โครงการ บําบัดทุกข บํารุงสุข แบบ ABC
1.

หลักการและเหตุผล

ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนั้นจําเปนตองทําควบคูกันไปทั้งการพัฒนาระดับ
มหภาคและระดับจุลภาคเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืน กระทรวงมหาดไทยเปนกระทรวง
หลักที่มีหนาที่โดยตรงในการดูแลความมั่นคงทางชีวติ ความเปนอยูของประชาชน โดยเฉพาะประชาชน
ในระดับหมูบา น/ชุมชน ซึ่งเปนฐานรากสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อยางไรก็ตามใน
การพัฒนาที่ผานมาปญหาดานเศรษฐกิจ สังคม และความเหลื่อมล้ําในสังคม ยังคงเปนประเด็นปญหา
สําคัญที่จะตองดําเนินการแกไข ซึ่งกระทรวงมหาดไทยไดพิจารณาเห็นวาถาสามารถพัฒนาสงเสริมให
ชุมชนมีความเขมแข็ง สามารถพึ่งตนเองได และสามารถปรับตัวใหทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
โลก ซึ่งจะเปนหนทางตอการแกไขปญหาและเปนแรงหนุนตอการพัฒนาในทุก ๆ ดาน
ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเสริมสรางความเขมแข็งของหมูบาน/ชุมชนใหมี
ความเปนอยูท ี่ดี มีสภาพเศรษฐกิจที่ไมเปนหนี้สิน และอยูอยางพึ่งพาตนเองได รวมถึงการพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกันสําหรับสมาชิกในหมูบาน/ชุมชน โดยนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาเปนหลักในการดํารงชีวติ และเมื่อระดับครัวเรือน หมูบาน/ชุมชนซึ่ง
เปนฐานรากของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีความเขมแข็ง ก็จะสงผลใหระบบเศรษฐกิจและ
สังคมระดับประเทศประเทศแข็งแรงดวย
การพัฒนาเชิงพื้นที่หรือใชพื้นที่เปนตัวตัง้ (Area Based Approach) จึงเปนเปาหมาย
และทิศทางหลักในการเสริมสรางความเขมแข็งในระดับหมูบาน/ชุมชน ซึ่งจําเปนตองอาศัยการบูรณา
การทรัพยากร ความรวมมือ และความรูท างวิชาการจากทุกภาคสวนในพื้นที่ ทั้งความรวมมือจาก
หนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนภาควิชาการ
เพื่อใหสามารถดูแลทุกขสขุ ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาในหลายปที่ผานมานั้น
เปนการพัฒนาที่ยึดการทํางานแบบสวนราชการเปนตัวตั้ง (Function Based Approach) กลาวคือการ
ยึดภารกิจของกรมและหนวยงานเปนตัวตั้ง ทําใหเกิดการทํางานในลักษณะตางคนตางทํา เกิดการ
ทํางานที่ซ้ําซอนอยางไมมีประสิทธิภาพและไมสามารถเชื่อมโยงการทํางานระหวางกันได ดังนั้นผลลัพธ
หรือบริการที่ใหประชาชนอาจจะไมตรงตามความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางแทจริง ดังนั้นถา
สามารถพัฒนาพื้นที่โดยใชปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่เปนตัวตัง้ ภาคสวนที่
เกี่ยวของจะไดนําไปแกไขปญหาและพัฒนาใหเปนทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังสามารถสงมอบบริการ
ภาครัฐไดตรงตามความตองการของประชาชนอยางแทจริง โดยเฉพาะการแกไขปญหาความยากจนใน
ระดับครัวเรือน หมูบาน/ชุมชน
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สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใหความสนใจกับการพัฒนาโดยใชพื้นที่เปน
ตัวตั้ง และสนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการและเครื่องมือในการเชื่อมความรวมมือภาครัฐ ภาค
ประชาชน และภาควิชาการ จึงไดเริ่มทําการทดลองวิจัยเชิงปฏิบตั ิการในพื้นที่ บทเรียนจากการ
ทดลองวิจัยเชิงปฏิบัติการของ สกว. ใน 17 จังหวัดไดพิสูจนใหเห็นวาสามารถสรางกระบวนการที่เชื่อม
ความรวมมือภาครัฐ ภาคประชาชน และภาควิชาการที่ทําใหเกิดระบบบูรณาการความรวมมือในการ
สรางชุมชนเขมแข็ง และสงผลที่เปนรูปธรรมถึงระดับทีค่ รัวเรือนสามารถปลดหนี้ได มีรูปแบบและ
เครื่องมือที่นาจะสามารถนํามาขยายผลเพื่อใหผูบริหารจังหวัดสามารถทําภารกิจ “บําบัดทุกข บํารุงสุข”
ไดอยางแทจริง
ดังนั้นกระทรวงมหาดไทย รวมมือกับกรมการปกครอง การพัฒนาชุมชน และกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยความรวมมือเชิงวิชาการของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จึงได
มีแนวคิดในการดําเนินโครงการ “บําบัดทุกข บํารุงสุข แบบ ABC (Area Based Collaborative
Research)” ขึ้นในพื้นที่เปาหมาย 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อแกไขปญหาความยากจนและการพัฒนา
ความเปนอยูข องประชาชนในพื้นที่ โดยใชแนวคิดพื้นที่เปนตัวตั้ง และใชการจัดทําบัญชีครัวเรือนและ
แผนชุมชน เปนเครื่องมือในการเขาถึงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน เพื่อนําไปสู
กระบวนการในการแกไขปญหาอยางตรงจุดและตรงตามความตองการ ควบคูไปกับการพัฒนาหมูบาน/
ชุมชนดวยสมาชิกในชุมชนเอง
2.

วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเสริมสรางกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาและแกไข
ปญหาของตนเอง ตั้งแตระดับครัวเรือน หมูบาน/ชุมชน ตําบล อําเภอ และจังหวัด
2.2 เพื่อสนับสนุนการบูรณาการและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ โดยใช
ขอมูลเปนเครือ่ งมือในการกําหนดเปาหมายแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา โดย
รวมมือกับเครือขายวิชาการของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2.3 เพื่อบูรณาการภารกิจของสวนราชการตางๆในกระทรวงมหาดไทยอันจะนําไปสูการบําบัด
ทุกข บํารุงสุข ของประชาชน
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3.

แนวคิดABC:การวิจัยเพือ่ การพัฒนาเชิงพื้นที่(Area-Based Collaborative Research)

ABC ยอมาจาก Area-Based Collaborative Research ซึ่งเปนรูปแบบใหมของการ
จัดการงานวิจัยเพื่อสรางสรรคการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ ที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได
ริเริ่มขึ้น และไดทดลองปฏิบตั ิการในพื้นทีอ่ ยางนอย 17 จังหวัดทั่วประเทศ ผลของการดําเนินงานพบวา
เกิดผลผลิต ผลลัพธและผลกระทบหลายระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําใหเกิดระบบบูรณาการ
ทรัพยากรและความรวมมือในจังหวัดเพื่อแกปญหาความยากจน และการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง
ผลกระทบที่เปนรูปธรรมคือมีครัวเรือนทีส่ ามารถลดรายจายเพิ่มรายไดจนสามารถปลดหนี้สินไดจํานวน
มาก (ดูรายละเอียดในเอกสารเพิ่มเติม)
การทํางานที่เนนพื้นที่เปนตัวตั้ง (Area based) เปนแนวคิดในการทํางานที่ไดมีการพูด
กันมานานตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 8 ที่จะชวยเสริมการทํางานที่ยึดเอาภารกิจเปนตัว
ตั้ง (Function based) เพื่อใหสามารถบรรลุเปาในการสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนได อยางไรก็ตาม ที่ผานมา
แนวคิดนี้ยังขาดเครื่องมือ กระบวนการและแนวทางในการทํางานเพื่อใหสามารถนําไปปฏิบตั ิไดจริง

Function-based agencies

คน

ทรัพยากร

การผลิต

ทุน

ตลาด/ผูบริโภค

ตัวตั้ง

Commodity-based

ตัวตั้ง
Area-based

การเรียนรู
สหกรณ พช.
พอช. กศน.
อาชีวศึกษา ฯลฯ

น้ํา ที่ดิน
ชลประทาน
กรมที่ดิน
กท.ทส.

