สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

บันทึกข้อความ

จาก หัวหน้ำงำนวิชำกำร
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. (043) 241851
ถึง ผู้อำนวยกำรสถำบัน
เรื่อง รำยงำนสถำนะโครงกำรพัฒนำศักยภำพคน
ที่ สภ 51/04944
และเครือข่ำยองค์กรชุมชนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมำณ 2564 วันที่ 5 สิงหำคม 2564
สำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 295 หมู่ 13 ถนนศูนย์รำชกำร

เรียน ผู้อำนวยกำรสถำบัน/รองผู้อำนวยกำร/หัวหน้ำสำนักยุทธศำสตร์นโยบำยและแผน /หัวหน้ำสำนักเทคโนโลยีสำระสนเทศ
ตำมที่ ส ำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณภำยใต้ โครงกำรพัฒ นำ
ศักยภำพคนและเครือ ข่ำยองค์กรชุ มชนภำคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ปีงบประมำณ 2564 จำก งบประมำณจ ำนวน
23,153,700 บำท(ยี่สิบสำมล้ำนหนึ่งแสนห้ำหมื่นสำมพันเจ็ดร้อยบำทถ้วน) เพื่อพัฒนำศักยภำพผู้นำชุมชนให้มีทักษะ
ควำมรู้ ในกำรพัฒนำชุมชน ตำมหลักธรรมำภิบำลอย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้ำมำมีส่วนร่วมขบวนกำร
พัฒนำชุมชน สำมำรถนำควำมรู้ไปใช้ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่นอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมีพื้นที่ดำเนินกำร
20 จังหวัด 870 ตำบล จำนวน 10,350 คน โดยมีระยะเวลำกำรดำเนินโครงกำรตั้งแต่เดือนธันวำคม 2563 ถึง เดือน
กันยำยน 2564 นั้น
ส ำนักงำนภำค ฯ ได้ดำเนินกำรบริหำรโครงกำร ตำมแผนงำนโครงกำร แต่ด้วยปัจจัยสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ อย่ำงหนัก ทำให้กระบวนกำรกำรดำเนินงำนไม่สำมำรถดำเนินกำร ได้ภำยในเดือนกันยำยน
2564 ทำงสำนักงำนภำค ฯ จึงได้ขอขยำยระยะเวลำกำรดำเนินโครงกำร ฯ ตำมบันทึกเลขที่ สภ51/04685 ลงวันที่ 20
กรกฎำคม 2564 โดยขอขยำยระยะเวลำเป็นตั้งแต่เดือนตุลำคม ถึง เดือนธันวำคม 2564
ในกำรนี้ จึงขอนำส่ง รายงานผลการดาเนินงานโครงการประจาเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นรำยงำน
ประกอบด้วย ผลกำรอนุมัติและเบิกจ่ำยงบประมำณโครงกำร ควำมคืบหน้ำกำรดำเนินงำน เพื่อรำยงำนผลต่อฝ่ำย บริหำร
(ผอ.พอช., รอง ผอ., ผอ.ภำค) และเผยแพร่ทำงเว็บไซต์สถำบันฯ
จึงนำเรียนผู้อำนวยกำรภำค ฯ โปรดนำเรียนผู้อำนวยกำรสถำบัน /หัวหน้ำสำนักยุทธศำสตร์นโยบำย
และแผน เพื่อโปรดทรำบ และนำเรียนหัวหน้ำสำนักเทคโนโลยีสำระสนเทศ เผยแพร่ทำงเว็บไซต์สถำบันฯ ต่อไป

