หน ้าที่ 1

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

บันทึกข้อความ

จาก หัวหน้ำงำนวิชำกำร
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. (043) 241851
ถึง ผู้อำนวยกำรสถำบัน
เรื่อง รำยงำนสถำนะโครงกำรพัฒนำศักยภำพคน
ที่ สภ 51/06339
และเครือข่ำยองค์กรชุมชนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมำณ 2564 วันที่ 5 ตุลำคม 2564
สำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 295 หมู่ 13 ถนนศูนย์รำชกำร

เรียน ผู้อำนวยกำรสถำบัน/รองผู้อำนวยกำร/หัวหน้ำสำนักยุทธศำสตร์นโยบำยและแผน /หัวหน้ำสำนักเทคโนโลยีสำระสนเทศ
ตำมที่ สำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณภำยใต้ โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพคนและเครือข่ำยองค์กรชุมชนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมำณ 2564 จำก งบประมำณจำนวน
23,153,700 บำท(ยี่สิบสำมล้ำนหนึ่งแสนห้ำหมื่นสำมพันเจ็ดร้อยบำทถ้วน) เพื่อพัฒนำศักยภำพผู้นำชุมชนให้มี
ทักษะ ควำมรู้ ในกำรพัฒนำชุมชน ตำมหลักธรรมำภิบำลอย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้ำมำมีส่วนร่วม
ขบวนกำรพัฒนำชุมชน สำมำรถนำควำมรู้ไปใช้ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่นอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมี
พื้นทีด่ ำเนินกำร 20 จังหวัด 870 ตำบล จำนวน 10,350 คน โดยมีระยะเวลำกำรดำเนินโครงกำรตั้งแต่เดือนธันวำคม
2563 ถึง เดือนกันยำยน 2564 นั้น
สำนักงำนภำค ฯ ได้ดำเนินกำรบริหำรโครงกำร ตำมแผนงำนโครงกำร แต่ด้วยปัจจัยสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ อย่ำงหนัก ทำให้กระบวนกำรกำรดำเนินงำนไม่สำมำรถดำเนินกำร ได้ภำยในเดือน
กั น ยำยน 2564 ทำงส ำนั ก งำนภำค ฯ จึ ง ได้ ข อขยำยระยะเวลำกำรด ำเนิ น โครงกำร ฯ ตำมบั น ทึ ก เลขที่
สภ51/04685 ลงวันที่ 20 กรกฎำคม 2564 โดยขอขยำยระยะเวลำเป็นตั้งแต่เดือนตุลำคม ถึง เดือนธันวำคม 2564
ในกำรนี ้ จึ ง ขอน ำส่ ง รายงานผลการด าเนิ น งานโครงการประจ าเดื อ นกั น ยายน 2564
ประกอบด้วย ผลกำรอนุมัติและเบิกจ่ำยงบประมำณโครงกำร ควำมคืบหน้ำกำรดำเนินงำน เพื่อรำยงำนผลต่อฝ่ำย
บริหำร (ผอ.พอช., รอง ผอ., ผอ.ภำค) และเผยแพร่ทำงเว็บไซต์สถำบันฯ
จึงน ำเรียนผู้อ ำนวยกำรภำค ฯ โปรดน ำเรียนผู้อ ำนวยกำรสถำบัน /หัวหน้ำส ำนักยุทธศำสตร์
นโยบำยและแผน เพื่อโปรดทรำบ และนำเรียนหัวหน้ำสำนักเทคโนโลยีสำระสนเทศ เผยแพร่ทำงเว็บไซต์สถำบันฯ
ต่อไป