เทคโนโลยี
กท.เกษตร
ฯลฯ

เงินทุน
ธกส. กทบ.
ชุมชนพอเพียง
ฯลฯ

ชองทางขาย
พาณิชย
ธุรกิจเอกชน
ฯลฯ

บทเรียนจากการดําเนินโครงการความรวมมือเพื่อแกปญหาความยากจน พัฒนาสังคม
และสุขภาวะของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ดําเนินการใน 17 จังหวัด ไดคนพบ
รูปแบบ (Model) การทํางานที่ประกอบดวย เครื่องมือ กระบวนการและแนวทางการทํางานที่สําคัญนี้
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เครื่องมือการทํางานที่สําคัญคือ บัญชีครัวเรือนและแผนชุมชน
กระบวนการทํางานที่สําคัญคือ 1) กระบวนการจัดการเรียนรูหมายถึงการสราง
กระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อใหเขาใจความหมายของขอมูลในบัญชีรับจายของครัวเรือน อันจะ
นําไปสูการคิดหาทางออกรวมกัน เกิดเปนแผนชุมชนที่มีขอมูลสนับสนุน และ 2) กระบวนการจัดการ
ความสัมพันธหมายถึงการสานสรางความสัมพันธแนวราบระหวางภาคสวนตางๆ ทั้งฝายชุมชน
ทองถิ่น ทองที่ วิชาการ สวนราชการตางๆในจังหวัด จนถึงผูวาราชการจังหวัด เพื่อใหเกิดทาทีการ
ทํางานที่ไววางใจและสามารถเสริมพลัง (synergy) กันได
แนวทางการทํางานที่สําคัญ คือ
1) การสรางทีมงานในสวนกลาง อันประกอบดวยสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการ
ปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น รวมกับการสนับสนุน
ดานวิชาการ จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทําหนาที่กําหนดทิศทางและนโยบาย
เพื่อสนับสนุนการบูรณาการความรวมมือ และทําหนาทีก่ ระตุนหนุนเสริมจังหวัด/พื้นที่
เพื่อใหสามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายของการพัฒนา
2) การสรางทีมงานภาคประชาชนในจังหวัด รวมกับทีมงานจากภาคีสวนราชการทัง้ ทองถิ่น
ภูมิภาค วิชาการ และสวนราชการตางๆ ซึ่งมีจุดสําคัญคือการพยายามใหทีมภาคประชาชน
ตองคิดและวางแผนการขับเคลื่อนงานเองใหมากกวาทีห่ นวยงานรัฐจะเปนผูทําให ในการนี้
จําเปนตองมีการจัดโครงสรางทีมงานตั้งแตระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล ลงไปถึงหมูบานเพื่อ
สนับสนุนการจัดเก็บขอมูลบัญชีครัวเรือนและการสรางกระบวนการเรียนรู ตลอดจนการทํา
แผนชุมชน
3) การจัดเก็บขอมูลบัญชีครัวเรือน โดยเจาของครัวเรือนเปนผูบันทึกและจัดเก็บรายการ
รายรับ – รายจายเองและมีทีมงานหรือวิทยากรทําหนาที่ในการรวบรวมบัญชีครัวเรือน ใน
ระดับหมูบาน/ชุมชน เพื่อนําไปบันทึกลงในโปรแกรมประมวลผลขอมูลที่ อบต./เทศบาลใน
ขั้นตอนนี้ ตองอาศัยการมีสวนรวมของอปท. ซึ่งมีทรัพยากรในการจัดพิมพแบบบันทึกบัญชี
ครัวเรือน และการจัดหาเจาหนาที่เพื่อบันทึก ซึ่งจะทําให อปท.ไดขอมูลเหลานั้นเพือ่ ใชใน
การวางแผนและจัดทําโครงการเพื่อแกปญหาของครัวเรือนในพื้นที่ดวย
4) การจัดเวทีเรียนรูรวมกันในระดับหมูบานและตําบลจากขอมูลบัญชีครัวเรือน เพือ่ รวมกัน
วิเคราะหถึงปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไขปญหา ไปจนถึงการเรียนรูเพื่อคนหาทางเลือก
ในการแกปญหา เปนกระบวนการสําคัญในการทําใหครัวเรือนเขาใจสาเหตุของปญหาและ
สามารถริเริ่มการแกปญหาไดเองตั้งแตระดับครัวเรือนและชุมชนขึ้นมา ทําใหเกิด
กระบวนการวางแผนจากลางขึ้นบนที่สะทอนปญหาและความตองการที่แทจริงได ทั้งนี้
คณะกรรมการหมูบานและสภาองคกรชุมชนควรรวมกันสนับสนุนการทําใหเกิดเวทีเรียนรู
สําหรับชุมชน ซึ่งจะเปนการประสานความรวมมือใหเกิดความสามัคคีในระดับหมูบ านดวย
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Design ของการบูรณาการจังหวัดเพื่อแกปญหาความยากจน
การเรียนรูปญ
 หา
สาเหตุของปญหา
ของตนเอง
ระบบ GIS จังหวัด
เวทีวิเคราะหขอมูล

