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๑. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาความยากจน และปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยให้กับ

ประชาชนในระดับรากหญ้า และมอบหมายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) (พอช.) กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้ด าเนินการ ประกอบกับ เทศบาลต าบลปลายพระยา ซึ่งมี
นโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เรื่องที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน จึงได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์กรมหาชน) (พอช.) ด าเนินการจัดท าโครงการบ้านมั่นคง เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาล โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง อาศัยบ้านเช่า อยู่บ้านพัก เช่าที่ราช
พัสดุ ครอบครัวขยาย หรือการสร้างบ้านเรือนที่เป็นลักษณะการบุกรุกที่สาธารณะ ให้สามารถมีที่ดินและบ้าน
อยู่อาศัย เป็นของตนเอง มีความม่ันคง มีสภาพแวดล้อมที่ดี สามารถยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้   

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

๑. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ การเร่ง 

สร้างโอกาส อาชีพ และรายได้ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตป่าสงวน  ตามค า
แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อ
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ 

๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือขยาย ขีดความสามารถ 

และพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก  และส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม  ตามจุดเน้นและประเด็นพัฒนาหลักจุดเน้นและประเด็นพัฒนาหลัก
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 

ความโดดเด่นของโครงการ 
๑. เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจน และปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนในระดับราก 

หญ้า โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 

  ๒. มีระบบการบริหารจัดการเชิงระบบที่ละเอียดมีขั้นตอนและต้องใช้เทคนิคและวิธีการ ข้อ
กฎหมาย การประสานงาน วินัยทางการเงินและบัญชี การบริหารงานระบบสหกรณ์ การติดตามประเมินผล 
รวมถึงระยะเวลาการด าเนินงานที่ยาวนาน 

  ๓. แก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต ปัญหาครอบครัว และสร้างความเสมอภาคให้กับคนในสังคม 
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สภาพปัญหาและที่มา 
- ครอบครัวขยาย 
- ยากจน ไร้บ้าน  เช่าบ้านอยู่อาศัย  
- ไม่มีทีด่ิน เช่าที่ราชพัสดุ 
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ปัญหาครอบครัว 

สหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงเทศบาลต าบลปลายพระยา 
 

เทศบาลต าบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 

โครงการบ้านมั่นคง  

สภาพปัญหาและที่มา 

ขอจัดตั้งสหกรณ์เคหสถานบ้าน
มั่นคง 

ด าเนินการก่อสร้าง งบประมาณ 

รับสมัครสมาชิก/พิจารณาคุณสมบัติ 

คณะกรรมการบรหิาร 
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
- ฝ่ายเหรญัญิก 
- ฝ่ายก่อสร้าง/สาธารณปูโภค 
- ฝ่ายประสานงาน 
- ฝ่ายสินเช่ือ 

ติดตามประเมินผล 

คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ 

- จดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ 
- จัดท าข้อบังคับสหกรณ์ 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

- เงินออมสมาชิก 
- เงินอุดหนุนจาก พ.อ.ช. 
- ธุรกรรมสถาบันการเงิน 
- ระบบการเงินและบัญชี 

 

- บ้าน 
- อาคารประกอบ 
- ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

 

- เงินออม  
- หนี้สิน 
- การก่อสร้างบ้าน อาคารประกอบ 
- ถนน ไฟฟ้า ประปา 

 

ผลสัมฤทธิ์  

บ้าน ๕๔ หลัง/ประชาชน ๒๒๐ คน 
 

ถนน / ไฟฟ้า / ประปา / แสงสว่าง 
 

คุณภาพชีวิตที่ดี/กระบวนการมีส่วนร่วม
เครือข่าย 

 

เครือข่าย/ภาคีร่วม 
- เจ้าของที่ดิน/ส านักงานที่ดิน 
- ธนาคาร 
- การไฟฟ้า/การประปา 
- สหกรณ์จังหวัดกระบี่ 
- อ่ืนๆ 
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2. วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือร่วมกันด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ภายใต้การบูร

ณาการร่วมกันของเครือข่าย ทั้งในส่วนของเทศบาลต าบลปลายพระยา เครือข่ายองค์กรชุมชน และชุมชน/
ประชาชนผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย  

