
 

 

 

 
 

ข้อเสนอแนวคดิ/วธีิการเพ่ือพฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ 
แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อมของเครือข่ายอาสาสมคัรพทิกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวดัสุราษฎร์ธานี 

 
 
 

นางสาวเอมกิา  แช่มศรีรัตน์ 
นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
ต าแหน่งเลขที ่2003  ส่วนยุทธศาสตร์ 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 
 

เสนอขอประเมนิเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ต าแหน่งเลขที ่2003  ส่วนยุทธศาสตร์ 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ปีงบประมาณ 2561 



 

 
ข้อเสนอแนวคดิ/วธีิการเพ่ือพฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 
 

เร่ือง  แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนการบริหารจดัการ   
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น (ทสม.) จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 
หลกัการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560  มาตรา 43 ไดบ้ญัญติัไวว้า่ 
บุคคลและชุมชนยอ่มมีสิทธิ  กล่าวสรุปคือ ใหป้ระชาชนในการปกครองประเทศ 
สามารถมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอนัดีงามทั้งของทอ้งถ่ินและของชาติ การจดัการ 
บ ารุงรักษา และใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยา่งสมดุลและยัง่ยนืตามวธีิการท่ีกฎหมายบญัญติั การเสนอแนะต่อ
หน่วยงานของรัฐใหมี้การด าเนินการท่ีเป็นประโยชนแ์ละไม่ส่งผลกระทบต่อความ
เป็นอยูข่องประชาชนและชุมชน รวมถึงการจดัใหมี้ระบบสวสัดิการของชุมชน 
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560, หนา้ 12)  
 ภายใตก้ระแสการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของประเทศท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนั ประสานเขา้กบัการพฒันาดา้นวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีการคมนาคม และการส่ือสาร ไดส่้งผลใหเ้กิดการต่ืนตวัอยา่งกวา้งขวาง                    
ในหมู่ประชาชนพร้อมๆ กบักระแสการเรียกร้อง ทั้งจากภาคธุรกิจเอกชน นกัวชิาการ 
องคก์รพฒันาเอกชน ส่ือมวลชนและประชาชนใหร้ะบบราชการมีการปรับตวัให้
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป กระแสการเรียกร้อง                     
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ท่ีส าคญัประการหน่ึง ไดแ้ก่ การเรียกร้องของประชาชนกลุ่มต่างๆ ท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วม
ในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ในกรณีท่ีมีผลกระทบต่อพวกเขาทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงเรียกกนัวา่ “การมีส่วน
ร่วมของประชาชน” (Public Participation) (รายงานวจิยั เร่ือง การบริหารการมีส่วนร่วม
ของประชาชน : กรณีศึกษาโครงการท่ีมีผลกระทบต่อประชาชน, 2539, หนา้ 10) 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดอ้อกระเบียบกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม วา่ดว้ยอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น พ.ศ.2558  เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ\และส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลและยัง่ยนืและสร้างสรรค์
ส่ิงท่ีเป็นประโยชนใ์นดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มในชุมชนทอ้งถ่ินตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ (ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม                  
วา่ดว้ยอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น พ.ศ.2558, หนา้ 1)  
ซ่ึงจงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีสมาชิกเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น (ทสม.) จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  รวมจ านวนทั้งส้ิน 582 คน  กระจายอยู่
ในพื้นท่ีอ  าเภอทั้งส้ิน 15 อ าเภอ จาก 19 อ าเภอของจงัหวดั โดยเครือข่ายดงักล่าวนบัเป็น
ยา่งกา้วท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนการดูแล ฟ้ืนฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัพื้นท่ี เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ส่งต่อความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื ใหก้บัคนรุ่นหลงั               
สืบต่อไป  
 จากความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนปัจจุบนั รวมทั้งการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมท่ีเพิ่มข้ึนผสมผสานกบัประชากรโลกท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งทวคูีณ                 
ท าใหมี้การน าทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมาใชอ้ยา่งไม่มีขีดจ ากดั การใชไ้ม่มี
การค านึงถึงการหมดไป การเส่ือมสภาพและร่อยหรอ หรือการเกิดมลพิษท่ีส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามยั สุขภาพจิต ตลอดจนไม่ไดค้  านึงถึงคุณค่าและความสัมพนัธ์ของ
ส่ิงแวดลอ้มแต่ละชนิดท่ีมีต่อกนั ท าใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มข้ึน เม่ือเกิดปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มคร้ังส าคญัท่ีส่งผลกระทบในวงกวา้ง ต่างโทษวา่เป็นเพราะมีการจดัการท่ีไม่ดี
ไม่เหมาะสม  ดงันั้น เม่ือการพฒันาเกิดข้ึนกย็อ่มมาควบคู่กบัความเส่ือมโทรมเสมอ                   
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จากปัญหาดงักล่าวจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการควบคุม ดูแล จดัการเพื่อ
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  
 การมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่ายดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
นบัเป็นหวัใจส าคญัของการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหมี้ความยัง่ยนื 
โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งภายนอก ไดมี้ส่วนร่วมในการ
วางแผนการด าเนินกิจกรรม การเสนอความคิดเห็นต่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม การร่วมคิด ร่วมวางแผนจะก่อใหเ้กิดความคิดริเร่ิมและพลงัในการ
ท างานร่วมกนั เป็นเครือข่ายการด าเนินงานดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม                     
ท่ีเขม้แขง็ และมีการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ครอบคลุมพื้นท่ีอยา่งเป็นรูปธรรม โดย
หน่วยงานสามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่ายดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มได ้เช่น การเสริมสร้างความรู้ดา้นการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ                       
การส่งเสริมชุมชนร่วมป้องกนัและเฝ้าระวงัปัญหามลพิษ การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารการ
ด าเนินงานของเครือข่ายผา่นช่องทางต่างๆ เช่น เวบ็ไซต ์เวทีประชาคม ช่องทางจดัรับฟัง
ความคิดเห็น การจดัประชุม เป็นตน้  เพื่อลดปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีจะเกิดตามมาภายหลงั และหากภาคีและเครือข่ายมีองคค์วามรู้ท่ีเขา้ใจถึง
รายละเอียดท่ีจะเสริมสร้างการมีส่วนร่วมมากข้ึน กจ็ะเป็นรูปแบบท่ีดีส าหรับการแกไ้ข
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในแต่ละพื้นท่ี เม่ือรูปแบบการ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนประสบผลส าเร็จ กจ็ะกลายเป็นตวัแบบท่ีดี
ส าหรับการจดัการแกไ้ขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในภาพรวมของ
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และสามารถกลายเป็นรูปแบบการบริหารจดัการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีดีและยัง่ยนืต่อไป 
 
