

ใต้
กลางและ
ตะวันตก

กทม.ฯ และ
ตะวันออก

เกษตรอินทรีย์        202 45 33 48 42 34

ท่องเที่ยวโดยชุมชน 115 14 15 20 30 36

ตลาด/ร้านค้า/แปรรูป 183 39 44 32 31 37

สถาบันการเงิน 6 1 3 - 2 -

อื่นๆ 7 1 5 - 1 -

รวม 513 100 100 100 106 107
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โดยมีกรณีตัวอย่างพื้นที่รูปธรรมตามประเด็นทางเศรษฐกิจและทุนชุมชน	ดังนี้

	 ต�าบลนางั่ว	อ�าเภอเมือง	จังหวัด	มีพื้นที่ทั้งหมด	40,822	ไร่	 

ประชาการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือ	 เกษตรกรรม	 มีทุน 

และปัจจัยการผลิตของชุมชน	 คือ	 สภาพภูมิประเทศท่ีเป็น

ที่ราบสูงสลับกับท่ีราบลุ่มจนถึงแม่น�้าป่าสัก	 เหมาะกับการปลูก

มะขาม	 และท�าสวนไม้ผล	 ส่วนท่ีลุ่มเป็นพื้นท่ีปลูกยาสูบ	 และ

ท�านา	

	 ตั้งแต่ปี	 2543	 เป็นต้นมาพบว่าคนในต�าบลนางั่วเจ็บป่วย

ด้วยโรคมะเร็งเป็นจ�านวนมาก	 ซ่ึงส่วนหน่ึงเกิดจากการบริโภค

พืชผักที่ปนเปื้อนยาฆ่าแมลงและการใช้สารเคมีในการเกษตร		 

อีกทั้งพืชที่ปลูกไม่ว่าจะเป็น	 นาข้าว	 สวนผัก	 หรือไร่ยาสูบ	 

กป็ระสบกบัปัญหาโรคราในดนิ	ทางเกษตรอ�าเภอและสาธารณสุข 

จึงเข้ามาให้ความรู้และอบรมเรื่องการท�าน�้าหมักชีวภาพเพ่ือให้

คนในชุมชนน�าไปใช้ในพื้นที่ของตนเอง	

	 ปี	2555-2557	เริม่มกีารรวมกลุม่กนัเพือ่ผลติข้าวปลอดสาร	 

โดยมีสมาชิกเริ่มแรกเพียง	5	รายเนื่องจากคนส่วนใหญ่ยังไม่เชื่อ

ว่าการท�านาข้าวโดยไม่ใช้สารเคมีจะได้ผลผลิตดีเทียบเท่ากับ 

การใช้สาร	 ในช่วงแรกทางกลุ่มท�าการแยกแปลงเพื่อท�าข้าว

ปลอดสารโดยใช้วธิกีารท�านาแบบโบราณ	เริม่ตัง้แต่การคัดเลือก

สายพันธุเ์มลด็พนัธุ	์การใช้น�า้หมกัชีวภาพ	ไปจนถงึการตข้ีาวและ

ต�าข้าวเองโดยใช้เครื่องสีข้าวเพื่อทุ่นแรง	 เกษตรกรรายอื่นเริ่ม

สนใจเนื่องจากเห็นว่าการท�าข้าวปลอดสาร	 สามารถท�าได้จริง	

ลดต้นทุนการผลิต	 และเพิ่มราคาผลิตผลได้อีกด้วย	 จนท�าให้มี

จ�านวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้นตามล�าดับ	

	 ปี	2558-2559	ทางกลุม่เกษตรกรไปศกึษาดูงานท่ีโรงเรยีน

ชาวนา	 จังหวัดนครสวรรค์	 ได้เรียนรู้การใช้เทคนิคปรับลดการ

ใช้สารเคมี	 ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรรายอื่นที่ยังไม่ม่ันใจในการ 

ท�าข้าวปลอดสารค่อยๆปรับตัวและเปิดใจรับการลดใช้สาร

เคมีแล้วหันมาใช้สารชีวภาพมากขึ้น	 ทางกลุ่มจึงประชุมหารือ

แนวทางการพัฒนากลุ่มให้ขยายผล	 โดยมีการหารือกับสภา

องค์กรชมุชนต�าบลนางัว่	รวมทัง้ได้รับการสนบัสนุนงบประมาณ

การพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนจากสถาบันพัฒนาองค์กร

ชมุชน	จนเกดิการจดัตัง้คณะท�างานเพือ่พัฒนาโครงการเศรษฐกจิ

และทุนชุมชนในการส่งเสริมเรื่องของการผลิตข้าวปลอดสาร		

โดยมีการจัดเวทีสร้างความเข้าใจโครงการให้กับคณะท�างาน

และวางแผนการเตรียมเวทีวิเคราะห์ข้อมูล	 ประสานงานกับ 

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอบรมการท�าข้าวปลอดสารพิษและการ 

ท�าน�้าหมักปุ๋ยชีวภาพ	 การให้สมาชิกทดลองน�าเมล็ดพันธุ ์ 

ไปปลูกในแปลงทดลองนาข้าวปลอดสารแล้วน�าข้าวไปตรวจสอบ

กับหน่วยงานรับรองคุณภาพ	หลังด�าเนินงานได้ระยะหนึ่งกลุ่ม

ได้รับการสนับสนุนด้านการตลาดจากโครงการกรีนมาร์เก็ตของ

จังหวัดเพชรบูรณ์และบริษัทประชารัฐจังหวัดเพชรบูรณ์	 และ

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก	 สสส.	 ในการท�าเกษตรอินทรีย์

เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี	กินดี	มีการสนับสนุนให้เกิดศูนย์เรียนรู้		

	 ในการติดตามผลการด�าเนินงาน	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุข

ภาพต�าบลได้ท�าการตรวจสขุภาพคนในชมุชนทกุๆ	3	เดอืน	พบว่า		 

มีผู้ป่วยจากการได้รับสารเคมีลดลงเป็นจ�านวนมาก	 ทางกลุ่ม

จึงได้ขยายผลโดยการจัดท�าโครงการลด	ละ	 เลิกการใช้สารเคมี

ในระดับต�าบล	 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณของหมู่บ้าน	

กระท่ังปัจจุบันประชากรในต�าบลมีข้าวปลอดสารเพื่อบริโภค 

และขาย	มกีารขยายสมาชกิเพิม่ข้ึนเป็น	30	ราย	และมเีครือ่งสข้ีาว

พื้นที่รูปธรรม

เศรษฐกิจฐานราก

ด้านเกษตรอินทรีย์ 

“ข้าวปลอดสารเคมี 

สร้างสุขภาพดี 

มีรายได้เพิ่มขึ้น” 

ต�าบลนางั่ว อ�าเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบูรณ์
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กล้อง	1	เครื่อง	ส�าหรับแปรรูปผลผลิตข้าว	ปลอดสารไว้บริโภค

และจ�าหน่ายในงานต่างๆ	 ของต�าบล	 ซึ่งในอนาคต	 ทางกลุ่ม 

มีเป้าหมายในการยกระดับกระบวนการผลิตข้าวปลอดสารเคมี

แก่สมาชิกและขยายสมาชิกเพิ่มขึ้น	 จัดตั้งเป็นสหกรณ์โดยขึ้น

ทะเบียนเป็นสมาชิก	 จัดระบบการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก	

และจัดตั้งโรงสีชุมชนเพื่อรองรับการแปรรูปข้าวปลอดสารเคมี

ให้มีมาตรฐาน	 พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าข้าวและผักปลอดภัย

ให้กว้างขวาง		

บทเรียนจากด�าเนินโครงการข้าวปลอดสารเคมี ต�าบลนางั่ว

	 1.		การรวมกลุ่มเพื่อหาทางออกจากปัญหาการปลูกข้าว 

โดยใช้สารเคมีท่ีได้ผลผลิตไม่คุ้มกับรายจ่ายและปัญหาสุขภาพ 

ที่เกิดจากการใช้สารเคมีในแปลงเกษตร	 โดยเริ่มจากผู้น�า 

ในชุมชนและผู้ท่ีมีความสนใจร่วมกัน	 มีการศึกษาดูงานพื้นที่ 

ต้นแบบ	ประชุมกลุ่มเพื่อวางแผนปฏิบัติการ	ติดตามการท�างาน	

และสรุปบทเรียนการท�างานร่วมกันทุกเดือน	 ส่งเสริมพัฒนา

องค์ความรูใ้ห้กบัสมาชกิร่วมกับเครอืข่ายระดบัจงัหวดั	และกลุม่

ระดับต�าบล	คือ	ศูนย์การเรียนรู้บ้านนางั่วเหนือ	รวมทั้งใช้กลไก

สภาองค์กรชุมชนต�าบลนางั่วเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้	แก้ไขปัญหา	และเป็นหน่วยประสานงานภาคี

	 2.		การประสานความร่วมมอืกับหน่วยงานเป็นแรงสนบัสนนุ 

ให้ชุมชนปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต	 ได้แก่	 เกษตรอ�าเภอสนับสนุน

เมล็ดพันธุ์และแนะน�าแนวทางการผลิต	 สถาบันพัฒนาองค์กร

ชุมชนสนับสนุนงบประมาณ	 และหนุนเสริมกระบวนการเรียน

รู้เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนน�ากลุ่ม	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 สนับสนุนงบประมาณและการ

ด�าเนนิงานพฒันาและปรบัปรงุให้เกดิศนูย์เรียนรูช้มุชน	โครงการ 

กรีนมาร์เก็ตส่งเสริมด้านการตลาด	 กองทุนหมู่บ้านสนับสนุน

เครื่องสีข้าว	 พัฒนาท่ีดินให้ความรู้เรื่องการปรับปรุงดิน	 ตรวจ

คุณภาพดิน	ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตร	และการท�าปุ๋ย	 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 สนับสนุน 

น�้าหมัก	เป็นต้น	

	 3.		การเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นผลส�าเรจ็จากกระบวนการท�างาน 

ใน	3	ระดับ		

	 	 �	ระดับชุมชน	มีการขยายผลจากปลูกข้าวปลอดสาร

เคม	ีไปปลกูผักปลอดสารเคม	ีท�าให้ครวัเรอืนมอีาหารท่ีปลอดภยั	

จากสารเคม	ีและมคีวามมัน่คงทางด้านอาหาร	ครวัเรอืนมรีายได้ 

เพ่ิมจากการขายข้าวปลอดสารเคมี	 และมีรายจ่ายด้านปัจจัย 

การผลิตลดลง		

	 	 �		ระดบัสงัคม	เกดิการรวมตวัทีเ่ป็นทางการเพือ่ด�าเนนิ

งานในระดับต�าบล	 โดยมีหน่วยงานเห็นความส�าคัญให้การ

สนับสนุน	 เกิดการเชื่อมโยงตลาดชุมชนกับขยายตลาดระดับ

จังหวัด	 เกิดศูนย์เรียนรู้เพื่อให้คนภายนอกเข้ามาศึกษาดูงาน	 

ได้ขยายองค์ความรู้	 และเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	

ยกระดับเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ระดับต�าบลและจังหวัด

	 	 �	ระดับนโยบายรัฐ	 ได้รับการยอมรับและยกระดับ

เช่ือมโยงแผนเป็นนโยบายเกษตรอินทรีย์ตามแนวเรื่องศาสตร์

พระราชาระดับจังหวัด	 ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่หลาก

หลายภาคส่วน	ทั้งภาครัฐ	องค์กรภาคประชาสังคม	โดยให้การ

สนับสนุนที่เป็นรูปธรรม	

เรียบเรียงเนื้อหาจากชุดความรู้ของนางพัชราวรรณ  รักภู่   

คณะท�างานจัดการองค์ความรู้ชุมชน ต�าบลนางั่ว จ.เพชรบรูณ์  

วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560
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	 เขตตลิ่งชันมีความโดดเด่นในบรรยากาศ	 และวิถีชีวิตของ

ชาวบ้านริมน�้า	 มีร้านขายของเรือขายของในคลองต่างๆ	 มีวัด

เก่าแก่สมยักรงุศรอียธุยาตอนกลางหลายวัดเป็นแหล่งท่องเทีย่ว

ไหว้พระ	9	วดั		ประกอบกบัสภาองค์กรชมุชนเขตตลิง่ชนัมคีวาม

เข้มแข็ง	ประกอบด้วยกลุ่มที่หลากหลาย	ได้แก่	องค์กรการเงิน	 

7	องค์กร	เศรษฐกจิอาชพี	6	องค์กร	สขุภาพ/สิง่แวดล้อม	15	องค์กร	 

องค์กรชมุชน/กองทนุแม่ของแผ่นดนิ	31	องค์กร	และวฒันธรรม/	

อื่นๆ	6	องค์กร	

	 การขับเคลื่อนพื้นที่เศรษฐกิจและทุนชุมชน	 เกิดจากผู้

บริหารส�านกัเขต		ชมุชน	และเครอืข่ายองค์กรชมุชนทีอ่ยู่ในพืน้ที่		

ตระหนักถึงความส�าคัญของตลาดน�้าซ่ึงเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของ

ชมุชน	ร่วมกนัพัฒนาพืน้ทีว่ดัตลิง่ชนัให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ว	ช่ือว่า	 

“ตลาดน�้าสองคลองวัดตลิ่งชัน”	 โดยให้ชุมชนบริหารจัดการ

เพือ่ประโยชน์	สร้างเศรษฐกจิทีด่ใีห้กบัชมุชนเอง	เน้นสนิค้าทีม่า

จากชมุชนในเขต	และมกีารเชือ่มโยงสนิค้าต่างเขต	เพือ่ให้สนิค้า

มคีวามหลากหลาย	กระจายรายได้ของขบวนองค์กรชมุชนในเขต

ต่างๆ	 นอกจากน้ีตลาดน�้าสองคลองวัดตลิ่งชันยังมีศูนย์เรียนรู้

ชุมชนด้านอาชีพต่างๆ	 มีกลุ่มออมทรัพย์จาก	 35	 ชุมชน	 มีการ

ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ	 และสิ่งแวดล้อม	 โดยเฉพาะต้นล�าพ ู

พื้นที่รูปธรรม

ไเศรษฐกิจฐานราก

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน

“สายน�้าน�าชีวิต 

สูเ่ศรษฐกจิชมุชนคู่ขนานลอยฟ้า 

พาสู่ตลิ่งชัน 

เขตขัณฑ์ไม้งามตลาดน�้าขึ้นชื่อ 

เลื่องลือประเพณีชักพระ”       

เขตตลิง่ชัน กรุงเทพมหานคร

ทีป่ลูกอยูร่อบรมิคลอง	มกีารจดัการสิง่แวดล้อม	เน้นการสร้างการ

มีส่วนร่วม	และสร้างจิตส�านึกให้ชุมชนได้จัดการสิ่งแวดล้อมโดย

เริ่มจากตนเองสู่ชุมชน	สร้างระบบนิเวศน์ให้กลับคืนมา	การจัด 

การขยะระดับครัวเรือน	 เช่น	การคัดแยกขยะน�าไปสู่การท�าปุ๋ย

อินทรีย์	 การเพิ่มมูลค่าของขยะและจ�าหน่ายเพื่อเสริมรายได้

หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า	“ขยะแปลงร่าง” ในรูปแบบต่างๆ	เช่น	

ดอกไม้	 โคมไฟ	พวงกุญแจ	กระเป๋า	โดยมีทั้งจ�าหน่ายสอนและ

อบรมกบัผู้ทีม่คีวามสนใจท่องเทีย่วตลาดน�า้สองคลองวดัตลิง่ชนั	

การประสานความร่วมมือ

	 รูปธรรมความส�าเร็จเกิดจากการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน 

ภาคีต่างๆ	 ได้แก่	 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	 ส�านักงานเขต	 วัด	 

บ้าน	 โรงเรียน	 ธกส.	 ททท.	 อพท.	 กระทรวงพาณิชย์	 โรตารี	่ 

กทม.	ส.ช.	และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	ที่ให้การสนับสนุน

ด้านงบประมาณและความรู	้อกีทัง้การใช้กลไกสภาองค์กรชมุชน

เขตตลิ่งชันเป็นเวทีพูดคุยท�ากิจกรรม	แก้ไขปัญหา	และร่วมกัน

พัฒนาศักยภาพของคนตลิ่งชันให้มีโอกาสได้สร้างอาชีพ	 สร้าง

รายได้	 เกิดศูนย์เรียนรู้ให้คนตลิ่งชันได้ฝึกอาชีพเพื่อเสริมรายได้	

ท�าให้อยู่ดี	มีสุข	ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

เรียบเรียงเนื้อหาจากชุดความรู้ของนางนพรัตน์ สอนวิทย์   

นักสื่อสารจัดการความรู้ชุมชนเขตตลิ่งชัน
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	 จากจุดเด่นของท�าเลทีอ่ยูติ่ดถนนเพชรเกษมซึง่เส้นทางหลัก 

ในการขนส่งสนิค้าและการจราจรทางบก	และถนนแยกไปสูจ่งัหวดั 

ฝั่งอันดามัน	ส่งผลให้	“สี่แยก	กม.18”	เป็นชุมชนและย่านธรุกจิ	 

ชาวบ้านจึงได้รวมกลุม่กนัต้ังร้านขายของในท่ีว่างรมิถนน	 โดยไม่ม ี

การจดัระบบ	ระเบยีบ	และไม่ได้รบัความยนิยอมจากกรมทางหลวง 

ซึ่งเป็นเจ้าของ	 ส่งผลให้เป็นปัญหาข้อร้องเรียนเรียนด้านความ

ปลอดภัยและความสะอาดจากชุมชนใกล้เคียงมาโดยตลอด

	 พ.ศ.	 2559	 องค์กรชุมชนต่างๆ	 ในต�าบลท่าโรงช้าง	 เช่น	 

กองทุนสวัสดิการชุมชน	อสม.	กลุ่มเกษตรอินทรีย์	ฯลฯ	ได้รวม 

ตวักนัจดแจ้งจดัตัง้สภาองค์กรชมุชนท่าโรงช้างขึน้	 และน�าปัญหานี ้

เข้าหารือในที่ประชุมสภาองค์กรชุมชนต�าบล	 ซึ่งจากการหารือ 

พบว่า	 ชาวบ้านในชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนจากต�าบล 

ใกล้เคยีงมกีารปลกูพชือนิทรย์ีอยูจ่�านวนมาก	แต่ยงัขาดช่องทาง 

พื้นที่รูปธรรม

เศรษฐกิจฐานรากด้านตลาด/

ร้านค้า/แปรรูป

ตลาดอินทรีย์วิถชีุมชน                                                

ต�าบลท่าโรงช้าง อ�าเภอพุนพิน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เร่ืองการตลาด	ประกอบกบัการบรโิภคอาหารปลอดสารก�าลงัเป็น 

ที่นิยมและได้รับการหนุนเสริมจากโรงพยาบาลท่าโรงช้าง	 จึง

เกิดแนวคิดในการสร้างตลาดอาหารปลอดสารควบคู่ไปกับการ

เป็นตลาดวิถีชุมชน		

	 สภาองค์กรชุมชนต�าบลได้ประสานงานกับกรมทางหลวง		

จนได้รับอนุญาตให้ด�าเนินการเป็นตลาดเขียววิถีชุมชนได้อย่าง

ถกูต้อง	รวมทัง้ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณจากสถาบนัพัฒนา 

องค์กรชมุชนเพือ่พฒันาตลาด	 โดยสภาองค์กรชมุชนต�าบลท่าโรงช้าง	 

ได้อาศัยอ�านาจตามมาตรา	 23	 แห่ง	 พรบ.สภาองค์กรชุมชน	

พ.ศ.	2551	จัดตั้ง	“คณะกรรมการ	พัฒนาตลาดท่าโรงช้าง”	ขึ้น	 

ประกอบด้วย	ตัวแทน	จากสภาองค์กรชุมชนต�าบล	ตัวแทนจาก

ผู้ค้า	ตัวแทนจากผู้ซื้อ	และตัวแทนจากกลุ่มองค์กร	ภาคเอกชน	

ฯลฯ	ร่วมเป็นกรรมการ	รับผิดชอบ	บริหารและพัฒนาตลาด	

บทเรียนจากด�าเนินโครงการตลาดอินทรีย์วิถีชุมชน 

	 กรณีตลาดชุมชนท่าโรงช้าง	 สะท้อนให้เห็นถึงการเริ่มต้น 

ที่เป็นความพยายามขององค์กรชุมชนที่ต้องการแก้ปัญหาของ 

ตนเองโดยใช้สภาองค์กรชุมชนต�าบลเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 

น�าไปสูก่ารวางแผน	แสวงความร่วมมอื	 เป็นการท�างานบนฐานข้อมลู 

ที่และสภาพปัญหาที่เป็นจริง	 และมีแนวทางชัดเจน	 มีจุดขายท่ี	 

ชัดเจน	อกีประการหนึง่กคื็อ	หลักการด�าเนนิงานไม่ได้เอาเงนิเป็น 

ตัวตั้ง	แต่เอาประโยชน์ของชาวบ้าน	ผู้บริโภค	เป็นตัวตั้ง	ยึดหลัก 

ของความพอเพยีง	 เอือ้อาทร	ด�ารงไว้ซึง่วถิขีองชมุชน	และยงัสร้าง 

ช่องทางเชือ่มโยงกบัชมุชนและตลาดอืน่ๆ	ในวงกว้างออกไปอีกด้วย	

เรียบเรียงเนื้อหาจากชุดความรู้ของนายสุวัฒน์ คงแป้น 
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พื้นที่รูปธรรม

เศรษฐกิจฐานราก

ด้านสถาบันการเงิน

แก้หนี้นอกระบบ

โดยองค์กรชุมชน 

ต�าบลโพนทอง

 อ�าเภอโพธิ์ตาก 

จังหวัดหนองคาย

ถึงปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนโดยมีกฏหมาย 

ให้การรองรบั	จนเกดิการรวมกลุ่ม	11	หมูบ้่านจัดตัง้สภาองค์กรชมุชน 

ต�าบลโพนทอง	ต่อมาจงึมกีารจดัตัง้กองทนุสวสัดกิารชมุชน	เพือ่ 

ดูแลตั้งแต่เกิด	 แก่	 เจ็บตาย	สาระทุกข์สุขดิบให้กับคนในชุมชน	 

	 ในอดีตต�าบลโพนทอง	 อ�าเภอโพธ์ิตาก	 จังหวัดหนองคาย 

มปัีญหาหนีส้นินอกระบบเป็นจ�านวนมาก	จนกระทัง่ปี	2552	สถาบนั 

พัฒนาองค์กรชุมชน	 ได้ลงพื้นท่ีสร้างความเข้าใจถึงความส�าคัญ 

ของสภาองค์กรชุมชนต�าบล	ทีเ่ป็นเวทีของการพดูคยุปรกึษาหารอื 

คนในต�าบล
อยู่ดีกินดี ปลอดหนี้
มีอาชีพ มีรายได้

2552

2553

2555

2557

2559

2560

2554

2556

2558
3	ก.ย.	สถาบันการเงินชุมชนบ้านไร่	ธ.ออมสิน	สนับสนุน	
30,000	บาท	รวม	4	สถาบันการเงินชุมชน
26	ส.ค.	อบต.	สมทบสวัสดิการชุมชุน	30,000	บาท
ประมง	จว.	สนับสนุนพันธุ์ปลา	43	ครัวเรือน	x	3,000	ตัว

งบสมทบสวัสดิการชุมชน
รอบสอง	306,360	บาท

งบสมทบสวัสดิการชุมชน
รอบแรก	61,560	บาท

1	ก.ย.	กองทุนสวัสดิการชุมชน	สมาชิก	138/	
เงินทุน	49,850	บาท
9	ก.พ.	สภาองค์กรชุมชนต�าบล	11	หมู่บ้าน	
43	กลุ่มองค์กรชุมชน

ประมง	จว.	สนับสนุนกลุ่มแปรรูป	40,000	บาท
ประกาศแผนพัฒนา	3	ต�าบล		30,000	บาท

ต�าบลรูปธรรม	30,000	บาท

ตั้งกลุ่มอาชีพเพาะเห็ด	งบภัยแล้ง	จว.	201,000	บาท
ตั้งกลุ่มข้าวอินทรีย์

งบเสริมสร้างขีดความสามารถฯ	50,000	บาท

งบสมทบสวัสดิการชุมชน
รอบสาม	555,840	บาท

งบเศรษฐกิจและ
ชุมชน	90,000	บาท

3	เม.ย.	เริ่มจ่ายสวัสดิการ
ค่านอนโรงพยาบาล	

2	ราย	=	1,200	บาท

เงินหมุนเวียน
17 ล้านบาท

ได้ถอนหนี้สิน 76 ราย
10.5 ล้านบาท

ทุนประกอบอาชีพ
254 ราย

7 ล้านบาท

9 ปี บนเส้นทางการพัฒนา
ต�าบลโพนทอง อ�าเภอโพธิ์ตาก

จังหวัดหนองคาย โดยองค์กรชุมชน
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โดยตั้งเมื่อเดือนกันยายน	2552	เริ่มจากสมาชิก	134	ราย	มีเงิน 

กองทนุประมาณ	48,000	บาท	ปัจจบุนัมสีมาชกิ	2,245	คน	เกบ็เงนิ 

ออมของสมาชกิเดอืนละประมาณ	6	หม่ืนบาท	มเีงนิออมของสมาชกิ 

ประมาณ	3	ล้านบาท	ซึง่ได้จดักองทนุสนบัสนนุการประกอบอาชพี 

ของสมาชิก	

	 ในปี	2558	มีการก่อตัง้สถาบนัการเงินชุมชนบ้านไร่	และขอกู ้

เงนิจากธานคารออมสนิจ�านวน	20	ล้านบาท	เพือ่น�ามาให้สมาชิก 

กูเ้พ่ือไปไถ่ถอนหนีส้นินอกระบบ	76	ราย	ประมาณ	7	ล้านบาท	และ 

ให้สมาชิกที่จะไปกู้เงินนอกระบบเพื่อค้าขาย	 ประกอบอาชีพ	 

ประมาณ	300	ราย	ประมาณ	10	ล้านบาท	ภายใน	2	ปี	สามารถส่งคนืได้	 

14	ล้านบาท	ซึ่งปัจจุบันเหลือหนี้คงค้างประมาณ	6	ล้านบาท	

เช่ือมประสานภาคี จากการแก้หนี้ สู่การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 

สร้างรายได้

	 นอกจากการไถ่ถอนหน้ีสินนอกระบบให้คนในชุมชนแล้ว	

ยงัมกีารส่งเสรมิกลุม่อาชพีต่างๆ	เช่น	กลุม่เพาะเหด็นางฟ้าภฐูาน	 

กลุม่ผูเ้ลีย้งปลาเพือ่แปรรปู	กลุม่ข้าวกล้องอนิทรีย์หอมนลิ	ซึง่ใน

การตัง้กลุม่อาชพีเกดิจากการมองเหน็ปัญหาด้านการขาดแคลน

อาหาร	 ชาวบ้านต้องชื้ออาหารในราคาสูง	 รวมถึงการท�าการ

เกษตรปลกูข้าวราคาผลผลติตกต�า่	ท�าให้เกษตรกรมภีาระหนีสิ้น 

เพิ่มขึ้นทุกปี	จึงได้ใช้โอกาสสร้างงานในชุมชนให้มีรายได้เกิดขึ้น	 

และส่งเสริมการท�าอาชีพอ่ืนเสริมโดยใช้ทุนน้อยเพื่อน�าไปสู่การ 

แปรรูปอาหาร	สร้างรายได้	ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน	อีกทั้งเป็น 

แหล่งอาหารของคนในชุมชนและชุมชนอื่นที่อยู่ใกล้เคียง	 โดยมี 

การเชื่อมประสานกับหน่วยงานภาคีต่างๆ	 เช่น	 เกษตรอ�าเภอ	

สนับสนุนงบประมาณในการรวมกลุ่มเพาะเห็ด	 ประมงจังหวัด	

ให้การสนับสนุนการเลี้ยงปลา	 พร้อมให้ความรู้เรื่องพันธุ์ปลา	

รวมถงึงบประมาณการจดัประชุมสร้างความเข้าใจการเลีย้งปลา	 

พัฒนาชุมชนอ�าเภอ	 ให้ความรู ้และสร้างความสัมพันธ์การ 

ส่วนร่วมภาคีกับกองทุนหมู่บ้านกับทุกหมู่บ้านในอ�าเภอ	 อบต.

ต�าบลโพนทอง	 ให้การสนับสนุนสถานที่และอาหารในการ 

จัดประชุม	สถาบันการเงินในชุมชนต�าบล	4	กลุ่มคอยช่วยเหลือ

เกื้อกูลกัน		ธนาคารออมสินจังหวัดหนองคายให้ความรู้เรื่องการ

ท�าบญัช	ีและให้งบสนบัสนนุการประชมุสร้างความเข้าใจ	และให้ 

เครดติกูย้มืไถ่ถอนหนีน้อกระบบให้คนในชมุชน	ซึง่ต�าบลโพนทอง 

ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างแหล่งอาหารและตลาดการแลกเปลี่ยน 

ในชมุชนเพือ่รองรบันกัท่องเทีย่วและ	AEC	มตีลาดรองรบัผลผลติ

ทางการเกษตรในชุมชน

บทเรียนส�าคัญจากต�าบล 

	 	 1)	ในอดตีคนในชุมชนไม่เคยมบีทบาทหรอืก�าหนด 

ความต้องการของตนเอง	 แต่เม่ือมีเป้าหมายที่ต้องการ 

ช่วยเหลอืกนัเองในชมุชนจนเกิดการรวมกลุม่	กส็ามารถ 

ด�าเนินงานและมีพลังในการต่อรองได้	 นอกจากนี้การที่

ชุมชนมีแผน/โครงการ	 มีการสร้างกระบวนการในการ

เรียนรู้	ท�าให้สามารถน�าไปต่อยอดเพื่อพัฒนาชุมชนได้

	 	 2)	ชุมชนต้องการมีแหล่งเงินทุนของตนเอง	 ต้อง

สร้างสถาบันการเงิน	และกลุ่มอาชีพ

	 	 3)	การด�าเนินงานต้องได้รับการสนับสนุนจาก 

หน่วยงานต่างๆ	 เพื่อให้ความรู้	 ค�าแนะน�า	 การศึกษา 

ดูงาน	เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองได้	

	 9	ปีบนเส้นทางการพฒันาขององค์กรชมุชนทีต่�าบลโพนทอง	 

ได้ก่อให้เกิดการพัฒนาขึ้นในหลายด้าน	 โดยเฉพาะการจัดการ

ปัญหาหน้ีสินนอกระบบ	 ที่เกิดจากการรวมตัวกันของแกนน�า

ชุมชนที่ต้องการให้ชุมชนอยู่ดีกินดี	 หนี้สินลด	 มีอาชีพเสริม	 

มีรายได้ในครัวเรือนที่พอเพียง	 โดยอาศัยการรวมกลุ่มรวมพลัง	 

ร่วมคิด	 ร่วมท�า	 จนท�าให้ต�าบลโพนทองสามารถเป็นพื้นที ่

รูปธรรม	 ในการขยายผลสู่การเรียนรู้ให้ชุมชนอื่นๆ	 ได้มาศึกษา

เป็นแบบอย่างในการพฒันาความเข้มแขง็โดยองค์กรชมุชนต่อไป								

เรียบเรียงเนื้อหาจากชุดความรู้ของ

นายรุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน
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	 ศูนย์เรียนรู้ของต�าบลวัดไทรย์	 เป็นสถานที่ในการแสดง

ข้อมูล	 จัดกิจกรรม	 อบรม	 และประชุม	 ปัจจุบันได้จัดฐานการ

เรียนรู้จากความเช่ียวชาญและภูมิปัญญาในพื้นที่	 โดยเกิดจาก

การระดมความคิดในเวทีของสภาองค์กรต�าบล	 จนเกิดแผนฯ	

และได้งบประมาณจากสภาฯ		ในการสนับสนุน	มีผู้เข้ามาศึกษา

ดูงานอย่างต่อเนื่องเป็นจ�านวนมากจนเกิดการสร้างเครือข่าย		

	 ชุมชนต�าบลวัดไทรย์มีทุนในชุมชน	 คือ	 ภูมิปัญญาทั้งดั่ง

เดิมและภูมิปัญญาใหม่ๆ	เพื่อใช้สร้างฐานความรู้และเผยแพร่ให้

ประชาชนเข้ามาเรยีนรู้ให้เกดิแรงบนัดาลใจเกดิเทคนคิและความ

เช่ียวชาญแล้วน�ากลบัไปเป็นอาชพีเสรมิสูอ่าชพีหลักต่อไป	โดยมี

ฐานการเรียนรู้	ดังนี้

 1)  ฐานการเรยีนรูน้�า้ยาเอนกประสงค์บ้านขนุเดช  เรยีนรู ้

	 	 กิจกรรมลดรายจ่าย	เพิ่มรายได้จากการท�าน�้ายาซักผ้า 

	 	 จากน�้าหมักมะละกอ	น�้ายาล�้างจานจากสับปะรด	สบู่ 

	 	 จากน�้าหมักมะเฟือง

 2)  ฐานการเรยีนรูเ้พาะเห็ดนางฟ้า เรยีนรูกิ้จกรรม	สร้าง 

	 	 อาชพี	เพิม่รายได้จากการผลติก้อนเหด็	การหมกัข้ีเล่ือย	 

	 	 การบรรจุใส่ถุง	การต่อเชื้อเห็ด	การเปิดดอกเห็ด	การ 

	 	 เลี้ยงดู	และการตลาด 

 3) ฐานการเรยีนรูแ้ปรรปูเหด็ เรยีนรูก้จิกรรมสร้างอาชพี	 

	 	 เพิ่มรายได้	 จากการแปรรูปเห็ด	 ข้าวเกรียบเห็ด	 

	 	 เหด็สวรรค์	และแหนมเหด็	เรยีนรูก้ารบรหิารจดัการกลุม่	 

	 	 การสร้างมูลค่าจากวัตถุดิบที่มีในชุมชน

 4)  ฐานเรยีนรูก้ารเลีย้งปลาสวยงาม เรยีนรูก้จิกรรมสร้าง 

	 	 อาชีพ	 เพิ่มรายได้การเพาะเลี้ยงปลากัด/ปลาสวยงาม 

  พันธุต่์างๆ	เรยีนรูก้ารเทยีบปลา	ผสมพนัธุ์ปลา	การเพาะเลีย้ง 

	 	 ลูกไรเพื่อจ�าหน่าย	การตลาด		

พื้นที่รูปธรรม

เศรษฐกิจฐานราก

ด้านอื่นๆ

ศูนย์การเรียนรู้

ต�าบลวัดไทรย์ 

อ�าเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค์

	 นอกจากจะมีการตั้งฐานการเรียนรู้ต่างๆ	 ยังมีการพัฒนา

ศักยภาพวิทยากรสัมมาชีพและผู้น�าชุมชน	ณ	ศูนย์เรียนรู้ชุมชน	

บ้านเนินกว้าว	 ต�าบลวัดไทรย์	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครสวรรค	์ 

เพื่อพัฒนานักส่ือสารกระบวนการประจ�าฐานการเรียนรู้ให้เกิด

ความมั่นใจในตัวเอง	สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเชี่ยวชาญ		

รวมทัง้ได้ขยายฐานการเรยีนรูเ้พ่ิมจ�านวน	5	ฐานการเรยีนรู	้ได้แก่	

1)	ฐานผักชฝีร่ัง	2)	ฐานการเพาะต้นอ่อนทานตะวนั	3)	ฐานปลากดั	 

4)	ฐานผกัปลอดภยั	และ	5)	ฐานขนมไทย	รวมทัง้เกดิตลาดกลาง	

เดอืนละ	4	ครัง้ในชุมชนบรเิวณวดับางม่วง	เพือ่เป็นช่องทางให้คน 

ในชุนชนน�าสินค้าพื้นบ้าน	 และพืชผักปลอดสารเคมีท่ีผลิตเอง 

มาค้าขายแลกเปลี่ยน

ปัจจัยความส�าเร็จ

มกีารท�างานแบบบรูณาการร่วมกบัหน่วยงานภาค	ี	และ 

มกีารจดัเวทเีพือ่ร่วมกันแก้ไขปัญหาเป็นประจ�าทกุเดอืน	 

โดยเปิดโอกาสให้ทกุคนมส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิเหน็	 

รวมทั้งการรายงานความคืบหน้าของการด�าเนินงาน

ทุกโครงการอย่างโปร่งใส	ตรวจสอบได้	มีการวางแผน

การด�าเนินงานร่วมกันและใช้มติที่ประชุมเป็นหลัก	 

ส่งเสรมิคนรุน่ใหม่	และกระตุน้ฐานเดมิให้เกดิการพฒันา 

อย่างต่อเนือ่ง	เกดิฐานการเรยีนรูท้ีเ่ข้าถงึได้ตลอดเวลา	
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	 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 สนับสนุนการจัดท�าแผน

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านการพัฒนา

สังคม	เศรษฐกิจ	และทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้คนในชุมชน 

ได้ก�าหนดและเห็นเป้าหมายการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินร่วมกัน		

โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานพัฒนาที่จะท�าให้

ชุมชนท้องถิ่นมีความม่ันคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 พร้อมทั้ง 

รักษาเอกลักษณ์และปรับใช้ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นได้ 

อย่างเหมาะสมในการจดัการแก้ไขปัญหาและพฒันาชมุชนอย่าง 

มีส่วนร่วมและเป็นพื้นฐานส�าคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่นสู่ความสมดุลและยั่งยืน

 
 2.1 แผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับต�าบล  
ในปีงบประมาณ	2560		เกิดแผนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับ

ต�าบล	 และสามารถเชื่อมโยงแผนฯ	 กับหน่วยงานท้องถิ่นแล้ว	 

ในพื้นที่	 935	 ต�าบล	 โดยมีสภาองค์กรชุมชนต�าบลและขบวน

องค์กรชมุชนเป็นกลไกส�าคญัในการขบัเคลือ่น	สร้างกระบวนการ

มส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาชมุชนท้องถิน่และจดัท�าข้อมลู

ระดับต�าบล	 เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพท้ังที่เป็นจุดแข็ง	 จุดอ่อน	

2. แผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

โอกาส	 ข้อจ�ากัด/ภัยคุกคามในพื้นที่	 เชื่อมโยงแกนน�าชุมชน	

ขบวนองค์กรชุมชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เครือข่าย	และ

หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมจัดท�าแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	

พร้อมทัง้พจิารณาแผนงาน/กจิกรรมทีช่มุชนสามารถด�าเนนิการ

เองได้		และแผนงาน/กิจกรรมทีผ่ลกัดนัสูแ่ผนของหน่วยงานหรอื

ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน	ก่อให้เกิดการประสานความ

ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยง

และบูรณาการแผนชุมชนท้องถิ่นกับแผนของหน่วยงานต่างๆ	

ภาค จ�านวนจังหวัด แผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับต�าบลเชื่อมโยงแผนกับหน่วยงาน (ต�าบล)

ภาคเหนือ 15 181

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 183

ภาคใต้ 14 215

ภาคกลางและตะวันตก 16 184

ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก 10 172

รวม 71 935
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	 จากการด�าเนินงานในปี	2560	พบว่า		มีแนวทางการจัดท�า

แผนพฒันาชมุชนท้องถิน่ระดบัต�าบล		ซึง่แต่ละพืน้ทีไ่ด้ออกแบบ

สนับสนุนการจัดท�าแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับต�าบล	ดังนี้

	 1)		สนบัสนนุการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนในต�าบล	ไม่ว่า 

	 	 จะเป็นองค์กรชุมชน	 ส่วนท้องถิ่น	 ส่วนท้องที่	 และ 

	 	 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 โดยมีสภาองค์กรชุมชนเป็น 

  กลไกส�าคัญในการเชื่อมโยงประสานงาน

	 2)	 จัดท�าข้อมูลต�าบล	ประกอบด้วย	 ข้อมูลทั่วไป	 (ข้อมูล	 

	 	 ประวตั	ิทีต่ัง้	ฯลฯ)	ข้อมลูทนุชมุชน	ภาพผังต�าบล/ข้อมลู	 

	 	 กลุ่มองค์กรชุมชน/ทรัพยากรธรรมชาติ/ภูมิปัญญา 

	 	 ท้องถิ่น	ฯลฯ		

	 3)	 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม	 ศักยภาพและทุนของชุมชน	 

	 	 ได้แก่	ฐานทนุด้านทรพัยากรธรรมชาต	ิฐานการเงนิชมุชน	 

	 	 ฐานด้านบคุคล	และฐานด้านองค์ความรูภู้มปัิญญาต่างๆ	 

	 	 ซึ่งการวิเคราะห์ตนเองท�าให้เกิดความตระหนักว่าเรา	 

	 	 (ชุมชน)	 เป็นใคร	 และมีความต้องการอย่างไร	 รวมถึง 

	 	 การเช่ือมโยงกบันโยบายระดบัท้องถิน่	จงัหวดั	ชาต	ิทีส่่ง 

	 	 ผลกระทบกับชุมชน	หรือขบวนองค์กรชุมชน

	 4)	 ก�าหนดแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับต�าบล	 โดยน�า 

	 	 ข ้อมูลต�าบลและผลการวิเคราะห์มาก�าหนดเป็น 

	 	 เป้าหมาย	 วิสัยทัศน์	 ยุทธศาสตร์เพื่อตอบโจทย์ที่ว่า 

	 	 ชุมชนจะเดินไปสู่เป้าหมายได้อย่างไร	

	 5)	 ผลักดันแผนฯ	 ให้เกิดผลสู่การปฏิบัติโดยยกระดับเป็น 

	 	 ประเด็นสาธารณะร่วมของชุมชนระดับต�าบล	 สภา 

	 	 องค์กรชุมชนมีบทบาทเป็นกลไกกลางในการเชื่อมโยง 

	 	 แผนพัฒนาต�าบลเพื่อให้เกิดการบูรณาการแผนร่วม 

	 	 กับหน่วยงานในท้องถิ่น	 และเสนอแผนเพื่อให้มีการ 

	 	 บรรจหุรอืสนบัสนนุงบประมาณและสนบัสนนดุ้านอ่ืนๆ	 

	 	 ตามแผนที่ได้ก�าหนดไว้	

	 6)	 แลกเปลี่ยนเรียนรู ้	 สรุปบทเรียนระหว่างพื้นที่และ 

	 	 ประสานการท�างานระหว่างต�าบล	 และเชื่อมโยงการ 

	 	 ท�างานในระดับพื้นที่ให้สามารถด�าเนินงานควบคู  ่

	 	 ในหลายเรื่องและประเด็นงานในพื้นที่	 ทั้งสภาองค์กร 

	 	 ชุมชน	สวัสดิการชุมชน	ที่ดิน	 เกษตร	วิสาหกิจชุมชน 

	 	 ฯลฯ	เพือ่ห้พืน้ทีเ่ป็นพืน้ทีเ่รยีนรูก้ารท�างานร่วม	รวมทัง้ 

	 	 การใช้แผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับต�าบลสู ่การ 

	 	 ขับเคล่ือนงานยุทธศาสตร์จังหวัด	 โดยใช้กลไกอ�าเภอ 

	 	 รวบรวมแผนงานพฒันาระดบัต�าบลสูแ่ผนพฒันาระดบั 

	 	 จงัหวัด	และเชือ่มโยงการท�างานต่อยอดข้อมลูสูก่ารจดั 

	 	 ท�าแผนยุทธศาสตร์จังหวัดของภาคประชาชนร่วมกับ 

	 	 แผนของหน่วยงาน		

	 การพัฒนาแผนต�าบลในปี	2560	ของจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
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มีพื้นที่เป้าหมาย	 จ�านวน	 19	 ต�าบล	 โดยมีสภาองค์กรชุมชน

ต�าบลเป็นกลไกประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งชุมชน	

เอกชน	ส่วนท้องถิน่	ส่วนท้องทีแ่ละหน่วยงานในการร่วมกนัระดม 

ความคิด	วเิคราะห์น�าไปสูก่ารเกิดเป็นแผนพฒันาต�าบลขึน้มาเอง	

	 กระบวนการพฒันาแผนต�าบลในปี	 2560	 เริม่ต้นจากในระดบั 

จังหวัดได้เชิญตัวแทนพื้นท่ีต�าบล	 คณะท�างานโซนอ�าเภอและ 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องท�าความเข้าใจกระบวนการ	ขัน้ตอนการพฒันา 

แผนต�าบล	จากนัน้จงึด�าเนนิการท�าความเข้าใจและวางแผนปฏบัิตกิาร 

ในระดับโซนอ�าเภอ	และลงพื้นที่ปฏิบัติการในระดับต�าบล

 1. เวทีท�าความเข้าใจกระบวนการพัฒนาแผน

ต�าบลระดับจังหวัด

	 	 การจัดเวทีสร้างความเข้าใจการพัฒนาแผนต�าบล

จัดการตนเอง	 ซ่ึงมีตัวแทนพื้นท่ีเป้าหมายระดับต�าบล(ตัวแทน

สภาองค์กรชุมชน)		รวมทั้ง	ตัวแทนจากท้องถิ่น	เทศบาล/อบต.	

ภาคประชาสังคม	ตัวแทนท้องที่	 (ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน)	โดยมีการ

เน้นย�้าความส�าคัญและความจ�าเป็นในการพัฒนาแผนต�าบล		

ความส�าคัญและบทบาทของสภาองค์กรชุมชนในการเป็นกลไก

กลางที่ส�าคัญในการเชื่อมร้อยกลุ่มองค์กรชุมชนในพื้นที่	ซึ่งมุ่งสู่ 

เป้าหมายส�าคัญในการร่วมก�าหนดทิศทางการพัฒนาในพ้ืนท่ี

ต�าบลอย่างมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง			

โดยการใช้แผนต�าบลเป็นเครื่องมือในการเดินสู่เส้นทางการ 

พึ่งตนเองหรือจัดการตนเองของชุมชน	

 แนวทางการพัฒนาแผนต�าบลเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่างกัน 

	 1)		แผนต�าบลต้องเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของภาคส่วน

ในต�าบลไม่ว่าจะเป็นองค์กรชุมชน	ส่วนท้องถิ่น	ส่วนท้องที่	และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 โดยมีสภาองค์กรชุมชนเป็นกลไกส�าคัญ 

ในการเชื่อมโยงประสานงาน

	 2)		แผนต�าบลควรจะมีข้อมูลดังนี้	 ข้อมูลท่ัวไป	 (ข้อมูล	

ประวัติ	 ที่ตั้ง	 ฯลฯ)	 ข้อมูลทุนชุมชน	 (ภาพผังต�าบล/ข้อมูล	 

กลุ่มองค์กรชุมชน/ทรัพยากรธรรมชาติ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ฯลฯ		

ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	วิสัยทัศน์		แผนพัฒนาต�าบล	

3	ด้าน	(ด้านเศรษฐกิจ	ด้านสังคและวัฒนธรรม	ด้านทรัพยากร)	

และคณะท�างานขับเคลื่อนแผนต�าบล

	 3)		ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อน�าไปสู่แผนต�าบลที่ส�าคัญ		 

  )นชมุช( ารเ ?รคในปเ
-


-


-

ลบาตํงอขพาภยกัศหะารคเิว

)นชมุช( ารเ จะไปไหน?
 กําหนดวิสัยทัศน “การพฒั นา”

 )นชมุช( ารเ ?รไงายอปไะจ
ลบาตํานฒพันผแาํทดจั 

 1 ีทงรัคีทวเ

 2 ีทงรัคีทวเ
รากอนสเอข

พฒันาจังหวัด

บักรากาณรูบ
นิถงอทนผแ

นุทะลแจิกฐษรศเ
นชมุช

งยพีเอพนาบ

________

รอตเสัลค

1) ประมง

ยีรทนอิรตษกเ)2

นชมุชวยีทเงอท)3

4) แปรรปูผลิตภณัฑ

นชมุช
ีทงอท

นิถงอท

ๆนือ

มวราขเผู

ลบาตํานฒัพนผแ
ปไวัทลมูอข.1

2.การวิเคราะหศกัยภาพตําบล

   - นชมุชนุทลูมอข

)... ง็ขแดุจ นออดจุ( มอลดวแพาภสหะารคเิว -   

นศัทยัสิว.3

ลบาตํานฒพันผแ.4

ลบาํตนผแนอืลคเบัขนางาํทะณค .5

/นางนผแนาด
มรรกจิก ะรป

ุถตัว
สงค าปเ

มุลก
หมาย

าวดาคีทลผ
บัรดไะจ

งบประมาณ

ลบาํตานฒพันผแ

ดา กร
จิกฐษรศเนาด

นทรัพยา
มคงสันาด

ดัวหงจัานฒัพนผแ
ภาคประชาชน
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ขั้นแรก การวิเคราะห์ศักยภาพของตนเอง(ชุมชน)	 วิเคราะห์

ฐานทุนของชุมชน		มีฐานทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ	ฐานการ

เงินชุมชน	 ฐานด้านบุคคล	 และฐานด้านองค์ความรูภูมิปัญญา

ต่างๆ	 ทั้งนี้การวิเคราะห์ตนเองเพื่อให้เกิดความตระหนักว่าว่า	

เรา(ชุมชน)เป็นใคร		ขั้นที่สอง 	การวิเคราะห์เพื่อก�าหนดทิศทาง

ของชุมชน	 เป็นการน�าเอาผลจากการวิเคราะห์ศักยภาพของ

ชุมชนที่มีอยู่น�าไปสู่การก�าหนดเป้าหมายส�าคัญของชุมชนเอง

ว่าจะเดินไปสู่เป้าหมาย		นั่นคือการร่วมกันก�าหนดวิสัยทัศน์ของ

ชุมชนในระยะ	3-5	ปีข้างหน้า	และขั้นตอนสาม		การวิเคราะห์

แผนการด�าเนินงานเพื่อไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้	 เป็นการระดม

แผนแนวทางการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้	 

โดยเป็นการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ส�าคัญของชุมชน	 เพื่อตอบ

โจทย์ค�าถามว่า	 แล้วชุมชนจะเดินไปสู ่เป้าหมายได้อย่างไร	 

ทั้งนี้ในแต่ละขั้นจะมีความแตกต่างกันตามสภาพพ้ืนที่และ

สถานการณ์แวดล้อมที่เกิดขึ้น	

	 4)	 การน�าแผนต�าบลไปใช้ประโยชน์	 เมื่อได้จัดท�าแผน

พัฒนาต�าบลแล้วสามารถน�าไปใช้ได้	คือ	การบูรณาการกับแผน

ส่วนท้องถิ่น	 การประมวลเป็นข้อเสนอในแผนพัฒนาจังหวัด	 

รวมทั้งการเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 2. การพฒันาแผนต�าบลในระดบัโซนอ�าเภอและต�าบล

	 กระบวนการพัฒนาแผนต�าบล	 ตั้งแต่การเริ่มต้นวิเคราะห์

ฐานทุนชุมชนด้วยผังชุมชน	 วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของชุมชน	 

น�าไปสูก่ารประมวลประเดน็ร่วมของชมุชนและระดบัต�าบลและ

ด�าเนนิการจดัท�ารายละเอยีดของแผนต�าบล	ด�าเนนิการโดยทาง 

คณะท�างาน/วิทยากรร่วมกับเจ้าหน้าที่	พอช.	จัดเวทีการพัฒนา

แผนในระดับต�าบลๆ	 ละอย่างน้อย	 2	 ครั้ง	 เพื่อความเข้าใจ

แนวทางขั้นตอน	 เป้าหมายของการพัฒนาแผนต�าบล	 และการ

วิเคราะห์ศักยภาพต้นทุนของชุมชน	 และด�าเนินการต่อเนื่อง

โดยการร่วมก�าหนดวิสัยทัศน์และจัดท�ารายละเอียดแผนต�าบล 

รวมทั้งจัดตั้งคณะท�างานขับเคลื่อนแผนด้วย	 และเตรียมความ

พร้อมในการน�าเสนอแผนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป	

 3. การเชื่อมโยงแผนพัฒนาแผนต�าบล

	 การประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในระดบั

ต�าบล	 คือ	 องค์การบริหารส่วนต�าบลในการบูรณาการแผนงาน

ร่วมกัน	 ซ่ึงการเช่ือมโยงแผนพัฒนากับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

เกิดข้ึนนับตั้งแต่เริ่มต้นการพัฒนาแผนพัฒนาต�าบลโดยเฉพาะ

ภาคส่วนท้องถิน่ได้เข้ามาเป็นคณะท�างานร่วมในการพฒันาแผน

ต�าบล	 ดังนั้นแผนพัฒนาต�าบลที่เกิดข้ึนจึงมีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยเช่นกัน	

	 จากการด�าเนนิงานพบว่า	การบรูณาการระหว่างแผนต�าบล

กับแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการเชื่อมโยงกับแผนส่วนท้องถิ่นใน	 

4	ด้านคือ	ด้านเศรษฐกิจ	(เศรษฐกิจพอเพียง/อาชีพ/ท่องเที่ยว)	

ด้านสังคมและวัฒนธรรม	 (สวัสดิการ	 ที่อยู่อาศัย	 ประเพณี)	 

ด้านทรพัยากรธรรมชาต	ิ(ป่า	น�า้	ทะเล	ภัยพบิตั)ิ	และด้านพฒันา

แผนชุมชน	บุคคลากรและแหล่งเรียนรู้			

การวิเคราะห์พื้นที่

ทุนเดิม/ศักยภาพ/สิ่งดีๆที่มีในต�าบล ปัญหา/ข้อติดขัดที่เกิดในต�าบล

1) การให้ความส�าคัญกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2) ประชาชนที่อาศัยสองฝั่งแม่น�้าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพจับปลา
3) มีแหล่งน�้าขนาดใหญ่และมีสัตว์น�้านานาชนิดส่งผลให้ประชากรสองฝั่ง

แม่น�้ามีน�้าใช้เพื่อการอุปโภคและสามารถจับสัตว์น�้าเพื่อกินและจ�าหน่าย
ตลอดปี

4) มีถนนสายเซาเทิร์นซีบอร์ดตัดผ่าน ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวท�าเลดี เหมาะ
แก่การจ�าหนายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน และบริเวณดังกล่าวอยู่ติดแม่น�้า
ตาปี สามารถน�าไปใช้ต่อยอดในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้

5) โรงพยาบาลเคียนซาสนับสนุนการดูแลสุขภาพของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

1) การประชาสัมพันธ์เรื่องการล่องแพยังไม่เป็นที่รู้จัก 
ของบุคคลภายนอก/ขาดงบประมาณในการ
ประชาสัมพันธ์

2) การจับปลาน�้าจืดยังขาดการต่อยอดไปสู่การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์

3) วิธีการจับปลาน�้าจืดที่ผิดกฏหมาย ส่งผลต่อการ 
ขยายพันธุ์ปลาในระยะยาว

4) ผู้น�ารวมทั้งประชาชนในพื้นที่ยังไม่เห็นความส�าคัญ 
ในการดูแลสุขภาพ

แผนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับต�าบล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561)

ตัวอย่างแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับต�าบล ต�าบลเคียนซา อ�าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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แผนงาน กระบวนการ

เป้าหมาย งบประมาณ

คุณภาพ
ปริมาณ จ�านวน 

(บาท)
ที่มา

2559 2560 2561

ส่งเสริม
สังคมน่าอยู่

1. รณรงค์ให้ความรูก้ารขับเคลือ่นสวัสดกิาร
  ให้กับสมาชิกและเช่ือมองค์กรงานในต�าบล
2. เพิม่คนท�างานระดบัหมูบ้่านให้ครอบคลมุ
3. มอบทุนการศึกษากับบุตรสมาชิกระดับ
    อนุบาล-ปริญญาตรี
4. ให้ความรู้กับสมาชิกตามช่วงวัยด้านการ
   ดูแลสุขภาพ
5. สร้างความเข้าใจแนวทางการส่งเสริม  
   หลักธรรมาภิบาลของชุมชน

สังคมสวัสดิการ
1. หนุนเสริมสวัสดิการเต็ม
   พื้นที่ครอบคลุมทุกเพศ/วัย
2. ส่งเสริมการศึกษา
3.  ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อย โอกาส
  สุขภาพดีขึ้น
4. ส่งเสริมธรรมาภิบาลชุมชน 
   สวัสดิการเข้มแข็ง

30% 40% 60% 20,000 อบต.

เพิ่มรายได้
ลดรายจ่าย 

1. ให้ความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    
   (ครอบครัวต้นแบบ)
2. วเิคราะห์เศรษฐกจิชมุชนโดยการมีส่วนร่วม
3. ยกระบบกลไกการพัฒนาทั้งระบบ
4. เกดิการรวมกลุม่สนิค้าในชมุชน/ยกระดบั
   สินค้าในชุมชน

1. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมอาชีพ/การรวมกลุ่ม
3. ร้านค้าชุมชน

20 
ครัว
เรือน

30 
ครัว
เรือน

50
ครัว
เรือน

13,000 อบต.

การจัดการ
ทรัพยากรฯ 

1. เกิดการจัดการขยะในระดับครัวเรือน
   และส่งเสริมครอบครัวต้นแบบ
   ทุกหมู่บ้านร่วมกับท้องถิ่น
2. อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้าและรณรงค์ห้ามจับ
   สัตว์น�้าในฤดูวางไข่
3. ร่วมกับภาคใีนการปลกูต้นไม้สองข้างทาง 
  ในพื้นที่สาธารณะ

1. รณรงค์เรื่องขยะ
2. อนุรักษ์และฟื้นฟูสายน�้า
   ล�าคลอง
3. สร้างพื้นที่สีเขียวในชุมชน

30% 40% 50% 15,000 อบต.

