


 

 

แผนเพ่ือพัฒนาและเสริมสรางกลไกการขับเคลื่อนเครือขาย ทสม. เชิงพ้ืนที่  

ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565) 
 

ผูจัดทํา กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

 โทรศัพท 0 2298 5649  

 โทรสาร 0 2298 5647 
 

ผูศึกษา บริษัท เทสโก จํากัด 

 21/11-14 ซอยสุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 โทรศัพท 0 2258 1340 โทรสาร 0 2258 1313  
 

การอางอิง กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2563 

 แผนเพ่ือพัฒนาและเสริมสรางกลไกการขับเคลื่อนเครือขาย ทสม. เชิงพ้ืนท่ี ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565) 
  

  

คําสืบคน แผนเพ่ือพัฒนาและเสริมสรางกลไกการขับเคลื่อนเครือขาย ทสม. เชิงพ้ืนท่ี  

 ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565)  
 

พิมพเม่ือ สิงหาคม  2563 
 

จํานวนพิมพ 190 เลม 
 

จํานวนหนา 86 หนา 
 

ผูพิมพ บริษัท เทสโก จํากัด 

 โทรศัพท 0 2258 1320 โทรสาร 0 2258 1313 

 



กิตติกรรมประกาศ 

 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดดําเนินโครงการจัดทําแผนเพ่ือพัฒนาและเสริมสรางกลไกการ

ขับเคลื่อนเครือขาย ทสม. เชิงพ้ืนท่ี ในการดําเนินงานตามนโยบายพัฒนาบทบาท ทสม. ในการสนับสนุน

ภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สําเร็จลงไดตามวัตถุประสงค และสมบูรณในขอบเขต

การศึกษาดวยความรวมมือ ของหนวยงานตาง ๆ จากหลายหนวยงาน  

โดยไดรับความอนุเคราะหและความรวมมือ จากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ท่ีใหนโยบาย    

และแนวทางในการศึกษาโครงการ รวมท้ังใหคําปรึกษาท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงานของโครงการมา   

โดยตลอด ขอขอบคุณประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการทุกทาน ท่ีไดพิจารณาและให   

ความไววางใจ และมีสวนอยางมากในการใหขอคิดเห็น ขอแนะนํา ท่ีเปนประโยชนตอความสมบูรณของ

รายงานทุกฉบับ ในการศึกษามาโดยตลอด 

ขอขอบคุณ ผูบริหารและเจาหนาท่ีกองอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ กรมสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอม ท่ีใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะทางวิชาการเก่ียวกับการศึกษาโครงการ และใหการสนับสนุน    

ในการดําเนินการเปนอยางดี ขอขอบคุณหัวหนาสวนราชการ ผูแทนหนวยงาน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ท้ัง 76 จังหวัด สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1-16 เครือขาย ทสม. ในระดับพ้ืนท่ี 6 กลุมจังหวัด 

ประกอบดวย กลุมจังหวัดภาคเหนือ กลุมจังหวัดภาคกลาง กลุมจังหวัดภาคตะวันออกและภาคกลาง      

กลุมจังหวัดภาคอีสานเหนือ กลุมจังหวัดภาคอีสานใต กลุมจังหวัดภาคใต ท่ีรวมกันใหขอมูลในการจัดทําแผน

เพ่ือพัฒนาและเสริมสรางกลไกการขับเคลื่อนเครือขาย ทสม. เชิงพ้ืนท่ี และไดสละเวลามารวมในการประชุม

เชิงปฏิบัติการท่ีเปนประโยชนตาง ๆ เปนอยางดี  

คณะผูศึกษา หวังเปนอยางยิ่งวา ผลการศึกษาครั้งนี้จะเปนสวนหนึ่ง ท่ีจะอํานวยประโยชน         

และสนับสนุนการดําเนินงานในการพัฒนาบทบาท ทสม. ในการสนับสนุนภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ในอนาคตตอไป 

 

 

 

 คณะผูศึกษา 

สิงหาคม 2563 



 

คํานํา 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดใหความสําคัญกับการสงเสริมใหประชาชน มีสวนรวม   

ในการแกไขปญหาและสรางสรรคสิ่งท่ีเปนประโยชนในการอนุรักษ ฟนฟู และรวมกันปองกันทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ซึ่งเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน  

หรือ “เครือขาย ทสม.” เปนเครือขายภาคประชาชนท่ีเปนกลไกสําคัญในการดําเนินงานดานการอนุรักษ ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน ในการทํางานระหวาง ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคีท่ีเก่ียวของ 

รวมสนับสนุนภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีหลากหลาย ปจจุบันเครือขาย ทสม. 

ไดครอบคลุมท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศรวม 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร มีสมาชิก ทสม. กวา 233,000 คน  

ดังนั้น เพ่ือเปนการขับเคลื่อนการดําเนินการ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนหนวยงาน

ประสานกลางในการพัฒนาเครือขาย ทสม. รวมถึงเครือขาย ทสม. กรุงเทพมหานคร รวมถึงใหหนวยงาน 

ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการ

เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงค จึงไดดําเนินโครงการจัดทําแผนเพ่ือพัฒนาและเสริมสรางกลไกการขับเคลื่อน

เครือขาย ทสม. เชิงพ้ืนท่ี ในการดําเนินงานตามนโยบายพัฒนาบทบาท ทสม. ในการสนับสนุนภารกิจดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย 3 5เฉพาะการขับเคลื่อนเครือขาย ทสม. ในระดับพ้ืนท่ี 6 กลุมจังหวัด 

ประกอบดวย กลุมจังหวัดภาคเหนือ กลุมจังหวัดภาคกลาง กลุมจังหวัดภาคตะวันออกและภาคกลาง กลุมจังหวัด 

ภาคอีสานเหนือ กลุมจังหวัดภาคอีสานใต กลุมจังหวัดภาคใต โดยมีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม ท้ัง 76 จังหวัด และสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 1-16 ชวยกันสนับสนุนการทํางานโดยใช 

พ้ืนท่ีเปนฐาน 35โดยมุงเนนท่ีจะใหการดําเนินงานของเครือขาย ทสม. เปนการทํางานในรูปแบบของเครือขาย 

ความรวมมือท่ีเขมแข็ง สามารถสนับสนุนภารกิจ ดําเนินกิจกรรมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ไดอยางหลากหลายสอดคลองกับบริบททางสังคม ตลอดจนสามารถบูรณาการงานตาง ๆ รวมกับหนวยงาน

ทุกภาคสวน เพื่อนําไปสูการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืนบนพื้นฐาน 

ของการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

ขอขอบคุณตอคณะผูบริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บุคลากรของกรมสงเสริม

คุณภาพสิ่งแวดลอม รวมท้ังคณะท่ีปรึกษา ผูทรงคุณุวฒิ นักวิชาการ ภาคีเครือขาย ทสม. ทุกพ้ืนท่ี ท่ีไดมีสวนรวม

ในการยกรางแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. เชิงพ้ืนท่ีจะบรรลุตามเจตนารมณท่ีวางไว และรวมกันถายทอดคุณคา

ของแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตอไป 

กองอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    

   กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

สิงหาคม 2563 
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บทที่ 1 

ความเปนมาและความสําคัญของการจัดทํา 

แผนพัฒนาเครือขาย ทสม. เชิงพ้ืนที่ 
 

1.1  ความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดใหความสําคัญกับการสงเสริมใหประชาชน มีสวนรวม   

ในการแกไขปญหาและสรางสรรคสิ่งท่ีเปนประโยชนในการอนุรักษ ฟนฟู และรวมกันปองกันทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน เครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบานหรือ “เครือขาย 

ทสม.” เปนเครือขายภาคประชาชนท่ีเปนกลไกสําคัญในการดําเนินงานดานการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน เปรียบเสมือนโซขอกลางในการทํางานระหวางภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคีที่เกี่ยวของ 

รวมสนับสนุนภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีหลากหลาย ปจจุบันเครือขาย ทสม.     

ไดครอบคลุมท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศรวม 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร มีสมาชิก ทสม. กวา 233,000 คน  

อนึ่ง ตามระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วาดวยอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมหมูบาน พ.ศ.2562 ไดกําหนดใหกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานประสานกลาง      

ในการพัฒนาเครือขาย ทสม. รวมถึงเครือขาย ทสม. กรุงเทพมหานคร รวมถึงใหหนวยงานในสังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการตามระเบียบนี้       

ซ่ึงกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนเครือขายอาสาสมัคร

พิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทสม.) มาอยางตอเนื่อง โดยมีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัด ท้ัง 76 จังหวัด และสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค ท่ี 1-16 ซ่ึงเปรียบเสมือนพ่ีเลี้ยงในระดับพ้ืนท่ี  

ท่ีชวยผลักดัน และหนุนเสริมกระบวนการมีสวนรวมของเครือขาย ทสม. ท่ีใหรวมเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม 

และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ินใหมีความเขมแข็ง 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม เห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาและเสริมสรางกลไกในการพัฒนา

บทบาท ทสม. เพ่ือสนับสนุนภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการขับเคลื่อนเครือขาย

ทสม. ในระดับพ้ืนท่ี 6 กลุมจังหวัด ประกอบดวย กลุมจังหวัดภาคเหนือ กลุมจังหวัดภาคกลาง กลุมจังหวัด

ภาคตะวันออกและภาคกลาง กลุมจังหวัดภาคอีสานเหนือ กลุมจังหวัดภาคอีสานใต กลุมจังหวัดภาคใต  

ใหมีความสอดคลองกับนโยบายภาครัฐ แผนยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

และแผนพัฒนากรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยมุงหวังท่ีจะผลักดันใหการดําเนินงานของเครือขาย ทสม.

เปนการทํางานในรูปแบบของเครือขายความรวมมือ ในลักษณะเชิงรุก ยกระดับการมีสวนรวม สรางกระบวนการ

และกลไกการทํางานของเครือขาย ทสม. ใหเขมแข็ง และสงเสริมศักยภาพบทบาทของ ทสม. ใหเปนท่ีประจักษ 
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สามารถสนับสนุนภารกิจ ดําเนินกิจกรรมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางหลากหลาย

และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถบูรณาการงานตาง ๆ รวมกับหนวยงานทุกภาคสวน เพ่ือนําไปสูการบริหาร   

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืนบนพ้ืนฐานของการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม          

จึงไดจางจัดทําแผนเพ่ือพัฒนาและเสริมสรางกลไกการขับเคลื่อนเครือขาย ทสม. เชิงพื้นที่ ในการดําเนินงาน       

ตามนโยบายพัฒนาบทบาท ทสม. ในการสนับสนุนภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมข้ึน 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดมอบหมายใหมีคณะท่ีปรึกษาดานวิชาการและผูทรงคุณวุฒ ิ

ท่ีมีความรูและประสบการณในงานเครือขายดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือสนับสนุนการจัดทํา

แผนเพ่ือพัฒนาและเสริมสรางกลไกการขับเคลื่อนเครือขาย ทสม. เชิงพ้ืนท่ี ในการดําเนินงานตามนโยบายพัฒนา

บทบาท ทสม. ในการสนับสนุนภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหสอดคลองกับบทบาทภารกิจ

ของเครือขาย ทสม. และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยกระบวนการมีสวนรวมตอไป 

1.2  วัตถุประสงค 

1.  จัดทําแผนเพ่ือพัฒนาและเสริมสรางกลไกการขับเคลื่อนเครือขาย ทสม. เชิงพ้ืนท่ี ในการดําเนินงาน

ตามนโยบายพัฒนาบทบาท ทสม. ในการสนับสนุนภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2.  เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาและเสริมสรางกลไกการขับเคลื่อนเครือขาย ทสม. ในเชิงพื้นท่ี     

6 กลุมจังหวัด 

1.3  กลุมเปาหมาย 

1.  เครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน (ทสม.)  

2.  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด (ทสจ.)  

3.  สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค (สสภ.)  

4.  หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

5.  ผูทรงคุณวุฒิดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

5.  หนวยงานและภาคีความรวมมือท่ีเก่ียวของ 

2 



 

1.4  การสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. 

การสรางกระบวนการเรียนรูในการจัดทําแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. เปนประเด็นหลักท่ีทําให

กระบวนการไดมาซ่ึงแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. เปนท่ียอมรับและภาคสวนท่ีเก่ียวของมีสวนรวมโดยตรง 

ในกระบวนการจัดทําแผนต้ังแตข้ันตอนแรกเริ่ม เพ่ือใหมีขอมูลและสารสนเทศ รวมท้ังการวิเคราะห 

สถานการณ ประเด็นปญหา ศักยภาพและความตองการสอดคลองกับบริบทของภูมิสังคมของแตละภูมิภาค 

โดยจําเปนตองพัฒนากระบวนการเรียนรูรวมกันอยางสรางสรรค ดังนี้ 

1.  ควรมีการประชาสัมพันธใหตัวแทนเครือขาย ทสม. ในทุกจังหวัดรับทราบและเขาใจการดําเนินงาน

ของโครงการจัดทําแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. เพ่ือเปนการสื่อสารวัตถุประสงค ความสําคัญของการ

ดําเนินงานในภาพรวม รวมท้ังสื่อสารใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด และภาคี

หนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับทราบควบคู ไปดวย อาทิ คณะกรรมการเครือขาย ทสม .  ระดับจังหวัด 

คณะกรรมการอํานวยการ ทสม. ระดับจังหวัด หนวยงานท่ีเก่ียวของในการสนับสนุนกิจการเครือขาย ทสม. 

ในระดับจังหวัด เปนตน 

2.  ควรมีการผลิตสื่อการเรียนรูสําหรับการพัฒนาเครือขาย ทสม. ท่ีครอบคลุมถึงประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

2.1 วัตถุประสงคการดําเนินงาน คุณคาความสําคัญของการดําเนินงานจัดทําแผน 

2.2 บทบาทเครือขาย ทสม. กับการสนับสนุนภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2.3 การพัฒนาเครื่องมือและกลไกการขับเคลื่อนงานเครือขาย ทสม. 

2.4 กระบวนการและข้ันตอนการดําเนินงานท้ังระบบหวงโซคุณคาของงานเครือขาย 

2.5 การมีสวนรวมของภาคีสวนตาง ๆ ในกระบวนการจัดทําแผน 

2.6 ผลลัพธท่ีพึงประสงคของการจัดทําแผน 

2.7 กรอบแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. 

2.8 กลไกการนําแผนสูการปฏิบัติ 

3.  การออกแบบเครื่องมือการศึกษา สํารวจขอมูลความคิดเห็นกับกลุมเปาหมายท่ีเปนเครือขาย ทสม. 

ผูทรงคุณวุฒิ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด และผูแทนภาค

สวนตาง ๆ เพ่ือใชเปนชองทางการสื่อสารและเรียนรูในประเด็นงาน ปญหา ศักยภาพ บทเรียนการทํางาน

รวมกันเพ่ือใหเกิดการสื่อสารแบบสองทางในดานขอมูลสนับสนุนจากพ้ืนท่ี ท้ังนี้ การออกแบบเครื่องมือ

การศึกษาจะครอบคลุมในประเด็นหลัก ดังนี้ 

3.1 ขอมูลท่ัวไปและบทบาท คุณคาการทํางานของเครือขาย ทสม. 

3.2 ผลการดําเนินงานของเครือขาย ทสม. ท่ีผานมา  

3.3 ศักยภาพ จุดแข็ง ความไดเปรียบและขอจํากัด 
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3.4 ผลงานท่ีสะทอนผลลัพธท่ีสําคัญและโดดเดน 

3.5 ความคิดเห็นตอการยกรางแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. 

3.6 กลไกท่ีใชในการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ 

4.  พัฒนาระบบการเรียนรูของเครือขาย ทสม. ในกระบวนการจัดทําแผน โดยใหกลุมเปาหมายหลัก

รับรูขาวสาร การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในงานเครือขาย การสะทอนปญหาเชิงพ้ืนท่ี ความพรอม

ในการรับมือกับสถานการณ กลไกท่ีใชในการทํางานเชิงพ้ืนท่ี การสนับสนุนจากภาคนโยบาย โดยอาจมี 

คณะท่ีปรึกษารวมในการเปนวิทยากรกระบวนการ นอกจากนี้ อาจมีการประชุมแบบสัมภาษณเฉพาะบุคคล 

หรือกลุมเครือขายขนาดเล็กในประเด็นเฉพาะภูมิภาคควบคูไปดวย โดยตองมีการกําหนดประเด็นสําคัญ  

สําหรับการเรียนรู ดังนี้ 

4.1 ความเปนมาของการดําเนินงาน 

4.2 ความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. 

4.3 กรอบแนวทางการจัดทําแผน 

4.4 แนวคิดในการพัฒนาและยกรางแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. 

4.5 แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน รับฟงขอเสนอแนะตอการยกรางแผน 

4.6  แนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธการดําเนินงาน 

5.  การสรางการมีสวนรวมของเครือขาย ทสม. ในการรับฟงความคิดเห็นตอรางแผนพัฒนาเครือขาย 

ทสม. ท่ีไดยกรางข้ึน โดยมีเครือขาย ทสม. ระดับภูมิภาครวมประชุมรับฟงความคิดเห็นและภาคสวน 

ท่ีเก่ียวของ โดยตองมีการนําเสนอประเด็นการเรียนรู ดังนี้ 

5.1 ภาพรวมของกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. 

5.2 รายละเอียดของรางแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. 

5.3 กลไกการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ 

5.4 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอรางแผนเพ่ือการปรับปรุงแผนใหสมบูรณและเปนท่ียอมรับรวมกัน 

1.5  แนวทางระดมความคิดเห็นในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. 

สําหรับกิจกรรมการประชุมระดมสมองและการระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาเครือขาย 

ทสม. นั้น ไดมีกิจกรรมท้ังการประชุมการมีสวนรวม การสัมภาษณผูเก่ียวของ และการวิเคราะหขอมูล 

ท่ีหลากหลายท้ังการวิเคราะหศักยภาพ จุดแข็ง โอกาส และขอจํากัดในการดําเนินงานของเครือขาย การบูรณา

การงานเครือขายภายใตบทบาทของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

การระดมความคิดเห็นในการเสนอแผนพัฒนาเครือขายเชิงพ้ืนท่ี โดยผลการดําเนินกิจกรรมยืนยันใหเห็นถึง
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ความสําคัญของงานขับเคลื่อนเครือขายใหเปนงานเชิงนโยบายท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

พัฒนาศักยภาพเครือขายในดานความรู ทักษะในการปฏิบัติงาน การพัฒนากลไกดานงบประมาณในการ

สนับสนุนกิจกรรมของเครือขาย การขยายเครือขายใหกวางขวางครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีชุมชน หมูบาน ตําบล  

การเสริมสรางบทบาทการทํางานของเครือขาย ทสม. ระดับจังหวัด หรือแมกระท่ังการพัฒนาหลักสูตรผูนํา 

นักบริหารเครือขาย ทสม. เปนตน โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้ (ภาพท่ี 1-1 ภาพท่ี 1-2 และภาพท่ี 1-3) 

 

ภาพท่ี 1-1 กิจกรรมการปรึกษาหารือในการพัฒนากรอบแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. 

 

ภาพท่ี 1-2 กิจกรรมการมีสวนรวมในการยกรางแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. 
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ภาพท่ี 1-3 กิจกรรมการคนหาศักยภาพเครือขายเพ่ือสนับสนุนแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. 

1.6  การวิเคราะหความเช่ือมโยงในระบบแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. เชิงพ้ืนที่ 

ความเชื่อมโยงของระบบแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. เชิงพ้ืนท่ี ประกอบดวย การวิเคราะหสถานภาพ

และบทบาทการดําเนินงานของเครือขาย ทสม. รวมท้ังพัฒนาการของงานเครือขาย ความเชื่อมโยงกับนโยบาย

และแผนพัฒนาดานตาง ๆ ของประเทศท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

กลไกการบริหารจัดการงานเครือขายในระดับนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

โดยเฉพาะคณะกรรมการอํานวยการ ทสม. แผนพัฒนาเครือขาย ทสม. การบูรณาการงานเครือขายดานการ

อนุรักษของหนวยงานตาง ๆ ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมตลอดจนกลไก 

ของคณะกรรมการเครือขาย ทสม. ระดับจังหวัด คณะกรรมการอํานวยการ ทสม. ระดับจังหวัด ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของงานท่ีเกิดจากบทบาทของเครือขาย กลไกของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดในการสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขาย  

อนึ่ง รายละเอียดของขอมูลและสารสนเทศตาง ๆ เหลานี้มีความสําคัญและจําเปนตอการยกราง

แผนพัฒนาเครือขาย ทสม. เชิงพ้ืนท่ี โดยเฉพาะในดานการพัฒนาคุณคาของเครือขายในการเปนกลไก 

ทางสังคมท่ีเขมแข็ง การริเริ่มดําเนินกิจกรรมดานการอนุรักษ การสรางความรวมมือรวมกับภาคสวนตาง ๆ  

ในสังคมบนฐานความรับผิดชอบรวมกัน และดานการเรงเสริมประสิทธิภาพระบบกลไกการบริหารจัดการ

เครือขาย เปนตน (ภาพท่ี 1-4) 
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ภาพท่ี 1-4 การสรางกรอบแนวทางการยกรางแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. 
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บทที่ 2 

วิเคราะห ทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร 

การพัฒนาที่เชื่อมโยงกับการมีสวนรวมของเครือขาย 

 

2.1  ทบทวนนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม          

ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเครือขาย ทสม. 

เปนท่ีทราบกันดีวา นโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหความสําคัญกับ    

การดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ 

โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ เพ่ือใหมีทรัพยากรธรรมชาติ

ท่ีอุดมสมบูรณและเปนรากฐานในการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยเฉพาะบริการของระบบนิเวศ 

(Ecosystem Services) ท่ีใหประโยชนและคุณคาท้ังการเปนแหลงผลิตอาหาร การใหน้ํา การบรรเทาภัยธรรมชาติ 

การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ รวมท้ังการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ และยังมีความสําคัญแงของความม่ันคงของมนุษยในการดํารงชีพ การตั้งถ่ินฐาน ทรัพยากร

เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการเปนฐานทรัพยากรสําหรับการดํารงรักษาวิถีวัฒนธรรมทองถ่ิน เชน 

ทรัพยากรปาไม ปาชุมชน พ้ืนท่ีตนน้ําลําธาร ทรัพยากรดิน ทรัพยากรชายฝง ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรน้ํา เปนตน 

นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดกําหนดวิสัยทัศนโดยมุงเนน การเปน 

“องคกรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวม เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตท่ีดี” ใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนพันธกิจในดานการผลักดันยุทธศาสตรและมาตรการดาน  

การอนุรักษ ฟนฟูและควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเชื่อมโยงกับการสรางคุณคา        

ทางสังคมและเศรษฐกิจอยางยั่งยืน รวมท้ังการบูรณาการและสรางการมีสวนรวมกับภาคีทุกภาคสวน ในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท้ังในประเทศ ประชาคมอาเซียนและระหวางประเทศ อีกท้ังใหความสําคัญ

กับการเสริมสรางขีดความสามารถเชิงรุกขององคกร ระบบ กลไกและขอมูลในการบริหารจัดการ รวมท้ังการบังคับใช

กฎหมายใหมีประสิทธิภาพ 

เม่ือวิเคราะหมีการดําเนินงานพัฒนาเชิงนโยบายและแผนงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม ชี้ใหเห็นวา การขับเคลื่อนงานเปนไปตามกลุมภารกิจท่ีกําหนดไว ประกอบดวย กลุมภารกิจ

ดานอํานวยการ ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบาย 

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีบทบาทในดานการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร  

และประสานนโยบายและแผนงานสูการปฏิบัติในระดับหนวยงาน (Function) และระดับภูมิภาคและพ้ืนท่ี
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จังหวัด โดยมีสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1-16 (สสภ.) และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัด (ทสจ.) ท้ัง 76 จังหวัดเปนกลไกในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน สําหรับกลุมภารกิจอํานวยการ  

ถือวามีบทบาทสําคัญในการบูรณาการงานในภาพรวมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

และงานดานนโยบายท่ีสําคัญท่ีเชื่อมโยงกับการดําเนินงานสูพ้ืนท่ีเปาหมาย อาทิ นโยบายและยุทธศาสตร 

การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันของประเทศ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีภาคเหนือท่ีมีความวิกฤติของปญหา

ตอเนื่องทุกป ปญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปาไมและการบุกรุก

ทําลายทรัพยากรปาไมของประเทศ ปญหาการเฝาระวังภัยธรรมชาติดานน้ํา ปญหามลพิษสิ่งแวดลอมจากการ

ประกอบการในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีการพัฒนาอุตสาหกรรมและการขยายตัวของชุมชน เปนตน ซ่ึงปญหาเหลานี้  

ลวนตองอาศัยความรวมมือภาคีรวมพัฒนาในระดับหนวยงานและระดับพ้ืนท่ี ในการสนับสนุนการดําเนินงาน 

และท่ีสําคัญจําเปนตองใชบทบาทของเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน 

(ทสม.) เปนกลไกในการสรางการมีสวนรวมมาโดยตลอด 

สําหรับกลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดวย กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

กรมปาไม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมทรัพยากรธรณี พบวาเปนกลุมภารกิจท่ีมีบทบาทในการ

อนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังการอนุรักษ

แหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีควรคาแกการอนุรักษ อาทิ การดําเนินงานดานการฟนฟูระบบนิเวศปาไม พ้ืนท่ี

อนุรักษ การจัดการปาชุมชน การสรางเครือขายเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ การอนุรักษทรัพยากรชายฝง  

ปาชายเลน เปนตน ซ่ึงเปนการดําเนินงานท่ีมีความสําคัญตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ บทบาทของ

เครือขาย ทสม. ไดบูรณาการงานในบทบาทของเครือขายไฟปาหมอกควัน เครือขายปาชุมชน เครือขาย

อนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และเครือขายภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซ่ึงการดําเนินงานท่ีผานมา  

สะทอนใหเห็นวา บทบาทของเครือขาย ทสม. มีสวนรวมโดยตรงกับบทบาทของเครือขายดานทรัพยากรธรรมชาติ

ในกลุมภารกิจนี้จนเปนท่ีประจักษชัด 

อนึ่ง กลุมภารกิจดานทรัพยากรน้ําในแผนดิน ยังมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนงาน

ของกระทรวงฯ ซ่ึงประกอบดวย กรมทรัพยากรน้ํา และกรมทรัพยากรน้ําบาดาล แมวาการดําเนินงาน 

ของกรมตาง ๆ ในกลุมภารกิจนี้จะมุงเนนการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรน้ําและแหลงน้ําและการพัฒนาแหลงน้ํา

เพ่ือการใชประโยชนในแงอุปโภคบริโภคและการเกษตร ท้ังแหลงน้ําผิวดินและน้ําใตดิน แตก็ใหความสําคัญ 

กับการสรางเครือขายกลุมผูใชน้ํา ในการกําหนดกฎกติกาในการใชประโยชนจากน้ําในทองถ่ิน การรวมเปน

คณะกรรมการลุมน้ํา องคกรผูใชน้ํา ถือวาเครือขาย ทสม. ไดเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมเหลานี้มาบางไมมาก 

ก็นอย และแนวทางในการพัฒนางานของกรมทรัพยากรน้ําและกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ตางไดเตรียม 

ความพรอมในการสนับสนุนกิจกรรมของเครือขายอาสาสมัครชุมชน และเครือขาย ทสม. มากข้ึนเปนลําดับ 

โดยตองการใหเครือขาย ทสม. และอาสาสมัครชุมชนเหลานี้ มีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมการติดตาม 

เฝาระวังสถานการณดานน้ําในแผนดิน การจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา และการดําเนินกิจกรรมในการอนุรักษ ฟนฟู
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แหลงน้ําในชุมชนและทองถ่ินตาง ๆ รวมถึงการมีสวนรวมในการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรในลุมน้ํา

ท้ังลุมน้ําหลัก ลุมน้ําสาขาและลุมน้ํายอยในทองถ่ิน 

สวนกลุมภารกิจดานสิ่งแวดลอม อันประกอบดวย กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และกรมควบคุม

มลพิษนั้น เปนกลไกขององคกรท่ีสําคัญในการปฏิบัติภารกิจหนาท่ีท่ีตองอาศัยความรวมมือของเครือขาย ทสม. 

