การจัดการความรู้
เรื่อง การส่งเสริมพัฒนาตามแนวพระราชดาริ บ้านเล็กในป่าใหญ่
สานักสนองงานพระราชดาริ
โครงการ “บ้ า นเล็ ก ในป่ า ใหญ่ อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ใ นสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ” ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดตั้งทั่วทุกภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นภาค
อีสาน ภาคเหนือ เป็นโครงการที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยกันเกื้อกูลกัน
สร้างความเจริญงอกงามให้แก่กันและกัน เฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รอบๆ ป่าจึงนับเป็นพระ
มหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถในการจัดระเบียบ ระหว่างความเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่
ได้มีความสุขบนความพออยู่พอกินไม่อดอยากขาดแคลนกับระเบียบในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้
ประชาชนอยู่กันเป็นกลุ่มๆ โดยรอบป่า ซึ่งจะเป็นกาลังสาคัญในการร่วมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์รักษาป่าต้นไม้
แหล่งน้า สัตว์ป่านานาชนิดพร้อมทั้งสนับสนุนอาชีพเสริม ให้กับประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้
เพียงพอ ต่อการเลี้ยงครอบครัว ซึ่งจะทาให้ประชาชน หยุดการบุกรุกทาลายป่าไม้ และช่วยดูแลรักษาป่าไม้ ให้
มีสภาพสมบูรณ์ดังเดิม
แนวพระราชดาริบ้านเล็กในป่าใหญ่
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ เป็นโครงการที่พัฒนามาจากโครงการ “ป่ารักน้า” ซึ่งมุ่งเน้นให้
“คน” อยู่กับ “ป่า” ได้อย่างยั่งยืนและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ซึ่งมีแนวพระราชดาริ ดังนี้
1. รักษาสภาพป่าที่สมบูรณ์ไม่ให้ถูกทาลาย
2. ฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทาลายให้คืนสู่สภาพธรรมชาติ โดยให้มีทั้งป่าธรรมชาติและป่าใช้สอย
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรให้ดีขึ้น ให้มีอาชีพและที่ทากินเป็นหลักแหล่ง โดยไม่ให้ได้รับความ
เดือดร้อน เพื่อให้ “คน” กับ “ป่า” อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนในลักษณะ “บ้านเล็กในป่าใหญ่” โดยให้ราษฎร
เป็นผู้รักษาป่า”
พระราชดาริสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2534
ณ บ้านห้วยหล่อดูก ตาบลแม่ตื่น อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
จากแนวพระราชดาริของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ จะเห็นได้ว่าเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรให้ดีขึ้น มี
อาชีพ และที่ทากินเป็นหลักแหล่ง โดยไม่ได้รับความเดือดร้อน คนอยู่กับป่าได้อย่างกรมกลืนกัน โดยพัฒนามาจากโครงการป่า
รักน้า ดังนั้น การรวบรวมองค์ความรู้ในการส่งเสริม พัฒนาตามแนวพระราชดาริบ้านเล็กในป่าใหญ่ จึงเป็นการรวบรวมองค์
ความรู้ที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาการมีส่วนร่วมของราษฎรในการอยู่ร่วมกับป่า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของโครงการป่ารักป่า

แนวคิดของโครงการ “ป่ารักน้า”
ความเป็นมา
จากกระแสพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2542 ทรงขอให้คนไทยทุกคนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าตัดไม้ทาลายป่า
ช่วยกันปลูกต้นไม้และทรงย้าว่า “อยากมีน้า ต้องไม่ตัดป่า” เพื่อสนองพระราชดาริฯ รัฐบาลในสมัยนั้น จึงได้
