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รายงานสถานะผลการดาเนิ นโครงการและการวิเคราะห์เปรียบเทียบเป้ าหมายผลลัพธ์
(ไตรมาส 4 วันที่ 31 สิ งหาคม 2564)
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( องค์การมหาชน ) สานักงานภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
รายชื่อผู้ประสานงาน นางสาวเฉลิ มศรี ระดากูล เบอร์โทรศัพท์ 085-0363314

1.

ความเป็ นมาของโครงการ

“ขบวนองค์กรชุมชน” นับเป็ นกลไกทีม่ คี วามสาคัญเป็ นอย่างยิง่ เป็ นรากฐานสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลง
ชุมชนท้องถิน่ และสังคม ตลอดระยะเวลา 20 ปี ทผี่ ่านมา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้ม ี
การร่วมกับ “ขบวนองค์กรชุมชน” ทัง้ ที่เป็ นผู้นาจากภาคส่วนต่างๆ ผู้นาชุมชนอาวุโส ผู้แทนภาคประชาสังคม
นักวิชาการ และเจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการสนับสนุนและ ขับเคลื่อนงาน
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ผ่านประเด็นงานพัฒนาต่างๆ เช่น สภาองค์กรชุมชน เศรษฐกิจและ
ทุนชุมชน สวัสดิการชุมชน ทีอ่ ยู่อาศัย การแก้ไขปั ญหาทีด่ นิ ทากิน เป็ นต้น โดยขบวนองค์กรชุมชนได้ออกแบบ
วิธีการทางานที่สอดคล้องกับบริบทพื้น ที่ด้วยตนเอง รวมถึง การพัฒนาความร่วมมือกับภาคีหน่ วยงาน เช่น
สสส. กรมการพัฒนาชุมชน อปท. องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) สถาบันการศึกษา เป็ นต้น ในการออกแบบ
การพัฒนาผูน้ าด้านต่างๆ เพื่อให้ขบวนองค์กรชุมชนได้มผี นู้ าการพัฒนาในทุกระดับ
โดยเฉพาะ ในปี 2564 ขบวนองค์กรชุมชนภาคอีสานได้ก่อรูปองค์กรภาคประชาชนขึน้ ในรูปแบบของ
“คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพคน และเครือข่ายองค์กรชุมชนภาคอีสาน (พชส.) “ผูน้ ายุทธศาสตร์หรือผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลง” ที่จะเป็ นกลไกสาคัญในการ สร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนท้องถิ่น ปั จจุบนั ทิศทางการพัฒนา
ประเทศและนโยบายของรัฐใหม่ๆ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป้ าหมาย การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น (SDGs) เป็ นต้น ได้
เดิน หน้ าไปอย่างรวดเร็ว ดัง นัน้ “ผู้น ายุทธศาสตร์ หรือผู้น าการเปลี่ยนแปลง” จึง จ าเป็ น ต้ องรู้เท่ าทัน การ
เปลีย่ นแปลง เพื่อนาไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิน่ ให้มคี วามเข้มแข็ง
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีภารกิจในการส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน
และเครือข่ายองค์กรชุมชน และเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรชุมชนในทุกระดับ โดยชุมชนเป็ นแกนหลักในการ
ดาเนินงานและพัฒนาสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ดังนัน้ การพัฒนาศักยภาพคน และเครือข่ายองค์กรชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการที่มธี รรมาภิบาลเป็ นที่ยอมรับของสังคม
และพึ่งตนเองได้ จึงเป็ นเป้ าหมายสาคัญที่ต้องการให้ผู้น าชุมชนและขบวนชุมชนภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อ
สามารถจัดการตนเอง เกิดการผนึกพลังทุกภาคส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการมีส่วนร่วมและเป็ น
เจ้าของ “สานึกความเป็ นชุมชนในการจัดการตนเอง”ได้ จึงมีแนวทางในการสนับสนุนศักยภาพผู้นาชุมชนและ
องค์กรชุมชน มุ่งสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนท้องถิน่

2.

วัตถุประสงค์ของโครงการ
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2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของแกนนาเครือข่ายองค์กรชุมชนให้มศี กั ยภาพในการบริหารจัดการองค์กร ที่
เป็ นธรรมาภิบาลและสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชนในระดับพืน้ ที่ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่ วมและมีบ ทบาทในการขับ เคลื่อนงานของขบวน
องค์กรชุมชนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
2.3 เพื่อพัฒนาและยกระดับสถานภาพขององค์กรชุมชน การพัฒนาระบบข้อมูล และฐานข้อมูลให้เป็ น
ระบบ ทัน สมัย เป็ น ปั จ จุ บ ัน พร้อมในการใช้งานให้มมี าตรฐานและเป็ นที่ยอมรับของทุ ก ภาคส่ วน สามารถ
ขับเคลื่อนงานได้อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ
2.4 เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงแกนนาเครือข่ายองค์กร เครือข่าย ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ
เพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
2.5 เพื่อการเชิดชูบุคลากร แกนนา นักพัฒนา ผู้ทรงคุณค่า ให้ดารงอยู่อย่างมีคุณค่าและมีศกั ดิ ์ศรีใน
สังคม