(นำงสำวนุชพร สมสวย)
หัวหน้ำงำนวิชำกำร

(นำงสำวเฉลิมศรี ระดำกูล)
ผู้อำนวยกำรภำค

รายงานสถานะผลการดาเนินโครงการ (วันที่ 5 สิงหาคม 2564)
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( องค์การมหาชน ) สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายงานผลการดาเนินโครงการ
รายชื่อผู้ประสานงาน นางสาวเฉลิมศรี ระดากูล เบอร์โทรศัพท์ 085-0363314
โครงกำรพัฒนำศักยภำพคนและเครือข่ำยองค์กรชุมชนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมำณ 2564 มีวัตถุประสงค์โครงกำรพัฒนำศักยภำพคนและเครือ ข่ำย
องค์กรชุมชนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมำณ 2564 1)เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจกระบวนทัศน์กำรพัฒนำ 2)เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำคนรุ่นใหม่ 3)เพื่อให้เกิดแผนพัฒนำ
ระดับตำบล จังหวัด กลุ่มจังหวัด โดยมีเป้ำหมำยใหญ่เชิงยุทธศำสตร์ของขบวนองค์กรชุมชน “อีสำนหนึ่งเดียว” “สร้ำงคนรุ่นใหม่”ขึ้นมำทำงำนใน จังหวัดและภำค - รวม
คนอีสำนสร้ำงกลไกกำรทำงำนของภำคในระยะยำว , Mapping ฐำนทุนเดิมของคนอีสำน ,สร้ำงองค์กร-สถำบัน ภำคประชำชนอีสำน ,ยกระดับระดับผู้เข้ำอบรม สร้ำงแกน
นำรุ่นใหม่และให้เป็น สมำชิกของสถำบันประชำชนอีสำน,สถำบันเป็นหนุนเสริม สร้ำง ยกระดับ ให้สมำชิกสำมำรถจัดกำรตนเองพึ่งพำตนเอง ทั้ง
1) กำรสร้ำง พัฒนำผู้นำคนรุ่นใหม่ ให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรทำงำนเพิ่มทักษะ (Skill) สร้ำงจิตสำนึกทัศนคติกำรพัฒนำ กำรทำงำน มีคนรุ่นใหม่เข้ำมำทำงำน กำร
นำใช้ พรบ.สภำ สู่ควำมเข้มแข็ง (คนเข้มแข็ง)
2)กำรรวมคนทำงำนสร้ำงกำรทำงำนในระยะยำว เสริมควำมเข้มแข็ง ส่งเสริม พัฒนำ วิจัย โดย เงินเป็นเพียงเครื่องในกำรพัฒนำประชำชน และพัฒนำควำม
ร่วมมือกำรทำงำน
3)เกิด “องค์กร-สถำบัน กำรพัฒนำขบวนประชำชนภำคอีสำน” มำจำกองค์ประกอบที่หลำกหลำย(ตุ้มโฮม ฮักแพง) สร้ำงผู้นำเข้ำเป็นสมำชิกองค์กร -สถำบัน เกิด
สถำบันพัฒนำผู้นำคนรุ่นใหม่(“องค์กร-สถำบัน กำรพัฒนำขบวนประชำชนภำคอีสำน” เป็น สถำบันกำรเรียนรู้ หนุนเสริมกำรเรียนรู้ สร้ำงคน ยกระดับขึ้นเป็นผู้นำขบวน
องค์กรชุมชนภำคอีสำน ให้สมำชิกสำมำรถจัดกำรตนเอง)
คณะทำงำนพัฒนำศักยภำพองค์กรชุมชนและสภำองค์กรชุมชนภำคอีสำน (พชส.) และสำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จั ดทำระเบียบคู่มือกำรบริหำร
โครงกำรและคู่มือกำรบริหำรจัดกำร ภำยใต้ โครงกำรพัฒนำศักยภำพคนและเครือข่ำยองค์กรชุมชน ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 เล่ม เพื่อเป็นแนวทำงในกำร

