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คํานํา 
 

          ปจจุบันนี้เร่ืองของการมีสวนรวมของประชาชนเปนสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การมีสวนรวม
ในเรื่องของระบบราชการที่เปนระบบที่ครอบคลุม และใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด การบริหาร
ราชการโดยการมีสวนรวมของประชาชนจึงเปนความจําเปน เพราะประชาชนเปนทั้งเจาของประเทศ
และเปนทั้งกลุมเปาหมายที่สําคัญที่สุดที่ระบบราชการจะตองตอบสนอง ประกอบกับการที่รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งมุงเนนในเรื่องของการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ดําเนินงานตาง ๆ รวมถึงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550 มีความ
สอดคลองกันในเรื่องการเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารกิจการบานเมือง
มากขึ้น 
          ดังนั้น การมุงเนนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใหเขามาในกระบวนการทํางานของระบบ
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สงเสริมการสรางระบบการบริหารราชการแบบมีสวนรวมระดับจังหวัด” จากสถาบันพระปกเกลา  จึง
ไดจัดทํา “โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม จังหวัดนครศรีธรรมราช” ขึ้น เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ อันจะสงผลใหการบริหารราชการเปนไปอยางมี
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          เอกสารฉบับนี้ ไดจัดทําขึ้นเพื่อสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งใน                     
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บทที ่ 1 
บทนํา 

1.1 บทนํา 
                รัฐธรรมนูญกําหนดใหประเทศไทย มีการปกครองและการบริหารราชการแผนดินในรูปของ
รัฐเดี่ยว  เพื่อรักษาความเปนเอกภาพในการบริหารประเทศ ดังนั้น การบริหารราชการในสวนภูมิภาค จึง
เปนระบบการบริหารราชการแผนดินของราชการสวนกลางในระดับพื้นที่ ที่มีความสําคัญ เพราะการ
บริหารราชการสวนภูมิภาคเปนสวนของการบริหารราชการที่เชื่อมตอระหวางนโยบายการพัฒนาและ
การบริหารประเทศในระดับชาติกับการบริหารราชการในสวนทองถิ่นโดยรวม  ราชการสวนภูมิภาค
ควรมีบทบาทหนาที่ในการแปลงนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาประเทศในระดับชาติ ลงสูการปฏิบัติ
ในแตละจังหวัด ประเทศไทยใชรูปแบบการบริหารราชการสวนภูมิภาคนี้ เปนเคร่ืองมือของรัฐในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กํากับดูแลการใชทรัพยากรและสรางความเปนธรรม นําบริการ
สาธารณะในสวนที่หนวยงานราชการสวนกลางยังคงตองรับผิดชอบใหกระจายลงสูประชาชนในพื้นที่
ตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และเทาเทียมกัน  กํากับดูแลความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
ของสังคม  และแทรกแซงเพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาในภูมิภาคตาง ๆ อยางมีศักยภาพและ                  
มีประสิทธิภาพ 
                การบริหารราชการในสวนภูมิภาค จึงเปนการบริหารราชการแผนดินของภาครัฐอีกสวนหนึ่ง
ที่มีความสําคัญ  ดังนั้น ในกระบวนการพัฒนาและปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ รัฐบาลทุกยุคทุกสมัย      
จึงไดใหความสําคัญในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของกลไกการบริหารราชการในสวนภูมิภาค 
โดยเนนการพัฒนาประสิทธิภาพของการใหบริการสาธารณะของระบบราชการ  การปรับโครงสรางการ
บริหารงาน  การกําหนดโครงการพัฒนาตาง ๆ  การสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมในการบริหารราชการ  
รวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและวัฒนธรรมการบริหารราชการแผนดินใหสอดคลองกับกระแส
การเปลี่ยนแปลง 
                ที่ผานมา รัฐบาลไดมีการจัดระบบการบริหารราชการสวนภูมิภาคเสียใหมเปน “ การ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา” หรือที่รูจักกันในชื่อที่เรียกกันวา “ ผูวาฯซีอีโอ ” ที่มี
รูปแบบเชนนี้เพราะในโลกปจจุบันการพัฒนาและการใหบริการสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ          
เปนธรรม และเอ้ืออํานวยใหประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาอยางมีประสิทธิผล จําเปนตอง
เนนการเพิ่มศักยภาพของการพัฒนาในมิติพื้นที่ (Area) ซึ่งจําเปนตองจัดระเบียบความสัมพันธของการ
บริหารราชการในพื้นที่ใหเปนไปอยางเหมาะสม มีเอกภาพ และสามารถบูรณาการเพื่อเชื่อมโยงการ
ทํางานในระหวางมิติและภาคสวนตาง ๆ เขาดวยกัน 
                เงื่อนไขสําคัญของความสําเร็จในการบริหารราชการในระดับจังหวัดและพัฒนาในแตละพื้นที่
อยูที่คุณภาพและความสามารถของผูวาราชการจังหวัด  การจัดทําแผนยุทธศาสตรจังหวัดและกลุม



จังหวัดที่สะทอนความตองการและไปสูประโยชนสุขของประชาชน (Provincial  Strategic Plan  
Formulation) และการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ตลอดจนการควบคุมใหมีการแปลงแผนงาน    
ตาง ๆ ไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล (Effective  Strategic  Plan  Execution  and  
Control)  ดังนั้น ในกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรจังหวัดนี้ หัวใจสําคัญที่จะนําไปสูการบริหาร
ราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง  จึงอยูที่กระบวนการนํา  ภาคประชาชนและผูที่มี
สวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมตลอดกระบวนการ โดยเร่ิมต้ังแต การสื่อสารและการใหขอมูลความรู
เกี่ยวกับการดําเนินงานของจังหวัดแกประชาชนอยางตอเนื่องเปนระบบจริงใจและจริงจัง  การเปด
โอกาสใหประชาชนไดใหขอเสนอแนะ  และเจาหนาที่ของรัฐรับฟงและใชขอมูลเหลานั้นในการ
วางแผนกําหนดแนวทางการปฏิบัติ ผูแทนภาคประชาชนสามารถมีโอกาสเขารวมกําหนดทิศทาง       
การพัฒนาจังหวัด และการรวมตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของประชาชนในพื้นที่ 
                   กระแสแนวคิดในการบริหารราชการสมัยใหม 
                   ประเทศตาง ๆ รวมถึงประเทศไทยจึงพยายามที่จะปรับเปลี่ยน กําหนดกติกา และจัดระเบียบ
การบริหารจัดการประเทศเสียใหม ใหเปนการบริหารจัดการที่เปนประชาธิปไตยมากขึ้น (Democratic  
Governance) เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมมากขึ้น โดยยึดหลักการ  ธรรมาภิบาล (Good  
Governance) เพื่อที่สังคมจะสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข  สันติ  สมดุล มีเสถียรภาพ  เปนธรรม และ
เทาเทียมกันมากขึ้น 
                 ในระดับสากล ประชาชนในสังคมยุคใหมเรียกรองใหภาครัฐมีธรรมาภิบาล หรือการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี (Good  Governance) ซึ่งตองเปนการบริหารจัดการที่มีองคประกอบดังนี้ 
                 - มีความเปนธรรม โดยการกําหนดกฎกติกา กฎหมายระเบียบตาง ๆ ตองมีความยุติธรรมตอ
ประชาชนโดยรวม (Justice  and  Fair  Legal  Flamework) 
                 - มีความเทาเทียมกัน (Equity) ในการไดรับประโยชนจากทรัพยากรและบริการสาธารณะ  
ตาง ๆ ที่ภาครัฐจัดไว 
                 - มีความสุจริตโปรงใส (Transparency) โดยที่การเปดเผยขอมูลขาวสารตาง ๆ เปนไปอยางถูกตอง 
                 - มีระบบที่เปดโอกาสและใหเสรีภาพแกประชาชนในการแสดงความคิดเห็น โดยมีกลไกและ
มาตรการที่เปดโอกาสใหประชาชนไดเขารวมในการรับรูความเปนไปในภาครัฐ และเปดใหประชาชน
สามารถใหขอเสนอแนะในการกําหนดนโยบายสาธารณะดานตาง ๆ มีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และมีสวนรวมในการดําเนินการใด ๆ ที่มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของคนในสังคม 
(Public  Participation) 
                 - มีภาครัฐและผูบริหารที่รับผิดชอบ  รอบคอบ  และระมัดระวัง ในการกําหนดนโยบาย
สาธารณะ และการตัดสินใจ (Accountability) และมีระบบการทํางานของภาครัฐที่สามารถตรวจสอบ
สอบทานได 
                 - มีผูใชอํานาจรัฐที่มีคุณธรรมจริยธรรม (Integrity) 