๒. เพ่ือสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความพร้อมสามารถด าเนินการพัฒนาชุมชนและ 
ที่อยู่อาศัย สามารถบริหารจัดการโครงการ งบประมาณการเงินของโครงการและชาวชุมชน ให้มีระบบการ
บริหารจัดการที่เปิดการมีส่วนร่วมให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีความถูกต้องเป็น
ธรรม รับผิดชอบต่อผลประโยชน์สูงสุดของชุมชนโดยรวม 

๓. สนับสนุนให้คณะกรรมการเมืองปลายพระยา มีความพร้อม สามารถให้การสนับสนุนการ
พัฒนาความสามารถของชุมชนในการพัฒนาโครงการของตนเอง พัฒนาระบบการบริหารจัดการโครงการ
พัฒนาแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของเมือง การบริหารแผนงานการเงินงบประมาณที่โปร่งใสตรวจสอบได้           
มีความถูกต้องเป็นธรรม รับผิดชอบต่อผลประโยชน์สูงสุดของชุมชนโดยรวม ให้มีระบบติดตาม การตรวจ    
งวดงาน การประเมินผลโครงการ 

๔. ก่อสร้างบ้านมั่นคง จ านวน 54 ครัวเรือน พร้อมระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ไฟฟ้า 
 ประปา ถนน แสงสว่าง  โทรศัพท์ 

3. เป้าหมายการด าเนินการ 
     3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

๑) ด าเนินการสร้างบ้านมั่นคง จ านวน  54 หลัง  
๒) ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์ จ านวน ๔ สาย ประกอบด้วย ถนนสายหลัก ๑ สาย และถนนใน 

หมู่บ้านจ านวน ๓ สาย 
๓) ขยายเขตไฟฟ้าครบทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้าน 
๔) ขยายเขตประปาครบทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้าน 
๕) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จ านวน ๑ หลัง  จัดท าป้ายหมู่บ้าน 
6) ปรับภูมิทัศน์บริเวณรองโรงการ 

      3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
ประชาชนผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง มีที่ดินและบ้านอยู่ 

อาศัยเป็นของตนเอง มีความมั่นคง มีสภาพแวดล้อมที่ดี สามารถยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 

4. การด าเนินการ 
4.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหาและจัดเก็บข้อมูล 
 ด้านบ้านเช่า 
 ปัญหาความยากจน ยังเป็นปัญหาส าคัญหนึ่งของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปลายพระยา  

โดยเฉพาะการที่ครอบครัวหรือสมาชิกไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ต้องอาศัยการเช่าบ้านอยู่ บางครอบครัว
เช่าบ้านอยู่นานนับสิบปี อยู่ร่วมกันอย่างแออัด ราคาค่าเช่าบ้านสูง ซึ่งหากเปรียบเทียบราคาค่าเช่าบ้านกับการ
ผ่อนช าระบ้านจะอยู่ในราคาประมาณใกล้เคียงกัน และถ้าหากสมาชิกได้น าเงินที่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านในแต่ละ
เดือนน าไปช าระเป็นค่าผ่อนบ้านเพ่ืออยู่อาศัย ก็จะยังผลให้สมาชิกมีหลักประกันความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย
อย่างถาวร นอกจากนี้สมาชิกบางส่วนเป็นครอบครัวใหญ่และอาศัยอยู่กับพ่อ แม่ หรือญาติ ทั้งที่อาศัยอยู่บ้าน
เช่าและเป็นบ้านของพ่อ แม่ ญาติพ่ีน้อง ซึ่งบ้านที่เป็นของพ่อแม่หรือญาติส่วนใหญ่ปลูกสร้างบ้านในที่ดินของ
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ราชพัสดุ โดยต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินให้กับส านักงานธนารักษ์เป็นรายปี และนอกจากนี้สมาชิกบางส่วนได้อาศัย
บ้านพักคนงานของบริษัท แต่บางคนอาศัยอยู่กับพ่อ แม่ หรือญาติที่เป็นคนงานของบริษัท 

 ด้านรายได้ 
 สมาชิกของกลุ่มเป็นผู้ทีมีรายได้น้อย ไม่สามารถเขาถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือน ามาซื้อหรือสร้างที่

อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้อันเนื่องมาจากไม่มีหลักค้ าประกัน 
 ด้านสภาพแวดล้อม 
 เนื่องจากโดยสภาพของบ้านเช่าและบ้านพักคนงานบริษัทเป็นย่านที่อยู่อาศัยอย่างคับแคบ

