บทเรียนการขับเคลื่อนแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง
โดยเครือขายแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค
1.1 การขับเคลื่อนขบวนแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค
จุดเริ่มตน...........ตนกลาทางความคิดแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง
นับเปนเวลา 49 ป ที่ผานมาเรามักจะรูจักและคุนเคยคําวาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและ
สังคมแหงชาติ ซึ่งดําเนินการจัดทําแผนโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
โดยเริ่มตั้งแตป 2501 เปนตนมา แผนพัฒนาเศรษฐกิจไดทําตามแนวทางการพัฒนาของธนาคารโลกที่มุง
จะพัฒนาประเทศใหมีความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ และพัฒนาใหเกิดความทันสมัย ปจจุบันมี
ทั้งหมดทั้งหมด 9 ฉบับซึง่ แผนงานแตละฉบับจะใชแผนที่กําหนดขึ้นมาเปนแนวทางการพัฒนาประเทศ
สังคม ชุมชน ในอดีตการจัดทําแผนเพื่อพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 1 – 7 จะเปนการรวมศูนยอยูที่สว นกลาง การแกไขปญหาและการพัฒนาประเทศถูก
กําหนดจากสวนกลางทุกเรือ่ งตั้งแตแนวทางแผนงาน กิจกรรม และงบประมาณ ที่ตองถูกจัดสรรจาก
สวนกลาง
เปนแผนงานแบบสั่งการจากบนลงลางทําใหไมตรงกับความตองการและสภาพปญหาของ
ชุมชนและทองถิ่น สงผลกระทบใหการพัฒนาที่ไมยังยืน การทําตามกระแสขาดการสรางความรูส ึกถึงการ
เปนเจาของปญหา และไมมีสวนรวมในการกําหนดชะตาชีวิตของประชาชน ในกระบวนการจัดทําแผน
เริ่มมีการเปลีย่ นแปลงในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 8 เปนตนมา คือการสรางการมี
สวนรวมของประชาชนจากทุกภาคสวนในการจัดทําแผนกําหนดทิศทางในการแกไขปญหาและพัฒนา
ตนเองโดยยึดคนเปนศูนยกลางในการพัฒนา และมีการจัดปรับกระบวนการทําแผนโดยเนื้อหาสาระจะ
ถูกกําหนดจากฐานราก ไดแกภาคประชาชน นักวิชาการ นักธุรกิจ ภาคประชาสังคม ซึ่งเปน
องคประกอบฐานรากของประเทศ
แผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง เกิดขึ้นในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8
ประมาณป พ.ศ. 2542 การกอเกิดในชวงแรกเกิดจากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณไดรับการ
สนับสนุนจาก UNDP ในการพัฒนาเกษตรกรมีเปาหมายที่สําคัญคือ การกระตุนใหเกษตรกรมีการ
จัดทําแผนงานเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาตนเอง กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดจัดทําโครงการความ
รวมมือกับมูลนิธิหมูบานและเครือขายภูมปิ ญญาไท สงเสริมใหเกษตรกรในเครือขายภูมิปญญาไท จัดทํา
แผนแมบทชุมชนเพื่อการพัฒนาชีวิต และพัฒนาทองถิ่น โดยมีกระบวนการการจัดทําแผนงานอยางมี
ระบบ มีการศึกษาขอมูลชุมชน ทองถิ่นเพื่อทําใหเกิดการคนพบตัวเอง ทั้งดานที่เปนศักยภาพและดานที่
เปนจุดออนเพื่อวางแผนงานและทิศทางการพัฒนาตนเอง โดยสรางการมีสวนรวมของทุกฝาย ชุมชนไม
เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เปนชุมชนหนึ่งที่มีกระบวนการทําแผนแมบทชุมชนและมีกิจกรรมที่
เปนรูปธรรมทัง้ ทางดานวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาการเรียนรู
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“แผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง” เริ่มมีการขยายแนวคิดและรูปธรรมอยางกวางขวางในชวงป
พ.ศ. 2545 โดยสํานักงานกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF) ไดคนพบชุมชนไมเรียง ที่มูลนิธิ
หมูบานไดรวมกันกับชุมชนในการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น โดยใชแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง
เปนเครื่องมือในการกําหนดทิศทางการพัฒนาชุมชน รวมกันการใชแผนชุมชนทําใหทุกคนในชุมชนได
มองเห็นตนเอง โดยผานการเก็บขอมูล มารวมกันวิเคราะห ทําใหสามารถเห็นสภาพปญหา ความ
ตองการ และศักยภาพของทองถิ่นไดอยางชัดเจน และรวมกันกําหนดแนวทางโดยการสรางเปนแผน
ชุมชนหลังจากนั้นจึงเกิดความรวมไมรวมมือกันทํากิจกรรมรวมกัน เชน โรงงานรมควันยางพารา
โรงงานขนมจีน โรงงานแปรรูปไมยางพารา และกิจกรรมอื่นๆอีกหลากหลาย แผนแมบทชุมชนตําบล
ไมเรียงจึงเปนศูนยเรียนรูแ ละเปนตนแบบของการจัดทําแผนแมบทชุมชน จึงมีกระบวนการถอดบทเรียน
เพื่อขยาย ใหเกิดการเรียนรูจากชุมชนตางๆทั่วประเทศ
เติบโต.....ขยายผลแผนแมบทชุมชนพึง่ ตนเอง โดยภาคประชาชน
กอเกิดของเครือขายแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค
ในชวงป พ.ศ. 2546 สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ไดมีแนวทางในการหนุน
เสริมและขยายผลแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเองสูชุมชนทองถิ่น จึงไดมีการหารือและรวมกันกําหนดแนว
ทางการพัฒนาทองถิ่นโดยใชแผนแมบทชุมชนเปนเครื่องมือในการเรียนรูกับแกนนําที่มีประสบการณการ
ทําแผนแมบทชุมชนในตําบลตางๆทั่วประเทศ โดยมีเวทีสังเคราะหบทเรียนการจัดทําแผนแมบทชุมชน
โดยภาคประชาชน ที่ไดรับการสนับสนุนจาก UNDP, สํานักงานกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม,
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ณ
วังรีรีสอรท จังหวัดนครนายก เมื่อปลายป 2545 มีขอสรุปวาจะใชแผนแมบทชุมชนเปนยุทธศาสตรแกไข
ปญหาสังคมลดความยากจน หลังจากนั้นไดมีการจัดสัมมนา “วิถพี ลังไท สูชมุ ชนพึ่งตนเอง” เมื่อ
วันที่ 21 – 23 มกราคม 2546 ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย ไดมีการนําเสนอรูปธรรม
ความสําเร็จของการทําแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง และมีการสรุปบทเรียน ประสบการณการทําแผน
แมบทชุมชน และการคนหาพื้นที่ตนแบบ ซึ่งนําไปสูก ารกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรการสนับสนุนพื้นที่
ตําบลตางๆ ในการจัดทําแผนแมบทชุมชนเพื่อแกไขปญหาความยากจน
ซึ่งมีทิศทางสําคัญในการ
ดําเนินการคือ
 การเชื่อมโยงเครือขายแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเองระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ
 การคนหาและการฝกอบรมวิทยากรกระบวนการเพื่อการเผยแพร และสรางความเขาใจการ
ทําแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง
 การถอดองคความรู สนับสนุนใหเกิดศูนยเรียนรูดานแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง
 ติดตาม และการสรุปบทเรียนการจัดทําแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง
นอกจากนี้ยังไดมีขอเสนอตอภาครัฐในการสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายแผนแมบท
ชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค และขอใหมีการเชื่อมโยงแผนแมบทชุมชนในระดับนโยบาย การดําเนินการ
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ตามขอเสนอดังกลาว จึงไดกอเกิดเปนคณะทํางานแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค มีผูประสานงาน
ที่เปนตัวแทนจาก 4 ภาคจํานวน 9 คน เปนตัวแทนระดับภาคมารวมตัวกันเปนกลไกในการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ภาคประชาชนรวมกันเสนอ เพื่อการขยายผล และสรางรูปธรรมในพื้นที่แต
ละภาค คณะประสานงานแผนชีวติ ชุมชนพึ่งตนเองระดับชาติประกอบไปดวย ภาคใตผูประสานงาน คือ
นายแกว สังขชู และผูใหญโกเมศร
ทองบุญชู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือผูประสานงานคือ
กํานันสมคิด ศิริวัฒนากุล พระครูใบฎีกาชฎิล อมรปญโญ และนายสุนทร ดุจดา
ภาคเหนือผู
ประสานงานคือ กํานันเกษตร ยศบุญเรือง กํานันสนอง เนียมเหลี่ยม ภาคกลางผูประสานงานคือ
กํานันสุรินทร นิลเลิศ นายสํารวย มีสมชัย ภายหลังมีการปรับเปลีย่ นเปนนายเจษฎา มิ่งสมร
แนวคิดพื้นฐานที่สําคัญของการเคลือ่ นงานแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง
แผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง เปนเครื่องมือสําคัญในการกําหนดแนวทางการพัฒนาประเทศ ที่
ชุมชนเปนแกนหลักในการพัฒนา ที่เนนการกอใหเกิดการเรียนรู ทําใหชุมชนไดรูจักตนเอง มีความ
เขาใจตนเอง กําหนดอนาคตแนวทางการพัฒนาตนเองและชุมชนไดอยางมีสวนรวมของชุมชน รวมไปถึง
การประสานความรวมมือหนวยงานภาคีพัฒนาที่เกี่ยวของทํางานรวมกันอยางบูรณาการ
ดังคํากลาว
ที่วา “แผนชีวิตชุมชน อนาคตชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน” ยุทธศาสตรของการเคลื่อนงาน
แผนแมบทชุมชนพึ่งตนเองคือ
การสรางความเขมแข็งของขบวนองคกรชุมชน และการสรางพื้นที่
สาธารณะทางสังคมของขบวนองคกรชุมชนใหไดรับการยอมรับทั้งในดานการปฏิบัติในพื้นที่และระดับ
นโยบาย โดยกระบวนการแผนชีวติ ชุมชน
กํานันสมคิด ศิริวัฒนากุล แกนนําแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเองระดับชาติที่เปนตัวแทนจาก
ภาคอีสานไดกลาววาหลักคิดสําคัญในการขับเคลื่อนงานแผนแมบทชุมชนฯ คือ “การทําใหชาวบาน
ทองถิ่นไดตระหนักรวมกันวาแผนแมบทชุมชนเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาทองถิ่นโดย
เอาชุมชนและทองถิ่นเปนตัวตั้ง”
ที่ผานมาชาวบานมีโอกาสพัฒนาแตการพัฒนาตองอาศัยตนเอง
ถาหวังวาจะพึง่ อื่นก็จะไมประสบความสําเร็จ การกําหนดอนาคตของชาวบานนัน้ ตองคนพบตนเองเปน
สิ่งที่สําคัญ การแกไขปญหาของชาวบานเนนการพึ่งตนเองเปนสําคัญ
พระครูใบฎีกาชฏิล อมรปญโญ แกนนําแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเองภาคอีสานมีแนวคิดเรือ่ ง
การจัดทําแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเองวา “ภาคประชาชนจะตองมีความเปนตัวของตัวเอง การ
เคลื่อนงานเรื่องแผนแมบทชุมชนพึง่ ตนเอง เปนเรื่องที่สําคัญไมควรวิ่งตามกระแส” พี่นองภาค
ประชาชนจะตองมีจุดยืนเปนของตนเองและนําพาหมูคณะเดินไปขางหนา และจะตองมีการตรวจสอบ
ตัวเองอยางสม่ําเสมอ เพื่อหารอยรั่วและซอมแซมตัวเองตลอดเวลา อยางนอยการทํางานจะตองเกิด
พันธมิตรในพืน้ ที่ตางๆอยางมากมาย
(สรุปบทเรียนเครือขายแผนแมบทชุมชนฯ เมื่อวันที่ 28
กรกฎาคม 2547 ณ ศูนยวิจัยพืชสวน จังหวัดจันทบุรี)
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สิน สื่อสวน ผูชวยผูอาํ นวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) กลาววาการ
สนับสนุนใหมกี ารขับเคลื่อนแผนแมบทชุมชนโดยเครือขายแผนแมบทชุมชน 4 ภาค เปนสิ่งที่ดีเพราะ
แผนแมบทชุมชนเปนกระบวนการที่ดี ที่ไมใชการทําเพื่อคนอื่น แตเปนการทําเพื่อตนเองแลวจะสงผลตอ
ระดับประเทศ
สิ่งที่ทาํ อยูในปจจุบันคือการทดลอง การวิจัย ในเรื่องการบริหารงานการจัดการ
งบประมาณโดยภาคประชาชนซึ่งเปนเรือ่ งที่ทาทายและตองการผลงานเพื่อพิสูจนตนเอง กระบวนการ
เคลื่อนงานและบริหารจัดการจะทําใหเจาหนาที่ของสถาบันฯไดเรียนรูการทํางานรวมกับภาคประชาชน
ทําใหเกิดการยอมรับซึ่งกันและกันแตจังหวะตอไปภาคประชาชนจะมีบทบาทที่สําคัญมากขึ้น
(
สรุปบทเรียนเครือขายแผนแมบทชุมชนฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2547 ณ ศูนยวิจัยพืชสวน จังหวัด
จันทบุรี)
เปาหมายแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง
ระดับชุมชน/ทองถิ่น “แผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง” ทําใหชุมชนรูและเขาใจตนเอง กําหนด
อนาคตของชุมชนทองถิ่นตนเองได และเปนหนทางที่นําไปสูการลดปญหาความยากจนของครอบครัว
คือ การลดรายจาย สรางรายได ขยายโอกาสการพัฒนาคนในชุมชน และการทําใหชมุ ชนไดรับ
การยอมรับ มีศักดิ์ศรี ทั้งจากระดับชุมชน ทองถิ่นและการมีพื้นทีย่ ืนทางสังคม ภาคประชาชนไดรับการ
ยอมรับจากทุกภาคสวน
แนวทางที่จะสูเปาหมาย
กาวแรกของการเคลื่อนงานเพื่อการขยายผลแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเองโดยเครือขายแผนแมบท
ชุมชน 4 ภาค คือการนําเอารูปธรรม ความสําเร็จ และองคความรูของกระบวนการจัดทําแผนแมบท
ชุมชนมาเปนเครื่องมือ ทําใหเกิดการเรียนรูและกระตุนใหเกิดการแตกตัวทางดานความคิด ของตําบล
ตางๆ จะเนนการทําแผนในระดับตําบล การจัดทําฐานขอมูล คนหาพื้นที่ ที่มีศักยภาพและมีความพรอม
ทั้งแกนนําและหนวยงานทองถิ่นเชน อบต. เขารวมในการทําแผน การเชื่อมโยงทั้งระดับพื้นที่รวมไปถึง
ระดับนโยบาย เครือขายแผนแมบทชุมชน ฯ 4 ภาคมีการกําหนดแนวทางเพื่อใหบรรลุสเู ปาหมายมี
ดังตอไปนี้
• สรางพื้นที่ปฏิบัติการจริงตนแบบ / นํารอง เพื่อการขยายผล
• ยกระดับองคความรู / จัดทําศูนยเรียนรู
• พัฒนาเสริมสรางวิทยากรกระบวนการแผนชีวติ ชุมชนเพื่อเปนแกนนําในการขยายผล
• การจัดระบบขอมูลของการพัฒนาแผนชีวิตชุมชนและการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
• เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรูร วมกันทั้งในระดับภาค / ชาติรวมกับภาคีพัฒนาที่เกี่ยวของ
• จัดเวทีสาธารณะสรางพื้นที่ทางสังคม เพื่อการผลักดันเชิงนโยบาย
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เกณฑการคัดเลือกตําบลตนแบบและตําบลนํารองแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง
1. เปนตําบลที่มกี ารจัดทําแผนทุกหมูบานหรืออยางนอย 80 %
2. มีทีมงานวิทยากรกระบวนการตําบล
3. มีการจัดทําแผนงานรวมกับภาคีทองถิ่น
4. มีกิจกรรมตอเนื่องในปจจุบัน
5. เชื่อมแผนงานรวมกับ อบต.
6. มีกิจกรรมที่เกิดจากแผนงานของชุมชนและอบต. ใหการสนับสนุนอยางเปนรูปธรรม
7. มีการขยายผลสูพื้นที่ใกลเคียงหรือตําบลอื่น
ความคาดหวังที่มตี อตําบลตนแบบ

