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ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนใตของประเทศไทยนับเปน
หนึ ่งในความขัดแยงระดับทองถิ ่น (Sub national conflict) 
ที่มีความรุนแรงมาตอเนื่องยาวนานในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออก-
เฉียงใต ตั้งแตป 2004ที่ความรุนแรงระลอกใหมเริ่มขึ้นไดทำใหผูคน
เสียชีวิตมากกวา 6,000 คน และมีผูไดรับบาดเจ็บกวา 11,000 ราย 
ความขัดแยงที่ดำรงอยางตอเนื่องยาวนานนี ้ สงผลกระทบดานลบ
ตอสภาพสังคม เศรษฐกิจและดานจิตใจของผูคนในพื้นที ่ ตลอดจน
บั่นทอนความไววางใจและความเชื่อมั่นระหวางประชาชนกับสถาบัน
และองคกรในทุกระดับของสังคม

ประมาณ 80 เปอรเซ็นตของจำนวนประชากรสองลานคนในสามจังหวัด
ชายแดนใตของไทย1 เปนคนมุสลิมเชื้อสายมลาย ูพื้นที่ดังกลาว
แมวาจะไมใชเขตท่ียากจนท่ีสุดแตก็ถูกจัดลำดับต่ำกวาเกณฑเฉล่ียของ
ประเทศในหลายๆ ดานโดยเฉพาะดานการศึกษา และยากจนกวาจังหวัด
ใกลเคียงที่มีชาวพุทธอาศัยอยูเปนสวนใหญ ความขัดแยงที่ดำรงอยู
อยางยาวนานนี้มีสาเหตุหลักมาจากการแสดงออกทางการเมือง
แหงอัตลักษณท่ีถูกจำกัด  ความรูสึกวาถูกเลือกปฏิบัติทางเศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดจนการตอสูของชาวมลายูมุสลิมบางกลุมท่ีตองการ
เรียกรองสิทธิในการดำรงอัตลักษณทางศาสนาและชาติพันธุและ
ความตองการปกครองตนเองในระดับทองถ่ิน

รัฐบาลไทยไดใหความสำคัญของปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยจัดสรรทรัพยากร
จำนวนมากและเสริมกำลังทั้งจากฝายทหารและฝายพลเรือนลงไปใน
พื้นที ่ การลงทุนดานการพัฒนาในระยะแรกประกอบดวยการจัดสรร
งบประมาณจำนวนมหาศาลผานการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน
ขนาดใหญเพื่อพัฒนาการขนสงและผนึกรวมเศรษฐกิจในพื้นที่เขาไป
เปนสวนหน่ึงของเศรษฐกิจชาติ นับแตป 2005รัฐบาลไดใหความสำคัญ
กับการชนะใจและเสริมสรางทัศนคติของคนในพื้นที่ดวยการพัฒนา

หมู บ านและสรางอาชีพความเปนอยู ในระดับชุมชน ไปพรอมๆ 
กับการจายเงินเยียวยาผูไดรับผลกระทบ ใหการสนับสนุนดานการ
ศึกษาและโครงการพัฒนาทักษะฝมือและความสามารถตางๆ 
อยางไรก็ตามการลงทุนเพิ่มเติมเหลานี้ไดสงผลกระทบในแงขีดความ
สามารถในการรองรับขององคกรในระดับชุมชนทองถ่ิน 

เพื่อตอบสนองนโยบายจากรัฐบาล ธนาคารโลกไดอนุมัติจัดสรร
เงินทุนผานทางกองทุนเพื ่อการสรางสันติภาพและศักยภาพ
ของรัฐ (State and Peace Building Fund) โดยในระยะแรก
ไดทำการศึกษาเพื ่อทำความเขาใจสถานการณและผลกระทบ
ของความขัดแยงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต และหาแนวทาง
ที่จะชวยลดความขัดแยงในพื้นที ่ จึงเปนที่มาของโครงการสนับสนุน
ชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (Piloting Community 
Approaches in Conflict Situation in Three Southernmost 
Provinces in Thailand: CACS)ดำเนินการระหวางป 2009-2013
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางโอกาสที่เอื้อตอการมีปฏิสัมพันธระหวาง
สมาชิกในชุมชน ระหวางชุมชนตางๆ และระหวางชุมชนกับกลไก
ของรัฐในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบ ผาน
กระบวนการมีสวนรวมในการทำงานพัฒนาของชุมชนทองถิ่นและ
ภาคประชาสังคมเพื่อเสริมสรางรากฐานของสันติภาพใหแข็งแกรง
โครงการน้ีมุงหวังท่ีจะสรางประสบการณการเรียนรูจากการปฏิบัติเพ่ือ
ปรับแนวทางการดำเนินงานพัฒนาของกลไกรัฐบาลทองถ่ินตอไป
1เขตที ่ ได ร ับผลกระทบจากความขัดแย งประกอบดวยสามจังหว ัด
ชายแดนใต ไดแก ปตตานี ยะลา และนราธิวาส และส่ีอำเภอในจังหวัดสงขลา  

ความเปนมา
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เพื่อการประยุกตใช
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ทุนสนับสนุน
การพัฒนาชุมชน
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2ผลสรุปของกองทุนสงเสริมความรวมมือฟนฟูและพัฒนาประชาสังคม
ไดมีการรวบรวมแยกไวในเอกสารความรูอีกชุดหน่ึง

