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ประเภทองค์กรภาคประชาสังคม 

 ชื่อหน่วยงาน    เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา 

      ผู้ประสานงานหลัก   นางสาวอรนิตย์  กรมติ 

      ต าแหน่ง    เลขานุการ ฯ  

      ที่อยู่  ๑๘  หมู่ ๕  ต าบลบ้านปิน  อ าเภอดอกค าใต้   จังหวัดพะเยา  

      เบอร์ติดต่อ  ๐๙๓-๑๓๖๐๒๗๗  เบอร์โทรสาร  ๐๕๔-๒๔๕๗๗๙๕ 
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      เว็ปไชต์.................................................. 

ประวัติองค์กร  

เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยาเป็นองค์กรท่ีเกิดจากการรวมตัวของ  เครือข่ายองค์กรภาคประชา

สังคมจังหวัดพะเยา  ซึ่งมีพัฒนาการการท างานมาต้ังแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งมีกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม

(SIF) มาหนุนเสริมองค์กรเพื่อเปิดพื้นท่ีให้เกิดการเรียนรู้ ท าให้เครือข่ายองค์กรชุมชนมีการต่ืนตัว เปิดตัวเองต่อ

สังคมมากยิ่งขึ้น มีเครือข่ายระดับจังหวัดท่ีสานต่อและขยายวงกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้

ช่ือ องค์กรชุมชนคนฮักพะเยา   กลไกเริ่มชัดเจนมากขึ้นมีการเช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐ ภาคีต่างท้ังภายในและ

ภายนอก มีการหนุนเสริมท้ังพื้นท่ีและงานประเด็น  

         ปี พ.ศ.  ๒๕๔๖ เกิดกลไกทีมประสานงานขบวนองค์กรชุมชนภายใต้การสนับสนุนของสถาบันพัฒนา

องค์กรชุมชน (พอช.) ซึ่งมีบทบาทในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในแนวราบ   เกิดเครือข่ายท่ี

เช่ือมโยงกันในระดับต่างๆ ท้ังในเชิงพื้นท่ีและประเด็นการพัฒนา มีประเด็นงานขับเคล่ือน 5 ประเด็นงานคือ    

ประเด็นเกษตรปลอดภัย  ประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   ประเด็นองค์กรการเงินและ

สวัสดิการ ประเด็นสุขภาพ  ประเด็นพัฒนาคนและสังคม และใน      
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            ปี พ.ศ. ๒๕๔๘  มีการส่งเสริมการจัดต้ังกองทุน สวัสดิการชุมชน เพื่อให้ชุมชน เกิดการช่วยเหลือ

เกื้อกูลกันในการจัดสวัสดิการชุมชนหรือปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของเครือข่ายองค์กรสวัสดิการ

ชุมชนโดยค านึงถึงความหลากหลายทางภูมิสังคมของแต่ละชุมชนท้องถิ่น  

   ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มีการส่งเสริมการจัดต้ัง  สภาองค์กรชุมชนต าบล  เพื่อสร้างความเข้มแข็งกับกลุ่ม

องค์กรชุมชน สามารถจัดการตนเองได้ เป็นรากฐานความมั่นคงของมนุษย์และสังคมโดยรวม โดยได้เปิด  

พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนต าบลในปีนี้ ซึ่งปัจจุบันนี้จังหวัดพะเยามีการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนต าบล 

ครบทุกท้องถิ่นในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา (๗๑ สภา)     

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีการทบทวนกระบวนการท างาน วางยุทธศาสตร์การท างานภายใต้ช่ือ เครือข่าย

สร้างบ้านแปงเมืองพะเยา โดยมียุทธศาสตร์ของเครือข่าย ๗ ยุทธศาสตร์ที่ให้พื้นทีจังหวัดพะเยาน าไปขับเคล่ือน

และพัฒนาในพื้นท่ี ต าบล ได้แก่ 

  ๑.  การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติท้ังระบบโดยยึดลุ่มน้ าอิง และลุ่มน้ ายมเป็นหัวใจ

ส าคัญ อันประกอบด้วย การจัดการกว้านพะเยา การจัดการป่า การจัดการท่ีดิน และการจัดการลุ่มน้ าขนาด

เล็ก ในลุ่มน้ า โดยยึดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และชุมชน เป็นส าคัญ 

 ๒.  การพัฒนาศักยภาพของสวัสดิการชุมชนสู่ความมั่นคงของชีวิตคนพะเยา โดยให้สภาองค์กรชุมชน

เป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนงาน  รวมท้ังเช่ือมโยงกองทุนสวัสดิการชุนชนสู่บ านาญประชาชน ในระดับ