ดำเนินงำนตำมแผนงำนงบประมำณโครงกำร และได้ดำเนินกำรจัดทำบันทึกข้อควำม ถึงผู้อำนวยกำรสถำบัน ตำ มบันทึกเลขที่ สภ 51 /08231 ลงวันที่ 12 พฤศจิกำยน
2563 เรื่อง ขออนุมัติใช้คู่มือและแบบฟอร์มโครงกำรพัฒนำศักยภำพคน และเครือข่ำยองค์กรชุมชนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมำณ 2564 แ ละนำแบบฟอร์ม
ดังกล่ำวใช้ในระบบสำรสนเทศกำรบริหำรโครงกำร เพื่อให้สำมำรถพิมพ์แบบฟอร์มออกจำกระบบได้ และผู้อำนวยกำรสถำบันลงนำมอนมัติ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2563
พร้อมกันนี้ได้นำคู่มือและแบบฟอร์มกำรบริหำรโครงกำร เผยแพร่ทำงเวบไซต์สถำบัน ฯ เรียบร้อยแล้ว
2.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564 )

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

โครงกำรพัฒนำ
จำนวน 870 ตำบล
ศักยภำพคนและ
20 จังหวัดภำค
เครือข่ำยองค์กร
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ชุมชนภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
(บาท)
1)งบบริหำร
จัดกำร
2,080,000 บำท
2) งบสนับสนุน
กำรพัฒนำ
ศักยภำพ
20,838,330
บำท
รวมงบประมำณ
22,918,330
บำท

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) ร้อยละ
1)งบบริหำรจัดกำร 82.35 %
2,080,000 บำท
2) งบสนับสนุนกำร
พัฒนำศักยภำพ
16,793,490 บำท
รวมเบิกจ่ำยแล้ว
18,873,490 บำท

ก่อหนี้
(เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ (PO))
งบประมาณ (บาท)
1)งบบริหำรจัดกำร 2,080,000 บำท
มีค่ำใช้จ่ำยแล้วจำนวน 1,461,70
บำท
2) งบสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพ
20,838,330 บำท มีค่ำใช้จ่ำยแล้ว
จำนวน 9,308,432 บำท
รวมงบประมำณใช้จ่ำยแล้วจำนวน
10,770,140 บำท

รายชื่อและ
เบอร์โทรผู้
ประสานงาน
ร้อยละ
46.99 น ำ ง ส ำ ว เ ฉ ล ิ ม ศ รี
ร ะ ด ำ ก ู ล เ บ อ ร์
โ ท ร ศ ั พ ท ์ 0850363314

1. ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
กำรจัดเวทีกำรพัฒนำศักยภำพแกนนำระดับตำบล ตำบลละ 15 คน ตำมหลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพบริหำร
จัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล กำรบริหำรจัดกำรองค์กรกลุ่มและองค์กรเครือข่ำย ภำคประชำชน โดยเริ่มการจัดเวทีการ
พัฒนาเวทีแรกเมื่อเดือนกุมถาพันธ์ 2564 ถึงเดือนสิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นไปตามแผนงาน มีผู้นาที่ผ่านการพัฒนา
ศักยภาพฯ มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกัน สู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดย มีการจัดเวทีไปแล้ว จานวน 100 รุ่น 488 ตาบล 7,320 คน วิทยากรรวม 118 คน และผลกำร
ดำเนินงำนเชิงคุณภำพ ดังนี้ 1) เกิดแกนนำคนรุ่นใหม่ที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรทำงำนเพิ่มขึ้นในระดับจังหวัดเกิดผู้นำใน
ขบวนองค์กรชุมชนเข้ำสู่กระบวนกำรพัฒนำศักยภำพบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล กำรบริหำรจัดกำรองค์กรกลุ่ม
และองค์กรเครือข่ำย ภำคประชำชน 2) แกนนำในชุมชนมีทักษะควำมรู้ควำมเข้ำใจและขี ดควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
ชุมชนท้องถิ่น สำมำรถเป็นแกนหลักในแก้ไขปัญหำและพัฒนำชุมชนท้องถิ่นอย่ำงเป็นรูปธรรมและยั่งยืนตลอดจนรู้เท่ำทัน
สถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลงในประเด็นที่มีผลกระทบต่อกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น 3) กลุ่มจังหวัดได้จัดทำเวทีสร้ำงควำมเข้ำใจ
โครงกำรพัฒนำศักยภำพคนและเครือข่ำยองค์กรชุมชน ภำคตะวันออกเฉียงเหนือและกำรวำงแผนรำยจังหวัด พื้นที่ และ
ทำควำมเข้ำใจเครื่องมือ A I C
ตารางสรุปจานวนผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพแกนนาระดับตาบล ระดับกลุ่มจังหวัด
ลาดับที่