โดยตรง เนื่องจากการสงเสริม สนับสนุน สรางความรวมมือในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม การติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดลอม การจัดการมลพิษสิ่งแวดลอมชุมชน การรณรงคดานสิ่งแวดลอม การรวมกิจกรรม 

ท่ีหนวยงานจัดข้ึนในพ้ืนท่ีภูมิภาคและสวนกลาง ลวนมีความจําเปนท่ีจะตองใหเครือขาย ทสม. เขารวมกิจกรรม   

ในการดําเนินงานท้ังสิ้น และยังพบวาเครือขาย ทสม. จํานวนไมนอยท่ีคุนเคยและมีความสัมพันธใกลชิดกับ

บุคลากรของหนวยงานในกลุมภารกิจนี้มาโดยตลอด โดยเฉพาะอยางยิ่ง บทบาทของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

มีสวนสนับสนุนความเขมแข็งของเครือขาย ทสม. ไดเปนอยางดี ท่ีเปนเชนนี้เนื่องจากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

มีสวนในการสนับสนุนแผนงานในการเตรียมความพรอมในการจัดตั้งเครือขาย ทสม. มาตั้งแตระยะเริ่มตน     

จนนําไปสูการออกระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วาดวยเครือขายอาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน (ทสม.) มีการรับสมัครสมาชิก ทสม. วัตถุประสงคของการจัดตั้ง ทสม. 

และเครือขาย ทสม. กําหนดบทบาทหนาท่ี ทสม. คณะกรรมการอํานวยการ ทสม. (ระดับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม) การแตงตั้งคณะกรรมการเครือขาย ทสม. จังหวัด เปนตน  

ประเด็นสําคัญคือ การดําเนินนโยบายและยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอมของกระทรวงฯ เปนแรงขับ (Driver) ที่เอื้ออํานวยใหการดําเนินแผนงาน โครงการ

และกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงานในกลุมภารกิจท่ีมีอยู เปนไปดวยกระบวนการมีสวนรวมมากยิ่งข้ึน ซ่ึงแตเดิมนั้น 

การสรางการมีสวนรวมของประชาชนและภาคสวนท่ีเก่ียวของดําเนินการไปในลักษณะของการดําเนินงาน 

ดานการมีสวนรวมกับกลุมทางสังคมเปนเพียงชั่วคราวและไมถาวรในเชิงกระบวนการทํางาน ปรับเปลี่ยนไป

ตามบริบทของแผนงาน โครงการและกิจกรรมท่ีดําเนินการและยังข้ึนกับเง่ือนไขทางนโยบายของฝายบริหาร 

ท่ีเก่ียวของควบคูไปดวย แตเม่ือมีการจัดตั้งเครือขาย ทสม. อยางเปนทางการ และมีการพัฒนาศักยภาพ 

ของ ทสม. และเครือขาย ทสม. มาอยางตอเนื่อง ท้ังการอบรมพัฒนาศักยภาพดานความรูและทักษะในการ

เปนสมาชิก ทสม. และเครือขาย ทสม.ใหเปนไประเบียบท่ีกําหนดไวแลว ยังมีการประสานความรวมมือ 

กับเครือขาย ทสม. ในระดับจังหวัดและพ้ืนท่ีในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานท่ีสําคัญในภาพรวม 

ของกระทรวงฯ อีกดวย เชน การขับเคลื่อนแผนงานการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 

การสงเสริมการจัดการขยะจากตนทางโดยชุมชนมีสวนรวม การสงเสริมและพัฒนาเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน 

(Green City) จนทําใหเกิดตนแบบการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) ในการดําเนินงานในหลายพ้ืนท่ี 

และเปนท่ีมาใหเกิดผูนําเครือขาย ทสม. ชวยเหลือ สนับสนุนภารกิจของกระทรวงฯ มาโดยตลอดจนกระท่ังปจจุบัน 

สําหรับการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเชื่อมโยงกับ

นโยบายและยุทธศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ สรุปไดดังภาพท่ี 2-1 
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ภาพท่ี 2-1 ความเชื่อมโยงของการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ท่ีเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตรอ่ืน ๆ 

ยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

การอนุรักษฟนฟูและใชประโยชน

ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุล 

การอนุรักษฟนฟูและใชประโยชนจาก

ทรัพยากรน้ําในแผนดนิ 

การปองกันและขจัดมลพิษสิง่แวดลอม 

การสงเสริมการผลิต การบริการและ

การบริโภคสีเขียว 

การลดผกระทบและการปรับตัว 

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ กลไก 

การบริหารจัดการอยางมีสวนรวม 

นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  

พ.ศ. 2560-2564 

แผนยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

พ.ศ.2560-2564 

กรอบแนวทางหลักในการถายทอดนโยบายและ

แผนการจัดการบนภารกิจของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กลไกความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร 

การพัฒนาที่เก่ียวของ 

แผนปฏิบัติการรองรับการดําเนนิงานดานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยกระบวนการมีสวนรวม 
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2.2  ทบทวนความเช่ือมโยงของนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 กับการพัฒนาเครือขาย ทสม. 

นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 จัดเปน

เครื่องมือทางนโยบายท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือใหหนวยงาน/องคกรท่ีบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมใชในการพัฒนาแผนงาน โครงการรองรับกับกรอบนโยบายหลักท่ีกําหนดข้ึน การจัดทํา

นโยบายฯ เปนกระบวนการท่ีตองวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก ท้ังมิติดานเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง นโยบาย การพัฒนา เทคโนโลยี กฎหมาย และความไมแนนอนในสภาพแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึน 

และเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณและหวงเวลาท่ีแปรเปลี่ยนไป  แมวาจะเปนการกําหนดนโยบายในระยะ

ยาว 20 ป แตก็มีการประเมินผลนโยบายในแตละหวงเวลาเพ่ือเปนการติดตาม ตรวจสอบประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลของนโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 กําหนดไว  

4 นโยบายหลัก คือ 

นโยบายท่ี 1 จัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางม่ันคงเพ่ือความสมดุล เปนธรรมและยั่งยืน 

นโยบายท่ี 2 สรางการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือความม่ันคงและยั่งยืน 

นโยบายท่ี 3 ยกระดับมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

นโยบายท่ี 4 สรางความเปนหุนสวนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

หากพิจารณาถึงประเด็นนโยบายยอยท่ีกําหนดไวในแตละประเด็นนโยบายหลักแลว พบวา นโยบายยอย 

สวนใหญวาดวยประเด็นสําคัญ อาทิ 

1.  การอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 

2.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือความม่ันคงดานอาหาร น้ํา และพลังงาน 

3.  การยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามลักษณะของพ้ืนท่ี เก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง 

การจัดการสิ่งแวดลอมแหลงทองเท่ียว การจัดการสิ่งแวดลอมพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม และการจัดการสิ่งแวดลอม

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรม  

4.  การสรางภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสงเสริมการพัฒนาแบบคารบอนต่ํา 

5.  พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม การคุมครองสิทธิทาง 

ดานสิ่งแวดลอม  

6.  การพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

7.  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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8.  พัฒนาองคความรูและกิจกรรมเพ่ือสรางสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริมการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมใหม 

9.  สรางความเขมแข็งและการมีสวนรวมใหกับทุกภาคสวนอยางบูรณาการ ดวยการเปดโอกาสใหเขา

มามีสวนรวมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

10.  ประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ อาทิ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาความรวมมือกับตางประเทศ  

การสงเสริมเศรษฐกิจท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนตน 

ในสวนของการใหความสําคัญกับบทบาทของอาสาสมัคร หรือเครือขาย ทสม. ซ่ึงเปนกลไกหลักของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้น ไมปรากฎวามีการระบุบทบาทและความเชื่อมโยงไวโดยตรง 

เพียงแตมีขอความทางนโยบายท่ีอธิบายถึงการสงเสริม สนับสนุนบทบาทการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

ในสังคม (Multi-stakeholders Partnership) ซ่ึงอาจหมายถึง บทบาทของภาคสถาบันการศึกษา นักวิชาการ 

องคการพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน มูลนิธิ สมาคม องคกรและหนวยงานอ่ืน ๆ ซ่ึงในอีก

นัยหนึ่งก็อาจหมายรวมถึงเครือขาย ทสม. รวมอยูดวย 

ซ่ึงในสวนของการพัฒนาการมีสวนรวมและบทบาทของภาคสวนตาง ๆ นั้น ภายใตนโยบายฯ นี้  

อาจเก่ียวของในดานการพัฒนาองคความรูใหเครือขายทางสังคม การสงเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม 

ท่ีใสใจตอสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม การติดตามเฝาระวังสิ่งแวดลอม เปนตน

เทานั้น สรุปไดวา บทบาทของเครือขาย ทสม. ในดานนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นี้ มีบทบาทไมเดนชัดนัก แตก็ยังคํานึงถึงหลักการมีสวนรวม 

(Participatory Approach) ในการดําเนินงาน 

2.3  ทบทวนความเช่ือมโยงของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564  

กับการพัฒนาเครือขาย ทสม. 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564 เปนกลไกท่ีกําหนดข้ึนภายใตพระราชบัญญัติสงเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ท่ีตองมีการจัดทํานโยบายและแผนการสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ข้ึน และตองมีการถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติผานแผนจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนแผนระยะ 5 ป การจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ตองมีการวิเคราะห

สถานการณการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ สภาพแวดลอมทางนโยบาย การเมือง กฎหมาย สังคม

และบทบาทองคกรท่ีเก่ียวของ รวมท้ังพันธกรณีระหวางประเทศ กรอบความรวมมือระหวางประเทศในดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังไดนอมนํา

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      

มาเปนแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหทุกภาคสวนมีความตระหนัก
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ตอการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางรอบคอบ เปนไปตามหลักวิชาการ มีเหตุผล มีความ

พอประมาณ เหมาะสมและเปนธรรม เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหแกฐานทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอม และยังเชื่อมโยงตอยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยมีหลักการสําคัญคือ 

1. การพัฒนาท่ียั่งยืนมีดุลยภาพท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

2. การบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ เปนความสัมพันธเชิงระบบหรือองครวม 

3. การระวังไวกอน 

4. ผูกอมลพิษเปนผูจาย 

5. ผูไดรับประโยชนเปนผูจาย 

6. ความเปนหุนสวนของรัฐ-เอกชน 

7. ธรรมาภิบาล 

8. การขยายความรับผิดชอบแกผูผลิต 

9. การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

10. สิทธิมนุษยชน 

โดยในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564 ไดกําหนดยุทธศาสตรหลักไว 4 ยุทธศาสตร 

ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม 

1.  มุงเนนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนอยางยั่งยืน 

2.  การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี ไดรับการปกปองและฟนฟู 

1.  การปองกัน ลดและขจัดมลพิษ 

2.  การเยียวยา ชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ 

3.  การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมชุมชนและสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคาและยั่งยืน 

1.  สงเสริมการบริโภคท่ียั่งยืน 

2.  สงเสริมการผลิตและการบริการท่ียั่งยืน 

3.  การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และ

สงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ 

1.  การสรางความรู ความเขาใจและพัฒนาศักยภาพของประชาชนดานการลดการปลอยกาซ

เรือนกระจก 

2.  การพัฒนาแผนงานและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

3.  การพัฒนาความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 
 

อนึ่ง ภายใตแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฉบับนี้ ไดดําเนินการมาไดครึ่งแผน ซ่ึงผลการ

ดําเนินงานมีความคืบหนาเปนลําดับและสงผลดีตอการพัฒนาแผนงาน โครงการดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ โดยเฉพาะในมิติดานการจัดการมลพิษสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ  

ไดดําเนินการเรงรัดและวางมาตรการในการประสานงานหนวยงานในการปฏิบัติการรวมกัน โดยใชประเด็น

ปญหาเปนฐาน (Problems-oriented) โดยเฉพาะปญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งไดบูรณาการ 

การแกไขปญหาโดยใชจังหวัดและทองถ่ินมีสวนรวมในการวางแผนและบริหารจัดการมากยิ่งข้ึน รวมถึง

ประเด็นปญหาเก่ียวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงเก่ียวของกับหลายภาคสวน 

ท้ังภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ชุมชน การบริโภค การผลิต การบริการ การคมนาคมขนสง ซ่ึงทําใหการ

ดําเนินงานในดานนี้ มีการบูรณาการการทํางานตามบทบาทหนาท่ีของแตละองคกรจนเห็นผลความกาวหนา

มากยิ่งข้ึน เชน การพัฒนาระบบขนสงแบบเร็ว (รถไฟฟา) การสงเสริมการจัดการพลังงานสะอาด การเกษตร

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพ การผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การพัฒนาอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ ชุมชนและเมืองเชิงนิเวศ เครือขายการบริโภคสีเขียว เปนตน ซ่ึงเปนมาตรการท่ีชวยใหการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดลอมดีข้ึนเปนลําดับ 

ท้ังนี้ กลไกในการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดมุงเนนการสรางความเขาใจกับสวน

ราชการท้ังสวนกลางและภูมิภาค รวมท้ังสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ สรางความรวมมือกับผูบริหารของหนวยงาน

หลักในการเขาพบทําความเขาใจใหไดรับทราบความสําคัญของแผนจัดการ สรางความเขาใจแกประชาชน 

และเอกชน ประสานงานกับสํานักงบประมาณเพ่ือจัดหางบประมาณรองรับและแหลงเงินอ่ืน ๆ ประสานงาน

กับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพ่ือใหตัวชี้วัดของแผนจัดการเปนตัวชี้วัดรวมของหนวยงาน

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามไตรมาส และการรายงานผลตอผูบริหาร และรายงานผลตอ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติในลําดับตอไป 

อยางไรก็ตาม ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระยะ 5 ปท่ีจัดทําข้ึนนั้น เชื่อมโยงกับนโยบายและ

แผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เปนหลัก ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงการให
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ความสําคัญกับบทบาทของเครือขาย ทสม. หรือเครือขายอาสาสมัครอ่ืน ๆ รวมท้ังองคกรเอกชนท่ีเก่ียวของ  

ก็พบวา ยังใหความสําคัญไมเดนชัดนัก ท้ังนี้ เนื่องจากกระบวนการในการขับเคลื่อนงานไดระบุใหเปนไปตาม

หลักการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ ไวแลว อีกท้ังมิติดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปนมิติท่ีตองอาศัยมาตรการ องคความรู หนวยงาน บุคลากร เทคโนโลยี และกระบวนการทํางานท่ีซับซอน

และมีขอบขายภารกิจกวางขวาง แตอาจใหงานพัฒนาเครือขายภาคประชาชน หรือเครือขาย ทสม. อยูภายใต

การสนับสนุน สงเสริมของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนการเฉพาะ อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ซ่ึงมีหนวยงานในสังกัดดําเนินการใหสอดคลองกับหลักการมีสวนรวมอยูอยางตอเนื่อง  

เชน บทบาทของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด (ทสจ.) ท่ีมีบทบาทในการประสาน    

การปฏิบัติในระดับจังหวัดและทองถ่ินอยูแลว หรืออาจใหเครือขาย ทสม. มาสนับสนุนแผนงาน โครงการท่ี

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และกรมอ่ืน ๆ ดําเนินการรวมก็ไดเชนกัน 

2.4  แผนยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 กับการมีสวนรวมของงานเครือขายและอาสาสมัคร 

ในแผนยุทธศาสตรชาติมีบทท่ีวาดวยยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร 

กับสิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมายในการอนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมใหคนรุนหลังใชได

อยางสมดุล ฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือลดผลกระทบจากการพัฒนาสังคม

เศรษฐกิจของประเทศ ใชประโยชนและสรางการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุล 

และยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศบนหลักการมีสวนรวมและธรรมาภิบาล ท้ังนี้ไดมุงเนน

การวางประเด็นยุทธศาสตรรองรับท่ีสําคัญคือ 

1.  สรางการเติบโตบนฐานสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

1.1 เพ่ิมมูลคาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

1.2 อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 

1.3 อนุรักษและฟนฟูแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติ 

1.4 รักษาและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

1.5 สงเสริมการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน 

2.  สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนฐานเศรษฐกิจภาคทะเล 

2.1 เพ่ิมมูลคาเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 

2.2 ปรับปรุงฟนฟูและสรางใหมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท้ังระบบ 

2.3 ฟนฟูชายหาดท่ีเปนแหลงทองเท่ียว 

2.4 พัฒนาและเพ่ิมสัดสวนกิจกรรมทางทะเลท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
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3.  สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 

3.1  ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

3.2 ปรับตัวลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3.3 มุงเนนการลงทุนท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

3.4 พัฒนาระบบการรับมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหม 

4.  พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

4.1 จัดทําแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนท่ีเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึง

พ้ืนท่ีอนุรักษ 

4.2 พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

4.3 จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสารเคมีภาคการเกษตร 

4.4 สงวน รักษา อนุรักษ ฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตบนฐานธรรมชาติ 

และฐานวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 

4.5 พัฒนาเครือขายองคกรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมท้ังกลุมอาสาสมัคร ดวยกลไกการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวนในทองถ่ิน 

4.6 เสริมสรางระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอมในการปองกันโรคอุบัติใหม 

5.  พัฒนาความม่ันคงดานน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

5.1 พัฒนาการจัดการเชิงลุมน้ําท้ังระบบ 

5.2 เพ่ิมผลิตภาพของน้ําท้ังระบบในการใชน้ําอยางประหยัด รูคุณคา 

5.3 พัฒนาความม่ันคงดานพลังงานของประเทศ สงเสริมการใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

5.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

5.5 พัฒนาความม่ันคงดานการเกษตรและอาหารของประเทศ 

6.  ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 

6.1 สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

6.2 พัฒนาเครื่องมือ กลไก และระบบยุติธรรมและระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดลอม 

6.3 จัดโครงสรางเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นรวมดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ 

6.4 พัฒนาและดําเนินโครงการท่ียกระดับกระบวนทัศน เ พ่ือ กําหนดอนาคตประเทศ 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม บนหลักการมีสวนรวมและธรรมาภิบาล 
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จากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ซ่ึงไดจัดทําแผนแมบทตามยุทธศาสตรชาติ ในประเด็นการเติบโต

อยางยั่งยืน โดยมุงเนนประเด็นการพัฒนาท่ีเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติเชนเดียวกัน ท้ังนี้ ใหความสําคัญ

กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ การฟนฟูธรรมชาติใหม การรับมือกับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเติบโตสีเขียว การพัฒนาคน กระบวนทัศน พฤติกรรมท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม การจัดการปญหาคนกับสัตวปา การเกษตรเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  

เปนตน รวมท้ังการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน อาสาสมัครตาง ๆ ซ่ึงชี้ใหเห็นวาภายใตแผนแมบท 

ตามแผนยุทธศาสตรไดระบุงานอาสาสมัครและเครือขายไวอยางเดนชัด 

2.5  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 กับบทบาท

ของเครือขาย ทสม. 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 เปนแผนพัฒนาในจัดทําข้ึน 

ในระยะเวลา 5 ป ใชเปนแผนหลักในการพัฒนาประเทศในทุกมิติ มีความสําคัญในดานการเปนชี้นําการพัฒนา

ท่ีเปนไปตามศักยภาพ ความพรอม ความไดเปรียบและประเด็นการพัฒนาท่ีประเทศใหความสําคัญ รวมท้ังให

หนวยงานท่ีเก่ียวของมีการบูรณาการแนวทางการทํางานอยางเปนเอกภาพ ภายใตบทบาทหนาท่ีของแตละ

หนวยงาน รวมท้ังการบูรณาการดานนโยบาย ยุทธศาสตรการพัฒนาในสาขาตาง ๆ โดยมีประเด็นการพัฒนา

และบริหารจัดการท่ีสําคัญ ไดแก 

1.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและสมดุล 

2.  จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใหไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับและใหประชาชนอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี 

3.  ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติท่ีเสื่อมโทรมใหฟนคืนสูสภาพเดิมโดยเร็ว  

4.  เพ่ิมขีดความสามารถในการลดกาซเรือนกระจกและการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

5.  สรางความม่ันคงดานน้ําและบริหารจัดการน้ํา ท้ังน้ําผิวดินและน้ําใตดินอยางเปนระบบ 

6.  แกไขปญหาความขัดแยงและขอพิพาทดานท่ีดินปาไม 

7. นําเครื่องมือการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) มาใชในการประเมินยุทธศาสตร 

การบรหิารจัดการน้ําและลุมน้ํา 

8.  แกไขปญหาวิกฤติดานสิ่งแวดลอม 

9.  สงเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

10. สงเสริมการทองเท่ียวโดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับไดของระบบนิเวศ 

11. สรางแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนไปสูการบริโภคท่ียั่งยืน 

12. บริการจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ 
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13. สงเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชนเพ่ือสรางพลังรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม กระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม สิทธิชุมชนในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

14. พัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ 

เห็นไดวา ในบทบาทของชุมชนและเครือขายไดใหความสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 ไวพอสมควร เปนการมุงเนนการมีสวนรวมใหสอดคลองกับนโยบาย

พ้ืนฐานแหงรัฐ ความตองการของสังคมและกระแสการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ 

และเปนไปหลักการสากลหรือการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยท่ีเครือขาย หรืออาสาสมัคร รวมถึงชุมชนสามารถเขาไป  

มีบทบาทในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดในมิติดานตาง ๆ เชน 

1)  การรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการ หรือขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

ท่ีจะกระทบตอวิถีชีวิตชุมชนและสังคม 

2)  การติดตามสถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาโครงการ

ตาง ๆ ท่ีเปนของรัฐ หรือเอกชน 

3)  การสรางการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชนทองถ่ินในการพิทักษรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติ   

ในทองถ่ินนั้นใหมีความม่ันคงและเอ้ือประโยชนตอประชาชนและชุมชนโดยรวม 

4)  การเขารวมกิจกรรมท่ีทางหนวยงานตาง ๆ จัดข้ึน หรือกิจกรรมการรณรงคดานสิ่งแวดลอม 

5)  การเปนกลุม องคกรเครือขายท่ีทางหนวยงานจัดตั้งข้ึน เพ่ือวัตถุประสงคในการสรางการมี

สวนรวมของประชาชน ชุมชนทองถ่ิน อาสาสมัครชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เชน เครือขายอาสาสมัครปองกันไฟปา เครือขายอาสาสมัครพิทักษอุทยานแหงชาติ เครือขายลุมน้ํา กลุมผูใชน้ํา 

เครือขายจิตอาสาพระราชทาน เปนตน 
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บทที่ 3 

พัฒนาการงานเครือขาย ทสม. การสรางคุณคารวม  

และการคนหาศักยภาพและโอกาส 

 

3.1  ประวัติความเปนมาและพัฒนาการของเครือขาย ทสม. 