ความคาดหวังที่มตี อตําบลนํารอง

ในดานการหนุนเสริมพื้นที่ตําบลนํารองเพื่อใหมีการจัดทํา
เนื่องจากการทํางานของเครือขายแผนแมบท
ชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค เนนการตอยอดการทํากิจกรรม แผนแมบทชุมชนที่มีความสมบูรณและมีการเก็บรวมรวบ
ขอมูลของตําบลเพื่อประกอบการทําแผนในการหนุนเสริม
ของชุมชมจากเดิมที่เคยทําแผนแมบทชุมชนมากอน
เนื่องจากการไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ การ พื้นที่ที่เปนตําบลนํารองจึงมีกิจกรรมดังนี้
เขาไปหนุนเสริมเพื่อใหเกิดรูปธรรมคือ
 เตรียมชุมชน สรางความเขาใจ
 การพัฒนาตําบลตนแบบใหเปนศูนยเรียนรูการ
 การศึกษาเรียนรูจากตําบลตนแบบ
ทําแผนแมบทชุมชน
 พัฒนาทีมวิทยากรกระบวนการ
 การขยายแนวคิด วิธีการ ทําแผนแมชทชุมชน
 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
โดยใหเปนสถานที่ศึกษาดูงานของตําบลอื่นๆใน
 การพัฒนาใหมีการสรางองคความรู
พื้นที่ใกลเคียง
 ประสานภาคีพัฒนาเขามาหนุนเสริม
 ตําบลตนแบบใหมีการรวบรวมประสบการณ
 การพัฒนาระบบขอมูล
องคความรูการทําแผนแมบทชุมชน
ไวเปน
 การเชื่อมรอยเครือขาย
เอกสาร เพื่อนําไปใชเพื่อการเผยแพรได
 การเผยแพรประชาสัมพันธ
 พัฒนาใหตําบลตนแบบเปนศูนยประสานงานและ
 พัฒนาตําบลตนแบบ สูการเปนศูนยการเรียนรูแผน
รวบรวมขอมูลในตําบล
แมบทชุมชนพึ่งตนเอง

แผนงานและกิจกรรมเพือ่ นําไปสูการขยายผลแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค
เปาหมายที่สําคัญของการเคลื่อนงานแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค คือการขยายแผนแมบท
ชุมชนฯ ใหกระจายทั่วพื้นที่ 4 ภาค ในชวงของการดําเนินงานในป 2546-2547 มีพื้นที่เปาหมาย 222
ตําบล ซึ่งแนวทางในการดําเนินงานเปนการตอยอดจากพื้นที่ตําบลเดิมที่มีฐานประสบการณการทําแผน
แมบทชุมชนที่เคยไดรับการสนับสนุนการทําแผนแมบทชุมชนจาก มูลนิธิหมูบาน สํานักงานกองทุนเพื่อ
การลงทุนทางสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ
บทบาทของเครือขายจะเขาไปหนุนเสริมใหเกิดความสมบูรณในดานการเก็บ
ขอมูล การสรางความเขาใจใหกับหนวยงานทองถิ่นเพื่อดึงเขามารวมกันทําแผนแมบทชุมชนที่
ทําขึ้นมานําไปสูการปฏิบัติ และการใชกลยุทธใหตนแบบตําบลที่มีการจัดทําแผนแมบทชุมชนที่
บทเรียนการขับเคลื่อนแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง
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เขมขน มีรูปธรรมที่ชัดเจน เปนสื่อเผยแพรเพื่อการขยายผลพัฒนาเปนศูนยเรียนรู มีรายละเอียด
ของแผนงานและกิจกรรมดังนี้
1. ยกระดับศูนยการเรียนรูแ ผนแมบทชุมชน จากชุมชนตนแบบ จํานวน 49 ตําบล
โดยการเขาไปหนุนเสริมตําบลที่มีการจัดทําแผนชุมชนที่สามารถเปนศูนยการเรียนรู และเปนแบบอยาง
ที่ดีทําใหเกิดการพบปะและการแลกเปลีย่ นความรู ประสบการณ ระหวางตําบลตนแบบกับตําบล
เปาหมายของการขยายผลอื่นๆ ถอดบทเรียน ประสบการณ เพื่อการทําสื่อเผยแพรเปนการขยายผล
เพื่อการปฏิบตั ิและระดับนโยบาย
2. ยกระดับตําบลนํารองทีม่ ีการจัดทําแผนชุมชน
ใหมีการบูรณาการแผนกับองคการ
บริหารสวนทองถิ่นสูการปฏิบัติเพื่อสรางรูปธรรม ในพื้นที่ 173 ตําบลนํารอง โดยการจัดเวทีทําความ
เขาใจระดับตําบลรวมกับ คณะทํางานแผนแมบทชุมชน / อบต. / กํานัน ผูใหญบาน / วัด / โรงเรียน /
ปราชญชาวบาน เพื่อเกิดการหลอมรวมแผนชุมชนเขาสูแผนการพัฒนาของ อบต. ซึ่งเปนหนวยงานใน
ทองถิ่น
3. จัดเวทีประชุม
สัมมนาเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณของพื้นที่ตําบล
ตนแบบและตําบลนํารองในกลุมตําบลตําบล 222 ตําบล เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงเครือขายใน
ประเด็นตางๆคือ เศรษฐกิจชุมชน / วิสาหกิจชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมชุมชน เกษตรกรรม
พึ่งตนเอง ออมทรัพยและสินเชื่อ สวัสดิการชุมชน วิทยุ / สื่อชุมชน เปนการผลักดันใหแผนแมบท
ชุมชนนําไปสูก ารปฏิบัติจริงอยางเปนรูปธรรมและเกิดการเชื่อมโยงกันเปนเครือขาย
4. การพัฒนาวิทยากรกระบวนการเพื่อการเผยแพรแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง
กลุมเปาหมายคือแกนนําชุมชนที่เคยเปนวิทยากรกระบวนการมีประสบการณการทําแผนแมบทชุมชน
และบุคคลจะตองสนับสนุนการทําแผนแมบทชุมชนตําบลอื่นๆ มีจํานวน 1,100 คน
5. สื่อประชาสัมพันธการเคลือ่ นงานแผนแมบทชุมชนทําภาคประชาชน ไดแก การจัดทํา
โปสเตอร การทําแผนซีดีเผยแพรแผนแมบทชุมชน วิทยุชุมชน ผลิตรายการโทรทัศน สือ่ ทองถิ่น
วัฒนธรรม เชน หมอลํา เพลงทองถิ่น เอกสารเผยแพรกิจกรรม
เพื่อใหการขยายผลและสรางรูปธรรมแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง สูพื้นที่เปาหมาย 222 ตําบล
จึงไดมีการจัดโครงสรางการปฏิบัติงานของเครือขายแผนแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค มีกลไกการ
ทํางานในระดับตางๆคือ คณะประสานงานเครือขายแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเองระดับชาติ
คณะประสานงานระดับภาค คณะประสานงานระดับจังหวัด คณะทํางานแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเองใน
พื้นที่ตําบลตนแบบและตําบลนํารอง ซึ่งปรากฏตามผังโครงสรางการทํางานของเครือขายแผนแมบท
ชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค ดังตอไปนี้
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1.2 การเคลื่อนขบวนแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง
การจัดโครงสรางการทํางานรวมกันของเครือขายแผนแมบทชุมชน 4 ภาค
เครือขายแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค
(ระดับชาติ)
กองเลขา

• มองเชิงยุทธศาสตรและเชื่อมโยง
นโยบายเพื่อการเปลี่ยนแปลง
• สรางกระบวนการเรียนรู
• บริหารจัดการโครงการ
• กํากับติดตามการพัฒนา

n

• สนับสนุน/เอื้ออํานวย/ประสานงาน

คณะประสานงาน
สวนกลาง (ระดับชาติ)
(9 คน)

เวทีเรียนรู
 ตําบลตนแบบ
 ตําบลนํารอง

o
• สรางกระบวนการเรียนรู

กองเลขาภาค

p
• สนับสนุน/เอื้ออํานวย/ประสานงาน
เหนือ
30 คน

กถ.

ศตจ.จ.
ปปส
ตําบล
ตนแบบ

คณะทํางานประสานงานภาค
(31 คน)
กลาง
56 คน

อีสาน
38 คน

พช.

 เวทีแลกเปลีย่ น

ใต
38 คน

เรียนรูระดับภาค

 เวทีระดับจังหวัด

คณะทํางานประสาน
ระดับจังหวัด

แผนชุมชน

กองเลขาภาค

สภาพัฒน

พอ
ช..
สสส.

(หุนสวนการพัฒนาทีช่ ุมชน
เปนแกนหลัก)

ตําบล
ตนแบบ

ตํตําาบล
บล
ตตนนแบบ
แบบ

ตําบลนํารอง

ตําบลนํารอง

ตําบลนํารอง

ตําบลขยาย

ตําบลขยาย

ตําบลขยาย

บทเรียนการขับเคลื่อนแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง

พื้นที่ตนแบบเพื่อ
การขยายผล และ
สรางการเปลี่ยนแปลง

หนา 7 จาก 35
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บทบาทของคณะประสานงานเครือขายแผนแมบทชุมชนพึง่ ตนเองระดับชาติ
การจัดแบงบทบาทของคณะประสานงานเครือขายแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเองระดับชาติ
ประกอบไปดวยตัวแทนของคณะทํางานแผนแมบทชุมชน 4 ภาค จํานวน 9 คน เปนแกนนําแผน
แมบทชุมชนที่เปนตัวแทนของคนทํางานในระดับพื้นที่ตนแบบเขามาเปนคณะทํางานระดับชาติ ในฐานะ
ผูมีประสบการณคณะประสานงานเครือขายแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเองมีภารกิจหลักคือ
 การมองเชิงยุทธศาสตรของการเคลื่อนงานแผนแมบทชุมชนและการเชื่อมโยงระดับนโยบาย
ที่เปนรูปธรรมคือการแกไข ปญหาความยากจน ของ ศตจ. การเชื่อมบนประสานลางนํา
รูปธรรมจากพื้นที่ขึ้นมาเผยแพรสูสาธารณะ และนํานโยบายลงสูพนื้ ที่ไดอยางสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมและวัฒนธรรมของพื้นที่
 การเสริมสรางกระบวนการเรียนรูใหกับแกนนํา ทางดานทักษะ ความรูความเขาใจตอ
กระบวนการจัดทําแผนแมบทชุมชน
 การบริหารจัดการโครงการใหบรรลุตามวัตถุประสงคทงั้ ทางดานการทํากิจกรรมและการ
จัดการงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
 การกํากับติดตามการพัฒนาการเคลื่อนขบวนแผนแมบทชุมชน 4 ภาค
วิธีการทํางานของคณะประสานงานเครือขายระดับชาติ
1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณของแกนนําแผนแมบทชุมชน ทุกๆ 3 เดือน เพื่อ
สรุปผลการดําเนินงาน
ทบทวนการทํางานรวมกันระหวางคณะประสานงานแผนแมบท
ชุมชนระดับภาค จํานวน 31 คน มารวมกันวางแผนการทํางานและสรางเวทีการเรียนรู
รวมกันจากคนที่ทํางานพื้นที่
2. การประชุมคณะประสานงานเครือขายแผนแมบทชุมชนฯ 4 ภาคทุกเดือน (ทีมแกนนํา
9 คน) เพื่อติดตามสถานการณและวางแผนการทํางานการเคลื่อนงานของแตละภาค
รวมกันอีกทั้งยังทําหนาที่ในการประสานเชื่อมโยงกับหนวยงานภาคีในระดับนโยบาย
3. การหนุนเสริมลงปฏิบตั ิการพื้นที่ตําบลตนแบบและตําบลนํารอง จํานวน 222 ตําบลที่มี
พื้นที่กระจายอยูทั่วทุกภาค
เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานในพื้นที่และนํามาใชในการ
กําหนดกิจกรรม งบประมาณ และการวมกันคลี่คลายขอขัดของทีเ่ ปนปญหาอุปสรรคทําให
การคลื่อนงานแผนแมบทชุมชนตองหยุดชะงัก ทําใหเกิดการเรียนรูระหวางภาค
4. การประสานงานเชื่อมโยงในระดับนโยบายกับหนวยงานภาครัฐ
อาทิเชน
ศูนยประสานสนับสนุนการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน หรือ ศตจ.ปชช.
กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ธกส.
สสส. สกว. เพื่อใหเกิดการหนุนเสริมแผนแมบทชุมชนทั้งในระดับ
ปฏิบัติการและระดับนโยบาย