จังหวัด ต้องการให้ อบจ. และจังหวัดผลักดันให้ “สวัสดิการ” เป็นวาระจังหวัด รวมท้ังสนับสนุนกิจกรรม และ

เครื่องมือในการท างาน  ในขณะท่ี ระดับประเทศ ท้ังรัฐ และสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารของรัฐ มีส่วนร่วมใน

การสนับสนุน “สวัสดิการ” 

๓. การจัดการสถานะทางสิทธิของบุคคลไร้รัฐ และไร้สัญชาติ โดยเสนอให้เริ่มจากการจัดท าข้อมูล

สถานะบุคคลในจังหวัดพะเยา และการสนับสนุนเครื่องมือ และความรู้จากภาคส่วนวิชาการ การประชาสัมพันธ์

เรื่องสิทธิ รวมท้ัง รัฐควรให้ความส าคัญกับกับบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสัญชาติ และควรให้สิทธิตามฐานของ

ความเท่าเทียมกันในฐานะมนุษย์ หรือสิทธิมนุษยชนเป็นส าคัญ  

๔.  การพัฒนาภาคการเกษตรปลอดภัย และเกษตรท่ีเป็นธรรม โดยยึดเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นแนวทาง และเสนอให้พัฒนา และคุ้มครองระบบเกษตรกรรายย่อย ให้อยู่บนฐานการผลิตของตนเอง ท า

เกษตรอินทรีย์ เน้นเพื่อบริโภคของตนเอง และแลกเปล่ียนในครัวเรือน เป็นส าคัญ อีกท้ัง ควรสนับสนุนให้สร้าง
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วงจรเศรษฐกิจภายในชุมชน และส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปผลผลิตในชุมชน รวมท้ัง การส่งเสริมให้ออก

กฎหมายเพื่อคุ้มครองพื้นท่ีเกษตรกรรม และกฎหมายเพื่อจ ากัดการถือครองท่ีดิน 

๕.  การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน เสนอให้มีการจัดการเชิงรุก โดยอาศัยภาคประชาชนเป็นกลไกส าคัญ

ในการจัดการ ไม่เน้นการนั่งรอจากหน่วยงานรัฐ เพียงอย่างเดียว หากแต่ ท้ังจังหวัด หน่วยงานของรัฐ อาทิ 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน และกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยควรให้การสนับสนุนในทุกช่องทาง 

๖. การพัฒนาสภาองค์กรชุมชน และประชาธิปไตยชุมชน สนับสนุนให้เกิดการจัดต้ังสภาชุมชนให้

ครอบคลุมท้ังจังหวัด และพัฒนาศักยภาพของสภาองค์กรชุมชน อีกท้ัง หน่วยงานในจังหวัดต้องสนบัสนุน

กิจกรรม และยกระดับสภาองค์กร เป็นศูนย์เรียนรู้ รวมถึง ใช้กลไกสภาองค์กรชุมชนเป็นกลไกในการเคล่ือน

งาน  

๗. การพัฒนาคุณภาพชีวิต อันประกอบด้วย การพัฒนาสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง การพัฒนาระบบ

สุขภาพให้มีคุณภาพการรักษาท่ีดี และเน้นการส่งเสริมการป้องกันโรคเพิ่มมากขึ้น การเข้าถึงบริการอาชีวอนา

มัยในกลุ่มแรงงานนอกระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบการพัฒนาระบบการศึกษา การจัดการ

ระบบการบริโภคให้มีอาหารบริโภคท่ีปลอดภัย โดยทุกกระบวนการต้องเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ชุมชน และการสนับสนุนจากท้ังภาคจังหวัด  

 ต่อมาเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา  ได้พัฒนาการ จัดต้ังเป็น “ สมาคมเครือข่ายสร้างบ้านแปง
เมืองพะเยา”  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ ๑.เพื่อเป็นศูนย์ประสานของภาคีเครือข่ายภาคประชา
สังคมจังหวัดพะเยา เช่ือมโยงภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสุขภาวะ เศรษฐกิจ สังคม/ชุมชน ๒ สนับสนุนข้อมูล
วิชาการ และเผยแพร่ผลการด าเนินงานจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัดพะเยา   
และ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนสู่การแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ สร้างพลังเครือข่ายและท าให้เกิดพลัง
ในการแก้ไขปัญหาตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืน    
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โครงสร้างสมาคมเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา 

 

วิสัยทัศน์หน่วยงาน/องค์กร:  “พะเยาอยู่เย็น เป็นสุข  อย่างยั่งยืน” 