                 คนไทยและสังคมไทยไดรับอิทธิพลจากกระแสคิดเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงทางการเมือง         
การปกครองนี้เปนอยางมาก เห็นไดจากการตื่นตัวของประชาชนในการเรียกรองสิทธิทางการเมือง      
ในยุคตาง ๆ การเรียกรองสิทธิขั้นพื้นฐานในการรับรูขอมูลขาวสารจากภาครัฐ  การเรียกรองใหภาครัฐ
ตองชี้แจงถึงขอเท็จจริงในประเด็นสําคัญตาง ๆ และการเรียกรองสิทธิเขารวมในกระบวนการตัดสินใจ 
และความสนใจของภาคประชาชนในการปรับระบบการบริหารจัดการบานเมืองสูกรอบกติกาใหม ๆ  
                  การที่ประชาชนเรียกรองที่จะไดรับขอมูลขาวสารที่เปนจริง  ทันสมัย  และโปรงใส  และ     
ยังเรียกรองที่จะเขามามีสวนรับรูและรวมในกระบวนการตัดสินใจในประเด็นนโยบายสําคัญ ๆ  ที่จะมี
ผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของตนเองและชุมชนมากขึ้นนั้น  หากในพื้นที่ใดหรือประเด็นนโยบาย
สาธารณะใด ที่ภาครัฐมีการตอบสนองความตองการเหลานี้อยางสมดุลย ก็จะลดความตึงเครียดและ
ความขัดแยง  แตในทางตรงขาม เมื่อใดที่ภาครัฐกําหนดนโยบาย  แผนงาน และโครงการ ที่มาจาก
ศูนยกลาง หรือจากบนลงลาง (Top – down  Approach)  และหนวยงานหรือผูที่เกี่ยวของไมดําเนินการ
ดานการมีสวนรวมของประชาชนอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ โปรงใส  และไมเคารพในสิทธิพื้นฐาน
ของประชาชน  ผลที่ตามมาคือความขัดแยงหรือขอพิพาทระหวางองคกรของรัฐ  กลุมผลประโยชน    
ตาง ๆ และภาคประชาชน 
                  จากการตื่นตัวของภาคประชาสังคมและปญหาความขัดแยงในสังคมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ไมวาจะ
เปนความขัดแยงในการใชทรัพยากรธรรมชาติ  ความขัดแยงระหวางกลุมตาง ๆ กับสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ ลวนเปนกระแสกดดันที่ทําใหรัฐบาลและขาราชการตองขบคิดถึงแนวทางแกไขปญหา
สาธารณะ ที่แตกตางจากวิธีการที่เคยปฏิบัติมา โดยไดมุงความสนใจสูการสรางและสงเสริมการมี     
สวนรวมของประชาชนมากขึ้น ซึ่งคาดวาจะเปนหนทางในการสรางสันติและยุติขอขัดแยงที่มี
ประสิทธิผลมากกวาการใชวิธีการอ่ืน ๆ 
                  ซึ่งแมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงในดานรัฐบาลในยุคตาง ๆ แตประเด็นการพัฒนาระบบการ
บริหารราชการแบบมีสวนรวม หรือการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการ
ยังเปนประเด็นนโยบายที่ทั้ง ก.พ.ร. และสวนราชการตาง ๆ  จําเปนที่ตองใหความในสนใจและศึกษาถึง
วิธีการในการพัฒนาปรับปรุงระบบราชการไทยใหเปนการบริหารราชการรูปแบบใหม ที่เอ้ือตอการเปด
โอกาสใหประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการและการพัฒนาระบบราชการ     
อยางแทจริง  และที่สําคัญจะตองสงเสริมและพัฒนาขาราชการทุกระดับใหมีความเขาใจ และสามารถ
ทํางานภายใตการบริหารราชการในระบบเปดไดอยางมีศักยภาพมากขึ้น 
                  วิวัฒนาการของกรอบความคิดในการบริหารราชการแบบมีสวนรวม 
                  ในภาวะที่สังคมเริ่มมีความซับซอนทั้งในเชิงโครงสรางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง      
การทํางานของภาครัฐก็เร่ิมมีความยุงยากซับซอนมากขึ้น  มีผูที่เกี่ยวของมากขึ้น การแกไขปญหาตาง ๆ 
ก็ยุงยากมากขึ้นเปนเงาตามตัว และการทํางานของภาครัฐก็มักจะถูกวิพากษวิจารณเพิ่มมากขึ้นดวย  
เพราะปญหาเกี่ยวกับประเด็นนโยบายกลายเปนปญหาที่ไมสามารถแกไขหรืออธิบายโดยหลักวิชาการ



และเทคนิคเพียงอยางเดียว  จําเปนตองใหความสําคัญเกี่ยวกับคานิยม  วัฒนธรรม  ความเชื่อ  ความรูสึก 
และความตองการของประชาชน และผูที่เกี่ยวของมีสวนไดสวนเสียทั้งระบบ ในชวงกวาสามทศวรรษ   
ที่ผานมา บรรดานักคิดนักวิชาการตางมองหาวิธีการที่จะปรับปรุงวิธีการทํางานของภาครัฐ ใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และมีวิธีการดําเนินงานที่เหมาะสมกับสังคมยุคใหมมากขึ้น ในชวงนี้เองที่หลักคิด
ในเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชน (Public  Participation) เร่ิมไดรับความสนใจมากขึ้น เพราะมี      
บทพิสูจนและบทเรียนที่สรุปไดวา การมีสวนรวมของประชาชนเปนวิธีการที่สามารถนําไปสูการแกไข
ปญหารวมกันอยางมีประสิทธิภาพและลดขอขัดแยงที่ดีกวาในอดีต 
                     การมีสวนรวมของประชาชน (Public  Participation) หมายถึง กระบวนการที่นําประชาชน
และผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนเขารวมในการคิดพิจารณานโยบายสาธารณะ  และหาวิธีแกไขปญหา
สาธารณะตาง ๆ ที่มีความยุงยากซับซอน  มีประเด็นเกี่ยวของในหลายมิติ รวมกันหาทางออกที่ยอมรับ
ไดมากที่สุดสําหรับการแกไขปญหาตาง ๆ ในทางสันติ กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนเปน
แนวทางสําหรับการบริหารราชการในโลกยุคปจจุบัน สําหรับใชในการแกไขปญหาสังคม เพื่อแสวงหา
แนวทางที่ไดรับการยอมรับหรือเปนฉันทามติของประชาสังคม กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
เปนกระบวนการที่เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามี     สวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ โดยนําเอา
ความเห็นและขอเสนอแนะของประชาชน และผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนมาเปนองคประกอบสําคัญใน
การตัดสินใจและกําหนดแนวทางหรือนโยบายสาธารณะที่ภาครัฐจะดําเนินการ 
                     สวนการบริหารราชการแบบมีสวนรวม (Participatory  Governance) หมายถึง การนําเอา
หลักคิดหลักปรัชญาของการมีสวนรวมของประชาชน มาประยุกตใชในการจัดระบบการบริหารราชการ 
การกําหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน และการจัดโครงสรางของการบริหารราชการ ใหเปนระบบที่    
เปดใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม (Public  Participation) อันเปนการจัดการบริหารราชการแผนดิน
ตามหลักธรรมาภิบาล (Good  Governance)และหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามที่ระบุไวใน
มาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน    (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ที่นําเอาหลัก
แนวคิดในการบริหารงานที่เปดเผย  โปรงใส  เปนธรรม และเปนประชาธิปไตย  มาประยุกต  สําหรับ 
เปนแนวทางในการบริหารราชการแผนดินของไทย   โดยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ
ประชาชน  
                     การประยุกตใชหลักการบริหารราชการแบบมีสวนรวม ในการจัดระบบการบริหารราชการ
แผนดินนี้  เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาปรับปรุงระบบราชการใหมี  “ธรรมาภิบาล” (Good  
Governance) และมี “ระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี” เพราะการที่สวนราชการจัดใหมีการบริหาร
ราชการแบบมีสวนรวมอยางจริงจัง จะผลักดันระบบราชการใหมุงไปสูการบริหารราชการที่มี
คุณลักษณะสําคัญอ่ืน ๆ ตามหลักธรรมาภิบาล คือ มีความโปรงใส เปดเผยขอมูล เปนธรรม และมีการ
บริหารงานที่เนนประชาชนเปนศูนยกลางและมุงประโยชนสุขของประชาชนเปนสําคัญ 
 