ประเทศไทยไดใหความสําคัญกับงานอาสาสมัครมาอยางยาวนานในหลายบทบาทหนาท่ี ซ่ึงข้ึนอยูกับ

นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในแตละยุคสมัย โดยสวนใหญแลวใหความสําคัญกับ

บทบาทของอาสาสมัครในมิติดานการพัฒนาความเขมแข็งของประชาชนหรือการสรางสิทธิของความเปน

พลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเพ่ือสงเสริมความเปนประชาธิปไตย การแสดงออกและมีสวนรวมในการพัฒนา

ทองถ่ินชุมชนของตนเอง ดังเห็นไดจากนโยบายของรัฐบาลในชวงป พ.ศ. 2518 - 2519 รัฐบาลไดมีการดําเนิน

นโยบายใหประชาชนและชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการตนเองในดานการพัฒนาสภาพแวดลอมและ

คุณภาพชีวิตของชุมชน ผานโครงการขุดและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือใชประโยชนในทองถ่ิน หรือการใหประชาชน 

มีสวนรวมในการสงเสริมความเปนระเบียบเรียบรอยของทองถ่ิน ซ่ึงนับวาเปนจุดเริ่มตนของงานอาสาสมัคร 

แมวาจะมีรูปแบบของการทํางานท่ีหลากหลายลักษณะ แตเปนการยกระดับศักยภาพของประชาชนในการ

พัฒนาประเทศเชนเดียวกัน 

การกอเกิดของงานอาสาสมัคร หรืออาสาสมัครชุมชนในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลองนั้น  

มีพัฒนาการเกิดข้ึนมาในหลายภารกิจ โดยท่ีเห็นเดนชัดท่ีสุดคือ ในชวงท่ีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ 

เมื่อป พ.ศ.2531-2532 ในพื้นที่ภาคใต ที่มีสาเหตุสวนสําคัญเกิดจากการพัฒนาและใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติอยางไมมีขอจํากัด เปนเหตุใหตองสูญเสียชีวิตประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจน

ทรัพยสินตาง ๆ อยางประเมินคาไมได ทําใหเกิดความตื่นตัวดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม และในป พ.ศ. 2532 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ทรงมีพระราชดํารัสเก่ียวกับภาวะโลกรอน  

เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2532 นับเปนจุดเริ่มตนในการเคลื่อนไหวของทุกฝาย และเปนกระแสผลักดัน 

ใหรัฐบาลประกาศใหป พ.ศ. 2533 - 2535 เปน “ปแหงการพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” และ

มีมติคณะรัฐมนตรีประกาศใหวันท่ี 4 ธันวาคม ของทุกปเปน “วันสิ่งแวดลอมไทย” และมีนโยบายใหหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของ ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี โครงการท่ีสําคัญโครงการหนึ่งท่ีเกิดข้ึน 

ในชวงเวลานั้นของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม คือ “โครงการอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม” ดําเนินการ

ฝกอบรม สรางความตระหนักใหแกประชาชนและสรางกลุมอาสาสมัครสิ่งแวดลอมระดับทองถ่ิน ซ่ึงเปนท่ีมา

ของ “อาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม” หรือ “อสว.” ไดดําเนินการเรื่อยมา  
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ตอมาในป พ.ศ. 2545 ไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหเทาทันกับกระแสโลกท่ีเปลี่ยนไป เกิดแนวคิด 

การรวมกลุมพลังทางสังคมที่ทํางานดานสิ่งแวดลอมในรูปแบบ “เครือขาย” โดยไดริเริ่มดําเนินกิจกรรม 

ในรูปแบบ “เครือขายอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม” ในพ้ืนท่ีนํารอง 10 จังหวัด ไดแก จังหวัดนาน ลําปาง 

สุโขทัย นครพนม เลย ขอนแกน ชลบุรี เพชรบุรี สุราษฎรธานี และจังหวัดกระบี่ ควบคูไปกับการบริหาร 

และสนับสนุนกิจกรรมเครือขายในพ้ืนท่ี หลังจากนั้นไดมีการขยายเครือขายและพ้ืนท่ีดําเนินงานมาอยาง

ตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 2550 มีสมาชิกเครือขาย 75 จังหวัด และในป พ.ศ. 2555 มีสมาชิกเครือขายครบ  

76 จังหวัดท่ัวประเทศ ปจจุบันมีสมาชิก ทสม. ไมนอยกวา 233,000 คนท่ัวประเทศ 

ในป พ.ศ. 2548-2549 ไดมีการปรับรูปแบบ แนวทางการดําเนินงานและบทบาทหนาท่ีเครือขาย

อาสาสมัครใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนชื่อ “เครือขายอาสาสมัครพิทักษ

สิ่งแวดลอม” เปน “เครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน” หรือ “เครือขาย 

ทสม.” และเรียกชื่ออาสาสมัครวา “ทสม.” ในป พ.ศ.2550 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได

ประกาศใชระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วาดวยอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมหมูบาน พ.ศ.2550 มีเจตนารมณรองรับและสนับสนุนการทํางานของภาคประชาชน  

เชื่อมประสานการทํางานรวมกันจนเปน เครือขาย ทสม. และในชวงเวลาเดียวกันมีมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ

ให “วันท่ี 4 ธันวาคม ของทุกป เปนวัน ทสม. แหงชาติ” 

นอกจากนี้ ในป พ.ศ. 2557 – 2558 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมีนโยบายสําคัญ 

ในการบูรณาการเครือขายอาสาสมัคร ภายใตการกํากับของหนวยงานกระทรวงฯ ใหเปนหนึ่งเดียวและเขารวม

เปน ทสม. รวมถึงการสนับสนุนภารกิจกระทรวงท่ีหลากหลายมากข้ึน ภายใตแนวคิด “การบูรณาการเครือขาย 

ทสม. และภาคีสรางสิ่งแวดลอมดีใหคนไทย” จึงไดมีการปรับปรุงระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม วาดวยอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน พ.ศ. 2550 ใหมีความ

สอดคลองและเพ่ือเปนการพัฒนาการดําเนินงานเครือขาย ทสม. ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ในป พ.ศ. 2558 

จึงมีประกาศใชระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม วาดวยอาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน พ.ศ. 2558 ข้ึน และในชวงป พ.ศ. 2559 นับเปนกาวยางท่ีสําคัญ 

อีกชวงหนึ่ง ท่ีมีการดําเนินงานดานนโยบายในการขับเคลื่อนพลัง ทสม. พลังประชารัฐรักษสิ่งแวดลอม  

เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในดานตาง ๆ   

มีการรณรงคอยางกวางขวาง สรางการรับรูของสังคมและสาธารณะอยางตอเนื่อง มีกิจกรรมการดําเนินงาน 

ในเชิงพ้ืนท่ีมากข้ึน สงตอความม่ันคง ม่ังค่ังยังยืน ใหกับคนรุนหลังสืบตอไป รวมถึงบทบาทของหนวยงานใน

สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตางใหความสําคัญในการใชงานเครือขาย ทสม. ในการ

สนับสนุนงานและภารกิจระดับพ้ืนท่ีมากข้ึน โดยเฉพาะบทบาทของกลไกสวนภูมิภาค/จังหวัด/ทองถ่ิน ตางรูจัก

บทบาทของเครือขาย ทสม. เปนอยางดี รวมท้ัง สนใจสมัครเขารวมเปนสมาชิก ทสม. ผานกลไกของจังหวัด

เพ่ิมมากข้ึน จนทําใหกิจการ ทสม. มีความกาวหนาอยางเห็นไดชัด 
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ตอมาไดมีการปรับปรุงระเบียบใหมอีกครั้งในป พ.ศ.2562 เปนระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ ่งแวดลอม วาดวยอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมหมูบาน พ.ศ . 2562               

ซ่ึงมีรายละเอียดในดานเนื้อหาสาระและบทบาทการดําเนินงานของ ทสม. และเครือขาย ทสม. ท่ีแตกตางไป

จากเดิม ทําใหการทํางานของท้ังเครือขาย ทสม. และบทบาทของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม มีความกระชับและบังเกิดผลทางปฏิบัติมากข้ึน 

กลาวโดยสรุปไดวา สมาชิก ทสม. และเครือขาย ทสม. เกิดข้ึนโดยมีพัฒนาการมาจากงานเครือขาย

อาสาสมัครท่ีกรมสง เสริม คุณภาพสิ่ งแวดลอมริ เริ่ม ข้ึน จนเปนการจัดตั้ งตามระเบียบกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วาดวยอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน 

(ทสม.) มีการจัดตั้ง กอรูปจากสมาชิกในหมูบาน ตําบล อําเภอและจังหวัด รวมกลุมเปนคณะกรรมการ

เครือขาย ทสม. ในแตละระดับ มีบทบาทในการทํางาน สนับสนุน ประสานงาน รวมปฏิบัติการ ติดตาม  

เฝาระวังสถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ินของตน และยังสามารถรวมกลุมเปน

เครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือการสงเสริมกิจกรรมดานการอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับเครือขาย ลุมน้ํา ภูมิภาคและระดับประเทศ  

ดังท่ีกลาวมาขางตน วาเครือขาย ทสม. เปนกลไกสําคัญในการสงเสริม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมในชุมชนทองถ่ิน ดังนั้น ท่ีมาของการเปนอาสาสมัคร จึงเกิดข้ึนจากชุมชนเปนสําคัญ โดยท่ี 

อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน หรือ ทสม. คือ บุคคลในทองถ่ินหรือ หมูบาน 

หรือชุมชนท่ีมีความสนใจ มีการแสวงหาความรู และประสบการณ มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทํางาน

ดานการอนุรักษ สงวน คุมครอง และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ินของตนเองอยางยั่งยืน 

และการรวมกลุมกันของ ทสม . ในรูปแบบเครือขาย ตั้งแตระดับตําบล อําเภอ จังหวัด และภูมิภาค  

จึงเปรียบเสมือนการสรางโครงขายทางสังคมท่ีเปนการรวมกลุมของสมาชิก ทสม. ในพ้ืนท่ีใหมีความรวมมือ 

ในการแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณในการทํางานดานการอนุรักษเพ่ือใหเกิดพลังทางสังคมท่ีเขมแข็งข้ึน 

ดวยเหตุนี้ ทสม. และเครือขาย ทสม. จึงมีบทบาทสําคัญในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ การเฝาระวังปญหาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม รวมท้ัง มีกระบวนการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ใหกับประชาชนและกลุมเปาหมายไดอยางตอเนื่อง เกิดความรูสึกเปนเจาของหวงแหนและบํารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ินตนเองใหคงอยูในสภาพสมบูรณไดอยางยั่งยืน 

ทสม. และเครือขาย ทสม. เปนยุทธศาสตรท่ีสําคัญท่ีคํานึงถึงคนและชุมชนเปนศูนยกลาง ในการ

พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ท่ีเปนรูปแบบใหประชาชนมีสวนรวมในลักษณะการเปนตัวแทน ผูนําและเปนผูประสานงานระหวางประชาชน

และทุกฝายท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางความเปนเจาของ และไดรับผลประโยชนรวมกันในลักษณะการบริหารจัดการ

ในรูปแบบคณะกรรมการ และมีการเชื่อมโยงเปนเครือขาย เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรูรวมกันของคน 
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ในสังคม เชื่อมโยงการทํางานดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางระดับนโยบาย

และระดับชุมชน อันจะนําไปสูการบริหารจัดการและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางยั่งยืนโดยมีปรัชญาพ้ืนฐานในการดําเนินการ คือ 

1. การดําเนินการท่ีอยูบนพ้ืนฐานความตองการจากชุมชน โดยใชพ้ืนท่ีชุมชนเปนฐานในการ

ดําเนินงานและกิจกรรม การดําเนินงานของเครือขาย ทสม. ตองเปนความเห็นพองตองกันในแนวทางปฏิบัติ 

หรืออาจดําเนินการไปตามศักยภาพและความพรอมของสมาชิก ทสม. โดยตองเปนประเด็นรวมกันของชุมชน

ในแตละพ้ืนท่ี  

2. ชุมชนตองมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกข้ันตอน ตั้งแตข้ันตอนการรับรู 

และตรวจสอบสภาพปญหาในชุมชน การวางแผนรวมกันของสมาชิกในชุมชน การปฏิบัติการอยางมีสวนรวม 

การติดตามเฝาระวังและตรวจสอบสถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน รวมท้ังการ

เขารวมการดําเนินงานกับภาครัฐและภาคสวนตาง ๆ ในการสนับสนุนการทํางานซ่ึงกันและกัน 

3. ชุมชนมีความรูสึกเปนเจาของ อันเปนผลมาจากการเขาใจปญหาในชุมชน และมีสวนรวมในการแกไข

ปญหารวมกัน การท่ีสมาชิก ทสม. มาจากบุคคลในชุมชน จึงทําใหเกิดความรักและผูกพันในทรัพยากรธรรมชาติ   

ในชุมชน และมีความตองการในสงเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชนใหดีข้ึน ดังนั้น จึงเปนแรงจูงใจใหคน

ในชุมชนเกิดความเปนเจาของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู และพรอมจะบํารุงรักษาใหมีภาพสมบูรณเกิด

ประโยชนแกคนในชุมชนและประชาชนท่ัวไป 

4. เพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชน เปนการนํา

ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนมาพัฒนา ใชประโยชน ตอยอด เพ่ิมผลผลิต

และสรางมูลคาในเชิงนิเวศเศรษฐกิจ อาชีพ รายได หรือการไดประโยชนจากนิเวศบริการของทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอมในชุมชน 

5. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินงาน เปนการดําเนินงานท่ีใหความสําคัญกับการมีสวนรวม   

อยางสรางสรรค การทํางานในรูปแบบเครือขาย การรับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน การพัฒนาผูนําการ

เปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม การยกระดับสูการเปนองคกรและเครือขายในชุมชน การทํางานรวมกับภาคสวนตาง ๆ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานการจัดการแบบรวมมือกัน (Collaborative Approach) 

สรุปไดวา การสงเสริมใหมี “อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมูบาน หรือ ทสม.”

จึงเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีเปดโอกาสใหประชาชนทุกคนเขามามีสวนรวมในการสงวน ฟนฟู อนุรักษและใชประโยชน

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนและการสงเสริมรักษาคุณภาพสิ่งอยางแวดลอมไดอยางแทจริง และบังเกิดผล

เปนรูปธรรมในระดับพ้ืนท่ี เห็นไดจากการเชิดชูบุคคล เครือขาย ทสม.ท่ีมีการดําเนินงานเชิงพ้ืนท่ีจนประสบผลสําเร็จ

และไดรับรางวัล ทสม. และเครือขาย ทสม. ดีเดนในทุก ๆ ป 

สําหรับความเปนมาและพัฒนาของเครือขาย ทสม.สรุปไดดังภาพท่ี 3-1 

23 



 

 

ภาพท่ี 3-1 ความเปนมาและพัฒนาของเครือขาย ทสม. 

 

แนวคิดการสรางเครือขายทางสังคม 

นโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐและสิทธิชุมชน

และการมีสวนรวม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

ภารกิจดานสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอม 

การดําเนินแผนงาน โครงการท่ียืนยัน

ถึงหลักการมีสวนรวม 

การดําเนินงานขาดเอกภาพ 

ขาดการสื่อสารอยางตอเนื่อง 

เครือขายจัดตั้งข้ึนตามโครงการ 

การริเริ่มจัดตั้งเครือขาย ทสม.       

ในภาพรวมของกระทรวงฯ 

ระเบียบฯ วาดวยเครือขาย ทสม. 

มีหนวยงานรับผิดชอบหลัก 

แผนการดําเนินงานประจําป 

การพัฒนาศักยภาพเครือขาย การรับสมัครสมาชิก ทสม. 

ระบบขอมูลกลางเครือขาย 

ปญหาที่เกิดขึ้น (กอน

จัดต้ังเครือขาย ทสม.) 

กลไกจัดต้ังตามระบบ

เครือขาย ทสม. 
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3.2  การพัฒนาคุณคารวมของการเปนอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หมูบาน (ทสม.) 

อาสาสมัคร หมายถึง ผูสมัครใจทํางานเพ่ือประโยชนกับสวนรวม สังคม ชุมชนโดยไมหวังผลตอบแทน

เปนเงินหรือสิ่งอ่ืนใด ผลตอบแทนท่ีอาสาสมัครไดรับคือ ความสุข ความภาคภูมิใจท่ีไดปฏิบัติงานท่ีเปน

ประโยชนแกสังคม ชุมชน รวมถึงประเทศชาติ อาสาสมัครเปนบุคคลท่ีมีความเสียสละ ชวยเหลือผูอ่ืน รวมท้ัง

ปกปองรักษาทรัพยากรอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินมิใหถูกทําลายไป เปนผูท่ีอุทิศแรงกาย ใจ และ

สติปญญาในการคิดวิเคราะหและหาแนวทางในการแกไข ปองกัน บรรเทา และเยียวยาผลกระทบและความเสียหาย  

ท่ีเกิดข้ึน อนึ่งความเปนอาสาสมัครมีองคประกอบอยางนอยดังนี ้

1.  มีอิสระในการเลือกท่ีจะทําหรือไมทําในสิ่งท่ีตนเองไดรับรูและวิเคราะหแลว ซ่ึงอาจกระทําไปตาม

พรสวรรคท่ีมี หรือความสนใจท่ีตนเองมีก็ได 

2.  มีความรับผิดชอบตอสวนรวม มองภาพรวมท่ีเกิดข้ึนจากการกระทํานั้น แมวาการกระทํานั้น 

จะเกิดผลมากนอยเพียงใดก็ตาม 

3.  งานอาสาสมัครไมใชภาระงานท่ีตองทําตามหนาท่ี หรือเปนการงานท่ีตองทําเหมือนงานประจํา  

แตหากเปนการกระทําโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือสวนรวมและกระทําจนเกิดความตอเนื่องยอมเปนการสรางงาน

อาสาสมัครท่ีด ี

4.  ไมไดมุงหวังการกระทํานั้น จะไดรับผลตอบแทนท่ีเปนรางวัล เงิน หรือ คาตอบแทน แตการบํารุง

ขวัญและกําลังใจในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีเปนการยกยอง เชิดชูและสรางกําลังใจ ยอมเปนแนวทางในการสนับสนุน

งานอาสาสมัครไดเปนอยางด ี

ดังนั้น การพัฒนาคุณคารวมของการเปนอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หมูบาน (ทสม.) จึงควรมีแนวทางในการดําเนินงานดังนี ้(ภาพท่ี 3-2) 

1.  ดานความรูความเขาใจดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

1.1 มีความรูความเขาใจในคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน 

1.2 มีความรูความเขาใจในผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในชุมชน 

1.3 มีความรูความเขาใจในการอนุรักษ ฟนฟู จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน 

2.  ดานการเรียนรูสภาพแวดลอมของชุมชนและทองถิ่น 

2.1 มีความตื่นตัวท่ีจะรับรูสภาพแวดลอมในชุมชน 

2.2 มีความสนใจในการติดตามสถานการณและสภาพแวดลอมในชุมชน 

2.3 มีการติดตาม ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน 
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ภาพท่ี 3-2 การพัฒนาคุณคารวมของการเปนอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน 

(ทสม.) 

3.  ดานการสรางกระบวนการทํางาน 

3.1 เปนผูสรางกระบวนการทํางานอยางมีสวนรวม 

3.2 เปนผูสนับสนุนการวิเคราะหและวางแผนการทํางานโดยใชชุมชนเปนฐาน 

3.3 มีความยืดหยุนในการสรางกระบวนการรวมกับชุมชนและเครือขายในพ้ืนท่ี 

4.  ดานการปรับตัวรองรับการเปล่ียนแปลง 

4.1 มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงมิติดานสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมตอเนื่อง 

4.2 มีความพรอมในการยอมรับและการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

4.3 มีการแสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมใหม 

5.  ดานทัศนคติในการปฏิบัติงาน 

5.1 เปนผูมีทัศนคติดานการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

5.2 มีเปนผูมีทัศนคติในเชิงบวกและมองโลกทัศนท่ีดี 

5.2 เปนผูท่ีใหความเคารพผูอ่ืนอยางมิตร มีเหตุมีผล 

 

การพัฒนาคุณคารวมของ

เครือขาย ทสม. 

ระบบการสรางและถายทอด

คุณคารวมของเครือขาย ทสม. 

เรียนรูบทบาทหนาที่ในงาน

อาสาสมัครชุมชน 

1. ความรูความเขาใจในดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1. สภาพแวดลอมชุมชน 

2. การสรางกระบวนการทํางาน 

3. ปรับตัวรองรับการเปลีย่นตลอดเวลา 

4. ดานทัศนคติในการปฏิบัตงิาน 

5. ดานการดําเนนิกิจกรรม 
ผลผลติของเครือขาย ทสม. 

มีคุณภาพ 
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6.  ดานการดําเนินกิจกรรม 

6.1 เปนนักปฏิบัติการดานการริเริ่มกิจกรรมใหเกิดข้ึน 

6.2 เปนนักปฏิบัติการท่ีเนนความพอเพียง เรียบงาย 

6.2 เปนนักปฏิบัติการท่ีดําเนินการอยางคอยเปนคอยไป 

3.3  วิเคราะหระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วาดวยอาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน พ.ศ.2562 

ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วาดวยอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมหมูบาน พ.ศ. 2562 เปนระเบียบฯ ท่ีนํามาใชในการพัฒนางาน ทสม. และเครือขาย ทสม. 

ในปจจุบัน โดยเปนผลมาจากการพัฒนามาจากระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมวาดวย

อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน พ.ศ. 2558 โดยพิจารณาแนวทางนโยบาย       

ในการดําเนินงาน ศักยภาพ ขอจํากัด และโดยเฉพาะอยางยิ่งกลไกท่ีใชในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน  

โดยเม่ือวิเคราะหระเบียบฯ ดังกลาวนี้ สามารถสรุปได ดังนี้ 

1. ใหความสําคัญกับการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน และสรางสรรคสิ่งท่ีเปนประโยชนในดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในชุมชนทองถ่ิน ซ่ึงเปนเจตนารมณหลักท่ีตองการใหเกิด ทสม. และเครือขาย ทสม. ข้ึน          

เ พ่ือทํางานยึดโยงกับพ้ืนท่ีชุมชนเปนหลัก จึงเปนการสะทอนจุดยืนในการพัฒนาและกอเกิด ทสม.           

และเครือขาย ทสม. ใหเปนไปตามความเขาใจนี้ 

2.  ไดระบุความหมายของคําวา ทสม. และเครือขาย ทสม. ไวอยางเดนชัด ใหหมายถึง บุคคลท่ีมี

ความสนใจ มีความเสียสละ และอุทิศตนในการทํางานดานการอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในทองถ่ินของตน อาจพัฒนารวมกลุมเปนเครือขายเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารหรือทํากิจกรรม

รวมกันได และยังมีการรวมกลุมเปนกรรมการเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หมูบานในระดับตาง ๆ ตั้งแตระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด การทํางานของ ทสม. และเครือขาย ทสม.  

มีเครื่องหมายรองรับไวชัดเจน เพ่ือความเปนเอกภาพในการทํางาน รวมท้ังมีบัตรประจําตัว สรุปไดวา 

กระบวนการไดมาซ่ึงสมาชิก ทสม. และเครือขาย ทสม. เปนท่ีมาท่ีชัดเจน รวมท้ัง มีการระบุตัวตนในการเปน

อาสาสมัครชุมชนภายใตการออกบัตรประจําตัวและการมีเครื่องหมายบงชี้การมีอยูของ ทสม. 

3.  วัตถุประสงคสําคัญของการมี ทสม. และเครือขาย ทสม. เพ่ือสรางความเขมแข็ง กระบวนการ

เรียนรูและพ่ึงตนเองไดของชุมชน และสงเสริมการมีสวนรวมในการดําเนินงานดานการอนุรักษ ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บุคคลสามารถสมัครเปนสมาชิก ทสม. ไดในเขตพ้ืนท่ีท่ีตนเองอยู 

ในภูมิลําเนานั้น และมีความสนใจและตระหนักตอการทํางานเพ่ือสวนรวม และในระเบียบฯ นี้ยังเนนย้ําถึง
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บทบาทหนาท่ีของ ทสม. ท่ีสําคัญคือ ประสานการดําเนินงานในทองถ่ิน พัฒนาความรวมมือในทองถ่ิน สื่อสาร

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ ในทองถ่ิน เฝาระวังสถานการณ ดําเนินกิจกรรม สรางจิตสํานึกดาน 

การอนุรักษ และสนับสนุนภารกิจดานการอนุรักษของหนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม สรุปไดวา ทสม. และเครือขาย ทสม. มีวัตถุประสงคในการทํางานท่ีชัดเจน โดยใหความสําคัญ 

กับงานในเชิงพ้ืนท่ีชุมชนเปนหลัก 

4.  การรวมกลุมเปนคณะกรรมการเครือขาย ทสม. ระดับตาง ๆ ตั้งแตตําบล อําเภอ และจังหวัดตอง

เปนสมาชิก ทสม. จากหมูบานท่ีมีการคัดเลือกกันเองมาแตละระดับ การรวมกลุมเปนคณะกรรมการเครือขาย 

ทสม. จะมีประธาน รองประธานและกรรมการฝายตาง ๆ โดยมีหนาท่ีสําคัญคือ ประสานงานหนวยงานอ่ืน 

จัดทําแผนปฏิบัติงาน ดําเนินการตามแผนหรือนโยบาย การดํารงอยูของคณะกรรมการเครือขายแตละระดับ 

มีวาระคราวละ 4 ป สรุปไดวา กลไกนี้ชวยในการกระจายบทบาทการทํางานในแตละระดับไดเปนอยางดี ท้ังนี้

มีความจําเปนตองพัฒนาศักยภาพของกลไกในแตละระดับเพ่ิมมากข้ึน 

5.  คณะกรรมการอํานวยการ ทสม. เปนคณะกรรมการในระดับนโยบาย และการอํานวยการในการ

กํากับ สนับสนุน สงเสริมการดําเนินงานเก่ียวกับเครือขาย ทสม. ในภาพรวมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม โดยมีปลัดกระทรวงฯ เปนประธาน โดยมีอธิบดีกรมตาง ๆ ในสังกัดกระทรวงฯ เปนกรรมการ 

และยังกําหนดใหเปนกลไกสําคัญที่มีตัวแทนของเครือขาย ทสม. ในระดับกลุมจังหวัดทั้ง 6 กลุมจังหวัด  

(กลุมจังหวัดภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบน ภาคอีสานตอนลาง ภาคกลาง ภาคกลางและตะวันออก และกลุม

จังหวัดภาคใต) เขารวมเปนกรรมการ รวมท้ังมีผูทรงคุณวุฒิรวมเปนกรรมการ และมอบหมายใหอธิบดี 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมเปนกรรมการและเลขานุการ กลาวไดวา กลไกนี้ชวยในการบูรณาการงาน 

ในภาพรวมของกระทรวงฯ ไดเปนอยางดี และใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงฯ ใชบทบาทของเครือขาย ทสม. 