จ านวนเจ้าหน้าที่ :   ๑๐  คน 

ขอบเขตกิจกรรมหรือโครงการ:   พื้นท่ีจังหวัดพะเยาครอบคลุม ๙ อ าเภอ  

ความส าเร็จ/รางวัลที่ได้รับ:  ส่งเสริมการจัดต้ัง สภาองค์กรชุมชนต าบล  ครบ ๗๑ พื้นท่ี มีรูปธรรมของการ

ขับเคล่ือน ประเด็นงาน เช่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   การจัดการขยะโดยชุมชน  การ

ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น  มีการส่งเสริมการจัดต้ัง  กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท้ัง  ๗๑  พื้นท่ี  

โดยมีพื้นท่ีต าบลท่ีได้รับ รางวัล ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊ง

ภากรณ์“คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” จ านวน ๔  ต าบล  

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาชน:  มีการท างานร่วมกับ  ส านักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ในเรื่องของ สวัสดิการชุมชน   ส านักงานสาธารณะสุขจังหวัดพะเยาเรื่อง

การท าธรรมนูญสุขภาพต าบล  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จังหวัดพะเยา เรื่องการอนุรักษ์

มุกดา อินต้ะสาร 

นายกสมาคม ฯ  

นายอดิสอน        

ขุ่ยค า 

อุปนายกคนที่  1  

นายส าเนียง  

 ช่างสากล ปฏิคม   

นายประยูร  เผ่าเต็ม  

นายทะเบียน  

นายจรัส       

สุทธิกุลบุตร 

อุปนายกคนที่  2 

นายประดิษฐ์  

 เล้ียงอยู่ 

ประชาสัมพันธ์   

นางสาวอรนิตย์ 

 กรมติ 

เลขานุการ      

นางวันนุลักษณ์  

วงค์ขัติย์ 

เหรัญญิก  

นางสุภาพร    

ถิ่นวัฒนากูล 

กรรมการ                                      

นายศุภชีพ   

 สิริวงศ์ใจ  

กรรมการ  
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ป่า   ป่าไม้จังหวัด เรื่องการจัดต้ังป่าชุมชน  บริษัทประชารัฐสามัคคีจังหวัดพะเยา จ ากัด  เรื่องการเช่ือมโยง

ตลาด  ของเกษตรกร  เป็นต้น                                       

กิจกรรม/โครงการทีป่ระสบผลส าเร็จดา้นการพัฒนาชนบท/ชุมชน/การส่งเสริมพัฒนา

คุณภาพชีวติ และการขจัดความยากจน 

๑. ช่ือกิจกรรม/โครงการ:   เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดระบบ

สวัสดิการสังคมจังหวัดพะเยา 

ระยะเวลาด าเนินการ:   ๑ มกราคม  ๒๕๖๒- ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 1 

สถานที่ด าเนินการ:      จังหวัดพะเยา  ๗๑  กองทุน 

วัตถุประสงค์:  ๑. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดระบบสวัสดิการสังคมจังหวัดพะเยา 

                  ๒  .เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสวัสดิการสังคมในพื้นท่ีให้พึ่งพาตนเองได้ 

กลุ่มเป้าหมาย:   คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน/ผู้บริหารท้องถิ่น /ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน /ผู้น าเครือข่าย

องค์กรชุมชน 

ลักษณะการด าเนินงาน: เป็นการพัฒนาศักยภาพ  แกนน าชุมชนคณะกรรมการกองทุนให้เกิดการแลกเปล่ียน

เรียนรู้  ประสบการณ์การท างาน  ค้นหาศักยภาพ  และปัญหาของกองทุน และการวางแผนพัฒนากองทุน  

เพื่อท่ีจะให้กองทุนสามารถ ขับเคล่ือนงาน มีระบบสวัสดิการของชุมชนท่ีมีความเข้มแข็งสามารถช่วยเหลือ  ผู้

ยากจน  ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ให้มีสวัสดิการ ในเรื่องของสุขภาพ การรักษาพยาบาล  เงินเยียวยาในกรณี

เสียชีวิต  ให้มีการเช่ือมโยงประสานงานกับ  ท้องท่ีท้องถิ่น เครือข่ายองค์กรชุมชน หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ใช้

ระบบสวัสดิการไปเช่ือมโยงกับประเด็นงานอื่นๆ  เช่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  การ

ฟื้นฟูวิถี วัฒนธรรมชุมชน  เป็นต้น 

ผลลัพธ์/ผลผลิต/ผลกระทบ:  กองทุนสวัสดิการมีความเข้มแข็ง มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี  มีความยั่งยืน  