และอยู่กันอย่างแออัด ยังผลให้สภาพแวดล้อมไม่ดีพอ มีผลเสียต่อสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กๆ ซึ่งเป็น
ลูกหลานของสมาชิก 

4.2 ประสานงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมวางแผนและก าหนดรูปแบบ
การด าเนินงาน  

 จากปัญหาดังกล่าว เทศบาลต าบลปลายพระยาจึงได้ประสานงานกับสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) เพ่ือร่วมวางแผนและก าหนดรูปแบบการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยของประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายได้ให้อ านาจไว้  ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. 2543 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 และมีผลบังคับใช้
อีก 90 วันถัดมา  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีภารกิจในการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนและ
ให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ การ
เพ่ิมรายได้ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนทั้งใน
เมืองและชนบท โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวมหรือบูรณาการ และหลักการพัฒนาที่สมาชิกชุมชนมีส่วน
ร่วมเป็นแนวทางส าคัญ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาสังคม 

ในระยะเริ่มแรกให้มีการโอนกิจการของโครงการพัฒนาคนจนในเมือง การเคหะแห่งชาติ และ 
ส านักงานกองทุนพัฒนาชนบท ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้ามาจัดตั้ง
เป็นสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ในสังกัดกระทรวงการคลังและโอนมาสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ในปี พ.ศ. 2545 

4.๓ จัดเก็บข้อมูลเชิงลึก  
 เทศบาลต าบลปลายพระยา ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ด าเนินการ

จัดเก็บข้อมูลเชิงลึกของประชาชนที่ประสบปัญหาในรายละเอียดต่างๆ เช่น สภาพครอบครัว ฐานะ รายได้ ที่อยู่
อาศัย ที่ดินท ากิน (ข้อมูลส่วนหนึ่งมาจากรายชื่อกลุ่มเป้าหมายผู้ที่มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัยจากการลงทะเบียน
การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจน (สย.7) 

4.๔ จัดท าบันทึกตกลงความร่วมมือเพ่ือการบูรณาการการท างานภายใต้ภารกิจและหน้าที่ที่ต้อง
ด าเนินการ ระหว่างเทศบาลต าบลปลายพระยา กับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 

4.5 จัดตั้งโครงการบ้านมั่นคง 
 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยมีรูปแบบทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน จึงได้

จัดท าโครงการบ้านมั่นคงเพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม  จัดประชุมชี้แจงเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์การด าเนินงาน 

4.6 รับสมัครสมาชิก  คัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติ 
 ด าเนินการรับสมัครสมาชิกและคัดเลือกสมาชิก โดยมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
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เอกสารประกอบ         การประกวดโครงการรางวัลพระปกเกลา้ ประจ าป ี 2560 ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 

โครงการ “สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเทศบาลต าบลปลายพระยา”                                 

 

 ๑) อาศัยบ้านเช่าไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 ๒) อาศัยบ้านผู้อ่ืน อาศัยที่ดินผู้อื่น 
 ๓) ไม่รับราชการ 
 ๔) ครอบครัวขยาย ตั้งแต่  5  ครัวขึ้นไป 
 5) ผู้ได้รับความเดือดร้อนเรื่องไล่ที่ บุกรุกท่ีดินของรัฐ 
 6) ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง 
 7) เป็นบุคลที่มีความสามารถในการผ่อนช าระ 
 8) เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ 
4.7 แต่งตั้งคณะกรรมการเมืองปลายพระยา 
 โครงสร้างคณะกรรมการเมือง เพ่ือท าหน้าที่หาแนวทางการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา 

ก าหนดรูปแบบ แนวทางการบริหารจัดการโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล ที่ดินอ าเภอปลาย
พระยา พัฒนาการอ าเภอปลายพระยา ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สมาชกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่
เทศบาล และตัวแทนชุมชน 

4.8 จัดตั้งสหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงเทศบาลต าบลปลายพระยา ออกระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ 
 ๑) ด าเนินการจัดตั้งสหกรณ์ เคหะสถานบ้านมั่นคงเทศบาลต าบลปลายพระยา จ ากัด 