ในการสนับสนุนแผนงาน โครงการตาง ๆ 

6.  คณะกรรมการอํานวยการ ทสม. ระดับจังหวัด จัดตั้งข้ึนมาโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการบูรณาการ

งานในระดับจังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธานและมีตัวแทนภาคสวนตาง ๆ เปนกรรมการ ยังให

ประธานเครือขาย ทสม. จังหวัด รวมเปนกรรมการ โดยมอบหมายใหผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ เปนกลไกท่ีใชในการประสาน บูรณาการงาน ดําเนินงาน

ตามนโยบายในการสนับสนุนเครือขาย ทสม. และอํานวยการคัดเลือกคณะกรรมการเครือขาย ทสม. ในจังหวัด 

กลาวไดวากลไกนี้ชวยในการสนับสนุนการดําเนินงานในระดับจังหวัดใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได  

และใหกลไกหนวยงายในจังหวัดมีสวนรวมในการพัฒนากิจการของเครือขาย ทสม. มากยิ่งข้ึน 

7.  หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตองสนับสนุน สงเสริมให

อาสาสมัครและเครือขายในสังกัดหนวยงานของตนสมัครเปน ทสม. โดยสมัครใจ ไดจัดปฐมนิเทศใหความรู

ความเขาใจแก ทสม.สนับสนุนแผนงานและงบประมาณให ทสม. ให ทสม. ไดรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ       

ท้ังนี้ ไดมอบหมายใหกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมเปนหนวยงานประสานกลางในการพัฒนาเครือขาย ทสม.
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กลาวไดวา ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงฯ สามารถบูรณาการงานเครือขายและอาสาสมัคร ภายใตบทบาท

ของการเปน ทสม .  ได เต็มศักยภาพ และยังใหกรมสงเสริมคุณภาพสิ่ งแวดลอมตองจัดทําแผนงาน 

ในการเสริมสรางความพรอมและความรวมมือของ ทสม. ในการสนับสนุนภารกิจของหนวยงานตาง ๆ ไดตามสมควร 

8.  ในดานสิทธิประโยชนของ ทสม. นั้น ภายใตระเบียบฯ นี้ ทสม. มีสิทธิในการแตงเครื่องแตงกาย 

ประดับเครื่องหมาย ทสม. รับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจากหนวยงานของรัฐ มีสิทธิในการเขารวมประชุม และแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ มีสิทธิในการ

คัดเลือกคณะกรรมการเครือขาย ทสม. และสิทธิในการไดรับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการเครือขายในแตละ

ระดับ ทสม. อาจมีสิทธิไดรับใบประกาศเกียรติคุณ โล เข็ม และอ่ืน ๆ เพ่ือยกยองในฐานะเปนตัวอยางท่ีดีของ

สังคม เปนตน สรุปไดวาการเปน ทสม. ไดรับการยกยอง เชิดชูบุคคล และการยอมรับในบทบาทหนาท่ีของการ

เปนอาสาสมัคร 

9.  การประชุมของคณะกรรมการเครือขายในแตละระดับอยูภายใตกฎเกณฑ ระเบียบนี้โดยเครงครัด 

ท้ังการกําหนดองคประชุม การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ การจัดประชุมสามัญประจําป รวมท้ังการ

บริหารจัดการเงินรายไดของเครือขาย ทสม. แตละระดับ การตรวจสอบบัญชีรายรับ-รายจาย เปนตน ซ่ึงเปน

ข้ันตอนการบริหารจัดการเครือขาย ทสม. ไดเปนไปตามหลักการมีสวนรวมและการบริหารจัดการท่ีดี 

สรุปไดวา ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วาดวยอาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน พ.ศ. 2562 เปนกลไกกลางในการสนับสนุน สงเสริมใหบทบาท 

การทํางานของเครือขาย ทสม. เปนไปดวยความราบรื่น ตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง สมาชิก ทสม. มีบทบาท

หนาท่ีโดยตรง เนนการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน และมีสวนรวมกับภาคสวนตาง ๆ ในการดําเนินงาน บริหารจัดการ    

ไปตามระบบกลไกของคณะกรรมการเครือขายในแตละระดับ มีคณะกรรมการอํานวยการ ทสม. ทําหนาท่ีใน

การกําหนดนโยบาย และออกขอกําหนดตาง ๆ ใหการดําเนินงานของเครือขาย ทสม. มีความกาวหนา  

สามารถบูรณาการงานในหนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สําหรับภาพรวมของการวิเคราะหความเชื่อมโยงของระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม วาดวยอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน พ.ศ.2562 สรุปไดดัง       

ภาพท่ี 3-3 

29 



 

 

ภาพท่ี 3-3 การวิเคราะหความเชื่อมโยงของระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      

      วาดวยอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน พ.ศ.2562 

 

 

 

ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมวาดวยอาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน พ.ศ. 2562 

การกําหนดวัตถุประสงคและบทบาท

หนาที่ของ ทสม. 

คณะกรรมการอํานวยการ ทสม.

(ระดับกระทรวง) 

การบริหารงานในรูปแบบ

คณะกรรมการเครือขาย ทสม. 

คณะกรรมการเครือขาย ทสม.ระดับ

จังหวัด 

คณะกรรมการอํานวยการ ทสม.

ระดับจังหวัด 

คณะกรรมการเครือขาย ทสม.  

ระดับอําเภอ 

คณะกรรมการเครือขาย ทสม.    

ระดับตําบล 

ระบบการบริหารจัดการเครือขาย

(การประชุม การเงิน การสงเสริม) 

ระบบการบูรณาการงานเครือขาย

รวมกับหนวยงานตางๆ 

แผนปฏิบัติการเครือขาย ทสม.ระดับ

พื้นที ่

สมาชิกในชุมชนสนใจและสมัครใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ           

ในทองถ่ินของตน 
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3.4  วิเคราะหศักยภาพ โอกาสและขอจํากัดในการดําเนินงานของเครือขาย ทสม. 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมของการดําเนินงานของเครือขาย  ทสม. เปนสวนหนึ่งท่ีสามารถนําผล  

การวิเคราะหมาใชในการวางแผนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเครือขาย ทสม. ไดเปนอยางดี 

สภาพแวดลอมท่ีกระทบกับบทบาทหนาท่ีของเครือขาย ทสม. มีท้ังสภาพแวดลอมภายในและภายนอก รวมท้ัง

เง่ือนไขทางบริบทดานเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาประเทศ ซ่ึงสามารถสรุปได ดังนี้ (ตารางท่ี 3-1) 

ตารางท่ี 3-1 วิเคราะหศักยภาพ โอกาสและขอจํากัดในการดําเนินงานของเครือขาย ทสม. 

สภาพแวดลอมภายใน (ปจจัยบวก) สภาพแวดลอมภายนอก (ปจจัยลบ) 

จุดแข็ง (Strengths: S) โอกาส (Opportunities: O) 

1.  มีการจัดตั้งข้ึนตามระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม วาดวยอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมหมูบาน 

2.  มีสมาชิกรวมกันท่ัวประเทศไมนอยกวา 233,000 คน 

กระจายตามพ้ืนท่ีชุมชน หมูบาน อําเภอ และจังหวัด 

3.  มีกรมส ง เ สริ มคุณภาพสิ่ งแวดลอม เปนหน วยงาน

ประสานงานกลาง 

4.  มีการจัดตั้งกลไกการทํางานในรูปแบบของคณะกรรมการ

เครือขาย ทสม. ระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด 

5.  มีกลไกของคณะกรรมการอํานวยการ ทสม .  ระดับ

กระทรวงฯ เปนกลไกประสานนโยบายและการดําเนินงาน  

6.  มีกลไกของคณะกรรมการอํานวยการ ทสม. จังหวัดในการ

เช่ือมประสานและบูรณาการหนวยงานในจังหวัด 

7.  มี พ้ืน ท่ีตนแบบการปฏิ บัติจริ งและเปนแหลงเรียนรู       

ของ ทสม. ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

8.  มีความรวมมือในการสนับสนุนนโยบายและภารกิจดาน

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตาม

นโยบายของรัฐท่ีหลากหลายและมีความตอเน่ือง 

9.  มีกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูของเครือขาย 

ทสม.ประจําปและไดรับความสําคัญในระดับชาติ 

10.  มีระบบฐานขอมูลทะเบียนเครือขาย ทสม. รองรับการ

พัฒนางานท่ีชัดเจนและมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

ฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน 

11.  มีผู นําเครือขาย ทสม . ท่ีมีความรู  และประสบการณ      

การทํางานอาสาสมัครมาอยางตอเน่ืองเปนท่ียอมรับของสังคม 

1.  นโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

แผนพัฒนาประเทศ แผนพัฒนารายสาขาใหความสําคัญ

กับการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชนทองถ่ินและ

เครือขายอาสาสมัคร 

2.  กระแสการตื่นตัวของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมของโลกและในระดับชาติทําใหเกิดความ

สนใจในประเด็นสาธารณะเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม 

3.  ความเสี่ยงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติทําใหงานเครือขายอาสาสมัคร

ไดรับความสําคัญในการเรียนรูและปรับตัวรองรับ

สถานการณ 

4.  นโยบายระดับชาติตามแนวทางการบริหารงานของ

รัฐบาลใหความสํ าคัญกับการปอง กัน แก ไข ฟ น ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและประเด็นวิกฤติ

ดานสิ่งแวดลอมมากข้ึนและถูกกําหนดใหเปนระเบียบ

วาระสําคัญของชาติ 

5.  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเล็งเห็นความสําคัญของ

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเก่ียวกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ประเด็นดานการอนุรักษปาไม การสรางจิตสํานึก การมี

สวนรวม การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การแกไขปญหา 

คนกับสัตวปาการสงเสริมการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

การพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศ การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เปนตน 

ซึ่งทําใหเครือขายอาสาสมัคร มีบทบาทในการสนับสนุน

แผนงาน โครงการและกิจกรรม 
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สภาพแวดลอมภายใน (ปจจัยบวก) สภาพแวดลอมภายนอก (ปจจัยลบ) 

จุดแข็ง (Strengths: S) โอกาส (Opportunities: O) 

12.  มีหนวยงานรองรับการพัฒนาศักยภาพของเครือขาย ทสม. 

และสมาชิก ทสม. ผานการอบรมหลักสูตรมาตรฐานการเปน 

ทสม. เปนประจําทุกป 

13.  มีหนวยงานในสังกัดกระทรวงฯ ในระดับภูมิภาค/จังหวัด 

โดยเฉพาะสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด

เปนกลไกในระดับพ้ืนท่ีท่ีทําหนาท่ีในการประสานความรวมมือ

ในการทํางานกับเครือขาย ทสม. 

6.  การสงเสริมการเติบโตสีเขียวของภาคสวนตาง ๆ ใน

สังคมทําใหการพัฒนาบทบาทของเครือขาย ทสม. และ

อาสาสมัครในทุกรูปแบบมีความสําคัญเพราะเปนกลไก

การทํางานเชิงพ้ืนท่ี 

7.  เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนทําใหงานการมีสวนรวม

เปนกลไกหลักในการสรางความรวมมือในการทํางานของ

หนวยงานทุกระดับเปนการยกระดับขีดความสามารถของ

ประชาชนในการจัดการตนเองและการสนับสนุนกิจกรรม

ของภาคสวนตาง ๆ 

จุดออน (Weaknesses: W) ภัยคุกคาม (Threats: T) 

1.  ความรูความเขาใจในความเปนอาสาสมัคร หรือการเปน 

ทสม. มีจํากัด 

2.  การขยายและเพ่ิมสมาชิก ทสม. ทําไดไมตอเน่ืองในทุกพ้ืนท่ี

และทองถ่ิน 

3.  ทัศนคติของการทํางานของ ทสม. ยังคงยึดติดกับการ

สนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ 

4.  กลไกคณะกรรมการเครือขาย ทสม. ระดับตาง ๆ ตองอาศัย

หนวยสนับสนุนการปฏบัิติงาน (ฝายเลขานุการ) 

5.  การพัฒนาและริเริ่มแผนงาน โครงการดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเครือขาย ทสม. มี

จํานวนไมมากนัก และสวนใหญดําเนินการในลักษณะของการ

สนับสนุนโครงการจากหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ 

6.  การบูรณาการงานเครือขาย ทสม. กับภารกิจงานเครือขาย

ดานอ่ืนๆ ในระดับพ้ืนท่ี ยังเปนไปในลักษณะแยกสวนการ

ทํางาน (Fragmented Management) 

7.  ทักษะในการปฏิบัติงานท่ีมีความจําเปนเฉพาะพ้ืนท่ีตอง

ไดรับการยกระดับและพัฒนาดวยระบบกลไกการบริหารจัดการรวม 

8.  บทบาทของคณะกรรมการอํานวย ทสม. ระดับกระทรวงฯ 

ยังเปนไปในรูปแบบการทํางานเชิงดิ่งมากกวาการทํางานเชิง

ระนาบท่ีตองประสานความรวมมือเชิงพ้ืนท่ีใหมากข้ึน 

1.  ความไมตอเน่ืองของงานพัฒนาเครือขาย ทสม. ใน

เชิงยุทธศาสตรท่ีเนนการบูรณาการงานในภาพรวมของ

กระทรวงฯ ทําใหงานเครือขาย  ทสม. เปนไปตามแนวทาง

ของการบริหารนโยบายของฝายบริหารและฝายการเมือง 

ท้ังท่ีควรผลักดันใหงานเครือขาย ทสม. และเครือขาย

อาสาสมัครตางๆ เปนกลไกรวมในการสนับสนุนนโยบาย

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2.  การพัฒนาโครงการขนาดใหญของรัฐ หรือเอกชนใน

พ้ืนท่ีภูมิภาคตางๆ ของประเทศ สงผลกระทบตอความ

ขัดแยงและขอพิพาทระหวางรัฐกับประชาชน และชุมชน

ทองถ่ิน รวมท้ังเครือขายอาสาสมัครในวงกวาง ซึ่งไมเอ้ือ

ตอการสรางความเปนเอกภาพในการดําเนินงานรวมกัน 

3.  บทบาทของ เครือข ายทางสั งคม เ ก่ียวกับงาน

อาสาสมัครในยุคปจจุบัน มักมีทัศนคติ ความเช่ือ แบบแผน 

การปฏบัิติท่ีแตกตางไปจากเดิม มีแรงกดดันทางสังคมและ

สภาพแวดลอม มิติดานการเมืองและการแขงขัน กลุม

ผลประโยชนท้ังทางตรงและทางออม รวมท้ังแรงสนับสนุน

และแรงตานจากภาคสวนตาง ๆ ท่ีมีความเห็นท่ีไม

สอดคลองกัน 
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สภาพแวดลอมภายใน (ปจจัยบวก) สภาพแวดลอมภายนอก (ปจจัยลบ) 

จุดออน (Weaknesses: W) ภัยคุกคาม (Threats: T) 

9.  การจัดสรรงบประมาณและแผนงานพัฒนาเครือขาย ทสม. 

ขาดความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาพัฒนา ทสม. (ยังไมสามารถใช

แผนพัฒนา ทสม. เปนเครื่องมือในการประสานงบประมาณ)   

ทําใหการพัฒนากิจการของเครือขาย ทสม .  ข้ึนอยูแผน

ปฏิบัติงานของหนวยงานราชการเปนหลัก  

10.  ระบบความ เ ช่ื อมโย งคุณค าของ เครื อข า ย  ทสม .  

ในงานและภารกิจกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัด ยังไมขอจํากัดดานกําลังคน ระบบงานและ

แผนการจัดการรวม รวมท้ังการทํางานในบางพ้ืนท่ีเปนไป       

ในลักษณะงานแบบราชการนิยม ซึ่งมีกระบวนการและข้ันตอน

ท่ีเปนไปตามระเบียบปฏิบัติ ทําใหบางภารกิจท่ีตองอาศัยความ

คลองตัวในการดําเนินงานของเครือขาย ทสม. มีความลาชา    

ไมทันตอสถานการณท่ีเกิดข้ึน 

4.  แรงขับและแรงกดดันดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

การแขงขันการดํารงชีวิต การพัฒนาเมืองและชนบท การ

ผลิตอาหาร ความตองการ นํ้าและพลังงาน รวมท้ัง

ความกาวหนาดานเทคโนโลยีและวิทยาการใหม ๆ ทําให

ปญหาสิ่งแวดลอมและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ

ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําใหการแกไข

ปญหาท่ีเกิดข้ึนมีความซับซอนและเก่ียวของกับการดําเนิน

มาตรการท่ีหลากหลาย ยากตอการแกไขจัดการแบบ

เบ็ดเสร็จ อีกท้ังคานิยมของสังคมมีแบบแผนในดานบริโภค

นิยมทําใหบทบาทการทํางานของเครือขาย ทสม. และ

อาสาสมัครตาง ๆ ไมสามารถแกไข ชวยเหลือไดทันตอ

สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

5.  สถานการณการรแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 ทําใหสงผลกระทบตอสุขภาพและชีวิตของประชาชน

ท้ังประเทศและท่ัวทุกภูมิภาคของโลก ทําใหการดําเนิน

กิจกรรมตาง ๆ มีขอจํากัด รวมท้ังการแลกเปลี่ยนความ

รวมมือระหวางประเทศไมสามารถดําเนินการไดเหมือน

สภาวะปกติท่ัวไป 

กลยุทธเชิงรุกเพ่ือขยายงาน กลยุทธเชิงรับเพ่ือปรับปรุงและลดขอจํากัด 

1.  สรางและพัฒนาบทบาทของงานเครือขาย ทสม. ท่ียึดโยง

กับพ้ืนท่ีภูมินิเวศใหมากยิ่งข้ึน 

2.  ยกระดับการทํางานของเครือขาย ทสม. ใหเปนวาระสําคัญ

ของจังหวัดและทองถ่ิน 

3.  สร าง พ้ืน ท่ีตนแบบการเรี ยนรู ของเครื อข าย ทสม .           

ใหกวางขวางกระจายท่ัวภูมิภาคของประเทศ 

4.  สรางกระแสการรับรูของเครือขาย ทสม . ใหสามารถ

ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรชาติในดานการเติบโตสีเขียว

บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมดําเนิน

กิจกรรมท่ียืนยันถึงการปฏิบัติจริงเพ่ือใหเกิดข้ึน 

5.  พัฒนาใหเกิดแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. ใหเช่ือมโยงกับ

การแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมของ

หนวยงานตาง ๆ อยางผสมผสานโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐานการปฏิบัติ 

1.  เรงพัฒนาและใชหลักสูตรมาตรฐานในการฝกอบรม

เครือขาย ทสม. ใหกระจายท่ัวพ้ืนท่ีเพ่ือยกระดับคุณภาพ

การทํางานของเครือขาย ทสม. 

2.  เพ่ิมปริมาณของสมาชิก ทสม. ใหกระจายท่ัวทุกพ้ืนท่ี

หมูบาน ตําบล และอําเภอของประเทศ โดยใชบทบาทของ

คณะกรรมการเครือขาย ทสม. ในแตละระดับเปนกลไก

เช่ือมประสานการขยายเครือขายและสมาชิก ทสม. 

3.  ผลักดันใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมทุกหนวยงานประสานความรวมมือให

อาสาสมัครของหนวยงานรวมเปนเครือขาย ทสม. และใช

บทบาทของเครือขาย  ทสม. ในการเปนกลไกรวมของ

กระทรวงฯ ในการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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สภาพแวดลอมภายใน (ปจจัยบวก) สภาพแวดลอมภายนอก (ปจจัยลบ) 

กลยุทธเชิงรุกเพ่ือขยายงาน กลยุทธเชิงรับเพ่ือปรับปรุงและลดขอจํากัด 

 4.  ยกระดับการดําเนินงานของคณะกรรมการอํานวยการ 

ทสม. ระดับกระทรวงและคณะกรรมการอํานวยการ ทสม. 

ระดับจังหวัดใหเปนกลไกอํานวยการ บูรณาการ ประสาน

การทํางาน และพัฒนาระบบงานใหเอ้ืออํานวยตอบทบาท

ภารกิจของการเปน ทสม. ใหมากข้ึนและเปนรูปธรรม 

5.  พัฒนาความพรอมของกลไกสนับสนุนงานเครือขาย 

ทสม. ของหนวยประสานงานกลางใหมีขีดความสามารถใน

การพัฒนา ริเริ่มแผนงานเชิงยุทธศาสตรเพ่ือใหสามารถใช

งานเครือขาย ทสม. ไดเต็มศักยภาพ 

ประเด็นงานทาทายในการพัฒนาเครือขาย ทสม.  

1.  การเสริมสรางการมีสวนรวมของเครือขาย ทสม. ในการสํารวจและจัดทําบัญชีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ทองถ่ิน (สํามะโนสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทองถ่ิน) 

2.  พัฒนาหลักสูตรข้ันสูง การฝกอบรมพัฒนาศักยภาพการเปนนักบริหารเครือขาย ทสม. สําหรับผูนําเครือขาย ทสม. และ

เปนหลักสูตรรวมกับเครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ินและเครือขายระดับจังหวัด 

3.  พัฒนาความพรอมและศักยภาพเครือขาย ทสม. ในการจัดทําขอเสนอโครงการดานการอนุรักษ สงเสริมการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเชิงพ้ืนท่ี และการบูรณาการเขาหาแหลงทุนสนับสนุน (แหลงทุนขนาดเล็กสําหรับ

เครือขายและชุมชน) 

4.  ยกระดับกระบวนการเรียนรูของเครือขาย ทสม. ในระดับชาติ สูการเปน “สภาความรวมมือของเครือขาย ทสม. ในการ

สงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุมชน” 

5.  สนับสนุน สงเสริมใหมีการจัดทําแผนการสงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทองถ่ิน รวมกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท่ัวภูมิภาคของประเทศ โดยริเริ่มกับพ้ืนท่ีท่ีมีความพรอมในระยะตั้งตน เพ่ือเปนการนํารองการดําเนินงาน 

 

สําหรับภาพรวมของการวิเคราะหและประเมินศักภาพและขอจํากัดของการดําเนินงานเครือขาย ทสม. 

เพ่ือรองรับการดําเนินงานในอนาคต ดังภาพท่ี 3-4 
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ภาพท่ี 3-4 ระบบความเชื่อมโยงของศักยภาพและขอจํากัดของเครือขาย ทสม.สูการพัฒนาแผนการดําเนินงาน

ของเครือขาย ทสม. เชิงพ้ืนท่ี 

 

 

ศักยภาพของเครือขาย ทสม. 

มิติดานฐานทรัพยากร 

มิติดานบทบาทของสมาชิก 

มิติดานการสนบัสนนุของหนวยงาน 

มิติดานการดาํเนินกิจกรรม 

การดําเนินงานที่อยูบนพื้นฐานของ

ของขอจํากัด 

ขาดแผนพฒันาเครือขายที่เปนะบ

บหวงโซคุณคา 

การขยายแนวคิดงานอนุรักษ        

ในระดับกวาง 

กลไกหนุนเสริมของภาคีสวนตาง ๆ 

มิติดานการดาํเนินกิจกรรม 

โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพของ

เครือขาย ทสม. เชิงพื้นที ่

1.  ขยายสมาชิกและเครือขาย 

2.  พัฒนาศักยภาพเครือขาย 

3.  พัฒนาระบบขอมูลเพื่อการ

ตัดสินใจที่มีคุณภาพ 

4.  พัฒนาพื้นทีต่นแบบการปฏิบัติ

จริงเพือ่ขยายผล 

6  พัฒนาเครือขายสภาความรวมมอื

ของเครือขาย ทสม. 

การใชงานเครือขาย  ทสม. เพื่อรับ

ใชสังคมที่เปนมิตรเปนสิง่แวดลอม 
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บทที่ 4 

แนวคิดริเริ่มสูกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. 

และกลไกเรงเสริมการทํางาน 

 

4.1 แนวคิดริเร่ิมในการจัดทําแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. 

การจัดทําแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. กรอบระยะ 3 ป เริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2563 - 2565 เพ่ือใชเปนเครื่องมือหลัก

ในการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานของเครือขาย ทสม. ท่ัวประเทศ และเปนการกําหนดแผนงานท่ีสําคัญ

บรรจุไวในแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังในระดับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ    

และสิ่งแวดลอม คณะกรรมการอํานวนการ ทสม. และกลไกสวนภูมิภาคใชในการยึดโยงในการจัดทําแผนปฏิบัติการ

รองรับการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย ยุทธศาสตรการพัฒนา ความพรอมของเครือขายและความตองการ    

ในการแกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

แนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาเครือขาย ยังมีคุณคาในดานการสะทอนอัตลักษณของความเปน

เครือขาย ทสม. ในการมีบทบาทหนาท่ีสนับสนุน ดําเนินการ รับรู ประสานงาน ชวยเหลือ และเขารวม

กิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทองถ่ิน เปนตัวแทนของภาค    

จิตอาสาสมัครชุมชนท่ีมีความเสียสละ และอุทิศตนในการทํางานเพ่ือสวนรวมโดยไมมุงหวังผลตอบแทนใด ๆ 

แมวาเปนงานของเครือขายอาสาสมัครโดยตรง แตก็ควรดําเนินงานบนพ้ืนฐานของแผนการพัฒนาท่ีสอดคลอง

กับนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ และยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ การสงเสริมการดํารงชีพท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน การรับมือภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

การพัฒนาตนเองสูสังคมสีเขียว เปนตน ซ่ึงหากดําเนินการตามแผนยอมทําใหเกิดผลลัพธของการทํางาน       

ท่ีเปนรูปธรรมและตอเนื่องเปนลําดับ 

การกําหนดแนวคิดตั้งตนของการจัดทําแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. จึงตองคํานึงถึงองคประกอบ 

ท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1.  แผนพัฒนาท่ีสอดคลองบทบาทภารกิจของ ทสม. และนโยบายการสนับสนุนของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมตาง ๆ ในสังกัดกระทรวงฯ รวมท้ัง ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา       

ในดานตาง ๆ เชน การอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  

การปองกันและขจัดมลพิษสิ่ งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอมท่ีอยู ในภาวะวิกฤติ การลดผลกระทบ 

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกรอน การปรับตัวตอภัยธรรมชาติ  การสงเสริมกิจ

กรรมการบริหาร การผลิต การบริโภคสีเขียว เปนตน 
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2.  แผนพัฒนาท่ีเชื่อมโยงกับประเด็นงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงหมายถึง 

การคํานึงถึงสถานการณ ประเด็นปญหา ความทาทายในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีทองถ่ิน 

และพ้ืนท่ีกําลังเผชิญสภาวะ เชน ไฟปา หมอกควัน วิกฤติน้ําทวม ภัยแลง ปญหาขยะมูลฝอย มลพิษ 

ทางอากาศและฝุนละอองขนาดเล็ก การอนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศชายฝงและปาชายเลน การจัดการ       

ปาชุมชน การเกษตรเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนตน 

3.  แผนพัฒนาท่ีใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน/ชุมชนทองถ่ิน/เครือขายทางสังคม 

โดยใหเกิดการบูรณาการของเครือขาย ทสม. กับเครือขายทางสังคมอ่ืน ๆ ท่ีหลากหลายและรวมกันเปน

หุนสวนการพัฒนาแบบพหุภาคี โดยการมีสวนรวมควรครอบคลุมท้ังการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  

การสะทอนปญหาและสถานการณ การแสวงหาทางทางเลือกในการบริหารจัดการ การติดตามเฝาระวัง

ผลกระทบตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังการมีสวนรวมในการรวมกลุมเปนองคกรทางสังคมท่ีเขมแข็ง 

4.  แผนพัฒนาท่ีคํานึงถึงศักยภาพและความพรอมของกลไกในการดําเนินงานของเครือขาย ทสม.  

ท้ังคณะกรรมการเครือขาย ทสม . ระดับตําบล คณะกรรมการเครือขาย ทสม .  ระดับอําเภอ และ 

คณะกรรมการเครือขาย ทสม . ระดับจังหวัด รวมถึงคณะกรรมการอํานวยการ ทสม . จังหวัด และ

คณะกรรมการอํานวยการ ทสม.ระดับกระทรวงฯ เพ่ือใหเกิดความเชื่อมโยงการทํางานเชิงระบบ และ       

การประสานงานทุกระดับมีความคลองตัว 

5.  แผนพัฒนาท่ีตอบสนองตอการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติโดยฐานชุมชน 

เปนการพัฒนาแผนท่ีเปนไปตามสภาพปญหาและบริบทของภูมิสังคมแตละพ้ืนท่ี แตละภูมิภาค โดยมองท้ัง

ระบบนิเวศแบบเปนองครวม กลาวคือ การอนุรักษฐานทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีตนน้ํา การใชประโยชน

ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีกลางน้ํา การพัฒนาสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีปลายน้ํา และใหความสําคัญตอมิติดานการ

อนุรักษดิน น้ํา ปาไม นิเวศชุมชน สิ่งแวดลอม และการพัฒนาบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน

พ่ึงตนเองไดตามศักยภาพ มีการเรียนรูคุณคาการอนุรักษทุกรูปแบบ ใชทรัพยากรอยางประหยัดและมี

ประสิทธิภาพ สงเสริมกิจกรรมคารบอนต่ํา ลดภาวะโลกรอน หรือทําใหเกิดรอยเทาทางนิเวศ (Ecological 

Footprint) นอยท่ีสุด  

6.  การสรางแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. ตองอยูบนหลักการ 4 ประการ (หลัก 4 ส.) คือ  

6.1 เสริมศักยภาพ และสมรรถนะสวนบุคคลของสมาชิก ทสม. และเครือขาย ทสม. ใหมีความพรอม

ท้ังปริมาณและคุณภาพสามารถออกสูการรับใช ชวยเหลือสังคมและสาธารณะอยางภาคภูมิใจ 

6.2 สงเสริมกิจกรรมและสรรสรางงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การสงเสริมการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดลอม การสื่อสารกับประชาชน ชุมชนใหเห็นความสําคัญการอนุรักษใหเกิดข้ึนในระดับพ้ืนท่ี 

หนวยชุมชน กลุม เครือขาย ภูมิภาค และระดับประเทศอยางเปนรูปธรรม 
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6.3 สรางความรวมมือและความเขมแข็งขององคกรเครือขาย ทสม. ทุกระดับใหเปนพลังสังคม       

ท่ีสามารถขับเคลื่อนสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมบนพ้ืนฐานคุณภาพชีวิตท่ีดี 

6.4 สนับสนุนระบบและกลไกการบริหารจัดการเครือขาย ทสม. ใหมีประสิทธิภาพและเปนกลไกรวม

ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

4.2 กระบวนการและข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. 

การสรางกระบวนการและข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 

ตองเปนการออกแบบกระบวนการตั้งแตข้ันตอนการเตรียมความพรอม การยกราง และการพิจารณารางแผน

กอนไปสูการนําแผนไปใชงาน โดยมีกระบวนการและข้ันตอน 4 ข้ันดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมการ 

1.1 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดทําแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. 

1.2 กําหนดขอบขายของการจัดทําแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. ใหชัดเจน 

1.3 กําหนดภาคสวนท่ีตองเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนและการออกแบบเครื่องมือ

การศึกษา สํารวจขอมูลจากกลุมเปาหมายหลัก 

ข้ันตอนท่ี 2 การวางแผน 

2.1 ทบทวนนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีเก่ียวของเชื่อมโยงกับเครือขาย ทสม. 

2.2 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกท่ีกระทบตอการดําเนินงานของเครือขาย ทสม. 

รวมท้ังนําผลท่ีสํารวจไดมาใชในการวางแผนอยางมีสวนรวม 

2.3 กําหนดจุดยืนและประเด็นการพัฒนาเครือขาย ทสม. ใหสอดคลองกับบริบททางสังคม 

ข้ันตอนท่ี 3 การรางแผน 

3.1 จัดทําวิสัยทัศน เปาประสงค พันธกิจและตัวชี้วัดระดับแผน 

3.2 รางแผนกลยุทธและแผนงานหลักในการพัฒนาเครือขาย ทสม. 

3.3 กําหนดรายละเอียดของกิจกรรมการดําเนินงานรองรับแผนงาน 

ข้ันตอนท่ี 4 การนําแผนไปปฏิบัติ 

4.1 การทําใหแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. ใหเปนท่ียอมรับ 

4.2 การเสนอแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. ใหฝายบริหารเห็นชอบ 

4.3 การถายทอดแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. สูการปฏิบัติ 
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รายละเอียดการจัดทําแผนการพัฒนาเครือขาย ทสม. เชิงพ้ืนท่ี ดังภาพท่ี 4-1 

 

ภาพท่ี 4-1 กระบวนการและข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. 

4.3  การเรงเสริมกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเครือขาย ทสม.  

กลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. ใหเปนรูปธรรม เก่ียวของสัมพันธกับปจจัยหลายดาน ดังนี้ 

1. กลไกของการสนับสนุน สงเสริมและยกระดับศักยภาพของเครือขาย ทสม. ท้ังระบบ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กลไกระดับนโยบาย) กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

(หนวยประสานงานกลาง) โดยพัฒนากลไกในดานคณะกรรมการอํานวยการ ทสม. ใหมีบทบาทอยางตอเนื่อง

ในการบูรณาการงานของหนวยงานในสังกัดใหใชบทบาท ทสม. ในการสนับสนุนทํางานในภาพรวม รวมท้ัง  

การประเมินศักยภาพ ปญหา ขอจํากัดในการดําเนินงาน รวมท้ังบทบาทของหนวยงานระดับภูมิภาค/จังหวัด

เพ่ือใหกิจการ ทสม. ดําเนินงานไปไดโดยราบรื่น สําหรับประเด็นการพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับนโยบาย

ประกอบดวยประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

1.1 การพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. ท้ังระบบ เพ่ือเปนกลไกในภาพรวมของ

การบริหารจัดการเครือขายอาสาสมัครดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1.2 การพัฒนาระบบกระบวนการไดมาซ่ึงคณะกรรมการเครือขาย ทสม. ระดับกระทรวงและ

ระดับจังหวัด โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมและเปนท่ียอมรับของสมาชิกและเครือขาย 

1.3 ผลักดันชองทางการเขาถึงแหลงทุนสําหรับการดําเนินกิจกรรมของเครือขาย ทสม.  

ท้ังประเทศ อาทิ กองทุนสิ่งแวดลอม กองทุนพัฒนาสิ่งแวดลอมชุมชน (กองทุนขนาดเล็ก) เปนตน 

การเตรียมการ 

การวางแผน 

การรางแผน 

ข้ันตอนการ

จัดทําแผน 
การนําแผนไปปฏิบัต ิ
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1.4 แนวทางการเสริมพลังการทํางานของเครือขาย และการพัฒนาศักยภาพเครือขายใหมี 

ขีดความสามารถในการสนับสนุนภารกิจของหนวยงานตาง ๆ  

2.  กลไกของระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วาดวยอาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน พ.ศ. 2562 ตองนํามาใชในการสนับสนุนการดําเนินงานใหเปนไป

ตามกรอบการดําเนินงานในทุกระดับ ซ่ึงอาจมีการทบทวน ปรับปรุง เพ่ิมเติมรายละเอียดและประกาศ/คําสั่ง/

ขอสั่งการ ท่ีเก่ียวของใหมีความเหมาะสมกับสถานการณไดในแตละหวงเวลา โดยมีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

2.1 การพัฒนาบทบาทหนาท่ีของสมาชิก ทสม. และเครือขาย ทสม. ท้ังในดานการประสานงาน 

สงเสริม สนับสนุน ปฏิบัติการ ติดตามเฝาระวัง และการสรางจิตสํานึกแกชุมชนและเยาวชน 

2.2 การพัฒนาและยกระดับกลไกการทํางานในรูปแบบคณะกรรมการเครือขาย ทสม. ระดับ

จังหวัด อําเภอ และตําบล 

2.3 การใหสิทธิประโยชนแกสมาชิก ทสม. ท่ีมีผลงานเดนชัด หรือเปนสมาชิกตอเนื่องมาก 

และสนับสนุนกิจการเครือขาย ทสม. เปนท่ีประจักษชัด 

2.4 การประสานความรวมมือหนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ในการสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขาย ทสม. ในระดับจังหวัด อาทิ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอมจังหวัด สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ สํานักจัดการทรัพยากรปาไม 

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล สํานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เปนตน 

3. กลไกการประสานการทํางานของหนวยงานในระดับจังหวัด ท่ีเปนหนวยงานรวมในการสนับสนุน

กิจการของเครือขาย โดยใชบทบาทของผูวาราชการจังหวัดในการบริหารจัดการและสนับสนุนกิจกรรม 

ของเครือขาย ทสม. เกิดความตอเนื่อง โดยมีประเด็นการขับเคลื่อนในดานตาง ๆ ดังนี้ 

3.1 การประชุมปรึกษาหารือผานกลไกของคณะกรรมการอํานวยการ ทสม. ระดับจังหวัด 

3.2 การประสานความรวมมือในการสนับสนุนภารกิจและการทํางานของเครือขายผานวาระ   

การประชุมระดับจังหวัด 

3.3 การประสานความรวมมือในการดําเนินงาน การประสานงาน การสนับสนุนกิจกรรม หรือ

การบูรณาการการทํางานผานชองทางการทํางานของภาคประชาสังคมในจังหวัด ภูมิภาค หรือลุมน้ํา 

4. กลไกของเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในประเด็นงานตาง ๆ อาทิ เวทีพัฒนาศักยภาพ เวทีสรุป

บทเรียน เวทีพัฒนาแผนความรวมมือเฉพาะดาน เวทีสื่อสารโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี เปนตน เพ่ือเปนชองทางในการรับรูและสรางการมีสวนรวมใหเกิดข้ึนเชิงพ้ืนท่ี โดยมี

ประเด็นงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 
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4.1 การประชุมพัฒนาศักยภาพและความพรอมของเครือขาย ทสม. โดยเฉพาะท่ีเปนสมาชิกใหม 

และในระดับผูนําเครือขาย ทสม. 

4.2 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ การเสวนาพัฒนาความรู การเสริมพลังเครือขายในการทํางาน 

การต้ังขายงานระดับพ้ืนท่ีเฉพาะประเด็นงาน โดยอาจมีสถาบันการศึกษาในระดับจังหวัด ภูมิภาครวม

สนับสนุนทางวิชาการ รวมถึงภาคธุรกิจเอกชนท่ีสนใจ 

4.3 การพัฒนาและจัดทําแผนท่ียุทธศาสตรการทํางานของเครือขาย ทสม. ในระดับจังหวัดและ

พ้ืนท่ี หรือการทํา Provincial Strategic Map 

4.4 การมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาโครงการดานการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเชิงพ้ืนท่ี หรือโครงการดานการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน ท่ีเปนไป

ตามแผนพัฒนาจังหวัด หรือแผนพัฒนาทองถ่ิน 

5. กลไกของกลุมเครือขาย ทสม. ระดับภาคท้ัง 6 ภาค ตองมีความรวมมือในการประสานการทํางาน

ในระดับภูมิภาคใหเขมแข็ง ผานการปรึกษาหารือ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู การพัฒนาแผนการทํางาน

รวมกัน การระดมความคิดเห็นตอการพัฒนางาน เปนตน ซ่ึงปจจุบันมีตัวแทนของเครือขาย ทสม. ระดับภาค

เปนกรรมการในคณะกรรมการอํานวยการ ทสม. ระดับกระทรวงฯ ซ่ึงสามารถสะทอนปญหา ความตองการ 

แนวทางการทํางานท่ีเอ้ืออํานวยใหกิจการ ทสม. เปนไปดวยความคลองตัวตอบสนองตอความตองการของ

เครือขาย ทสม. ในระดับพ้ืนท่ีไดตอไป 

5.1 กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. เชิงพ้ืนท่ี โดยเนนการประชาสัมพันธ

แผนงาน โครงการ การถายทอดแผนงาน โครงการสูการปฏิบัติ วิธีในการขับเคลื่อนงานใหประสบผลสําเร็จ 

โดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน 

5.2 การจัดทํากรอบแนวทางการยกระดับการทํางานของเครือขาย ทสม. ใหเขมแข็งในระดับภาค

ท้ัง 6 กลุมภาค โดยเนนการพัฒนาขอมูลและสารสนเทศ การขยายเครือขายและสมาชิก ทสม. การพัฒนาโครงการ

ในระดับพ้ืนท่ี การสรางแกนนําชุมชน การจัดทําแผนปฏิบัติการของ ทสม.ระดับทองถ่ิน (ภายใตแนวคิด  

ทองถ่ินสีเขียว)  

5.3 การพัฒนาพ้ืนท่ีเรียนรูตนแบบของเครือขาย ทสม. ท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน การเตรียมพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ      

การผลิต การบรกิารและการบริโภคสีเขียว หรือตนแบบการบริหารจัดการกลุมและเครือขาย ทสม. ท่ีเขมแข็ง 

6.  กลไกหนุนเสริมการทํางานของเครือขาย ทสม. อาทิ การสนับสนุนกองทุนสิ่งแวดลอมใหเครือขาย 

ทสม. การผลักดันใหสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคใหความสําคัญในการใชชุมชนท่ีมี ทสม. เปนฐานในการทํางาน 

หรือการแตงต้ังคณะทํางานรวมท่ีมีเครือขาย ทสม. มีสวนรวม ยอมเปนกลไกในการผลักดันใหเครือขาย ทสม. 

มีบทบาทการทํางานในสังคมวงกวางมากยิ่งข้ึน และยังตองครอบคลุมถึงประเด็นดานการพัฒนากองทุนขนาดเล็ก
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สําหรับกลุม ทสม. ท่ีมีความสนใจในการดําเนินกิจกรรมท่ียืนยันถึงความยั่งยืนของชุมชน การขยายแนวคิด     

สูการตอยอดเครือขายยุวชน ทสม. การสรางเครือขายโรงเรียน-ชุมชนเชิงนิเวศ 

7.  การพัฒนารูปแบบแนวทางในการยกระดับศักยภาพของ ทสม. ใหสูงข้ึน โดยพัฒนาเกณฑ 

การประเมินสมรรถนะการทํางานของ ทสม. ตามความรู ทักษะ ประสบการณในงาน และการสรางสรรคผลงาน   

ท่ีเปนท่ีประจักษ ซ่ึงอาจกําหนดระดับสมรรถนะของ ทสม. ออกเปน 3 ระดับ ประกอบดวย (1) ทสม.ระดับพ้ืนฐาน 

(2) ทสม. ระดับคุณภาพดี และ (3) ทสม.ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

4.4  การวิเคราะหศักยภาพและความพรอมของเครือขาย ทสม. และกลไกหนุนเสริม 

จากผลการสํารวจความคิดเห็นตอการแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. ไดขอสรุปท่ีนาสนใจหลายประการ

พอสรุปไดดังนี้ 

สมาชิก ทสม. สวนใหญมีพ้ืนฐานการศึกษาในระดับปริญญาตรี นอกเหนือจากกลุมตัวอยางสวนใหญ 

ท่ีเปนเจาหนาท่ีสวนราชการ นอกนั้นเปนเกษตรกร ประกอบกิจการสวนตัว และบางสวนเกษียณอายุแลว  

สวนใหญเปนสมาชิกกลุมเกษตรกร กลุมองคกรผูใชน้ํา กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมผูสูงอายุ กลุมอาสาสมัครอ่ืน ๆ 

รวมท้ัง กลุมเครือขายลุมน้ํา กลุมจัดการธนาคารขยะ/ขยะรีไซเคิล เปนตน แสดงวากลุมตัวอยางท่ีเปนสมาชิก 

ทสม. มีพ้ืนฐานการทํางานดานกิจการอาสาสมัครมากอน และมีประสบการณในการทํางานกับเครือขาย ทสม.

มาไมนอยกวา 1-5 ปและมากกวานั้น ผานการฝกอบรมในหลักสูตรมาตรฐาน ทสม. มากอนและผานการฝกอบรม     

ในหลักสูตรการพัฒนาดานตาง ๆ เชน การอนุรักษฟนฟูดินและเกษตร การปองกันไฟปาและหมอกควัน      

การจัดการขยะมูลฝอย การเฝาระวังและเตือนภัยพิบัติ การพัฒนาเครือขายจิตอาสา การเปนวิทยากรสิ่งแวดลอม 

และเขียนและจัดทําขอเสนอโครงการ เปนตน โดยท่ีเห็นวาหนวยงานท่ีเปนองคกรขับเคลื่อนการดําเนินงานคือ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด (ทสจ.) รองลงมาคือ ผูนําชุมชน องคกรทองถ่ิน 

สําหรับบทบาทการทํางานของเครือขาย ทสม. นั้น พบวา สวนใหญมีบทบาทในการประสานงาน    

ความรวมมือในพ้ืนท่ีตําบล ชุมชน รวมถึงการสรางการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมการอนุรักษ การติดตาม 

เฝาระวังสถานการณ การดําเนินกิจกรรมการรณรงค เชน การคัดแยกขยะชุมชน สวนดานแรงบันดาลใจ 

ในการเปน ทสม. นั้น พบวาสวนใหญไดรับการเชิญชวนจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดในพ้ืนท่ี และตนเองมีความสนใจเปนทุนเดิมอยูแลว สาเหตุสําคัญในการเขามามีบทบาทในการ

ดําเนินงานเชิงพ้ืนท่ีเนื่องจากความรวมมือและการรวมกลุมทํางานของคนในชุมชน และการไดรับผลกระทบ

โดยตรงจากปญหาสิ่งแวดลอม 

ในกรณีของหนวยงานท่ีเขามาสนับสนุน ทสม. นั้น พบวา ไดรับการสนับสนุนดานการถายทอดความรู

และการมาเปนวิทยากรบรรยายใหความรูตาง ๆ รวมท้ังการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมของ

เครือขาย อีกท้ังเครือขาย ทสม. มีความสนใจในการใหหนวยงานเขามาสนับสนุนแนวทางการพัฒนาขอเสนอ
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โครงการและการเขาถึงแหลงทุนในการดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพของสมาชิก

ใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการทํางานเชิงพ้ืนท่ี การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน การสรางแรงจูงใจ

ใหกับชุมชน และยังมีกลุมตัวอยางบางสวนท่ีตองการดําเนินกิจกรรมท่ีเปนอิสระท้ังในดานการริเริ่มโครงการ

และการดําเนินกิจกรรม 

ตอประเด็นการยกระดับคุณคาความสําคัญของเครือขาย ทสม. นั้น พบวา ควรเนนวัตถุประสงค 

ใหเครือขายสามารถพ่ึงพาตนเองไดในชุมชนและมีบทบาทในการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในทองถ่ินของตน คุณลักษณะของ ทสม. นั้นควรมีจุดเดนในดานการประสานงานใหเกิดความ

รวมมือแบบพหุภาคีในพ้ืนท่ี เปนผูพัฒนาตนแบบการอนุรักษท่ีดี เปนผูเสียสละในการทํางาน และมีความเห็น

วาแนวทางในการสรางคุณคาการทํางานของ ทสม. ใหมีคุณคาและประสบความสําเร็จไดนั้น จําเปนตองให

เครือขายดําเนินกิจกรรมเชิงพ้ืนท่ีไดอยางกวางขวาง และตองสรางใหเกิดผูนําการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม 

สําหรับการทําใหสังคมยอมรับในบทบาทการทํางานของ ทสม. นั้น พบวา สวนใหญตองการให ทสม.  