Expanding Community Approaches in Southern Thailand

บทความน้ีเปนหน่ึงในบันทึกท่ีสรุปจากบทเรียนในการดำเนินโครงการ 
เพ่ือใหขอมูลผูมีสวนเก่ียวของในวงกวางทุกภาคสวน ไมวาจะเปนภาครัฐ 
ภาคประชาสังคมและองคกรระหวางประเทศ โดยนำเสนอขอมูลท้ังดาน
 การออกแบบการปฏิบัติการและผลการดำเนินงานโครงการ 
เพื่อเปนประโยชนตอองคกรพันธมิตรที่จะนำแนวทางจากโครงการ
นำรองน้ีไปปรับใช รวมถึงการเสนอความพยายามในการพัฒนาทองถ่ิน
ตอรัฐบาล  บทความนี้รวบรวมขอมูลของโครงการจากหลายแหลง 
ไดแก รายงานความกาวหนาของโครงการ รายงานการติดตามดูแล
โครงการฐานขอมูลของโครงการและการประเมินเชิงคุณภาพท่ีจัดทำข้ึน
ในชวงมีนาคม/เมษายน 2013 ซึ่งในบทความนี้จะนำเสนอภาพรวม
ของบทเรียนที่ไดจากการดำเนินงานในชวงเฟสแรกของโครงการทุน
พัฒนาชุมชน (Community Block Grant Component) 
และผลของโครงการน้ีท่ีมีตอโครงการในสวนขยาย (หรือ Expanding 
Community Approaches in Conflict Situations – ECACS)  
ท่ีกำลังดำเนินงานอยูในขณะน้ี2 

โครงการสนับสนุนชุมชนทองถ่ินเพ่ือฟนฟูชายแดนภาคใตของประเทศ
ไทย (ช.ช.ต.) นอกจากจะพัฒนามาจากองคความรูท่ีไดจากงานวิจัย
เก่ียวกับสภาวะความขัดแยงของจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย
แลว ยังถือไดวาเปนความพยายามที่ไดริเริ่มนำบทเรียนความสำเร็จ
จากโครงการพัฒนาชุมชนมาปรับใชในบริบทของพื้นที่ซึ่งไดรับผล
กระทบจากความขัดแยง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการเพ่ิมปฏิสัมพันธ
ระหวางผูเกี่ยวของในพื้นที่ทุกระดับ โครงการจึงใหการสนับสนุน
เงินทุนผาน 2 ชองทาง คือ 1) ทุนสนับสนุนการพัฒนาชุมชน สนับสนุน
กิจกรรมเพื ่อฟ นฟูและพัฒนาชุมชนในดานตางๆ ที ่ตอบสนอง
ความตองการของชุมชนโดยเกิดจากกระบวนการมีส วนรวม 
ผานการรวมคิด รวมตัดสินใจ และรวมลงมือทำโดยที่ชุมชนบริหาร
จัดการเอง และ 2) กองทุนสงเสริมความรวมมือฟนฟูและพัฒนา
ประชาสังคม(Peace-building Partnership Fund: PPF) 
สนับสนุนทุนใหองคกรภาคประชาสังคมและเครือขาย ไดริเร่ิมแนวทางและ

ความรวมมือใหมๆ  ในการเสริมสรางความไวเน้ือเช่ือใจ เกิดการพัฒนาและ
เกิดสันติสุขข้ึนในพ้ืนท่ี

สำหรับทุนพัฒนาชุมชนน้ันดำเนินการโดยสถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา 
(Local Development Institute – LDI) ดวยการสนับสนุนจาก
ธนาคารโลก  ไดสนับสนุนงบประมาณมากกวา 2 ลานเหรียญสหรัฐไปยัง 
27 หมูบานใน 6 ตำบลและ 3 เทศบาลในจังหวัดยะลา ปตตาน ี และ
นราธิวาส (จังหวัดละ 3 พ้ืนท่ี) การอนุมัติเงินทุนสนับสนุนแบงเปนรอบ 
(สองหรือสามรอบตอหมูบาน ) เงินทุนต้ังแต 250,000 ถึง 300,000 บาท 
(ประมาณ 7,000-10,000 เหรียญสหรัฐ) สนับสนุนเงินทุนใหกับโครงการ
ยอยทั้งหมด 107 โครงการที่แตกตางกันไปซึ่งคนในชุมชนดำเนิน
การเองท้ังส้ิน เร่ิมต้ังแตการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล และระบุประเด็น
พัฒนาของชุมชน การจัดลำดับความสำคัญและเลือกประเด็นพัฒนา 
การเขียนและการนำเสนอโครงการ และการดำเนินการ และโดยตระหนัก
ถึงความเปราะบางของความสัมพันธท่ีเกิดจากความขัดแยงท่ียืดเย้ือ
เรื้อรัง การดำเนินโครงการนี้จึงไดรับการออกแบบอยางระมัดระวัง
ต้ังแตข้ันตอนแรกเพ่ือใหบรรลุผลในการสรางปฏิสัมพันธระหวางกลุม
ตางๆภายในชุมชน ทุนพัฒนาชุมชนภายใตโครงการช.ช.ต.เปนการ
นำรองมีวัตถุประสงคที่จะใหความชวยเหลือหมูบานที่ไดรับผลกระทบ
จากสถานการณความไมสงบ และดวยงบประมาณของเงินทุนท่ีมีอยู 
ผนวกกับความจำเปนที่จะตองทดลองใชกระบวนการใหมเพื่อการ
ปรับใชขยายผลในวงกวาง การเลือกพ้ืนท่ีท่ีจะใหความสนับสนุนจึงเปน
เร่ืองสำคัญ

สำหรับการคัดเลือกตำบลและชุมชนนำรองน้ัน เปนพ้ืนท่ีท่ีทำการวิจัย
ในระยะแรกซ่ึงมีเกณฑการคัดเลือกดังน้ี เปนพ้ืนท่ีสีแดงแตสามารถเขาไป
ทำการศึกษาวิจัยและทำงานในพื้นที่ได กระจายพื้นที่ทั้งสามจังหวัด 
ลักษณะของเมือง / ชนบท ลักษณะทางประชากร (ศาสนา / ชาติพันธุ) 
ลักษณะทางนิเวศ-ทรัพยากร ดังนั้นชุมชนในสามจังหวัดชายแดนใต
ท่ีคัดเลือกมา จึงเปนตัวแทนของการผสมผสานของเขตเมืองและชนบท
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ทุนสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
(Community Block Grants) ภายใตโครงการสนับสนุน
ชุมชนทองถ่ิน เพ่ือฟนฟูชายแดนภาคใตของประเทศไทย 
(ช.ช.ต.)  
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และประกอบดวยสัดสวนของเชื้อชาติตางๆทั้งมลายูมุสลิมและพุทธที่
อาศัยอยูในชุมชนเมืองและชนบท อาจกลาวไดวาเปนพ้ืนท่ีท่ีหนวยงาน
ราชการอื่นๆยังไมสามารถเขาถึงหรือทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
บนพื้นฐานของขอมูลที่มีประโยชนจำนวนมากที่รวบรวมในระยะวิจัย
เพื ่อเตรียมโครงการ ประกอบกับความสัมพันธที ่ ได เร ิ ่มสราง
กันมากอนและขอมูลที่มีคายิ่งที่ชุมชนเองแบงปนเปนปจจัยทำใหเรา
ตัดสินใจกลับไปทำงานในชุมชนเดียวกันกับท่ีไดรวมงานกันมาดวยกัน
ต้ังแตกิจกรรมนำรอง