การเชื่อมโยงแผนพัฒนาระดับต�าบลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 เกิดการเช่ือมโยงแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	 ต�าบลเคียนซา 

กบัแผนพฒันาสามปี	ของเทศบาลต�าบลเคียนซา	ใน	3	ยทุธศาสตร์	 

ได้แก่

	 1.	 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	 ในโครงการสนับสนุนกลุ่ม 

	 	 อาชีพ	โดยได้รับงบอุดหนุนส�าหรับชุมชน

	 2.		ยทุธศาสตร์ด้านทรพัยากรและสิง่แวดล้อม	ในโครงการ 

	 	 ตามพระราชด�ารแิละพระราชเสาวนย์ี	เพ่ือสนบันนุการ 

	 	 ปลูกต้นไม้ข้างทางและพื้นที่สาธารณะ

	 3.		ยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการภาครฐั	ในโครงการจดัท�า 

	 	 เวทีประชาคม

 2.2 แผนพฒันาชมุชนท้องถ่ินระดบัจังหวดั  
เป็นการสนบัสนนุการจดัท�าแผนพัฒนาชมุชนท้องถิน่ภาคชมุชน

ที่สอดคลองกับวิถีชีวิต	บริบทของพื้นที่	 สภาพปัญหาและความ

ต้องการของชุมชนและให้เชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่

และหน่วยงานในพื้นที่ใหม่	 และยกระดับแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับจังหวัดที่เกิดขึ้นในปี	 2559	 สู่การ 

เช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์จังหวัดของภาคประชาชนกับแผน

หน่วยงานอย่างน้อย	2	เรื่อง	เช่น	การพัฒนาที่อยู่อาศัย	การจัด 

สวสัดิการชมุชน	และเศรษฐกจิชุมชน	รวมท้ังเกดิการรายงานผล

การด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	 ซึ่งแต่ละภาควางแผนการ
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ด�าเนนิเพ่ือสนบัสนนุการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาชมุชน

ท้องถิน่ระดบัจงัหวดัและเชือ่มโยงสูแ่ผนยทุธศาสตร์จงัหวดั	โดย

ผลการด�าเนนิงานในปี	2560	เกดิการเชือ่มโยงแผนพฒันาชมุชน

ท้องถิ่นระดับจังหวัดใน	37	จังหวัด	ดังนี้

	 �	ภาคเหนอื	8	จงัหวดั	ได้แก่	จงัหวดัเชยีงใหม่	จงัหวดัแพร่	

จังหวัดน่าน	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 จังหวัดตาก	 จังหวัดพิษณุโลก	

จังหวัดสุโขทัย	และจังหวัดเพชรบูรณ์

	 �	ภาคใต้ 7	จังหวัด	 ได้แก่	 จังหวัดกระบี่	 จังหวัดพัทลุง	

จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน	ีจงัหวดัระนอง	จงัหวดัสงขลา	จงัหวดัปัตตานี	

และจังหวัดนราธิวาส	  

	 �	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	10	จังหวัด	 ได้แก่	จังหวัด

บุรีรัมย์	 จังหวัดศรีสะเกษ	 จังหวัดอุบลราชธานี	 จังหวัดชัยภูมิ	

จงัหวดัหนองบวัล�าภ	ูจงัหวดัขอนแก่น	จงัหวดัหนองคาย	จงัหวดั

กาฬสินธุ์	จังหวัดสกลนคร	และจังหวัดมุกดาหาร	

	 �	ภาคกลางและตะวันตก	 8	 จังหวัด	 ได้แก่	 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา	 จังหวัดอ่างทอง	 จังหวัดลพบุรี	 จังหวัด

นครสวรรค ์	 จังหวัดอุทัยธานี	 จังหวัดนครปฐม	 จังหวัด

สมุทรสงคราม	และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	 �	ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก 4	 จังหวัด	

ได้แก่	 กรุงเทพมหานคร	 จังหวัดชลบุรี	 จังหวัดจันทบุรี	 และ 

จังหวัดปราจีนบุรี

	 โดยมกีรณตีวัอย่างกระบวนการจดัท�าแผนพฒันาชมุชนท้อง

ถิ่นระดับจังหวัดและเชื่อมโยงสู่แผนหน่วยงาน	ดังนี้

	 พัฒนาการขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดแพร่	 เริ่มก่อตัวขึ้น 

ในช่วงปี	 2540	 โดยสนับสนุนการท�างานของหลายกลุ่มและ

หลายประเด็น	 จนเกิดการร่วมตัวของกลุ่มองค์กรชุมชน	 จัดตั้ง

เป็น	“เครอืข่ายคนแพร่”	ช่วงปี	2547-2548	ขบวนองค์กรชุมชน

จังหวัดแพร่	มีแนวคิดเรื่องการ	“ฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น”	เกิดแผน

แม่บทชุมชนพึ่งตนเองจังหวัดแพร่ท่ีมีเป้าหมายให้การด�ารงชีวิต

ร่วมกันในสังคมเล็กๆ	 ของเมืองแพร่อย่างเป็นสุขด้วยศักยภาพ

ของพื้นที่และของคนเมืองแพร่	ช่วงปี	2551	ได้มีการขับเคลื่อน

งานประเด็นต่างๆ	 เกิดการจัดท�าแผนแม่บทชุมชน	 และมีการ

เชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรต่างๆ	 เช่น	 สภาองค์กรชุมชนต�าบล		

เครือข่ายแก้ไขปัญหาที่ดิน		สวัสดิการชุมชน		บ้านมั่นคง	รวมตัว

กนัโดยใช้ช่ือว่า	“เครอืข่ายองค์กรชุมชนจงัหวดัแพร่”	จนกระทัง้

ปี	2557	ได้มกีารปรบัเปลีย่นแนวคดิและยทุธศาสตร์ร่วมไปสูเ่รือ่ง	

“การจัดการตนเองของท้องถ่ิน”	หรือ	 “จังหวัดจัดการตนเอง”	

ต่อมาในปี	2560	“เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดแพร่”	ได้มีการ

สรปุบทเรยีนการท�างานและวเิคราะห์สถานการณ์เพ่ือขบัเคลือ่น

งานในระยะต่อไป	 พร้อมได้เห็นชอบร่วมกันที่จะประสานภาคี

พัฒนาในพื้นที่จังหวัดแพร่	ทั้งภาครัฐ	เอกชน	และประชาสังคม	

ใช้ชื่อว่า”เครือข่ายคนฮักแป้”

	 กระบวนการจัดท�าแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับจังหวัด	

ได้มีการจัดเวทีวิเคราะห์ปัญหา	จุดอ่อน	จุดแข็งของต�าบล	เพื่อ

จัดท�าแผนพัฒนาทั้ง	 61	 ต�าบล	 และน�าแผนจาก	 61	 ต�าบล	 

มารวบรวมวิเคราะห์เพื่อจัดท�าแผนพัฒนาสภาองค์กรชุมชน

ระดบัจงัหวดั	โดยมกีารประสานความร่วมมอืกบัองค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัดแพร่	 ศูนย์บริหารจัดการน�้าจังหวัดแพร่	 ส�านักงาน

จงัหวัดแพร่		พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดัแพร่	

สมชัชาสขุภาพจงัหวดัแพร่	เพือ่บรูณาการการน�าแผนยทุธศาสตร์

มาวิเคราะห์ร่วมกัน	 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ	 รวมถึงการจัด

ประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนต�าบลเพื่อรับรอง 

ข้อเสนอ	 และยื่นข้อเสนอการพัฒนาจังหวัดต่อผู้ว่าราชการ
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จงัหวดัแพร่	รวมไปถงึการตดิตาม	การน�าแผนพฒันาสูก่ารปฏบิตัิ

และบรรจุเข้าแผนของหน่วยงานต่างๆ

 แผนพฒันาชมุชนท้องถิน่ของภาคประชาชนจงัหวดัแพร่ 

พ.ศ. 2560 - 2564

วิสัยทัศน	์“ข่ายร่วมเรียนรู้	ฟื้นฟูท้องถิ่น	หากินเป็นสุข”	

ยุทธศาสตร์

 ยุทธศาสตร์ที่ 1	การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริม 

	 	 	 	 ชมุชนสขุภาวะทางกาย	ทางใจ	ไม่เป็นหนี้

 ยุทธศาสตร์ที่ 2	การฟ้ืนฟแูละอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 

	 	 	 	 และสิ่งแวดล้อม

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสบืสานประเพณี	วฒันธรรม	ภมูปัิญญา  

	 	 	 	 ตามวิถีชุมชน

 ยุทธศาสตร์ที่ 4	พัฒนาอาชีพ	 เศรษฐกิจ	 การท่องเท่ียว 

	 	 	 	 ชุมชน	และเกษตรปลอดภัย

	 ซึ่งมีการก�าหนดกลยุทธ์และแผนงาน	 กระบวนด�าเนินงาน	

และตัวชี้วัดภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์	 พร้อมก�าหนดแผนปฏิบัติ

การและเป้าหมายในแต่ละปี

	 � การเชื่อมโยงแผนพัฒนาชุมชนท้องถ่ินของภาค

ประชาชนจังหวัดแพร่กับแผนของหน่วยงานระดับจังหวัด

	 เครือข่ายคนฮักแป้ได้มีการประสานและเชื่อมโยงแผน

พฒันาของภาคประชาชนกบัแผนพฒันาของหน่วยงานในจงัหวดั	

โดยผ่านประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ

บูรณาการ(กบจ.)	 จังหวัดแพร่	 โดยแผนพัฒนาของเครือข่าย

องค์กรชุมชนจังหวัดแพร่ได้รับการบรรจุใน	2	แผนงานหลัก	คือ	

	 1)	 โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนด้วยภูมิปัญญาแพทย์

แผนไทยจังหวัดแพร่	 โดยส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร	่

สนับสนุนงบประมาณ	 1,740,000	 บาท	 ระยะเวลาด�าเนินงาน	

5	 ปี	 ตั้งแต่ปี	 2561	 -	 2564	 โดยเป็นการสนับสนุนในประเด็น

ยทุธศาสตร์ของจงัหวดัที	่3	การยกระดบัพฒันาคณุภาพชวีติของ	

ประชาชนภายใต้หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	ภายใต้	กลยทุธ์	

เสรมิสร้างสุขภาวะทีด่แีละการป้องกนัโรคให้	ประชาชนมสีขุภาพ

อนามัยสมบูรณ์แข็งแรงได้รับบริการอย่างเสมอภาคและทั่วถึง

	 2)	 โครงการการบูรณาการการจัดท�าแผนชีวิตชุมชน		โดย 

ส�านกังานปกครองจงัหวัดแพร่สนบัสนนุงบประมาณ	2,080,000	บาท  

ระยะเวลาด�าเนินงาน	 5	 ปี	 ตั้งแต่ปี	 2561	 -	 2564	 เป็นการ 

สนับสนุนใน	ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่	 3	การยกระดับ

พฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนภายใต้หลกัปรัชญา	เศรษฐกจิ

พอเพียง	 ภายใต้	 กลยุทธ์	 พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและ 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

	 ขบวนองค์กรชมุชนจงัหวดักาฬสนิธุ	์เร่ิมเชือ่มโยงเครอืข่าย 

การท�างานในช่วงปี	พ.ศ.	2558	โดยมปีระเดน็หลักในการขับเคลือ่น 

งานที่เป็นที่ยอมรับและเกิดรูปธรรมที่ชัดเจน	 ได้แก่	 การพัฒนา

ระบบการจัดสวัสดิการชุมชน	 และการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน	

ในปีงบประมาณ	 2560	 ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์	 

มีแนวทางในการขับเคลื่อนงานทุกประเด็น	 งานผ่านกลไกกลาง 

ระดับต�าบลและอ�าเภอ	 ภายใต้ยุทธศาสตร์	 “คนกาฬสินธุ ์

สร้างสรรค์	สังคมสวัสดิการสร้างสุข”	ซึ่งใช้งานสวัสดิการชุมชน

และงานสภาองค์กรชุมชนเป็นกลไกร่วมในการขับเคลื่อนงาน

พืน้ทีต่�าบลโดยเชือ่มโยงการท�างานร่วมกับ	อปท.	ท้องที่	ท้องถิ่น	
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มุ่งเน้นการสร้างเวทีกลางในทุกระดับเพื่อออกแบบงานพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่นแบบบูรณาการ

	 กระบวนการจัดท�าและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ของภาคประชาชนระดับจังหวัด	 ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด

กาฬสินธุ์	 มีกระบวนการทบทวนแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของ

ภาคประชาชนระดบัจังหวดั	โดยน�าแผนงาน	ปี	2559	มาทบทวน 

จัดเวทีประชุมสภาองค์กรชุมชนต�าบล	 (ระดับอ�าเภอ)	 เชื่อม

โยงเนื้อหา	 แผนงานท่ีผ่านกระบวนการทบทวน/ปรับปรุงเข้าสู่

การเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชน	โดยเปิดเวทีให้คนทุกภาคส่วน

ระดมความคดิเรือ่งส�าคญั	เพือ่ให้ภาพทีอ่ยากเหน็/อยากให้ชมุชน

ท้องถิ่นในอนาคต	10	ปี	พร้อมกับการวิเคราะห์ศักยภาพจังหวัด	

(SWOT)	เพื่อให้เห็นสภาพปัญหา	ความต้องการ	ศักยภาพกลุ่ม/

องค์กร	เพื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด

การขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนของขบวนองค์กรชุมชน

จงัหวดักาฬสินธุเ์พือ่พฒันาพืน้ทีก่ลางในระดบัพืน้ท่ีต�าบล		อ�าเภอ

และจังหวัดสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง	 และหนุน

เสริมในระดับพื้นท่ีไปสู่การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกันใน

ระดบัโซน/อ�าเภอและจังหวดั	จดัระบบกองเลขาและระบบศนูย์

ข้อมูลกลางที่หนุนเสริมกระบวนการพัฒนาของขบวนองค์กร

ชุมชนในระดับต�าบล	 จังหวัด	 พร้อมดึงความร่วมมือภาคีทั้ง

ภาครัฐและเอกชนต่างๆ	 เข้าร่วมในกระบวนการและมีส่วนร่วม	 

ซึ่งมีกระบวนการ		ดังนี้	

 ขั้นตอนที่ 1	วางเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมของ

ภาคประชาชน	โดยใช้กลไกขบวนองค์กรชมุชนระดบัจงัหวัดและ

อ�าเภอร่วมทบทวนการพฒันาในระดบัต�าบล	รายต�าบลของสภา

องค์กรชุมชน	ทั้ง	102	สภาฯ		จากนั้นจึงจัดเวทีระดับอ�าเภอ	10	

อ�าเภอ	เพือ่วเิคราะห์	สถานการณ์	ปัญหา	อปุสรรค	ความต้องการ

ในการ	 แก้ไขปัญหา	 และข้อเสนอแนะในการจัดท�าแผนพัฒนา

ในระดับอ�าเภอ	 แล้วจึงจัดเวทีระดับจังหวัด	 เพ่ือสรุปวิเคราะห	์

ร่างกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมของภาคประชาชนจังหวัด

กาฬสินธุ์	

 ขัน้ตอนที ่2	ทบทวนยทุธศาสตร์การพฒันาภาคประชาชน

จังหวัดกาฬสินธุ์	 โดยขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดร่วมกับภาค

ประชาสังคม	 จัดเวทีทบทวน	 (ร่าง)ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค

ประชาชน	 “คนกาฬสินธุ์สร้างสรรค์	 สังคมสวัสดิการสร้างสุข”	

และจัดท�าแผนปฏิบัติการในการทบทวน	 รวมทั้งจัดเวทีกลาง

ระดับต�าบลในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค

ประชาชนระดับจังหวัดเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ

ความต้องการของภาคประชาชนในระดับต�าบล	และเสนอแผน

ในการพัฒนาภายใต้กรอบยุทศาสตร์การพัฒนาในด้านต่างๆ	

 ขั้นตอนท่ี 3	 รับรองยุทธศาสตร์เป้าหมายการพัฒนาภาค

ประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์	 โดยการจัดเวทีกลางระดับต�าบล

เพื่อรับรองยุทธศาสตร์ภาคประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์และจัด

ท�าแผนพัฒนาต�าบลภายใต้กรอบยุทธศาสตร์	 “คนกาฬสินธุ์

สร้างสรรค์	สังคมสวสัดกิารสร้างสุข”	และเสนอแผนพฒันาต�าบล

ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในระดบั

ต�าบล		จากนัน้จงึจดัเวทกีลางระดบัอ�าเภอ	สรปุแผนพฒันาต�าบล

เพื่อก�าหนดประเด็นร่วมการพัฒนาในระดับอ�าเภอ	 และเสนอ 

ต่อหน่วยงานภาครัฐในระดับอ�าเภอ	 แล้วจึงจัดเวทีสภา

องค์กรชุมชนระดับจังหวัดเพื่อรับรองยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ภาคประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์	“คนกาฬสินธุ์สร้างสรรค์	สังคม

สวัสดิการสร้างสุข”	 พร้อมเสนอยุทธศาสตร์เป้าหมายการ

พัฒนาภาคประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์	“คนกาฬสินธุ์สร้างสรรค์

สังคมสวัสดิการสร้างสุข”	 ต่อหน่วยงาน	 ภาครัฐ	 เพื่อพัฒนาสู	่

ยุทธศาสตร์ร่วมในการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์	

 แผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของภาคประชาชนขบวน

องค์กรชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ ์

เป้าหมาย	 ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองได้	 และพึ่งพาตนเอง 

	 	 	 อย่างยั่ง	

วิสัยทัศน์	คนกาฬสินธุ์สร้างสรรค์	สังคมสวัสดิการสร้างสุข	

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนขบวนองค์กรชุมชน ปี 2560 

	 1)	 ยุทธศาสตร์การขยายฐานงานสวัสดิการชุมชน	(พื้นที่/ 

	 	 สมาชิก)	

	 2)		ยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพขบวน	 -	 กลไกการ 

	 	 ขับเคลื่อนงาน	“อย่างเป็นเอกภาพ”	

	 3)		ยุทธศาสตร์การพัฒนาความรู้	/	พื้นที่รูปธรรม	

	 4)		ยทุธศาสตร์การพฒันานโยบายสาธารณะระดบัท้องถิน่	/	 

	 	 จังหวัด	

	 5)		ยทุธศาสตร์การเสรมิสร้างความเข้มแข็งระดบัเครอืข่าย 

	 	 สวัสดิการ	

	 6)		ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล	

	 7)		ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงภาคีการพัฒนา
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แนวทางขับเคลื่อนงานเพื่อให้บรรลุตามยุทธศาสตร ์

	 1)		เสริมสร้างความเข้มแข็งขบวนองค์กรชุมชน	 สู่การ 

	 	 จัดการตนเอง	

	 2)		เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับต�าบล/อ�าเภอ	 สู่การจัดท�า 

	 	 เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์และแผนงานร่วมกับจังหวัด	

	 3)		การสนบัสนนุให้เกิดขบวนองค์กรชมุชน	ในระดบัต�าบล/ 

	 	 อ�าเภอ	ให้มีความสามารถในการจัดการตนเอง	

	 4)		พัฒนาศักยภาพแกนน�าทุกระดับ	 เพื่อให้เป็นกลไก 

	 	 ในการขับเคลื่อนงาน	

	 5)		ยกระดบัขบวนองค์กรชุมชนให้มีความเป็นเอกภาพและ 

	 	 สามารถบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	

	 6)	 ติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังในระดับต�าบลและ 

	 	 อ�าเภอ

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ 

	 1)	 มีกลไกกลางระดับต�าบลท่ีสามารถจัดท�าแผนพัฒนา 

	 	 ชุมชนท้องถิ่น	 เพื่อก้าวสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง 

	 	 เพิ่มขึ้น	58	ต�าบล	จาก	16	อ�าเภอ	

	 2)		มีกลไกกลางระดับอ�าเภอท่ีสามารถรวบรวมแผนและ 

 	 จดัท�ายทุธศาสตร์ระดบัอ�าเภอเพิม่ขึน้อย่างน้อย	13	อ�าเภอ	

	 3)	 มกีารจดัต้ังสภาองค์กรชมุชนเพิม่ขึน้	อย่างน้อย	35	สภาฯ 

	 4)	 มีความร่วมมือกับภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ 

	 	 จังหวัด	 ในการบูรณาการความร่วมมือสนับสนุนการ 

	 	 ด�าเนินงานของขบวนจังหวัดให้บรรลุตามเป้าหมาย		

	 	 ยุทธศาสตร์	

	 5)		มีพื้นที่รูปธรรม	 27	 ต�าบล	 ที่สามารถด�าเนินกิจกรรม 

	 	 ด้านการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก

	 � การเชื่อมโยงแผนพัฒนาชุมชนท้องถ่ินของภาค

ประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์กับหน่วยงานระดับจังหวัด  

	 1.	 การเช่ือมโยงกบัจงัหวัดกาฬสนิธุ	์เพือ่พฒันาด้านสงัคม

แบบยั่งยืน(สวัสดิการชุมชนเต็มพื้นที่)	 โดยได้รับการจัดสรรงบ 

ประมาณจ�านวน	1,000,000	บาท	ตามมตทิีป่ระชมุคณะอนกุรรม 

การบริหารกองทนุส่งเสรมิการจัดสวสัดกิารสงัคม	คร้ังท่ี	5/2559	 

วันที่	 20	 เดือน	 ธันวาคม	 2559	 โดยมีแผนงานในการติดตาม 

ตรวจทานกองทนุสวสัดกิารชมุชน	ทัง้	122	กองทนุ	และการแก้ไข 

ฟื้นฟูกองทุนให้เกิดความเข้มแข็ง	 รวมทั้งการขยายฐานสมาชิก	 

กองทุนสวัสดิการกองทุนเดิม	และกองทุนใหม่	ให้ครบคลุมพื้นที่

	 2.	 การเชื่อมโยงกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์	 โดยการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

โครงการการบรหิารทีอ่ยูอ่าศยัผูส้งูอาย	ุ	พกิาร	ยากจนและผูด้้อย

โอกาส	จ�านวน	340,000	บาท		ขัน้ตอนการด�าเนนิการโดย	อปท.

เป็นส�ารวจกลุม่เป้าหมายตามเกณฑ์	จากนัน้มกีารพจิารณากลัน่

กรองจากคณะกรรมการระดบัจงัหวดั	และกรมพฒันาสงัคมและ

สวสัดกิาร	ซึง่การด�าเนนิงานมกีารบรูณาการงบประมาณร่วมกบั

ศูนย์โฮมสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	
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จังหวัด
นราธิวาส

	 ขบวนองค์กรชุมชนในจังหวัดนราธิวาส	 เร่ิมก่อตัวในช่วง

ปี	2535	-	2538	ในการเคลื่อนไหวเพื่อจัดการทรัพยากรชายฝั่ง		 

จนเกิดการขยายพื้นท่ีมีกลุ่ม	 องค์กร	 เครือข่าย	 เกิดแกนน�า

นักพัฒนาท่ีมีความหลากหลายมากขึ้น	 อาทิเช่น	 ผู้น�าศาสนา	 

นักปราชญ์	 นักวิชาการ	 หน่วยงานราชการ	 และเกิดการขยาย

ขอบเขตการขับเคลื่อนงานทั้งประเด็นสวัสดิการชุมชนผู้สูงอาย	ุ

สวัสดิการชุมชน	 การพัฒนาท่ีอยู่อาศัย	 การจัดตั้งสภาองค์กร

ชุมชนต�าบล	 พัฒนาองค์กรการเงิน	 เยาวชน	 ทรัพยากร	 ธุรกิจ

ชุมชน	 ภูมิปัญญาชุมชน	 องค์ความรู้	 สื่อชุมชน(วิทยุชุมชน)	 

การจัดท�าข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาที่ดินของชุมชนที่ได้รับผลกระทบ	 

จากการประกาศอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดีจนเกิดการ

รวมตัวกันเคลื่อนไหวรวบรวมข้อมูลเป็นเครือข่ายองค์กรชุมชน 

แก้ปัญหาที่ดินบูโด-สุไหงปาดี	 ผลักดันให้เกิดมาตรการในการ 

แก้ปัญหาท่ีดินในเขตอุทยานบูโด-สุไหงปาดี	 ปี	 2549-2551	 

มีการเชื่อมโยงหน่วยงานราชการ	 เพื่อเป็นที่ปรึกษาและคอย

ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ	 ตลอดจนเป็นภาคีการพัฒนา	

ปี	 2558	 มีความพยายามประสานเครือข่ายภาคประชาสังคม

เพื่อสร้างพื้นที่กลางระดับจังหวัด	 ภายใต้กระแสการปฏิรูป	 

ปี	2559	-	2560	ได้มกีารประสานการท�างานร่วมกบัศนูย์ประสาน

งานประชาสังคมและภาคีจังหวัดนราธิวาสเพื่อขับเคลื่อน 

ประเด็นสาธารณะร่วม	สู่	คนนราฯ	อยู่ดีมีสุข

 กระบวนการจัดท�า/ทบทวนแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ของภาคประชาชนระดับจังหวัด

	 ขบวนองค์กรชมุชนจงัหวดันราธวิาสได้จดัเวทจีดัปรบัขบวน

องค์กรชมุชนเพือ่ทบทวนยทุธศาสตร์	วสิยัทศัน์	การพัฒนาขบวน

องค์กรชุมชน	โดยมผู้ีเข้าร่วม	จากตวัแทนสภาองค์กรชมุชนต�าบล	

ผู้ประสานงานอ�าเภอ	 ผู้แทนประเด็นงานในจังหวัดนราธิวาส	

รวมทั้งหน่วยงานภาคี	ได้แก่	ส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกร	ส�านกังานสภาเกษตรกรจงัหวดันราธิวาส	ศนูย์ประสาน

งานภาคเีครอืข่ายประชาสงัคมจงัหวัดนราธวิาส		สมาคมคนพกิาร

จังหวัดนราธิวาส	และเครือข่ายสตรีจังหวัดนราธิวาส

	 กระบวนการยกร่างแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของภาค

ประชาชนระดับจังหวัด	 โดยมีกระบวนการแบ่งเป็น	2	 เวที	คือ	

1)	 เวทปีระมวลการน�าเสนอและผลจากการจดัเวทสีรปุบทเรยีนฯ	 

และ	2)	เวทกีารยกร่างแผนพฒันาฯ	ก�าหนดเป้าหมาย	ยทุธศาสตร์	

และประเด็นส�าคัญอืน่ๆ	ทัง้ในด้านเศรษฐกจิ	สังคม	และการเมือง

การปกครอง	
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 แผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของภาคประชาชนระดับ

จังหวัดนราธิวาส

	 การขับเคลื่อนขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนราธิวาส	มีแผน

ยทุธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชนจงัหวดันราธิวาสเป็นแนวทางหลกั	

และปัจจยัหนนุเสรมิให้เกดิความเข้มแข็งขององค์กรชมุชนระดบั

ต�าบล	และระดบัเครอืข่ายจงัหวดั	โดยมเีป้าหมายอยูท่ี”่คนนราฯ	

เข้มแข็ง	มีศักดิ์ศรี	อยู่ดีมีสุข”

วิสัยทัศน	์	ศาสนาน�าชีวิต	เศรษฐกิจชุมชน	คนพึ่งตนเอง

เป้าหมาย		“คนนราฯเข้มแข็ง	มีศักดิ์ศรี	อยู่ดีมีสุข”

พันธกิจ

	 1.	สร้างพื้นที่รูปธรรมให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้

	 2.	การบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์

	 3.	ใช้หลกัศาสนาในการพฒันาคนและกลุม่องค์กรทกุระดบั

ยุทธศาสตร์

	 1.	 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชน 

	 	 อย่างมีส่วนร่วมและเรียนรู้ทุกระดับ

	 2.		ยทุธศาสตร์การเสรมิสร้างเศรษฐกจิฐานรากโดยใช้พืน้ที ่

	 	 เป็นตัวตั้ง

	 3.		ยทุธศาสตร์การสร้างกระบวนการขับเคลือ่นระดบัพืน้ที ่

	 	 สู่นโยบายสาธารณะ

	 4.		ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัย

	 � การเชือ่มโยงแผนพฒันาชมุชนท้องถ่ินของภาคประชาชน

จังหวัดนราธิวาสกับแผนของหน่วยงานระดับจังหวัด 

	 1.	 เกิดการเชื่อมโยงกับศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	 (ศอ.บต.)	 โดยมีการสนับสนุนงบประมาณให	้ 

9	อ�าเภอ	25	ต�าบล	84	หมู่บ้าน	จัดเวทีประชาคมติดตามผลการ

ด�าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบอุทยาน

แห่งชาตบิโูด-สไุหงปาด)ี	และสนบัสนนุงบประมาณความต้องการ

ของประชาชนในพื้นที่	 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่ได้รับผลกระทบฯ	 ผสมผสานกับโครงการครอบครัวคุณธรรม	 

9	อ�าเภอ	25	ต�าบล	84	หมู่บ้าน

	 2.		ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจ�านวน	200,000	บาท	

จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสในการฝึกอบรมพัฒนา

ศกัยภาพ	ทกัษะ	ความรูผู้น้�าหมูบ้่าน	ผูน้�าชมุชน	และผูน้�าองค์กร

ภาคประชาชนในจังหวดันราธวิาส	เพือ่การจดัท�าแผนชุมชนและ

แผนต�าบล	ให้สามารถเป็นแกนน�าการพัฒนาทีเ่ข้มแขง็ในพ้ืนทีไ่ด้
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 พฒันาการของขบวนองค์กรชมุชนจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

เริ่มจากการรวมตัวกันเป็นศูนย์อ�านวยการขจัดความยากจน

และพัฒนาชนบท	ตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงจงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา	 (ศจพ.ปชช.จ.พระนครศรีอยุธยา)	 พัฒนา

มาเป็นคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนภาคประชาชน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 (คปอ.ปชช.จ.พระนครศรีอยุธยา)	 

และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชมุชนท้องถิน่จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	 

ซึ่งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 (องค์การมหาชน)	 ได้เล็งเห็นผล

ของการรวมตวักนัของภาคประชาชนในการพฒันาชุมชนท้องถิน่	 

จึงได้สนับสนุนเครื่องมือและกลไก	 รวมถึงงบประมาณในการ 

ขับเคลื่อนขบวน		

	 ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ก�าหนด

วสัิยทศัน์การท�างานเพือ่สนบัสนนุกระบวนการเรยีนรูข้องชมุชน

อย่างมีส่วนร่วม	 ฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นให้อยู่ดีมีสุขแบบบูรณาการ		

สร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้	 และพัฒนา

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างมั่นคง	

จังหวัด
พระนครศรอียธุยา

 แผนยุทธศาสตร์ภาคประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2560 - 2563 

ยุทธศาสตร์หลักจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาคน/ 

 กลไกล

เป้าหมาย 

(1)  ผู้น�าชุมชนระดับต�าบลเกิดความรู้และทักษะในการจัดท�าแผนพัฒนาต�าบล สามารถน�าไปประยุกต์ 

 ใช้ในการจัดท�าแผนพัฒนาต�าบลตนเอง เพื่อเสนอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน 

 ในระดับต�าบลได้ 

(2) ภาคประชาชนได้ร่วมกันจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน�าเสนอต่อ 

 ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานต่างๆ ในระดับ 

 จังหวัดเพื่อน�าไปประกอบเป็นแผนพัฒนาจังหวัด 

(3) จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดของภาคประชาชนที่จะเป็นทิศทาง 

 การพัฒนาจังหวัดในปีต่อไป

2. ยุทธศาสตร์ความมั่นคง 

 ทางอาหาร

เป้าหมาย 

(1) ขยายผลในพื้นที่ 166 ต�าบล 

(2) ต้นทุนการผลิตต�่าลงมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น 

(3) เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในเกษตรอินทรีย์มากขึ้น 

(4) มีตลาดที่เราสามารถก�าหนดราคาด้วยตนเอง 

(5) มีพื้นที่ในการท�าเกษตรที่แน่นอน 

(6) เกิดการหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 

(7) สุขภาพดีขึ้น
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3. ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ  

 ผลผลิตทางการเกษตร 

เป้าหมาย 

(1) เกิดสนับสนุนเพิ่มศักยภาพ ให้เป็นแกนหลักในการจัดการทุนและหนี้สินชุมชนอย่างเป็นระบบ

(2) เกิดสนับสนุนการบริหารที่ดีองค์กรการเงินและทุนชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

(3) เกิดสนับสนุนเชื่อมโยงสินค้าชุมชนและเพิ่มศักยภาพตลาดภายนอก 

(4) ต�าบลที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน เศรษฐกิจ พอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม

4. ยุทธศาสตร์ 

 ทรัพยากรธรรมชาติ 

 และสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 

(1) เกิดการปลูกจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

(2) ส่งเสริมชุมชนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม/

 คุณภาพชีวิต

เป้าหมาย  

(1) จ�านวนกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มีการขยาย 

(2) จ�านวนสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกช่วงวัย

(3) จ�านวนกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ได้รับการสมทบงบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(4) จ�านวนกองทุน สวัสดิการชุมชนทีได้รับการรับรององค์กรสวัสดิการชุมชน

	 � การเชื่อมโยงแผนพัฒนาชุมชนท้องถ่ินของภาค

ประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับแผนของหน่วยงาน

ระดับจังหวัด 

	 1)	 การเชือ่มโยงกบัพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ในการเช่ือมโยงแผนงานที่อยู่อาศัย

ตามเป้าหมาย	209	ต�าบล	ตามโครงการพัฒนาทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรับ

ผู้มีรายได้น้อย		โดยเป็นการด�าเนินการร่วม	3	ฝ่าย	ได้แก่	พัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด	 คณะอนุกรรมการ 

ขับเคลื่อนท่ีอยู่อาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 และสถาบัน

พัฒนาองค์กรชุมชน	 (องค์การมหาชน)	 งบบูรณาการร่วมกัน	

4,500,000	บาท	

	 2)	 การเชื่อมโยงกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 

(สกว.)	คณะท�างานศนูย์ประสานงานวจิยัท้องถิน่	จ.พระนครศรอียธุยา	 

โดยได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณเชือ่มโยงแผนงานพฒันาพืน้ท่ี

รูปธรรมต�าบลและเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์จังหวัดยุทธศาสตร์

ที่	1	ยุทธศาสตร์พัฒนาคน/กลไก	ยุทธศาสตร์2	ความมั่นคงทาง

อาหาร	 ยุทธศาสตร์	 3	 เศรษฐกิจผลผลิตทางการเกษตร	 โดยมี

แผนงานความร่วมมือ	 ประกอบด้วย	 การสร้างองค์ความรู้เพ่ือ

เสรมิสร้างความเข้มแขง็ของขบวนองค์กรชมุชน	การศกึษาความ

เชื่อมโยงระหว่างขบวนองค์กรชุมชนและสถาบันการศึกษา	การ

ค้นหาแนวทางการบรหิารจดัการและตดิตามการวจิยัท้องถิน่และ

การพัฒนาเพื่อให้เกิดพื้นที่วิจัยใหม่		

	 3)	 เชือ่มโยงกับแผนองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสรมิคณุภาพชีวติ		ได้รบัสนบัสนนุ

งบประมาณ	312,700	บาท		เพ่ือด�าเนนิโครงการพัฒนาศกัยภาพ

ผู้น�าชุมชนในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา	
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จังหวัด
ปราจีนบุรี

 แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานขบวนองค์กรชุมชน

จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2561 - 2564 

เป้าหมายร่วม ปกป้องพืน้ทีค่วามมัน่คง	ด้านอาหารรบัมอืภยัพิบตัิ	 

   สร้างชมุชนท้องถิน่จดัการตนเอง	“ด้วยธรรมนญู	 

	 	 	 คนปราจีนบุรี”	

วสิยัทัศน์ ปราจนีบรุเีมอืงน่าอยู	่คูแ่หล่งท่องเทีย่วและอตุสาหกรรม 

   เชิงนเิวศ	เกษตรปลอดภยั	แพทย์แผนไทย	และสมนุไพร 

	 	 	 สู่สากล	

พันธกิจ 

	 1)	ปฏบิติัภารกิจตามกฎหมายให้บรรลผุลและสนองนโยบาย 

  ของรัฐบาลในทุกมิติ	 โดยยึดการ	 อ�านวยประโยชน์สุข 

	 	 ของประชาชนเป็นฐาน		

	 2)	ส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพการท่องเทีย่วเชงินเิวศให้เกดิ 

	 	 ผลอย่างยั่งยืน	

	 3)	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและรักษาภูมิปัญญา 

	 	 ท้องถิ่น	

	 4)	พัฒนาความสามารถในด้านการเกษตรกรรมแบบพึ่ง 

	 	 ตนเองของประชาชน	

	 5)	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ม ี

	 	 คุณภาพ

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
ปกป้องพื้นที่ความมั่นคง
ด้านอาหาร  

แผนงานหลัก 

1) การเชื่อมโยงพื้นที่และเครือข่ายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดิน น�้า ปา 

2) สนับสนุนการสร้างพื้นที่รูปธรรมด้านการจัดการ ดิน น�้า ปาระดับต�าบล เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร 

3) ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 
การจัดการลุ่มน�้าปราจีนบุรี

แผนงานหลัก 
1) การสร้างเครือข่ายการจัดการลุ่มน�้าปราจีนบุรี  
2) การจัดศูนย์ประสานงานและข้อมูล
3) ส่งเสริมจัดท�าข้อมูลภูมิประเทศของต�าบล 
4) จัดตั้งกองทุนการจัดการน�้าระดับต�าบล

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
รับมือภัยพิบัติ

แผนงานหลัก 
1) การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังผลกระทบและคุณภาพน�้าลุ่มน�้าปราจีนบุรี 
2) การจัดศูนย์ประสานงานและข้อมูล 
3) ส่งเสริมจัดท�าข้อมูลภูมิประเทศของต�าบล 
4) จัดตั้งกองทุนภัยพิบัติระดับต�าบล
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สร้างชุมชนท้องถิ่นจังหวัด
จัดการตนเองด้วยธรรมนูญ
คนปราจีนบุรี

แผนงานหลัก 
1) โครงการสร้างความเข้มแข็งของขบวนองค์กรชุมชนสู่การจัดการตัวเองอย่างยั่งยืน 
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งเศรษฐกิจและทุนชุมชน (ด้านเศรษฐกิจ) 
3) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง (ด้านสังคม)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พลังงานชุมชน

แผนงานหลัก 
1) สร้างเสริมความรู้เรื่องพลังชุมชุน พลังงานทางเลือก 
2) การจัดการขยะชุมชน

	 �	การประสานงานและเชือ่มโยงแผนพฒันาชมุชนท้องถิน่ของภาคประชาชนจงัหวดัปราจนีบรุกีบัหน่วยงานระดบัจงัหวดั 

	 เกิดการเชื่อมโยงกับส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี	 โดยเช่ือมโยงกับแผนบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี	ประจ�าปีงบประมาณ	2560	จ�านวน	69	ต�าบล
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3. ข้อมูลสารสนเทศสู่องค์ความรู้

 เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  

 และการสื่อสาร

 3.1 แนวทางส�าคัญในการพัฒนาระบบ  
   สารสนเทศ
	 สถาบันฯ	 ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ

อย่างต่อเนื่อง	 พร้อมท้ังปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้สอดคล้อง

กับการด�าเนินงาน	 และพัฒนาระบบการรายงานผลจากระบบ

โดยตรง		เพ่ือใช้เป็นเครือ่งมอืในการก�ากบั	ตดิตามความคบืหน้า

การด�าเนินงานทั้งในมิติของการบริหารงานพัฒนา	 การบริหาร

องค์กรและการเงิน	 และการบริหารโครงการให้มีความทันสมัย	

เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งาน	 รวมท้ังการพัฒนาขบวนองค์กร

ชุมชนให้มีทักษะการใช้งานข้อมูลข่าวสารเพื่อด�าเนินงานและ

ตดิตามผล	ตลอดจนเชือ่มโยงฐานข้อมลูกบัภาคพีฒันาทีเ่กีย่วข้อง		

 1)  ระบบสารสนเทศพื้นที่ปฏิบัติงานพัฒนา มีการ 

ทบทวนและพัฒนาระบบบูรณาการพื้นที่ปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่น 

จดัการตนเอง (area interop) เพือ่การรองรบัการจดัท�าแผนพฒันา 

ชุมชนท้องถิ่นระดับจังหวัด การพัฒนาพื้นที่รูปธรรมเศรษฐกิจ

และทุนชุมชน และการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนและกองเลขา

ขบวนองค์กรชุมชน

 2)  ระบบสารสนเทศบริหารแผนงบประมาณและ 

การเงนิ	 มกีารทบทวนและพฒันาระบบบรหิารแผนงบประมาณ 

และการเงิน	 (Budget	 interop)	 เพื่อพัฒนาระบบส�านักงาน 

อัตโนมัติตามนโยบายอิเล็กทรอนิกส์	 และพฒันามาตรฐานการ 

บรหิารโครงการและงบประมาณสนบัสนุนขบวนองค์กรชมุชนตาม

นโยบายเร่งด่วนของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

	 ทัง้นี	้ ได้มกีารยกระดบัและพฒันาระบบสารสนเทศโปรแกรม 

งานพื้นที่	on	mobile	โดยมีการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงระบบ

ข้อมูลงานพัฒนาผ่านระบบมือถือหรือช่องทาง	http://m.codi.

or.th	 โดยเป็นการพัฒนารูปแบบการแสดงผลข้อมูลงานพัฒนา

เชิงพื้นที่และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการใช้ข้อมูล	 ซึ่งเป็นการ

แสดงข้อมูลภาพรวมระดับประเทศและแยกเป็นรายการตาม

ประเด็นงานของสถาบันฯ	 เช่น	 กองทุนสวัสดิการชุมชน	 สภา

องค์กรชุมชน	 และเศรษฐกิจและทุนชุมชน	 เป็นต้น	 ส่งผลให ้

เจ้าหน้าทีแ่ละขบวนองค์กรชมุชนสามารถน�าข้อมลูไปใช้สนบัสนนุ 

การตัดสินใจ	 หรือน�าเสนอต่อภาคีงานพัฒนาในพื้นที่ได้ทันที

อย่างสะดวกรวดเร็ว	 บนอุปกรณ์เคลื่อนที่	 (Mobile	 Device)		

น�าสู่การตอบสนองผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของ

ระบบโปรแกรมพื้นที่ปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง	 

ในการบันทึกปรับปรุงข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ในอนาคต

	 นอกจากน้ี	สถาบนัฯ	ได้มกีารด�าเนนิการส�ารวจการประเมนิ

ประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

ขบวนองค์กรชุมชนด้านกระบวนการน�าเข้าข้อมูล	(input)	และ

ด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูล	 (output)	 ของกลุ่มเป้าหมาย	

ได้แก่	 เจ้าหน้าที่สถาบันฯ	 และขบวนองค์กรชุมชน	 พบว่าด้าน

ประสิทธิภาพด้านกระบวนการน�าเข้าข้อมูลประสิทธิภาพมีผล

การประเมินอยู่ในระดับค่อนข้างมาก	และด้านการใช้ประโยชน์

จากข้อมลูมผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัค่อนข้างมาก		รวมทัง้การ

ส�ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ	 ประจ�าปี	 2560	

พบว่า	ผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจต่อการพฒันา/	ปรบัปรงุระบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศงานพัฒนาให้มีความทันสมัยและพร้อม 

ใช้งาน	อยูใ่นระดบัมาก	พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพือ่น�าสูก่ารพฒันา

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีความชัดเจน	 ครบถ้วน	 และ 

ตอบสนองกลุ่มผูใ้ช้บรกิารอย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์

สูงสุด
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 3.2 การพฒันาองค์ความรูเ้พ่ือเป็นเคร่ืองมือ
ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
	 เป็นการประสานความร่วมมอืกบันกัวชิาการ	สถาบนัการศกึษา	 

ในการค้นหาความรูช้มุชนผ่านการศกึษาวจิยั	เพือ่ยกระดบัสู่การ

ปฏบิตัไิด้อย่างเหมาะสมกบับรบิทของชมุชนในแต่ละพืน้ที	่ส่งผล

ให้เกิดชุดความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์และการปฏิบัติจริงใน

ประเดน็ต่างๆ	ก่อให้เกดิประโยชน์ในการพฒันของพืน้ทีชุ่มชนเอง	

และเป็นแบบอย่างในการด�าเนินงานในพื้นที่ขยายผลอื่นๆ	ด้วย

	 ชุดความรู้ที่เกิดจากการสนับสนุนของสถาบันฯ	 เกิดจาก

กระบวนการการถอดบทเรยีนพืน้ทีร่ปูธรรมทีป่ระสบความส�าเร็จ	 

ทัง้นี	้ การผลติชดุความรูมี้รปูแบบท่ีหลากหลายขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์	 

เนื้อหาและบริบทของพื้นที่	เช่น	หนังสือ	รายงาน	คู่มือ	บทความ

ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเตอร์เน็ต	 และวีดีทัศน์	 เป็นต้น	 โดย

สามารถจ�าแนกชุดความรู้ตามประเด็นงาน	ดังนี้

	 �	ชดุความรูพ้ืน้ทีร่ปูธรรมการพฒันาชมุชนท้องถิน่ด้าน

เศรษฐกจิและทนุชมุชน ในปี	2560	เกดิชดุความรู้พืน้ทีร่ปูธรรม

ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองด้านเศรษฐกิจและทุนชุมชนทั้งส้ิน	

628	ชุดความรู้ในพื้นที่ทั้ง	5	ภาค	

   ภาคเหนือ			 	 	 108		ชุดความรู้

   ภาคใต้			 	 	 123		ชุดความรู้	

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		 134		ชุดความรู้

   ภาคกลางและตะวันตก		 124		ชุคความรู้

   ภาคกรุงเทพฯ	และตะวันออก		 139		ชุดความรู้

	 �	ชดุความรูด้้านทีอ่ยูอ่าศยั เป็นการถอดบทเรยีนความรู้

จากการท�างานโครงการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัทีม่กีารด�าเนนิงานของ

สถาบันฯ	ดังนี้

   ชุดความรู้เรื่องบ้านมั่นคง

	 	 1)	รายงานผลการด�าเนนิงานพฒันาทีอ่ยู่อาศัย	ปี	2560	

	 	 2)	 การถอดบทเรียนโครงการแก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัย 

	 	 	 ปทมุธานโีมเดล	บนเส้นทางการพฒันา	...	บ้านมัน่คง	 

	 	 	 “ไทย–มุสลิม	สามัคคี”	

	 	 3)	รายงานการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิข้ึนจากบ้านม่ันคงปยู	ู

	 	 4)	วิดทีศัน์ด้านทีอ่ยูอ่าศัย	2	เรือ่ง	ได้แก่	เรือ่งบ้านมัน่คง 

	 	 	 เจ้าพระยาประชารัฐ	“สร้างสุข	มั่นคง	ยั่งยืน”		

   ชุดความรู้เรื่องบ้านพอเพียงชนบท

	 	 1)	การถอดบทเรียนบ้านพอเพียง	 เรื่องต�าบลป่าไผ ่

	 	 	 สานพลังสร้างบ้านอย่างพอเพียง	 (ต�าบลป่าไผ่	 

	 	 	 อ�าเภอลี้	จังหวัดล�าพูน)	

	 	 2)	การถอดบทเรียนบ้านพอเพียง	 เรื่องสรุปบทเรียน 

   การด�าเนนิโครงการบ้านพอเพยีงชนบทภาคใต้	ปี	2560		

	 	 3)	ชุดความรูแ้ละบทเรยีนบ้านพอเพยีงชนบท	 (บทเรียน 

	 	 	 บ้านพอเพียง	 65	 ต�าบล	 พื้นที่รูปธรรมตัวอย่าง	 

	 	 	 5	ต�าบล	2	จังหวัด)

   ชดุความรูเ้รือ่งโครงการพฒันาพฒันาคณุภาพชวิีต 

   คนไร้บ้าน  

	 	 1)	การถอดบทเรียนเรื่องบ้านหลังใหม่ของคนไร้บ้าน	

	 	 2)	เรื่องบ้านใหม่ของคน	(เคย)	ไร้บ้าน

   ชุดความรู้เรื่องโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน 

   ริมคลอง  

	 	 1)	สารคดสีัน้“คน	คลอง	เมอืง”12	เรือ่ง	ผ่านช่องทางสือ่	 

	 	 	 Social	Media	(www.youtube.com)	ของสถาบนัฯ

	 	 2)	วดิทีศัน์การพฒันาทีอ่ยูอ่าศยับ้านประชารฐัจ�านวน	 

	 	 	 3	เรือ่ง	ประกอบด้วย	(1)		เปิดพืน้ที ่“ลงขนั ร่วมแรง  
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   สร้าง แปง คน คู คลอง” ณ ชุมชนสามัคคีร่วมใจ  

	 	 	 (2)	 งาน “ขยับพื้นท่ีเพื่อบ้านหลังใหม่ เพ่ิมพลังใจ 

   ให้กับคนวัดบางบัว” ณ ชุมชนวัดบางบัว	 และ	 

	 	 	 (3)	 รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มอบ 

   ทะเบียนบ้านและบ้านกลางให้แก่ผู ้ด้อยโอกาส  

   ณ ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ 54

	 	 3)	การปฐมนิเทศชุดปฏิบัติการมวลชนริมคลอง	กทม.	 

	 	 	 ปี	2560  

	 	 4)	ถอดกระบวนท่า	การพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัชมุชนรมิคลอง	 

	 	 	 ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบูรณ์	54

	 � ชุดความรู้ด้านสวัสดิการชุมชน 

	 	 1)	หนังสือ	“กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบล กลไกการ 

   พัฒนาคุณภาพชีวิต”	 จากการด�าเนินงานกองทุน 

	 	 	 สวสัดกิารชมุชนอย่างเป็นรปูธรรม	จ�านวน	31	เรือ่ง	 

	 	 	 ซ่ึงได้มีการส่งเข้าประกวดรางวัลองค์กรสวัสดิการ 

	 	 	 ชุมชนในโครงการ	 “ผู้สรรค์สร้างความม่ันคงของ 

	 	 	 มนุษย์ระดับชาติ”

	 	 2)	วิดีทัศน์สวัสดิการชุมชน	 เร่ือง	 “องค์กรสวัสดิการ 

   ชุมชน ผู้สรรสร้างความมั่นคงของมนุษย์” 

	 	 3)	ชุดความรู้ผู้เชี่ยวชาญชีวิตต�าบลเขาแก้ว	 สุขภาพ 

	 	 	 กายใจดี	 ภาคีร่วมมือกัน	 (ต�าบลเขาแก้ว	 จังหวัด 

	 	 	 นครศรีธรรมราช)		

	 	 4)	ชุดความรู้สานพลังผู้สูงอายุ	สานพลังชุมชน	ต�าบล 

	 	 	 เขาคราม	(ต�าบลเขาคราม	จังหวัดกระบี่)		

	 	 5)	ชดุความรูห้อมกลิน่ดอกล�าดวน	ชวนสร้างฝัน	ผูส้งูอาย ุ

	 	 	 ต�าบลโคกม่วง	(ต�าบลโคกม่วง	จังหวัดพัทลุง)		

	 � ชุดความรู้สภาองค์กรชุมชนต�าบล  

	 	 1)	วิดีทัศน์สภาองค์กรชุมชน	 เผยแพร่ผ่าน	 www. 

	 	 	 youtube.com	

 3.3 การสื่อสารประชาสัมพันธ์  
	 เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อ

สร้างการเปลี่ยนแปลงพัฒนานักสื่อสารชุมชน	 เปิดช่องทางและ

รูปแบบการสื่อสารที่กว้างและหลากหลาย	 เพ่ือให้งานพัฒนา

ชุมชนเป็นที่รับรู้ของสาธารณะ	 ผ่านช่องทางการสื่อสาร	 ได้แก่	

รายการวิทยุ	 “พลังชุมชน”	 ทางวิทยุกรมประชาสัมพันธ์	 FM	

92.5	MHz	สือ่เวบ็ไซต์และเฟสบุค๊สถาบนัฯ		สือ่สิง่พมิพ์	(คลปิป้ิง)	 

และน�าเสนอข่าวสารเรื่องเด่นผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายใน

ของ	 พอช.	 รวมทั้งการประสานงานกับสื่อสาธารณะทั้งสื่อ 

สิ่งพิมพ์	 สื่อวิทยุโทรทัศน์	 และสื่อออนไลน์	 	 โดยมีประเด็นการ

สื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 � การสือ่สารงานครบรอบ	16	ปี	พอช.		โดยมกีารน�าเสนอ

ข้อมลูข่าวสารงานของ	พอช.	ในวาระครบรอบ	16	ปี		นโยบายส�าคัญ 

และพื้นที่รูปธรรมในการขับเคลื่อนงาน	อาทิ	สภาองค์กรชุมชน	

บ้านม่ันคง	บ้านประชารฐัริมคลอง	เป็นต้น	โดยมกีารเผยแพร่ผ่าน

ส่ือสิง่พมิพ์	และส่ือโทรทศัน์	รายการ	“บ่ายนีม้คี�าตอบ”	ช่อง	9	

	 � การแนะน�าองค์กรทีส่อดคล้องกับแนวทางนโยบายของ

คณะกรรมการสถาบันฯ	 และภารกิจงานขององค์กร	 และการ 

จัดแสดงนิทรรศการแนะน�าองค์กร	 และนโยบายส�าคัญ	 พอช.	

และองค์กรชุมชน	

	 � การขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก	 โดยมีการสื่อสาร

สาธารณะนโยบายการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากผ่านการจัด

กิจกรรม	 สื่อสัญจรพื้นที่ต่างๆ	 เช่น	 การจัดกิจกรรม	 ผู้สื่อข่าว

สัญจรพื้นที่รูปธรรมสื่อสัญจรพื้นที่รูปธรรมการจัดการท่องเที่ยว

โดยชุมชนในพื้นที่ภาคกลางและตะวันตก	 (ต�าบลกุดจอก	 และ

ต�าบลเนนิขาม	จงัหวดัชยันาท)		เพือ่รับรูแ้ละเข้าใจข้อมลูข่าวสาร

เกีย่วกบัการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก	คลัสเตอร์การท่องเทีย่ว

โดยชุมชน	เป็นต้น		รวมทั้งเผยแพร่สารคดี	ชุมชนท้องถิ่นจัดการ

ตนเอง	:	องค์กรชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก	ออกอากาศ

ในรายการจดุประกายความสขุ	ช่อง	และเวบ็ไซต์ข่าวสดออนไลน์	

	 � การสนับสนุนสวัสดิการชุมชน	 ส่ือสารงาน	 “รางวัลผู้

สรรค์สร้างความมัน่คงของมนษุย์ระดบัชาต”ิตามแนวคดิ	อ.ป๋วย	 

รวมทั้งจัดท�าวิดีทัศน์	เรื่อง	“องค์กรสวัสดิการชุมชน	ผู้สรรสร้าง

ความมั่นคงของมนุษย์”	 เผยแพร่ผ่านช่องออนไลน์ของสถาบัน

พัฒนาองค์กรชุมชน		และจัดแสดงนิทรรศการกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนที่ได้รับรางวัล	 8	 ต�าบล	 พร้อมทั้งแนวคิด/หลักการของ

โครงการดังกล่าว	

	 � การพัฒนาที่อยู่อาศัยและดินท�ากิน	

   รายการเดินหน้าประเทศไทย		ได้แก่	(1)	ชุมชนใหม่

ของคนไร้บ้าน		(2)	ผลการด�าเนนิงานการแก้ไขปัญหา

ที่อยู่อาศัยบ้านประชารัฐริมคลองลาดพร้าว	 	 (3)	 

ศาลเจ้าพ่อสมบุญ	 ต้นแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัย

ชมุชนรมิคลอง	(4)	โครงการบ้านประชารฐั	บ้านมัน่คง 

ชุมชนริมแม่น�้าเจ้าพระยา	“สร้างสุข	มั่นคง	ยั่งยืน”	

และ	(5)	สรุป	3	ปี	ผลการด�าเนินงาน	คสช.	กับการ

แก้ไขปัญหาการสร้างความม่ันคงด้านที่อยู่อาศัยให้

ผู้มีรายได้น้อย	

   การส่ือสารกิจกรรมพัฒนาที่อยู่อาศัย	 ต่างๆ	 เช่น 

	 	 	 การจดัท�าบนัทกึความร่วมมอื	พธีิลงเสาเอก	งานมอบ 

	 	 	 ทะเบียนบ้าน	และการเปิดศูนย์คนไร้บ้าน	เป็นต้น	
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 เป็นการวางรากฐานการพฒันาชมุชนท้องถิน่ให้มคีวามเข้มแขง็	 

โดยการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของคนท�างาน	

พร้อมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถของขบวนองค์กรชุมชน	 

ซึง่เป็นกลไกและแกนส�าคญัในการฒันาชมุชนท้องถิน่ให้มคีวามรู้ 

ความสามารถ	มคีณุธรรมจรยิธรรม	และเท่าทนัการเปลีย่นแปลง	

ตลอดจนเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับองค์กรและชุมชนท้องถิ่น

 4.1 การสนับสนุนการขับเคลื่อน
   สภาองค์กรชุมชนเป็นการด�าเนินงาน
   ตามพระราชบญัญติัสภาองค์กรชมุชน 
   พ.ศ. 2551
	 การสนับสนุนการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนเป็นการ

ด�าเนินงานตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน	พ.ศ.	 2551	 

มเีจตนารมณ์ส�าคญัในการส่งเสรมิให้ชมุชนซึง่เป็นสังคมรากฐาน

มีความเข้มแข็ง	 สามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน	 มีบทบาท

ส�าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามความหลากหลายของวิถีชีวิต	 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น	และการมีส่วนร่วมในการ 

พัฒนาประเทศ	 โดยก�าหนดให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	

(องค์การมหาชน)	 มีอ�านาจหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ม ี

การจัดตั้งและพัฒนากิจการสภาองค์กรชุมชน

	 จากการด�าเนนิงานสนบัสนุนการขบัเคล่ือนงานสภาองค์กร

ชมุชนในช่วงทีผ่่านมา	สถาบนัฯ	ได้ก�าหนดแนวทางส�าคญัในการ

ขับเคล่ือนงาน	 โดยมุ่งเน้นให้เครือข่ายองค์กรชุมชนในระดับ

ต่างๆ	มบีทบาทส�าคญัในการส่งเสริมการจดแจ้งจดัตัง้สภาองค์กร

ชุมชนต�าบล	สนับสนุนให้สภาองค์กรชุมชนเป็นเวทีกลางในการ

เช่ือมโยงงานพัฒนาด้านต่างๆ	 ของชุมชนท้ังในระดับต�าบลและ 

จังหวัด	 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการ

พัฒนาพื้นที่รวมถึงสนับสนุนการทบทวนและสอบทานสถานะ

สภาองค์กรชุมชนต�าบลทีจ่ดัตัง้แล้ว	เพือ่พฒันาคณุภาพของสภา

องค์กรชุมชนในการขับเคล่ือนงานสู่ชุมชนท้องถ่ินจัดการตนเอง	

โดยมีผลการด�าเนินการ	ดังนี้

 1) การประชมุระดบัชาตขิองสภาองค์กรชมุชนต�าบล

และเวทีสมัชชาองค์กรชุมชน มีผู้เข้าร่วมจ�านวน 313 คน  

ซึ่งจากการประชุมเกิดข้อสรุปส�าคัญ ได้แก่

	 	 1.1)	 การก�าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนงานสภา

องค์กรชุมชน	3	แนวทาง	ได้แก่	

    �	สภาองค์กรชมุชรต้องสร้างแนวคิดอุดมการณ์	 

	 	 	 	 	 ความเชื่อด้านสิทธิชุมชนแก่ผู้น�าชุมชน

    �	สภาองค์กรชุมชนต้องขับเคลื่อนงานที่เป็น 

	 	 	 	 	 ประเด็นปัญหาหลักหรือความเดือดร้อนหลัก 

	 	 	 	 	 ของชุมชน

    �	สภาองค์กรชุมชนต้องสร้างความร่วมมือใน 

	 	 	 	 	 ระดับพ้ืนที	่ ทัง้กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	 

	 	 	 	 	 ภาครัฐ	 และภาคประชาสังคม	 เพื่อสานพลัง	 

	 	 	 	 	 บรูณาการทางความคิด	แผนงาน	สร้างเครอืข่าย 

	 	 	 	 	 ขนาดใหญ่เพื่อก�าหนดทิศทางของสังคม

	 	 1.2)	 ข้อเสนอด้านมาตรการส่งเสรมิและสนบัสนนุการ

จดัตัง้	และพฒันาสภาองค์กรชุมชน	เพือ่ให้สถาบนัพฒันาองค์กร

ชุมชนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ	 และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	

เช่น	การจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนต้องเน้นคุณภาพ		มีการ

พฒันากลุม่องค์กรชมุชนท่ีจดแจ้งจดัตัง้สภาองค์กรชมุชน	พฒันา

ศกัยภาพแกนน�าสภาองค์กรชมุชน	และประสานความร่วมมอืกบั

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชน

ให้เต็มพื้นที่

4. การพฒันาคณุภาพคนและความเข้มแขง็ของขบวนองค์กรชมุชน  
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	 ทัง้นี	้ ได้มกีารรวบรวมความคดิเหน็และข้อเสนอแนะเกีย่วกบั 

การก�าหนดนโยบายสาธารณะ		แผนพฒันาเศรษฐกจิ	สงัคม	และ

กฏหมาย	 ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน	 รวมท้ังสถานการณ์ปัญหา 

ทีป่ระชาชนในพืน้ทีจ่งัหวดัต่างๆ	ประสบ	ได้แก่	โรงไฟฟ้าชวีมวล	 

โรงไฟฟ้าถ่านหิน	ปัญหามลพิษและขยะในทะเล	ปัญหาภัยแล้ง	

ปัญหาน�้าท่วม	 และปัญหาท่ีอยู่อาศัยท่ีดินท�ากินเพื่อเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี

 2) การส่งเสริมการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน

ต�าบล เกดิการประสานความร่วมมอืกบักรมการปกครองในการ 

สนับสนุนการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนต�าบลใน 35 จังหวัด  

407 อ�าเภอ 1,673 ต�าบล ซึ่งกรมการปกครองได้ออกหนังสือ 

สัง่การให้ผูว่้าราชการจงัหวัดในพืน้ทีเ่ป้าหมายประสานนายอ�าเภอ  

ก�านัน และผู้ใหญ่บ้านสนับสนุนการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน

ระดับต�าบล พร้อมกันนี้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้ประสาน

งานกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เพื่อร่วมกันจัดตั้งสภาองค์กร

ชุมชนระดับต�าบลอีกทางหนึ่งและมีการสร้างความรู้ความเข้าใจ

ในภารกิจและกระบวนการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนใหม่ให้กับ

แกนน�า/ผู้แทนองค์กรชุมชนระดับต�าบลและจังหวัด เพื่อพัฒนา

ออกแบบกระบวนการการท�างานและการหนุนเสริมความเข้ม

แข็งของสภาองค์กรชุมชนที่จัดตั้งใหม่ โดยใช้ประเด็นงานต่าง ๆ 

ในพื้นที่ผลักดันให้เกิดการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนและประสาน

หน่วยงานท้องถิ่นสนับสนุนการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนต�าบล  

ส่งผลให้เกิดการขยายผลจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนต�าบลเพิ่มขึ้น 

741 ต�าบล  นบัเป็นโอกาสในการประสานงานกบัหน่วยงานและ

กระตุ้นให้เกิดการตั้งสภาองค์กรชุมชนในพื้นที่  

	 การจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนต�าบล นับตั้งแต่มีการประกาศ 

ใช้พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน	พ.ศ.	2551	จนถึงปัจจุบัน	

(ณ เดือนกันยายน 2560)	 มีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนต�าบล

รรวม	 6,486	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 82.89	 ของจ�านวนต�าบล/

เทศบาล/เขตทั่วประเทศ		

	 � สมาชกิ	(กรรมการ)	สภาองค์กรชมุชนต�าบลรวม	214,248	คน	 

ประกอบด้วย	คือ	1)	สมาชิก	ที่เป็นผู้แทนของชุมชนหรือท้องถิ่น 

ดั้งเดิมในแต่ละหมู่บ้านและผู้แทนชุมชนอื่นในต�าบลที่ได้รับ 

คัดเลือกและมีจ�านวนตามที่ที่ประชุมสภาองค์กรชุมชนต�าบล

ก�าหนด	และ	2)สมาชกิผูท้รงคณุวฒุจิ�านวนไม่เกินหนึง่ในห้าของ

จ�านวนสมาชิกในข้อ	1)	

	 � จ�านวนชุมชน/กลุ่ม/องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กร

ชุมชนที่จดแจ้ง	จ�านวนรวม	136,091	องค์กร	

ภาค
จ�านวนพื้นที่ 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

จ�านวนสภาองค์กรชุมชน
ต�าบลตั้งแต่

ปี 2551 - 2560 (สะสม)

จ�านวนสมาชิกสภา
องค์กรชุมชนต�าบล 

(คน)

จ�านวนกลุ่มองค์กร
ชุมชนที่จดแจ้ง 

(องค์กร)

� ภาคเหนือ 1,471 1,203 39,096 32,949

� ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,947 2,239 78,711 48,007

� ภาคใต้ 1,176 1,059 30,399 16,248

� ภาคกลางและตะวันตก 1,449 1,305 43,557 21,167

� ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก 782 680 22,485 17,720

รวม 7,825 6,486 214,248 136,091
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 3) การพัฒนาคุณภาพสภาองค์กรชุมชนต�าบล 

ส่งเสริมการขับเคลื่อนและปฏิบัติการระดับต�าบลอย่างเป็นรูป

ธรรม	เป็นกระบวนการพัฒนายกระดับการด�าเนินงานของสภา

องค์กรชุมชนต�าบลตาม	พ.ร.บ.	 สภาองค์กรชุมชน	พ.ศ.	 2551	

มาตรา	19		คือ	การประชุมอย่างน้อยปีละ	4	ครั้ง		และ	มาตรา	

21	 เป็นภารกิจของสภาองค์กรชุมชนต�าบล	 เพื่อมุ่งสู่การเป็น

ต�าบลจัดการตนเอง	 อาทิ	 เป็นสภาองค์กรชุมชนต�าบลที่มีการ

จดแจ้งจัดตั้งกลุ่ม/องค์กรชุมชนครอบคลุมทั้งต�าบล	 มีแกนน�า

ในการขับเคลื่อนงาน		มีการท�ากิจกรรมในพื้นที่	มีการเชื่อมโยง

เครือข่ายความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรชุมชนและภาคพีฒันา

เพือ่สร้างการมส่ีวนร่วมในการพฒันา		โดยในปีงบประมาณ	2560	

สภาองค์กรชุมชนต�าบลที่มีผลการด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม	

จ�านวน	4,322	แห่ง		คดิเป็นร้อยละ	66.64	ของสภาองค์กรชมุชน

ต�าบลที่มีการจัดตั้งในช่วงที่ผ่านมา

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

จ�านวน	อปท.	 1,471	 2,947	 1,176	 1,449	 782

จ�านวนสภาฯ	จัดตั้งแล้ว	 1,203	 2,239	 1,059	 1,305	 680

เปรียบเทียบจ�านวน อปท. กับ สภาองค์กรชุมชนต�าบลที่จัดตั้งแล้ว (ปี 2551 - 2560) 

1,471 1,449

1,176

782

2,947

1,305

1,059

680

2,239

1,203

	ภาค
เหนือ

ภาคตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

ภาคกลาง
และ

ตะวันตก

กรุงเทพฯ
และ

ตะวันออก

ภาค
ใต้
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 4) การประสานความร่วมมอืกับหน่วยงานและภาคี

พัฒนา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนประสานงานกับกองทุน

สิ่งแวดล้อม	 เรื่องระเบียบการสนับสนุนเงินของการองทุนส่ิง

แวดล้อมแก่สภาองค์กรชุมชนต�าบล	 ส่งผลให้สภาองค์กรชุมชน

ต�าบลสามารถจัดท�าข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน

จากกองทนุสิง่แวดล้อม	ตามระเบยีบกรอบทศิทางการสนบัสนนุ

เงนิกองทนุสิง่แวดล้อมตามมาตรา	23(4)	แห่งพราราชบัญญตัส่ิง

เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	2534

รูปธรรม
สภาองค์กรชุมชน

ต�าบล

� สภาองค์กรชุมชนต�าบลเขาแก้ว อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช กลไกสภา

องค์กรชมุชนร่วมกบัชมุชนวางเป้าหมายแผนพฒันาต�าบล “ประชาชนมีสวสัดกิารอย่างท่ัวถงึ  

มีที่อยู่อาศัยมั่นคง รายได้พอเพียง มีกองทุนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน”

� สภาองค์กรชุมชนต�าบลนาทอน อ�าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สภาองค์กรชุมชนต�าบล

นาทอนร่วมก�าหนดเป้าหมายการพฒันาต�าบล “สร้างความร่วมมอืกบัส่ีเสาหลัก สร้างความ

สัมพันธ์ที่ดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนต�าบล การสืบทอดงานของชนรุ่นหลังเพื่อสร้างความสุขที่

เป็นต้นแบบของต�าบลในการรักษาเอกลักษณ์วถีิชีวติของคนในชุมชน โดยใช้แผนชมุชนเป็น

เครื่องมือบูรณาการและมีความหลากหลายน�าไปใช้ได้ทั้งต�าบล”

� สภาองค์กรชมุชนเขตตลิง่ชนั กรงุเทพมหานคร ขบัเคล่ือนการก�าหนดเป้าหมายการพฒันา

ต�าบล “พัฒนาอาชีพด้านการท่องเที่ยว เน้นการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ สร้างงานและ

วิสาหกิจชุมชน สร้างสินค้าชุมชนให้เป็นที่น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้แก่คน 

ในชุมชนและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี”

� สภาองค์กรชุมชนต�าบลเหล่าหลวง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ก�าหนดแนวทางใน

การสร้างแนวคิดด้านเจตนารมย์ของพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนและสร้างความรู้

ความเข้าใจแก่ประชาชน ยกระดับการบริหารจัดการด้านต่างๆ เช่น ธรรมาภิบาล ระบบ

ข้อมูล เพื่อให้ชุมชนสามารถน�าไปใช้งานได้จริงและเกิดประโยชน์ ส่งผลในการร่วมกันจัด

ท�าแผนพัฒนาชุมชน
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 4.2 การพัฒนาสวัสดิการชุมชน
	 การพัฒนาสวัสดิการชุมชน	เป็นการสร้างหลักประกันเพื่อ

ความมั่นคงของคนในชุมชน	 ให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี

ขึ้น	ทั้งในรูปของสิ่งของ	เงินทุน	และการช่วยเหลือเกื้อกูล	 เป็น

เรื่องที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตตั้งแต่เกิด	แก่	เจ็บ	ตาย	ซึ่งเป็นระบบการ

ช่วยเหลือเกือ้กลูของคนในท้องถิน่ท่ีมรีปูแบบและวธีิการทีห่ลาก

หลาย	ก่อให้เกดิรายได้	ลดรายจ่าย	น�าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาความ

ยากจน	เป็นการจัดสวัสดิการชุมชน	โดยชุมชน	เพื่อชุมชน	ซึ่งมี

แนวทางการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	 คือ	 การใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่

แต่ละชุมชนเป็นฐานในการจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมตั้งแต่เกิด

จนตาย	บนฐานของการช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัและสร้างพลงัในการ

พึง่ตนเอง	สร้างความร่วมมอืกับภาครัฐ		องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นในการสนับสนุนให้เกิดการจัดสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง

 1) การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบล/

เมืองทั่วประเทศ	 ปัจจุบันมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน

ต�าบล/เมอืง	จ�านวน	5,914	กองทนุ	สมาชิกกองทนุ	5,549,860	ราย	 

เงินกองทุนรวม	12,958.44	ล้านบาท	ประกอบด้วย	เงินสมทบ

สวสัดกิารจากสมาชกิ		8,180.52	ล้านบาท	เงนิสมทบจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 821.93	 ล้านบาท	 เงินสมทบจากรัฐบาล

ผ่าน	พอช.	2,472.25	ล้านบาท	เงินสมทบจากหน่วยงานภาครัฐ

อื่นๆ	318.26	ล้านบาท	และเงินจากแหล่งอื่นๆ	เช่น	ภาคเอกชน	 

เงินบริจาค	เป็นต้น	จ�านวน	1,165.46	ล้านบาท	

ที่มาการสมทบกองทุนสวัสดิการ
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ตาราง	แสดงจ�านวนกองทุนและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน

ภาค
จ�านวนกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

(กองทุน)

จ�านสมาชิก 
(คน)

จ�านวนหมู่บ้าน 
(หมู่บ้าน)

จ�านวนเงินกองทุนทั้งหมด
(บาท)

ภาคเหนือ 1,122 1,115,682 10,398 2,608,113,065.05

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,155 2,158,983 25,448 4,342,855,496.47

ภาคใต้ 1,092 1,126,704 8,393 2,716,532,257.70

ภาคกลางและตะวันตก 900 580,739 7,861 1,421,964,827.19

ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก 645 567,752 5,897 1,868,978,352.82

รวม 5,914 5,549,860 57,997 12,958,443,999.23

 2) การจดัสวสัดกิารพืน้ฐาน		กองทุนสวัสดิการชุมชน

จัดสวัสดิการพื้นฐานสมาชิกครอบคลุม	เกิด	แก่	 เจ็บ	ตาย	รวม	 

13	ประเภท	อาทิ	สวัสดิการรับขวัญเด็กแรกเกิด	ทุนการศึกษา	

จ่ายกรณเีข้ารกัษาตวัในโรงพยาบาล	บ�านาญผูส้งูอาย	ุสวสัดกิาร

เสยีชวีติ	จดังานศพ	สวสัดกิารผูด้้อยโอกาส	คนพกิาร	ทนุประกอบ

อาชีพ	 ภัยพิบัติ	 ฯลฯ	 แม้จ�านวนเงินจะไม่มากนักตามสถานะ

การเงินแต่ละกองทุน	 แต่การที่ตัวแทนกองทุนได้ไปเยี่ยมไข้

หรือเป็นเจ้าภาพงานศพท�าให้เกิดความภาคภูมิใจมีคุณค่าทาง

จิตใจ	 ข้อมูล	ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2560	 มีผู้ได้รับสวัสดิการ

ตรงประมาณ	1,550,579	ราย	เงินจ่ายสวัสดิการรวม	1,836.15	

ล้านบาท		โดยประเภทการจัดสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลมาก

ที่สุด	จ�านวน	790,018	ราย	และจ�านวนเงินจ่ายสวัสดิการด้าน

เสยีชีวติมจี�านวนมากทีส่ดุกว่าทกุประเภท	จ�านวน	919	ล้านบาท
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 3) การพัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน  

สถาบันพฒันาองค์กรชมุชนร่วมกบัหน่วยงานภาคี	ได้แก่	สถาบนั

ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์	ป๋วย	อึ๊งภากรณ์เครือ

ข่ายสวัสดิการชุมชน	 มูลนิธิมั่นพัฒนา	 มูลนิธิบูรณะชนบทแห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	 คณะอนุกรรมการส่งเสริม

กองทนุสวสัดกิารชมุชนระดบัประเทศ	ศนูย์คณุธรรมจัดโครงการ

มอบรางวลัรางวลัองค์กรสวสัดกิารชมุชน : ผูส้ร้างสรรค์ความ

มัน่คงของมนษุย์ตามแนวคดิของศาสตราจารย์ป๋วย อึง๊ภากรณ์ 

“คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึง

เชิงตะกอน”	 ปีท่ี	 2	 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง	เชิดชูองค์กร/