ชุมชน
ขอมูลครัวเรือน

อปท.
กระบวนการ
เก็บขอมูล

ขอเสนอ/แผนเพื่อแกปญหา
• ทําเอง
• ทํารวมกับ อปท.
• ขอใหหนวยราชการชวย

การจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนตามแผน

การรวมเรียนรู/เขาใจ
ปญหาของชาวบาน

หนวยราชการ

5) การจัดทําขอเสนอในการแกปญหาทั้งในสวนที่ครัวเรือนจะดําเนินการเอง จะทํารวมกันเปน
กลุม จะขอให อปท. รวมดวย และที่จะขอใหสวนราชการชวย ขอเสนอเหลานี้จะถูกประมวล
ขึ้นเปนแผนชุมชน น้ําหนักของแผนชุมชนนี้ขึ้นอยูกับน้ําหนักของขอมูลที่สนับสนุน ซึ่งอาจ
เพิ่มขอมูลอื่นๆนอกเหนือจากขอมูลบัญชีครัวเรือนได
ทั้งหมดขางตนนี้ เปนขั้นตอนในการทํา demand side management เพื่อให
 หาความตองการที่แทจริงของประชาชนเจาของปญหาได โดยที่เจาของปญหาเองก็
สามารถระบุปญ
ตระหนักในปญหานั้น และจะลงมือแกเองบนหลักของการพึ่งตนเองดวย
6) การเจรจาภาคีเพื่อรวมสนับสนุนทรัพยากรตามโครงการในขอเสนอแผนชุมชน เพื่อใหเกิด
การจัดสรรงบประมาณทั้งของสวนราชการตามภารกิจ ของจังหวัด ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และงบตามนโยบายพิเศษอื่นๆ ใหสอดคลองกับความตองการที่แทจริงทีส่ ะทอน
ผานแผนชุมชน ขั้นตอนนี้เปนการทํา demand-supply matching
ผลลัพธในภาพรวมที่เกิดขึน้ คือกระบวนการบูรณาการทรัพยากรในจังหวัด (supply)
เพื่อตอบสนองความตองการที่แทจริงของประชาชน (demand)
การดําเนินการตามแนวทางดังกลาวขางตน โดยเฉพาะใน ขอ 2) จะสงผลตอการสราง
การมีสวนรวมของภาคประชาชน/ชุมชน และนักพัฒนาเอกชน ตลอดจนสวนราชการตางๆในการรวมกับ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด เกิดเปนกลไกที่สามารถบูรณาการทรัพยากรและความรวมมือได เปนการ
แกปญหาตางคนตางทํา หรือสภาพ “เครื่องหลุด” ใหกลับเขามาประกอบกันและเคลื่อนไปดวยกันได
อยางมีพลังการทํางานในสวนนี้จึงสําคัญมาก เปรียบเสมือนการประกอบสวนของหัวรถจักรทีจ่ ะ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในจังหวัด
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ทั้งนี้ การนําแนวคิด เครื่องมือ กระบวนการ และขั้นตอนนี้ไปทดลองดําเนินการในจังหวัดตางๆ
ควรใหจังหวัดจัดทําเปนโครงการ เพื่อใหมีการกําหนดตัวบุคคลจากภาคสวนตางๆที่จะเขามารวมกัน
ทํางาน มีการออกแบบการทํางานรวมกัน สามารถกําหนดระยะเวลาและผลที่คาดวาจะไดรับ กําหนด
บทบาทและจังหวะกาวในการทํางานรวมกัน ทั้งในเรื่องของการสนับสนุนการจัดเก็บใหไดมาซึ่งขอมูล
บัญชีครัวเรือน การประมวลผล การจัดเวทีเรียนรู การคนหาทางเลือก การจัดทําแผนชุมชน ไปจนถึง
การประสานทรัพยากรจากภาคสวนตางๆมารวมสนับสนุนโครงการตามแผนชุมชน
องคประกอบ 2 สวนของงาน ABC
1. กลไกขับเคลื่อน
การเชื่อมตอองคประกอบ