(CDD: แนวทางการพัฒนาที่ชุมชนเปนหลักในการขับเคลื่อน) ชุมชน
ไดใช 6 ข้ันตอนของกระบวนการมีสวนรวม(กระบวนการ CDD) ในการ
ดำเนินกิจกรรมที่ไดรับทุนมา (ดูรูปที ่ 1) ผูประสานงานพื้นที่ที ่ LDI 
เปนผูวาจางไดพบกับเจาหนาท่ีทองถ่ินและชาวบาน เพ่ือแนะนำและอธิบาย
วัตถุประสงคของโครงการและการดำเนินงานอาสาสมัครชุมชนไดรับ
การคัดเลือกเพ่ือดำเนินการสำรวจขอมูลชุมชนแบบมีสวนรวม (ทรัพยากร 
การทำมาหากิน-เศรษฐกิจทองถิ่นโครงสรางพื้นฐานทางสังคม 
กลุ มองคกรและความสัมพันธทางสังคม)โดยเปนขอมูลสำคัญ
ที่ตอมาที่สมาชิกในชุมชนเองจะนำมาใชเพื ่อระบุประเด็นที่สำคัญ
ของชุมชน

การจัดลำดับความสำคัญของประเด็นและความตองการและ
การลงมติเอกฉันทเพื ่อคัดเลือกประเด็นที่จะพัฒนาเปนขอเสนอ
โครงการยอย ช ุมชนคัดเล ือกคณะทำงานชุมชน ( VIC ) 
ซ่ึงประกอบดวยสมาชิกในชุมชนท่ีไมใชผูนำทางการจำนวน10-15 คน 
เพื่อเปนตัวแทนในการจัดทำขอเสนอและใหที่ประชุมหมูบานรับรอง 
จากนั้นผูเชี่ยวชาญในพื้นที่และทีมผูบริหาร LDI จะรวมกันพิจารณา
ขอเสนอโครงการ เมื ่อไดรับการอนุมัติแลว VIC จะเปนผูดำเนิน
งานของกิจกรรมท้ังหมด และยังคงรับผิดชอบโครงการตอไปหลังจาก
เสร็จส้ินไปแลว
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รูปท่ี 1: วงจร CDD ระดับหมูบาน 

รูปท่ี 2: ผลลัพธสำคัญของ CACS
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ที่ซับซอนของชุมชนตัวเอง โดยการดำเนินงานผานทุนสนับสนุน
ชุมชนอยางตอเน่ือง แมวาโครงการจะสนับสนุนในการทำงานพัฒนา
เพียงแคในระดับหมูบาน การนำรองของโครงการช.ช.ต.ไดสงผลตอ
การวางรากฐานสำหรับความสัมพันธท่ีดีข้ึนในชุมชนละแวกขางเคียง
และระหวางชุมชนกับหนวยงานรัฐในทองถ่ิน ผานการเผยแพรขอมูล
ท่ีกวางขวาง และผานเวทีการแบงปนความรูประสบการณตางๆ

การจัดลำดับความสำคัญประเด็นพัฒนาของชุมชน หลักการ
สำคัญของ CDD ในการดำเนินโครงการคือการตอบสนองความ
ตองการของชุมชนอยางแทจริง  จากประสบการณที่ผานมาแสดง
ใหเห ็นวา เมื ่อมีคำอธิบายที ่ช ัดเจนของขั ้นตอนกระบวนการ 
มีการเขาถึงขอมูลและการสนับสนุนท่ีเหมาะสม จะทำใหสมาชิกในชุมชน
สามารถระบุและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นพัฒนาและความ
ตองการของชุมชนได 

ทุนพัฒนาชุมชนใชกระบวนการ CDD เพื ่อใหเกิดการมีสวนรวม
ในการทำแผนพัฒนาระดับหมูบานท่ีมาจากความตองการของประชาชน 
โดยมีขั ้นตอนคือ อาสาสมัครชุมชนจะเปนผู เก็บรวบรวมขอมูล 
และจัดเวทีนำเสนอขอมูลชุมชน โดยจะกระตุ นใหสมาชิกชุมชน
ชวยกันวิเคราะหขอมูล เพื่อระบุประเด็นปญหาและความตองการ
ของชุมชน จากนั้นก็จะมีการจัดลำดับความสำคัญของประเด็น 
โดยมีเกณฑในการพิจารณาและเปดใหมีการพูดคุยแลกเปล่ียนกันตาม
เกณฑ จากนั้นจะมีการศึกษาความเปนไปไดในการทำโครงการ เขียน
ขอเสนอโครงการโดยมีผูเช่ียวชาญทางเทคนิคในทองถ่ินใหคำปรึกษา 
แลวจะเขาสูการพิจาณาและอนุมัติโครงการ

ขอคนพบ : กระบวนการของโครงการนำไปสูการระบุและการเลือก
โครงการยอยท่ีกำหนดโดยความตองการของชุมชน
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I. การใหความชวยเหลือทองถิ่น 

ขอคนพบและการนำบทเรียนมาประยุกตใช

โครงการทุนสนับสนุนการพัฒนาชุมชนภายใตโครงการชชต. มีผลลัพธ
จากการดำเนินงานในสามเร่ืองหลักคือ การใหความชวยเหลือทองถ่ิน, 
ความสัมพันธที่ดีขึ้นภายในชุมชน และสรางเสริมความสัมพันธที่ดี
ในสังคมและรัฐ (ดูรูปท่ี 2)