เนื่องจากเป็นลักษณะเข้าข่ายการด าเนินงานในรูปแบบสหกรณ์  เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย ต่อส านักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ชื่อกลุ่ม สหกรณ์เคหะสถานบ้าน
มั่นคงเทศบาลต าบลปลายพระยา จ ากัด ที่อยู่ 122/3 ถนนอ่าวลึก-พระแสง ต าบลปลายพระยา อ าเภอปลาย
พระยา จังหวัดกระบี่ สถานภาพเป็นนิติบุคคล ประเภทโครงการ สร้างชุมชนใหม่ในที่ดินใหม่ 

 ๒) ออกข้อบังคับสหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงเทศบาลต าบลปลายพระยา จ ากัด พ.ศ. 
2551 เมื่อวันที่ 22  เดือนเมษายน พ.ศ. 2551 ส าหรับการบังคับใช้ในการด าเนินงานสหกรณ์  ออกโดยนาย
ประเชิญ ทองกอบ ประธานกรรมการ และมีนายสุพล ภู่ทรัพย์มี นักวิชาการสหกรณ์ 7ว เป็นผู้ตรวจสอบ
ข้อบังคับว่าไม่ขัดต่อกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ และค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์  ซึ่งประกอบด้วย 12 หมวด
หลัก ได้แก่  

 - หมวด 1 ประเภทและที่ตั้งส านักงาน 
 - หมวด 2 วัตถุประสงค์และอ านาจกระท าการ 
 - หมวด 3 ทุน 
 - หมวด 4 การด าเนินงาน 
 - หมวด 5 สมาชิก 
 - หมวด 6 สมาชิกสมทบ 
 - หมวด 7 การประชุมใหญ่ 
 - หมวด 8 คณะกรรมการด าเนินการ 
 - หมวด 9 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อ่ืนของสหกรณ์ 
 - หมวด 10 ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ 
 - หมวด 11 การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ  
 - หมวด 12 ข้อเบ็ดเตล็ด 
4.9 บริหารจัดการโครงการ 

๑) โครงสร้างการบริหาร 

หน้า 5 หน้า 5 



เอกสารประกอบ         การประกวดโครงการรางวัลพระปกเกลา้ ประจ าป ี 2560 ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 

โครงการ “สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเทศบาลต าบลปลายพระยา”                                 

 

    (๑) แต่งตั้งคณะกรรมการบริการสหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงเทศบาลต าบลปลายพระยา  
ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างคณะกรรมการ คือ ประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ เลขานุการ 
เหรัญญิก  

    (๒) และมีคณะกรรมการอ านวยการเป็นผู้ด าเนินกิจการการแทนคณะกรรมการสหกรณ์  
ตามท่ีได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ และอ านาจหน้าที่  
      (๓) คณะกรรมการเงินกู้ 
      (๔) คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
      (๕) คณะอนุกรรมการ ในกรณีท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินงาน คณะกรรมการด าเนินการอาจมี
ค าสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการต่างๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอ านาจหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

๒) การด าเนินการงบประมาณด าเนินโครงการ สมาชิกโครงการจ านวน 54 ราย  
  (๑) ระบบการเงินของสมาชิก (ออมหุ้น ออมสวัสดิการ ออมที่อยู่อาศัย ค่าที่ดิน 

สมทบที่ดิน ค่าบ้าน สมทบค่าบ้าน )  ประกอบด้วย  
     - ค่าหุ้น 38,700.-บาท  
     - ค่าสวัสดิการ 77,400.-บาท  
     - ออมเพ่ือที่อยู่อาศัย 1,834,200.-บาท ยอดรวม 1,950,300.-บาท 

   (๒) เงินอุดหนุนจาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  
             - ค่าสาธารณูปโภค 480,000.-บาท   
         - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 6,000.-บาท     

     - ค่าจัดซื้อที่ดิน 2,760,498.-บาท  
 ๓) ด าเนินการก่อสร้าง 
  (๑) การจัดหาที่ดินเพ่ือเป็นสถานที่ตั้งโครงการ  ซึ่งมีองค์ประกอบในการพิจารณา

