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เอกสารชิ ้นนี ้เปนการใหขอมูลฉบับยอ เกี ่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของโครงการนำรอง “โครงการสนันสนุนชุมชนทองถิ ่นเพื ่อ
ฟนฟูชายแดนภาคใต” (CACS) เพื่อตอบสนองความตองการในการ
เรียนรูจากการดำเนินงาน โครงการดังกลาวจึงไดรับการออกแบบใหมี
ความยืดหยุนเพื่อใหสามารถปรับเขากับบทเรียนที่ไดจากการลงมือ
ปฏิบัติจริง เอกสารนี้เปนเอกสารชิ้นที่สามของชุดเอกสารฉบับยอ
เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับการออกแบบ การดำเนินโครงการ และผลลัพธ
ของโครงการนำรองดังกลาวแกผูมีสวนไดสวนเสียในวงกวาง เอกสาร
ช้ินน้ีสะทอนการปฏิบัติงานในชวงส้ินปแรกของโครงการ

ความขัดแยงดังกลาวมีสาเหตุมาจากปจจัยหลายประการดวยกัน 
ที่สำคัญก็คือการขาดความรูความเขาใจอยางเพียงพอในเอกลักษณ
ทางชาติพันธุศาสนาและภาษาของประชากรเช้ือสายมลายู และการท่ีเขา
เหลานั้นไมสามารถมีสวนรวมทางการเมืองไดอยางเต็มที่ซึ่งรวมถึง
การท่ีมีตัวแทนประชากรมุสลิมเช้ือสายมลายูในโครงสรางทางการเมือง
และรัฐบาลระดับทองถ่ินจำนวนนอยกวาท่ีควร ความดอยโอกาสทาง
เศรษฐกิจเม่ือเทียบกับสวนอ่ืนของประเทศ ตลอดจนการท่ีนโยบายและ
การดำเนินการของรัฐบาลนับต้ังแตปพ.ศ. 2547 เปนตนมาไดมีสวน
สำคัญท่ีกอใหเกิดความรูสึกในเร่ืองของความไมยุติธรรม

รัฐบาลไทยมีความประสงคที่จะเรียนรูประสบการณจากตางประเทศ 
เพ่ือคนหาแนวทางการดำเนินงานท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการ
แกไขปญหาในพื ้นที ่ที ่ ไดร ับผลกระทบจากความขัดแยง และได
ขอรองใหธนาคารโลกชวยเหลือในเรื่องดังกลาว ธนาคารโลกจึงได
ระดมเงินใหเปลาผานกองทุน State and Peace-Building Fund (SPF)2 
ทำการศึกษาผลกระทบจากความขัดแยง และดำเนินโครงการนำรอง
ซ่ึงสงเสริมบทบาทของชุมชนในการพัฒนาทองถ่ิน อันเปนแนวทางหน่ึง
ท่ีอาจชวยบรรเทาความขัดแยงในสามจังหวัดดังกลาว

ความเปนมา

ขบวนการแบงแยกดินแดนในจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย
น้ันมีมานานนับศตวรรษหลังจากท่ีไมมีการเคล่ือนไหวมาเปนเวลาหลาย
ทศวรรษ การกอความไมสงบเพื่อแบงแยกดินแดนไดอุบัติขึ้นอีกครั้ง
ในตนป 2547 โดยในชวงระยะเวลาหกปที่ผานมาไดเกิดการฆาฟน
และการวางระเบิดอยางตอเน่ือง คราชีวิตประชาชนไปกวา 4,000 คน

ปริบทของความขัดแยง

แนวทางการปฏิบัติงาน
โครงการสนันสนุนชุมชน

ทองถิ่นเพื่อฟนฟู
ชายแดนภาคใต1

1โครงการสนันสนุนชุมชนทองถ่ินเพ่ือฟนฟูชายแดนภาคใตเปนช่ือของโครงการ
ท่ีดำเนินการอยูในพ้ืนท่ีในปจจุบัน หากแตช่ือเดิมของโครงการน้ีคือโครงการนำรอง
แนวทางการดำ เนินงานชุมชนในสถานการณความขัดแยงในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใตของประเทศไทย (Piloting Community Approaches in Conflict 
Situation in Thailand’s Three Southernmost Provinces)

2State and Peace-Building Fund (SPF) เปนกองทุนของธนาคารโลกท่ีมุง
ชวยเหลือในดานการสรางสันติภาพและศักยภาพของรัฐ
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Expanding Community Approaches in Southern Thailand

โครงการนี้แบงออกเปนสองระยะดวยกัน การดำเนินการในระยะแรก
ของโครงการระหวางป 2550-2551 นั ้นประกอบดวยกิจกรรม
ดังตอไปนี้คือ 1) การวิจัยศึกษาความขัดแยงเพื่อทำความเขาใจ
สถานการณและออกแบบกิจกรรมนำรองท่ีอาจชวยลดความขัดแยง และ 
2) กิจกรรมที ่ออกแบบมาเพื ่อพัฒนาศักยภาพชององคกรและ
ชุมชนในอันท่ีจะสงเสริมการสรางสันติและการบริหารจัดการความขัดแยง 
จากการวิจัยโดยผูแทนจากกลุมสถาบันการศึกษาหลายสถาบันพบวา 
โครงการพัฒนาชุมชนเปนเครื่องมือหรือวิธีการหลักที่สามารถชวย
สรางสันติและการปรองดองใหเกิดข้ึนได

งานวิจัยดังกลาวช้ีใหเห็นดวยวาความพยายามของรัฐบาลในการดำเนิน
กิจกรรมเพ่ือสงเสริมการดำเนินชีวิตของชุมชนท่ีผานมาไมคอยประสบผล
สำเร็จทั ้งนี ้เพราะชุมชนทองถิ ่นสวนมากขาดความไวเนื ้อเชื ่อใจ
ในเจาหนาที่รัฐ อีกทั้งความตึงเครียดภายในชุมชนเองก็เพิ่มสูงขึ้น

