
ร่วมสร้าง

รายงานประจ�าปี 2555

มูลนิธิพัฒนาอีสาน
องค์กรสาธารณกุศล ล�าดับที่ 657 ตามประกาศกระทรวงการคลัง



32 ปี กับการท�างานเคียงข้างผู้ด้อยโอกาส เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนทุกระดับโดยไม่เลือกปฏิบัติ ส่งผลให ้

มูลนิธิได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจากประเทศไทย เข้ารับรางวัลผู้น�าอาเซียนด้านการพัฒนา
ชนบทและขจัดความยากจน (ASEAN AWORD) ปี 2556 ซึ่งเป็นรางวัลครั้งแรกที่มอบให้กับองค์กร
พัฒนาเอกชนหรือองค์กรภาคประชาสังคม โดยจะมอบในเวทีประชุมคณะรัฐมนตรีด้านการพัฒนา
ชนบทครั้งที่ 8 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ในปี 2556 นี้

ข่าวดีปี 
56
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มูลนิธิพัฒนาอีสาน รับโล่เกียรติคุณ  

“มูลนิธิดีเด่นภาคที่ 5 ประจ�าปี 2555”

นางวิจิตรา ชูสกุล ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาอีสาน เป็นตัวแทนเข้ารับโล่ประกาศ
เกียรติคุณ “มูลนิธิดีเด่นภาคที่ 5 ประจ�าปี 2555” จากสมาคมสันนิบาตมูลนิธิ

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ม.ท.) จากนายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

ซึ่งก่อนหน้านั้น มูลนิธิได้เคยรับรางวัลต่างๆ อาทิ องค์กรเอกชนดีเด่นที่จัดกิจกรรมการศึกษา
นอกโรงเรยีน จากกระทรวงศึกษาธกิาร Certificate of merit จากองค์การสหประชาชาต ิรางวัลมลูนิธิ
ดีเด่นภาคที่ 5 รางวัลที่ 2 จากสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ประกาศเกียรติคุณโดยสหภาพ
ยุโรป (European Union – EU) ในโครงการสนับสนุนด้านสังคม (Social Support Project – SSP) 
จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ EU ส�านักงานประเทศไทย และโล่ประกาศ
เกียรติคุณองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจ�าปี 2554 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น
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สารจากประธานมูลนิธิฯ

รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร ประธานมูลนิธิฯ 

ประสบการณ์การท�างาน 32 ปี ในโครงการพัฒนา
หมู ่บ ้ านชายแดนจังหวัดสุรินทร ์และมูลนิธิ 

พฒันาอีสานน้ัน เราไม่อาจอวดอ้างว่าเป็นองค์กรพฒันา
ภาคเอกชนที่มีอายุยืนยาวและประสบความส�าเร็จมาก
ที่สุด เพราะมูลนิธิฯ มีบทเรียนการท�างานทั้งที่ส�าเร็จ 
และล้มเหลวมากมาย แต่ความภาคภูมิใจของเรา คือ  
การยืนหยัด มุ่งมั่นท�างานเคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่น้อง 
ในชุมชนและภาคีการพัฒนาต่างๆ เพ่ือร่วมสร้างสังคม 
ที่เป็นธรรมมาโดยตลอด ซึ่งได้รับการยอมรับอย่าง 
กว้างขวางมากข้ึน ทั้งนี้ มูลนิธิพัฒนาอีสานได้ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ แผนการด�าเนินงาน  
พื้นที่ กลุ่มเป้าหมายและประเด็นงาน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ 

ในอนาคตอนัใกล้นี ้มลูนธิิฯ มภีารกิจทีท้่าทายรออยูห่ลายประการ อาท ิการเสรมิสร้างพลงัของ
ขบวนการภาคประชาชน สิทธิชุมชน ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ภูมิวัฒนธรรม ซึ่งต้องการ
พลังร่วมขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน 

รายงานการด�าเนินงานประจ�าปี 2555 ถือว่าเป็นการสื่อสารให้ทราบถึงบทบาทของมูลนิธิฯ ที่
ประกอบด้วยงานพัฒนาชุมชนและงานเคลื่อนไหวทางสังคม รวมทั้งเป็นโอกาสให้สมาชิกของมูลนิธิฯ 
ที่ได้ร่วมกันท�างานและก้าวผ่านเวลาไปอีก 1 ปี ได้สรุป ทบทวน เรียนรู้และสะท้อนกลับซึ่งกันและกัน 
เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างรอบคอบ สมสมัย ยังประโยชน์สุขแก่สังคมให้มากยิ่งขึ้น
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จากผู้จัดการมูลนิธิฯ

นางวิจิตรา ชูสกุล ผู้จัดการมูลนิธิ 

ปี 2555 เป็นปีที่ส้ินสุดแผนพัฒนาฉบับที่ 4 ของ 
มูลนิธิพัฒนาอีสาน (2551 – 2555) และเตรียมตัว

ส�าหรับอนาคตที่จะก้าวต่อไป ในช่วงที่แผนพัฒนา 
ฉบับที่ 5 (2556 – 2558) มูลนิธิฯ ปรับแผนพัฒนาจาก 
5 ปี เป็น 3 ปี เพราะสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง 
ไปเร็วมาก การก�าหนดอะไรไว้ยาวเกินไปอาจไม่ทัน 
กับความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งหากดูตามเวลาแผน
ฉบับที่ 5 จะสิ้นสุดในช่วงที่เปิดประชาคมอาเซียนพอดี 
ช่วงนัน้เราคงต้องทบทวนกนัพอสมควร ว่าเราจะก้าวไป
อย่างไรท่ามกลางยุคสมัยของการพัฒนา

แผนพัฒนาฉบับที่ 5 จะเดินหน้าในปี 2556 มูลนิธิพัฒนาอีสานยังคงยืนหยัดเป็นองค์กรน�าใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนและขบวนการพัฒนาท้องถิ่นให้มีบทบาท
ส�าคัญในการพิทักษ์สิทธิชุมชนและสร้างสังคมที่เป็นธรรม

ส�าหรับในปี 2555 มูลนิธิฯ ได้ขยายพื้นท่ีการท�างานด้านเอดส์เป็น 8 จังหวัด ในภาคอีสาน  
คอื สรุนิทร์ ศรีสะเกษ อบุลราชธาน ีมกุดาหาร อดุรธาน ีนครพนม เลยและหนองคาย งานด้านทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ยงัคงเดินหน้าขับเคลือ่นด้านพลงังานชมุชนและเกาะติดสถานการณ์ทีช่มุชน
ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ อย่างไรก็ตาม การแสวงหา
ทางเลือกที่เหมาะสมในจังหวัดสุรินทร์ยังต้องร่วมกันขับเคลื่อนต่อไป ในส่วนงานฝึกอบรมทีมงาน
สถาบนัส่งเสรมิการเรยีนรูเ้พือ่การพฒันาชมุชน ยงัคงมุ่งม่ันจัดกระบวนการเรยีนรู้ พร้อมๆ กบัการสร้าง
ภาคีความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ 

ปีน้ี จงึเป็นทัง้การสานต่อและเตรยีมความพร้อมท่ีจะก้าวสูภ่ารกจิ การเสรมิสร้างศกัยภาพชุมชน
และภาคีเครือข่ายในการพัฒนาตนเองและท้องถิ่น รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของมูลนิธิฯ ให้สามารถ
ด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณค่าต่อสังคมต่อไป
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ที่ปรกึษา 

และคณะกรรมการมูลนธิชุิดปัจจุบัน  
(2555 – 2557)

ที่ปรึกษา

1. รองศาสตราจารย์ชม ภูมิภาค

2. นางปลั่งศรี มูลศาสตร์

3. นายอิศรา จรัณยานนท์

4. นายอาทร เปรมภิรักษ์

5. นายทองอินทร์ จิตดี

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเศษศักดิ์ โคตรอาษา

ทีมบริหารจัดการมูลนิธิฯ หรือคณะปฏิบัติการ 

นางวิจิตรา ชูสกุล ผู้จัดการมูลนิธิฯ 

นางนวลผจง สังข์เพ็ชร ผู้ช่วยผู้จัดการ

นายโกวิทย์ กุลสุวรรณ ผู้อ�านวยการกิจการพิเศษ

นายชาคริต หาญค�าภา ผู้อ�านวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
 เพื่อการพัฒนาชุมชน

นายปรีชา สังข์เพ็ชร ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมเนท

นางสาวขวัญตา เวลาเกิด หัวหน้าการเงินและบัญชี
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คณะกรรมการชุดปัจจุบัน

1. รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร
 ประธานมูลนิธิฯ 

2. นายธงชัย เตชะวีรพงศ์
 รองประธานกรรมการ

3. นายชุมพล สุรินทราบูรณ์
 กรรมการที่ปรึกษา

4. นางลดาวัลย์ อารยะพงศ์
 กรรมการเหรัญญิก

5. ว่าที่ร้อยตรีภูษิต สิงคนิภา
 กรรมการ

6. นายสุรัตน์ คูณวัฒนาพงษ์
 กรรมการ

7. นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์
 กรรมการ

8. ดร.นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร
 กรรมการ

9. ศ.สายันต์ ไพรชาญจิตร์
 กรรมการ

10. นายศัลย์ มูลศาสตร์
  กรรมการ

11. นางสมจิต ธารวุฒิกุล
  กรรมการ

12. รศ.ดร.สุนทร โคตรบรรเทา
  กรรมการเลขานุการ
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วิสัยทัศน์และภารกิจ 