ผลสรุปของการดำเนินงาน โดยรวมแลวนับวาผลการดำเนินงาน
โครงการในระดับหมูบานสงผลในทางบวก โดยโครงการสามารถให
ความชวยเหลือในหลายพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบอยางมากจากความ
ขัดแยง เปนชุมชนที่ขาดโอกาสจากการสนับสนุนโดยหนวยงานอื่นๆ  
ผลการดำเนินการจึงเกิดประโยชนแกคนจำนวนมากรวมถึงกลุมคนท่ี
โดยปกติแลวมักไมไดมีโอกาสเขามารวมดำเนินงาน เชน ผูหญิง เยาวชน 
และบุคคลอื่นที่ไมไดอยูในแวดวงของผูนำ การสนับสนุนทางการเงิน
ของโครงการ สามารถทำไดอยางมีประสิทธิภาพในการตอบสนอง
ความตองการท่ีแทจริงของชุมชน การใชการประชุม เพ่ือการมีสวนรวม
ในการเลือกโครงการยอยและเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจางที่เขมงวด 
ไดกอใหเกิดมาตรฐานความรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมของ
โครงการ กองทุนไดถูกนำมาใชกับกิจกรรมท่ีหลากหลาย ผลของการ
พัฒนาที่เปนไปอยางยั่งยืนจากโครงการนี้จึงไดรับความสนใจกวา
โครงการพัฒนาอ่ืน ๆ ท่ีเขามาในพ้ืนท่ี เพ่ือความสอดคลองกับเปาหมาย
ในการสรางโอกาสในการปฏิสัมพันธที่เพิ่มขึ้น โครงการไดเปดพื้นที่
ใหกับสมาชิกในชุมชนที่จะเขารวม ที ่เห็นชัดเจนประการหนึ ่งคือ 
ผูหญิงไดเขามามีบทบาทสำคัญในทุกดาน ตั้งแตการระบุประเด็น
พัฒนาของชุมชน การจัดลำดับความสำคัญ รวมถึงการดำเนินงาน
โครงการ โครงการยอยตางๆ ไดสงผลในการสรางความรวมมือ 
และสรางประโยชนใหกับชุมชนไมวาจะเปนการดำเนินงานในลักษณะ
ของกลุมท่ีอยูในชุมชน หรือกิจกรรมท่ีเปนของสวนรวมในชุมชนก็ตาม 
ผลลัพธในเชิงบวกที่มีตอความสัมพันธของผูคนในชุมชนมากที่สุด 
เกิดข้ึนจากการท่ีชุมชนถูกทาทายใหรวมกันแกไขปญหาของการพัฒนา
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การสนับสนุนทุนสวนใหญตรงกับความตองการที ่ไดจัดลำดับ
ความสำคัญไวในแผนพัฒนาหมูบานท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการมีสวนรวม 

กระบวนการ CDD ท่ีใชในการเลือกสนับสนุนทุนของโครงการ ช.ช.ต. 
มีความแตกตางอยางมีนัยยะสำคัญจากกระบวนการของโครงการ
อ่ืนๆของรัฐบาล  

ผูประสานงานพื้นที ่ (Facilitator) ที่ไดรับการฝกอบรมมีบทบาท
สำคัญในการทำใหเกิดคุณภาพของกระบวนการและขั้นตอนในการ
คัดเลือกโครงการยอย เพื่อความชัดเจนควรมีการประชาสัมพันธ
บอกกลาวความรับผิดชอบของผูประสานงานใหกับคนในชุมชน

การนำบทเรียนมาประยุกตใช : จากการตระหนักถึงบทบาท
สำคัญของผูประสานงานพื้นที่โดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตบริบทความ
ขัดแยง โครงการช.ช.ต.ระยะขยาย (ECACS) จึงไดเพ่ิมเติมการฝกอบรม 
พรอมกับการพัฒนาคูมือการฝกอบรมที่มีเนื้อหาของการทำงาน
ภายใตสถานการณความขัดแยง นอกจากนั้นเพื่อใหกระบวนการมี
สวนรวมดังกลาวถูกนำไปใชในการทำงานของหนวยงานอ่ืนๆในพ้ืนท่ี
อยางกวางขวางมากข้ึน จึงเสริมสรางศักยภาพของบัณฑิตแรงงาน 
(กระทรวงแรงงาน) และบัณฑิตอาสา(ศูนยอำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต: ศอ.บต. ) โดยใหมีการทำงานในพื ้นที ่ร วมกับ
ผูประสานงานพื้นที่ของโครงการช.ช.ต. ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่จะสราง
การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง

ความรับผิดชอบ โครงการพัฒนาตางๆ ของรัฐท่ีเขามามากมายและ
ดำเนินการอยางเรงรีบรวบรัด ทำใหชาวบานรูสึกวาประสิทธิภาพ
การดำเนินงานความโปรงใสและการเขาถึงประโยชนของคนที ่
หลากหลายยังไมเพียงพอ เปนสวนหนึ่งที่กอใหเกิดความคับของใจ 
และอาจสะสมเปนความขัดแยงท่ีมากข้ึน  การดำเนินงานของโครงการ
ช.ช.ต.มีปจจัยหลายประการที่สนับสนุนธรรมาภิบาล เชน โครงสราง
การมีสวนรวมในกระบวนการคัดเลือกโครงการ การกำหนด
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง การประสานงาน การกำกับดูแลโดย LDI 
และขนาดของทุนสนับสนุนที่พอเหมาะไดเพิ่มความโปรงใสและจำกัด
การเบ่ียงเบนทุนไปใชอยางไมเหมาะสม

ขอคนพบ : มาตรการตางๆ ชวยเพิ่มความเชื่อมั่นในการดำเนิน
งานโครงการ อยางไรก็ดีการดำเนินงานโครงการก็ยังมีสวนที่
ตองปรับปรุง