บทวเิคราะห์/แนวความคดิ/ข้อเสนอ 
 บทวเิคราะห์ 
 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทยท่ีผา่นมา ไดมี้การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมไปมาก ส่งผลใหเ้กิดความเส่ือม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งกวา้งขวาง และยงัส่งผลกระทบต่อ
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คุณภาพและวถีิการด ารงชีวติของประชาชนเป็นวงกวา้งและรุนแรงข้ึนตามล าดบั                      
โดยสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน ไดแ้ก่ ปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในดา้นปริมาณท่ีลดนอ้ยลงจนใกลเ้ขา้สู่ภาวการณ์ขาดแคลน และดา้น
คุณภาพ เช่น ดินเส่ือมสภาพ แม่น ้าเน่าเสีย เป็นตน้  สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มข้ึน
ของจ านวนประชากร รวมถึงประชากรแฝงท่ีลกัลอบเขา้มาเป็นแรงงานในประเทศ ท าให้
การใชท้รัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงข้ึนจนเกิดสภาพเส่ือมโทรมและลดลงอยา่งรวดเร็ว 
และการพฒันาท่ีผา่นมาไดใ้ชท้รัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ ท่ีดิน ป่าไม ้แหล่งน ้า 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังทะเล ทรัพยากรธรณี และอ่ืนๆ ในอตัราท่ีสูงข้ึนและไม่มี
ประสิทธิภาพจนมีผลท าใหท้รัพยากรธรรมชาติเกิดการร่อยหรอและเส่ือมโทรมลงอยา่ง
รวดเร็ว รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวติของประชาชนในพื้นท่ี ท่ีตอ้งพึ่งพา
ทรัพยากรเป็นหลกัในการยงัชีพ 
 ภายใตแ้ผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ไดมี้การก าหนดกรอบทิศ
ทางการพฒันาประเทศระยะยาว เพื่อใหบ้รรลุวสิัยทศัน ์“ประเทศมีความมัน่คง มัง่คัง่ 
ย ัง่ยนื เป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”                                
ซ่ึงประกอบดว้ย 6 ยทุธศาสตร์ส าคญั โดยดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม                    
ไดป้รากฏอยูใ่นยทุธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีแนวทางเพื่อเร่งอนุรักษฟ้ื์นฟูและสร้างความมัน่คงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมัน่คงดา้นน ้า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกนั
ผลกระทบและปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัธรรมชาติ และพฒันา
มุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 ท่ีมีการน าหลกัการของการวางแผนท่ีนอ้มน าและประยกุตใ์ชห้ลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยดึคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาอยา่งมีส่วนร่วม การพฒันา
ท่ียดึหลกัสมดุล ย ัง่ยนื และน าไปสู่วสิัยทศันร์ะยะยาว “มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื” ของประเทศ 
โดยมียทุธศาสตร์ในการพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ภายใต้
ยทุธศาสตร์ท่ี 4  การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  ซ่ึงมี
เป้าหมายเพื่อสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดบัคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสนบัสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวติของ



 
 

5 
 

ประชาชน เร่งแกไ้ขปัญหาวกิฤติส่ิงแวดลอ้มเพื่อลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตและการ
บริโภค พฒันาระบบบริหารจดัการท่ีโปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภค
ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นวงกวา้งมากข้ึน ตอ้งเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจดัการเพื่อลดความเส่ียงดา้นภยัพิบติัทางธรรมชาติ 
 จงัหวดัสุราษฎร์ธานี นบัว่าเป็นจงัหวดัหน่ึงทางภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทยตะวนัออกท่ีมี
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ ทั้งดา้น
ทรัพยากรป่าไม ้ดิน น ้า และแร่ธาตุ ซ่ึงเอ้ือต่อการด ารงชีวติและการอยูอ่าศยัของมนุษย ์
และดว้ยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในพื้นท่ีของจงัหวดั ท่ีมีทั้งแม่น ้า ภูเขา ป่า และ
ทรัพยากรทางชายฝ่ังทะเล ส่งผลใหเ้กิดการใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติอยา่ง
มากมายของมนุษย ์ทั้งในเร่ืองของการด ารงชีวติ การประกอบอาชีพ รวมถึงการท่องเท่ียว 
ซ่ึงเป็นการน าพาการพฒันาทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ปัจจุบนัสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีสภาพเส่ือมโทรมลงอยา่งเห็นไดช้ดั ทั้งในเร่ือง
ของทรัพยากรป่าไมท่ี้มีการถูกบุกรุกพื้นท่ีจากประชาชนและนายทุนเพื่อยดึถือและ
ครอบครองโดยไม่ไดรั้บอนุญาต การลกัลอบตดัไมท้ าลายป่า การคา้สัตวป่์าโดยผดิ
กฎหมาย รวมถึงปัญหาขยะและน ้าเสียซ่ึงเป็นประเด็นหลกัท่ีก าลงัเป็นปัญหาส าคญัท่ีตอ้ง
ไดรั้บการด าเนินการ และแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน  อยา่งไรกต็าม แมว้า่สถานการณ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจะมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ทั้งการเปล่ียนแปลงตาม
ธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงจากการกระท าของมนุษย ์เพื่อใหเ้ป็นฐานความรู้ในการ
สร้างความตระหนกัและช่วยกนัอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จึงควรมี
การด าเนินการแกไ้ขปัญหาอยา่งต่อเน่ือง โดยเนน้อาศยัการมี                    ส่วนร่วมเพื่อ
สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มใหย้ ัง่ยนืต่อไป 
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 แนวคดิการมส่ีวนร่วมของประชาชน 
 การมีส่วนร่วมมีความส าคญัในการด าเนินกิจกรรมทางสังคม เพราะเป็น
กระบวนการท่ีท าใหป้ระชาชนในชุมชนร่วมมือร่วมใจเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และเป็น
ส่ิงส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการจดัการท่ีดี และน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคท่ี์สมาชิกในชุมชน
ตั้งไว ้สร้างความพึงพอใจและลดความขดัแยง้ของประชาชนท่ีอาจเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา 
อีกทั้งการมีส่วนร่วมจะน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืต่อไปดว้ย 
 แนวคดิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง การด าเนินการต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อใหท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
สามารถเอ้ืออ านวยใหม้วลมนุษยมี์ใชต้ลอดไปโดยไม่ขาดแคลนหรือมีปัญหาใดๆ                
(เกษม จนัทร์แกว้, 2536) 