ในระหวางที่ความขัดแยงโดยรวมยังดำเนินอยู การที่ชุมชนยังไมได
รับโอกาสใหมีสวนรวมมากเทาท่ีควรในการพัฒนาทองถ่ิน ตลอดจนการ
ที่การลงทุนในดานนี้ยังไมตอบสนองตอความตองการที่แทจริง
ของคนในชุมชนและการที ่ข อมูลขาวสารเกี ่ยวกับโครงการและ
ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดน้ันยังไมไดรับการเผยแพรอยางกวางขวาง 
และไมมีการติดตามผลโครงการนั้นสิ่งตางๆเหลานี้ลวนแลวแตสงผล
กระทบตอประสิทธิภาพของโครงการทั้งสิ้นองคกรประชาสังคมมี
บทบาทที่สำคัญในการพัฒนาทองถิ่นโดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ที่
นักการเมืองทองถิ่นไมสามารถทำงานกับสมาชิกในชุมชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ แตองคกรเหลานี ้มีอยู จำนวนไมมากและมีปญหา
ขอจำกัดทางศักยภาพ3

เปาหมายโดยรวมของการดำเนินโครงการในระยะท่ีสองจึงเนนท่ีแนวทาง
การพัฒนาทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพโดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน 
อันจะสามารถสราง “พื้นที่” ที่จะสงเสริมการอยูรวมกันอยางสันต ิ
และโอกาสในการเพ่ิมการปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกท้ังในชุมชนเองและ
ระหวางชุมชน รวมทั้งระหวางชุมชนกับกลไกของรัฐทั้งนี้เพื่อสราง
ความไววางใจระหวางกันและกันในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากความขัดแยง
ในจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส

วัตถุประสงคของโครงการ

3ดูเอกสารการจัดการองคความรูฉบับท่ี 1อิทธิพลของการศึกษาความขัดแยง
ตอโครงการนำ รองวิธีการดำเนินงานผานชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีมีสถานการณความ
ขัดแยง
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Knowledge Management Note

เพื ่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว โครงการนี้จึงใหเงินอุดหนุน
แบบใหเปลาในสองลักษณะคือ

ทุนพัฒนาชุมชน (block grants) ใหกับหมูบานและตำบลเพ่ือดำเนินกิจกรรม
ทางการพัฒนาซ่ึงผานการปรึกษาหารือและความเห็นชอบของชุมชน 
โดยมีชุมชนเปนตัวขับเคล่ือน

กองทุนประชาสังคม (Peace-building Partnership Fund) 
ใหการสนันสนุนการเงินกับองคกรประชาสังคมและเครือขายขององคกร
ในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากความขัดแยง เพ่ือสนับสนุนความริเร่ิมในการ
ดำเนินการและความรวมมือใหมๆ  ท่ีสงเสริมความไววางใจ สรางสันติสุข
และการพัฒนาใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี

ผลประโยชนที่ไดจากการเลือกชุมชนเหลานี้ที่เปนพื้นที่ในการดำเนิน
โครงการคือการท่ีมีขอมูลซ่ึงไดจากการศึกษาวิจัยเดิมอยูแลว มีการสราง
ความสัมพันธกับประชากรในพื้นที่ไวแลวจากการวิจัยในระยะตน 
นอกจากนี ้การนำชุมชนดังกลาวเขามาในโครงการก็ยังชวยให
ผูมีสวนเก่ียวของในโครงการไดมีโอกาสกลับไปมีสวนรวมในการพัฒนา
ชุมชนดวย (หลังจากท่ีเรียนรูปญหาของชุมชนตาง ๆ  อันสืบเน่ืองมาจาก
ความขัดแยง แลว)

ชุมชนอีก 18 แหงที ่เขารวมโครงการในปที ่สองและที ่สามนั ้น 
จะไดรับการคัดเลือกโดยผูแทนจากหนวยงานปกครองทองถิ่น ผูนำ 
ทางศาสนาและผูนำชุมชน รวมทั้งสมาชิกของชุมชนในหมูบานในเขต
ตำบล/เทศบาล โดยคำนึงถึงเกณฑดังตอไปนี้คือ การมีผูนำชุมชน
ที่มีความตั้งใจจริงในการพัฒนา ความหลากหลายภายในชุมชนเอง 
ความชวยเหลือท่ีไดรับแลวหรือมีแนวโนมวาจะไดรับ กิจกรรมทางชุมชน
ที่มีการดำเนินการอยูแลว และที่ตั้งที่อยูใกลกับชุมชนเกาแหงแรก
ท่ีเขารวมโครงการ

รอบระยะเวลาการดำเนินงานของทุนพัฒนาชุมชน

รอบระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการทุนพัฒนาชุมชนมีหก
ข้ันตอนคือ 1) การเผยแพรขอมูลและการเตรียมความพรอมขององคกร 
2) การเตรียมการทางสังคมและการวางแผนโครงการยอย 3) 
การรางขอเสนอโครงการยอย 4) การพิจารณาและอนุมัติโครงการยอย
5) การลงมือดำเนินงานโครงการยอยและ 6) การสิ้นสุดโครงการ
และการสงมอบโครงการ