วิสัยทัศน์

มูลนิธิพัฒนาอีสาน เป็นองค์กรน�าด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและผู้ด้อยโอกาสให้อยู่ร่วมกันอย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียม

พันธกิจ

มูลนิธิพัฒนาอีสานให้บริการสังคมโดยการประสานความร่วมมือ ผนึกก�าลังกับภาคีต่างๆ  
ด�าเนินงานแบบมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันในด้านต่างๆ ดังนี้

1. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนและผู้ด้อยโอกาส
2. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้ด้อยโอกาส
3. สนับสนุนการเข้าถึงสิทธิและทรัพยากรอย่างเป็นธรรมของประชาชนและผู้ด้อยโอกาส
4. เสริมสร้างศักยภาพของมูลนิธิให้สามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณค่า 

ต่อสังคม

ยุทธศาสตร์

1. เสรมิสร้างกระบวนการเรยีนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพของชุมชนและเครอืข่ายภาคคีวามร่วมมือ 
ในงานพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. เสริมสร้างรูปแบบการพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้ด้อยโอกาส  
เพื่อเป็นทางเลือกให้กับชุมชนและสังคม โดยการสนับสนุนและประสานงานทรัพยากรในงานพัฒนา
กับภาคีต่างๆ 

3. ติดตามนโยบายของรัฐที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้ด้อยโอกาส  
โดยการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อน�าไปสู่การรณรงค์เผยแพร่ต่อสาธารณะและผลักดัน 
สู่นโยบาย

4. พฒันาบคุลากรของมลูนธิฯิ ให้มคีวามสามารถในการด�าเนินงานบนพืน้ฐานคณุธรรม จรยิธรรม
5. พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ และมีศักยภาพในการระดมทุนเพ่ือการพัฒนา

งานของมูลนิธิพัฒนาอีสาน
6. พัฒนากลไกและระบบงานให้สามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
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ความเป็นมาของมูลนิธิ

มลูนธิพิฒันาอสีาน เป็นองค์กรพฒันาเอกชนและองค์การสาธารณกศุลล�าดบัที ่657 ตามประกาศ 
กระทรวงการคลัง ที่ด�าเนินงานพัฒนาชนบทมาตั้งแต่ปี 2524 โดยเริ่มด�าเนินงานพัฒนาชนบทแบบ
ผสมผสานในพืน้ท่ีชายแดนไทย – กมัพชูาจังหวดัสรุนิทร์ ช่ือว่า “โครงการพฒันาหมู่บ้านชายแดนจงัหวัด
สุรินทร์” ระหว่างปี 2524 – 2530 ในพื้นที่ 52 หมู่บ้าน 3 อ�าเภอ คือ อ�าเภอกาบเชิง อ�าเภอบัวเชด
และอ�าเภอสังขะ

ก่อนสิ้นสุดโครงการ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเห็นร่วมกันว่าควรน�าบทเรียนและประสบการณ์ 
การพัฒนาชนบทช่วงดังกล่าว มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในพื้นที่กว้างไกลออกไปจึงได้จดทะเบียนเป็น 
มูลนิธิฯ ขึ้นในจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2529

ระหว่างปี 2531 – 2536 ทางมูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก CIDA (Canadian 
International Development Agency – CIDA) ประเทศแคนาดาในการด�าเนินงานโครงการพัฒนา
ชนบทเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน (Participatory Community Development) โดยมีพื้นที ่
ปฏิบัติงานใน จังหวัดสุรินทร์ประมาณ 80 หมู่บ้าน จาก 8 อ�าเภอ คือ อ�าเภอกาบเชิง อ�าเภอบัวเชด 
อ�าเภอสังขะ อ�าเภอเมือง อ�าเภอสนม อ�าเภอล�าดวน อ�าเภอศีขรภูมิ และอ�าเภอจอมพระ

จากสภาพปัญหาและสถานการณ์ของชุมชนท่ีเปลี่ยนไป ตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา มูลนิธิฯ  
ได้ปรบันโยบาย วัตถปุระสงค์ แนวทางการด�าเนนิงานพฒันาทีห่ลากหลายขึน้ทัง้ชุมชนชนบทและเมอืง 
โดยได้รบัการสนบัสนนุทางด้านงบประมาณจากท้ังภาครฐั องค์การต่างประเทศ การจัดระดมทุนภายใน
ประเทศและการจัดกิจกรรมหารายได้ของมูลนิธิฯ เอง

ปัจจุบันได้ขยายการด�าเนินงานทั่วภาคอีสาน มีส�านักงานใหญ่ที่สุรินทร์และส�านักงานสาขา 
ในพื้นที่ 7 จังหวัด คือ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี มุกดาหาร อุดรธานี เลย นครพนม และหนองคาย

การด�าเนินงาน

ฝ่ายส�านักงาน

เป็นส่วนงานที่รับผิดชอบการด�าเนินงานของมูลนิธิฯ บริหารควบคุมดูแลด้านบุคลากร การเงิน 
บัญชี ยานพาหนะ ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสนับสนุนด้านต่างๆ เพื่อทุกส่วนงานบรรล ุ
ตามเป้าหมายที่วางไว้
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ฝ่ายสถาบันส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน (Institute for 
Promotion of Learning Management on Community Development – IPCD) 

เป็นส่วนงานรับผิดชอบในการจัดฝึกอบรม การวิจัยประเมินผลและเป็นที่ปรึกษาโครงการ 
เพือ่การพฒันา โดยน�าประสบการณ์จากงานพฒันามาจดัเป็นหลกัสตูรฝึกอบรมแก่เยาวชน ผูน้�าชมุชน 
เครือข่ายองค์กรนักพัฒนา เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ อาทิ สปป.ลาว  
และกัมพูชา

ฝ่ายพัฒนา

เป็นฝ่ายทีร่บัผดิชอบการด�าเนนิงานด้านพฒันาชุมชนทัง้ในเขตเมอืงและชนบท มีการด�าเนนิการ  
ดังนี้

• งานเสริมสร้างความเข้มแขง็องค์กรชมุชนและเครอืข่าย สนบัสนนุองค์กรชมุชนในด้าน
ต่างๆ เพื่อเป็นกลไกของชุมชนในการประสานกลไกของชุมชนในการประสานทรัพยากร
ทั้งภายในนอกพ้ืนท่ี สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เอื้อต่อวิถีการพึ่งตนเอง
ของชุมชน

• งานด้านสุขภาพและงานเอดส์ ส่งเสริมสุขภาพองค์รวมของชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับวิถี 
การด�าเนินชีวิต การดูแลรักษาสุขภาพ การจัดการเศรษฐกิจในครอบครัว ตลอดจน 
การป้องกันการติดเช้ือ เอช ไอ วี (HIV) การท�างานร่วมกับผู้ติดเชื้อเพื่อเสริมศักยภาพ 
และสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันในสังคม

• งานด้านพลงังานและสิง่แวดล้อม ส่งเสรมิให้ชมุชนเกดิการจัดการด้านพลังงานของชมุชน 
ตั้งแต่การวางแผนพลังงาน การรณรงค์ และสร้างจิตส�านึกในการประหยัดพลังงาน  
การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน การจัดท�าข้อมูลความเคล่ือนไหวด้านพลังงานและ
ประสานงานภาคีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชื่อมร้อยเป็นเครือข่ายด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิพัฒนาอีสาน

เป็นศูนย์การเรียนรู้ในงานพัฒนาด้านต่างๆ ของมูลนิธิฯ เช่น เกษตรปลอดสารเคมี สมุนไพร 
เพื่อสุขภาพ การผลิตและใช้อิฐดินซีเมนต์ และพลังงานทางเลือก
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พื้นที่ด�าเนินงานมูลนิธิพัฒนาอีสาน
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ภารกิจโดยย่อจากอดีตสู่ปัจจุบัน

32 ปี แห่งการท�างานพัฒนา เราเคียงบ่าเคียงไหล่และมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
ผู้ด้อยโอกาสมาโดยตลอด ดังภารกิจโดยย่อต่อไปนี้

1. สร้างฐานการพึ่งตนเองของชุมชน 

ด้วยตระหนกัดว่ีา กระแสของการพฒันาในยคุของโลกไร้พรมแดน หากชมุชนไม่มภีมูคิุม้กนัทีด่ี 
ย่อมถกูกระท�าจากโลกภายนอกทีถ่าโถมด้วยกระแสการโฆษณาชวนเชือ่ กระแสการน�าด้วยการเอาเงนิ
เป็นตัวตั้ง ความมุ่งมั่นในการท�างานร่วมกับชุมชน จึงด�าเนินการดังนี้