 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีแนวความคิดหลกัในการ
ด าเนินงาน ดงัน้ี  
  1. มุ่งหวงัใหท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีประกอบกนัอยูใ่น
ระบบธรรมชาติ มีศกัยภาพ ท่ีสามารถใหผ้ลิตผลไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ถาวร และมัน่คง คือ 
มุ่งหวงัใหเ้กิดความเพิ่มพูนภายในระบบ ท่ีจะน ามาใชไ้ด ้โดยไม่มีผลกระทบกระเทือน
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มนั้นๆ  
  2. ตอ้งมีการจดัองคป์ระกอบภายในระบบธรรมชาติ หรือส่ิงแวดลอ้มหรือ
ระบบนิเวศใหมี้ ชนิด ปริมาณ และสัดส่วนของทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม                   
แต่ละชนิดเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานตามธรรมชาติ เพื่อใหอ้ยูใ่นภาวะสมดุลของ
ธรรมชาติ  
  3. ตอ้งยดึหลกัการของอนุรักษว์ทิยาเป็นพื้นฐาน โดยจะตอ้งมีการรักษา 
สงวน ปรับปรุง ซ่อมแซม และพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ ในทุกสภาพ ทั้งในสภาพท่ีดี
ตามธรรมชาติในสภาพท่ีก าลงัมีการใช ้และในสภาพท่ีทรุดโทรมร่อยหรอ  
  4. ก าหนดแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนในการควบคุม และก าจดัของเสีย มิให้
เกิดข้ึนภายในระบบธรรมชาติ รวมไปถึงการน าของเสียนั้นๆ กลบัมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์
อยา่งต่อเน่ือง  
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  5. ตอ้งก าหนดแนวทางในการจดัการ เพื่อใหคุ้ณภาพชีวติของมนุษยดี์ข้ึน 
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ในแต่ละสถานท่ี และแต่ละสถานการณ์ 
 แนวคดิการจัดท าแผนปฏบิัติการ 
 แผนปฏิบติัการ คือ เคร่ืองค ้าประกนัวา่เป้าหมายในการท างานในแต่ละปี                          
มีโอกาสบรรลุเป้าหมาย ตามท่ีก าหนดไว ้เป็นส่ิงท่ียนืยนัวา่เป้าหมายท่ีตั้งไวน้ั้นมีความ
เป็นไปได ้เพราะมีแผนงานรองรับท่ีชดัเจน และ ถา้แผนปฏิบติัการด าเนินการไดส้ าเร็จก็
จะส่งผลต่อความส าเร็จของเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
 วตัถุประสงคข์องการวางแผนปฏิบติัการ 
  1. เพื่อก าหนดวตัถุประสงค ์และกลยทุธ์ในการพฒันาของแต่ละภาคส่วน 
หน่วยงาน และพื้นท่ีในกระบวนการพฒันาประเทศ 
  2. เพื่อก าหนดล าดบัความส าคญัของการพฒันา แผนงาน/โครงการ และ
มาตรการท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และกลยทุธ์ของภาคส่วนหน่วยงาน หรือแต่ละ
พื้นท่ี 
  3. เพื่อก าหนดแผนงาน/โครงการ และมาตรการท่ีสนบัสนุนและ
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาประเทศ ทั้งน้ี เพื่อเช่ือมโยงไปสู่การปฏิบติัหรือการด าเนินงาน 
 วธีิการจดัท าแผนปฏิบติัการ การจดัท าแผนปฏิบติัการโดยทัว่ไปทุกหน่วยงาน
จะตอ้งใหอ้ยูภ่ายใตก้รอบของการพฒันาประเทศ นัน่คือการวางแผนจะตอ้งเร่ิมตน้ดว้ย
การก าหนดกรอบแผนพฒันาโดยส่วนรวมของประเทศข้ึนมาก่อน เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
จดัท าแผนปฏิบติัการ ซ่ึงประกอบดว้ยการด าเนินงานในสามขั้นตอน ดงัน้ี 
      ขั้นตอนท่ี 1 การแยกยอ่ย ขั้นตอนน้ีหน่วยงานวางแผนพฒันาของ
ประเทศจะเป็นผูแ้ยกยอ่ยเป้าหมาย และแนวทางการพฒันาแบบองคร์วมออกเป็น
เป้าหมายและแนวทางการพฒันาของแต่ละภาคส่วน แต่ละหน่วยงาน หรือแต่ละระดบั
ของแผนปฏิบติัการ ผลจากการแยกยอ่ยดงักล่าว กจ็ะไดแ้ผนปฏิบติัการเบ้ืองตน้ของ
หน่วยงานกลาง กระทรวง ทบวง กรม และจงัหวดั ท่ีมีความสอดคลอ้ง และสนบัสนุน