กองทุนสวัสดิการชุมชนท่ีด�าเนินการงานช่วยเหลือดูแลคุณภาพ

ชีวิตของคนในชุมชนอย่างโดดเด่นในด้านต่างๆ	เสริมสร้างความ

เข้มแข็งของกองทุนสวัสดิการชุมชนในพื้นที่ขยายผลกองทุนฯ	

ให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ	และเป็นกระตุน้ให้รฐับาล	ภาคเอกชน		

และสังคม	 ตระหนักถึงคุณค่าของแนวคิดเรื่อง	 “คุณภาพชีวิต	

ปฏิทินแห่งความหวัง	 จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”	น�าไปสู่

การพัฒนาระบบปฏิบัติการด้านสวัสดิการให้ประชาชนเข้าถึง

และเหมาะสม	โดยมกีารมอบรางวลัให้กบักองทนุสวสัดกิารทีผ่่าน

การคัดเลอืกระดบัประเทศ	จ�านวน	9	ประเภทรางวลั	จากกองทนุ

สวัสดิการชุมชนจากทั่วประเทศ	รวม	31	กองทุนที่ส่งผลงานเข้า

มาพจิารณา	ซึง่การมอบรางวลัโครงการมอบรางวลัรางวลัองค์กร

สวสัดกิารชุมชนฯ	ส่งผลให้เกดิความภาคภูมใิจในการด�าเนนิงาน

กองทุนสวัสดิการชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง	เผยแพร่

ระบบสวัสดิการให้รู้จักในวงกว้าง	 เกิดการประสานเครือข่าย

สวัสดิการชุมชนที่มีการเช่ือมโยงการแลกเปล่ียนเรียนรู้	 น�าไปสู่

การขยายกองทุนสวัสดิการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

ผลการพิจารณารางวัลองค์กรสวัสดิการชุมชน
ผู้สร้างสรรค์ความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
“คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ปีที่ 2

ด้านการสร้างครอบครัวอบอุ่น การดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิต 
และคุณค่าในสังคม

กองทนุสวสัดกิารชมุชนต�าบลห้วยโจด อ.วฒันานคร จ.สระแก้ว

ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาดูแล ป้องกันสุขภาวะในชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลห้วยด้วน อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนและการศึกษา เพื่อการเติบโต 
เป็นคนดีและมีคุณภาพ

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต�าบลสรรพยา อ.สรรพยา 
จ.ชัยนาท

ด้านการพัฒนาการประกอบอาชีพ พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
ของครัวเรือนและชุมชน และการแก้ไขปัญหาหนี้สิน 

กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลหนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

ด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ ์
พลังงาน การจัดการขยะ การจัดการและฟื้นฟูภัยพิบัติ 

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต�าบลวังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ 
จ.สระแก้ว

ด้านการจัดการที่ดิน/จัดสรรที่ดินท�ากิน การสร้างความมั่นคง 
ทางด้านอาหารและที่อยู่อาศัย 

กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลกุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

ด้านการบริหารจัดการกองทุนที่ดีและมีธรรมาภิบาล กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลบางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง

ด้านผลงานการจัดสวัสดิการชุมชนแบบองค์รวม หลายมิติ  
สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการทรัพยากรจากหลากหลายแห่ง 
เพื่อแก้ไขปัญหาของสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลโพธิ์พระยา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ด้านการฟ้ืนฟรูะบบคณุค่าทางวฒันธรรม การอยูร่่วมกัน การช่วยเหลือ
เกือ้กลูระหว่างกลุม่ หนนุช่วยเพ่ือน รวมท้ังร่วมมอืกบัหน่วยงาน 
ภาค ีเครือข่ายต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคม 

ไม่มีกองทุนที่ผ่านหลักเกณฑ์
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	� กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลห้วยโจด ให้คุณค่าคนสู่การสร้างครอบครัวอบอุ่น  : 

  ด้านการสร้างครอบครัวอบอุ่น การดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตและคุณค่าในสังคม 

  กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ก่อตั้งเมื่อเดือนมิถุนายน 2555 สมาชิกแรกเริ่ม  

จ�านวน 146 คน เงนิออมเริม่แรก 27,800 บาท ปัจจบุนัมสีมาชกิ จ�านวน 1,279 คน เงนิออมประมาณ 1,400,000 บาท นอกจาก 

จะช่วยเหลอืสมาชกิด้านสวสัดกิารต่างๆ แล้ว ในปี 2557 กองทนุสวสัดกิารฯ ร่วมกบัศนูย์พฒันาครอบครวั สภาองค์กรชมุชน

ต�าบล และมหาวิทยาลัยมหิดล ส�ารวจข้อมูลความเข้มแข็งของต�าบล จ�านวน 1,440 ครอบครัว พบว่า หัวหน้าครอบครัว 

ไม่มีงานท�า 117 ครอบครัว ครอบครัวหย่าร้าง 57 ครอบครัว สมาชิกที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 137 ครอบครัว 

ท�าให้คณะท�างานกองทุนสวัสดิการชุมชนตระหนักและเห็นความจ�าเป็นเร่งด่วน จนน�าไปสู่โครงการพัฒนาเด็กและการ

สร้างครอบครัวอบอุ่น โดยมีเด็กเข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน ก�าหนดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมทักษะ 

ชีวิตเด็กพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 2) โครงการสร้างจิตส�านึกไทยหัวใจใสสะอาด 3) โครงการธนาคขยะเทิดพระเกียรติ  

4) โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เด็ก และเยาวชน เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 5) โครงการอบรมเยาวชน 

ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 6) โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสภาเด็กและเยาวชน 7) กิจกรรมศาสนพิธีน้อย เป็นต้น 

  การจัดกิจกรรมดังกล่าว ท�าให้เด็กในต�าบลสามารถท�างานอาสาพัฒนาในชุมชน นอกจากนี้ยังเกิดกิจกรรมอ่ืนๆ  

ตามมา เช่น 

  1. เกิดศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระท�าความรุนแรง และเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาการกระท�า 

   ความรุนแรงในครอบครัว โดยเพื่อนบ้านที่บ้านอยู่ใกล้กัน เมื่อพบเหตุการณ์ที่เสี่ยงต่อการกระท�าความรุนแรงจะแจ้ง 

   ไปที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ เพื่อให้ทีมสหวิชาชีพลงไปให้ความช่วยเหลือ

  2. เกดิครอบครวัต้นแบบเศรษฐกจิพอเพยีง ทีไ่ด้รบัการยอมรบัจากชมุชนให้เป็นครอบครวัต้นแบบ เพราะเป็นครอบครวั 

   ที่มีความขยันขันแข็ง มีจิตใจอาสา มีความเอื้ออารีที่ต่อคนทั่วไป

  3. ครอบครัวอบอุ่นตัวอย่าง 

	� กองทุนสวัสดิการวันละบาทต�าบลห้วยด้วน สู้สุดใจ....เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและชุมชน : 

  ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาดูแล ป้องกันสุขภาวะในชุมชน

  กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลห้วยด้วน อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ก่อตั้งในเดือนสิงหาคม 2551 จากการริเร่ิมของ 

กลุ่มผู้สูงอายุในต�าบล มีสมาชิกเริ่มแรก 336 คน เงินกองทุน 10,356 บาท ปัจจุบันสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 1,772 คน มีเงิน 

กองทุนรวม 2,152,291 บาท ปัจจัยหนึ่งท่ีท�าให้กองทุนสวัสดิการชุมชนแห่งน้ีเติบโตและมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจาก 

แกนน�าของกองทุนฯ ได้ร่วมกับสมาชิกต่อสู้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของชาวชุมชน จากกรณีรถบรรทุกดินชนเด็กนักเรียน 

ในต�าบลห้วยด้วนเสียชีวิต ปัญหาผงคาร์บอนปนเปื้อนในอากาศและในน�้าจากโรงงานนึ่งยาง การปกป้องพื้นที่ผลิตอาหาร 

ของต�าบลจากการปล่อยน�้าเค็มของนายทุนที่ลักลอบเข้ามาดูดทรายขาย การปล่อยน�้าเสียจากฟาร์มหมูเข้าไร่นาของ 

ชาวบ้าน เป็นต้น ซ่ึงคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการมีบทบาทส�าคัญในการด�าเนินการร่วมกับสภาองค์กรชุมชนต�าบล  

ในการประสานงานยื่นเรื่องต่อผู้บริหารในท้องถิ่น พร้อมกับหาข้อมูลและศึกษาข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมถึงปัญหา 

และแนวทางการแก้ไขปัญหา จนผลการเจรจาเป็นที่น่าพอใจ ท�าให้ชาวบ้านเกิดความตื่นตัว สมัครเป็นสมาชิกกองทุน
เพิ่มมากข้ึน เพราะชาวบ้านเกิดความเชื่อมั่นว่ากองทุนสวัสดิการไม่ได้ช่วยเหลือสมาชิกเฉพาะด้านการเงินเท่านั้น  
แต่ยังสามารถเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชน และสามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนได้

 ที่มา ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา  งานสื่อสารองค์กร พอช. : รายงาน  

ตัวอย่างกองทุนสวัสดิการที่ได้รับ รางวัลองค์กรสวัสดิการชุมชน :  

ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย  อึ๊งภากรณ์ 

“คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอน” ปีที่ 2

70

2017  COD I  ANNUAL REPORT

023.indd   70 6/16/2561 BE   10:40 PM



 4)  การตดิตามสอบทานกองทนุสวสัดกิารชุมชน  

เพือ่ให้เกดิการยกระดบัคณุภาพของกองทนุสวสัดกิาร 

ชุมชน	 โดยในแต่ละภาคมีแผนและกระบวนการ	

ดังต่อไปนี ้

	 � ภาคเหนือ มีแผนการติดตามแบบสอบ

ทานและแผนการติดตามสอบทานให้ครบจ�านวน	 

1,238	กองทนุ	ทัง้นี	้เกดิการเชือ่มโยงกองทนุสวสัดกิาร 

กบัโครงการบ้านพอเพยีงชนบท	โดยคณะกรรมการ 

กองทนุสวสัดกิารชมุชนร่วมส�ารวจกลุม่เป้าหมาย	และ 

จดัสรรงบประมาณสมทบ	เรือ่งการซ่อม/สร้างบ้าน	

	 � ภาคใต้	ด�าเนนิการสอบทานกองทนุสวัสดกิาร

ชมุชนระดบัต�าบล	โดยใช้เกณฑว์ัดคณุภาพกองทนุ	

14	ข้อ	

เกณฑ์วัดคุณภาพกองทุน 14 ข้อ

1. มีคณะกรรมการ/สมาชิกครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

2. มีระเบียบกองทุนที่ชัดเจน

3. มีการประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องทุกเดือน  

 หรือตามระเบียบของกองทุนฯ

4. มีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกที่หลากหลาย 

5. มีสมาชิกท่ีหลากหลาย และสมทบเงินเข้ากองทุน 

 อย่างสม�่าเสมอ 

6. มกีารจดัสวสัดกิารให้กับผูท้ีไ่ม่เป็นสมาชิก เช่น ผู้สูงอายุ  

 ผู้ด้อยโอกาส หรือ อื่น ๆ

7.  มกีารจดัท�าแผนพฒันากองทนุ และด�าเนนิงานตามแผน 

 ประจ�าทุกปี 

8. มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีทุกปี 

9. มกีารเชือ่มโยงด้านต่างๆ กบักลุม่องค์กรอืน่ๆ ในต�าบล 

 ทุกองค์กร 

10. มกีารรบัรองสถานภาพจาก อปท. และ อปท. ให้การ 

  สนับสนุนด้านอื่น ๆ  หรือสมทบเงินเข้ากองทุนทุกปี 

11. มีท่ีท�าการเป็นของตนเอง/มีการจัดระบบข้อมูล 

  ของกองทุนและการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ

12. มีการขยายฐานสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี 

13. กองทนุสวสัดกิารชมุชนสามารถขยายผลน�าไปสูก่าร 

  พัฒนาอาชีพเศรษฐกิจฐานรากได้

14. มีแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรมชาติ 

  และสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยการมส่วนร่วม และ 

  มีข้อมูลปัจจุบันท่ีเก่ียวข้องกับชุมชนเป็นเคร่ืองมือ 

  ในการจัดท�าแผน

โดยการจัดกลุ่มคุณภาพของกองทุนฯ มีเกณฑ์ ดังนี้

กองทนุคุณภาพระดบั 1 จะต้องผ่านตวัชีว้ดั ข้อที ่12 - 14

กองทนุคุณภาพระดบั 2 จะต้องผ่าน ตวัชีว้ดั ข้อที ่9 - 11

กองทนุคณุภาพระดบั 3 จะต้องผ่านตัวชีว้ดั ข้อที ่1 - 8

ผลจากการสอบทานกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบล 

1,111 กองทุน

กองทุนคุณภาพระดับ 1 (กองทุน A) 339 กองทุน

กองทุนคุณภาพระดับ 2 (กองทุน B) 377 กองทุน 

กองทุนคุณภาพระดับ 3 (กองทุน C) 368 กองทุน 

กองทุนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 7 กองทุน
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	 ทั้งนี้	 คณะท�างานเครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคใต้ก�าหนดทิศทางในการพัฒนายกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนให้เป็นกองทุน

ที่มีคุณภาพ	ดังนี้

� กองทุนคุณภาพระดับ 1 (กองทุน A)

- ยกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนสู ่กองทุนคุณธรรม  

 น�าสู่ความยั่งยืนของกองทุนร่วมกับศูนย์คุณธรรม

- ร่วม/เช่ือมโยงสภาฯ และหน่วยงาน สู่การจัดท�าแผน 

 ยุทธศาสตร์ต�าบล

- ร่วมกันขับเคลื่อนเวทีกลางระดับต�าบล

- จัดงานสมัชชาร่วมกันกับทุกฝาย ประกาศตัวตนเสนอ 

 นโยบายระดับจังหวัด/ชาติ

- ชุดองค์ความรู้ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์

� กองทุนคุณภาพระดับ 2 (กองทุน B)

- พัฒนายกระดับกองทุน B ไปสู่กองทุน A

- ยกระดับการบริหารจัดการกองทุน ระบบบัญชี ข้อมูล  

 การบูรณาการ

- ร่วม/เชื่อมโยงสภาฯ และหน่วยงาน สู่การจัดท�าแผน 

 ยุทธศาสตร์ต�าบล

- ร่วมกันขับเคลื่อนเวทีกลางระดับต�าบล

- จัดงานสมัชชาร่วมกันกับทุกฝาย ประกาศตัวตนเสนอ 

 นโยบายระดับจังหวัด/ชาติ

� กองทุนคุณภาพระดับ 3 (กองทุน C)

- พัฒนายกระดับกองทุน C ไปสู่กองทุน B

- เจตนารมณ์/หลักการของสวัสดิการชุมชน

- ยกระดับการบริหารจัดการกองทุน ระบบบัญชี ข้อมูลการขยายสมาชิก การเชื่อมโยง หลักการบูรณาการ

- การฟื้นฟู/ทบทวนปรับโครงสร้าง

	 � ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ด�าเนินงานในพื้นที่	 20	

จังหวัด	ภาพรวมการสอบทาน	2,158		กองทุน	มีการจัดระดับ

ความเข้มแข็งของกองทุนระดับ	A		B		C		และเป็นศูนย์เรียนรู้ใน	

20	จังหวัด	

	 � ภาคกลางและตะวนัตก เน้นการจดัท�าระบบฐานข้อมลู

ภาพรวมของ	16	จังหวัด	ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด	1,430	ต�าบล		จัดตั้ง

กองทุน		881	กองทุน	คิดเป็น	62.10%		มีการจัดท�าฐานข้อมูล

จากแบบแสดงสถานะในแต่ละปี		เป็นข้อมลูภาพรวมของจงัหวดั	

และข้อมลูรายต�าบลพร้อมการจดัระดับความเข้มแขง็ของกองทนุ	

	 � ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก  ด�าเนินการ

สรปุภาพรวมกองทนุสวสัดกิารชมุชนในระบบ		พร้อมทัง้ก�าหนด

แผนการพฒันาและมกีารตรวจสอบข้อมลูให้เป็นปัจจบุนั	เพือ่น�า

ไปใช้ประโยชน์	

 4.3 การขบัเคลือ่นการพฒันาผูน้�าในขบวน 
   องค์กรชุมชน  
	 สถาบันฯ	 ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพขบวน

องค์กรชุมชน	 โดยมีการก�าหนดแผนพัฒนาบุคลากรในขบวน

และประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานเพือ่หนนุเสรมิการพฒันา		

ก�าหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน

งานขบวนองค์กรชุมชน	ได้แก่

เป้าหมาย	 พฒันาแกนน�าขบัเคล่ือนชมุชนท้องถิน่จัดการตนเอง 

	 	 	 ให้สามารถขบัเคลือ่นการพฒันาและเสริมพลงัชุมชน 

	 	 	 ในทุกระดับ	ทุกประเด็นงาน	สู่การเป็นสถาบันหรือ	

	 	 	 โรงเรียนพลเมือง

หลักคิด			 สร้างกระบวนการเรียนรู้	 อุดมการณ์ร่วม	 เพื่อการ 

	 	 	 เปลีย่นแปลงสงัคมโดยองค์กรชุมชนแบบมส่ีวนร่วม	 

	 	 	 ภายใต้ความหลากหลายและวถิภูีมนิเิวศ	วฒันธรรม 

	 	 	 ชุมชนท้องถิ่นเป็นพื้นฐาน
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แนวทางส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้น�า 

   เพือ่ให้เกิดความเข้าใจทีถู่กต้อง	มทีศันคตทิีด่ร่ีวมกนั	 

	 	 	 และมีสมรรถนะในการเป็นผู้น�าในการพัฒนาและ 

	 	 	 ยกระดับไปสู่เป้าหมายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง	

1)	วธิคีดิ	ทศันคต	ิ(Attitude)	และการรูจ้กัตวัตน	(Self-awareness) 

คือ	การเข้าใจความรู้สึกและเป้าหมายของตนเองทั้งระยะสั้น

และระยะยาว	ตลอดจนการรูจ้กัจดุเด่นและจดุด้อยของตนเอง	

ซึง่การรูจั้กตนเองเป็นพืน้ฐานส�าคญัของการเรยีนรูจ้ากด้านใน

เพือ่เข้าใจผูอ้ืน่และสงัคมได้อย่างเปิดใจ	ไม่ยดึตดิความคดิของ

ตนเอง	สามารถเชือ่มประสานความร่วมมอืกบัทุกภาคส่วนได้

อย่างมีพลัง	และลดปัญหาความขัดแย้ง

2)	การคิดเชิงระบบ	 (Systems	 thinking)	 คือ	 วิธีคิดเพื่อการ

จัดการเรื่องราว	 สถานการณ์ที่ซับซ้อน	 ให้สามารถเชื่อมโยง

ส่วนต่างๆ	 เข้าด้วยกันได้	 เกิดความคิดแบบองค์รวมและเกิด

ความคดิแปลกใหม่		ซึง่การคดิเชงิระบบจะมรีะเบยีบวธิที�าให้

สามารถวิเคราะห์ได้อย่างลึกซึ้ง	 รอบด้าน	 มองเห็นปัจจัยใน

การขับเคลื่อนที่เกิดประสิทธิภาพ

1) ภาคเหนือ : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น�า  
 เพื่อการเปลี่ยนแปลงภาคเหนือปี 2560 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ได้แก่

(1) เกดิแกนน�าคนรุน่ใหม่เพือ่การเปล่ียนแปลง ได้ยกระดบัความรูค้วาม 

 สามารถ ให้สามารถสนบัสนนุงานของเครือข่ายในระดบัตาบลหรอื 

 จังหวัด และภาคได้

(2) เกิดเครือข่ายผู้น�าคนรุ่นใหม่เพื่อการเปล่ียนแปลงของภาคเหนือ  

 ทีเ่ชือ่มร้อยขบวนองค์กรชุมชน และมีรูปธรรมกิจกรรมเครือข่าย 

 การเรียนรู ้ที่ต่อเนื่อง และเชื่อมโยงพลังเพ่ือการเปลี่ยนแปลง  

 สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง

�  ผลจากการด�าเนินการพัฒนาศักยภาพผู้น�าในขบวนองค์กรชุมชน 

 ในระดับจังหวัด มีผู้น�าที่ได้การพัฒนาจ�านวนทั้งสิ้น 321 คน

2) ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื : โครงการพฒันา 

 ศักยภาพผูป้ฏิบตังิาน ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื  

 ปี 2560  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ได้แก่

(1) แกนน�า/กลุม่เป้าหมาย ได้เรยีนรูเ้กดิเข้าใจระบบคิด แนวคิด ทฤษฎี 

 ทางสังคม

(2) เกดิเครือ่งมอืในการท�างาน  มีความช�านาญและเทคนคิการปฏบิตักิาร 

 “นักเคลื่อนไหวทางสังคม”

(3) เกิดพื้นที่การจัดการตนเองระดับจังหวัดที่มีเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 

 และระบบการขับเคลื่อน

�  ผลจากการด�าเนินการพัฒนาศักยภาพผู้น�าในขบวนองค์กรชุมชน 

 ในระดบัจงัหวดัและต�าบล มผีูน้�าทีไ่ด้การพฒันาจ�านวนทัง้สิน้ 402 คน

3)	การคิดเชิงกลยุทธ์	(Strategic	Thinking)	คือ	ความสามารถ

ในการหาวิธีการหรือทางเลือกที่ดีที่สุดท่ามกลางสถานการณ์

ที่มีอุปสรรค	เพื่อน�าไปสู่เป้ามหายที่ตั้งไว้	

4)	การปฏบิตั	ิ (Practice)	 เป็นสิง่ส�าคญัทีท่�าให้เกิดการเปล่ียนแปลง 

และเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะหรือทักษะส�าคัญเพื่อน�าไป

สู่การคลี่คลายปัญหา	น�าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
 
 ทัง้นี	้แต่ละภาคได้จดัท�าโครงการพฒันาศกัยภาพผูน้�าขบวน

องค์กรชุมชน	ดังนี้
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 คณะท�างานพฒันาคณุภาพขบวนองค์กรชุมชนและผู้น�าการเปล่ียนแปลงภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื จดัเวทพีฒันาศักยภาพ

แกนน�าเชิงยุทธศาสตร์ระดับต�าบล กลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) ในวันที่ 12-13 มิถุนายน 2560  ณ ห้อง

ประชุมเขื่อนชลประทานน�้าอูน จังหวัดสกลนคร เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ทักษะในการจัดท�าแผนพัฒนา และทักษะการ

ประสานงานให้กับแกนน�า โดยเน้ือหาการอบรมประกอบด้วยโลกาภิวัฒน์และการจัดระเบียบโลก อุดมการณ์ทางการเมือง

ภาคพลเมือง การกระจายอ�านาจชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง อุดมการณ์สภาองค์กรชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดอ�านาจเจริญ

จัดการตนเอง การประสานงานและภาวะผู้น�า การจัดท�ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

 ในการนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในการจัดท�าและบูรณาการแผนพัฒนาจากพื้นที่ต่างๆ 

ได้แก่  ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดขอนแก่น ที่เน้นว่า การประสานงานนั้นมีทั้งแบบที่ไม่เป็นทางการ การประสานภายในและ

ภายนอกองค์กร การประสานงานในแนวดิ่ง และแนวราบ การเคลื่อนสภาฯ ได้ ต้องมีการประสานงาน และสภาฯ คือองค์กร

สาธารณะ ที่ต้องให้คนเกิดความเชื่อมั่น ข้อมูลข่าวสาร แผนงาน การเงินการบัญชี ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมให ้

คนอื่นตรวจสอบได้ ซึ่งการเลือกคนในการท�าหน้าที่ประสานงานเป็นสิ่งส�าคัญ “การประสานหน่วยงานต้องประสานคน  

จะประสานคนต้องประสานใจ” ขณะที่ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอุดรธานี กล่าวถึงประสบการณ์ในการประสานกับหน่วย

งานราชการ การจัดท�าหนังสือชี้แจงนัดหมาย การชี้แจงวัตถุประสงค์ พร้อมเสนอแนะหลักคิดในการท�างาน  สูตร “55543” 

5 ตัวแรกคือ 5 ร่วม ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผล และร่วมตรวจสอบ  5 ที่สอง คือ 5 หลักการ โปร่งใส  

เอื้ออาทร มีประสิทธิภาพ เพิ่มเพื่อน และพึ่งตนเองได้ 5 ที่สาม คือ 5 คุณธรรม ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นใจกัน และ

ไว้วางใจกัน ส่วน 4 ก็คือ 4 แรง แรงกาย แรงใจ แรงปัญญา และแรงจ�านวน ส�าหรับ 3 คือ 3 ด้าน ด้านองค์กร ด้านกิจกรรม 

และด้านผลประโยชน์

 ในส่วนการจัดท�ายุทธศาสตร์  ต้องมีทิศทางการด�าเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจ เป็นวิธีการ  

ขั้นตอนท่ีจะน�าไปสู ่การปฏิบัติ ซ่ึงการก�าหนดยุทธศาสตร์ต้องเข้าใจสภาพปัญหาของสังคมในทุกระดับ ทั้งประเทศ  

ภาค ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น  และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จัดการตนเองของจังหวัดอ�านาจเจริญที่ยึดหลักการ  

“ไม่มีใครสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ ถ้าพี่น้องประชาชนไม่ลุกขึ้นมาแก้ปัญหาด้วยตัวเอง” และประสาน

ความร่วมมือจากหลายๆ ฝาย จนสามารถประกาศธรรมนูญจังหวัดอ�านาจเจริญ และมีการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์  

วิสัยทัศน์ แผนงานร่วมกับหน่วยงานในระดับจังหวัด

 โครงการพฒันาศกัยภาพแกนน�าภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ก�าหนดด�าเนนิการเป็น 3 หลกัสูตร ได้แก่ หลกัสตูรการพฒันา

แกนน�าระดบัภาค แกนน�าระดบัจงัหวัด และหลักสตูรแกนน�าระดบัต�าบล ทีเ่น้นการเพิม่ศกัยภาพให้กบัแกนน�าในระดับต่างๆ 

ในการทีจ่ะขบัเคลือ่นการท�างานของสภาองค์กรชมุชนต�าบลให้บรรลตุามเจตนารมณ์ และความต้องการของคนในพืน้ที ่ รวมทัง้ 

การจัดท�าแผนพัฒนาพืน้ที ่เพือ่ยกระดบัการพัฒนาแผนไปสูก่ารบรณูาการเชือ่มโยงแผนงานกับท้องถิน่ให้เป็นรูปธรรมต่อไป 

ที่มา ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา  

พัฒนาศักยภาพแกนน�าเชิงยุทธศาสตร์ระดับต�าบล กลุ่มจังหวัดสนุก 

บูรณาการแผนพัฒนาต�าบลร่วมกับท้องถิ่น
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3) ภาคใต้ : โครงการสนบัสนนุการพฒันาและ 

 เช่ือมโยงขบวนองค์กรชมุชนภาคใต้ ปี 2560

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ได้แก่

(1) แกนน�าสามารถขยายผล ความรู้ในการขับเคล่ือนทางสังคมของ 

 ภาคประชาชนในระดับภาคใต้

(2) มแีกนน�าทีม่ศัีกยภาพในการขบัเคล่ือนทางสังคมของภาคประชาชน 

 ภาคใต้

(3) แกนน�าสามารถพฒันาข้อเสนอเชงินโยบายและการจดัท�ารายงาน 

 ผลการพัฒนาของจังหวัดได้

(4) แกนน�าสามารถวเิคราะห์สถานการณ์การเปล่ียนแปลงได้ในทุกระดบั

(5) เกิดแกนน�า ต�าบลละ 5 คน ที่มีอุดมการณ์และเป้าหมายวิเคราะห์  

 ศักยภาพต�าบล ใช้เครื่องมือในการขับเคลื่อนทางสังคม วางแผน 

 เชิงยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนงานของสภาองค์กรชุมชนได้

(6) เกิดการขยายจ�านวนแกนน�าในต�าบลให้เพิ่มขึ้นได้

(7)  แกนน�าสามารถนาความรูท่ี้ได้ไปพฒันาแผนงานในต�าบลให้สามารถ 

 ขับเคลื่อนงานได้

(8) เกิดการออกแบบระบบและวางแผนการพัฒนาบุคลากรในขบวน 

 องค์กรชุมชนภาคใต้

(9) เกิดการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนท�างานในขบวนองค์กร 

 ชุมชนให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อการสนับสนุนการขับเคลื่อน 

 งานพัฒนาตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา รวมถึงเป็นผู้น�าการ 

 เปลี่ยนแปลง สามารถเป็นแกนหลักในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

 ตนเองได้

�  ผลจากการด�าเนินการพัฒนาศักยภาพผู้น�าในขบวนองค์กรชุมชน 

 ในระดับจังหวัด ผู้น�าสภาองค์กรชุมชนต�าบล และกองเลขาขบวน 

 องค์กรชุมชน มีผู้น�าที่ได้การพัฒนาจ�านวนทั้งสิ้น 1,231 คน

4)  ภาคกลางและตะวนัตก : โครงการสนบัสนนุ 

 การพัฒนาคุณภาพขบวนองค์กรชุมชน 

 และผู้น�าการเปลี่ยนแปลงภาคกลางและ 

 ตะวันตก ปี 2560 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ได้แก่

(1) เกิดผู ้น�าที่มีอุดมการณ์ จิตวิญญาณ ความเชื่อและความคิด 

 ประสบการณ์ความรู้ ทักษะเครื่องมือมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม 

 จากล่างสู่บน เพื่อชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง

(2) เกิดการหนุนเสริมให้คณะท�างานยุทธศาสตร์แต่ละระดับ มีการ 

 ประชมุแลกเปลีย่น เกดิการพฒันาศักยภาพ มทีกัษะความสามารถ 

 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานพัฒนา

(3)  เกิดการเช่ือมโยงการขับเคล่ือนงานของขบวนองค์กรชุมชน คณะ 

 ทางานเครือข่ายงานประเด็น กองเลขาขบวนองค์กรชุมชนและ 

 ภาคีพัฒนา

�  ผลจากการด�าเนินการพัฒนาศักยภาพผู้น�าในขบวนองค์กรชุมชน 

 ในระดับจังหวัด ผู้น�าสภาองค์กรชุมชนต�าบล และกองเลขาขบวน 

 องค์กรชุมชน มีผู้น�าที่ได้การพัฒนาจ�านวนทั้งสิ้น 645 คน
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5) ภาคกรงุเทพฯ ปรมิณฑลและตะวนัออก :  

	 โครงการพฒันาคน	กลไกและการพฒันาการ 

	 เชื่อมโยงขบวนภาคกรุงเทพฯ	 ปริมณฑล 

	 และตะวันออก	ปี	2560

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ได้แก่

(1) เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในขบวนองค์กรชุมชนเกี่ยวกับ 

 หลักคิด สถานการณ์การพัฒนาเพ่ือสามารถนามาปรับใช้ในการ 

 ท�างานในระดับพื้นที่ต�าบล

(2) เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์การขับเคลื่อนงานใน 

 ระดับภาคที่มาจากหลากหลายภาคส่วน เช่น เครือข่ายขบวน 

 องค์กรชุมชน ประชาสังคม นักวิชาการ เพื่อนามาวิเคราะห์สู่การ 

 ปรับขบวนการท�างานของเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เท่าทัน 

 สถานการณ์

(3) เกิดการประสานความร่วมมือและการเชื่อมโยงขบวนการท�างาน 

 เพื่อให้เกิดพลังการเปลี่ยนแปลงระหว่างขบวนองค์กรชุมชน  

 ประชาสังคม และภาควิชาการเกิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

 ผู้น�าระดับภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด ต�าบล

�  ผลจากการด�าเนินการพัฒนาศักยภาพผู้น�าในขบวนองค์กรชุมชน 

 ในระดับจังหวัด มีผู้น�าที่ได้การพัฒนาจ�านวนทั้งสิ้น 807 คน 
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5. พลังเครือข่ายภาคีพัฒนา

 ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

 เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

	 เป็นการจดัความสมัพนัธ์การท�างานร่วมกนัระหว่างสถาบนั

พฒันาองค์กรชมุชน		ขบวนองค์กรชมุชน	และภาคพีฒันาในการ

หนุนเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินและการผลักดันเชิงนโยบาย

สาธารณะ		โดยมรีปูแบบความร่วมมอืในลกัษณะต่างๆ		เพือ่การ

พัฒนาผ่านเครือข่ายความร่วมมือ	 มีการก�าหนดบทบาท	พื้นที่	

ประเดน็	และแผนการด�าเนนิงานร่วมกนั		ก่อให้เกดิการประสาน

ความร่วมมือ		ดังนี้	

 1. ความร่วมมอืในการขบัเคลือ่นชมุชนท้องถิน่ 
จัดการตนเอง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ร่วมกับ 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย 

ส�านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน และกรม 

ส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ลงนามบนัทกึความร่วมมอื 4 หน่วยงาน  

มีการก�าหนดเป้าหมายร่วมในการสนับสนุนและขับเคลื่อน 

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดชุมชนท้องถิ่น 

ต้นแบบเข้มแขง็ทัง้ด้านสงัคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม ตามหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการก�าหนดพื้นท่ีปฏิบัติงาน 

ร่วม 4 หน่วยงาน จ�านวน 117 ต�าบล 3 ชมุชน ซ่ึงมแีนวทางส�าคญั 

ในการส่งเสรมิและสนบัสนนุการพฒันาความเข้มแขง็ตามบนัทกึ

ความร่วมมือ ได้แก่

	 	 � การพฒันาและบรูณาการการจัดท�าระบบข้อมูลเพือ่ 

	 	 	 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

	 	 � การส่งเสรมิและสนบัสนนุการใช้ระบบข้อมลูการจดัท�า 

	 	 	 แผน

	 	 � การเพิ่มขีดความสามารถของแกนน�าและบุคลากร

	 	 � การพัฒนาตัวชี้วัดชุมชนเข้มแข็ง

	 	 � การสนบัสนุนและพฒันาให้เกิดชมุชนท้องถิน่ต้นแบบ

	 ทั้งนี้		มีการก�าหนดบทบาทระหว่างภาคี	ได้แก่		

	 	 1)	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 

	 	 	 (สสส.)	รบัผดิชอบในการพฒันาและบรูณาการระบบ 

	 	 	 ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน	 

	 	 	 และพฒันาตวัชีว้ดัร่วมพือ่ใช้ในกระบวนการเพ่ิมขดี 

	 	 	 ความสามารถในการพึ่งตนเองชองชุมชน		

	 	 2)	กรมการพฒันาชุมชน	ท�าหน้าทีส่่งเสรมิและสนบัสนนุ 

	 	 	 การใช้ระบบข้อมูลในการจัดท�าแผนพัฒนา	

	 	 3)	กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่	สนบัสนนุการเพิม่ 

	 	 	 ขีดความสามาถของแกนน�า	

	 	 4)	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 (องค์การมหาชน)	 

	 	 	 ด�าเนินการพัฒนาชุมชนต้นแบบ

 2. ความร่วมมอืในการพฒันาสวสัดิการสงัคม

  2.1 โครงการมอบรางวัลองค์กรสวัสดิการ 

ชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ร่วมกับสถาบันป๋วย  

อึ๊งภากรณ์ วิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ มลูนธิมิัน่พฒันา มลูนธิบิรูณะชนบทแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชปูถัมภ์ คณะอนกุรรมการส่งเสรมิกองทุนสวสัดกิาร 

ชุมชนระดับประเทศ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เครือข่าย 

สวสัดกิารชมุชน และกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง 

ของมนุษย์ จัดโครงการมอบรางวัลองค์กรสวัสดิการชุมชน :  

สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวคิด ศาสตราจารย ์

ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ “คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง 

จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ต่อเนื่องในปี 2560 เพื่อยกย่อง

เชดิชอูงค์กร/กองทนุสวสัดกิารชมุชนทีด่�าเนนิงานช่วยเหลอืดแูล

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างโดดเด่นใน 9 ด้าน 

  2.2 ความร่วมมอืในการจดัท�าตวัชีว้ดัคณุธรรม

ของกองทุนสวัสดิการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)  

ประสานความร่วมมอืกับเครือข่ายสวสัดกิารชมุชนและศูนย์คุณธรรม  

เพื่อส่งเสริมให้กองทุนสวัสดิการมีธรรมาภิบาลในการบริหาร 

จัดการ โดยจัดท�าเครื่องมือในการประเมินตนเองผ่านการระดม 

ความคิดเห็น แลกเปล่ียนร่วมกับกองทุนต้นแบบ 15 กองทุน  

ให้มีความชัดเจนและสามารถวัดผลได้ 
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 3. ความร่วมมอืในการพฒันานโยบายสาธารณะ 
เพื่อรับรองสังคมสูงวัย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  

(พอช.) ร่วมกับส�านักประสานงานสนับสนุนการพัฒนานโยบาย

สาธารณะเพือ่สขุภาวะรองรบัสงัคมสงูวยั (สปสว.) เพ่ือยกระดบั

การท�างานและการพฒันานโยบายสาธารณะเพือ่รองรบั “สงัคม

สูงวัย” โดยก�าหนดแนวทางการขับเคลื่อน ได้แก่ 

	 1)	 การจัดท�า	Mapping	พื้นที่ปฏิบัติการ	

	 2)	 การจัดกลไกการท�างานร่วมระหว่างภาคีเครือข่าย

	 3)	 การพฒันาข้อเสนอแนะทางนโยบายจากพืน้ท่ี	อย่างน้อย	 

	 	 30	พื้นที่

	 4)	 การพฒันาการขบัเคลือ่นงานรองรบัสังคมสงูวยัให้เป็น

วาระของจังหวัดในระยะต่อไป	

 4. ความร่วมมือในการหนนุเสรมิกระบวนการ 
ประชาสงัคม สหภาพยโุรป	(EU)	คณะกรรมการประสานงาน 

องค์กรพฒันาเอกชน	 (กป.อพช.)	และสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน	 

ร่วมกันจัดเวทีเชื่อมโยงและยกระดับขบวนภาคประชาสังคม

สู่การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน	 (SDGs)	 ร่วมกับ

สหภาพยโุรป	(Europe	Union)	ประจ�าประเทศไทย	ภายใต้กรอบ	 

โครงการสนบัสนนุการร่วมหารอืด้านนโยบายระหว่างประเทศไทย 

กบัสหภาพยโุรป	ระหว่างเดอืนตลุาคม	-	ธนัวาคม	2559	มผีูเ้ข้าร่วม 

ได้แก่	ผูแ้ทนภาคประชาสงัคม	 เครอืข่ายองค์กรภาคประชาสังคม/ 

องค์กรพฒันาเอกชน	นกัวชิาการ	ผูน้�าองค์กรชมุชน/สภาองค์กร 

ชมุชน	 เกิดประเด็นการขบัเคลือ่นเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนื	 

โดยใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีย่ังยืน	 (SCGs)	 เป็นหลักในการ 

ขับเคลื่อนในระดับท้องถ่ิน	 ให้ประชาชนร่วมก�าหนดเป้าหมาย 

ในการพัฒนาผ่านการสร้างวาระร่วมและการขับเคล่ือนร่วมกัน	 

โดยการตั้งทีมปฏิบัติการและมีกระบวนการ	 ได้แก่	 1)	 สร้างชุด 

อุดมการณ์ร่วม	 2)	 ใช้ฐานหมู่บ้านเป็นตัวยึดโยงการท�างาน	 

3)	ใช้ฐานหมู่บ้านเป็นตัวจัดตั้ง	4)	ยกร่างกรอบแนวคิดการสร้าง	

“การเคลื่อนไหวใหม่”

	 นอกจากนี	้ในเดอืนกุมภาพนัธ์	2560	ยงัเกิดเวทปีระชาสังคม 

กับการขับเคลื่อนประเทศไทยท่ียั่งยืน	 เพื่อระดมความเห็นและ

น�าเสนอข้อเสนอทางยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศทีย่ัง่ยนืจาก

เครอืข่ายภาคประชาสงัคมทัว่ประเทศ	น�าไปสูก่ารผลกัดนัให้เป็น

นโยบายสาธารณะและนโยบายระดับชาติ	 โดยมีผู้แทนสหภาพ

ยุโรปประจ�าประเทศไทยเป็นประธาน	 ในงานมีตัวแทนรัฐบาล

และหน่วยงานประชาสงัคมต่างๆ	ร่วมเสวนา	รวมทัง้ตวัแทนภาคี

เครือข่ายทั่วประเทศเข้าร่วมงานประมาณ	100	คน

	 ทั้งนี้		สถาบันฯ		ได้ประสานความร่วมมือกับสหภาพยุโรป	

(EU)	ในการจดัท�าโครงการความร่วมมอืระหว่าง	EU-พอช.	หนนุ

เสรมิความเข้มแขง็ภาคประชาสงัคม	เพือ่จดัเวทแีละกระบวนการ

หนุนเสริมการท�างานของคณะอนุกรรมการที่แต่งต้ังขึ้นให้เกิด

การยกร่างยุทธศาสตร์แนวทาง	 “สังคมอนาคตประเทศไทย”	

ที่เป็นข้อเสนอจากภาคประชาสังคมจากทุกภาคี	 และได้มีการ

จัดเวทีแลกเปล่ียนและพัฒนายุทธศาสตร์ภาคประชาสังคม 

ทกุภูมภิาคขึน้	ซึง่ในการจดัเวทใีนครัง้นีเ้ป็นการน�าเสนอข้อเสนอ

ทางยุทธศาสตร์จากเครือข่ายภาคประชาสังคมทั่วทุกภูมิภาค	

เพื่อยกระดับและเสนอแนวทางดังกล่าว	 น�าไปสู่การขับเคลื่อน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน

	 เวทีดังกล่าวมีการน�าเสนอ	 “Road	Map	 ของเครือข่าย 

ภาคประชาสังคม”	 ในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน	ได้แก่

	 1)	 การจัดตั้ง	 “ส�านักส่งเสริมประชาสังคม”	 ภายใต้การ

ด�าเนินงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือ	 พอช.	 เพื่อท�า

หน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาขบวนประชาสังคมให้มีความเข็มแข็ง	 

และสามารถขับเคล่ือนเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของภาค 

ประชาสังคม	 รวมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติการให้เกิดรูปธรรม 

ในระดับพื้นที่

	 2)	 ก�าหนดพื้นที่ยุทธศาสตร์ร่วม	 เพื่อขับเคลื่อนขบวน

ประชาสังคมในระดับพื้นที่ยุทธศาสตร์ให้มี	 “พื้นที่ร่วม”	 และ	

“ปฏิบัติการร่วม”	 เพื่อสร้างตัวอย่างหรือโมเดลรูปธรรม	 และ

สามารถประสานการด�าเนินงานระหว่างภาคประชาสังคม	 และ 

การบูรณาการร่วมระหว่างภาคส่วนต่างๆ	ทั้งภาครัฐ	ภาคธุรกิจ	 

สถาบนัวชิาการ	 ในระดับพืน้ทีใ่ห้เข้มแขง็และเกดิการเปลีย่นแปลง 

ได้จริง	

	 3)	 พัฒนาระบบฐานข้อมูล	 การจัดการความรู้	 และการ

สื่อสารเชิงรุก	

	 4)	 จัดท�าแผนร่วม	

	 5)	 กลไก	เวที	การสนับสนุนในพื้นที่ที่มีสถานะและเป็นที่

ยอมรับร่วมกัน	 โดยมีการแต่งตั้งคณะท�างานพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่

มีองค์ประกอบร่วมหลายฝ่าย	เพื่อขับเคลื่อน	ติดตาม	สนับสนุน

แผนร่วมในพื้นที่ให้เกิดการปฏิบัติการได้จริง	 รวมทั้งพัฒนาเป็น

โครงการ	เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากส่วนต่างๆ	ทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน	ซึง่ส�านกัส่งเสรมิประชาสงัคมจะเป็นส่วนหนึง่ใน

การสนับสนุนงบประมาณ	 และประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ	

ในการขับเคล่ือนทางนโยบายสาธารณะ	 เช่น	 ส�านักงานคณะ

กรรมการสุขภาพแห่งชาต	ิ(สช.)	สมชัชาองค์กรพฒันาเอกชนด้าน

สิง่แวดล้อม	ตลอดจนหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	ส�านกังาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฯลฯ
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 5. ความร่วมมอืด้านการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยั

  5.1 การพัฒนาที่อยู ่อาศัยชุมชนริมคลอง 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	ร่วมกับ	9	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 

การพัฒนาชุมชนริมคลองลาดพร้าว	ได้แก่	คณะรักษาความสงบ

แห่งชาต	ิ(คสช.)	กองทพับก	ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต	ิกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 กรุงเทพมหานคร	

กรมธนารกัษ์	กรมส่งเสรมิสหกรณ์	และเครอืข่ายพฒันาชมุชนและ 

สิง่แวดล้อมคคูลอง	จดัการปฐมนเิทศชุดปฏบัิตกิารมวลชนสมัพันธ์ 

การพฒันาท่ีอยูอ่าศยัชมุชนรมิคลองลาดพร้าวและปทมุธานโีมเดล	 

ระหว่างวนัที	่27-28	ตลุาคม	2559	มผีูเ้ข้าร่วมอบรมจ�านวน	84	คน	 

ประกอบด้วย	ทหาร	ต�ารวจตระเวนชายแดน	ต�ารวจนครบาล	เจ้าหน้าที ่

ส�านักงานเขต	 และเจ้าหน้าท่ีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 โดย

เนือ้หาอบรมมุง่เน้นเกีย่วกบั	1)	โครงการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัชมุชน 

รมิคลอง	2)	โครงการสร้างเข่ือนระบายน�า้	กทม.	และแผนแม่บท	 

กทม.	3)	การพฒันาชุมชนรมิคลองอย่างยัง่ยนื	4)	การปฏบิตักิาร 

ข่าวสาร	และ	5)	การท�างานมวลชนสัมพันธ์	วัตถุประสงค์ในการ 

ปฐมนิเทศครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจให้ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสาร 

ทีถ่กูต้อง	โดยชดุปฏบิตักิารมวลชนสมัพนัธ์จะลงไปส�ารวจข้อมลู 

และท�าความเข้าใจกับประชาชนในชุมชนริมคลอง	 เพือ่แสวงหา 

ความร่วมมอืกับประชาชนทีเ่หน็ด้วยและส�ารวจความต้องการและ

แสวงหาความร่วมมือกับผู้อยู่อาศัยที่ไม่เห็นด้วย		

  5.2 โครงการบ้านมัน่คง สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน	 

มีการด�าเนินการหนุนเสริมสนับสนุนเชื่อมโยงการด�าเนินงาน 

ขบวนสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ	 (สอช.)	 

ใน	2	ประเด็นหลัก	ได้แก่

	 	 	 	 1)	ประเด็นกองทุนรักษาดินรักษาบ้าน	 เกิดการ

ขับเคล่ือนในการจัดเวทีสัมมานางานกองทุน	 เพ่ือสรุปผลการ

ด�าเนินงานกองทุนที่ผ่านมาและระดมความคิดเห็นจากชุมชนที่

เป็นสมาชิกกองทุนถึงความคล่องตัวในการบริหารกองทุน	 และ

ค้นหาจุดเด่นและจุดอ่อนของการด�าเนินงานกองทุนฯ	 เพื่อการ

ปรับระเบียบกฎเกณฑ์	และระบบบริหารกองทุน	ให้มีศักยภาพ

และเข้าถึงพี่น้องในโครงการได้อย่างทั่วถึง			

	 	 	 	 2)	ประเด็นเมืองสุขภาวะ	 เป็นประเด็นงานเรื่อง

สุขภาพเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สมาชิกในชุมชนบ้านมั่นคง 

ท่ัวประเทศร่วมกับส�านักงานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 

(สสส.)	 โดยมีเจตนารมณ์ร่วมคือ	 การสร้างคุณภาพชีวิตท่ีด	ี 

สร้างผูน้�ารุน่ใหม่	และสร้างการเชือ่มโยงการขับเคล่ือนด�าเนนิงาน 

พฒันาชมุชนในทกุมติ	ิทัง้สังคม	เศรษฐกจิ	สังคม	และสิง่แวดล้อมดี

	 	 	 	 จากการด�าเนินการพัฒนาโครงการที่ผ่านมา	เกิด

พื้นที่ด�าเนินโครงการสุขภาวะ	40	พื้นที่	ใน	5	ภาค	โดยเป็นเมือง

ต้นแบบ	6	เมอืง	เมอืงยกระดบั	15	เมอืง	และเมอืงขยาย	19	เมอืง
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  5.3 บ้านมัน่คงชนบท สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน		

ลงนามบนัทกึข้อตกลงกับตวัแทนสหกรณ์ปฏริปูทีด่นิต�าบลระบ�า	

จ�ากดั	และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	พฒันาสงัคมและความมัน่คง 

ของมนษุย์จงัหวดัอทุยัธาน	ีส�านกังานปฏริปูทีด่นิจงัหวดัอทุยัธาน	ี 

อบต.	ลานสกั	เครอืข่ายบ้านมัน่คงชนบท	ในการสนบัสนนุ	“ระบ�าโมเดล”	 

พัฒนาที่อยู่อาศัย	 คุณภาพชีวิต		 สร้างอาชีพและรายได้ให้แก ่

สมาชิกสหกรณ์ฯ	ครบวงจรที่ต�าบลระบ�า	อ.ลานสัก	จ.อุทัยธานี	 

ตามท่ีรฐับาลมนีโยบายในการแก้ไขปัญหาการบกุรกุทีส่งวนหวงห้าม 

ของรัฐ	 โดยในปี	 2558	จังหวัดอุทัยธานีได้รับมอบพื้นที่สวนป่า 

ห้วยระบ�า	 ต�าบลระบ�า	 อ�าเภอลานสัก	 จังหวัดอุทัยธานี	 เนื้อที่ 

ประมาณ	3,239	ไร่เศษ	ซึง่เป็นทีด่นิแปลงว่างทีอ่งค์การอตุสาหกรรม 

ป่าไม้	(ออป.)	เคยใช้ประโยชน์และหมดสญัญาเช่าจากส�านกังาน 

การปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม	 (สปก.)	 มาด�าเนินการจัดให้ 

เกษตรกรในลักษณะแปลงรวม	 ไม่ให้กรรมสิทธ์ิ	 โดยให้บริหาร

จัดการที่ดินในรูปแบบกลุ่มหรือสหกรณ์	 รวมทั้งจัดท�าแผน 

บรูณาการพฒันาคณุภาพชวีติให้แก่เกษตรกรทีไ่ด้รบัการจดัทีด่นิ	

โดยวางผังพื้นที่โครงการฯ	เป็น	8	ชุมชน	จ�านวน	486	แปลง

 	 สถาบนัพฒันาองค์ชมุชน	 (ส�านกังานภาคกลางและตะวนัตก)	 

ได้หารือร่วมกับส�านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี	 พัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี	 และแกนน�า

ชมุชน	ในการแก้ไขปัญหาทีอ่ยู่อาศยัควบคูกั่บการสร้างคน		สร้าง

ชมุชน	และพฒันาคณุภาพชีวติของเกษตรกร	โดยชมุชนลกุขึน้มา

จดัการตนเอง	และบรูณาการท�างานร่วมกบัหน่วยงานภาค	ีโดยมี

หลักคิดส�าคัญในการท�างานร่วมกันคือ	“สร้างคน	สร้างชุมชนให้

เข้มแขง็	โดยให้ชุมชนมส่ีวนร่วมทกุกระบวนการ	เริม่จากร่วมคดิ	 

ร่วมท�า	ร่วมตัดสินใจ	 และร่วมรับผิดชอบ”	 โดยมีทิศทางและ

แนวทางส�าคัญในการท�างานร่วมกัน	ได้แก่		

	 	 1)	ส่งเสริมการพัฒนาที่อยู ่อาศัยเพื่อเป็นเครื่องมือ 

	 	 	 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติ	 ทั้งเศรษฐกิจ	 

	 	 	 สังคม	วัฒนธรรม	ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง		

	 	 2)	สนับสนุนยกระดับความรู้ความสามารถให้มีทักษะ 

	 	 	 ในการพัฒนา	 ชุมชนลุกขึ้นมาจัดการตนเองให้เกิด 

	 	 	 ความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน		

	 	 3)	สร้างกลไกเช่ือมโยงคณะท�างาน	 ทั้งในพื้นที่และ 

	 	 	 เครือข่ายองค์กรชุมชนในภาคส่วนต่างๆ	

	 	 4)	ส่งเสรมิสนบัสนนุการออมทรพัย์และสร้างทุนภายใน 

	 	 	 ชุมชน		

	 	 5)	สนบัสนนุเชือ่มโยงบรูณาการแผนงาน	และงบประมาณ 

	 	 	 ในการพัฒนาชุมชน		

	 	 6)	สนบัสนนุชุมชนอรโิยทยัให้เป็นพ้ืนทีต้่นแบบแห่งการ 

	 	 	 เรยีนรูท้างการพัฒนาการแก้ไขปัญหาทีอ่ยูอ่าศยัและ 

	 	 	 คุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

  5.4 การลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมมือ  

(MOU) เพื่อพัฒนาระบบบัญชีสหกรณ์บ้านมั่นคง 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 ลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมมือ	 

(MOU)	 กับ	 6	 หน่วยงานภาคี	 ได้แก่	 กรมตรวจบัญชีสหกรณ	์ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์	ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	 

จ�ากัด	 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 

ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากดั	ชมุนมุสหกรณ์ 

บรกิารเดนิรถแห่งประเทศไทย	จ�ากดั	เพือ่ร่วมพฒันาระบบบัญช ี

สหกรณ์บ้านมั่นคง	400	สหกรณ์ทั่วประเทศ	ให้มีระบบบริหาร 

จัดการที่ดี	 มีความเข้มแข็ง	 โปร่งใส	 และสามารถส่งงบการเงิน 

ให้ตรวจสอบได้เนื่องจากที่ผ่านมาสหกรณ์ฯ	 ส่วนใหญ่ยังขาด 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการท�าบัญชี	ท�าให้ไม่สามารถ

ท�าบญัชแีละงบการเงนิได้		โดยกรมตรวจบญัชสีหกรณ์จะให้การ

สนับสนุนด้านวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดท�าบัญชีและงบ 

การเงินแก่สหกรณ์	ทั้งการจัดท�าบัญชีด้วยมือ	และการท�าบัญชี

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	รวมถึงข้อมูลสถานะการจัดท�าบัญชี

และศักยภาพการจัดท�าบัญชีของสหกรณ์	 ส่วนกรมส่งเสริม

สหกรณ์จะสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ด้านการด�าเนินกิจการ

ของสหกรณ์	 การก�ากับดูแลการจัดท�าบัญชีและงบการเงิน

ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง	 มีประสิทธิภาพ	 และเกิดความโปร่งใส	 

เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายให้สหกรณ์จัดท�าบัญชีและงบการเงินได้	
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 พธีิลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย 

จ�ากัด ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ากัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด ชุมนุมสหกรณ์

บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จ�ากัด และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2560  

ณ โรงแรมมริาเคลิ แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรงุเทพฯ มวีตัถุประสงค์เพือ่พฒันาและสร้างความเข้มแขง็ให้สหกรณ์ขนาดเลก็ต่างๆ 

ทัว่ประเทศสามารถจดัท�าระบบบญัชแีละงบการเงนิได้  นอกจากนีภ้ายในงานยงัมกีารจดันทิรรศการและการบรรยายในหวัข้อ

ต่างๆ เกี่ยวกับการด�าเนินงานของสหกรณ์ โดยมีเข้าร่วมทั้งหมดประมาณ  500 คน

 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์) กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือ

ในการให้การศกึษาและพฒันาเพือ่ให้สหกรณ์ต่างๆ สามารถจดัท�าบญัชีและงบการเงนิได้ เนือ่งจากปัจจบุนัมสีหกรณ์ขนาดเลก็

จ�านวนมากไม่ได้จดัจ้างผูท้�าบญัชหีรอืมอบหมายให้มผู้ีท�าบญัชี หรอืมอบหมายให้กรรมการจดัท�าบญัช ี แต่บคุลากรเหล่านีย้งั

ไม่มคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการจดัท�าบญัช ีท�าให้มสีหกรณ์จดัท�าบญัชแีละงบการเงนิไม่ได้จ�านวนมาก ส่งผลให้สหกรณ์ไม่

สามารถน�าข้อมูลบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ได้ และไม่สามารถส่งงบการเงินให้ตรวจสอบบัญชีได้

นายสมชาติ ภาระสุวรรณ รักษาการผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กล่าวว่า พอช. ได้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่

อยู่อาศัยตามความโครงการบ้านมั่นคงมาตั้งแต่ปี 2546 โดยสนับสนุนให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนรวมกลุ่มกันพัฒนาท่ีอยู่อาศัย 

ทั้งในเมืองและชนบททั่วประเทศ จนถึงปัจจุบันด�าเนินการเสร็จไปแล้วประมาณ 1,014 โครงการ จ�านวน 2,049 ชุมชน  

ซึง่ในการด�าเนนิโครงการบ้านม่ันคง รวมทัง้โครงการพัฒนาทีอ่ยูอ่าศัยชมุชนรมิคลองในกรงุเทพฯ ทีก่�าลงัด�าเนนิการอยูใ่นขณะน้ี  

ชุมชนต่างๆ เหล่านี้จะต้องรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์เคหสถานขึ้นมาเพื่อบริหารโครงการ ทั้งในเรื่องของการเสนอขอใช้

สินเชื่อจาก พอช. การน�าสินเชื่อไปใช้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย การบริหารจัดการโครงการ การผ่อนช�าระสินเชื่อ ฯลฯ โดย 

ในปัจจุบันมีการจัดตั้งสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงทั่วประเทศประมาณ 400 สหกรณ์ฯ

 ที่มา ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา  

พอช. ร่วมมือ 6 หน่วยงานร่วมพัฒนาระบบบัญชีสหกรณ์บ้านมั่นคง 400 สหกรณ์ทั่วประเทศ                      

ให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีความเข้มแข็ง และโปร่งใส
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 6. ความร่วมมือด้านวิชาการ	 สถาบันพัฒนา

องค์กรชุมชนประสานงานกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน

วิจัย	 ได้แก่	 มูลนิธินโยบายสุขภาวะ	 (มนส.)	 มศว.(โพธิวิชชาลัย	

จังหวัดตาก)	 มหาวิทยาลัยราชภัฎก�าแพงเพชร	 มหาวิทยาลัย

นครพนม	และส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั	(สกว.)	ในการ 

จัดการความรู้และพัฒนาองค์ความรู้	 เพื่อสนับสนุนการวิจัย 

ในระดับพื้นที่	โดยมีผลการด�าเนินงานที่โดดเด่น	ได้แก่

	 	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมมือกับส�านักงานกองทุน

สนับการวิจัยในการใช้ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นซึ่งมี

กระจายอยู่	 48	 แห่งท่ัวประเทศ	 เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการวิจัย

โดยชุมชน	พร้อมสร้างเครือข่ายวิชาการในการหนุนเสริมความ

เข้มแข็งของชุมชน	 โดยใช้การวิจัยท้องถิ่นมาเป็นกระบวนการ 

ในการท�างานยกระดับการพัฒนา	 สกัดความรู้	 ถอดบทเรียน	 

และการสรปุผลการด�าเนนิงานในพืน้ทีเ่พือ่น�าไปต่อยอดการท�างาน	 

พฒันาประสิทธภิาพการท�างานองค์กรชุมชนภาคอสีาน	พฒันากล 

ไกสนับสนุน	 คิดค้นกระบวนวิจัยเพื่อท้องถิ่นท่ีเหมาะสม	 ทั้งนี้ 

ได้ก�าหนด	 5	 ชุดโครงการใหญ่	 60	 โครงการย่อยในการด�าเนิน

งานระดับพื้นที่	ได้แก่

	 	 1)	โครงการวิจัยแนวทางและรูปแบบการพฒันาเครอืข่าย 

	 	 	 ท่องเที่ยวชุมชนลุ่มน�้าโขง	24	ต�าบล	1	ภูมินิเวศ	

	 	 2)	การจัดการความรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาที่ดิน 

	 	 	 โดยองค์กรชุมชนท้องถิ่นภาคอีสาน	13	ต�าบล	

	 	 3)	โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาการเป็นจังหวัด 

	 	 	 จัดการตนเองภาคอีสาน	6	จังหวัด	

	 	 4)	โครงการหนนุเสรมิกระบวนการพฒันาระบบสวัสดกิาร 

	 	 	 ชุมชนภาคอีสาน	6	โครงการย่อย	

	 	 5)	โครงการหนุนเสริมการวิจัยการพัฒนารูปแบบและ 

	 	 	 แนวทางเพิ่มความเข้มแข็ง	สภาองค์กรชุมชนต�าบล 

	 	 	 สู่การเป็นพลเมือง	10	โครงการย่อย	

 7. ความร่วมมือในการฟื้นฟูภัยพิบัติ  
	 	 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	ส�านักงานภาคใต้	ในนาม

ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนแก้ปัญหาภัยพิบัติภาคใต้	 2560	

ร่วมกับเครือข่ายองค์กรชุมชนภาคใต้	 ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์

ประสานงานในชุมชน	 15	 แห่ง	 5	 จังหวัด	 ช่วยแก้ปัญหาภาวะ

น�้าท่วมภาคใต้	สู่การฟื้นฟูชุมชนหลังน�้าลด	 โดยมีการสนับสนุน

เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ	 ลงพื้นที่ประสบภัยกับผู้น�าชุมชน	 เพ่ือ

ส่งเสรมิจดัตัง้ศูนย์ประสานงานแก้ปัญหาภัยพบิตัใินพืน้ทีร่่วมกบั

ผู้น�าองค์กรชุมชนในพื้นที่ๆ	 มีความพร้อม	 พร้อมการเปิดบัญชี 

รับบริจาค	 ในนามศูนย์ประสานองค์กรชุมชนแก้ปัญหาภัยพิบัติ

ภาคใต้	 2560	 เพื่อเชิญชวนเครือข่ายองค์กรชุมชนในจังหวัด

ต่างๆ	 และประชาชนที่มีจิตอาสา	 เข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัย

น�า้ท่วม	โดยมุง่เน้นให้ชมุชนและผูป้ระสบภยัได้จดัการแก้ปัญหา

ภับพิบัติกันเอง

  นอกจากนีย้งัด�าเนินการประสานงานขบวนองค์กรชุมชน 

ในจังหวัดอื่นๆ	 ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	 โดยได้รับการ

สนบัสนนุจากขบวนองค์กรชุมชน	11	จงัหวดั	เพือ่ช่วยจดัตัง้ศนูย์

ประสานงานและครัวกลาง	โดยการสื่อสารผ่านกลุ่มไลน์สมาคม

สื่อภาคใต้	 ซึ่งมีขบวนองค์กรชุมชนเดินทางพร้อมอาหารและ

เรือถึงพื้นที่ประสบภัยในจุดต่างๆ	 ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ

ภัยในพื้นที่
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	 จากนโยบายการพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณชายแดนทีเ่ชือ่มต่อกบั

ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาพื้นที่ 

เขตการค้าและการลงทุนกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค	ลดความ

เหลื่อมล�้า	 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหา

ความม่ันคงของรัฐบาล	 น�าไปสู่การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ	

ซึ่งเป็นเขตพื้นท่ีท่ีจัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะตามกฎหมายเพื่อ

ประโยชน์ต่อการส่งเสริม	 สนับสนุน	 และอ�านวยความสะดวก	

รวมทัง้ให้สทิธพิเิศษบางประการในการด�าเนนิกจิการต่าง	ๆ 	เช่น	

การอุตสาหกรรม	การพาณิชยกรรม	การบริการ	หรือกิจการอื่น

ใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ	 รูปแบบของ

เขตเศรษฐกิจพิเศษมีหลายประเภท	 เช่น	 เขตการค้าเสรี	 เขต

อตุสาหกรรมเสร	ีเขตปลอดภาษ	ีเขตการค้าชายแดนเสร	ีและเขต

พัฒนาการส่งออก(แปรรปู)	ซึง่ในปี	2558	คณะกรรมการนโยบาย

พฒันาเขตเศรษฐกจิพิเศษ	(กพน.)	ได้ก�าหนดเขตเศรษฐกจิพเิศษ	

จ�านวน	10	พื้นที่	ได้แก่	ตาก		มุกดาหาร	สระแก้ว	ตราด	สงขลา		

เชียงราย		หนองคาย	นครพนม	กาญจนบุรี		และนราธิวาส

	 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนด�าเนินการสร้างความรู้ความ

เข้าใจพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ให้กับชุมชนท้องถิ่น	 เพื่อ

เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนให้รู้เท่าทันและพร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 รวมทั้ง 

พัฒนากระบวนการเรียนรู ้ระหว่างชุมชนท้องถ่ินได้มีการ 

แลกเปลีย่นประสบการณ์	และผลกระทบทีเ่กดิขึน้สู่แนวทางการ

แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน

	 จากการด�าเนินงานในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2560	 เกิด

กระบวนการสร้างความเข้าใจและการวิเคราะห์สถานการณ ์

ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษต่อเนื่อง	จ�านวน	7	พื้นที่	ได้แก่	พื้นที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย	จังหวัดมุกดาหาร	จังหวัด

เชียงราย	 จังวัดกาญจนบุรี	 จังหวัดตาก	 จังหวัดสงขลา	 และ

จังหวัดนราธิวาส	ซึ่งแต่ละพื้นที่มีกระบวนการพัฒนาตามบริบท

ของพื้นที่	ดังนี้

6. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง

 ของชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคม

 อาเซียน  

	 	 �  เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี	 มีการ 

ด�าเนนิงานร่วมกบัมหาวทิยาลยัราชภฎักาญจนบรุใีนการก�าหนด

แผนขยายพืน้ทีก่ารท�างาน	จ�านวน	5	ต�าบล	ได้แก่	ต�าบลบ้านเก่า	 

ต�าบลแก่งเสี้ยน	ต�าบลจรเข้เผือก	ต�าบลศรีมงคล	ต�าบลวังขนาย	

และมีแผนการสร้างความเข้าใจการพัฒนาเข้าสู ่ประชาคม

อาเซียน/เขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกัน

	 	 �  เขตเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัเชยีงรายและจงัหวดัตาก  

เกิดการสรุปผลการท�างานเรื่องแนวทางการพัฒนา	 ผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมที่จะเกิดในพื้นที่	 13	ประเภท	

รวมทัง้ประเดน็ธรุกจิการท่องเท่ียว	และอตุสาหกรรมการเกษตร	

ประเด็นวิธีการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 ที่จะน�าไปสู ่การ

เปล่ียนแปลงของพืน้ท่ี	ทัง้ด้านกายภาพ	สิง่แวดล้อม	มลพิษ	ผูค้น	

วัฒนธรรม	 นอกจากนี้ยังมีการติดตามสถานการณ์ทั้งด้านการ

เวนคืนที่ดิน	การลงทะเบียนสิทธิต่างๆ	และการพัฒนาศักยภาพ

แกนน�าในระดับต�าบลและเยาวชนในพื้นที่ให้มีการเพื่อพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลต�าบล

	 	 �  เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายและจังหวัด

มุกดาหาร เกิดการประสานงานและหารือแนวความร่วมมือกับ 

ภาคีวชิาการ	คือ	มหาวทิยาลัยมหาสารคาม	และตวัแทนส�านกังาน 

กองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)	 ในการสร้างความร่วมมือ 

ในการขบัเคลือ่นงานวจิยัในพืน้ทีเ่ศรษฐกจิพเิศษ	โดยจดัประชมุ

เพื่อวางแผนการขับเคล่ือนงานและสนับสนุนงานในพื้นท่ีเขต

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย	 เมื่อวันที่	 17	 มีนาคม	 2560	

เพ่ือติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย	

วเิคราะห์สถานการณ์ในพืน้ที	่พร้อมเชือ่มโยงข้อมลูและแผนการ

ด�าเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนต่างๆ	 เพ่ือหาจุดร่วมในการ 

ขับเคลื่อนงาน	 จากการประชุมดังกล่าว	 เกิดแผนในการอบรม

83

2017  COD I  ANNUAL REPORT

023.indd   83 6/16/2561 BE   10:40 PM



นักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ร่วมกัน

ระหว่าง	ภาควชิาการ	สกว.	พอช.	นกัวจิยัรุน่ใหม่	ภาคประชาสังคม	 

และแกนน�าในระดับพื้นที่	 ซึ่งจากการหารือ	 เกิดการวิเคราะห์

พื้นที่และ	Mapping	ข้อมูลร่วมกันระหว่าง	สกว.หนองคาย	ภาคี

วิชาการ	 ภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ีและขบวนจังหวัดหนองคาย	

ในพื้นที่อ�าเภอท่ีได้รับผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจพิเศษ	 

4	 อ�าเภอ	ประกอบด้วย	 อ�าเภอเมือง	 อ�าเภอสังคม	 อ�าเภอสระ

ใคร	และอ�าเภอโพนพสิยั	และก�าหนดพืน้ทีท่ีม่ฐีานงานในการขบั

เคลื่อนร่วมกันทั้งของ	สกว.	และ	พอช.	จ�านวน	7	ต�าบล	

	 	 �  เขตเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัสงขลา (ต�าบลส�านกัขาม	 

ต�าบลส�านักแต้ว	 เทศบาลเมืองสะเดา	 และเทศบาลเมือง 

ปาดังเบซาร์)	 เกิดการจัดระบบข้อมูลคนจนท่ีได้รับผลกระทบ 

ตลอดจนข้อมูลผู ้เดือดร้อนอื่นๆ	 เพ่ือน�าไปสู ่การจัดท�าแผน 

การพัฒนาที่อยู่อาศัย	มีการประชุมร่วมระหว่างรองผู้ว่าราชการ

จังหวัด	 กรรมการสิทธิมนุษยชน	 ราชพัสดุ	 พมจ.	 ให้เกิดการ

หารือและวางแผนร่วมในการแก้ไขปัญหาท้ังระบบ	 รวมทั้งการ

จัดท�าข้อเสนอเกี่ยวการควบคุมมลพิษ	จากโรงงานอุตสาหกรรม

เนื่องจากเขตเศรษฐกิจพิเศษตั้งอยู่บริเวณต้นน�้าคลองอู่ตะเภา		

พร้อมกับจัดเวทีท�าความเข้าใจกับผู ้แทนสภาองค์กรชุมชน 

ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา	 ท่ีโรงเรียนบ้านด่าน

นอก	 อ.สะเดา	 ส่งผลให้แกนน�าได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับการ

พัฒนาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อน�าข้อมูลไปขยายผล 

ต่อยังสมาชิกในพื้นที ่น�าไปสู่การก�าหนดแนวทางการขับเคลื่อน

และเตรยีมความพร้อมของชมุชนเพือ่ให้สามารถวางแผนพฒันา

พื้นที่ของตนเอง

	 	 �  เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส	 (ต�าบล 

โคกเคยีน	ต�าบลละหาร	ต�าบลเจ๊ะเห	ต�าบลสไุหงโกลก	และต�าบล

โละจุด)	เกดิการประชมุขบวนสภาองค์กรชมุชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย

เพื่อจัดท�าข้อเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในการเข้าไปมีส่วน

ร่วมในการประกอบการค้าของชุมชน	เช่น	การเสนอให้มีการใช้

วัตถุดิบที่ผลิตในชุมชน	 การเสนอให้มีระบบการควบคุมมลพิษ

จากอตุสาหกรรม	เป็นต้น รวมทัง้มกีารสร้างความเข้าใจกบัผูแ้ทน

สภาองค์กรชุมชนในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส	 

ที่ตากใบลากูล	 จังหวัดนราธิวาส	 ส่งผลให้แกนน�าได้รับทราบ

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อน�า

ข้อมูลไปขยายผลต่อยังสมาชิกในพื้นที่ น�าไปสู่การก�าหนด

แนวทางการขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อให้

สามารถวางแผนพัฒนาพื้นที่ของตนเอง
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	 มุง่เน้นการวางรากฐานการพฒันาให้เตบิโตอย่างมคุีณภาพ

และยั่งยืน	ซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญในการพัฒนาองค์กรและชุมชน

ให้เกดิความน่าเชือ่ถอืและเป็นทีย่อมรบัในการด�าเนนิงานอย่างมี

ประสทิธภิาพ	 โปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้	 โดยมกีารด�าเนนิงาน	 

ดังนี้

 7.1 การบริหารจัดการสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน สืบเนื่องจากการปรับโครงสร้างการท�างาน

ของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน		เพือ่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

การเปลี่ยนแปลงและทศิทางการท�างานของขบวนองค์กรชุมชน	

เอือ้ให้เกดิการประสทิธภิาพและความคล่องตวัในการท�างานมาก

ยิ่งขึ้น	 มุ่งเน้นกระจายระบบการบริหารจัดการจากส่วนกลาง		

“ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง” เป็นเป้าหมายหลักขององค์กร	

มุ ่งเน้นการท�างานระดับพื้นท่ีให้เกิดการจัดการตนเองอย่าง 

เข้มแขง็	มกีารเชือ่มโยงพลงัขบวนองค์กรชมุชนระดบัท้องถิน่โดย

มีสภาองค์กรชุมชนเป็นตัวเชื่อมร้อย	 และให้ขบวนจังหวัดเป็น

พืน้ทีก่ลาง		เกดิจงัหวดัจดัการตนเองท่ีมรีะบบการบรหิารจดัการ

อย่างมีส่วนร่วม	จึงได้มีการติดตาม	หนุนเสริมเพื่อพัฒนาระบบ

งานภาคโดยคณะท�างานศึกษาบทบาท	 โครงสร้างการท�างาน

ของ	พอช.	อย่างต่อเนื่อง	ซึ่งจากการติดตามหนุนเสริม	 เกิดข้อ

ค้นพบและข้อเสนอแนะ	ดังนี้

   1. ระบบงานพื้นที่ มุ่งเน้นให้เกิดการด�าเนินงาน 

ตามเป้าหมายการสร้างชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองทั้งในระดับ

ต�าบลและระดบัจังหวดั	 โดยให้ความส�าคัญกบัการกระจายอ�านาจ 

และการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง 

เชิงโครงสร้าง	 สร้างระบบการท�างานเชิงพ้ืนที่เชื่อมโยงทุกงาน

ประเดน็	และประสานความร่วมมอืแนวราบระหว่างขบวนองค์กร

ชุมชนและหน่วยงานภาคี	

	 			 �	 องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการภาค	

เสนอให้มีการจดัองค์ประกอบของคณะอนกุรรมการภาคทีม่กีาร

ถ่วงดุล	มีความเป็นกลาง	และมีความหลากหลายครอบคลุมทั้ง

เชงิพืน้ทีแ่ละเชงิประเดน็	พร้อมทัง้ต้องมกีารยกระดบัการท�างาน

ให้เป็นการบริหารเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น

	 			 �	 คณะท�างานกลั่นกรองโครงการ	 เสนอให้มี

กลไกการพิจารณาและอนุมัติโครงการอย่างเหมาะสมตามหลัก

ธรรมาภิบาล

	 			 � บทบาทและการมส่ีวนร่วมของภาคพัีฒนา	ควรม ี

การจดัความสมัพนัธ์ในการท�างานระหว่างขบวนองค์กรชมุชนและภาค ี

อย่างเท่าเทียม	รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของขบวนองค์กรชุมชน

	 			 � คณุลกัษณะของผูบ้รหิารภาค	ควรมกีารก�าหนด 

คุณสมบัติขั้นพื้นฐานหรือคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

ภาคอย่างชัดเจน

	 			 �	 การขบัเคลือ่นงานพฒันาในระดบัต�าบล	ควร

เน้นการพฒันาและเชือ่มโยงขบวนระดบัต�าบลเพือ่เป็นฐานกลไก

ระดับจังหวัดเพ่ือให้เกิดการขับเคล่ือนงานพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน

จากฐานรากอย่างมีพลัง	รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่	พอช.	

ในการหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่
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	 			 �	 ระบบกลุ่มจังหวัด	 ควรจัดโครงสร้างกลุ่ม

จงัหวดัแบบยดืหยุน่ตามบรบิทของพืน้ที	่โดยเน้นการบรหิารร่วม

ระหว่างขบวนองค์กรชุมชน	ภาคี	และ	พอช.	

   2. ระบบงานสนับสนุนและบริหาร

    ส�านักงานภาค 

	 			 �	 การเชื่อมโยงและสนับสนุนขบวนองค์กร

ชุมชน	5	 ระบบ	 ได้แก่	 1)	 การบริหารจัดการข้อมูลที่ควรมีการ

แบ่งบทบาทและความรับผิดชอบต่อการดูแลและจัดการระบบ

ฐานข้อมลูอย่างชดัเจน	รวมทัง้มกีลไกการตรวจสอบความถกูต้อง

ของข้อมูล		2)	ระบบแผนงาน	งบประมาณ	และบริหารโครงการ	

ควรมอบหมายบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเชื่อง

โยงงานเป็นผู้รับผิดชอบ	 3)ระบบการติดตามและรายงานผล	 

4)	การพัฒนาองค์ความรูแ้ละการสือ่สารงานพฒันา	ควรยกระดบั

งานข้อมูลงานพัฒนาให้เป็นองค์ความรู้เพื่อการสื่อสารที่น่าเชื่อ

ถือ	และ	5)	การบริหารการเงิน	

	 			 �	 ระบบการบริหารภายในส�านักงาน	 ได้แก	่

ด้านบุคลากร	การบริหารงานพัสดุ	และการจัดการเรื่องร้องรียน	

ควรมกีารก�าหนดผูร้บัผดิชอบอย่างชดัเจน	โดยเฉพาะการพัฒนา

บคุลากร	ควรมกีารจดัท�าแผนงานประจ�าปีเพือ่ควบคุมให้ด�าเนนิ

การได้ในระยะเวลาก�าหนด	และการจัดท�าคู่มือการจัดการเรื่อง

ร้องเรียนเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นมาตรฐาน		

 7.2 การบริหารบุคลากร

   1) การส่งเสริมและรณรงค์การสร้างอตัลกัษณ์  

ภาพลกัษณ์และวฒันธรรมองค์กรของสถาบนัพฒันา

องค์กรชุมชน คณะท�างานพัฒนาอัตลักษณ์	ภาพลักษณ์	และ

วฒันธรรมองค์กร	ได้ด�าเนนิการรณรงค์ฯ	โดยจดัท�าและเผยแพร่

คู่มือการใช้อัตลักษณ์ฯ	 จ�านวน	 1,000	 ฉบับให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

และผู้ที่เกี่ยวข้อง	จัดท�ามาสคอต	“น้องคู่ชุมชน”	และจัดท�าเสื้อ

สัญลักษณ์สถาบันฯ	 สีน�้าเงิน	 และรณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานสวม 

ทุกวันจันทร์	 เพื่อสะท้อนการใช้อัตลักษณ์ใน	 3	 บุคลิกภาพคน	

พอช.	“มีคณุธรรมซือ่สตัย์	เรยีนรูพ้ฒันา	ก้าวหน้าอย่างมอือาชพี”

   2) การใช้งานระบบสารสนเทศบรหิารทรพัยากร

บุคคล (HRIS) 4	ระบบ	ได้แก่	ระบบฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน	

ระบบจดัการเวลาปฏบิตังิาน	ระบบการลา	และระบบผู้ปฏิบตังิาน 

การจัดการตนเอง	โดยเริ่มใช้งานจริงในวันที่	1	สิงหาคม	2560	

   3) การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ผ่าน

เวทีเปิดโลกทัศน์ผู้ปฏิบัติงาน พอช.		ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วม

เวที	190	คน	เปิดมุมมองใหม่ในเรื่องสถานการณ์	หรืองานใหม่ๆ	

ที่เกี่ยวข้องในลักษณะเวทีสาธารณะ	ได้แก ่

	 			 � การสร้างแบรนด์	 การสร้างพลังบวก	 สู่การ 

	 	 	 	 	 สร้างอัตลักษณ์องค์กร	 โดย	 นายสุรชัย	 

	 	 	 	 	 ชาญอนุเดช	CEO	ซานตาเฟ่

	 			 �	 “หลักการทรงงานของกษัตริย์นักพัฒนา	 

	 	 	 	 	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

	 	 	 	 	 อดุลยเดช	 :	 เข้าใจ	 เข้าถึง	 พัฒนา”	 โดย	 

	 	 	 	 	 นายวิวัฒน์	 ศัลยก�าธร	 ประธานสถาบัน 

	 	 	 	 	 เศรษฐกิจพอเพียง

	 			 �	 “พูด”	 ที่ให้มากกว่าค�าว่า	 “พูด”	 เมื่อวันที	่ 

	 	 	 	 	 26	 พฤษภาคม	 2560	 โดยนายสวรุส	 

	 	 	 	 	 นภวงศ์	 ณ	 อยุธยา	 ผู้ก่อตั้ง	 (Founder)	 

	 	 	 	 	 กลุม่	Speech	Masters	เพือ่พฒันาศกัยภาพ 

	 	 	 	 	 ด้านการพูดต่อหน้าที่ชุมชน

	 			 �	 “การใช้ไอทีกับงานพัฒนาด้านสังคม”	 โดย 

	 	 	 	 	 นายพงศ์สุข	หิรัญพฤกษ์	กรรมการผู้จัดการ	 

     บรษิทั	โชว์ไร้ขดี จ�ากดั (SHOW NO LIMIT)  

   4) พฒันาบุคลากรด้วยกระบวนการจดัการ

ความรู้ (Knowledge Management & Sharing)  

ผ่านโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้กับงานพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่น	ปี	2560	จ�านวน	13	 โครงการ	และโครงการส่ง

เสริมและสนับสนุนกลุ่มกิจกรรมทางสังคม	 จ�านวน	 14	 กลุ่ม	

ท�าให้คนท�างานตัวเล็กตัวน้อยลุกขึ้นมาจัดการความรู้จากการ

ท�างานของตนเอง	 และการท�างานจิตอาสาในงานสาธารณะ

ประโยชน์ต่างๆ	 รวมถึงการดูแลสุขภาพเพื่อลดปัญหาโรคท่ีเกิด

จากออฟฟิคซินโดรม	

 7.3 การพัฒนาระบบการก�ากับ ติดตาม   
   ตรวจสอบและประเมินผล

   1) ระบบตรวจสอบภายใน เป็นการตรวจสอบ

การบริหารงบประมาณสนับสนุนการท�างานของหน่วยงานให้

สอดคล้องตามข้อบังคับ	 ระเบียบ	 ค�าส่ัง	 และหลักเกณฑ์การ

ปฏิบัติงานของสถาบันฯ	 พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการ

ด�าเนินงานที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพส�าเร็จตามเป้าหมาย	 และ

สร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการแก่ฝ่ายบริหารโดยมีการ

ตรวจสอบ	ดังนี้
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    (1) การตรวจสอบตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

สถาบันฯ มาตรา36	 เป็นการตรวจสอบการเงินและการบัญชี

เพ่ือให้เกิดความม่ันใจในความครบถ้วนถูกต้อง	 เพียงพอและ 

น่าเชือ่ถอืในการปฏบิตังิานด้านการเงนิและบญัช	ีและการตรวจ

สอบพสัด	ุ	โดยมกีารจดัท�ารายงานจากการตรวจสอบเสนอคณะ

อนกุรรมการตรวจสอบในการประชมุครัง้ที	่4/2560	เมือ่วนัที	่18	

พฤษภาคม	2560		และการประชุมครั้งที่	5/2560	เมื่อวันที่	14	

กรกฎาคม	2560	ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมข้ีอเสนอแนะเพิม่

เติมเพื่อพัฒนาระบบการเงินและบัญชี		และการตรวจสอบพัสดุ		

ของสถาบันฯ	ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

    (2)  การตรวจสอบตามแผนงานในการตรวจสอบ

สนิเชือ่ของสถาบนัฯ ตามข้อบงัคบัฉบบัท่ี	2	ว่าด้วยการตรวจสอบ

ภายใน	โดยเป็นการตรวจสอบสนิเชือ่	และสอบทานการประเมนิ

ระบบควบคมุภายใน		โดยจากผลการตรวจสอบได้มข้ีอเสนอแนะ

ต่อการด�าเนนิงานเกีย่วกบัสนิเชือ่ในเรือ่งระบบการบรหิารจดัการ

ที่ดีขององค์กรผู้ใช้สินเช่ือ	 การสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพ

องค์กรผูใ้ช้สนิเชือ่	และการตดิตามจดัเกบ็เอกสาร		รวมถงึด�าเนนิ

การตรวจสอบการบริหารงบประมาณสนับสนุนของส�านักงาน

ภาคและหน่วยปฏิบัติการบ้านม่ันคงและที่ดินภาค	 โดยมีการ 

จัดท�ารายงานจากการตรวจสอบเสนอคณะอนุกรรมการตรวจ

สอบในการประชุมครั้งที่	 3/2560	 เมื่อวันที่	 17	มีนาคม	2560		 

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อพัฒนา

ระบบการบริหารสินเชื่อของสถาบันฯ	 ให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม

มากขึ้น

    (3) การตรวจสอบตามแผนตรวจสอบตามการ

ประเมินระดับความเสี่ยง ซ่ึงด�าเนินการตรวจสอบใน	 2	 ระบบ	

ได้แก่	 การด�าเนินงานและงบประมาณสนับสนุนของส�านักงาน

ภาค	ให้สอดคล้องกับข้อบังคับ	ระเบียบ	ค�าสั่ง	และหลักเกณฑ์

ของสถาบัน	 รวมทั้งให้ข้อเสนอะแนะแนวทางในการด�าเนินงาน

เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณสนับสนุนของส�านักงานภาคที ่

ถูกต้อง	 มีประสิทธิภาพ	 ส�าเร็จตามเป้าหมาย	 และสร้างความ

มั่นใจในการบริหารจัดการแก่ฝ่ายบริหาร	 และการตรวจสอบ

ระบบบุคลากร	 เพื่อให้การด�าเนินงานบริหารบุคลากรตั้งแต่ 

ขัน้ตอนการจ้างงาน	การบรหิารค่าจ้างค่าตอบแทน	ระบบสวสัดกิาร 

และสิทธิประโยชน์	 และระบบควบคุมเอกสารส�าคัญเก่ียวกับ

บุคคล	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

    (4) การตรวจสอบนอกแผนตามที่ได้รับมอบ

หมายจากคณะกรรมการสถาบนัฯ ได้แก่	การตรวจสอบโครงการ

พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง	เพื่อให้การด�าเนินงานโครงการ

พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเป็นไปตามระเบียบ	ค�าสั่ง	และ

หลักเหณฑ์ที่ก�าหนดในการสนับสนุนงบประมาณในส่วนของ

การพฒันาปรบัปรงุระบบสาธารณปูโภค	การอดุหนนุท่ีอยูอ่าศัย	

การช่วยเหลือผู้อาศัยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ	 การสนับสนุน

กระบวนการท�างาน	 การบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการ

บริหารโครงการขององค์กรชุมชน	 และสินเชื่อเพื่อการพัฒนา

ที่อยู่อาศัยเพื่อให้เกิดความม่ันใจในการสนับสนุนตามนโยบาย

รัฐบาล	 โดยมีการจัดท�ารายงานจากการตรวจสอบเสนอคณะ

อนุกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่	 6/2560	 เมื่อวันที่	

15	กันยายน	2560		ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมเพื่อการสนับสนุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริม

คลองของสถาบันฯ	มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

   2) ระบบการควบคุมภายใน จัดท�าแผนการ

ควบคุมภายในของสถาบันฯ	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2560		

โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์และจัดท�าแผนควบคุมภายในแบบ	

CSA	(Control-Self	Assessment)	พร้อมทั้งวิเคราะห์แผนการ

ควบคุมภายในปีงบประมาณ	 2559	 ที่ยังมีความเสี่ยงคงเหลือ	

และแผนการด�าเนินเนินการในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	น�ามา

ประเมินระดับความเสี่ยงและจัดท�าแผนงานการควบคุมภายใน

ของทั้ง	18	ส่วนงาน	จ�านวน	87	แผนงาน/โครงการ

    ผลการด�าเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน

ของปีงบประมาณ	2560	ระดับความเสี่ยงตามแผนงานโดยรวม

ของทุกส่วนงานลดลงจ�านวน	 78	 แผนงาน/โครงการ	 คิดเป็น 

ร้อยละ	 89.66	 ของแผนงานที่มีการควบคุมภายในประจ�าปี 

งบประมาณ	2560	ทัง้น้ี	มแีผนงานทีม่คีวามเส่ียงคงเหลอืจ�านวน	

25	แผนงาน/โครงการ	ซึง่เป็นแผนส�าคญั	ได้แก่	แผนงานเก่ียวกบั 

การจัดท�าเอกสารและรายงานทางการเงิน	 การแก้ไขปัญหาหนี ้

ผิดนัดขององค์กรผู ้ใช้สินเชื่อ	 และแผนงานด้านการพัฒนา

บุคลากร	(ลูกจ้างโครงการพิเศษ)	โดยแผนงานที่มีความเสี่ยงคง

เหลือทั้งหมดจะมีการทบทวนและน�าไปพิจารณาประกอบการ

วิเคราะห์แผนปฏิบัติการประจ�าปี	 2561	 เพื่อปรับปรุงแนวทาง

การด�าเนินงาน	 และจัดท�าเป็นแผนการควบคุมภายในประจ�า

ปีงบประมาณ	2561	ต่อไป

   3) ระบบการบริหารความเส่ียง เป็นการวเิคราะห์ 

งานส�าคัญที่มีโอกาสไม่บรรลุผลตามเป้าหมายและก่อให้เกิด 

ผลกระทบท้ังท่ีเป็นภารกิจหลักของสถาบันฯ งานตามนโยบาย 

ส�าคัญ และงานตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พบว่า  

มีประเด็นความเสี่ยงส�าคัญที่ต้องจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยง 

จ�านวน 4 ประเด็น ได้แก่
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	 	 	 	 (1)	 การบริหารโครงการและการเบิกจ่ายงบ 

	 	 	 	 	 ประมาณโครงการ

	 	 	 	 (2)	 การสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาสภา 

	 	 	 	 	 องค์กรชุมชนต�าบล

	 	 	 	 (3)	 การจดัท�าแผนพฒันาชมุชนท้องถิน่เชือ่มโยง 

	 	 	 	 	 สู่แผนยุทธศาสตร์จังหวัด

	 	 	 	 (4)	 การสนับสนุนการพัฒนาองค์กรผู้ใช้สินเชื่อ	 

	 	 	 	 	 และแก้ปัญหาหนี้สินผิดนัด

	 	 	 	 ผลการด�าเนนิการในรอบ	1	ปี	ทกุประเดน็สามารถ 

ด�าเนนิการได้ตามแผนบรหิารความเสีย่ง	ส่งผลให้การด�าเนนิงาน

ของสถาบันฯ	บรรลุผลได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนด		

   4) การประเมินความพึงพอใจของผู ้รับ

บริการ โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 ร่วมกับศูนย์บริการ

วิชาการ	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 ด�าเนินการส�ารวจ

ความพึงพอใจจาก	2	กลุ่มเป้าหมายหลัก	ได้แก่	กลุ่มเป้าหมาย

ภายใต้โครงการต่างๆ	ทีเ่ข้าร่วมกระบวนการท�างานและได้รบัการ

สนับสนุนงบประมาณจากโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถ

ชมุชน	โครงการสนบัสนนุการจดัสวสัดิการชมุชน	โครงการพฒันา 

เศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก	 และโครงการบ้านพอเพียง

ชนบท	 และกลุ่มคณะอนุกรรมการ/คณะท�างานชุดต่างๆ	 ซึ่ง

ประกอบด้วยภาคเีครอืข่ายความร่วมมอื	เครอืข่ายองค์กรชมุชน	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	และหน่วยงานภาคอีืน่ๆ	ซึง่เป็นการ

ส�ารวจใน	 3	 ประเด็นหลัก	 โดยผลการประเมินกลุ่มเป้าหมาย 

มีความพึงพอใจในภาพรวมร้อยละ	85.10

ประเด็นความพึงพอใจ ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ

·	 ด้านการได้รับการสนับสนุนจาก พอช. 85.30 มาก

·	 กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการของ พอช. 84.30 มาก

·	 ด้านเจ้าหน้าที่/ผู้ส่งเสริมงานพัฒนาของ พอช. 85.60 มาก

รวม 85.10 มาก

   5) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นการประเมินจากหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และผลการส�ารวจ 

ประสบการณ์หรือการรับรู้จากกลุ่มเป้าหมายภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งจากผลการประเมินตามค�ารับรองการปฏิบัติงาน พบว่า  

สถาบันฯ มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานในระดับสูงมาก ค่าคะแนน 82.35 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบ ผลการประเมิน

ตัวชี้วัดที่ 1 ความโปร่งใส (Transparency) 90.74

ตัวชี้วัดที่ 2 ความพร้อมรับผิด (Accountability) 88.92

ตัวชี้วัดที่ 3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free) 94.08

ตัวชี้วัดที่ 4 วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร (Integrity  Culture) 70.77

ตัวชี้วัดที่ 5 คุณธรรมการท�างานในหน่วยงาน (Working Integrity) 84.47

คะแนน 86.83

 7.4 การบริหารสินเชื่อ

   1) สนับสนนุสินเชือ่แก่องค์กรชุมชนเป็นการ 

สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการพัฒนาให้กับองค์กรชุมชน	 ในป  ี

งบประมาณ	พ.ศ.	2560		ระหว่างเดือนตุลาคม	2559	-	กันยายน	

2560	 สถาบันฯ	 สนับสนุนสินเชื่อแก่องค์กรชุมชน	 54	 องค์กร	

วงเงิน	 1,537.05	 ล้านบาท	 โดยมีผู้รับประโยชน์	 314	 ชุมชน		

5,270	ครัวเรือน								
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ประเภทสินเชื่อ
จ�านวนเงินอนุมัติ 

(ล้านบาท)
จ�านวนองค์กร

จ�านวนผู้รับผลประโยชน์

ชุมชน ครอบครัว

พัฒนาที่อยู่อาศัย (บ้านมั่นคง) 789.87 47 191 2,925

พัฒนาแบบองค์รวม 22.82 2 1 200

รวม 812.69 49 192 3,125

	 	 	 	 จากการสนบัสนนุสนิเชือ่แก่องค์กรชุมชน	มผีลการด�าเนนิงานสนิเชือ่สะสม	ตัง้แต่เริม่ด�าเนนิงานจนถงึเดอืนกันยายน	

2560	ดังนี้

	 				�	สินเชื่ออนุมัติสะสม	 944	 องค์กร	 9,963.36	 ล้านบาท

	 				�	ผู้รับประโยชน์	 6,049	 ชุมชน						 402,539	 ครอบครัว

	 				�	จ�านวนเงินสินเชื่อที่องค์กรชุมชนได้รับแล้ว	 	 	 7,967.25		 ล้านบาท

	 				�	จ�านวนเงินสินเชื่อที่รับการช�าระคืน	 	 	 3,365.49	 ล้านบาท

	 				�	สินเชื่อคงเหลือ	 670	 องค์กร	 4,601.76	 ล้านบาท

   2) สรุปผลการช�าระคืนสินเชื่อสะสมคิดเป็นสัดส่วน ดังนี้

ผลการช�าระคืนสินเชื่อสะสม ร้อยละ

ร้อยละของสินเชื่อที่ได้รับช�าระคืนต่อสินเชื่อที่จ่ายเงินแล้ว 42.24

ร้อยละของจ�านวนเงินสินเชื่อที่ได้รับการช�าระคืนต่อจ�านวนเงินสินเชื่อที่พึงได้รับช�าระคืนทั้งหมด 98.44

ร้อยละของสินเชื่อคงเหลือผิดนัดต่อสินเชื่อคงเหลือทั้งหมด 11.37

ร้อยละของเงินงวดผิดนัดต่อสินเชื่อคงเหลือทั้งหมด 6.42

   3) การอนุมัติสินเช่ือโครงการบ้านม่ันคง 

ไทยเข้มแข็ง วงเงนิทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากคณะอนกุรรมการ	ฯ	 

และคณะกรรมการสถาบันฯ	 รวม	 3,001.51	 ล้านบาท	 (ส่วนที่	 

เกิน	 3,000	 ล้านบาท	 อนุมัติโดยใช้เงินกองทุน	 พอช.)	 ผู้รับ

ประโยชน์		17,720	ครัวเรือน	223	องค์กร	59	จังหวัด

   4) การแก้ไขปัญหาสินเชื่อผิดนัด มีการจัด

ท�าฐานข้อมูลองค์กรผู ้ใช้สินเขื่อกลุ ่มเป้าหมายตามแผนงาน	

จ�านวน	 59	 องค์กร	 โดยสามารถปิดบัญชีได้จ�านวน	 2	 สัญญา	

ปรับโครงสร้างหนี้ระยะสั้น	(3	เดือน	-	2	ปี)	จ�านวน	19	องค์กร	

33	สัญญา		องค์กรที่อยู่ระหว่างติดตามผลการช�าระหนี้	จ�านวน	

22	 องค์กร	 53	 สัญญา	 และด�าเนินคดีตามกฎหมาย	 จ�านวน	 

4	องค์กร	10	สัญญา

 5) การสอบทานการใช้สินเชื่อและสนับสนุนระบบ

การบริหารจัดการ	 ด�าเนินการจัดท�าฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้

สินเช่ือโครงการบ้านม่ันคง	 โดยพิจารณาจัดกลุ่มจากฐานข้อมูล	

2	กลุ่ม	คือ	(1)	กลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับการสอบทาน	และ	(2)	กลุ่ม

ที่เคยได้รับการสอบทานแล้วและอยู่ในเกณฑ์ที่ต้อง	 ให้ความรู้

หรือพัฒนาเพิ่มเติมหรือต้องได้รับการแก้ไข	 ปัญหา	 ท้ังในด้าน

การบริหารจัดการภายในและการช�าระหนี้ต่อสถาบันฯ	 ซึ่งได้

ด�าเนินการสอบทานและพัฒนาองค์กรฯ	 รวมท้ังสิ้น	 จ�านวน	 

53	 องค์กร	 พร้อมจัดท�ารายงานผลความคืบหน้าและรายงาน

สรุปผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2560	 เสนอ

ฝ่ายบริหารและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
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งานตามนโยบายรัฐบาล

การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนแออัดและผู้มีรายได้น้อย

 แผนแม่บทการพฒันาทีอ่ยู่อาศยัระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -  

2579) ซึง่คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิหน็ชอบเมือ่วนัที	่12	กนัยายน	2560		 

เป็นการพัฒนาและขยายผลจากการขบัเคลือ่นงานพัฒนาทีอ่ยูอ่าศยั 

ตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัระยะ	10	ปี	(พ.ศ.	2559	-	 

2568)	เพ่ือให้การด�าเนินงานคู่ขนานไปกับยทุธศาสตร์ชาตริะยะ	20	ปี	 

(พ.ศ.	2560	-	2579)	โดยมวีิสยัทัศน	์“คนไทยทุกคนมีที่อยูอ่าศัย 

ถ้วนหน้าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี	2579	(Housing	For	All)”	 

ซึง่แผนยทุธศาสตร์ดงักล่าวยดึโยงกบัปฏญิญาสากลทีป่ระเทศไทย 

ให้การรับรอง	ได้แก่	เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	เป้าหมาย 

ที่	11	ของสหประชาชาติ	และวาระใหม่แห่งการพัฒนา	ซึ่งเป็น 

เจตนารมณ์ในการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและ

ยั่งยืนส�าหรับทุกคน	โดยเน้นการแบ่งระดับตามรายได้	และการ

พัฒนาที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับวงจรชีวิต	(Life-cycle)	

แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี  

(พ.ศ. 2560 - 2579) มีแนวทางการด�าเนินงาน

ภายใต้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

 สถาบนัพัฒนาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน)	ด�าเนนิการ 

ร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	หน่วยงาน	และภาคท่ีีเกีย่วข้อง 

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	 โดยมีแผนพัฒนาที่อยู ่อาศัยผู ้ม ี

รายได้น้อย	 (เมืองและชนบท)	 ครอบคลุมพื้นที่เมืองและชนบท	

กลุ่มเป้าหมาย	1,053,702	ครัวเรือน	ประกอบด้วย	2	แผนงาน	

4	โครงการ	คือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาและสนบัสนนุให้มทีีอ่ยู่อาศยัทีไ่ด้มาตรฐาน เพือ่สนบัสนนุให้ทกุคนมทีีอ่ยูอ่าศยัทีไ่ด้มาตรฐาน	 

	 	 	 	 โดยผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายด้านที่อยู่อาศัย	สร้างโอกาสในการมีที่อยู่อาศัย	และเสริมสร้างและ 

	 	 	 	 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างระบบการเงินและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงระบบ 

	 	 	 	 การเงิน	โดยเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงระบบการเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การยกระดบัการบรูณาการด้านบรหิารจดัการทีอ่ยู่อาศยั เพือ่ให้ทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วมในการขบัเคลือ่น 

	 	 	 	 ทีอ่ยูอ่าศยั		โดยส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของภาคเอกชนและท้องถ่ินในการขบัเคล่ือนการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยั	 

	 	 	 	 และเสริมสร้างและพัฒนากลไกการบูรณาการ	สร้างขีดความสามารถในการพัฒนาที่อยู่อาศัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสรมิให้ชมุชนเข้มแขง็ได้อย่างยัง่ยนื เพือ่ให้ชมุชนเข้มแข็งสามารถพึง่พาตนเองได้		โดยส่งเสรมิ 

	 	 	 	 การจัดสวัสดิการในชุมชน	และส่งเสริมให้ประชาชนรักถิ่นที่อยู่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจดัการสิง่แวดล้อมเพือ่คณุภาพชวิีตทีด่ ีเพือ่จดัการระบบสาธารณปูโภค		ระบบสาธารณปูการ	จดัการ 

	 	 	 	 ทีด่นิและผงัเมอืงทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม	โดยส่งเสรมิการจดัการทีด่นิและผังเมอืง		ส่งเสรมิการจดัระบบ 

	 	 	 	 สาธารณปูโภคและระบบสาธารณปูการ	ส่งเสรมิการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัทีป่ระหยดัพลงังานและเป็นมติร 

	 	 	 	 กับสิ่งแวดล้อม
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แผนพัฒนาที่อยู่อาศัย

ผู้มีรายได้น้อย 
(เมืองและชนบท)

1,053,702 ครัวเรือน

แผนพัฒนาที่อยู่อาศัย
ชุมชนแออัดและ

ผู้มีรายได้น้อยในเมือง
701,702 ครัวเรือน

บ้านมั่นคง
 690,000 
ครัวเรือน

คนไร้บ้าน                  
698 

ครัวเรือน

บ้านพอเพียง
ชนบท 352,000 

ครัวเรือน

ชุมชนริมคลอง  
11,004 
ครัวเรือน

แผนที่อยู่อาศัย
ผู้มีรายได้น้อยชนบท 
352,000 ครัวเรือน
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	 ผลการด�าเนนิงานตามแผนพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัผูม้รีายได้น้อย	

(เมอืงและชนบท)	4	โครงการ	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	มรีาย

ละเอียดดังต่อไปนี้

1. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
	 เป็นการด�าเนนิงานตามนโยบายรฐับาลในการก�าหนดมาตรการ 

จดัระเบยีบและแก้ไขปัญหาชมุชนแออัดและการสร้างทีอ่ยูอ่าศยั 

รกุล�า้แนวล�าคลองและทางระบายน�า้	 ซึง่คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิหน็ชอบ 

โครงการพัฒนาทีอ่ยูอ่าศยัชุมชนรมิคลองเมือ่วนัที	่8	มนีาคม	2559		 

เป็นการด�าเนนิงานในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร		บรเิวณคลองลาดพร้าว 

และคลองเปรมประชากร	ระยะเวลาด�าเนนิการ	3	ปี	(พ.ศ.	2559	-	 

2561)	เป้าหมาย	74	ชมุชน	11,004	ครัวเรือน		

	 รูปแบบการพัฒนาท่ีอยู ่อาศัย	 เน้นหลักการส�าคัญคือ 

“การจัดการร่วมกนัของชมุชนในรปูแบบของสหกรณ์” มรีปูแบบ

การพัฒนา	3	รูปแบบ	ได้แก่

 1) การก่อสร้างรูปแบบใหม่ในที่ดินเดิม เป็นการ

รื้อย้ายชุมชนจากบริเวณจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหน่ึงกรณีน้ีชาว

บ้านที่ปลูกสร้างบ้านเรือนบริเวณริมคลองต้องร้ือย้ายบ้านเรือ 

นออกจากแนวคลองและจัดผังชุมชนใหม่มีการปรับปรุงระบบ

สาธารณปูโภคและสภาพแวดล้อมในชมุชนใหม่			ซึง่ทกุครวัเรอืน

สามารถสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ได้ทั้งหมดโดยยังคงรูปแบบชุมชน

เดิมและอาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนเดิมได้โดยไม่ต้องปรับตัวมาก

บนทีด่นิทีช่มุชนร่วมกนัจดัหามาได้ด้วยการซือ้/หรอืเช่าระยะยาว			

เพือ่จดัระเบยีบการอยูอ่าศัยใหม่รองรบัครวัเรอืนทีม่สีิง่ปลกูสร้าง

รุกล�้าคูคลองและทางระบายน�้า

 2) การร้ือย้ายไปอยู่ที่ใหม่	 เป็นการร้ือย้ายชุมชนที่

ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยรุกล�้าล�าคลองและทางระบายน�้าออกจาก

แนวคลองโดยการซื้อหรือเช่าที่ดินใหม่	 เป็นการรื้อย้ายชุมชน

ริมคลองออกไปอยู่ในที่ใหม่มีข้อดีในเรื่องความมั่นคงในด้านที่

อยู่อาศัยแต่ชุมชนต้องอยู่ไกลจากชุมชนเดิม	เกิดภาระค่าใช้จ่าย

ค่อนข้างสูงในการซื้อที่ดินและก่อสร้างบ้าน

 3) การเช่าซื้ออาคารในโครงการที่มีอยู่แล้ว เช่น	

โครงการบ้านเอื้ออาทร	 โครงการของบรรษัทบริหารสินทรัพย์

ของกระทรวงการคลัง	เป็นต้น

 การด�าเนนิงานทีผ่่านมา	 เกดิการอนมุตังิบประมาณสนับสนุน 

การพัฒนาสาธารณูปโภค	35	ชุมชน	3,524	ครัวเรือน	โดยมีการ 

ก่อสร้างบ้านแล้วเสรจ็	จ�านวน	12	ชมุชน	849	ครวัเรอืน	และอยูร่ะหว่าง 

การด�าเนนิการรือ้ย้ายและก่อสร้าง	อกีจ�านวน	18	ชมุชน	434	ครวัเรอืน	 

ซึง่มกีระบวนการด�าเนนิงานและการแก้ไขปัญหา/อปุสรรค	ดงันี้

1. การบูรณาการภารกิจหน่วยงานที ่
 เกี่ยวข้องต้ังแต่การรังวัดและจัด 
 เช่าที่ดิน/การอนุญาตผังและแบบ  
 การอนญุาตก่อสร้าง การตอกเขือ่น  
 การรื้อย้ายและปลูกบ้าน การจด 
 ทะเบียนสหกรณ์ ฝายความมั่นคง  
 การเคหะแห่งชาต ิและภาคเอกชน

�	ใช้พืน้ท่ีรปูธรรมความส�าเร็จสือ่สาร 
 ต่อชมุชนเป้าหมาย
�	จดัชดุปฏบิตักิารขมุชนสมัพนัธ์ลงพืน้ 
 ที่สร้างการรับรู้และท�าความเข้าใจ 
 อย่างต่อเนือ่ง
�	จัดชุดสืบสวนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล 
 การต่อต้าน
�	ใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการ 
 ทางปกครองและมาตรการกดดัน 
 ทางภาษกีบักลุม่ทีไ่ม่เข้าร่วม

�	มีกลไกการติดตามความคืบหน้า 
 การด�านินงานร่วมกับหน่วยงาน 
 ที่เกี่ยวข้องทุกวันจันทร์ โดย รมต. 
 พม. เป็นประธาน
�	มกีารประชมุแนวทางการท�างานร่วม 
 และแก้ไขปัญหาในระดับเขตท้ัง  
 7 เขตทุกสัปดาห์
�	มกีารประชมุกองอ�านวยการร่วม เพือ่ 
 พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองฯ  
 ทุกวันพุธ

2. ผู้ไม่เข้าร่วมและต่อต้านโครงการ  
 (กระจายตัวอยู ่เกือบทุกชุมชน)  
 ไม่ยินยอมรื้อย้ายบ้านเดิมออก  
 ส่งผลให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตาม 
 แผนที่ก�าหนดไว้

บูรณาการ
ทุกภาคส่วน

การเคหะ
แห่งชาติ

กรม
ส่งเสิรม
สหกรณ์

กระทรวง
พม.

ต�ารวจ

กองทัพบก
คสช.สถาบัน

การศึกษา/
ภาคีพัฒนา

กทม. พอช.

กรมธนา
รักษ์ กระทรวง

การคลัง

กระทรวง
มหาดไทย
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รูปธรรมความส�าเร็จการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

ด�าเนินการแล้วเสร็จ

 ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ 54 เขตสายไหม ต้นแบบ 

“บ้านประชารัฐริมคลอง” ได้รับสัญญาเช่าที่จากกรมธนารักษ์ 

ท�าให้ชาวบ้านเกิดความเชื่อมั่นที่จะเข้าร่วมโครงการและรื้อย้าย

บ้านออกจากคลอง กระบวนการท�างานมีการบูรณาการจาก

หลายหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้เกิดการพัฒนา

ชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการ

ก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จทั้งชุมชน จ�านวน 65 หลังคาเรือน รวมทั้ง 

มกีารจดัสร้างพพิธิภัณฑ์เพือ่การเรยีนรู้ ท่ีเป็นต้นแบบการพฒันา

ที่อยู่อาศัยและแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่

ชัดเจน

สหกรณ์เคหสถานริมคลองพัฒนา เขตสายไหม หรือชุมชน

เลยีบคลองสองโซน 3 เป็นชมุชนทีม่กีารปลกูสร้างทีอ่ยูอ่าศัยรกุล�า้

ทีร่าชพสัดทุัง้สองฝ่ังคลองลาดพร้าว การด�าเนนิการ มกีารรือ้ย้าย 

จากริมคลองไปสร้างชุมชนในที่ดินใหม่ โดยรวมกลุ่มซื้อที่ดิน

เอกชนเนื้อที่กว่า 4 ไร่เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย ห่างจากท่ีดินเดิม 

3 กิโลเมตร เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน มีผู้เข้าร่วม

โครงการ 112 ครัวเรือน ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการสร้างบ้าน 

29 หลังคาเรือน

   

   

ก่อนด�าเนินการ

ด�าเนินการ

แล้วเสร็จ
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  ชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา (เชิงสะพานไม้	 2)	 เขตหลักสี่	 

มีความพยายามแก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัยมาตั้งแต่ปี	 2547	 แต่

ประสบปัญหาท�าให้ไม่สามารถด�าเนินงานต่อได้	 จนกระทั้งปี	

2558	 ชุมชนได้รวมพลังในการแก้ไขปัญหาอีกครั้งตามแนวทาง

บ้านมั่นคง	 โดยมีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์	 รวมทั้งได้รับการ

สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ	 เช่น	 การได้รับสัญญาเช่าที่ดิน 

จากรมธนารักษ์	เนื้อที่ประมาณ	8	ไร่	ประกอบกับบทเรียนจาก 

การท�างานที่ผ่านมา	 ท�าให้ชุมชนมีการพัฒนาความเข้มแข็ง	 

เกิดความร่วมมือในการท�างานเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยที่มั่นคง	

การสนับสนุนโครงการและงบประมาณ

ปี 2560
�	สนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและพัฒนาที่อยู่อาศัย จ�านวน 5,186 ครัวเรือน วงเงินงบประมาณ 

 อุดหนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งสิ้น 470.47 ล้านบาท

ปี 2546-2560

� สนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการด�าเนินงาน จ�านวน 74 จังหวัด 

 368 เมือง/เขต 1,024 โครงการ ใน 2,134 ชุมชน 104,709 ครัวเรือน

 - งบสนับสนุนสาธารณูปโภค 3,289.62 ล้านบาท    

 - งบอุดหนุนพัฒนาที่อยู่อาศัย 1,654.43 ล้านบาท    

 - งบบริหารจัดการปรับปรุงชุมชน 140.72 ล้านบาท  

 - งบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาชุมชนริมคลอง 485.18 ล้านบาท

� สนบัสนนุการด�าเนนิงานของภาค ีท้องถิน่ และขบวนเมอืง ทัง้ส่วนกลางและพืน้ที ่11 ภาค รวม 357.74 ล้านบาท

2. การพัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจนใน 
 ชุมชนแออัด “โครงการบ้านมั่นคง”
	 เป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยของคนจนในชุมชนแออัด	 โดย

มีเป้าหมายในการแก้ปัญหาความไม่มั่นคงในการอยู่อาศัย	 เพื่อ

สร้างชมุชนทีม่ัน่คงตามนโยบายของรฐับาล			ซึง่มกีารด�าเนนิงาน

อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี	2546	นอกจากนี้ได้มีการด�าเนินงานใน

โครงการส�าคัญ	2		โครงการตามนโยบายรัฐบาล		คือ		โครงการ

แก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัยเพื่อคนยากจนที่บุกรุกที่ดินสาธารณะ	

“ปทุมธานีโมเดล”	 และการจัดการที่อยู่อาศัยชุมชนผู้ได้รับผล 

กระทบจากโครงการรมิฝ่ังแม่น�า้เจ้าพระยา	มีผลการด�าเนนิงาน	ดงันี้

   จ�านวนครัวเรือนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ
บ้านมั่นคง 2546-2560 จ�าแนกรายภาค

กรุงเทพฯ/
ตะวันออก

เหนือ

อีสาน

ใต้

กลาง/
ตะวันตก

38
,1

31

11,274

25,916

17,00312,385
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  2.1 โครงการท่ีอยูอ่าศยัชมุชนรมิแม่น�า้เจ้าพระยา

เป็นการพัฒนาท่ีอยู ่อาศัยชุมชนที่ปลูกสร้างบ้านเรือนรุกล�้า

แม่น�้าเจ้าพระยาและได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริม

ฝั ่งแม่น�้าเจ้าพระยา	 โดยการส�ารวจข้อมูลชุมชนท่ีอาศัยอยู ่

ริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา	 (ตั้งแต่สะพานพระราม	 7	 ถึงสะพาน

สมเดจ็พระป่ินเกล้า		รวมระยะทางท้ังสองฝ่ังแม่น�า้	14	กโิลเมตร)	

มีชุมชนอาศัยในพื้นที่โครงการครอบคลุม	3	เขต	คือ	เขตบางซื่อ	

เขตบางพลัด	และเขตดุสิต	รวม	12	ชุมชน	309	ครัวเรือน	โดยมี

ผลการด�าเนินงาน	ดังต่อไปนี้

แนวทางการด�าเนินงาน ผลการด�าเนินงาน

1)	การย้ายไปอาศัยอยู่อาคารชุดหรือแฟลต	

	 ขส.ทบ.	จ�านวน	64	ครัวเรือน

ผู้รับสิทธิ์ได้รวมกลุ่มและจัดตั้งเป็น	 สหกรณ์เคหสถานชุมชนบ้านพักองค์การ

ทอผ้า	 จ�ากัด	 และได้ด�าเนินการซ่อมแซมอาคารดังกล่าวปัจจุบันเข้าอยู่อาศัย

เรียบร้อยแล้ว

2)	ย้ายไปอยู่โครงการบ้านเอื้ออาทรท่าต�าหนัก

	 อ.นครชัยศรี	จ.นครปฐม	จ�านวน	2	ชุมชน	

	 23	ครัวเรือน

�	ชุมชนได้ท�าสัญญาซื้อขายโอนกรรมสิทธิ์	และก�าลังเริ่มเข้าอยู่อาศัยแล้ว

3)	ซื้อดินเอกชน/สร้างชุมชนใหม่	

	 จ�านวน	116	ครัวเรือน
�	มีการซือ้ทีด่นิเพือ่สร้างชมุชนใหม่	จ�านวน	1	ชมุชน	63	ครวัเรือน	บรเิวณเทศบาล

	 ต�าบลบางใหญ่	อ.บางใหญ่	จ.นนทบุรี	จ�านวน	2	ไร่	2	งาน	56	ตรว.	ขณะนี้ 

	 อยู่ระหว่างการก่อสร้างบ้าน

�	เตรียมการซื้อที่ดินใหม่	สร้างชุมชนใหม่	จ�านวน	1	ชุมชน	53	ครัวเรือน	บริเวณ

	 เทศบาลต�าบลบางกร่าง	จ.นนทบุรี	อยู่ระหว่างท�าข้อมูลเสนอโครงการ
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	 จากโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั ่งเจ้าพระยาของรัฐบาลที่มอบหมายให้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์	 โดยสถาบันพัฒนาองค์กร

ชุมชนจัดท�าแผนงานรองรับที่อยู ่อาศัยของชุมชนที่ปลูกสร้างบ้านเรือนรุกล�้า 

ริมแม่น�้าเจ้าพระยาจ�านวน	 10	 ชุมชน	 รวม	 285	 ครัวเรือน	 โดย	 พอช.ก�าหนด

แนวทางรองรับอยู่	 3	 แนวทาง	 คือ	 1)	 ย้ายเข้าอยู่ในแฟลต	 ขส.ทบ.	 เขตดุสิต	 

2)	 เข้าอยู ่โครงการบ้านเอื้ออาทรท่าต�าหนัก	 อ.นครชัยศรี	 จ.นครปฐม	และ	 

3)	จัดหาที่ดินเพื่อสร้างบ้านใหม่

	 เมื่อวันที่	7	ตุลาคม	2559	รองนายกรัฐมนตรี	(พลเอกประวิตร	วงษ์สุวรรณ)	 

ประธานอนุกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	 เป็นประธานมอบกุญแจ 

บ้านและทะเบียนบ้าน“บ้านมั่นคงเจ้าพระยาประชารัฐ”	ให้แก่ชาวบ้าน	3	ชุมชนแรกที่รื้อย้ายบ้านเรือนริมแม่น�้าเจ้าพระยา 

เข้าอยู ่อาศัยแฟลต	 ขส.ทบ.	 รวมทั้ง	 2	 ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างรัฐสภาแห่งใหม่	 รวม	 64	 ครัวเรือน	

โดยมีพลเอกเฉลิมชัย	 สิทธิสาท	 ผู ้บัญชาการทหารบก	 พลต�ารวจเอกอดุลย์	 แสงสิงแก้ว	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์	 นายพลากร	 วงค์กองแก้ว	 ผู ้อ�านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

นายจักรกฤศฏิ์	 พาราพันธกุล	 อธิบดีกรมธนารักษ์	 เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว	 ในการนี้ยังได้มีการเยี่ยมเยียนชุมชนเขียวไข่กา	 

ที่ปลูกสร้างบ้านเรือนรุกล�้าแม่น�้าเจ้าพระยา	 และก�าลังย้ายเข้าอยู่อาศัยแห่งใหม่ที่ทางรัฐบาลจัดเตรียมเอาไว้ให้ที่แฟลต 

ขนส่งทหารบก	(ขส.ทบ.)	

	 	 พลเอกประวิตรฯ	 กล่าวแสดงความยินดีกับชุมชนที่ได้เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงแม่น�้าเจ้าพระยาประชารัฐและกล่าว 

เน้นย�า้ถงึความส�าคญัของโครงการพฒันาพ้ืนทีร่มิฝ่ังเจ้าพระยา	“งานนีเ้ป็นงานทีน่ายกรฐัมนตรหีวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะประสบ

ผลส�าเร็จ	 โดยเตรียมงบประมาณเอาไว้แล้ว	14,000	 ล้านบาท	 เพื่อท�าโครงการนี้	และท�าเรื่องที่อยู่อาศัยรองรับประชาชน

กว่า	 200	 ครอบครัวที่ต้องรื้อย้ายออกมา	ซึ่งการย้ายมาอยู่แฟลตขนส่งทหารบกในวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้น	เพื่อท�าให้เห็นเป็น

รูปธรรม	ให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลท�าจริง”	พลเอกประวิตรกล่าว

	 	 แฟลต	ขส.ทบ.	(ขนส่งทหารบก)	จ�านวน	64	ห้องทีร่องรบัประชาชนทีร่ือ้ย้ายจากชมุชนเดมิรมิฝ่ังแม่น�า้เจ้าพระยาด�าเนนิ

การซ่อมแซมแล้วเสร็จและมีผู้เข้าอยู่อาศัยต้ังแต่ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา	 สามารถรองรับชุมชนริมแม่น�้าเจ้าพระยา	 

3	ชมุชน	คอื	ชมุชนเขียวไข่กา	ชมุชนวดัสร้อยทอง	และชมุชนปากคลองบางเขนใหม่		รวม	40	ครวัเรอืน		นอกจากนีย้งัรองรบัชมุชน 

ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างรัฐสภาใหม่		จ�านวน	2	ชุมชน	คือ	ชุมชนองค์การทอผ้าและชุมชนริมไทร	รวม	24	ครัวเรือน	 

โครงการเจ้าพระยา : ขึ้นแฟลต ขส.ทบ. 64 ครัวเรือน

98

2017  COD I  ANNUAL REPORT

023.indd   98 6/16/2561 BE   10:41 PM



รวมผู้เข้าอยู่อาศัยทั้งหมด	 64	 ครัวเรือน	 107	 คน	โดย 

ชาวบ้านท้ัง	 5	 ชุมชนท่ีเข้าอยู่ในแฟลต	 ขส.ทบ.จะต้อง 

จัดต้ังคณะกรรมการขึ้นมาดูแลที่อยู ่อาศัยร่วมกัน	 

ออกกฎระเบียบร่วมกัน	 และจะมีการจัดสรรพื้นที ่

ชั้นล่างซ่ึงเป็นลานโล่งให้เป็นพื้นท่ีสันทนาการ	 รวมทั้ง 

แบ่งพื้นที่ให้ชาวบ้านได้ประกอบอาชีพค้าขายด้วย	 ซึ่ง 

แนวทางการช่วยเหลือ	พอช.	 จะสนับสนุนชาวบ้านที่ได ้

รับผลกระทบครัวเรือนละไม่เกิน	80,000	บาท	โดยแยก

เป็น	1.	อดุหนนุทีอ่ยูอ่าศยัครวัเรอืนละ	25,000	บาท	และ	 

2.	พฒันาระบบสาธารณปูโภคครวัเรอืนละ	50	,000	บาท	 

และ	3.งบบริหารจัดการครัวเรือนละ	5,000	บาท	ซึ่งทั้ง	3	รายการดังกล่าว	พอช.	 ไม่ได้จ่ายให้ชาวบ้านเป็นเงินสด	แต่จะ 

อยู่ในรูปของงบอุดหนุน	ในกรณีแฟลต	ขส.ทบ.	ทาง	พอช.	อุดหนุนงบพัฒนาระบบสาธารณูปโภค	(ซ่อมห้อง	,	ระบบประปา	,	 

ระบบไฟฟ้า)	และค่าธรรมเนียมการเช่า	ส่วนค่าเช่ารายเดือน		เดือนละ	1	,001	บาท		ชาวบ้านจะต้องจ่ายเอง	โดยจ่ายผ่าน

สหกรณ์เคหสถานที่ชาวบ้านจะร่วมกันจัดตั้งขึ้นมา	เพื่อน�าเงินค่าเช่าไปช�าระให้กับกรมธนารักษ์ในฐานะเจ้าของแฟลต

	 	 หลังจากการย้ายประชาชน	5	ชุมชนเข้าอยู่อาศัยแฟลต	ขส.ทบ.	แล้ว	แผนการย้ายต่อไป	คือ	1)	ชุมชนราชผาทับทิม	 

และชุมชนศาลเจ้าแม่ทับทิม	เขตดุสิต	รวม	50	ครัวเรือน	จะย้ายไปอยู่ที่บ้านเอื้ออาทรท่าต�าหนัก	อ.นครชัยศรี		จ.นครปฐม 

ภายในเดือนธันวาคม	 2559	 2)	 ชุมชนมิตรคาม	 2	 และชุมชนราชผาทับทิมบางส่วน	รวม	 36	 ครัวเรือน	 ซื้อที่ดินและสร้าง 

ทีอ่ยูอ่าศยัใหม่ทีอ่�าเภอบางใหญ่	จ.นนทบรุ	ีเนือ้ที	่	2.2	ไร่เศษ	ภายในเดอืนกนัยายน	2560		และ	3)	ชุมชนวดัฉัตรแก้วจงกลณ ี

จ�านวน	 10	 ครัวเรือน	ขอรับเงินชดเชยจากกรุงเทพมหานครเพ่ือกลับไปอยู่ต่างจังหวัด	 โดยแนวทางการด�าเนินการม ี

รายละเอียด	คือ	ที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ	โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรี	(ท่าต�าหนัก)	อ.นครชัยศรี	จ.นครปฐม		

ได้มีการประสานความร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติเพื่อลดราคาจากราคายูนิตละ	420,000	 บาท	 เหลือ	 400,000	 บาท	 

โดยชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นมาในเดือนสิงหาคม	 2559	 สะสมเงินเข้ากลุ่มครัวเรือนละ	 300	 บาท	 	 

	 	 ขณะน้ีอยู่ในระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์ผู ้ที่มีสิทธิ์อยู่อาศัย	 หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนท�าสัญญาซื้อขายกับการเคหะ 

แห่งชาติ	 โดยใช้เงินออมของชาวบ้านและสินเช่ือจาก	 พอช.	 (ไม่เกิน	 330,000	 บาท)	 ผ่อนช�าระประมาณเดือนละ	 

2,500-2,700	 บาท	 เป็นระยะเวลา	 15	 ปี	 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	 4	 บาทต่อปี	 ในส่วนของที่ดินของบริษัทบริหารสินทรัพย์ 

กรุงเทพพาณิชย์จ�ากัด	 มหาชน	 (บสก.)	 ขนาดเนื้อที่	 2	 ไร่เศษ	 ตั้งอยู่ในเขต	 อ.บางใหญ่	 จ.นนทบุรี	ราคาขายประมาณ	 

12.7	 ล้านบาท	 สามารถรองรับชาวบ้านได้ประมาณ	 70	 ครัวเรือน	 ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเจรจาซ้ือขายที่ดิน	 หากการ 

ซื้อขายส�าเร็จ	จะเริ่มปรับที่ดินเพื่อก่อสร้างบ้านได้ภายในเดือนมกราคม	2560	

 ที่มา ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา  สุวัฒน์ กิขุนทด : รายงาน

  2.2 โครงการปทุมธานีโมเดล เป็นการแก้ไข 

ปัญหาการบุกรุกชุมชนริมคลองหนึ่ง	 อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี	

และสร้างความม่ันคงในท่ีอยู่อาศัยแห่งใหม่ให้กับผู้อยู ่อาศัย 

ในชุมชนคลองหน่ึงเดิม	 โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนด�าเนิน

การโครงการแก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัยเพื่อคนยากจนที่บุกรุกที่ดิน

สาธารณะร่วมกับจังหวัดปทุมธานี	 มีกลุ่มเป้าหมายการด�าเนิน

โครงการ	จ�านวน	16	ชุมชน	1,084	ครัวเรือน	ผลการด�าเนินงาน

ในปี	2560	มีดังนี้

	 			 � สหกรณ์บ้านมัน่คงไทยมสุลมิสามคัค ีจ�ากดั 

ด�าเนินการก่อสร้างที่อยู่อาศัยแล้วเสร็จ	จ�านวน	100	ครัวเรือน

	 			 � สหกรณ์เคหสถานปทุมธานีโมเดล จ�ากัด 

ด�าเนินงานในพื้นที่	 30	 ไร่	 แบ่งเป็น	 3	 โซน	 รองรับท่ีอยู่อาศัย 

ได้ทัง้สิน้	463	ครวัเรอืน	คาดการณ์ว่าจะก่อสร้างแล้วเสรจ็ภายใน

ปีงบประมาณ	2561
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กลุ่มเป้าหมาย	(16	ชุมชน	1,084	ครัวเรือน)

-	เข้าร่วม	(410)	และกลับภูมิล�าเนา	(46)
	 รวม	456	ครัวเรือน	(ร้อยละ	42.07)
-	รื้อย้ายแล้ว	35	ครัวเรือน	(ร้อยละ	3.23)
-	ยังไม่เข้าร่วม	593	ครัวเรือน	(ร้อยละ	54.70)

พอช.