• สร้างฐานอาชีพ การสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับครอบครัว การมีกินมีใช้และ 
สร้างรายได้ ด้วยการส่งเสรมิฐานอาชพีด้านการเกษตร ปศุสัตว์ หตัถกรรม ทีเ่ป็นฐานเดิม
ของชุมชน ให้สามารถสร้างผลผลิตที่เพียงพอเพ่ือการบริโภคและจ�าหน่าย เชื่อมโยงกับ
ตลาดนัดสีเขียว ท่ีเป็นแหล่งจ�าหน่ายสินค้าปลอดสารพิษของ ดังเช่น ตลาดนัดสีเขียว 
ต�าบลแนงมดุ อ�าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสรุนิทร์ ทีส่ร้างเมด็เงินหมนุเวยีนในชุมชนประมาณ 
736,000 บาทต่อปี

• การพิทักษ์รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น�้า ป่า พลังงาน ก็เป็นฐานส�าคัญที่
เชื่อมโยงกับปัจจัยสี่ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย การส่งเสริมให้
ชุมชนดูแลรักษาป่าหัวไร่ปลายนา ป่าชุมชน และการสร้างป่าครอบครัว การลด ละเลิก 
การใช้สารเคมีและสารพิษ การดูแลรักษาและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและน�้า ด้วย
การสร้างกติกาในการดูแลรักษาร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสการเจริญเติบโตของ
เมือง ท�าให้การใช้พลังงานเพ่ิมสูงข้ึน มูลนิธิฯ จึงมุ่งมั่นส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับ
ประชาชนเรื่องการประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงานของชุมชน โดยการเสริมความรู้
เรื่องเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก เช่น การท�าบ่อแก๊สชีวภาพ การท�ากังหันลมสูบน�้า  
การเผาถ่านด้วยเตาประสิทธิภาพสูง เป็นต้น

• การสร้างสวัสดิการชุมชน การพึ่งพาตนเองของชุมชน นอกจากมีความมั่นคงด้าน 
ปัจจัยสี่ มีอาหารท่ีปลอดภัย มีรายได้เลี้ยงชีพ มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แล้ว 
อกีประการหนึง่คอืการมสีวสัดกิารในชุมชน การส่งเสรมิการออมผ่านกลุม่ออมทรพัย์ชมุชน 
จนพฒันาเป็นสหกรณ์ออมทรพัย์ในรูปแบบต่างๆ ได้สร้างความมัน่คงในชวีติและสวสัดิการ
ในการเจ็บป่วย การมีเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุนประกอบอาชีพ ปัจจุบันกองทุน 
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เหล่านี้ ชุมชนสามารถดูแลกิจการของตนเองได้ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนียน
ต�าบลตระแสง อ�าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น

2. ลดการตีตรา เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

มูลนิธิฯ ตระหนักดีว่ามนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเพศ ผิวพรรณใด จะเป็นหญิงชาย เด็ก ผู้ใหญ่ 
เชือ้สายหรอือาชีพใด ล้วนมศีกัดิศ์รแีละคณุค่าของความเป็นมนษุย์เท่าเทยีมกนั มลูนธิฯิ จึงมุง่มัน่ทีจ่ะ
ลดช่องว่างของความแตกต่าง ลดการตีตรา การท�างานของมูลนิธิฯ จึงมีความหลากหลายของกลุ่ม 
เป้าหมาย ทั้งเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ หญิง ชาย ผู้ติดเช้ือเอช ไอ วี เอดส์ พนักงานหญิงบริการ และ 
กลุม่ทีห่ลากหลายทางเพศ ด้วยการเสรมิความรูค้วามมัน่ใจให้กบักลุม่เป้าหมายดงักล่าวให้ตระหนกัถงึ
คุณค่าของตนเอง มีความมั่นใจที่จะอยู่ในสังคม การเข้าถึงบริการสาธารณะต่างๆ การดูแลสุขภาพ  
รวมทัง้ความพยายามทีจ่ะสร้างความเข้าใจให้กบัประชาชนโดยท่ัวไป เพือ่ลดการตตีราโดยผ่านกจิกรรม
การท�างานร่วมกันของกลุ่มคนที่มีความแตกต่าง การรณรงค์ผ่านสื่อสาธารณะและการเปิดโอกาส 
ให้ท�างาน ทั้งในรูปแบบอาสาสมัครและเจ้าหน้าท่ี นอกจากน้ีมูลนิธิฯ ยังด�าเนินโครงการเกี่ยวกับ 
การต่อต้านการค้ามนุษย์ ซ่ึงท�าร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์สตรีและสหพันธ์แม่หญิงลาว ซึ่งมักมีผู้ลักลอบ
ด�าเนินการค้ามนุษย์ตามแนวชายแดนไทย ลาว และกัมพูชา

3. ตระหนักถึงสิทธิชุมชน 

ด้วยตระหนกัว่าชมุชนคือรากฐานของการด�ารงอยูข่องวฒันธรรม ประเพณ ี วถิชีีวติความเป็นอยู่  
การเสรมิความรูค้วามเข้าใจด้านสทิธขิองชมุชน โดยผ่านกระบวนการท�างานร่วมกนัในเรือ่งผลกระทบ
ต่างๆ ทีช่มุชนก�าลงัเผชญิ เช่น ผลกระทบด้านสขุภาพและสิง่แวดล้อมท้ังเรือ่งฝุน่ละออง น�า้เสยี สขุภาพ
ย�่าแย่จากกรณีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ ท�าให้ประชาชนในพื้นที่มีความ
ตระหนักในสิทธขิองตนเอง สทิธขิองชุมชน น�ามาซึง่ความพยายามทีจ่ะแก้ไขปัญหาจากภาคส่วนต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการ

4. การเสริมสร้างการเรียนรู้ 

มลูนธิฯิ ตระหนกัว่า การเรยีนรูค้วรด�าเนนิไปตลอดชวีติ ประสบการณ์งานพฒันาชนบทมากว่า 
30 ปี ท�าให้มูลนิธิฯ ประมวลความรู้จัดท�าเป็นหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับประชาชน โดยผ่านการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน  
ทัง้ในประเทศไทยและประเทศเพือ่นบ้าน ทัง้ใน สปป.ลาว และกมัพชูา ในการจดักระบวนการฝึกอบรม 
การเป็นทีป่รกึษาด้านการพฒันาชมุชน เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจให้กบัประชาชน การพฒันานกัฝึก
อบรม นักจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จากประสบการณ์การจัดอบรม 
ตั้งแต่ปี 2534 – ปัจจุบัน มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจากมูลนิธิพัฒนาอีสานไม่ต�่ากว่า 10,000 คน



12      รายงานประจ�าปี 2555 มูลนิธิพัฒนาอีสาน

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

ด้วยตระหนักว่าเราไม่สามารถท�างานแต่เพียงล�าพังได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ปัญหา 
ในปัจจุบัน ท่ีประชาชนได้รับผลกระทบจากโครงการของรัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น การเสริมสร้างให้มี 
กลุม่องค์กรชมุชนทีเ่ข้มแขง็ ร่วมทัง้การสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกบัภาคส่วนต่างๆ จงึมคีวามจ�าเป็น 
มูลนิธฯิ จงึได้เสรมิศกัยภาพของชมุชนผ่านเครอืข่ายต่างๆ อาท ิเครอืข่ายพลงังานยัง่ยนืจงัหวัดสรุนิทร์ 
เครอืข่ายผูไ้ด้รบัผลกระทบจากโรงไฟฟ้า เครอืข่ายผูติ้ดเช้ือเอชไอวี เอดส์ รวมท้ังการประสานหนนุเสรมิ
จากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชนและนักวิชาการ

ภารกิจดังกล่าว คือ ภารกิจท่ีมูลนิธิมีความมุ่งม่ันท่ีจะเสริมศักยภาพให้กับผู้ยากไร้ ผู้ได้รับ 
ผลกระทบ ผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้สามารถด�ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย 
การเปลี่ยนแปลงตนเอง เปลี่ยนแปลงปัจจัยแวดล้อม เพื่อร่วมสร้างสังคมที่เป็นธรรม

งานพลังงานทางเลือก การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งานพลังงานทางเลือก การ
จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็น
งานที่มูลนิธิฯ ให้ความส�าคัญและร่วม 
ขับเคลื่อนโครงการกับชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องมา
โดยตลอด เริ่มต้นเมื่อปี 2543 ได้ด�าเนิน
โครงการส่งเสรมิบทบาทหญงิชายในการ 
จดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
และร่วมกบัสมาคมเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
ในการขับเคลื่อนงานวางแผนพลังงาน
ชุมชน โดยมีต�าบลอู่โลก อ�าเภอล�าดวน 
จงัหวดัสรุนิทร์ เป็นต�าบลแรกในประเทศไทย 
ที่มีการริเริ่มวางแผนพลังงานชุมชน
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ต่อมาได้จัดตั้งคณะท�างานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ขึ้น และผลักดันประเด็นพลังงานเป็น 1 ใน  
6 ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดสุรินทร์ ชื่อว่า “ยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนที่ยั่งยืน” ได้ในปี 2546 และ
ในปี 2550 มูลนิธิฯ ร่วมกับส�านักงานพลังงานภูมิภาคที่ 5 กระทรวงพลังงาน ด�าเนินโครงการวางแผน
พลังงาน 80 ชุมชน สนองพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียงและขยายเป็น 162 ชุมชนในปีถัดมา