2. ความรูเพื่อแกปญหา/
พัฒนาเฉพาะดาน

องคประกอบอีกสวนหนึ่งที่สําคัญของงาน ABC คือสวนที่เปนการเติมความรูขอมูลเพื่อการ
แกปญหาเฉพาะดาน เปนงานวิจัยประเภทที่นักวิชาการเปนผูดําเนินการเปนหลักเนื่องจากตองการความ
ชํานาญเฉพาะทาง อาทิ เทคโนโลยีดานการเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ การจัดการน้ํา ระบบ
สารสนเทศ การพัฒนาเด็กและการศึกษา เปนตน การเชื่อมตองานวิจัยประเภทนี้ใหเกิดการนําไปใช
ประโยชนไดจริง ตองไปตอกับกลไกพัฒนาพื้นที่ที่เกิดจากกระบวนการวิจัยประเภทแรกขางตน และใช
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว นรวม เพื่อใหเกิด “ปฏิบัติการรวมกันโดยใชความรู”
กรณีตัวอยางความสําเร็จ ไดแก การทํางานรวมกันของนักวิจัยกับกลุมเกษตรกร/ผูผลิตในเรื่อง
ของพริกปลอดภัยที่จังหวัดชัยภูมิ การผลิตเมล็ดพันธุข าวเพื่อการจําหนายโดยกลุมเกษตรกรที่จังหวัด
ชัยนาท การลดตนทุนการผลิตเมล็ดพันธุข าวโพดที่จังหวัดพะเยาและพิษณุโลก การลดตนทุนปุย ที่
จังหวัดพิษณุโลก การยืดอายุการรักษาคุณภาพเงาะเพื่อการสงออกที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนตน
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4. เปาหมาย
4.1 เปาหมายปลายทางคือ การบําบัดทุกข บํารุงสุข ที่เห็นผลเปนรูปธรรม อาทิ การปลดหนี้
การเพิ่มรายได ครอบครัวอบอุน ความสามัคคีในชุมชน ชุมชนและสังคมเขมแข็ง
4.2 เปาหมายเชิงอุดมการณ คือ
4.2.1 การสรางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปนปฏิบัติบชู าแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
4.2.2 การสรางวัฒนธรรมการใชขอ มูลและความรูในการตัดสินใจ
4.2.3 การสรางกระบวนการประชาธิปไตยฐานราก ที่ประชาชนตระหนักใน สิทธิ หนาที่
และมีสวนรวมในการบริหารการใชทรัพยากรเพื่อพัฒนาพื้นที่ของตน
4.2.4 การสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อการพัฒนาและแกปญหาอยางยั่งยืน
4.3 เปาหมายเชิงระบบ คือ
4.3.1 ระบบและกลไกบูรณาการทรัพยากรและความรวมมือเพื่อแกปญหาและพัฒนา
จังหวัด
4.3.2 ระบบขอมูลทีม่ าจากชุมชน/หมูบานและเชื่อมโยงสูการวางแผนและพัฒนาพื้นที่