บทเรียนการขับเคลื่อนแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง

หนา 8 จาก 35
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บทบาทคณะทํางานประสานงานภาค
คณะทํางานประสานงานภาค 4 ภาคเปนทีมแกนนําที่มาจากตําบลตนแบบและตําบลนํารองที่
เปนคณะทํางานแผนขามารวมเปนคณะทํางานระดับจังหวัดและระดับภาค และตัวแทนหนวยงานภาคี
พัฒนาทองถิ่น รวมทั้งสิ้น 31 คน
• คณะทํางานภาคกลาง
มีคณะทํางาน 9 คน
• คณะทํางานภาคใต
มีคณะทํางาน 7 คน
• คณะทํางานภาคเหนือ
มีคณะทํางาน 7 คน
• คณะทํางานภาคอีสาน
มีคณะทํางาน 8 คน
บทบาทที่สําคัญของคณะทํางานประสานงานภาค มีหนาที่หลักในการกํากับดูแลการปฏิบัตติ าม
แผนของแตละพื้นที่ รวมไปถึงการกระจายงบประมาณ ติดตามการดําเนินงานในพื้นที่แตละจังหวัดให
เปนไปในทิศทางที่มีการรวมกันกําหนด ตัวอยางของกิจกรรมคือ มีการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูในระดับภาคเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ การการเชื่อมโยงเครือขายการเรียนรู
บทบาทของคณะทํางานประสานงานจังหวัด
คณะทํางานประสานงานจังหวัด มีบทบาทหลักคือ การสนับสนุนเอือ้ อํานวยประสานงานพื้นที่ใน
แตละจังหวัดและการเชื่อมตอกับคณะทํางานเครือขายแผนแมบทชุมชนระดับภาค
ทั้งทางดาน
งบประมาณและการทํากิจกรรมในพื้นที่
เชน จัดเวทีสรางความเขาใจในพืน้ ที่ การอบรมวิทยากร
กระบวนการ การประสานงาน การเปนกลไกในการเชื่อมโยงงานในพื้นที่กับหนวยงานตางๆ เชน
พช./ สสส./ สภาพัฒน/ แผนแมบทชุมชน / ปปส./ สํานักงานสงเสริมการเกษตร / กศน. นอกจากนี้
คณะทํางานจังหวัดที่เปนแกนนําแผนแมบทชุมชนยังตองกลับไปเคลือ่ นงานสรางรูปธรรม ขยายผล ใน
พื้นที่ตําบลของตนเอง การประสานเชือ่ มแผนงานสู อบต. การสรางวิทยากรกระบวนการและการ
ซอมแซมขอมูล และการขยายกระบวนการทําแผนแมบทชุมชนเพื่อใหครอบคลุมทัว่ ตําบล
บทบาทของคณะประสานงานตําบล
คณะทํางานระดับตําบลเปนแกนนําที่มาจากหมูบานในตําบลตางๆ กอนที่จะดําเนินงานในพื้นที่
ตางๆไดมีการสรางความเขาใจเรื่องการเคลื่อนงานแผนแมบทชุมชน และการอบรมวิทยากรกระบวนการ
แกนนําที่ผานกระบวนการเรียนรู
จะกลับไปดําเนินการและสรางรูปธรรมแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง
ในตําบลของตนเอง เชน การซอมแซมขอมูลการจัดทําแผนเพื่อใหเกิดความสมบูรณ การสรางความ
เขาใจและการเชื่อมโยงกับภาคีพัฒนาในทองถิ่น อันไดแก 5 เสือ คือ กํานัน ผูใหญบาน อบต.
เทศบาล แกนนําชุมชน ใหเขามารรวมสนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนแมบทชุมชน ในพื้นที่ตําบลให
เกิดการครอบคลุมทุกหมูบานในตําบล และกระตุนใหเกิดการผลักดันแผนชุมชนสูห นวยงานทองถิ่น

บทเรียนการขับเคลื่อนแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง

หนา 9 จาก 35
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โครงสรางการขับเคลื่อนแผนแมบทชุมชนในระดับภาคและระดับจังหวัดสูพ ื้นที่ปฏิบัตกิ ารตําบล
คณะทํางานแผนแมบทชุมชนระดับชาติ

กองเลขา
- เจาหนาที่
- อาสาสมัคร

คณะทํางานแผนแมบทชุมชนระดับภาค

คณะทํางานระดับตําบล

คณะทํางานระดับตําบล

หมูบาน หมูบาน หมูบาน

หมูบาน หมูบาน หมูบาน

คณะทํางานระดับตําบล

หมูบาน หมูบาน หมูบาน

ที่ปรึกษา
- นักวิชาการ
- นักพัฒนา
- ปราชญชุมชน

คณะทํางานระดับตําบล

หมูบาน หมูบาน หมูบาน

หมายเหตุ

การจัดโครงสรางการเคลือ่ นงานแผนแมบทชุมชนในแตละพื้นที่จะมีความแตกตางกันทั้งทางดานจํานวน
คนและองคประกอบของคนที่เขามาเปนงานแผนแมบทชุมชนในระดับภาคและระดับจังหวัด

บทเรียนการขับเคลื่อนแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง

หนา 10 จาก 35
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การจัดโครงสรางการทํางานของเครือขายแผนแมบทชุมชนพึง่ ตนเองภาคตางๆ
1. โครงสรางเครือขายแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเองภาคเหนือ
เพื่อใหการดําเนินงานของเครือขายแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง ภาคเหนือ บรรลุตามเปาหมาย
และแผนงานในการขยายพืน้ ที่ตนแบบ จํานวน 11 ตําบล และพืน้ ที่นํารอง จํานวน 62 ตําบล จึงมี
การจัดโครงสรางการทํางานในภาค เพื่อเปนกลไกในการดําเนินงานแผนแมบทชุมชนฯในภาค ซึ่งมี
พัฒนาการการจัดกลไกการทํางานในพื้นที่ ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้

ตําบลตนแบบ

ตําบลนํารอง

ตําบลตนแบบ

ตําบลนํารอง

คณะทํางานระดับจังหวัด
จํานวน 31 คน

คณะทํางานระดับภาค
จํานวน 7 คน
ที่ปรึกษา

กองเลขาสนับสนุน
คณะทํางานระดับชาติ
จํานวน 2 คน

คณะทํางานเครือขาย
แผนชุมชนพึ่งตนเองระดับชาติ

การกอตัว : เริ่มตน
ในชวงการกอตัวเริ่มตน คณะทํางานแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเองของภาคเหนือ คณะทํางาน
ประสานงานจังหวัด มีทั้งหมด 30 คน มาจากการคัดเลือกตัวแทนมาจากแกนนําแผนแมบทชุมชนทั้ง
จากตําบลนํารองและตําบลตนแบบ จังหวัดละ 2 คน (ภาคเหนือมีพื้นที่ทั้งหมด 15 จังหวัด)มาเปน
คณะทํางานจังหวัดซึ่งมีจํานวน 30 คน มีบทบาทหนาที่ในการติดตามและหนุนเสริมกระบวนการ
ดําเนินงานในตําบลตนแบบและตําบลนํารองใหเกิดเปนรูปธรรม
และบรรลุตามแผนงานที่กําหนดไว
บทเรียนการขับเคลื่อนแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง

หนา 11 จาก 35
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หลังจากนั้นคณะทํางานจังหวัดเลือกตัวแทนเขามาเปนคณะทํางานระดับภาคจํานวน 7 คน ทําหนาที่
เปนกลไกประสานของงานระหวางการนํานโยบายที่ไดรับมาจากระดับชาติมาสูพื้นที่
และการจัดเวที
เพื่อใหเกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูของตําบลตนแบบและตําบลนํารอง คณะทํางานระดับภาคสงตัวแทนมา
เปนคณะทํางานระดับชาติ จํานวน 2 คน ทําหนาที่ในการติดตอประสานงานรายงานความคืบหนาการ
ดําเนินงานในพื้นที่ดําเนินการทั้งตําบลตนแบบและตําบลนํารองและทําหนาที่ในการเชื่อมโยงระดับ
นโยบายรวมกับเครือขายแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค เนื่องจากการจัดโครงสรางดังกลาวมี
ขอจํากัดของการทํางานคือ จํานวนคนที่เขามาเปนคณะทํางานที่ทาํ หนาที่ในการขับเคลื่อนงานมีจํานวน
นอยคือจังหวัดละ 2 คน ถูกดึงมาทํางานเปนคณะทํางานภาคและคณะทํางานชาติ ตามโครงสราง ทํา
ใหการทํางานและงบประมาณไมกระจายตัวครอบคลุมทุกพื้นที่
อีกทั้งยังพบปญหาการสงตอขอมูล
ขาวสารไมทวั่ ถึงทําใหเกิดความเขาใจที่ไมตรงกัน
คณะทํางานไมสามารถติดตามสนับสนุนงานพื้นที่
ตําบลตนแบบและตําบลนํารองไดในพื้นที่ไดอยางตอเนื่อง ปจจัยหนึ่งที่เปนเงื่อนไขที่ทําใหไมสามารถ
เคลื่อนงาน คือการสนับสนุนงบประมาณบริหารจัดการ 800,000 บาท จํากัดการสนับสนุนดานการ
บริหารจัดการเพียงคณะทํางานระดับภาค ทําใหคณะทํางานจังหวัดไมมีงบประมาณสนับสนุนคาใชจาย
ในการลงพื้นที่เพื่อติดตามงานตามตําบลตางๆ กลไกการทํางานจึงไมเปนไปตามเปาที่กําหนดไว จึง
นําไปสูการจัดปรับโครงสรางการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ภาคเหนือดังนี้
คณะทํางานแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค
จํานวน 2 คน
ทีมที่ปรึกษา 3 คน

กองเลขา
คณะทํางานแผนแมบทชุมชน
ระดับภาค จํานวน 15 คน

ทีมวิชาการ

คณะกรรมการการเงิน
ผูประสานงานมาจากตําบลตนแบบ
15 จังหวัด x 2 คน = 30 คน

เลขาผูประสานงานตําบลนํารองและตําบลตนแบบๆละ 1 คน
จํานวน 73 คน

ตําบลตนแบบ

ตําบลตนแบบ

บทเรียนการขับเคลื่อนแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง

ตําบลนํารอง

ตําบลนํารอง
หนา 12 จาก 35
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การจัดปรับโครงสรางในครั้งนี้มีการเพิ่มจํานวนคนที่เปนตัวแทนขึ้นมาจาตําบลตนแบบและตําบล
นํารองที่มาจากทุกตําบลและมีคณะประสานงานภายในภาคจํานวน 73 คน นอกจากนี้ยังมีกองเลขา
และผูประสานงานที่มาจากตําบลตนแบบ
และคณะกรรมการการเงินสนับสนุนการทํางานโดยมีการ
จัดสรรงบประมาณบริหารจัดการใหสามารถลงสูการปฏิบัติการของคณะทํางานระดับจังหวัด โดยมีการ
จายคาเดินทางใหคณะทํางานจังหวัดที่ลงพื้นที่ครั้งละ 500 บาทโดยเฉลี่ยตําบลละ 1,500 บาท เพือ่
ติดตามและหนุนเสริมใหเกิดความชัดเจนของตําบลตนแบบและตําบลนํารอง
และมีการปรับใหมี
คณะกรรมการการเงินเพื่อทําหนาที่ในการควบคุมการเบิกจาย ดูแลงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมและ
งบประมาณทีใ่ ชสําหรับการบริหารจัดการ มีกองเลขาสนับสนุนเรื่องงานเอกสาร
กํานันสนอง เนียมเหลี่ยม คณะประสานงานแผนแมบทชุมชนพึง่ ตนเอง ภาคเหนือ กลาวถึง
รูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณโดยเครือขายแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเองฯ จากระยะเวลา 7 – 8
เดือนที่ผานมาเปนเครื่องพิสูจนหลักการที่วาชาวบานสามารถบริหารจัดการงบประมาณ โดยมีชุมชนเปน
แกนกลางในการพัฒนาไดอยางแนนอน เพราะมีรูปธรรมความสําเร็จของแตละพื้นที่ใหเห็นอยางชัดเจน
แตมีขอที่ควรพิจารณาคือการเคลื่อนขบวนแผนชีวติ ชุมชนพึ่งตนเอง ทําอยางไรที่จะทําใหแตละภาคมี
ความเปนอิสระในการดําเนินงาน การพัฒนาขบวนแผนชีวติ ชุมชนที่มีความสอดคลองกับสภาพพื้นฐาน
วิถีชวี ิต
วัฒนธรรมความเปนอยูของชาวบานแตละตําบลการเคลื่อนงานในพื้นที่ทั้งตําบลตนแบบและ
ตําบลนํารอง วิธีการหนุนเสริมควรมีความยืดหยุนตามสมควร นอกจากนี้ควรใหความสําคัญและการ
สรางความเขาใจใหกับคณะทํางานทั้งระดับภาค ระดับจังหวัด ตําบลตนแบบ ตําบลนํารอง ใหเห็น
ทิศทางการเคลื่อนงานรวมกันที่ชัดเจน สรางการมีสวนรวมของพื้นทีใ่ นการขับเคลือ่ นไดทุกระดับ
2. โครงสรางเครือขายแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเองภาคกลาง
เมื่อปลาย ปพ.ศ. 2545 การกอเกิดของคณะทํางานประสานงานภาคกลาง ในชุดแรกมีผูใหญ
ประสิทธิ์ ชางแกว จังหวัดรราชบุรี และ ศุภนิมิตร ศิลา เจาหนาที่สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.)
เปนแกนหลักในการจัดเวทีพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการดําเนินการขยายผลแผนแมบทชุมชนพึง่ ตนเอง
ในพื้นที่ภาคกลาง 28 จังหวัด โดยมีตัวแทนเครือขายแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเองระดับชาติ คือ
นายแกว สังขชู เขารวมเวทีเพื่อสรางความเขาใจ ทําใหเกิดการรวมตัวกันเปนคณะทํางานแผนแมบท
ชุมชนพึ่งตนเองภาคกลาง มีจํานวน 9 คน เมื่อตนป พ.ศ.2546 การรวมตัวกันเปนคณะทํางานยังไมมี
ความพรอม
ขาดความชัดเจนในการดําเนินการเกิดความสับสนเกี่ยวกับเกณฑที่ขบวนเครือขายแผน
แมบทชุมชน 4 ภาคที่ลงไปคัดเลือกพืน้ ที่ แตในที่สดุ ก็สามารถสรางความเขาใจรวมกันได มีพื้นที่การ
ดําเนินงาน พื้นที่ตําบลตนแบบ 10 ตําบล ตําบลนํารอง 17 ตําบล รวมมีพื้นที่ทั้งหมด 27 ตําบล
จึงมีการจัดปรับโครงสรางการดําเนินงานในพื้นที่ดังแผนผังโครงสรางตอไปนี้

