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เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยาเป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของ เครือข่ายองค์กรภาคประชา
สังคมจังหวัดพะเยา ซึ่งมีพัฒนาการการทางานมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งมีกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม
(SIF) มาหนุนเสริมองค์กรเพื่อเปิดพื้นที่ให้เกิดการเรียนรู้ ทาให้เครือข่ายองค์กรชุมชนมีการตื่นตัว เปิดตัวเองต่อ
สังคมมากยิ่งขึ้น มีเครือข่ายระดับจังหวัดที่สานต่อและขยายวงกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้
ชื่อ องค์กรชุมชนคนฮักพะเยา กลไกเริ่มชัดเจนมากขึ้นมีการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ ภาคีต่างทั้งภายในและ
ภายนอก มีการหนุนเสริมทั้งพื้นที่และงานประเด็น
ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เกิดกลไกทีมประสานงานขบวนองค์กรชุมชนภายใต้การสนับสนุนของสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (พอช.) ซึ่งมีบทบาทในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในแนวราบ เกิดเครือข่ายที่
เชื่อมโยงกันในระดับต่างๆ ทั้งในเชิงพื้นที่และประเด็นการพัฒนา มีประเด็นงานขับเคลื่อน 5 ประเด็นงานคือ
ประเด็นเกษตรปลอดภัย ประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นองค์กรการเงินและ
สวัสดิการ ประเด็นสุขภาพ ประเด็นพัฒนาคนและสังคม และใน
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ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ มีการส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน สวัสดิการชุมชน เพื่อให้ชุมชน เกิดการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันในการจัดสวัสดิการชุมชนหรือปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของเครือข่ายองค์กรสวัสดิการ
ชุมชนโดยคานึงถึงความหลากหลายทางภูมิสังคมของแต่ละชุมชนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มีการส่งเสริมการจัดตั้ง สภาองค์กรชุมชนตาบล เพื่อสร้างความเข้มแข็งกับกลุ่ม
องค์กรชุมชน สามารถจัดการตนเองได้ เป็นรากฐานความมั่นคงของมนุ ษย์และสัง คมโดยรวม โดยได้เปิ ด
พระราชบัญญัติ สภาองค์กรชุมชนตาบลในปีนี้ ซึ่ง ปัจจุบันนี้จังหวัดพะเยามี การจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตาบล
ครบทุกท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพะเยา (๗๑ สภา)
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีการทบทวนกระบวนการทางาน วางยุทธศาสตร์การทางานภายใต้ชื่อ เครือข่าย
สร้างบ้านแปงเมืองพะเยา โดยมียุทธศาสตร์ของเครือข่าย ๗ ยุทธศาสตร์ที่ให้พื้นทีจังหวัดพะเยานาไปขับเคลื่อน
และพัฒนาในพื้นที่ ตาบล ได้แก่
๑. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งระบบโดยยึดลุ่มน้าอิง และลุ่มน้ายมเป็นหัวใจ
สาคัญ อันประกอบด้วย การจัดการกว้านพะเยา การจัดการป่า การจัด การที่ดิน และการจัดการลุ่มน้าขนาด
เล็ก ในลุ่มน้า โดยยึดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และชุมชน เป็นสาคัญ
๒. การพัฒนาศักยภาพของสวัสดิการชุมชนสู่ความมั่นคงของชีวิตคนพะเยา โดยให้สภาองค์กรชุมชน
เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนงาน รวมทั้ง เชื่อมโยงกองทุนสวัสดิการชุนชนสู่ บานาญประชาชน ในระดับ
จังหวัด ต้องการให้ อบจ. และจังหวัดผลักดันให้ “สวัสดิการ” เป็นวาระจังหวัด รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรม และ