5. ตัวบงชี้ความสําเร็จ
5.1 ระดับครัวเรือน
5.1.1 จํานวนครัวเรือนที่เขารวมการทําบัญชีครัวเรือนในโครงการของจังหวัด
5.1.2 จํานวนครัวเรือนที่สามารถลดและ/หรือปลดหนี้ได และครัวเรือนตนแบบ
5.2 ระดับหมูบาน
5.2.1 จํานวนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง และหมูบานตนแบบ
5.2.2 การจัดเวทีเรียนรูจากขอมูลบัญชีครัวเรือนที่มีคุณภาพ
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5.2.3 การนําขอมูลมาใชในการทําแผนชุมชนทีม่ ีคุณภาพ ไมนอยกวารอยละ 30 ของ
หมูบานในแตละจังหวัด
5.2.4 การเกิดขึ้นของผูนําใหมในชุมชน
5.3 ระดับตําบล
5.3.1 ฐานขอมูลบัญชีครัวเรือนที่ อปท. และระบบขอมูลระดับตําบลเพื่อใหในการวางแผน
พัฒนาตําบล
5.3.2 สัดสวนของโครงการตามแผนชุมชนที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากทองถิ่น
และจากแหลงอื่น
5.3.3 จํานวนตําบลเขมแข็งเปนตําบลตนแบบ
5.4 ระดับจังหวัด
5.4.1 การยกระดับการแกปญหาของพื้นที่ทั้งดานอาชีพ/เศรษฐกิจ ดานทรัพยากร ดาน
สังคม
5.4.2 การมีทีมวิทยากรกระบวนการ/วิทยากรพัฒนาเฉพาะดานที่มีคุณภาพ
5.4.3 การมีทีมบูรณาการกลางของจังหวัด ที่มาจากหลายภาคสวน
5.5 สวนกลาง
5.5.1 การมีทีมงานในสวนกลาง ในการสนับสนุน กระตุน หนุนเสริม ใหเกิดกระบวนการ
เรียนรูในระดับหมูบาน/ชุมชน
5.5.2 การมีกระบวนการเชื่อมโยงและบูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในพื้นที่
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แนวทางการดําเนินงาน
1. สวนกลาง
1.1 จัดตั้งทีมงานบูรณาการกลางในสวนกลาง ประกอบดวยผูแทนจากกรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
และสนับสนุนวิชาการโดย สกว. เพื่อเปนทีมงานกลางในการ
1.1.1. กําหนดทิศทางการออกแบบการดําเนินงานในพื้นที่ รวมทั้งกําหนดนโยบายที่
เกี่ยวของเพื่อหนุนเสริมโครงการ “บําบัดทุกข บํารุงสุข แบบ ABC” ในพื้นที่
1.1.2. สนับสนุน กระตุน หนุนเสริม ใหเกิดการพัฒนาและดําเนินโครงการ “บําบัดทุกข
บํารุงสุข แบบ ABC” ในทุกจังหวัดใหเปนไปตามเปาหมายของโครงการ
1.1.3. สนับสนุนกระบวนการเชื่อมโยงและบูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในพื้นที่
1.2 จัดประชุมชี้แจง (Kick off project) เพื่อสรางความเขาใจในแนวคิดและแนวทางการทํางาน
โครงการ “บําบัดทุกข บํารุงสุข แบบ ABC” แกผูวาราชการจังหวัดพรอมกัน 76 จังหวัด
1.3 จัดประชุมชี้แจงเพื่อสรางความเขาใจในแนวคิดและแนวทางการทํางานโครงการ “บําบัด
ทุกข บํารุงสุข แบบ ABC” แกผูวาราชการจังหวัดรายภาค
1.4 สงเสริมความรู พัฒนาคูมือ เครื่องมือ เพื่อสนับสนุนการทํางานในจังหวัด
1.5 ทีมงานสวนกลางและสกว. รวมติดตามและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาโครงการในแตละ
จังหวัด ตลอดจนติดตามสนับสนุนตลอดการดําเนินงาน
1.6 สกว. เปนพี่เลี้ยงในการสกัดความรู บทเรียน และสังเคราะหผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการขยายผลตอไป
2. จังหวัด
2.1 จังหวัดจัดทําโครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข แบบ ABC โดยใหพิจารณาคัดเลือก
กลุมเปาหมาย จังหวัดละ 1 ตําบลเปนอยางนอย
2.2 จัดทีมงานบูรณาการระดับจังหวัดจากทุกภาคสวน โดยมีรองผูวาราชการจังหวัด 1 คน ที่
ผูวาราชการจังหวัดมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง การคัดเลือกทีมงานควรเนนบุคคลที่มี
ทักษะ และความสามารถในการประสานความรวมมือภาคีตางๆ ในวงกวางได และสามารถ
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อุทิศเวลาติดตามงานอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดผลสําเร็จได (บทเรียนของ สกว.ชี้วามีคนมี