มีการช่วยเหลือระบบสวัสดิการให้กับชุมชน ต้ังเกิดแก่  เจ็บ  ตาย   เกิดการเช่ือมโยงการท างาน  ท้องท่ี 

ท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ  
                                                             
1 เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมือง ไดริ้เร่ิมท างานดา้นการจดั สวสัดิการชมุชนจงัหวดัพะเยา มาตัง้แต่ปี ๒๕๔๙ ภายใตห้ลกัคิดส าคญัคือให้
อย่างมี คุณค่ารับอย่างมีศกัด์ิศรี.ในปัจจุบนัมีการจัดตัง้ครอบคลุมทั้งจังหวัด ๗๑ พื้นท่ี ครบทุกต าบลในพื้นท่ีจังหวัดพะเยากองทุน
สวสัดิการชมุชนเป็นการเปิดพืน้ท่ี สร้างโอกาสทางสงัคม ลดความเหลื่อมล ้า  และไดมี้พฒันาการการด าเนินงานมาอย่างต่อเน่ือง    
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๒.ช่ือกิจกรรม/โครงการ:  โครงการบ้านพอเพียงชนบท 

ระยะเวลาด าเนินการ:  ๑  มกราคม ๒๕๖๐ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 

สถานที่ด าเนินการ:      จังหวัดพะเยา  ๓๐   ต าบล 

วัตถุประสงค์:  ๑) เพื่อให้ครัวเรือนยากจนท่ีมีปัญหาความเดือดร้อนด้านท่ีดินและท่ีอยู่อาศัยในชุมชนได้มีท่ีอยู่

อาศัยดีขึ้น มีความมั่นคง โดยชุมชนท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการด าเนินการ 

๒)เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนได้ดูแลและช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยท่ีเป็นผู้ยากจน ในการด าเนินการ

ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมบ้าน หรือการสร้างใหม่แทนบ้านเดิมท่ีมีสภาพทรุดโทรม ท่ีอาจเป็น

ภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยได้  

๓)เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถวางแผนจัดการท่ีดินและท่ีอยู่อาศัยร่วมกัน

ในระดับพื้นท่ีกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และสามารถเช่ือมโยงกับงานพัฒนาด้านต่างๆ ในต าบล  

กลุ่มเป้าหมาย:   ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส  คนยากจน  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ในชุมชน  มีปัญหาความเดือดร้อน

ด้านท่ีดินและท่ีอยู่อาศัย สภาพที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง จ านวน  ๓๙๒  ครัวเรือน  

ลักษณะการด าเนินงาน: ใช้กระบวนการท างานท่ีชุมชนเป็นแกนหลักในการร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยการ

เช่ือมโยงเครือข่าย กลุ่ม/องค์กรชุมชนในต าบล หรือองค์กรชุมชนต าบลท่ีมีทุนด้านการพัฒนาต่างๆ เช่น สภา

องค์กรชุมชน เครือข่ายท่ีดินชนบท กองทุนสวัสดิการชุมชน องค์กรการเงินชุมชน ฯลฯ กับกลุ่มผู้เดือดร้อนด้าน

ท่ีอยู่อาศัยในการจัดการปัญหาร่วมกัน 

สร้างความเข้าใจแก่ชุมชน เพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินงานมากท่ีสุด ต้ังแต่การร่วม

ก าหนดหลักเกณฑ์ผู้เดือดร้อน การส ารวจข้อมูลผู้เดือดร้อนท้ังต าบล การพิจารณากล่ันกรอง 

จัดท าแผนงานโครงการ การร่วมกันซ่อมแซม ก่อสร้างท่ีอยู่อาศัย   

ประสานเช่ือมโยงให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาท่ีดินและท่ีอยู่อาศัย เพื่อร่วมกันท างานและสนับสนุน

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เน้นการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยโดยมีช่างในท้องถิ่น 

หรือช่างและแรงงานในชุมชนร่วมกันด าเนินการ 

สร้างระบบการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน จังหวัด และภาคได้ร่วมกันพิจารณาโครงการและ

วิธีการแก้ไขปัญหาของผู้เดือดร้อน เพื่อให้เกิดการจัดการร่วมกันของชุมชนอย่างเป็นธรรม ท า

ให้ผู้เดือดร้อนมีท่ีอยู่อาศัยท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพ 
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ผลลัพธ์/ผลผลิต/ผลกระทบ:    

ครัวเรือนท่ียากจน  คนพิการ  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  มีบ้านท่ีอยู่อาศัย ท่ีมีความมั่นคงปลอดภัย  

เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชน  มีเครือญาติ  ผู้น าชุมชน  เช้าช่วยในแรงงาน  วัสดุ

อุปกรณ์  การบริจาคเงิน  ข้าวสารอาหารแห้ง มาช่วยในการช่อมแซมบ้าน  ฟื้นฟูวิถีชีวิต 

วัฒนธรรมชุมชน  มีการบูรณาการ การท างานกับท้องถิ่น  อปท.  และหน่วยงาน  เช่น อปท. 