ให้กรมป่าไม้ (ในขณะนั้น) จัดทา “โครงการป่ารักน้า รักษ์แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
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พระบรมราชินีนาถ” โดยนาเอาความคิดเชิงนิเวศมาผสมผสานกับกระบวนการสิ่งแวดล้อมที่มีความเชื่อมโยง
ไปถึงมิติการกาหนดยุทธศาสตร์การวางแผนการจัดการแบบมีส่วนร่วมของประชาชน และการกาหนดพื้นที่
เป้าหมายในการพัฒนา รวมทั้งประเด็นปัญหาที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยชุมชน เพื่อการ
พัฒนาพื้นที่ต้นน้าลาธารให้ยั่งยืนสืบไป
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่า โดยใช้มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่ป่าไม้
ไม่ให้ถูกบุกรุกทาลาย
2. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าและปรับปรุงระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้าวิกฤต
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ โดยการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปลูกป่า
ลักษณะการดาเนินงาน
โครงการป่ารักน้า รักษ์แผ่นดินฯ มีลักษณะการดาเนินงานโดยเริ่มจากการสารวจข้อมุลการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ และจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับพื้นที่ปฏิบัติงานด้วยการถ่ายภาพดาวเทียม การ
ปรับปรุงพื้นที่ดาเนินงานหน่วยป้องกันรักษาป่า จากจุดที่ไม่ล่อแหลม ไปปฏิบัติงานในพื้นที่ป่าสมบูรณ์และเพิ่ม
ประสิทธิภาพภาพด้วยการเดินเท้าลาดตระเวน ลาดตระเวนทางอากาศ และเน้นการแก้ไขปัญหาราษฎรบุกรุก
ครอบครองทากินในพื้นที่ป่าไม้ตามกรอบของแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ แบ่งออกเป็นโครงการ
ย่อย 3 โครงการ ได้แก่
1. โครงการเฝ้าระวังป่า กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมป้องกันเฝ้าระวังไฟป่า กิจกรรมควบคุมไฟป่า
2. โครงการย่อยฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้า และจัดระเบียบชุมชนบนพื้นที่สูง
3. โครงการย่อยแผ่นดินเขียวขจี กิจกรรมหลัก คือ การปลูกป่าในเมือง
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาตามแนวพระราชดาริ
การดาเนินส่งเสริมพัฒนาตามแนวพระราชดาริ บ้านเล็กในป่าใหญ่ มีเป้าหมายเพื่อเน้นการสร้าง
ความเข้มแข็งเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองมากขึ้น ลดการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ และเน้นให้ชุมชนเห็น
ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้ชุมชนสามารถดารงอยู่คู่กับทรัพยากร โดยเฉพาะป่าไม้อย่างยั่งยืน
มีการใช้ประโยชน์ตามหลักการอนุรักษ์ ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนเข้มแข็ง และทรัพยากรของชาติก็เข้มแข็งด้วย เน้น
การพัฒนาชุมชน ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนามีประสิทธิภาพ มีเครื่องมือในการดาเนินการ ดังนี้
1. การประเมินการพึ่งพาตนเองของชุมชนโดยหลักของ TERMS
การพัฒนาในเรื่องใดก็ตามเราต้องน้อมนาหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยนาแนวคิดการประเมิน
การพึ่งพาตนเองของชุ มชนโดยการการของ TERBS มาใช้เ พื่อท าการวั ดศั กยภาพของชุม ชนที่ จะเข้า ร่ว ม
โครงการฯ โดยชุมชนที่มีระดับการพึ่งพาตนเองได้สูงควรจะดาเนินโครงการเพื่อการอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม
และชุมชนที่มีระดับการพึ่งพาตนเองได้ต่าควรที่จะพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต หรือเรื่องปากท้อง
เสียก่อน และเมื่อได้มีการดาเนินโครงการแล้วต้องทาการวัดระดับการพึ่งพาตนเองของชุมชนว่ามีการพัฒนาไป
ในทิศทางใด
การวัดศักยภาพของชุมชนในการพึ่งพิงตนเองจะทาการวัดใน 5 มิติ แล้วนามาวิเคราะห์
ร่วมกัน ประกอบด้วย
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1. Technology : T คือ การที่ชุมชนมีเทคโนโลยีท้องถิ่นเป็นของตนเอง (Local technology/
wisdom) สามารถใช้ เทคโนโลยีเ หล่ านั้ นในการผลิ ต หรือการดารงชีวิต โดยไม่ต้อ งพึ่งพา
เทคโนโลยีชั้นสูงจากภายนอก หรือหากเป็นเทคโนโลยีจากภายนอกต้องเป็น เทคโนโลยีที่ผสานกลมกลืนอย่าง
เหมาะสมเข้ากับชุมชน
2. Economics : E เศรษฐกิจชุมชน มีความสาคัญต่อการดารงอยู่อย่างเข้มแข็งของชุมชน
เนื่ องจากเศรษฐกิจชุมชนเป็นเศรษฐกิจที่ก่อให้ เกิดรายได้ หรือผลประโยชน์ต่อชุมชนผู้ เป็นเจ้าของหรือผู้ ดูแล
ทรัพยากรอย่างแท้จริง การที่เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง จะเกิดการหมุนเวียนของเงินทุน และปัจจัยการผลิตภายใน
ชุมชน เปรียบเสมือนชุมชนมีระบบเลือดที่ไหลหล่อเลี้ยงชุมชนได้เป็นอย่างดี
3. Resources : R ฐานทรัพยากรธรรมชาติ มีความสาคัญในการส่งเสริมให้เกิดผลผลิตของชุมชน
นั้น ๆ ถ้าชุมชนใดมีฐานทรั พยากรที่ดีจะช่วยให้ชุมชนเข้มแข็งไม่จาเป็นต้องพึ่งพิงปัจจัยภายนอก โดยในพื้นที่
โครงการฯ พบว่าทรัพยากรที่มีความสาคัญ ได้แก่ ทรัพยากรน้า ดิน และป่าไม้ โดยทรัพยากรทั้ง 3 มีความสัมพันธ์
กันอย่างซับซ้อนและแน่นแฟ้น
4. Mind : M จิตใจที่ดีของประชาชนในชุมชน ทั้งในความโอบอ้อมอารี ความเอื้ออาทรกันภายใน
ชุมชน และภายนอกชุมชน ลักษณะจิตใจที่ดีของชุมชนจะแสดงถึงความเข้มแข็ง และความมั่งคั่งของชุมชน ชุมชน
ลักษณะนี้จะตอบรับต่อการพัฒนาหรือสิ่งเร้าจากภายนอกได้ดี ส่วนชุมชนใดที่มีการแก่งแย่ง หรือมีความขัดแย้งสูง
จะเป็นชุมชนที่มีศักยภาพต่าในการพัฒนา ต้องเข้าไปพัฒนาด้านจิตใจและด้านอื่น ๆ เสียก่อน เพื่อให้ชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้
5. Social : S ความเข้มแข็งของชุมชน ระบบวัฒนธรรมจารีตชุมชน โครงสร้างและสัมพันธภาพใน
ชุมชน จะสังเกตเห็นว่าชุมชนใดที่มีความเข้มแข็ง มีรากฐานมายาวนาน จะมีเอกลักษณ์เฉพาะบางอย่างของตนเอง มี
ความรู้สึกในเรื่องของชุมชนนิยม มีระบบการปกครองและผู้นาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่ชอบธรรมและ
เป็นที่ยอมรับของชุมชน ดังนั้นยิ่งชุมชนใดมีลักษณะของชุมชนดังกล่าวสูง จะมีระดับการพึ่งพาตนเองได้สูงตามไป
ด้วย โดยชุมชนเหล่านี้จะสามารถปรับตัวเพื่อรองรับปัจจัยภายนอก หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบต่อชุมชน
ได้อย่างมั่นคง
ในการวัดระดับการพึ่งพาตนเองใน 5 มิตินี้ ใช้การวัดทีละมิติ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่
สามารถพึ่งพาตนเองได้ พึ่งพาตนเองได้น้อย พึ่งพาตนเองได้ปานกลาง พึ่งพาตนเองได้มาก และพึ่งพาตนเองได้มาก
ที่สุด โดยมีเกณฑ์ในการวัดระดับพึ่งพา ดังนี้
0 ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ (พึ่งพาปัจจัยภายในชุมชนไม่เกินร้อยละ 20)
1 พึ่งพาตนเองได้น้อย (พึ่งพาปัจจัยในชุมชนร้อยละ 21-40)
2 พึ่งพาตนเองได้ปานกลาง (พึ่งพาปัจจัยในชุมชนร้อยละ 41-60)
3 พึ่งพาตนเองได้มาก (พึ่งพาปัจจัยในชุมชนร้อยละ 61-80)
4 พึ่งพาตนเองได้มากที่สุด (พึ่งพาปัจจัยภายในชุมชนมากกว่าร้อยละ 80)