เครื่องมือในการทางาน ในขณะที่ ระดับประเทศ ทั้งรัฐ และสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารของรัฐ มีส่วนร่วมใน
การสนับสนุน “สวัสดิการ”
๓. การจัดการสถานะทางสิทธิของบุคคลไร้รัฐ และไร้สัญชาติ โดยเสนอให้เริ่มจากการจัดทาข้อมูล
สถานะบุคคลในจังหวัดพะเยา และการสนับสนุนเครื่องมือ และความรู้จากภาคส่วนวิชาการ การประชาสัมพันธ์
เรื่องสิทธิ รวมทั้ง รัฐควรให้ความสาคัญกับกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสัญชาติ และควรให้สิทธิ ตามฐานของ
ความเท่าเทียมกันในฐานะมนุษย์ หรือสิทธิมนุษยชนเป็นสาคัญ
๔. การพัฒนาภาคการเกษตรปลอดภัย และเกษตรที่เป็นธรรม โดยยึดเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทาง และเสนอให้พัฒนา และคุ้มครองระบบเกษตรกรรายย่อย ให้อยู่บนฐานการผลิตของตนเอง ทา
เกษตรอินทรีย์ เน้นเพื่อบริโภคของตนเอง และแลกเปลี่ยนในครัวเรือน เป็นสาคัญ อีกทั้ง ควรสนับสนุนให้สร้าง
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วงจรเศรษฐกิจภายในชุมชน และส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปผลผลิตในชุมชน รวมทั้ง การส่งเสริมให้ออก
กฎหมายเพื่อคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม และกฎหมายเพื่อจากัดการถือครองที่ดิน
๕. การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน เสนอให้มีการจัดการเชิงรุก โดยอาศัยภาคประชาชนเป็นกลไกสาคัญ
ในการจัดการ ไม่เน้นการนั่งรอจากหน่วยงานรัฐ เพียงอย่างเดียว หากแต่ ทั้ง จังหวัด หน่วยงานของรัฐ อาทิ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน และกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยควรให้การสนับสนุนในทุกช่องทาง
๖. การพัฒนาสภาองค์กรชุมชน และประชาธิปไตยชุมชน สนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งสภาชุมชนให้
ครอบคลุมทั้งจังหวัด และพัฒนาศักยภาพของสภาองค์กรชุมชน อีกทั้ง หน่วยงานในจังหวัดต้องสนับสนุน
กิจกรรม และยกระดับสภาองค์กร เป็นศูนย์เรียนรู้ รวมถึง ใช้กลไกสภาองค์กรชุมชนเป็นกลไกในการเคลื่อน
งาน
๗. การพัฒนาคุณภาพชีวิต อันประกอบด้วย การพัฒนาสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง การพัฒนาระบบ
สุขภาพให้มีคุณภาพการรักษาที่ดี และเน้นการส่งเสริมการป้องกันโรคเพิ่มมากขึ้น การเข้าถึงบริการอาชีวอนา
มัยในกลุ่มแรงงานนอกระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบการพัฒนาระบบการศึกษา การจัดการ
ระบบการบริโภคให้มีอาหารบริโภคที่ปลอดภัย โดยทุกกระบวนการต้องเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ชุมชน และการสนับสนุนจากทั้งภาคจังหวัด
ต่อมาเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา ได้พัฒนาการ จัดตั้งเป็น “ สมาคมเครือข่ายสร้างบ้านแปง
เมืองพะเยา” ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ ๑.เพื่อเป็นศูนย์ประสานของภาคีเครือข่ายภาคประชา
สังคมจังหวัดพะเยา เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสุขภาวะ เศรษฐกิจ สังคม/ชุมชน ๒ สนับสนุนข้อมูล
วิชาการ และเผยแพร่ผลการดาเนินงานจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัดพะเยา
และ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนสู่การแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ สร้างพลังเครือข่ายและทาให้เกิดพลัง
ในการแก้ไขปัญหาตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืน
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โครงสร้างสมาคมเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา

มุกดา อินต้ะสาร
นายกสมาคม ฯ

นายอดิสอน

นายจรัส

ขุ่ยคา

สุทธิกุลบุตร

อุปนายกคนที่ 1

อุปนายกคนที่ 2

นายสาเนียง

นายประยูร เผ่าเต็ม

ช่างสากล ปฏิคม

นายทะเบียน

นายประดิษฐ์

นางสาวอรนิตย์

นางวันนุลักษณ์

เลี้ยงอยู่

กรมติ

วงค์ขัติย์

ประชาสัมพันธ์

เลขานุการ

เหรัญญิก

นางสุภาพร

นายศุภชีพ

ถิ่นวัฒนากูล

สิริวงศ์ใจ

กรรมการ

กรรมการ

วิสัยทัศน์หน่วยงาน/องค์กร: “พะเยาอยู่เย็น เป็นสุข อย่างยั่งยืน”
จานวนเจ้าหน้าที่ : ๑๐ คน
ขอบเขตกิจกรรมหรือโครงการ: พื้นที่จังหวัดพะเยาครอบคลุม ๙ อาเภอ
ความสาเร็จ/รางวัลที่ได้รับ : ส่งเสริมการจัดตั้ง สภาองค์กรชุมชนตาบล ครบ ๗๑ พื้นที่ มีรูปธรรมของการ
ขับเคลื่อน ประเด็นงาน เช่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะโดยชุมชน การ
ส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น มีการส่งเสริมการจัดตั้ง กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลทั้ง ๗๑ พื้นที่
โดยมีพื้นที่ตาบลที่ได้รับ รางวัล ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊ง
ภากรณ์“คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” จานวน ๔ ตาบล
การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาชน: มีการทางานร่วมกับ สานักงานพัฒนาสัง คมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ในเรื่องของ สวัสดิการชุมชน สานักงานสาธารณะสุขจังหวัดพะเยาเรื่อง
การทาธรรมนูญสุขภาพตาบล สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพะเยา เรื่องการอนุรักษ์
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ป่า ป่าไม้จังหวัด เรื่องการจัดตั้ง ป่าชุมชน บริษัทประชารัฐสามัคคีจังหวัดพะเยา จากัด เรื่องการเชื่อมโยง
ตลาด ของเกษตรกร เป็นต้น

กิจกรรม/โครงการทีป่ ระสบผลสาเร็จด้านการพัฒนาชนบท/ชุมชน/การส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวติ และการขจัดความยากจน
๑. ชือ่ กิจกรรม/โครงการ: เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดระบบ
สวัสดิการสังคมจังหวัดพะเยา
ระยะเวลาดาเนินการ: ๑ มกราคม ๒๕๖๒- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 1
สถานที่ดาเนินการ:

จังหวัดพะเยา ๗๑ กองทุน

วัตถุประสงค์: ๑. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดระบบสวัสดิการสังคมจังหวัดพะเยา
๒ .เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสวัสดิการสังคมในพื้นที่ให้พึ่งพาตนเองได้
กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน/ผู้บริหารท้องถิ่น /กานัน ผู้ใหญ่บ้าน /ผู้นาเครือข่าย
องค์กรชุมชน
ลักษณะการดาเนินงาน: เป็นการพัฒนาศักยภาพ แกนนาชุมชนคณะกรรมการกองทุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ประสบการณ์การทางาน ค้นหาศักยภาพ และปัญหาของกองทุน และการวางแผนพัฒนากองทุน
เพื่อที่จะให้กองทุนสามารถ ขับเคลื่อนงาน มีระบบสวัสดิการของชุม ชนที่มีความเข้มแข็งสามารถช่วยเหลือ ผู้
ยากจน ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ให้มีสวัสดิการ ในเรื่องของสุขภาพ การรักษาพยาบาล เงินเยียวยาในกรณี
เสียชีวิต ให้มีการเชื่อมโยงประสานงานกับ ท้องที่ท้องถิ่น เครือข่ายองค์กรชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้
ระบบสวัสดิการไปเชื่อมโยงกับประเด็นงานอื่นๆ เช่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
ฟื้นฟูวิถี วัฒนธรรมชุมชน เป็นต้น
ผลลัพธ์/ผลผลิต/ผลกระทบ: กองทุนสวัสดิการมีความเข้ม แข็ง มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความยั่งยืน
มีการช่ วยเหลื อระบบสวัสดิ การให้กับชุม ชน ตั้ ง เกิด แก่ เจ็บ ตาย เกิดการเชื่ อมโยงการท างาน ท้องที่
ท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ
เครื อข่ายสร้ างบ้านแปงเมื อง ได้ริเริ่ มทางานด้านการจัด สวัสดิ การชุมชนจังหวัดพะเยา มาตัง้ แต่ปี ๒๕๔๙ ภายใต้หลักคิ ดสาคัญคื อให้
อย่ า งมี คุณค่ารั บอย่ างมี ศกั ดิ์ ศรี .ในปัจ จุบนั มี การจัดตัง้ ครอบคลุมทั้งจังหวัด ๗๑ พื ้นที ่ ครบทุกตาบลในพื ้นที ่จังหวัดพะเยากองทุน
สวัสดิ การชุมชนเป็ นการเปิ ดพืน้ ที ่ สร้ างโอกาสทางสังคม ลดความเหลื ่อมล้ า และได้มีพฒ
ั นาการการดาเนิ นงานมาอย่างต่อเนื ่อง
1
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๒.ชื่อกิจกรรม/โครงการ: โครงการบ้านพอเพียงชนบท
ระยะเวลาดาเนินการ: ๑ มกราคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
สถานที่ดาเนินการ:

จังหวัดพะเยา ๓๐ ตาบล

วัตถุประสงค์: ๑) เพื่อให้ครัวเรือนยากจนที่มีปัญหาความเดือดร้อนด้านที่ดินและที่อยู่อาศัยในชุมชนได้มีที่อยู่
อาศัยดีขึ้น มีความมั่นคง โดยชุมชนท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการดาเนินการ
๒)เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนได้ดูแลและช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยที่เป็นผู้ยากจน ในการดาเนินการ
ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมบ้าน หรือการสร้างใหม่แทนบ้านเดิมที่มีสภาพทรุดโทรม ที่อาจเป็น
ภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยได้
๓)เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถวางแผนจัดการที่ดินและที่อยู่อาศัยร่วมกัน
ในระดับพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถเชื่อมโยงกับงานพัฒนาด้านต่างๆ ในตาบล
กลุ่มเป้าหมาย: ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส คนยากจน ผู้สูงอายุ คนพิการ ในชุมชน มีปัญหาความเดือดร้อน
ด้านที่ดินและที่อยู่อาศัย สภาพที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง จานวน ๓๙๒ ครัวเรือน
ลักษณะการดาเนินงาน: ใช้กระบวนการทางานที่ชุมชนเป็นแกนหลักในการร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยการ
เชื่อมโยงเครือข่าย กลุ่ม/องค์กรชุมชนในตาบล หรือองค์กรชุมชนตาบลที่มีทุนด้านการพัฒนาต่างๆ เช่น สภา
องค์กรชุมชน เครือข่ายที่ดินชนบท กองทุนสวัสดิการชุมชน องค์กรการเงินชุมชน ฯลฯ กับกลุ่มผู้เดือดร้อ นด้าน
ที่อยู่อาศัยในการจัดการปัญหาร่วมกัน
สร้างความเข้าใจแก่ชุมชน เพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการดาเนินงานมากที่สุด ตั้งแต่การร่วม
กาหนดหลักเกณฑ์ผู้เดือดร้อน การสารวจข้อมูลผู้เดือดร้อนทั้งตาบล การพิจารณากลั่นกรอง
จัดทาแผนงานโครงการ การร่วมกันซ่อมแซม ก่อสร้างที่อยู่อาศัย
ประสานเชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัย เพื่อร่วมกันทางานและสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เน้นการก่อสร้างที่อยู่อาศัยโดยมีช่างในท้องถิ่น
หรือช่างและแรงงานในชุมชนร่วมกันดาเนินการ
สร้างระบบการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน จังหวัด และภาคได้ร่วมกันพิจารณาโครงการและ
วิธีการแก้ไขปัญหาของผู้เดือดร้อน เพื่อให้เกิดการจัดการร่วมกันของชุมชนอย่างเป็นธรรม ทา
ให้ผู้เดือดร้อนมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพ
6

ผลลัพธ์/ผลผลิต/ผลกระทบ:
ครัวเรือนที่ยากจน คนพิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีบ้านที่อยู่อาศัย ที่มีความมั่นคงปลอดภัย
เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชน มีเครือญาติ ผู้นาชุมชน เช้าช่วยในแรงงาน วัสดุ
อุป กรณ์ การบริ จ าคเงิ น ข้ าวสารอาหารแห้ง มาช่ ว ยในการช่อ มแซมบ้ าน ฟื้น ฟูวิ ถีชี วิ ต
วัฒนธรรมชุมชน มีการบูรณาการ การทางานกับท้องถิ่น อปท. และหน่วยงาน เช่น อปท.
ช่วยในการประเมิน การออกแบบ วัสดุอุปกรณ์ ท การออกแบบบ้าน สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคง สนับสนุน งบประมาณ ซ่อมแซมบ้านและห้องน้า ผู้สูงอายุ คนพิการ
ภาพประกอบกิจกรรมการดาเนินงาน
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๓ .ชื่อกิจกรรม/โครงการ: โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกสนับสนุนภาคีพลเมืองอาสาประชารัฐ
สานต่อภารกิจการเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ จังหวัดพะเยา
ระยะเวลาดาเนินการ: ๑ มกราคม ๒๕๖๒ กันยายน ๒๕๖๒
สถานที่ดาเนินการ:

จังหวัดพะเยา

วัตถุประสงค์: เพื่อช่วยเหลือผู้ยากลาบากในชุมชนผู้ยากลาบากได้รับการช่วยเหลือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดย
ชุมชนเป็ นแกนหลักในการแก้ไขปัญหาดาเนินการสามารถวางแผนการช่ วยเหลื อร่วมกัน ในระดั บพื้นที่กั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถเชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชน สร้างระบบการเรียนรู้ร่วมกันของ
คนในชุมชน จังหวัด ได้ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาของผู้ยากลาบาก เพื่อให้เกิดการจัดการร่วมกันของชุมชน
ทาให้ผู้ยากลาบากมีคุณภาพชีวิตที่ดี ช่วยเหลือตัวเองได้ สามารถในการแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นได้ด้วย
ตนเองมากยิ่งขึ้น อันเป็นการเสริมสร้างสังคมสุขภาวะในระยะยาวต่อไป
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ยากลาบากในพื้นที่จังหวัดพะเยา
ลักษณะการดาเนินงาน: มี การสารวจข้อมูล ผู้เดือดร้อนในพื้นที่จัง หวัดพะเยา โดยพลเมืองจิตอาสา มีการ
วิเคราะห์วางแผนการช่วยเหลือ – แก้ไ ขปัญ หาผู้ยากลาบากโดยเชื่อมโยงประสานงานกับ ท้องที่ ท้องถิ่ น
เครือข่ายองค์กรชุม ชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีการจัดตั้ง กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ยากลาบาก เป็น
กองทุนที่ เชื่ อมร้ อยการทางานระหว่างองค์กรชุมชนกั บภาคีเครือ ข่ายในการร่วมกัน แก้ไ ขปัญ หาให้กั บผู้ ที่
เดือดร้อนและสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนและยังสร้างการตื่นตัวของชุมชนในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนของตนเอง ประสานงานกับ ท้องที่ท้องถิ่น เครือข่ายองค์กรชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลลัพธ์/ผลผลิต/ผลกระทบ: ผู้ยากลาบากได้รับการช่วยเหลือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยชุมชนเป็นแกนหลักใน
การแก้ไขปัญหาดาเนินการสามารถวางแผนการช่วยเหลือร่วมกันในระดับพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
สามารถเชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชน สร้างระบบการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน จังหวัด ได้
ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาของผู้ยากลาบาก เพื่อให้เกิดการจัดการร่วมกันของชุมชนทาให้ผู้ยากลาบากมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ช่วยเหลือตัวเองได้