บทเรียนการขับเคลื่อนแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง

หนา 13 จาก 35

- 14 ตําบลตนแบบ

ตําบลนํารอง

พื้นที่ปฏิบัติการ

คณะประสานงานแผนแมบทชุมชนระดับภาค
มีจํานวนทั้งหมด 9 คน

กองเลขาสนับสนุน
ผูประสานงาน
• นายนริศ บานเนิน
• น.ส.บุศรา จายยัง

คณะประสานงานแผนแมบทชุมชน
ระดับชาติ จํานวน 2 คน

• นายเจษฎา มิ่งสมร
• นายสุรินทร นิลเลิศ

สําหรับการเคลื่อนงานแผนแมบทชุมชนในพื้นที่ภาคกลางไดมีการแบงพื้นที่ในการ
ติดตามงานของคณะประสานแผนแมบทชุมชนฯ ออกเปน 3 โซน ไดแก
- โซนตะวันออก ผูประสานงานไดแก นายสมชาย / นายเดชา
- โซนตะวันตก ผูประสานงานไดแก นายทวีป / นายอุดร
- โซนกลาง
ผูประสานงานไดแก นายสมยศ / นายประสิทธิ์
- โซนกรุงเทพฯและปริมณฑล ผูประสานงานไดแก นางวิไลลักษ เลขาขํา
บทบาทหนาที่ของผูประสานงานในแตละโซนคือการประสานงานในพื้นที่ภาคกลาง 28
จังหวัด
และการจัดเวทีเพื่อสรางความเขาใจรวมกับหนวยงานทองถิ่นและแกนนํา รวมไปถึงการ
วิเคราะหพื้นที่ ติดตามและหนุนเสริมงานพื้นที่
ขั้นตอนการดําเนินงานเครือขายแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเองภาคกลาง
• เวทีสรางความเขาใจในภาพรวม พื้นที่ 28 จังหวัด เพื่อใหแตจะจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง
เกิดความชัดเจน เห็นเปาหมายรวม กระบวนการทํางาน และหาแนวทางในการทํางานรวมกัน
• เวทีการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่และหาอาสาสมัคร 5 เสือมารวมเปนคณะทํางาน
กําหนดเกณฑและระยะเวลาการคัดเลือกพื้นที่

บทเรียนการขับเคลื่อนแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง

หนา 14 จาก 35
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- นําเสนอตัวตน ( 28 จังหวัด) ได 5 เสือ ไดคณะกรรมการ
- พื้นที่ตนแบบ 13 ตําบล / นํารอง 36 ตําบล = 49 ตําบล
• อบรมกองเลขาสนับสนุนการเคลื่อนงานแผนแมบทชุมชนในภาคกลาง
• อบรมวิทยากรกระบวนการของพื้นที่ตําบลตนแบบและตําบลนํารอง
มีวิทยากรแผนชีวติ
ชุมชนเพิ่มขึ้นจํานวน 63 คน
• ประชุมแลกเปลี่ยนการทํางานของคณะทํางานเพื่อติดตามความคืบหนาในการทํางาน
ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
ในชวงแรกของการทํางานตามแผนภาคกลาง ยังไมมีความพรอมทางดานกลไกการทํางานใน
พื้นที่ การถอดองคความรูจึงยังไมคอยชัดเจน คณะทํางานแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง ระดับชาติ ลงทํา
ความเขาใจในพื้นที่ปฏิบตั กิ ารในพื้นที่ทาํ ใหเกิดความสอดคลองมากยิ่งขึ้น มีสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
เปนพี่เลี้ยงอยูป ระมาณ 6 เดือน จุดแข็งของขบวนภาคกลางคือมีการประนีประนอม / เคารพซึ่งกันและ
กัน สวนจุดออนของการเคลื่อนงานแผนแมบทชุมชนภายในภาคคือพื้นที่ภาคกลาง ครอบคลุม 28
จังหวัด เปนพื้นที่กวาง สภาพภูมิศาสตรมีความหลากหลายทั้งประเพณีและวัฒนธรรม ทําใหมีปญหา
เรื่องการประสานงาน ในดานการประสานงานของคณะทํางานมีการประชุมรวมกันไมตอเนื่อง ขาดสื่อ
ประชาสัมพันธ ไมมีนักวิชาการ มาสนับสนุนการทํางานในพื้นที่
แตถึงอยางไรก็ตามจากการเคลื่อน
ขบวนแผนแมบทชุมชนที่ผา นมาไดกอใหเกิดรูปธรรมหลายเรื่อง อาทิเชน
• คณะทํางานและวิทยากรกระบวนการเกิดความเขาใจทีช่ ัดเจนในเรื่อง
หลักคิด
เปาหมายของการจัดทําแผนแมบทชุมชน และสามารถที่จะถายทอดสูพื้นที่อื่นๆที่
กวางออกไปได สรางความรวมมือกับภาคีทองถิ่นได เชน การบูรณาการแผน
แมบทชุมชนเขาสู อบต. ตําบลบางเจาฉา จ.อางทอง บางสระเกา จังหวัดจันทบุรี
ที่มีการรวมกันหนุนเสริมกอใหเกิดศูนยรวบรวมผลิตภัณฑชุมชน การจัดทําโรงสี
ชุมชนที่มี อบต เขามาหนุนเสริมสนับสนุน
• การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการรวบรวมเอกสารใหดีขึ้น
• ยกระดับพัฒนาการขบวนการทําแผนชุมชนในพื้นที่เขมขน

บทเรียนการขับเคลื่อนแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง

หนา 15 จาก 35
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3. โครงสรางเครือขายแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การจัดโครงสรางการทํางานของเครือขายแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
•
•
•

คณะผูประสานงานเครือขาย
แผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค
จํานวน 3 คน

พระครูใบฎีกาชฎิล อมรปญโญ
กํานันสมคิด ศิริวัฒนากุล
นายสุนทร ดุจดา

ที่ปรึกษาเครือขายแผน
แมบทชุมชนภาคอีสาน
-

นางจินดา บุษสะเกษ
นายวิเชียร อุตสาหะวงษ
นาบประสาน ขันติวงศ
นายสมหมาย แสงเนตร
นายอุทัย มาโชติ
นายบรรจง พรหมจิต
นางบํารุงศิลป เกื้อไพบูลย
นางนุขัน ชูศรีทอง
นายภานุพงษ วงศจําปา
นางตรียารัตน รําพึงดี

คณะประสานงานเครือขายแผนชีวิตชุมชน
จํานวน 12 คน

ผูประสานงานเครือขาย
นายอภิชาติ หงษาวงศ

กองเลขาเครือขาย
- นายพรศักดิ์ สังกา
- นางธนากร การรินทร
- นางวราภรณ ธนะสูตร
อีสานเหนือ
7 จังหวัด

อีสานกลาง
6 จังหวัด

อีสานใต
6 จังหวัด

ที่มาของคณะทํางาน
คณะทํางานในระดับภาคและระดับจังหวัดเปนตัวแทนที่มาจากตําบลตนแบบและตําบล
นํารองในพื้นที่และทําหนาที่ในการประสานงาน
การจัดเวทีสรางความเขาใจ การอบรมวิทยากร
กระบวนการและติดตามงานในตําบลของตนเองและเพื่อนใกลเคียง
บทบาทภารกิจของคณะทํางานภาค
 ดานการจัดการ
คณะทํางานภาคมีบทบาทที่สําคัญคือ กําหนดยุทธศาสตรและ
จัดทําแผนงานและรวบรวมจัดทําฐานขอมูลของภาค การติดตาม กํากับการทํางานของกองเลขาและหนุน
เสริมงาน / เอกสาร / งานธุรการ
 ดานการจัดกระบวนการเรียนรู บทบาทของคณะทํางานจังหวัดไดแก การพัฒนา
ศักยภาพและหนุนเสริมกระบวนการทํางานแผนชุมชนของภาคอีสาน โดยการทําหนาที่ในการหนุนเสริม
บทเรียนการขับเคลื่อนแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง

หนา 16 จาก 35
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ตําบลตนแบบ นํารอง และขยายผล โดยเฉพาะการจัดเวทีเพื่อทําความเขาใจกระบวนการทําแผนแมบทชุมชน
และการติดตามการขับเคลื่อนงานในทุกพื้นที่

ดานการประสานงาน บทบาทของคณะกรรมการจังหวัด เปนกลไกทองถิ่นที่ทํา
หนาที่เชื่อมประสานภาคีพัฒนาทองถิ่น ทั้งภาครัฐและภาคเอก รวมทั้งประสานงานเชื่อมแนวทางการ
ทํางานกับสวนกลางคณะกรรมการประสานงานแผนแมบทชุมชนฯ 4 ภาค ตัวแทนที่เขามาเปนคณะ
ประสานงานระดับชาติที่เปนตัวแทนจากภาคอีสานมี 3 คน คือ พระครูใบฎีกาชฎิล อมรปญโญ
กํานันสมคิด ศิริวัฒนากุล นายสุนทร ดุจดา
 การพัฒนาศักยภาพของคนและทํางานในภาคอีสาน ในเพื่อปฏิบัติหนาทีใ
่ นการ
เปนวิทยากรกระบวนการรวมไปถึงการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงการจัดทําแผนแมบทชุมชน นอกจากนี้
ยังมีการสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูรวมกันและรูเทากันเพื่อไมใหเกิดปญหาและชองวางในการ
ทํางานรวมกัน การปรับตัวและเขาใจชีวติ และวัฒนธรรมคนอีสาน


หลักของการบริหารงานของเครือขายแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 การสรางการมีสวนรวมของชุมชน รวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมรับผิดชอบ ของคนใน
ทองถิ่น ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และเอกชน
 การถักทอ เชื่อมโยงเครือขายแผนแมบทชุมชน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณและเกิด
การเรียนรูรวมกันระหวางตําบลตนแบบและตําบลนํารอง
 การสรางความเขาใจ คนหาเพื่อน สรางแกนนํา ที่จะเปนกลไกสําคัญในการเปลีย่ นแปลงและการ
ขยายแนวคิดสูการปฏิบตั ิใหกระจายอยูเต็มพื้นที่ทั้งในระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด
 การทํากิจกรรมที่เกิดจากแผนแมบทชุมชนจะตองมีความสอดคลองวิถีชวี ิตวัฒนธรรม บนฐาน
ของความรู ทักษะประสบการณของชุมชนทองถิ่นอันนําไปสูการแกไขปญหาที่มีการพึ่งตนเอง
และการประสานเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอกเขาสนับสนุนการทํากิจกรรมของชุมชน เพื่อ
กอใหเกิดการแกไขปญหาความยากจนอยางยั่งยืน
 การพัฒนายกระดับตําบลตนแบบในพื้นที่ภาคอีสานใหเปนศูนยการเรียนรูการจัดทําแผนแมบทุ
ชมชนเพื่อขยายผล เปนแหลงศึกษาดูงานและแลกเปลีย่ นประสบการณ เปนฐานความรูที่สําคัญ
ของทองถิ่น
ผลที่เกิดขึ้นจากการเคลือ่ นขบวนแผนแมบทชุมชนภาคอีสาน
เชิงปริมาณ
1. หนุนเสริมยกระดับพื้นที่ตําบลตนแบบ 13 ตําบล
2. หนุนเสริมยกระดับพื้นที่ตําบลนํารอง 46 ตําบล
รวมพื้นที่ทั้งหมด
59 ตําบล

บทเรียนการขับเคลื่อนแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง

หนา 17 จาก 35
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4. โครงสรางเครือขายแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเองภาคใต
โครงสรางเครือขายแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเองภาคใต
ตําบลตนแบบ

คณะทํางาน
ชาติ 2 คน

กองเลขา



ตําบลตนแบบ

ตําบลตนแบบ

ตําบลตนแบบ

คณะทํางานระดับพื้นที่
จํานวน 38 คน

คณะทํางานระดับภาค
จํานวน 9 คน

เจาหนาที่
อาสาสมัคร





ที่ปรึกษา
นักวิชาการ
นักพัฒนา
ปราชญชาวบาน

ผูประสานงานโซน
(อาสาสมัคร 4 คน)

ตําบลตนแบบ

ตําบลนํารอง

ตําบลตนแบบ

ตําบลนํารอง

เครือขายแผนแมบทชุมชนฯ ภาคใต มีแรงจูงใจมาจากชุมชนไมเรียง อําเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่มีรูปธรรมของการทําแผนแมบทชุมชนเพื่อพัฒนาและฟนฟูชมุ ชน แกไขปญหาของ
ชุมชน จนกระทั่งเกิดรูปธรรมความสําเร็จเปนชุมชนตนแบบการทําแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง และมี
การขยายผลสูตําบลตางๆ ทั่วประเทศ ในชวงปลายป 2545 ไดเกิดการรวมตัวกันของแกนนําแผน
แมบทชุมชน จากพื้นที่ 51 ตําบล เปน “เครือขายแผนชีวิตชุมชนภาคใต” ทําหนาที่ในการขยาย
แนวความคิด สรางรูปธรรมของการจัดทําแผนแมบทชุมชน ในพื้นที่ภาคใต
โดยใหคนในชุมชน
ทองถิ่นเปนพลังสําคัญในการขยายแนวคิดและสรางรูปธรรม กระบวนการพลิกฟน ชุมชนคนภาคใต ตอง
บทเรียนการขับเคลื่อนแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง

หนา 18 จาก 35
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ใหชุมชนเปนผูที่กําหนดอนาคต ตนเอง การรวมกันวิเคราะหปญหา สาเหตุ ทําใหเกิดปญญา ทําใหได
เรียนรูเทาทันการปรับตัวของชุมชนในยุคแหงการเปลีย่ นแปลง
คณะทํางานแผนแมบทชุมชนภาคใตมีทงั้ หมด 38 คน มาจากการคัดเลือกตัวแทนที่เปนแกน
นําแผนแมบทชุมชนทั้งจากตําบลนํารองและตําบลตนแบบ (ภาคใตมีพื้นที่ตําบลเคลื่อนงานแผนแมบท
ชุมชนทั้งหมด 63 ตําบล) มาเปนคณะทํางาน มีการจัดบทบาทหนาที่ เพื่อติดตามและหนุนเสริม
กระบวนการดําเนินงานของตําบลตนแบบและตําบลนํารองเพื่อสรางรูปธรรมสูการบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไว หลังจากนั้นคณะทํางานระดับตําบลจะเลือกตัวแทนเขามาเปนคณะทํางานระดับภาค จํานวน
9 คน มาทําหนาที่เปนกลไกในการประสานงานระหวางคณะประสานงานระดับนโยบายระดับชาติ
เชื่อมโยงระดับชาติมาสูการปฏิบัตใิ นพื้นที่ โดยมีผูประสานโซน 4 คน ซึ่งไดรบั มอบหมายจากเวทีการ
ประชุมใหเปนผูที่ทําหนาที่ตดิ ตอประสานงานในพื้นที่เพื่อใหมีความคลองตัวและอยูใกลกับพื้นที่ มีการ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของตําบลตนแบบและตําบลนํารองเพื่อใหการทํางานมีความคลองตังและมีความ
รวดเร็ว และการกําหนดจังหวะกาวทิศทางการดําเนินงานรวมกับคณะทํางานพื้นที่ทั้ง 38 คน
ที่ปรึกษา นักวิชาการ นักพัฒนา ปราชญชาวบาน
โดยเนนการกําหนดจังหวะกาวทีส่ อดคลองกับ
สภาพปญหาและศักยภาพของพื้นที่ภาคใต
พื้นที่ปฏิบัตกิ าร



ตําบลตนแบบ 15 ตําบล
ตําบลนํารอง 48 ตําบล

ผลที่เกิดขึ้นจากการการเคลื่อนแผนแมบทชุมชนโดยเครือขายแผนแมบทชุมชนภาคใต
 เกิดแกนนําแผนชีวต
ิ ชุมชนในพื้นที่ตําบลตนแบบและตําบลนํารอง จํานวน 1,321 คน
 เกิดแกนนําแผนชีวต
ิ ชุมชน พื้นที่ขยายผลและตรียมความพรอม จํานวน 256 คน
 เกิดวิทยากรชุมชน ตําบลตนแบบและตําบลนํารอง จํานวน 315 คน
 เกิดวิทยากรเขมขน จํานวน 72 คน
 เกิดการเชื่อมโยงกับหนวยงานราชการ / ภาคี / องคกรชุมชน อาทิเชน การเชื่อมโยงแผน
 แมบทชุมชนกับนโยบายผูว
 าราชการจังหวัด CEO ในพื้นที่ 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดชุมพร
สงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง การเชื่อมโยงกับองคการบริหาร ไดแกพื้นที่ จังหวัด
ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงกับหนวยงานราชการ
ในจังหวัด ไดแก เกษตร กศน. พัฒนาชุมชน เครือขายลุมน้ําปากพนัง

บทเรียนการขับเคลื่อนแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง

หนา 19 จาก 35
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1.3 ขั้นตอน วิธีการทํางานเครือขายแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค
การรวมตัวกันเปนเครือขายขององคกรชุมชน ในนามของเครือขายแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง
4 ภาค ในแตละภาคมีตัวแทนของเครือขายที่มาทําหนาที่เปนคณะทํางานประสานงานระดับชาติ 9 คน
โดยคณะทํางานมีบทบาททีส่ ําคัญคือการจัดปรับขบวนในการดําเนินงาน การกําหนดแผนงานกิจกรรม
รวมกัน
และแนวทางของการบริหารจัดการทั้งทางดานกําลังคนและงบประมาณ
หลังจากนั้น
คณะทํางานระดับชาติ แตละภาคลงไปสรางรูปธรรมในพื้นที่ในระดับภาค จังหวัด และระดับตําบล มี
ขั้นตอนการดําเนินงานของคณะทํางานประสานงานระดับชาติมีดังตอไปนี้
1. ลงพื้นที่รวมกับคณะทํางานในระดับภาคและระดับตําบล เพื่อคนหาตําบลที่มีศกั ยภาพ
มีการจัดทําแผนแมบทชุมชน และคัดเลือกพื้นที่ตําบลตนแบบ ตําบลนํารอง เพื่อการ
ขยายผลและยกระดับใหเกิดการรวบรวมองคความรูของแตละตําบล
2. การติดตามความคืบหนาการดําเนินงานในพื้นที่แตละภาค
3. เปดเวทีเพื่อสรางความเขาใจรวมกับภาคีพัฒนาในทองถิ่น เพื่อใหเกิดความรูและความ
เขาใจเรื่องการทําแผนแมบทชุมชนและการนําแผนแมบทชุมชนบูรณาการเขากับ
แผนงานของหนวยงานทองถิ่น
4. เสริม / สราง / ซอม วิทยากรกระบวนการแผนชีวติ ชุมชน มีขั้นตอนดังนี้ คัดเลือก
วิทยากรกระบวนการระดับตําบล การหนุนเสริมเพิ่มเติมความรูว ทิ ยากรกระบวนการ
ทั้งทางดานเทคนิค ทักษะ ใหสามารถปฏิบตั ิไดจริงในพื้นที่ ซึ่งมีจํานวนผูเขารวม
อบรมวิทยากระบวนการทั้งหมดประมาณ 916 คน เปนผูที่ทําหนาที่ในการขยาย
ความรู และกระบวนการจัดทําแผนแมบทชุมชนสูตําบลตางๆ รวมกับภาคีพัฒนาทองถิ่น
สรางพื้นที่ปฏิบัติการมีพนื้ ที่ตนแบบและตําบลนํารองดังนี้
พื้นที่ปฏิบัติการ
ภาคเหนือ
ภาคใต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
รวมทั้งสิ้น

ตําบลตนแบบ
11
15
13
10
49

ตําบลนํารอง
62
48
46
17
173

นายสํารวย มีสมชัย แกนนําเครือขายแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเองภาคกลาง กลาวถึง
การจัดสรรงบประมาณเพื่อใหเครือขายองคกรชุมชน 4 ภาค บริหารจัดการเปนสิ่งที่ดี ชาวบานไดเรียนรู
เรื่องการบริหารจัดการแตกระบวนการทํางานการสนับสนุนควรมีการสนับสนุนใหถึงรากหญา
สราง
รูปธรรมในพืน้ ที่ สวนทีต่ องเนนคือการสรางรูปธรรมของพื้นที่ตําบลตนแบบและตําบลนํารอง
บทเรียนการขับเคลื่อนแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง
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เพื่อใหเกิดความเขาใจชัดเจนเรื่องแผนชุมชนพึ่งตนเองและนํามาขยายผลเพื่อใหเกิดการเรียนรูในตําบล
อื่นๆ มีตัวอยางของตําบลที่สามารถสรางรูปธรรมความสําเร็จที่ชัดเจน มีภาคีพัฒนาที่เปนหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและหนวยงานทองถิ่น คือแผนแมบทชุมชนตําบลศรีสะเกษ
ที่มีการใชแผนแมบทชุมชนเปน
เครื่องมือของการเชื่อมโยงคนเขาดวยกันกับกลุมฮักนานอยเพื่อการขับเคลื่อนงานพัฒนาทองถิ่น
สําหรับการบริหารจัดการควรมีระเบียบปฏิบัติรว มกันทีช่ ัดเจน เชน เรื่องการเบิกจายงบประมาณที่เปน
คาเดินทางและการเบิกจายงบประมาณเพื่อการสนับสนุนการทํากิจกรรม
ซึ่งในทางปฏิบัติมคี วาม
แตกตางกัน (สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2547 ณ รุงอรุณฟชชิ่งปารค อ.เมือง จ.สิงหบุรี)
1.4 การบริหารจัดการงบประมาณโดยภาคภาคประชาชน
เครือขายแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง 4
ภาคไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน (องคการมหาชน) เปนจํานวนเงิน 20.45 ลาน มีคณะทํางานประสานงานระดับชาติ
รวมกันในการบริหารจัดการงบประมาณใหเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว
คิดเปน งบประมาณที่ สวนตางของ
งบประมาณ
แผนงาน
งบประมาณ รอยละ
จายจริง
งบประมาณสนับสนุนการทํากิจกรรมที่
1. สงเสริมการปฏิบัติการพื้นที่ตนแบบ
49 ตําบล
2. สงเสริมการปฏิบัติการพื้นที่นํารอง
173 ตําบล เพื่อพัฒนายกระดับ
3. ซอม/เสริม/สรางวิทยากรกระบวนการแผน
ชุมชน
4. เวทีเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับ
ภาค (คน กระบวนการ กิจกรรม )
5. เวทีขยายผลเชื่อมโยงระดับชาติเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง การพัฒนา
6. สื่อประชาสัมพันธเพื่อขยายความเขาใจเรื่อง
แผนชุมชน
7. งบประมาณบริหารจัดการ 4 ภาค
(4 ภาคx800,000 บาท)
8. งานมหกรรมแผนแมบทชุมชน
9. งบประมาณบริหารจัดการสวนกลาง
คณะกรรมการ
10. การบริหารจัดการกองเลขา
รวมงบประมาณ
บทเรียนการขับเคลื่อนแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง

2,205,000

10.78

3,020,000

(- 815,000)

4,325,000

21.14

4,655,000

(-330,000)

1,777,500

8.69

1,446,238

331,262

1,848,000

9.03

2,048,868

(-200,868 )

1.46

167,393

132,607

4,000,000

19.55

3,886,477

113,523

3,200,000

15.64

3,206,000

6,000

3.91

800,000

1,000,000

4.88

2,978,637

งบประมาณจาก
สสส.600,000
(1,978,637)