กลุ่มจังหวัด

1
2
3

สบายดี
วัฒนธรรมลุม
่
น้ าโขง

4

จังหวัด

จานวนรุ่นที่
อบรมเสร็จแล้ว

จานวนตาบลที่จัด
เสร็จแล้ว

จานวนคนที่ผ่านการ
อบรม

เลย

6

34

510

อุดรธานี

2

9

135

หนองบัวลาภู

6

29

435

หนองคาย

6

29

435

20

101

1,515

บึงกาฬ

8

44

660

นครพนม

8

44

660

มุกดาหาร

8

44

660

สกลนคร

8

44

660

32

176

2,640

ขอนแก่น

8

26

390

มหาสารคาม

5

22

330

รวม
5
6
7

บึงสนุก

8
รวม
9
10

ร ้อยแก่นสาร
สินธุ์

จังหวัด

จานวนรุ่นที่
อบรมเสร็จแล้ว

จานวนตาบลที่จัด
เสร็จแล้ว

จานวนคนที่ผ่านการ
อบรม

11

กาฬสินธุ์

5

25

375

12

ร ้อยเอ็ด

6

23

345

24

96

1,515

ยโสธร

5

23

345

อานาจเจริญ

9

44

660

อุบลราชธานี

0

0

0

ศรีสะเกษ

9

44

660

23

111

1,665

สุรน
ิ ทร์

1

4

60

บุรรี ัมย์

0

0

0

นครราชสีมา

0

0

0

ชัยภูม ิ

0

0

0

รวม

1

4

60

รวมทงหมด
ั้

100

488

7,395

62.56

56.67

ลาดับที่

กลุ่มจังหวัด

รวม
13
14
15

เจริญราชธานี
ศรีโสธร

16
รวม
17
18
19

นครชัยบุรน
ิ ทร์

20

สัดส่วน : จานวนเปอร์เซ็นต์

** หมำยเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหำคม 64

ผลลัพธ์โครงการ
▪ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
1) โครงกำรได้ดำเนินกำรมำเป็นระยะเวลำ 10 เดือน สำมำรถพัฒนำศักยภำพแกนนำได้ 7,320 คน จำกเป้ำหมำย
ที่ตั้งไว้ตลอดระยะเวลำดำเนินกำร 12 เดือน จำนวน 13,050 คน
2) พื้นที่เป้ำหมำยที่ดำเนินกำรแล้วจำนวน 488 ตำบล รวม 100 รุ่น พื้นที่ที่ได้ดำเนินกำรเสร็จสมบูรณ์ในระดับ
ตำบล จำนวน 1 กลุ่มจังหวัด ได้แก่กลุ่มจังหวัดบึงสนุก และกำลังเข้ำสู่กระบวนกำรจัดทำแผนพัฒนำจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ในระยะต่อไป ส่วนกลุ่มจังหวัดที่พักกำรดำเนินกำรเนื่องจำก ภำวะ Lock Down Covid 19 ตำม
คำสั่งของ ศบค.จังหวัด หลังจำกที่แต่ละจังหวัดในภำคอีสำนได้ผ่อนคลำยกำร Lock down และอนุญำตให้จัด
เวทีได้จะเริ่มดำเนินกำรตั้งแต่ วันที่ 15 กันยำยน 2564 และคำดกำรว่ำจะสำมำรถดำเนินกำรให้แล้วเสร็จใน
ขั้นตอนระดับตำบลภำยในเดือน ตุลำคม 2564