ดวยประสบการณของชุมชนจากโครงการอื่นๆ ที่ใหความสำคัญ
กับการเบิกจายมากกวาคุณภาพนั้นทำใหชุมชนมีความคาดหวังที่
จำกัดกับความรับผิดชอบของเงินทุนที ่สนับสนุนจากรัฐบาล 

จากการสำรวจผูที่เขารวมในโครงการ มากกวา 80% ระบุวา พอใจ
เปนอยางมาก หรือ มีความพึงพอใจในการเขาถึงขอมูลและความโปรงใส
ในการทำงานของคณะทำงานชุมชน (VIC)

นอกเหนือจากคณะทำงานชุมชนและสมาชิกท่ีเขามารวมดำเนินงานแลว 
ชุมชนก็สามารถเขาถึงขอมูลที่เกี่ยวของของโครงการในวงกวางได 
สิ่งนี้ยังเปนปจจัยสำคัญแสดงถึงความโปรงใส ความรับผิดชอบ 
ซ่ึงเปนความแตกตางท่ีเห็นไดชัดเม่ือเปรียบเทียบกับโครงการพัฒนาอ่ืนๆ

กลไกรับเรื่องรองเรียนยังไมถูกนำมาใชอยางเต็มที่เพื่อสรางความ
โปร ง ใสและความร ับผ ิดชอบของการดำเน ินงานโครงการ 
(ชองทางท่ีสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี )

การรักษาสมดุลระหวางบทบาทของแกนนำชุมชน (จากการดำเนินงาน
โครงการ) กับบทบาทผูนำชุมชนทองถ่ินยังคงเปนความทาทาย

การนำบทเรียนมาประยุกตใช : บนฐานคิดท่ีวา การขาดความตระหนัก
และความเขาใจ อาจนำไปสูปญหาและความขัดแยง โครงการช.ช.ต.ระยะ
ขยาย (ECACS) จึงเนนการสื่อสารขอมูลอยางตอเนื่องในทุกระดับ 
และเพิ ่มกิจกรรมทางสังคม รวมถึงการใหช ุมชนแสดงขอมูล 
ข าวสารที ่ เก ี ่ยวข องกับการดำเน ินงานโครงการไว  ในบอร ด 
หรือปายท่ีถาวร ตามพ้ืนท่ีสาธารณะของชุมชนอยางท่ัวถึง

การใชเงินทุน หลักสำคัญของแนวทาง CDD คือการใหทางเลือกแก
ผูไดรับผลประโยชนจากโครงการ ข้ันตอนของทุนพัฒนาชุมชนใหความ
ยืดหยุนเปนอยางมาก ประเภทของกิจกรรมที่จะไดรับการสนับสนุน
เงินทุนนั้น โครงการเปดกวางใหชุมชนไดเลือกที่จะดำเนินกิจกรรม
ประเภทตางๆโดยข้ึนอยูกับการวิเคราะหขอมูลและการตัดสินใจรวมกัน
ของคนในชุมชน อาจมีท้ังกิจกรรมของกลุม หรือกิจกรรมสาธารณะ 
เพียงมีเง่ือนไขวาตองเปนกิจกรรมท่ีไมอยูในบัญชีตองหามของธนาคาร
โลก และถาเปนกิจกรรมของกลุมตองมีการปนผลหรือคืนประโยชน
ใหกับชุมชนในรูปแบบตางๆ  

ขอคนพบ : ทุนพัฒนาชุมชนไดใหการสนับสนุนเงินทุนท้ังหมด 107 
กิจกรรมใน 27 ชุมชนท่ีเขารวมโครงการ มีผูรับประโยชน 16,667 คน 
คิดเปน 61% ของประชากรท้ังหมดในพ้ืนท่ีเปาหมาย 
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การมีสวนรวมและศักยภาพ การกำกับดูแลแบบมีสวนรวมและ
เสริมสรางขีดความสามารถในทองถิ่นคือแนวทางพื้นฐานที่สำคัญ
ของโครงการ การมีสวนรวมในการประชุมและกระบวนการข้ันตอนตางๆ
ถือเปนเคร่ืองมือสำคัญ ท่ีชวยกระชับความสัมพันธในหมูสมาชิกของ
หมูบานที่เขารวมโครงการ สมาชิกชุมชนเปนผูตัดสินใจกันเองวาใคร
จะเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของโครงการ  กระบวนการตัดสินใจโดยมี
สวนรวมอยางทั่วถึงเปนปจจัยสำคัญตอความสำเร็จ การไมเขามา
มีสวนรวมในการตัดสินใจ จะมีผลใหเสียงของผูดอยโอกาสในสังคม
ถูกละเลย ดังนั ้นการประสานงานที ่ เข มแข็งจึงเปนสิ ่งจำเปน
ที่ชวยสรางใหเกิดการมีสวนรวมในวงกวางและยังเปนเสมือนตัวแทน
ท่ีปองกนัการแทรกแซงจากกลุมอทิธพิล  โครงการมีการจัดการฝก
อบรม การเย่ียมพ้ืนท่ี กิจกรรมท่ีแบงปนความรูรวมถึงการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพื ่อเสริมสราง ความสามารถตางๆ ซึ่งมีสวนชวยได
มากในการทำให ผูเขารวมโครงการปฏิบัติหนาที่ในความรับผิดชอบ
ของตนไดอยางเต็มท่ี

ขอคนพบ :  การสนับสนุนทุนพัฒนาชุมชนดวยแนวทาง CDD สรางให
เกิดความรวมมืออยางมากมายของคนหมูมากในชุมชนท่ีเขารวมใน
กระบวนการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูหญิงที่ไดเพิ่มขีดความสามารถ
ในการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง

โครงการไดระดมอาสาสมัครชุมชนและคณะทำงานชุมชนท้ังหมด 2,262 คน 

จำนวนของผูเขารวมโครงการช.ช.ต. มีจำนวนมากกวาผูท่ีเขารวมใน
โครงการกิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ

ผูหญิงมีบทบาทแข็งขันในทุกๆดานของโครงการตั้งแตการเลือก
โครงการยอยและการดำเนินการ

การมีสวนรวมของผูชายในระดับชุมชนจะถูกจำกัด เพราะกลัวท่ีจะถูก
หนวยงานความม่ันคงเพงเล็ง ดวยสถานการณเชนน้ีจึงมีผลตอการ
หารายได การมีสวนรวมในชุมชน และรวมถึงการมีปฏิสัมพันธทางสังคม 
อันเปนผลใหผูหญิงตองแบกภาระที่มากขึ้นทั้งการทำงานหาเลี้ยง
ครอบครัวและมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน

แนวทางการดำเนินงานแบบมีสวนรวมในพื้นที่เขตเมืองเผชิญความ
ทาทายมากกวาในเขตชนบท เพราะคนเมืองมีเวลาวางนอยและไมคอย
มีประสบการณในการทำงานรวมกัน

คุณภาพของการมีสวนรวมจะขึ้นอยูกับความสามารถของผูประสาน
งานพื้นที่เปนสำคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งหากตองทำงานกับกลุมที่
ดอยโอกาส (เชนเดียวกับประสบการณโครงการ CDD ในประเทศอ่ืนๆ )

อิทธิพลของการเมืองทองถ่ินและสถานการณความขัดแยงในบางชุม
ชนสงผลกระทบตอการมีสวนรวม
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II. การเสริมสรางความสัมพันธภายในชุมชน

หลายชุมชนไดเลือกกิจกรรมเพื่อสรางรายได มากกวากิจกรรม
สาธารณะ(เชน โครงสรางพ้ืนฐาน) ส่ิงน้ีสะทอนใหเห็นถึงความประสงค
ท่ีตองการไดรับการตอบสนองในประเด็นท่ีจำเปนเรงดวน  

โครงการยอยจำนวน 51% ซึ่งคิดเปนสัดสวนเงินทุนประมาณ 37%  
จัดสรรใหแกกิจกรรมเพื ่อสรางรายไดใหแกเยาวชนและผู หญิง 
รวมถึงกิจกรรมทางการเกษตร

โครงการยอยท่ีเปนกิจกรรมสรางรายได แมจะยังสามารถสรางรายได
ไดนอย แตนับวาเปนสวนสำคัญที่ชวยเสริมรายไดของคนในชุมชน
(รวมถึงการทำกิจกรรมเสริมรายไดนอกฤดูการผลิต)

รานคาชุมชน และกลุมออมทรัพย ไดรับงบประมาณ 19% ของงบ
ท่ีสนับสนุนโครงการยอยท้ังหมด

22% ของงบโครงการยอย ไดนำไปใชในโครงสรางพ้ืนฐาน

ความย่ังยืนของกิจกรรมท่ีสรางรายไดตองมีการติดตามอยางใกลชิด 
และไดรับการสนับสนุนทางเทคนิคจาก LDI และผูเชี่ยวชาญในพื้นที่
อยางตอเนื่อง สำหรับการบำรุงรักษาและการใชประโยชนโครงการ
ที่เปนโครงสรางพื้นฐานนั้นจำเปนตองเชื่อมการสนับสนุนและสงตอ
ใหกับหนวยงานในทองถ่ิน

การนำงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนมาทำกิจกรรมที่เปนของ
สวนรวมและใชพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ไดรับประโยชนทั่วกันทั้ง
ชุมชนเปนส่ิงท่ีคนในชุมชนมีความพึงพอใจสูงสุด  

การนำบทเรียนมาประยุกตใช : โครงการช.ช.ต.ระยะขยาย (ECACS) 
ยังคงใชวิธีการเปดกวางสำหรับประเภทของโครงการที่จะสนับสนุน 
และมีการทบทวนเกณฑการสนับสนุนโครงการยอยท่ีเปนลักษณะกลุม
อาชีพท่ีสรางรายได โดยประเมินความเปนไปได ความย่ังยืนและความ
สอดคลองกับวัตถุประสงคโครงการที่เนนมุมมองความเปนไปไดที่
จะสามารถตอยอดขยายการสนับสนุน
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โครงการยังไดมีการจัดการฝกอบรมและสรางการเรียนรู ใหแก
แกนนำชุมชน 5,000 คน

กระบวนการการมีสวนรวมในโครงการ (เชน การเก็บรวบรวมขอมูล
และการวิเคราะหชุมชน การจัดทำขอเสนอโครงการ การจัดซ้ือจัดจาง 
และการบริหารโครงการ) รวมทั้งการฝกอบรม การเยี่ยมพื้นที ่ และ
ทัศนศึกษา ไดเพ่ิมขีดความสามารถของสมาชิกชุมชนในการวางแผน
และดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพขึ้น

จากรายงานการสำรวจพบวา คณะทำงานชุมชนเกือบท้ังหมด (98%) 
ระบุวามีขีดความสามารถในการทำงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเปนผลจากการ
ทำงานเปนทีม และการใชขอมูลในการวิเคราะหตัดสินใจในการทำ
โครงการพัฒนาของหมูบานและการวางแผน อยางไรก็ตามการเขียน
ขอเสนอโครงการยังคงเปนสิ่งทาทายดวยระดับการศึกษาที่ไมสูงนัก

การนำบทเรียนมาประยุกตใช : นอกเหนือจากการสนับสนุนทุน
อยางตอเน่ืองเพ่ือเพ่ิมความสามารถของผูประสานงานพ้ืนท่ีและคนใน
ชุมชนแลว โครงการช.ช.ต.ระยะขยาย(ECACS)ยังใหการอบรมเพ่ิมขีด
ความสามารถกับกลุมผูยากจนและดอยโอกาสเพื่อที่จะแนใจวาบุคคล
เหลาน้ีสามารถเขามามีสวนรวมในการวางแผน จัดลำดับความสำคัญ 
และกระบวนการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

การเสริมสรางปฎิสัมพันธ  โครงการในข้ันแรกน้ันจะเนนการปฏิสัมพันธ
ระหวางกลุมภายในชุมชนโดยผานกระบวนการมีสวนรวม และเพื่อ
ความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการเพิ ่มทุนทางสังคม 
หลักเกณฑของโครงการยอยจะเนนความทั่วถึงของทุกกลุมคนและ
กระจายผลประโยชนอยางเทาเทียม