ที่ดิน ประกอบด้วย  ท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน  ราคาถูก ใกล้ระบบสาธารณูปโภค รูปแบบของพ้ืนที่มี
ลักษณะเหมาะสมได้ขนาดรูปสีเหลี่ยมผืนผ้าหรือจัตุรัสและมีพ้ืนที่ใกล้เคียงสามารถขยายได้ในอนาคต  ซึ่งมี
กระบวนการในการให้ได้มาซึ่งที่ดิน คือ  มีผู้ประสงค์ขายที่ดิน ด าเนินการเลือกที่ดิน ต่อรองราคา และลงมติใน
ที่ประชุมเพ่ือพิจารณามติจัดซื้อที่ดิน  โดยได้ท าการซื้อที่ดินของนางโสพิศ ทองปานดี จ านวน   6  ไร่ ตั้งอยู่ ณ 
บริเวณชุมชนบ้านหน้าอ าเภอ เพ่ือเป็นสถานที่จัดตั้งโครงการในราคาถูกและเป็นธรรม (ราคาที่ดิน 520,000 
บาท/ไร่ : ราคาประเมิน 800,000 บาท/ไร่ โดยส านักงานท่ีดินอ าเภอปลายพระยา)   
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  (๒) จัดท าผังหมู่บ้านและแบบแปลนก่อสร้าง  รวมถึงระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการต่างๆ  โดยการจัดท าผังการใช้ที่ดิน แบบแปลนบ้าน ประมาณราคาก่อสร้าง  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  (๓) ควบคุมการด าเนินการก่อสร้าง โดยการสนับสนุนบุคลากรช่างควบคุมงาน จาก

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.10 ติดตามประเมินผลโครงการ 
 การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ  ประกอบด้วยการ 

๑) ประชุมการติดตามและรายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นประจ าทุก
เดือน  

๒) การควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนและตามเงื่อนไขสัญญา 
๓) การรายงานผลการด าเนินงาน 
๔) การตรวจสอบระบบการเงินและบัญชีจากหน่วยงานตรวจสอบ 

5. เครือข่ายความร่วมมือ/ด าเนินการ 
การด าเนินโครงการสหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงเทศบาลต าบลปลายพระยา (บ้านมั่นคง) 

เครือข่ายด าเนินการมีความส าคัญมาก ด้วยเหตุผลของลักษณะโครงการที่มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจาก
โครงการทั่วไป โดยเฉพาะความเกี่ยวเนื่องในเรื่องของงบประมาณ รูปแบบการบริหารจัดการเชิงสหกรณ์ การ
ออมของสมาชิก รวมถึงลักษณะงานออกแบบและประมาณการก่อสร้าง การคุมงาน  เป็นต้น โดยประกอบด้วย
เครือข่ายร่วมด าเนินการหลัก ได้แก่ 
  เครือข่ายภาครัฐ ประกอบด้วย 
           - เทศบาลต าบลปลายพระยา 
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- สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปลายพระยา 
- การประปาส่วนภูมิภาคอ าเภออ่าวลึก 
- สหกรณ์จังหวัดกระบี่ 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
- ส านักงานที่ดินอ าเภอปลายพระยา 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหน้าอ าเภอ  และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล 

ปลายพระยา  
 เครือข่ายภาคเอกชน 
 - ร้านปลายพระยาวัสดุก่อสร้าง 

เครือข่ายภาคประชาสังคม  
- คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์สหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงเทศบาลต าบลปลายพระยา 

 - สมาชิกสหกรณ์สหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงเทศบาลต าบลปลายพระยา 
 - นางมาลี สิงห์บ ารุง  บริจาคที่ดินเพ่ือท าถนนสาธารณประโยชน์เข้าสู่โครงการ ให้สมาชิก

และประชาชนทั่วไปได้ใช้เดินทางสัญจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - นางโสพิศ  ทองปานดี  นายธนวัตน์ ทองปานดี  อนุเคราะห์ขายที่ดินเป็นสถานที่ตั้งโครงการ

ในราคาที่เหมาสมและเป็นธรรม 
 
ล าดับที่ เครือข่าย ความรับผิดชอบ 

1. เทศบาลต าบลปลายพระยา รับฟังสภาพปัญหา วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล 
ก าหนดโครงการ ประสานงานโครงการ บริหาร
จัดการโครงการ สนับสนุนงบประมาณ ระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน ไฟฟ้า  การดูเรื่องความ
สะอาดและสิ่งแวดล้อม  และบุคลากรด าเนินการ 

2. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สนับสนุนงบประมาณหลักทั้งโครงการ  ข้อมูล
วิชาการ เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ การออกแบบ การ
ค ว บ คุ ม ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง  ร ว ม ถึ ง ก า ร น า
คณะกรรมการ/สมาชิก ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากโครงการอื่นๆ 
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3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปลายพระยา ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง หม้อ
แปลง ไฟฟ้า 