3) มีกลไกคณะทำงำน จำนวน 118 คน ที่ประกอบจำกหลำยภำคส่วนเช่น ผู้แทนอนุภำค ผู้แทนภำคประชำสังคม
นักวิชำกำร ผู้แทนขบวนจังหวัด ผุ้แทนสถำบันพัฒนำกรองค์กรชุมชน (พอช.)
4) มีกลไกนักสื่อสำรสำธำรณะประจำจังหวัด จำนวน 60 คน
▪ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
1) กำรดำเนินงำนของโครงกำรได้ก่อเกิดกลไกแกนนำรุ่นใหม่ในภำคอีสำน กลไกหลัก จำนวน 5 กลไก ประกอบด้วย
กลไกคณะกรรมกำรโครงกำร,กลไกอำนวยกำร,กลไกปฏิบัติกำรบริกำรโครงกำร, กลไกกำรประเมินภำยนอก,
กลไกสื่อสำรสำธำรณะ, และเกิดกกลไกปฏิบัติกำรระดับกลุ่มจังหวัด 5 กลไก ประกอบด้วย กลุ่มร้อยแก่นสำรสินธุ์
,กลุ่มสบำยดีวัฒนำธรรมลุ่มน้ำโขง, กลุ่มบึงสนุก, กลุ่มเจริญรำชธำนีศรีโสธร, และกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์,
2) กำรดำเนินกำรโครงกำรได้พัฒนำศักยภำพกลุ่มเป้ำหมำยจำแนกในเชิงลึกเป็น 2 กลุ่มได้แก่
1.1 กลุ่มเป้ำหมำยทำงตรง ที่เป็นแกนน ำคนรุ่นใหม่ในระดับ ต ำบลที่ก ำหนดไว้ใน โครงกำรจ ำนวน 870
ตำบล 13,050 คน โดยมีเป้ำหมำยให้เกิด ควำมรู้ เกิดทักษะ เกิดทัศนคติที่ดีต่อกำรท ำงำนในขบวน
องค์กรชุมชน จนนำไปสู่กำรจัดทำแผนตำบล แผนจังหวัด และแผนกลุ่มจังหวัด เพื่อเชื่อมต่อกำรพัฒนำ
และแก้ไขปัญหำของชุมชนท้องถิ่นของตนเองโดยประชำชนมีส่วนร่วม
1.2 กลุ่มเป้ำหมำยทำงอ้อม โครงกำรได้ตระหนักในกำรพัฒนำคนรุ่นใหม่โดยกำรยกระดับผู้ช่วยวิทยำกร
เลขำนุกำรกลุ่มจังหวัด ให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเสริมทักษะกำรเป็นวิทยำกร กำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้แบบ AIC โดยกำรถ่ำยทอดจำกวิทยำกรประจำกลุ่มในรูปแบบ Learn by Doing โดยวิทยำกร
หลักเป็นพี่เลี้ยงในกำรถ่ำยทอด ให้ผู้ ช่วยได้ฝึกหัดระหว่ำงทำเวที และช่วยกันเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมทักษะให้กับรุ่นน้องที่จะเป็นกำลังหลักในกำรทำงำนในขบวนองค์กรชุมชนในอนำคต กำรพัฒนำ
ศักยภำพให้กับรุ่นน้องแบบ Learn by Doing นับว่ำได้ผลดีเกิดกว่ำที่คำดหมำยไว้โดยวิทยำกรรุ่นพี่ใน
แต่ละกลุ่มจังหวัดมีรูปแบบวิธีกำร Training กันขึ้นอยู่กับพื้นฐำนเทคนิคกำรถ่ำยทอด เช่น
o กลุ่มสบำยดีวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ใช้วิธีกำรถ่ำยทอด Learn by Doing โดยจัดรูปแบบ
จัดกระบวนคณะท ำงำนโดยมีทีมวิทยำกรกลำงของกลุ่มเป็นหลัก มีแนวทำงในกำร
ดำเนินงำนในรูปแบบ 1-2-2
ก) : 1 หมำยถึง: วิทยกรกลำงทำให้ดูจังหวัดละ 1 เวที เพื่อให้วิทยำกรในระดับจังหวัด
ได้เรียนรู้แนวทำงในทิศทำงเดียวกัน
ข.) : 2 หมำยถึง: ให้วิทยำกรจังหวัดทดลองจัดกระบวนกำรจังหวัดละ 2 เวที
ค.) :2 หมำยถึง : กำรจัดคณะทำงำนออกเป็น 2 ทีม ปฏิบัติกำร เป็น 2 โซน ดูแลโซน
ละ 2 จังหวัด โดยทั้งสองทีมจะมีบุคลำกร 3 ส่วนคือ 1) ทีมวิยำกรหลักจัดบทบำท
เนื้อหำตำมควำมสำมำรถของวิทยำกรแต่ละคน 2)ทีมผู้ช่วยวิทยำกร เน้นผู้แทนใน
กระบวนองค์กรชุมชนระดับจังหวัดยกระดับขึ้นมำท ำหน้ำที่ผ ู้ช ่ว ยวิทยกร 3)ทีม
เลขำนุกำร เน้นผู้แทนในกระบวนองค์กรชุมชนระดับจังหวัดยกระดั บขึ้นมำทำหน้ำที่