-		สหกรณ์บ้านมั่นคงไทยมุสลิมสามัคคี	จ�ากัด	100	ครัวเรือน
-		สหกรณ์เคหสถานปทุมธานีโมเดล	จ�ากัด	(พื้นที่	30	ไร่)	
	 รองรับได้ทั้งหมด	463	ครัวเรือน	แบ่งเป็น	3	โซน	(โซน	1	อาคาร
	 สูง	170	ครัวเรือน	,	โซน	2	ปรับปรุงที่ดินเดิม	65	ครัวเรือน
	 โซน	3	อาคารสูง	228	ครัวเรือน)
-	กลุ่มออมทรัพย์เจริญสุข	ม.	6	ออมทรัพย์	29	ครัวเรือน
-	กลับภูมิล�าเนาแล้ว	46	ครัวเรือน

กรมชลประทาน

-	รื้อย้ายแล้ว	35	ครัวเรือน
-	อยู่ระหว่างจัดท�าแผนการ
	 รื้อย้ายที่เหลือ

สหกรณ์จังหวัด

-	จัดตั้งสหกรณ์แล้ว	2	สหกรณ์
-	อยู่ระหว่างจัดตั้งอีก	1	สหกรณ์

การไฟฟ้า / การประปา

-	ไฟฟ้า	:	ประมาณราคาเรยีบร้อย	(สก.ปทมุธานโีมเดล)
-	ประปา	:	อยูร่ะหว่างประมาณราคาการตดิตัง้ระบบ
	 ประปา	(สก.ปทุมธานีโมเดล)

สร้างแล้วเสร็จ	100	ครัวเรือน
รื้อย้าย	94	หลังคาเรือน

รวมสะสม 100 ครัวเรือน

สร้างแล้วเสร็จ	23	ครัวเรือน
รอแผนการรื้อย้ายร่วมกับ

กรมชลประทาน 
รวมสะสม 123 ครัวเรือน

สร้างแล้วเสร็จ	147	ครัวเรือน
รวมสะสม 335 ครัวเรือน

สร้างแล้วเสร็จ	65	ครัวเรือน
รวมสะสม 188 ครัวเรือน

สร้างแล้วเสร็จ	257	ครัวเรือน
รวมสะสม 592 ครัวเรือน

1. สก.ไทยมุสลิม

2. สก.ปทมุธานโีมเดล เฟส 1 อาคาร 1 4. สก.ปทมุธานโีมเดล เฟส 1 อาคาร 2-4

3. สก.ปทุมธานีโมเดล (ศิริภาพ)
5. สก.ปทุมธานีโมเดล 

เฟส2 + กอ.ม.6เจริญสุข

แผนการ
ก่อสร้าง

ส.ค.60               มี.ค.61              เม.ย.61               ก.ย.61               ก.ย.61
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  2.3  การพัฒนาท่ีอยูอ่าศยัอย่างเป็นระบบทัง้เมอืง

 	 สถาบันพัฒนาองค์กรชมุชนด�าเนนิการพฒันาท่ีอยูอ่าศยั	 

มุ่งเน้นให้ชุมชน/เมืองสามารถดูแลจัดการตนเอง	 ในมิติของ

เมืองจัดการตนเอง	จึงได้ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาในหลายมิติ	 

การสร้างระบบการดูแลซึ่งกันและกันของในชุมชน	ส่งเสริมและ

ยกระดับการด�าเนินงานของเครือข่ายองค์กรชุมชนในระดับ

เมืองอย่างเป็นรูปธรรม	 เกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างชุมชน

ในเมือง	 เป็นเครือข่ายองค์กรชุมชนในระดับเมือง	 เชื่อมโยง 

กลุ่มคนจน	 คนท่ีมีปัญหายังไม่เข้าระบบให้เข้าถึงการพัฒนา	 

เกิดกิจกรรมท่ีหลากหลายในเมืองที่มองมิติที่มากกว่าค�าว่าบ้าน	

และเชื่อมโยงท้องถิ่น	ภาคีการพัฒนา	ในการคิดค้น	พัฒนางาน

น�าไปสู่ความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนในเมือง

	 	 การด�าเนินการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้

ขบวนองค์กรชุมชนเมอืงมกีารด�าเนนิกจิกรรรมทีมุ่ง่สูก่ารพัฒนา

คุณภาพชีวิตในหลากมิติ	 เช่น	 การพัฒนาด้านการใช้พลังงาน

ทดแทน	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนา 

ยกระดับอาชีพ	 เพื่อเพิ่มรายได้ของคนในเมืองอย่างเป็นรูป

ธรรม	เป็นต้น รวมทัง้สร้างการมส่ีวนร่วมในการพฒันาและแก้ไข

ปัญหาในเมืองโดยให้ทุกภาคส่วนโดยการร่วมคิด	 ร่วมตัดสินใจ	 

ร่วมปฏิบัติ	 รวมถึงเกิดการเช่ือมโยงภาคีในการพัฒนาและ
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คิดค้นกิจกรรมการพัฒนาเมืองในด้านอื่นๆ	 เพื่อให้เกิดกลไก

การท�างานระดับเมือง/ระดับเครือข่าย	ที่มีการท�างานที่ต่อเนื่อง	

และเป็นการเสริมสร้างศกัยภาพในการบรหิารจดัการของชมุชน 

ในระดับเมือง	โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นชุมชน/เครือข่ายในเมือง	

กลุ่มคนจนที่เข้าไม่ถึงการพัฒนา	ผู้เดือดร้อนในเมือง	

	 	 ปัจจุบนัมกีารกลัน่กรองโครงการในระดบัเมอืงแล้ว	61	

โครงการ		สามารถแยกประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตจาก	61	

โครงการจากทั่วประเทศได้	6	ประเด็นดังนี้	

	 	 	 	 1.	การจดัการท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อมและ 

	 	 	 	 	 วัฒนธรรม

	 	 	 	 2.	การจัดการดิน	น�้า	ป่า	

	 	 	 	 3.	การส่งเสรมิการประกอบอาชพี	สร้างอาชีพชุมชน		

	 	 	 	 4.	การจัดการขยะ	และการสร้างมูลค่าจากขยะ

	 	 	 	 5.	การจัดการน�้าและสารพิษที่มากับน�้า

	 	 	 	 6.	การสร้างเครือข่าย	เด็ก	เยาวชน	และผู้สูงอายุ

  รูปธรรมตวัอย่างการด�าเนนิโครงการ “โครงการพฒันา

คุณภาพชีวิตชุมชนเครือข่ายเมืองนครอุดรธาน”ี 

	 	 เครือข่ายเมืองอุดรธานีประกอบไปด้วย	 12	 ชุมชน	

5	 เมือง	 ที่เป็นสมาชิกของโครงการบ้านมั่นคงและด�าเนินการ

พัฒนาด้านที่อยู ่อาศัยตลอดระยะเวลาที่มา	 ปัจจุบันสมาชิก

บ้านมั่นคงเมืองอุดรธานีรวมตัวกันด�าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่าง 

หลากหลาย	หนึ่งในนั้น	คือ	ระดมทุนจัดตั้งกองทุนเมืองอุดรธานี	

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างทุนภายในเครือข่ายเมือง	 เพื่อ

ใช้จัดสวัสดิการในชุมชน	 ซึ่งการระดมทุนดังกล่าวมิได้ท�าให้ทุน

ในกองทุนงอกเงยเพิ่มข้ึน	 ประกอบกับสมาชิกในชุมชนต้องการ

ที่จะมีอาชีพเสริม	 และหารายได้เพิ่ม	 ทางชุมชนจึงได้จัดเวที

วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการประกอบอาชีพและสร้าง 

รายได้ในชุมชนขึ้น	 ผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าว	 มีข้อสรุป	 คือ	

การรวมกลุ่มกัน	 ท�าบริษัทซักรีดเสื้อผ้าและเคร่ืองนอน	 ให้กับ

โรงแรมในจังหวัดอุดรธานี	 ด้วยเหตุผลน้ีจึงท�าให้เกิดโครงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเครือข่ายเมืองนครอุดรธานีขึ้น	 โดย

แบ่งกลไกการขบัเคลือ่นงานออกเป็น	5	ฝ่ายซึง่ได้แก่	ฝ่ายบรหิาร	

ฝ่ายการตลาด	ฝ่ายการเงินและบัญชี	ฝ่ายควบคุมการผลิต	และ

ฝ่ายการผลิต	 กรรมการท้ัง	 5	 ฝ่ายท่ีกล่าวมาจะมาจากสัดส่วน

ของสมาชิกในชุมชนทั้ง	12	ชุมชน	ส่วนฝ่ายการผลิตจะกระจาย

อยู่ในชุมชน	ปัจจุบันมีชุมชนที่ประสงค์เข้าร่วม	5	ชุมชน	ได้แก่	

ชุมชนเก่าจาน	 ทุ่งสว่าง	 พาสุข	 โพธ์ิทอง	 และหนองเตาเหล็ก	 

2	โดยกลุม่เป้าหมายท่ีจะมารบับรกิารได้แก่	กลุม่นกัศึกษา	หอพกั	

/โรงแรม/บ้านเช่า/โรงพยาบาล	กลุม่วยัท�างาน	เช่น	พนกังานห้าง	

เซลแมน	เป็นต้น	และปัจจบุนัชมุชนได้ด�าเนนิการสร้างเครอืข่าย

กับกลุ่มหอพัก	/โรงแรม/บ้านเช่าไว้แล้ว	18	แห่ง	เช่น	พาราไดซ์

โฮเต็ล	ประจักตราดีไซน์	โรงแรมเจริญโฮเต็ล	เป็นต้น	

นอกจากนี้เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ	 และเตรียมพร้อมเพื่อการให้

บริการทางเครือข่ายจึงมีการข้อความร่วมมือ	 ไปทางเทศบาล

นครอุดรธานีในการจัดหาวิทยากรเพื่อมาฝึกอบรมทักษะในการ

ซัก	 รีด	 และการถนอมผ้า	 ให้กับ	 สมาชิกผู้ในชุมชนที่จะเข้ามา

ท�าหน้าที่เป็นฝ่ายผลิตอีกด้วย	

  2.4 การส่งเสริมการจัดท�าแผนพัฒนาที่อยู่

อาศัยระดับจังหวัด    

  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนขับเคล่ือนการพัฒนาที่อยู่

อาศัยและผลักดนัให้คนทกุกลุ่มในจงัหวดัเข้ามามส่ีวนร่วมในการ

วางแผนแก้ไขปัญหาเรือ่งทีอ่ยูอ่าศยัและเรือ่งอืน่ๆ	ในระดบัเมอืง/

จังหวัด	 โดยก�าหนดเป้าหมายในการส่งเสริมการจัดท�าแผนการ

พัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัดใน	5	ภาคๆ	ละ	2	จังหวัด	 รวม	

10	 จังหวัด	 ผ่านกระบวนการสร้างความรู้เรื่องหลักคิด	 ความ

ส�าคัญ/จ�าเป็นในการจัดท�าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด	 

การวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ที่อยู่อาศัยและที่ดินท�ากิน

ในระดับจังหวัดสู่การก�าหนดวิสัยทัศน์	 และจัดท�าเป็นแผนการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด	 	 ส่งผลให้เกิดการบูรณาการจัด

ท�าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ

ขบวนชุมชน	 อาทิ	 หน่วยงานต่างๆ	 ของกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด	 เช่น	 พมจ.	

ส�านักงานจังหวัด	 การเคหะ	 ธนารักษ์พ้ืนที่	 สปก.	 สถาบันการ

ศึกษา	ท้องที่	ท้องถิ่น	พอช.	ภาคประชาสังคม	และขบวนชุมชน

ประเด็นงานต่างๆ	เช่น	ที่ดิน	ที่อยู่อาศัย	สวัสดิการ	สภาองค์กร

ชมุชน	เป็นต้น		รวมทัง้เกดิการจดัตัง้คณะกรรมการร่วมขบัเคลือ่น

แผนการพัฒนาทีอ่ยูอ่าศยั	และเกดิการประสานแผนการท�างาน/

การขับเคลื่อนงานร่วมกัน

  2.5 การสนบัสนุนการพฒันากลไกการท�างาน

และพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี  

  จากการด�าเนนิงานเพือ่สนบัสนนุการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยั

ที่ผ่านมาของสถาบันฯ	พบว่า	สหกรณ์ที่ใช้สินเชื่อที่อยู่อาศัยของ

สถาบนัฯ	ภายใต้โครงการบ้านม่ันคง	จ�านวน	82	แห่ง	จากจ�านวน 

สหกรณ์	369	สหกรณ์	 ไม่สามารถปิดบัญชีได้	 	 เนื่องจากความ 

ไม่เข้าใจระบบ	และไม่มแีนวปฏิบตัทิีเ่ป็นหลักเกณฑ์ร่วมในสหกรณ์

บ้านมั่นคงระหว่างสหกรณ์	 กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์	 การไม่มีความรู้เรื่องระบบการจัดเก็บเอกสาร	

และมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์	ส่งผลให้สหกรณ์บางแห่งถูกยกเลิก

สหกรณ์	อันเนื่องมาจากการปิดบัญชีไม่ได้			
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	 	 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	

จึงร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์	 และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สนับสนุนการพัฒนากลไกการท�างานและพัฒนาศักยภาพด้าน

บริหารจัดการองค์กรที่ดีแก่ส�านักงานภาคและขบวนองค์กร

ชุมชนในโครงการบ้านมั่นคง	5	ภาคและเครือข่ายสลัม	4	ภาค	

โดยสนับสนุนการพัฒนาเช่ือมโยงสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์

เคหสถานเพื่อการจัดการตนเอง	 สร้างความเข้าใจแนวทางการ 

พัฒนา	 และเชื่อมโยงชุมนุมสหกรณ์	 อันจะก่อให้เกิดกลไกการ

ท�างานร่วมกันระหว่างเครือข่ายสหกรณ์บ้านมั่นคง	 ชุมชน

สหกรณ์	พอช.	กรมส่งเสริมสหกรณ์	และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	

เกิดการพัฒนาคู่มือ	 รูปแบบของสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้าน

มัน่คง	แนวทางการจดัตัง้	ข้อบงัคบั	และระเบยีบ	ทีเ่ป็นมาตรฐาน

กลางของสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง	 ระบบบัญชีท่ีเป็น

มาตรฐานเดียวกัน	 เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากกรมส่งเสริม

สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 ตลอดจนสร้างระบบการ

ติดตามหนุนเสริมการท�างาน	 แก้ไขปัญหาการด�าเนินงานของ

สหกรณ์ให้สามารถด�าเนนิการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	และผลกัดนั 

การแก้ไขปัญหาข้อติดขัดในระดับนโยบาย		

	 	 เครอืข่ายองค์กรชุมชนบ้านมัน่คง	ร่วมกบักรมส่งเสริมสหกรณ์	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	และ	พอช.	จดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร

เทคนคิการปิดบญัชสีหกรณ์บ้านมัน่คงอย่างมปีระสทิธภิาพ	เมือ่วนัที	่26	สงิหาคม	2560		เพือ่พฒันาองค์ความรู	้เทคนคิ	ทกัษะ	 

วิธีการในการด�าเนินการปิดบัญชีสหกรณ์ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับพี่เลี้ยงระดับภาค	5	ภาค	เครือข่ายสลัม	4	ภาค	และ 

เครือข่ายที่ขับเคลื่อนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองในกรุงเทพมหานคร	จ�านวน	40	คน	เพื่อเป็นก�าลังหลักในการหนุน

เสริมการปิดบัญชีสหกรณ์บ้านมั่นคงในระดับภาค	 และเป็นการสร้างมาตรฐานยกระดับระบบบัญชีสหกรณ์ให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน		

	 	 เนื่องจากปัจจุบันมีสหกรณ์ที่ด�าเนินการภายใต้โครงการบ้านมั่นคง	 จ�านวน	 369	 สหกรณ์ที่ใช้สินเชื่อเพื่อพัฒนาท่ีอยู่

อาศัยจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 โดยมีจ�านวนหน่ึงที่ไม่สามารถปิดบัญชีสหกรณ์ได	้ และต้องยกเลิกสหกรณ	์ ซึ่งพบว่า

สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการปิดบัญชีสหกรณ์ไม่ได้	 เนื่องจากรายละเอียดในการด�าเนินการปิดบัญชีสหกรณ์ฯ	 ยังมีเง่ือนไขท่ี

ต้องปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติม	 ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวเกิดจากความไม่เข้าใจระบบ	 และไม่มีแนวปฎิบัติที่เป็นหลักเกณฑ์ร่วม 

ในสหกรณ์บ้านมั่นคงระหว่าง	พอช.	สหกรณ์บ้านมั่นคง	กรมส่งเสริมสหกรณ์	และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	รวมทั้งปัญหาการ

เปลี่ยนคนท�างาน	 ท�าให้งานไม่ต่อเน่ือง	 คนท�างานไม่มีความรู้เรื่องการจัดระบบเอกสาร	 จึงต้องมีการจัดอบรมดังกล่าวขึ้น	 

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับสหกรณ์บ้านมั่นคงทั่วประเทศให้สามารถด�าเนินกิจการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุดตามเจตนารมย์ของผู้ก่อตั้งสหกรณ์	

	 	 ในการจัดอบรมดังกล่าว	 ได้รับความร่วมมือด้านวิทยากรจากกรมส่งเสริมสหกรณ	์ กรมตรวจสหกรณ์ในการให้ความรู ้

เรื่องการเตรียมความพร้อมในการตรวจบัญชี	 เพื่อให้เข้าใจเทคนิค	 วิธีการและทักษะในการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับ 

การสอบบญัชสีหกรณ์	เทคนคิการบนัทกึบญัชสีหกรณ์บ้านมัน่คง	และการฝึกปฏบิตัผ่ิานกรณศีกึษา	เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมมคีวามรู้ 

และเข้าใจในสภาพปัญหาข้อบกพร่องที่ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการปิดบัญชีได้	 เป็นการสร้างให้พ่ีเลี้ยงสหกรณ์มีเทคนิค	 

ทักษะ	วิธีการ	และเป็นเครื่องมือให้สามารถน�ากลับไปหนุนเสริมการปิดบัญชีสหกรณ์อื่นๆ	ในระดับภาคได้	

ที่มา  ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา : เรวดี อุลิต ส�านักงานบ้านมั่นคง รายงาน

เครือข่าย บมค. จับมือ พอช. และภาคี สร้าง 40 พี่เลี้ยงแก้ปัญหาปิดบัญชีสหกรณ์
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3. โครงการบ้านพอเพียงชนบท   
	 มเีป้าหมายเพือ่ให้ครวัเรอืนยากจนทีม่ปัีญหาความเดอืดร้อน 

ด้านที่อยู่อาศัยในชุมชนได้มีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น	มีความมั่นคง	โดย

ชมุชนท้องถิน่เป็นแกนหลกัในการด�าเนนิการ	สนบัสนนุให้ชุมชน

ได้ดูแลและช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยที่เป็นผู้ยากจนในการซ่อมแซม	

ปรับปรุง	ต่อเติมบ้าน	หรือการสร้างใหม่แทนบ้านเดิมที่มีสภาพ

ทรุดโทรมที่อาจเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยได้			

รวมถึงพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง	 สามารถวางแผน

จัดการที่อยู่อาศัยร่วมกันในระดับพ้ืนที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		

และเชื่อมโยงกับงานพัฒนาด้านต่างๆ	 ในต�าบล	 ซึ่งมีเป้าหมาย

ด�าเนนิการ	352,000	ครวัเรอืน		5,300	ต�าบล	ในระยะเวลา	15	ปี	 

(พ.ศ.	 2559	 -	 2574)	 ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย

ระยะ	20	ปี	(พ.ศ.	2560	-	2579)	และในปี	2560	มีเป้าหมาย

ด�าเนนิการ	9,000	ครวัเรอืน	150	ต�าบลครอบคลมุพืน้ท่ีท้ัง	5	ภาค

   
กระบวนการด�าเนินงานโครงการบ้านพอเพียงชนบท

เชือ่มโยงสูน่โยบาย
จงัหวัด/กลุม่จังหวดั

ประสานเชือ่มโยง
หน่วยงานภาคี

บูรณาการกองทุน/งบประมาณ

โครงการ

บ้านพอเพียง

สร้างบ้าน สร้างความสุข
“สร้างความมั่นคง คุณภาพชีวิต 
อย่างมีศักดิ์ศรี มียุทธศาสตร์”

ให้คนจนทั่วประเทศโดยใช้บ้านพอเพียง
ไม่ใช่เชิงสงเคราะห์

ส�ารวจข้อมลูทัง้ต�าบล/จังหวดั

คณะท�างานร่วมจังหวดั/ต�าบล

เวทจัีงหวดั/ต�าบล

ประชาคมจดัท�าแผน/ผงั	พัฒนาต�าบลทุกมติิ

พืน้ที่
� ทกุขบวน	ทกุประเดน็
� มข้ีอมูลผูเ้ดอืดร้อนทัง้ต�าบล
� มแีผนยทุธศาสตร์แก้ไข	
	 ปัญหาทีอ่ยูอ่าศัย

�	ต่อยอดจากประสบการณ์เดิม
�	ประกอบส่วนโครงสร้างทางสงัคมทกุขบวน
�	สร้างการเปลี่ยนแปลงนโยบายสู่แนวคิด	 	
	 ชมุชนท้องถิน่จดัการตนเอง	สขุภาวะชมุชน
	 ท้องถิ่น
�	เกิดการยอมรับจากทุกฝ่ายและเข้ามาเป็น	
	 หุ้นส่วนร่วมกัน
�	เกิดการแก้ไขกฎหมายเรื่องที่ดิน

กลุม่เป้าหมาย
� ยากจน/รายได้น้อย
� ครอบครัวขยาย
� หนีส้นิ	จ�านองบ้าน
� ผู้ด้อยโอกาส
� คนไร้สิทธิ์
� ถูกไล่รื้อ
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กระบวนการ

เวทีท�าความ
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คณะกรรมการ
ทีอ่ยูอ่าศยัผูม้รีายได้น้อย

จงัหวัด

หลกัคดิ

เวทกีลัน่กรอง
จงัหวัด

เวทภีาค เวทีระดับชาติ
17 พ.ย. 59
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ภาคีร่วม คณะอนุกรรมการภาค
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 กระบวนการท�างานมุ่งเน้นให้ชุมชนเป็นแกนหลักในการ

แก้ไขปัญหาร่วมกัน	 โดยการเชื่อมโยงเครือข่าย	 กลุ่ม/องค์กร

ชุมชนในต�าบลท่ีมีทุนการพัฒนาด้านต่างๆ	 เช่น	 สภาองค์กร

ชุมชน	เครือข่ายทีด่ินชนบท	กองทุนสวัสดกิารชุมชน	องค์กรการ

เงินชุมชน	ฯลฯ	กับกลุ่มผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในการจัดการ

ปัญหาร่วมกัน	 รวมทั้งประสานเช่ือมโยงให้เกิดความร่วมมือ 

ระหว่างชมุชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	ส่วนราชการ	หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาท่ีดินและท่ีอยู่อาศัย	 เพื่อร่วมกัน 

ท�างานและสนบัสนนุการแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน	

เน้นการก่อสร้างที่อยู่อาศัย	 โดยมีช่างในท้องถิ่นหรือช่างและ

แรงงานในชุมชนร่วมกันด�าเนินการ	

 การด�าเนนิงานโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2560 

	 จากการด�าเนนิโครงการบ้านพอเพยีงชนบททีผ่่านมา		ซึง่มี

เป้าหมาย	9,000	ครัวเรือน		สามารถก่อสร้าง	ปรับปรุง	ซ่อมแซม

ที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ	 ครอบคลุมพื้นที่	 74	

จังหวัด	747	ต�าบล	10,369	ครัวเรือน	คิดเป็นร้อยละ	115.21	

ของเป้าหมาย	ส่งผลให้ครวัเรือนยากจนทีม่ปัีญหาความเดอืดร้อน

ด้านที่อยู่อาศัยในชุมชนได้มีท่ีอยู่อาศัยท่ีม่ันคง	 มีคุณภาพชีวิต 

ในการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น	 ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาวะของผู้อยู่อาศัยที่

เป็นครวัเรอืนยากจน	 โดยเกิดการส�ารวจข้อมูลที่น�าไปสู่การวาง

เป้าหมายการท�างานในการพัฒนา	 ที่อยู่อาศัยและการพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่น	เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในระยะ	3-5	ปี	ภายใต้ 

หลักคิดออกแบบ	 “เพื่อคนส่วนรวมและคนส่วนมาก	 และไม่ท้ิง

ใครไว้ข้างหลัง”	โดยใช้ข้อมลูจากการส�ารวจผูเ้ดอืดร้อนทัง้ต�าบล

และให้คนทัง้ต�าบลเป็นเจ้าของในการแก้ไขปัญหา	รวมถงึพฒันา

สู่ความยั่งยืนด้วยการสร้างทุนของชุมชน/ต�าบล	 ผ่านกองทุน

หมุนเวียน	นอกจากนี้	ในการด�าเนินโครงการดังกล่าวยังได้สร้าง

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	 เกิดการเชื่อมโยงขบวนการอย่าง

กว้างขวางทั้งผู้เดือดร้อน	ท้องที่	ท้องถิ่น	หน่วยงาน	กลุ่มองค์กร	

ภาคเอกชนร่วมหนุนเสริมการท�างาน	 จากการใช้งบประมาณ 

ที่สนับสนุนสูงสุดเฉลี่ยครัวเรือนละ	 18,000	 บาทเป็นเครื่องมือ	

พบว่า	มีการสมทบงบประมาณ	ทรัพยากรและแรงงานจากภาค

ประชาชน	 รัฐ	 และเอกชนในพ้ืนที่จากทั่วประเทศ	 อีกทั้ง	 จาก

การด�าเนินโครงการดังกล่าวนับเป็นการสร้างกระบวนการ	สร้าง

ระบบ	 ประสานและเชื่อมโยงสู่นโยบายระดับจังหวัดและระดับ

ประเทศต่อไป			

ตาราง สรุปผลการด�าเนินการโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2560

ภาค
พื้นที่รับการสนับสนุน งบประมาณสนับสนุน 

(บาท)
ซ่อมสร้างแล้วเสร็จ 

(ครัวเรือน)
ร้อยละ

โครงการ จังหวัด ต�าบล ครัวเรือน

  เหนือ 278 15 275 2,061 36,369,068.00 1,935 93.89

  ตะวันออกเฉียงเหนือ 174 19 172 2,070 35,357,912.00 2,066 99.80

  ใต้ 67 14 65 2,077 36,120,000.00 1,933 93.07

  กลางและตะวันตก 180 16 178 2,161 36,370,000.00 2,161 100.00

  กรุงเทพปริมณฑลและตะวันออก 59 10 57 2,000 36,370,000.00 1,717 85.85

รวม 758 74 747 10,369 180,586,980.00 9,812 94.63
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 บ้านพอเพยีงจงัหวดัราชบุรี	เริม่ด�าเนินการเมือ่วนัที	่1	พฤศจกิายน	 

2559	ได้รับการสนบัสนนุจาก	พอช.	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ช่วยเหลือ 

ผู้ยากจน	 ด้อยโอกาส	 ผู้พิการ	 ผู้สูงอายุ	 ท่ีประสบปัญหาเรื่อง 

ทีอ่ยูอ่าศยั	โดยขบวนองค์กรชมุชนจงัหวดัราชบรุเีป็นผูร้บัผดิชอบ	

 กระบวนการแก้ไขปัญหาผู้เดือดร้อนจังหวัดราชบุรี   

	 ขบวนองค์กรชมุชนจงัหวดัราชบรุดี�าเนนิการส�ารวจผู้เดอืด

ร้อนในจังหวัดเบื้องต้น	พบผู้เดือดร้อน	จ�านวน	255	ครัวเรือน	

และจัดล�าดับความเดือนร้อนที่ต้องช่วยเหลือเร่งด่วน	 จ�านวน	

191	ครัวเรือน	ในพื้นที่	14	ต�าบล	ส่วนผู้เดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับ

การช่วยเหลือจะมีการเร่งส�ารวจและด�าเนินการซ่อมสร้างต่อไป		

	 การด�าเนนิการตามโครงการบ้านพอเพยีงชนบทได้รบัความ

ร่วมมือจากหลายภาคส่วน	เช่น	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	วัด	

ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 ส่วนราชการ	 และประชาชน	 ท�าให้เกิดการ

ด�าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 ซ่ึงส่งเสริมให้เกิดการมี

ส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์	 ตามแนวทาง	 “ชุมชนท้องถิ่นจัดการ

ตนเอง”	โดยมีหลักในการด�าเนินการ	ดังนี้

	 1.	 ใช้กระบวนการท�างานทีช่มุชนเป็นแกนหลักในการร่วม

กนัแก้ไขปัญหา	โดยการเชือ่มโยงเครอืข่าย	กลุม่/องค์กรชมุชนใน

ต�าบล	หรือองค์กรชุมชนต�าบลที่มีทุนด้านการพัฒนาต่างๆ	เช่น	

สภาองค์กรชุมชน	เครือข่ายที่ดินชนบท	กองทุนสวัสดิการชุมชน	

องค์กรการเงนิชมุชน	ฯลฯ	กบักลุม่ผูเ้ดอืดร้อนด้านทีอ่ยูอ่าศยัใน

การจัดการปัญหาร่วมกัน	

	 2.	 สร้างความเข้าใจแก่ชุมชน	เพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วมใน

การด�าเนนิงานมากทีส่ดุ	 ตัง้แต่การร่วมก�าหนดหลกัเกณฑ์ผูเ้ดอืดร้อน	

การส�ารวจข้อมูลผู้เดือดร้อนท้ังต�าบล	 การพิจารณากล่ันกรอง	 

จดัท�าแผนงานโครงการ	การร่วมกนัซ่อมแซม	ก่อสร้างทีอ่ยูอ่าศยั	

	 3.	 ประสานเชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชน	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ส่วนราชการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัย	 เพื่อร่วมกันท�างานและ

สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	 เน้น

การก่อสร้างทีอ่ยูอ่าศยัโดยมช่ีางในท้องถ่ิน	หรอืช่างและแรงงาน

ในชุมชนร่วมกันด�าเนินการ	

 ผลลัพธ์ของโครงการบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดราชบุรี 

	 �	 เกิดกระบวนการในชมุชนดแูลและช่วยเหลอืผู้อยูอ่าศยั

ทีเ่ป็นผูย้ากจน	ในการด�าเนนิการซ่อมแซม	ปรบัปรงุ	ต่อเตมิบ้าน	

หรือการสร้างใหม่แทนบ้านเดมิทีม่สีภาพทรดุโทรม	ทีอ่าจเป็นภัย

ต่อชวีติและทรพัย์สนิของผูอ้ยูอ่าศยั	และกระบวนการเสรมิหนนุ

พัฒนาศักยภาพในเรื่องการบริหารโครงการกับพื้นที่เป้าหมาย	

และกลุ่มผู้รับประโยชน์	และคณะท�างานในการบริหารจัดการ

	 �	 ครัวเรือนยากจนที่มีปัญหาความเดือดร้อนด้านท่ีดิน

และที่อยู่อาศัยในจังหวัดราชบุรีจ�านวน	235	ครัวเรือนจาก	14	

รูปธรรมความส�าเร็จโครงการ

บ้านพอเพียงชนบท : จังหวัดราชบุรี
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ต�าบลได้รับการแก้ไขท่ีอยู่อาศัยดีข้ึน	 มีความมั่นคง	 โดยชุมชน

ท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการด�าเนินการ	การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

มากขึ้น	ระหว่างผู้เดือดร้อนในการช่วยเหลือกัน	ใช้แรงงานเสริม

แรงกัน	“เอาแรงกัน”	สร้างบ้านพอเพียงอย่างมีส่วนร่วม

	 �	 เกิดระบบกองทนุแก้ไขปัญหาทีอ่ยูอ่าศยัของชมุชนและ

ช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยที่เป็นผู้ยากจน	 ในการด�าเนินการซ่อมแซม	

ปรับปรุง	ต่อเติมบ้าน	หรือการสร้างใหม่แทนบ้านเดิมที่มีสภาพ

ทรุดโทรม	ที่อาจเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยได้

	 �	 ใช้งานสภาองค์กรชุมชน	 ขับเคลื่อนการพัฒนาสู่งาน

ประเด็นอื่นๆ	ได้แก่	กองทุนสวัสดิการชุมชน	กองทุนที่อยู่อาศัย	

บูรณาการการท�างาน	“กองบุญ”	ในการสมทบช่วยเหลือให้เกิด

ความมั่นคง	ฯลฯ

 จากนโยบายแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล โดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมัน่คงของมนษุย์ โดยสถาบนัพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ด�าเนินโครงการ “บ้านพอเพียงชนบท” มีเป้าหมาย 

ซ่อมสร้างบ้านเรือนประชาชนในชนบทท่ีมีฐานะยากจนและมีความเดือดร้อนทั่วประเทศ โดยให้ชุมชนและหน่วยงาน 

ในท้องถิ่นเป็นแกนหลัก  

 เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 

2560 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว  

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการพฒันา 

สังคมและความม่ันคงของมนุษย์  

และคณะ ได้เดนิทางมามอบบ้าน 

พอเพยีงให้แก่ประชาชนทีม่ฐีานะ 

ยากจนและมีความเดือดร้อนในจังหวัดราชบุรี ณ ต�าบลห้วยไผ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีตัวแทนหน่วยงานต่างๆ  

เข้าร่วม เช่น นายสมชาต ิภาระสวุรรณ รกัษาการ ผูอ้�านวยการสถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน ผู้แทนกองพลพฒันาที ่1 ส�านกังาน

การเคหะชุมชนราชบรุ ีขบวนองค์กรชมุชนจงัหวดัราชบรุ ีฯลฯ โดยมนีายชยัวฒัน์ ชืน่โกสมุ ผูว่้าราชการจงัหวดัราชบรุ ีให้การ

ต้อนรับ และมีชาวบ้านจากต�าบลต่างๆ เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน

มอบบ้านพอเพียงให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนใน จ.ราชบุรี 191 หลัง

   

   

ก่อนด�าเนินการ

ด�าเนินการ

แล้วเสร็จ

 จังหวัดราชบุรีด�าเนินโครงการบ้านพอเพียงชนบท 

ใน 14 ต�าบล มีผู้รับประโยชน์จ�านวน 191 หลังคาเรือน  

ขณะนี้ซ่อมสร้างแล้วเสร็จ 178 หลังคาเรือน ส่วนที่เหลือ 

อีก 13 หลังคาเรือน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน 

พฤษภาคมนี้ โครงการบ้านพอเพียงชนบทก่อให้เกิดความ 

ร่วมมอืจากหลายภาคส่วน เช่น สถาบนัพัฒนาองค์กรชุมชน  

(องค์การมหาชน) กองพลพัฒนาที่ 1 การเคหะชุมชน 

ราชบุรี ท้องถิ่นแต่ละต�าบล บริษัทเอกชน หน่วยงาน  

CSR ในพื้นที่ ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี และมี 

แผนในการด�าเนนิโครงการนีอ้ย่างต่อเนือ่ง โดยในปี 2561  

จะบรรจุเป็นแผนการด�าเนินงานของจังหวัดราชบุรีอีก  

จ�านวน 520 หลังคาเรือน ซึ่งเมื่อซ่อมแซมบ้านแล้วเสร็จ  

ก็จะพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆ ของประชาชนต่อไป

 ที่มา ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา : 

งานสื่อสารองค์กร พอช. รายงาน / ปรีชา สุตะรัตน์ ภาพ
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4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ ่มคนไร้บ้าน  
(พ.ศ. 2559 – 2560) เป็นโครงการทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบ 

จากคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี	 8	 มีนาคม	 2559	 ภายใต้แนวคิด  

“ฟ้ืนฟศูกัยภาพบคุคลและสร้างชมุชนคนไร้บ้าน” โดยเป็นการ 

สร้างและพัฒนาศูนย์คนไร้บ้าน	 สนับสนุนให้คนไร้บ้านสามารถ 

ด�าเนินกิจกรรมฟื้นฟูศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกัน	 

โดยมีพื้นที่เป้าหมายในการสนับสนุนการพัฒนาและสร้างศูนย ์

คนไร้บ้าน	 3	 ศูนย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 จังหวัดเชียงใหม	่ 

และจังหวัดขอนแก่น		กลุ่มเป้าหมาย	698	ครัวเรือน

	 แนวทางการด�าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่ม

คนไร้บ้าน

	 1)	 สนบัสนนุการพฒันาคณุภาพชวีติในรปูแบบการพฒันา

ทีด่�าเนนิการโดยคนไร้บ้าน	หรอืคนไร้บ้านด�าเนนิการร่วมกบัภาคี

พัฒนา	ซึ่งหน่วยงานภาครัฐมีบทบาทการสนับสนุนในด้านต่างๆ	

เช่น	มาตรการต่าง	ๆ 	ทรพัยากร	งบประมาณ	เป็นต้น	เพือ่ให้กลุม่

คนไร้บ้านและภาคประชาสังคมด�าเนินงานพัฒนาได้มากขึ้น

	 2)	 พฒันารปูธรรมการพฒันาแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน	ในมติิ

ต่างๆ	เช่น	ด้านที่อยู่อาศัย	การพัฒนาอาชีพ	สังคม		สิ่งแวดล้อม	

เป็นต้น	 เพื่อ“ฟื้นฟูศักยภาพบุคคลและสร้างชุมชนคนไร้บ้าน”	

ช่วยเหลือให้คนไร้บ้านกลับคืนสู่สังคม	 เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

และสังคม	 รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายคนไร้บ้าน

ในการด�าเนนิงานและมคีวามเข้มแขง็	สร้างและพฒันา	“ศนูย์คน

ไร้บ้าน”	ที่ด�าเนินการโดยเครือข่ายคนไร้บ้าน	ให้มีการด�ารงชีวิต

ประจ�าวนัดขีึน้	และมกีารด�าเนนิกจิกรรมการฟ้ืนฟศูกัยภาพความ

สามารถ	การพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ	ทั้งกลุ่มคนไร้บ้าน

ที่อยู่ในที่สาธารณะ	และศูนย์พักคนไร้บ้าน	รวมถึงกระบวนการ

ท�างานร่วมกนัของคนไร้บ้านและเครอืข่ายคนไร้บ้าน	ในการช่วย

เหลือดูแลและสร้างความเป็นครอบครัว/ชุมชนของคนไร้บ้าน	 

สูก่ารสร้างและพฒันากตกิาการอยูร่่วมกนั	ตลอดจนเป็นรปูธรรม

น�าร่องของคนไร้บ้านให้มีท่ีอยู่อาศัยถาวรร่วมกับชุมชนอื่นๆ	 

มีระบบการเงินเพื่อที่อยู ่อาศัยคนไร้บ้านที่เหมาะสมและม ี

ส่วนร่วมจากคนไร้บ้านและเครือข่ายคนไร้บ้าน	การพัฒนาสร้าง

อาชพีรายได้ส�าหรบัคนไร้บ้านในรปูแบบของ	Social	Enterprise	

ธุรกิจเพื่อสังคมของเครือข่ายคนไร้บ้าน	

 การด�าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคน

ไร้บ้าน ในปี 2560 

	 1.	สนบัสนนุงบประมาณและการออกแบบปรบัปรงุอาคาร

ศูนย์พักคนไร้บ้านสุวิทย์	วัดหนู	ซึ่งมีสภาพทรุดโทรมและการอยู่

อาศัย	แออัด	ไม่เป็นระเบียบ	โดยใช้หลักการออกแบบที่เน้นการ

ใช้พลังงานสะอาด	มีสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ	ตอบสนอง

   
ศูนย์พักคนไร้บ้านสุวิทย์ วัดหนู หลังการปรับปรุง
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ภาพจ�าลองศูนย์คนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่

ต่อความต้องการใช้สอยพื้นที่ในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	 ของ

คนไร้บ้าน	 ซึ่งภายหลังจากการปรับปรุงตัวอาคารท�าให้เกิดการ

รองรับสมาชิกเพ่ิมมากขึ้นและเกิดสุขภาวะการอยู่อาศัยสภาพ

แวดล้อมทีด่ขีึน้	การอยูอ่าศยัเป็นสัดส่วน	และมกีารพัฒนาระบบ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปิดโอกาสให้คนกลุ่มที่ไม่เข้ามาร่วม

กจิกรรมหรือเข้ามาพฒันาด้านอาชพี	สามารถรบัรูข่้าวสารในการ

ประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงานและคนไร้บ้าน	ท�าให้คนไร้บ้านเกิด

ความเชื่อใจที่จะมาอยู่ร่วมกันและพัฒนาตนเองให้อยู่ในสังคม 

ต่อไป

	 2.	 การบูรณาการท�างานร่วมกันระหว่างกลุ ่มองค์กร/

หน่วยงานในพื้นท่ี	 เพื่อจัดสร้างศูนย์พักคนไร้บ้านที่จังหวัด

เชยีงใหม่และจงัหวดัขอนแก่น		เปิดโอกาสคนไร้บ้านได้ร่วมเสนอ

ความต้องการและออกแบบอาคารและรปูแบบการอยูอ่าศัยของ

ตนเอง	ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในการอยู่ร่วมกันและกลับเข้าสู่

สังคมต่อไป

	 	 � ศูนย์คนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่	 มีการบูรณาการ

ท�างานร่วมกบัส�านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

จังหวัดเชียงใหม่	 ศูนย์คุ ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม	่

เทศบาลนครเชียงใหม่	 ส�านักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

เชียงใหม่	 สมาคมคนไร้บ้าน	 และมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย	 โดย

ใช้กลไกคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินและท่ีอยู่อาศัยระดับ

จงัหวดัทีม่ผีูว่้าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่เป็นประธานคณะท�างาน

ในการขับเคลื่อนงาน	 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคาร

ศูนย์พัก	

	 	 �	 ศูนย์คนไร้บ้านจังหวัดขอนแก่น	 มีการบูรณาการ

ท�างานร่วมกับหน่วยงานพัฒนาในพื้นที่	 เครือข่ายคนไร้บ้าน	 

เครือข่ายภาคเอกชน	 และหน่วยงานรัฐ	 และได้ด�าเนินการ 

จัดซื้อที่ดิน	 เพื่อสร้างศูนย์คนไร้บ้าน	 และด�าเนินการก่อสร้าง 

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	
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	 3.	 การสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเสริมศักยภาพและ

ระบบการด�าเนินงานของเครือข่ายคนไร้บ้าน โดยเฉพาะการ

หนุนเสริมกระบวนการพัฒนาศักยภาพคนท�างาน	 ด้านงานช่าง

จากการฝึกประสบการณ์จรงิจากการร่วมก่อสร้างทีอ่ยูอ่าศัยของ

ตนเองในการก่อสร้างศนูย์คนไร้บ้านบางกอกน้อย	(สวุทิย์	วดัหน)ู	

และสร้างอาชีพให้กับคนไร้บ้าน	พร้อมท้ังฝึกอบรมการบริหาร

งานก่อสร้างให้กับคนไร้บ้าน	 ในการด�าเนินการทางธุรกิจด้าน

การหารายได้		ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดคนไร้บ้าน		เพื่อเป็นการพัฒนา

ฝีมือคนท�างานก่อสร้าง	 นอกจากน้ียังส่งเสริมให้คนไร้บ้านปลูก

ผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย	และเพิ่มรายได้

 

5. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว  

 กรณีไฟไหม้ ไล่รื้อ   
	 ปัญหาไฟไหม้ไล่รื้อที่อยู ่อาศัย	 รวมถึงปัญหาจากการ

ประสบภัยพิบัติต่างๆ	เป็นภาวะฉุกเฉินที่ชุมชนแออัดมักประสบ	 

และในปัจจุบันมีแนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้นกับชุมชนค่อนข้างมาก	 

โดยเฉพาะการเกิดไฟไหม้	 ซึ่งเป ็นปัญหาท่ีชุมชนไม่อาจ 

คาดการณ์ได้	ปัญหาดงักล่าวถอืว่าเป็นความเดอืดร้อนเฉพาะหน้า	

และในกระบวนการเตรียมความพร้อมในการจัดหาที่อยู่อาศัย

ใหม่ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ	 6	 เดือนข้ึนไป	 ชุมชนที่ประสบ

เหตุจึงมีความจ�าเป็นต้องมีที่พักอาศัยชั่วคราว	

	 ในปี	2560	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	(องค์การมหาชน)	

ด�าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 โดยสนับสนุนโครงการพัฒนา 

ที่อยู่อาศัยชั่วคราว	กรณีไฟไหม้ไล่รื้อ	จ�านวน	19,447,500	บาท	

โดยมีเป้าหมายด�าเนินการ	 1,082	 ครัวเรือน	 ในกลุ่มเป้าหมาย 

ทีเ่ป็นชมุชนทีป่ระสบภยัพบิตั	ิไฟไหม้	ไล่รือ้	หรอืจ�าเป็นต้องรือ้ย้าย 

เพื่อสร้างชุมชนใหม่ทั่วประเทศ	(เฉลีย่ครวัเรอืนละ	18,000	บาท)		

การด�าเนนิงานสนบัสนนุชมุชนทีป่ระสบภยัไฟไหม้		จ�านวน	377	

ครัวเรือน	เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	5,762,000.00	บาท		

6.  โครงการบ้านมั่นคงชนบทเพื่อผู้ยากจนและ 
 ด้อยโอกาสในสังคม
	 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่ในเขต 

ปฎิรูปที่ดินมาจากนายทุนในหลายจังหวัด	 ซึ่งส�านักงานปฏิรูป

ที่ดิน	 (ส.ป.ก.)	 ได้ประสานความร่วมมือในการท�างานร่วมกับ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 ในการพัฒนาที่ดิน	 28	 พื้นที่	 ใน	 

8	 จังหวัด	 เนื้อที่	 28,512-2-76	 ไร่	 โดยการจัดโซนที่ดินท�ากิน 

และโซนที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มมีรายได้น้อย	 ยากจน	ด้อยโอกาส	

ซึง่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรผูย้ากจน	โดยใช้โครงการบ้านม่ันคงเป็น

เครื่องมือในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับชุมชนที่ประสบปัญหา

ความไม่มัน่คงในการอยูอ่าศยัทัง้ในพืน้ทีช่นบท	และพ้ืนท่ีประสบ

ปัญหาภัยพิบัติที่จ�าเป็นต้องรื้อย้ายชุมชนหรือต้องพัฒนาระบบ

สาธารณปูโภคในชุมชนใหม่	โดยเน้นการสร้างความมัน่คงในการ

อยู่อาศัยทั้งในเรื่องที่ดิน	ที่อยู่อาศัย	สาธารณูปโภค	
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พื้นที่รูปธรรม  

 1. โครงการบ้านมั่นคงชนบทต�าบลหนองม่วง 

  จังหวัดสระแก้ว 

	 	 ต�าบลหนองม่วงตั้งอยู่ที่หมู่	 1	 เป็นบ้านหลักและเป็น 

ที่ตั้งของต�าบลหนองม่วง	ปัจจุบันมีทั้งหมดจ�านวน	14	หมู่บ้าน

	 	 พืน้ที	่ส.ป.ก.	ในพืน้ที	่จงัหวดัสระแก้ว	มทีัง้สิน้	5	อ�าเภอ	

7	ต�าบล	รวม	12	แปลง	6,410	ไร่	แปลงทีด่�าเนนิการในพืน้ท่ีต�าบล

หนองม่วงเป็นพื้นที่แปลงหมายเลข	2879	เนื้อที่	735-1-32	ไร่	

รองรับผู้เดือดร้อน	63	ครัวเรือน	โดยจัดสรรพื้นที่เป็นที่อยู่อาศัย	

1	ไร่	ที่ท�ากิน	5	ไร่/ครัวเรือน	รวมเป็นแปลงที่อยู่อาศัย	จ�านวน	

65-2	-8	ไร่	มีพื้นที่ส่วนกลาง	35-2-72	ไร่		

	 	 ส�าหรบัแปลงรวมเนือ้ที	่68-3	-10	ไร่	เป็นพืน้ทีอ่่างเกบ็น�า้	 

จ�านวน	136-1-61	ไร่	และแปลงท�ากินจ�านวน	319-0-54	ไร่

  กลุม่เป้าหมายทีเ่ข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย	ผู้อพยพ 

จากพื้นที่สงวนหวงห้ามของรัฐ	 ผู้ที่รับผลกระทบจากโครงการ

ราชการ	 เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินท�ากินในท้องถิ่น	 และเกษตรกร 

รุ่นใหม่ของ	ส.ป.ก.

   กระบวนการออกแบบ วางผังโดยการมีส่วนร่วม
ของคนในต�าบล น�ามาสู่การสร้างบ้านจริง 
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 2. โครงการบ้านมั่นคงชนบทต�าบลสิงห์ 

  จังหวัดกาญจนบุรี   

	 	 บ้านมัน่คงชนบทต�าบลสงิห์	อยูใ่นเขตการปกครองของ

อ�าเภอไทรโยค	จงัหวดักาญจนบรุ	ีมผีูเ้ดอืดร้อนอยูใ่นพืน้ที	่ซึง่เป็น

เกษตรกรที่ไร้ที่ดินท�ากินและได้รับการคัดเลือกจาก	 ส.ป.ก.	 ใน

การจัดแปลงที่ดินท�ากินให้	จ�านวน	380	ครัวเรือน	แต่เนื่องจาก

เป็นพ้ืนทีแ่ห้งแล้ง	มเีนนิเขาและพืน้ดนิเป็นหนิ	และมปัีญหาเร่ือง

น�้าเพื่อการผลิต	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามเข้ามาส่งเสริม

ช่วยเหลือทางด้านอาชีพ	 เช่น	 การส่งเสริมการเลี้ยงแพะ	 แต่ใน

เรื่องการอยู่อาศัยเนื่องด้วยผู้เดือดร้อนเป็นผู้ยากจน	จึงมีปัญหา

เรื่องการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและเรื่องคุณภาพชีวิต	 เบื้องต้นได้

รับงบประมาณ	 จาก	 พอช.	 ในเดือนมิถุนายน	 2560	 จ�านวน	

490,000	บาท	แบ่งเป็นงบประมาณในการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย	

จ�านวน	6	หลัง	เป็นเงิน	240,000	บาท	งบพัฒนากระบวนการ	

หนุนเสริมและเชื่อมโยงกลไก	250,000	บาท	และมแีผนในการ

พัฒนาขยายผลให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน	 มีเป้าหมายส�าคัญ	

คือ	 สร้างพื้นที่รูปธรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู ่อาศัยจากการ 

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	 ยกระดับความรู้ความสามารถเพื่อ

ให้เกิดแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 และมีการเช่ือมโยง	 เรียนรู้

กระบวนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยอย่างมีร่วมระหว่างชุมชน	

เครือข่ายองค์กรชุมชน	หน่วยงานภาคี

	 การด�าเนนิการพฒันาของต�าบลสงิห์	จงึไม่เพยีงการพฒันา 

ที่อยู่อาศัย	แต่ยังจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ	ของ

สมาชิกให้ดีข้ึน	ซ่ึงมีหลักคิดส�าคัญ	คือ	“สร้างคน	สร้างชุมชนให้

เขม็แขง็	โดยให้ชุมชนมส่ีวนร่วมทกุกระบวนการ	โดยเริม่จากการ 

ร่วมคิด	ร่วมท�า	ร่วมตัดสินใจ	และร่วมรับผิดชอบ”	

 ผลจากการด�าเนินงานที่ผ่านมา	 ต�าบลวังสิงห์ได้มีการเสนอและรับงบประมาณเพิ่มจากเดิมรวมเป็น	 85	 หลังคาเรือน	 โดย

โครงการทีไ่ด้รบัอนมุตัใินรอบแรกจ�านวน	6	หลงั	อยูร่ะหว่างการด�าเนนิการก่อสร้าง	ส่วนทีเ่หลอือยูร่ะหว่างการด�าเนนิการในระยะท่ี	2	 

ซึ่งก�าลังวางแผนการก่อสร้าง	จ�านวน	17	หลัง	
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 3.  โครงการบ้านมั่นคงชนบทชุมชนอริโยทัยสามัคคี 

  ต�าบลระบ�า จังหวัดอุทัยธานี 

	 	 คณะอนุกรรมการที่ดินจังหวัดอุทัยธานี	(คทช.จังหวัด)	

ได้รับมอบพื้นที่สวนป่าห้วยระบ�า	 ต�าบลระบ�า	 อ�าเภอลานสัก	

จงัหวดัอุทยัธาน	ีเนือ้ทีป่ระมาณ	3,239-2-9	ไร่	ซึง่เป็นทีดิ่นแปลง

ว่างท่ีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	 (ออป.)	 เคยใช้ประโยชน์และ

หมดสัญญาเช่าจากส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	

(ส.ป.ก.)	มาด�าเนินการจัดให้เกษตรกรในลักษณะแปลงรวม	โดย

ไม่ให้กรรมสทิธิ	์ให้บรหิารจดัการทีด่นิในรูปแบบกลุ่มหรือสถาบนั

เกษตรกรเป็นไปตามเงื่อนไขของ	ส.ป.ก.	รวมทั้งจัดท�าแผนบูรณ

าการพฒันาคุณภาพชวีติให้แก่เกษตรกรทีไ่ด้รบัการจดัท่ีดนิ	โดย

วางผังพื้นที่โครงการฯเป็น	8	ชุมชน	จ�านวน	486	แปลง	ซึ่งได้มี

การใช้ประโยชน์พื้นที่ในโครงการ	ดังนี้	

	 	 1)	ทีอ่ยูอ่าศยั	8	ชมุชน	จ�านวน	486	แปลงๆ	ละ	0-1-50	ไร่	 

	 	 	 เนือ้ทีป่ระมาณ	183-0-92	ไร่

	 	 2)	แปลงเกษตรกรรม	8	ชมุชน	จ�านวน	486	แปลงๆ	ละ	 

	 	 	 4-2-50	ไร่	เนื้อที่ประมาณ	2,189-3-92	ไร่

	 	 3)	พืน้ทีก่นัไว้เป็นส่วนกลาง	เนือ้ทีป่ระมาณ	866-1-52	ไร่

	 	 ส�าหรับส่วนกลาง	เป็นพื้นที่ส�าหรับส่วนราชการ	เนื้อที่

ประมาณ	217-3-44	ไร่	และส่วนทีเ่ป็นพ้ืนทีส่าธารณปูโภค	เนือ้ที่

ประมาณ	648-2-08	ไร่

	 	 ทั้งน้ี	 ได้มีการตั้งเกณฑ์การพิจารณากลุ่มเป้าหมาย 

ในโครงการดังกล่าวมาจาก	3	กลุ่ม	คือ	

	 	 1.	ผูท้ีถ่กูผลกัดันและอพยพออกจากพืน้ท่ีป่าต้นน�า้และ 

	 	 	 ป่าอนุรักษ์ที่ส�าคัญ

	 	 2.	ผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจากการด�าเนนิการตามโครงการ 

	 	 	 ของทางราชการที่สูญเสียที่ดินท�ากิน	

	 	 3.	เกษตรกรผู ้ไร้ที่ดินท�ากินที่ขอรับการจัดท่ีดินท่ีม ี

	 	 	 ถ่ินทีอ่ยูใ่นท้องทีท่ีจ่ะจดัทีด่นิ	และได้ขึน้ทะเบยีนกบั	 

	 	 	 ส.ป.ก.	หรือหน่วยงานอื่นๆ	

	 	 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 ได้ด�าเนินการสร้างรูป

ธรรมการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย	 ในนามโครงการ	 “บ้าน

มั่นคงชนบทชุมชนอริโยทัยสามัคคี”
      

หลังปรับปรุงก่อนปรับปรุง

สร้างความเข้าใจ
-	 กระบวนการ
	 ออกแบบบ้าน
-	 เทคนิค
-	 เครื่องมือ

แบ่งกลุ่มย่อย
-	 จัดทีมช่าง/
	 บทบาท
-	 แบ่งกลุ่มย่อย

ออกแบบบ้าน
-	 วิเคราะห์ครัวเรือน	ความ
	 ต้องการ	อาชีพ	รายได้
-	 ลงพื้นที่วัดขนาดบ้าน
-	 ออกแบบบ้านในฝัน

ถอดราคาแบบบ้าน
-	 ถอดรายการวัสดุ
-	 ประเมินราคา
-	 สรุปราคาบ้าน
	 แต่ละหลัง

สรุป
-	 จ�านวนทีมช่าง
-	 จ�านวนแบบบ้าน
-	 จ�านวนราคา
-	 แลกเปลี่ยน/
	 เติมเต็ม

การบริหารงานก่อสร้าง
-	 บริหารวัสดุก่อสร้างร่วมกัน
-	 เจ้าของบ้าน	
-		ช่างชุมชนช่วยกันสร้างบ้าน
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การประเมิน
สถาบันพัฒนา

องค์กรชุมชนตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ 
ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560
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 การประเมนิองค์การมหาชนตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ 

ในการปฏิบัติราชการ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	ก�าหนด 

กรอบแนวทางการประเมินเป็น	5	องค์ประกอบ		ได้แก่

	 (1)	ประสทิธิภาพในการด�าเนินการเพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ 

  การจดัตัง้องค์การมหาชน	งานตามกฎหมาย	กฎ	นโยบาย 

  ของรฐับาลหรือมตคิณะรัฐมนตร	ี(Functional	Based)

	 (2)	ประสทิธภิาพในการด�าเนินงานตามหลกัภารกจิ	ยทุธศาสตร์	 

  แนวทางปฏิรูปภาครัฐ	นโยบายเร่งด่วน	หรือภารกิจที่ 

	 	 ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ	(Agenda	Based)

	 (3)	ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามพื้นที่หรือการ	 

	 	 บูรณาการการปฏิบัติงานตามหลายพ้ืนท่ีหรือหลาย 

	 	 หน่วยงาน	(Area	Based)

	 (4)	ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการและพฒันานวตักรรม 

	 	 ในการบรหิารจัดการระบบงาน	งบประมาณ	ทรพัยากร 

	 	 บุคคล	 และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงาน 

	 	 ของรัฐ	(Innovation	Based)	

การประเมินสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

	 (5)	ศักยภาพในการเป ็นหน ่วยงานที่มีความส�าคัญ 

	 	 เชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ	 ตามแผนหรือ 

	 	 นโยบายระดับชาติ	 นโยบายของรัฐบาล	 ประกอบกับ 

	 	 ผลการประเมนิโดยองค์กรภายในและภายนอกประเทศ	 

	 	 (Potential	Based)

 ผลการประเมนิของสถาบนัฯ	ตามมาตรการปรับปรงุประสทิธภิาพ 

ในการปฏิบัติราชการ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	ภายใต้	 

5	องค์ประกอบ	จ�านวน	11	ตวัชีว้ดั	สรปุผลการประเมนิในภาพรวม 

ของสถาบนัฯ	อยูใ่นระดบัคุณภาพ	คอื	มผีลการด�าเนนิงานสงูกว่า

เป้าหมายในทุกองค์ประกอบที่ประเมิน

	 ในส่วนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด�าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั	(Integrity	and	Transparency	 

Assessment	 :	 ITA)	 มีผลการด�าเนินงาน	 86.83	 คะแนน	 

จากคะแนนเต็ม	100	คะแนน			

สรุปผลการประเมินสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Function
Base

Agenda
Base

Area
Base

Innovation 
Base

Potential 
Base

สรุปผลประเมิน
(ภาพรวม)

 ผลประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ 

(ITA)

 

สูงกว่า 
เป้าหมาย

สูงกว่า 
เป้าหมาย

-
สูงกว่า 

เป้าหมาย
สูงกว่า 

เป้าหมาย
ระดับคุณภาพ 86.83	คะแนน
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การประเมินสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย
ผลการ

ด�าเนินงาน
สรุปผล
ประเมิน 

หมายเหตุ            
(ผลประเมินราย
องค์ประกอบ)

1. Functional
 Based

1.1	จ�านวนสภาองค์กรชุมชนต�าบลที่ได้รับการจัดตั้ง 
เพิ่มขึ้น

736 
สภาต�าบล

741	
สภาต�าบล

สูงกว่าเป้าหมาย

1.2	 จ�านวนต�าบลที่มีแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและ 
มีการเชื่อมโยงแผนกับหน่วยงานต่างๆ	หรือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

924	ต�าบล 935	ต�าบล
 

1.3	 จ�านวนจังหวัดที่มีแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
ของภาคประชาชนระดับจังหวัด	ได้รับการ 
บรรจุเป็นแผนของหน่วยงานท้องถิ่น/หน่วยงาน 
ภาครัฐ	หรือได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

37	จังหวัด 37		จังหวัด
 

1.4		จ�านวนต�าบลที่มีการยกระดับการด�าเนินงาน 
ของกองทุนสวัสดิการชุมชนด�าเนินงานให้มีคุณภาพ

500	ต�าบล 526	ต�าบล

2. Agenda   
 Based

2.1	 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

สูงกว่าเป้าหมาย

	 2.1.1	ร้อยละการด�าเนินการตามแผนการ 
	 	 สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

ร้อยละ	100 ร้อยละ	100

				 2.1.2	 ร้อยละการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทัน 
	 	 ต่อสถานการณ์

ร้อยละ	100 ร้อยละ	100

2.2	 จ�านวนครัวเรือนของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและ 
ชนบทที่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย

18,696	
ครัวเรือน

18,716	
ครัวเรือน

 

4. Innovation         
 Based

4.1	 ระดับความส�าเร็จของการส�ารวจความพึงพอใจ
และพัฒนาการให้บริการ

ร้อยละ	80 ร้อยละ	85.10  

สูงกว่าเป้าหมาย4.2	 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ	96 ร้อยละ	98.66  

4.3	 การก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ 
องค์การมหาชน	

4.0000
คะแนน

4.8143	
คะแนน

 

4.4	 ข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงาน 50	คะแนน 80	คะแนน  

5.  Potential  
Based

5.1	 การจัดท�าและด�าเนินการตามแผนการ 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ			

ร้อยละ	100 ร้อยละ	100	  สูงกว่าเป้าหมาย

ผลประเมินรายองค์ประกอบ    หมายถึง		ผลด�าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย	(ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินสูงกว่าร้อยละ	67	)
																													 	 หมายถึง		ผลด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	(ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ	50	-	67)
	 	 	 	 	 หมายถึง		ผลด�าเนินงานต�่ากว่าเป้าหมาย	(ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินต�่ากว่าร้อยละ	50)

สรุปผลประเมินภาพรวม       
      หมายถึง	 ระดับคุณภาพ	 เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการด�าเนินงาน	 อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย	 ทุกองค์ประกอบ 
	 	 	 	 	 	 ที่ประเมิน						
                หมายถึง	 ระดบัมาตรฐาน	เป็นองค์การมหาชนทีม่ผีลการด�าเนนิงาน	อยูใ่นระดบัสงูกว่าเป้าหมายไม่ครบทกุองค์ประกอบ 
	 	 	 	 	 	 ที่ประเมิน	แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระดับต�่ากว่าเป้าหมาย					
															 	 	 หมายถึง	 ระดับต้องปรับปรุง	เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการด�าเนินงาน	อยู่ในระดับต�่ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบ 
	 	 	 	 	 	 ในองค์ประกอบหนึง่	 (แม้ว่าจะได้รบัการประเมนิในองค์ประกอบอ่ืนในระดบัเป็นไปตามเป้าหมายหรอืสงูกว่า 
	 	 	 	 	 	 เป้าหมาย)	ประเดน็การปรับปรุง	ได้แก่	องค์การมหาชน		A		มผีลด�าเนินงานต�า่กว่าเป้าหมายในองค์ประกอบ	 
      Agenda	Base

117

2017  COD I  ANNUAL REPORT

023.indd   117 6/16/2561 BE   10:41 PM



023.indd   118 6/16/2561 BE   10:41 PM



รายงานสถานะการเงิน
และผลการด�าเนินงาน

023.indd   119 6/16/2561 BE   10:41 PM



รายงานสถานะการเงิน ประจ�าปีงบประมาณ 2560

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

ปี 60

ปี 59

เงินสดและเงินลงทุนอื่น

หน่วย : ลบ.

เงินให้กู้ระยะยาว สินทรัพย์ถาวร สุทธิ สินทรัพย์อื่น

การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์

3,094.8 3,167.6

4,272.0

3,861.1

158.4 164.4
24.5 25.6

1. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
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	 ณ	วนัที	่30	กนัยายน	2560	สถาบนั	มสีนิทรพัย์รวมจ�านวน	

7,549.7	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2559	จ�านวน	331	ล้านบาท	

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.6	ประกอบด้วย	 	

	 เงินให้กู้ระยะยาว	 จ�านวน	 4,272	 ล้านบาท	 เพิ่มข้ึนจาก 

ปี	2559	จ�านวน	410.9	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	10.6	เนื่องจาก

มีการสนับสนุนสินเชื่อให้แก่องค์กรชุมชนเพิ่มขึ้น	จ�านวน	763.8		

ณ		30	กันยายน	2560		สถาบันมีภาระผูกพัน	ดังนี้

	 1.	 ภาระผูกพันในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการพัฒนา	

จ�านวน	1,996.1	ล้านบาท	ประกอบด้วย	1)	สินเชื่อที่อยู่อาศัย

โครงการบ้านมั่นคง	จ�านวน	1,652.1	ล้านบาท	2)	สินเชื่อที่อยู่

อาศัยโครงการบ้านม่ันคง	 (ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง	

2555)	จ�านวน	337.3	ล้านบาท	3)	สินเชื่อประเภทอื่น	จ�านวน	

6.7	ล้านบาท	โดยเป็นภาระผูกพันที่	พอช.	จะต้องกันไว้เพื่อจ่าย

ให้กบัองค์กรชมุชนในปีถดัไปเมือ่องค์กรชมุชนได้ด�าเนนิการตาม

แผนงานที่ระบุไว้ในโครงการ		

	 2.	ภาระผูกพันในการจ่ายเงินสนับสนุนองค์กรในโครงการ

หลกัทีอ่ยูร่ะหว่างด�าเนนิการ	จ�านวน	1,238.8	ล้านบาท	ซึง่	พอช.

ล้านบาท	ซึ่งสินเชื่อส่วนใหญ่จะเป็นสินเชื่อโครงการบ้านมั่นคง	

	 เงินสดและเงินลงทุนอื่น	จ�านวน	3,094.8	ล้านบาท	ลดลง

จากปี	2559	จ�านวน	72.8	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	2.3	 	

	 สินทรัพย์ถาวรสุทธิ	 มีจ�านวน	 158.4	 ลดลงจากปี	 2559	

จ�านวน	6	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	3.6	 	

จะต้องกันเงินไว้เพื่อจ่ายในปีถัดไป	 เมื่อองค์กรชุมชนได้ด�าเนิน

การตามแผนงานที่ระบุไว้	 	

	 3.	ภาระผกูพนัประมาณการเพือ่จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้

ผูป้ฏบิติังานเมือ่สิน้สดุสัญญาจ้าง	ซึง่	ณ	วนัที	่30	กนัยายน	2560	

มีจ�านวน	76.5	ล้านบาท	ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันพัฒนา

องค์กรชุมชน	(องค์การมหาชน)	ว่าด้วยประโยชน์	ตอบแทนกรณี

สิ้นสุดสัญญาจ้าง	 ประโยชน์ตอบแทนกรณีเลิกจ้างก่อนสิ้นสุด

สัญญาจ้าง	และประโยชน์ตอบแทนพิเศษ	พ.ศ.	2557

	 4.	ภาระผูกพันเงินคืนดอกเบี้ยให้กับองค์กรผู้ใช้สินเชื่อที่มี

ผลการช�าระหนีด้	ีมจี�านวนทัง้ส้ิน	205	องค์กร	เป็นเงนิ	9.1	ล้านบาท	 

เบกิจ่ายแล้ว	จ�านวน	179	องค์กร	เป็นเงนิ	8.6	ล้านบาท	คงเหลอื 

ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย	จ�านวน	26	องค์กร	เป็นเงิน	0.5	ล้านบาท	

สินทรัพย์

ภาระผูกพัน

หนี้สินรวม เงินกองทุน

	 ณ	30	กันยายน	2560	สถาบัน	มีหนี้สินรวม	จ�านวน	51.7	 

ล้านบาท	ลดลงจากปี	2559	จ�านวน	49.8	ล้านบาท	หรอืลดลงร้อยละ	 

49.1	ส่วนใหญ่เป็นรายได้รอการรบัรูล้ดลง	จ�านวน	10.3	ล้านบาท	 

หรอืลดลงร้อยละ	24.2	เนือ่งจากรบัรูร้ายได้ประจ�าปี	และหนีสิ้น 

หมนุเวยีนลดลง	จ�านวน	39.5	ล้านบาท	หรอืลดลงร้อยละ	67.1		

 

 ณ	30	กนัยายน	2560	สถาบนั	มเีงนิกองทนุรวม	7,498	ล้านบาท	 

เพิม่ขึน้จากปี	2559	จ�านวน	380.7	ล้านบาท	หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ	 

5.3	เนือ่งจากมรีายได้สงูกว่าค่าใช้จ่ายจ�านวน	380.7	ล้านบาท	ส่วนเงนิ 

กองทุนหมุนเวียนของสถาบัน	 มีจ�านวน	 6,793.9	 ล้านบาท	 

คิดเป็นร้อยละ	90.6	ของเงินกองทุนรวม	 	 	
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ปี 60

ปี 60

ปี 59

ปี 59

รายได้เงินอุดหนุน

คชจ.เงินอุดหนุน คชจ.บุคลากร คชจ.พัฒนา คชจ.ด�าเนินงาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

หน่วย : ลบ.

หน่วย : ลบ.

รายได้เงินฝากและเงินลงทุน ดบ.สินเชื่อ รายได้อื่น

รายได้

ค่าใช้จ่าย

1,743.4

242.0

55.2 61.1
142.5 132.4 132.9

68.0

1,340.5

799.7

134.7 130.3
152.7

100.3
38.2 38.0 27.2 37.3

2. การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานทางการเงิน
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	 1)	 รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	ปี	2560		มีจ�านวน	1,743.4	

ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2559	จ�านวน	1,501.4	ล้านบาทหรือ 

ร้อยละ	620.4	 ส่วนใหญ่จะเป็นรายได้เงนิอดุหนนุภายใต้โครงการ

พัฒนาที่อยู ่อาศัยชุมชนริมคลอง	 โครงการบ้านม่ันคง	 และ

โครงการสนับสนุนบ้านพอเพียง	

	 2)	 รายได้จากการบริหารกองทุน	ประกอบด้วย

	 		 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	พันธบัตรรัฐบาล	และ 

เงนิลงทนุจ�านวน	55.2	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2559	จ�านวน	5.9	ล้านบาท	 

หรอืลดลงร้อยละ	9.7	เนือ่งจากจ�านวนเงนิลงทนุลดลงและอตัรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง	

	 ส�าหรับปีงบประมาณ	 2560	 มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจ�านวน	

1,693.3	ล้านบาท	ส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายเงนิอดุหนนุ	มจี�านวน	 

1,340.5	ล้านบาท	โดยเพิม่ขึน้จากปี	2559	จ�านวน	540.8	ล้านบาท	 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	67.6	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

โครงการพัฒนาความมั่นคง	 ที่อยู ่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด	

และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง	

	 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานประกอบด้วย

 	 ค่าใช้จ่ายบคุลากรมีจ�านวน	134.7	ล้านบาท	ประกอบด้วย	 

เงินเดือน	 ค่าจ้าง	 ค่าตอบแทน	 และค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่าง	 ๆ	 

เพิ่มขึ้นจากปี	 2559	 จ�านวน	 4.4	 ล้านบาท	 หรือเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ	3.4	

	 				รายได้จากสินเช่ือ	มจี�านวน	142.5	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จากปี	 

2559	จ�านวน	10.1	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	7.6	เนื่องจาก

สถาบนัมมีาตรการแก้ไขสนิเช่ือผดินดั	จงึท�าให้มกีารรับช�าระหนี้

คืนจากลูกหนี้ที่ผิดนัดเพิ่มขึ้น	 รวมทั้งมีการอนุมัติและเบิกจ่าย 

สนิเชือ่เพิม่ขึน้ท�าให้มรีบัช�าระหนีใ้นโครงการทีอ่นมุตัใิหม่เพิม่ขึน้ 

	 รายได้อื่น	มีจ�านวน	132.9	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2559	

จ�านวน	64.9	ล้านบาท	เนื่องจากมีการรับคืนเงินสนับสนุนจาก

องค์กรชุมชน	

	 	 ค่าใช้จ่ายงบพฒันา	มจี�านวน	152.7	 ล้านบาท	 เพิม่ขึน้

จากปี	2559	จ�านวน	52.4	ล้านบาท	หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ	52.2	 

	 	 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	 มีจ�านวน	 38.2	 ล้านบาท	 

เพิม่ขึน้จากปี	2559	จ�านวน	0.2	 ล้านบาท	หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ	0.5

	 	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 ประกอบด้วย	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด

จ�าหน่าย	 หน้ีสงสัยจะสูญ	 และค่าใช้จ่ายอ่ืน	 มีจ�านวน	 27.2	 

ล้านบาท	ลดลงจากปี	2559	จ�านวน	10.1	ล้านบาท	หรือลดลง

ร้อยละ	27.1	 	

ด้านรายได้

ด้านค่าใช้จ่าย

ในปี	2560	สถาบันมีรายได้จากการด�าเนินงานและค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานดังนี้	

123

2017  COD I  ANNUAL REPORT

023.indd   123 6/16/2561 BE   10:41 PM



2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

-500

1,000

หน่วย : ลบ.