1. การเผยแพรขอมูลและการเตรียมความพรอมขององคกรมีการ
เผยแพรขอมูลเก่ียวกับวัตถุประสงคของโครงการและวิธีการดำเนินงาน
ในหลายวิธีดวยกัน ในชวงเริ ่มตนโครงการไดมีการสงจดหมาย
ไปยังเจาหนาที ่ภาครัฐที ่เกี ่ยวของ เชนศูนยอำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต หนวยงานดานการรักษาความม่ันคง ผูวาราชการ
จังหวัดของท้ังสามจังหวัด เจาหนาท่ีทองถ่ินและผูนำ ชุมชน เพ่ือใหแนใจ
วาการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจะไดรับความสะดวกนอกจากน้ียังมีการแจก
แผนพับท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษแกหนวยงานรัฐ องคกรประชาสังคม
และเครือขายและส่ือมวลชนในทองถ่ินอีกดวย

โครงการนำรอง CACS จัดสรรเงินสนันสนุนเปนจำนวนประมาณ 
300,000 บาท (หรือ 10,000 เหรียญสหรัฐ ฯ) ใหโดยตรงกับท้ังชุมชนและ
ตำบล/เทศบาลที่เขารวมโครงการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม
ทางการพัฒนาท่ีสมาชิกของชุมชนหรือตำบลเปนผูกำหนด นำเสนอ 
ลงมือดำเนินการ ติดตามผลและคงไวซึ่งความยั่งยืนของโครงการ
ดวยชุมชนเอง

การคัดเลือกชุมชนท่ีเขารวมโครงการ

ในรอบสามป โครงการมีแผนท่ีจะจัดสรรเงินสนันสนุนจากทุนพัฒนาชุมชน
ใหกับชุมชน 27 แหงใน 7 ตำบลและเขตเทศบาล 2 เขตในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยแบงเปน 9 ชุมชนในปแรก และ 9 ชุมชนเดิมรวมท้ังอีก 
18 ชุมชนใหมในปที่สองและสาม สำหรับเงินสนันสนุนสำหรับตำบล/
เทศบาลที ่ครอบคลุมชุมชนเหลานี ้จะมีการจัดสรรใหในปที ่สาม
ชุมชนนำรองเกาแหงแรกคือชุมชนเดิมที่เปนพื้นที่ทำการวิจัยในชวง
ระยะแรกของโครงการ (ดูแผนภาพท่ี 1) ชุมชนเหลาน้ีไดรับการคัดเลือก
โดยใชหลักเกณฑดังตอไปนี้คือ พลวัตของความรุนแรงที่เกิดขึ้น 
ลักษณะของเมืองและชนบท ลักษณะทางประชากร (ชาติพันธุ/ศาสนา) 
ระดับความรุนแรง ความสามารถในการเขาไปทำการศึกษาวิจัย
ในพื้นที่ไดอยางปลอดภัย และการจัดสรรทรัพยากร ที่ตั้งของชุมชน
ทั ้งเกาแหงนั ้นกระจัดกระจายอยู ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
จังหวัดละสามชุมชน โดยเปนชุมชนที่เปนพื้นที่เขตเมืองและเขตชนบท
คละกัน และมีประชากรเชื้อสายมลายูและเชื้อสายไทย อีกทั้งประชากร
ที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามในสัดสวนที่แตกตางกันไป

ทุนพัฒนาชุมชน
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ในระดับจังหวัดและระดับชุมชน วิทยากรกระบวนการและผูประสานงาน
ระดับจังหวัดของโครงการพบกับเจาหนาท่ีทองถ่ินและชาวบานท้ังในกลุม
เล็กและกลุมใหญ รวมท้ังในระดับบุคคล เพ่ือแนะนำและอธิบายวัตถุประสงค
ของโครงการและการปฏิบัติงาน หลังจากท่ีมีการทำความรูจักกันแลว 
วิทยากรกระบวนการจึงทำการคัดเลือกกลุมชุมชนและผูนำชุมชนท้ังท่ี
เปนทางการและไมเปนทางการและเกณฑอาสาสมัครประมาณ 10-12 คน 
เพื่อชวยในการสำรวจชุมชนและดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี ่ยวกับ
โครงการจากนั ้นจึงมีการจัดการฝกอบรมอยางเขมขนใหกับ
อาสาสมัครเหลาน้ี

2. การเตรียมการทางสังคมและการวางแผนโครงการยอย อาสาสมัคร
โครงการทำการสำรวจชุมชนแบบมีสวนรวมโดยความชวยเหลือของ
วิทยากรกระบวนการ การสำรวจนี ้มีการเก็บขอมูลเกี ่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาต ิกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิต
ภายในชุมชน รวมทั ้งโครงสรางและความสัมพันธทางสังคม
ของสมาชิกชุมชน จากผูใหขอมูลและกลุมประชากรหลักโดยใชเคร่ืองมือ
ในการวางผังประชากรและความสัมพันธตางๆ หลังจากที่มีการเก็บ
ขอมูลเสร็จสิ ้นแลว วิทยากรโครงการจึงทำการวิเคราะหขอมูล
ท่ีไดโดยเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามามีสวนรวม เปนกระบวนการท่ีชาวบาน
เปนผูบงชี้ประเด็นปญหาหลักและความตองการเรงดวนของชุมชน 
และตกลงกันวากิจกรรมใดที่ควรจะพัฒนาเปนขอเสนอโครงการยอย 
จากน้ันจึงมีการต้ังคณะกรรมการดำเนินโครงการประจำหมูบาน (Village 
Implementing Committee – VIC) ซ่ึงประกอบดวยสมาชิกประมาณ 15 
คนเพ่ือรับผิดชอบในข้ันตอไป