1,000,000
20,455,500

4.88
100

624,501
18,951,747

375,499
2,103,252

300,000

800,000

หนา 21 จาก 35

- 22 -

งบประมาณทีใ่ ชในการดําเนินกิจกรรมในแตละภาคนัน้ จะมีการโอนงบประมาณจากสวนกลางลง
สูภาคและลงสูต ําบลตามกิจกรรมที่กําหนดไวตามแผนงาน
ดูแลโดยคณะประสานงานเครือขายแผน
แมบทชุมชนระดับชาติ แบงการโอนงบประมาณออกเปน 2 งวด การเบิกจายงบประมาณตองมีการ
จัดทําสรุปรายงานการทํากิจกรรม
จึงจะมีการโอนเงินงบประมาณในงวดที่ 2 ลงสูพื้นที่ และเพื่อให
เกิดความคลองตัวในการดําเนินกิจกรรมในแตละภาค จึงมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทางดานการ
บริหารจัดการภาคละ 800,000 บาท สําหรับใชในการจัด กิจกรรม เวทีประชุม เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยง
แลกเปลีย่ นประสบการณ ตําบลตนแบบ ตําบลนํารอง
การตัดสินใจเกี่ยวกับการอนุมัตินั้น คณะกรรมการภาค เปนผูเสนอแผนงานงบประมาณ ซึ่งถา
การเบิกจายงบประมาณเปนไปตามแผนงาน และอยูในกรอบเกณฑที่ชัดเจน เชน งบประมาณสนับสนุน
การจัดเวที พัฒนาแผนชุมชน แผนอบต. ตําบลนํารอง ตําบลละ 20,000 บาท และการสนับสนุน
ตําบลตนแบบ ตําบลละ 45,000 บาท แผนการจัดกิจกรรมและเปนไปตามรายละเอียดทีต่ กลงกันไว
กรรมการภาคสามารถอนุมัติและสงมาเบิกจายแตถาเปนงบประมาณที่มีการปรับเปลี่ยน หรือจําเปนตอง
ใชงบประมาณกลางเพิ่มเติมจะตองเสนอมาใหคณะกรรมการระดับชาติพิจารณา
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน(องคการมหาชน)กับการสนับสนุนเครือขายแผนแมบทชุมชน
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) เปนหนวยงานที่มีเปาหมายหลักคือการสนับสนุน
ใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวติ การเสริมสรางความเขมแข็งและใหความชวยเหลือแกองคกรชุมชนและ
เครือขายองคกรชุมชน โดยเนนการประสานงานกับภาคีพัฒนาในทองถิ่นเปนพลังสําคัญในการพัฒนา
องคกรชุมชน
การสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายแผนชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค พอช. มีบทบาทในการ
สนับสนุนงบประมาณนอกจากนี้ยังทําหนาที่เปนกองเลขาสนับสนุนการทํางานของเครือขายฯ โดยทํา
หนาที่เปนเลขาสนับสนุนดานงานธุรการและดานเนื้อหา เพื่อใหเกิดการเติมเต็มซึ่งกันและกัน ในสวนที่
เปนจุดออนและจุดที่เปนศักยภาพในการดําเนินงานของคณะประสานงานเครือขายแผนแมบทชุมชน
4 ภาค มีความเปนอิสระ กองเลขาสนับสนุนงานเชิงบริหารจัดการ ธุรการ ในสํานักงานจํานวน 2 คน
และทีมเจาหนาที่ปฏิบตั ิการชุมชน จํานวนภาคละ 1 คน มีจํานวน 3 คน (ยังขาดเจาหนาที่ประสานงาน
ภาคกลาง) โดยใหน้ําหนักในการหนุนเสริมเรื่องของการประสานงาน การจัดเวทีการประชุม บันทึกการ
ประชุม ประสานงานกับหนวยงานภาคีพัฒนาในสวนกลาง เพื่อใหเกิดความรวมมือจากทุกหนวยงาน
จัดทําการเงิน บัญชี จัดทําเอกสารเผยแพร
อีกทั้งยังทําหนาที่เปนที่ปรึกษาลงปฏิบัตงิ านรวมกับ
คณะทํางานแผนแมบทชุมชนในพื้นที่แตละภาค
ซึ่งการทํางานทั้งหมดที่กลาวมานั้นจะตองผานมติที่
ประชุม และไดรับความเห็นชอบจากคณะทํางานเปนรูปแบบการทํางานรวมกันอยางมีสวนรวม เปน
รูปแบบการทํางานแบบรวมคิด รวมทํา เปลี่ยนบทบาท และความสัมพันธใหมในการทํางานรวมกัน
กับองกรชุมชน ในลักษณะที่เปนหุนสวนในการทํางานรวมกันกับเครือขายแผนแมบทชุมชน 4 ภาค
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การติดตามการบริหารจัดการดานการเงินของแผนชีวิตชุมชน
การบริหารจัดการดานการเงินของแผนชีวิตชุมชน มีกลไกการทํางานโดยคณะประสานงาน
เครือขายแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) และภาคีการพัฒนา เปนกอง
เลขา ซึ่งเครือขายแผนแมบทชุมชนพึง่ ตนเองระดับตําบล ที่จะดําเนินการโครงการ หรือกิจกรรมตอง
เสนอโครงการ หรือกิจกรรมตอเครือขายแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเองระดับภาค เพื่อขออนุมัติจาก
คณะกรรมการภาค โดยจะตองดําเนินการตามแผนงานที่วางไว ทั้งนี้งบประมาณโครงการจะแบงออกเปน
1. งบบริหารจัดการ
2. งบกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบตั ิการตําบลตนแบบและนํารอง
3. งบกิจกรรมซอม/เสริม/สราง วิทยากรกระบวนการ
4. งบหนุนเสริมตําบลตนแบบ
5. งบหนุนเสริมตําบลนํารอง
งบประมาณตามขอ 1-3 เปนงบประมาณที่ใชในการจัดเวทีประชุมทําความเขาใจของ
คณะทํางานระดับตําบล ภาค ประชุมเชิงปฏิบัติการ และสรางวิทยากรกระบวนการ
สวนงบประมาณตามขอ 4 และ 5 ซึ่งเปนงบประมาณหนุนเสริมตําบลตนแบบและนํารอง
นั้น จะเปนลักษณะเงินงบประมาณหนุนเสริมใหแกตําบลตนแบบ ในการ จัดทํากิจกรรมสรางความเขาใจ
แกนนําตําบลตนแบบ ถอดชุดประสบการณความรู เวทีสังเคราะหองคความรูต ําบลตนแบบเพื่อพัฒนา
เปนหลักสูตร และจัดระเบียบศูนยทําฐานขอมูล และงบประมาณหนุนเสริมตําบลนํารอง จะเปนการจัด
กิจกรรมเวทีสรางความเขาใจและลงปฏิบตั ิการในพื้นทีน่ ํารอง
จัดเวทีซอมเสริมกระบวนการทําแผน
ชุมชนโดยทีมจากตําบลตนแบบมาเรียนรูร วมกันในการทําแผนสูการปฏิบัติ เวทีพัฒนาแผนชุมชนสูแผน
อบต. และยกระดับเปนการเรียนรูวิจัยเชิงปฏิบตั ิการอยางมีสวนรวมโดยการสนับสนุนทั้งจากหนวยงาน
สวนกลางและทองถิ่น ซึ่งการใชจายเงินงบประมาณในการดําเนินการ หรือจัดเวทีตองมีเอกสารการใช
จายและเอกสารประกอบการเบิกจาย มีหลักการในการใชจาย ดังนี้
1. ใชจายเงินเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการที่รับเงินสนับสนุน
2. เปนไปตามมติ/ขอตกลง ในการบริหารจัดการของเครือขาย
3. เปนรายจายทีเ่ กี่ยวเนื่องโดยตรงกับการดําเนินงานของโครงการ
4. การรับ – จายเงิน มีความโปรงใส ตรวจสอบได
5. เอกสารการเบิกจาย มีความสมบูรณ ครบถวน ถูกตอง สามารถตรวจสอบได
6. มีระบบ การรายงานผลการดําเนินงานโครงการ และการจัดทําบัญชีที่เปนปจจุบัน
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สวนการเงินและบัญชี จากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ไดสนับสนุนการ
บริหารจัดการของเครือขายแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง โดยไดทําความเขาใจเพิ่มเติมในเรื่อง การเปด
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินสนับสนุนและผูมีอํานาจเบิกถอนเงิน
1. เปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร เปนชื่อเดียวกับเครือขาย /
โครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากพอช. การเบิกถอนเงินตองมีผูมีอํานาจรวมลงนาม อยางนอย 2 ใน 3
คนโดยผูมีอํานาจสั่งจายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารจะตองเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
โครงการนั้น
2.เอกสารที่ตอ งใชในการเปดบัญชีเงินฝากธนาคารเพือ่ รับเงินจากเครือขายแผนแมบท
ชุมชนพึ่งตนเองระดับภาคจะตองใชเอกสาร ดังนี้
2.1 รายงานการประชุมของเครือขาย ซึ่งมีมติใหเปดบัญชีเงินฝากโดยมีรายละเอียด
- เปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย
- ชื่อบัญชีเงินฝาก โดยใชชื่อเครือขาย/โครงการที่ขอรับเงิน
- ผูมีอํานาจสั่งจายเงิน และเงือ่ นไขสั่งจายเงิน
2.2 สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชนของผูมีอํานาจสั่งจายเงิน
2.3 หนังสือรับรองสถานภาพองคกรชุมชนซึง่ ออกโดยเครือขายแผนแมบทชุมชน
พึ่งตนเองระดับภาค หรือ พอช.
3. บัญชีเงินฝากที่ใหรับเงินสนับสนุน ไมสามารถใช ATM ในการเบิกถอน และไมนําเงิน
ฝากอื่นมาปนกับเงินในบัญชีนี้
4. การนําเงินสนับสนุนโครงการไปใชจายสวนตัว หรืออื่นใดนอกเหนือจากวัตถุประสงคของ
การดําเนินโครงการ ถือเปนการทุจริตอยางรายแรง โดย พอช.มีสิทธิ์ระงับโครงการไดทันที
5.ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินฝากในธนาคารถือเปนของโครงการ
ซึ่งสามารถที่จะใชดอกเบี้ย
ดังกลาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับการดําเนินโครงการ โดยตองมีมติคณะกรรมการโครงการรองรับ
การโอนเงิน
พอช.จะโอนเงินสนับสนุนโครงการตามรายชื่อ (ชื่อเดียวกับเครือขาย/โครงการที่ขอรับเงิน
สนับสนุนจาก พอช.) เลขที่บัญชี และธนาคาร/สาขา ตามที่ผูรับการสนับสนุนไดสงสําเนาหนาบัญชีมา
ให หากมีคาธรรมเนียมทีเ่ กิดจากการโอนเงินระหวางธนาคารหรือระหวางจังหวัด พอช. จะรับผิดชอบ
คาธรรมเนียมในการโอนเงินจากยอดที่ตองโอนใหในงวดนั้น ๆ
อํานาจอนุมัติในการใชจา ยเงิน
การอนุมัติใชจายเงินสนับสนุน จะตองเปนมติของที่ประชุมคณะกรรมการโครงการ โดยมี
การมอบอํานาจจากที่ประชุมใหประธานโครงการเปนผูม ีอํานาจอนุมัติในเอกสารการเบิกจายเงิน
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ประเภทคาใชจายที่จะเบิกจายจากเงินสนับสนุน
1. คาใชจายในการจัดกิจกรรม/เวที ไดแก
1.1 คาเชาหองประชุม อบรม สัมมนา
1.2 คาเชาอุปกรณ โสต ในการประชุม
1.3 คาอาหารในการจัดประชุม
1.4 คาอาหารวาง
1.5 คาตอบแทนวิทยากร
2. คาใชจายในการเดินทางปฏิบัติงาน
2.1 คาที่พัก
2.2 คาพาหนะ
2.3 คาเชารถ
2.4 คาน้ํามัน
3. คาใชจายในการจัดพิมพเอกสาร และจัดทํารายงาน
4. คาวัสดุ เผยแพร สื่อสาร วีดีทัศน
5. คาสาธารณูปโภค
6. คาใชจายเบ็ดเตล็ด
หลักฐานในการใชจายเงิน
ในการจายเงินทุกครั้งไมวาจะเปนรายการใดก็ตาม จะตองมีหลักฐานประกอบการจายเงิน
ที่สามารถแสดงความครบถวนและถูกตองของรายการที่จายเงิน และเปนที่เชื่อถือได โดยหลักฐานดัง
กลาวคือ ใบเสร็จรับเงิน หรือ ในกรณีที่ไมสามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได ใหใชใบสําคัญรับเงิน ที่จัดทําขึ้น
เอง เพื่อใช ภายในเครือขาย
1. สาระสําคัญของใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงิน
เอกสารใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงิน จะตองมีขอความ ดังนี้
ใบเสร็จรับเงินที่ถูกตองตามกฎหมาย จะประกอบดวย
- ชื่อ – ที่อยูของผูขาย/ผูใหบริการ อยางชัดเจน
- ระบุเลมที่ - เลขที่
- วัน เดือน ป ที่รับเงิน
- ระบุรายละเอียดรายการซื้อ/บริการ และจํานวนเงินอยางชัดเจน
- มีลายมือชื่อของผูรับเงิน
- ระบุชื่อโครงการ ในสวนของผูซื้อ/ผูรับบริการ
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ใบสําคัญรับเงิน (ในกรณีที่ไมสามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได)
- ระบุชื่อ – ที่อยู และเลขประจําตัวประชาชนของผูรบั เงินอยางชัดเจน
- ระบุรายการที่จายและจํานวนเงินอยางชัดเจน
- ลงลายมือชื่อผูรับเงิน และผูจายเงิน
- ลงลายมือชื่อหัวหนาโครงการ/ผูรับผิดชอบโครงการ (เพื่อรับรองการจายเงิน)
2. ตัวอยางแบบฟอรม
2.1 ใบสําคัญรับเงิน
2.2 ใบแสดงรายละเอียดการเดินทาง/ใบรับเงิน
2.3 ใบลงทะเบียน
2.4 ใบสรุปคาใชจายรายกิจกรรม
2.5 ใบรายการรับ - จายประจําเดือน
การเก็บรักษาเอกสารของโครงการ
1. วัตถุประสงคในการเก็บรักษาเอกสาร
 เพื่อแสดงใหเห็นวาเครือขาย/โครงการใชจายเงินงบประมาณอยางไร
มีความ
โปรงใส ตรวจสอบได และมีระบบการจัดการที่ดี
 เพื่อเปนขอมูลในการตรวจสอบ ประเมินผล ทั้งจากองคกรชุมชน หนวยงาน
ภายนอก หรือ หนวยงานของรัฐ
2. ระยะเวลาในการเก็บรักษาเอกสาร
เอกสารการใชจา ย และเอกสารประกอบการ
เบิกจายควรเก็บอยางนอย 5 –10 ป เพื่อรอการ ตรวจสอบ ประเมินผลของสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3. ประเภทเอกสารที่ตองเก็บเพื่อประกอบการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
3.1 โครงการและแผนงานที่ไดรับอนุมัตงิ บประมาณ
3.2 โครงสรางการบริหารจัดการ
3.3 รายชื่อคณะกรรมการ
3.4 เอกสารการใชจายเงินเพื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรม ไดแก
- ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับเงิน (กรณีไมมีใบเสร็จรับเงิน)
- ตั๋วรถยนต/รถไฟ
- รายชื่อผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ประชุมในแตละครั้ง
3.5 รายงานการประชุมการดําเนินโครงการ/กิจกรรมแตละครั้ง
3.6 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานแตละงวด
3.7 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานงวดสุดทาย
บทเรียนการขับเคลื่อนแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง
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3.8 รายชื่อผูร ับประโยชน
3.9 สมุดบัญชี สมุดรายรับ – รายจาย
3.10 บัญชีเงินฝากธนาคารที่รับเงินจากเครือขายแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง
ระดับภาค และ รายละเอียดเงื่อนไขการสั่งจายเงิน
3.11 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน หนังสือขยายเวลาโครงการ/กิจกรรม
หนังสือการเปลี่ยนแปลง กิจกรรม เปนตน
การติดตามตรวจสอบและพัฒนาระบบมี 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 การติดตามโดยองคกรชุมชน
ลักษณะที่ 2 การติดตามโดยองคกรของรัฐ
การเบิกจายเงินงบประมาณ เมื่อนํามาใชดําเนินการตามโครงการที่ไดรับอนุมัตินั้น จะมี
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของมาตรวจสอบการรับ – จายเงิน การใช
จายเงิน และทรัพยสิน วาเปนไปตามแผนงาน โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย และมีผลคุมคาใชจาย
โดยประหยัด หรือไม
ในการติดตามดังกลาวจะสะทอนใหเห็นถึง
1. ความเชื่อถือไดของขบวนการองคกรชุมชน/เครือขาย/พอช.
2. ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน และการจัดการ
3. ประสิทธิภาพของการใชงบประมาณ และความคุมคา
4. ผลสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม วาเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค หรือไม
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1.5 สรุปภาพรวมการดําเนินงานเครือขายแผนแมบทชุมชนพึง่ ตนเอง
เชิงปริมาณ
1. ตําบลที่ไดรับการหนุนเสริมใหมีการจัดทําแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง 222 ตําบล
ภาค
จํานวนตําบล
ภาคใต
จํานวน 62 ตําบล
ภาคกลาง
จํานวน 28 ตําบล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน 59 ตําบล
ภาคเหนือ
จํานวน 74 ตําบล
รวมทั้งสิ้น