(นำงสำวนุชพร สมสวย)
หัวหน้ำงำนวิชำกำร

(นำงสำวเฉลิมศรี ระดำกูล)
รองผู้อำนวยกำร ปฏิบัติงำนผู้อำนวยกำรภำค

หน ้าที่ 2

รายงานสถานะผลการดาเนินโครงการ (วันที่ 5 ตุลาคม 2564)
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายงานผลการดาเนินโครงการ
รายชื่อผู้ประสานงานนางสาวเฉลิมศรี ระดากูล เบอร์โทรศัพท์ 085-0363314
ปี 2564 ขบวนองค์กรชุมชนภำคอีสำนได้ก่อรูปองค์กรภำคประชำชนขึ้นในรูปแบบของ “คณะกรรมกำร
พัฒนำศักยภำพคน และเครือข่ำยองค์กรชุมชนภำคอีสำน (พชส.) “ผู้นำยุทธศำสตร์หรือผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง” ที่จะ
เป็นกลไกสำคัญในกำร สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงในชุมชนท้องถิ่น ปัจจุบันทิศทำงกำรพัฒนำประเทศและนโยบำยของ
รัฐใหม่ๆ เช่น ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี เป้ำหมำย กำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นต้น ได้เดินหน้ำไปอย่ำงรวดเร็ว
ดังนั้น “ผู้นำยุทธศำสตร์ หรือผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง” จึงจำเป็นต้องรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำ
ชุมชนท้องถิ่นให้มีควำมเข้มแข็ง สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน) มีภำรกิจในกำรส่งเสริมควำม
เข้มแข็งขององค์กรชุมชนและเครือข่ำยองค์กรชุมชน และเชื่อมโยงเครือข่ำยองค์กรชุมชนในทุกระดับ โดยชุมชนเป็น
แกนหลักในกำรดำเนินงำนและพัฒนำสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดกำรตนเอง ดังนั้นกำรพัฒนำศักยภำพคน และเครือข่ำย
องค์กรชุมชนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกิดควำมเข้มแข็ง สำมำรถบริหำรจัดกำรที่มีธรรมำภิบำลเป็นที่ยอมรับของ
สังคมและพึ่งตนเองได้ จึงเป็นเป้ำหมำยส ำคัญที่ต้องกำรให้ผู้นำชุมชนและขบวนชุมชนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำมำรถจัดกำรตนเอง เกิดกำรผนึกพลังทุกภำคส่วนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกำรมีส่วนร่วมและเป็นเจ้ำของ
“สำนึกควำมเป็นชุมชนในกำรจัดกำรตนเอง”ได้ จึงมีแนวทำงในกำรสนับสนุนศักยภำพผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชน
มุ่งสู่กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น
1. การอนุมัต ิโ ครงการและงบประมาณ โครงการพัฒนาศักยภาพคนและเครือข่ายองค์กรชุมชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2564
คณะทำงำนปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพ ดำเนินกำรพัฒนำโครงกำร และเสนอโครงกำรตำมแผนงำนโครงกำร
ในเวทีคณะพิจำรณำโครงกำรภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ในหมวดงบประมำณโครงกำรพัฒนำศักยภำพคนและ
เครือข่ำยองค์กรชุมชน ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีโครงกำรที่ได้รับกำรเห็นชอบแล้วจำนวน 6 โครงกำรดังนี้

หน ้าที่ 3

ประชุม วันที่ประชุม
ครั้งที่
คณะ
พิจารณา

ชื่อโครงการ

องค์กรที่เสนอ

จานวน งบประมาณ

โครงการ
ระดับพื้นที่

1

16-Nov-63

โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
คนและเครือข่ำยองค์กร
ชุมชน กลุ่มจังหวัดบึง
สนุก

คณะทำงำน
4 จังหวัด
พัฒนำศักยภำพ
กลุ่มจังหวัดบึง
สนุก

4,044,840 โครงกำร
ระดับกลุ่ม
จังหวัด

2

16-Nov-63 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
คนและเครือข่ำยองค์กร
ชุมชน กลุ่มจังหวัดร้อย
แก่นสำรสินธุ์

คณะทำงำน
4 จังหวัด
พัฒนำศักยภำพ
กลุ่มจังหวัดร้อย
แก่นสำรสินธุ์

4,044,840 โครงกำร
ระดับกลุ่ม
จังหวัด

3

16-Nov-63 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
คนและเครือข่ำยองค์กร
ชุมชน กลุ่มจังหวัดเจริญ
รำชธำนีศรีโสธร

คณะทำงำน
4 จังหวัด
พัฒนำศักยภำพ
กลุ่มจังหวัด
เจริญรำชธำนี
ศรีโสธร

4,044,840 โครงกำร
ระดับกลุ่ม
จังหวัด

4

4-Dec-63

คณะทำงำน
5 จังหวัด
พัฒนำศักยภำพ
กลุ่มจังหวัด
สบำยดี
วัฒนธรรมลุ่ม
น้ำโขง

4,044,840 โครงกำร
ระดับกลุ่ม
จังหวัด

5

4-Dec-63 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
คนและเครือข่ำยองค์กร
ชุมชน กำรสื่อสำรจัดกำร
ควำมรู้
และติดตำมประเมินเสริม
พลัง ปี 2564

โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
คนและเครือข่ำยองค์กร
ชุมชน กลุ่มจังหวัด
สบำยดีวัฒนธรรมลุ่มน้ำ
โขง

คณะทำงำน
พัฒนำศักยภำพ
กำรสื่อสำร
จัดกำรควำมรู้
และติดตำม
ประเมินเสริม
พลัง

-

614,130 โครงกำร
ระดับภำค

หน ้าที่ 4

ประชุม วันที่ประชุม
ครั้งที่
คณะ
พิจารณา
6

ชื่อโครงการ

องค์กรที่เสนอ

22-Dec-63 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
คนและเครือข่ำยองค์กร
ชุมชน
กลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์