แผนภาพท่ี 1: ชุมชนท่ีไดรับเงินสนันสนุนจากทุนพัฒนาชุมชนในปแรก

เมือง
ปตตานี

หนองจิก

โคกโพธิ์ มายอ

ยะหริ่ง

PattaniPattani

YalaYala

Baan Som,
T. Kuanoree

Moo 3, T. Por-ming

Baan Patabara,
T. Paseyavor

Moo 1 , T. KokienBaan Tue Pa,
T. Huai Krating

Baan Kameng,
T. Are Song

Kumongchanong,
Betong Municipality

NarathiwatNarathiwat

เมืองยะลา
รามัน

รือเสาะ

ศรีสาคร

ระแงะ

จะเเนะ

สุคิริน แวง

สุไหงปาดี

ยี่งอ

ตากใบ

เมือง
นราธิวาส

สุไหงโก-ลก

ยะหา

บันนังสตา

ธารโต

เบตง

กาบัง

แมลาน ยะรัง

ปะนาเระ

สามบุรี

ทุงยางแดง

กรงปนัง

บาเจาะ

เจาะไอรอง

กะพอ ไมแกน

Moo 2,
T. Kohsatorn

Galaetapae community,
Muang Municipality
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เน่ืองจากแนวทางของโครงการยังเปนแนวทางท่ีใหมอยูมาก ข้ันตอน
สองขั้นแรกนี้จึงใชเวลาประมาณถึงหาเดือนกวาจะเสร็จสิ้นในชุมชน
นำรองทั้งเกาชุมชนแรก ในรอบตอๆไปคาดวาเวลาที่จะใชในขั้นตอน
ทั้งสองนี้จะลดลงอยางมากเพราะมีการเรียนรูจากประสบการณ
ท่ีผานมาแลว

3. การเตรียมขอเสนอโครงการ VIC เปนผูจัดทำขอเสนอของโครงการยอย
เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนโดยไดรับการแนะแนวโดย
วิทยากรกระบวนการและท่ีปรึกษาท่ีไมเปนทางการ (รวมถึงเจาหนาท่ี
ทางการระดับทองถิ่น) และไดรับการสนับสนุนจากสมาชิกชุมชน
และผูเช่ียวชาญทางเทคนิคในดานตางๆแลวแตความจำเปนในแตละกรณี

เงินสนันสนุนจากทุนพัฒนาชุมชนสามารถใชสนับสนุนการลงทุนทาง
สังคมและเศรษฐกิจไดเกือบทุกรูปแบบรวมทั้งสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
การพัฒนากิจกรรมการดำเนินชีวิต การฝกอบรมและการสรางศักยภาพ 
ยกเวนการลงทุนประเภทท่ีตองหามซ่ึงไมก่ีประเภท4 ขอเสนอโครงการ
สามารถมีกิจกรรมไดหลายประเภทโดยมีคาใชจายท้ังส้ินไมเกิน 300,000 
บาท (ประมาณ 10,000 เหรียญสหรัฐฯ

รายละเอียดขอเสนอโครงการยอยเพื่อขอรับเงินสนันสนุนดังกลาว
ประกอบดวย 1) ความเปนมาส้ัน  ๆของโครงการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค
และผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 3) ผูไดรับประโยชนจากโครงการ 4) 
แผนการดำเนินงาน 5) รายละเอียดดานงบประมาณ 6)ผลลัพธท่ีคาดวา
จะเกิดข้ึน7) ความรับผิดชอบขององคกร

กอนที่จะยื่นขอเสนอโครงการ ขอเสนอนั้นตองไดรับการอนุมัติโดย
การประชุมใหญของชุมชนหรือผานการหารือกับชุมชนอยางใดอยางหน่ึง 
สำหรับชุมชนนำรอง 9 แหงแรกนั ้นกระบวนการจัดทำขอเสนอ
โครงการใชเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 2-3 เดือน

4. การพิจารณาขอเสนอและการอนุมัติโครงการ ขอเสนอโครงการยอย
ไดรับการพิจารณาข้ันแรกโดยวิทยากรกระบวนการและผูประสานงาน
ระดับจังหวัดเพื ่อตรวจสอบความครบถวนของขอมูลจากนั ้น
คณะกรรมการพิจารณาโครงการซึ ่งประกอบดวยผู เชี ่ยวชาญ
ทางเทคนิคในทองถิ่น ดังที่กลาวถึงดานลางนี ้จึงทำการประเมิน
ขอเสนอโครงการโดยใชเกณฑดังตอไปนี้คือ

กระบวนการจัดเตรียมโครงการที่เปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวม

ความเทาเทียมในดานโอกาสเขาถึงผลประโยชนของโครงการ
(ทั้งดานเพศ ชาติพันธุและระดับรายได)

ความเปนไปไดของโครงการทางเทคนิคและการเงิน

4การลงทุนท่ีตองหามไดแกการลงทุนท่ีเก่ียวกับอาวุธและระเบิด สารกำจัดศัตรูพืช
และสารท่ีมีอันตรายอ่ืนๆ กิจกรรมท่ีสงผลรายตอส่ิงแวดลอมการซ้ือท่ีดินหรือ
ยวดยานพาหนะ การเดินทางไปตางประเทศและกิจกรรมทางการเมือง
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การที่ชุมชนมีสวนสนับสนุนคาใชจาย การปฏิบัติงานและการดูแล
โครงการ

ความโปรงใสของขั้นตอนการบริหารจัดการทางการเงิน

มาตรการบรรเทาผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอม และ

ความยั่งยืนของโครงการ

ภายในเวลาสองอาทิตยหลังจากที่โครงการไดรับการอนุมัต ิจึงมี
การลงนามในสัญญาขอตกลงกับหัวหนาของคณะกรรมการดำเนิน
โครงการในชุมชน VIC จากนั้น VIC จึงไดตั ้งคณะอนุกรรมการ
ในดานตางๆและเปดบัญชีออมทรัพยในนามของโครงการ มีการ
โอนเงินเขาเปนงวดตามกำหนดเวลาการด�ำเนินโครงการโดยละเอียด
ที่ระบุอยูในขอเสนอของโครงการ