แผนพฒันาโดยส่วนรวมของประเทศ 
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      ขั้นตอนท่ี 2 การจดัเตรียมแผนงาน โครงการ และมาตรการ โดย
หน่วยงานจะจดัเตรียมแผนงาน/โครงการ/มาตรการใหส้อดคลอ้งและสนบัสนุนเป้าหมาย 
และแนวทางของการพฒันาท่ีแยกยอ่ยออกมา 
      ขั้นตอนท่ี 3 การประสานแผนปฏิบติัการเบ้ืองตน้เขา้กบัแผนงาน/
โครงการ/และมาตรการ ซ่ึงอาจด าเนินงานตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
   1. การรวบรวมโครงการเม่ือหน่วยงานต่างๆ จดัเตรียมแผนงาน/
โครงการ และมาตรการตามท่ีแยกยอ่ยออกมาแลว้ หน่วยงานวางแผนกลางกจ็ะเป็นผู ้
รวบรวมแผนงาน/โครงการ และมาตรการ 
   2. การกลัน่กรองโครงการ เช่น 
       2.1 การตรวจสอบขอ้เสนอโครงการ ไดแ้ก่ การตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ของโครงการ 
       2.2 กลัน่กรองขอ้เสนอโครงการเบ้ืองตน้ เพื่อพิจารณาวา่
โครงการท่ีเสนอมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องแผนพฒันาหรือไม่/สอดคลอ้งกบั
นโยบายของหน่วยงานหรือไม่/สอดคลอ้งกบัปัญหาความตอ้งการของประชาชน 
        2.3 การวเิคราะห์และการคดัเลือกโครงการ ทั้งน้ีเพื่อก่อใหเ้กิด
ความมัน่ใจวา่โครงการมีความเหมาะสม และความเป็นไปไดด้า้นเทคนิค ดา้นการเงิน 
ดา้นเศรษฐกิจ หรือไม่ 
   3. องคป์ระกอบของแผนปฏิบติัการ ประกอบดว้ย ขอ้ความท่ี
อธิบายถึงสถานการณ์ของหน่วยงาน, วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการจะบรรลุ, กลยทุธ์ท่ีเลือก
น ามาใชเ้พื่อใหว้ตัถุประสงคบ์รรลุของหน่วยงาน, การจดัท ารายกงานของแผนงาน/
โครงการ โดยใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาประเทศ กระทรวง ทบวง กรม หรือจงัหวดั 
และการจดัสรรงบประมาณหรือทรัพยากรท่ีตอ้งการ 
 แนวคดิการวเิคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 
 การวเิคราะห์ SWOT หรือ การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มและศกัยภาพเป็น
เคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์ส าหรับการวินิจฉยัองคก์าร (Organization 
Diagnosis) เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในสภาพองคก์ารใน ปัจจุบนัวา่เป็นอยา่งไร และจะตอ้ง
ด าเนินการต่อไปอยา่งไรจึงจะสามารถไปถึงจุดท่ีองคก์ารอยากจะเป็นหรือ เรียกอีกอยา่ง
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หน่ึงวา่คือ วสิัยทศันข์ององคก์าร (Vision) เคร่ืองมืออยา่งหน่ึงท่ีนิยมใชก้นัทัว่โลก                      
ทั้งภาครัฐและ เอกชนในการวนิิจฉยัองคก์ารไดอ้ยา่งเป็นระบบ และมีประสิทธิผลคือ 
SWOT Analysis ซ่ึงเป็นเทคนิคหน่ึงท่ีน ามาใชใ้นการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม ทั้งภายใน
และภายนอก เพื่อน าผลท่ีไดใ้นรูปแบบของจุดแขง็ (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) มาก าหนดเป็นกลยทุธ์และยทุธศาสตร์ท่ี
ใชใ้นการวางแผนพฒันาองคก์าร (เอกชยั บุญยาทิษฐาน, 2553) ซ่ึงช่วยใหผู้บ้ริหารรู้ถึง
จุดแขง็และจุดอ่อนจากสภาพแวดลอ้มภายใน มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดลอ้มภายนอก ตลอดจนผลกระทบต่อการด าเนินงาน  ไดแ้ก่ 
  1. จุดแขง็ (Strengths) : เป็นจุดแขง็ดา้นทรัพยากรภายในองคก์ารท่ีมี
ศกัยภาพและความสามารถทางการ แข่งขนั เช่น ทกัษะและความเช่ียวชาญขององคก์าร 
โครงสร้างขององคก์าร ภาพลกัษณ์หรือช่ือเสียงของ องคก์ารเทคโนโลยแีละ