ผลการดาเนิ นงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพือ่ พัฒนาศักยภาพของแกนนาเครือข่ายองค์กรชุมชนให้มีศกั ยภาพในการบริ หารจัดการองค์กร
ทีเ่ ป็ นธรรมาภิ บาลและสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชนในระดับพื้นที ่ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ผลการดาเนิ นงาน : บรรลุตามวัตถุประสงค์
ผลจากการประเมิน สารวจความคิดเห็น โดยใช้ก ระบวนกการ PDCA หลัง เข้ารับ การอบรมพัฒนา
ศักยภาพด้านปัญหา อุปสรรค ความต้องการและข้อเสนอแนะหลักธรรมาภิบาลพัฒนาองค์กรชุมชน ของผู้เข้า
อบรมพัฒนาศักยภาพในระยะทีผ่ ่านมาได้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของแกนนาที่เข้าร่วมโครงการ
1) หลักคุณธรรม
P (Plan) ด้านการวางแผน แกนนาได้สะท้อนว่า ควรจัดเวทีพูดคุย ประชุมประชาคมหมู่บา้ น ,
ให้มกี ารทาแผนไว้แต่มกี ารตอบสนองน้อย ,ให้มคี วามเมตตา ช่วยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน,
ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม ,ทีผ่ ่านมาชุมชนขาดการวางแผนทีช่ ดั เจน ขาดความสามัคคีในชุมชน
,ประชาชนไม่ค่อยมาประชุม (ไม่ค่อยสนผูน้ า) อนาคตจะนาหลักธรรมมาภิบาลการวางแผน
D (DO) ด้านการปฏิ บตั ิ แกนนาได้สะท้อนว่า ในชุมชนควรมีการร่วมกันนาเสนอแนวคิด ให้
คนในชุมชนมีการปฏิบตั ติ ามแผนแต่ทาง อปท. มีน้อ ย ,ปฏิบตั ิตามข้อตกลงด้วยความหวังดี ,
ความโปร่งใส ,ชุมชนต้องการแกนนาและหน่ วยงานหลักสนับสนุ น , แกนนาที่มุ่งมันในการ
่
ทางาน
C (Check) ด้านการตรวจสอบ แกนนาสะท้อนว่า ชุมชนต้องสามารถตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผลได้ในการทาโครงการต่างๆในชุมชนได้ ,การตรวจสอบความถูก ต้องเรียบร้อยยัง
ขาดผูต้ รวจสอบอย่างต่อเนื่อง
A (Action) ด้ านการดาเนิ น/การปรับ ปรุง แก้ ไ ข แกนน าได้ ส ะท้ อ นว่ า อปท.ควรใช้ก าร
สนับสนุนหรือความสนใจมากขึ้น ,แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาข้อบกพร่องมาแก้ไข มีการแต่งตัง้
กรรมการดาเนินงาน มีการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
2) หลักนิ ติธรรม
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P (Plan) ด้านการวางแผน แกนนาได้สะท้อนว่า การบริหารองค์กรชุมชนต้องอาศัยระเบียบ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง นาความคิดความสามารถในชุมชนมาตกผลึก
D (DO) ด้านการปฏิ บตั ิ ความคิดเห็นด้านปั ญ หา อุปสรรค ความต้องการและข้อเสนอแนะ
หลักธรรมาภิบาลพัฒนาองค์กรชุมชน
C (Check) ด้านการตรวจสอบ ตรวจสอบตามแผนงานที่กาหนด จัดทาบัญชีรายรับ -จ่าย ให้
คนในชุมชนตรวจร่วมกันในชุมชนคือมีเวทีตรวจสอบ
A (Action) ด้ า นการด าเนิ น/การปรับ ปรุ ง แก้ ไ ข เสนอแนะสรุ ป ผลการปฏิ บ ั ติ ง าน
ประสานงานภายในระหว่างบุคลากรในชุมชน มีคณะกรรมการรับผิดชอบดาเนินงาน ให้คนใน
ชุมชนเอาความเก่งมาทา(หรือประชุม)
3) หลักความโปร่งใส
P (Plan) ด้านการวางแผน มีเอกสารอ้ างอิง สามารถตรวจสอบได้ร ะดมแนวคิด เห็ น จาก
สมาชิก ประชุมชุมชนให้มาเสนอความต้องการอยากให้มปี ระชาชนในพืน้ ทีม่ สี ่วนร่วม
D (DO) ด้านการปฏิ บตั ิ
ปฏิบ ัติตามระเบียบข้อบัง คับ ข้อก าหนดต่ าง ๆ แบ่ ง หน้ าที่
รับผิดชอบและปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับโครงการ
C (Check) ด้านการตรวจสอบ การตรวจสอภายในอย่างสม่าเสมอ จัดทาบัญชีรายรับ-จ่าย
ให้จดั ตัง้ กรรมการชุดตรวจสอบโดยเลือกมาจากชุมชน
A (Action) ด้ า นการด าเนิ น/การปรับ ปรุ ง แก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาต่ อ ยอดงานเดิ ม มี
คณะกรรมการรับผิดชอบในการดาเนินงาน
4) หลักความมีส่วนร่วม
P (Plan) ด้านการวางแผน จัดเวทีพูดคุย ประชุมประชาคมหมู่บา้ น มีการทาแผนไว้แต่มกี าร
ตอบสนองน้อย ให้มคี วามเมตตา ช่วยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม ที่
ผ่านมาชุม ชนขาดการวางแผนที่ช ัด เจน ขาดความสามัค คีใ นชุ ม ชน ประชาชนไม่ ค่ อยมา
ประชุ ม (ไม่ ค่ อ ยสนผู้น า) ขาดการน าใช้ ธ รรมมาภิ บ าลการวางแผน รับ ฟั ง ความคิด เห็น
ข้อเสนอแนะร่วมกันวางแผน มติทปี่ ระชุมในการนาเสนอข้อมูล ให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมนัน้ ๆ อยากให้เห็นความสามัคคีในชุมชน ให้หลายๆภาคส่วนเข้ามารับบทบาทและมี
ส่วนร่วมประชาชน ผูน้ า อปท. อื่น ๆ
D (DO) ด้านการปฏิ บตั ิ เสนอแนะปั ญหาและแนวทางการแก้ปัญหา ด้วยการประชุม ประชาคม
ปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้ สมาชิกในกลุ่มแบ่งหน้าที่รบั ผิดชอบ ทางานเป็ นทีมให้ทุกกลุ่มมีส่วน
ร่วมและมีการลงมติความคิดเห็นชอบมีทุกกลุ่ม
C (Check) ด้านการตรวจสอบ วางตัวถู ก ต้ องในการอยู่ร่ วมกัน แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการ มี
คณะกรรมการตรวจสอบข้ อมู ล จัด ทาบัญ ชี เอกสารให้ต รวจสอบ มีก ารแจกแจงแจ้ง การ
ดาเนินงานความคืบหน้า
A (Action) ด้ านการดาเนิ น/การปรับ ปรุง แก้ ไ ข ติ ด ตาม ประเมิน ผลและติ ด ตามผลน า
ข้อบกพร่องมาแก้ไขปรับปรุง
5) หลักความรับผิดชอบ
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P (Plan) ด้านการวางแผน กาหนดผูร้ บั ผิดชอบให้ชดั เจน รับผิดชอบตามแผนอย่างเคร่งครัด
แบ่งงานแบ่งหน้าทีใ่ ห้เหมาะสมกับคนและเหมาะสมกับงาน
D (DO) ด้านการปฏิ บตั ิ ติดตามผลการปฏิบตั งิ าน ปฏิบตั ติ ามแผนทีว่ างไว้ แบ่งการปฏิบตั ใิ ห้
เหมาะสมกับคนและความถนัด
C (Check) ด้านการตรวจสอบ มีคณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบโดยองค์กรภาคีเครือข่าย
ตรวจสอบได้ มีระบบทีแ่ ม่นยา มีขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั เคารพกติกาของคนมีส่วนร่วมในหน้าที่
A (Action) ด้านการดาเนิ น/การปรับปรุงแก้ไข แก้ไขข้อมูลบกพร่อง แก้ไขตามสถานการณ์
มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาและไม่ท้งิ งาน
6) หลักความคุ้มค่า
P (Plan) ด้านการวางแผน มีการคุ้มค่าทัง้ เวลาและงบประมาณให้เหมาะสม ปฏิบตั ิตามแผน
อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความคุม้ ค่า เล็งเห็นถึงผลตอบแทนและสิง่ ทีไ่ ด้รบั
D (DO) ด้านการปฏิ บตั ิ ปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิอย่างจริงจัง ในการวางแผนงานต้องนามาใช้
และปฏิบตั ไิ ด้จริงและไม่ซ้าซ้อน
C (Check) ด้านการตรวจสอบ แต่ ง ตัง้ ผู้ตรวจสอบ ตรวจสอบได้จ ากทุ ก ภาคส่ วนสามารถ
ตรวจสอบมีความแม่นยาและข้อมูลทีเ่ ป็ นจริง
A (Action) ด้ านการดาเนิ น/การปรับ ปรุง แก้ ไ ข น าข้อบกพร่ องมาแก้ ไ ขปรับ ปรุ ง ในการ
ดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานทีว่ างไว้และไม่เกิดการแก้ไข
จากผลการสารวจข้อมูลความคิดเห็นของแกนนาที่ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพในระยะที่ผ่านมาได้
สะท้อนให้เห็นถึงความรูค้ วามเข้าใจ และการนาใช้ในหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรชุมชนของแกนนา
2.2 เพือ่ กระตุ้นส่งเสริ มให้ คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการขับเคลือ่ นงานของขบวน
องค์กรชุมชนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลการดาเนิ นงาน : บรรลุตามวัตถุประสงค์
จากการพัฒนาศักยภาพในระยะที่ผ่านมาพบว่าเกิดแกนนาคนรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมเรียนรู้ และโครงการ
สามารถสร้างคนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนงานขบวนองค์กรชุมชนในระดับตาบลภาคอีสาน ที่
กระจายครอบคลุมไปยังกลุ่มต่างๆ ที่ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจาก พอช. กระบวนการพัฒนาศักยภาพ
ดาเนินการมาตัง้ แต่เดือนการจัดเวทีการพัฒนาศักยภาพแกนนาระดับตาบล ตาบลละ 15 คน ตามหลักสูตรการ
พัฒนาศักยภาพบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการองค์กรกลุ่มและองค์กรเครือข่าย ภาค
ประชาชน โดยเริ ม่ การจัดเวทีการพัฒนาเวที แรกเมือ่ เดือนกุมถาพันธ์ 2564 ถึงเดือนสิ งหาคม 2564 ซึ ง่
เป็ นไปตามแผนงาน มี ผ้นู าที ผ่ ่านการพัฒนาศักยภาพฯ มี ความเข้ าใจและมี ส่ว นร่วมในการเรียนรู้
ร่วมกัน สู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาล โดย มีการจัดเวที ไปแล้ว
จานวน 100 รุ่น 488 ตาบล 7,320 คน วิ ทยากรรวม 118 คน จาแนกตามเพศ วัย การศึกษา บทบาทหน้าที่
อาชีพ และกลุ่มต่างๆ ได้ดงั นี้
1) เพศ ของผู้เข้ารับการพัฒนาศัก ยภาพ พบว่า 59.5 % เป็ นแกนนาชุมชนเพศชาย 30.5 % เป็ น
แกนนาสตรี และ 10 % เป็ นเยาวชนคนรุ่นใหม่

5

2) ระดับการศึกษาของผู้เข้าอบรม พบว่า 38.5 % มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา 32.8 % มี
ระดับ การศึก ษามัธ ยมปลาย 18.9 % มีร ะดับ การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น 5.5 % มีร ะดับ
การศึกษาปริญญาตรี และ 3.8 % มีระดับการศึกษาอาชีวะศึกษา
3) การประกอบอาชีพ พบว่า 86.8 % เกษตรกร 8.0 % ราชการ 2.7 % ค้าขาย 1.4 % รับจ้าง 0.9 %
อิสระ 0.9 % ธุรกิจส่วนตัว แลละ 0.5 % ไม่ระบุอาชีพ
4) บทบาทสาคัญในขบวนองค์กรชุมชน พบว่า 38.5 % เป็ นกรรมการกลุ่มองค์กรชุมชนในพืน้ ทีต่ าบล
28.9 % เป็ น กรรมการสภาองค์กรชุมชน 11.7 % เป็ น ผู้น ากลุ่ ม องค์กรระดับชุ มชน 8.5 % เป็ น
กรรมการกลุ่มองค์กรชุมชน 7.5 % เป็ นสมาชิกสภาองค์กรชุมชนระดับตาบล 3.0% เป็ นผู้ผู้แทน
และเป้ นนประสานงานในระดับกลุ่มองค์กรชุมชน และ 1.9 % เป้ นประธานกลุ่มองค์กรเกี่ยวกับ
การเงินในระดับชุมชน
5) ตาแหน่ ง ในองค์ก ร พบว่า 55.1 % ผู้น าระดับ ประธานกรรมการ 18.6% ผู้น าระดับ กรรมการ
สมาชิกกลุ่มองค์กรชุมชน 8.3 % ผูน้ าทีเ่ คยมีตาแหน่งในภาคราชการมาก่อน 4.6 % ผูน้ าระดับ
ประธานเครือข่ายและ13.4 % ไม่ระบุตาแหน่ง
6) การได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ปี 2563 พบว่า 52.3
% บ้านพอเพียง 24.9 % ตาบลแผน 24.7 % ตาบลสภาองค์กรชุมชนเข้มแข็ง 21.9 % ตาบล
พัฒนาคุณภาพชีวติ 11.9 % ตาบลสวัสดิการชุมชน 6.1 % ตาบลเศรษฐกิจ และ 0.9 % บ้าน
มันคง
่
**หมายเหตุ มีบ างพื้น ทีต่ าบลทีไ่ ด้ร ับ การสนั บ สนุ น ซ้ ากัน สองกิจ กรรมขึ้นไป เช่ น บ้านพอเพียงจะ
กระจายอยู่ในกิจกรรมอืน่ ๆทาให้กลุ่มเป้ าหมายทีเ่ ข้ารับการพัฒนาศักยภาพเป็ นกลุ่มทีไ่ ด้รบั การสนับสนุ นบ้าน
พอเพียงมากถึง 52.3 %
2.3 เพือ่ พัฒนาและยกระดับสถานภาพขององค์กรชุมชน การพัฒนาระบบข้อมูล และฐานข้อมูลให้ เป็ น
ระบบ ทัน สมัย เป็ นปั จจุบ นั พร้อ มในการใช้ ง านให้ มี ม าตรฐานและเป็ นที ย่ อมรับของทุกภาคส่วน
สามารถขับเคลือ่ นงานได้อย่างมีเอกภาพและประสิ ทธิ ภาพ
ผลการดาเนิ นงาน : ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
ผลลัพธ์การจัดการพัฒนาการจัดเวทีไปแล้ว จานวน 100 รุ่น 488 ตาบล 7,320 คน วิทยากรรวม 118
คน การดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ยงั ไม่บรรลุผล โดยได้ดาเนินการบันทึกข้อมูล 2 ส่วนคือ 1)ด้านการบันทึก
ข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล Google from ซึ่งเป็ นข้อมูลเบื้องต้นก่อนการนาไปบันทึกในระบบโปรแกรม พอช.
2)การบันทึกข้อมูลผูท้ เี่ ข้ารับการพัฒนาศักยภาพแล้ว เข้าในระบบโปรแกรมของ พอช.
ผู้ได้รบั การพัฒนาศักยภาพ และฐานข้อมูลแผนตาบลที่เป็ นผลลัพธ์จากกระบวนการ AIC ดังปรากฎ
ตามตารางด้านล่าง ทีม่ ผี ผู้ ่านการพัฒนาศักยภาพไปแล้วทัง้ สิน้ จานวน 7,320 คน แต่ปรากฏในระบบฐานข้อมูล
เพียง ร้อยละ 80 เนื่องจากการการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล Google from ซึ่งเป็ นข้อมูลเบื้องต้นก่อน
การนาไปบันทึกในระบบโปรแกรม พอช. ไม่ครบถ้วน ทาให้ไม่สามารถนาข้อมูลไปบันทึกต่อในระบบโปรแกรม
ของพอช.ได้ อย่างไรก็ดี ทางโครงการไม่ได้ละเลยทีจ่ ะติดตามการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของคณะทางานแต่ละ
กลุ่มจังหวัดต่อไป
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ตารางแสดงผลการจัดเวทีอบรมพัฒนาศักยภาพคนและเครือข่ายองค์กรชุมชนภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
(ข้อมูล ณ 24 สิ งหาคม 2564)
ลาดับ
ที่