น าค่ าคะแนนที่ได้ จากการวัด 5 มิ ติมารวมกัน จะได้ระดับการพึ่ งพาตนเองรวม ซึ่งจะน าไป
วิเคราะห์ ถึงศักยภาพของชุมชนต่อไป โดยคะแนนรวมทั้ง 5 มิติ มีค่าระหว่าง 0-20 ทาให้ การแบ่งค่าคะแนน
ออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้
0-7 คะแนน แสดงว่า ชุมชนมีระดับการพึ่งพาตนเองต่า ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อการ
อนุรักษ์ต่า (Low Potential)
8-14 คะแนน แสดงว่าชุมชนมีระดับการพึ่งพาตนเองปานกลาง ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนา
เพื่อการอนุรักษ์ปานกลาง (Moderate Potential)
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15-20 คะแนน แสดงว่าชุมชนมีระดับการพึ่งพาตนเองสูง ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อการ
อนุรักษ์สูง (High Potential)
ในการสร้างโครงการเพื่อให้ ชุมชนเข้ามามีส่ วนร่ วมอย่างเต็มใจในการพัฒนา หรือการอนุรักษ์
จะต้องอ้างอิงจากศักยภาพในการพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ของชุมชน โดย
1. ชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ต่า ชุมชนยังต้องการได้รับความช่วยเหลือจาก
ปัจจัยภายนอกค่อนข้างมาก ดังนั้น การดาเนินโครงการใดควรเน้นการพัฒนาปัจจัยเพื่อการดารงชีพ หรือการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตเป็นหลัก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ต่อไป
2. ชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ปานกลาง พบว่าชุมชนดารงอยู่ได้ในระดับ
ปกติ แต่อาจได้รับความเสียหายได้หากเกิดปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบอย่างรุนแรง เช่น การดาเนินนโยบายของรัฐ
ภัยธรรมชาติ ระบบเศรษฐกิจ เป็นต้น ชุมชนลักษณะนี้มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมในการอนุรักษ์เพียงแต่การดาเนิน
โครงการต้องไม่ทาให้ชุมชนสูญเสียประโยชน์ และจะเกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงหากการดาเนินโครงการนั้นก่อ
ประโยชน์ให้กับชุมชน
3. ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สูง เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งสูง สามารถเผชิญ
กับปัญหาหรือปัจจัยจากภายนอกได้ดี มีพลังภายในที่พร้อมจะแสดงออกหากได้รับโอกาส ดังนั้นการดาเนินโครงการ
ในชุมชนนี้ต้องเป็นโครงการที่เสริมสร้าง หรือหนุนเสริมให้เกิดพลังอย่างต่อเนื่องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
โดยต้องมีผลประโยชน์แก่ชุมชนแต่อาจไม่ต้องเน้นมากเหมือนใน 2 ระดับที่ผ่านมา นอกจากนี้ชุมชนที่มีศักยภาพสูง
มากต้องดาเนินโครงการเพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่าย ให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนที่ด้วยกว่า
2. การบริหารจัดการพื้นที่โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง
ท่ามกลางกระแสการตื่นตัวของชุมชนในการมองชุมชนว่ามีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ดังนั้น
จึงใช้หลักการของแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้าโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง ดังนี้
1. เป็นการจัดการบนพื้นฐานของชุมชนโดยตรง ชุมชนต้องเข้ามารับรู้และเข้าใจต่อสถานการณ์
และปัญหาของชุมชนในปัจจุบัน
2. เป็นการจัดการบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและการยอมรับของสมาชิกในชุมชนและภาคส่วนต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