รายได้สูง(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่าย

2,074.0

1,693.3

1,105.6

(602.1)

380.7
503.5

รายได้

ค่าใช้จ่าย

รายได้สูง(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่าย

ปี 60 ปี 59

124

2017  COD I  ANNUAL REPORT

023.indd   124 6/16/2561 BE   10:41 PM



	 ผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ	 2560	 สถาบันมีราย

ได้รวม	 จ�านวน	 2,074	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2559	 จ�านวน	

1,570.5	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	311.9	เนื่องจากได้รับเงิน

อุดหนุนจากรัฐเพิ่มขึ้น	ค่าใช้จ่ายรวม	จ�านวน	1,693.3	ล้านบาท	

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

	 สถาบันได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	 4	 โครงการ	

ได้แก่	 โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน	โครงการเสริม

สร้างขีดความสามารถ	 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน

ฐานรากบนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง	 และโครงการผู้มีรายได้น้อย

ในเมืองและชนบทมีความม่ันคงในท่ีอยู่อาศัย	 (การแก้ไขปัญหา

ชุมชนแออัดบ้านม่ันคง	 การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยชุมชนริมคลอง	

การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน	บ้านพอเพียงชนบท	การ

สรุปผล
การด�าเนินงาน

สรุปผลการด�าเนินงานและข้อเสนอแนะ

เพิ่มขึ้นจากปี	2559	จ�านวน	587.7	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ

53.2	 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ท�าให้

ในงวดบัญชีปี	 2560	 สถาบันมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	 จ�านวน	

380.7	ล้านบาท

พฒันาทีอ่ยูอ่าศยัชัว่คราวกรณไีฟไหม้ไล่รือ้)	จะเหน็ได้ว่าโครงการ

พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองมีการอนุมัติและเบิกจ่ายไม่เป็น

ไปตามเป้าหมาย	 เนื่องจากมีข้อติดขัดที่ผู้ไม่เข้าร่วมโครงการ	 

ไม่ยอมร้ือย้ายบ้าน	 ท�าให้ไม่สามารถก่อสร้างบ้านได้	 ส่งผลให้

ไม่สามารถด�าเนินการเบิกจ่ายได้ตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ ์

ทีพ่อช.	ก�าหนด	และได้มกีารหารอืร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเพือ่

ให้สามารถเบิกจ่ายได้
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หน่วย : บาท

 2560** 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,260,183,065.97   2,533,017,274.67 

 ลูกหนี้ระยะสั้น     24,175,718.21   25,288,852.08 

 เงินลงทุนระยะสั้น    534,628,500.00   334,628,500.00 

 วัสดุคงเหลือ     167,895.16   163,397.64 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น    88,172.62   114,909.67 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน    2,819,243,351.96   2,893,212,934.06 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 เงินให้กู้ระยะยาว    4,272,004,978.42   3,861,107,172.75 

 เงินลงทุนระยะยาว    300,000,000.00   300,000,000.00 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์    152,474,837.99   159,083,072.24 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน    5,932,687.09   5,327,444.80 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    4,730,412,503.50   4,325,517,689.79 

รวมสินทรัพย์      7,549,655,855.46  7,218,730,623.85 

       

หนี้สินและทุน

หนี้สินหมุนเวียน       

 เจ้าหนี้ระยะสั้น    7,590,979.18   39,450,486.70 

 รายได้รับล่วงหน้า    4,111,970.22   8,825,101.00 

 เงินรับฝากระยะสั้น    7,413,889.53   10,257,643.76 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น    272,314.83   331,491.46 

รวมหนี้สินหมุนเวียน   19,389,153.76   58,864,722.92 

หนี้สินไม่หมุนเวียน      

 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว  32,308,813.91   42,608,037.42 

รวมหนี้สิน       51,697,967.67   101,472,760.34 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน    7,497,957,887.79   7,117,257,863.51 

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

 รายได้สูง(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  4,518,504,486.32   4,137,804,462.04 

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน    7,497,957,887.79   7,117,257,863.51 

หมายเหตุ : ** งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
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      หน่วย : บาท

 2560** 2559

รายได้      

 รายได้จากเงินอุดหนุน    1,743,383,600.00   242,000,000.00 

 รายได้จากการด�าเนินงาน   142,482,056.69   132,442,098.85 

 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  43,618,759.74   49,403,882.18 

 ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล    11,611,863.00   11,665,479.45 

 รายได้อื่น      132,899,213.72   67,952,728.55 

รวมรายได้       2,073,995,493.15   503,464,189.03 

ค่าใช้จ่าย      
 ค่าใช้จ่ายบุคลากร     133,940,698.32   129,435,564.21 

 ค่าตอบแทน     723,906.00  824,007.33 

 ค่าใช้สอย      23,884,020.01   23,589,281.20 

 ค่าวัสดุ       5,678,670.76   5,611,227.22 

 ค่าสาธารณูปโภค    8,686,290.96   8,803,867.51 

 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา    152,729,231.47   100,295,663.13 

 ค่าใช้จ่ายจากเงินอุดหนุน   1,340,457,484.53   799,698,113.60 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  15,062,537.22   16,523,748.75 

 ค่าใช้จ่ายอื่น     12,132,629.60   20,824,387.38 

รวมค่าใช้จ่าย      1,693,295,468.87   1,105,605,860.33 

รายได้สูง(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ   380,700,024.28  (602,141,671.30)

หมายเหตุ : ** งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
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งบแสดงผลการด�าเนินงาน

ทางการเงิน
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หน่วย : บาท

 2560** 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน   
 รายได้สูง(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  380,700,024.28   (602,141,671.30)
 รายการปรับกระทบรายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) -   
  จากกิจกรรมด�าเนินงาน 
  (ก�าไร) ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์  4,160.24  9,960.17 
  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  15,062,537.22  16,523,748.75 
  หนี้สงสัยจะเรียกคืนไม่ได้  10,196,596.60   1,310,136.58 
  รายได้เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบี้ย (10,299,223.51) (10,299,223.51)
  รายได้เงินสนับสนุน - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง - (12,472,843.20)
  รายได้เงินสนับสนุน - โครงการฝึกอบรมสมาชิกอาเซี่ยนเกี่ยวกับ  -   (671,696.68)
  โครงการบ้านมั่นคง ค่าใช้จ่ายอื่น  1,317,500.00  -   
 รายได้สูง(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง  -  
  ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน  396,981,594.83   (607,741,589.19)
 สินทรัพย์ด�าเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง  
  ลูกหนี้ระยะสั้น    1,113,133.87  6,866,575.27 
  วัสดุคงเหลือ    (4,497.52)  69,234.61 
  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   26,737.05   163,063.22 
  เงินให้กู้ระยะยาว    (421,094,402.27)  (162,213,125.95)
 หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
  เจ้าหนี้ระยะสั้น    (31,859,507.52)  14,369,777.23 
  รายได้รับล่วงหน้า    (4,713,130.78)  5,589,478.00 
  เงินรับฝากระยะสั้น    (2,843,754.23)  879,047.20 
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น    (59,176.63)  54,333.13 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน  (62,453,003.20)  (741,963,206.48)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
  เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร  150.00   2,090.00 
  เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (6,323,103.00)  (4,542,603.35)
  เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์  (4,058,252.50)  -   
  เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินลงทุนระยะสั้นครบก�าหนด  (200,000,000.00)  400,000,000.00 
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน  (210,381,205.50)  395,459,486.65 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ  (272,834,208.70)  (346,503,719.83)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด  2,533,017,274.67   2,879,520,994.50 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด  2,260,183,065.97   2,533,017,274.67 

หมายเหตุ : ** งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
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1. ข้อมูลทั่วไป
 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) 

(Community Organizations Development Institute 

(Public Organization) CODI) เป็นองค์การมหาชนตาม

กฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน สังกัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2543  

มผีลบงัคบัใช้เมือ่พ้นก�าหนดเก้าสิบวนันบัแต่วนัถดัจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป) โดยให้ยุบรวมส�านักงานพัฒนา 

ชมุชนเมอืง สงักดัการเคหะแห่งชาตแิละส�านกังานกองทนุพฒันา 

ชนบท สังกัดส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติเข้าด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1.1 สนับสนุนและให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและ 

เครือข่ายองค์กรชุมชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การพัฒนา 

อาชีพ การเพิ่มรายได้ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและส่ิงแวดล้อม  

และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนทั้งในเมือง

และชนบท โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวมหรือบูรณาการ 

และหลกัการพฒันาทีส่มาชกิชมุชนมส่ีวนร่วมเป็นแนวทางส�าคญั 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาสังคม

 1.2 สนบัสนนุและให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กร

ชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน

 1.3 สนบัสนุนและให้การช่วยเหลอืเพือ่การพัฒนาองค์กร 

ชมุชนและเครอืข่ายองค์กรชมุชนตลอดจนประสานงานการสนบัสนุน 

การให้การช่วยเหลอืดงักล่าวจากหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน 

 1.4 ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือขององค์กร

ชมุชนและเครอืข่ายองค์กรชมุชนท้ังในระดับท้องถ่ินระดบัจังหวดั 

และระดับประเทศ

2. เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน
 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชี

ภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้ ซึ่งรวมถึงหลักการและ

นโยบายบญัชสี�าหรบัหน่วยงานภาครฐั มาตรฐานการบญัชีภาครฐั  

และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการในงบการเงิน 

ตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน  

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่กค 0423.2/ว 237 ลงวันท่ี 8 

กันยายน 2557
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3.  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 3.1 การน�าเสนองบการเงิน

  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  

น�าเสนองบการเงินในภาพรวม โดยรวมงบการเงินของโครงการ 

กองทุนพัฒนาชนบท ธนาคารออมสิน (สพช.) ไว้ด้วยกัน

 3.2 การบันทึกบัญชี  

  การบันทึกบัญชีของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

(องค์การมหาชน) จัดท�าขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อ

ก�าหนดในหลักการและนโยบายบัญชีส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 

2546 และได้รวมการบนัทึกบญัชขีองโครงการบ้านมัน่คง (บมค.) 

ไว้ด้วยกัน ส่วนโครงการกองทุนพัฒนาชนบท ธนาคารออมสิน 

(สพช.) แยกการบันทึกบัญชีต่างหาก

 3.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

  3.3.1 รายได้เงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล

ประจ�าปีงบประมาณ ประกอบด้วย 

   (1) เงนิอดุหนนุท่ีเป็นงบบรหิารจดัการโครงการ 

และเงินอุดหนุนท่ีเป็นงบสนับสนุนการพัฒนาองค์กรชุมชนรับรู้

เมื่อได้รับอนุมัติเงินจากกรมบัญชีกลาง ส�าหรับงบสนับสนุนการ

พฒันาองค์กรชมุชน พอช. จะด�าเนนิการสนบัสนนุพฒันาองค์กร

ชมุชนทัง้หมดและรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายเงนิอดุหนนุเมือ่ พอช. อนมุตัิ

การจ่ายเงินให้แก่องค์กรชุมชนตามงวดที่ขอเบิก

   (2) รายได้เงนิอุดหนนุส่วนต่างดอกเบ้ีย เป็นเงนิ 

อุดหนนุทีร่ฐัชดเชยให้สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน)  

เนือ่งจาก พอช. ได้ให้องค์กรชมุชนกูย้มืเงนิเพือ่พฒันาทีอ่ยูอ่าศยั 

โดย พอช. คดิดอกเบีย้เงนิกู้จากองค์กรชมุชนในอตัราร้อยละ 1 ของ

วงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ด้รบัอนมุตัจิาก พอช. โดย พอช. บนัทกึเงนิอดุหนนุ

ที่ได้รับจากรัฐบาลเป็นรายได้เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบี้ยรับ 

ล่วงหน้า เมือ่มกีารอนมัุตสินิเชือ่จะบนัทกึเป็นรายได้เงนิอดุหนนุ 

ส่วนต่างดอกเบ้ียรอรับรู้ในส่วนที่ได้รับอนุมัติสินเช่ือแล้ว และ

ทยอยรับรู้เป็นรายได้เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบี้ยตามสัดส่วน

การเบิกจ่ายจริงตลอดอายุของสัญญา

  3.3.2 รายได้ดอกเบีย้เงนิให้กู ้รบัรูร้ายได้ตามเกณฑ์

สัดส่วนของเวลาโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง ยกเว้น

ดอกเบีย้เงนิให้กู้ทีผ่ดินดัช�าระเกนิ 3 งวดตดิต่อกนั รบัรู้ตามเกณฑ์

เงินสด

  3.3.3 รายได้ค่าปรับรับรู้เมื่อรับช�าระเงิน

  3.3.4 ค่าใช้จ่ายรบัรูเ้มือ่เกดิรายการ และบนัทกึบญัชี

ตามเกณฑ์คงค้าง

 3.4 วัสดุคงเหลือ แสดงในราคาทุนและตีราคาวัสด ุ

คงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

 3.5 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

  สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) ก�าหนด 

หลักเกณฑ์การประมาณค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ตามหลักเกณฑ ์

การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินส�ารอง ส�าหรับยอดเงินให้กู ้

และดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับส่วนที่เกินมูลค่าหลักทรัพย์ท่ีน�ามา 

ค�า้ประกนัตามระเบียบสถาบนัพัฒนาองค์กรชุนชน (องค์การมหาชน)  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินส�ารอง  

พ.ศ. 2552 ดังนี้

ระดับ

1

2

3

4

5

6

ลูกหนี้จัดชั้น

จัดชั้นปกติ

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ

จัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน

จัดชั้นสงสัย

จัดชั้นสงสัยจะสูญ

จัดชั้นสูญ

ระยะเวลาค้างช�าระ

ไม่เกิน 1 เดือน

เกิน 1 เดือนไม่เกิน 3 เดือน

เกิน 3 เดือนไม่เกิน 12 เดือน

เกิน 12 เดือนไม่เกิน 24 เดือน

เกินกว่า 24 เดือน

ไม่มีทางที่จะได้รับช�าระหนี้แล้ว

อัตราการกันเงินส�ารองร้อยละ

0

0

25

75

100

100

2017  COD I  ANNUAL REPORT

023.indd   130 6/16/2561 BE   10:41 PM



131

2017  COD I  ANNUAL REPORT

 3.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

  ที่ดิน แสดงในราคาทุน

  อาคารและอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุน ณ วันที ่

ตรวจรับและอนุมัติให้ใช้งานหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม 

  สนิทรัพย์ทีม่รีาคาต่อหน่วย หรอืชดุต�า่กว่า 5,000.00 บาท  

บนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายทัง้จ�านวนในปีทีไ่ด้มาและบนัทกึไว้ในทะเบยีน 

คุมสินทรัพย์ทุกรายการ

  ค่าเสือ่มราคา ค�านวณจากราคาทนุของอาคาร อปุกรณ์  

โดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์แต่ละประเภท 

ดังนี้

 3.7 สนิทรพัย์ไม่มีตวัตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพวิเตอร์  

แสดงในราคาทุนหกัด้วยค่าตดัจ�าหน่ายสะสม โดยจะตดัจ�าหน่าย

ภายใน 5 ปี

 3.8 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว ประกอบด้วย

   3.8.1 สนิทรพัย์ได้รบับริจาค บนัทกึเป็นรายได้รอการ 

รับรู้และทยอยรับรู้เป็นรายได้คู่กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตาม 

อายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้น

  3.8.2 รายได้เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบี้ยรอรับรู้ 

จะบันทึกเม่ือ พอช. ได้มีการอนุมัติสินเชื่อแล้วและทยอยรับรู้

เป็นรายได้เงนิอดุหนนุส่วนต่างดอกเบีย้ตามสดัส่วนการเบกิจ่าย

จริงตลอดอายุของสัญญา

อาคารและส่วนประกอบ

ครุภัณฑ์ส�านักงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เครื่องตกแต่งส�านักงาน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสื่อสาร	และครุภัณฑ์ยานพาหนะ

อัตราร้อยละ

5

10	-	20

20
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จากคลอง
ลาดพร้าวถึง
เจ้าพระยา...
และปทุมธานีโมเดล
ต้นแบบการพัฒนาและ

แก้ปัญหาที่อยู่อาศัย

ชุมชนริมน�้า

แม่น�้าและล�าคลองเปรียบดังเส้นเลือดใหญ่

ที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมายาวนาน 

ในยุคที่ความเจริญยังเดินทางมาไม่ถึง 

ผู้คนส่วนใหญ่สัญจรไปมาด้วยเรือ 

บ้านเรือน วัดวาอาราม รวมทั้งสุเหร่า 

ร้านค้า ตลาด โรงสีข้าว ฯลฯ ล้วนปลูก

สร้างอยู่ริมแม่น�้าและล�าคลอง บนสอง

ฟากฝั่งยังเป็นท้องนาและเรือกสวน 

ขณะเดียวกันสายน�้ายังท�าให้ไร่นา

อุดมสมบูรณ์ คนอยู่ริมน�้า เช่น

ในคลองลาดพร้าว มีกุ้ง ปลา ให้จับกิน

ไม่อดอยาก.....แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปยัง

ไม่พ้นชั่วคน น�้าในคลองเริ่มด�าและ

เน่าเหม็น ล�าคลองกลายเป็นท่อน�้าทิ้ง

โสโครกขนาดใหญ่ ทุ่งนากลายเป็นหมู่บ้าน

จัดสรร คอนโดฯ ร้านค้า และอาคาร

พาณิชย์ผุดขึ้นมาแทนที่
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ย้อนอดีตคนริมคลองลาดพร้าว

 “ส�าเนียง บุญลือ”	 วัย	 62	 ปี	 ผู้น�าชุมชนร่วมใจพิบูล	 2	 

เขตห้วยขวาง	 กรุงเทพฯ	 เล่าย้อนอดีตเมื่อราว	 40-50	 ปีที่ผ่าน

มาให้ฟังว่า	เมื่อก่อนพื้นที่ในย่านห้วยขวางและลาดพร้าวยังเป็น 

ทุ่งนา	ครอบครัวของตนท�านามาตั้งแต่บรรพบุรุษ	ตั้งแต่รุ่นยาย 

จนมาถงึรุน่แม่	แต่ไม่มทีีน่าเป็นของตวัเอง	ต้องเช่าเจ้าของทีท่�านา	 

เมื่อเกี่ยวข้าวแล้วจะมีพ่อค้าพายเรือยาวมาตามคลองลาดพร้าว

เพ่ือรบัซือ้ข้าวเปลอืก	ตอนนัน้ยงัมโีรงสข้ีาวตัง้อยูใ่กล้วดัลาดพร้าว	

2	โรง	เจ้าของเป็นคนจีน		

	 พอมีการตัดถนนรัชดาภิเษกผ่านถนนลาดพร้าวมายังถนน

อโศก-ดนิแดง	(ราวปี	2519-2520)	ย่านห้วยขวางจงึเริม่เจรญิขึน้	

มตีกึแถว	มหีมูบ้่านจดัสรรเกดิขึน้	ทีด่นิราคาแพงขึน้	เจ้าของทีน่า

จึงขายที่ดิน	 ครอบครัวของตนจึงต้องเลิกอาชีพท�านา	 แล้วย้าย

ออกจากท่ีนามาจับจองท่ีดินริมคลองลาดพร้าวปลูกสร้างบ้าน

อยู่จนถึงทุกวันนี้

เมื่อก่อนตื่นขึ้นมาตอนเช้า เดินลงไปที่ท่าน�้า แปรงฟัน

และอาบน�้าได้เลย เพราะน�้าในคลองยังใสสะอาด ในคลอง

ยังมีปลาเยอะ ทั้งปลาดุก ปลาช่อน ตะเพียน ปลาหลด 

ปลากราย กุ้งก้ามกรามตัวโตๆ ก็ยังมี ชาวบ้านจะยกยอ 

ดกัลอบ ใช้เบด็ราว หากนิในคลองง่าย น�า้กนิกใ็ช้น�า้คลอง 

ตักใส่ตุ่ม เอาสารส้มแกว่ง แล้วเอาไปต้ม แต่ตอนนี้คงไม่มี

ใครกล้าใช้ กลัวเป็นอหิวาต์และตาบอด

 

ลุงส�าเนียงเล่าย้อนอดีต

	 คลองลาดพร้าว	เป็นคลองเชือ่มต่อระหว่างคลองสองสายใต้	

(เขตสายไหม)	 กับคลองแสนแสบ(บริเวณใกล้ทางด่วนเอกมัย-

รามอนิทรา		เขตวงัทองหลาง)		มคีวามยาวประมาณ	22	กโิลเมตร		

นอกจากนี้ยังเชื่อมกับคลองบางเขนและคลองบางซ่ือซ่ึงไหลไป

บรรจบกับแม่น�้าเจ้าพระยาบริเวณย่านเกียกกาย		เขตดุสิต

	 ตลอดเส้นทางท่ีคลองลาดพร้าวไหลผ่านจะมีชื่อเรียก 

ต่างกันตามย่านที่มีวัดหรือชุมชนตั้งอยู่		เช่น		เมื่อผ่านย่านคลอง

สองสายใต้	(เขตสายไหม)	ลงมาจนถงึหลงัตลาดยิง่เจรญิ		สะพาน

ใหม่		เรยีกว่า	“คลองสอง”		ผ่านวดับางบวั	(เขตบางเขน)	เรยีกว่า	

“คลองบางบวั” 	ผ่านชมุชนวงัหนิ	(เขตจตจุกัร)	เรยีกว่า	“คลอง

วงัหิน”	และไหลผ่านวดัลาดพร้าวลงไปถงึจดุเช่ือมคลองแสนแสบ	 

(เขตวังทองหลาง)	เรียกว่า	“คลองลาดพร้าว”

	 ส่วนบ้านเรอืนทีป่ลกูสร้างอยูร่มิคลองลาดพร้าวนัน้	เมือ่ก่อน 

ทีด่นิสองฝ่ังคลองเป็นทีด่นิทีอ่ยูใ่นความดแูลของกรมชลประทาน		

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เพราะเป็นคลองขุดเพื่อการ

ชลประทานและการเกษตร	 ภายหลังเมื่อคลองในเขตกรุงเทพฯ	

ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร	กรมชลประทานจึงไม่ได้เข้ามา

ดแูล	ชาวบ้านทีเ่ป็นชาวนาดัง้เดมิจงึปลกูสร้างบ้านเรอืนอยูอ่าศัย

เรือ่ยมา	โดยไม่ได้เช่าทีดิ่น	ปัจจบุนัเป็นทีด่นิราชพสัด	ุอยูใ่นความ

ดูแลของกรมธนารักษ์

สมัยก่อนบ้านเรือนริมคลองยังไม่หนาแน่น 

คนที่ปลูกบ้านอยู่ก็จะเป็นคนดั้งเดิม เป็นชาวนา 

แต่ตอนหลังเมื่อกรุงเทพฯ เจริญขึ้น บ้านเมืองขยายตัว 

ที่ดินแพงขึ้น คนที่มีบ้านอยู่ริมคลองก็ชักชวน

ญาติพี่น้องจากที่อื่นเข้ามาอยู่ บางคนแต่งงาน

ก็ขยายครอบครัวออกไปปลูกบ้านใหม่ขึ้นมา 

บ้างก็เป็นคนจากต่างจังหวัดเข้ามาท�างานในกรุงเทพฯ 

ตอนหลังจึงเริ่มมีบ้านเช่า ชุมชนของผมเริ่มมีบ้านเรือน

หนาแน่นตั้งแต่ช่วงปี 2526-2527 เป็นต้นมา

ลุงส�าเนียงเล่าถึงการเติบโตของชุมชนร่วมใจพิบูล	 2	 ซึ่งตั้งอยู่

บริเวณด้านข้างโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์	ถนนลาดพร้าว

	 ปัจจบุนัชมุชนร่วมใจพบิลู	2	มบ้ีานเรอืนทัง้หมด	224	ครวัเรอืน	 

จ�านวนชาวบ้านประมาณ	 1.200	 คน	 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

รบัจ้างทัว่ไป		พนกังานบรษัิท-ห้างร้าน		มอเตอร์ไซค์รบัจ้าง		และ

ค้าขายเล็กๆ	น้อยๆ	
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	 ชมุชนร่วมใจพบิลู	2	เป็นเพยีงตวัอย่าง 

หนึ่งของการขยายตัวของชมุชนรมิคลอง 

ลาดพร้าว	 บางชุมชนปลูกสร้างบ้านเรือน 

มาก่อนปี	2500	จากชมุชนเลก็ๆ	จนขยาย 

กลายเป็นชนชุมขนาดใหญ่ท่ีมีบ้านเรอืน 

ปลกูสร้างเรยีงรายไปตามล�าคลอง	บางชมุชน 

ที่มีพื้นที่คับแคบ	 คนที่มาอยู่ทีหลังหรือมี 

ครอบครวัขยายจงึปลกูสร้างบ้านรกุล�า้ลงไป 

ในคลอง	 ท�าให้ล�าคลองแคบลง	 ปัจจุบัน 

คลองลาดพร้าวมีชุมชนต่างๆ	ตัง้เรยีงราย 

อยูใ่น	8	เขต	คอื	เขตวงัทองหลาง	ห้วยขวาง	

ลาดพร้าว	จตจุกัร	บางเขน	หลกัสี	่	ดอนเมือง	

และสายไหม	 รวม	 45	 ชุมชน	 ประมาณ	

6,600	ครัวเรือน

“บ้านประชารัฐ” แก้ปัญหาบ้าน

รุกล�้าคลองลาดพร้าว

 หลงัเหตกุารณ์น�า้ท่วมใหญ่ในกรุงเทพฯ	 

ปี	2554	คณะกรรมการบริหารจัดการน�้า 

และอทุกภยั	(กบอ.)	ได้เสนอแผนงานการ

ป้องกันน�้าท่วมกรุงเทพฯ	 และปริมณฑล		

โดยมีแผนการสร้างเขื่อนคอนกรีตใน 

ล�าคลองสายหลกัในกรงุเทพฯ	เพือ่ระบายน�า้ 

ลงสู่แม่น�้าเจ้าพระยาและลงทะเลต่อไป	

แต่รัฐบาลในขณะนั้นยังไม่ได้ด�าเนินการ	

จนเมื่อมีคณะ	คสช.	เข้ามาเป็นรัฐบาลใน

ช่วงกลางปี	2557	รัฐบาล	คสช.	จึงปัดฝุ่น 

หยิบเอาโครงการนี้มาด�าเนินงานต่อ	

 การก่อสร้างเขือ่นคอนกรตีเพือ่ระบายน�า้ 

และป้องกนัน�า้ท่วมในคลองสายหลกัรบัผดิชอบ 

โดยส�านกัการระบายน�า้	กทม.	จะเร่ิมในคลอง 

ลาดพร้าวและคลองบางซ่ือ	จากบรเิวณอโุมงค์ 

เข่ือนยกัษ์พระราม	 9	 (ใกล้คลองแสนแสบ	 

เขตวงัทองหลาง)	 ไปยงัประตูระบายน�า้คลองสอง 

สายใต้	 เขตสายไหมความยาวทั้งหมด	 

(ทั้งสองฝั่ง)	ประมาณ	45	กิโลเมตร	ความ

กว้างของเขื่อน	25	-	38	เมตร	นอกจากนี้ 

กจ็ะขดุลอกคลองให้ลกึกว่าเดมิอกี	3	เมตร	 

เพื่อให้การระบายน�้าคล่องตัว	โดยบริษัท 
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รเิวอร์เอ็นจเินยีร์ริง่	จ�ากดั	ประมลูงานได้ในวงเงนิ	1,645	ล้านบาท			

	 เริ่มก่อสร้างเขื่อนในเดือนกุมภาพันธ์		2559	ตามแผนงาน 

จะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน	 2562	 ซึ่งเม่ือแล้วเสร็จ 

น�้าในคลองลาดพร้าวจะไหลเข้าสู่อุโมงค์เข่ือนพระราม	 9	 และ 

อุโมงค์ลอดใต้คลองบางซ่ือ	 เพื่อระบายน�้าลงสู่แม่น�้าเจ้าพระยา	

ซึ่งส�านักการระบายน�้า	 กทม.	 ระบุว่าจะท�าให้ประสิทธิภาพ 

ในการระบายน�้าเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมประมาณ	1	เท่าตัว

	 ส่วนแผนงานด้านท่ีอยู่อาศัยของชาวชุมชนริมคลองที่จะ

ต้องรือ้ย้ายออกจากแนวก่อสร้างเขือ่นนัน้			รฐับาลมอบหมายให้	

“สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน” (องค์การมหาชน)	หรือ	พอช.  

ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย	์

(พม.)	ซึ่งด�าเนินโครงการ	“บ้านมั่นคง”	พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน 

ในเมอืงและชนบทมาตัง้แต่ปี	2546	จดัท�าแผนงาน	“บ้านประชารฐั 

ริมคลอง”	 รองรับชาวชุมชนริมคลองท่ีจะต้องรื้อย้ายบ้านเรือน 

ทีร่กุล�า้ล�าคลองและอยู่ในแนวก่อสร้างเขือ่นฯ	ทัง้ในคลองลาดพร้าว 

และคลองบางซื่อ	รวม	52	ชุมชน	จ�านวน	7,081	ครัวเรือน	

	 ขณะที่กรมธนารักษ์ที่ดูแลที่ดินราชพัสดุริมคลองจะให้ 

ชาวชุมชนเช่าที่ดินในระยะยาว	ในกรณีที่ชุมชนรื้อย้ายบ้านออก

จากแนวก่อสร้างเขื่อนฯ	 แล้ว	 และยังมีที่ดินในชุมชนเดิมเหลือ

ให้สร้างบ้านใหม่ได้	เป็นการเปลี่ยนสถานะจากผู้บุกรุกเป็นผู้เช่า

ทีด่นิอย่างถกูต้องตามกฎหมาย	ระยะเวลาเช่า	30	ปี	(ระเบยีบของ 

กระทรวงการคลัง	พ.ศ.	2552	หลังจากนั้นสามารถขอเช่าต่อได้ 

อีก	 30	 ปี)	 ส่วนชุมชนใดท่ีไม่มีพื้นท่ีเหลือจะต้องรวมตัวกันไป 

จัดหาที่ดินแปลงใหม่	หรือจัดหาที่พักที่มีอยู่แล้ว	 เช่น	 โครงการ

บ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ	 โดยสถาบันพัฒนาองค์กร 

ชุมชนฯ	หรอื	“พอช.”	จะให้การสนบัสนนุและจดังบประมาณช่วยเหลอื

 สมชาต ิภาระสวุรรณ รองผูอ้�านวยการ	รกัษาการ	ผอ.พอช.	

กล่าวว่า	 โครงการบ้านประชารัฐริมคลองยึดหลักการของบ้าน

มัน่คงของ	พอช.	คอืให้ชาวชมุชนรมิคลองรวมกลุม่กนัแก้ไขปัญหา		 

เป็นการพัฒนาแนวใหม่	 ไม่ใช่รูปแบบของการสงเคราะห์หรือ

หน่วยงานรัฐไปสร้างบ้านให้ชาวบ้านแบบให้เปล่า	 แต่ให้ชุมชน

หรือชาวบ้านเป็นแกนหลักในการแก้ไขปัญหา	เช่น	รวมกลุ่มกัน

โดยจดัตัง้คณะกรรมการข้ึนมา	เพือ่ส�ารวจข้อมลูปัญหาและความ

ต้องการ	ช่วยกนัออกแบบบ้าน	วางผงัชมุชน	จดัตัง้กลุม่ออมทรพัย์ 

และสหกรณ์เคหสถานเพื่อเป็นทุนในการสร้างบ้านหรือจัดซื้อ

ทีด่นิ	และร่วมกนับรหิารโครงการ	ฯลฯ	โดยมหีน่วยงานทัง้ภาครฐั 

และเอกชนให้การสนบัสนนุด้านความรู้และความช่วยเหลอื	เช่น	

พอช.	 ส่งสถาปนิกเข้าไปให้ค�าแนะน�าแก่ชุมชน	 กรมส่งเสริม

สหกรณ์เข้าไปให้ความรู้เรื่องการจัดตั้งสหกรณ์เคหสถาน	ฯลฯ

หลักการส�าคัญของบ้านประชารัฐริมคลองก็คือ 

1. หากชุมชนใดมีพื้นที่เหลือจากแนวก่อสร้างเขื่อน 

หรือสามารถอยู่ในที่ดินเดิมได้ พอช. ก็จะประสานงานกับ

กรมธนารักษ์ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ดูแลที่ดินราชพัสดุ

ริมคลองจัดท�าสัญญาเช่าในระยะยาวให้แก่ชาวบ้าน

เพื่อสร้างบ้านใหม่ 2. หากชุมชนใดไม่มีพื้นที่เหลือพอ

ที่จะสร้างบ้าน ชาวบ้านอาจรวมกลุ่มไปหาซื้อที่ดิน

เพื่อสร้างบ้าน และ 3. เช่าซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการ

ที่มีอยู่แล้ว เช่น บ้านเอื้ออาทรของการเคหะฯ  

โดย พอช. สนับสนุนด้านงบประมาณ

ผู้อ�านวยการ	พอช.	กล่าว	

	 ส่วนงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนแบ่งออกเป็น	

1.	 งบพัฒนาระบบสาธารณูปโภคครัวเรือน	 เช่น	ถนน	ทางเดิน	 

วางระบบน�้าประปา	 ไฟฟ้า	 ฯลฯ	 ครัวเรือนละ	 50,000	 บาท	 

2.	 งบอุดหนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยครัวเรือนละ	 25,000	 บาท	 

3.	งบแบ่งเบาภาระผู้ทีไ่ด้รบัผลกระทบ	ครวัเรอืนละ	72,000	บาท	 

และ	 4.	 สินเช่ือเพื่อก่อสร้างบ้าน	 ครัวเรือนละ	 300,000	 บาท	

(กรณีซื้อที่ดินใหม่สินเชื่อ	360,000	บาท)	

	 งบสนับสนุนต่างๆ	 น้ี	 พอช.	 จะอนุมัติผ่านไปยังสหกรณ์ฯ	

เพื่อให้สหกรณ์น�าไปบริหารจัดการ	เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุ	

ค่าก่อสร้าง	หรือซื้อที่ดิน	ไม่ใช่ช่วยเหลือเป็นรายครอบครัว	ผ่อน

ช�าระคืนภายใน	15-20	ปี	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	4	บาทต่อปี	
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ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ ต้นแบบความร่วมมือ 

“บ้านประชารัฐ”

	 ชมุชนศาลเจ้าพ่อสมบญุ	ตัง้อยูร่มิคลองสอง	(คลองลาดพร้าว)	 

ซอยพหลโยธิน	 54	 เขตสายไหม	 ตรงข้ามกับตลาดสะพานใหม	่	 

มบ้ีานเรือนทัง้หมด	65	หลงัคาเรอืน	เป็นชมุชนน�าร่องในการรือ้ย้าย 

บ้านเรอืนออกจากล�าคลองและแนวก่อสร้างเขือ่นในคลองลาดพร้าว	 

ขณะนี้ก่อสร้างบ้านเสร็จทั้งชุมชนและชาวบ้านเข้าอาศัยอยู่แล้ว	 

ชมุชนมเีนือ้ทีท่ัง้หมด	3	ไร่	2	งาน	45	ตารางวา	ได้รับสัญญาเช่าทีด่นิ 

จากกรมธนารกัษ์ในเดือนมนีาคม	2559	ระยะเวลา	30	ปี	ในอตัรา 

ตารางวาละ	 1.50	 บาทต่อเดือน	 หลังจากน้ันในเดือนเมษายน	 

2559	จงึเร่ิมก่อสร้างบ้าน	และแล้วเสรจ็ในช่วงต้นปี	2560	ทีผ่่านมา

 อวยชัย สุขประเสริฐ	 ประธานชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ		

กล่าวว่า	 ชุมชนเริ่มมีการรวมกลุ่มและจัดตั้งคณะกรรมการขึ้น

มาเพือ่จดัท�าโครงการบ้านมัน่คงตัง้แต่ช่วงต้นปี	2558	เช่น	มกีาร 

ส�ารวจข้อมูลชุมชน	 ร่วมกันออกแบบบ้าน	 ออกแบบผังชุมชน	 

จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อเป็นทุนในการสร้างบ้านครัวเรือนละ	

600-800	บาท	หลงัจากนัน้จงึจดัตัง้สหกรณ์เคหสถานขึน้มาเพือ่

บริหารโครงการและท�าสัญญาเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์		

	 ส�าหรับแบบบ้านมีทัง้หมด	3	แบบให้เลอืกตามความสามารถ 

ในการผ่อนช�าระและจ�านวนสมาชิกในครอบครัว	 คือ	 บ้านชั้น

เดียว	ขนาด		4	X	6	ตารางเมตร,	บ้าน	2	ชั้น	ขนาด	4	X	6	ตาราง

เมตร		และบ้าน	2	ชั้น		ขนาด	6	X	6	ตารางเมตร		ราคาก่อสร้าง

ประมาณ	186,910	-	369,142	บาทต่อหลัง		โดยใช้เงินออมของ

ชาวบ้านและสินเชื่อจาก	พอช.	ผ่อนส่งประมาณ	1,287-2,537	

บาทต่อเดือน	 ระยะเวลาผ่อนส่ง	 15	 ปี	 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	 

4	บาทต่อปี		

	 ชมุชนศาลเจ้าพ่อสมบญุเป็นชมุชนรมิคลองแห่งแรกทีส่ร้าง

บ้านเสรจ็ทัง้ชมุชน	และยงัเป็นชุมชนต้นแบบทีม่หีน่วยงานต่างๆ	 

ทัง้ภาครฐัและเอกชนเข้ามาให้การสนับสนนุการพฒันาทีอ่ยูอ่าศัย 

และคณุภาพชวีติของชาวชมุชน	เช่น	คณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิ

(คสช.)	กองทพับก	ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต	ิ	กระทรวงมหาดไทย		

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์		กระทรวง

การคลัง		กรมธนารักษ์		กรมส่งเสริมสหกรณ์		การเคหะแห่งชาติ	

กรงุเทพมหานคร	สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน	(องค์การมหาชน)	

	 นอกจากนี้ยังมีภาคเอกชน	 เช่น	 บริษัทอิตาเลี่ยน-ไทย,	 

บรษิทัเสนา	ดเีวลลอปเม้นท์	จ�ากดั,	บรษิทัซพี,ี	อารยีา	พรอพเพอร์ตี	้ 

ฯลฯ	 เข้ามาให้การสนับสนุนสร้างบ่อบ�าบัดน�้าเสียภายในชุมชน	

ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์บริเวณพื้นที่ริมคลอง	มอบต้นไม้เพื่อปรับ

ภูมิทัศน์ชุมชน	 มอบสีทาบ้าน	 มอบอุปกรณ์การออกก�าลังกาย	

สนามเด็กเล่น	จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ชุมชน	ฯลฯ

	 ล่าสุดเมือ่วนัที	่19	กรกฎาคมทีผ่่านมา	กรมส่งเสรมิคณุภาพ

ส่ิงแวดล้อม	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 

ได้ร่วมกับชาวชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญและชุมชนริมคลองต่างๆ	

จดัท�าโครงการ	“ประชารฐัร่วมใจ	สร้างวนิยัการจดัการขยะชุมชน 

รมิคลอง”	โดยจะมกีารส่งเสรมิให้ชาวชมุชนรมิคลองคดัแยกขยะ		

เพื่อลดปริมาณขยะ	 น�าไปขายเป็นขยะรีไซเคิล	 หรือน�ากลับมา

ใช้ใหม่	 และที่ส�าคัญคือ	 การสร้างวินัยไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูล

ต่างๆ	 ลงในคลอง	 เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม	 และป้องกัน 

ไม่ให้ขยะไปกีดขวางทางเดินของน�้า	 ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้

เกิดปัญหาน�้าท่วม
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“บสก.” หนุนบ้านประชารัฐ

จัดหาที่ดินราคาถูกให้ชุมชน

 สมชาต ิภาระสวุรรณ รองผูอ้�านวยการ	รกัษาการ	ผอ.พอช.	

เล่าถงึความคบืหน้าของโครงการบ้านประชารฐัรมิคลองว่า		ขณะนี้	 

(สิงหาคม	2560)	มี	 12	ชุมชนที่ก่อสร้างบ้านเสร็จไปแล้ว	 รวม	

839	 หลัง	 เช่น	 ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ	 ชุมชนเพิ่มสินร่วมใจ		

เขตสายไหม,	ชุมชนเชิงสะพานไม้	1	เชิงสะพานไม้	2	เขตหลักสี่,		

ชุมชนสามัคคีร่วมใจ	 ชุมชนบางบัว	 เขตบางเขน,	 ชุมชนวังหิน	 

เขตจตจุกัร	ฯลฯ	ส่วนทีเ่หลอือยูใ่นระหว่างการก่อสร้างและรือ้ย้าย	 

ซึ่งตามแผนงานจะด�าเนินให้แล้วเสร็จทั้ง	52	ชุมชน	รวม	7,081	

ครัวเรือน	ภายในปี	2561

 

ส่วนชุมชนที่ไม่มีพื้นที่เหลือเพียงพอให้ก่อสร้าบ้าน 

ชาวชุมชนได้รวมตัวกันไปจัดซื้อที่ดินแปลงใหม่ 

ซึ่งที่ผ่านมามีชุมชนในเขตสายไหมได้รวมตัวกันไปซื้อ

ที่ดินเอกชน 2 แปลงในย่านสายไหม ขณะนี้ก�าลังก่อสร้าง

บ้านใหม่ ทั้ง 2 แปลง สามารถรองรับชาวบ้านได้ประมาณ 

468 ครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีชาวชุมชนที่ต้องการ

อยู่อาศัยในโครงการของรัฐที่มีอยู่แล้ว เช่น 

ชุมชนคลองบางเขนและชุมชนริมคลองพัฒนาบางบัว 

รวม 19 ครัวเรือน จะย้ายไปอยู่การเคหะออเงิน

เขตสายไหม

นายสมชาติกล่าว

	 ส่วนความคืบหน้าในการก่อสร้างเขื่อนระบายน�้าเพื่อ

ป้องกันน�้าท่วมของกรุงเทพมหานครน้ัน	 ขณะนี้บริษัทรับเหมา

ได้ตอกเสาเขม็เพือ่เป็นฐานรากของเขือ่นระบายน�า้แล้วประมาณ	

12,000	ต้น	จากจ�านวนเสาเข็มทั้งหมด	60,000	ต้น	ซึ่งตามแผน

งานบรษิทัรบัเหมาจะตอกเสาเข็มให้แล้วเสรจ็ภายในปีนี	้หลงัจาก

นัน้จงึจะสร้างพนงัเขือ่น	สนัเขือ่น	และรัว้เหลก็กนัตก	ให้แล้วเสรจ็

ภายในช่วงกลางปี	2562

	 อย่างไรกต็าม	นอกจากการจัดซือ้ทีด่นิของเอกชนเพือ่สร้าง

บ้านใหม่ส�าหรับชุมชนที่ไม่สามารถอาศัยอยู่ในชุมชนเดิมได้แล้ว	

พอช.	 ยังร่วมกับ	“บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์  

จ�ากัด (มหาชน)”	 หรือ	 “บสก.”	 ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงการคลัง	 น�าอสังหาริมทรัพย์	 ทั้งที่ดินและท่ีอยู่อาศัย 

ที่อยู่ในการบริหารจัดการของ	 บสก.	 มาให้ชาวชุมชนริมคลอง		

รวมทัง้ชุมชนทีม่คีวามเดอืดร้อนเรือ่งทีอ่ยูอ่าศัยและอยากจะเข้า

ร่วมโครงการ	“บ้านมัน่คง”	ของ	พอช.ได้พจิารณาเป็นทางเลอืก

ในราคาที่ต�่ากว่าการซื้อขายทั่วไป

	 โดยที่ผ่านมา	 มีชุมชนที่ซ้ือที่ดินโดยการสนับสนุนของ	 

พอช.และ	บสก.	แล้ว	จ�านวน	2	แปลง	คือที่ดินบริเวณบึงนายพล	 

เขตคลองสามวา	แปลงแรก	เนือ้ที	่2	ไร่	ราคา	5,200,000	บาท		รองรบั 

ชาวชุมชนโรงช้าง	 เขตบางกะปิ	 ที่ถูกเจ้าของท่ีดินเอกชนไล่ท่ี	

จ�านวน	37	ครอบครวั	แปลงทีส่อง	เนือ้ที	่2	ไร่		ราคา	5,200,000	บาท	 

รองรับชาวชุมชนริมคลองจ�านวน	 40	 ครอบครัว	 ซึ่งท่ีดินท้ัง	

2	 แปลงเป็นที่ดินถมแล้ว	 ขณะนี้อยู่ในระหว่างการขออนุญาต

ก่อสร้าง	คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างบ้านใหม่ได้ภายในปีนี้

	 นอกจากนี้ยังมีที่ดินอีก	1	แปลง	ซึ่ง	พอช.	 ได้ร่วมลงนาม

ซือ้ขายทีด่นิกบั	บกส.	เมือ่วนัที	่25	กรกฎาคมทีผ่่านมา	เป็นท่ีดนิ

ส�าหรับรองรับชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนา 

ริมฝั่งเจ้าพระยา		ขนาดเนื้อที่		2	ไร่	2	งาน	56	ตารางวา	ราคา	

10	 ล้านบาทเศษ	 (ราคาทั่วไปประมาณ	12	 ล้านบาท)	 ตั้งอยู่ที่

อ�าเภอบางใหญ่		จงัหวดันนทบรีุ		รองรบัชาวบ้านได้	63	ครัวเรอืน		
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การแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยรองรับโครงการ 

“เจ้าพระยาเพื่อคนทั้งมวล”

	 ชมุชนรมิฝ่ังแม่น�า้เจ้าพระยามหีลกัฐานเป็นภาพถ่ายตัง้แต่

สมัยรัชกาลที่	5	หรือประมาณ	100	ปีที่ผ่านมาว่า	มีชุมชนเรือน

แพอยู่ตั้งอยู่เรียงรายตลอดสองฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา	 แต่นานวัน

เข้าเรือนแพท่ีลอยตัวอยู่ด้วย	“ลูกบวบ”	 หรือไม้ไผ่ปล้องใหญ ่

ที่น�ามามัดรวมกันก็จะผุพัง	 เพราะต้องแช่อยู่ในน�้าและต้องรับ

แรงกระแทกจากคลืน่เรอืท่ีสัญจรไปมา	เมือ่คร้านทีจ่ะซ่อมบ่อยๆ	 

ชาวเรือนแพเหล่านี้ก็จะขึ้นมาปลูกบ้านอยู่บนริมฝั่ง		

	 ขณะทีช่าวชมุชนริมฝ่ังเจ้าพระยาบางส่วน	บ้างกเ็ป็นชาวเรอื 

ทีล่่องเรอืจากนครสวรรค์	ชยันาท	สิงห์บรีุ	อ่างทอง	อยธุยา	ฯลฯ	ลงมา 

ค้าขายท่ีกรุงเทพฯ	 นานวันเข้าจึงปักหลักจอดเรืออยู่อาศัยและ 

ค้าขายตามท่าน�า้ทีส่�าคญั	เช่น	บางล�าพ	ูเทเวศร์	วดัญวน	สามเสน 

เขียวไข่กา	 ฯลฯ	 นานวันเข้าเม่ือเรือผุผัง	 เจ้าของเรือ 

กจ็ะขยบัขึน้มาสร้างบ้านอยูบ่นรมิฝ่ัง	บางคน 

เมื่อมาทีหลัง	 ไม่มีพื้นท่ีเหลือให้ปลูก 

สร้างบ้าน	จงึต้องปักเสาเรือนสร้างบ้าน 

อยู่ในน�้า	 และอยู่อาศัยต่อเน่ือง 

กันมาถึงลูกหลาน

 ศักดิ์น้อย พรรณพิจิตร 

วัยเฉียด	60	ปี	ประธานชุมชน 

เขยีวไข่กา	ลกูเจ้าพระยาขนานแท้	 

เพราะเกิดและเติบโตอยู ่ใน 

บ้านริมน�้าติดท่าเรือเขียวไข่กา	 

(ตดิกบัโรงเรียนราชินบีน)	 เขตดสุติ	 

เล่าว่า	 ครอบครัวของตนอาศยัอยูท่ี่นี ่

ตัง้แต่รุ่นพ่อแม่มานานเกือบร้อยปี	(ตอนนี้ 

แม่อายุ	 80	 กว่าปี)	 สมัยท่ีโรงเรียนราชินีบน 

ยงัไม่ได้ย้ายมาอยูท่ีน่ี	่เมือ่ก่อนเขยีวไข่กาเป็นท่าเรอืใหญ่	 

มีเรือสินค้าและเรือโดยสารจากพระนครศรีอยุธยาและปทุมธาน ี

มาจอดทีน่ี	่มร้ีานค้าขายอาหาร	ขายสนิค้าสารพดัอย่าง	มรีถรางวิง่ผ่าน 

ท่าเรือเขียวไข่กา	 รวมท้ังมีสถานบริการประเภท	 “โคมเขียว” 

ส�าหรับหนุ่มกลัดมัน	 เรียกว่าเป็นย่านธุรกิจการค้าที่ส�าคัญ 

แห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ

	 แต่ปัจจุบันความคึกคักในอดีตแทบไม่เหลือเค้าให้เห็น	 

คงเหลือเพียงท่าเรือท่ีเงียบเหงาและบ้านไม้สภาพทรุดโทรมที่ 

แช่อยูใ่นแม่น�า้ราว	20	หลงั	ซึง่ขณะนีเ้จ้าหน้าที	่กทม.	ก�าลังรือ้ย้าย 

บ้านออกไปจากรมิน�า้	เช่นเดยีวกับชมุชนรมิแม่น�า้เจ้าพระยาอืน่ๆ	

เพราะรัฐบาลมีโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา	เพื่อ

ท�าเป็นเส้นทางสันทนาการเลยีบแม่น�า้		เช่น		ทางจกัรยาน		ลานกฬีา	 

สวนหย่อมรมิแม่น�า้	ฯลฯ	โครงการช่วงแรกระยะทาง	14	กโิลเมตร 

จากสะพานพระป่ินเกล้า-สะพานพระราม	7	(ขณะนีอ้ยูใ่นระหว่าง 

การเตรียมการเปิดประมูลงานก่อสร้าง)

	 ส่วนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 รัฐบาลมอบหมายให้ 

จัดท�าแผนงานรองรับที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ปลูกสร้างบ้าน

เรอืนรกุล�า้แม่น�า้เจ้าพระยาและจะได้รบัผลกระทบจากโครงการ

พัฒนาริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา		ซึ่งจากการส�ารวจพบว่า		มีชุมชน

ทีป่ลูกสร้างบ้านเรอืนรุกล�า้แม่น�า้เจ้าพระยา	รวม	10	ชมุชน	และ

มชีมุชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ริมแม่น�้าเจ้าพระยาอีก	2	ชุมชน	รวมทั้งหมด	309	ครัวเรือน	

 จีรศักดิ์  พูลสง  ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาชุมชน

ริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา	 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 กล่าวว่า		 

ทีผ่่านมา	พอช.	ได้ร่วมกบัชาวชมุชนทีเ่ดอืดร้อนแก้ไขปัญหาเรือ่ง 

ทีอ่ยูอ่าศยัเสรจ็ไปแล้ว	1	โครงการ	คอื	โครงการรองรบัทีอ่ยูอ่าศยั 

แฟลต	 ขส.ทบ.	 ซึ่งเดิมแฟลตนี้เป็นที่อยู่อาศัยของ 

ข้าราชการกรมการขนส่งทหารบก	อยูใ่กล้สีแ่ยก 

เกยีกกาย	เขตดสุติ	มีกรมธนารักษ์เป็นผู้ 

ดูแล	 เม่ือมีโครงการก่อสร้างอาคาร 

รฐัสภา	ส�านกัเลขาธกิารรฐัสภาจงึ 

ขอใช้แฟลต	ขส.ทบ.	แต่เมือ่รฐับาล 

มีโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น�้า 

เจ้าพระยา	กระทรวงการพฒันา 

สงัคมฯ	จงึขอใช้แฟลตดงักล่าว

เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยรองรับชาว

ชมุชนทีเ่ดอืดร้อน	ซึง่ต่อมาส�านกั 

เลขาธกิารรฐัสภาได้อนมุติัตามค�าขอ 

ของกระทรวง	พม.

	 แฟลต	ขส.ทบ.	ม	ี2	อาคารเชือ่มต่อกนั	 

เดิมอยู่ในสภาพทรุดโทรม	 มีความสูง	 5	 ชั้น	 

รวม	64	ห้อง	มีพื้นที่ห้องละ	51	ตารางเมตร	สามารถ 

รองรบัชาวชุมชนรมิฝ่ังแม่น�า้เจ้าพระยา	คือ	เขยีวไข่กา,	ปากคลอง 

บางเขน	และวัดสร้อยทอง	 รวม	40	ห้อง	 รวมทั้งรองรับชุมชน 

ที่ต้องรื้อย้ายจากการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่	จ�านวน	2	ชุมชน 

คือ	 ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า	 19	 ห้องและชุมชนริมไทร	 

5	 ห้อง	 ช่ึงชุมชนต่างๆ	 ที่จะเข้าอยู ่อาศัยที่แฟลต	 ขส.ทบ.	 

ได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์เคหสถาน	 เพื่อท�าเรื่องขอเช่า 

แฟลตจากกรมธนารักษ์และร่วมกันบริหารจัดการแฟลต	 

(เหมอืนกบันติบิคุคลอาคารชุด)	โดยผู้อยูอ่าศัยจะต้องจ่ายค่าเช่า 

ให้กรมธนารักษ์	(ผ่านสหกรณ์ฯ)	เดือนละ	1,001	บาท

	 ที่ผ่านมา	พอช.	สนับสนนุงบประมาณการซ่อมแซมแฟลต

จ�านวน	 6	 ล้านบาทเศษ	 เมื่อซ่อมแซมแฟลตเสร็จ	 ในเดือน 
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ตุลาคม	 2559	 พล.อ.ประวิตร	 วงษ์สุวรรณ	 รองนายกรัฐมนตรี

ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบที่อยู่อาศัยให้แก่ชาวชุมชน		

	 นอกจากโครงการแฟลต	 ขส.ทบ.	 แล้ว	 อีกทางเลือกหนึ่ง

ของชาวชุมชนริมแม่น�้าเจ้าพระยาคือ	โครงการ	“บ้านเอื้ออาทร

นครชัยศรี”	 (ท่าต�านัก)	 อ.นครชัยศรี	 จ.นครปฐม	 อยู่ห่างจาก

สะพานพระป่ินเกล้าประมาณ	30	กโิลเมตร	ซึง่เมือ่เดอืนมกราคม	

2560	ทีผ่่านมา	ชาวชมุชนวดัราชผาทบัทมิร่วมใจ	และศาลเจ้าแม่ 

ทบัทมิ	รวม	23	ครวัเรอืน	ได้ท�าสญัญาจะซ้ือจะขายกบัการเคหะ

แห่งชาติแล้ว	 เป็นอาคารสูง	 5	ชั้น	 ขนาดห้อง	 33	ตารางเมตร	

ราคาตั้งแต่	395,000	-	400,000	บาท	โดยการเคหะฯ	จ�าหน่าย

ให้ชาวชุมชนในราคาพิเศษ	 ขณะท่ี	 พอช.	 จะอนุมัติสินเช่ือไม่

เกินครัวเรือนละ	360,000	บาท	ผ่อนช�าระภายใน	20	ปี	ซึ่งเมื่อ 

ชาวชมุชนได้รบัเงนิช่วยเหลอืในการรือ้ย้ายบ้านจากกรงุเทพมหานคร 

ภายในเดือนกรกฎาคมน้ีแล้ว	 คาดว่าจะสามารถท�าสัญญาและ

เข้าอยู่อาศัยได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้

	 ส่วนที่ดิน	บสก.	ที่อ�าเภอบางใหญ่		จ.นนทบุรี		ขนาดเนื้อที่	 

2	ไร่เศษ	ซึ่ง	พอช.ได้ท�าสัญญาซื้อขายกับ	บกส.	ไปแล้ว	รองรับ 

ชาวบ้านได้	63	ครวัเรอืน	จาก	3	ชมุชน	คอื	ชมุชนวดัราชผาทบัทมิ

ร่วมใจ	มิตรคาม	1	และมิตรคาม	2	ซึ่งตามแผนงานก่อสร้างจะ

เร่ิมปรบัพืน้ทีแ่ละตอกเสาเขม็ได้ภายในเดอืนสิงหาคม-กนัยายนนี	้		

และจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณต้นปี	2561	รูปแบบเป็นบ้าน

แถว	2	ชัน้	ขนาด	4	X	7	ตารางเมตร	ขนาดทีด่นิ	10-22.5		ตาราง

วา	ราคาก่อสร้างบ้านพร้อมทีดิ่นตัง้แต่	407,828	-	587,600	บาท		 

โดย	พอช.	จะสนบัสนนุเป็นเงนิสร้างบ้านครวัเรอืนละ	25,000	บาท	 

อุดหนุนงบสาธารณูปโภคครัวเรือนละ	50,000	บาท	และให้สิน

เชื่อไม่เกินครัวเรือนละ	360,000	บาท	ผ่อนช�าระ	20	ปี

มาตรา 44  และ “ปทุมธานีโมเดล”

	 บริเวณพื้นที่สองฝากฝั ่งริมคลองหนึ่ง	 อ.คลองหลวง		

จ.ปทมุธาน	ีซึง่เป็นคลองขดุเพือ่การท�านามาต้ังแต่สมยัรชักาลที	่ 5	 

แนวคลองขนานกบัถนนพหลโยธนิ	เริม่จากประตนู�า้พระอนิทร์ลงมา 

ถึงบริเวณห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิต	 และเชื่อมต่อกับคลองรังสิต	 

เป็นชุมชนรมิคลองขนาดใหญ่อกีแห่งหนึง่ทีม่ปีระชาชนปลกูบ้าน

เรือนอยู่อาศัยบนที่ดินและพื้นที่ริมคลองที่กรมชลประทานดูแล 

มายาวนานหลายสบิปี	บ้านเรอืนส่วนใหญ่มสีภาพทรดุโทรม	ชาวบ้าน 

ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีรบัจ้างทัว่ไป	 เป็นลูกจ้างในโรงงานอตุสาหกรรม	 

ลูกจ้างในตลาดไท	ขายเล็กๆ	น้อยๆ	ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง	ฯลฯ		

	 ในปี	 2558	 รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและ 

สิง่ปลกูสร้างรกุล�า้ล�าน�า้สาธารณะ	โดยเฉพาะในพืน้ทีจ่งัหวดัปทมุธานี 

ซึง่มีคคูลองต่างๆ	เป็นพ้ืนทีร่บัน�า้บริเวณตอนเหนอืของกรงุเทพฯ	 

แต่สภาพปัจจุบันมีประชาชนเข้าไปปลูกสร้างบ้านเรือนอยูอ่าศยั 

มายาวนานหลายสิบปีไม่ต่างจากคลองลาดพร้าว	 โดยเฉพาะใน 

คลองหนึง่	ท�าให้การระบายน�า้ไม่มปีระสทิธภิาพ	รฐับาลจงึมอบหมาย 

ให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจัดท�าโครงการ	 “ปทุมธานีโมเดล”  

เพื่อรองรับชาวบ้านที่ต้องรื้อย้ายออกจากแนวคลอง

 ชญาดา สิงห์ปี ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัย 

ปทุมธานีโมเดล	 (ศปก.ปทม.)	 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ	 

กล่าวว่า	จากการส�ารวจข้อมลูพบว่า	มชีาวบ้านปลกูสร้างบ้านเรอืน 

รมิคลองหนึง่ซึง่อยูใ่นความดแูลของกรมชลประทาน	จากบรเิวณ 

หลังตลาดไทจนถึงหลังห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต	 

รวม	16	ชุมชน	จ�านวน	1,084	ครัวเรือน	โดย	ศปก.ทปม.	มีแผน

รองรับเรื่องที่อยู่อาศัยของชาวบ้านอยู่	2	แนวทาง	คือ	1.	จัดซื้อ

ที่ดินแปลงใหม่เพื่อสร้างบ้านสร้างชุมชนใหม่	2.	จัดหาที่ดินใกล้	

ม.ธรรมศาสตร์รังสิต	พื้นที่	30	ไร่					
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	 ส�าหรับชุมชนทีจ่ดัซ้ือทีด่นิแปลงใหม่	คอื	1.	ชมุชนแก้วนมิติร	 

ซือ้ทีดิ่นใกล้เคยีงชมุชนเดมิเน้ือที	่5	ไร่	42	ตารางวา	ราคา	12	ล้านบาท 

รองรับชาวบ้านได้	100	ครัวเรือน	และ	2.ชุมชนเจริญสุขหมู่	6	

อยูร่ะหว่างจดัซือ้ทีด่นิใกล้ชุมชนเดมิ	เพือ่รองรับชาวบ้านจ�านวน		

25	ครัวเรือน

 “ชุมชนแก้วนมิติร” เป็นชมุชนแรกทีเ่ริม่ก่อสร้างทีอ่ยู่อาศยั 

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม	 2559	 มีชาวบ้านเข้าร่วมโครงการ	 100	 

ครัวเรือน	(จากทั้งหมด	168	ครัวเรือน)	จัดซื้อที่ดินขนาด	5	ไร่	 

42	ตารางวา	แบ่งได้	98	แปลง	(100	ครวัเรอืน)	ได้รบังบสนบัสนนุ 

จาก	พอช.		แยกเป็นงบด้านสาธารณปูโภค		5	ล้านบาท		อดุหนนุ 

ทีอ่ยูอ่าศยั	2,500,000	บาท	งบบริหารจดัการ	125,000	บาท		และ 

สินเชื่อที่อยู่อาศัย	 รวม	 32,464,192	 บาท	 ขณะน้ีการก่อสร้าง

บ้านแล้วเสร็จทั้งชุมชนแล้ว

 นรายุทธ เขียนจตุรัส คณะกรรมการสหกรณ์ฯ	 กล่าวว่า	

ชาวบ้านได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อท่ีอยู่อาศัยขึ้นมา 

ในปี	2558	เพือ่เป็นทนุสร้างบ้าน	มสีมาชกิ	100	ครัวเรือน	ออมเงนิ 

ครัวเรือนละ	2,000	บาท	ต่อมาได้จัดตั้งเป็นสหกรณ์บ้านมั่นคง

ไทยมุสลิมสามัคคี	จ�ากัด	โดยชาวบ้านได้ร่วมกันบริหารโครงการ	

ซึง่ทีผ่่านมาชาวบ้านกไ็ด้ร่วมกนัออกแบบบ้านและผงัชมุชน	มกีาร 

ออกระเบียบกฏเกณฑ์ในการอยู ่อาศัยเพื่อให้ชาวชุมชนซ่ึง 

เกือบทั้งหมดเป็นชาวมุสลิมได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข			

	 ส่วนแบบบ้านมี	2	แบบ	คือ	บ้านแถว	2	ชั้น	และบ้านแฝด	

2	ชั้น	ขนาด	4X7	ตารางเมตร,	4.5	x	7	ตารางเมตร	และขนาด	

5.5	x	7	ตารางเมตร	ราคาตั้งแต่	272,454	-	295,428	บาท		โดย 

ชาวบ้านทีเ่ข้าร่วมโครงการจะต้องผ่อนเงนิกู้ช�าระคนื	พอช.	ผ่าน 

สหกรณ์บ้านมัน่คงฯ	ในอัตราเดอืนละ	2,5000	-3,000	บาท	ระยะ

เวลา	15	ปี	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	4	บาทต่อปี

	 ส่วนที่ดินเนื้อที่	 30	 ไร่ที่จะรองรับชาวบ้านหลายร้อย 

ครวัเรอืน	 ตัง้อยูท่ีบ่รเิวณคลองเชียงรากใหญ่ใกล้กบัมหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์รังสิต	เดิมที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินสาธารณสมบัติของ

แผ่นดินส�าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน	 แต่เพื่อสนับสนุนการแก้ไข

ปัญหาที่อยู่อาศัยตามโครงการปทุมธานีโมเดล	พลเอกประยุทธ์  

จันทร์โอชา	ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงได้

ใช้อ�านาจตามมาตรา	44	ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	 

(ฉบบัชัว่คราว)	พ.ศ.	2557	ออกค�าสัง่ให้เพกิถอนสถานภาพทีด่นิเดมิ	 

เพื่อให้ตกเป็นที่ดินราชพัสดุ	 ส�าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรองรับ

ประชาชนตามโครงการปทุมธานีโมเดล	 ตามที่กระทรวงการ

พัฒนาสังคมฯ	เสนอ	โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่	 

10	มิถุนายน	2559	

	 ทั้งนี้ ท่ีดินแปลงดังกล่าวปัจจุบันอยู ่ในความดูแลของ 

กรมธนารักษ์	 โดยกรมธนารักษ์จะให้ประชาชนรวมกลุ่มกันจัด

ตัง้เป็นสหกรณ์เคหสถาน	เพือ่ท�าสญัญาเช่าทีด่นิสร้างท่ีอยูอ่าศัย		

เช่นเดียวกับการเช่าที่ดินริมคลองลาดพร้าวของชาวชุมชนต่างๆ	

ในกรุงเทพฯ	ที่ก�าลังด�าเนินการเพื่อแก้ปัญหาการรุกล�้าล�าคลอง

และการระบายน�้าอยู่ในขณะนี้		

 ไพศาล ฉิมช้าง  ประธานสหกรณ์เคหสถานปทุมธานโีมเดล		

จ�ากดั	กล่าวว่า	โครงการปทมุธานโีมเดลในพืน้ที	่30	ไร่	ได้รบัสญัญา

เช่าจากกรมธนารกัษ์ไปแล้วตัง้แต่เดอืนกนัยายน	2559	ระยะเวลา	 

30	 ปี	 โดยชาวบ้านได้ร่วมกันจัดตั้งสหกรณ์เคหสถานฯ	 ขึ้นมา		 

มีชาวบ้านจาก	13	ชุมชนเข้าร่วมโครงการ	รวม	289	ครัวเรือน	

โดยเฟสแรกจะสร้างจ�านวน	196	หลัง	คาดว่าจะเริ่มลงเสาเข็ม

เพื่อก่อสร้างได้ภายในเดือนกันยายนนี้	 และจะก่อสร้างแล้ว

เสร็จประมาณต้นปี	 2561	 โดยแต่ละครัวเรือนที่เข้าร่วมจะต้อง 

ออมทรพัย์เพือ่เป็นทนุในการสร้างบ้านอย่างน้อยเดอืนละ	600	บาท	 

ขณะนี้มีเงินออมกว่า	 2	 ล้านบาท	 ส่วนที่เหลือจะใช้สินเชื่อจาก

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน		

ส่วนแบบบ้านเบื้องต้นจะมีลักษณะเป็นอาคารสูง 

2-3 ชั้น เนื้อที่ 26 ตารางเมตร, 30 ตารางเมตร 

และ 45 ตารางเมตร ตามขนาดของครอบครัว 

นอกจากนี้ก็จะสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลเด็กอ่อน 

คนพิการ มีพื้นที่ค้าขายภายในชุมชนเพื่อให้ชาวบ้าน

มีรายได้ รวมทั้งมีสวนหย่อมเพื่อเป็นที่พักผ่อน 

มีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าเดิม ที่ส�าคัญก็คือ เป็นบ้าน

หลังแรกของชีวิตให้ครอบครัว และลูกหลาน

ได้อยู่อาศัยอย่างมั่นคงต่อไป

ไพศาลกล่าว

      ทัง้หมดนีค้อืรูปแบบการแก้ไขปัญหาทีอ่ยูอ่าศัยของ 

ชาวชมุชนรมิคลองลาดพร้าว เจ้าพระยา และปทมุธานี  

ซึ่งเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้มีทางเลือก มีส่วนร่วม 

ในการแก้ไขปัญหาทีอ่ยู่อาศยั ตลอดจนร่วมกนัพฒันา 

คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมอาชีพ ท�าให้ 

ประชาชนมีที่อยู ่อาศัยใหม่ที่ ม่ันคง ขณะเดียวกัน

รัฐบาลก็สามารถพัฒนาพื้นท่ีริมน�้าให้เกิดประโยชน์

ต่อสังคมและส่วนรวมได้
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 สมชาติ ภาระสุวรรณ	รักษาการ	ผอ.พอช.	กล่าวว่า	“โครงการบ้านประชารัฐริมคลอง”	เป็นรูปแบบ

หนึ่งที่จะช่วยให้ชาวชุมชนสามารถอยู่อาศัยในชุมชนเดิมได้	 คือหากชุมชนใดมีพื้นที่เหลือจากแนวก่อสร้าง

เขือ่นระบายน�า้	และรือ้ย้ายบ้านออกจากแนวเขือ่นและแนวคลองแล้ว	จ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารปรบัผังชุมชนใหม่		 

เพ่ือให้ทุกครอบครัวสามารถอยู่อาศัยในชุมชนเดิมได้	 (โดยรวมตัวกันและจดเบียนเป็นสหกรณ์เคหสถาน 

เพื่อให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล	แล้วท�าสัญญาเช่าที่ดินอยู่อาศัยอย่างถูกต้องกับกรมธนารักษ์)

	 แต่เนือ่งจากบ้านเรอืนทีป่ลกูสร้างในพืน้ทีร่มิคลองส่วนใหญ่จะมขีนาดทีไ่ม่เท่ากนั	คนทีม่าจบัจองปลกูบ้าน 

อยูก่่อนหรอืมีฐานะดกีจ็ะปลกูสร้างบ้านหลังใหญ่	บางชุมชนมบ้ีานหลายหลังทีม่ขีนาดไม่ต�า่กว่า		40-50	ตารางวา	 

บางครวัเรอืนกเ็กอืบ	100	ตารางวา		ขณะทีช่าวชุมชนส่วนใหญ่หรอืคนทีม่าอยูท่หีลังต้องปลูกสร้างบ้านอยูใ่นคลอง	 

ขนาดบ้านเพียง	10-20	ตารางวา	แต่อยู่อาศัยกัน	4-5	คน

11
ขั้นตอน

 

สร้างบ้าน สร้างชุมชนใหม่ เพื่ออนาคตสดใสของลูกหลาน

แต่ไหนแต่ไรมา เมือ่รฐับาลหรือหน่วยงานรัฐจะน�าทีด่นิของรัฐทีมี่ประชาชนเข้าไป 

รุกล�้าปลูกสร้างบ้านเรือนเพื่อน�ากลับมาใช้ประโยชน์ ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการขับไล่ 

หรือจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่ที่ห่างไกลจากชุมชนเดิมมาก ท�าให้เกิดปัญหาในเรื่อง 

การท�ามาหากิน มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น ลูกหลานต้องหาที่เรียนใหม่ ฯลฯ 

โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการท�ามาหากิน เพราะคนจนที่อาศัยอยู่ในเมืองส่วนใหญ ่

มีอาชีพที่เกี่ยวพันกับสังคมเมือง เช่น เป็นลูกจ้างทั่วไป เป็นกรรมกร ช่างก่อสร้าง 

ขับแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ขายอาหาร หาบเร่ แผงลอย เก็บของเก่า ฯลฯ  
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ดังนั้นทุกคนในชุมชนจะต้องแบ่งปันและเสียสละโดยน�าที่ดินที่เหลืออยู่มาจัดผังชุมชนเพื่อก่อสร้างบ้าน

สร้างชุมชนใหม่ โดยทุกครัวเรือนจะได้สิทธิ์และขนาดบ้านเท่าๆ กัน และแบ่งพื้นที่เพื่อเป็นพื้นที่ส่วนกลาง 

เพื่อสร้างเป็นทางเดิน สวนหย่อม ที่ท�าการสหกรณ์ ฯลฯ และเนื่องจากพื้นที่ริมคลองมีความคับแคบอยู่แล้ว 

ขนาดบ้านส่วนใหญ่เมื่อปรับผังชุมชนและออกแบบบ้านแล้วจะมีขนาดต่อครัวเรือนประมาณ 4 X 6 หรือ 

4 X 7 ตารางเมตร เป็นบ้าน 2 ชั้น หรือบางชุมชนที่มีพื้นที่คับแคบแต่มีจ�านวนครัวเรือนมาก

ก็อาจจะได้ขนาดบ้านที่แคบกว่า

รักษาการ	ผอ.พอช.	กล่าว

	 อย่างไรก็ตาม	 การจัดท�าโครงการบ้านประชารัฐริมคลองนี้	 ไม่ใช่	 พอช.	 ไปสร้างบ้านให้ชาวบ้าน	 แต่เป็นการใช้หลักการของ	 

“บ้านมัน่คง” ที	่พอช.	ท�ามาตัง้แต่ปี	2546	นัน่คอื	“ให้ชมุชนหรอืผูท้ีเ่ดอืดร้อน รวมกลุม่กนัแก้ไขปัญหา โดยม ีพอช. และหน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วข้องให้การสนบัสนนุ” โดยชมุชนจะมกีารแต่งตัง้ตวัแทนชาวบ้านขึน้มาเป็นคณะท�างานร่วมกบัเจ้าหน้าที	่พอช.	และหน่วยงาน 

ต่างๆ	โดยมีกระบวนการท�างาน	11	ขั้นตอน	ดังนี้

   

   

   

ศูนย์พักคนไร้บ้านสุวิทย์ วัดหนู หลังการ
ปรับปรุง

 สร้างความเข้าใจโครงการ 

 โดยการชี้แจงสร้างความเข้าใจกับชาวชุมชน	มีกรรมการ

ชุมชน	เจ้าหน้าที่	พอช.	เจ้าหน้าที่ชุดมวลชนสัมพันธ์	ทหาร	

ต�ารวจ	 เจ้าหน้าที่เขต	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 	 กรมธนารักษ	์

ฯลฯ	ร่วมกันจัดประชุมชี้แจงเป็นกลุ่ม	หรือใช้วิธีพูดคุยอย่าง

ไม่เป็นทางการ

  ร่วมกันส�ารวจข้อมูล 
     รับรองข้อมูล พิจารณาสิทธิ ์

	 เพือ่ให้ได้ข้อมลูครวัเรอืน	ผูอ้ยูอ่าศยั	ขนาดพืน้ทีข่องชมุชน	 

และความต้องการทีอ่ยูอ่าศัย	เพือ่น�าข้อมลูมาวางแผนการสร้าง 

บ้านและออกแบบผังชมุชน	หลังจากนัน้จะมกีารพจิารณาสทิธิ์ 

และรบัรองสทิธ์ิ	เพือ่ให้ชาวชมุชนได้ช่วยกนัยนืยนัว่า	เจ้าของ

บ้านหลงันีม้ตีวัตนและอาศยัอยูจ่รงิ	เพือ่ไม่ให้มกีารสวมสิทธิ	์

 

  ตั้งกลุ่มออมทรัพย์

 เพือ่ให้ชาวชมุชนได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส�าหรบัก่อสร้างบ้าน	 

บางชุมชนก�าหนดเงินออมขั้นต�่า	 100	 บาทต่อครัวเรือ 

นต่อเดือน	บางชุมชนอาจมากกว่า	 เช่น	500	บาท	แล้วแต ่

ข้อตกลงของแต่ละชุมชน	 หากครัวเรือนใดมีเงินออมมาก	 

ยอดเงินที่จะขอกู้จาก	พอช.	ก็จะลดน้อยลง	(พอช.	ก�าหนด

ให้ครัวเรือนและชุมชนที่จะขอใช้สินเช่ือต้องมียอดเงินออม

รวมไม่ต�่ากว่า	5	%	ของยอดเงินกู้)

1 2

3
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ทั้งหมดนี้คือกระบวนการสร้างบ้านประชารัฐริมคลอง “เป็นบ้านที่มากกว่าค�าว่าบ้าน” เพราะชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท�า 

ร่วมกันบริหารโครงการ และเมื่อสร้างบ้านเสร็จแล้วชาวบ้านก็จะต้องร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ โดยมีหน่วยงานต่างๆ 

ร่วมให้การสนับสนุน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนและลูกหลานให้มีอนาคตที่สดใสต่อไป...!!

   

   

 จดทะเบียนเป็นสหกรณ์
 เคหสถาน 

	 เพื่อให้มีสถานะเป็นนิติบุคคล	 ท�าสัญญาเช่าท่ีดินกับ 

กรมธนารกัษ์	รวมทัง้ขอใช้สนิเช่ือและงบสนบัสนนุจาก	พอช.

 จัดการเรื่องที่ดิน

	 โดยการแบ่งปันและเสียสละ	 คนท่ีเคยมีที่ดินและบ้าน 

หลังใหญ่	 จะต้องเสียสละให้คนท่ีรุกล�้าแนวคลองสามารถ 

ขึ้นมาอยู่บนฝั่งได้	 โดยเฉลี่ยแปลงท่ีดินที่จะสร้างบ้านให้มี

ขนาดเท่ากัน	และ	1	ครอบครัวได้	1	สิทธิ์		หรือตามข้อตกลง

ของชุมชน	เช่น	ครอบครัวที่มีผู้อยู่อาศัยเกิน	8	คน	จะได้รับ

สิทธิ์ขยายเพิ่ม	1	สิทธิ์

 ร่วมกันออกแบบบ้าน 
 ออกแบบผังชุมชน 

	 น�าข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจชุมชนและครัวเรือนมา

ออกแบบผังชุมชนและออกแบบบ้าน	 โดยมีสถาปนิกและ 

เจ้าหน้าที่ของ	 พอช.	 เป็นพี่เลี้ยง	 เพื่อให้ได้แบบบ้านและ 

ผังชุมชนที่ตรงกับความต้องการ

 เสนอโครงการและ
 งบประมาณต่อ พอช.

	 เมื่อผ่านกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ	 ดังกล่าวแล้ว	

ชุมชนจะต้องยื่นโครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยในนามสหกรณ์

เคหสถานมายัง	พอช.	เพื่อพิจารณาอนุมัติ		

   

   

  วางแผน ขออนุญาตก่อสร้าง 
  และรื้อย้าย 

	 ชุมชนจะร่วมกับเจ้าหน้าที่	พอช.	สถาปนิก	และวิศวกร		

วางแผนการก่อสร้าง		แผนการรือ้ย้าย		และจดัเตรยีมเอกสาร

เพื่อขออนุญาตก่อสร้างจากกรมธนารักษ์และส�านักงานเขต

  ท�านิติกรรมสัญญา  
  และเบิกจ่ายงบประมาณ  

	 เมื่อ	พอช.	อนุมัติโครงการแล้ว	ชุมชนจะต้องส่งตัวแทน

ในนามของสหกรณ์เคหสถานที่จดทะเบียนเอาไว้แล้วไปท�า

นิติกรรมสัญญาเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ		

กระบวนการก่อสร้างบ้าน

 เมือ่ได้รบังบประมาณสนบัสนนุจาก	พอช.	แล้ว	ชมุชนจะม ี

การคดัเลือกผูร้บัเหมา	มกีารแบ่งหน้าทีกั่นท�างาน	เช่น	จดัท�า 

บัญช	ีตรวจสอบการเงนิ	และตรวจสอบการด�าเนนิการก่อสร้าง	ฯลฯ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

	 เมือ่ก่อสร้างบ้านเสรจ็แล้ว	ชมุชนจะร่วมกบั	พอช.	และ 

หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ	เช่น	เรือ่งอาชพี	 

มีการวางแผนการจัดตลาดนัด	ตลาดน�้าชุมชน		เรือโดยสาร 

ในคลอง	ส่งเสรมิอาชพีผูส้งูอาย,ุ	พฒันาสิง่แวดล้อม	เช่น		ปลกู

ต้นไม้	 ปลูกผักสวนครัว	 การขัดแยกขยะ	 การบ�าบัดน�้าเสีย 

ในครวัเรอืนก่อนปล่อยลงคลอง,	จดักจิกรรมเดก็และเยาวชน		

พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	กลุ่มแม่บ้าน	ฯลฯ		

4 8
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9
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สร้างบ้านมั่นคง  
สร้างชีวิตใหม่
ในที่ดิน ส.ป.ก. 

ปัญหาการขาดแคลนที่ดินท�ากิน

ของเกษตรไทยเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน   

และเป็นภาพสะท้อน ความเหลื่อมล�้า

ทางเศรษฐกิจได้ชัดเจน เพราะขณะที่

คนยากคนจนต้องบุกรุกที่ดินของรัฐ  

หรือไม่ก็ต้องทิ้งถิ่นฐานมุ่งหน้าเข้ามา

ขายแรงงานในเมืองเพราะขาดทุนและ

ปัจจัยการผลิต แต่ที่ดินส่วนใหญ่

ไปกระจุกตัวอยู่กับนักธุรกิจและกลุ่มทุน

เพียงไม่กี่ตระกูล เช่น “สิริวัฒนภักดี” 

ครอบครองที่ดินทั่วประเทศประมาณ  

630,000 ไร่ “เจียรวนนท์” ประมาณ  

200,000 ไร่ ฯลฯ
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	 ขณะทีข้่อมลูจากการขึน้ทะเบียนคนจนทัว่ประเทศของศนูย์

อ�านวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ	 (ศตจ.)	 ในปี	

2547	 พบว่า	 มีคนจนและเกษตรกรรายย่อยจากทั่วประเทศมา

ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับความชว่ยเหลือดา้นที่ดินทั้งหมดประมาณ	

4,800,000	ราย	ผ่านการคดักรอง	(ใช้เกณฑ์รายได้ต�า่กว่า	20,000	

บาทต่อปี)	และยนืยนัต้องการความช่วยเหลอื	จ�านวน	2,217,546		

ราย	จ�าแนกเป็น	ไม่มีที่ดินท�ากิน	จ�านวน	889,022	ราย	มีที่ดิน

ท�ากินแต่ไม่เพียงพอ	 จ�านวน	 517,263	 ราย	 และมีที่ดินแต่ไม่มี

เอกสารสิทธิ์	จ�านวน	811,279	ราย

	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่าข้อมูลตัวเลขดังกล่าวจะผ่านมาแล้ว 

กว่า	10	ปี	แต่เชือ่ว่าปัญหาการขาดแคลนทีด่นิท�ากนิไม่ได้ลดน้อยลง	 

แม้ว่ารัฐบาลแต่ละชุดท่ีผ่านมาจะมีความพยายามแก้ไขปัญหา 

ดงักล่าวแล้วกต็าม	โดยเฉพาะการน�าทีด่นิในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ทีเ่สือ่มโทรมมาจัดสรรให้แก่เกษตรกรทีย่ากไร้	 ทว่าทีผ่่านมายงัตดิขดั 

ด้วยอปุสรรคและปัญหาต่างๆ	จนเมือ่คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ	 

(คสช.)	เข้ามาบรหิารประเทศจงึได้ใช้อ�านาจตามมาตรา	44	“ปลดลอ็ค”  

ปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โดยมิชอบกฎหมาย

คสช. ใช้มาตรา 44 

แก้ไขปัญหานายทุน-ผู้มีอิทธิพลฮุบที่ดิน ส.ป.ก.

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 

ให้มีการส่งมอบพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ที่เสื่อมโทรมเพื่อน�าพื้นที่ไปด�าเนินการจัดที่ดินให้แก ่

เกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม แต่จนถึงปัจจุบันได้ปรากฏข้อเท็จ 

จริงว่ายังมีแปลงที่ดินที่ยังมิได้ท�าการส�ารวจรังวัด 

อยู่อีกเป็นจ�านวนมาก เนื่องจากมีผู้ถือครองที่ดิน 

ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยไม่ชอบด้วย 

กฎหมาย ซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวต่างไม่ให้ความร่วมมือ 

หรือความยินยอมเพื่อเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม หรือแม้กระทั่งในบางรายที่ได้ม ี

ค�าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว แต่การส่งมอบพื้นที่คืน

เพื่อให้ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมน�าไป 

ด�าเนินการจัดที่ดินตามกฎหมายก็ยังไม่ได้รับการ 

ปฏิบัติตามค�าพิพากษา  

นอกจากนี้ยังปรากฏว่ามีบุคคลซึ่งไม่มีสิทธิ ์

ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายเข้าใช้ประโยชน ์

โดยอ้างสิทธิ์ในที่ดินจากการซื้อขายต่อจากเกษตรกร

ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือมีการเปลี่ยนมือที่ดินที่จัดให้แก่

เกษตรกรเพื่อถือครองที่ดินเป็นแปลงขนาดใหญ่ 

และได้น�าพื้นที่ดังกล่าวไปประกอบเกษตรกรรม ในรูปแบบ

การปลูกพืชเชิงเดี่ยวซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์

อย่างรุนแรงในระยะยาว หรือในบางกรณี ปรากฏพื้นที่

ข้างเคียงเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมยังคงเป็นพื้นที่

อนุรักษ์ ซึ่งหากมีการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสม 

อาจมีปัญหาการบุกรุกพื้นที่เพิ่มเติม ซึ่งกระทบต่อ

ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ และก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้
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	 นี่คือเหตุผลและที่มาของการออกค�าสั่งที่	 36/2559	 ตาม

มาตรา	 44	 ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 ในฐานะ

หัวหน้า	คสช.	เมื่อวันที่	5	กรกฎาคม	2559	โดยมีพื้นที่เป้าหมาย	

คอื	1.	ทีด่นิทีย่งัไม่เข้าสูก่ระบวนการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม

ทีม่เีนือ้ทีต่ัง้แต่	500	ไร่ขึน้ไป	2.	ทีด่นิทีค่ณะกรรมการปฏริปูทีด่นิ 

จงัหวดัมีมตใิห้เกษตรกรผูไ้ด้รบัการจดัท่ีดนิสิน้สทิธ์ิเข้าท�าประโยชน์ 

แล้วและครอบครองโดยบุคคลท่ีมิใช่ผู้ได้รับการจัดที่ดินมีเน้ือที่ 

ตั้งแต่	100	ไร่	ขึ้นไป	และ	3.	ที่ดินที่ศาลมีค�าพิพากษาถึงที่สุด 

ให้ส่งมอบแก่ส�านกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมแล้ว	และ 

มีเนื้อที่ตั้งแต่	500	ไร่ขึ้นไป

 ส่วนกระบวนการและขัน้ตอนในการด�าเนนิการนัน้	ส�านกังาน 

การปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม	 (ส.ป.ก.)	 จะออกส�ารวจพืน้ทีแ่ละ

ติดประกาศเพื่อให้ผู้ที่ครอบครองที่ดินยื่นค�าร้องเพื่อแสดงสิทธ์ิ

ภายใน	15	วนั	หลงัจากนัน้	ส.ป.ก.	จงัหวัดจะตรวจสอบหลกัฐาน 

การแสดงสิทธิ์ของผู้ครอบครองให้แล้วเสร็จภายในเวลา	30	วัน	 

ซึ่งหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการครอบครองโดยไม่ชอบด้วย 

กฎหมาย	หรอืเป็นทีด่นิทีม่คี�าพพิากษาถึงท่ีสดุแล้ว	(ตามข้อ	1-3)	 

ให้	 ส.ป.ก.	 เข้าไปครอบครองที่ดินนั้นๆ	 แล้วน�ามาจัดสรรให้แก่ 

เกษตรกร	 ภายใต้การก�ากับดูแลของ	“คณะกรรมการนโยบาย

ที่ดินแห่งชาต”ิ	หรือ	“คทช.”	ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

	 ทั้งนี้จะมีการจัดตั้งคณะท�างานในระดับพื้นที่ขึ้นมา	 ซึ่ง

ประกอบด้วยตวัแทนจากหลายหน่วยงาน	รวมทัง้ตวัแทนชาวบ้าน 

ในพืน้ที	่เช่น	คณะอนกุรรมการจดัหาทีดิ่น	คณะอนกุรรมการจดัทีด่นิ	 

คณะอนกุรรมการนโยบายทีด่นิจงัหวดั	(คทช.	จงัหวดั)	เพือ่ตรวจสอบ 

และคัดกรองเกษตรกรที่มีสิทธิ์จะได้รับการจัดสรรที่ดิน	 รวมทั้ง

ออกแบบการใช้ประโยชน์ในทีด่นิ	เพือ่ให้เหมาะสมกับสภาพพืน้ที	่ฯลฯ

	 ทั้งนี้ในช่วงปี	 2559-2560	 ที่ผ่านมา	 ส.ป.ก.	 มีเป้าหมาย 

ยดึพืน้ทีค่นืจากนายทนุ	 ผู้มีอทิธิพล	รวมทัง้เครอืข่ายของนกัการเมอืง 

ในจังหวัดต่างๆ	ทั่วประเทศ	รวม	28	จังหวัด	จ�านวน	438	แปลง	 

เนือ้ทีร่วมกว่า	443,501	ไร่	โดยสามารถยดึพืน้ทีค่นืได้แล้วประมาณ	 

300,000	ไร่	เช่น	ทีด่นิ	ต.กลางดง	อ.ปากช่อง	จ.นครราชสมีา	เนือ้ที่	 

586	 ไร่	 ซึง่เป็นทีด่นิทีศ่าลมคี�าพพิากษาสิน้สดุแล้วให้ผู้ครอบครอง 

ออกจากท่ีดนิ	ส.ป.ก.	โดยผูค้รอบครองท่ีดนิแปลงดงักล่าวเป็นนกัธุรกิจ 

เจ้าของแหล่งท่องเทีย่วชือ่ดงัในพทัยา,	ทีดิ่นในอ�าเภอปากช่อง	ประมาณ	 

500	ไร่เศษ	ผูค้รอบครองเป็นอดตีนายพลต�ารวจ	และทีด่นิแปลง

ต่างๆ	ใน	จ.	นครราชสีมาทีน่กัธรุกจิและนายทนุซึง่ไม่ใช่เกษตรกร

ผู้ยากไร้เข้าไปครอบครอง	เนื้อที่รวมกันประมาณ	100,000	ไร่	

	 นอกจากนีย้งัมีพืน้ทีส่นามกอล์ฟของบรษิทัเอกชนแห่งหนึง่ 

ทีจั่งหวดักาญจนบรุเีนือ้ทีป่ระมาณ	1,800	ไร่	ทีด่นิปลกูสวนส้มชือ่ดงั 

ในจงัหวดัเชยีงใหม่เนือ้ทีร่วมประมาณ	6,000	ไร่,	ทีด่นิปลกูสวนปาล์ม 

ของนกัธรุกจิใน	จ.กระบี	่	เนือ้ทีร่วมประมาณ	13,000		ไร่,		ทีด่นิของ 

ทายาทนกัการเมอืงชือ่ดงัในจงัหวัดสระแก้วเนือ้ทีป่ระมาณ	600	ไร่	ฯลฯ

สปก. แจกที่ดินให้คนจนท�ากิน 

ตั้งเป้าปีนี้ 100,000 ไร่

 นายสมปอง อนิทร์ทอง เลขาธกิาร	ส.ป.ก.	กล่าวว่า	ในปีนี	้ส.ป.ก.	 

จะน�าทีด่นิทีย่ดึมาจ�านวน	100,000	ไร่	มาเข้าสู่กระบวนการปฏรูิป 

ทีด่นิ	โดยระยะแรกได้ปรบัปรงุพฒันาพืน้ท่ีแล้ว	เนือ้ที	่	30,000	ไร่	 

จ�านวน	33	แปลง	ในพืน้ที	่9	จงัหวดั	ระยะทีส่อง	ในพืน้ทีส่่วนทีเ่หลอื 

เนือ้ทีป่ระมาณ	70,000	ไร่	จ�านวน	71	แปลง	ในพืน้ท่ี	14	จงัหวดั	 

โดยขณะนี้	 ส.ป.ก.	 สามารถจัดที่ดินและมอบให้แก่เกษตรกร 

ในรปูแบบสหกรณ์ได้ในพืน้ที	่6	จงัหวดั	คอื	สรุาษฎร์ธาน	ีสระแก้ว	

เชยีงใหม่	กาญจนบุร	ีนครราชสมีา	และชลบรุ	ีรวม	24	แปลง	เนือ้ท่ี	 

16,742ไร่	สามารถรองรบัเกษตรกรทีไ่ร้ทีด่นิท�ากนิ	จ�านวน	1,384	ราย	 
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	 นอกจากน้ี	 ส.ป.ก.	 ยังร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	 เช่น		

กรมชลประทาน	กรมทรพัยากรน�า้บาดาล	ทหารช่าง	เพือ่ปรับปรงุ 

พัฒนาพื้นที่ให้มีความเหมาะสมในการท�าการเกษตร	 จัดสร้าง

และพัฒนาแหล่งน�้าอุปโภคและบริโภค	 การปรับพื้นที่เพื่อเป็น

ที่อยู่อาศัย	 และถนน	 เพื่อให้สามารถท�าการเกษตรและขนถ่าย

สินค้าได้	 โดยได้กันพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้เป็นพื้นที่เกษตรแปลงรวม		

เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน	 พื้นที่เกษตรแปลงเด่ียว	 และพื้นที่

เอนกประสงค์ส�าหรับจัดตั้งสหกรณ์	เป็นต้น	

	 ส�าหรับเกษตรกรที่อยู ่ในกลุ ่มเป้าหมายที่จะได้รับการ

จดัสรรทีด่นิ	คอื	1.	เกษตรกรตามนโยบายจัดทีด่นิท�ากนิให้ชมุชน

ของรัฐบาล	 2.เกษตรกรที่ถือครองที่ดินเดิมที่ได้รับการคัดเลือก

ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วย

หลกัเกณฑ์		วธิกีาร		และเงือ่นไขในการคดัเลอืกเกษตรกร		ซึง่จะ

มสีทิธไิด้รบัทีด่นิจากการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม		พ.ศ.		2535		

โดยให้รวมถึงบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	 หรือผู้สืบสันดานของ 

ผู้ถือครองที่ดินเดิมที่ได้ร่วมท�าประโยชน์ในที่ดินนั้น		

	 นอกจากนี้เกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายจะต้องมีคุณสมบัติ 

อืน่ๆ	เช่น	มรีายได้ต�า่กว่า	30,000	บาท/คน/ปี	ไม่มทีีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 

เป็นของตนเอง	 หรือมีเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพ	 

และประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก	ฯลฯ	 โดย 

ให้เกษตรกรท่ีมีความประสงค์ต้องการท่ีดินมาลงช่ือที่ส�านักงาน	

ส.ป.ก.	จังหวัด	เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาสิทธิ์ต่อไป		

	 ส่วนที่ดินที่จะจัดสรรให้แก่เกษตรกร	 ส.ป.ก.	 จังหวัดจะดู 

ความเหมาะสมของพื้นที่	 เช่น	 หากเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การ

เลี้ยงสัตว์จะจัดสรรให้รายละ	2	ไร่		พื้นที่เพาะปลูกรายละ	5	ไร่	

ฯลฯ	โดยที่ดินที่จัดสรรให้แก่เกษตรกรจะไม่ให้กรรมสิทธิ์	แต่จะ

ให้เข้าไปท�าประโยชน์ในพื้นที่ในลักษณะของการรวมกลุ่มกัน

เป็นชุมชน	 โดยการจัดตั้งเป็นสหกรณ์ขึ้นมา	 เพื่อร่วมกันบริหาร

จดัการทีด่นิ	และส่งเสรมิการประกอบอาชพีตามแนวทางปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่

พอช. สนับสนุน “บ้านมั่นคง” 

ในที่ดิน สปก. 2,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ

 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ	

“พอช”	เป็นอกีหน่วยงานหนึง่ทีเ่ข้ามามส่ีวนร่วมในการสนบัสนนุ

การพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัในทีด่นิ	ส.ป.ก.		ตามโครงการ	“บ้านมัน่คง

ชนบทในเขตปฏิรปูท่ีดนิ” เนือ่งจาก	พอช.	มปีระสบการณ์ในการ 

จดัท�าโครงการบ้านมัน่คงทัง้ในเมอืงและชนบทมาก่อน	โดยมเีป้า

หมายในปี	2560-2561	ในทีด่นิ	ส.ป.ก.	ทัว่ประเทศ	เช่น	ทีจ่งัหวดั 

อทุยัธาน	ีกาญจนบรุ	ีนครราชสีมา	สระแก้ว	กาฬสนิธุ	์	สรุาษฎร์ธาน	ี 

ฯลฯ	ประมาณ	2,000	ครวัเรอืน	ใช้งบประมาณไม่ต�า่กว่า	80	ล้านบาท		

	 เริ่มด�าเนินการในที่ดิน	 ส.ป.ก.	 ที่ต�าบลระบ�า	 อ.ลานสัก		

จ.อุทัยธานี	 เม่ือเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา	 โดยสนับสนุนการ

สร้างบ้านเฟสแรก	16 ครัวเรือน	 (จากทั้งหมด	486	ครัวเรือน)		

และล่าสุดเมื่อวันที่	 3	 สิงหาคมที่ผ่านมาที่	 ต.สิงห์	 อ.ไทรโยค		

จ.กาญจนบรุ	ี	มกีารยกเสาเอกเพือ่สร้างบ้านเฟสแรก	6	ครวัเรอืน	

(จากทั้งหมด	389	ครัวเรือน)

 ธีรพงศ์ พร้อมพอชื่นบุญ	ผู้อ�านวยการภาคกลางตะวันตก		 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน		กล่าวว่า		พอช.	และหน่วยงานภาคี 

ในพื้นที่ได้ร่วมกันหารือแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่

อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน	 ภายใต้โครงการ	

“บ้านมั่นคงชนบทในเขตปฏิรูปที่ดิน” โดยมีหลักคิดส�าคัญ 

ในการสร้างคน	 สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง	 โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

ทกุกระบวนการ	เริม่จากร่วมคดิ	ร่วมท�า	ร่วมตดัสนิใจ	ร่วมรบัผดิชอบ

พอช. ไม่ได้มาสร้างบ้านให้ชาวบ้าน แต่คนที่จะสร้าง 

คือเจ้าของบ้านและชาวชุมชนที่จะมาช่วยกัน  

ส่วนแนวทางในการท�างานเรื่องบ้านมั่นคง 

คือ การพัฒนากระบวนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย 

ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 

ชาวบ้านให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต และยกระดับความรู ้

ความสามารถของชาวบ้านขึ้นมา เพื่อให้ช่วยกันแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ พอช. ยังส่งเสริมให้

ชาวบ้านรวมกลุ่มกันออมทรัพย์ และการสร้างทุนภายใน

เพื่อความยั่งยืนในอนาคตต่อไป

ธีรพงศ์พูดถึงบทบาทของ	พอช.	

	 ถงึแม้ว่างบประมาณที	่พอช.	สนบัสนนุการสร้างบ้านหลงัละ	 

40,000	 บาทจะดูไม่มาก	 แต่ชาวบ้านก็สามารถใช้วัสดุที่รื้อ

มาจากบ้านเก่า	 เช่น	 ไม้กระดาน	 ไม้ฝา	 ประตู	 หน้าต่าง	 ฯลฯ	 

มาสร้างบ้านได้	นอกจากนีก้ารสร้างบ้านใหม่ชาวบ้านจะใช้วธิกีาร

ลงแรงช่วยกันสร้างบ้าน	 ท�าให้ลดต้นทุนค่าก่อสร้างและค่าแรง

งานได้มาก	 แต่ที่ส�าคัญก็คือ	 การลงแรงช่วยกันจะท�าให้คนใน

ชุมชนเกิดความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่กัน	 เกิดความรัก	 ความสามัคคี	

ซึ่งจะเป็นรากฐานท�าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง	สามารถพัฒนา

และพึ่งพาตัวเองได้ต่อไป
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	 นอกจากนี้การสร้างบ้านตามโครงการ	“บ้านมั่นคง”	ของ	

พอช.	นั้น	ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างบ้านเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น		

แต่ยงัเป็นการ	“สร้างคน สร้างชมุชนใหม่”	ขึน้มา	เพราะจากเดมิ

ที่ชาวบ้านเคยอยู่แบบตัวใครตัวมัน	 หรืออาจจะมีการช่วยเหลือ

จุนเจือกันบ้าง	 แต่น่ันก็แล้วแต่ความใกล้ชิดสนิทสนมของแต่ละ

ครอบครวั	แต่การสร้างบ้านมัน่คงจะท�าให้ชาวบ้านทัง้ชมุชนเกดิ

การรวมตัว	พึ่งพา	ช่วยกันแก้ไขปัญหา	เกิดกระบวนการพัฒนา

ตนเอง	และพัฒนาชุมชนร่วมกันต่อไป

	 เช่น	ชาวบ้านจะต้องรวมกลุม่กนัจดัตัง้สหกรณ์เคหสถานขึน้

มา	เพื่อให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลเพื่อท�านิติกรรมสัญญา	ร่วมกัน

บรหิารและจดัการโครงการ	มกีารถอืหุน้และฝากเงนิเข้าสหกรณ์

เพือ่เป็นทนุในการบรหิารงาน	หรอืสามารถกูย้มืเงนิจากสหกรณ์

เพื่อเอามาประกอบอาชีพหรือใช้จ่ายในยามเดือดร้อนได้		มีการ

วางแผนร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	 โดยมีหน่วยงานต่างๆ	 

ร่วมสนบัสนนุ	 เช่น	การจดัท�าบญัชคีรวัเรอืน	 เพือ่ให้รูร้ายรบั-รายจ่าย	 

วางแผนการออมเงินสร้างบ้าน	 วางแผนการสร้างอาชีพ	 สร้าง

รายได้	โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง		ฯลฯ	

	 ส่วนการสร้างบ้าน		พอช.	ไม่ได้จ่ายงบสนบัสนนุให้ชาวบ้าน

แต่ละครวัเรือน	แต่จะจ่ายผ่านสหกรณ์ทีช่าวบ้านร่วมกนัจดัตัง้ขึน้

มา	โดยชาวบ้านจะแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ	เพื่อวางแผน

งานการก่อสร้างและร่วมกนับรหิารงาน	เช่น	มฝ่ีายช่าง	ฝ่ายสอบ

ราคาวัสดุก่อสร้าง	 ฝ่ายบัญชี/วัสดุ	 ฝ่ายจัดซื้อ	 ฝ่ายตรวจสอบ		

ฯลฯ	เพื่อให้การสร้างบ้านเป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่

ก�าหนดเอาไว้	รวมทั้งมีความโปร่งใส	สามารถตอบสอบได้	ไม่น�า

งบประมาณไปใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์

	 ตวัอย่างการสร้างบ้าน	สร้างชมุชนใหม่	ที	่ต.สิงห์	อ.ไทรโยค		

จ.กาญจนบุรี	 ชาวบ้านได้ประชุมร่วมกันและได้ข้อสรุปร่วมกัน 

ในการวางแผนการก่อสร้างบ้าน	เช่น	1.	ผูท้ีเ่ดอืดร้อนทีสุ่ด	ให้สร้าง 

บ้านก่อน	2.	ส�ารวจความพร้อมช่วยเหลอืกนัในการร่วมสร้างบ้าน	 

3.	ความพร้อมของเครือ่งมอื/อปุกรณ์การก่อสร้าง	4.	ความพร้อม 

ของสภาพพ้ืนท่ี/สภาพทางกายภาพ	 5.	 เริ่มสร้างบ้านบริเวณ 

แปลงที่ใกล้เคียง/ตามล�าดับแปลง	6.	ช่วยกันสร้างบ้านทีละหลัง	 

เมื่อถึงบางเน้ืองาน	 ให้เริ่มสร้างหลังถัดไป	 7.	 ถ้าใครไม่ว่าง 

มาช่วยสร้างบ้าน	 ให้ส่งตัวแทนมา	 8.	 กรณีผู้ด้อยโอกาส	พิการ	

ยากไร้	สมาชิกจะช่วยกันสร้างบ้าน		บริจาควัสดุก่อสร้าง/สมทบ

ทุนก่อสร้าง/ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมดูแล	 ภายใต้

แนวคิด	“ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”  

“สร้างบ้าน สร้างคน สร้างชุมชนใหม่ ที่ ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี”
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“ฝันของผูย้ากไร้”

 “ทองม้วน ศรีอ่อน”	 บ้านเดิมอยู่

อ�าเภอกันทรลักษณ์	 จังหวัดศรีสะเกษ		 

ซึง่ขึน้ชือ่ว่าประชาชนมฐีานะ	“ยากจน”  

ทีส่ดุจงัหวดัหน่ึงของประเทศไทย	ครอบครวั 

ของทองม้วนก็ยากจนจริงๆ	เพราะเป็น 

ครอบครัวใหญ่แต่ไม่มีที่ดินท�ากิน	 ต้อง 

ท�างานรบัจ้างสารพดั	ไม่ว่าในไร่นา	ในสวน	 

เพื่อเอาเงินค่าแรงเพียงไม่ก่ีบาทมาซ้ือ

ข้าวกินไปวันๆ	

	 ราว	 30	 กว่าปีก่อน	 ทองม้วนพร้อม

ด้วยเพื่อนบ้านที่ยากจนเหมือนกันได้รับการ

ชักชวนจากนายหน้าให้มาเป็นแรงงานตัดอ้อย 

ที่	 อ.ท่ามะกา	 จ.กาญจนบุรี	 พวกเธอหลายสิบ

ชีวิตนั่งและนอนเบียดเสียดกันในรถสิบล้อของเถ้าแก่ 

ไร่อ้อยจากบ้านเกิดมาที่ไร่อ้อยขนาดกว้างใหญ่ดูไกล 

สุดลูกหูลูกตา	 ท�าทุกหน้าท่ี	 ตั้งแต่ปลูกอ้อย	 ตัดอ้อย	 มัดอ้อย 

ขึน้รถบรรทกุเพือ่ส่งเข้าโรงงานผลติน�า้ตาล		มรีายได้เลีย้งตวัเอง

วนัละ	55	บาท		หลายปีต่อมาจงึมคีรอบครวัและมบีตุรชาย	1	คน

	 ตลอด	 30	 ปีท่ีมีครอบครัวอยู่ท่ี	 จ.กาญจนบุรี	 ทองม้วนก็

ยังยากจนเหมือนเดิม	 เพราะไม่มีที่ดินท�ากิน	ต้องท�างานรับจ้าง 

กบัสาม	ีแล้วแต่เจ้าของไร่แห่งไหนต้องการแรงงาน	ไม่ว่าจะปลกู

มันส�าปะหลัง	ปลูกอ้อย	ข้าวโพด	ฯลฯ	ราคาค่าแรงก็ขยับขึ้นมา

เร่ือยๆ	จากไม่กีส่บิบาท	วนันีป้้าทองม้วนได้ค่าแรงวนัละ	220	บาท	 

เมือ่รวมกบัค่าแรงของสาม	ีและลกูชายซึง่ตอนนีโ้ตเป็นหนุม่ใหญ่

ก็พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้		

แต่ความหวังจะมีที่ดินท�ากินเป็นของตัวเอง

ยังมองไม่เห็นทาง เพราะเบาะๆ ราคาที่ดินในแถบนี้

ไม่ต�่ากว่าไร่ละ 2-3 แสนบาท คนหาเช้ากินค�่าอย่างแก 

มีหรือจะมีเงินเก็บออมขนาดนี้...ฝันไปเถอะ !!

	 แต่เหมอืนเป็นเรือ่งทีเ่หลือเชือ่...เพราะวนันีฝั้นของแกและ

ครอบครวัเป็นจรงิแล้ว	เมือ่รฐับาล	คสช.	ได้สัง่ให้	ส.ป.ก.	ตรวจสอบ 

และยึดท่ีดินท่ัวประเทศท่ีมีการครอบครองไม่ถูกต้องให้กลับมา

เป็นทีดิ่นของรฐั	แล้วน�ามาแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรทีย่ากไร้		ไม่มี

ที่ดินท�ากิน	พร้อมทั้งยังให้หน่วยงานต่างๆ	เข้ามาให้การส่งเสริม

อาชีพ	ขุดบ่อน�้า	พอช.	สนับสนุนงบสร้างบ้าน	ฯลฯ

ป้าดีใจจริงๆ เพราะในชีวิตไม่เคยคิดว่าจะมีที่ดิน 

มีบ้านเป็นของตัวเองเหมือนคนอื่นเขา เพราะท�างานรับจ้าง

มาตลอด ได้ค่าแรงก็เอามาซื้อข้าวกินไปวันๆ ไม่มีเงินพอ

ที่จะไปซื้อที่ดิน แม้จะได้ไม่กี่ไร่ และยังไม่ได้ที่ดิน

เป็นกรรมสิทธิ์แต่ก็ถือว่าเป็นที่ดินของเรา 

เอาไว้ให้ลูกหลานได้อยู่อาศัยและท�ากิน 

ป้าก็ขอขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความช่วยเหลือ

คนยากคนจน จะได้ลืมตาอ้าปากได้

ป้าทองม้วนบอกความรู้สึก

	 ที่ดินแปลงที่ป้าทองม้วนและคนยากคนจนอื่นๆ	 ได้รับ

จดัสรรจาก	ส.ป.ก.	นัน้	ตัง้อยูที่	่ต.สงิห์	อ.ไทรโยค	เดมิท่ีดนิแปลงนี้ 

ถูกครอบครองโดยเศรษฐีนีรายหนึ่ง	 มีเนื้อที่ทั้งหมด	 1,223	 ไร่		

เมื่อทางรัฐบาล	คสช.	มีมาตรการเด็ดขาด	เศรษฐีนีรายนี้จึงยอม

คืนที่ดินให้ในช่วงปี	2559	ที่ผ่านมา	(ที่ดินในต�าบลสิงห์ที่ยึดคืน

มาจากผู้ครอบครองไม่ถูกต้องมี	 3	 แปลง	 เนื้อที่รวม	 2,978	 ไร่		

จัดสรรให้เกษตรกรได้	389	ครัวเรือน)
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แม่แพะ 1 ตวั ปีหนึง่จะออกลกู 2 ครัง้ๆ ละอย่างน้อย 1 ตวั  

เมื่อเลี้ยงได้ 6 เดือนก็สามารถจับไปขายได้ ราคาขาย

ประมาณกิโลกรัมละ 120 บาท ตัวหนึ่งหนักไม่ต�่ากว่า  

20 กโิลกรมั ฉะนัน้แพะ 1 ตวัจะขายได้ประมาณ 2,400 บาท  

หากมีลูกแพะขุน 30 ตัว เพียง 6 เดือนก็จะขายได้เงิน 

ไม่ต�่ากว่า 72,000 บาท 

พรชัยยกตัวอย่าง		

 

	 ส่วนวธิกีารเลีย้งแพะนัน้	นายพรชยับอกว่าจะใช้วธิเีลีย้งแบบ 

ระบบปิด	คอืเลีย้งในโรงเรอืนยกพืน้	เพือ่ป้องกนัการตดิโรค	และจะมี 

สตัวแพทย์มาตรวจโรคทัง้ในระหว่างการเลีย้งและก่อนการจบัขาย	 

เพือ่ให้ได้แพะปลอดโรค	มสีขุภาพแขง็แรง	ตรงกบัความต้องการของ 

ตลาด	ส่วนด้านการขาย	หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจะช่วยหาตลาดให้	 

โดยเฉพาะตลาดทางภาคใต้ของไทยและประเทศมาเลเซยี	ซึง่ผูบ้รโิภค 

เป็นชาวมุสลิมและตลาดยังมีความต้องการเนื้อแพะอีกมาก	

ผมไปดูการเลี้ยงแพะเนื้อที่อ�าเภอสวนผึ้ง ได้คุยกับ

คนเลี้ยงแพะรายหนึ่ง เขาเล่าให้ฟังว่า เมื่อก่อนเขาท�า

ธุรกิจแต่ล้มเหลว มีหนี้สินประมาณ 3 ล้านบาท  

จึงกู้ยืมเงินจากญาติเอามาเลี้ยงแพะเนื้อ ตอนแรกเลี้ยง

ประมาณ 100 ตัว พอได้ผลดีจึงขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

เพียงแค่ 3 ปี ตอนนี้เขามีแพะประมาณ 300 ตัว และ

ปลดหนี้สินได้หมดแล้ว ผมก็ตั้งความหวังว่า จากแพะ 

32 ตัว ผมจะต้องท�าให้ส�าเร็จเหมือนเขาให้ได้

 

พรชัยกล่าวทิ้งท้าย

	 แต่เนื่องจากที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่เชิงเขา	 มีก้อนหินใหญ่น้อย

กระจายอยู่เต็มพื้นท่ี	 รวมท้ังฝังตัวอยู่ใต้ผืนดิน	 จึงไม่เหมาะนัก

หากจะใช้ปลูกพืชเป็นอาชีพหลัก	 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 คือ		

กรมปศุสัตว์	 กระทรวงเกษตรฯ	 จึงเข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านท่ี

ได้รับที่ดินเลี้ยงแพะเน้ือเพื่อส่งขาย	 โดย	 ส.ป.ก.	 จัดสรรที่ดิน 

ให้ครอบครวัละ	2	ไร่	2	งาน	แบ่งพืน้ทีไ่ว้ปลกูบ้านช้ันเดยีว		ยกพืน้		

ขนาดประมาณ	5	X	7	ตารางเมตร	พื้นที่ส่วนที่เหลือแบ่งไว้ปลูก

ผักสวนครัว	 สมุนไพร	 ไม้ผล	 มะขามเปรี้ยว	 มะขามป้อม	 ฯลฯ		

ปลกูต้นหม่อนและกระถนิส�าหรบัเอาไว้เลีย้งแพะ		และจะมอีาชพี

เสริมอื่นๆ	เช่น	เลี้ยงปลาดุก	กบ	ในบ่อซีเมนต์		

	 ส่วนการเลีย้งแพะนัน้		กระทรวงเกษตรฯ	จดัสรรงบให้ชาว

บ้านกูย้มืรายละ	217,000	บาท	โดยไม่มดีอกเบีย้	เพือ่น�ามาสร้าง

โรงเรอืนเลีย้งแพะ	และเป็นค่าพนัธุแ์พะตวัผู	้2	ตวั	ตวัเมีย	30	ตวั	 

เป็นแพะเนือ้หรอืแพะขนุซึง่ตลาดยงัมคีวามต้องการอกีมาก		และ 

ยงัดแูลง่ายกว่าแพะนม	เมือ่เลีย้งแพะได้ประมาณ	6	เดอืน		แพะจะ 

มนี�า้หนกัไม่ต�า่กว่า	20	กิโลกรมั	สามารถจบัขายได้	ส่วนเงือ่นไขการ 

กูเ้งนิมาเลีย้งแพะนัน้	ในช่วง	2	ปีแรก	เกษตรกรไม่ต้องผ่อนช�าระคืน	 

ปีที	่3	ช�าระคนื	20%	ปีที	่4	ช�าระคนื	30%	และปีที	่5	ช�าระคนื	50%

 พรชยั  ค�า้ช ู อาย	ุ39	ปี	รองประธานสหกรณ์การเกษตรใน

เขตปฏิรูปที่ดินต�าบลสิงห์จ�ากัด		ในฐานะครูสอนอาชีพการเลี้ยง

แพะและเกษตรกรในทีด่นิ	สปก.	กล่าวว่า	ตนเคยไปฝึกอบรมการ

เลีย้งแพะและศกึษาดงูานทีอ่�าเภอสวนผึง้		จงัหวัดราชบรุมีาก่อน		 

เหน็ว่าอาชพีน้ีจะท�าให้เกษตรกรสามารถมีอาชีพเลีย้งครอบครวัได้	 

โดยแต่ละครอบครวัจะได้รบัแพะตวัเมยี	30	ตวั	ตวัผู	้2	ตวั		เพือ่ให้ 

ผสมพันธุ์กัน	และออกลูกมาให้เลี้ยงและน�าไปขายต่อ		

	 ส่วนอาหารแพะแต่ละครอบครัวก็จะปลูกกระถินและ 

ต้นหม่อนเอาไว้เลี้ยงแพะ	 และยังมีแปลงปลูกหญ้าเนเปียร์รวม

ภายในโครงการเน้ือท่ีประมาณ	 1,400	 ไร่	 เพ่ือให้เป็นอาหาร

แพะ		ส่วนสตูรอาหารขนุ	จะใช้ต้นกระถนิ	ต้นหม่อน	หญ้าเนเปียร์	 

รวมทั้งหัวมันส�าปะหลังตากแห้ง	น�ามาโม่ผสมกันให้แพะกิน
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 ต�าบลระบ�า อ�าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เป็นอีกพื้นที่

หนึง่ทีม่กีารน�าทีด่นิ	ส.ป.ก.	มาจดัสรรให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้		แต่ 

มคีวามแตกต่างไปจากพืน้ที	่ส.ป.ก.	ต�าบลสงิห์	จ.กาญจนบรุ	ี	เพราะ 

ที่ดินต�าบลระบ�าเป็นที่ดินที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	 (ออป.)	

เคยเช่าทีด่นิจาก	ส.ป.ก.	เพือ่ปลกูไม้ยคูาลปิตสั	เนือ้ทีร่วม	3,239	

ไร่เศษ	ไม่ใช่ทีด่นิทีย่ดึคนืมาจากผูท้ีค่รอบครองโดยไม่ถกูกฎหมาย

	 เมือ่	ออป.	หมดสญัญาเช่าทีด่นิจาก	ส.ป.ก.	ในปี	2558		ส.ป.ก.	 

จึงน�าที่ดินแปลงดังกล่าวมาจัดสรรให้เกษตรกรเข้าท�ากินและ

อยู่อาศัยในลักษณะไม่ให้กรรมสิทธ์ิ	 และให้บริหารจัดการที่ดิน

ในรูปแบบของสหกรณ์	เพื่อแก้ไขปัญหาการไม่มีที่ดินท�ากินของ 

เกษตรกร	และแก้ไขปัญหาการบกุรกุทีด่นิของรฐั	ซึง่ในการด�าเนนิการ 

ดงักล่าวนี	้พลเอกประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตร	ีได้เดินทาง 

มาเป็นประธานในพธีิมอบหนงัสอือนญุาตให้เข้าท�าประโยชน์แก่สหกรณ์ 

ปฏิรูปที่ดินต�าบลระบ�า	จ�ากัด	เมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	2559

 สาคร อ�าภา คณะท�างานแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัย 

ชนบท	 (เครือข่ายที่ดินภาคกลางตะวันตก)	 ซ่ึงเป็นองค์กร 

ภาคประชาชน	 เล่าว่า	 จังหวัดอุทัยธานีเป็นพื้นที่ที่มีเกษตรกร 

ที่ยากไร้เข้ามาบุกเบิกและจับจองที่ดินท�ากินเป็นจ�านวนมาก	 

ส่วนใหญ่มาจากภาคอีสาน	บางครอบครัวเข้ามาอยู่อาศัยก่อนปี	

2520	บางส่วนมาจากจงัหวัดใกล้เคียง	เช่น	สพุรรณบรุ	ีนครสวรรค์	 

ชยันาท	ฯลฯ	รวมทัง้ชาวบ้านทีไ่ม่มทีีด่นิท�ากนิในจงัหวดัอทุยัธานี	

แต่พืน้ทีท่ีเ่ข้าไปอยูอ่าศัยและท�ากิน	ส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนทีป่่าสงวน

แห่งชาตหิรอืวนอทุยาน	ชาวบ้านมอีาชีพท�าไร่ข้าวโพด	ปลกูอ้อย	 

มนัส�าปะหลงั	เผาถ่าน	รบัจ้างทัว่ไป	ฯลฯ		ไม่มคีวามมัน่คงในทีด่นิ	

	 จากข้อมูลการส�ารวจของคณะท�างานแก้ไขปัญหาที่ดินฯ	 

และข้อมลูของ	ส.ป.ก.	จังหวดัอุทยัธาน	ีระบวุ่า	มชีาวบ้านทีเ่ดอืดร้อน 

ทีอ่าศยัอยูใ่นเขตวนอทุยานห้วยคต	อ.ห้วยคต	จ�านวน	126	ครวัเรอืน	 

ป่าทุ่งแฝก	ต.ระบ�า	อ.ลานสัก	จ�านวน	18	ราย	และชาวบ้านไม่มี 

ที่ดินท�ากินที่มาขึ้นทะเบียนกับ	ส.ป.ก.	จังหวัดอุทัยธานี	(จ�านวน	 

9,218	ราย)	และผ่านการพจิารณาคุณสมบตัจิากคณะอนกุรรมการ 

นโยบายทีด่นิแห่งชาต	ิ(คทช.จงัหวดั)	จ�านวน	308	ราย	โดย	ส.ป.ก.	 

ได้น�าที่ดินต�าบลระบ�าที่	 ออป.เคยเช่ามาจัดสรรให้ชาวบ้าน 

เข้าไปอยู่อาศัยและท�ากินในรูปแบบของสหกรณ์		

	 อย่างไรก็ตาม	 หลังจากนายกรัฐมนตรีมามอบท่ีดินให ้

ชาวบ้านในเดอืนกมุภาพนัธ์	2559	แล้ว	แต่กย็งัไม่มชีาวบ้านเข้าไปอยู่	 

เพราะการปรับปรุงพื้นที่ยังไม่เรียบร้อย	ยังไม่มีน�้า	ไม่มีไฟ	ฯลฯ	 

แต่ปัญหาใหญ่กค็อื	ชาวบ้านไม่มเีงนิทนุทีจ่ะเข้าไปปลกูสร้างบ้าน	 

ต่อมาจงึได้มกีารประสานงานกบัพฒันาสงัคมและความม่ันคงของ 

มนษุย์	จ.อทุยัธาน,ี		ส.ป.ก.	สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนหรือ	“พอช.”  

ตวัแทนชาวบ้าน	และคณะท�างานแก้ไขปัญหาทีด่นิและท่ีอยูอ่าศยั 

ชนบท		เพือ่ร่วมกนัเดนิหน้าพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัในทีด่นิ	ส.ป.ก.	ระบ�า

“ระบ�าโมเดล” สานพลังแก้ปัญหาที่ดินคนจน จ.อุทัยธานี
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ชาวบ้านที่จะเข้ามาอยู่ในที่ดิน ส.ป.ก. ระบ�า แต่เดิมก็อยู ่

กันกระจัดกระจายหลายพื้นที่ ไม่มีผู้น�า ไม่มีความยึดโยง

เกี่ยวพันกัน พวกผมในฐานะที่เป็นคณะท�างานฯ ก็ต้อง 

มาช่วยกันจัดขบวนชาวบ้าน เพื่อให้มีการรวมกลุ่ม 

จัดประชุม แต่งตั้งตัวแทนชาวบ้านขึ้นมาช่วยกันท�างาน 

เช่น ส�ารวจข้อมูล ความต้องการที่อยู่อาศัย ร่วมกัน

ออกแบบบ้าน ประเมินราคาก่อสร้าง วางแผน 

การก่อสร้าง จัดหาช่างชุมชนเพื่อมาช่วยกันสร้างบ้าน 

และตกลงร่วมกันว่าจะสร้างบ้านให้ครอบครัวไหน 

ที่มีความเดือดร้อนก่อน นอกจากนี้ก็จะต้องเตรียมแผนที่

จะพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไปด้วย

สาครพูดถึงบทบาทของคณะท�างานแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัย

ชนบทที่ท�าหน้าเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นใหม่สามารถ

รวมกลุ่มกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไปได้

 แสนสุข ป้องสนาม ประธานกรรมการสหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน

ต�าบลระบ�า	จ�ากัด	เล่าว่า	ทีด่นิ	ส.ป.ก.	ต�าบลระบ�ามทีัง้หมด	3,239	ไร่	 

แต่สหกรณ์ขอใช้พื้นท่ีรวม	 2,421	 ไร่	 (ส่วนท่ีเหลือเป็นพื้นที ่

ส่วนกลางและท่ีดินของหน่วยราชการท่ีจะเข้ามาพัฒนาพื้นท่ี)	

รองรับชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินท�ากินในอ�าเภอห้วยคตและอ�าเภอ

ลานสักได้	486	ครอบครัว	หรือ	486	แปลง	แบ่งพื้นที่ออกเป็น		 

8	โซน	หรือ	8	ชุมชน	โดยแต่ละครอบครัวจะได้รับที่ดิน	1	แปลง		

เนือ้ที	่5	ไร่	แบ่งเป็นทีด่นิสร้างบ้าน	150	ตารางวา	และทีด่นิท�ากนิ 

อีก	4.5	ไร่	โดยขณะนี้สหกรณ์มีสมาชิกทั้งหมด	332	ราย	สมาชิก 

จะต้องส่งเงนิออมเข้าสหกรณ์เดอืนละ	100	บาท	ตอนนีม้เีงนิออม 

รวมประมาณ	100,000	บาท	ซึง่เงนิจ�านวนนีส่้วนหนึง่จะแบ่งเป็น 

งบบรหิารงาน	และเมือ่สหกรณ์มเีงนิมากขึน้กจ็ะน�ามาให้สมาชกิ

ที่เดือดร้อนกู้ยืม

	 ส่วนการก่อสร้างบ้าน	 เริ่มก่อสร้างเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 

ทีผ่่านมา	เฟสแรกจ�านวน	16	หลงั	ขนาดบ้านข้ึนอยู่กบังบประมาณ 

และความต้องการของเจ้าของบ้าน	 ส่วนใหญ่จะเลือกแบบบ้าน 

ชั้นเดียว	เทพื้นปูนซีเมนต์	ก่อตัวบ้านด้วยอิฐบล็อค	ขนาด	4	X	6		 

หรือ	4	X	8	ตารางเมตร	ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก	พอช.