1
2
3
4
รวม
5
6
7
8
รวม
9
10
11
12
รวม
13
14
15
16
รวม
17
18
19

20
รวม

กลุ่มจังหวัด

จังหวัด

เลย
สบายดี
อุดรธานี
วัฒนธรรมลุ่ม
หนองบัวลาภู
น้าโขง
หนองคาย

บึงสนุก

บึงกาฬ
นครพนม
มุกดาหาร
สกลนคร

ขอนแก่น
ร้อ ยแก่ น สาร มหาสารคาม
สินธุ์
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ยโสธร
เจริญราชธานี อานาจเจริญ
ศรีโสธร
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
น ค ร ชั ย สุรนิ ทร์
บุรนิ ทร์
บุรรี มั ย์
(ยังไม่เริม่
นครราชสีมา
ดาเนินการ
เนื่องจาก
ภาวะ
COVID)
ชัยภูม ิ

จานวนรุ่น
ที่อบรม
เสร็จแล้ว

จานวนตาบลที่จดั
เสร็จแล้ว

จานวนคนที่ ผ่านการ
อบรม

6
2
6
6
20
8
8
8
8
32
8
5
5
6
24
5
9
0
9
23
1
0
0

34
9
29
29
101
44
44
44
44
176
26
22
25
23
96
23
44
0
44
111
4
0
0

510
135
435
435
1,515
660
660
660
660
2,640
390
330
375
345
1,515
345
660
0
660
1,665
60
0
0

0
1

0
4

0
60
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รวมทัง้ หมด

100 รุ่น

488 ตาบล

7,320 คน

2.4 เพือ่ ให้เกิ ดการเชือ่ มโยงแกนนาเครือข่ายองค์กร เครือข่าย ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาควิ ชาการ
เพือ่ การพัฒนาอย่างยั ่งยืน
ผลการดาเนิ นงาน : บรรลุตามวัตถุประสงค์
โครงการได้เชื่อมโยงเครือข่ายและแกนนาขบวนองค์กรชุมชนจากหลายภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนโครงการ และได้ก่อเกิดกลไกขบวนองค์กรชุมชนขึ้น 5 กลไกหลักและ 5 กลไกย่อยพื้นที่กลุ่ ม
จังหวัด มีทรัพยากรแกนนา จานวน 117 คน ลักษณะกลทีเ่ กิดดขึน้ ประกอบด้วย
1. กลไกคณะกรรมการโครงการ จานวน 19 คน โดยมาจากหลายหลายภาคส่วนตัง้ แต่ ผู้แทนขบวน
องค์กรชุมชนภาค นักวิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคราชการ และ ผู้แทนอนุ กรรมการภาค ผู้แทน
พอช.ภาค(เอกสารคาสังแต่
่ ตงั ้ แนบท้าย)
2. เกิดกลไกคณะปฏิบตั กิ ารกลุ่มจังหวัด 5 กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย
2.1.1 คณะทางานพัฒนาศักยภาพกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ รับผิดชอบพืน้ ที่เป้ าหมาย
จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์
2.1.2 คณะทางานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสบายดีวฒ
ั นธรรมลุ่มน้ าโขง รับผิดชอบพื้นที่
เป้ าหมาย จังหวัดเลย หนองบัวลาภู อุดรธานี และหนองคาย
2.1.3 คณะทางานพัฒนาศักยภาพกลุ่มบึงสนุก รับผิดชอบพืน้ ทีเ่ ป้ าหมายจังหวัด บึง
กาฬ นครพนม สกลนคร และมุกดาหาร
2.1.4 คณะท างานพัฒ นาศัก ยภาพกลุ่ ม เจริญ ราชธานี ศ รีโ สธร รับ ผิด ชอบพื้น ที่
เป้ าหมายจังหวัดอานาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และยโสธร
2.1.5 คณะทางานพัฒนาศัก ยภาพกลุ่มนครชัยบุ ริน ทร์ รับผิดชอบพื้นที่เป้ า หมาย
จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูม ิ บุรรี มั ย์ และสุรนิ ทร์
โดยคณะปฏิบตั ิการระดับกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย 1)นักวิชาการ หรือสถาบันการศึกษาใน
ท้องถิน่ 2)เจ้าหน้าทีพ่ อช. 3) ผูแ้ ทนกระบวนองค์กรชุมชนจังหวัด 4)ผูแ้ ทนเลขานุการกลุ่มจังหวัด 5)ผูแ้ ทนภาค
ประชาสังคม โดยทีมปฏิบตั ิการ 5 กลุ่มจังหวัด มีบทบาทและภารกิจ ได้แก่ (1)ออกแบบในทีมงาน การบริหาร
จัดการทัง้ ระบบ-กระบวนการ-แผนงาน-การจัดการงบประมาณ (2)เตรียมกลุ่มเป้ าหมาย (คน) ตาบลเป้ าหมาย
(พื้นที่) ตัวชี้วดั ฯ(3)จัดเก็บข้อมูล ทะเบียนผู้เข้าอบรม (ก่อนอบรม/ผ่านการอบรม/หลังอบรม ให้ตรงกัน) (4)
ออกแบบหลัก สูตร โดยเนื้อหาต้องสอดคล้ องกับ ข้ อตกลงกับ สภาพัฒน์ ฯ และเนื้ อหากลางที่ส อดคล้ อ งกับ
ยุทธศาสตร์ภาค (นาเสนอในคณะกรรมการร่วมกันปรับปรุง เติมเต็ม) (5)จัดการอบรมตามปฏิทินงาน ตลอด
แผนงาน (6) ร่ วมกับ กลุ่ ม เป้ าหมายจัด ท าแผนจัง หวัด และแผนกลุ่ ม จัง หวัด (7)มอบใบประกาศ และสรุ ป
ประเมินผลการดาเนินงานของทีม สรุปบทเรียนการพัฒนาศักยภาพแกนนาชุมชนในระดับกลุ่มจังหวัด (8)การ
ติดตามประเมินผลภายใน ทัง้ นี้ จะมีกองเลขาฯ ทีมปฏิบตั กิ ารกลุ่มจังหวัด มีภารกิจในการดาเนินงาน ประสาน/
นั ด หมายกลุ่ ม เป้ าหมาย /อานวยการในคณะทางาน ประสานสถานที่ ประสานวิทยากร จัด เตรียมเอกสาร
ประกอบการอบรม จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ จัดการการเงิน บัญชี
3. เกิดกลไกคณะทางานติดตามประเมินผลการด าเนิน งานภายนอก โดยโครงการได้ประสาน
เชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาได้แ ก่ม หาวิท ยาลัยราชภัทรนครราชสีมาทาหน้าที่ในการติด ตามประเมินผล
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ภายนอกโดยใช้กระบวนการ PDCA (Plan-Do-Check-Ac) มีทมี ประเมินภายนอกเข้าร่วมเวททีพฒ
ั นาศักยภาพ
ในแต่ละกลุ่มจังหวัดทีจ่ ะดาเนินการในช่วงต้นเดือนนี้ และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้คณะทางานกลุ่มจังหวัดจัด
หหานั ก วิ ช ากการในกลุ่ ม จัง หวัด เข้า ร่ ว มเป็ น ที่ ม งานประเมิน ภายนอกด้ ว ยทัง้ นี้ ก ารประเมิน ผลลโดยใช้
กระบวนการ PDCA (Plan-Do-Check-Ac) ถือว่ าเป็ น เรื่อองใหม่ที่คณะทางานต้ องเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยจะ
ประเมินเป็ น 4 กระบวนการดังนี้ 1)ประเมินการวางแผนงาน และ กาหนดวิธีการ (Planning) สิง่ ที่ต้องทาโดย
เรียงตามลาดับความสาคัญ รายละเอียดขัน้ ตอน ปั จจัยต่างๆทีต่ ้องใช้ ระยะเวลาเริม่ -สิน้ สุด บุคคลหรือทีมงานที่
เกี่ยวข้องในแต่ละขัน้ ตอน และที่สาคัญที่สุดคือ ตัวชี้วดั ผล (KPI) เนื่องจากแผนงานหมายถึง เราจะเดินทางไป
สถานที่นัน้ ด้วยวิธีไหน ไปถึงเมื่อไหร่ ดังนัน้ ตัวชี้วดั จึงเป็ นตัวที่จะคอยบอกว่าวิธีการที่เราเลือกใช้นัน้ ถูกต้อง
หรือไม่ เร็ว-ช้าอย่างไร ทรัพยากรทีใ่ ช้ไปเป็ นไปตามแผนหรือเกินกว่าทีก่ าหนดไว้ เพื่อทีจ่ ะได้ปรับแผนหรือวิธี
ได้อย่างทันท่วงที 2)ระเมินการลงมือปฏิบตั ิ (Do) ขัน้ ตอนนี้คือการลงมือปฏิบตั ิตามแผนงานและวิธีการที่เรา
กาหนดไว้อย่างมีวินัย ทักษะการบริหารต่างๆในระยะการลงมือปฏิบตั ิน้ี เช่น การบริหารเวลาให้ได้ตามแผน
การประชุมเพื่อตรวจสอบความคืบหน้า การมอบหมายงานเพื่อแบ่งเบาภาระ เป็ นต้น ในเรื่องที่นอกเหนือจาก
การทางาน ไม่ว่าจะเป็ นการพัฒนาตัวเอง หรือการบริหารการเงิน ส่วนบุคคล 3) ประเมินและการตรวจสอบ
(Check) หลังจากเราเริ่มลงมือปฏิบตั ิไปได้สกั ระยะ ต้องเริ่มทาการตรวจสอบความคืบหน้ าของสิง่ ทได้ล งมือ
ปฏิบตั ไิ ปนัน้ ว่าเป็ นไปตามแผนงานหรือไม่ ตรวจสอบได้ผลลัพธ์ตามตัวชี้วดั ทีเ่ ราตัง้ ไว้หรือดีกว่าแสดงว่าวิธีก าร
ทีเ่ ราเลือกใช้นนั ้ ยังคงถูกต้อง แต่ถ้าตรวจสอบออกมาแล้วผลปรากฏว่าต่ากว่าตัวชี้วดั ทีต่ งั ้ ถือเป็ นสัญญาณเตือน
ว่ามีความผิดปกติบางอย่างเกี่ยวกับแผนงานหรือวิธีการที่เรากาหนดไว้ในตอนแรกคณะทางานจะได้ปรับปรุง
แก้ไขได้ทนั ท่วงที 4) การประเมินเพื่อการปรับปรุง (Act / Action) คือการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนวิธีการหรือ
ทรัพยากรบางอย่างเพื่อทาให้ผลลัพธ์กลับมาอยู่ในแผนงานหรือเส้นทางสู่เป้ าหมายตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
ในครัง้ แรก ซึ่งกระบวนการปรับปรุงเริม่ จากการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทาให้ผลลัพธ์ไม่เป็ นไปตามที่เราวางแผน
หรือก าหนดไว้ ว่าเกิด จากองค์ประกอบหรือปั จ จัยภายใน ภายนอกใดบ้าง เพื่อมาก าหนดมาตรการแก้ไข
ปรับปรุงต่อไป
4. เกิดกลไกคณะทางานด้านการสื่อสารสาธารณะ ได้มกี ารปรับแผนงานเป็ นการอบรมทาง On
Lineโดยเนื้อหาประกอบด้วย การจัดทาวีดโี อ การตัดต่อคริปผลงานการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารจัดการความรู้
ภาคอีสาน ปี 2564 ตามแผนงานโครงการพัฒนาศักยภาพคนและเครือข่ายองค์กรชุมชน การสื่อสารจัดการ
ความรูแ้ ละติดตามประเมินเสริมพลัง ปี 2564 ได้กาหนดแผนงานพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารจัดการความรู้ภ าค
อีสาน ในการผลิต งานเขียน คลิปวีดโี อ โปสเตอร์ PHOTO STORY จานวน 60 คน และให้เกิดปฏิบตั กิ ารผลิต
สื่อ จังหวัดละ 2 ชิ้นงาน รวมจานวน 40 ชิ้นงาน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรูร้ ่วมกันของเครือข่ายนักจัดการ
ความรู้และนักสื่อสารชุมชนภาคอีสาน นาไปสู่การจัดการความรู้ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ รูปธรรม บทเรียน
ความสาเร็จขององค์กรชุมชนสู่สาธารณะ และเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการสื่อสารจัดการความรู้ ให้กบั
แกนนาองค์กรชุมชนคนรุ่นใหม่ และกลไกการเชื่อมโยงเครือข่ายนักสื่อสารจัดการความรูภ้ าคอีสาน
5.
เกิ ด กลไกคณะท างานอ านวยการ โดยมี ท างคณะท างานอ านวยการ : จ านวน 3 คน
ประกอบด้วย 1) ผู้จดั การโครงการ 2) งานการเงินและบัญชี 3) งานข้ อมูลและเลขานุ การ ทาหน้าที่และความ
รับผิดชอบ งานบริหารจัดการทัง้ ระบบ /จัดทา TOR และ MOU ให้กบั คณะทางานแต่ละทีม ร่วมกับ คณะทางาน
ในแต่ละทีม ออกแบบ การบริหารจัดการทัง้ ระบบ (-กระบวนการ-แผนงาน-การจัด การงบประมาณ เตรียม
กลุ่มเป้ าหมาย (คน)-ตาบลเป้ าหมาย(พื้นที่) -ตัวชี้วดั )เชื่อมโยงยุทธศาสตร์และแผน ติดตามประเมินผล การ
ดาเนินงานของแต่ละทีม ประสานงานสานักแผน พอช.ส่วนกลาง และ สภาพัฒน์ ภาค จัดทาเวทีประมวลผล
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วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปิ ดแผนงานปี ประมวลผล รายงานผล ต่อพอช.และสภาพัฒน์ อานวยการในการจัดทา
ระบบการเงิน บัญชี และการเบิกจ่า ย จัดทาฐานข้อมูลผู้นาฯ จัดทาใบงานต่างๆ ให้ครอบคลุม : ทะเบียนผู้เข้า
อบรม (ก่อนอบรม/ผ่านการอบรม/หลังอบรม ให้ตรงกัน ฯ) จัดทาชุดความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้นาในแต่ละ
ประเด็น จัดทาสื่อสาธารณะ จัดทาใบประกาศ /งานทะเบียน/งานทาเนี ยบ/งานวิช าการ/งานสื่อ/งานสื่อ สาร
ภายใน-ภายนอก/และนาสรุปประเมินผลของแต่ละทีมมาจัดทารายงานความก้าวหน้า อบรมพัฒนาศักยภาพ
แกนนาจัดทาสื่อ รวบรวมหลักสูตรของแต่ละทีมงาน : จัดทาเป็ นคู่มอื การพัฒนาศักยภาพภาคอีสาน และงาน
อื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
2.5 เพือ่ การเชิ ดชูบุคลากร แกนนา นักพัฒนา ผู้ทรงคุณค่า ให้ดารงอยู่อย่างมีคุณค่าและมีศกั ดิ ศ์ รี ใน
สังคม
ผลการดาเนิ นงาน : บรรลุตามวัตถุประสงค์
โครงการได้มกี ระบวนการเชิดชูแกนนา ตัง้ แต่ระดับผูเ้ ข้าร่วม จนถึงระดับและคณะทางานในกลไกต่างๆ
ดังนี้ ระดับกลไกและคณะทางาน ได้จดั ทาประวัติวิท ยากรและกลไกต่างๆ ทัง้ 5 กลไกหลักและ 5 กลไก
คณะทางานกลุ่ ม จัง หวัด โดยจัด ทาทะเบียนประวัติ รวบรวมเป็ น ทาเนี ยบวิทยากรแกนน า ผู้ช่ วยวิทยากร
คณะทางานทัง้ 117 คน และคียข์ อ้ มูลประวัติ ความรูค้ วามสามารถ ความเชีย่ วชาญเฉพพาะด้าน ลงใน Google
from เพื่อให้เป็ น ที่ร ับ รู้ใ นทางสาธารณะและเป็ น การยกย่ องเชิด ชู เกี ยรติ ที่ไ ด้ เสีย สละอุ ทิศ เวลาน าความรู้
ความสามารถมาสู่การถ่ายทอดให้แกนนารุ่นใหม่
ระดับกลุ่มเป้ าหมายแกนนาคนรุ่นใหม่ ทเี่ ข้าร่วมรับการพัฒนาศักยภาพตามโครงการนี้ ทางโครงการได้
จัด ทาวุ ฒิบ ัตรผู้ผ่านการพัฒนาศัก ยภาพหลัก สู ตร “การบริหารองค์ก รชุ มชนตามหลักก ธรรมาภิบ าล” และ
นอกจากจะยกย่องเชิดชูด้วยวุฒบิ ตั รและ โครงการยังได้คีย์ข้อมูลรายบุคคลลงใน Google from เพื่อให้เป็ นที่
รับรู้ในทางสาธารณะเช่นเดียวกันกกับกลไกคณะทางานและวิทยากร ปั จจุบนั ได้เชิดชูเกียรติไปแล้วจ านวน
7,320 คน และจะดาเนินการต่อเนื่องจนครบทัง้ 13,050 คน ภายในระยะเวลาสิน้ สุดโครงการ ธันวาคม 2564