3. เป็นการจัดการบนพื้นฐานองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเปรียบเสมือนกับเป็นทุนของ
ชุมชนที่มีศักยภาพในการนามาใช้ในการจัดการลุ่มน้า
4. เป็นการจัดการบนพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ากับสภาพพื้นที่และทรัพยากร
บริหารจัดการเทคโนโลยีได้โดยง่าย ไม่สลับซับซ้อน และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
5. เป็นการจัดการบนพื้นฐานของการมองทางออกของการดารงอยู่ของชุมชนในอนาคตที่สามารถ
ใช้ทรัพยากรได้อย่างยั่งยืน
3. ขั้นตอนการดาเนินงานการส่งเสริมพัฒนาตามแนวพระราชดาริ
การทางานในโครงการขนาดใหญ่ เพื่อการแก้ไขปัญหาเรื่องความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรใน
พื้นที่ป่าไม้ หรือพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆ ที่จาเป็นต้องบูรณาการการใช้บุคลากร งบประมาณ และหน่วยงานจานวน
มากให้ประสบผลสาเร็จ นั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก และยิ่งยากมากหากโครงการนั้นมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชุมชนในพื้นที่เป็นอย่างสูง หรืออาจกล่าวได้ว่า
จาเป็นต้องสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมอย่า ง
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แท้จริงเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะช่วยลดในการใช้งบประมาณ บุคลากรที่ต้องเข้าไปทางาน รวมทั้งการอนุรักษ์ดังกล่าว
จะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในการจัดการระหว่างรัฐกับชุมชน
เมื่อรัฐกับชุมชนไม่มีความขัดแย้งในการจัดการหรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับ
ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง จะก่อให้เกิดพลังร่วมในการดาเนินการประการหนึ่งประการใดให้ประสบ
ผลสาเร็จ การจะจะทาให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนนั้น โครงการที่นามาใช้ในพื้นที่ต้องมี
หลักการในการทางานที่ “ชัดเจนในโครงสร้าง แต่ยืดหยุ่นในรายละเอียด” โดยโครงสร้า งการทางานนั้น
จะต้องประกอบด้ว ย 4 ขั้น ตอน ซึ่งเป็ นการนาความรู้จากบทเรียนการจัดการพื้นที่ต้นน้าแบบมีส่ ว นร่ว ม
โครงการป่ารักน้า รักษ์แผ่นดินฯ ฝ่ายสนาม ของวิชา นิยม ,กิตติชัย รัตนะ และกิตติพจน์ เพิ่มพูน (2550)
ดังนี้

B. ขั้นตอนการวางแผน
1. ประเมินศักยภาพของชุมชน (TERMS)
2. บูรณาการเจ้าหน้าทีโ่ ครงการให้เข้ากับชุมชน
3. วิเคราะหืความต้องการของชุมชน
4. กาหนดทางเลือกโครงการ/จัดลาดับความสาคัญ

A. ขั้นตอนการเตรียมการ
1. ทาความเข้าใจต่อโครงการ & ความสาคัญ
2. เตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าทีท่ ุกระดับ
3. การจัดรูปองค์กรการบริหารให้เหมาะสม
4. การประสานการทางาน
5. การกาหนดพื้นที่เป้าหมาย
6. กาหนด Stakeholders & Partnerships
7. การจัดทาฐานข้อมูลพื้นฐาน
8. การจัดเตรียมงบประมาณ
9. การจัดทาแผนการดาเนินงาน

C. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เสนอแผนงานโครงการสู่การปฏิบตั ิ
2. สนธิกาลังในการปฏิบัติ
3. จัดเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน
4. การบริหารงบประมาณ

D. ขั้นตอนการติดตามประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผล (KPIs)
2. ปรับปรุงแผนงาน ตามระยะเวลา
3. การวิจัยและพัฒนา (Research and
Development)
4.