1.2 วัตถุประสงค 
               1)เพื่อรวมรับรูขอมูลขาวสารในการบริหารราชการแผนดิน โดยที่สวนราชการตาง ๆ 
จําเปนตองจัดระบบการเผยแพรขอมูลหรือจัดระบบที่ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ ได 
               2)เพื่อรวมเสนอความเห็นโดยสวนราชการมีหนาที่ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
และนําความคิดเห็นเหลานั้น มาประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานตาง ๆ 
               3) เพื่อรวมเขามาเกี่ยวของในการคิด วิเคราะห หาทางออกและเสนอแนะเพื่อประโยชนในการ
ตัดสินใจของสวนราชการ โดยที่ราชการเปดโอกาสใหภาคประชาชนเขารวมเปนกรรมการ หรือ
คณะทํางาน หรือรวมศึกษาประเด็นนโยบายสําคัญ ๆ  
               4) เพื่อรวมทํางานและติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของราชการ โดยที่สวนราชการจัด
กลไกที่ภาคประชาชนหรือตัวแทนภาคประชาชนสามารถเขารวมเปนสวนหนึ่งในการดําเนินการที่เปน
ภารกิจของราชการไดมากขึ้น มีระบบติดตามผลการดําเนินงานของภาครัฐไดอยางเปนระบบ เชน การ
จัดใหมีการวัดผลสําเร็จการทํางานโดยภาคประชาชน  หรือการจัดระบบการประเมินคุณภาพการ
ใหบริการสาธารณะบางประเภท เปนตน 
               5) เพื่อรวมตัดสินใจในการกําหนดโครงการหรือนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบตอความ
เปนอยูของประชาชน เชน คณะกรรมการระดับนโยบายที่มีผูแทนภาคประชาสังคมเขารวมเปน
กรรมการ  เปนตน 
1.3 ประโยชนท่ีจะไดรับ 
               ในปจจุบันมีผลการศึกษาวิจัยที่ยืนยันวาการมีสวนรวมของประชาชนนําไปสูความสําเร็จใน
การบริหารราชการ การทํางานที่ตอบสนองความตองการของประชาชน และเปนแนวทางสําหรับการ
กําหนดนโยบายสาธารณะสําหรับสังคมยุคใหม หลักการสําคัญที่ทําใหคนสวนมากใหความสนใจการ
บริหารราชการแบบมีสวนรวมเพราะ 
               - กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิผล ชวยใหผูกําหนด
นโยบาย ผูที่เกี่ยวของ ผูมีสวนไดสวนเสียและสาธารณชน เกิดความเขาใจรวมถึงปญหาความตองการ 
ขอขัดของของภาคสวนตาง ๆ  มองหาโอกาสในการแกไขปญหา และรวมแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสม
ในการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เปนที่ยอมรับของผูที่เกี่ยวของ 
               - การมีสวนรวมของประชาชนอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิผล ชวยใหการตัดสินใจในเรื่อง
ตาง ๆ มีคุณภาพดีขึ้น รอบคอบมากขึ้น ในเมื่อมีผูที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหาโดยตรงและโดยออม    
ไดมีโอกาสรวมแสดงความคิดเห็นในมิติและมุมมองตาง ๆ กวางขวางขึ้น 
               - การมีสวนรวมของประชาชนอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิผล จะมีการวิเคราะหและ
พิจารณาถึงประเด็นขอขัดของตาง ๆ ที่ประชาชนและผูที่มีสวนไดสวนเสียวิตกกังวล ต้ังแตในชวงตน
ของกระบวนการวางแผนการดําเนินงานและแสวงหาทางออกที่เปนที่ยอมรับ นับวาเปนการปองกัน
ปญหาขอขัดแยงตาง ๆ กอนที่ปญหาตาง ๆ จะบานปลาย เพราะการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดชวยกัน



ขบคิดหาวิธีการแกไขปญหาที่มีผลกระทบนอยที่สุด และชวยใหภาครัฐสามารถเลือกแนวทางที่มี           
ผูยอมรับมากที่สุด และเขาใจถึงแนวทางในการปองกันปญหาขอขัดแยงตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต 
               - การมีสวนรวมของประชาชนอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิผล ชวยภาครัฐในการพัฒนา
ประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานหลายดาน อาทิเชน ชวยใหภาครัฐไดทราบถึงประเด็นที่
ประชาชนใหความสนใจและตองการในชวงตน ๆ ของการดําเนินงาน ไดขอมูลที่เปนประโยชนในการ
ออกแบบงานหรือโครงการ ปรับแนวนโยบายและวิธีการดําเนินงานกอนที่ปญหาตาง ๆ จะเกิดขึ้น ซึ่ง
เปนการปองกันปญหาความขัดแยงในสังคม เปนการเปดชองทางการสื่อสารสรางความเขาใจระหวาง    
ผูกําหนดนโยบายและประชาชน สรางชองทางที่เหมาะสมในการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับงานที่จะ
ดําเนินการ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันมากยิ่งขึ้น เปนการวางระบบการสะทอนความคิดเห็นจาก
ภาคประชาชนที่เปนรูปธรรมและเปนระบบ  การดําเนินการอยางถูกตองจะชวยลดคาใชจายของภาครัฐ
ในระยะยาว โดยเฉพาะคาใชจายที่จําตองใชในการแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
               - การมีสวนรวมของประชาชนอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิผล เปนการแสดงออกถึงความ
มุงมั่นของภาครัฐและผูตัดสินใจ ที่มีการบริหารราชการที่เปนประชาธิปไตย ยึดหลักธรรมาภิบาล ที่
เคารพในสิทธิของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ซึ่งเปน
ครรลองของสังคมประชาธิปไตยยุคใหม 
               การพัฒนาระบบการบริหารราชการแบบมีสวนรวมในระดับจังหวัด และการที่เปดโอกาสให
ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาบริหารราชการในระดับจังหวัดนั้น จะเปนประโยชนสําหรับ
ขาราชการผูปฏิบัติและกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนโดยรวม สรุปไดดังนี้ 
               1) ขาราชการและสวนราชการจะสามารถจัดทําแผนยุทธศาสตร การจัดทําโครงการพัฒนา
จังหวัดและการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ที่ตอบสนองความตองการของประชาชน ซึ่งนําไปสูการ
บริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง 
               2) สามารถใชทรัพยากรและงบประมาณไดอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และมี  
ผลงานที่เปนรูปธรรมตรงตามที่ต้ังเปาหมายไว  ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ และสามารถใช
ทรัพยากรงบประมาณไปในทิศทางที่ประชาชนตองการ 
               3) งานพัฒนาจังหวัดหลายกิจกรรมเปนงานที่ยาก และตองอาศัยพลังและความรวมมือจาก    
ภาคสวนตาง ๆ เชน งานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด โครงการพัฒนาตาง ๆ การรณรงคแกไข
ปญหาไขหวัดนก  เปนตน ในปจจุบันประชาชนยุคใหมต่ืนตัว และตองการไดรับการบอกกลาว มีสวน
รวมรับรูรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมที่มีผลกระทบตอ
การดํารงชีวิตและคุณภาพชีวิต ประชาชนตองการเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางของการพัฒนา
ในโครงการตาง ๆ ของรัฐมากขึ้น ดังนั้น แนวทางการบริหารราชการแบบมีสวนรวม จะชวยเปดโอกาส
ใหผูปฏิบัติระดับจังหวัด สามารถบูรณาการและผนึกพลังความรวมมือจากภาคสวนตาง ๆ ใหเขารวมใน