3.

ผลการดาเนิ นงานตามผลผลิตโครงการ (Output)

3.1 การสร้าง พัฒนาผู้นาคนรุ่นใหม่ ให้ เข้ามามีส่วนร่วมในการทางานเพิ ม่ ทักษะ (Skill) สร้าง
จิ ตสานึ กทัศนคติ การพัฒนา การทางาน มีคนรุ่นใหม่เข้ามาทางาน การนาใช้ พรบ.สภา สู่
ความเข้มแข็ง (คนเข้มแข็ง)
การดาเนิ นงาน : บรรลุตามผลผลิ ตโครงการ
คณะทางานประเมินผลภายนอกของโครงการได้ร่วมกันทาการประเมินหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
ผูน้ าภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนองค์กรชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยกระบวนการขัน้ ตอนของ
PDCA ในระยะทีผ่ ่านมาพบว่า
ตอนที่ 1
ผู้ตอบแบบสอบถาม เรื่อง การประเมินหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นาภาคประชาชนในการมีส่วน
ร่วมขับเคลื่อนองค์กรชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยกระบวนการขัน้ ตอนของ PDCA มีผู้ตอบแบบสอบถาม
ทัง้ หมด 297 ราย จาก 5 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร (ร้อยละ 12.5) กาฬสินธุ์ (ร้อยละ 37.4) ขอนแก่น (ร้อยละ
16.2) ศรีสะเกษ (ร้อยละ 2) และสกลนคร (ร้อยละ 32) แบ่งเป็ นเพศชาย 137 เพศหญิง 160 คิดเป็ นร้อยละ 46
และ 54 ตามลาดับ ผูต้ อบแบบสอบถามมากว่าครึง่ หนึ่ง (ร้อยละ 56.3) มีประสบการณ์ในองค์กรภาคประชาชน
0-4 ปี รองลงมาคือ 5-10 ปี ร้อยละ 27.5 และมากกว่า 10 ปี รอ้ ยละ 16.2