ฝมืออยูในตําแหนงตางๆ ที่แตกตางกันในแตละจังหวัด อาจะเปนไดทั้งปลัดจังหวัด หัวหนา
สํานักงานจังหวัด เกษตรจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาการจังหวัด และเจาหนาที่
พัฒนากร จากสํานักงานพัฒนาชุมชน ฯลฯ
2.3 ทีมบูรณาการกลางในจังหวัด จัดทีมงานระดับตําบล หมูบาน
2.3.1 ระดับตําบล ควรมีนายอําเภอเปนที่ปรึกษา ทีมงานควรประกอบดวย นายก
อปท. และ/หรือ สมาชิก อปท. กํานัน ผูใหญบาน ในทุกหมูบานที่มีการนํารอง
ผูนําชุมชน พัฒนากร อาสาสมัคร ทั้งดานเกษตร สาธารณสุข ผูอํานวยการ
โรงเรียน ฯลฯ
2.3.2 ระดับหมูบาน ควรประกอบดวย อาสาสมัครชาวบาน วิทยากรกระบวนการที่จะ
ชวยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ตั้งคําถาม เพื่อวิเคราะหและเรียนรูรว มกัน
* หมายเหตุ ทั้ง 2 ระดับนี้ ควรใหมีอาสาสมัครภาคประชาชนในสัดสวนที่สูงกวาภาครัฐ
2.4 ทีมงานบูรณาการกลางในจังหวัดจัดแบงบทบาทหนาที่แกหนวยงานรัฐ เพื่อสงเสริม
สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ “บําบัดทุกข บํารุงสุข แบบ ABC” ในจังหวัด
2.4.1 “นายอําเภอ” ควรทําความเขาใจแนวคิด เปาหมาย และแนวทางการดําเนินงาน
ใหชัดเจน เพื่อสามารถชี้แจงตอกํานัน ผูใหญบาน ใหไปชี้แจงตอกับประชาชน
ในหมูบาน โดยเฉพาะการกระตุนใหเกิดการจัดทําบัญชีครัวเรือนในหมูบานให
กวางขวาง
2.4.2 “ทองถิ่นจังหวัด/อปท.” สนับสนุนให อปท.จัดพิมพแบบบันทึกบัญชีครัวเรือน
เพื่อใชในตําบลของตนเอง และจัดหาเจาหนาที่ลงโปรแกรมบันทึกขอมูลบัญชี
ครัวเรือน รวมทั้งสนับสนุนบุคลากรและงบประมาณเพือ่ การจัดเวทีเรียนรู
2.4.3 “พัฒนาชุมชน” หนุนชวยดานการชี้แจงสรางความเขาใจเกี่ยวกับการเก็บขอมูล
บัญชีครัวเรือน + ขอมูลอื่นๆ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู และตั้งคําถาม เพื่อ
นําไปสูการวิเคราะหเรียนรูร วมกัน และจัดทําแผนชุมชนที่มีคุณภาพ
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2.5 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนประจําทุกเดือน
2.5.1 การจัดเวทีเรียนรูระดับหมูบาน ควรเปนการทํางานรวมกันระหวางกรรมการ
หมูบาน สภาองคกรชุมชน สภาพัฒนาการเมือง และกลไกอื่นๆ ระดับหมูบาน
เพื่อใหเกิดความเขาใจและสามารถใชเปนประโยชนจากขอมูลรวมกัน รวมทั้ง
เกิดการสานความสัมพันธ ลดการแบงแยกในชุมชน
2.5.2 การจัดเวทีเรียนรูระดับตําบล ใหคณะทํางานตําบลเปนผูรับผิดชอบโดยมี
เปาหมายเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรูขอมูลระหวางหมูบานตางๆ ในตําบลใหเห็น
ภาพรวมและสามารถคิดริเริ่มโครงการพัฒนาตางๆ ในระดับตําบลได
2.5.3 การจัดเวทีเรียนรูระดับจังหวัด ใหคณะทํางานจังหวัดเปนผูรับผิดชอบ โดยมี
เปาหมายเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรูขามตําบล ใหสามารถเห็นภาพรวมของขอมูล
ปญหา ความตองการของประชาชน และนําไปสูการคิดริเริ่มโครงการพัฒนาใน
ระดับจังหวัดได
2.6 การจัดทําแผนชุมชนและการเชื่อมโยงงบประมาณ
2.6.1 ผลจากเวทีเรียนรูระดับลางสุด คือ ระดับหมูบาน นํามาจัดทําเปนขอเสนอ/แผน
เพื่อแกปญหาของครัวเรือน หมูบาน/ชุมชน เกิดเปนแผนชุมชนที่เกิดจาก
กระบวนการมีสวนรวมที่กวางขวาง
2.6.2 จัดเวทีเจรจาภาคี เพื่อใหชุมชนไดนําเสนอขอเสนอ/แผนชุมชนตอ อปท.และ
สวนราชการทีเ่ กี่ยวของในจังหวะเวลาที่สอดคลองกับการจัดทําขอบัญญัติ
ขอเสนองบประมาณ เพื่อให อปท.และหนวยราชการทีเ่ กี่ยวของสามารถ
พิจารณาใหการสนับสนุนไดตรงตามความตองการได
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ระยะเวลา
เดือนกุมภาพันธ – เดือนมกราคม 2557 รวมทั้งสิ้น 2 ป
ระยะที่ 1
7 เดือน
กุมภาพันธ – กันยายน 2555