5. การดำเนินโครงการ การดำเนินโครงการยอยเปนความรับผิดชอบ
ของ VIC โดยไดรับความสนับสนุนจากวิทยากรกระบวนการและ
ผูประสานงานระดับจังหวัดแลวแตความจำเปน VIC อาจทำสัญญาจาง
ผูเช่ียวชาญเฉพาะทางหรือการบริการท่ีโครงการตองการได ข้ึนอยูกับ
รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินงานที่กำหนดไวในขอเสนอ
ของโครงการ การจัดซ้ือสินคา บริการ และงานใดๆ ภายใตโครงการยอย
ดังกลาวจะตองเปนไปตามแนวทางที่ตกลงไว

เพื่อประกันความโปรงใสโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการใชเงิน VIC
จะติดประกาศขาวสารขอมูลเกี ่ยวกับโครงการที ่ป ายประกาศ
ที่ตั้งอยูใจกลางชุมชนและมีการปรับขอมูลใหทันสมัยอยางสม่ำเสมอ
ตลอดจนมีการประกาศขาวสารผานระบบการกระจายเสียงและ
การจัดประชุมชุมชนเปนระยะ

กองทุน Peace-building Partnership Fund (PPF) สนับสนุนเงินให
เปลาจำนวน 150,000 ถึง 300,000 บาท (ประมาณ 5,000 ถึง 10,000
เหรียญสหรัฐ) แกองคกรชุมชน องคกรประชาสังคมและเครือขาย
ประชาคมท่ีทำงานในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบ กองทุน PPF มีจุดประสงค
เพ่ือ 1) เสริมสรางความแข็งแกรงของภาคประชาสังคมในการสงเสริม
สันติและพัฒนาพื้นที ่2) ใหความชวยเหลือตาง ๆ ที่จะชวยคุมครอง
กลุมประชาชนที่ดอยโอกาส เชนหญิงหมายและเยาวชน 3) ปรับปรุง
การสื่อสารและการเผยแพรขอมูลขาวสารสาธารณะผานสื่อตางๆ

องคกรที่เขาขายไดรับการสนับสนุนอาจจะเปนองคกรที่จดทะเบียน
หรือไมจดทะเบียนก็ได แตทั ้งนี้ทั ้งนั้นตองประกอบดวยบุคลากร
ไมต่ำกวา 10 คน มีประวัติท่ีดีในดานการบริหารจัดการและมีประสบการณ
อยางนอยหนึ่งปในการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่เปาหมาย

กระบวนการของกองทุนประชาสังคม PPF เปนไปตามขั้นตอนหก
ประการที่คลายคลึงกับกระบวนการของทุนพัฒนาชุมชนคือ 1)
การเตรียมความพรอมขององคกรและการเผยแพรขอมูลโครงการ
2) การจัดทำและยื่นขอเสนอโครงการ 3) การคัดเลือกโครงการ 4)
การอนุมัติขอเสนอโครงการ 5) การดำเนินโครงการ และ 6) การ
สิ้นสุดและสงมอบโครงการ

การเผยแพรความรูและเตรียมความพรอมขององคกร ดังท่ีไดบรรยาย
ถึงไปแลวในตอนตน โครงการไดติดตอกับหนวยงานภาครัฐที่มี
ความสำคัญในพื้นที่เพื่อทำความเขาใจเกี่ยวกับโครงการแนวทาง
การดำเนินงาน และการปฏิบัติงาน เพื่อใหเขาถึงองคการเปาหมาย
ไดตามตองการจึงไดมีการจัดทำฐานขอมูลเกี่ยวกับองคกรที่มีการ
ปฏิบัติงานอยูในพื้นที่จังหวัดภาคใต มีการสงจดหมายไปยังองคกร

กองทุนประชาสังคม Peace-Building
Partnership Fund

6. การสิ้นสุดและการสงมอบโครงการ เมื่อมีการดำเนินกิจกรรม
เสร็จสิ้นลงแลว VIC จะจัดทำรายงานโครงการโดยความชวยเหลือ
ของวิทยากรกระบวนการ สำหรับโครงการยอยที่ตองการการ
ปฏิบัติการและการดูแลรักษา (เชนสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดยอย
ในชุมชน) จะมีเลือกสมาชิกชุมชนที่เกี่ยวของเพื่อเขารับการฝกอบรม
และสนับสนุนโดยคณะกรรมการตำบลในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว

ในชุมชนนำรอง 9 แหงแรกนั้น การดำเนินงานของโครงการที่ได
รับการสนันสนุนจากทุนพัฒนาชุมชนในรอบแรกคาดวาจะกินเวลา
นานหนึ่งปโดยเฉลี่ย หรืออาจกินเวลายาวหรือสั้นกวานี้แตกตาง
ก ัน ไปแล ว ในแต ละช ุมชนแล วแต ค ุณภาพของกระบวนการ
ศักยภาพของชุมชนและสถานการณความขัดแยง ในรอบตอ  ๆ ไป
คาดวาการดำเนินงานจะใชเวลาประมาณหกถึงเกาเดือนโดยเฉลี่ย

การสนันสนุนในรอบแรกน้ันใชสนับสนุนกิจกรรมท่ีหลากหลายในชุมชน
เกาแหง ไดแกการพัฒนาอาชีพทำขนมและตัดเย็บเสื้อผาการผลิตและ
การสงเสริมปุยอินทรีย การกอสรางศูนยรับเล้ียงเด็กเล็ก ศูนยชุมชนและ
หองสมุดชุมชน เปนตน คาใชจายสำหรับกิจกรรมเหลานี้เปนเงิน
รวมทั้งสิ้น 2.5 ลานบาท (ประมาณ 78,000เหรียญสหรัฐฯ)
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พัฒนาเอกชนและเครือขายประชาสังคมที่ดำเนินการอยูในพื้นที่
เปาหมาย ตลอดจนแจกจายแผนพับขอมูลทั ้งเปนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งประชาสัมพันธโครงการผานวิทยุชุมชนติดตั้ง
โทรศัพทสายตรงเพ่ือการส่ือสารขอมูลโครงการ นอกจากน้ียังไดมีการ
ประกาศขอมูลโครงการและใบสมัครในเว ็บไซตของโครงการ 
(www.ldinet.org) สวนผูประสานงานจังหวัดนั้นก็ไดจัดการประชุม
เพื่อทำความเขาใจเกี่ยวกับโครงการเปนระยะๆ

ขอเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินทุนจากกองทุน PPF สามารถยื่น
ขอเสนอไดตลอดปและมีการพิจารณาขอเสนอทุกๆ หกเดือน ในระหวาง
เดือนสิงหาคม 2552 และเมษายน 2553 กองทุนดังกลาวไดรับเอกสาร
ขอเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 105 ฉบับ

การจัดทำขอเสนอโครงการและการยื่นขอเสนอ องคกรประชาสังคม
และเครือขายขององคกรที่สนใจเขารวมโครงการจัดทำขอเสนอ
และยื่นขอเสนอที่สำนักงานในพื้นที่ของโครงการ

เงินทุนจาก PPF สามารถใชสนับสนุนกิจกรรมท่ีตรงกับวัตถุประสงค
ของโครงการและท่ียึดหลักการของความไมสลับซับซอน การเปดโอกาส
ใหคนสวนใหญไดม ีส วนรวมในกิจกรรมกระบวนการตัดสินใจ
แบบเปนกลุม และความโปรงใสในการดำเนินงาน จากขอมูลที่ไดจาก
การวิจัยในชวงตนของโครงการไดเสนอแนะวากลุมเปาหมายและ
กิจกรรมการดำเนินงานควรจะเปนดานผูหญิง เยาวชนและส่ือทางเลือก
และการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรประชาสังคม

เอกสารขอเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนันสนุนจากกองทุน PPF
จะตองประกอบดวยขอมูลดังนี้คือ 1) ความเปนมาและเหตุผล 2)
วัตถุประสงค 3) กลุ มเปาหมายและประเด็นการดำเนินการ 4)
แผนการดำเนินงาน 5) กิจกรรม แผนงาน และรายละเอียดงบประมาณ 
และ 6) ขอมูลขององคกรที่ขอรับเงินอุดหนุน
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การคัดกรองขอเสนอโครงการ หลังจากพนกำหนดวันยื่นขอเสนอ
โครงการไปแลว ผู ประสานงานระดับจังหวัดของโครงการจึงได
เริ่มทำการคัดกรองโครงการเบื้องตนจากขอเสนอโครงการทั้งหมด
ที่ไดรับ เพื ่อตรวจสอบความครบถวนและใหแนใจวาขอเสนอนั้น
ตรงกับวัตถุประสงคท่ีกำหนดของโครงการ สำหรับองคกรท่ีขอเสนอ
โครงการผานการคัดกรองในข้ันแรกน้ัน ผูประสานงานโครงการระดับ
จังหวัดจะไดเชิญใหเขารวมประชุมเพื่อแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียด
เพิ่มเติมที่โครงการกำหนด หลังจากที่มีการยื่นขอเสนอที่ปรับแลว
อีกคร้ัง ขอเสนอเหลาน้ีจะถูกสงตอไปยังคณะกรรมการพิจารณาโครงการ
โดยมีขอเสนอแนะจากผูประสานงานโครงการระดับจังหวัดแนบไปวา
ควรจะอนุมัติหรือไม

และเพื่อชวยสรางศักยภาพใหกับองคกรที่ขอเสนอโครงการไมผาน
การคัดกรอง ผูประสานงานในระดับจังหวัดยังไดเชิญองคกรเหลานี้
มาประชุมในอีกเวทีตางหาก เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงคของโครงการและแนวทางการดำเนินงาน อันจะชวย
เสริมสรางศักยภาพขององคกรเหลานี ้ ในการพัฒนาขอเสนอ
โครงการในอนาคต

การประเมินขอเสนอโครงการ LDI เกณฑผูเช่ียวชาญเฉพาะทางในทองถ่ิน
จากภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เขามาชวยพิจารณาและ
ประเมินโครงการ คณะกรรมการพิจารณาโครงการที่ประกอบดวย
เจาหนาท่ีผูบริหารของ LDI ผูประสานงานระดับจังหวัด และผูเช่ียวชาญ
ทางเทคนิคที่เกี ่ยวของในทองถิ่น จะแบงกันพิจารณาขอเสนอที่
ผานการคัดกรองมาแลวตามสาระสำคัญของขอเสนอโครงการ 
เพ่ือประเมินความสอดคลองตามวัตถุประสงคของโครงการ ความเปนไปได 
และศักยภาพขององคกรที ่นำเสนอโครงการที ่จะปฏิบัติงานให
บรรลุตามเปาหมาย

เกณฑที่ใชในการประเมินขอเสนอโครงการมีดังตอไปนี้คือ

การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุมและผูที่ไดรับประโยชนจากโครงการ

การเปดโอกาสใหกลุมประชากรที่หลากหลาย (ทั้งในแงสถานะทาง
เศรษฐกิจ ศาสนา เพศ) ไดมีสวนรวม