มีคุณภาพในการทํางานใหกับสวนรวมและสามารถบูรณาการการทํางานรวมกับภาคสวนตาง ๆ ไดและตอง

พัฒนาเกิดพ้ืนท่ีตนแบบกระจายไปตามภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศเพ่ือการขยายผลในอนาคต 

เม่ือวิเคราะหถึงการเตรียมความพรอมของเครือขาย ทสม. ท่ีผานมาพบวา สวนใหญในทุกประเด็นการ

เตรียมความพรอมท้ังในดานการวางแผน การพัฒนาศักยภาพเครือขาย ทสม. การมีสวนรวมและการเรียนรู 

และความพรอมในการปฏิบัติ รวมถึงความพรอมดานการเปลี่ยนแปลงเชิงผลกระทบ อยูในระดับปานกลาง 

รองลงมาคือในระดับมาก ท้ังนี้ เนื่องจาก ทสม. มีการดําเนินงานรวมกับหนวยงานสนับสนุนมาอยางตอเนื่อง 

ยอมมีความสัมพันธใกลชิดในการประสานการทํางานและการเตรียมความพรอมในหลาย ๆ ดานมากอน จึงทํา

ใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนพัฒนาเครือขาย แตท้ังนี้ก็ยังเปนการดําเนินงานในรูปแบบของแผนปฏิบัติการ

ของหนวยงาน มากกวาจะเปนแผนการดําเนินงานท่ีริเริ่มโดยเครือขายเอง 

สําหรับการตรวจประเมินผลการดําเนินงานท่ีผานมาของเครือขาย ทสม. นั้นพบวา ผลการดําเนินงาน

ในดานการจัดตั้งเครือขาย สวนใหญอยูในระดับปานกลางและมากตามลําดับ สวนผลการดําเนินงานในดาน 

การดําเนินกิจกรรมเชิงพ้ืนท่ี (ดานทรัพยากรธรรมชาติ) อยูในระดับมากและปานกลางตามลําดับ ผลการดําเนิน

กิจกรรมเชิงพ้ืนท่ี (ดานสิ่งแวดลอม) อยูในระดับปานกลาง ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาศักยภาพเครือขาย 

อยูในระดับปานกลาง สวนผลการดําเนินงานดําเนินการบูรณาการและกลไกความรวมมืออยูในระดับมาก 

และปานกลางตามลําดับ ชี้ใหเห็นวาการดําเนินงานของเครือขาย ทสม. ท่ีผานมา อยูในระดับท่ีนาพอใจและ 

มีผลการดําเนินงานในภาคการปฏิบัติคอนขางมาก ซ่ึงเปนการดําเนินงานท่ีเกิดจากความพยายามในการพัฒนา

ระบบกลไกการสนับสนุนเครอืขาย ทสม. ใหมีความเขมแข็งและเปนพลังในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
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เม่ือประเมินถึงศักยภาพของเครือขาย ทสม. พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอประเด็นศักยภาพ

ของเครือขายในดานท่ีมีจุดเดนท่ีมีศักยภาพมากท่ีสุด เชน การมีเครือขายกระจายครอบคลุมทุกจังหวัด  

มีสมาชิกทํางานดวยความสมัครใจ ภาครัฐใหการสนับสนุนการทํางาน มีระเบียบในการทํางานท่ีชัดเจน  มีการ

พัฒนาพ้ืนท่ีเรียนรูตนแบบ ทสม. และมีการบูรณาการงานในระดับนโยบายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม เปนตน 

สวนประเด็นจุดออนหรือขอจํากัดนั้น พบวา ความรูความเขาใจของ ทสม. ในการแสดงบทบาท     

การทํางาน ขาดการสนับสนุนงบประมาณ ขาดการประชาสัมพันธการดําเนินงาน เปนประเด็นที่เปนจุดออน

มากที่สุด รองลงมาคือ รูปแบบวิธีการรับสมัครสมาชิกไมสะดวก เครือขายไมพรอมในการดําเนินกิจกรรม    

ขาดการสนับสนุนพ่ีเลี้ยงในระดับพ้ืนท่ี การดําเนินงานเปนแบบปตอปไมตอเนื่อง และในบางพ้ืนท่ีมีความขัดแยง    

ในการทํางาน เปนตน 

การปฏิบัติกิจกรรมท่ีเปนรูปธรรมของเครือขาย  ทสม. เปนตัวชี้วัดประสิทธิผลของการดําเนินงาน

เชนเดียวกัน ผลการวิเคราะหขอมูล บงชี้วา กิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เชน ปาไม ปาชุมชน แหลงน้ํา ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง การจัดการขยะ การปองกันแกไขปญหาไฟปา

และหมอกควัน เกษตรอินทรีย การเฝาระวังสิ่งแวดลอม การพัฒนาเครือขายเยาวชนดานสิ่งแวดลอม  

เปนกิจกรรมท่ีมีการปฏิบัติบอยครั้ง ขณะท่ีกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรธรณี ระบบนิเวศเขาหินปูน

แหลงแร มีการดําเนินกิจกรรมในสัดสวนท่ีไมแตกตางกันกับท่ีดําเนินกิจกรรม 

สําหรับในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. เชิงพ้ืนท่ี กลุมตัวอยางมีความเห็นในลักษณะ

ท่ีสอดคลองกันท้ังหมด โดยมีความเห็นวา ดานกระบวนการจัดทําแผน ดานองคประกอบของแผน ดานเนื้อหา

สาระและความครอบคลุมของแผน และดานกิจกรรมเชิงพ้ืนท่ี รวมตลอดจนดานความสอดคลองเชื่อมโยงกับ

การปฏิบัติ อยูในระดับมากในทุกประเด็นยอย ท้ังนี้ เนื่องจากกลุมตัวอยางเห็นความสําคัญของการจัดทํา

แผนพัฒนาเครือขาย ทสม. และมีความรูความเขาใจในการจัดทําแผนผานการประชุมปรึกษาหารือ จึงใหการ

สนับสนุนตอแนวทางและกระบวนการจัดทําแผนในทุกประเด็น 

กลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. เชิงพ้ืนท่ีสูการปฏิบัติท่ีมีความเปนไปใดในทางปฏิบัติ 

ประกอบดวย การพัฒนาบทบาทความรวมมือของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด 

และการยกระดับบทบาทของคณะกรรมการเครือขาย ทสม. ระดับจังหวัดใหมีความพรอมในการเปนกลไกหลัก

ในการทํางาน และควรมีการสนับสนุนงบประมาณใหเครือขาย ทสม. ไดดําเนินกิจกรรม รวมถึงการแตงตั้ง

คณะกรรมการ คณะทํางานขับเคลื่อนแผนระดับสวนกลางและพ้ืนท่ี แนวทางในการทําใหเครือขายมีศักยภาพ

ในการทํางานอยางเห็นผล จําเปนตองสื่อสารการทํางานรวมกับผูนําชุมชน หรือผูนําเครือขาย ทสม. การทํา

เวทีชุมชนในการดําเนินกิจกรรม อบรมพัฒนาศักยภาพผูนํา ทสม. และการพัฒนาศักยภาพและความพรอม 
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ทสม. ในการจัดทําขอเสนอโครงการดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม

ชุมชน รวมถึงการเขาถึงแหลงทุนและงบประมาณท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะแหลงทุนขนาดเล็ก 

นอกจากนี้ ผลการศึกษาความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอกระบวนการจัดทําแผนและการพัฒนา

กลไกขับเคลื่อนงานเครือขาย สรุปไดในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

1.  เครือขาย ทสม. เปนกลไกท่ีมีศักยภาพในระดับพ้ืนท่ี และควรพัฒนาศักยภาพและการขยายสมาชิก

ของเครือขาย ทสม. ใหเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือใชเปนกลไกในการสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม และการริเริ่มใหเครือขายสามารถพัฒนากิจกรรมบนพ้ืนฐานการใชพ้ืนท่ีชุมชนเปนเปาหมาย

การพัฒนา 

2.  เครือขาย ทสม. ตองมีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมเชิงพ้ืนท่ีได โดยเนนการประสาน  

การบูรณาการความรวมมือในระดับพ้ืนท่ี และการแสวงหาทรัพยากรเพ่ือการทํางาน 

3.  มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการพัฒนาศักยภาพเครือขาย ผานหลักสูตรการฝกอบรมหรือการสราง

การเรียนรูของสมาชิก เพ่ือใหมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการเครือขายและงานอาสาสมัครชุมชน 

4.  การเสริมสรางประสิทธิภาพของกลไกระดับจังหวัดและพ้ืนท่ี จะมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุน

การทํางานของเครือขาย ทสม. ใหเกิดความเขมแข็งในการทํางานมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะหลักสูตรมาตรฐาน 

ทสม. หลักสูตรนักบริหารเครือขาย ทสม. หลักสูตรผูนําวิทยากรกระบวนการ ทสม. หลักสูตรการพัฒนา

ขอเสนอโครงการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน 

5.  ควรใหเครือขายมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันรวมท้ังการสรุปบทเรียนการทํางานอยางตอเนื่อง 

เพ่ือใหเกิดการสรางพลังความรวมมือในการรวบรวมประเด็นปญหา ความตองการสูขอเสนอเชิงนโยบาย 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในรูปแบบของสภาความรวมมือเครือขาย 

6.  ควรมีการยกระดับพ้ืนท่ีทํางานของเครือขาย ทสม. สูการเปนพ้ืนท่ีเรียนรูตนแบบ ทสม.ใหกระจาย

ไปตามภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ เพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีเรียนรูภาคปฏิบัติ การสังเคราะหความรูและภูมิปญญา 

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควบคูกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางกวางขวาง 

7.  มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองสรางระบบกลไกพ่ีเลี้ยง สําหรับการสนับสนุนการทํางานของเครือขาย 

ทสม. เพ่ือให ทสม. มีทักษะในการปฏิบัติงานเชิงพ้ืนท่ีและมีกลไกใหคําปรึกษาหารือ ในการดําเนินกิจกรรม 

ใหสอดคลองกับแนวทางหลักในการดําเนินงานของเครือขาย ทสม. 
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รายละเอียดของประเด็นการพัฒนาเครือขาย ทสม. จากการสํารวจความคิดเห็นสรุปไดดังภาพท่ี 4-2 
 

 

ภาพท่ี 4-2 สรุปและประมวลประเด็นความคิดเห็นตอการพัฒนาเครือขาย ทสม. 

 

ศักยภาพเครือขาย ทสม. 

ดานสมาชิก ดานกิจกรรม ดานการประสาน 

ผลการดําเนนิงานทีผ่านมา 

การวางแผน การปฏิบัต ิ ผลลัพธ 

แนวทางพัฒนาเครือขาย 

การพัฒนาแผน การพัฒนาสมาชิก การบริหารเครือขาย 

กระบวนการพฒันาแผนอยางมสีวนรวมและการถายทอดแผนไปสูการปฏิบัต ิ
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บทที่ 5 

แผนพัฒนาเครือขาย ทสม. เชิงพ้ืนที่และกลไก 

การขับเคลื่อนที่สอดคลองกับบริบททางสังคม   
 

5.1 แผนพัฒนาเครือขาย ทสม. เชิงพ้ืนที่ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565)  

จากการพัฒนาแนวคิดและสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของเครือขาย ทสม. ผานมา

และทิศทางอนาคต สามารถกําหนดแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. เชิงพ้ืนท่ี ระยะ 3 ป ไดโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  วิสัยทัศน 

การกําหนดวิสัยทัศนเปนการสรางภาพฉายอนาคตของสิ่งท่ีมุงหวังใหเกิดการบรรลุผลลัพธในข้ัน

ปลายของแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. เปนสิ่งท่ีตองระบุไวในแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. เพ่ือใหผูใชแผน

มองเห็นภาพอนาคตท่ีจะดําเนินการไปรวมกัน โดยควรระบเุปนขอความท่ีเขาใจงาย สื่อสารกับเครือขาย ทสม.

และภาคีท่ีเก่ียวของไดอยางกระชับ ชัดเจนและสะทอนถึงความพยายามในการท่ีจะดําเนินการใหบรรลุผลลัพธ

นั้นในกรอบเวลาของแผนท่ีวางไว โดยมีวิสัยทัศนดังนี้ 

“ทสม. เรียนรู ดู ทํา นําชุมชนสูสังคมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม” 

2.  เปาประสงค 

เปาประสงค คือ การกําหนดเปาหมายท่ีตองการใหเกิดข้ึนตามจุดมุงหมายท่ีวางไวของแผนพัฒนา

เครือขาย ทสม. เปนการสะทอนสิ่งท่ีตองดําเนินงานใหเปนไปตามเจนารมณของแผน และแนวทางการทําให

แผนบังเกิดผลเปนรูปธรรม โดยมีเปาประสงค ดังนี้ 

เปาประสงคท่ี 1 เครือขาย ทสม. ไดรับการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพรอมใหมีความรู 

ความเขาใจและทักษะในการปฏิบัติงานดานการสงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

บนฐานองคความรูและภูมิปญญาชุมชนควบคูกับการสรางความภาคภูมิใจในความเปนเครือขาย ทสม. 

เปาประสงคท่ี 2 เครือขาย ทสม. มีบทบาทและเปนกลไกเชิงพ้ืนท่ีในการดําเนินกิจกรรม 

เพ่ือการสงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ินบนฐานการมีสวนรวมแบบพหุภาคี 
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เปาประสงคท่ี 3 เครือขาย ทสม. มีระบบสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

ของเครือขยายท่ีสอดคลองกับนโยบายและศักยภาพการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงบนแนวคิดการทํางานแบบ

คิดเปน ทําเปน และแกไขปญหาเปน 

3.  พันธกิจรวม 

พันธกิจรวม เปนการกําหนดพันธะสัญญารวมกันของเครือขาย ทสม. ในการท่ีจะตองดําเนินงาน 

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว เปนภารกิจท่ีจําเปนตอง

ดําเนินงานใหสอดคลองกับระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วาดวยอาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน พ.ศ.2562 และบทบาทหนาท่ีของการเปน ทสม. และเครือขาย 

ทสม. โดยมีพันธกิจรวมดังนี้ 

3.1 พัฒนาระบบกลไกการเปนสมาชิก ทสม. ท่ีกระจายและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีชุมชน และมีระบบ

การพัฒนาศักยภาพของเครือขาย ทสม. ท่ีเปนท่ียอมรับผานกลไกการทํางานของหนวยงานในพ้ืนท่ี 

3.2 ประสาน สื่อสาร เผยแพร และประชาสัมพันธนโยบาย ขอมูลขาวสารตาง ๆ เพ่ือสราง 

จิตสํานึกดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชน 

3.3 ดําเนินกิจกรรมเฝาระวังและรายงานสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน

ทองถ่ินอยางตอเนื่อง 

3.4 รวมดําเนินกิจกรรมดานการสงเสริม อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ในเยาวชนและคนรุนใหมเพ่ือสืบสานเจตนารมณในการพัฒนาอยางยั่งยืน 

3.5 สนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงานดานการสงเสริม อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมใหกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3.6 ผลักดันใหเกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีตนแบบการเรียนรูดานการสงเสริม อนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน และเปนแบบอยางท่ีดีใหกับชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

4.  ตัวช้ีวัดระดับแผนจําแนกตามเปาประสงค 

ตัวชี้วัด เปนการกําหนดคาบงชี้ท่ีตองการวัดผลลัพธการดําเนินงาน อาจเปนการพัฒนาตัวชี้วัดใน

รูปแบบปริมาณ และ/หรือคุณภาพก็ได ท้ังนี้ ตัวชี้วัดท่ีดีตองสอดคลองกับเปาประสงคแ และแนวทางการ

ดําเนินงาน สามารถตรวจวัดไดจริง อยูในกรอบเวลาของการดําเนินงาน มีความเฉพาะเจาะจง และตอง

เชื่อมโยงกับการวัดผลสัมฤทธิ์ในข้ันปลายของแผนควบคูไปดวย โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดจํากแนกตามราย

เปาประสงค ดังนี้ 
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เปาประสงคท่ี 1 เครือขาย ทสม. ไดรับการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพรอมใหมีความรู 

ความเขาใจและทักษะในการปฏิบัติงานดานการสงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบน

ฐานองคความรูและภูมิปญญาชุมชนควบคูกับการสรางความภาคภูมิใจในความเปนเครือขาย ทสม. 

ตัวชี้วัดหลัก: 

1.1 สมาชิก ทสม. ท่ีไดรับข้ึนทะเบียนเพ่ิมข้ึนปละ 200,000 คน รวมตลอดระยะเวลา 2 ป 

(พ.ศ.2564-2565) จะมีสมาชิก ทสม. เพ่ิมข้ึนจํานวน 400,000 คน เม่ือรวมกับจํานวนสมาชิก ทสม.ปฐาน  

พ.ศ.2563 (233,000 คน) จะมีสมาชิก ทสม. รวมท้ังสิ้น 633,000 คน (ในป พ.ศ.2565) 

1.2 หลักสูตรมาตรฐานการฝกอบรมเครือขาย ทสม. ท่ีไดรับการพัฒนาและจัดฝกอบรมให

สมาชิก ทสม. ทุกคนและผานการอบรมตามเกณฑการประเมินมาตรฐานข้ันตน ไมนอยกวารอยละ 85 ของ

สมาชิก ทสม. ท่ัวประเทศ 

1.3 การพัฒนาหลักสูตรนักบริหารเครือขาย ทสม. สําหรับการพัฒนาศักยภาพผูนํา ทสม. 

ในการเปนนักบริหารงานเครือขายรวมกับภาคสวนตาง ๆ ของสังคม (หลักสูตรบูรณาการรวม) พรอมท้ังจัด

ฝกอบรมแบบหลักสูตรเรงรัดปละ 2 รุน โดยมีผูนําเครือขาย ทสม. เขารวมฝกอบรมไมนอยกวาปละ 200 คน 

เปาประสงคท่ี 2 เครือขาย ทสม. มีบทบาทและเปนกลไกเชิงพ้ืนท่ีในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือการ

สงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ินบนฐานการมีสวนรวมแบบพหุภาคี 

2.1 จํานวนกิจกรรมท่ีเครือขาย ทสม. ริเริ่ม พัฒนา ทดลอง สาธิต และการปฏิบัติจริงในดาน

การสงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนทองถ่ินผานกลไกการทํางานของ

คณะกรรมการเครือขาย ทสม.ระดับจังหวัด อําเภอและตําบล โดยกระจายไปตามตําบลท่ีมีการจัดตั้ง ทสม. 

ตําบลละไมนอยกวา 1 กิจกรรม รวมเปน 8,000 กิจกรรมตลอด 3 ป 

2.2 จํานวนกิจกรรมท่ีเครือขาย ทสม. เขารวมสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการของหนวยงาน

ตาง ๆ ท่ีเชื่อมโยงกับการสงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ินไมนอยกวา 500 

ครั้งตลอด 3 ป 

2.3 กิจกรรมท่ีเครือขาย ทสม. มีบทบาทในการสรางหุนสวนทางสังคมกับภาคสวนตาง ๆ  

เพ่ือถายทอดองคความรู ทักษะและวิทยาการตาง ๆ ใหกับเครือขายท่ีเก่ียวของในดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในชุมชนทองถ่ินผานการจัดทําขอเสนอโครงการและการเขาถึงแหลงทุน โดยมีเครือขาย ทสม. 

ไดรับการสนับสนุนทุนหรืองบประมาณไมนอยกวา 80 เครือขายตลอดระยะเวลา 3 ป 

เปาประสงคท่ี 3 เครือขาย ทสม. มีระบบสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของ

เครือขายท่ีสอดคลองกับนโยบายและศักยภาพการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงบนแนวคิดการทํางานแบบคิดเปน 

ทําเปน และแกไขปญหาเปน 
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ตัวชี้วัดหลัก: 

3.1 การประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ทสม. ระดับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมท่ีมีวาระเขาหารือในการสนับสนุนกิจการเครือขาย ทสม. ปละไมนอยกวา 4 ครั้ง (รอบไตรมาส) 

3.2 แผนการสนุนงบประมาณในการดําเนินงานในกิจการเครือขาย ทสม. กระจายลงสู

จังหวัดเพ่ิมข้ึนรอยละ 15 จากปฐานปจจุบัน (เพ่ือใหสอดคลองกับการกระจายบทบาทภารกิจของเครือขาย    

ลงสูพ้ืนท่ีและจังหวัด) 

3.3 การพัฒนาพ้ืนท่ีตนแบบการเรียนรูของเครือขาย ทสม. ท่ีไดรับการยอมรับในแนวทาง    

การสงเสริมกิจกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการกาวสูสังคมสีเขียว โดยมีพ้ืนท่ีตนแบบไดรับการยกระดับ

ไมนอยกวา 500 พ้ืนท่ีตลอดระยะเวลา 3 ป 

5. กลยุทธและแผนงานหลัก 

สําหรับแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 ประกอบดวย กลยุทธ 4 กลยุทธ 

และแผนงานหลักจํานวนท้ังสิ้น 20 แผนงานหลัก ดังมีรายละเอียดดังนี้ (ตารางท่ี 5-1) 
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ตารางท่ี 5-1 แผนพัฒนาเครือขาย ทสม.เชิงพ้ืนท่ี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 
กลยุทธท่ี 1: เสริมสรางศักยภาพเครือขาย ทสม. ใหมีคุณภาพและรับใชสังคมอยางภาคภูมิใจ 

เปาประสงคตามกลยุทธ: เปนกลยุทธท่ีมุงเนนการเพ่ิมและพัฒนาและสมรรถนะสวนบุคคลของสมาชิก ทสม. และในระดับเครือขาย ทสม. ใหมีความพรอมท้ังปริมาณและคุณภาพสามารถออกสูการรับใช ชวยเหลือสังคม

และสาธารณะอยางภาคภูมิใจ ใหความสําคัญกับการขยายจํานวนสมาชิก ทสม. ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและภูมิภาคของประเทศ กระจายท้ังในเขตชุมชนชนบทและชุมชนเมือง หรือในพ้ืนท่ีมีความวิกฤติของประเด็นปญหา

ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม หรือเปนพ้ืนท่ีรองรับการพัฒนาโครงการขนาดใหญ หรืออาจเกิดการเปล่ียนแปลงสภาพทางระบบนิเวศอันเปนผลมาจากการพัฒนาในระดับภูมิภาค รวมตลอดจนยกระดับความรู ความเขาใจ           

ในกระบวนการทัศนของการเปนอาสาสมัคร ทํางานดวยความภาคภูมิใจในตนเอง เสียสละ และอุทิศตนในการเปนแบบอยางท่ีดีของชุมชน สังคม เปนสมาชิกท่ีผานการพัฒนาความพรอมในขัน้พ้ืนฐานท่ีหนวยงานกําหนดขึ้น 

แผนงานหลัก กิจกรรมหลัก 

พ้ืนท่ีเปาหมายในการดําเนินงาน ปดําเนินงาน 
หนวยงาน

ดําเนินงาน ภาคเหนือ 
ภาคอีสาน

ตอบบน 

ภาคอีสาน

ตอนลาง 

ภาคกลาง 

และ กทม. 

ภาคกลางและ

ตะวันออก 
ภาคใต 

ป 

63 

ป 

64 

ป 

65 

1.1  เสริมสรางคุณคาของ

การเปนเครือขาย ทสม. 

เพ่ือสรางขายงานทางสังคม

ใหเพ่ิมมากขึ้น 

1. พัฒนารูปแบบการส่ือสารคุณคาของกิจการ

อาสาสมัครและเครือขาย ทสม. ใหกับชุมชน ประชาชน 

กลุมผูสนใจ (Interest Group) ไดรับทราบและเห็น

คุณคาความสําคัญของงานเครือขาย ทสม. 

2. พัฒนาชองทาง และรูปแบบการประชาสัมพันธ

การสมัครเปนสมาชิก ทสม. ใหครอบคลุมทุกตําบล 

อําเภอของแตละจังหวัด โดยใชกลไกการประสานการ

ทํางานของคณะกรรมการเครือขาย ทสม. ทุกระดับ 

รวมท้ังบทบาทการทํางานของกรมสงเสริมคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมและสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมจังหวัด และกลไกของหนวยงานในสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมท้ัง

กลไกของกระทรวงมหาดไทย 

3. พัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศของงาน

ทะเบียนขอมูลสมาชิก ทสม. และเครือขาย ทสม.     

เพ่ือเปนฐานในการพัฒนาศักยภาพสมาชิก 

         คณะกรรมการ

เครือขาย ทสม.

จังหวัด/

คณะกรรมการ

อํานวยการ 

ทสม./สส./ทสจ./

สถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 

51 



 

ตารางท่ี 5-1 แผนพัฒนาเครือขาย ทสม.เชิงพ้ืนท่ี ระยะ 3 ป พ.ศ.2563-2565 (ตอ-1) 

แผนงานหลัก กิจกรรมหลัก 

พ้ืนท่ีเปาหมายในการดําเนินงาน ปดําเนินงาน 
หนวยงาน

ดําเนินงาน ภาคเหนือ 
ภาคอีสาน

ตอบบน 

ภาคอีสาน

ตอนลาง 

ภาคกลาง 

และ กทม. 

ภาคกลางและ

ตะวันออก 
ภาคใต 

ป 

63 

ป 

64 

ป 

65 

1.2  พัฒนาและยกระดับ

คุณภาพของ เครื อข าย 

ทสม . ให มีคุณภาพและ

ความภาคภู มิ ใจในการ

ทํางานอาสาสมัคร 

1. ประเมินความตองการฝกอบรมในหลักสูตร

มาตรฐาน ทสม. ท่ีเปนหลักสูตรมาตรฐานกลางและ

หลักสูตรท่ีเชื่อมโยงกับภูมินิเวศทองถิ่น 

2. สนับสนุนใหสมาชิก ทสม. เขารับการฝกอบรม

ตามหลักสูตรมาตรฐานท่ีหนวยงานจัดขึ้นเปนประจํา

ทุกป  หรือการกําหนดรอบการจัดฝกอบรมให

ครอบคลุมความตองการของสมาชิกท่ีเปน ทสม. 

3. สรางคุณคาของการเปนสมาชิก ทสม. ใหมีอัต

ลักษณสอดคลองเหมาะสมกับภารกิจงานอาสาสมัคร

และความภาคภูมิใจในการทํางานเพ่ือสวนรวม 

ชุมชนและสังคม 

         คณะกรรมการ

เครือขาย ทสม.

จังหวัด/

คณะกรรมการ

อํานวยการ 

ทสม./สส./ทสจ./

สถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 

1.3  เสริมสรางผู นําการ

เป ล่ียนแปลงด านกา ร

บริ ห า ร ง า น เ ค รื อ ข า ย 

ทสม. เพ่ือพัฒนาบทบาท

การขับ เค ล่ือนงานเ ชิ ง

พ้ืนท่ี 

1. ยกระดับแกนนํา ทสม .  หรือกลุมผูสนใจใน

กิจการ  ทสม. ท่ีมีประสบการณและความสามารถ

เปนท่ียอมรับในการรับการพัฒนาศักยภาพการเปน

ผูนําการบริหารงานเครือขาย ทสม. โดยใหเชื่อมโยง

กับการพัฒนาหลักสูตรรวมท่ีมีผูนําทองถิ่นและภาคี

ในพ้ืนท่ีรวมฝกอบรม 

2. สรางทักษะและประสบการณในการนําความรู

และประสบการณท่ีไดรับมาใชในการวางแผนและ

ตัดสินใจในงานเครือขายเชิงพ้ืนท่ี ผานการดําเนิน

กิจกรรมและการบูรณาการงานโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน 

         คณะกรรมการ

เครือขาย ทสม.

จังหวัด/

คณะกรรมการ

อํานวยการ 

ทสม./สส./ทสจ./

สถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 
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ตารางท่ี 5-1 แผนพัฒนาเครือขาย ทสม.เชิงพ้ืนท่ี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 (ตอ-2) 

แผนงานหลัก กิจกรรมหลัก 

พ้ืนท่ีเปาหมายในการดําเนินงาน ปดําเนินงาน 
หนวยงาน

ดําเนินงาน ภาคเหนือ 
ภาคอีสาน

ตอบบน 

ภาคอีสาน

ตอนลาง 

ภาคกลาง 

และ กทม. 