สรุปผลการดาเนินงานสาคัญ ของเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยามีการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมื อ กับ หน่วยงานภาคส่ว นต่างๆ ร่ว มกันในการจัดโครงสร้าง คณะท างาน ประเด็นงานที่ชั ดเจน โดย
เชื่อมโยงทั้งคน งบประมาณ และกิจกรรม รวมถึงการสานพลังองค์กรภาครัฐ ท้องถิ่น ชุมชนแบบบูรณาการ
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และการพัฒนาคน และองค์กรโดยมีการจัดการข้อมูล และการทารายงานต่อหน่วยงานภาคีต่างๆ ในการ
พัฒนาข้อเสนอประเด็นงานต่างๆเกิดการบูรณาการการทางานกับท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐเครือข่ายองค์กร
ชุมชน หน่วยงานเอกชน โดยชุมชนท้องถิ่นเป็นแกนหลักเพื่อได้สร้างพื้นที่ให้คนที่ขาดโอกาสผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การช่วยเหลือดูแล
ประเด็นสาคัญคือการผลักดันเรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยใช้สภาองค์กรชุมชนเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อน ซึ่งกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพะเยาดาเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ภายใต้หลักคิดสาคัญคือให้
อย่างมี คุณค่ารับอย่างมีศักดิ์ศรี.ในปัจจุบันมีการจัดตั้ง ครอบคลุมทั้งจัง หวัด ๗๑ พื้นที่ ครบทุกตาบลในพื้นที่
จังหวัดพะเยา
การขับเคลื่อนงานที่ผ่านมา จึงทาให้ประชาชนคนพะเยาได้รับประโยชน์โดยตรง ก่อให้เกิดการเกื้อกูล
ดูแลร่วมกัน ทั้งจากประชาชนในพื้นที่และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายท้องถิ่นและท้องที่การขับเคลื่อนงาน
ความตื่นตัว การส่งเสริม และการขยายผลระบบสวัสดิการชุมชนในฐานะเป็นเครื่องมือสู่ระบบการคุ้มครองทาง
สังคม (Social Safety Net) ที่เน้นการพึ่งตนเองของประชาชน และสามารถบูรณาการกับระบบสวัสดิการที่มี
อยู่ในพื้นที่ได้ ก่อให้เกิดระบบสวัสดิการโดยชุมชนเพื่อลดช่องว่างในการขาดสวัสดิการแก่ประชาชนในพื้นที่
สร้างและพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับพื้นที่ ท้องถิ่น และระดับจังหวัด มีศูนย์
เรียนรู้ด้านการจัดสวัสดิการชุมชนในพื้นที ซึ่งผลงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินกิจกรรมของเครือข่ายสร้าง
บ้านแปงเมือง เป็นงานที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร และขจัดปัญหาความยากจน ในพื้นที่จังหวัด
พะเยา อย่างแท้จริง ตามวิสัยทัศน์ องค์กร ที่ต้องการเห็น “พะเยาอยู่เย็น เป็นสุข อย่างยั่งยืน”
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ภาคผนวก
เอกสารประกอบเพื่อทาความเข้าใจเพิ่มเติม
เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา (สมาคมสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา)
ในปี ๒๕๕๙ มีการดาเนินงานที่ต่อยอดจากงานที่ประสบผลสาเร็จมาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง กรณี
ประเด็นสวัสดิการชุมชนสู่บานาญประชาชน มีกระบวนการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนในจังหวัดพะเยาจนทา
ให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในภายในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ฟื้นฟูทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สามารถดูแลคนทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึง เป็นการให้อย่างมีคุณค่าและรับอย่างมีศักดิ์ศรี เกิดการออมบุญ
ที่ทาให้กองทุนสวัสดิการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีการจัดสวัสดิการที่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชน พร้อมทั้งขยายฐาน
สมาชิ ก เพิ่ ม มากขึ้ น มี ร ะบบการจั ด การที่ เ ป็ น ระบบ มี ธ รรมาภิ บ าล สามารถตรวจสอบได้ และได้ มี ก าร
ขับ เคลื่ อ นเรื่ อ งกองทุน การออมแห่ งชาติ ซึ่ง เป็น อี ก เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ที่ หนุ น เสริ ม การดาเนิ นงานของกองทุ น