4. การประปาส่วนภูมิภาคอ าเภออ่าวลึก ขยายเขตประปา ติดตั้งระบบประปา 
5. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ แนะน า  ให้ ค าป รึกษ า การจั ดตั้ งสห กรณ์

เคหสถานบ้านมั่นคงเทศบาลต าบลปลายพระยา 
จ ากัด  การก าหนดรูปแบบระบบบัญชีโดยนาย
ทะเบียนสหกรณ ์

6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ก่อสร้างถนนร่วมใจ สายสหกรณ์เคหสถานบ้าน
มั่นคงฯ – ถนนอ่าวลึก - พระแสง 

7. ส านักงานที่ดินอ าเภอปลายพระยา งานบริการเอกสารสิทธิที่ดิน การรังวัด  การ
แบ่งแยกกรรมสิทธิ์ งานประเมินราคาที่ดิน 

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนหน้าอ าเภอ 
และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลปลายพระยา 

จัดการเรียนการสอนเด็กในหมู่บ้านในระดับก่อน
วัยเรียน ทั้งในระดับโรงเรียนอนุบาล และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

9. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขาปลายพระยา 

ธุรกรรมการเงิน ประเภทเงินค่าหุ้น เงินฝาก 

10.  ธนาคารออมสิน สาขาอ่าวลึก  ธุรกรรมเงินอุดหนุนด าเนินการโครงการผ่าน
ระบบธนาคาร 

11.  ธนาคารกรุงไทย สาขาอ่าวลึก ธุรกรรมการช าระหนี้ส่งคืน พอช.. ผ่านระบบ
ธนาคาร 

12. ร้านปลายพระยาวัสดุก่อสร้าง สนับสนุน ช่วยเหลือและจ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้าง อุปกรณ์งานช่าง ในราคาที่เป็นธรรม 

13. สมาชิกสหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงเทศบาล
ต าบลปลายพระยา 

ส่งเงินสมทบ ร่วมบริหารจัดการ จัดท าร่าง
ข้อบั งคับ   เข้าอยู่อาศัย และให้ปฏิบั ติตาม
ข้อบังคับสหกรณ์ฯ 

14. นางมาลี สิงห์บ ารุง   บริจาคที่ดินเพ่ือท าถนนสาธารณประโยชน์เข้าสู่
โครงการ สมาชิกและประชาชนทั่ วไปได้ ใช้
ประโยชน์ 

15. นางโสพิศ  ทองปานดี   ขายที่ดิน เป็นสถานที่ตั้ งโครงการในราคาที่
เหมาะสมและเป็นธรรม 

 
6. ผลการด าเนินงาน/ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 6.1 ผลการด าเนินงาน  
       คัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 54 ราย และด าเนินการตามแนวทางการบริหารงาน และ

ประสบผลส าเร็จ ดังนี้  
๑) ผลิตเชิงปริมาณ  

      (1) ระบบโครงสร้างพื้นฐาน แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย 
   - ถนนสายหลัก จ านวน 1 สาย 
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   - ถนนซอยในหมู่บ้าน จ านวน 3 สาย 
   - ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างครบทุกหลังคาเรือน 
   - ระบบประปาครบทุกหลังคาเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      (๒) บ้านและอาคารประกอบ 
   - อาคารประกอบ ได้แก่ ศาลาประจ าหมู่บ้าน  ป้ายหมู่บ้าน แล้วเสร็จ 
   - บ้านแล้วเสร็จ 50 หลัง อยู่ระหว่างปรับปรุง 4 หลัง 

    (๓) ประชาชนเข้าอยู่อาศัย จ านวน 21 หลัง รวมจ านวน  89  คน 
๒)  ผลผลิตเชิงคุณภาพ  
     ประชาชนผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง มีที่ดนิและบ้าน 

อยู่อาศัยเป็นของตนเอง มีความมั่นคง มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสมัครสมานสามัคคี  สามารถยกระดับและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.2 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
  1) การด าเนินการในลักษณะเครือข่ายด าเนินการ ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจที่รับผิดชอบ 
  ๒) การบริหารจัดการในลักษณะสหกรณ์ซึ่งมีข้อกฎระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติที่
เป็นมาตรฐานท าให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  3) ความรับผิดชอบและความมีวินัยทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ 
  4) มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบขับเคลื่อนการด าเนินงาน ซึ่งได้แก่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) เทศบาลต าบลปลายพระยา และสหกรณ์ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข 
  จากการด าเนินงานโครงการสหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงเทศบาลต าบลปลายพระยา (บ้าน
มั่นคง) ได้ประสบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและด าเนินการแก้ไข ดังนี้ 
 