กระบวนการพัฒนา ซึ่งจะทําใหงานที่ยากสามารถบรรลุผลไดเร็วขึ้น มีความยั่งยืน และไดรับความ
รวมมือจากภาคประชาชนมากขึ้น ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขวาจะตองมีการจัดระบบการบริหารราชการแบบมี
สวนรวมที่เหมาะสม 
               4) ชวยลดปญหาความขัดแยง การตอตาน และการเผชิญหนาระหวางหนวยงานภาครัฐ และ
ภาคประชาสังคม เมื่อทุกภาคสวนมีความเขาใจในกระบวนการพัฒนาและการดําเนินงานของจังหวัด ที่
สําคัญกระบวนการบริหารราชการแบบมีสวนรวมที่ถูกตองจะนําภาคประชาชนเขาสูกระบวนการ
ทํางานรวมกันอยางสันติสมานฉันท 
               5) นําไปสูระบบการพัฒนาและการบริหารงานที่สุจริตโปรงใส เมื่อภาคประชาชนไดเขามามี
สวนรวมในการรับรูขอมูลการจัดสรรงบประมาณ การใชจาย และการควบคุมงบประมาณ และรวมใน
การติดตามผลการปฏิบัติราชการอยางตอเนื่อง และเปนระบบ  ซึ่งในหลักการและวิธีการบริหารราชการ
ที่เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมอยางจริงจังและเปนระบบ ยังชวยเปนภูมิคุมกันใหแก
ผูบริหารในระดับจังหวัด ใหสามารถดําเนินงานไดตามแผนงานโดยไมตองกังวลเกี่ยวกับการกดดัน 
หรือการแทรกแซงทางการเมืองของนักการเมืองทั้งในระดับชาติและทองถิ่น 
               6) เกิดแนวรวมในการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งภาคประชาชนจะเปนผูรับบริการที่สําคัญในการให  
ความรวมมือในการดําเนินโครงการ การใหบริการสาธารณะ และจะมีสวนในการใหขอมูล ขอคิดเห็น ที่
เปนประโยชนในการพัฒนาปรับปรุงระบบการทํางานของสวนราชการตอไป 
1.4 ขอบเขต 
                 ในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  คณะทํางานฯ ไดกําหนดบุคลากร
กลุมเปาหมาย/ขอบเขตการดําเนินการในบริเวณพื้นที่อําเภอสิชล และเนนหนักไปที่ตําบลเสาเภา เปน
หลัก ซึ่งเปนพื้นที่ที่อยูติดชายฝงทะเล  มีพื้นที่ปาชายเลนอยูบางสวน  ประชาชนในพื้นที่สามารถที่จะมี
การรวมกลุมกันในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดตามสมควร   ดังนั้น  จึงเปนเหมาะสมที่จะเขาไป
สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการรวมกลุมกันอยางเหนียวแนนมากขึ้น รวมถึง การสงเสริมสนับสนุนสราง
จิตสํานึก สรางความเชื่อมั่น ใหชุมชนเกิดความตระหนักวากระบวนการมีสวนรวมของประชาชนใน
ชุมชน จะกอใหเกิดประโยชนในการแกไขปญหา หรือในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ ในการดําเนินการไดมีการแตงต้ังคณะทํางานภาคประชาชน ซึ่งมีประสบการณ
ทางดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินการ เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินการระหวางกัน อีกทั้ง ยังเปนการเชื่อมโยง
เครือขายทางดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระหวางพื้นที่ อีกทางหนึ่งดวย 
 
 
 



1.5 วิธีการศึกษา 
               ในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดมีการดําเนินการดังนี้ 
               1) การแตงต้ังคณะทํางานขับเคลื่อนการบริหารงานแบบมีสวนรวมของจังหวัด ขึ้นมาวิเคราะห
เพื่อกําหนดประเด็นที่จะนํามาจัดทําขอเสนอโครงการเพื่อสรางการมีสวนรวมของประชาชน ที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของจังหวัด และแผนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด 
               2) การแตงต้ังคณะทํางานภาคประชาชน ในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมการมี        
สวนรวมของประชาชนในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งประกอบดวยบุคลากรภาคเอกชน ซึ่งมีประสบการณทางดานการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ในพื้นที่ตาง  ๆ  รวมเปนคณะทํางานฯ  เพื่อใหขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ ที่เปนประโยชนในการดําเนินการตามโครงการ  รวมทั้ง การเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการของโครงการฯ 
               3) การเผยแพรขอเสนอโครงการเพื่อสรางการมีสวนรวมของประชาชน ใหประชาชน     
รับทราบทางสื่อตาง ๆ เชน แจงสวนราชการตาง ๆ รวมประชาสัมพันธโครงการ แจงสถานีวิทยุฯใน
พื้นที่ประชาสัมพันธ  และประชาสัมพันธทางเว็บไซตจังหวัดนครศรีธรรมราช เปนตน 
               4) สํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โดยใชแบบสอบถาม เพื่อสะทอนถึงปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน และนํามาผนวกกับผลสรุปความเห็นของคณะทํางาน
ขับเคลื่อนการบริหารงานแบบมีสวนรวมของจังหวัด และคณะทํางานภาคประชาชนฯ เพื่อกําหนด
ประเด็นในการฝกอบรมใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ 
               5) ในการดําเนินการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการฯ ไดกําหนดออกเปน 3 สวน คือ 
                    ก. การบรรยายถึงสภาพปญหาทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่เกิดขึ้นอยูใน
ปจจุบัน การบอกเลาประสบการณเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ของกลุม
องคกรเอกชนในพื้นที่ตาง ๆ  เพื่อกระตุนประชาชนกลุมเปาหมายที่เขารับการฝกอบรมใหเกิดความรูสึก
รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และตระหนักถึงบทบาทความสําคัญของ
ประชาชนในชุมชน ในการที่จะตองเขามามีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม อยางจริงจัง 
                    ข. การใหผูเขารับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมแสดงความคิดเห็น วิเคราะหจุดแข็ง  
จุดออน  โอกาส  อุปสรรค  ที่สําคัญของพื้นที่  รวมถึง  เสนอแนะถึงแนวทาง หรือวิธีการในการแกไข
ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นดงักลาว 
                    ค. กิจกรรมการปลูกปาชายเลน การปลอยพันธุปลารวมกัน ระหวางคณะทํางานขับเคลื่อน
การบริหารงานแบบมีสวนรวมของจังหวัด  คณะทํางานภาคประชาชนฯ  ผู เขารับการฝกอบรม            
เชิงปฏิบัติการฯ  