10

ตอนที่ 2
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผูเ้ ข้าอบรมชุมชน ด้านการวางแผน เกี่ยวกับธรรมาภิบาล/สิทธิชุมชน
ระดับคะแนนความสาเร็จ (ร้อยละ)
คะแนน
P (Plan) ด้านการวางแผน
เฉลี่ย±SD
4
3
2
1
0
1. ชุมชนมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการใช้ 23.0
54.7 17.6 2.7 2.0
2.94±0.83
ธรรมาภิบาลด้านการจัดการทรัพยากรใน
ชุมชน
2. สภาพแวดล้อมของชุมชนเอื้ออานวย 29.6
52.7 13.9 2.4 1.4
3.07±0.81
ต่อการสนับสนุนนาแนวพระราชดาริดา้ น
การด้านการวางแผน
3. ชุมชน/อปท. ควรมีการวางแผน อย่าง 21.8
49.3 23.9 3.2 1.8
2.86±0.85
เพียงพอและต่อเนื่อง
4. ความพร้อมเพียงกัน ของคนในชุม ชน 26.6
49.1 19.5 3.4 1.4
2.96±0.85
ต่ อการน าข้อมูล การวิเคราะห์ชุม ชนมา
ประยุกต์/ประกอบการวางแผนพัฒนาเพื่อ
สู่การปฏิบตั ิ
5. ชุ ม ชน/อปท. มี ก ารส่ ง เสริ ม และ 25.4
46.8 23.7 2.4 1.7
2.92±0.86
ส นั บ ส นุ น ด้ า น ก า ร ว า ง แ ผ น จ า ก
บุ ค คลภายนอก เช่ น องค์ ก รธุ ร กิ จ
ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ เ อ ก ช น
สถาบันการศึกษาในท้องถิน่ และอื่น ๆ
ภาพรวมด้านการวางแผน
25.8
48.9 20.9 2.7 1.6
2.95±0.02
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของผูเ้ ข้าอบรมชุมชน ด้านการปฏิบตั ิ เกี่ยวกับธรรมาภิบาล/สิทธิชุมชน
ระดับคะแนนความสาเร็จ (ร้อยละ)
คะแนน
D (DO) ด้านการปฏิ บตั ิ
เฉลี่ย±SD
4
3
2
1
0
1. คนในชุมชนรับผิดชอบต่อการนาหลัก 22.2
52.2 20.1 3.4 2.0
2.89±0.86
ตามแนวพระราชดาริดา้ นการปฏิบตั ิไปใช้
อย่างเป็ นรูปธรรม
2. ชุ ม ชนมีเ ครื่อ งมือ อุ ป กรณ์ ครุ ภัณ ฑ์ 10.3
43.5 36.0 6.2 4.1
2.50±0.91
อย่างครบครันด้านการจัดการทรัพ ยากร
ชุมชนไปปฏิบตั ิ
3. คนในชุ ม ชนมีอ งค์ค วามรู้แ ละความ 17.5
53.1 22.9 3.8 2.7
2.79±0.87
เข้าใจการจัดการ/พัฒนาชุมชนท้อ งถิ่น สู่
ก า ร ป ฏิ บ ั ติ แ ล ะ ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร อ ย่ า ง
เหมาะสม
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ระดับคะแนนความสาเร็จ (ร้อยละ)
4
3
2
1
0
4. บุ ค ค ล า กร ในชุ ม ช นมี ทั ก ษะและ 16.9
53.4 23.1 3.8 2.8
ประสบการณ์กบั การดาเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลในการใช้ทรัพยากรได้อย่าง
เหมาะสม
5. มี ก ารประสานงานภายในระหว่ า ง 12.4
53.4 26.9 4.1 3.1
บุคคลากรภายในชุมชนเอง และบุคลากร
ภายนอกในการใช้ท รัพ ยากรในชุ ม ชน
ตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างลงตัว
ภาพรวมด้านการปฏิ บตั ิ
13.9
51.4 27.2 4.4 3.2
D (DO) ด้านการปฏิ บตั ิ

คะแนน
เฉลี่ย±SD
2.78±0.87

2.68±0.86

2.73±0.15

ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของผูเ้ ข้าอบรมชุมชน ด้านการตรวจสอบ เกี่ยวกับธรรมาภิบาล/สิทธิชุมชน
ระดับคะแนนความสาเร็จ (ร้อยละ)
คะแนน
C (Check) ด้านการตรวจสอบ
เฉลี่ย±SD
4
3
2
1
0
1. มีการตรวจสอบจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 15.2
56.4 19.7 5.2
3.5
2.75±0.90
สอดคล้องตามธรรมาภิบ าล/สิทธิชุม ชน
ด้านการจัดการทรัพยากรไปใช้อย่างเป็ น
รูปธรรม
2. มีก ารจัด โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 13.1
60.1 19.6 3.1
4.1
2.75±0.87
กั บ ธรรมาภิ บ าล/สิท ธิ ชุ ม ชนด้ า นการ
จัดการทรัพยากรไปปฏิบตั ใิ นชุมชน
3. มีการดาเนินโครงการตามธรรมาภิบ าล 19.9
50.2 22.7 4.1
3.1
2.80±0.91
/สิท ธิ ชุ ม ชนด้า นการจัด การทรัพ ยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อ มได้ ร ับ ความ
ร่วมมือระหว่างกรรมการชุมชนและคนใน
ชุมชนเป็ นอย่างดี
4. มีก ารใช้ทรัพ ยากร และระยะเวลาใน 18.8
56.6 17.4 3.8
3.5
2.84±0.89
การด าเนิ น โครงการตามธรรมาภิบ าล/
สิทธิชุมชนด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
อย่างเหมาะสม
5. โครงการที่ด าเนิ น การธรรมาภิบ าล/ 16.6
57.2 19.3 3.1
3.8
2.80±0.89
สิทธิชุมชนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ มมีก ระบวนการในการ
บริหารจัด การโครงการให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการเป็ นอย่างดี
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C (Check) ด้านการตรวจสอบ
ภาพรวมด้านด้านการตรวจสอบ

ระดับคะแนนความสาเร็จ (ร้อยละ)
4
3
2
1
0
17.0
56.3 19.7 3.4
3.7

คะแนน
เฉลี่ย±SD
2.79±0.04

ตารางที่ 4 ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมชุมชน ด้านการดาเนินการปรับปรุงแก้ไข เกี่ยวกับธรรมาภิบาล/สิทธิ
ชุมชน
ระดับคะแนนความสาเร็จ (ร้อยละ)
คะแนน
A (Action) ด้านการดาเนิ น/การ
เฉลี่ย±SD
ปรับปรุงแก้ไข
4
3
2
1
0
1. มีการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงาน 17.1
56.3 19.6 3.8
3.1
2.80±0.88
ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ฯ ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้ อ มที่
ถูกต้องและชัดเจน
2. มีการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขธรรมา- 15.0
55.2 23.1 3.8
2.8
2.76±0.86
ภิบาล/สิทธิชุมชนด้วยความสม่าเสมอและ
มีความต่อเนื่องในการดาเนินโครงการ
3. โ ค ร ง ก า ร ฯ ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร 17.2
53.7 22.8 3.5
2.8
2.79±0.87
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้ อ มได้
ดาเนินงาน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้เป็ น อย่างดีตามหลัก ธรรมาภิ
บาล/สิทธิชุมชน
4. ผลลัพธ์ของโครงการฯด้านการจัดการ 14.9
52.8 25.5 3.5
3.2
2.73±0.87
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ เ ป็ น ไ ป ต า ม
หลัก เกณฑ์ม าตรฐานตามหลัก ธรรมาภิ
บาล/สิทธิชุมชนทีก่ าหนดไว้
5. มีก ารก าหนดนโยบาย กระบวนการ 18.7
55.8 19.8 2.5
3.2
2.84±0.87
และวิ ธี ก ารส าหรับ ปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขและ
พัฒนา โครงการที่ด าเนิน การตามตาม
หลั ก ธรรมา- ภิ บ าล/สิท ธิ ชุ ม ชนอย่ า ง
ชัดเจน
ภาพรวม ด้านการดาเนิ น/การปรับปรุง 16.9
54.7 22.2 3.2
3.0
2.79±0.01
แก้ไข
ตารางที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาด้านมิตขิ องชุมชนในการจัดการตามหลักธรรมาภิ บาล
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ระดับคะแนนความสาเร็จ (ร้อยละ)
4
3
2
1
0
1. การติ ด ตาม ตรวจสอบควรมีก ารน า 20.1
52.7 21.6 2.5
3.2
เทคโนโลยี ม าใช้ ก ารจั ด การตนเอง
ครัวเรือน และการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปั ญหาชุมชนทีถ่ ูกต้องและชัดเจน
2. การด าเนิ น โครงการฯควรยกระดับ 18.5
56.6 19.6 2.1
3.2
เศรษฐกิจชุมชนด้วยความสม่าเสมอ และ
มีความต่อเนื่อง
3. การเมื อ งการปกครองท้ อ งถิ่ น ควร 18.7
54.2 19.7 4.2
3.2
สนั บ สนุ น โครงการฯด้ า นการจั ด การ
ตนเอง ครัวเรือน และการมีส่วนร่ วมใน
การแก้ ไ ขปั ญ หาชุม ชนให้สอดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์ทกี่ าหนดไว้
4. สถาบัน ทางสัง คม ประกอบด้วยบ้าน 24.5
50.0 20.6 2.1
2.8
วัด สถานศึก ษา และสถานประกอบการ
ควรเข้าร่วมโครงการฯการจัดการตนเอง
ครัวเรือน และการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปั ญหาชุมชน
5. ชุ ม ชนควรเห็น คุ ณ ค่ า ทรัพ ยากรและ 25.0
48.6 20.0 3.2
3.2
วิธีการสาหรับปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา
เชิงพืน้ ที่
6. ท่ า นมี ค วามคิ ด ความเชื่ อ ที่ ว่ า หาก 24.3
48.9 20.2 3.3
3.3
ชุมชนมีปัญหาอาจนาไปสู่ชุมชนล่มสลาย
ของชุมชน
ภาพรวมด้านมิ ติของชุมชน
21.8
51.8 20.3 2.9
3.2
ด้านมิ ติของชุมชน