ขอคนพบ :  ผลของโครงการยอยในการเสริมสรางการทำงานรวมกัน
ทางสังคมมีหลายทิศทาง

ประเภทโครงการยอยท่ีแตกตางกันไดสรางความรวมมือและใหประโยชน
แตละชุมชนอยางแตกตางกันไป

การสนับสนุนเงินทุนในการกอสรางส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีมีประโยชน
ตอสมาชิกทุกคนในชุมชน ดึงดูดการมีสวนรวมของชุมชนในวงกวาง 
ซึ ่งชุมชนไดระบุความพึงพอใจสูงสุดจากผลประโยชนในเรื ่องนี ้
กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและสรางรายไดจะมีผู คนเขารวมและไดรับ
ประโยชนในจำนวนนอยกวา

โครงการยอยประเภทที่สรางรายไดนั้น ควรสงเสริมใหมีการกระจาย
ผลประโยชน ใหกับผูคนจำนวนมากข้ึน และตองพิจารณาเร่ืองความเส่ียง
ตอความย่ังยืนของกลุมดวย

โครงการยอยที่ใหการสนับสนุนเงินทุนแกรานคาชุมชนและกลุม
ออมทรัพยมีศักยภาพในการใหประโยชนกับสมาชิกทุกคนในชุมชน 
แตในระยะแรกกลุมจะตองแสดงใหวาสามารถบริหารจัดการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ชุมชนมีการสมทบใหกับโครงการคิดเปน 26% ของคาใชจายท้ังหมด 
ซึ่งเกินกวาจำนวนที่กำหนดไวคือ 10% ถือไดวาเปนสัญญานบวก
ของความรูสึกมีสวนรวมในการเปนเจาของโครงการ

86% ของผู ตอบแบบสอบถามระบุว า โครงการไดสรางการมี
ปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางคนในชุมชน
 
การนำบทเรียนมาประยุกตใช : โครงการช.ช.ต. ระยะขยาย( ECACS) 
จะขยายความชวยเหลือทุนพัฒนาชุมชนจาก 27 หมูบานเปน 43 
หมูบานใน 6 ตำบล ตลอดจนใหเงินสนับสนุนโดยตรงในระดับตำบล 
เพื ่อยกระดับความเขมแข็งใหก ับชุมชนเดิมและตำบล รวมถึง
ผนวกประโยชนจากการพัฒนาเขาดวยกัน

ความไววางใจ  กระบวนการ CDD ต้ังอยูบนสมมติฐานของการนำผูคน
มารวมมือกันทำงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคสวนรวม ซ่ึงจะไมเพียงแต
ชวยเพ่ิมความสามารถใหกับแกนนำ ยังเปนการสรางความไววางใจและ
ความเช่ือม่ันท่ีจะชวยสรางรากฐานของสันติภาพ
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ขอคนพบ : ผลสำรวจเร่ืองความไววางใจของคนในชุมชนแสดงใหเห็น
ถึงความไววางใจของคนในชุมชนท่ีรวมโครงการช.ช.ต.อยูในระดับสูง 
89% ของผูตอบแบบสอบถาม ระบุวา สามารถไววางใจสมาชิก
ในชุมชนดวยกัน  และหลังจากดำเนินงานโครงการช.ช.ต.มาอยางนอย 
2-3 รอบ ม ี54% ที่ระบุวาระดับของความไววางใจของคนในชุมชน
เพิ ่มขึ ้น แสดงใหเห็นความเชื ่อมั ่นของชาวบานที ่เพิ ่มขึ ้นเรื ่อยๆ 
เม่ือไดรวมกันทำงาน และแกไขปญหาท่ีซับซอนของชุมชน อยางไรก็ตาม
การกาวขามความแบงแยกภายในหมูบานเปนเรื่องที่ตองใชความ
พยายามมากข้ึนและตองใชระยะเวลายาวนานพอสมควร

การนำบทเรียนมาประยุกตใช : โครงการช.ช.ต. ระยะขยาย ( ECACS) 
เนนการสรางความเชื่อมั่น ดังนั้นการสรางและเพิ่มความแข็งแกรง
ใหกับการทำงานเปนหุนสวนรวมกับหนวยงานทองถ่ิน เจาหนาท่ีภาครัฐ
และบางหนวยงานของสหประชาชาติจึงมีความสำคัญตอการรบรรลุ
วัตถุประสงคขอน้ีของโครงการ สำหรับตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ
จะรวมถึงการเพ่ิมระดับความไววางใจ ความพึงพอใจ และความเช่ือม่ัน
ภายในชุมชน (และระหวางสมาชิกในชุมชนกับรัฐ) ซ่ึงจำเปนตองไดรับ
การใสใจและประเมินผลอยางตอเน่ือง

8

โครงการช.ช.ต. (CACS) น้ันมีเปาหมายคือการเพ่ิมปฎิสัมพันธท่ีดีท้ัง
ภายในชุมชน ระหวางชุมชน และระหวางชุมชนกับกลไกภาครัฐ 
เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว การออกแบบโครงการ
แตเดิมจึงจะมีการสนับสนุนทุนในระดับหมูบานและในปท่ี 3 จะเพ่ิมการ
สนับสนุนทุนในระดับตำบล 1 รอบ จากการประเมินผลในระยะกลางพบวา 
การดำเนินงานยังไมพรอมท่ีจะสนับสนุนทุนในระดับตำบลได อยางไรก็ดี 
ความเขาใจถึงความสำคัญของความจำเปนที ่จะตองพัฒนา
ความสัมพันธท่ีแนนแฟนท่ีมีอยูในระดับแนวราบใหข้ึนสูแนวด่ิง ซ่ึงก็คือ
การท่ีชุมชนสามารถทำงานรวมกับองคกรภาครัฐอยางมีเอกภาพน้ัน
ก็ถือเปนแนวโนมท่ีดี