บทที ่2 
ขอมูลพ้ืนฐานของจังหวัด 

 
2.1 ขอมูลพื้นฐานของจังหวัด 
                ลักษณะทางกายภาพ ท่ีตั้ง  
                จังหวัดนครศรีธรรมราช  ต้ังอยูทางตอนกลางของภาคใต หางจากกรุงเทพมหานคร 780 
กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ 9,942.502  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  6,214,064 ไร  มีพื้นที่มากเปน
ลําดับที่  16  ของประเทศ  หรือประมาณรอยละ  1.98  ของพื้นที่ทั้งประเทศ  ที่ต้ังของจังหวัดต้ังอยู
ประมาณ ละติจูดที่  9  องศาเหนือ และลองติจูด  100  องศาตะวันออก 
                อาณาเขต 
                 ทิศเหนือ                  ติดตอกับจังหวัดสุราษฎรธานี และอาวบานดอน 
                 ทิศใต                        ติดตอกับอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา , อําเภอควนขนุน จังหวัด 
                                                   พัทลุง , อําเภอหวยยอด  จังหวัดตรัง 
                 ทิศตะวันออก          ติดตอกับอาวไทย เปนชายฝงทะเล มีความยาวตั้งแตตอนเหนือของ 
                                                    อําเภอขนอมลงไปทางใตของอําเภอหัวไทร  ความยาวประมาณ  
                                                    225  กิโลเมตร 
                  ทิศตะวันตก            ติดตอกับจังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดกระบี่ 
                 ลักษณะภูมิประเทศ 
                  ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครศรีธรรมราช แตกตางไปตามลักษณะของเทือกเขา
นครศรีธรรมราช  ซึ่งเปนเทือกเขาที่มีความยาวตามแนวของคาบสมุทร ซึ่งเปนผลทําใหลักษณะ          
ภูมิประเทศของจังหวัดนครศรีธรรมราช แบงไดเปน  3  สวน คือ 
                  1. บริเวณเทือกเขาตอนกลาง 
                    ไดแก บริเวณเทือกเขานครศรีธรรมราช  มีอาณาเขตตั้งแตตอนเหนือของจังหวัด ลงไปถึง  
ใตสุด บริเวณพื้นที่ของอําเภอที่อยูเทือกเขาตอนกลาง ไดแก อําเภอสิชล  อําเภอขนอม  อําเภอทาศาลา  
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  อําเภอลานสกา  อําเภอพรหมคีรี  อําเภอรอนพิบูลย อําเภอชะอวด  อําเภอ
จุฬาภรณ  และอําเภอพระพรหม  ในเขตเทือกเขานี้มีภูเขาสูงสุดในจังหวัด คือ เขาหลวง ซึ่งสูงประมาณ  
1,835  เมตร  เหนือระดับน้ําทะเล 
                  2. บริเวณที่ราบชายฝงดานตะวันออก 
                   ไดแก บริเวณเทือกเขาตอนกลางไปทางตะวันออกถึงฝงทะเลอาวไทย จําแนกไดเปน 2  ตอน 
คือ ต้ังแตอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  ลงไปทางใต ที่มีความกวางจากบริเวณเทือกเขาตอนกลางไปถึง
ชายฝงทะเล ระยะทางประมาณ  95  กิโลเมตร  ไดแก อําเภอปากพนัง  อําเภอเชียรใหญ  อําเภอหัวไทร  



และอําเภอชะอวด  และอีกบริเวณหนึ่ง คือ ต้ังแตอําเภอทาศาลาขึ้นไปทางทิศเหนือ  อําเภอที่อยูในเขต
พื้นที่ราบดานนี้ คือ อําเภอขนอม  อําเภอสิชล  อําเภอทาศาลา 
                  3. บริเวณที่ราบดานตะวันตก 
                   ไดแก บริเวณที่ราบระหวางเทือกเขานครศรีธรรมราช และเทือกเขาบรรทัด จึงมีลักษณะเปน
เนินเขาอยูเปนแหง ๆ  อําเภอที่อยูที่ราบดานนี้ คือ  อําเภอพิปูน อําเภอทุงใหญ อําเภอฉวาง อําเภอนาบอน  
อําเภอบางขัน  อําเภอถ้ําพรรณรา และอําเภอทุงสง   สายน้ําสําคัญ ไดแก แหลงตนน้ําของแมนํ้าตาป  
ไหลผาน คือ อําเภอพิปูน  อําเภอฉวาง  อําเภอทุงใหญ 
                  ลักษณะภูมิอากาศ 
                  ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดนครศรีธรรมราช  จากสภาพที่ต้ังใกลเสนศูนยสูตรมีภูเขา และ
เปนคาบสมุทรทั้ง 2  ดาน  คือ ดานตะวันออกเปนทะเลจีนใต  มหาสมุทรแปซิฟก  ดานตะวันตก  เปน
ทะเลอันดามัน  มหาสมุทรอินเดีย  ทําใหนครศรีธรรมราช ไดรับอิทธิพลลมมรสุมจากมหาสมุทรอินเดีย 
และพายุหมุนเขตรอน จากทะเลจีนใตสลับกัน ดังนี้ 
                  1. ลมมรสุม   
                       1.1 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต  ลมนี้มีทิศทางพัดผานมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน  
เขาสูประเทศไทย  บริเวณชายฝงตะวันตกจึงมีฝนตกชุก  ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 
                       1.2 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ลมนี้พัดผานอาวไทยเขาสูภาคใตทําใหเกิดฝนตกชุก
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหวางเดือนพฤศจิกายน – มกราคม 
                   2. พายุหมุนเขตรอน 
                   สงผลตอลักษณะอากาศของจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ พายุหมุนเขตรอนเปนระบบความ
กดอากาศต่ํากอตัวขึ้นเหนือนานน้ําในเขตรอน ระหวางละติจูดประมาณ 5- 20 องศาเหนือ  ไดแก พายุ
ดีเปรสชั่น  พายุหมุนเขตรอน  และพายุไตฝุน 
                  ลักษณะฤดูกาล 
                   นครศรีธรรมราช  มี  2  ฤดู คือ 
                  1. ฤดูรอน อยูระหวางเดือนกุมภาพันธ - เมษายน มีอากาศรอนตลอดฤดูกาล อุณหภูมิป 2549  
ต้ังแตเดือนมกราคม  ถึงเดือนธันวาคม  วัดไดคาเฉลี่ย  27.16 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิตํ่าสุดวัดได  20.10 
องศาเซนเซียส ในเดือนมกราคม 2549   อุณหภูมิสูงสุดวัดได 35.60 องศาเซนเซียส ในเดือนกรกฎาคม  
2549   ความชื้นสัมพัทธโดยเฉลี่ย  82.80  % 
                 2. ฤดูฝน แบงเปน 2  ชวง ไดแก 
                  2.1 ต้ังแตเดือนพฤษภาคม -  ตุลาคม  เปนชวงที่ไดรับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต แต
เนื่องจากมีเทือกเขานครศรีธรรมราชที่สูงชัน เปนแนวกั้นทิศทางลมจึงมีฝนตกไมมากนัก 
                  2.2 ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน- มกราคม เปนชวงที่ไดรับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  
ชวงนี้ฝนตกหนาแนน ปริมาณน้ําฝน ต้ังแตเดือนมกราคม  2549 ถึงเดือนธันวาคม  2549  วัดได    



2,790.9 มิลลิเมตร  มีฝนตกจํานวน  193 วัน  โดยมีปริมาตรสูงสุดวัดได 422.50 มิลลิเมตร เมื่อเดือน
ธันวาคม 2549 
                  ประชากร การเมือง การปกครอง  
                  ประชากร 
                   จังหวัดนครศรีธรรมราช มีประชากร จํานวน 1,506,997 คน (31 ธันวาคม 2550) แยกเปน
ชาย  749,036  คน หญิง  757,961  คน จํานวนครัวเรือน 442,688 ครัวเรือนโดยเฉลี่ยมีความหนาแนน
ของประชากรเทากับ 152  คนตอตารางกิโลเมตร อําเภอที่มีประชากรมากที่สุด ไดแก อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช  จํานวน  266,668  คน 83,196  ครัวเรือน และอําเภอที่มีประชากรนอยที่สุด คือ    
อําเภอถ้ําพรรณรา  จํานวน 17,802  คน  5,696  ครัวเรือน 
                   เศรษฐกิจ  
                    รายไดประชากร 
                     เศรษฐกิจโดยทั่วไปของจังหวัดขึ้นอยูกับผลผลิตทางดานการเกษตร และการคา อาชีพหลัก 
คือ การทําสวนยางพารา  ทํานา  ทําไร  การปลูกผลไม  ทําสวนมะพราว  การประมง  และการเลี้ยงสัตว  
จากการสํารวจของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ป 2548 ประชากรมี
รายไดเฉลี่ยตอคนตอป  เทากับ  65,759  บาท 
                    ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) 
                     ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ป 2548 เทากับ  107,324  ลานบาท  รายไดสวนใหญ
ขึ้นอยูกับสาขาเกษตรกรรม  28,034  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  26.12  
                   การเกษตรกรรม 
                   จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ทั้งหมด   6,214,064  ไร  พื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตร 
2,536,567  ไร  คิดเปนรอยละ  40.81  ของพื้นที่ทั้งหมด  ในปการเพาะปลูก 2548/2549 พื้นที่              
การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ ยางพารา  ขาว  มะพราว  ไมผล และปาลมน้ํามัน 
                  การประมง 
                   จังหวัดนครศรีธรรมราช มีชายฝงทะเลของจังหวัด ยาว 225 กิโลเมตร  ในพื้นที่ 6  อําเภอ  
แยกเปนในพื้นที่อําเภอขนอม  38  กิโลเมตร  พื้นที่อําเภอสิชล ยาว  27.5  กิโลเมตร พื้นที่อําเภอทาศาลา 
ยาว  31.3  กิโลเมตร  พื้นที่อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  ยาว  26.1  กิโลเมตร  พื้นที่อําเภอปากพนัง    
ยาว  74.5  กิโลเมตร  พื้นที่อําเภอหัวไทร ยาว  27.6  กิโลเมตร 
                     อาชีพดานการประมงและธุรกิจดานการประมง ดังนี้ 
                     การประมงทะเลสวนใหญจะทําบริ เวณชายฝ ง  พื้นที่  6 อํา เภอ   คือ  อํา เภอเมือง
นครศรีธรรมราช   อําเภอปากพนัง  อําเภอหัวไทร  อําเอทาศาลา  อําเภอสิชล  อําเภอขนอม  จํานวนเรือที่
มีทะเบียนเรือ รวม  1,276  ลํา  และเรือที่ไมมีทะเบียนเรือ จํานวน  4,673  ลํา 