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1. ขั้นตอนการเตรียมการ ดังนี้
1.1 สร้างความเข้าใจให้กับหัวหน้าหน่วยฯ และเจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชน และสร้างคุณค่า
ให้กับโครงการ
1.2 เตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ มีการอบรมให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้
สามารถทางานร่วมกับชุมชนได้ เน้นการทางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.3 การจั ดรู ป องค์ก รการบริห ารให้ เหมาะสม โดยเน้นการกระจายอานาจสู่ ระดับพื้น ที่
การปรับเปลี่ย นองค์กรเป็นไปได้ ยาก แต่การจัดรูปแบบองค์การการทางานภายในเป็นทางออกที่โครงการ
เลือกใช้ มีการรวมหน่วยจัดการต้นน้าขึ้นเป็นกลุ่มเพื่อปฏิบัติงานได้ดีขึ้น พร้อมทั้งกระจายอานาจจากฝ่าย
บริหารลงไปให้ในแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม
1.4 การประสานการทางานระหว่างหน่วยงานภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน
ก่อนดาเนินโครงการต้องประสานกับหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาได้เมื่อโครงการดาเนินการ
1.5 การกาหนดพื้นที่เป้าหมาย โดยยึดหลักการจัดการเชิงพื้นที่ลุ่มน้า แบ่งเป็น พื้นที่ต้นน้า
พื้นที่กลางน้า พื้นที่ท้ายน้า
1.6 การกาหนดผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียในการดาเนินโครงการ (Stakeholders) เพื่อสร้างการ
ทางานในรูปหุ้นส่วนการทางาน (Partnership)
1.7 การจัดทาฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการทางานในพื้นที่ (Data-based) ทั้ง GIS, MIS
และ DSS ฐานข้อมูลมีความสาคัญอย่างมากในการวางแผนโครงการที่มีฐานข้อมูลที่ดี จาทาให้การแก้ไขปัญหา
ได้ตรงพื้นที่ และมีประสิทธิภาพ และการแก้ปัญหาจะสามารถแก้ได้ทั้งปัญหาในระดับพื้นที่ และระดับภาพรวม
1.8 การจัดเตรียมงบประมาณสาหรับดาเนินโครงการ การประมาณงบประมาณที่แม่น ยา
และการมีแหล่งงบประมาณที่แน่นอน มีความจาเป็นในการดาเนินงาน ถ้าไม่สามารถจัดเตรียมงบประมาณได้
ไม่ว่าโครงการใดก็ไม่สามารถปฏิบัติได้
1.9 การจัดทาแผนการดาเนินงาน (Work Plan) เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอน ระยะเวลาในการ
ทางาน เพื่อให้เกิดความสอดประสานกันในการทางานที่ดี แผนการดาเนินงานจะบอกถึงกรอบและขั้นตอนของ
การทางานกว้างๆ ระยะเวลาในการทางานแต่ละขั้นตอน การเชื่อมประสาน และเจ้าภาพหลักในแต่ละขั้นตอน
2. ขั้นตอนการวางแผน มี 5 ประเด็นที่ต้องดาเนินการ ดังนี้
2.1 ประเมินศักยภาพของชุมชนโดยต้องมีการวัดระดับการพึ่งพาตนเองของชุมชน (TERMS)
เพื่อการกาหนดโครงการหรือแบบแผนการดาเนินงานที่เหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน โดยชุมชนใดมีระดับ
การพึ่งพาตนเองต่า ควรใช้โครงการที่ส่ งเสริมการพึ่งพาตนเองทั้งในเรื่องของปัจจัย 4 หรือเรื่องเศรษฐกิจ
ชุมชน เป็นหลัก โดยมีการแฝงเรื่องการอนุรักษ์ไว้ในโครงการดังกล่าว
2.2 บู ร ณาการเจ้ า หน้ าที่ โ ครงการให้ เ ข้า กับ ชุม ชนเพื่ อสร้า งสั มพั นธภาพกั บชุ มชน และ
นาเสนอโครงการต่อเจ้าหน้าที่ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาชุมชน
2.3 วิเคราะห์ความต้องการของชุม ชน (Community’ Needs Assessment) เป็นเรื่องที่
ต้องให้ความสาคัญมากเพราะถ้าทราบถึงความต้องการของชุมชน และสร้างกิจกรรมที่ส อดคล้องกับความ
ต้องการดังกล่าว จะทาให้เกิดการยอมรับจากชุมชนต่อโครงการในระดับสูง