ระยะที่ 2
ตุลาคม 2555-กันยายน 2556

ระยะที่ 3
ตุลาคม 2556 - มกราคม 2557

• ประชุมชี้แจงสรางความ
• สกัดความรู บทเรียน และ
• ติดตามและสนับสนับสนุน
เขาใจในแนวคิดและวิธีการ
สังเคราะหผลการดําเนินงาน
กระบวนการพัฒนาโครงการ
ทีเ่ กิดขึ้นในพืน้ ที่
ดําเนินโครงการ
ในแตละจังหวัด
• จัดตั้งทีมงานบูรณาการใน
สวนกลาง

• จัดทําแผนงาน ขอเสนอ
โครงการ

• สงเสริมความรู พัฒนาคูมือ • จัดเวทีสรางการเรียนรู
เครื่องมือ
วิเคราะหขอมูลตอเนื่อง
• ติดตามและสนับสนับสนุน
กระบวนการพัฒนา
โครงการในแตละจังหวัด
จังหวัด
• จัดทําโครงการ
• จัดตั้งทีมงานบูรณาการ
สวนกลางของจังหวัด
ตําบล
• จัดเก็บขอมูล ระบบ
ฐานขอมูล
หมายเหตุ : ระยะเวลาในการดําเนินการอาจใชเวลาแตกตางกันได ขึ้นอยูกับความพรอมของแตละพื้นที่
และจังหวัด อยางไรก็ตามใหกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานเปน 3 ชวงระยะเวลา แตปรับกรอบเวลาใน
การดําเนินการใหเหมาะสมกับแตละจังหวัด
งบประมาณ
งบประมาณจากงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2555 ของสวนราชการ/จังหวัด/องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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ผูรับผิดชอบโครงการ
1. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย(สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด และ
สํานักนโยบายและแผน)
2. กรมการปกครอง
3. กรมการพัฒนาชุมชน
4. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ปรึกษาโครงการ
1.1 นายพระนาย

สุวรรณรัฐ

1.2 นายจาดุร

อภิชาตบุตร

1.2 นายเดชา

ตันติยวรงค

1.3 นายอํานาจ

ผการัตน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

1.4 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
1.5 อธิบดีกรมการปกครอง
1.6 อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
1.7 ดร.สีลาภรณ

บัวสาย

1.8 นางสาวจิริกา

นุตาลัย

รอง ผอ. สกว.

การประเมินผล
ประเมินผลทุก 2 เดือน โดยทีมงานบูรณาการในสวนกลางรวมกับ สกว. และจังหวัด
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