คะแนน
เฉลี่ย±SD
2.84±0.88

2.85±0.85

2.81±0.90

2.91±0.88

2.89±0.93

2.80±0.94

2.85±0.04

จากตารางข้างต้นได้สะท้อนให้เห็นว่า แกนนาคนรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพได้มคี วามรู้ ความ
เข้าใจ และมีทกั ษะ รวมถึงการนาใช้กระบวนการบริหารจัดการองค์กรชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในเกณฑ์
ดี ถึง ดีม าก แต่อย่างไรก็ดีการประเมินในครัง้ นี้เป็ นการสุ่ ม ประเมินเพียงบางส่ วนเท่ านัน้ โครงการยังต้อง
ติดตามประเมินอีกในระยะต่อไปซึ่งอาจมีตวั แปรอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอาจนาไปสู่การผันแปรทางสถิตไิ ด้
3.2 การรวมคนทางานสร้างการทางานในระยะยาว เสริ มความเข้มแข็ง ส่งเสริ ม พัฒนา วิ จยั
โดย เงิ นเป็ นเพียงเครือ่ งในการพัฒนาประชาชน และพัฒนาความร่วมมือการทางาน
การดาเนิ นงาน : ไม่บรรลุตามผลผลิ ตโครงการ
การพบปะหารือร่วมกันของคณะทางานโครงการยังคงรักษาเจตนารมย์เดียวกันทีจ่ ะสร้างคนรุ่นใหม่
ให้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาสังคมซึ่งนับ วันจะมีความซับซ้ อนขึ้น ได้มกี ารถ่ายทอดทัก ษะต่ างๆ เช่น การจัด
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กระบวนการ ทัก ษะการบริห ารจัด การ ทัก ษะการเป็ น วิ ย ากรกระบวนการ ให้ ก ับ คนรุ่ น ใหม่ ที่ ร่ ว มใน
กระบวนการพัฒนาศักยภาพโดยได้จดั บทบาทให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาร่วมคิด ร่วมทา ร่วมกาหนดทิศทาง ในการ
ขับเคลื่อนโดยในระยะปี เริ่ม ต้นการฝึก ทัก ษะแบบ Learning by Doing โครงการได้ให้บทบาทในฐานะผู้ช่ วย
วิทยากร กลุ่มละอย่างน้อย 4 คน รวมถึงนักบริหารจัดการ โดย วิทยากรหลักรวมถึงคณะทางาน เป็ นพี่เลี้ยง
คอยแนะนาเสริมเติมเต็มทักษะท่ามกลางการปฏิบตั ิ อย่างไรก็ดกี ารดาเนินงานตามเป้ าประสงค์น้ยี งั ต้องใช้เวลา
สร้างการเรียนรูเ้ พิม่ เติมอีกมากการดาเนินงานจึงเป็ นเพียงระยะเริม่ ต้น
3.3 เกิ ด “องค์กร-สถาบัน การพัฒนาขบวนประชาชนภาคอีสาน”
การดาเนิ นงาน : บรรลุตามผลผลิ ตโครงการ
“องค์กร-สถาบัน การพัฒนาขบวนประชาชนภาคอีสาน” มาจากองค์ประกอบที่หลากหลาย(ตุ้มโฮม ฮัก
แพง) สร้างผูน้ าเข้าเป็ นสมาชิกองค์กร-สถาบัน เกิด สถาบันพัฒนาผูน้ าคนรุ่นใหม่(“องค์กร-สถาบัน การพัฒนา
ขบวนประชาชนภาคอีสาน” เป็ น สถาบันการเรียนรู้ หนุ นเสริมการเรียนรู้ สร้างคน ยกระดับขึ้นเป็ นผู้นาขบวน
องค์กรชุมชนภาคอีสาน ให้สมาชิกสามารถจัดการตนเอง)การดาเนินงานตามผลผลิตด้านนี้มคี วามก้าวหน้าใน
ระดับหนึ่ง คณะทางานโครงการได้ร่วมกันกาหนดทิศทางการขับเคลื่อนองค์กรภาคประชาชนในสถานการณ์
ใหม่ตามเป้ าประสงค์โครงการทีว่ างไว้ โดยได้กาหนดกรอบคิด กระบวนการ เป้ าหมายของการขับเคลื่อนองค์กร
ภาคประชาชนในรูปของสถาบันประชาชน โดยมีความคืบหน้าในทิศทางสาคัญๆ ดังนี้
ฐานคิ ดในการวิ เคราะห์เพื่อการก่อรูปขบวนองค์กรชุมชนแนวใหม่
1. โลกอยู่ในภาวะทีไ่ ร้พรมแดน
2. การเปลีย่ นแปลงเศรษฐกิจ สังคมโลก
3. พฤติก รรมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง ชุ ม ชนอยู่ในภาวะเปลี่ยนผ่ าน เกิด ชุ ม ชนแนวใหม่ เช่ น
ชุมชนทางอากาศผ่านสื่อสมัยไม่
4. รัฐเข้าสู่การรวมศูนย์
5. ทุนนิยมเสรีรุกคืบอย่างรวดเร็ว
กรอบการวิ เคราะห์เพื่อการจัดรูปขบวนองค์กรประชาชนตามเป้ าประสงค์
1. องค์กรที่สนับสนุนจากหน่ วยงานหรือแหล่งทุนมีแนวโน้มพัฒนารูปแบบให้เป็ นองค์กรภาครัฐ
มากขึน้
2. แกนนาองค์กรชุนที่ทางานในขบวนองค์กรชุมชนยังไม่ชดั เจนต่อสภาวะการเปลี่ยนผ่ านของ
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวามทัง้ การจัดรูปขบวนองค์กรชุมชนสู่การเปลีย่ นแปลงทีเ่ หมาะสม
3. ขบวนการพัฒนาศักยภาพคน และขบวนองค์กรชุมชนตามโครงการนี้จะสานต่อเพื่อส่งต่อรุ่นได้
อย่างไร
4. มีองค์กรและสถาบันการศึกษาทีเ่ ป็ นภาคีจะเป็ นแนวร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรภาคประชาชน
ในระยะเปลีย่ นผ่านนี้อย่างไร
5. ใครคือองค์ก รที่จ ะหนุน เสริมกระบวนการภาคประชาชน ให้เข้ม แข็ง ให้บ รรลุชุม ชนท้องถิ่น
จัดการตนเอง
6. องค์กรภาคประชาชนแนวใหม่ทกี่ ่อรูปขึน้ จะเป็ นการรวมพลังของคนและพื้นทีเ่ ชิงอุดมการณ์
7. การสร้างนวัตกรรมเพื่อการศึกษาให้องค์กรภาคประชาชนอยู่กบั โลกใบใหม่เป็ นองค์กรประเด็น
เชื่อมโยงสร้างกระบวนการใหม่
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กลุ่ ม เป้ าหมายของขบวนองค์กรชุ ม ชนแนวใหม่ ในพื้น ที่ ภาคอี สาน “สร้ างความมันคงของ
่
มนุษย์ ด้วยขบวนการสร้างความมันคงขบวนองค์
่
กรชุมชนและภาคประชาชน” (องค์ก รชุมชน สภา
องค์กรชุมชน คนรุ่นใหม่ หน่วยงานภาคี)
ภารกิ จของขบวนองค์กรชุมชนแนวใหม่ที่พึงประสงค์
1) เป็ น หน่ วยที่เชื่อมประสานให้เกิด พื้น ที่ก ลางในการสร้ างกระบวนการความร่ วมมือ ภ าค
ประชาชนทุกภาคส่วน
2) พัฒนาคน พัฒนาขบวนองค์กรชุมชนสู่ความมันคงของมนุ
่
ษย์ และความมันคงของชาติ
่
3) พัฒนานวัตกรรมทางการพัฒนาให้เท่าทันปั จจุบนั
อุดมการณ์ร่วมของขบวนองค์กรชุมชนแนวใหม่ที่พึงประสงค์
1) เป็ นกระบวนการภาคประชาชนเพื่อพิทกั ษ์สทิ ธิชุมชนเชื่อมการประสานทุกภาคส่วน สร้าง
กระบวนลดความเหลื่อมล้าสร้างความเป็ นธรรมให้กบั ชุมชนท้องถิน่ ฐานราก
2) มีความเชื่อ ศรัทธาในชุมชนท้องถิน่ จัดการตนเอง ทีส่ ามารถเห็นคุณค่าความเป็ นมนุษย์
3) เชื่อมันว่
่ าความมีน่ คงของมนุษย์คอื ความมันคงของชาติ
่
อย่างไรก็ดกี ารดาเนินงานตามเป้ าประสงค์ดา้ นนี้ยงั อยู่ในระยะริเริม่ ความสาเร็จตามเป้ าประสงค์ จึงเป็ น
เพียงความสาเร็จในระยะก่อรูปทางความคิดเพื่อเป็ นแนวทางในการชับเคลื่อนอย่างเป็ นรูปธรรมนัน้ ยังต้องอาศัย
แรงหนุนเสริมขบวนองค์กรชุมชนอย่างต่อเนื่อง

4. ผลลัพ ธ์ โ ครงการ (Outcome) ผลการด าเนิ นงาน/ผลลัพ ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการด าเนิ น
โครงการ/กิ จกรรม (รายกิ จกรรม)
▪
1)
2)

3)
4)
▪
1)