จานวน งบประมาณ

คณะทำงำน
4 จังหวัด
พัฒนำศักยภำพ
กลุ่มจังหวัดนคร
ชัยบุรินทร์

รวมงบประมาณ

โครงการ
ระดับพื้นที่

4,044,840 โครงกำร
ระดับกลุ่ม
จังหวัด

20,838,330

หน ้าที่ 5

2.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564)

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท) ร้อยละ
โครงกำรพัฒนำ
จำนวน 870 ตำบล 1)งบบริหำร
1)งบบริหำรจัดกำร 85.88
ศักยภำพคนและ
20 จังหวัดภำค
จัดกำร2,080,000 2,080,000 บำท
%
เครือข่ำยองค์กร
ตะวันออกเฉียงเหนือ บำท
2) งบสนับสนุนกำร
ชุมชนภำค
2) งบสนับสนุน พัฒนำศักยภำพ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กำรพัฒนำ
17,602,458
ศักยภำพ
บำท
20,838,330 บำท รวมเบิกจ่ำยแล้ว
รวมงบประมำณ 19,682,458
22,918,330 บำท บำท

ก่อหนี้
(เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ (PO))
งบประมาณ (บาท)
1)งบบริหำรจัดกำร 2,080,000 บำท
มีค่ำใช้จ่ำยแล้วจำนวน
1,461,708 บำท ร้อยละ 70.27
2) งบสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพ
20,838,330 บำท มีค่ำใช้จ่ำยแล้ว
จำนวน 8,916,641 บำท ร้อยละ
42.79
รวมงบประมำณใช้จ่ำยแล้วจำนวน
10,378,419 บำท

รายชื่อและ
เบอร์โทรผู้
ประสานงาน
ร้อยละ
45.28 นำงสำวเฉลิมศรี ระดำ
กู ล เบอร์ โ ทรศั พ ท์
085-0363314

6

3.ผลการดาเนินงาน
ตารางแสดงผลการจัดเวทีอบรมพัฒนาศักยภาพคนและเครือข่ายองค์กรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564)

ลาดับที่

กลุ่มจังหวัด

1
2
3

สบำยดี
วัฒนธรรมลุ่มน้ำ
โขง

4

จังหวัด

จานวนรุ่น จานวน
ที่อบรม ตาบลที่จัด
เสร็จแล้ว เสร็จแล้ว

จานวนคนที่
ผ่านการ
อบรม

จำนวนตำบลที่ยัง
ไม่จัดอบรม

เลย

6

34

510

10

อุดรธำนี

2

9

135

35

หนองบัวลำภู

9

43

645

1

หนองคำย

6

28

420

15

23

114

1710

61

รวม
5

บึงกำฬ

8

44

660

0

6

นครพนม

8

44

660

0

มุกดำหำร

8

44

660

0

สกลนคร

8

44

660

0

32

176

ขอนแก่น

10

30

450

14

มหำสำรคำม

6

23

345

21

กำฬสินธุ์

6

23

345

21

ร้อยเอ็ด

7

26

390

18

29

102

ยโสธร

12

44

660

0

อำนำจเจริญ

9

44

660

0

อุบลรำชธำนี

0

0

0

44

7

บึงสนุก

8
รวม
9
10
11

ร้อยแก่นสำร
สินธุ์

12
รวม
13
14
15

เจริญรำชธำนี
ศรีโสธร

2,640

1,530

0

74

7

ลาดับที่

กลุ่มจังหวัด

16

จังหวัด

ศรีสะเกษ
รวม

จานวนรุ่น จานวน
ที่อบรม ตาบลที่จัด
เสร็จแล้ว เสร็จแล้ว
9

44

30

132

จานวนคนที่
ผ่านการ
อบรม

จำนวนตำบลที่ยัง
ไม่จัดอบรม

660

0

1,980

44

17

สุรินทร์

1

4

60

40

18

บุรีรัมย์

0

0

0

44

นครรำชสีมำ

0

0

0

44

ชัยภูมิ

0

0

0

44

รวม

1

4

60

172

รวมทั้งหมด

115

528

7,920

เหลือ351 ตำบล

19

นครชัยบุรินทร์

20

ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (ราย
กิจกรรม)
▪
1)
2)

3)
4)
▪
1)