ตําบล
ตนแบบ

ตําบลนํารอง

ครอบคลุม
พื้นที่ อําเภอ

ครอบคลุม
พื้นที่จังหวัด

15 ตําบล

47 ตําบล

21 อําเภอ

8 จังหวัด

10 ตําบล

18 ตําบล

25 อําเภอ

16 จังหวัด

13 ตําบล

46 ตําบล

55 อําเภอ

18 จังหวัด

11 ตําบล

62 ตําบล

40 อําเภอ

15 จังหวัด

49

173

-

-

2. เกิดวิทยากรกระบวนการ “ไทพันธุแท” จากพืน้ ที่ 222 ตําบล จํานวน 1,100 คน
 ภาคใต
จํานวน
256 คน
 ภาคเหนือ
จํานวน
350 คน
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน
171 คน
 ภาคกลาง
จํานวน
140 คน
3.เกิดพื้นที่ยกระดับการพัฒนาแผนชุมชนจากระดับตําบลสูร ะดับยุทธศาสตรอําเภอ
จํานวน 9 พื้นที่
 ภาคใต ไดแก อ.หลังสวน / อ.พนม / อ.ทาชนะ / อ.บานนาเดิม / อ.ชะอวด / อ.หัวไทร
 ภาคเหนือ ไดแก นานอย จ.นาน
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก กิ่งอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
4. สรางทีมงาน 5 เสือ ประกอบไปดวย กํานัน นายก อบต. ประธานแผนแมบทชุมชน ประธาน
กลุมตางๆ ผลจากการจัดเวทีมีคณะทํางานที่เขาใจและพรอมทําแผนแมบทชุมชนรวมกันในการพัฒนา
ทองถิ่นโดยการใชพื้นทีต่ าํ บลเปนตัวตั้ง จํานวน 888 คน
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5. เกิดทีมเลขาสนับสนุนการเคลื่อนขบวนแผนแมบทชุมชน 4 ภาค (ระดับตําบล / ระดับภาค)
มีการพัฒนายกระดับทีมบริหารจัดการ (ชุมชน / ตําบล) เพื่อเปนทีมพัฒนากับวิทยากรกระบวนการ
จํานวน 222 คน
6. เกิดการรวบรวมชุดองคความรูแ ละการทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพร
• จัดทําโปสเตอรแผนชุมชน จํานวน 80,000 ชุด
• จัดทํา CD แผนชีวติ ชุมชน 4 ภาค จํานวน 2,000 ชุด
• ผลิตหนังสือชุดองคความรู แนวคิด ยุทธศาสตร เปาหมายแผนปฏิบัติการและกลไก
การทํางานแผนชีวติ ชุมชน จํานวน 2,000 เลม
• จัดทําเอกสารชุดประสบการณองคความรู
“แผนชุมชนกับการแกไขปญหาความ
ยากจน” ระดับตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด
• VCD กระบวนการทําแผนชุมชน ต.ขอนหาด / ต.เกาะขันธ / อําเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช “ เรื่องการทําแผนชุมชนสูการปฏิบัติจริง กิจกรรมภายใตแผน
ชุมชนสูการแกไขปญหาความยากจน”
• เผยแพรกระบวนการเคลื่อนงานแผนแมบทชุมชน วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ
วารสาร โทรทัศนมีการจัดรายการรอบภูมิภาค
ผลการดําเนินงานเครือขายแผนแมบทชุมชนพึง่ ตนเอง 4 ภาค
หลักคิดสําคัญของเครือขายแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค คือการใชแผนแมบทชุมชนเปน
เครื่องมือสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดทิศทางการพัฒนาตนเอง
บนพื้นฐานของ
ศักยภาพ ภูมิปญญาของชุมชนทองถิ่น โดยมีการสํารวจขอมูลของชุมชน ทําใหชุมชนเกิดการทบทวน
และเห็นสภาพปญหา ความตองการ และศักยภาพของทองถิ่นที่ชัดเจน การสรางพื้นที่ตนแบบและพื้นที่
นํารองมีเปาหมายคือ การนํารูปธรรมของการจัดทําแผนภาคประชาชนที่สามารถแกไขปญหาของสมาชิก
ทั้งในระดับชุมชน ทองถิ่น เปนแผนที่รวมกันกําหนดเปนความจริงที่สอดคลองกับวิถีชวี ิต ตลอด
ระยะเวลา 1 ป ที่เครือขายแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค ทําหนาที่เปนกลไกที่สําคัญในการขยาย
ผลแผนแมบทชุมชน ในพื้นที่ 222 ตําบล ผลที่เกิดขึน้ จากการทํากิจกรรมมีดังนี้
1.เกิดการสานตอการพัฒนาคุณภาพการจัดทําแผนระดับตําบล ใหเกิดความตอเนื่อง ขยาย
ใหครอบคลุมทุกหมูบาน ปรับจากการจัดทําแผนโครงการจัดเวทีอยางเดียวมาเปนกระบวนการจัดทํา
แผนที่มีการจัดเก็บขอมูลทุกขั้นตอน เกิดการสรุปบทเรียน ประสบการณการจัดทําแผนชุมชนและสรุป
กิจกรรมที่เกิดขึ้นตามแผนชุมชน
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2.สรางการมีสวนรวมของภาคีพัฒนาจากหนวยงานตางๆในการการหนุนเสริมขบวน
แผนแมบทชุมชน ซึ่งถือเปนพลังสําคัญในการขยายแนวคิดและทิศทางการเคลื่อนแผนแมบท
ชุมชนสูพื้นทีต่ างๆอยางครอบคลุม นอกจากนี้ยังเกิดการเรียนรูกระบวนการจัดทําแผนแมบทชุมชน
ของตําบลตางๆ เนื่องจากมีการจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ กระบวนการจัดทําแผน และเกิด
การเชื่อมโยงการทํากิจกรรมที่เกิดจากการทําแผนสูทองถิ่นไดอยางมีรูปธรรม โดยมีวิทยากรกระบวนการ
ที่ทําหนาที่ในการหนุนเสริมการเคลื่อนแผนงานแผนแมบทชุมชนจํานวน 916 คน การจัดเวทีบรู ณาการ
แผนแมบทชุมชนเขาสู อบต. ทําใหอบต. ยอมรับแผนแมบทชุมชนเขาเปนแผนการพัฒนาทองถิ่นที่เกิด
เปนรูปธรรม เชน ตําบลบางเจาฉา จังหวัดอางทอง
อบต. ขอนหาด จังหวัดนครศรีธรรมราช
อบต. นาบัว จังหวัดพิษณุโลก อบต. น้ําเกี๋ยน จังหวัดนาน อบต. ขามเปย จังหวัดรอยเอ็ด
ชือ่
อบต. ที่กลาวถึงขางตนเปนตัวอยางของ อบต. ที่มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใหแตละหมูบานเก็บขอมูล
ทําแผนแมบทชุมชน
และมีการนําแผนชุมชนมาบรรจุเปนแผนงานของ อบต. นอกจากนี้ยังมีการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อทํากิจกรรมตามแผนงาน
3.อบต.และผูน ําทองถิ่นที่เขารวมในกระบวนการเรียนรูเรื่องแผนแมบทชุมชนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงมุมมองการจัดสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาทองถิ่น
กลาวคือมีการเปลี่ยน
ทิศทางการสนับสนุนงบประมาณใหชมุ ชนโดยมาหนุนเสริมเรือ่ งการพัฒนาคุณภาพชีวติ มากขึ้น
เชน การจัดสวัสดิการชวยเหลือผูดอยโอกาส ตัวอยาง สนับสนุนงบประมาณเพือ่ จัดกิจกรรมใหผูสูงอายุ
ไดทํากิจกรรมรวมกัน รวมถึงการสนับสนุนเงินชวยเหลือผูสูงอายุ ในพื้นที่ อบต. ตําบลวังตะกอ สราง
เครือขายสวัสดิการฌาปนกิจเพื่อชวยเหลือผูเสียชีวติ ในตําบล โดยมีการนําผลประโยชนที่ไดจากกองทุน
หมูบานและการระดมทุนจากสมาชิกเพิ่มเติมมาตั้งเปนกองทุนสวัสดิการระดับตําบล อบต. ดอนนางหงส
จังหวัดนครพนม อบต. น้ําออม จังหวัดยโสธร สนับสนุนการทําเกษตรอินทรีย ปุยชีวภาพ
อบต. ขามเปย จังหวัดรอยเอ็ด สนับสนุนกลุมทอผา กลุมจักสาน เพื่อสรางอาชีพรายได
4.เชื่อมโยงและทําใหเกิดการเรียนรูประสบการณระหวางตําบลตนแบบและตําบลนํารอง
จากการจัดมหกรรมแผนชุมชนกับการแกไขปญหาความยากจนของชุมชนทองถิ่น เมื่อวันที่
10-11
มีนาคม 2547 ที่โรงแรมแอมบาสเดอร ทําใหมีแกนนําชุมชนที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนแผนแมบทชุมชน
ทั้งตําบลตนแบบ ตําบลนํารองและภาคีพัฒนา ประมาณ 752 คน ไดเขารวมแลกเปลีย่ นประสบการณ
นําเสนอนิทรรศการผลการดําเนินการ และการรวมกันกําหนดแนวการขยายแผนแมบทชุมชนไดกําหนด
เปนยุทธศาสตร การดําเนินงานแผนชีวติ ชุมชนพึ่งตนเอง นอกจากนี้ยังมีการจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู
กันในพื้นที่แตละภาค โดยมีคณะประสานงานระดับชาติไปรวมจัดเวทีที่พื้นที่ตําบลตนแบบ โดยเชิญ
ตําบลนํารอง ตําบลใกลเคียง และหนวยงานภาคี เขามารวมทําใหเกิดการเรียนรูระหวางตําบล และมี
พื้นที่ใหมสนใจจะพัฒนาคุณภาพจัดทําแผนชุมชนมากขึ้น
5.เกิดการตอยอดแผนแมบทชุมชนในพื้นที่
ในตําบลที่เคยทําแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง
มีการเก็บขอมูลและจัดทําแผนชุมชน กิจกรรมที่เกิดรูปธรรมเปนเพียงบางจุด และมีบางแผนที่เปน
แผนไมมีชีวิต ไมมีการเคลื่อนไหว เปนแผนชุมชนที่เปนเพียงรูปเลม แตในบางตําบลจะเกิดการตอยอด
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แผนแมบทชุมชนในพื้นที่ ตัวอยาง เชน ตําบลบางเจาฉา จังหวัดอางทอง เคยมีกระบวนการจัดทําแผน
แมบทชุมชนที่ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม ทําใหเกิดการเรียนรูเรื่อง
การทําแผนชุมชน และมีรูปธรรมคือเกิดพิธภัณฑงานจักสานในตําบล การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ แตยังไม
มีการขยายวงเชื่อมโยงกับกลุมอื่น
และยังไมสามารถดึงภาคีพัฒนาในทองถิ่นเขารวมเรียนรูเรื่องการ
จัดทําแผนได กระบวนการทํางานของเครือขายแผนแมบทชุมชน 4 ภาค ไปกระตุนใหเกิดการตื่นตัว
และมีกิจกรรมตอยอดจากกิจกรรมเดิมคือทําใหมีกลุมตางๆเขารวมในการทํากิจกรรมมากขึ้น การสราง
เวทีในการเขาใจรวมกับแกนนําและหนวยงานทองถิ่น ทําใหการขยายวงเพื่อนผูนํา ทั้งที่เปนผูนํา
ธรรมชาติ และผูนําทางราชการ กํานัน ผูใหญบาน และหนวยงานภาคีพัฒนาในทองถิ่น รวมไปถึง
วิทยากรกระบวนการที่มีจํานวนเพิ่มมาก
มีการปรับปรุงขอมูลจากการทําแผน เชน อบต. เขามา
เรียนรูในกระบวนการจัดทําแผนชุมชนโดยมีขอมูลเปนเครื่องมือที่ทําใหเกิดการทบทวนตนเอง
และ
กําหนดแนวทางในการพัฒนาและแกไขปญหาของตนเอง
6.เกิดการพัฒนาศักยภาพของผูนํา และการสรางทีมเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณโดย
ภาคประชาชน เกิดการเรียนรูที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริงและการลงพื้นที่เรียนรูของคณะประสานงาน
แผนแมบทชุมชน 4 ภาค ที่ไดเรียนรูวิธีการจัดการงบประมาณ การวางแผนงาน
การติดตาม
ประเมินการทํางาน การเชื่อมโยงในระดับนโยบายทีแ่ กนนําชุมชนสามารถเขาไปมีสวนรวมในการเสนอ
แนวทางการแกไขปญหาความยากจน การรับรูสถานการณและสามารถเชื่อมโยงแผนแมบทชุมชนเขาสู
ระดับนโยบาย นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาวิทยากรกระบวนการในพื้นที่ตําบลตนแบบและตําบลนํารอง
เพื่อการเผยแพรกระบวนการจัดทําแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง โดยเกิดการพัฒนาวิทยากรกระบวนการ
รวม 916 คน และวิทยากรเหลานี้ไดทาํ หนาที่ไปเปนวิทยากรขยายการทําแผนชุมชนในพื้นที่ใกลเคียง
อีกดวย
7. เกิดรูปธรรมการบริหารจัดการงบประมาณโดยภาคประชาชน เพื่อประชาชน เนื่องจาก
การสนับสนุนงบประมาณมีการสนับสนุนใหเครือขายองคกรชุมชน 4 ภาค เปนผูบริหารจัดการทั้ง
ทางดานการเงินและการดําเนินกิจกรรม
นําไปสูการจัดปรับความสัมพันธใหมของการทํางานรวมกัน
ระหวางหนวยงาน สนับสนุนขบวนองคกรชุมชนในการขับเคลื่อนแผนชีวติ ชุมชนพึ่งตนเอง
ทํางาน
รวมกันอยางเห็นคุณคา มีศักดิ์ศรี และกระตุนใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของภาคประชาชนในการ
บริหารงบประมาณ โดยองคกรภาคประชาชน เกิดการจัดปรับตัวเองในการทํางานที่ใหสอดคลองกับ
สถานการณของชุมนทองถิ่นและการปรับตัวเพื่อการไดรับประโยชนจากนโยบายของรัฐบาล เชน การนํา
กระบวนการทําแผนแมบทชุมชนเปนเครือ่ งมือในการแกไขปญหาความยากจน เสนอตอนโยบายการ
แกไขปญหาความยากจนและเชื่อมโยงกับ
ศูนยประสานสนับสนุนการแกไขปญหาความยากจนภาค
ประชาชน หรือ ศตจ. ปชช. เพื่อสรางใหเกิดความรวมมือระดับนโยบาย
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ผลที่เกิดขึ้นในเชิงนโยบาย
การขยายผลแผนแมบทชุมชน โดยเครือขายแผนแมบทุชมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค มีแนวทางใน
การดําเนินงานคือการเชื่อมบนประสานลาง เพื่อใหเกิดการขยายแนวคิด รูปธรรม ครอบคลุมพื้นที่ให
ไดมากที่สุด แนวทางการทํางานจึงมีการเคลื่อนงานระดับนโยบายซึ่งผลการดําเนินงานพอสรุปไดดังนี้
1.เกิดการประสานกับหนวยงานภาคีรว มหนุนเสริมการดําเนินงานขยายผลแผนแมบท
ชุมชนโดยเครือขายองคกรชุมชน เนื่องจากการสงเสริมใหเกิดการขยายผลแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง
มีหลายหนวยงานที่ใหการหนุนเสริมใหเกิดการจัดทําแผนแมบทชุมชนในพื้นที่ทวั่ ประเทศ
คณะ
ประสานงานเครือขายแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง จึงไดมีการประสานความรวมมือกับภาคีพัฒนาจาก
สวนกลางทีใ่ หการสนับสนุนการจัดทําแผนแมบทชุมชน
หนวยงานที่สําคัญไดแก
สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรมการพัฒนาชุมชน กรมสงเสริมการเกษตร
การศึกษานอกโรงเรียน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ และกรมการปกครองสวนทองถิ่น สหรับ
กรมการปกครองสวนทองถิ่นไดมีการบันทึกความรวมมือในการทํางานรวมกันอยางชัดเจน
ในการ
สนับสนุนการทําแผนชุมชน โดยภาคประชาชนที่มีความเปนอิสระ ทําใหสามารถประสานหนวยงาน
สนับสนุนและเชื่อมตอกับระดับนโยบายไดอยางกวางขวาง
2. เกิดการประสานเชื่อมโยงแผนชุมชนจากระดับตําบลเปนแผนบูรณาการระดับอําเภอ
ในพื้นที่ 5 อําเภอ ไดแก อําเภอนานอย จังหวัดนาน อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
อําเภอวังตะกอ จังหวัดชุมพร อําเภอพนม อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอพนม
จังหวัดสุราษฎรธานี และระดับจังหวัด 1 จังหวัด คือ จังหวัดพัทลุง ซึ่งผูวาราชการจังหวัด CEO ได
ใหการสนับสนุนแผนชุมชน เชื่อมโยงโครงการจากแผนชุมชนสูแผนงานของจังหวัด มีการเชื่อมโยงใน
บริเวณทีเ่ ปนภูมินิเวศนเดียวกัน เชน ตําบลรอบทะเลสาบสงขลา ที่เชื่อมตอและไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากโครงการพัฒนาทะเลสาบของกระทรวงทรัพยากรและสิง่ แวดลอม UNDP ทําใหสามารถ
ผนึกกําลังรวมกันพัฒนาไดมากขึ้น และภาคประชาชนไดรับการยอมรับ
มีพื้นที่ทางสังคมสําหรับ
ประชาชนฐานลาง
3.
เกิดการสังเคราะหและการถอดองคความรูจ ากการทํางานรวมกันของภาคีพัฒนา
ในการทํางานรวมกัน หนวยงานที่สนับสนุนใหเกิดการทําแผนแมบทชุมชนไดรวมกันกําหนดประเด็น
และกรอบการถอดองคความรู การเลือกพื้นที่ที่ไมใหซา้ํ ซอนกัน การจัดทําฐานขอมูลของการจัดทําแผน
แมบทชุมชน มี 2 หนวยงาน ไดแก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และสถาบันพัฒนาองคการชุมชน (พอช.) ใหการสนับสนุนในกระบวนการออกแบบหรือการกําหนด
กรอบการทํางานขอมูลไดมีกระบวนการประชุมแลกเปลี่ยนกันหลายครั้งเพื่อรวมกันกําหนดเครื่องมือ
และหาแนวทางในการเชื่อมโยงขอมูลและการนําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง

บทเรียนการขับเคลื่อนแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง

หนา 32 จาก 35

- 33 -

4. การเชื่อมโยงบูรณาการแผนแมบทชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ทั้งในตําบล
ตนแบบและตําบลนํารอง สามารถบูรณาการแผนชุมชนเขากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ตําบล
นํารองภาคใต 48 ตําบล สามารถเชือ่ มโยงแผนเขากับแผนงานของอบต. จํานวน 44 ตําบล ไดรับ
สนับสนุนงบประมาณในการทํากิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทําแผนชุมชน เชน สวัสดิการชุมชน วิสาหกิจ
ชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จาก อบต. และจํานวน 22 ตําบลนอกจากนี้ยังมีการประสานการ
ทํางานรวมกันกับคณะทํางานแผนแมบทชุมชน อาทิเชน แกนนําแผนแมบทชุมชนสามารถทีจ่ ะเขารวม
ประชุมกับ อบต. โดยมีการกําหนดวาระการประชุมเรือ่ งความคืบหนาแผนแมบทชุมชนและการเชื่อมโยง
แผนเปนแผนงานของตําบล ในตําบลเปนประจําทุกเดือน ตัวอยาง ตําบลขอนหาด ตําบลเกาะขันธ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตําบลเขาคราม ตําบลตะโหมด จังหวัดพัทลุง สวนตําบลศรีสะเกษ จังหวัด
นาน ที่สามารถเชื่อมแผนชุมชนเขากับกลุมฮักนานอย ซึ่งเปนประชาคมที่รว มกันของคนทองถิ่นที่ลุก
ขึ้นมาแกไขปญหาของตนเอง
ทั้งเรื่องการดูแลตนน้ําลําธาร
การสรางเงินทุนของทองถิ่นที่มีการ
เชื่อมโยงเอากองทุนหมูบาน และกลุมการเงินมาเพื่อสนับสนุนการทํากิจกรรมของกลุมตางๆ การแกไข
ปญหาราคาผลผลิต
การสรางงานสรางอาชีพใหคนในทองถิ่น
และสามารถทํางานรวมมือกันกับ
หนวยงานทองถิ่น และหนวยงานราชาการในอําเภอ ทําใหเกิดพลังของทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม
5.การทําบันทึกความรวมมือ ( MOU) กับกรมการปกครองสวนทองถิ่นในการขยายผลใน
การนําแผนงาน กิจกรรมไปสูการปฏิบัติ และการตอยอดงบประมาณกับกรมสงเสริมสิ่งแวดลอมใน
การสนับสนุนพื้นที่ลุมน้ําปากพนังและลุมน้ําทะเลสาบสงขลา กรมการพัฒนาชุมชนความรวมมือในการ
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนนํารอง ต.เคร็ง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และกรมสงเสริม
การเกษตรตอยอดกับกิจกรรมตําบลรามแกว อําเภอหัวไทร ไดมีการทํางานรวมกันกับศูนยถายทอด
เทคโนโลยี สํานักงานเกษตรอําเภอ เพื่อรวมกันสงเสริมและการฟนฟูการใชพันธุขาวทองถิ่นในการผลิต
นอกจากนี้ยังมีการประสานงานกับสํานักงานสงเสริมสุขภาพ
( สสส.) และไดรับการสนับสนุน
งบประมาณในการจัดกิจกรรมงานมหกรรมแผนแมบทชุมชน จํานวน 600,000 บาท มื่อวันที่ 11-12
มีนาคม 2547
6.ผลจากการดําเนินงานแผนแมบทชุมชนโดยเครือขายแผนแมบทชุมชนพึง่ ตนเองได
นําเสนอในระดับนโยบายจนเปนที่ยอมรับ ศูนยอํานวยการและสนับสนุนการตอสูเพื่อเอาชนะความ
ยากจนแหงชาติ ไดตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนเพื่อแกไขปญหาความยากจนอยางยั่งยืน
และอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการจัดการความรูและขยายผลแผนชุมชน กไขปญหาความยากจน
123 ลานบาท ซึ่งไดวางเปาหมายการขยายผลแผนชุมชนในพื้นที่ 2,000 ตําบล โดยเนนการสูพื้นที่
ตําบลใกลเคียงตามภูมินิเวศน ขยายพื้นที่ใหครบทั้งอําเภอและขยายในระดับจังหวัด
7. สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงการเมืองภาคประชาชน การเลือกตั้ง อบต. ที่ชุมชน
เปนผูคัดเลือกผูนําที่มาจากแกนนําแผนแมบทชุมชน ผูนําเขามาเปนนักการเมืองทองถิ่นทําใหสามารถ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและการจัดการงบประมาณของอบต.
และแนวทางการพัฒนาขององคการโดยเนน
โครงการที่พัฒนาคุณภาพชีวติ เพิ่มมากขึ้น ในบางพื้นที่ไดมีการปรับเปลีย่ นกระบวนการเลือกตั้ง อบต.
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จากเดิมที่ใชระบบการแขงขันอยางเต็มตัว มาเปฯการปรึกษาหารือใหคนที่เหมาะสม มีฐานการพัฒนา
เขามาเปนสมาชิก อบต.
ขอจํากัดที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง
ขอจํากัดที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสรางพื้นที่ตนแบบและพื้นที่นํารองคือ ความแตกตางทางดาน
ฐานประสบการณของตําบลที่ถูกคัดเลือกมาเปนพื้นที่ตนแบบและพืน้ ที่นํารอง
มีความแตกตางกัน
เนื่องจากที่ผานมามีหลายหนวยงานที่เขาไปสงเสริมใหเกิดการจัดทําแผน เชน มูลนิธิหมูบาน สํานักงาน
กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม สภาพัฒนฯ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ซึ่งรูปแบบวิธีการก็
จะมีความแตกตางกัน ทําใหเกิดความเขาใจที่ไมตรงกันของกระบวนการทําแผนชีวติ ชุมชนพึ่งตนเอง ซึ่ง
หัวใจสําคัญอยูที่การนําขอมูลทองถิ่นมาเปนเครื่องมือที่ทําใหชุมชนใหสะทอนสภาพชีวิตความเปนอยู
และปญหาความตองการอันนําไปสูการกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของตนเอง โดยการพึ่งตนเอง
และประสานหนวยงานภายนอกเขารวมหนุนเสริม เมื่อมีความเขาใจที่ไมตรงกันทําใหหลายตําบลที่เนน
เรื่องงบประมาณที่ลงไปสนับสนุน
ทําตามงบประมาณเมื่อหมดงบประมาณก็ไมไดทํากิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง ปญหาสําคัญที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพเครือขายแผนแมบทุชมชนพึง่ ตนเองมีประเด็นที่ควร
พิจารณามีดังนี้
1. ฐานความคิดและความเขาใจของทีมงานที่ปฏิบตั ิการในพื้นที่ยังมีความเขาใจที่แตกตางกัน
เนื่องจากการจัดเวทีเพื่อสรางความเขาใจเปนการใชขอมูลที่ยังขาดความตอเนื่องและความ
ชัดเจนในเปาหมาย ขั้นตอนและกระบวนการในการทํางานรวมกันยังไมไดรับการตอกย้ํา
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจที่ตรงกัน จึงทําใหเกิดความแตกตางในการปฏิบตั ิในพื้นที่
จะสงผลใหเกิดการทําแผนแมบทชุมชนเพื่อตอบสนอง งบประมาณที่ลงไปหนุนเสริม
2. การสนับสนุนใหเกิดการขยายผลของแผนชุมชนพึ่งตนเองยังไมทํางานไดถึงฐานรากได
อยางทั่วถึง กลาวคือการจะมีการประสานกับแกนนําตําบลเปนหลัก เปนการจัดเวที การ
ประชุม เวทีสรางความเขาใจ เนนการจัดขบวนของพื้นที่ การสื่อสารระหวางแกนนํา
ระดับตําบลและชาวบาน ยังมีจุดออนที่ยังไมสามารถสื่อสารไดอยางทั่วถึง
จึงสงผล
กระทบคนในชุมชนที่เปนเจาของพื้นที่ยังไมเห็นความสําคัญ
3. การกําหนดแผนการสนับสนุนระดับตําบล ใชกรอบเดียวกันทั้งหมด มีความยืดหยุนนอย
ในแงของการปฏิบัติซึ่งพื้นที่แตละภาคมีความแตกตางกัน ทั้งทางดานฐานคิด และ
ประสบการณการจัดทําแผนชีวติ ชุมชนพึ่งตนเอง ตามแผนงานของเครือขายแผนแมบท
ชุมชน การกําหนดกิจกรรมที่เปนกรอบที่ทุกภาคตองปฏิบัตเิ หมือนกัน ทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางความคิดในทีมของแกนนําเรื่องของการนําเอาหลักการปฏิบัติมาเปนกรอบซึ่ง
บางครั้งทางแกนนําเครือขายที่เปนตัวแทนภาคเกิดความรูสึกวาไมสอดคลองกับการ
ปฏิบัตใิ นแตละภาค
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4. เนื่องจากการทํางานของคณะประสานงานเครือขายแผนแมบทชุมชนระดับชาติ มีวิธีการ
ทํางานแบบอาสาสมัคร ไมมีคาตอบแทนใหกับแกนนํา ในขณะที่การปฏิบัติงานของคณะ
ประสานทีต่ องติดตามงานในพื้นที่ และตองใหเวลากับการลงพืน้ ที่เพื่อติดตามงานแผน
แมบทชุมชนในแตละภาคซึง่ ใชเวลามาก มีผลกระทบตอการประกอบอาชีพ และรายได
ของแกนนําที่เขารวมเปนคณะทํางาน ทําใหรายไดของครอบครัวลดลง
5. จากประสบการณการบริหารจัดการของเครือขายแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง ที่ผานมาทํา
ใหคณะประสานงานเครือขายแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเองพบวาการจัดการยังมีขอที่เปน
ขอขัดของคือ ระเบียบขอตกลงเรื่องการเบิกจายงบประมาณทางดานคาบริหารจัดการยัง
ไมคอยชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงบอย เชน คาเดินทาง คาใชจายในการปฏิบัติงานใน
พื้นที่ รวมไปถึงการวางระบบการเบิกจายงบประมาณเพื่อการทํากิจกรรมที่คอนขางจะ
แข็งตัวทําใหเกิดปญหาการเบิกจายงบประมาณ ทําใหคณะทํางานสวนกลางตองลงพื้นที่
เพื่อไปจัดการแกไขปญหา โดยมีการโอนเงินงบประมาณลงพื้นที่โดยตรง ทําใหเกิดความ
ลาชา และเกิดความเขาใจที่ไมตรงกันของแกนนําที่อยูในพื้นที่
แตอยางไรก็ตาม การทํางานของเครือขายแผนแมบทชุมชน 4 ภาค ถือเปน
นวัตกรรมใหม ที่แกนนําชุมชนมาเปนผูบริหารจัดการการขับเคลื่อนงานในทุกดาน การคิดคนวิธีการ
ทํางาน การบริหารจัดการคน แผนงาน งบประมาณ ใหสามารถตอบสนองกระบวนการพัฒนาไดมาก
ที่สุดเมื่อดําเนินการไปแลวมีขอติดขัดก็มีกระบวนการหารือเพื่อคลี่คลายปญหารวมกัน
“ไมมีปญหา
ปญญาไมเกิด” หรือปญหามีไวใหแก เปนคําพูดที่ไดยินกันบอยในวงประชุมคณะประสานงานแผน
แมบท 4 ภาค ที่ทุกคนมีความเชื่อมั่นวาแผนชีวิตชุมชนเปนยุทธศาสตรสําคัญที่จะนําไปสูก ารพัฒนาที่
ยั่งยืนเพราะชุมชนฐานรากมีความเขมแข็ง

บทเรียนการขับเคลื่อนแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง
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