ผลลัพธ์เชิ งปริ มาณ
โครงการได้ดาเนินการมาเป็ นระยะเวลา 10 เดือน สามารถพัฒนาศักยภาพแกนนาได้ 7,320 คน จาก
เป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ตลอดระยะเวลาดาเนินการ 12 เดือน จานวน 13,050 คน
พื้นที่เป้ าหมายที่ดาเนินการแล้วจานวน 488 ตาบล รวม 100 รุ่น พื้นที่ที่ได้ดาเนินการเสร็จสมบูรณ์ใน
ระดับ ตาบล จ านวน 1 กลุ่ ม จัง หวัด ได้แ ก่ ก ลุ่ ม จัง หวัด บึง สนุ ก และก าลัง เข้าสู่ ก ระบวนการจั ด ท า
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในระยะต่อไป ส่วนกลุ่มจังหวัดทีพ่ กั การดาเนินการเนื่องจาก ภาวะ
Lock Down Covid 19 ตามคาสังของ
่
ศบค.จังหวัด หลังจากที่แต่ละจังหวัดในภาคอีสานได้ผ่อนคลาย
การ Lock down และอนุญาตให้จดั เวทีได้จะเริม่ ดาเนินการตัง้ แต่ วันที่ 15 กันยายน 2564 และคาดการ
ว่าจะสามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จในขัน้ ตอนระดับตาบลภายในเดือน ตุลาคม 2564
มีกลไกคณะทางาน จานวน 117 คน ที่ประกอบจากหลายภาคส่ วนเช่น ผู้แทนอนุ ภาค ผู้แทนภาค
ประชาสังคม นักวิชาการ ผูแ้ ทนขบวนจังหวัด ผุแ้ ทนสถาบันพัฒนากรองค์กรชุมชน (พอช.)
มีกลไกนักสื่อสารสาธารณะประจาจังหวัด จานวน 60 คน
ผลลัพธ์เชิ งคุณภาพ
การดาเนินงานของโครงการได้ก่อเกิดกลไกแกนนารุ่นใหม่ในภาคอีสาน กลไกหลัก จานวน 5 กลไก
ประกอบด้วย กลไกคณะกรรมการโครงการ,กลไกอานวยการ,กลไกปฏิบตั ิการบริการโครงการ, กลไก
การประเมินภายนอก, กลไกสื่อสารสาธารณะ, และเกิดกกลไกปฏิบตั ิการระดับกลุ่มจังหวัด 5 กลไก
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ประกอบด้วย กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์,กลุ่มสบายดีวฒ
ั นาธรรมลุ่มน้ าโขง, กลุ่มบึงสนุก, กลุ่มเจริญราชธานี
ศรีโสธร, และกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรนิ ทร์,
2) การดาเนินการโครงการได้พฒ
ั นาศักยภาพกลุ่มเป้ าหมายจาแนกในเชิงลึกเป็ น 2 กลุ่มได้แก่
2.1 กลุ่มเป้ าหมายทางตรง ที่เป็ นแกนนาคนรุ่นใหม่ในระดับตาบลที่กาหนดไว้ใน โครงการจานวน
870 ตาบล 13,050 คน โดยมีเป้ าหมายให้เกิด ความรู้ เกิดทักษะ เกิดทัศนคติทดี่ ตี ่อการทางาน
ในขบวนองค์กรชุมชน จนนาไปสู่การจัดทาแผนตาบล แผนจังหวัด และแผนกลุ่มจังหวัด เพื่อ
เชื่อมต่อการพัฒนาและแก้ไขปั ญหาของชุมชนท้องถิน่ ของตนเองโดยประชาชนมีส่วนร่วม
2.2 กลุ่มเป้ าหมายทางอ้อม โครงการได้ตระหนักในการพัฒนาคนรุ่นใหม่โดยการยกระดับผู้ช่วย
วิทยากร เลขานุการกลุ่มจังหวัด ให้ได้รบั โอกาสในการพัฒนาเสริมทักษะการเป็ นวิทยากร การ
จัดกระบวนการเรียนรูแ้ บบ AIC โดยการถ่ายทอดจากวิทยากรประจากลุ่มในรูปแบบ Learn by
Doing โดยวิทยากรหลัก เป็ นพี่เลี้ยงในการถ่ ายทอด ให้ผู้ ช่ วยได้ฝึก หัดระหว่ างทาเวที และ
ช่วยกันเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขเพิม่ เติมทักษะให้กบั รุ่นน้องทีจ่ ะเป็ นกาลังหลักในการทางานใน
ขบวนองค์กรชุมชนในอนาคต การพัฒนาศักยภาพให้กบั รุ่นน้องแบบ Learn by Doing นับว่า
ได้ผลดีเกิดกว่าที่คาดหมายไว้โดยวิทยากรรุ่นพีใ่ นแต่ละกลุ่มจังหวัดมีรูปแบบวิธกี าร Training
กันขึน้ อยู่กบั พืน้ ฐานเทคนิคการถ่ายทอด เช่น
o กลุ่ ม สบายดีวัฒนธรรมลุ่ ม น้ าโขง ใช้วิธีก ารถ่ ายทอด Learn by Doing โดย
จัดรูปแบบจัดกระบวนคณะทางานโดยมีทมี วิทยากรกลางของกลุ่มเป็ นหลัก มี
แนวทางในการดาเนินงานในรูปแบบ 1-2-2
ก) : 1 หมายถึง : วิทยกรกลางทาให้ดูจ ังหวัดละ 1 เวที เพื่อให้วิทยากรใน
ระดับจังหวัดได้เรียนรูแ้ นวทางในทิศทางเดียวกัน
ข.) : 2 หมายถึง: ให้วทิ ยากรจังหวัดทดลองจัดกระบวนการจังหวัดละ 2 เวที
ค.) :2 หมายถึง : การจัดคณะทางานออกเป็ น 2 ทีม ปฏิบตั กิ าร เป็ น 2 โซน
ดูแลโซนละ 2 จังหวัด โดยทัง้ สองทีมจะมีบุคลากร 3 ส่วนคือ 1) ทีมวิยากร
หลักจัดบทบาทเนื้อหาตามความสามารถของวิทยากรแต่ละคน 2)ทีมผู้ช่วย
วิทยากร เน้นผู้แทนในกระบวนองค์กรชุมชนระดับจังหวัดยกระดับขึ้นมาทา
หน้าทีผ่ ชู้ ่วยวิทยกร 3)ทีมเลขานุการ เน้นผูแ้ ทนในกระบวนองค์กรชุมชนระดับ
จังหวัดยกระดับขึ้นมาทาหน้าที่เป็ นเลขานุการในคณะ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้
ทาให้ผู้ช่วยวิทยากรสามารถยกระดับ ขึ้นมาทาหน้าที่วิทยากรหลักได้อย่าง
น้อย 5 คน
o กลุ่มบึงสนุก ได้ใช้วธิ ใี ห้ผชู้ ่วยวิทยากรได้ลงเวทีจริงคู่กบั วิทยากรหลัก และเมื่อ
เสร็จ เวทีป ระจ าวัน วิทยากรหลัก คอยให้ค าแนะนาเพิ่มเติม ความรู้ทัก ษะใน
ระหว่างสรุปประจาวันเพื่อแก้ไขปรับปรุงตนเอง จนกระทัง้ มีความมันใจว่
่ ารุ่น
น้องสามารถควบคุมเนื้อหา มีทกั ษะในการถ่ายทออดหน้าเวที และให้จดั เวที
สร้า งกระบวนการเรีย นรู้ด้ ว ยตนเอง ปรากฏการณื ที่ เ กิด ขึ้น ท าให้ ผู้ ช่ ว ย
วิทยากรรสามารถยกระดับขึน้ มาเป็ นวิทยากรหลักได้ อย่างน้อย 5-6 คน โดย
มีรุ่นพีค่ อยช่วยชี้แนะเป็ นระยะๆ

17

o กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ก็ให้เทคนิคเดียวกับกลุ่ม บึงสนุก ปั จจุบนั กลุ่มร้อยแก่น
สารสินธุ์ได้มผี ชู้ ่วยวิทยากรสามารถยกระดับขึน้ มาเป็ นวิทยากรได้ 5-6 คน
o ส่วน กลุ่มเจริญราชธานีฯ และกลุ่มนครชัยบุรินทร์อยู่ในขัน้ การถ่ายทอดจาก
รุ่นพีส่ ู่รุ่นน้อง
เนื้ อหาเชิ งวิ ชาการและองค์ความรู้ที่เกี่ ยวกับการดาเนิ นงานของโครงการ (ระเบียบ แนวทาง
หลักเกณฑ์ TOR หลักสูตรทีใ่ ช้อบรม การประเมิน รายงาน การประชุม อื่นๆ)
เอกสารเนื้ อหาเชิ งวิ ชาการประกอบหลักสูตร ประกอบด้วย
1) หลักสูตร กระบวนการ AIC โดย เดชอนันต์ พิลาแดง และ อรรควิทย์ หมื่นกุล
2) หลักสูตร การบริหารจัดการองค์กรชุมชน โดย วิเชียร แสงโซติ
3) หลักสูตร การปรับกระบวนทัศน์ โดย วิเชียร แสงโซติ
4) หลักสูตร การบริหารองค์กรชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยชูชาติ ผิวสว่าง
5) หลักสูตร การนาใช้ พรบ.สภาองค์กรชุมชน โดย วิรตั น์ สุขกุล
เอกสารคู่มือแนวทางการบริ หารโครงการ
1) คู่มอื การบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพคนและขบวนองค์กรชุมชน ปี 2564
2) โดย ชูชาติ ผิวสว่าง
3) คู่มอื การการจัดการ ปี 2564 โดย ชูชาติ ผิวสว่าง
เอกสารการติ ดตามประเมิ นผลภายนอก
1) กระบวนการ PDCA (Plan-Do-Check-Ac) โดย ศ.ดร. ณภัทร น้อยน้ าใส

5. ผลการดาเนิ นงานตามตัวชี้วดั เป้ าหมายของโครงการ/กิ จกรรม
ตัวชี้วดั เป้ าหมายของโครงการ/กิ จกรรม
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ (ค่าเป้ าหมาย)
1.
จานวนคนทีเ่ ข้าร่วม 13,050 คน
2.
จานวนพืน้ ทีต่ าบลเป้ าหมาย 870 ตาบล
3.
จานวนแผนตาบล 870 ตาบล
4.
จานวนแผนจังหวัด 20 จังหวัด
5.
จานวนแผนกลุ่มจังหวัด 5 กลุ่มจังหวัด
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ (ค่าเป้ าหมาย)

ตัวชี้วดั เชิงงบประมาณ 23 ล้านบาท
(ค่าเป้ าหมาย)
ตัวชี้วดั เชิงเวลา ระยะเวลา 1 ปี งบประมาณ
(ค่าเป้ าหมาย)

บรรลุ

ไม่
บรรลุ

ผลการดาเนิ นงานที่การบรรลุ
ตัวชี้วดั เป้ าหมายของโครงการ/กิ จกรรม

การด าเนิ น งานของโครงการยัง อยู่ ร ะหว่ าง
ดาเนินการ

สามารถดาเนินการได้ตามเป้ าประสงค์ทตี่ งั ้ ไว้
หากแต่ ต้ อ งเพิ่ ม ความเข้ ม ข้ น ขึ้ น ใน การ
ดาเนินงานระยะถัดไป
การด าเนิ น งานของโครงการยัง อยู่ ร ะหว่ าง
ดาเนินการ
โครงการได้ขอขยายเวลาออกไป 1 ไตรมาส
เนื่องจากประสบภาวะโรคระบาด COVID 19
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ตัวชี้วดั เป้ าหมายของโครงการ/กิ จกรรม

บรรลุ

ไม่
บรรลุ

ผลการดาเนิ นงานที่การบรรลุ
ตัวชี้วดั เป้ าหมายของโครงการ/กิ จกรรม
ไม่สามารถจัดเวทีไ ด้ตามค าสัง่ ศบค.จังหวัด
ให้ระงับการจัดเวทีทุกประเภท

6. การบริหารงบประมาณตามแผนงาน
6.1 คณะทางานอ านวยการ งบบริ ห ารจัดการ 2,080,000 บาท โดยมีทางคณะทางาน
อานวยการ : จานวน 3 คน ประกอบด้วย 1) ผู้จดั การโครงการ 2) งานการเงินและบัญชี 3) งานข้อมูลและ
เลขานุ การ หน้าที่และความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการทัง้ ระบบ /จัดทา TOR และ MOU ให้กบั คณะทางาน
แต่ละทีม ร่วมกับ คณะทางานในแต่ละทีม ออกแบบ การบริหารจัดการทัง้ ระบบ (-กระบวนการ-แผนงาน-การ
จัดการงบประมาณ เตรียมกลุ่มเป้ าหมาย (คน)-ตาบลเป้ าหมาย(พืน้ ที่)-ตัวชี้วดั )เชื่อมโยงยุทธศาสตร์และแผน
ติดตามประเมินผล การดาเนินงานของแต่ละทีม ประสานงานสานักแผน พอช.ส่วนกลาง และ สภาพัฒน์ ภาค
จัด ทาเวทีป ระมวลผล วิเคราะห์ สัง เคราะห์ ปิ ดแผนงานปี ประมวลผล รายงานผล ต่ อพอช.และสภาพัฒน์
อานวยการในการจัดทาระบบการเงิน บัญชี และการเบิกจ่าย จัดทาฐานข้อมูลผู้นาฯ จัดทาใบงานต่างๆ ให้
ครอบคลุม : ทะเบียนผู้เข้าอบรม (ก่อนอบรม/ผ่านการอบรม/หลังอบรม ให้ตรงกัน ฯ) จัดทาชุดความรู้ความ
เชี่ยวชาญของผู้นาในแต่ละประเด็น จัด ทาสื่อสาธารณะ จัด ทาใบประกาศ /งานทะเบียน/งานทาเนียบ/งาน
วิ ช าการ/งานสื่ อ /งานสื่อ สารภายใน -ภายนอก/และน าสรุ ป ประเมิน ผลของแต่ ล ะที ม มาจั ด ท ารายงาน
ความก้าวหน้า อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนาจัดทาสื่อ รวบรวมหลักสูตรของแต่ละทีมงาน : จัดทาเป็ นคู่มอื การ
พัฒนาศักยภาพภาคอีสาน และงานอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
สถานะทางการเงินการใช้จ่ายคณะทางานอานวยการ ( ณ 31 สิงหาคม 64)
แผนงาน/รายการ
งบประมาณที่ตงั ้ ไว้ งบประมาณที่ใช้
จริ ง
ค่าตอบแทนลูกจ้างโครงการ 3 คน
- ผูจ้ ดั การโครงการ (35,000 x 11 เดือน)
455,000
650,000
- งานการเงินบัญชี (15,000 x 11 เดือน)
- งานข้อมูล (15,000 x 11 เดือน)
ค่าเดินทางปฏิบตั งิ าน
- ค่าพาหนะ
125,000
154,245
- ค่าทีพ่ กั
ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน
35,000
13,768
ค่าจัดทาสิง่ พิมพ์
- ค่าจัดทาคู่มอื การฝึกอบรม
- ค่าจัดทาใบประกาศ
345,000
128,079
- ค่าจัดทาเอกสารชุดความรู้
- ค่าจัดทาหลักสูตร
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แผนงาน/รายการ