ช่วยในการประเมิน การออกแบบ  วัสดุอุปกรณ์ ท การออกแบบบ้าน  ส านักงานพัฒนาสังคม 

และความมั่นคง สนับสนุน งบประมาณ  ซ่อมแซมบ้านและห้องน้ า ผู้สูงอายุ  คนพิการ   

ภาพประกอบกิจกรรมการด าเนินงาน 
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๓ .ช่ือกิจกรรม/โครงการ:   โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกสนับสนุนภาคีพลเมืองอาสาประชารัฐ 

                            สานต่อภารกิจการเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ จังหวัดพะเยา 

ระยะเวลาด าเนินการ:   ๑ มกราคม  ๒๕๖๒  กันยายน  ๒๕๖๒ 

สถานที่ด าเนินการ:      จังหวัดพะเยา   

วัตถุประสงค์:  เพื่อช่วยเหลือผู้ยากล าบากในชุมชนผู้ยากล าบากได้รับการช่วยเหลือมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นโดย

ชุมชนเป็นแกนหลักในการแก้ไขปัญหาด าเนินการสามารถวางแผนการช่วยเหลือร่วมกันในระดับพื้นท่ีกับ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และสามารถเช่ือมโยงให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชน สร้างระบบการเรียนรู้ร่วมกันของ

คนในชุมชน จังหวัด ได้ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาของผู้ยากล าบาก เพื่อให้เกิดการจัดการร่วมกันของชุมชน

ท าให้ผู้ยากล าบากมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ช่วยเหลือตัวเองได้  สามารถในการแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นได้ด้วย

ตนเองมากยิ่งขึ้น อันเป็นการเสริมสร้างสังคมสุขภาวะในระยะยาวต่อไป   

กลุ่มเป้าหมาย:  ผู้ยากล าบากในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา  

ลักษณะการด าเนินงาน:  มีการส ารวจข้อมูล ผู้เดือดร้อนในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา โดยพลเมืองจิตอาสา มีการ

วิเคราะห์วางแผนการช่วยเหลือ – แก้ไขปัญหาผู้ยากล าบากโดยเช่ือมโยงประสานงานกับ  ท้องท่ีท้องถิ่น 

เครือข่ายองค์กรชุมชน หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังยังมีการจัดต้ังกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ยากล าบาก เป็น

กองทุนท่ีเช่ือมร้อยการท างานระหว่างองค์กรชุมชนกับภาคีเครือข่ายในการร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับผู้ท่ี

เดือดร้อนและสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนและยังสร้างการตื่นตัวของชุมชนในการท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมใน

การพัฒนาชุมชนของตนเอง ประสานงานกับ  ท้องท่ีท้องถิ่น เครือข่ายองค์กรชุมชน หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

ผลลัพธ์/ผลผลิต/ผลกระทบ:  ผู้ยากล าบากได้รับการช่วยเหลือมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นโดยชุมชนเป็นแกนหลักใน

การแก้ไขปัญหาด าเนินการสามารถวางแผนการช่วยเหลือร่วมกันในระดับพื้นท่ีกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ

สามารถเช่ือมโยงให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชน สร้างระบบการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน จังหวัด ได้

ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาของผู้ยากล าบาก เพื่อให้เกิดการจัดการร่วมกันของชุมชนท าให้ผู้ยากล าบากมี

คุณภาพชวีิตท่ีดี ช่วยเหลือตัวเองได้ 

 สรุปผลการด าเนินงานส าคัญ  ของเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยามีการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ กับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันในการจัดโครงสร้าง คณะท างาน ประเด็นงานท่ีชัดเจน โดย
เช่ือมโยงท้ังคน งบประมาณ และกิจกรรม  รวมถึงการสานพลังองค์กรภาครัฐ ท้องถิ่น ชุมชนแบบบูรณาการ  
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และการพัฒนาคน  และองค์กรโดยมีการจัดการข้อมูล และการท ารายงานต่อหน่วยงานภาคีต่างๆ  ในการ
พัฒนาข้อเสนอประเด็นงานต่างๆเกิดการบูรณาการการท างานกับท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐเครือข่ายองค์กร
ชุมชน หน่วยงานเอกชน โดยชุมชนท้องถิ่นเป็นแกนหลักเพื่อได้สร้างพื้นท่ีให้คนท่ีขาดโอกาสผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การช่วยเหลือดูแล   

ประเด็นส าคัญคือการผลักดันเรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยใช้สภาองค์กรชุมชนเป็นกลไกในการ

ขับเคล่ือน ซึ่งกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพะเยาด าเนินการมาต้ังแต่ปี ๒๕๔๙ ภายใต้หลักคิดส าคัญคือให้

อย่างมี คุณค่ารับอย่างมีศักด์ิศรี.ในปัจจุบันมีการจัดต้ังครอบคลุมท้ังจังหวัด ๗๑ พื้นท่ี ครบทุกต าบลในพื้นท่ี

จังหวัดพะเยา 

 การขับเคล่ือนงานท่ีผ่านมา จึงท าให้ประชาชนคนพะเยาได้รับประโยชน์โดยตรง ก่อให้เกิดการเกื้อกูล

ดูแลร่วมกัน ท้ังจากประชาชนในพื้นท่ีและจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังฝ่ายท้องถิ่นและท้องท่ีการขับเคล่ือนงาน 

ความต่ืนตัว การส่งเสริม และการขยายผลระบบสวัสดิการชุมชนในฐานะเป็นเครื่องมือสู่ระบบการคุ้มครองทาง

สังคม (Social Safety Net) ท่ีเน้นการพึ่งตนเองของประชาชน และสามารถบูรณาการกับระบบสวัสดิการท่ีมี

อยู่ในพื้นท่ีได้ ก่อให้เกิดระบบสวัสดิการโดยชุมชนเพื่อลดช่องว่างในการขาดสวัสดิการแก่ประชาชนในพื้นท่ี 

สร้างและพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับพื้นท่ี ท้องถิ่น และระดับจังหวัด มีศูนย์

เรียนรู้ด้านการจัดสวัสดิการชุมชนในพื้นที  ซึ่งผลงานต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายสร้าง

บ้านแปงเมือง เป็นงานท่ีส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร และขจัดปัญหาความยากจน ในพื้นท่ีจังหวัด

พะเยา อย่างแท้จริง ตามวิสัยทัศน์ องค์กร ท่ีต้องการเห็น “พะเยาอยู่เย็น เป็นสุข  อย่างยั่งยืน” 
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ภาคผนวก  

เอกสารประกอบเพื่อท าความเข้าใจเพิ่มเติม  
 เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา (สมาคมสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา) 