ภาคกลางและ

ตะวันออก 
ภาคใต 

ป 

63 

ป 

64 

ป 

65 

 3. หนวยงานในสกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม รวมท้ังภาคีหุนสวนการทํางานตอง

ผลักดันใหผู นําการเปล่ียนแปลงมีบทบาทในการ

ถายทอดประสบการณผานการเปนวิทยากรหรือ

วิทยากรกระบวนการในกิจการของเครือขาย ทสม. 

ใหมากขึ้น 

          

1.4 พั ฒ น า ร ะ บ บ ง า น

ทะเบียนเครือขาย ทสม. 

ให ส ามารถ เข าถึ ง ก า ร

พัฒนาศักยภาพและการ

ใ ช ง า น ไ ด อ ย า ง เ ต็ ม

ศักยภาพ 

1. รวบรวมระบบขอมูลเครือขาย ทสม. ทุกระดับให

เปนระบบฐานขอมูลกลางของประเทศ 

2. จําแนกกลุมเครือขาย ทสม. ตามสมรรถนะและ

ความพรอมในการสนับสนุนและดําเนินงานดานการ

สง เสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

3. พัฒนาระบบสารสน เทศ ท่ี เครื อข ายและ

หนวยงานสามารถเขาถึงขอมูลของเครือขายไดอยาง

รวดเร็วและเช่ือมโยงบทบาทการใชงานไดโดยตรง 

         คณะกรรมการ

เครือขาย ทสม.

จังหวัด/

คณะกรรมการ

อํานวยการ 

ทสม./สส./ทสจ./

สถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 
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ตารางท่ี 5-1 แผนพัฒนาเครือขาย ทสม.เชิงพ้ืนท่ี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 (ตอ-3) 

แผนงานหลัก กิจกรรมหลัก 

พ้ืนท่ีเปาหมายในการดําเนินงาน ปดําเนินงาน 
หนวยงาน

ดําเนินงาน ภาคเหนือ 
ภาคอีสาน

ตอบบน 

ภาคอีสาน

ตอนลาง 

ภาคกลาง 

และ กทม. 

ภาคกลางและ

ตะวันออก 
ภาคใต 

ป 

63 

ป 

64 

ป 

65 

1.5  ส่ื อ ส า ร แ ล ะ ส ร า ง

กระบวนการเรียนรู เ พ่ือ

ถ ายทอดประสบการณ

และบทเรียนการทํางาน

ของเครือขาย ทสม. ใหกับ

สังคม 

1. สนับสนุนใหเกิดกิจกรรมดานการสง เสริม 

ประชาสัมพันธกิจการของเครือขาย ทสม. อยาง

ตอเน่ือง ท้ังในระดับสวนกลาง จังหวัดและเฉพาะ

พ้ืนท่ี 

2. ยกระดับบทบาทของผู นําเครือขาย ทสม . 

ประธานเครือขาย ทสม. แกนนํา ทสม. หรือสมาชิก 

ทสม. ท่ีมีความโดดเดนในผลงานใหมีโอกาสในการ

ถายทอดและแบงปนประสบการณในการทํางาน

อาสาสมัครใหกับสังคมไดรับทราบ 

3. สงเสริมการสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรูแบบ 

Policy Dialogues เพ่ือขยายแนวคิดในการทํางาน

ของเครือขาย ทสม. ใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับ

การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรดานทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

         คณะกรรมการ

เครือขาย ทสม.

จังหวัด/

คณะกรรมการ

อํานวยการ 

ทสม./สส./ทสจ./

สถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 
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ตารางท่ี 5-1 แผนพัฒนาเครือขาย ทสม.เชิงพ้ืนท่ี ระยะ 3 ป พ.ศ.2563-2565 (ตอ-4) 
กลยุทธท่ี 2: สงเสริมกิจกรรมและสรรสรางงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน 

เปาประสงคตามกลยุทธ: มุงเนนสงเสริมกิจกรรมและสรรสรางงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การสงเสริมการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม การเตรียมพรอมรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในทุกรูปแบบ      

มีการติดตาม เฝาระวังสถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทองถิ่นอยางตอเน่ือง การส่ือสารกับประชาชน ชุมชนใหเห็นความสําคัญการอนุรักษใหเกิดขึ้นในระดับพ้ืนท่ี หนวยชุมชน กลุม เครือขาย ภูมิภาค 

และระดับประเทศอยางเปนรูปธรรม มีความสามารถในการริเริ่ม พัฒนา สาธิต ทดลอง นํารอง ขยายผลการดําเนินงานในดานกิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเองและเครือขายในชุมชน เปนผูสนใจในการสนับสนุนกิจกรรมอันเปนการ

สงเสริมการอนุรักษธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และระบบนิเวศในทองถิ่น เขาใจ เรียนรู ปรับตัว เทาทันตอการเปล่ียนแปลงตามยุคสมัย รูจักประยุกตใชองคความรูชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่นในการอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชน

จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนางานและกิจกรรมบนพ้ืนฐานความพอเพียง พอประมาณและมีภูมิคุมกัน  

แผนงานหลัก กิจกรรมหลัก 

พ้ืนท่ีเปาหมายในการดําเนินงาน ปดําเนินงาน 
หนวยงาน

ดําเนินงาน ภาคเหนือ 
ภาคอีสาน

ตอบบน 

ภาคอีสาน

ตอนลาง 

ภาคกลาง 

และ กทม. 

ภาคกลางและ

ตะวันออก 
ภาคใต 

ป 

63 

ป 

64 

ป 

65 

2.1  สงเสริมกิจกรรมและ   

สร ร สร า ง ง านอ นุ รั ก ษ

ทรัพยากรธรรมชาติบน

พ้ืนฐานการมีสวนรวมของ

ชุมชนทองถิ่น 

1. สงเสริมกิจกรรมการสํารวจสภาพปญหาดาน

ทรัพยากรธรรมชา ติ  ระบบนิ เ วศและความ

หลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่น 

2. สรางทางเลือกในการดําเนินโครงการ กิจกรรม

ในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติท่ีสอดคลอง

กับบริบทภูมินิเวศชุมชน ครอบคลุมมิติดานดิน นํ้า 

ปาไม ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นท่ีมีคุณคาสําคัญ

ตอระบบนิเวศและวิถีชีวิต 

3. ริเริ่มโครงการ กิจกรรมในการดําเนินงานดาน

การคุมครอง อนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน 

         คณะกรรมการ

เครือขาย ทสม.

จังหวัด/

คณะกรรมการ

อํานวยการ 

ทสม./สส./ทสจ./

สถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 
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ตารางท่ี 5-1 แผนพัฒนาเครือขาย ทสม.เชิงพ้ืนท่ี ระยะ 3 ป พ.ศ.2563-2565 (ตอ-5) 

แผนงานหลัก กิจกรรมหลัก 

พ้ืนท่ีเปาหมายในการดําเนินงาน ปดําเนินงาน 
หนวยงาน

ดําเนินงาน ภาคเหนือ 
ภาคอีสาน

ตอบบน 

ภาคอีสาน

ตอนลาง 

ภาคกลาง 

และ กทม. 

ภาคกลางและ

ตะวันออก 
ภาคใต 

ป 

63 

ป 

64 

ป 

65 

2.2 สงเสริมกิจกรรมและ

สรรสร างงานดานจัดการ

คุณภาพส่ิงแวดลอมจากตน

ทางโดยฐานชุมชน 

1. สํ า ร วจสภาพปญหา  ผลกระทบและ

แหลงท่ีมาของมลพิษส่ิงแวดลอมในชุมชนและ

ระบบนิเวศทองถิ่น 

2. พัฒน าทา ง เ ลื อก ท่ี เ หม าะส ม ในกา ร

ประยุกตใชองคความรู ภูมิปญญาชุมชนและ

นวัตกรรมขั้นตนในการแกไขปญหาโดยให

เครือขาย ทสม. และชุมชนมีสวนรวมในการ

ติดตาม ตรวจสอบและเฝาระวัง และการแกไข

ปญหาท่ีเปนไปตามศักยภาพและความพรอม

ของชุมชนและเครือขาย ทสม. 

3. ประสานความร วม มือ ในการจั ดการ

คุณภาพส่ิงแวดลอมตามแนวทางท่ีสอดคลอง

กับวิถีชีวิตชุมชน โดยมุงความพยายามในการ

สงเสริมพฤติกรรมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและ

การจัดการส่ิงแวดลอมจากตนทาง 

         คณะกรรมการ

เครือขาย ทสม.

จังหวัด/

คณะกรรมการ

อํานวยการ ทสม./

สส./ทสจ./

สถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 

2.3  สงเสริมกิจกรรมและ

สรรสรางงานดานการผลิต 

การบริการและการบริโภคท่ี

เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและ

วิถีสุขภาวะ 

1. ส่ือสารความเขาใจในการพัฒนากิจกรรม

ดานการผลิต การบริการและการบริโภคท่ีเปน

มิตรกับส่ิงแวดลอมและวิถีสุขภาวะในแขนง

ตางๆ อาทิ ดานการเกษตร ดานการทองเท่ียว

เชิงนิเวศ ดานการพัฒนาผลิตภัณฑจากชุมชน 

ดานการประกอบการระดับชุมชนและครัวเรือน 

ดานการบริการรานอาหาร ท่ีพัก เปนตน 

         คณะกรรมการ

เครือขาย ทสม.

จังหวัด/คณะกรรมการ

อํานวยการ ทสม./  

สส./ทสจ./

สถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 
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ตารางท่ี 5-1 แผนพัฒนาเครือขาย ทสม.เชิงพ้ืนท่ี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 (ตอ-6) 

แผนงานหลัก กิจกรรมหลัก 

พ้ืนท่ีเปาหมายในการดําเนินงาน ปดําเนินงาน 
หนวยงาน

ดําเนินงาน ภาคเหนือ 
ภาคอีสาน

ตอบบน 

ภาคอีสาน

ตอนลาง 

ภาคกลาง 

และ กทม. 

ภาคกลางและ

ตะวันออก 
ภาคใต 

ป 

63 

ป 

64 

ป 

65 

 2. สงเสริมการดําเนินกิจกรรมตนแบบท่ีมีการ

ยืนยันถึงการปฏิบัติจริงในระดับพ้ืนท่ี พรอม

ติดตามและเสริมพลังการทํางานของเครือขาย 

ทสม. 

3. สรุปบทเรียนการดําเนินงาน พรอมท้ัง

พัฒนาชุดความรูและทักษะในการส่ือสารและ

ขยายผลสูพ้ืนท่ีอื่น ๆ 

          

2.4  สงเสริมกิจกรรมและ

สรรสรางงานดานการปรับตัว

รองรับการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ

และลดภาวะโลกรอน 

1. สรางการเรียนรูดานการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ รวมถึงภาวะโลก

รอนท้ังในมิติดานผลกระทบและการปรับตัว

ของชุมชน 

2. พัฒนารูปแบบการติดตาม เฝาระวังการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ

โดยใชฐานชุมชนมีสวนรวมพรอมระบบการ

ส่ือสารและรายงานผลใหกับภาคีเครือขาย 

3. พัฒนาระบบการตอบโตสถานการณและ

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น และการฝกซอมใหมี

ความเขาใจในการปฏิบัติตนและการปรับตัว    

ใหสอดคลองกับสถานการณ 

         คณะกรรมการ

เครือขาย ทสม.

จังหวัด/

คณะกรรมการ

อํานวยการ ทสม./

สส./ทสจ./

สถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 
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ตารางท่ี 5-1 แผนพัฒนาเครือขาย ทสม.เชิงพ้ืนท่ี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 (ตอ-7) 

แผนงานหลัก กิจกรรมหลัก 

พ้ืนท่ีเปาหมายในการดําเนินงาน ปดําเนนิงาน 
หนวยงาน

ดําเนินงาน ภาคเหนือ 
ภาคอีสาน

ตอบบน 

ภาคอีสาน

ตอนลาง 

ภาคกลาง 

และ กทม. 

ภาคกลางและ

ตะวันออก 
ภาคใต 

ป 

63 

ป 

64 

ป 

65 

2.5  สงเสริมกิจกรรมและ

สรรสรางงานดานการพัฒนา

นวัตกรรมและภู มิปญญา

ชุมชนในการสง เสริมการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

แ ล ะ ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม ร ะ ดั บ

ทองถิ่น 

1. สํารวจศักยภาพของเครือขายในการพัฒนา 

ริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรมและชุดภูมิปญญา

ชุมชนดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ทองถิ่น 

2. สงเสริมการทดลอง สาธิต วิจัย พัฒนา

นวัตกรรมและภูมิปญญาชุมชนเพ่ือใช เปน

ตนแบบในการขยายผลการดําเนินงาน 

3. จัดแสดงผลงานท่ีไดรับการรับรองใหกับ

ภาคีเครือขายไดรับทราบและนําไปประยุกต   

ใชกับพ้ืนท่ีตอไป 

         คณะกรรมการ

เครือขาย ทสม.

จังหวัด/

คณะกรรมการ

อํานวยการ ทสม./

สส./ทสจ./

สถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 

กลยุทธท่ี 3: สรางความรวมมือและความเขมแข็งขององคกรเครือขาย ทสม. ทุกระดับเพ่ือการเปล่ียนแปลงและเปนพลังสังคม 

เปาประสงคตามกลยุทธ: มุงเนนการสรางความรวมมือและความเขมแข็งขององคกรเครือขาย ทสม. ทุกระดับใหเปนพลังสังคมท่ีสามารถขับเคล่ือนสังคมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมบนพ้ืนฐานคุณภาพชีวิตท่ีดี พัฒนากรอบ  

ความรวมมือเชิงพ้ืนท่ี พัฒนาแหลงเรียนรูตนแบบการปฏิบัติจริง บูรณาการงานกับภาคสวนตาง ๆ ไดอยางสอดคลองกับบริบทของงานและภารกิจ ใหความสําคัญกับภาคีหุนสวนการทํางานอยางเทาเทียมกัน สนับสนุน

ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ยกระดับการทํางานจากเครือขายสูการเปนองคกรทางสังคมท่ีเปนท่ียอมรับ เชน มูลนิธิ สมาคม ชมรม เครือขายองคกรชุมชน กลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเฉพาะประเด็น 

แลกเปล่ียนความรู ประสบการณในการทํางานระหวางกันอยางกวางขวางเพ่ือใหเกิดขับเคล่ือนงานสูการเปนชุมชนสีเขียวในทุกระดับ 
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ตารางท่ี 5-1 แผนพัฒนาเครือขาย ทสม.เชิงพ้ืนท่ี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 (ตอ-8) 

แผนงานหลัก กิจกรรมหลัก 

พ้ืนท่ีเปาหมายในการดําเนินงาน ปดําเนินงาน 
หนวยงาน

ดําเนินงาน ภาคเหนือ 
ภาคอีสาน

ตอบบน 

ภาคอีสาน

ตอนลาง 

ภาคกลาง 

และ กทม. 

ภาคกลางและ

ตะวันออก 
ภาคใต 

ป 

63 

ป 

64 

ป 

65 

3.1  พั ฒ น า พ้ื น ท่ี เ รี ย น รู

ตนแบบการปฏิบัติจริงดาน

การส ง เ สริมและอนุรั กษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมทองถิ่นในระดับ

ภูมิภาค 

1. คนหาและประเมินศักยภาพของพ้ืนท่ีและ

กิจกรรมท่ียืนยันถึงการปฏิบัติจริงและใชเปน

ต น แ บ บ ก า ร เ รี ย น รู ด า น ก า ร อ นุ รั ก ษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทองถิ่น 

2. ยกระดับพ้ืนท่ีเรียนรูสูการเปนแหลงพัฒนา

กําลังคน บุคลากร เครือขายกับเครือขาย ทสม. 

ในระดับภูมิภาค จังหวัดและทองถิ่น 

3. พัฒนาขายงานของพ้ืนท่ีตนแบบการปฏิบัติ

จริงหรือพ้ืนท่ีเรียนรูใหเกิดกลุมทางสังคมในการ

ถายทอดชุดความรู และภูมปญญาทองถิ่นใน

การพัฒนางาน 

         คณะกรรมการ

เครือขาย ทสม.

จังหวัด/

คณะกรรมการ

อํานวยการ ทสม./

สส./ทสจ./

สถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 

3.2  พัฒนาสภาความรวมมือ

ของเครือขาย ทสม. ในการ

ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ อ นุ รั ก ษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมชุมชนระดับชาติ

และระดับจังหวัด 

1. ศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาการ

เรียนรูอยางสรางสรรคและการยกระดับการ

ทํางานของเครือขาย ทสม. สูการเปนสภาความ

รวมมือของเครือขาย ทสม. ในการสงเสริมและ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ชุมชนในระดับชาติและระดับจังหวัด 

         คณะกรรมการ

เครือขาย ทสม.

จังหวัด/

คณะกรรมการ

อํานวยการ ทสม./

สส./ทสจ./

สถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 
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ตารางท่ี 5-1 แผนพัฒนาเครือขาย ทสม.เชิงพ้ืนท่ี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 (ตอ-9) 

แผนงานหลัก กิจกรรมหลัก 

พ้ืนท่ีเปาหมายในการดําเนินงาน ปดําเนินงาน 
หนวยงาน

ดําเนินงาน ภาคเหนือ 
ภาคอีสาน

ตอบบน 

ภาคอีสาน

ตอนลาง 

ภาคกลาง 

และ กทม. 

ภาคกลางและ

ตะวันออก 
ภาคใต 

ป 

63 

ป 

64 

ป 

65 

 2. คนหาผูนําเครือขาย ทสม. ท่ีมีศักยภาพ

และเปนท่ียอมรับในผลการดําเนินงานดานการ

อนุรักษเพ่ือรวมผลักดันจัดต้ังสภาความรวมมือ

ระดับชาติในการเปนกลไกการปรึกษาหารือและ  

ใหขอเสนอแนะตอแนวทางการดําเนินนโยบาย  

และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และ ส่ิ งแวดลอมของหน วยงานตา งๆ ให

เช่ือมโยงกับบทบาทการมีสวนรวมของชุมชน

ทองถิ่นและศักยภาพการทํางานของเครือขาย 

ทสม. 

3. สรางเวทีการเรียนรูของสภาความรวมมือ

จากระดับชาติสูระดับภู มิภาคและจังหวัด      

เพ่ือเปนการสํารวจ ประเมิน ศึกษาความพรอม

ในการนําขอเสนอแนะมาใชในการสนับสนุน

การดําเนินนโยบายของรัฐและภาคสวนตางๆ 

ในสังคม 
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ตารางท่ี 5-1 แผนพัฒนาเครือขาย ทสม.เชิงพ้ืนท่ี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 (ตอ-10) 

แผนงานหลัก กิจกรรมหลัก 

พ้ืนท่ีเปาหมายในการดําเนินงาน ปดําเนินงาน 
หนวยงาน

ดําเนินงาน ภาคเหนือ 
ภาคอีสาน

ตอบบน 

ภาคอีสาน

ตอนลาง 

ภาคกลาง 

และ กทม. 

ภาคกลางและ

ตะวันออก 
ภาคใต 

ป 

63 

ป 

64 

ป 

65 

3.3  สงเสริมและสนับสนุน

การริเริ่มกิจกรรมการอนุรักษ

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ชุมชนใหกับเครือขายองคกร

ท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม

และส่ิงแวดลอม 

1. ส่ือสาร ประชาสัมพันธและพัฒนาความ

รวมมือระหวางเครือขาย ทสม. เชิงพ้ืนท่ีในการ

สนับสนุนกิจกรรมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและ

ธรรมชาติใหเครือขายองคกรภาคธุรกิจเอกชน

และภาครัฐในการใชพ้ืนท่ีชุมชนเปนฐานในการ

ดําเนินกิจกรรมท่ีสะทอนถึงองคกรท่ีมีความ

รับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

2. พัฒนาแผนปฏิ บั ติการของชุมชนและ

เครือขาย ทสม. ในระดับพ้ืนท่ีเพ่ือใชในการ

ส่ือสารใหกับภาคธุรกิจเอกชนใหความสนใจใน

การรวมดําเนินกิจกรรม หรือสนับสนุนกิจกรรม

ในรูปแบบองคความรู  การ พัฒนาทักษะ 

งบประมาณ และทรัพยากรเ พ่ือให ชุมชน

สามารถดําเนินกิจกรรมดานการอนุรักษใหเกิด

ความตอเน่ือง โดยประยุกตแนวคิดดานการ

ตอบแทนคุณระบบนิเวศ (Payment for an 

Ecosystem Services: PES) 

3. สํารวจและติดตามผลการดําเนินกิจกรรมท่ี

ชุมชนรวมกันจัดทําขึ้นเพ่ือรายงานผลและ

ส่ือสารกลับใหองคกรสนับสนุนไดรับทราบผล

การดําเนินงานอยางตอเน่ือง เพ่ือนําไปสูการ

พัฒนาแนวทางการสนับสนุนซ่ึงกันและกันใน

อนาคตตอไป 

         คณะกรรมการ

เครือขาย ทสม.

จังหวัด/

คณะกรรมการ

อํานวยการ ทสม./

สส./ทสจ./

สถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 
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ตารางท่ี 5-1 แผนพัฒนาเครือขาย ทสม.เชิงพ้ืนท่ี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 (ตอ-11) 

แผนงานหลัก กิจกรรมหลัก 

พ้ืนท่ีเปาหมายในการดําเนินงาน ปดําเนินงาน 
หนวยงาน

ดําเนินงาน ภาคเหนือ 
ภาคอีสาน

ตอบบน 

ภาคอีสาน

ตอนลาง 

ภาคกลาง 

และ กทม. 

ภาคกลางและ

ตะวันออก 
ภาคใต 

ป 

63 

ป 

64 

ป 

65 

3.4 บูรณาการงานจัดการ

คุณภาพ ส่ิงแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติในประเด็น

วิกฤติของสังคม 

1. ประ เ มินสถานการณความวิกฤติด าน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อาทิ ปาไม 

สัตวปา ระบบนิเวศ นํ้า ส่ิงแวดลอมชุมชน 

มลภาวะ ทางอากาศ ของเสีย พ้ืนท่ีชุมนํ้า 

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติหรือผลกระทบส่ิงแวดลอมขาม

พรมแดน 

2. ประสานงานภาคีเครือขายองคกรท่ีทํางาน

ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม หรือองคกรชุมชนในการพัฒนา

แผนปฏิบัติการรวมเพ่ือกอบกูวิกฤติส่ิงแวดลอม

ท่ีเกิดขึ้น 

3. บูรณาการแนวทางการแกไขปญหา และ

การฟนฟูเยียวยาปญหาและผลกระทบโดย

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นและ

เครือขายภาคีหุนสวนการทํางาน 

         คณะกรรมการ

เครือขาย ทสม.

จังหวัด/

คณะกรรมการ

อํานวยการ ทสม./

สส./ทสจ./

สถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 

3.5  พัฒนาสถานภาพของ

เครือขาย ทสม . ท่ี มีความ

พรอมในการกาวสูการเปน

องคกรทางสังคมดานการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

1. สํ า ร วจ  ประ เ มิ นคว ามพร อม ในก า ร

ดําเนินงานของเครือขาย ทสม. และการสราง

ขายงานในระดับพ้ืนท่ี 

 

         คณะกรรมการเครือขาย 

ทสม.จังหวัด/

คณะกรรมการ

อํานวยการ ทสม./สส./

ทสจ./สถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 
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ตารางท่ี 5-1 แผนพัฒนาเครือขาย ทสม.เชิงพ้ืนท่ี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 (ตอ-12) 

แผนงานหลัก กิจกรรมหลัก 

พ้ืนท่ีเปาหมายในการดําเนินงาน ปดําเนินงาน 
หนวยงาน

ดําเนินงาน ภาคเหนือ 
ภาคอีสาน

ตอบบน 

ภาคอีสาน

ตอนลาง 

ภาคกลาง 

และ กทม. 

ภาคกลางและ

ตะวันออก 
ภาคใต 

ป 

63 

ป 

64 

ป 

65 

 2. ศึกษารู ปแบบความ เป น ไป ได ในการ

ยกระดับสถานภาพของเครื อข าย  ทสม .          

สูการเปนองคกรทางสังคมดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชา ติและ ส่ิ งแวดลอม ท่ี มี

สถานภาพเปนนิติบุคคลหรือการเปนองคกร     

ท่ีประกอบกิจกรรมดานสาธารณประโยชน   

เพ่ือการแสวงหาแนวทางการทํางานใหเกิด

ความคลองตัวและเปนการสรางจุดยืนในสังคม 

3. บูรณาการงานขององคกรทางสังคมท่ีจัดต้ัง

ขึ้นรวมกับเครือขาย ทสม. ใหเกิดการประสาน

การทํางานอยางเปนเอกภาพโดยใช พ้ืน ท่ี     

เปนฐาน 
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ตารางท่ี 5-1 แผนพัฒนาเครือขาย ทสม.เชิงพ้ืนท่ี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 (ตอ-13) 
กลยุทธท่ี 4: สนับสนุนระบบและกลไกการบริหารจัดการเครือขาย ทสม. ใหมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานการทํางานแบบพหุภาค ี

เปาประสงคตามกลยุทธ: มุงเนนสนับสนุนระบบและกลไกการบริหารจัดการเครือขาย ทสม. ใหมีประสิทธิภาพและเปนกลไกรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ พัฒนาระบบงาน

ของคณะกรรมการเครือขาย ทสม. ทุกระดับใหมีความพรอมในการจัดทําแผนปฏิบัติงานและประสานกลไกการทํางานในระดับผูนําชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานภาครัฐในการขับเคล่ือนการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร 

พัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและตัดสินใจเชิงพ้ืนท่ี มีภาวะการนํากลุมท่ีดี สรางสรรคกติกาในการทํางานอยางเกื้อกูลกัน 

แผนงานหลัก กิจกรรมหลัก 

พ้ืนท่ีเปาหมายในการดําเนินงาน ปดําเนินงาน 
หนวยงาน

ดําเนินงาน ภาคเหนือ 
ภาคอีสาน

ตอบบน 

ภาคอีสาน

ตอนลาง 

ภาคกลาง 

และ กทม. 