จากนั้นมูลนิธิฯ ได้พัฒนาตัวเองไปเป็นทีมที่ปรึกษาในการจัดกระบวนการฝึกอบรมให้กับ 
เจ้าหน้าทีก่ระทรวงพลงังานในการสร้างอาสาสมคัรพลงังานชุมชน และร่วมกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
จดัท�าหลกัสตูรการพฒันาอาสาสมคัรพลงังานชมุชน รวมท้ังตดิตามและประเมินผลอาสาสมัครพลังงาน
ชุมชนจ�านวน 641 ต�าบลทั่วประเทศ

ส�าหรับภารกิจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในปี 2555 มี 4 ส่วนหลักๆ คือ 1. งานโครงการ  
2. งานวิจัยและติดตามประเมินผล (หน้า 18-19) 3. งานพัฒนาศูนย์เรียนรู้และสนับสนุนพื้นที่  
(หน้า 22) และ 4. งานเครือข่ายคณะท�างานพลังงานยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์ (หน้า 28) ในส่วนนี้ขอกล่าว
เฉพาะงานโครงการก่อน ดังนี้ 

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือเป็นฐานทรัพยากรใน
การด�ารงชีวิตของประชาชนต�าบลแนงมุด อ�าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ในพื้นท่ีต�าบลแนงมุด  
15 หมูบ้่าน เพือ่ปลกูฝังจิตส�านกึในการรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม การฟ้ืนฟูระบบนเิวศ
ดิน น�้า ป่า และลดการใช้สารพิษสารเคมีการเกษตร รวมถึงการสร้างฐานเศรษฐกิจชุมชนเพื่อ 
การพึ่งตนเองด้วยการเปิดตลาดนัดสีเขียวจ�าหน่ายพืชผักปลอดสารพิษของเกษตรกร ที่สามารถสร้าง
เม็ดเงินหมุนเวียนในชุมชนประมาณ 736,000 บาทต่อปี และเม่ือวันท่ี 30 – 31 พฤษภาคม 2555  
มีการจัดเวทีสรุปบทเรียนและน�าเสนอประสบการณ์ท�างาน 3 ปี รวมท้ังจัดท�าชุดประสบการณ์ผ่าน
หนังสือ “ฟื้นชีวิต ฟื้นทรัพยากร ประสบการณ์ บทเรียนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมต�าบลแนงมุด อ�าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์” เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ แม้โครงการ 
จะสิ้นสุดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา แต่กิจกรรมในพื้นที่ยังคงด�าเนินต่อไปอย่างคึกคัก
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งานด้านสุขภาพและเอดส์

ป้องกัน รู้ทัน เข้าถึงสิทธิรักษา อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและเท่าเทียม

“เอดส์ท�าลายภูมิคุ้มกัน ไม่ได้ท�าลายศักยภาพของคน” เป็นข้อค้นพบที่มูลนิธิฯ ได้จาก 
การท�างานกับกลุ่มผูต้ดิเชือ้ในช่วงแรกเมือ่ปี 2536 งานด้านสขุภาพและเอดส์จึงไม่ใช่ปัญหาด้านสขุภาพ
อย่างเดียว แต่ยังรวมถึงปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองอีกด้วย เราจึงมุ่งเน้นท�างานส่งเสริม
ให้ผู ้ติดเชื้อเอชไอวีได้รู ้วิธีการดูแลตนเอง สร้างเครือข่ายผู ้ติดเชื้อเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
การเข้าถงึสทิธแิละช่องทางการบรกิาร ขณะเดียวกันกท็�างานรณรงค์ป้องกนักบักลุ่มเสีย่งต่อการตดิเช้ือ 
รายใหม่ การจัดตั้งหน่วยบริการและพัฒนาคุณภาพบริการร่วมกับโรงพยาบาลและศูนย์องค์รวม 
ในจังหวัดสุรินทร์จ�านวน 20 จุด รวมทั้งการปรับทัศนคติที่ดีต่อสังคมว่าเอดส์สามารถอยู่ร่วมกันได้

ในปี 2555 มูลนิธิฯ ได้ด�าเนินงานโครงการด้าน
สุขภาพและเอดส์ กับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย เช่น 
กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (Men who have Sex 
with Men – MSM) กลุ่มพนักงานบริการหญิง กลุ่มเด็ก 
เยาวชนและองค์การบริหารส่วนต�าบล เพื่อให้บุคลากร
เหล่านั้นมีความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนโดย
ค�านึงถงึมติหิญงิชายในการท�างานด้านเอดส์ มส่ีวนร่วม
ในการท�างานอย่างเป็นรูปธรรม รวมทัง้การพฒันาเครอื
ข่ายทางสังคมเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน โดยด�าเนินงานจ�านวน 4 โครงการ  
ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี มุกดาหาร อุดรธานี นครพนม  

เลย และหนองคาย คือ

1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศ 
บริการป้องกันและดูแลรักษาโรคเอดส์ที่เชื่อมโยงต่อเนื่อง
และจัดการได้อย่างเป็นระบบในระดับพื้นที่และท้องถิ่น 
โดยศูนย์บริการที่เป็นมิตร (Youth and PHAs Friendly 
Services (RCC – YPFS)) ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ
โรงพยาบาล 14 อ�าเภอ 1 คลนิกิ เพือ่เพือ่นและศนูย์บรกิาร 

ที่เป็นมิตร เพ่ือพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศ บริการป้องกันและดูแล
รักษาโรคเอดส์ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องและจัดการได้อย่างเป็นระบบในระดับพื้นท่ีและท้องถ่ิน ตลอดจน
การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพทั้งระดับจังหวัด เขตและประเทศอีกด้วย
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2. โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี เอดส์ในชุมชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ทัศนคติและทักษะของเยาวชนในการมีพฤติกรรมทางเพศท่ีมีสุขภาวะที่ปลอดภัยและอยู่ร่วมกับ 
ผู้ตดิเชือ้ได้ พฒันาระบบสุขภาพทางเพศ ป้องกนั ดูแลเชือ่มโยงต่อเนื่องพร้อมจัดตั้งกลไกประสานงาน
เพือ่ระดมทรพัยากรระดับท้องถิน่และจังหวัดให้สอดคล้องกบัการกระจายอ�านาจของประเทศ ในพืน้ที่
จังหวัดมุกดาหาร 24 หมู่บ้าน 4 ต�าบล 2 อ�าเภอ คือ ต�าบลน�้าเที่ยง ต�าบลบ้านค้อ ต�าบลค�าบก อ�าเภอ
ค�าชะอี และต�าบลชะโนด อ�าเภอหว้านใหญ่ ผลจากการด�าเนินงานกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู ้
เร่ืองเอดส์และเพศศึกษา เทคนิคการสื่อสารเร่ืองเอดส์ในระดับเยาวชนและผู้ปกครอง รวมท้ังจัดตั้ง
ศูนย์บริการสุขภาพ/เอดส์ และการให้ค�าปรึกษาในระดับต�าบลๆ ละ 3 จุด รวม 12 จุด นอกจากนั้น  
ยังมีหน่วยเคลื่อนที่ให้ความรู้ในระดับโรงเรียนและชุมชนอีกด้วย

3. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาค 
ประชาสังคมในงานด้านเอดส์ เพื่อให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแกนน�าในชุมชน 
มีความรู้ มีความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนโดยค�านึงถึงมิติหญิงชายในการท�างานด้านเอดส์และ 
สุขภาวะ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติงานด้านเอดส์ รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายทาง
สงัคมในการด�าเนนิงานด้านเอดส์ในชมุชนและเสริมสร้างกระบวนการเรยีนรูใ้นชุมชนท้องถ่ิน ด�าเนนิการ 
ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่จังหวัดสุรินทร์ 3 ต�าบล 2 อ�าเภอ คือ ต�าบลตาอ็อง ต�าบลส�าโรง อ�าเภอเมือง 
และต�าบลอูโ่ลก อ�าเภอล�าดวน จังหวดัมกุดาหาร 3 ต�าบล 1 อ�าเภอ คอื ต�าบลน�า้เทีย่ง ต�าบลหนองเอ่ียน  
ต�าบลโพนงาม อ�าเภอค�าชะอี จังหวัดขอนแก่น 3 ต�าบล 1 อ�าเภอ คือ ต�าบลบัวเงิน ต�าบลม่วงหวาน 
ต�าบลท่ากระเสริม อ�าเภอน�้าพอง จากการด�าเนินงาน แกนน�า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและมิติหญิงชายในการท�างานด้านเอดส์มากขึ้น มีการพัฒนาเครือข่าย
ทางสังคมในงานด้านเอดส์/สุขภาวะและกิจกรรมระดมทุนในพื้นที่ เกิดแกนน�าเยาวชน “เพื่อน 
ช่วยเพ่ือน” และจากข้อมลูศนูย์องค์รวมโรงพยาบาลเมอืงสรุนิทร์และอ�าเภอล�าดวนพบว่าไม่มรีายงาน
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในช่วงด�าเนินงานโครงการ

แผนภูมิการสงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อการพัฒนาชุมชนทั้งในและตางประเทศ

ผลการดำเนินงานโครงการปรับภารกิจการจัดการปญหาเอดสสูกระบวนการกระจายอำนาจ
ในจังหวัดใหครอบคลุมถวนทั่วกลุมเปาหมายและสงผลอยางยั่งยืน (กลุมชายรักชาย)

โครงการปรับภารกิจการจัดการปญหาเอดสสูกระบวนการกระจายอำนาจ
ในจังหวัดใหครอบคลุมถวนทั่วกลุมเปาหมายและสงผลอยางยั่งยืน (ACHIEVED-FSW)

แผนภูมิผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศ บริการปองกันและดูแล
รักษาโรคเอดสที่เชื่อมโยงตอเนื่องและจัดการไดอยางเปนระบบในระดับพื้นที่และทองถิ่น

โดยศูนยบริการที่เปนมิตร (Youth and PHAs Friendly Service-YPFS)

กลุมเปาหมายจาก 
สปป.ลาว 
10.73%

40 คน ไดรับคำปรึกษา
การตรวจเลือดโดยสมัครใจ
และบริการตรวจโรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธ

14 คน เปนแกนนำใหความรู
เรื่องการปองกันเอดส

และโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ

ความรูเกี่ยวกับเอดส
28.52%

ความรูเกี่ยวกับการติดตอ
ทางเพศสัมพันธ

31.41%

2,673 คน เยาวชนไดรับบริการ
คำปรึกษาเรื่องเอดส สารเสพติด 

อนามัยเจริญพันธุ

26,266 คน ไดรับความรู
เรื่องการปองกันเอดส

และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

389 คน เยาวชนไดรับบริการ
สงตอตรวจเลือดโดยสมัครใจ

335 คน เยาวชนไดรับการ
ตรวจโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

12 คน เยาวชนที่ติดเชื้อ HIV
ไดรับการดูแลรักษา

2,895 คน ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพการสื่อสารเรื่องเอดส

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติ

ใหคำปรึกษา
เพื่อการตรวจเลือด

17.08%

ปองกันการตั้งครรภ
4.58%

การวางแผนครอบครัว
4.02%

บริการปรึกษาและตรวจเลือด
โดยสมัครใจ 9.06%

รักษาโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ 4.85%

บริการตรวจคัดกรอง
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

4.85%

492 คน ไดรับความรู
เรื่องการปองกันเอดส

และโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ

กลุมเปาหมายจาก 
ไทย

89.27%
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4. โครงการปรับภารกิจการจัดการปัญหาเอดส์สู่กระบวนการกระจายอ�านาจในจังหวัดให้
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อุบลราชธานี มุกดาหาร อุดรธานี หนองคาย เลย และนครพนม เพื่อลดการติดเช้ือเอชไอวีในกลุ่ม
พนกังานบรกิารหญงิ โดยบรูณาการกลยทุธ์ด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหาเอดส์และแผนด�าเนนิงาน
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ด�าเนินงานโครงการและองค์กรส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
โดยในกลุ่มพนักงานบริการน้ันให้ครอบคลุมทั้งสถานบริการ (แอบแฝงและเปิดเผย) พนักงานบริการ
อิสระและในที่สาธารณะทั่วไป การด�าเนินงานดังแผนภูมิต่อไปนี้

แผนภูมิการสงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อการพัฒนาชุมชนทั้งในและตางประเทศ

ผลการดำเนินงานโครงการปรับภารกิจการจัดการปญหาเอดสสูกระบวนการกระจายอำนาจ
ในจังหวัดใหครอบคลุมถวนทั่วกลุมเปาหมายและสงผลอยางยั่งยืน (กลุมชายรักชาย)

โครงการปรับภารกิจการจัดการปญหาเอดสสูกระบวนการกระจายอำนาจ
ในจังหวัดใหครอบคลุมถวนทั่วกลุมเปาหมายและสงผลอยางยั่งยืน (ACHIEVED-FSW)

แผนภูมิผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศ บริการปองกันและดูแล
รักษาโรคเอดสที่เชื่อมโยงตอเนื่องและจัดการไดอยางเปนระบบในระดับพื้นที่และทองถิ่น

โดยศูนยบริการที่เปนมิตร (Youth and PHAs Friendly Service-YPFS)

กลุมเปาหมายจาก 
สปป.ลาว 
10.73%

40 คน ไดรับคำปรึกษา
การตรวจเลือดโดยสมัครใจ
และบริการตรวจโรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธ

14 คน เปนแกนนำใหความรู
เรื่องการปองกันเอดส

และโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ

ความรูเกี่ยวกับเอดส
28.52%

ความรูเกี่ยวกับการติดตอ
ทางเพศสัมพันธ

31.41%

2,673 คน เยาวชนไดรับบริการ
คำปรึกษาเรื่องเอดส สารเสพติด 

อนามัยเจริญพันธุ

26,266 คน ไดรับความรู
เรื่องการปองกันเอดส

และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

389 คน เยาวชนไดรับบริการ
สงตอตรวจเลือดโดยสมัครใจ

335 คน เยาวชนไดรับการ
ตรวจโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

12 คน เยาวชนที่ติดเชื้อ HIV
ไดรับการดูแลรักษา

2,895 คน ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพการสื่อสารเรื่องเอดส

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติ

ใหคำปรึกษา
เพื่อการตรวจเลือด

17.08%

ปองกันการตั้งครรภ
4.58%

การวางแผนครอบครัว
4.02%

บริการปรึกษาและตรวจเลือด
โดยสมัครใจ 9.06%

รักษาโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ 4.85%
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โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

4.85%
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แผนภูมิการสงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อการพัฒนาชุมชนทั้งในและตางประเทศ
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แผนภูมิผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศ บริการปองกันและดูแล
รักษาโรคเอดสที่เชื่อมโยงตอเนื่องและจัดการไดอยางเปนระบบในระดับพื้นที่และทองถิ่น

โดยศูนยบริการที่เปนมิตร (Youth and PHAs Friendly Service-YPFS)
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ความรูเกี่ยวกับเอดส
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คำปรึกษาเรื่องเอดส สารเสพติด 
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389 คน เยาวชนไดรับบริการ
สงตอตรวจเลือดโดยสมัครใจ

335 คน เยาวชนไดรับการ
ตรวจโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

12 คน เยาวชนที่ติดเชื้อ HIV
ไดรับการดูแลรักษา

2,895 คน ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพการสื่อสารเรื่องเอดส

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติ
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เพื่อการตรวจเลือด

17.08%

ปองกันการตั้งครรภ
4.58%

การวางแผนครอบครัว
4.02%

บริการปรึกษาและตรวจเลือด
โดยสมัครใจ 9.06%

รักษาโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ 4.85%
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และโรคติดตอ
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กลุมเปาหมายจาก 
ไทย
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งานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน

2,088 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทักษะและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้าน
ต่างๆ “การให้ใดๆ ไม่ยิ่งใหญ่เท่า ให้เขาสามารถยืนหยัดอยู่บนขาตนเอง

ได้” เป็นแนวทางทีม่ลูนธิฯิ ยดึมัน่มาโดยตลอด ด้วยการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เพือ่พฒันา
ศักยภาพผู้น�า นักพัฒนา องค์กรชุมชน บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ เอกชนทั้งในและต่าง
ประเทศ โดยน�าบทเรียน ประสบการณ์มาพัฒนาเป็นหลักสูตรการฝึกอบรม 

และในปี 2555 กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ จ�านวน 2,088 คน (สปป.ลาว 224 คน) 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ เช่น วิถีชีวิตสู่เศรษฐกิจ 
พอเพียง เกษตรอินทรีย์ พลังงานทางเลือกและสิ่งแวดล้อม

แผนภูมิการสงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อการพัฒนาชุมชนทั้งในและตางประเทศ

ผลการดำเนินงานโครงการปรับภารกิจการจัดการปญหาเอดสสูกระบวนการกระจายอำนาจ
ในจังหวัดใหครอบคลุมถวนทั่วกลุมเปาหมายและสงผลอยางยั่งยืน (กลุมชายรักชาย)

โครงการปรับภารกิจการจัดการปญหาเอดสสูกระบวนการกระจายอำนาจ
ในจังหวัดใหครอบคลุมถวนทั่วกลุมเปาหมายและสงผลอยางยั่งยืน (ACHIEVED-FSW)

แผนภูมิผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศ บริการปองกันและดูแล
รักษาโรคเอดสที่เชื่อมโยงตอเนื่องและจัดการไดอยางเปนระบบในระดับพื้นที่และทองถิ่น

โดยศูนยบริการที่เปนมิตร (Youth and PHAs Friendly Service-YPFS)

กลุมเปาหมายจาก 
สปป.ลาว 
10.73%

40 คน ไดรับคำปรึกษา
การตรวจเลือดโดยสมัครใจ
และบริการตรวจโรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธ

14 คน เปนแกนนำใหความรู
เรื่องการปองกันเอดส

และโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ

ความรูเกี่ยวกับเอดส
28.52%

ความรูเกี่ยวกับการติดตอ
ทางเพศสัมพันธ

31.41%

2,673 คน เยาวชนไดรับบริการ
คำปรึกษาเรื่องเอดส สารเสพติด 

อนามัยเจริญพันธุ

26,266 คน ไดรับความรู
เรื่องการปองกันเอดส

และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

389 คน เยาวชนไดรับบริการ
สงตอตรวจเลือดโดยสมัครใจ

335 คน เยาวชนไดรับการ
ตรวจโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

12 คน เยาวชนที่ติดเชื้อ HIV
ไดรับการดูแลรักษา

2,895 คน ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพการสื่อสารเรื่องเอดส

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติ

ใหคำปรึกษา
เพื่อการตรวจเลือด

17.08%

ปองกันการตั้งครรภ
4.58%

การวางแผนครอบครัว
4.02%

บริการปรึกษาและตรวจเลือด
โดยสมัครใจ 9.06%

รักษาโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ 4.85%

บริการตรวจคัดกรอง
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

4.85%

492 คน ไดรับความรู
เรื่องการปองกันเอดส

และโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ

กลุมเปาหมายจาก 
ไทย

89.27%
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งานวิจัยและติดตามประเมินผล

ส�าหรับงานวิจัยและติดตามประเมินผล ในปี 2555 มูลนิธิฯ ได้ด�าเนินงานวิจัย 1 โครงการ
และติดตามประเมินผล 2 โครงการ คือ

งานวิจัย

โครงการวจัิยประเมนิผลกระทบด้านสขุภาพและสิง่แวดล้อม กรณีศกึษาโรงไฟฟ้าชีวมวลจังหวัด
สุรินทร์ จ�านวน 2 โรง คือ โรงไฟฟ้ามุ่งเจริญกรีนพาวเวอร์ ต�าบลบุฤาษี อ�าเภอเมือง และโรงไฟฟ้า
สุรินทร์ จ�ากัด ต�าบลปรือ อ�าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ในรัศมี 2 กิโลเมตร เพื่อศึกษาผลกระทบ  
จัดกระบวนการเรียนรู้ในการศึกษาวิจัยและการก�าหนดนโยบายที่ประชาชนมีส่วนร่วม รวมทั้งจัดท�า
ข้อเสนอแนะต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งในด้านการบริหารจัดการของโรงไฟฟ้า ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเป็น
แนวทางส่งเสริมโรงไฟฟ้าชีวมวลในอนาคต ผลจากการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพของ
ประชาชน ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง ในรัศมี ไม่เกิน 2 กิโลเมตร และรัศมีเกิน 2 กิโลเมตร ถึง  
5 กิโลเมตร หรือเรียกว่ารัศมีรอบในและรอบนอก ต่างส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงไฟฟ้าทุกเรื่อง  
แต่อยู่ในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งเชื่อมโยงทั้งแหล่งที่ตั้งของโรงงาน ทิศทางลม การคมนาคมขนส่ง  
รวมท้ังระบบการจัดการของโรงไฟฟ้า เทคโนโลยีที่ใช้ในโรงไฟฟ้า การก�ากับติดตามตรวจสอบของ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถแสดงภาพรวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากทั้งสองโรงได้ดังกราฟ

จากการศึกษาดังกล่าว ทีมวิจัยชุมชนได้น�าเสนอประเด็นต่อผู้ประกอบการทั้งสองโรง และ 
ผลักดันให้ประเด็นการป้องกันและลดผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล บรรจุเป็นวาระหน่ึงในสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติปี 2555 ซึ่งสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้มีมติรับรองเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555  
ซึง่จะได้ขบัเคล่ือนสูก่ารแก้ไขตามบทบาทภารกจิของหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องต่อไป ท้ังในเรือ่งการวางแผน
พลังงานของท้องถิ่น การพิจารณาศักยภาพด้านเชื้อเพลิงและการรองรับผลกระทบของพื้นที่ ที่ตั้ง  
ก�าลังการผลิต เทคโนโลยี รวมทั้งการจัดการฝุ่นละอองและของเสียในโรงไฟฟ้า 
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งานติดตามประเมินผล

1. โครงการตดิตามและประเมนิผลโครงการตามแผนปฏบัิติการเพือ่ขับเคลือ่นการพฒันาสงัคม
จังหวัดสุรินทร์ ปี 2554 ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
จังหวัดสุรินทร์ จ�านวน 15 โครงการ โดยศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความส�าเร็จและ
ความยัง่ยนืของโครงการ ตลอดจนปัญหาอปุสรรคและกลไกความร่วมมอืจากภาคส่วนต่างๆ เชือ่มโยง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมจังหวัดสุรินทร์ 2554 

2. ประเมินผลโครงการวางแผนพลังงานชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร
และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต�าบล ประจ�าปี 2554 ในพื้นท่ีภาคอีสาน 21 ต�าบล  
ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อประเมินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการ
พลงังานชมุชนของตนเอง การสร้างการมส่ีวนร่วมในการจดัการพลงังานของชมุชน ประเมนิผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของโครงการวางแผนพลังงานชุมชน ศึกษาและก�าหนดแนวทาง 
การด�าเนนิงานของส�านกังานปลดักระทรวงพลงังานและพลงังานจงัหวดัต่อการวางแผนพลงังานชุมชน
ในระยะยาว 
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เนท : กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) 
ในปี 2558 ทีม่เีป้าหมายการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซยีนเพือ่เพิม่อ�านาจ

ต่อรองกับคู่ค้า และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจระดับโลก รวมถึงมี 
การยกเว้นภาษสีนิค้าบางชนดิให้กบัประเทศสมาชิก ส่งเสริมให้ภมูภิาคมคีวามเจรญิมัง่คัง่ มัน่คง 
หรือเน้นประโยชน์ด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก แต่มิได้ค�านึงมิติด้านสุขภาพ สิทธิในการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม สทิธขิองคนเลก็คนน้อยด้อยโอกาสและยงัไม่มมีาตรการใด
ปกป้องคุ้มครองของคนเหล่านี้อย่างชัดเจน รวมทั้งชุมชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการวางแผน
หรือเข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาและพัฒนาในชุมชนของตนเอง 

เนทกับการท�างานในแถบอาเซียน เริ่มต้นตั้งแต่การท�างานช่วยเหลือประชาชนชาวกัมพูชา 
ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามกัมพูชาในศูนย์อพยพชายแดนไทย – กัมพูชา เมื่อปี 2524 ต่อมา 
คนท�างานเหน็พ้องร่วมกนัว่าคนไทยทีอ่ยู่ในแถบนัน้กม็คีวามยากล�าบากเช่นกัน จงึเกิดโครงการพฒันา
หมู่บ้านชายแดนไทย – กมัพชูา เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติความเป็นอยูข่องประชาชนทัง้สอง
ประเทศ ต่อมาเมื่อปี 2536 ได้ขยายประสบการณ์งานพัฒนาไปสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (สปป.ลาว) ผ่านกระบวนการฝึกอบรม ศกึษาดงูานและแลกเปลีย่นเรยีนรู้ในด้านต่างๆ และปัจจุบนั
มีการด�าเนินงานในประเทศเพื่อนบ้านทั้งสปป.ลาวและกัมพูชาคือ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

มีการด�าเนินงานของเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ 

1. การจัดกระบวนการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และท่ี
ปรึกษา โดยสถาบันส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
ชมุชน ให้กบักลุม่องค์กรชมุชน องค์กรพฒันาเอกชนหลายแห่ง

2. ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิพัฒนาอีสาน มูลนิธิ
พิทักษ์สตรี สหพันธ์แม่หญิงลาวและสมาคมเครือข่ายมิตรภาพเพื่อพัฒนาสังคมลาว (SODA)  
ในการด�าเนินงานด้านต้านการค้ามนษุย์ ร่วมให้ค�าปรกึษาในการจดัตัง้สมาคม SODA ซ่ึงก่อตัง้จากภาค ี
หลายภาคส่วน เช่น มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว NGO ข้าราชการจากสหพันธ์แม่หญิงลาว ข้าราชการ 
ส�านักนายกที่เคยอบรมหรือฝึกงานจากมูลนิธิพัฒนาอีสาน จ�านวน 30 คน และได้รับการจดทะเบียน 
เป็นสมาคมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 นอกจากนี้ ยังได้ก�าหนดแนวทางร่วมมือ 
การท�างาน 3 องค์กร คือ สมาคม SODA มูลนิธิพิทักษ์สตรี (Alliance Anti Traffic – AAT) และมูลนิธิ
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พัฒนาอีสาน ในงานต่อต้านการค้ามนุษย์ งานสร้างความเข้มแข็งให้เด็กและสตรี งานฝึกอบรมและ 
งานทางวิชาการอื่นๆ ในพื้นที่เวียงจันทน์ สะหวันนะเขตและจ�าปาสัก