เป็นเลขำนุกำรในคณะ ปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ช่วยวิทยำกรสำมำรถยกระดับ
ขึ้นมำทำหน้ำที่วิทยำกรหลักได้อย่ำงน้อย 5 คน
o กลุ่มบึงสนุก ได้ใช้วิธีให้ผู้ช่วยวิทยำกรได้ลงเวทีจริงคู่กับวิทยำกรหลัก และเมื่อเสร็จเวที
ประจ ำวั น วิ ท ยำกรหลั ก คอยให้ ค ำแนะน ำเพิ่ ม เติ ม ควำมรู ้ ท ั ก ษะในระหว่ ำ งสรุ ป
ประจำวันเพื่อแก้ไขปรับปรุงตนเอง จนกระทั้งมีควำมมั่นใจว่ำรุ่นน้องสำมำรถควบคุม
เนื้อหำ มีทักษะในกำรถ่ำยทออดหน้ำเวที และให้จัดเวทีสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ปรำกฏกำรณืที่เกิดขึ้นท ำให้ ผู้ช ่ว ยวิทยำกรรสำมำรถยกระดับขึ้นมำเป็น
วิทยำกรหลักได้ อย่ำงน้อย 5-6 คน โดยมีรุ่นพี่คอยช่วยชี้แนะเป็นระยะๆ
o กลุ่มร้อยแก่นสำรสินธุ์ ก็ให้เทคนิคเดียวกับกลุ่ม บึงสนุก ปัจจุบันกลุ่มร้อยแก่นสำรสินธุ์
ได้มีผู้ช่วยวิทยำกรสำมำรถยกระดับขึ้นมำเป็นวิทยำกรได้ 5-6 คน
o ส่วน กลุ่มเจริญรำชธำนีฯ และกลุ่มนครชัยบุรินทร์ อยู่ในขั้นกำรถ่ำยทอดจำกรุ่นพี่สู่รุ่น
น้อง
นอกจำกนี้ในกำรพัฒนำศักยภำพนักสื่อสำรจัดกำรควำมรู้ภำคอีสำน ปี 2564 ตำมแผนงำนโครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพคนและเครือข่ำยองค์กรชุมชน กำรสื่อสำรจัดกำรควำมรู้และติดตำมประเมินเสริมพลัง ปี 2564 ได้ทำกำรพัฒนำ
ศักยภำพนักสื่อสำรจัดกำรควำมรู้ภำคอีสำน ในกำรผลิต งำนเขียน คลิปวีดีโอ โปสเตอร์ PHOTO STORY จำนวน 60 คน
และให้เกิดปฏิบัติกำรผลิตสื่อ จังหวัดละ 2 ชิ้นงำน รวมจำนวน 40 ชิ้นงำน เพื่อให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกันของ
เครือข่ำยนักจัดกำรควำมรู้และนักสื่อสำรชุมชนภำคอีสำน นำไปสู่กำรจัดกำรควำมรู้ กำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ รูปธรรม
บทเรียน ควำมสำเร็จขององค์กรชุมชนสู่สำธำรณะ และเพื่อส่งเสริมควำมรู้และทักษะกำรสื่อสำรจัดกำรควำมรู้ ให้กับ
แกนนำองค์กรชุมชนคนรุ่นใหม่ และกลไกกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยนักสื่อสำรจัดกำรควำมรู้ภำคอีสำน
2. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
1) นับตั้งแต่โครงกำรได้เริ่มดำเนินกำร ได้ประสบปัญหำกำรเกิดโรคระบำด มำต่อเนื่องตั้งแต่ โควิด ระยะ 1
ระยะ 2 ระยะ 3 และระยะ 4 ซึ่งส่งผลกระทบในกำรจัดเวทีในระดับกลุ่มจังหวัด ทำให้กำรจัดเวทีพัฒนำ
ศักยภำพไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมปฏิทินแผนงำน แต่ทั้งนี้คณะทำงำนจะได้ประชุมหำรือ กำรประเมิน
ควำมเสี่ยงมำเป็นระยะและมีกำรปรับรูปแบบกำรทำงำน แต่ยังคงกระบวนกำร และเครื่องมือ AIC เพื่อให้
กำรดำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย
2) สถำนกำรณ์ปัจจุบัน ยังมีพื้นที่สี่แดงที่ยังระบำดหนักซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรจัดเวทีอย่ำงมำกได้แก่กลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์ โดยคณะทำงำนกลุ่มจะได้ทำกำรปรับแผนกำรทำงำนเพื่อให้เวทีสำมำรถขัอบเคลื่อน
ต่อไปได้คำดว่ำจะสำมำรถดำเนินกำรเวทีได้ในช่วงหลัง วันที่ 15 กันยำยน 2564 ส่วนอีก 4 กลุ่มจังหวัด
สถำนกำรณ์ได้ผ่อนคลำยลง ศบค.จังหวัดได้อนุโลมกำรจัดเวที ประชุมสัมมนำได้ ทั้ง 4 กลุ่มจังหวัดที่ผ่อน
คลำยจะสำมำรถเริ่มดำเนินกำรเวทีต่อไปได้ในช่วง 4 กันยำยน เป็นต้นไป
3) คณะทำงำนได้ปรับแผนปฏิบัติกำรให้สำมำรถบรรลุระยะเวลำที่กำหนดไว้

3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม
โครงกำรพัฒนำศักยภำพคนและขบวนองค์กรชุมชนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ก่อรูปกระบวนกำร
ประชำชนขนำดใหญ่ มีทรัพยำกรบุคคลที่เข้ำร่ว มเป็นกลไกคณะท ำงำนที่มำจำกหลำยภำคส่ว น มำกกว่ำ 100 คน
เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้ำหมำยปริมำณมำกถึง 13,050 คน ควรได้รับกำรสนับสนุนพัฒนำศักยภำพต่อเนื่องอย่ำงน้อย 3 ปี

นำงสำวเฉลิมศรี ระดำกูล ผู้อำนวยกำรภำค สำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
นำยชูชำติ ผิวสว่ำง ผู้จัดกำรโครงกำรพัฒนำศักยภำพคนและเครือข่ำยองค์กรชุมชนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
5 สิงหำคม 2564

