บทคัดยอ
การสัมมนานี้ เปนการนําเสนอผลการดําเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูบทเรียนของการ
ดําเนินงานโครงการความรวมมือเพื่อแกปญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะในพื้นที่
ภาคเหนือ อันไดแก จังหวัดเชียงใหม จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดอุตรดิตถ
จังหวัดพิษณุโลก
และจังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และ
สํานักงานกองทุนสรางเสริมสุขภาพ(สสส,) ในหัวขอเรื่อง กระบวนการจัดการเศรษฐกิจฐานราก :
บทเรียนและขอมูลจาก ๕ จังหวัดภาคเหนือ ใน วันศุกร ที่ 12 กันยายน 2551 หองประชุมศิลาอาสน
ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ เพือ่ นําบทเรียนการดําเนินงานของทั้ง 5 จังหวัดมานําเสนอ
แลกเปลีย่ นประสบการณและการเรียนรูร วมกัน ระหวางคณะทํางานจังหวัด ผูติดตามสนับสนุน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานภาคีตางๆ พรอมๆกับรวมกันกําหนดแนวทางการจัดการ
ปญหาความยากจน สังคมและสุขภาวะในระยะตอไป
วิธีการสัมมนาคือ เริ่มโดยการให สกว.นําเสนอทีม่ าและความสําคัญของโครงการความ
รวมมือ รวมทั้งวัตถุประสงคการสัมมนาครั้งนี้ ตอจากนั้น ผูประสานและติดตามฯภาคเหนือได
นําเสนอผลการวิเคราะหเปรียบเทียบและขอสังเกตเสนอแนะในภาพรวมของภาคเหนือ และตามมา
ดวยการใหตวั แทนคณะทํางานแตละจังหวัดนําเสนอกระบวนการ ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค
และขอสังเกตที่สําคัญๆ หลังจากนั้น ตัวแทนภาคีสนับสนุนที่เกี่ยวของไดอภิปรายผลและให
เสนอแนะ สุดทาย ตัวแทนสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยไดนําเสนอแนวทางการดําเนินงาน
โครงการความรวมมือในระยะที่ 2 และผูเขารวมสัมมนาไดอภิปรายหาขอสรุปเชิงปฎิบัติการรวมกัน
ผลการสัมมนาสรุปไดวา โดยภาพรวมแลว การดําเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบรรลุ
เปาหมายอยางดี
กอใหเกิดกลไกและความรวมมือในการพัฒนาชุมชนทุกระดับโดยเฉพาะระดับ
ตําบลซึ่งประกอบดวย ผูนําชุมชน องคกรปกครองทองถิ่น และราชการในพื้นที่ นอกจากนั้น ชุมชน
หมูบานและชุมชนตําบลเปาหมายสามารถยกระดับ“ศักยภาพหรือขีดความสามารถ”ในการจัดการ
ตนเอง ทั้งนี้โดยผาน “กระบวนการจัดทําแผนและขอเสนอชุมชน” ที่อาศัยขอมูลรายรับ-จาย
ครัวเรือนและขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของ มาเปนฐาน “การเรียนรู” และกําหนด “แนวทางหรือทางเลือก”
ในการจัดการปญหาชองชุมชน พรอมทั้งสามารถเปนเครื่องมือในการ “บูรณาการการบริหารจัดการ
ทองถิ่นตําบล-จังหวัด” ระหวางชุมชน ราชการสวนทองถิ่นและราชการสวนภูมิภาคในพื้นทีแ่ ตละ
จังหวัดเปนอยางดี

Abstract
This seminar was to propose the result and lesson exchange of “Cooperation
project for poor problem prove”, social development and healthy in the northern region :
Chiangmai, Maehongsorn, Uttradit, Pisanulok and Kamphangphet. Thailand Research
Fund (TRF) and Thai Health Promotion Foundation (Thai Health) coordinated to support the
issue “The process of Community economic: Lesson from 5 provinces” on September 12,
2008 at Sila-As Meeting room on the 5th Fl., City Hall of Uttradit for bringing about all 5
provinces of implements to exchange both learn and experience together with the province
work group, supervisors, local governors and officers. Moreover, way determinations on
poor problem solve.
How to seminar, it was started by TRF to propose the source and the important of
corporation project and objective. After that, the cooperators of the northern region
submitted the results of comparative analyze and recommendation on concentration vision
of northern region. Then, the representatives of each province of northern region presented
the process, result, obstacle and important visibility as well. The officers supported about
result debate and suggestion. Finally, the representatives of TRF proposed the way of
process on the 2nd time and all participants debated over the practical summarization.
The summarization of this seminar was Target of northern region was successfully
achieved and caused for energy and cooperation in community developing with all levels
especially sub-district level, was comprised of community leader and governors. The target
of community village and sub-district can be raised the efficiency or ability by itself
management. All used the process of community planning and proposal, that was the
information of income and expenditure of household and other involved data to base on
learn and “way or choice” determination, that is a tool for “Integrating local administration”.