ความสามารถในการใหบ้ริการ เป็นตน้   
  2. จุดอ่อน (Weaknesses) : เป็นจุดอ่อนดา้นทรัพยากรภายในองคท่ี์ส าคญั 
ซ่ึงส่งผลต่อสมรรถนะและ ความสามารถในการแข่งขนัขององคก์าร เช่น ทิศทาง
ยทุธศาสตร์ท่ีไม่ชดัเจน ปัญหาทางดา้นงบประมาณ บุคลากรขาดทกัษะและความช านาญ 
คุณภาพการใหบ้ริการต ่าขาดเทคโนโลยสีนบัสนุน มีปัญหาการ ด าเนินงานภายใน มีการ
เปล่ียนแปลงผูบ้ริหารบ่อย เป็นตน้   
  3. โอกาส (Opportunities) : เป็นโอกาสขององคก์ารท่ีมีศกัยภาพจาก
สภาพภายนอกท่ีเอ้ืออ านวย ประกอบ ไปดว้ย นโยบายรัฐบาลสนบัสนุน มีหน่วยงาน
ภายนอกใหบ้ริการเช่นเดียวกบัองคก์ารและเอ้ือต่อการท างาน ขององคก์าร ความสามารถ
ในการระดมทุนจากภายนอก เป็นตน้   
  4. อุปสรรค (Threats) : อุปสรรคภายนอกองคก์ารท่ีท าใหอ้งคก์ารตอ้ง
ปรับตวั ประกอบดว้ยการเขา้มาของคู่แข่ง ขนัใหม่ท่ีมีศกัยภาพ อุปสรรคจากบริการหรือ
ผลิตภณัฑท่ี์สามารถทดแทนกนัได ้ความตอ้งการของประชาชนท่ี มีมากข้ึนกวา่เดิม 
ขอ้ก าหนดหรือกฎหมายต่างๆ ท่ีท าใหอ้งคก์ารล่าชา้ในการใหบ้ริการ เป็นตน้ 
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 แนวทางการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตามศาสตร์พระราชา 
 ศาสตร์พระราชา คือ แนวทางการพฒันาของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหา-
ภูมิพลอดุลยเดช  ท่ีมีความลุ่มลึก รอบดา้น มองการณ์ไกล และเนน้ความยัง่ยนืมายาวนาน
ก่อนท่ีประชาคมโลกจะต่ืนตวัในเร่ืองน้ี เป็นทางการพฒันาท่ีมุ่งยกกระระดบัคุณภาพชีวติ
ของคนไทยทุกหมู่เหล่า โดยศาสตร์ของพระราชา จะเนน้การพฒันาท่ีมุ่งสร้างความ
สมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม ตลอดจนสร้างความสุขแบบ
ยัง่ยนืภายใตห้ลกั 3S ไดแ้ก่ Survival (การอยูร่อด) Sufficiency (พอเพียง) และ 
Sustainability (ยัง่ยนื)  ซ่ึงมีแนวทางปฏิบติัท่ีมีกระบวนการท่ีมีเอกลกัษณ์ และการ
แกปั้ญหาแบบองคร์วม ใหค้วามส าคญักบัความรู้สึกเป็นเจา้ของโครงการของคนในพื้นท่ี 
ตามหลกัการทรงงานขอ้ท่ีวา่การพฒันาจะตอ้ง “ระเบิดจากภายใน” 
 “…ธรรมชาติแวดลอ้มของเรา ไม่วา่จะเป็นแผน่ดิน ป่าไม ้แม่น ้า ทะเล และ
อากาศ มิไดเ้ป็นเพียงส่ิงสวยๆ งามๆ เท่านั้น หากแต่เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวติ
ของเรา และการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มของเราไวใ้หดี้น้ี กเ็ท่ากบัเป็นการปกปักรักษา
อนาคตไวใ้หลู้กหลานของเราดว้ย…”  (พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเดจ็                                   
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เม่ือคร้ังเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2521) 
 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงค านึงถึงความสอดคลอ้ง
เก้ือกลูกนัระหวา่งการพฒันาและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
เคร่งครัดมาโดยตลอด ทรงเขา้ใจในธรรมชาติและความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บั
ธรรมชาติอยา่งถ่องแท ้ท าใหเ้กิดแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหลากหลายผา่นโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราช
ด าริ ในดา้นการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม พระองคท์รงเนน้งานการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู
สภาพส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งครอบคลุมทุกดา้น ทั้งดิน น ้า และป่าไม ้ดงัจะเห็น