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
โครงกำรได้ด ำเนิน กำรมำเป็น ระยะเวลำ 10 เดือน สำมำรถพัฒ นำศักยภำพแกนน ำได้ 7,920 คน จำก
เป้ำหมำยที่ตั้งไว้ตลอดระยะเวลำดำเนินกำร 12 เดือน จำนวน 13,050 คน
พื้นที่เป้ำหมำยที่ดำเนินกำรแล้วจำนวน 488 ตำบล รวม 115 รุ่น พื้นที่ที่ได้ดำเนินกำรเสร็จสมบูรณ์ในระดับ
ตำบล จำนวน 1 กลุ่มจังหวัด ได้แก่กลุ่มจังหวัดบึงสนุก และกำลังเข้ำสู่กระบวนกำรจัดทำแผนพัฒนำจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ในระยะต่อไป ส่วนกลุ่มจังหวัดที่พักกำรดำเนินกำรเนื่องจำก ภำวะ Lock Down Covid 19
ตำมคำสั่งของ ศบค.จังหวัด หลังจำกที่แต่ละจังหวัดในภำคอีสำนได้ผ่อนคลำยกำร Lock down
มีกลไกคณะทำงำน จำนวน 118 คน ที่ประกอบจำกหลำยภำคส่วนเช่น ผู้แทนอนุภำค ผู้แทนภำคประชำ
สังคม นักวิชำกำร ผู้แทนขบวนจังหวัด ผุ้แทนสถำบันพัฒนำกรองค์กรชุมชน (พอช.)
มีกลไกนักสื่อสำรสำธำรณะประจำจังหวัด จำนวน 60 คน
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
กำรด ำเนิ น งำนของโครงกำรได้ ก ่ อ เกิ ด กลไกแกนน ำรุ่ น ใหม่ใ นภำคอี ส ำน กลไกหลั ก จ ำนวน 5 กลไก
ประกอบด้วย กลไกคณะกรรมกำรโครงกำร,กลไกอำนวยกำร,กลไกปฏิบัติกำรบริกำรโครงกำร, กลไกกำร
ประเมินภำยนอก, กลไกสื่อสำรสำธำรณะ, และเกิดกกลไกปฏิบัติกำรระดับกลุ่มจังหวัด 5 กลไก ประกอบด้วย
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กลุ่มร้อยแก่นสำรสินธุ์,กลุ่มสบำยดีวัฒนำธรรมลุ่มน้ำโขง, กลุ่มบึงสนุก, กลุ่มเจริญรำชธำนีศรีโสธร, และกลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์,
2) กำรดำเนินกำรโครงกำรได้พัฒนำศักยภำพกลุ่มเป้ำหมำยจำแนกในเชิงลึกเป็น 2 กลุ่มได้แก่
1.1 กลุ่มเป้ำหมำยทำงตรง ที่เป็นแกนนำคนรุ่นใหม่ในระดับตำบลที่กำหนดไว้ใน โครงกำรจำนวน 870
ตำบล 13,050 คน โดยมีเป้ำหมำยให้เกิด ควำมรู้ เกิดทักษะ เกิดทั ศนคติที่ดีต่อกำรทำงำนในขบวน
องค์กรชุมชน จนนำไปสู่กำรจัดทำแผนตำบล แผนจังหวัด และแผนกลุ่มจังหวัด เพื่อเชื่อมต่อกำร
พัฒนำและแก้ไขปัญหำของชุมชนท้องถิ่นของตนเองโดยประชำชนมีส่วนร่วม
1.2 กลุ่มเป้ำหมำยทำงอ้อม โครงกำรได้ตระหนักในกำรพัฒนำคนรุ่นใหม่โดยกำรยกระดับผู้ช่วยวิทยำกร
เลขำนุกำรกลุ่มจังหวัด ให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเสริมทักษะกำรเป็นวิทยำกร กำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้แบบ AIC โดยกำรถ่ำยทอดจำกวิทยำกรประจำกลุ่มในรูปแบบ Learn by Doing โดยวิทยำกร
หลักเป็นพี่เลี้ยงในกำรถ่ำยทอด ให้ผู้ช่วยได้ฝึกหัดระหว่ำงทำเวที และช่วยกันเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมทักษะให้กับรุ่นน้องที่จะเป็นกำลังหลักในกำรทำงำนในขบวนองค์กรชุมชนในอนำคต กำร
พัฒนำศักยภำพให้กับรุ่นน้องแบบ Learn by Doing นับว่ำได้ผลดีเกิดกว่ำที่คำดหมำยไว้โดยวิทยำกร