หลงัละ	40,000	บาท	ขณะนี	้(สงิหาคม)	สร้างเสรจ็แล้วทัง้	16	หลงั	 

และจะทยอยสร้างต่ออีก	302	หลัง

ตอนนี้มีชาวบ้านเข้ามาอยู่อาศัยแล้ว 5 ชุมชน ครอบครัว

ไหนที่มีความพร้อมก็จะทยอยสร้างบ้านใหม่ ใครยัง

ไม่พร้อมก็ปลูกบ้านชั่วคราวอยู่ไปก่อน โดยเราจะวางแผน

การสร้างบ้านเป็นล็อคๆ เพื่อความสะดวกและจะได้สร้าง

บ้านไปพร้อมๆ กัน ใช้ช่างชุมชนช่วยกันสร้างบ้านโดยไม่มี

ค่าแรง ท�าให้ประหยัดงบไปได้มาก ถ้ามีประตู หน้าต่าง 

มีไม้ มีสังกะสี หรือหลังคาที่รื้อมาจากบ้านเก่าก็จะช่วย

ทุ่นเงินไปได้อกี ตอนนีเ้รามช่ีางชมุชนอยู่ประมาณ 70-80 คน 

มีทั้งช่างไม้ ช่างปูน ช่างเชื่อม มาช่วยกันสร้าง หลังหนึ่ง

ประมาณ 3 เดือนก็เสร็จ ปลายเดือนสิงหาคมนี้จะสร้าง

พร้อมกันอีก 48 หลัง

ประธานสหกรณ์บอก

	 นอกจากเรือ่งทีอ่ยูอ่าศยัแล้ว	เรือ่งปากเรือ่งท้องถือเป็นเรือ่ง

ส�าคญั	รฐับาลได้จดัสรรงบประมาณมาช่วยส่งเสรมิพฒันาอาชพี

ชาวบ้านผ่านหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	กรมประมง	กรมปศุสตัว์	

กรมพฒันาทีด่นิ	กรมทรพัยากรน�า้บาดาล	ฯลฯ	รวมงบประมาณ	

161	ล้านบาท	เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านเลี้ยงวัวเนื้อ	ครอบครัวใด 

ทีส่นใจ	กรมปศสุตัว์จะให้แม่ววั	1	ตวัและผสมพนัธุใ์ห้	หากตกลกู

เกิน	1	ตัว	ผู้เลี้ยงจะต้องคืนลูกวัวให้กรมปศุสัตว์เพื่อเอาไปแจก

จ่ายให้เกษตรกรรายอื่นต่อไป	 ส่วนกรมทรัพยากรน�้าบาดาล

จะช่วยขุดแหล่งน�้ารวมให้ชาวบ้านใช้ร่วมกัน	 รวมทั้งขุดบ่อน�้า 

เป็นรายครอบครัวๆ	ละ	1	งาน	เพื่อให้ชาวบ้านมีน�้าใช้ตลอดปี

	 นอกจากนีย้งัส่งเสริมให้เลีย้งกบ	เลีย้งปลาดกุ	เลีย้งเป็ด		ไก่	 

ปรบัปรงุคุณภาพดนิเพือ่ปลกูผกัสวนครวั	พชืไร่	เช่น	พรกิ		ข้าวโพด	 

ฟักทอง	มันส�าปะหลัง	มันเทศ	มันญี่ปุ่น	ไผ่กินหน่อ		กล้วย	ฯลฯ	

โดยเฉพาะพรกิ	จะมบีรษัิททีผ่ลิตซอสพรกิและเครือ่งปรงุอาหาร

ส�าเร็จรูปรายหนึ่งมาส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพริกแดงใหญ่	และ

จะรับซื้อในราคาประกัน		

	 ครอบครัวของแสนสุข	ป้องสนาม		มีพื้นเพเดิมอยู่ที่จังหวัด

อุดรธานี	แสนสุขเล่าว่า	 เขาเกิดที่อุดรธานี	 เมื่ออายุได้	6	 เดือน	 

พ่อแม่ได้อพยพมาอยู่ท่ีจังหวัดอุทัยธานี	 เพราะอยู่บ้านเดิมไม่มี

ที่ดินท�ากิน	 ส่วนที่อุทัยธานีมีประชาชนจากภาคอีสานอพยพ 

เข้ามาท�างานรบัจ้างต่างๆ	ในไร่ในสวน	เช่น	ปลกูอ้อย	มนัส�าปะหลงั	 

ฯลฯ	 เมื่อไม่มีที่ดินท�ากินและไม่มีที่อยู ่อาศัยเป็นของตัวเอง		 
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ต่างคนต่างครอบครวัจึงต้องเข้าไปบกุรกุอยูอ่าศยัในทีด่นิป่าสงวนฯ	 

หรอืทีด่นิในเขตรักษาพันธุส์ตัวป่า	เขตวนอุทยาน	ฯลฯ	และอยูอ่าศยั 

ต่อเนื่องมานานไม่ต�่ากว่า	20-30	ปี

	 เช่นเดยีวกับครอบครวัอืน่ๆ		ทีอ่พยพมาจากสพุรรณบรุบ้ีาง		

บางครอบครัวก็เป็นคนอุทัยธานีแต่ไม่มีท่ีดินและที่อยู่อาศัยเป็น

ของตัวเอง		เมื่อได้รับการจัดสรรที่ดินในครั้งนี้		ทุกคนจึงพูดเป็น

เสียงเดียวกันด้วยความรู้สึกดีใจ	 แม้จะไม่ได้ที่ดินเป็นกรรมสิทธ์ิ		

แต่กส็ามารถให้ลกูหลานสบืทอดท�ากนิต่อไปได้	ไม่ต้องกลัวว่าจะ

ถูกขับไล่ไสส่งไปอยู่ที่ไหน	บางคนลงทะเบียนคนจนเพื่อขอที่ดิน

ท�ากินตั้งแต่สมัยรัฐบาลทักษิณ	 (ประมาณปี	2544-2545)	แต่ก็

ยังไม่ได้ที่ดินสักกระแบะมือ

	 ขณะท่ีแสนสุขบอกว่า	 เขารู้ข่าวว่ารัฐบาลจะจัดสรรที่ดิน 

ให้คนที่ไม่มีที่ดินท�ากิน	เมื่อประมาณ	2	ปีที่แล้วจึงได้ไปท�าเรื่อง

ที่	ส.ป.ก.	อุทัยธานี	ต่อมาก็มีคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด		 

มทีัง้เจ้าหน้าที	่ส.ป.ก.	ก�านนั	ผูใ้หญ่บ้าน	ฯลฯ	มาตรวจสอบข้อมลู 

ว่าเขาและคนอื่นๆ	 ท่ีไปท�าเรื่องท่ี	 ส.ป.ก.	 ไม่มีที่ดินท�ากินจริง

หรือเปล่า			

ตอนแรกก็ยังไม่ค่อยเชื่อว่าเราจะได้ที่ดินจริงหรือเปล่า 

เพราะคนอื่นเขาขึ้นทะเบียนขอที่ดินมาก่อนเราแล้วก็ยัง

ไม่ได้เลย พอได้ที่ดินผมก็รู้สึกดีใจเหมือนกับคนอื่นๆ 

ต้องขอขอบคุณรัฐบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่มาช่วย

สนับสนุนและให้ความรู้ ทั้งเรื่องปศุสัตว์ เกษตร ที่ดิน

ท�ากิน เรื่องน�้า รวมทั้ง พอช. และเครือข่ายที่มาช่วยเรื่อง

การจัดขบวนชุมชน ช่วยเรื่องระบบการร่วมกันสร้างบ้าน 

ท�าให้เราได้ความรู้ ได้ความคิด ได้เรียนรู้หลักการพึ่งพา

ตัวเอง ซึ่งต่อไปผมเชื่อว่าชาวบ้านจะช่วยกันพัฒนาชุมชน

ของเราได้เอง

แสนสุขกล่าวในตอนท้าย
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สบืทอดแนวคดิ 

“อ.ป๋วย อึง๊ภากรณ์”
จากครรภ์มารดา

ถึงเชิงตะกอนสู่การ

จัดสวัสดิการชุมชน

รางวัล “ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของ

มนุษย์ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ 

ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ “คุณภาพแห่งชีวิต  

ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดา

ถึงเชิงตะกอน” ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 

มีกองทุนสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศ

ส่งผลงานเข้าประกวดรวม 49 กองทุนฯ 

ผ่านการพิจารณารอบแรก 30 กองทุน 

และคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือก

กองทุนที่ได้รับรางวัลในประเภทต่างๆ 

รวม 8 กองทุน โดยจะมีพิธีมอบรางวัล

ในวนัที ่9 มนีาคมนีท้ีธ่นาคารแห่งประเทศไทย
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 ผศ.ดร.จิตต ิมงคลชยัอรญัญา คณบดวีทิยาลัยพฒันศาสตร์		

ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	กล่าวว่า	การจัดประกวดรางวัล	“ผู้สรรค์สร้าง

ความมั่นคงของมนุษย์ระดับชาติ”	จะจัดขึ้นทุกปี	เริ่มครั้งแรก

ในปี	 2559	 โดยในปีน้ีจัดข้ึนเป็นครั้งท่ี	 3	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 

1.	ยกย่อง	เชดิชู	องค์กร/กองทุนสวสัดกิารชมุชนทีด่�าเนนิการงาน 

ช่วยเหลือ	ดแูลคณุภาพชีวติคนในชุมชนอย่างโดดเด่นในด้านต่างๆ	 

2.	 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแขง็ของกองทนุสวสัดกิารชุมชนในพืน้ที ่

จังหวัด	ภาค	และประเทศ	และขยายผลกองทุนฯ	ให้ครอบคลุม 

ทัว่ประเทศ	3.	เพือ่กระตุน้ให้รฐับาล	ภาคเอกชน	และสงัคม	ตระหนกั 

ถงึคณุค่าของแนวคดิเรือ่ง	“คณุภาพชวีติ ปฏทินิแห่งความหวงั 

จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”	 และน�าไปสู่การพัฒนาระบบ

ปฏบิตักิารด้านสวสัดกิารให้ประชาชนเข้าถงึและเหมาะสมต่อไป

	 ทั้งน้ีกองทุนสวัสดิการท่ีส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมี

คุณสมบัติต่างๆ	ตามหลักเกณฑ์	 เช่น	1.	 เป็นกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนต�าบล/เมืองที่มีการด�าเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า	 3	 ปี	 

2.	สมาชกิและผูร้บัประโยชน์ของกองทุนสวัสดกิารชมุชนมคีวาม

หลากหลาย	 ครอบคลุมทุกเพศ	 ทุกวัย	 รวมถึงเยาวชน	 คนชรา		 

คนพิการ	 และผู้ด้อยโอกาส	 และสมาชิกกระจายพื้นที่ในต�าบล			

รวมทัง้มแีผนการพฒันา	และมกีารขยายจ�านวนสมาชิกในแต่ละปี	 

3.	มีการจัดสวัสดิการชุมชนไม่น้อยกว่า	 6	 เรื่อง	 เช่น	 เกิด	 เจ็บ		

ตาย	การศกึษา	อาชพี	การจดัการทีอ่ยูอ่าศยั/ทีด่นิท�ากนิ	การดแูล 

ทรัพยากรธรรมชาต	ิฯลฯ	ทีค่รอบคลมุทัง้สมาชกิและคนในชมุชน	 

โดยรวมการจดัสวสัดกิารทีเ่ป็นตวัเงนิ	และไม่ใช่ตวัเงนิ	และเชือ่ม

โยงสวัสดิการกับงานพัฒนาด้านต่างๆ	ในชุมชน	ฯลฯ

	 การพจิารณามอบรางวลัแบ่งออกเป็น	9	ประเภท	คอื	1. ด้าน 

การสร้างครอบครวัอบอุน่	การดแูลผูส้งูอายใุห้มีคณุภาพชวีติและ 

คณุค่าในสงัคม	2. ด้านการส่งเสรมิสขุภาพ	การรกัษาดแูล		ป้องกนั 

สุขภาวะในชุมชน	3. ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนและการ

ศกึษา	เพือ่การเตบิโตเป็นคนดแีละมคีณุภาพ	4. ด้านการพฒันา 

การประกอบอาชพี	พฒันาระบบเศรษฐกิจของครวัเรอืนและชมุชน	 

และการแก้ไขปัญหาหนีส้นิ 5.ด้านการดแูลทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดล้อม	การอนรุกัษ์พลงังาน	การจดัการขยะการจดัการ 

และฟื้นฟูภัยพิบัต ิ 6. ด้านการจัดการที่ดิน/จัดสรรที่ดินท�ากิน  

การสร้างความมัน่คงทางด้านอาหารและทีอ่ยูอ่าศยั 7. ด้านการ 

บริหารจัดการกองทุนท่ีดีและมีธรรมาภิบาล 8. ด้านผลงาน 

การจดัสวสัดกิารชมุชนแบบองค์รวม	หลายมติสิามารถเชือ่มโยง 

และบูรณาการทรัพยากรจากหลากหลายแห่งเพื่อแก้ไขปัญหา 

ของสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และ	9.ด้านการฟื้นฟูระบบ

คุณค่าทางวัฒนธรรม	 การอยู่ร่วมกัน	 การช่วยเหลือเกื้อกูล

ระหว่างกลุ่ม	หนุนช่วยเพื่อน	รวมทั้งร่วมมือกับหน่วยงาน	ภาคี		

เครือข่ายต่างๆ	เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคม

กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ต�าบลน�า้ขาว จ.สงขลา                                                                

ต้นแบบกองทุนสวัสดิการภาคประชาชน

	 สวสัดกิารภาคประชาชนถอืเป็นเรือ่งใหม่ในสังคมไทย	 เพราะ 

ที่ผ่านมาผู้ที่จะได้รับสวัสดิการสังคมต่างๆ	 จะเป็นข้าราชการ	

พนกังานรฐัวสิาหกิจ	ลูกจ้างรฐั	และพนกังานบรษิทัเอกชน	โดยมี

รูปแบบสวัสดิการที่หลากหลายและแตกต่างกัน		เช่น	สวัสดิการ

เบกิค่ารกัษาพยาบาล	(ครอบคลุมครอบครวั)	การลาคลอด	ลาบวช 

ลาหยดุ	(ได้รบัเงนิเดอืนและค่าจ้างตามปกติ)	การประกนัอบุตัเิหตุ	 

ประกันสังคม	เงินค่าชดเชย	ฯลฯ		

 ส่วนเกษตรกร	ชาวไร่	ชาวนา	ประมงพืน้บ้าน	แรงงานนอกระบบ	 

แรงงานเร่ร่อนไร้สังกดั	ฯลฯ	ซึง่เป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ	 

ล้วนแต่ไม่มีสวัสดิการใดๆ	 มารองรับ	 โดยเฉพาะสวัสดิการด้าน

การรกัษาพยาบาล	จนเข้าสู่ยคุ	“30 บาทรกัษาทุกโรค”	ตัง้แต่ปี	 

2545	เป็นต้นมา	ประชากรกลุม่นีจ้งึมหีลกัประกันด้านสขุภาพขึน้มา

	 อย่างไรก็ตาม	 ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา	 มีการรวมกลุ่ม 

เพือ่พฒันาชมุชนท้องถ่ินโดยประชาชนในพ้ืนทีต่่างๆ	ทัว่ประเทศ		

ผ่านกจิกรรมต่างๆ	ทีไ่ด้รบัการสนบัสนุนท้ังจากภาครฐัและองค์กร 

พฒันาเอกชน	เช่น	การจัดตัง้กลุ่มอาชีพ	กลุ่มปุย๋	กลุม่ท�านา	กลุม่

โรงสีข้าวชมุชน	กลุ่มยางพารา	กลุ่มประมงพืน้บ้าน	กลุม่ออมทรพัย์	 

กลุ่มสัจจะสะสมทรพัย์	กลุ่มสหกรณ์	กองทุนหมูบ้่าน	ร้านค้าชมุชน	 

กลุ่มผู้สูงอายุ	กลุ่มสตรี	กลุ่มฌาปนกิจ	ฯลฯ		

	 กลุม่ต่างๆ	เหล่านีจ้ะช่วยเหลอืสมาชิกในด้านต่างๆ	เช่น		การให้ 

กูย้มืเงนิประกอบอาชพี	หรอืเมือ่มผีลก�าไรจากการด�าเนนิการก็จะ 

น�ามาปันผลให้สมาชกิ	หรอืช่วยเหลอืสมาชกิในยามเจบ็ไข้ได้ป่วย	 

ฯลฯ	 ถือเป็นการสวัสดิการภาคประชาชนที่ประชาชนช่วยเหลอื

กนัเอง	ก่อนจะพฒันามาเป็น	“กองทนุสวสัดกิารชุมชน” เช่นในปัจจบุนั

	 ดังตัวอย่างกลุ่มออมทรัพย์ที่	“ครูชบ ยอดแก้ว”	(ปัจจุบัน

เสียชีวิต)	จัดตั้งขึ้นในต�าบลน�้าขาว	อ.จะนะ	จ.สงขลา	 ในช่วงปี	

2522		เริ่มจากกลุ่มออมทรัพย์ในโรงเรียนวัดน�้าขาวที่ครูชบเป็น

ครูใหญ่	 เม่ือได้ผลดีจึงขยายไปจัดตั้งในหมู่บ้านต่างๆ	 ในต�าบล		

ในรูปแบบของกลุ่ม “สัจจะออมทรัพย์”	 คือ	 สมาชิกและคณะ

กรรมการจะต้องม	ี“สจัจะ”	ทัง้ในเรือ่งการฝากเงนิเข้ากลุม่อย่าง

สม�า่เสมอ		ตรงเวลา		เมือ่กูย้มืเงนิจากกลุม่ไปใช้กจ็ะต้องช�าระเงิน

คนืตามสจัจะทีใ่ห้ไว้แก่กลุม่		เพือ่กลุ่มจะได้มเีงนิเอาไว้ช่วยเหลอื

สมาชิกที่เดือดร้อนคนอื่นๆ	ต่อไป	

	 นอกจากนี้กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ของครูชบยังมีเป้าหมาย

เพื่อ		1.	ให้เกิดนิสัยพึ่งตนเอง		มีความเสียสละ	เห็นแก่ประโยชน์

ส่วนรวม	 ไม่เห็นแก่ตัว	 2.	 เพื่อให้เกิดวินัยในตนเอง	 มุ่งมั่น 

การท�างานให้ส�าเร็จ	 3.	 เพื่อให้เกิดนิสัยขยันหมั่นเพียร	ซื่อสัตย์		

ประหยัด	อดทน	และอดออม	ฯลฯ
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จะเห็นได้ว่ากลุ่มสัจจะออมทรัพย์ของครูชบไม่ได้มีเพียง

การ “ฝากเงินเพื่อกู้ยืม” เท่านั้น แต่ยังเป็นการพัฒนาคน

ทางอ้อม ให้มีวินัย มีสัจจะ มีความซื่อสัตย์ โดยใช้เงินหรือ

กลุ่มสัจจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนา

	 จากกลุ่มสัจจะออมทรัพย์	ในช่วงเวลาต่อมาครูชบได้ขยาย

แนวคดิไปสู่	‘กลุม่สจัจะออมทรัพย์แบบพฒันาครบวงจรชวีติ’  

โดยสมาชกิจะต้องน�าเงนิมาฝากทีก่ลุม่เดอืนละ	1	ครัง้	และสมาชกิ 

ที่เดือดร้อนจ�าเป็นจะกู้ยืมเงินไปหมุนเวียนประกอบอาชีพหรือ 

ใช้จ่ายในครอบครวั	โดยเสยีดอกเบ้ียตามทีก่ลุม่ก�าหนด	เมือ่ส้ินปี 

กลุ่มจะน�าผลก�าไรมาเฉลี่ยแบ่งปันสมาชิก	 50%	ส่วนอีก	 50%	 

จะน�าจัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกจนครบ

วงจรชีวิต	 หรือช่วยเหลือสมาชิกในยาม	“เกิด แก่ เจ็บ ตาย” 

รวมถึงน�าเงินมาพัฒนาสาธารณประโยชน์และชุมชนด้วย

	 ในปี	2542	กลุม่สจัจะออมทรพัย์แบบพฒันาครบวงจรชีวติ

ต�าบลน�า้ขาว		มสีมาชกิทัง้หมด		19	กลุม่		จ�านวนสมาชกิทัง้หมด	

2,653	คน	มีเงินออมรวมทั้งหมด	10.9	ล้านบาทเศษ	และมีเงิน

กองทนุสวสัดกิารรวม	3.6	ล้านบาทเศษ	ถือเป็นต้นแบบของกลุม่

ออมทรัพย์และกองทุนสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศ		

	 ในช่วงปี	2547	ครชูบได้เดนิสายไปให้ความรูแ้ละค�าแนะน�า 

แก่กลุม่องค์กรชุมชนต่างๆ	ทัว่ประเทศทีม่แีนวคดิจะจดัตัง้กองทนุ 

สวสัดกิารชมุชนเพือ่ช่วยกนัเอง		โดยมหีลกัคิดคือ	“ให้สมาชกิลด

ค่าใช้จ่ายวนัละ 1 บาท  เพือ่น�ามาสมทบเข้ากองทนุสวสัดิการ  

เมือ่มเีงินกองทนุมากขึน้กน็�าเงนิมาช่วยเหลอืสมาชกิตัง้แต่เกิด

จนตาย”

	 ตั้งแต่ปี	 2548 เป็นต้นมา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

(องค์การมหาชน) หรอื “พอช.” ได้สนบัสนนุให้กลุม่และองค์กร 

ในต�าบลต่างๆ	ทัว่ประเทศ	รวมตวักนัจดัตัง้เป็น “กองทนุสวัสดกิาร 

ชุมชนต�าบล” เพื่อจัดสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกในต�าบลของ

ตนเอง	โดยชมุชนบรหิารจดัการกองทนุด้วยตวัเอง	เงนิกองทนุมา

จากการสมทบของสมาชกิรายละ	1	บาทต่อวนั	เมือ่จดัตัง้กองทนุ

ได้อย่างน้อย	6	เดือน	กองทุนจึงจะให้การช่วยเหลือสมาชิกตาม

กฎระเบียบของกองทุนนั้นๆ		

	 เช่น	 คลอดบุตรช่วยเหลือ	 500	 บาท	 นอนโรงพยาบาล 

ช่วยเหลือคืนละ	 100	 บาท	 ช่วยค่ารถไปโรงพยาบาลครั้งละ	 

100	บาท	 (ปีหนึ่งไม่เกิน	10	คืน/	10	ครั้ง)	 เสียชีวิตช่วยเหลือ		

5,000	บาท	ช่วยเหลอืภยัพบิติั	2,000	บาท	นอกจากนีบ้างกองทนุ

อาจช่วยเหลอืทุนการศกึษา	งานบวช	งานแต่ง	ช่วยเหลอืคนพกิาร		

คนด้อยโอกาส	ผู้สูงอายุ	ฯลฯ	

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสวัสดิการที่กองทุนแต่ละแห่ง

ให้การช่วยเหลือสมาชิกจะเป็นเงินไม่มากนัก แต่ในยาม

เดือดร้อนจ�าเป็น เงินน้อยนิดก็มีความหมาย ที่มากไปกว่า

นั้นก็คือ “คุณค่า” ในการช่วยเหลือดูแลกันของคน

ในต�าบล เพราะกองทุนสวัสดิการส่วนใหญ่จะยึดหลักว่า 

เงินที่สมาชิกทุกคนสมทบเข้ากองทุนวันละ 1 บาทนั้น 

ถือเป็น “การออมบุญ” เพื่อช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน

จ�าเป็น ส่วนใครที่ยังไม่ได้ใช้สวัสดิการก็ถือว่าตนเอง

สมทบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น สมดังกับแนวคิด

ในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการที่ว่า 

“ให้อย่างมีศักดิ์ศรี และรับอย่างมีคุณค่า”

จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ ทั่วประเทศแล้ว  

5,944 กองทุน สมาชิกรวม 5.5 ล้านคน  

เงินกองทุนรวมกัน 13,244 ล้านบาท

 กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลที่จัดตั้งขึ้นมาทั่วประเทศ		

ส่วนใหญ่จะน�าแนวคิดของครูชบมาใช้	คือ	“ลดค่าใช้จ่ายวันละ  

1 บาท แล้วน�ามาสมทบเข้ากองทุน ถือเป็นการออมบุญ เพื่อ

ช่วยเหลือดูแลกันเอง” โดยก�าหนดให้สมาชิกสมทบเงินเป็น

รายเดือนหรือรายปีเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ	 เช่น	 

เดือนละ	30	บาท	หรือปีละ	365	บาท		

	 โดยแต่ละกองทนุจะมกีารจดัตัง้คณะกรรมการกองทุนขึน้มา	 

มีคณะกรรมการประมาณ	10-15	คน	แบ่งหน้าที่กันท�างาน	หรือ

ให้มตีวัแทนคณะกรรมการในแต่ละหมูบ้่านเข้ามาร่วมบรหิารงาน	 

และจัดเก็บเงินสมทบจากสมาชิกในหมู่บ้านนั้นๆ	 ตามเวลาที่

ก�าหนด	แล้วน�าเงินสมทบของแต่ละหมู่บ้านมารวมกัน			

	 หากสมาชิกรายใดเจ็บไข้ได้ป่วย	 เสียชีวิต	 หรือจะใช้สิทธิ์

สวสัดกิารในด้านใดกใ็ห้น�าหลักฐานมาแสดง	 เช่น	 ใบรบัรองแพทย์	 

ใบมรณบตัร	บตัรประชาชน	ฯลฯ	เมือ่มหีลกัฐานครบถ้วน	คณะกรรมการ 

ก็จะมอบเงินให้แก่สมาชิกหรือทายาทตามระเบียบของกองทุน

แต่ละแห่งที่ก�าหนดเอาไว้	 เช่น	คลอดบุตรช่วยเหลือ	500	บาท	

นอนคลอดที่โรงพยาบาล	 3	 วัน	 ช่วยเหลือวันละ	 100	 บาท 

กรณเีสยีชวีติ	เมือ่เป็นสมาชกิครบ	3	ปีขึน้ไปช่วยเหลอื	10,000	บาท		 

สมาชิกที่มีอายุเกิน	60	ปี	และเป็นสมาชิกมาแล้ว	10	ปี	 ได้รับ

เงินบ�านาญเดือนละ	100	บาท	ฯลฯ
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	 อยา่งไรก็ตาม	นอกจากเงนิสมทบของสมาชกิวันละ	1	บาท 

หรือปีละ	 365	 บาทแล้ว	 ในช่วงปี	 2553-2555 รัฐบาล	 

(ในขณะน้ัน)	 มีนโยบายสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนจัดสวัสดิการช่วยเหลือกันเอง	 จึงได้สมทบเงิน

เข้ากองทุนสวัสดิการชุมชนท่ัวประเทศผ่านทางสถาบันพัฒนา

องค์กรชมุชนหรอื	“พอช.”	โดยจะสมทบเงนิเข้ากองทนุทีด่�าเนนิ

การมาแล้วไม่ต�่ากว่า	1	ปี		ในอัตรา	1	ต่อ	1	

	 เช่น	กองทุนสวัสดิการ	ก.	มีสมาชิกที่สมทบเงินครบ	1	ปี	

(365	บาท)	จ�านวน	100	คน	(รวมเป็นเงนิ		36,500	บาท)		รฐับาล

จะสมทบเงินจ�านวน	36,500	บาทเข้ากองทุนสวัสดิการ	ก.

	 นอกจากน้ีองค์กรปกครองท้องถิ่น	 เช่น	 อบต.	 เทศบาล	 

ยงัสามารถสนับสนนุเงนิเข้ากองทนุในอตัรา	1	ต่อ	1	หรอืมากน้อย 

ตามฐานะการคลัง	หรือตามแผนงานของท้องถิ่นนั้นๆ	ได้ด้วย

	 รวมท้ังกองทุนสวัสดิการบางแห่งท่ีเล็งเห็นถึงความยั่งยืน 

ของกองทุน	 อาจจะมีการลงทุนในระยะยาวเพื่อน�าดอกผล 

มาสนับสนุนกองทุน	เช่น	ซื้อสลากออมสิน	สลาก	ธกส.	บางแห่ง 

น�าเงินกองทุนไปท�าวิสาหกิจชุมชน	เช่น	สร้างโรงงานผลิตน�้าดื่ม

บรรจุขวดหรือถังพลาสติก	ท�าร้านค้าชุมชน	ร้านกาแฟ	แปรรูป

สินค้าชุมชน	ให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพโดยเสียดอกเบี้ย 

เล็กน้อย	ฯลฯ	ซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้เข้ากองทุนแล้ว	ยังเป็น 

การสร้างงานและส่งเสริมอาชีพชุมชนด้วย

	 อย่างไรก็ตาม	 นอกจากสวัสดิการท่ีกองทุนแต่ละแห่งจะ

ให้การช่วยเหลือสมาชกิเป็นเงนิตามระเบยีบทีก่�าหนดเอาไว้แล้ว		 

ปัจจุบันมีหลายกองทุนที่ขยายสวัสดิการไปสู่สมาชิกและคน 

ในชุมชนในด้านต่างๆ	เช่น	การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก	ผู้สูงอายุ	

ครอบครัว	 การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 การ

สร้างงาน	 สร้างอาชีพให้สมาชิก	 ฯลฯ	 นอกจากนี้บางกองทุน

ยังมีบทบาทในการเช่ือมโยงหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งในท้องถิ่นและ

ภายนอกให้เข้ามาสนับสนุนกองทุนด้วย

	 ตัวอย่างเช่น	กองทนุสวสัดกิารชุมชนเทศบาลต�าบลหนองพ้อ   

อ.ควนขนุน จ.พัทลุง	 นอกจากช่วยเหลือสวัสดิการสมาชิก 

เป็นตวัเงนิแล้ว	กองทนุยงัมกีจิกรรมต่างๆ	เช่น	จดัตัง้ธนาคารขยะ  

โดยใช้เงินกองทุนจ�านวน	 115,000	 บาท	 จัดตั้งธนาคารรับ 

ซ้ือ-ขายขยะรีไซเคิล	 โดยส่งเสริมให้สมาชิกคัดแยกขยะแล้ว

น�ามาขายที่ธนาคาร	 สร้างรายได้ให้ธนาคารประมาณเดือนละ		

2,000-3,000	บาท	หากสมาชกิมคีวามจ�าเป็นสามารถยมืเงินจาก

ธนาคารได้ไม่เกินครั้งละ	1,000	บาท	และช�าระคืนเป็นขยะตาม

จ�านวนเงิน	ส่วนขยะเปียกน�ามาท�าปุ๋ยอินทรีย์	ปุ๋ยชีวภาพ	ท�าให้

ลดปริมาณขยะในชุมชน

	 นอกจากนีก้องทนุได้ร่วมกบัส�านักงานพลงังานจงัหวัดพทัลงุ	 

จัดท�าตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออบกล้วยตาก	 อบปลา	 และ

สมนุไพร	เพือ่ถนอมอาหารและแปรรปูผลผลติ,	ส่งเสรมิให้สมาชิก

ท�านาอินทรีย์	 ปลูกผักอินทรีย์	 เพื่อลดการใช้สารเคมี	 สมาชิก

และผู้บริโภคได้กินอาหารปลอดภัย	 ลดต้นทุนการผลิตจากสาร

เคม,ี	น�าเงนิของกองทนุมาซือ้ทีด่นิ	1	ไร่	เพือ่สร้างบ้านให้สมาชกิ 

ที่ยากไร้อยู่อาศัยได้	6	หลัง	รวมทั้งยังมีแผนการในการเฝ้าระวัง

ภัยพิบัติ		เช่น		จัดตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังภัยในแต่ละหมู่บ้าน		

มีวิทยุสื่อสาร	 หอกระจายข่าว	 เตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือ 

ภัยพิบัติต่างๆ	เช่น	น�้าท่วม	ฯลฯ
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จากผลงานต่างๆ ดังกล่าว กองทุนสวัสดิการชุมชน

เทศบาลต�าบลหนองพ้อ จึงได้รับรางวัลจากการ

ประกวดรางวัล อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 1 ปี 2559 

(ประเภทที่ 4 ) ด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม การจัดการที่อยู่อาศัย การสร้างความมั่นคง

ด้านอาหาร การอนุรักษ์พลังงาน การจัดการขยะ 

การจัดการและการฟื้นฟูภัยพิบัติ

 ปัจจุบันมีกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลที่จัดต้ังขึ้นทั่ว

ประเทศจ�านวน 5,944 กองทนุ  มสีมาชิกรวมทัง้หมดประมาณ  

5.5 ล้านคน มเีงนิสวสัดกิารรวมกนัทัง้หมด 13,244  ล้านบาท  

แยกเป็นเงนิสมทบจากสมาชกิ 8,423 ล้านบาท (64%)  รฐับาล 

สมทบเข้ากองทุน (ผ่าน พอช.) รวม 2,482 ล้านบาท (19%)  

และอื่นๆ (อปท./เอกชน/หน่วยงานรัฐ) รวม 2,339 ล้านบาท 

(17%) โดยมีผู้ที่ได้รับสวัสดิการไปแล้ว รวม 1.58 ล้านคน

ส่วนในปี 2561 นี้ รัฐบาลให้การสนับสนุนกองทุน

สวัสดิการ โดยอนุมัติงบประมาณจ�านวน 127 ล้านบาท 

เป้าหมายกองทุนสวัสดิการ 500 ต�าบล ประชาชนได้รับ

ผลประโยชน์ รวม 350,000 คน

8 กองทุนสวัสดิการรับรางวัล อ.ป๋วย

	 การจดัประกวดรางวัล “ผูส้รรค์สร้างความมัน่คงของมนษุย์ 

ตามแนวคดิของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย  อึง๊ภากรณ์   “คณุภาพ

แห่งชวีติ ปฏทินิแห่งความหวงั จากครรภ์มารดาถงึเชงิตะกอน”  

ครั้งนี้เป็นการประกวดปีที่	3	มีการพิจารณารางวัลเมื่อวันที่	22	

มกราคม	2561	ทีผ่่านมา		ทีส่ถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน	(องค์การ

มหาชน)	เขตบางกะปิ	กรุงเทพฯ		

	 โดยมอีงค์กรและสถาบนัทีท่�างานเพือ่สงัคมจ�านวน	8	องค์กร 

ร่วมกนัจดัประกวดรางวลั	ประกอบด้วย	สถาบนัป๋วย	อึง๊ภากรณ์,			

มลูนธิบิรูณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ,	เครอืข่ายสวสัดกิารชมุชน,		 

คณะอนกุรรมการส่งเสรมิองค์กรสวัสดกิารชมุชนฯ,	ศนูย์คณุธรรม 

(องค์การมหาชน),	มูลนิธิมั่นพัฒนา,	วิทยาลัยพัฒนศาสตร์	ป๋วย		

อึ๊งภากรณ์	และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	(องค์การมหาชน)		

	 ในปีน้ีมีกองทุนสวัสดิการชุมชนท่ัวประเทศส่งผลงาน 

เข้าประกวดทั้ง	9	ประเภท		รวม	49	กองทุน		ผ่านการพิจารณา

ในรอบสุดท้ายรวม	 30	 กองทุน	 ส่วนการพิจารณาเพื่อคัดเลือก

กองทุนที่จะได้รับรางวัลในแต่ละประเภท	 คณะกรรมการซ่ึง

ประกอบด้วย	 ผู ้แทนหน่วยงานต่างๆ	 (มูลนิธิบูรณะชนบท,	 

ศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 มูลนิธิมั่นพัฒนา,วิทยาลัย 

พัฒนศาสตร์	ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	ฯลฯ)	ผู้แทนกองทุนสวัสดิการที่

เคยได้รบัรางวลั	และตวัแทนคณะท�างานสวสัดกิารชมุชน	5	ภาค	 

จะให้ผู้แทนแต่ละกองทุนมาน�าเสนอผลงานกองทุนละ	10	นาที	

และคณะกรรมการจะซักถามอีก	10	นาที	หลังจากนั้นจะน�าผล

การลงคะแนนของคณะกรรมการมารวบรวมเพื่อพิจารณาให้

รางวัลแก่กองทุนที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละประเภท

	 ทั้งนี้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการมีดังนี้	 ประเภทท่ี	 

 1. ด้านการสร้างครอบครัวอบอุ่น	 การดูแลผู้สูงอายุให้มี

คณุภาพชวีติและคณุค่าในสงัคม	ได้แก่	กองทนุสวสัดกิารชมุชน

เทศบาลต�าบลห้วยงู อ�าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

 2. ด้านการส่งเสรมิสขุภาพ	การรกัษา	ดแูล	ป้องกัน	สขุภาวะ 

ชุมชน	 ได้แก่	กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลทับพริก อ�าเภอ

อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 3. ด้านการพฒันาเดก็และเยาวชนและการศกึษา	เพือ่การ 

เติบโตเป็นคนดีและมีคุณภาพ	 ได้แก่	กองทุนสวัสดิการชุมชน

ต�าบลบ้านเหล่า อ�าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

 4. ด้านการพฒันาการประกอบอาชพี	พฒันาระบบเศรษฐกิจ 

ชุมชน	และการแก้ปัญหาหนี้สิน ได้แก่	กองทุนสวัสดิการชุมชน

ต�าบลท่างาม อ�าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 5. ด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

การอนุรักษ์พลังงาน	 การจัดการขยะ	 การจัดการและฟื้นฟู

ภัยพิบัติ ได้แก่	 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต�าบลออย  

อ�าเภอปง จังหวัดพะเยา
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 6. ด้านการจัดการท่ีดิน/จัดสรรท่ีดินท�ากิน	 เพียงพอต่อ

การด�ารงชีพ	 การจัดการที่อยู่อาศัย	 การสร้างความม่ันคงทาง

ด้านอาหาร	ไม่มีกองทุนที่ได้รับรางวัล 

 7. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนที่ดีและ 

มธีรรมาภบิาล	 ได้แก่	กองทนุสวสัดิการชมุชนต�าบลคลองทบัจนัทร์   

อ�าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 8. ด้านผลงานการจัดสวัสดิการชุมชนแบบองค์รวม  

หลายมิติ	 สามารถเช่ือมโยงและบูรณาการทรัพยากรจากหลาก

หลายแห่งเพื่อแก้ไขปัญหาของสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ		

ได้แก่	กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลเทศบาลบางเลน อ�าเภอ

บางเลน จังหวัดนครปฐม

 9. ด้านการฟ้ืนฟรูะบบคณุค่าทางวฒันธรรม	การอยู่ร่วมกนั		 

การช่วยเหลอืเกือ้กลูระหว่างกลุม่	หนนุช่วยเพ่ือน	รวมทัง้ร่วมมอื

กับหน่วยงาน	 ภาคี	 เครือข่ายต่างๆ	 เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน

และสังคม	 ได้แก่	 กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลหนองหงส์ 

อ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ทั้งนี้กองทุนสวัสดิการที่ได้รับรางวัลทั้ง 8 กองทุน

จะเข้ารับรางวัลในวันที่ 9 มีนาคมนี้ ที่ธนาคาร

แห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นวันคล้ายวันเกิดของ 

อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และถึงแม้ว่ารางวัลที่แต่ละกองทุน

ได้รับจะเป็นโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ไม่มีเงินตรา

ตอบแทน แต่รางวัลนี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลระดับประเทศ

ที่แต่ละกองทุนต่างก็ภาคภูมิใจในเกียรติยศที่ได้รับ 
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กินข้าว
หอมมะลิทุ่งกุลา 
เที่ยวกู่กาสิงห์                                                                                                  
ชมผ้าไหมสุรินท์ 

เยือนถิ่นภูเขาไฟ

บริเวณพื้นที่แถบทุ่งกุลาร้องไห้มีแหล่ง

ผลิตเกลือสินเธาว์ที่มีความส�าคัญมาแต่

สมัยโบราณ แหล่งเกลือสินเธาว์เหล่านี้

ล้วนเป็นวตัถุดิบทีส่�าคญัในการปรุงอาหาร  

ทีส่�าคญัคอืน�ามาหมกัปลาเพือ่ท�า “ปลาแดก”  

หรือ “ปลาร้า” นักโบราณคดีบางราย 

ตั้งสมมุติฐานว่า แหล่งเกลือจากทุ่งกุลาฯ  

น่าจะเป็นสินค้าที่ส�าคัญส�าหรับชุมชน

โบราณในภาคอีสาน และครอบคลุม 

ไปถึงดินแดน “เขมรต�่า” ที่ตั้งอยู่รายรอบ

ทะเลสาบเขมร ซึ่งเป็นแหล่งปลาที่ชุกชุม 

โดยน�าเกลือมาท�า “ปลาฮก” เพื่อเป็น

อาหารและเครื่องปรุงรส  
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 ขณะเดียวกันบริเวณพื้นท่ีทุ่งกุลาฯ	 มีร่องรอยหลักฐาน

การตั้งชุมชนโบราณที่มีอายุประมาณ	2,500	พันปี	มีการขุดพบ 

ภาชนะดินเผาเพื่อใส่กระดูก	อันเป็นประเพณีการฝังศพครั้งที่	2	 

ของคนในยคุนัน้	มแีหล่งถลงุเหลก็	มโีบราณสถานในยคุอารยธรรม 

ขอมทีม่อีายไุม่ต�า่กว่า	1,000	ปี	เช่น	กูก่าสงิห์	กูพ่ระโกนา	บาราย

หรือสระน�้าโบราณ	ฯลฯ

	 ล่วงมาถึงปัจจุบัน	 ทุ่งกุลาร้องไห้	 กลายเป็นแหล่งผลิตข้าว

หอมมะลิที่มีชื่อเสียง	เพราะจากเดิมสภาพพื้นดินในทุ่งกุลาฯ	ซึ่ง

เป็นดินทราย	 มีความแห้งแล้ง	 มีความเค็มเพราะมีชั้นเกลืออยู่

ใต้ดนิ	เมือ่กรมการข้าวได้น�าพนัธุข้์าว	“ขาวดอกมะล ิ105” จาก	

อ.บางคล้า	จ.ฉะเชิงเทรา	มาทดลองปลกูทีทุ่ง่กลุาฯ	ตัง้แต่ปี	2502		

ปรากฏว่าได้ผลดี	จนทุ่งกุลาฯ	กลายเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ

ที่มีชื่อเสียงระดับโลกในทุกวันนี้	

ไม่เพียงเท่านี้ รากเหง้าของอารยธรรมอีสานในเขต

ทุ่งกุลาฯ และอารยธรรมเขมรที่สืบทอดจากคนรุ่นแล้ว

รุ่นเล่า ไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นบ้าน ศิลปะวัฒนธรรม 

การขับร้องร่ายร�า ล�ากลอน กันตรึม ฯลฯ ตลอดจน

วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ เช่น การท�านา การเลี้ยงไหม

เพื่อน�าไปทอเป็นผ้าซิ่น ผ้าไหม การผลิตเครื่องเงิน 

เครื่องประดับ เครื่องจักสานฯลฯ และส่งผ่านมาถึงคน

รุ่นปัจจุบันในวันนี้ ล้วนแต่สะท้อนให้เห็นถึงความมั่งคั่ง

ทางด้านอารยธรรมและความอุดมสมบูรณ์ของผืนดิน  

ไม่ใช่จะมีแต่ความแห้งแล้งเหมือนในอดีต

ดูพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและทุนชุมชน 

จ.ร้อยเอ็ด-สุรินทร์-บุรีรัมย์

	 การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให ้

เข้มแขง็ตามแนวทาง	“ประชารฐั”	ของรฐับาล		โดยมกีารลงนาม 

ร่วมกันในเดอืนมกราคม	2559	ระหว่าง	30	องค์กรทัง้ภาครฐัและ

เอกชน	 เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจ

และทนุชุมชน	และน�าไปสู่การพึง่พาตนเอง	โดยเน้นเกษตรอินทรย์ี	 

การแปรรูป	 และการท่องเที่ยวชุมชน	 ซึ่งขณะนี้หลายองค์กรได้

ขับเคล่ือนแผนงานเพื่อไปสู่เป้าหมายดังกล่าว	 ขณะที่สถาบัน

พัฒนาองค์กรชุมชน	 (องค์การมหาชน)	 หรือ	 พอช.	 ซึ่งเป็น	 

1	ใน	30	องค์กรที่ร่วมลงนาม	ได้ใช้	“สภาองค์กรชุมชนต�าบล”  

ซึง่มกีารจดัตัง้ขึน้แล้วประมาณ	6,100	ต�าบลทัว่ประเทศ	เป็นเวที

ในการระดมสมอง	 ระดมความคิดเห็น	 และจัดท�าแผนงานเพื่อ 

น�าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและทุนของต�าบลตัวเอง

 ดร.อนรุกัษ์ เรอืงรอบ ผูจ้ดัการส�านกัพฒันาเศรษฐกจิและ 

สมัมาชพีชมุชน สถาบันพฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) 

กล่าวว่า	ในปี	2559	ทีผ่่านมา	สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน	ร่วมกบั 

ขบวนองค์กรชุมชน	และภาคีเครือข่าย	ทั้งภาครัฐ	 เอกชน	และ

ประชาสังคม	 ขับเคล่ือนและสนับสนุนขบวนเศรษฐกิจฐานราก 

ของขบวนองค์กรชุมชน	 โดยใช้เวทีสภาองค์กรชุมชนต�าบล 

ในแต่ละพืน้ทีเ่ป็นเครือ่งมอืขบัเคลือ่น		จนเกิดผลการเปลีย่นแปลง 

ในหลายพื้นที่	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ	 การแสดงให้เห็นถึง 

กระบวนการพัฒนาชุมชนโดยชุมชนเป็นแกนหลัก	 และน�าเสนอ 

ให้เห็นถึงการขับเคล่ือนงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	 ที่มิใช่การ 

ก�าหนดการพัฒนาจากคนภายนอก	 แต่เป็นการพัฒนาที่ต้อง 

เกิดจากฐานความรู้	ความเข้าใจ	และส�านึกร่วมของคนในชุมชน

ทีม่คีวามต้องการท่ีจะลกุขึน้มาจดัการตนเอง	หรอืเป็นการระเบดิ

จากภายใน

	 โดยในปี	2560	พอช.	จะด�าเนินการในพื้นที่เป้าหมาย	500	 

ต�าบลทั่วประเทศ	 ร่วมกับภาคีต่างๆ	 ทั้งในพื้นที่และส่วนกลาง		 

เช่น	 บริษัท	 ประชารัฐจังหวัด	 บริษัทประชารัฐรักสามัคคี	 จ�ากัด 

(ประเทศไทย)	 องค ์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิ เศษเพื่อ

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	 (องค์การมหาชน)	 การท่องเท่ียว 

แห่งประเทศไทย	ฯลฯ	
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ต�าบลกู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด, ต�าบลสวาย 

จังหวัดสุรินทร์ และต�าบลสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์ 

เป็น 1 ใน 500 ต�าบลที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย พอช. 

จึงได้จัดโครงการ “สื่อสัญจรพื้นที่รูปธรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากและทุนชุมชน คลัสเตอร์เกษตรอินทรีย์ 

แปรรูป และท่องเที่ยวชุมชน” ขึ้นมา ในระหว่างวันที่ 

17-19 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อให้สื่อมวลชนทั้งจาก

ส่วนกลางและท้องถิ่นได้เห็นรูปธรรมการพัฒนาในพื้นที่ 

โดยเฉพาะใน 3 พื้นที่ดังกล่าวมีความโดดเด่นทั้งในเรื่อง

เกษตรอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา โบราณสถาน 

แหล่งผลิตผ้าไหมที่มีชื่อเสียง และสามารถพัฒนาให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่อไปได้  

ดร.อนุรักษ์	กล่าว

“ทุ่งกุลาร้องไห้” 

แหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดของไทย 
 

	 ทุง่กลุาร้องไห้มีพืน้ทีท่ัง้หมดประมาณ	2	.1	ล้านไร่		มคีวามยาว 

จากทศิตะวันออก-ตะวันตก	ประมาณ	150	กโิลเมตร	มคีวามกว้าง 

จากทศิเหนือ-ใต้	ประมาณ	50	กโิลเมตร	ครอบคลุมพืน้ที	่5	จงัหวดั	

(10	อ�าเภอ)	คอื	มหาสารคาม	(พยคัฆภมูพิสิยั)	ร้อยเอด็	(ปทมุรตัน์, 

สุวรรณภูมิ,	โพนทราย,	เกษตรวิสัย)	ยโสธร	(ค้อวัง,	มหาชนะชัย)		

สุรินทร์	(ชุมพลบุรี,	ท่าตูม)	และศรีสะเกษ	(ราษีไศล)		

	 ปัจจุบันทุ่งกุลาฯ	 เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่ม ี

ชือ่เสยีง	เนือ่งจากสภาพพืน้ดนิ	น�า้	และอากาศ	มคีวามเหมาะสม 

กบัข้าวพนัธุ	์“ขาวดอกมะล ิ105”	ทีก่รมการข้าว	คดัเลอืกพนัธุม์าจาก	 

อ.บางคล้า	จ.ฉะเชงิเทรา	แล้วน�ามาปลกูทดลองในพ้ืนทีทุ่่งกุลาฯ	 

ตัง้แต่ปี	2502	แต่กว่าจะได้รับความนยิมจากชาวนาแล้วน�าไปปลกู 

จนแพร่หลายก็ล่วงเข้าประมาณปี	 2532	 และเรียกชื่อในเวลา 

ต่อมาว่า	“ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา”	 เพราะมีคุณสมบัติที่โดดเด่น 

ทัง้ในเรือ่งความหอมนุม่เมือ่หงุสุก	มสีีและกล่ินหอมคล้ายดอกมะล	ิ	

	 แม้ว่าจะน�าข้าวพันธุ์น้ีไปเพาะปลูกที่อื่น	 แต่จะได้ผลผลิต

ไม่มคีณุภาพเท่ากบัการปลกูในพืน้ทีทุ่ง่กลุา	เนือ่งจากข้าวพนัธุน์ี้ 

ชอบดินปนทรายที่มีความเค็ม	 เพราะพื้นที่แถบทุ่งกุลามีช้ันหิน

เกลืออยู่ใต้ดิน	 และน�้าไม่ท่วมขังนานเหมือนกับพื้นท่ีราบลุ่ม 

ในภาคกลาง	 จึงเหมาะแก่การปลูกข้าวหอมมะลิพันธุ์นี้	 เพราะ 

ไม่ชอบน�้ามาก	 และอากาศก็มีส่วนส�าคัญ	 เน่ืองจากช่วงท่ีข้าว

ก�าลังติดเมล็ด		หากอากาศไม่แห้ง		การเติบโตของเมล็ดข้าวก็จะ

ไม่สมบรูณ์		ดงันัน้สภาพอากาศทีแ่ห้งแล้งของทุง่กลุาฯ	จงึมส่ีวน

ช่วยให้ข้าวหอมมะลิที่ปลูกในทุ่งกุลาฯ	มีคุณภาพดีกว่าพื้นที่อื่น			

ปัจจบุนัพืน้ทีป่ลูกข้าวหอมมะลิในเขตทุง่กลุาฯ	ในจงัหวดัร้อยเอด็		

ม	ี4	อ�าเภอ	คอื	ปทุมรตัน์,	สุวรรณภูม,ิ	โพนทราย	และเกษตรวสิยั		

มีพื้นที่ปลูกรวมประมาณ		987,000	ไร่	(คิดเป็นร้อยละ	47	จาก

พื้นที่ทุ่งกุลาทั้งหมด	 2.1	 ล้านไร่)	 และมีผลผลิตรวมในแต่ละป ี

ไม่ต�่ากว่า	1,200,000	ตัน		

	 ทั้งน้ีข้าวหอมมะลิทุ ่งกุลาร้องไห้ได้รับการจดทะเบียน 

สิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์	(GI)	ในสหภาพยโุรปหรอื	EU	เป็นรายแรก 

ในเอเชีย	ส่งผลให้ข้าวหอมมะลิทุง่กลุาฯ	เป็นสินค้าทีมี่ความส�าคญั 

ต่อเศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ดและของประเทศไทย	 เพราะ

การที่ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฯ	 ได้จดทะเบียนคุ้มครองเป็นสินค้า	

GI	ใน	EU	จะท�าให้ข้าวไทยใช้ตรา	“Protected	Geographical	
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Indication”	ของ	EU	ติดที่สินค้าได้	ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้

ผู้บริโภคในตลาดโลกได้มากขึ้น	 และช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า		

สร้างรายได้ให้กับประชาชน	

	 อย่างไรก็ตาม	 ชาวนาส่วนใหญ่ในจังหวัดร้อยเอ็ด	 รวมทั้ง 

จังหวดัอืน่ๆ	ยงันยิมใช้ปุย๋และสารเคมใีนการเพาะปลกู	ซึง่ในส่วนของ 

สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชนได้เริม่สนบัสนนุให้ชาวนารวมกลุม่กนั 

ในลกัษณะ	“คลสัเตอร์”	เพือ่คดัเลอืกรวงข้าวทีส่มบรูณ์เอาไว้เป็น 

แม่พนัธุ	์ และน�าไปปลูกขยายพันธ์ุเพ่ือเกบ็ไว้เป็นพนัธุข้์าวของตัวเอง	 

ไม่ต้องซือ้เมลด็พนัธุจ์ากคนอืน่	รวมทัง้ยงัสนบัสนนุให้ท�าการเกษตร 

แบบอินทรีย์	 โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์	 น�้าหมักชีวภาพ	 และสารสกัด 

ชีวภาพเอาไว้ไล่แมลง	 เพื่อลดต้นทุนการผลิต	 รวมทั้งยังได้ข้าว 

ที่มีคุณภาพและปลอดจากสารเคมีเป็นท่ีต้องการของตลาด

ภายในและต่างประเทศ

“ท่องศนูย์กลางอารยธรรมขอม กนิข้าวหอมมะลทิุง่กลุา”

 บัวลอง แพงวงศ์	ผูใ้หญ่บ้านหมูท่ี่	9	ต.กูก่าสิงห์		อ.เกษตรวสัิย	 

จ.ร้อยเอ็ด	 ซ่ึงเป็นเกษตรกรตัวอย่าง	 ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์		 

มโีรงสขีนาดเลก็เพือ่บรรจถุงุขายเองนอกจากนีย้งัท�าไร่นาสวนผสม 

ปลูกไผ่กินหน่อ	มะนาว	มะพร้าว	ฝรั่ง	ผักสวนครัว	เลี้ยงปลาดุก		

ปลานลิ	เลีย้งไก่ไข่	เลีย้งหมปู่า	ฯลฯ	เล่าว่า	ครอบครวัของตนมท่ีีนา 

ทั้งหมด	108	ไร่	แบ่งมาปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์	55	ไร่		ปีหนึ่ง 

ได้ข้าวรวมทัง้หมดประมาณ	40	ตนั	เฉพาะข้าวอนิทรย์ีจะน�ามาสเีอง	 

แล้วบรรจถุงุขาย	ถงุละ	5	กโิลกรมั	ราคาขายถงุละ	150	บาท	ปีหนึง่ 

จะสข้ีาวขายได้เงนิประมาณ	400,000	บาท	และยงัขายข้าวเปลอืก 

ให้โรงสีได้อีกปีละ	70,000-100,000	บาท

	 ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของผู้ใหญ่บัวลองใช้ชื่อบรรจุถุงว่า	 

“คุณข้าว ข้าวของคุณ”	มีสโลแกนว่า	“ชาวนาปลูก ชาวนาสี   

ชาวนาขาย”	และบอกรายละเอยีดว่าเป็น	“ข้าวหอมมะลแิท้ 100%  

ทุ่งกุลาร้องไห้ (กู่กาสิงห์) อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ไม่รมยา   

ไม่ปลอมปน”	 ขายทั้งทางไลน์และเฟซบุ ๊ค หรือติดต่อทาง

โทรศัพท์ได้ที่	089-5747324

ข้าวอินทรีย์ที่ผมบรรจุถุงขายนี้ จะขายให้นักท่องเที่ยว

หรือคนที่มาดูงาน ถ้ามีคนสั่งผมก็จะส่งให้ทางรถทัวร์ 

มีทั้งคนกรุงเทพฯ และภาคตะวันออก หากมีนักท่องเที่ยว

มาพักแบบโฮมสเตย์ผมก็จะมีอาหารต้อนรับ มีข้าวหอม

มะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาฯ ที่หอมนุ่ม กินกับอะไรก็อร่อย 

มีส้มต�า มีต้มปลา ต้มไก่บ้าน ปลาเผา ปลาย่าง มีผัก 

ผลไม้ที่ปลูกเอง อยากจะกินอะไรก็ได้ เพราะเราเลี้ยงและ

ปลูกเอง ไม่มีผงชูรส ไม่มีสารเคมี

ผู้ใหญ่บัวลองบอก

	 การท่องเที่ยวชุมชนในต�าบลกู่กาสิงห์เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี	

2545	 แต่กว่าจะเป็นรูปเป็นร่างจริงจังก็เพิ่งไม่กี่ปีมานี้	 โดยมี

หน่วยงานทัง้ในท้องถิน่	เช่น	อบต.	เทศบาล	จงัหวดั	และหน่วยงาน 

ภายนอก	 เช่น	 กระทรวงวัฒนธรรม	 ททท.	 ฯลฯ	 ร่วมให้การ

สนับสนุน	มีฐานเรียนรู้หลายอย่าง	เช่น	ฐานเรียนรู้โบราณสถาน

สมยัขอม		ฐานเรยีนรูก้ารผลติผ้าไหม		ฐานเรยีนรูส้วนเกษตรผสม

ผสาน	ฐานเรียนรู้ศิลปะ	การฟ้อนร�า	ล�ากลอน	ฯลฯ
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	 โดยมีที่พักแบบโฮมสเตย์ส�าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการ

สมัผสักบัวถิชีวีติและวฒันธรรมของชาวกูก่าสงิห์จ�านวน	13	หลัง		

ค่าที่พัก	1	คืน	พร้อมอาหาร	1	มื้อ	คิดค่าบริการคนละ	350	บาท		

หากต้องการชมดนตรีพื้นบ้าน	 เช่น	หมอล�า	ล�ากลอน	ค่าแสดง	

1,500	บาท	ฯลฯ	โดยมีค�าขวัญของหมู่บ้านว่า	“ท่องศูนย์กลาง

อารยธรรมขอม กินข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ซื้อผ้าไหมมัดหมี่

ของดีกู่กาสิงห์”

บ้านของผมท�าในลักษณะฟาร์มสเตย์  มีที่พัก 1 ห้อง 

นอนได้ 8 คน เดือนหนึ่งบางทีมีคนมาพัก 2-3 คณะ 

คนจะมากันมากในช่วงประเพณีบุญบั้งไฟ แต่บางเดือน

ก็ไม่มี เฉลี่ยแล้วปีหนึ่งจะมีคนมาพักประมาณ 15 คณะ 

มันก็ไม่ได้ท�ารายได้ให้ผมมากนัก แต่ผมก็ไม่มีต้นทุน 

เพราะมีข้าวปลา อาหาร มีที่พักอยู่แล้ว ถือว่าเป็นการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ช่วยกันรักษาประเพณี

ของท้องถิ่นเอาไว้ และอยากจะให้คนรู้จักกู่กาสิงห์

มากกว่าจะคิดเรื่องรายได้

ผู้ใหญ่บัวลองกล่าว

 ต�าบลกู่กาสิงห์ ถือเป็นพื้นที่ต้นแบบแห่งหนึ่งที่ชาวบ้าน

ในต�าบลใช้เศรษฐกิจและทุนที่ชุมชนมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการท�า 

ไร่นาแบบผสมผสาน การปลกูข้าวหอมมะลอินิทรย์ี  การเกษตร

แบบพึ่งพาตนเอง มาผสมผสานกับภูมิปัญญา วัฒนธรรม 

ประเพณท้ีองถิน่ แหล่งโบราณสถาน ฯลฯ พฒันาให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวชุมชนขึ้นมา แม้จะไม่ดังเปรี้ยงปร้าง แต่อย่างน้อยก็

ท�าให้คนในต�าบลตระหนักและเห็นคุณค่าของดีที่ชุมชนมีอยู ่

รวมทัง้ช่วยกนัพัฒนาและรกัษาด�ารงไว้ให้สบืทอดต่อไปถึงลกูหลาน

ท่องเที่ยวชุมชนและมัคคุเทศก์น้อยที่กู่กาสิงห์

 กู่กาสิงห์	 เป็นโบราณสถานที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบ 

เขมร	สร้างขึ้นตามคติความเช่ือทางศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกาย 

โดยนบัถอืพระศวิะเป็นเทพเจ้าสงูสดุ	จากการศกึษาลวดลายหน้าบนั 

ทบัหลังและลวดลายอืน่ๆ	พบว่าตรงกับสมัยศิลปะเขมรแบบบาปวน 

อายุราว	พ.ศ.	1550	-	1630			

	 ค�าว่า	 “กู่กาสิงห์”	 เป็นค�าที่คนไทยลาวได้ตั้งช่ือขึ้นใหม่ 

โดยค�าว่า	 “กู่”	 เป็นค�าที่ใช้เรียกศาสนสถานที่มีลักษณะเป็น

ปราสาทหนิ	ค�าว่า	“กา”	สนันษิฐานน่าจะเป็นค�าในภาษาถิน่ตรง

กับค�าในภาษาไทยกลางว่า	“ตรา”	 ซึ่งแปลว่าเครื่องหมายหรือ

สัญลักษณ์	ซึ่งแต่เดิมบริเวณด้านหน้าของศาสนสถานแห่งนี้จะมี

ประตมิากรรมแกะสลกัเป็นรปูสงิห์คูต่ัง้อยูต่รงทางเข้า	(ภายหลงั

สิงห์คู่นี้และวัตถุโบราณอื่นๆ	 ถูกโจรกรรม)	 ดังนั้น	“กู่กาสิงห์” 

จึงหมายถึง	“ปราสาทหินที่มีรูปสิงห์ตั้งอยู”่ (เป็นเครื่องหมาย

หรือสัญลักษณ)์
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 ดร.อ�าคา แสงงาม ประธานส่งเสริมการท่องเที่ยวต�าบล 

กู่กาสิงห์ เล่าให้ฟังว่า กู่กาสิงห์เป็นศูนย์กลางอารยธรรมเขมร 

ในทุ่งกุลาร้องไห้	 โดยมีหลักฐานยืนยัน	 คือมีศาสนสถานหรือ 

กู่กาสิงห์ท่ีสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี	 16	 สร้างตามความเชื่อของ

ศาสนาพาหมณ์-อินด	ูและในศตวรรษที	่17	มกีารสร้างกูโ่พนวจิขึน้	 

ซึ่งอยู่ห่างจากกู่กาสิงห์ข้ึนไปทางเหนือประมาณ	 500	 เมตร	 

ต่อมาในศตวรรษที่	18	ได้มีการสร้างกู่โพนระฆังขึ้น	

ค�าว่ากู่ คือ ปราสาท นอกจากนี้ทางทิศใต้ของชุมชน

ยังมีถนนโบราณยาวไปจรดที่สระน�้าที่มีชื่อว่า “สระแก” 

เป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านกู่กาสิงห์ ทางด้านทิศเหนือ

ของชุมชนไปจรดแม่น�้าเสียวใหญ่ ซึ่งมีถนนโบราณด้วย

เช่นกัน และมีลักษณะเป็นคูคันน�้า สรุปว่า สิ่งเหล่าคือ

หลักฐานยืนยันว่าเป็นวัฒนธรรมเขมรในดินแดน

ทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งเคยมีชุมชนโบราณตั้งอยู่

ดร.อ�าคา	กล่าว

ดินแดนก่อนประวัติศาสตร์ 2,500 ปี
 

	 หากย้อนประวตัศิาสตร์ให้ยาวนานข้ึนไปก่อนนัน้	 (โบราณสถาน 

ขอมในพ้ืนท่ีแถบน้ีมีอายุประมาณ	 1,000	 ปีเศษ)	 ในสมัยก่อน

ประวตัศิาสตร์ตอนปลาย	หรอืเมือ่ประมาณ	2,500	ปีก่อน		พืน้ที่

บริเวณทุ่งกุลาร้องไห้เคยเป็นแหล่งอยู่อาศัยของมนุษย์ในยุคนั้น	 

จากการขดุค้นทางโบราณคดพีบหลักฐาน	“การฝังศพแบบด้ังเดิม”  

คือมีการพบโครงกระดูกท่ีมีลักษณะการฝังศพแบบนอนหงาย

เหยียดยาว	มีการมัดศพ	และอุทิศเครื่องมือเครื่องใช้ให้คนตาย

	 นอกจากน้ียังขุดพบภาชนะดินเผาขนาดใหญ่	 ส�าหรับใส่

กระดกู	เป็นพธิกีรรม	“ฝังศพครัง้ที ่2”	คอื	เมือ่มคีนตาย	จะน�าศพ 

ไปฝังในดินเพื่อให้ร่างกายเนื้อหนังเปื่อยสลายเหลือแต่กระดูก			

จากนัน้จะขดุกระดกูขึน้มาท�าความสะอาด		แล้วน�าไปบรรจุลงใน

ภาชนะดนิเผาขนาดใหญ่		เพือ่น�าไปท�าพธิแีละฝังลงในดนิอกีครัง้		

ซึ่งการขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ในเขตอ�าเภอ

เกษตรวิสัยและอ�าเภอใกล้เคียง	พบการฝังศพแบบนี้หลายแห่ง			

 ปัจจบุนักรมศลิปากรได้น�าภาชนะดนิเผาทีบ่รรจกุระดกูมนษุย์ 

ก่อนประวตัศิาสตร์มาแสดงไว้ในพพิิธภณัฑ์พืน้บ้านต�าบลกูก่าสงิห์ 

ร่วมกบัศลิปะแบบขอมท่ีได้จากการขดุค้นปราสาทกูก่าสงิห์	กูโ่พนวจิ 

และกู่โพนระฆงั	รวมหลายร้อยชิน้	แต่เป็นทีน่่าเสยีดายว่า	โบราณวตัถ ุ

ที่มีค่าหลายสิบชิ้นถูกโจรกรรม	 โดยนักค้าของเก่า	 เช่น	 สิงห์คู ่

ทีแ่กะสลกัจากหนิทราย	ซึง่เป็นทีม่าของค�าเรยีก	“กูก่าสงิห์” รวมถงึ 

เทวรูปที่ถูกตัดเศียร	 ฯลฯ	 นอกจากนี้วัตถุโบราณหลายร้อยชิ้น 

ยงัถกูปล่อยวางเหมอืนไม่มคีณุค่าไม่มป้ีายบอกเล่าประวตัคิวามเป็นมา

 

ความเชื่อของคนกู่กาสิงห์

 ดร.อ�าคาเล่าว่า	 เม่ือราว	 100	 ปีก่อน	 โบราณสถานต่างๆ	 

ยังถูกปล่อยรกร้าง	พื้นที่แถบนี้ยังไม่มีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัย	ราวปี	 

พ.ศ.	2446	จึงเริ่มมีผู้คนเข้ามาตั้งบ้านเรือน	 เมื่อผู้คนเข้ามาอยู่ 

อาศยั	คนกบัโบราณสถานได้สร้างคตคิวามเชือ่	ยดึเอาโบราณสถาน 

เป็นศูนย์กลางของความศักดิ์สิทธ์ิ	 ชาวบ้านเชื่อว่าโบราณสถาน

เหล่านี้คือหลักฐานร่องรอยชี้ให้เห็นว่า	 พื้นที่ตรงนี้เป็นภูมิบ้าน	

ภมูเิมอืงเก่าแก่และศกัดิส์ทิธิม์าแต่โบราณ	และเชือ่ว่าพ้ืนทีแ่ห่งนี้	 

มีผี	มีเทพเจ้า	หรือเจ้าที่เป็นผู้คุ้มครอง	ปกปักรักษาและดูแล

เมื่อชาวบ้านเข้ามาอยู่ร่วมกันกับโบราณสถานจึงยกพื้นที่

โบราณสถานเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน เวลาจะไป

ท�างานไกลๆ หรือไปสอบ ก็จะมาบนบานศาลกล่าว 

เพื่อขอให้คุ้มครองและประสบความส�าเร็จในชีวิต จึงได้มี

พิธีกรรมส่งกู่ ในวันเพ็ญเดือนห้าของทุกปี ชาวบ้าน

จะท�าน�้าหอม นิมนต์พระภิกษุมาท�าพิธีเจริญพุทธมนต์ 

ไหว้พระ และน�าน�้าหอมมาบูชาโบราณสถาน หลังจากนั้น

พระภิกษุก็จะน�าชาวบ้านเดินเวียนขวาในการส่งกู่

ดร.อ�าคา	เล่าถึงความเชื่อที่สืบทอดกันมาของชาวกู่กาสิงห ์
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	 ส่วนการขดุค้นและบูรณะโบราณสถานในต�าบลกูก่าสงิห์นัน้	 

กรมศิลปากรได้บูรณะกู่กาสิงห์ในปี	2534	เพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว	ต่อมาในปี	2545	จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดงานเปิดตัว 

แหล่งท่องเทีย่วทางการเกษตรในทุง่กลุาร้องไห้ในอ�าเภอเกษตรวสิยั 

ขึ้นเป็นครั้งแรกใช้ชื่อว่า	“กินข้าวทุ่ง นุ่งผ้าไหม” 

การจัดการท่องเที่ยวชุมชน

 ในปี	2547	ดร.อ�าคา	ได้ร่วมงานวจัิยท้องถิน่เรือ่ง	“การศึกษา 

รปูแบบกจิกรรมและการจดัการท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ทีเ่หมาะสม

ศกัยภาพชมุชน”	เมือ่งานวจิยัเรือ่งนีเ้สรจ็สิน้จงึมกีารจดัตัง้ชมรม

เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนต�าบลกู่กาสิงห์	 โดย	 ดร.อ�าคา 

ในฐานะทีเ่ป็นคนรเิริม่ให้มีการวจิยัเพือ่จดัการท่องเทีย่วชมุชน		ได้น�า 

เอาโบราณสถาน	 โบราณวัตถุ	 รวมทั้งประเพณีและวัฒนธรรม 

ท้องถิ่นมาเป็นจุดเด่นของชุมชน	 มี	“มัคคุเทศก์น้อย” ซึ่งเป็น

นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายเป็นผู้น�าเที่ยว	 เพื่อให้

นักเรียนได้น�าเอาความรู้ท่ีเก่ียวกับโบราณสถานบอกเล่าแก่ 

นักท่องเที่ยว	และเพื่อให้นักเรียนมีรายได้จากการเป็นมัคุเทศก์	

	 ในปี	 2555	 ดร.อ�าคา	 ได้สร้างหลักสูตรขึ้นมาส�าหรับการ

เป็นมคัคุเทศก์น้อย	เพือ่ให้นกัเรยีนได้เข้าใจและเรยีนรูว้ฒันธรรม

ความเช่ือ	 เกิดจิตส�านึกในการอนุรักษณ์โบราณสถานและวิถี

วัฒนธรรมต่อไป	 ซึ่งหลักสูตรนี้ใช้สอนนักเรียนต้ังแต่ปี	 2555		

จนถึงปัจจุบัน	 โดยมีมัคคุเทศนก์ท่ีผ่านการอบรมและฝึกฝนมา

แล้วจ�านวน	15 รุ่น	

 ด.ญ.มิ่งขวัญ ศรีกู่กา เรียนอยู่ชั้น	ป.5	 โรงเรียนกู่กาสิงห์	 

เป็นหนึ่งในตัวแทนของมัคคุเทศก์น้อยบอกว่า	 ท่ีโรงเรียนมี

หลักสูตรการเรยีนรูแ้ละฝึกฝนเรือ่งการเป็นผู้น�าเทีย่วในกูก่าสงิห์		

โดยตัวเองรู้สึกว่าสนุก	 เพราะได้เรียนรู้เร่ืองราวในต�าบลของตัว

เอง	 เพื่อน�าไปบอกเล่าให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้	 	 และได้ศึกษา

วัฒนธรรมในท้องถิ่น	ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	ได้ผจญภัย

กับค�าถามใหม่ๆ	ที่นักท่องเที่ยวถามค�าถาม

 ด.ญ.ศริติา สทิธศิร ีเรยีนช้ัน	ป.6	บอกว่า	มคีวามภาคภมิูใจ 

ที่ได้มาเป็นมัคคุเทศก์น้อย	 โดยเริ่มเข้ามาเป็นสมาชิกชมรม 

มัคุเทศก์เพราะเพื่อนชวนเข้าตั้งแต่	ป.3	รู้สึกดีใจที่มีคนมาเที่ยว

ในชุมชนกู่กาสิงห์	 โดยในปีหนึ่งๆ	 จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว

ประมาณ	15,000	คน	ส่วนรายได้จากการเป็นมัคคุเทศก์ก็แล้ว

แต่นักท่องเที่ยวจะให้	และจะน�ามาแบ่งกันเพื่อเป็นค่าขนม		

หนูอยากเชิญชวนให้คนมาเที่ยว

ที่หมู่บ้านกู่กาสิงห์เยอะๆ มาศึกษา 

มาหาความรู้และเรียนรู้วิถีชีวิต

คนกู่กาสิงห์ค่ะ
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