ล าดับที่ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1. ระยะเวลาด าเนินโครงการเป็นลักษณะ
โครงการระยะยาว 

ก าหนดรูปแบบการบริหารเป็นช่วงระยะ
ด าเนินการโครงการ 

2. ความไม่คุ้นเคยในลักษณะการบริหารงาน
รูปแบบสหกรณ์ 

ศึกษารายละเอียด ท าความเข้าใจรูปแบบแนะ
แนวทางการบริหารจัดการ ศึกษาดูงาน 

3. การช าระเงินคืนของสมาชิกยังมีบางบุคคลที่
ผิดเงื่อนไขระยะเวลาการช าระ 

คณะกรรมการด าเนินการ เร่งรัดติดตามและหา
แนวทางผ่อนปรนหรือแบ่งเบาภาระ เนื่องจาก
สมาชิกบางส่วนมีปัญหาเรื่องรายได้ของ
ครอบครัว 

4. การบริหารจัดการ คณะกรรมกรด าเนินการ คณะกรรมการ
อ านวยการ และอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ประชุม
พูดคุย หาแนวทางแก้ไขปัญหา    

5. การด าเนินการก่อสร้าง แบบแปลน การ
ควบคุมงาน 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  
สนับสนุนงบประมาณและ เจ้าหน้าที่ในการ
ออกแบบ การควบคุมการก่อสร้าง  รวมถึงให้
ความรู้กับคณะกรรมการด าเนินงานและสมาชิก
ในการตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้าง 

6. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน เทศบาลต าบลปลายพระยา รับผิดชอบ
ด าเนินการก่อสร้างถนนสายหลัก และถนน
ภายในหมู่บ้าน ส าหรับการเดินทางสัญจรและ
คมนาคม 
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โครงการ “สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเทศบาลต าบลปลายพระยา”                                 

 

8. ความยั่งยืนของโครงการ 
  การด าเนินการโครงการสหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงเทศบาลต าบลปลายพระยา (บ้าน
มั่นคง) เป็นลักษณะโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้ที่มีฐานะล าบาก และต้องใช้
ระยะเวลาในการด าเนินงานยาวนานจนแล้วเสร็จ ดังนั้นปัจจัยที่ช่วยเพ่ิมหรือส่งผลต่อความยั่งยืนของโครงการ
จึงประกอบด้วย 

1) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการโดยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ และ 
รวมถึงความร่วมมือของสมาชิกในการส่งเงิน ช าระเงินโครงการตามเงื่อนไข  และรวมถึงการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์ฯ 
  2)  สร้างความรักสามัคคีและความรู้สึกเป็นเจ้าของ  โดยการส่งเสริมความสามัคคีหรือการท า
กิจกรรมร่วมกันของสมาชิกเพ่ือให้หมู่บ้านมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยและสามารถจัดสวัสดิการ
ให้แก่สมาชิกได้อย่างเท่าเทียม 
  ๓) การส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย ให้กับสมาชิกมีทางเลือกในการประกอบ
อาชีพ รวมถึงการจัดให้มีร้านค้าสวัสดิการเพื่อให้สมาชิกสามารถซ้ือสินค้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคในราคาที่เป็น
ธรรมและมีผลตอบแทนให้กับสมาชิกอีกทางหนึ่ง 

๙. บทสรุป  
  โครงการสหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงเทศบาลต าบลปลายพระยา (บ้านมั่นคง) เป็นโครงการ
ที่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน รวมถึงเป็นการพัฒนาศักยภาพและความ
รับผิดชอบ วินัย ให้กับสมาชิกโดยการบริหารจัดการโครงการในรูปแบบสหกรณ์บริการ  และที่ส าคัญที่สุดคือ
วิธีการบริหารโครงการในลักษณะการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ซึ่ง
จะช่วยเสริมพลังให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูและทุกข์สุขพัฒนาคุณภาพชีวิตพ่ีน้องประชาชน 
ประหยัดงบประมาณ  ทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการ  ภายใต้แนวทางการท างานแบบ
ประชารัฐ อันส่งผลต่อประโยชน์ของประชาชนอย่างยั่งยืน 
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