รุ่นพี่ในแต่ละกลุ่มจังหวัดมีรูปแบบวิธีกำร Training กันขึ้นอยู่กับพื้นฐำนเทคนิคกำรถ่ำยทอด เช่น
o กลุ ่ ม สบำยดี ว ั ฒ นธรรมลุ ่ ม น ้ ำ โขง ใช้ ว ิ ธ ี ก ำรถ่ ำ ยทอด Learn by Doing โดย
จัดรูปแบบจัดกระบวนคณะท ำงำนโดยมีทีมวิทยำกรกลำงของกลุ่มเป็นหลัก มี
แนวทำงในกำรดำเนินงำนในรูปแบบ 1-2-2
ก) : 1 หมำยถึง: วิทยกรกลำงทำให้ดูจังหวัดละ 1 เวที เพื่อให้วิทยำกรในระดับ
จังหวัดได้เรียนรู้แนวทำงในทิศทำงเดียวกัน
ข.) : 2 หมำยถึง: ให้วิทยำกรจังหวัดทดลองจัดกระบวนกำรจังหวัดละ 2 เวที
ค.) :2 หมำยถึง : กำรจัดคณะทำงำนออกเป็น 2 ทีม ปฏิบัติกำร เป็น 2 โซน ดูแล
โซนละ 2 จังหวัด โดยทั้งสองทีมจะมีบุคลำกร 3 ส่วนคือ 1) ทีมวิยำกรหลักจัด
บทบำทเนื้อหำตำมควำมสำมำรถของวิทยำกรแต่ละคน 2)ทีม ผู้ช่วยวิทยำกร เน้น
ผู้แทนในกระบวนองค์กรชุมชนระดับจังหวัดยกระดับขึ้นมำทำหน้ำที่ผู้ช่วยวิทยกร
3)ทีมเลขำนุกำร เน้นผู้แทนในกระบวนองค์กรชุมชนระดับจังหวัดยกระดับขึ้นมำทำ
หน้ำที่เป็นเลขำนุกำรในคณะ ปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ช่วยวิทยำกรสำมำรถ
ยกระดับขึ้นมำทำหน้ำที่วิทยำกรหลักได้อย่ำงน้อย 5 คน
o กลุ่มบึงสนุก ได้ใช้วิธีให้ผู้ช่วยวิทยำกรได้ลงเวทีจริงคู่กับวิทยำกรหลัก และเมื่อเสร็จ
เวทีประจำวันวิทยำกรหลักคอยให้คำแนะนำเพิ่มเติมควำมรู้ทักษะในระหว่ำงสรุป
ประจ ำวันเพื่อแก้ไขปรับปรุงตนเอง จนกระทั้งมีควำมมั่นใจว่ำรุ่นน้องสำมำรถ
ควบคุมเนื้อหำ มีทักษะในกำรถ่ำยทออดหน้ำเวที และให้จัด เวทีสร้ำงกระบวนกำร
เรียนรู้ด้วยตนเอง ปรำกฏกำรณืที่เกิดขึ้นทำให้ ผู้ช่วยวิทยำกรรสำมำรถยกระดับ
ขึ้นมำเป็นวิทยำกรหลักได้ อย่ำงน้อย 5-6 คน โดยมีรุ่นพี่คอยช่วยชี้แนะเป็นระยะๆ
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o กลุ่มร้อยแก่นสำรสินธุ์ ก็ให้เทคนิคเดียวกับกลุ่ม บึงสนุก ปัจจุบันกลุ่มร้อยแก่นสำร
สินธุ์ได้มีผู้ช่วยวิทยำกรสำมำรถยกระดับขึ้นมำเป็นวิทยำกรได้ 5-6 คน
o ส่วน กลุ่มเจริญรำชธำนีฯ และกลุ่มนครชัยบุรินทร์อยู่ในขั้นกำรถ่ำยทอดจำกรุ่นพี่สู่
รุ่นน้อง
เนื้อหาเชิงวิชาการและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของโครงการ (ระเบียบ แนวทำง หลักเกณฑ์ TOR
หลักสูตรที่ใช้อบรม กำรประเมิน รำยงำน กำรประชุม อื่นๆ)
เอกสารเนื้อหาเชิงวิชาการประกอบหลักสูตร ประกอบด้วย
1) หลักสูตร กระบวนกำร AIC โดย เดชอนันต์ พิลำแดง และ อรรควิทย์ หมื่นกุล
2) หลักสูตร กำรบริหำรจัดกำรองค์กรชุมชน โดย วิเชียร แสงโซติ
3) หลักสูตร กำรปรับกระบวนทัศน์ โดย วิเชียร แสงโซติ
4) หลักสูตร กำรบริหำรองค์กรชุมชนตำมหลักธรรมำภิบำล โดยชูชำติ ผิวสว่ำง
5) หลักสูตร กำรนำใช้ พรบ.สภำองค์กรชุมชน โดย วิรัตน์ สุขกุล
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม

ไม่
บรรลุ
บรรลุ

ผลการดาเนินงานที่การบรรลุ
ตัวชี้วัดเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ (ค่ำเป้ำหมำย)
1.
จำนวนคนที่เข้ำร่วม 13,050 คน
2.
จำนวนพื้นที่ตำบลเป้ำหมำย 870 ตำบล
3.
จำนวนแผนตำบล 870 ตำบล
4.
จำนวนแผนจังหวัด 20 จังหวัด
5.
จำนวนแผนกลุ่มจังหวัด 5 กลุ่มจังหวัด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ (ค่ำเป้ำหมำย)

กำรด ำเนิ น งำนของโครงกำรยั ง อยู ่ ร ะหว่ ำ ง
ดำเนินกำร
สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมเป้ำประสงค์ที่ตั้งไว้
หำกแต่ต้องเพิ่มควำมเข้มข้นขึ้นในกำรดำเนินงำน
ระยะถัดไป

ตัวชี้วัดเชิงงบประมำณ 23 ล้ำนบำท
(ค่ำเป้ำหมำย)
ตัวชี้วัดเชิงเวลำ ระยะเวลำ 1 ปีงบประมำณ
(ค่ำเป้ำหมำย)

กำรด ำเนิ น งำนของโครงกำรยั ง อยู ่ ร ะหว่ ำ ง
ดำเนินกำร
โครงกำรได้ ข อขยำยเวลำออกไป 1 ไตรมำส
เนื่องจำกประสบภำวะโรคระบำด COVID 19 ไม่
สำมำรถจัดเวทีได้ตำมคำสั่ง ศบค.จังหวัดให้ระงับ
กำรจัดเวทีทุกประเภท
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4. การบริหารงบประมาณตามแผนงาน
4.1 คณะทางานอานวยการ งบบริหารจัดการ 2,080,000 บาท โดยมีทำงคณะทำงำนอำนวยกำร : จำนวน 3
คน ประกอบด้วย 1) ผู้จัดกำรโครงกำร 2) งำนกำรเงินและบัญชี 3) งำนข้อมูลและเลขำนุกำร หน้ำที่และควำม
รับผิดชอบ งำนบริหำรจัดกำรทั้งระบบ /จัดทำ TOR และ MOU ให้กับคณะทำงำนแต่ละทีม ร่วมกับ คณะทำงำนใน
แต่ละทีม ออกแบบ กำรบริหำรจัดกำรทั้งระบบ (-กระบวนกำร-แผนงำน-กำรจัดกำรงบประมำณ เตรียมกลุ่มเป้ำหมำย
(คน)-ตำบลเป้ำหมำย(พื้นที่)-ตัวชี้วัด)เชื่อมโยงยุทธศำสตร์และแผน ติดตำมประเมินผล กำรดำเนินงำนของแต่ละทีม
ประสำนงำนสำนักแผน พอช.ส่วนกลำง และ สภำพัฒน์ภำค จัดทำเวทีประมวลผล วิเครำะห์ สังเครำะห์ ปิดแผนงำน
ปี ประมวลผล รำยงำนผล ต่อพอช.และสภำพัฒน์ อำนวยกำรในกำรจัดทำระบบกำรเงิน บัญชี และกำรเบิกจ่ำย จัดทำ
ฐำนข้อมูลผู้นำฯ จัดทำใบงำนต่ำงๆ ให้ครอบคลุม : ทะเบียนผู้เข้ำอบรม (ก่อนอบรม/ผ่ำนกำรอบรม/หลังอบรม ให้
ตรงกัน ฯ) จัดทำชุดควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญของผู้น ำในแต่ละประเด็น จัดทำสื่อสำธำรณะ จัดทำใบประกำศ /งำน
ทะเบียน/งำนทำเนียบ/งำนวิชำกำร/งำนสื่อ/งำนสื่อสำรภำยใน-ภำยนอก/และนำสรุปประเมินผลของแต่ละทีมมำ
จัดทำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ อบรมพัฒนำศักยภำพแกนนำจัดทำสื่อ รวบรวมหลักสูตรของแต่ละทีมงำน : จัดทำเป็น
คู่มือกำรพัฒนำศักยภำพภำคอีสำน และงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
สถำนะทำงกำรเงินกำรใช้จ่ำยคณะทำงำนอำนวยกำร
แผนงาน/รายการ
ค่ำตอบแทนลูกจ้ำงโครงกำร 3 คน
- ผู้จัดกำรโครงกำร (35,000 x 11 เดือน)
- งำนกำรเงินบัญชี (15,000 x 11 เดือน)
- งำนข้อมูล (15,000 x 11 เดือน)
ค่ำเดินทำงปฏิบัติงำน
- ค่ำพำหนะ
- ค่ำที่พัก
ค่ำวัสดุอุปกรณ์สำนักงำน
ค่ำจัดทำสิ่งพิมพ์
- ค่ำจัดทำคู่มือกำรฝึกอบรม
- ค่ำจัดทำใบประกำศ
- ค่ำจัดทำเอกสำรชุดควำมรู้
- ค่ำจัดทำหลักสูตร
กำรประชุม/สัมมนำ
- กำรประชุมคณะทำงำนฯ
- เวทีเวที work shop ทีมปฏิบัติกำร
5 กลุ่มจังหวัด

งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่ใช้จริง

455,000

650,000

125,000

154,245

35,000

13,768

345,000

128,079

597,180

515,616
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แผนงาน/รายการ
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติงำนคณะทำงำน
รวมงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินกิจกรรม

งบประมาณที่ตั้งไว้
1,557,180

งบประมาณที่ใช้จริง
1,461,708
**คงเหลือ 95,472 บำท

4.2 คณะปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด 5 กลุ่มจังหวัด งบสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ 20,838,330 บาท โดย
คณะปฏิบัติกำรระดับกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย 1)นักวิชำกำร หรือสถำบันกำรศึกษำในท้องถิ่น 2)เจ้ำหน้ำที่พอช. 3)
ผู้แทนกระบวนองค์กรชุมชนจังหวัด 4)ผู้แทนเลขำนุกำรกลุ่มจังหวัด 5)ผู้แทนภำคประชำสังคม โดยทีมปฏิบัติ กำร 5
กลุ่มจังหวัด มีบทบำทและภำรกิจ ได้แก่(1)ออกแบบในทีมงำน กำรบริหำรจัดกำรทั้งระบบ-กระบวนกำร-แผนงำน-กำร
จัดกำรงบประมำณ (2)เตรียมกลุ่มเป้ำหมำย (คน) ตำบลเป้ำหมำย(พื้นที่) ตัวชี้วัด ฯ(3)จัดเก็บข้อมูล ทะเบียนผู้เข้ำ
อบรม (ก่อนอบรม/ผ่ำนกำรอบรม/หลังอบรม ให้ตรงกัน) (4) ออกแบบหลักสูตร โดยเนื้อหำต้องสอดคล้องกับข้อตกลง
กับสภำพัฒน์ฯ+เนื้อหำกลำงที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ภำค (นำเสนอในคณะกรรมกำรร่วมกันปรับปรุง เติมเต็ม)
(5)จัดกำรอบรมตำมปฏิทินงำน ตลอดแผนงำน (6) ร่วมกับกลุ่มเป้ำหมำยจัดท ำแผนจังหวัด และแผนกลุ่มจังหวัด
(7)มอบใบประกำศ และสรุปประเมินผลกำรดำเนินงำนของทีม สรุปบทเรียนกำรพัฒนำศักยภำพแกนน ำชุมชนใน
ระดับกลุ่มจังหวัด (8)กำรติดตำมประเมินผลภำยใน ทั้งนี้ จะมีกองเลขำฯ ทีมปฏิบัติกำรกลุ่มจังหวัด มีภำรกิจในกำร
ดำเนินงำน ประสำน/นัดหมำยกลุ่มเป้ำหมำย /อำนวยกำรในคณะทำงำน ประสำนสถำนที่ ประสำนวิทยำกร จัดเตรียม
เอกสำรประกอบกำรอบรม จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ จัดกำรกำรเงิน บัญชี
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สถานะทางการเงินการใช้จ่ายคณะทางานปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ( ณ กันยายน 2564)
จำนวน

ชื่อโครงกำร

องค์กรที่เสนอ

จำนวน

งบประมำณ งบเบิกจ่ำย งบเบิกจ่ำย งบเบิกจ่ำย งบประมำณ
ที่ตั้งไว้
งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
ที่ใช้จริง

คงเหลือ

1

โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
คณะทำงำนพัฒนำศักยภำพกลุ่ม
คนและเครือข่ำยองค์กร
จังหวัดบึงสนุก
ชุมชน กลุ่มจังหวัดบึงสนุก

4 จังหวัด

4,044,840 2,426,904

808,968

808,968

3,295,285

0

2

โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
คนและเครือข่ำยองค์กร
ชุมชน กลุ่มจังหวัดร้อย
แก่นสำรสินธุ์

คณะทำงำนพัฒนำศักยภำพ กลุ่ม
จังหวัดร้อยแก่นสำรสินธุ์

4 จังหวัด

4,044,840 2,426,904

808,968

808,968

1,548,602

0

3

โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
คนและเครือข่ำยองค์กร
ชุมชน กลุ่มจังหวัดเจริญ
รำชธำนีศรีโสธร