 
  ในปี ๒๕๕๙  มีการด าเนินงานท่ีต่อยอดจากงานท่ีประสบผลส าเร็จมาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง กรณี
ประเด็นสวัสดิการชุมชนสู่บ านาญประชาชน มีกระบวนการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนในจังหวัดพะเยาจนท า
ให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในภายในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ฟื้นฟูทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สามารถดูแลคนทุกกลุ่มได้อย่างท่ัวถึง เป็นการให้อย่างมีคุณค่าและรับอย่างมีศักดิ์ศรี เกิดการออมบุญ
ท่ีท าให้กองทุนสวัสดิการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  มีการจัดสวัสดิการท่ีเอื้อประโยชน์ต่อชุมชน  พร้อมท้ังขยายฐาน
สมาชิกเพิ่มมากขึ้น มีระบบการจัดการท่ีเป็นระบบ มีธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบได้  และได้มีการ
ขับเคล่ือนเรื่องกองทุนการออมแห่งชาติซึ่งเป็นอีกเครื่องมือหนึ่ งท่ีหนุนเสริมการด าเนินงานของกองทุน
สวัสดิการชุมชน ซึ่งกองทุนการออมแห่งชาติเป็นกองทุนท่ีจัดต้ังขึ้นมาเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประชาชน มี
บ านาญ ส่งเสริมการออม ท าให้ชุมชนเกิดการวางแผน และจัดการชีวิตเมื่อยามสูงวัย   ซึ่งจังหวัดพะเยามีพื้นท่ี
ในการขับเคล่ือนน าร่อง ๔ พื้นท่ี   
 ในประเด็นความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นในปีนี้ คือ การผลักดันให้เกิดป่าชุมชนป่าแม่ร่องขุย ซึ่งจากเดิมป่าแห่งนี้ 
เป็นป่าดงดิบ มีเนื้อท่ีประมาณ ๓,๐๐๐ กว่าไร่  เป็นป่าไม้ท่ีเป็นพื้นท่ีปกคลุมด้วยต้นไม้หลากหลายชนิดและมี
สัตว์ต่างๆ มากมายหลายชนิดปะปนกัน เดิมพื้นท่ีป่าผักหนอง เปรียบเสมือนกับอาหารของคนในชุมชนท่ีส าคัญ
พื้นท่ีป่าผักหนองแห่งนี้ยังเป็นป่าต้นน้ าท่ีไหลมาหล่อเล้ียงพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นท่ีใกล้เคียง
ด้วย ซึ่งต่อมามีกลุ่มนายทุนมาสัมปทานหาผลประโยชน์จากป่าแห่งนี้และพยายามท่ีจะเป็นเจ้าของป่าแห่งนี้จน 
ชาวบ้านท่ีได้ทราบข่าวต่างพากันไม่พอใจและได้ร่วมกันต่อต้านโดยการร่วมลงนาม เพื่อขอสิทธิ์ท่ีเคยท ามาหา
กินนั้นกลับคืนมา ได้มีการเดินขบวนเพื่อต่อต้านในพื้นท่ีศาลากลางจังหวัดพะเยา   มีการรวมตัวกันของผู้น า
ชุมชนท้ัง  ๔ ต าบล (ต.บ้านปิน ต.คือเวียง ต.จ าป่าหวาย ต.แม่กา)ร่วมมือจัดต้ังคณะกรรมการป่าแม่ร่องขุย ใน
การขับเคล่ือนงานประเด็นป่าแม่ร่องขุย โดยใช้กลไกสภาองค์กรชุมชนเป็นกลไกในการขับเคล่ือน  มีการท า
ประชาคมชาวบ้าน ๔ ต าบล เพื่อร่างธรรมนูญชุมชนป่าแม่ร่องขุย ในการจัดการดูแล รักษา ฟื้นฟูป่าแม่ร่องขุย 
โดยน าเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  และยกประเด็นเข้าสู่ ประเด็นงาน ในเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัด
พะเยาและสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มีการลงพื้นท่ี จัดท าแนวเขตป่า ร่วมกับหน่วยงาน  ป่าไม้  สปก ขอรับการ
สนับสนุน งบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  มาขับเคล่ือนงาน จนสามารถผลักดันให้เกิดป่าชุมชนได้
ในท่ีสุด   
  ซึ่งจากการด าเนินงานต่อเนื่องมาใน ปี ๒๕๖๐   สมาคมเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยาร่วมกับ สภา
องค์กรชุมชนต าบลจังหวัดจัดให้มีการอบรมการจัดท าแผน ให้กับพื้นท่ีต าบล มีการวิเคราะห์สถานการณ์ จัดท า
แผนยุทธศาสตร์ เพื่อผลักดันแผนในพื้นท่ีน าไปสู่การปฏิบัติ   จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของต าบล
พบว่า คนในชุมชนยังประสบกับภาวะยากไร้เกิดปัญหาในเรื่องของท่ีอยู่อาศัยและท่ีดินท ากิน จึงเกิดการจัดท า
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โครงการการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยชนบทและบ้านพอเพียงชนบท โดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ในการเคล่ือนงานด้านท่ีอยู่อาศัยและท่ีดินท ากิน  
มีการด าเนินงานด้านการจัดท าผังต าบล สู่การจัดการท่ีดินแนวใหม่ การส ารวจข้อมูลการจัดการท่ีดิน  มีการ
จัดท าแผนท่ีท ามือ/แผนท่ีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มีการจัดท าผังชุมชน/ผังต าบล และการจัดการสิทธิ
ร่วมของชุมชน  การจัดต้ังกองทุนท่ีดินท่ีอยู่อาศัย โดยมีกลไกการบริหารจัดการกองทุนท่ีดินท่ีชัดเจน มี
โครงสร้างคณะกรรมการ/บทบาท หน้าท่ี มีกฎระเบียบ กติกา การบริหารจัดการกองทุน  มีการออมของผู้
เดือดร้อนในเรื่องท่ีดินท่ีอยู่อาศัย  เกิดการจัดต้ังกองทุนภายในของชุมชนเอง และ มีรายงานสถานะกองทุน  