กัมพูชา 

ในอดีตการท�างานเชื่อมประสานระหว่างมูลนิธิฯ กับประเทศกัมพูชาเป็นลักษณะการจัด
กระบวนการอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานและการฝึกอาชีพ เช่น การอัดอิฐและก่อสร้าง
บ้านด้วยอฐิดนิซเีมนต์ โดยแกนน�าหรอืทมีช่างจากกลุ่มองค์กรชาวบ้านกมัพชูามาร่วมฝึกปฏบิตักิารจรงิ
กับทีมช่างของมูลนิธิฯ หรือโดยการเหย้าเยือนทั้งสองฝ่าย

ในปี 2555 มลูนธิิฯ มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะท�าให้เกดิวามสมัพนัธ์ทีดี่ระหว่างประเทศไทยและกมัพชูา 
จึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
กับกลุ่มสันตภิาพชายแดนประเทศกมัพชูา โดยการประสานงานกลุม่เป้าหมายเข้าร่วมกจิกรรมทีจั่งหวดั
อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2555 ซึ่งประกอบด้วยผู้น�าชุมชน NGO 
ตัวแทนองค์กรศาสนาคริสต์ และพระสงฆ์จากพนมเปญ กัมปงสปือ บัตบอง บันเตียเมียนเจย เกาะกง 
อุดรมีชัย นอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือในการศึกษาดูงานให้กับชาวกัมพูชา เพื่อแลกเปลี่ยนรู้
การพัฒนาชนบท รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้น�าท้องถ่ินในพื้นท่ี
ชายแดนไทย – กมัพชูาสู่ความสมัพนัธ์ทีย่ัง่ยนื จ�านวน 3 รุน่ ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีงามร่วมกัน

32 ปี กับการท�างานเคียงข้างผู้ด้อยโอกาส เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับ 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ ส่งผลให้มูลนิธิได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจากประเทศไทย เข้ารับรางวัลผู้น�า
อาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน (ASEAN AWORD) ปี 2556 ซึ่งเป็นรางวัล 
ครั้งแรกที่มอบให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ องค์กรภาคประชาสังคม โดยจะมอบในเวทีประชุม 
คณะรัฐมนตรีด้านการพัฒนาชนบทครั้งที่ 8 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ในปี 2556 นี้ 
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งานพัฒนาศูนย์เรียนรู้

“เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนและผู้ด้อยโอกาส” 
ในปี 2555 มีผู้มาแลกเปลีย่นเรียนรู้ทัง้ในและต่างประเทศ 9,616 คน

1 ใน 4 ภารกิจ (Mission) ส�าคัญของมลูนธิฯิ คือ “เสรมิสร้างกระบวนการเรยีนรูข้องประชาชน
และผู้ด้อยโอกาส” ผ่านการท�างานพัฒนาในพื้นที่หลากหลายประเด็น โดยเฉพาะประเด็น

พลังงานทางเลือกและสิ่งแวดล้อม ที่มีการรณรงค์ส่งเสริมปลูกจิตส�านึกเรื่องการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ ใช้พลังงานทดแทนอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

นอกจากงานในพืน้ทีแ่ล้ว มูลนธิฯิ ยงัมีนโยบายเพือ่
การพึ่งตนเองโดยการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ภายในศูนย์ฝึก
อบรมเนท เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคลากรภายในและ
บุคคลที่สนใจทั่วไป คือ การใช้อิฐดินซีเมนต์ เตาเผาถ่าน 
200 ลิตร เตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง การท�าไบโอดีเซล
ด้วยมือ การใช้เครื่องสกัดสารชีวภาพ การใช้เครื่องท�า 
น�้าร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อหมักแก๊สชีวภาพ 
เกษตรผสมผสาน ผลิตของใช้ในครัวเรือน ป่าหัวไร่

ปลายนา การจดัการขยะ กงัหนัลมสบูน�า้และการใช้โซล่าเซลล์ในภาคการเกษตรและให้แสงสว่างบรเิวณ
ถนนรอบมลูนิธิฯ รวมถงึการจัดอบรมซ่อมแผงโซล่าเซลล์สบูน�า้เพือ่การเกษตร โดยมีอาจารย์นันท์ ภกัดี 
เป็นวิทยากร นอกจากนั้นยังเชื่อมร้อยเครือข่ายพื้นที่ต�าบลตาอ็องและต�าบลอู่โลก เพื่อขับเคลื่อนงาน
ร่วมกันและหนุนเสริมให้เข้าถึงแหล่งทรัพยากรเพื่อต่อยอดงานในพื้นท่ีอีกด้วย ซึ่งในปี 2555 มีผู้มา 
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศจ�านวน 9,616 คน
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งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร

การ “พัฒนาบคุลากรของมลูนธิฯิ ให้มขีีดความสามารถในการจดักระบวนการเรียนรู้  
การศึกษาวิจัย รณรงค์เผยแพร่และการประสานความร่วมมือกับภาคีต่างๆ ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ” เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่มูลนิธิฯ ให้ความส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพ
บคุลากรภายในองค์กร โดยเจ้าหน้าทีจ่ะได้รบัการพฒันาศกัยภาพตนเองในหลากหลายรูปแบบ 
อาทิ พัฒนาโดยองค์กร โดยการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฝ่ายทุกเดือน การประชุมเชิง 
ปฏิบัติการ (Workshop) เจ้าหน้าที่ทุก 3 เดือน การจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานและกิจกรรม 
บ้านสวยด้วยมือเราทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ละจาก
ภารกิจประจ�าของตนเองมาร่วมกันบ�าเพ็ญประโยชน์โดยการพัฒนาอาณาบริเวณของมูลนิธิฯ  
ให้สวยงาม พัฒนาโดยองค์กรภายนอกหรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น การส่งเจ้าหน้าที ่
เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานตามประเด็นงานที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาตนเอง 
โดยการหมั่นศึกษาเรียนรู้ พัฒนาจากการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่และประเด็นงานที่เก่ียวข้อง  
การขัดเกลาจิตใจด้วยการเข้าวัดปฏิบัติธรรม เจริญสติตามวาระและโอกาส 

ส่ิงเหล่านี้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมทั้งด้านกายและจิตใจในการพัฒนายกระดับตนเอง 
ในด้านต่างๆ เช่น การเป็นผู้บริหารโครงการที่สามารถคิด วางแผนและตัดสินใจ การเป็นวิทยากร 
ในประเด็นต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กร
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การเงิน

มูลนิธิพัฒนาอีสาน – งบดุล

รายการ
พ.ศ. 2555

(บาท)

พ.ศ. 2554

(บาท)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ

เงินฝากประจ�าธนาคารติดภาระค�้าประกัน

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

  รวมสินทรัพย์ 

5,555,254.50

12,211,224.00

312,864.50

18,079,343.00

1,571,334.99

138,378.21

1,709,713.20

19,789,056.20

4,162,605.20

12,140,799.83

695,871

16,999,276.03

1,692,834.99

135,891.46

1,828,726.45

18,828,002.48
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มูลนิธิพัฒนาอีสาน – งบดุล

รายการ
พ.ศ. 2555

(บาท)

พ.ศ. 2554

(บาท)

หนี้สินและเงินทุนสะสม

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

 รวมหนี้สินหมุนเวียน

เงินทุนสะสม

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายยกมา

บวก รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่าย

 รวมเงินทุนสะสม

  รวมหนี้สินและเงินทุนสะสม 

164,723.50

164,723.50

17,720,148.61

1,904,184.09 

19,624,332.70 

19,789,056.20

1,136,274.00

1,136,274.00

20,276,995.65

(2,585,267.17)

17,691,728.48

18,828,002.48

มูลนิธิพัฒนาอีสาน – งบรายได้และค่าใช้จ่าย

รายการ
พ.ศ. 2555

(บาท)

พ.ศ. 2554

(บาท)

รายได้

เงินบริจาคจากการสนับสนุนโครงการ

ดอกเบี้ยรับ

 รวมรายรับ

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายเพื่อโครงการ

ค่าเสื่อมราคา

 รวมค่าใช้จ่าย

  รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่าย 

13,737,154.79

342,399.32

14,079,554.11

12,053,870.02

121,500.00

12,175,370.02

1,904,184.09

18,454,670.51

183,786.90

18,638,457.41

21,098,380.55

125,344.03

21,223,724.58

(2,585,267.14)
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การระดมทุนและทรัพยากร

กองทุน “มูลนิธิพัฒนาอีสาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย”

จากเหตุการณ์ภัยพิบัติเม่ือปี 2554 ที่มูลนิธิฯ  
ได้ร่วมให้การช่วยเหลอืเหตกุารณ์ใน ประวตัศิาสตร์ 2 ครัง้ 
คือ จากการปะทะของกองก�าลังทหารบริเวณชายแดน
ไทย – กมัพชูา เมือ่วนัที ่22 เมษายน 2554 และเหตกุารณ์
น�้าท่วมครั้งใหญ่ในประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคม 2554  
ที่ผ่านมา