คณะทำงำนพัฒนำศักยภำพ กลุ่ม
จังหวัดเจริญรำชธำนีศรีโสธร

4 จังหวัด

4,044,840 2,426,904

808,968

808,968

2,280,674

0

4

โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
คนและเครือข่ำยองค์กร
คณะทำงำนพัฒนำศักยภำพกลุ่ม
ชุมชน กลุ่มจังหวัดสบำยดี จังหวัดสบำยดีวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
วัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง

5 จังหวัด

4,044,840 2,426,904

1,792,080 1,617,936
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จำนวน

ชื่อโครงกำร

องค์กรที่เสนอ

จำนวน

5

โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
คนและเครือข่ำยองค์กร คณะทำงำนพัฒนำศักยภำพ กลุ่ม
ชุมชน กลุ่มจังหวัดนครชัย จังหวัดนครชัยบุรินทร์
บุรินทร์

4 จังหวัด

6

โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
คนและเครือข่ำยองค์กร คณะทำงำนพัฒนำศักยภำพ กำร
ชุมชน กำรสื่อสำรจัดกำร สื่อสำรจัดกำรควำมรู้ และติดตำม
ควำมรู้ และติดตำม
ประเมินเสริมพลัง
ประเมินเสริมพลัง ปี 2564

-

รวมงบประมำณ
ร้อยละ

งบประมำณ งบเบิกจ่ำย งบเบิกจ่ำย งบเบิกจ่ำย งบประมำณ
ที่ตั้งไว้
งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
ที่ใช้จริง

4,044,840 2,426,904

614,130

429,891

คงเหลือ

1,617,936

184,239

429,891

20,838,330 12,564,411 2,611,143 2,426,904 8,916,641 3,665,763
60.29

12.53

11.65

42.79

17.59
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5.ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการ
1) นับตั้งแต่โครงกำรได้เริ่มดำเนินกำร ได้ประสบปัญหำกำรเกิดโรคระบำด มำต่อเนื่องตั้งแต่ โควิด ระยะ1
ระยะ 2 ระยะ 3 และระยะ 4 ซึ่งส่งผลกระทบในกำรจัดเวทีในระดับกลุ่มจังหวัด ทำให้กำรจัดเวทีพัฒนำ
ศักยภำพไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมปฏิทินแผนงำน แต่ทั้งนี้คณะท ำงำนจะได้ประชุมหำรือ กำร
ประเมินควำมเสี่ยงมำเป็นระยะและมีกำรปรับรูปแบบกำรทำงำน แต่ยังคงกระบวนกำร และเครื่องมือ
AIC เพื่อให้กำรดำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย
2) สถำนกำรณ์ปัจจุบัน ยังมีพื้นที่สี่แดงที่ยังระบำดหนักซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรจัดเวทีอย่ำงมำกได้แก่กลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์ โดยคณะทำงำนกลุ่มจะได้ทำกำรปรับแผนกำรทำงำนเพื่อให้เวทีสำมำรถเคลื่อน
ต่อไปได้คำดว่ำจะสำมำรถดำเนินกำรเวทีได้ในช่วงหลัง วันที่15 กันยำยน 2564 ส่วนอีก 4 กลุ่มจังหวัด
สถำนกำรณ์ได้ผ่อนคลำยลง ศบค.จังหวัดได้ อนุโลมกำรจัดเวที ประชุมสัมมนำได้ ทั้ง 4 กลุ่มจังหวัดที่
ผ่อนคลำยจะสำมำรถเริ่มดำเนินกำรเวทีต่อไปได้ในช่วง 4 กันยำยน เป็นต้นไป
3) คณะทำงำนได้ปรับแผนปฏิบัติกำรให้สำมำรถบรรลุระยะเวลำที่กำหนดไว้
6.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม
1) กำรจัดทำแผนพัฒนำจังหวัด ต้องมีองค์ประกอบของภำคีภำคส่วนหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วม ซึ่งต้องมี
พลังในกำรเชื่อมโยงภำคี
2) โครงกำรพัฒนำศักยภำพคนและขบวนองค์กรชุมชนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ก่อรูปกระบวนกำร
ประชำชนขนำดใหญ่ มีทรัพยำกรบุคคลที่เข้ำร่วมเป็นกลไกคณะทำงำนที่มำจำกหลำยภำคส่วน มำกกว่ำ
100 คน เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้ำหมำยปริมำณมำกถึง 13,050 คน ควรได้รับกำรสนับสนุนพัฒนำศักยภำพ
ต่อเนื่องอย่ำงน้อย 3 ปี

นำงสำวเฉลิมศรี ระดำกูล รองผู้อำนวยกำร ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรภำค สำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
นำยชูชำติ ผิวสว่ำง ผู้จัดกำรโครงกำรพัฒนำศักยภำพคนและเครือข่ำยองค์กรชุมชนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
5 ตุลำคม 2564