ไดจ้ากพระราชกรณียกิจมากมายท่ีทรงปฏิบติัตลอดรัชสมยัแห่งการครองราชยซ่ึ์งเกิดข้ึน
จากพระอจัฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในการคิดคน้ ดดัแปลง ปรับปรุง และแกไ้ข
ทฤษฎีและวธีิการต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัระบบนิเวศ และสภาพความเป็นอยูข่อง      
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พสกนิกร กระทัง่น าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื ดงันั้นคนไทยจึงขนานนามพระองคท่์านวา่ 
“พระบิดาแห่งการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม”  
 บริบทและแนวคดิของเครือข่ายอาสาสมคัรพทิกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
 อาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น (ทสม.)  เป็นคน
ในหมู่บา้นหรือชุมชนท่ีสมคัรใจเขา้มาร่วมบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีบทบาทส าคญัในฐานะผูน้  าการเปล่ียนแปลงดา้นบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแบบบูรณาการ การเฝ้าระวงัปัญหาทรัพยากร
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งเป็นผูส้ร้างกระบวนการสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษแ์ละรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหก้บัประชาชนไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง ใหค้นในหมู่บา้น ในชุมชน เกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของหวงแหน บ ารุง รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินตนใหค้งอยูใ่นสภาพสมบูรณ์  ดงันั้น                                   
การด าเนินการท่ีจะเกิดข้ึนจึงอยูบ่นพื้นฐานความตอ้งการของพื้นท่ีชุมชน  เกิดจากการมี
ส่วนร่วมและจะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจไปพร้อมๆ กบัการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 
 ดงันั้น  อาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น (ทสม.)  
จึงเป็นอีกหน่ึงก าลงัส าคญัในการร่วมแกไ้ขปัญหา และบรรลุสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้ช่วยให ้
“การอนุรักษ”์ กบั “การใชป้ระโยชน”์ จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใน
หมู่บา้นหรือชุมชนไดรั้บการพฒันา และถ่ายทอดไปสู่อนุชนรุ่นหลงั ไดต้ระหนกัถึงการ
สงวน อนุรักษ ์ดูแล ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหค้งอยูสื่บไป 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ไดท้ราบถึงแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น (ทสม.) จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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 2. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าผลการศึกษาไปใชป้ระโยชนใ์นการส่งเสริม
ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
รวมถึงการน าไปจดัท าแผนงาน/โครงการดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ต่อไป 
 
ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
 1. มีแผนปฏิบติัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ของเครือข่าย
อาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น (ทสม.) จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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