มลูนธิิฯ เลง็เหน็ว่าภยัพบิตัทิีเ่กดิข้ึน ไม่ว่าจะมาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภัยพิบัติจากการกระท�าของมนุษย์ ล้วนเป็นเหตุการณ์ที่ยาก 
ต่อการคาดการณ์ ซึ่งการเตรียมความพร้อมในการรับมือและช่วยเหลือให้ทันท่วงทีจึงเป็นวิธีการท่ีดี
ที่สุด ดังนั้น มูลนิธิฯ จึงมีนโยบายในการจัดตั้งกองทุน “เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ” โดย 
การขอรับบริจาคเงินจากเจ้าหน้าที่ทุกคน วันละ 1 บาท หรือเดือนละ 30 บาท เข้าบัญชีกองทุน 
ทุกเดือน โดยมียอดเงินในกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ�านวน 10,300 บาท

กองทุน “กองทุนพัฒนาชุมชนและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม”

“มาร่วมสร้างสังคมดีและเป็นธรรมกันเถอะ”

“สังคมดีไม่มีขาย อยากได้ต้องร่วมสร้าง” หลายท่านคงคุ้นหูเป็นอย่างดี ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ยืนหยัด
ร่วมสร้างสังคมดีและร่วมสร้างสังคมที่เป็นธรรมมา 
ตลอดระยะเวลา 32 ปี โดยในช่วงแรกของการท�างาน 
ได้รับงบสนับสนุนจาก CIDA ประเทศแคนาดา หลังจาก
การสนับสนุนสิ้นสุดลง มูลนิธิฯ ยังคงท�างานพัฒนาใน
ประเด็นที่หลากหลายโดยการสนับสนุนของหน่วยงาน
ต่างๆ และการจัดกิจกรรมหารายได้ของมูลนิธิฯ เอง  
แต่ยังมีรายได้ไม่เพียงต่อการด�าเนินโครงการท่ีต้องใช้
ความต่อเน่ืองเพือ่ให้เกิดความยัง่ยนื เช่น งานด้านพลงังาน

และส่ิงแวดล้อม งานด้านเอดส์และสุขภาพ งานป้องกันการค้ามนุษย์ ดังนั้น มูลนิธิฯ จึงได้ตั้ง 
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กล่องบริจาคกองทุน “พัฒนาชุมชนและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม” ขึ้นในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็น
แนวทางหนึ่งในการเชิญชวนผู้ที่มีจิตกุศลบริจาคทุนทรัพย์เพื่อท�างานพัฒนาสังคมไปกับมูลนิธิ

โดยในปีที่ผ่านมา มูลนิธิได้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมและสมทบทุนจ�านวนหนึ่งก่อสร้างบ้านดิน
เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเด็กๆ โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ดอีกด้วย

กิจกรรมระดมทุนสิ่งของเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ 

กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในโครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรส่วนท้องถิ่นและ 
ภาคประชาสังคมในงานด้านเอดส์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเทสโก้โลตัส สาขาสุรินทร์ ในการตั้ง 
จุดรับบริจาคสิ่งของจากผู้มีจิตกุศลทั่วไป และมูลนิธิได้น�าสิ่งของเหล่าน้ันไปบริจาคให้กับเด็กท่ีได้รับ
ผลกระทบจากเอดส์ในอ�าเภอล�าดวนและอ�าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

คุณก็สามารถท�างานพัฒนาสังคมไปกับเราได้

“สุขจากการให้ สุขทีไ่ด้แบ่งปัน โดยมิหวังผลตอบแทน”

ความสุข...คุณสร้างได้ด้วยการแบ่งปัน การช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ท่ีอยู่ในภาวะยากล�าบาก  
ให้สามารถพึง่ตนเองได้ระดบัหนึง่นัน้เป็นกศุลอนัยิง่ใหญ่ ดงันัน้ มลูนธิฯิ ขอเชญิชวนผูม้จีติกุศลมาร่วม
ท�างานพัฒนาชุมชนไปกับเรา โดยการบริจาคทุนทรัพย์เข้ากองทุนต่างๆ ของมูลนิธิฯ ได้ที่

• กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

 ชื่อบัญชี “มูลนิธิพัฒนาอีสาน เพื่อช่วยเหลือภัยพิบัติ” 
 เลขที่บัญชี 141 – 2 – 03794 – 2 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุรินทร์
 **มูลนิธิพัฒนาอีสาน เป็นองค์กรสาธารณกุศล ล�าดับที่ 657 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ใบเสร็จ

รับเงิน สามารถน�าไปไปหักลดหย่อนภาษีได้**
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กิจกรรมเด่นในรอบปี 

งานเครือข่ายคณะท�างานพลังงานยัง่ยืนจังหวัดสุรินทร์

คณะท�างานพลังงานยั่งยืนได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดสุรินทร์ ขับเคลื่อนประเด็นงาน
สาธารณะ ดังนี้

1. วาระคนสุรินทร์ จัดการตนเอง โดยการประกาศเจตนารมณ์
ของพีน้่องเครอืข่ายจังหวัดสุรนิทร์ประเด็นพลังงานไฟฟ้า ลุม่น�า้ห้วยเสนง
และเกษตรอนิทรย์ี พร้อมเดนิรณรงค์รอบเมอืงเพือ่บอกกล่าวผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ เครือข่ายประชาชนจังหวัดสุรินทร์ได้ยื่นข้อเสนอ 
ต่อนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อน�าเสนอปัญหาและ
แนวทางแก้ไขในโอกาสคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 อีกด้วย

2. ทางเลือกการจัดการขยะจังหวัดสุรินทร์ คณะท�างานพลังงานยั่งยืนร่วมกับสถาบันวิจัย 
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดเวที “ทางเลือก 
การจัดการขยะสุรินทร์” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานการณ์ปัญหาขยะในจังหวัดสุรินทร์พร้อมระดมความคิด
เห็นเพื่อหาทางออกในการจัดการขยะเสนอต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

3. ประชาสังคม สร้างสุรินทร์เป็นสุข เครือข่ายประชาสังคมสุรินทร์ได้ร่วมกันจัดงานสุรินทร์
สร้างสขุ เพือ่แสดงพลงัทวีคูณในการผลกัดนัการแก้ไขปัญหา สร้างสรรค์การพฒันาให้สรุนิทร์เป็นจงัหวัด
สุขภาวะ สุขทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี พร้อมน�าเสนอนโยบายการแก้ไขปัญหา 
สู่สาธารณะในประเดน็โรงไฟฟ้าชวีมวล การจัดการขยะ การรุกล�า้ห้วยเสนง การสร้างครอบครวัเข้มแขง็  
และการจัดงานช้างจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายกิตติ วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และ 
ส่วนราชการเข้าร่วมรับฟังและรับข้อเสนอในครั้งนี้
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ผู้สนับสนุน 

1. พี่น้องในพื้นที่โครงการ 8 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี มุกดาหาร 
นครพนม อุดรธานี หนองคาย และเลย 

2. หน่วยงาน องค์กรในจังหวัดสุรินทร์ 

• กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุรินทร์ 
• ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์

3. หน่วยงานภาคี

• กองทุนโลก
• กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (United Nations Development Programme – UNDP)
• มูลนิธินโยบายสุขภาวะ
• มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย
• มูลนิธิรักษ์ไทย
• สมาคมวางแผนครอบครวัแห่งประเทศไทย ในพระราชนิปูถมัภ์สมเด็จพระศรีนครนิทรา 

บรมราชชนนี
• ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• สถาบันวิจัยและให้ค�าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
• กองทุนสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ส�านักงานมูลนิธิพัฒนาอีสาน 9 แห่ง 8 จังหวัด

สุรินทร์ มูลนิธิพัฒนาอีสาน (ส�านักงานใหญ่)
100/1 กม.14 ม.4 ถ.สุรินทร์ – สังขะ ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ 044 – 501048 โทรสาร 044 – 501049 
E – mail : netsurin@hotmail.com www.netsurin.org

ศรีสะเกษ บ้านเนทศรีสะเกษ
1388/12 ถ.อุบลราชธานี ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 087 – 8809565 E – mail : baannet.sisaket@gmail.com

อุบลราชธานี บ้านเนทอุบลราชธานี
111/1 ถ.สุขขาพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท์ 086 – 2461530 E – mail : baannet.ubon1@gmail.com

มุกดาหาร มูลนิธิพัฒนาอีสาน
106/3 ถ.ส�าราญชายโขงใต้ ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทรศัพท์/โทรสาร 042 – 611202
บ้านเนทมุกดาหาร
9/2 ถ.มุกดาหาร – ดอนตาล ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 083 – 3671054 E – mail : baannet.mukdahan@gmail.com

นครพนม บ้านเนทนครพนม
9 ถ.เฟื่องนคร ซ.โภคสวัสดิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 
โทรศัพท์ 088 – 3093266 E – mail : baannet.nakorn@gmail.com

อุดรธานี บ้านเนทอุดรธานี
4 ถ.บ้านเหล่า ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 091 – 3736484 E – mail : baannet.udon@gmail.com

หนองคาย บ้านเนทหนองคาย
900/15 ถ.หนองคาย – โพนพิสัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์ 082 – 8492839 E – mail : baannet.nongkhai@gmail.com

เลย บ้านเนทเลย
8/66 มบ.เสริมทรัพย์ ร่วมใจซอย 6 ต.กุดป่องอ.เมือง จ.เลย 42000 
โทรศัพท์ 084 – 4182933 E – mail : baannet.loei@gmail.com