เกิดการวิเคราะห์ตรวจสอบ ยอมรับและรับรองข้อมูล ของชุมชนท้องถิ่น  เกิดการรับรองสิทธิ์ร่วมและสภาพ
บังคับของชุมชนในรูปแบบโฉนดชุมชนหรือกรรมสิทธิ์ร่วมอื่นๆ มี อปท. ออกข้อบัญญัติและเทศบัญญัติรับรอง
กรรมสิทธ์ร่วม มีการเช่ือมโยงประเด็นท่ีดินสู่การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ทรัพยากร ดิน น้ า ป่า  ระบบเกษตรแบบ
ยั่งยืน ในส่วนของการด าเนินการบ้านพอเพียง ท าให้ประชาชนท่ียากจน มีปัญหาเรื่องท่ีอยู่อาศัย ได้มีท่ีอยู่อาศัย
ดีขึ้น มีความมั่นคง โดยชุมชนท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการด าเนินการเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนได้ดูแลและ
ช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยท่ีเป็นผู้ยากจน ในการด าเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมบ้าน หรือการสร้างใหม่แทน
บ้านเดิมท่ีมีสภาพทรุดโทรม ท่ีอาจเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยได้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน
ให้เข้มแข็ง สามารถวางแผนจัดการท่ีดินและท่ีอยู่อาศัยร่วมกันในระดับพื้นท่ีกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ
สามารถเช่ือมโยงกับงานพัฒนาด้านต่างๆ ในต าบล  ด าเนินการแล้ว ๕ ต าบล จ านวน ๔๕ ครัวเรือนท้ังยัง
ผลักดันให้ชุมชนมีความรู้เรื่องการบริหารจัดการ พัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน ภายใต้บริบทของทุ นและ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชน จนเกิดรูปธรรมการพัฒนา และการแก้ไขปัญหา โดยมีการจัดระบบข้อมูลและชุดองค์
ความรู้ด้านเศรษฐกิจและทุนชุมชน และเกิดพื้นท่ีรูปธรรมการจัดการตนเองอย่างเข้มแข็งโดย การน าสวัสดิการ
ชุมชนต าบลมาเป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือนงาน ใช้ พรบ .สภาองค์กรชุมชน เป็นกลไกกลาง ในการเช่ือมโยง 
และ ปฏิบัติภารกิจผลักดัน ไปสู่เป้าหมายคือ เกิดแผนพัฒนาต าบลท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
พะเยา   เช่ือมโยง ผลักดันไปสู่แผนท้องถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด และก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ร่วมระดับจังหวัด 
และยังได้เสริมสร้างความเข้มแข็งกับต าบลโดยมีการพัฒนาศักยภาพกองทุน สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่าย
สวัสดิการให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน   
 และในปี ๒๕๖๑ ได้มีการด าเนินงานต่อเนื่องจากปีท่ีผ่านมามีการขยายพื้นท่ีด าเนินการบ้านพอเพียง
ชนบท อีก ๒๔ ต าบลจ านวน ๒๐๐ ครัวเรือน มีการส ารวจข้อมูลผู้เปราะบางทางสังคมเกิดพลเมืองจิตอาสา
ภายใต้การขับเคล่ือน โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐจังหวัด เสริมสร้างสังคมสุข
ภาวะ จังหวัดพะเยา ท าให้มีระบบฐานข้อมูลผู้เปราะบางทางสังคมในจังหวัดพะเยา มีการท าแผนและช่วยเหลือ
ผู้เปราะบางทางสังคม ผู้ยากล าบากได้รับการช่วยเหลือมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นโดยชุมชนเป็นแกนหลักในการแก้ไข
ปัญหาด าเนินการสามารถวางแผนการช่วยเหลือร่วมกันในระดับพื้นท่ีกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และสามารถ
เช่ือมโยงให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชน สร้างระบบการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน จังหวัด ได้ร่วมกัน
พิจารณาแก้ไขปัญหาของผู้ยากล าบาก เพื่อให้เกิดการจัดการร่วมกันของชุมชนท าให้ผู้ยากล าบากมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี ช่วยเหลือตัวเองได้ และยังเกิดกองทุนเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองเพื่อสังคม จังหวัดพะเยา  เพื่อช่วยเหลือ
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ผู้ยากล าบาก รวมท้ังเป็นกองทุนท่ีเช่ือมร้อยการท างานระหว่างองค์กรชุมชนกับภาคีเครือข่ายในการร่วมกัน
แก้ไขปัญหาให้กับผู้ท่ีเดือดร้อนและสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนและยังสร้างการต่ืนตัวของชุมชนในการท่ี
จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยใช้กองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นเครื่องมือ ในการเช่ือมโยง
งานพัฒนาด้านต่างๆท่ีจะน าไปสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง มีรูปธรรมความส าเร็จ เกิดศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับพื้นท่ี อื่น ๒๐ พื้นท่ี  
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         โครงสร้างคณะกรรมการสมาคมสร้างบ้านแปงเมือง พะเยา 
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