ความเปนไปไดทางเทคนิคและทางการเงิน

ความสนับสนุนท่ีไดรับจากชุมชน

ความโปรงใส

ความรับผิดชอบทางสังคมและส่ิงแวดลอม

ความย่ังยืนของโครงการ

กระบวนการประเมินขอเสนอน้ันทำโดยการหารือกันระหวางคณะกรรมการ
พ ิจารณาโครงการและองค กรท ี ่สม ัครขอร ับเง ินสน ันสน ุน
โดยเริ่มจากขอใหผูสมัครนำเสนอโครงการ (10 นาที) ตามดวยการ
ซักถาม (40 นาที) และการสรุปรวมกัน (20 นาที) จากน้ันคณะกรรมการ
จะหารือกันเองภายในและตกลงอนุมัติขอเสนอหรือขอใหปรับปรุง
แลวแตกรณี

การอนุมัติโครงการ สำหรับขอเสนอท่ีไดรับการอนุมัติแลวท่ีคณะกรรมการ
ไมตองการขอมูลหรือการช้ีแจงเพ่ิมเติม จะมีการทำสัญญาภายในเวลา
สองอาทิตย สวนขอเสนอท่ีตองปรับปรุงน้ันจะตองนำกลับมาย่ืนใหม
ภายในสองอาทิตย และถาคณะกรรมการเห็นวามีการปรับปรุงขอเสนอ
ตามที่เสนอแนะแลวขอเสนอดังกลาวจะไดรับการอนุมัต ิหลังจาก
ที ่มีการลงชื ่อในสัญญาแลวจะมีการโอนเงินสนันสนุนเขาบัญชี
ธนาคารขององคกรโดยตรง
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ในรอบแรกของการสนับสนุนทุนผานกองทุน PPF มีขอเสนอโครงการ
ท่ีไดรับท้ังส้ิน 58 โครงการและจากจำนวนน้ีมี 7 โครงการท่ีไดรับการ
อนุมัติ (เปนเงินท้ังส้ิน 1.8 ลานบาทหรือ ประมาณ 56,000 เหรียญสหรัฐฯ)

กิจกรรมที่สนับสนุนประกอบไปดวย การผลิตภาพยนตรเพื่อชวย
ผูหญิงหมายและเด็กกำพราที ่ไดรับผลกระทบจากความขัดแยง
การสงเสริมความสนับสนุนดานอาชีพและการกอตั้งกลุมออมทรัพย 
การแลกเปลี ่ยนประสบการณระหวางเครือขายประชาสังคมใน
สามจังหวัดเก่ียวกับโครงการสรางสันติ การวิจัยเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ
กระบวนการและกลไกของชุมชนและกิจกรรมฟนฟูผูติดยาเสพติด
ที่ละเอียดออนตอวัฒนธรรมของทองถิ่น

ในรอบที่สองมีขอเสนอโครงการที่ไดรับทั้งสิ้น 35 โครงการ ซึ่งมี
3 โครงการที่ผานการคัดกรอง กิจกรรมของโครงการทั้งสามมี
เยาวชนเปนเปาหมายและรวมถึงการดำเนินกิจกรรมเก่ียวกับธรรมชาติ 
การกอตั้งศูนยความรูและวิชาการ และโครงการวรรณกรรมสำหรับ
นักเขียนรุนใหมเชื้อสายไทยและมลายู

โครงการนี้ออกแบบมาใหเปนกิจกรรมเพื่อการเรียนรูเพื่อชวยพัฒนา
ปรับปรุงแนวทางการพัฒนาทองถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไป
ปรับใชกับชุมชนที่ไดรับผลกระทบในพื้นที่อื ่นไดมีการสรางโอกาส
ในการแลกเปลี่ยนความรูในหลายระดับและสำหรับผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกฝาย ในระดับทองถิ่น กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนชวยให
ผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายในชุมชนในเขตตำบลและเทศบาลและจังหวัด 
ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานในทุกดาน
ของโครงการนี้และโครงการยอยอื ่นๆ ทำใหเกิดการนำบทเรียน
ที่ไดรับจากการปฏิบัติงานไปใชในการปรับปรุงแผนงานของทองถิ่น
และของจังหวัดคณะกรรมการท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือใหคำปรึกษาและติดตาม
ความคืบหนาของการดำเนินโครงการเปนเวทีใหตัวแทนจากรัฐบาล องคกร
เอกชน และผูแทนจากภาคประชาสังคม ไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน
ในดานนโยบาย การเสริมสรางความรวมมือระหวางกันและกันความคืบหนา 
อุปสรรคและบทเรียนจากการดำเนินโครงการดวย นอกจากนี ้
การหารือทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาต ิและระหวางประเทศภายใต
โครงการน้ียังไดเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมไดรับรูและเผยแพรบทเรียนท่ี
ไดอยางกวางขวางมากข้ึน

การเรียนรูดังกลาวไดรับการสนับสนุนดวยระบบการติดตามและ
ประเมินผลอยางดี ท่ีออกแบบมาเพ่ือติดตามความคืบหนาและประเมินผล
กระทบของการดำเนินงาน ระบบการติดตามและประเมินผลใชการเก็บ
ขอมูลตามปกติท่ีเปนสวนหน่ึงของแผนงานโครงการยอยและกระบวนการ
ดำเนินงานอยูแลวเปนหลัก และเสริมดวยการประเมินโครงการ
เชิงคุณภาพในแงมุมตางๆเปนระยะๆ

การเรียนรูและการติดตามประเมินผล

การบริหารโครงการนำรอง CACS เปนความรับผิดชอบของสถาบันชุมชน
ทองถ่ินพัฒนา (LDI) ซ่ึงเปนองคกรพัฒนาเอกชนท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือสงเสริม
การสรางความเขมแข็งของชุมชน ทองถ่ิน และภาคประชาสังคม LDI 
ไดสรางกลไกหลายดานท้ังในระดับกลางและระดับทองถ่ินเพ่ือสนับสนุน
การดำเนินงานของโครงการ

คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการซึ่งประกอบดวยตัวแทน 7 คนจาก
หนวยงานภาครัฐและองคกรประชาสังคมที่มีความสนใจและมีหนาที่
ความรับผิดชอบในจังหวัดที ่ไดร ับผลกระทบจากความขัดแยง
คณะกรรมการจะประชุมปละครั ้งเพื ่อใหคำแนะนำทางนโยบาย
ในระดับชาติคณะกรรมการติดตามและกำกับการดำเนินโครงการ
ประกอบดวยผูแทน 7 คนจากองคกรหลัก (หนวยงานภาครัฐ
และมูลนิธิเอกชน)ท่ีมีประสบการณในการดำเนินงานและ/หรือสนับสนุน
กิจกรรมทางการพัฒนาในภาคใต คณะกรรมการน้ีมีการประชุมกันทุกๆ
สามเดือนและมีหนาท่ีใหแนวทางการปฏิบัติงานในทุกดานของโครงการ

การบริหารจัดการโครงการ
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LDI มีสำนักงานทั้งในกรุงเทพและปตตาน ีมีบุคลกรคือเจาหนาที่
บริหาร ผูเช่ียวชาญดานการเงินและการจัดซ้ือ และผูชวยฝายสารสนเทศ 
นอกจากน้ี วิทยากรกระบวนการและผูประสานงานระดับจังหวัดท่ีทำงาน
กับชุมชนและตำบลที ่ เข าร วมโครงการยังไดร ับการสนับสนุน
อยางเขมขนจาก LDI ดวยในระดับทองถิ่นมีการสรางเครือขาย
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางกวา 37 คนในจังหวัดภาคใต ซึ่งประกอบดวย
ผูเชี ่ยวชาญทั้งในดานสิ่งแวดลอม บทบาทหญิงชาย การศึกษา 
สาธารณสุขและการพัฒนากิจกรรมการดำเนินชีวิต เพ่ือชวยพิจารณา
และประเมินขอเสนอโครงการที่ขอรับเงินสนันสนุนจากทุนพัฒนา
ชุมชนและเงินทุนจากกองทุนประชาสังคม PPF ตลอดจนใหคำแนะนำ
แกชุมชนที่เขารวมโครงการและองคกรประชาสังคม

วิทยากรกระบวนการในระดับชุมชนเปนกลไกหลักท่ีประกันการดำเนินงาน
ใหเปนไปตามแนวทางการพัฒนาแบบที่ชุมชนเปนตัวขับเคลื่อน

ผูประสานงานจังหวัดซึ่งมีหนึ่งคนตอจังหวัด เปนผูคอยใหแนวทาง
วิทยากรกระบวนการและสรางความสัมพันธกับเจาหนาท่ีของหนวยงาน
รัฐบาลทองถิ่นและองคกรประชาสังคมในพื้นที่

สวน VIC น้ันเปนผูจัดทำขอเสนอโครงการสำหรับเงินสนันสนุนทุนพัฒนา
ชุมชน ตลอดจนควบคุมการดำเนินงานของกิจกรรมท่ีสนับสนุนดวย
เงินดังกลาว และเผยแพรความคืบหนาผลลัพธและบทเรียนจากโครงการ VIC 
ไดรับการสนับสนุนโดยคณะอนุกรรมการซึ่งเปนผูบริหารกิจกรรม
เฉพาะในดานใดดานหน่ึง อนุกรรมการแตละทานเปนอาสาสมัครท้ังส้ิน

อาสาสมัครชุมชนมีหนาที่ชวยเหลือ VIC ในการจัดทำการประเมิน
ศักยภาพและสถานการณในชุมชน รวมทั้งกระบวนการของการ
มีสวนรวมอื่นๆ ภายในชุมชน

คณะกรรมการตำบล/เทศบาล ประกอบดวยผูนำไมเกิน 15 คนจากตำบล
หรือเทศบาล เชนเปนผูนำทางศาสนา ผูแทนของกลุมหรือองคกร
ภายในตำบล/เทศบาล และสมาชิกของชุมชนท่ีไดรับการยอมรับนับถือ

กันยายน 2553

ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการ กรุณาติดตอสถาบันชุมชนทองถ่ิน
พัฒนา โทร. 662-2-621-7810-2 แมร่ี จัดด ภมรรัตน ตันสงวนวงษ 
หรือซาราห อดัม ไดท่ีธนาคารโลก สำนักงานกรุงเทพฯ
โทร. 662-2-686-8361 หรือท่ี pchockanapitaksa@worldbank.org

เอกสารน้ีจัดทำภายใต SPF Grant TF094106
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ชุดเอกสารเผยแพรความรู
ฉบับที่ หัวขอ
1.                             อิทธิพลของการวิจัยดานความขัดแยงตอการออกแบบโครงการนำรองเพื่อเนนบทบาทของชุมชน
                                ในการแกไขสถานการณความขัดแยง
2. บทบาทหญิงชายและการพัฒนาในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากความขัดแยงของประเทศไทย
3. การพัฒนาที่เล็งเปาหมายไปยังเยาวชนและชุมชนเปนตัวขับเคลื่อน ผลสัมฤทธิ์และบทเรียน 
4. ลักษณะโครงการ
5. การติดตามและประเมินผล
6. ทุนสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (CDD) ขอคนพบและบทเรียนเพื่อการประยุกตใช
7. กองทุนประชาสังคม ขอคนพบและบทเรียนเพื่อการประยุกตใช
8. บทเรียนจากโครงการอาชีพของเงินทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน
 ที่ไดรับผลกระทบจากความขัดแยง
9. บทเรียนการเปนผูประสานงานในพื้นที่ ดวยแนวทางที่ชุมชนเปนหลักในการขับเคลื่อน
10. การเขาถึงแหลงทุน กรณีศึกษามุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย
11. ฐานขอมูลศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต: บริบท พัฒนาการ การประยุกตใชและผลกระทบ
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