                  จังหวัดนครศรีธรรมราช มีฟารมสัตวที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง มีฟารมเลี้ยง 13,402 ฟารม  
ฟารมเพาะฟก  167  ฟารม  และฟารมอนุบาล  55  ฟารม  การประมงน้ําจืด  ปริมาณที่จับได 4,033,103  
กิโลกรัม  มูลคา  171,210,260  บาท 
                  สัตวนํ้าทะเล  ปริมาณจับได  154,765,600  กิโลกรัม  มูลคา  4,935,126,500  บาท  จํานวน
เกษตรกรที่สมัครเขารวมโครงการ Sea  Food  Bank  จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
จํานวน 10,328.28  ไร ผูขึ้นทะเบียนคนยากจน กับกระทรวงมหาดไทย 1,283  ราย  เปนเกษตรกรเดิม  
37  ราย  เกษตรกรใหม  1,246  ราย 
                  การปศุสัตว 
                  เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 54,322  ราย พื้นที่ถือครอง 297,067.67 ไร  พื้นที่ในการปลูกอาหารสัตว  
46,000.35  ไร 
                  การสหกรณ 
                   จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสหกรณจัดต้ังอยูแลว  7  ประเภท จํานวน  190  สหกรณ  สมาชิก  
180,567  คน  เงินทุนสหกรณ  2,938,653,785.20 บาท  จํานวนกลุมสหกรณ 132  กลุม 
                  การปาไม 
                  จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ปาไม 1,867.35  ตารางกิโลเมตร หรือ 1,166,875 ไร  คิดเปน
รอยละ  18.88  ของพื้นที่จังหวัด  มีปาชายเลน  277.89  ตารางกิโลเมตร หรือ 173,681.25 ไร และมี      
ปาบก  1,589.45  ตารางกิโลเมตร หรือ 993,406.25 ไร  สภาพปาของจังหวัด แยกไดดังนี้ 
                     1. อุทยานแหงชาติ  5  แหง  เนื้อที่  1,028,648  ไร 
                          1.1 อุทยานแหงชาติเขาหลวง                                          เนื้อที่   356,250  ไร 
                          1.2 อุทยานแหงชาตินํ้าตกโยง                                         เนื้อที่   128,125  ไร 
                          1.3 อุทยานแหงชาตินํ้าตกสี่ขีด                                        เนื้อที่     90,625  ไร 
                          1.4 อุทยานแหงชาติเขานัน                                              เนื้อที่   256,148  ไร  
                          1.5 อุทยานแหงชาติหาดขนอม หมูเกาะทะเลใต         เนื้อที่   197,500  ไร 
                      2. ปาสงวนแหงชาติ  69  ปา                                                เนื้อที่  1,924,654  ไร 
                          2.1 ปาสงวนแหงชาติ  แยกตามชนิดปา 
                                 2.1.1 ปาดงดิบ (ดิบชื้น,ดิบเขา)  56  ปา                     เนื้อที่   167,386.50   ไร 
                                 2.1.2 ปาพรุ      4  ปา                                                     เนื้อที่    165,825.50  ไร 
                                 2.1.3 ปาชายเลน , ปาชายหาด  9  ปา                         เนื้อที่     84,842         ไร 
                           2.2 ปาสงวนแหงชาติที่มอบให ส.ป.ก.  57 ปา               เนื้อที่    735,333       ไร 
                       3. พื้นที่เขตหามลาสัตว และอนุรักษพันธสัตวปา             เนื้อที่    239,456        ไร 
                       4. พื้นที่อนุญาตใชประโยชน    จํานวน 172 ราย              เนื้อที่       68,236       ไร 
                       5.โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 53  แปลง  เนื้อที่  52,319     ไร 



                 นอกจากนี้ ยังมีสถานีควบคุมไฟปา 2  แหง คือ จังหวัดและโครงการควบคุมไฟปาพื้นที่ลุมน้ํา
ปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
                 การอุตสาหกรรม  
                 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีโรงงานอุตสาหกรรม แยกตามหมวดอุตสาหกรรม ต้ังแตป 2512  -  
2549  รวมจํานวน 1,695 โรงงาน เงินลงทุน 39,292.6 ลานบาท มีคนงานรวม 21,502 คน  ประกอบดวย 
อุตสาหกรรมการเกษตร  สิ่งพิมพ  เคมี  โลหะ  พลาสติก   จักรกล  ไฟฟา  และอุตสาหกรรมขนสง 
                  เหมืองแร 
                  จํานวนเหมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีจํานวน 33 เหมือง  พื้นที่ 53  แปลง  มีจํานวน
คนงาน 705  คน ซึ่งไดแก  แรยิบซั่ม  หินปูน  โคโลไมต  หินดินดาน เฟลดสปาร บอลเคย การจัดเก็บ
รายไดคาภาคหลวงแร และคาธรรมเนียมแร ป 2549 จัดเก็บได 115,960,395.30 บาท 
2.2 ขอมูลพื้นฐานอําเภอสิชล 
                  ขนาด ท่ีตั้ง และอาณาเขต 
                   อําเภอสิชล เปนอําเภอหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ประมาณ  703.105 ตาราง
กิโลเมตร ต้ังอยูทางทิศใตฝงทะเลตะวันออกของประเทศไทย  อยูหางจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้น
ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน หมายเลข 401 (สายนครศรีธรรมราช – สุราษฎรธานี) 
ประมาณ  61 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอดังนี้ 
                     ทิศเหนือ                                 จดอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
                     ทิศใต                                       จดอําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
                     ทิศตะวันออก                          จดอาวไทย 
                     ทิศตะวันตก                             จดอําเภอกาญจนดิษฐ  จังหวัดสุราษฎรธานี 
                  ภูมิประเทศ  
                   ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนที่ราบชายฝง ทางดานทิศตะวันตกของอําเภอเปนที่ราบสูง 
มีภูเขาและปาไมมาก  พื้นที่คอย ๆ ลาดต่ําลงมาเปนที่ราบ ทางดานทิศตะวันออกจดฝงทะเลอาวไทย  
ลักษณะดินเปนดินที่อุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก พื้นที่สวนใหญปลูกขาว  ยางพารา  กาแฟ  
สวนผลไม  มะพราว  ปาลม และอ่ืน ๆ  
                  ภูมิอากาศ 
                  อําเภอสิชลต้ังอยูในเขตรอนใกลเสนศูนยสูตร มีลักษณะอากาศแบบโซนรอน แตโดยเหตุที่
พื้นที่คาบสมุทรไมกวางขวางนัก จึงไดรับอิทธิพลของลมทะเลตลอดป สิ่งที่มีอิทธิพลตอลมฟาอากาศ 
อีกอยางหนึ่ง คือ แนวเทือกเขาตอนกลางและดานทิศตะวันตกของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในรอบปจึง
ไดรับอิทธิพลของมรสุม ดังนี้ 