ขอคนพบ :  แมโดยทั่วไปความสนใจของการรวมมือกับภาครัฐของ
ชุมชนอาจจะนอยลง แตการรวมมือกับภาครัฐในโครงการก็เปน
ไปอยางเขมแข็งและโครงการช.ช.ต.ไดเริ่มเสริมสรางและวางรากฐาน
กระชับความสัมพันธภายในหมูบาน ระหวางหมูบานและกลไกรัฐ
ในทองถ่ิน

III.ความสัมพันธที่ดีขึ้นระหวางรัฐและสังคม 
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การนำบทเรียนมาประยุกตใช : โครงการช.ช.ต. ระยะขยาย ( ECACS) 
มุงม่ันท่ีจะพัฒนาความเช่ือม่ันระหวางชุมชนและหนวยงานในระดับตำบล 
ใน 6 ตำบลท่ีเขารวมโครงการปจจุบันไดสนับสนุนทุนในระดับตำบลโดย
สนับสนุนเงินทุนเปนสามรอบใหกับ 6 ตำบลที่เขารวมโครงการ 
เปนจำนวนเงินโดยเฉล่ีย 20,000 เหรียญสหรัฐ เพ่ือการดำเนินกิจกรรม
รวมกันระหวางหมู บ าน พรอมกับสงเสริมการมีสวนรวมของ
หนวยงานทองถ่ินกับชุมชน 

ท้ังน้ีเปนความพยายามท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถของหนวยงานทองถ่ิน
ท ี ่จะดำเน ินก ิจกรรมการพัฒนาทองถ ิ ่นแบบมีส วนร วมโดย
การสรางพันธมิตร มีการทำบันทึกความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวของทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถิ่นไดแกกระทรวง
การคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย(กรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ ่นและกรมการพัฒนาชุมชน) สำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ศูนยอำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และสถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา( LDI) 
โดยองคกรพันธมิตรจะเขารวมในการฝกอบรม การติดตามเย่ียมพ้ืนท่ี 
การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูตางๆ  ผูวาราชการจังหวัดใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใตทุกจังหวัดไดตกลงที่จะเปนประธานคณะ
ทำงานสนับสนุนวิชาการระดับจังหวัดและกำลังมีการศึกษาความ
เปนไปไดวาจะมีความรวมมือกับหนวยงานขององคกรสหประชาชาต ิ
โดยเริ่มที่ยูนิเซฟ ในการอบรมพัฒนาศักยภาพใหกับชุมชน ทองถิ่น
และหนวยงานในพื้นที ่ที ่ตกลงกัน ในดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
และความเสมอภาคระหวางเพศ 

หนวยงานรัฐในบางทองถิ่นมีสวนในการสนับสนุนทรัพยากรใหกับ
กิจกรรมของโครงการยอยในบางโครงการ (เชน การสนับสนุนงบ
ประมาณ การสนับสนุนบุคลากรของหนวยงาน การอนุญาตใหใช ท่ีดิน
หรือพ้ืนท่ี) ถึงแมจะยังมีไมมากนักก็ตาม

มีหลายตัวอยางท่ีหนวยงานรัฐไดเร่ิมมีการจำลองแนวทางการมีสวน
รวมไปใชในโครงการพัฒนาของตน และหนวยงานภาครัฐไดแสดง
ความมุงม่ันท่ีจะนำแนวทาง CDD ในบางสวนไปใชในโครงการของตน

ผลการสำรวจไดแสดงนัยสำคัญของความเขาใจและการตระหนักถึง
การใชแนวทางการมีสวนรวมของเจาหนาท่ีระดับตำบลซ่ึงเปนเคร่ืองช้ีวัด
ถึงแนวโนมของการนำแนวทางไปปฏิบัติตอ อยางไรก็ตาม ขอจำกัดของ
งบประมาณและเวลามักเปนอุปสรรคตอการทำงานแบบมีสวนรวม
ของหนวยงานภาครัฐ

ยังคงปรากฏวาเจาหนาท่ีรัฐบางรายและผูนำทองถ่ินแบบด้ังเดิมตอตาน
ความคิดในแนวทางที่เชื่อมั่นและเปดโอกาสใหชาวบานดำเนินกระบวน
การและบริหารจัดการโครงการของชุมชนเองได 

ดังนั้นการสรางความตระหนักรูเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอ
ท่ีจะปรับทัศนคติท่ีฝงรากเชนน้ี 
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บทสรุป

การสนับสนุนเงินทุนในโครงการช.ช.ต.แสดงใหเห็นถึงคุณคาของการ
พัฒนาชุมชนจากการมีสวนรวมในทุกภาคสวน และไดนำเสนอรูปแบบ
ทางเลือกของการพัฒนาชุมชนที่มีความแตกตางจากโครงการอื่น
ของรัฐบาล การดำเนินโครงการพิสูจนใหเห็นจริงถึงความเปนไปได
ของการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการระบุประเด็นพัฒนา จัดลำดับ
ความสำคัญ พัฒนาขอเสนอโครงการและดำเนินงานรวมกันเพ่ือแกไข
ปญหาที่สามารถตอบสนองความตองการที่แทจริงของประชาชนใน
พ้ืนท่ีเปราะบางทามกลางสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ใตของประเทศไทย โครงการชชต. ระยะขยาย (ECACS)ไดเพิ่มการ
สนับสนุนทุนใหกับทุกหมู บานในตำบล และสนับสนุนทุนในระดับ
ตำบลท่ีเขารวมโครงการ ขณะเดียวกันก็ปรับข้ันตอนการทำงานตางๆ 
ใหดีขึ้น พรอมทั้งจัดการสนับสนุนใหเพียงพอในบริบทของการเปน
ประเทศที่มีรายไดปานกลางซึ่งมีทรัพยากรอยูมาก โครงการนี้มี
จุดมุงหมายที่ตองการนำเสนอแนวทางการการลงทุนของรัฐบาล
ในระดับทองถิ่น โดยมุงหวังใหเกิดประสิทธิภาพและความชอบธรรม
ในสายตาของประชาชนทามกลางสถานการณความไมสงบที่กำลัง
อยูในระยะเปล่ียนผานไปสูความสงบสุข
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