ภาคกลางและ

ตะวันออก 
ภาคใต 

ป 

63 

ป 

64 

ป 

65 

4.1  สงเสริมการสํารวจและ

จัดทําบัญชีทรัพยากรธรรมชาติ

แ ล ะ ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม ชุ ม ช น     

โดยการมีสวนรวมของเครือขาย 

ทสม. 

1. เตรียมความพรอมในการใชงานเครือขาย 

ทสม. ระดับพ้ืนท่ีในการสํารวจสํามะโนปญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมชุมชน 

2. ออ ก แบ บ เ ครื่ อ ง มื อ ก า ร สํ า ร วจ ฐ า น

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีเช่ือมโยง

กับฐานทรัพยากรในทองถิ่นและภู มิ นิ เวศ       

ในพ้ืนท่ี 

3. สํารวจขอมูลฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมชุมชน 

4. พรอมประเมินศักยภาพ ประเด็นปญหา ภัย

คุกคามและแนวทางในการบริหารจัดการ 

พรอมทําเปนบัญชีตนทุนดานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมชุมชน 

         คณะกรรมการ

เครือขาย ทสม.

จังหวัด/

คณะกรรมการ

อํานวยการ ทสม./

สส./ทสจ./

สถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 
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ตารางท่ี 5-1 แผนพัฒนาเครือขาย ทสม.เชิงพ้ืนท่ี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 (ตอ-14) 

แผนงานหลัก กิจกรรมหลัก 

พ้ืนท่ีเปาหมายในการดําเนินงาน ปดําเนินงาน 
หนวยงาน

ดําเนินงาน ภาคเหนือ 
ภาคอีสาน

ตอบบน 

ภาคอีสาน

ตอนลาง 

ภาคกลาง 

และ กทม. 

ภาคกลางและ

ตะวันออก 
ภาคใต 

ป 

63 

ป 

64 

ป 

65 

4.2  พัฒนาความพรอมของ

เครือขาย ทสม. ในการจัดทํา

ข อ เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร ด า น

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมชุมชน 

1. พัฒนาชองทางและกลไกดานงบประมาณ

แหลงทุนสนับสนุนใหกับเครือขาย ทสม. ท่ีเนน

การเปนการสนับสนุนโครงการขนาดเล็ก

สําหรับเครือขาย ทสม. 

2. พัฒนาศักยภาพและความพรอมของ

เครือขาย ทสม. ในการจัดทําขอเสนอโครงการ

ดานการสงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมชุมชนท่ีสอดคลองกับบริบท

ของพ้ืนท่ี 

3. สนับสนุนและสรางชองทางในการพิจารณา

ขอเสนอโครงการและจัดสรรทุนสนับสนุนใน

การดําเนินโครงการขนาดเล็ก (Small Grant) 

และการติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ 

         คณะกรรมการ

เครือขาย ทสม.

จังหวัด/

คณะกรรมการ

อํานวยการ ทสม./

สส./ทสจ./

สถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 

4.3  สนับสนุนกระบวนการ

วิ เ ค ร า ะ ห แ ล ะ จั ด ทํ า

แผนพัฒนาเครือขาย ทสม. 

ระดับจังหวัดโดยการมีสวน

รวมของเครือขาย ทสม. 

1. ประสานการดําเนินงานเ พ่ือการจัดทํา

แผนพัฒนาเครือขาย ทสม . ระดับจังหวัด     

โดยใชฐานจังหวัดเปนพ้ืนท่ีเปาหมายในการ

ดําเนินงาน 

2. บูรณาการแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา

เครือขาย ทสม. ระดับจังหวัด รวมกับกลไกของ

คณะกรรมการเครือขาย ทสม. ระดับจังหวัด

และคณะกรรมการอํานวยการ ทสม. ระดับจังหวัด 

         คณะกรรมการ

เครือขาย ทสม.

จังหวัด/

คณะกรรมการ

อํานวยการ ทสม./

สส./ทสจ./

สถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 
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ตารางท่ี 5-1 แผนพัฒนาเครือขาย ทสม.เชิงพ้ืนท่ี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 (ตอ-15) 

แผนงานหลัก กิจกรรมหลัก 

พ้ืนท่ีเปาหมายในการดําเนินงาน ปดําเนินงาน 
หนวยงาน

ดําเนินงาน ภาคเหนือ 
ภาคอีสาน

ตอบบน 

ภาคอีสาน

ตอนลาง 

ภาคกลาง 

และ กทม. 

ภาคกลางและ

ตะวันออก 
ภาคใต 

ป 

63 

ป 

64 

ป 

65 

 3. ป ร ะ ส า นก า ร ถ า ย ทอ ด แ ผ น พั ฒน า

เครือขาย ทสม. สูการปฏิบัติ พรอมกลไกการ

ติดตามและประเมินประจําป 

          

4.4  พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการติดตาม 

แ จ ง เ ตื อ น แ ล ะ ร า ย ง า น

สถานการณดานทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

เชิงพ้ืนท่ี 

1. พัฒนาระบบแอปพลิเคช่ันในการส่ือสาร

และติดตามสถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมตามเวลาจริง (Real Time)     

ท่ีใชผานระบบสมารทโฟน 

2. พัฒนาความพรอมของเครือขาย ทสม .     

ในระดับผูนําเครือขาย ทสม. ท่ีผานการอบรม

พัฒนาศักยภาพในการใชและเขาถึงระบบ

แ อ ป พ ลิ เ ค ช่ั น เ พ่ื อ เ ป น ก ล ไ ก เ ชิ ง พ้ื น ท่ี            

ในการปฏิบัติงาน 

3. นําขอมูลมาใชในการวิเคราะห ประเมิน

และพยากรณสถานการณ เหตุการณดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีจะเกิดขึ้น 

พรอมท้ังพัฒนาระบบการแจงเตือน และเฝาระวัง

ใหกับเครือขายทางสังคมไดรับทราบอยาง    

เปนปจจุบัน 

         คณะกรรมการ

เครือขาย ทสม.

จังหวัด/

คณะกรรมการ

อํานวยการ ทสม./

สส./ทสจ./

สถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 
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ตารางท่ี 5-1 แผนพัฒนาเครือขาย ทสม.เชิงพ้ืนท่ี ระยะ 3 ป พ.ศ.2563-2565 (ตอ-16) 

แผนงานหลัก กิจกรรมหลัก 

พ้ืนท่ีเปาหมายในการดําเนินงาน ปดําเนินงาน 
หนวยงาน

ดําเนินงาน ภาคเหนือ 
ภาคอีสาน

ตอบบน 

ภาคอีสาน

ตอนลาง 

ภาคกลาง 

และ กทม. 

ภาคกลางและ

ตะวันออก 
ภาคใต 

ป 

63 

ป 

64 

ป 

65 

4.5  ปร ะ ชุ ม สั ม มน า เ พ่ื อ

ถายทอดผลการดําเนินงาน

ของ เครื อข าย  ทสม .  ใน

ระดับชาติ 

1. จัดประชุมสัมมนาเพ่ือถายทอดผลการ

ดําเนินงานของเครือขาย ทสม. ในระดับชาติ

เพ่ือเปนการสรุปผลการดําเนินงานและสรุป

บทเรียนการทํางานในแตละป ใหกับภาคี

เครือขายและผูสนใจไดรับทราบ 

2. สงเสริม สนับสนุนใหเครือขาย ทสม. ทุก

จังหวัด รวมท้ังเครือขาย  ทสม. กทม. มีสวน

รวมในการถายทอดผลการดําเนินงานและ

กิจกรรมเพ่ือเปนการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 

3. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป

ของเครือขาย ทสม. ใหกับสมาชิกและองคกร

ทางสังคมไดรับทราบ 

         คณะกรรมการ

เครือขาย ทสม.

จังหวัด/

คณะกรรมการ

อํานวยการ ทสม./

สส./ทสจ./

สถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 

หมายเหตุ:               หมายถึง เปนแผนงานหลักท่ีมีความสําคัญเรงดวนตอการดําเนินงานในระดับภูมิภาคน้ัน 

  หมายถึง เปนแผนงานหลักท่ีมีความสําคัญสูงตอการดําเนินงานในระดับภูมิภาคน้ัน 

   หมายถึง เปนแผนงานหลักท่ีมีความสําคัญปกติตอการดําเนินงานในระดับภูมิภาคน้ัน 

    หมายถึง การดําเนินแผนงานหลักใหเปนไปตามปดําเนินงานท่ีระบุไว 
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5.2  แผนที่ยุทธศาสตร (Road Map) เพ่ือการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

เครือขาย ทสม. เชิงพ้ืนที่ 

แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. เชิงพ้ืนท่ีระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) 

ประกอบดวยการกระจายคาเปาหมายตามประเด็นกิจกรรมดังนี้ (ตารางท่ี 5-2 และภาพท่ี 5-1) 

ตารางท่ี 5-2  การกระจายคาเปาหมายตามแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเครือขาย 

ทสม. เชิงพ้ืนท่ีระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) 

เปาประสงคหลัก กิจกรรมการดําเนินงาน 
ปดําเนินการ 

ป 63 ป 64 ป 65 

เปาประสงคท่ี 1 เครือขาย ทสม. 

ไดรับการพัฒนาศักยภาพและ

เตรียมความพรอมใหมีความรู 

ความเข า ใจและทักษะในการ

ปฏิบัติงานดานการสงเสริมและ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมบนฐานองคความรูและ

ภูมิปญญาชุมชนควบคูกับการสราง

ความภาคภูมิ ใ จ ในความ เป น

เครือขาย ทสม. 

1.1  สมาชิก ทสม .  ท่ี ไดรับ ข้ึนทะเบียนเ พ่ิม ข้ึนปละ 

200,000 คน รวมตลอดระยะเวลา 2 ป (พ.ศ. 2564 - 2565) 

จะมีสมาชิก ทสม.เพ่ิมข้ึนจํานวน 400,000 คน เมื่อรวมกับ

จํานวนสมาชิก ทสม.ปฐาน พ.ศ. 2563 (233,000 คน)     

จะมสีมาชิก ทสม. รวมท้ังสิ้น 633,000 คน (ในป พ.ศ.2565) 

233,000 200,000 200,000 

1.2  หลักสูตรมาตรฐานการฝกอบรมเครือขาย ทสม .        

ท่ีไดรับการพัฒนาและจัดฝกอบรมใหสมาชิก ทสม. ทุกคน

และผานการอบรมตามเกณฑการประเมินมาตรฐานข้ันตน 

ไมนอยกวารอยละ 85 ของสมาชิก ทสม. ท่ัวประเทศ 

20 30 35 

1.3  การพัฒนาหลักสูตรนักบริหารเครือขาย ทสม. สําหรับ

การพัฒนาศักยภาพผูนํา ทสม. ในการเปนนักบริหารงาน

เครือขายรวมกับภาคสวนตาง ๆ ของสังคม (หลักสูตร

บูรณาการรวม) พรอมท้ังจัดฝอบรมแบบหลักสูตรเรงรัด    

ปละ 2 รุน โดยมีผูนําเครือขาย ทสม. เขารวมฝกอบรม    

ไมนอยกวาปละ 200 คน 

80 200 200 

เปาประสงคท่ี 2 เครือขาย ทสม.   

มีบทบาทและเปนกลไกเชิงพ้ืนท่ี   

ในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือการ

สงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมในทองถ่ินบนฐาน

การมีสวนรวมแบบพหุภาคี 

 

2.1  จํานวนกิจกรรมท่ีเครือขาย ทสม .  ริ เริ่ม พัฒนา 

ทดลอง สาธิต และการปฏิบัติจริงในดานการสงเสริมและ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน

ทองถ่ินผานกลไกการทํางานของคณะกรรมการเครือขาย 

ทสม. ระดับจังหวัด อําเภอและตําบล โดยกระจายไปตาม

ตําบลท่ีมีการจัดตั้ง ทสม. ตําบลละไมนอยกวา 1 กิจกรรม 

รวมเปน 8,000 กิจกรรม ตลอด 3 ป 

2,000 3,000 3,000 

2.2  จํานวนกิจกรรมท่ีเครือขาย ทสม. เขารวมสนับสนุน

กิจกรรมหรือโครงการของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเช่ือมโยงกับ

การส ง เสริ มและอนุรั กษทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอมในทองถ่ินไมนอยกวา 500 ครั้ง ตลอด 3 ป 

100 200 200 
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ตารางท่ี 5-2  การกระจายคาเปาหมายตามแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเครือขาย 

ทสม. เชิงพ้ืนท่ีระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) (ตอ) 

เปาประสงคหลัก กิจกรรมการดําเนินงาน 
ปดําเนินการ 

ป 63 ป 64 ป 65 

 2.3  กิจกรรมท่ีเครือขาย ทสม. มีบทบาทในการสราง

หุนสวนทางสังคมกับภาคสวนตาง ๆ เพ่ือถายทอดองค

ความรู  ทักษะและวิทยาการตาง ๆ ให กับเครือขาย         

ท่ีเก่ียวของในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    

ในชุมชนทองถ่ินผานการจัดทําขอเสนอโครงการและ    

การเขาถึงแหลงทุน โดยมีเครือขาย ทสม. ไดรับการสนับสนุน

ทุนหรืองบประมาณไมนอยกวา 80 เครือขาย ตลอด

ระยะเวลา 3 ป 

10 20 50 

เปาประสงคท่ี 3 เครือขาย ทสม. มี

ระบบสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ

การดําเนินงานของเครือขายท่ี

สอดคลองกับนโยบายและศักยภาพ

การเปนผู นํ าการเปลี่ยนแปลง     

บนแนวคิดการทํางานแบบคิดเปน 

ทําเปน และแกไขปญหาเปน 

3.1  การประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ทสม. ระดับ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีวาระ    

เขาหารือในการสนับสนุนกิจการเครือขาย ทสม. ปละ       

ไมนอยกวา 4 ครั้ง (รอบไตรมาส) 

4 4 4 

3.2  แผนการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน      

ในกิจการเครือขาย ทสม. กระจายลงสูจังหวัดเพ่ิมข้ึนรอยละ 

15 จากปฐานปจจุบัน (เพ่ือใหสอดคลองกับการกระจาย

บทบาทภารกิจของเครือขายลงสูพ้ืนท่ีและจังหวัด) 

5 5 5 

3.3  การพัฒนาพ้ืนท่ีตนแบบการเรียนรูของเครือขาย 

ทสม. ท่ีไดรับการยอมรับในแนวทางการสงเสริมกิจกรรมท่ี

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการกาวสูสังคมสีเขียว โดยมี

พื้นที่ตนแบบไดรับการยกระดับไมนอยกวา 500 พื้นท่ี

ตลอดระยะเวลา 3 ป 

80 200 220 
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ภาพท่ี 5-1 แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. เชิงพ้ืนท่ี                    

ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) 

5.3  ความเช่ือมโยงของแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. เชิงพ้ืนที่กับประเด็นนโยบายและ

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน 

ดวยแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. เชิงพ้ืนท่ีมุงเนนการพัฒนาศักยภาพเครือขาย ทสม.การดําเนิน

กิจกรรมของ ทสม. การสรางความรวมมือของ ทสม. กับภาคสวนตาง ๆ และการพัฒนาระบบสนับสนุนกิจการ 

ทสม. ใหเขมแข็ง โดยมีความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรหลักของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมและยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของดังนี้ (ภาพท่ี 5-2) 

ยกระดับการทํางานของเครือขาย ทสม. ใหมีความ

เขมแข็งในดานการเปนองคกรทางสังคมที่มีพลังใน

การเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดลอม 

พัฒนาและขยายผลการดําเนนิงานของเครือขาย 

ทสม. ใหเกิดผลเปนรูปธรรม ภายใตการขับเคลื่อน

กิจกรรมที่กระจายลงสูทุกพืน้ที ่

เต รียมความพรอมของเครือขาย ทสม .  ใหมี ขีด

ความสามารถข้ันตนในการดําเนินกิจกรรมที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอมในระดับชุมชนและทองถ่ิน 

แผนพัฒนาเครือขาย 

ทสม. เชิงพื้นที ่

สมาชิก ทสม. 

ผูนํา ทสม. 

นักบริหาร ทสม. 
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ภาพท่ี 5-2 ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. เชิงพ้ืนท่ีกับประเด็นนโยบายและยุทธศาสตร 

5.4  การถายทอดแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. เชิงพ้ืนที่สูการปฏิบัติ 

มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีผูบริหารพัฒนาเครือขาย ทสม. ตองมีการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนท่ีเปน

รูปธรรมในการดําเนนิงานและบริหารแผนรวมกับเครือขาย ทสม. โดยมีแนวทางสําคัญดังนี้ 

1.  สื่อสารแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. เชิงพ้ืนท่ี ระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ใหเปนท่ีรับรูและยอมรับ

ของภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ รวมท้ังภาคสวนตาง ๆ ผานการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ

และการสื่อสารแนวทางการดําเนินงาน 

2.  พัฒนาบทบาทของคณะกรรมการอํานวยการ ทสม. ระดับกระทรวงในการถายทอดเปนนโยบาย

และแนวทางการใชแผนพัฒนาเครือขาย ทสม. เชิงพ้ืนท่ีสูการปฏิบัติใหกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดและกลไกของหนวยงานในสังกัดกระทรวงฯ  

แผนพัฒนาเครือขาย ทสม. เชิงพื้นที ่

การพัฒนาศักยภาพเครือขายใหมีคุณภาพ

และความภาคภูมิใจ 

สงเสริมและสรรสรางงานอนุรักษ          

โดยใชพื้นที่เปนฐาน 

สรางความรวมมือและความเขมแข็งของ

องคกรเครือขาย ทสม.เพื่อเปนพลังสังคม 

สนับสนนุระบบและกลไกการบริหาร

จัดการเครือขาย ทสม. 

ประเด็นนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา

ที่เก่ียวของ 

การสงเสริมการมีสวนรวมของชมุชน 

การพัฒนากิจการเครือขายจิตอาสา 

การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

การสรางกลไกกธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม

ของงานเครือขายทางสงัคม 

การบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
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3.  จัดต้ังสภาความรวมมือของเครือขาย ทสม. ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    

ในระดับจังหวัดและระดับชาติเพ่ือเปนกลไกรวมในการแบงปนประสบการณ ในการทํางานของเครือขายและ

การใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอภาครัฐ 

4.  พัฒนาชองทางในการเขาถึงแหลงทุนและงบประมาณใหกับเครือขาย ทสม. ท่ีตองการจัดทํา

ขอเสนอโครงการดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับชุมชน พรอมท้ังจัดต้ัง

คณะกรรมการบูรณาการประเด็นงานเชิงนโยบายเพ่ือสนับสนุนงบประมาณใหกับเครือขาย ทสม. เชิงพ้ืนท่ีใหมี

ความสนใจในการจัดทําขอเสนอโครงการท่ีสอดคลองกับประเด็นปญหาและศักยภาพของพ้ืนท่ี 

5.  ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรอบรมมาตรฐาน ทสม. ใหมีความสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ีและ

การจัดการความรูท่ีเอ้ืออํานวยในการนําไปปฏิบัติไดอยางแทจริง ผานการยกระดับสูการเปนสถาบันพัฒนา

เครือขายอาสาสมัครและกิจการ เพ่ือสังคมในระดับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6.  คนหาพ้ืนท่ีเรียนรูตนแบบ ทสม. ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีเรียนรูตนแบบดานการจัดการสิ่งแวดลอม

ชุมชน พ้ืนท่ีเรียนรูตนแบบดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ พ้ืนท่ีเรียนรูตนแบบดานการผลิต การบริการ

และการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีเรียนรูตนแบบดานการเปนองคกรสีเขียว เพ่ือใหเกิดกลไกทาง

สังคมในการเปนศูนยถายทอดองคความรู ภูมิปญญา นวัตกรรมและวิทยาการดานการอนุรักษสูกลุมผูสนใจ 

7.  สงเสริมการพัฒนากลไกใหม ๆ ท่ีตอบสนองตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    

ท่ีเปนประเด็นวิกฤติของสังคม เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการปญหาโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐานในการทํางาน เชน  

การจัดต้ังคณะทํางานรวมเฉพาะพ้ืนท่ี การพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาแบบเบ็ดเสร็จโดยบทบาทของเครือขาย 

หรือการประสานการบรูณาการรวมกับกลไกจังหวัด/กลุมจังหวัด เพ่ือใหการแกไขปญหามีประสิทธิภาพโดยเร็ว  

8.  พัฒนาชองทางการประชาสัมพันธกิจการเครือขาย ทสม. ในทุกพ้ืนท่ี/จังหวัด โดยจัดทําปาย

ประชาสัมพันธพ้ืนท่ีตนแบบการเรียนรู หรือพ้ืนท่ีท่ีเขารวมกิจกรรม/โครงการดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนการสื่อสารการทํางานและขยายการรับรูของกิจการเครือขาย 

ทสม. ใหกวางขวางยิ่งข้ึน 

9.  สนับสนุนกิจกรรมการถายทอดประสบการณ การแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ระดับชาติวาดวยกิจการเครือขาย ทสม. ประจําป เพ่ือเปดโอกาสใหเครือขายมีสวนรวมในการนําเสนอผลงาน

และการเสวนาในประเด็นท่ีสนใจ 

10. พัฒนาศักยภาพเครือขาย ทสม. ใหมีขีดความสามารถท้ังความรูและทักษะในการสํามะโนและ

จัดเก็บขอมูลบัญชีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทองถ่ิน เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับพ้ืนท่ี และเปนการสรางบทบาทการทํางานของเครือขายใหมีความเขาใจ  

ในบริบทของพ้ืนท่ีไดอยางเดนชัดมากข้ึน โดยอาจประยุกตใชเครื่องมือการสํารวจอยางงาย อาทิ การทําผังชุมชน 

การทําผังน้ํา ผังทรัพยากรธรรมชาติ การสํารวจแหลงกําเนิดมลพิษ (กิจกรรมการปกหมุดปญหาสิ่งแวดลอม
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ชุมชน) การทําปฏิทินการผลิต ปฏิทินฤดูกาล (เพ่ือการเฝาระวังและเตือนภัยธรรมชาติ) การสํารวจคูคลอง     

ในทองถ่ิน เปนตน  

11. นํารองกิจกรรมการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารเครือขาย ทสม. (หลักสูตรข้ันสูง) โดยการบูรณาการ

เครือขาย ทสม. และภาคสวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในการเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรโดยเนนเนื้อหาท่ีสําคัญ

ประกอบดวย นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน หลักการมีสวนรวม แนวทางการพัฒนา

กิจการเครือขายอาสาสมัคร การสรางความเขมแข็งของกิจการ ทสม .  การริ เริ่มแผนงานท่ีสําคัญ  

การบริหารงานเครือขาย การขับเคลื่อนเครือขาย ทสม. เชิงพ้ืนท่ี การศึกษาดูงานและพัฒนาขอเสนอทาง

นโยบาย เปนตน รวมท้ังการฝกปฏิบัติการเฉพาะบุคคลและกลุม เพ่ือใหผูผานการอบรมมีความพรอมท้ังดาน

ความรูความเขาใจ ทักษะในงาน การวางแผน การบริหารแบบครบวงจร โดยใชงานเครือขาย ทสม.  

เปนตนแบบการบริหารจัดการท่ีดี ท้ังนี้ หลักสูตรดังกลาว ควรเริ่มตนดําเนินการในปงบประมาณ 2564 เปนตนไป 

........................................................... 
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รายช่ือผูดําเนินโครงการแผนพัฒนาและเสริมสรางกลไกการขับเคลื่อน 
เครือขาย ทสม. เชิงพ้ืนท่ี ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565) 

 
 
ผูบริหารท่ีกํากับดูแลงาน 

1. นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา  อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
2. นางภาวินี ณ สายบุรี  รองอธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
3. นางสาวอุมา ศรีสุข  ผูอํานวยการกองอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

1. นางสาวนันทวรรณ ประเสริฐ ประธานกรรมการ 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

2. นางสาวโสภิดา ลัพธิโสภณ กรรมการ 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

3. นายสุทวิทย แสงกํ่า กรรมการ 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

4. นางสาวกัญจนภัสนันท ศรีไส กรรมการ 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

5. นางสาววราลี เต็งประเสริฐ กรรมการและเลขนุการ 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 
เจาหนาท่ี 

เจาหนาท่ีกองอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 
  



รายช่ือคณะผูศึกษา  
บริษัท เทสโก จํากัด 

 

1. ผศ.ดร.กิติชัย  รัตนะ ผูเชี่ยวชาญดานการจัดทําแผนและการมีสวนรวม 

2. ดร.ธีรเวทย  ลิมโกมลวิลาศ ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. นางอรพินท คงเดชอดิศักดิ์ ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจและสังคม 

4. นางสาววนิดา  แสงราช นักวิชาการดานสารสนเทศภูมิศาสตร 

5. นายสุภัทชัย  เพ็ชรซีก นักวิชาการดานการมีสวนรวมของประชาชน 

6. นางสิริพร  เกตุสิงห ผูประสานงานโครงการ 

7. นางสาวใบไผ  มอญจําแลง   ผูชวยนักวิชาการดานการมีสวนรวม 

8. นางสาวพัชรพร  สุพโปฎก ผูชวยนักวิชาการดานการมีสวนรวม 

9. นางสาวกัญญาวดี  แสนสินรังสี ผูชวยนักวิชาการดานการมีสวนรวม 

 

 
 