                 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยปกติลมมรสุมนี้ทําใหสวนใหญของประเทศไทยหนาวเย็น 
เพราะมวลอากาศหนาวจากขั้วโลกเหนือพัดผานอาวไทยมาทางภาคใต โดยเฉพาะอําเภอสิชล ซึ่งต้ังอยู
ดานหนาริมฝงทะเลอาวไทย รับลมทําใหฝนตกชุกในเดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม 
                 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต เปนลมที่ทําใหเกือบทุกภาคของประเทศไทยฝนตกมาก เพราะลม
น้ีพัดผานมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน แตเพราะวาพื้นที่ของอําเภอสิชลมีภูเขากั้นทิศทางลมไว 
จึงทําใหไมมีฝนตกชุกเทาที่ควร ในระหวางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 
                 ดวยอิทธิพลลมมรสุมทั้งสองนี้ จึงทําใหพื้นที่ของอําเภอสิชลมีฝนตกเกือบตลอดป มีฤดูกาล
เพียง  2  ฤดู  คือ ฤดูรอน และฤดูฝน 
                 ฤดูรอน เร่ิมต้ังแตเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 37.7 องศา
เซลเซียส  อุณหภูมิตํ่าสุดประมาณ  17.1  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป  27  องศาเซลเซียส  จึง
ทําใหมีความอบอุนตลอดป 
                 ฤดูฝน เร่ิมต้ังแตเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมกราคม ในชวงนี้มีฝนตกหนักและจะตกหนักมาก
ในเดือนพฤศจิกายน  มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 2491 มิลลิเมตรตอป จะทําใหความชุมชื้นอยางเพียงพอ และ
บางครั้งอาจมีพายุโซนรอนที่มีอัตราเร็วสูงเปนเหตุใหฝนตกหนักและเกิดภาวะน้ําทวมฉับพลัน           
เกิดอุทกภัยและวาตภัยในบางป 
                 ทรัพยากรธรรมชาติ 
                 เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป ทางทิศตะวันตกเปนที่ราบสูงและภูเขา ถึงแมวาสภาพ
ปาจะถูกทําลายลงบาง แตสภาพปาและพันธไมมีคายังมีใหเห็นอยูทั่วไป เชน ไมหลุมพอ  ตะเคียน       
ไมยาง  ไมไขเขียว  และไมอ่ืน ๆ จํานวนมาก  นอกจากนี้ ยังพบแรดีบุก  วุลแฟรม  แรเหล็ก  อยูบริเวณ
เชิงเขา  เชน เขาใหญ  เขายวนเฒา  เปนตน 
                 ในสวนของแหลงน้ํา อําเภอสิชลมีลําคลองไหลผานพื้นที่  5  สาย คือ คลองทาเชี่ยว  คลอง
ทาเรือรี คลองทาควาย  คลองทาหิน และคลองทาทน  แมวาสภาพปจจุบันจะตื้นเขิน ไมสะดวกในการ
ใชเปนเสนทางคมนาคมไดอยางในอดีต แตยังใชประโยชนทางดานการเกษตรและชลประทานได 
                 ดานศักยภาพของอําเภอ 
                 อําเภอสิชลมีศักยภาพในดานการพัฒนาหลาย ๆ ดาน เชน เปนแหลงผลิตอาหาร และพืช
เศรษฐกิจสําคัญ เชน  ขาว  สวนมะพราว  ยางพารา  ผลไม  และทรัพยากรสัตวนํ้า (ทะเล)  มีเครือขาย
ชุมชนที่เขมแข็ง  มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวมากมาย เชน หาดหินงาม  หาดปติ    
เขาพลายดํา  นํ้าตกสี่ขีด  ถ้ําเขาพับผา  เปนตน 
                 สภาพปญหา 
                 อําเภอสิชล ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก มีการทําสวน
โดยทั่วไป เชน สวนมะพราว สวนยางพารา  สวนผลไม  และการทํานากม็ีอยูทั่วไป แตการทําการเกษตร
ยังตองอาศัยนํ้าฝนเปนหลัก  เนื่องจากระบบชลประทานยังไมทั่วถึง ปญหาการบุกรุกปาสงวนแหงชาติ



และที่ดินสาธารณะประโยชน  เนื่องจากราษฎรมีฐานะยากจน มีความตองการที่ดินทํากิน ประกอบกับ
แนวเขตปาสงวนแหงชาติและที่ดินสาธารณะประโยชนไมชัดเจนพอ และเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ
ดูแลไมทั่วถึงจึงมีการบุกรุกเพิ่มตลอดเวลา  ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดก็ยังมีอยูโดยเฉพาะใน
เขตชุมชนเมือง ซึ่งเร่ืองนี้อําเภอรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของก็ไดรวมมือกันปองกันและปราบปราม
อยางจริงจัง และติดตามผลอยางตอเนื่องมาโดยตลอด  ปญหาดานอาชญากรรมและการพนัน อําเภอสิชล
มีสถานบริการและโรงงานอุตสาหกรรมมากมายหลายแหง มีแรงงานตางจังหวัด และแรงงานตางดาว
เขามาทํางานในพื้นที่อําเภอสิชลมาก การกออาชญากรรมและการพนันจึงเกิดขึ้นเปนปกติ ซึ่งอําเภอและ
หนวยงานที่เกี่ยวของพยายามเขมงวดกวดขันเพื่อลดปญหาอยางตอเนื่องแลว 
2.3 ขอมูลพื้นฐานตําบลเสาเภา 
                 ที่ต้ังตําบลเสาเภา อยูหางจากที่วาการอําเภอสิชล ประมาณ 12 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด
ประมาณ  27,104.38  ไร หรือประมาณ 43.367 ตารางกิโลเมตร  ภูมิประเทศเปนที่ราบชายฝงทะเล  มี
หมูบานทั้งหมด  16  หมูบาน 
                 จํานวนประชากร (พ.ศ. 2550) ทั้งตําบล  11,970 คน แยกเปนชาย  5,881 คน หญิง 6,089 คน  
มีความหนาแนนเฉลี่ย  272  คน ตอตารางกิโลเมตร 
                 สภาพทางเศรษฐกิจ 
                 ประชากรของตําบลเสาเภา สวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร เชน ทําสวนยางพารา  
สวนผลไม  และทํานา  รองลงมา คือ อาชีพคาขาย   ประมง และรับจาง 
                 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตําบลเสาเภา สภาพดินสมบูรณเหมาะแกการเกษตร สภาพปาไม
ในตําบลเสาเภา ยังขาดแคลนการบํารุงรักษา ซึ่งมีปาชายเลนในพื้นที่คาบเกี่ยวระหวางตําบลทุงปรังและ
ตําบลเสาเภา ประมาณ  268  ไร 
               ศักยภาพดานชุมชนและพื้นท่ี 
                  จุดเดนของพื้นที่ พื้นที่ของตําบลเสาเภา สภาพพื้นที่เปนที่ราบชายฝงทะเลและเปนที่ราบสูง
เหมาะแกการสงเสริมจัดการการทองเที่ยว เชน ชายหาดบางดี  ชายหาดเสาเภา โบราณสถานเขาคา  
สภาพพื้นที่สวนใหญเหมาะแกการทําเกษตรกรรม  เชน การทําสวนยางพารา  สวนปาลม สมโอ ทํานา 
ทําสวนสละ ฯลฯ  ซึ่งสามารถเปนอาชีพเสริมในครอบครัวไดเปนอยางดี 
 
 
 
 
 
 