สวัสดิการชุมชน ซึ่งกองทุนการออมแห่งชาติเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประชาชน มี
บานาญ ส่งเสริมการออม ทาให้ชุมชนเกิดการวางแผน และจัดการชีวิตเมื่อยามสูงวัย ซึ่งจังหวัดพะเยามีพื้นที่
ในการขับเคลื่อนนาร่อง ๔ พื้นที่
ในประเด็นความสาเร็จที่เกิดขึ้นในปีนี้ คือ การผลักดันให้เกิดป่าชุมชนป่าแม่ร่องขุย ซึ่งจากเดิมป่าแห่งนี้
เป็นป่าดงดิบ มีเนื้อที่ประมาณ ๓,๐๐๐ กว่าไร่ เป็นป่าไม้ที่เป็นพื้นที่ปกคลุมด้วยต้นไม้หลากหลายชนิดและมี
สัตว์ต่างๆ มากมายหลายชนิดปะปนกัน เดิมพื้นที่ป่าผักหนอง เปรียบเสมือนกับอาหารของคนในชุมชนที่สาคัญ
พื้นที่ป่าผักหนองแห่งนี้ยังเป็นป่าต้นน้าที่ไหลมาหล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง
ด้วย ซึ่งต่อมามีกลุ่มนายทุนมาสัมปทานหาผลประโยชน์จากป่าแห่งนี้และพยายามที่จะเป็นเจ้าของป่าแห่งนี้ จน
ชาวบ้านที่ได้ทราบข่าวต่างพากันไม่พอใจและได้ร่วมกันต่อต้านโดยการร่วมลงนาม เพื่อขอสิทธิ์ที่เคยทามาหา
กินนั้นกลับคืนมา ได้มีการเดินขบวนเพื่อต่อต้านในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดพะเยา มีการรวมตัวกันของผู้นา
ชุมชนทั้ง ๔ ตาบล (ต.บ้านปิน ต.คือเวียง ต.จาป่าหวาย ต.แม่กา)ร่วมมือจัดตั้งคณะกรรมการป่าแม่ร่องขุย ใน
การขับเคลื่อนงานประเด็นป่าแม่ร่องขุย โดยใช้กลไกสภาองค์กรชุมชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อน มีการทา
ประชาคมชาวบ้าน ๔ ตาบล เพื่อร่างธรรมนูญชุมชนป่าแม่ร่องขุย ในการจัดการดูแล รักษา ฟื้นฟูป่าแม่ร่องขุย
โดยนาเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และยกประเด็นเข้าสู่ ประเด็นงาน ในเวทีสมัชชาสุขภาพจัง หวัด
พะเยาและสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มีการลงพื้นที่ จัดทาแนวเขตป่า ร่วมกับหน่วยงาน ป่าไม้ สปก ขอรับการ
สนับสนุน งบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน มาขับเคลื่อนงาน จนสามารถผลักดันให้เกิดป่าชุมชนได้
ในที่สุด
ซึ่งจากการดาเนินงานต่อเนื่องมาใน ปี ๒๕๖๐ สมาคมเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยาร่วมกับ สภา
องค์กรชุมชนตาบลจังหวัดจัดให้มีการอบรมการจัดทาแผน ให้กับพื้นที่ตาบล มีการวิเคราะห์สถานการณ์ จัดทา
แผนยุทธศาสตร์ เพื่อผลักดันแผนในพื้นที่นาไปสู่การปฏิบัติ จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของตาบล
พบว่า คนในชุมชนยังประสบกับภาวะยากไร้เกิดปัญหาในเรื่องของที่อยู่อาศัยและที่ดินทากิน จึง เกิดการจัดทา
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โครงการการแก้ไขปัญหาที่ดินทากินและที่อยู่อาศัยชนบทและบ้านพอเพียงชนบท โดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ในการเคลื่อนงานด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทากิน
มีการดาเนินงานด้านการจัดทาผังตาบล สู่การจัดการที่ดินแนวใหม่ การสารวจข้อมูลการจัดการที่ดิน มีการ
จัดทาแผนที่ทามือ/แผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มีการจัดทาผังชุมชน/ผังตาบล และการจัดการสิทธิ
ร่ว มของชุม ชน การจัด ตั้ งกองทุ น ที่ดิ น ที่อ ยู่ อาศั ย โดยมี ก ลไกการบริ ห ารจั ดการกองทุ น ที่ดิ น ที่ชั ด เจน มี
โครงสร้างคณะกรรมการ/บทบาท หน้าที่ มีกฎระเบียบ กติกา การบริหารจัดการกองทุน มีการออมของผู้
เดือดร้อนในเรื่องที่ดินที่อยู่ อาศัย เกิดการจัดตั้งกองทุนภายในของชุมชนเอง และ มีรายงานสถานะกองทุน
เกิดการวิเคราะห์ตรวจสอบ ยอมรับและรับรองข้อมูล ของชุมชนท้องถิ่น เกิดการรับรองสิทธิ์ร่วมและสภาพ
บังคับของชุมชนในรูปแบบโฉนดชุมชนหรือกรรมสิทธิ์ร่วมอื่นๆ มี อปท. ออกข้อบัญญัติและเทศบัญญัติรับ รอง
กรรมสิทธ์ร่วม มีการเชื่อมโยงประเด็นที่ดินสู่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากร ดิน น้า ป่า ระบบเกษตรแบบ
ยั่งยืน ในส่วนของการดาเนินการบ้านพอเพียง ทาให้ประชาชนที่ยากจน มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย ได้มีที่อยู่อาศัย