2.4 กาหนดทางเลือกโครงการ/จัดลาดับความสาคัญและจัดทาโครงการ/กิจกรรมรองรับที่
ยืดหยุ่น เมื่อทราบถึงความต้องการของชุมชน ศักยภาพชุมชน ความต้องการของหน่วยงานอื่น และศักยภาพใน
การทางานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ แล้วต้องมากาหนดทางเลือก และจัดลาดับความสาคัญของโครงการให้
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ก่อนแปลงสู่การปฏิบัติ
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3. ขั้นตอนการปฏิบัติการ มี 4 ประเด็นที่ต้องดาเนินการ ดังนี้
3.1 เสนอแผนงานโครงการสู่การปฏิบัติ เสนอแผนงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
หุ้นส่วนในการทางานทั้งหมด พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนโครงการให้เหมาะสมที่สุด เช่น การกาหนดพื้นที่เป้าหมาย
ของโครงการ การกาหนดชนิดพืชเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศ เป็นต้น
3.2 สนธิกาลังในการปฏิบัติ การทาสนธิกาลังระหว่างหน่วยจัดการต้นน้าเพื่อให้ สามารถ
ทางานในพื้นที่ขนาดใหญ่ และมีการสนธิกาลังกับหน่วยงานภายนอกเพื่อทางานที่ต้องการกาลังคนมาก หรือ
งานที่นอกเหนืออานาจหน้าที่ เช่น สนธิ กาลังกับหน่วยงานปกครอง หน่วยงานปราบปราม อาสาสมัครของ
ชุมชน เพื่อป้องกันการบุกรุกป่า
3.3 จั ด เครื่ อ งมื อ /อุ ป กรณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านให้ ต อบสนองต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน เนื่ อ งจาก
เครื่องมือ/อุปกรณ์ของแต่ละหน่วยจัดการต้นน้ามักไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน แต่เมื่อมีการใช้อุปกรณ์ ร่วมกัน
จะทาให้สามารถทางานได้ และเกิดการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ/อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า
3.4 บริ ห ารงบประมาณ การบริห ารงบประมาณมีความส าคัญมากเพราะถ้าบริห ารงาน
ผิดพลาดจะทาให้ การดาเนิ น โครงการเกิดปัญหาได้ ทั้งในประสิ ทธิภ าพการทางาน และขวัญกาลั งใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน
4. ขั้นตอนการติดตามประเมินผล มี 3 ประเด็น ที่ต้องดาเนินการ ดังนี้
4.1 การติดตามและประเมินผล โดยมีตัวชี้วัดความสาเร็จ (Key performance indicators;
KPIs) ในการทางานจาเป็นต้องมีตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินโครงการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการ
ใช้งบประมาณ แต่ในบางโครงการสร้างตัวชี้วัดความสาเร็จเป็นไปได้ยาก สาหรับโครงการป่ารักน้า รักษ์แผ่นดิน
มีตัวชี้วัดที่สาคัญได้แก่ อัตราการบุกรุกพื้นที่ป่า ขนาดพื้นที่ป่า ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่า จานวนครั้งการ
เกิดไฟป่า ระดับการพึ่งพาตนเองของชุมชน การสร้างเครือข่าย/องค์กรเพื่อการอนุรักษ์ของชุมชน เป็นต้น
4.2 ปรับปรุงแผนงาน ให้สอดคล้องกับสถานภาพที่เปลี่ยนแปลง ตามระยะเวลาที่เหมาะสม
การปรับปรุงแผนงาน หรือโครงการต้องกาหนดให้มีตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ตอบสนองต่อสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก ความสาเร็จของโครงการตามตัวชี้วัด
4.3 การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เมื่อดาเนินโครงการไปจะพบ
ปัญหาต่างๆ ดังนั้น การวิจัยเพื่อการพัฒนาจึงมีความสาคัญมากที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้น ที่
อย่างเป็นระบบ
เอกสารอ้างอิง
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