งบประมาณที่ตงั ้ ไว้

การประชุม/สัมมนา
- การประชุมคณะทางานฯ
- เวทีเวที work shop ทีมปฏิบตั กิ าร
5 กลุ่มจังหวัด
- ค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั งิ านคณะทางาน
รวมงบประมาณที่ใช้ในการดาเนิ นกิ จกรรม

597,180

งบประมาณที่ใช้
จริ ง

515,616

1,557,180

1,461,708
**คงเหลือ 95,472 บาท

6.2 คณะปฏิ บ ตั ิ การกลุ่ ม จัง หวัด 5 กลุ่ ม จัง หวัด งบสนั บ สนุ น การพัฒนาศักยภาพ 20,838,330
บาท โดยคณะปฏิบตั ิการระดับกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย 1)นักวิชาการ หรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น 2)
เจ้าหน้าที่พอช. 3)ผู้แทนกระบวนองค์กรชุมชนจังหวัด 4)ผู้แทนเลขานุ การกลุ่มจังหวัด 5)ผู้แทนภาคประชา
สังคม โดยทีมปฏิบตั กิ าร 5 กลุ่มจังหวัด มีบทบาทและภารกิจ ได้แก่(1)ออกแบบในทีมงาน การบริหารจัดการทัง้
ระบบ-กระบวนการ-แผนงาน-การจัดการงบประมาณ (2)เตรียมกลุ่มเป้ าหมาย (คน) ตาบลเป้ าหมาย(พื้น ที่)
ตัวชี้วดั ฯ(3)จัดเก็บข้อมูล ทะเบียนผูเ้ ข้าอบรม (ก่อนอบรม/ผ่านการอบรม/หลังอบรม ให้ตรงกัน) (4) ออกแบบ
หลักสูตร โดยเนื้อหาต้องสอดคล้องกับข้อตกลงกับ สภาพัฒน์ ฯ +เนื้อหากลางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภ าค
(นาเสนอในคณะกรรมการร่วมกันปรับปรุง เติมเต็ม) (5)จัดการอบรมตามปฏิทนิ งาน ตลอดแผนงาน (6) ร่วมกับ
กลุ่มเป้ าหมายจัดทาแผนจังหวัด และแผนกลุ่มจังหวัด (7)มอบใบประกาศ และสรุปประเมินผลการดาเนินงาน
ของทีม สรุปบทเรียนการพัฒนาศักยภาพแกนนาชุมชนในระดับกลุ่มจังหวัด (8)การติดตามประเมินผลภายใน
ทัง้ นี้ จะมีกองเลขาฯ ทีมปฏิบตั ิการกลุ่มจังหวัด มีภารกิจในการดาเนินงาน ประสาน/นัดหมายกลุ่มเป้ าหมาย /
อานวยการในคณะทางาน ประสานสถานที่ ประสานวิทยากร จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม จัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์ จัดการการเงิน บัญชี
สถานะทางการเงิ นการใช้จ่ายคณะทางานปฏิ บตั ิ การพัฒนาศักยภาพ ( ณ สิ งหาคม 2564)
จานวน

ชื่อโครงการ

1

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคนและ
เครือข่ายองค์กร
ชุมชน กลุ่มจังหวัด
บึงสนุก
โครงการพัฒนา
ศักยภาพคนและ
เครือข่ายองค์กร
ชุมชน กลุ่มจังหวัด
ร้อยแก่นสารสินธุ์

2

องค์กรที่
เสนอ

จานวน งบประมาณ งบเบิกจ่าย
ทีต่ งั ้ ไว้
งวดที่ 1

คณะทางาน
4
พัฒนา
จังหวัด
ศักยภาพ
กลุ่มจังหวัด
บึงสนุก
คณะทางาน
4
พัฒนา
จังหวัด
ศักยภาพ
กลุ่มจังหวัด
ร้อยแก่น
สารสินธุ์

4,044,840 2,426,904

งบ
เบิกจ่าย
งวดที่ 2
808,968

งบ
งบประมาณ
เบิกจ่าย ทีใ่ ช้จริง
งวดที่ 3
808,968 3,295,285

4,044,840 2,426,904

808,968

อยู่
1,548,602
ระหว่าง
เบิกจ่าย
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จานวน

ชื่อโครงการ

3

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคนและ
เครือข่ายองค์กร
ชุมชน กลุ่มจังหวัด
เจริญราชธานีศรีโส
ธร

4

5

6

องค์กรที่
เสนอ

จานวน งบประมาณ งบเบิกจ่าย
ทีต่ งั ้ ไว้
งวดที่ 1

งบ
เบิกจ่าย
งวดที่ 2
808,968

งบ
งบประมาณ
เบิกจ่าย ทีใ่ ช้จริง
งวดที่ 3
อยู่
2,280,674
ระหว่าง
เบิกจ่าย

คณะทางาน
4
4,044,840 2,426,904
พัฒนา
จังหวัด
ศักยภาพ
กลุ่มจังหวัด
เจริญราช
ธานีศรีโส
ธร
โครงการพัฒนา
คณะทางาน
5
4,044,840 2,426,904 808,968
อยู่
1,792,080
ศักยภาพคนและ พัฒนา
จังหวัด
ระหว่าง
เครือข่ายองค์กร
ศักยภาพ
เบิกจ่าย
ชุมชน กลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัด
สบายดีวฒ
ั นธรรม สบายดี
ลุ่มน้าโขง
วัฒนธรรม
ลุ่มน้าโขง
โครงการพัฒนา
คณะทางาน
4
4,044,840 2,426,904
อยู่
อยู่
100,000
ศักยภาพคนและ พัฒนา
จังหวัด
ระหว่าง ระหว่าง
เครือข่ายองค์กร
ศักยภาพ
เบิกจ่าย เบิกจ่าย
ชุมชน
กลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดนครชัย นครชัย
บุรนิ ทร์
บุรนิ ทร์
โครงการพัฒนา
คณะทางาน
614,130 429,891
184,239
291,791
ศักยภาพคนและ พัฒนา
เครือข่ายองค์กร
ศักยภาพ
ชุมชน การสื่อสาร การสื่อสาร
จัดการความรู้
จัดการ
และติดตาม
ความรู้ และ
ประเมินเสริมพลัง ติดตาม
ปี 2564
ประเมิน
เสริมพลัง
รวมงบประมาณ
20,838,330 12,564,411 3,420,111 808,968 9,308,432
ร้อยละ
รวมเบิกจ่าย 16,793,490 บาท ร้อยละ 80.59
44.67

**คงเหลือ 4,044,840 บาท

7. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนิ นโครงการ/กิ จกรรม
1) นับตัง้ แต่โครงการได้เริ่มดาเนินการ ได้ประสบปั ญหาการเกิดโรคระบาด มาต่อเนื่องตัง้ แต่ โควิด
ระยะ1 ระยะ 2 ระยะ 3 และระยะ 4 ซึ่งส่งผลกระทบในการจัดเวทีในระดับกลุ่มจังหวัด ทาให้การจัด
เวทีพฒ
ั นาศักยภาพไม่สามารถดาเนินการได้ตามปฏิทนิ แผนงาน แต่ทงั ้ นี้คณะทางานจะได้ประชุม
หารือ การประเมินความเสี่ยงมาเป็ นระยะและมีการปรับรูปแบบการทางาน แต่ยงั คงกระบวนการ
และเครื่องมือ AIC เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้ าหมาย
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2) สถานการณ์ปัจจุบนั ยังมีพน้ื ทีส่ แ่ี ดงทีย่ งั ระบาดหนักซึ่งเป็ นอุปสรรคต่อการจัดเวทีอย่างมากได้แก่
กลุ่ ม จัง หวัด นครชัยบุ ริน ทร์ โดยคณะทางานกลุ่ ม จะได้ทาการปรับ แผนการทางานเพื่อให้เวที
สามารถขัอบเคลื่อนต่อไปได้ค าดว่ าจะสามารถด าเนิ นการเวทีได้ในช่ วงหลัง วันที่15 กันยายน
2564 ส่วนอีก 4 กลุ่ ม จัง หวัด สถานการณ์ ไ ด้ผ่อนคลายลง ศบค.จัง หวัด ได้ อนุ โ ลมการจัด เวที
ประชุมสัมมนาได้ ทัง้ 4 กลุ่มจังหวัดที่ผ่อนคลายจะสามารถเริ่มดาเนินการเวทีต่อไปได้ในช่วง 4
กันยายน เป็ นต้นไป
3) คณะทางานได้ปรับแผนปฏิบตั กิ ารให้สามารถบรรลุระยะเวลาทีก่ าหนดไว้

8. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิ จกรรม
โครงการพัฒนาศัก ยภาพคนและขบวนองค์ก รชุ ม ชนภาค ตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ได้ก่ อรู ป
กระบวนการประชาชนขนาดใหญ่ มีทรัพยากรบุคคลที่เ ข้าร่วมเป็ นกลไกคณะทางานที่มาจากหลายภาคส่ วน
มากกว่ า 100 คน เกี่ยวข้องกับ กลุ่ ม เป้ าหมายปริม าณมากถึง 13,050 คน ควรได้ร ับ การสนั บ สนุ น พัฒนา
ศักยภาพต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี

นางสาวเฉลิมศรี ระดากูล รองผูอ้ านวยการ ปฏิบตั หิ น้าทีผ่ อู้ านวยการภาค สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายชูชาติ ผิวสว่าง ผูจ้ ดั การโครงการพัฒนาศักยภาพคนและเครือข่ายองค์กรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
31 สิงหาคม 2564