ดีขึ้ น มี ค วามมั่ น คง โดยชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น เป็น แกนหลั ก ในการด าเนิ น การเพื่ อสนั บ สนุ น ให้ชุ ม ชนได้ ดู แลและ
ช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยที่เป็นผู้ยากจน ในการดาเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมบ้าน หรือการสร้างใหม่แทน
บ้านเดิมที่มีสภาพทรุดโทรม ที่อาจเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยได้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน
ให้เข้มแข็ง สามารถวางแผนจัดการที่ดินและที่อยู่อาศัยร่วมกันในระดับพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
สามารถเชื่อมโยงกับงานพัฒนาด้านต่างๆ ในตาบล ดาเนินการแล้ว ๕ ตาบล จานวน ๔๕ ครัวเรือนทั้ง ยัง
ผลักดันให้ชุมชนมีความรู้เรื่องการบริหารจัดการ พัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน ภายใต้บริบทของทุ นและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน จนเกิดรูปธรรมการพัฒนา และการแก้ไขปัญหา โดยมีการจัดระบบข้อมูลและชุดองค์
ความรู้ด้านเศรษฐกิจและทุนชุมชน และเกิดพื้นที่รูปธรรมการจัดการตนเองอย่างเข้มแข็งโดย การนาสวัสดิการ
ชุมชนตาบลมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงาน ใช้ พรบ .สภาองค์ กรชุมชน เป็นกลไกกลาง ในการเชื่อมโยง
และ ปฏิบัติภารกิจผลักดัน ไปสู่เป้าหมายคือ เกิดแผนพัฒนาตาบลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จัง หวัด
พะเยา เชื่อมโยง ผลักดันไปสู่แผนท้องถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด และกาหนดเป็นยุทธศาสตร์ร่วมระดับจังหวัด
และยังได้เสริมสร้างความเข้มแข็ งกับตาบลโดยมีการพัฒนาศักยภาพกองทุน สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่าย
สวัสดิการให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน
และในปี ๒๕๖๑ ได้มีการดาเนินงานต่อเนื่องจากปี ที่ผ่านมามีการขยายพื้นที่ดาเนินการบ้านพอเพียง
ชนบท อีก ๒๔ ตาบลจานวน ๒๐๐ ครัวเรือน มีการสารวจข้อมูลผู้เปราะบางทางสังคมเกิดพลเมือ งจิตอาสา
ภายใต้การขับเคลื่อน โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐจังหวัด เสริมสร้างสังคมสุข
ภาวะ จังหวัดพะเยา ทาให้มีระบบฐานข้อมูลผู้เปราะบางทางสังคมในจังหวัดพะเยา มีการทาแผนและช่วยเหลือ
ผู้เปราะบางทางสังคม ผู้ยากลาบากได้รับการช่วยเหลือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยชุมชนเป็นแกนหลักในการแก้ไข
ปัญหาดาเนินการสามารถวางแผนการช่วยเหลือร่วมกันในระดับพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถ
เชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชน สร้างระบบการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน จังหวัด ได้ร่วมกัน
พิจารณาแก้ไขปัญหาของผู้ยากลาบาก เพื่อให้เกิดการจัดการร่วมกันของชุมชนทาให้ผู้ยากลาบากมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ช่วยเหลือตัวเองได้ และยังเกิดกองทุนเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองเพื่อสังคม จังหวัดพะเยา เพื่อช่วยเหลือ
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ผู้ยากลาบาก รวมทั้งเป็นกองทุนที่เชื่อมร้อยการทางานระหว่างองค์กรชุมชนกับภาคีเครือข่ายในการร่วมกัน
แก้ไขปัญหาให้กับผู้ที่เดือดร้อนและสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนและยังสร้างการตื่นตัวของชุมชนในการที่
จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยใช้กองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นเครื่องมือ ในการเชื่อมโยง
งานพัฒนาด้านต่างๆที่จะนาไปสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง มีรูปธรรมความสาเร็จ เกิดศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับพื้นที่ อื่น ๒๐ พื้นที่
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