บทที ่ 3 
วิธีการมีสวนรวมของจังหวัด 

3.1 ลักษณะของโครงการมีสวนรวม 
            จังหวัดเห็นวาในสถานการณปจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นับวาเปนสิ่งที่อยู            
ใกลตัว และสงผลกระทบตอประชาชนเปนอยางมาก เปนสิ่งที่มีคุณประโยชน คุณคา  และมีความสําคัญ
อยางยิ่ง ทั้งทางตรงและทางออม ตอวิถีการดํารงชีวิตของประชาชนในสังคม และหากจะพิจารณาจาก
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันนั้น ทรัพยากรธรรมชาติไดถูกทําลายไปเปนจํานวนมาก หรือขาดการ     
ดูแลรักษาใหคงอยูอยางยั่งยืน รวมถึงปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมดานตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งนับวัน       
มีแตจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเร่ือย ๆ  
                   สาเหตุสําคัญที่ทําใหทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายเปนจํานวนมาก อยางรวดเร็วและตอเนื่อง
น้ัน เกิดจากสาเหตุที่ประชาชนในพื้นที่เขาไปบุกรุกทําลาย หรือเขาไปใชประโยชน  ขาดการบริหาร      
จัดการที่ดีในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ จนทําใหเกิดปญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ในขณะเดียวกันปญหาสิ่งแวดลอมดานตาง ๆ ลวนเกิดจากการขาดระเบียบวินัย        
ขาดกฎเกณฑ ขาดเจตนารมณรวมกันของประชาชนในชุมชน หรือสังคม ในการที่จะดูแลรักษา      
สิ่งแวดลอมอยางมีคุณภาพ 
                   จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดเล็งเห็นถึงสภาพปญหาตาง ๆที่เกิดขึ้นดังกลาว จึงไดกําหนดเปน
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัดดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมี
เปาประสงค ที่สําคัญคือ สรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อการใช
ประโยชนประชาชนอยางเหมาะสม    บริหารจัดการและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ       
สิ่งแวดลอม ภายใตการมีสวนรวมขององคกรเอกชนและชุมชนทองถิ่น รวมถึงการปองกันและควบคุม
มลพิษใหอยูในระดับ   ดังนั้น จึงไดจัดใหมีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการชื่อโครงการสงเสริมการมี             
สวนรวมของประชาชนในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยการฝกอบรมผูนําชุมชน ตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  นักเรียน  นักศึกษา   
และประชาชนจากพื้นที่ตาง  ๆ  ใหมีความรู  ความเขาใจ  รับทราบสถานการณปญหาทางดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และรวมกันสรางจิตสํานึก เจตจํานงคสาธารณะ    
ของภาครัฐ  ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในชุมชน สังคม รวมกัน ในการที่จะอนุรักษและฟนฟูดูแล  
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
3.2 วัตถุประสงคของโครงการ 
                     1) เพื่อสงเสริมใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําเสนอแนวทาง เทคนิควิธีการในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสรางความเขาใจในหลักการ กระบวนการ รวมทั้ง       



สามารถนําประสบการณที่ไดรับไปขยายผลในการตั้งกลุมดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดลอมในแตละพื้นที่ เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินวิถีชีวิตประจําวันได อยางนอย 2  กลุม 
                   2) เพื่อสงเสริมใหผูนําชุมชน ประชาชนในแตละทองถิ่นไดมีสวนรวมและมีแนวทางในการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นของตนไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ        
มากขึ้น โดยการเตรียมความพรอมและเสริมสรางศักยภาพของชุมชน ในการดําเนินงานดานการอนุรักษ  
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นของตน และมีจิตสํานึกสาธารณะ 
                   3) เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ใหเกิดความรัก และตระหนักถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และรูสึกรักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และชวยกันดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมในชุมชน ทองถิ่นของตนใหมีความสมดุลและยั่งยืน                        
                   4) เพื่อใหผูนําชุมชน  ตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น นักเรียน  นักศึกษา ตลอดจน
ประชาชนโดยทั่วไป มีความรู ความเขาใจ ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม           
รวมทั้ง รับทราบสถานการณที่ เกิดขึ้นในปจจุบันเกี่ยวกับปญหาทางดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
                   5)เพื่อใหประชาชนที่ผานการฝกอบรม สามารถนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไป
กําหนดกฎ  กติกา หรือระเบียบ ในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมในกลุม/เครือขายของตนแบบมีสวนรวม ไดอยางมีประสิทธิภาพ   
                   6)เพื่อใหประชาชนในแตละพื้นที่มีความพึงพอใจ ในแนวทางการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในพื้นที่ของตนมากขึ้น 
3.3 วิธีการดําเนินโครงการของจังหวัด  
                 1)ประสานกลุมเปาหมายแตละกลุมคัดเลือกตัวแทน ตามจํานวนที่กําหนดเขารับการฝกอบรม 
                 2)ใหขอมูลขาวสารดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการสง    
จดหมายขาวใหกับกลุมเปาหมายดังกลาว                              
                 3) สํารวจความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรม โดยการใชแบบสอบถาม 
                 4) การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                 5) แตงต้ังคณะกรรมการภาคประชาชนในการตัดสินใจแบบมีสวนรวม 
                 6) การทํากิจกรรมการมีสวนรวม โดยการปลูกปาชายเลนและปลอยพันธุสัตวนํ้ารวมกัน 
                 7) การสํารวจขอมูลความพึงพอใจของประชาชน 
                 8) การประเมินผลและทบทวนการมีสวนรวมของโครงการ 
 
 
 



  3.4 กลุมเปาหมายของโครงการ 
                   ประชาชนผูเขารับการฝกอบรมประกอบดวยผูนําชุมชน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไป ในเขตพื้นที่อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  จํานวน       
100  คน  ดังนี้ 
                          1) ผูนําชุมชน                                             จํานวน  30  คน 
                          2) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จํานวน  20   คน 
                          3) นักเรียน  นักศึกษา                               จํานวน   20  คน 
                          4) ประชาชนทั่วไป                                   จํานวน  30   คน 
3.5 ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการ 
                   1) ผู เขารับการฝกอบรมสามารถนําเสนอแนวทาง   เทคนิควิธีการ ในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสรางความเขาใจในหลักการ กระบวนการ รวมทั้ง สามารถนํา
ประสบการณที่ไดรับ ไปขยายผลในการตั้งกลุมดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในแตละพื้นที่ เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินวิถีชีวิตประจําวันได อยางนอย 2  กลุม 
                   2) ผูนําชุมชน ประชาชนในแตละทองถิ่น ไดมีสวนรวมและมีแนวทางในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ในทองถิ่นของตนไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
การเตรียมความพรอมและเสริมสรางศักยภาพของชุมชน ในการดําเนินงานดานการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นของตน และมีจิตสํานึกสาธารณะ          
                    3)ประชาชนมีสวนรวมใหเกิดความรักและตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และรูสึกรักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และชวยกันดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในชุมชน 
ทองถิ่นของตนใหมีความสมดุลและยั่งยืน                                                                                                                     
                    4) ผูนําชุมชน  ตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น นักเรียน  นักศึกษา ตลอดจนประชาชน  
โดยทั่วไป มีความรู ความเขาใจ ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  รวมทั้ง รับทราบ
สถานการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันเกี่ยวกับปญหาทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                    5) ประชาชนที่ผานการฝกอบรม สามารถนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปกําหนดกฎ  
กติกา หรือระเบียบ ในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม                   
ในกลุม/เครือขายของตนแบบมีสวนรวม ไดอยางมีประสิทธิภาพ   
                    6)ประชาชนในแต ละพื้นที่ มี ความพึ งพอใจในแนวทางการอนุ รักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในพื้นที่ของตนมากขึ้น 
 
3.6 ผูเขารวมการสนับสนุน 
                     ในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังกลาวนี้  นอกจาก คณะทํางาน       



ขับเคลื่อนการบริหารงานแบบมีสวนรวมของจังหวัด และคณะทํางานภาคประชาชนฯ จะไดเขามามี        
สวนรวมในการดําเนินการตามโครงการฯ ดังกลาวแลว ยังมีสวนราชการตาง ๆ ที่ไดเขามามีสวนรวมใน
การใหการสนับสนุนการดําเนินการตามโครงการ ประกอบดวย 
                1) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนวัสดุอุปกรณ  
การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับปญหาทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งเร่ือง ความสําคัญของ
ปญหา และแนวทางการแกไขปญหาโลกรอน ซึ่งนับวันมีแตจะทวีความรุนแรงมาก       ยิ่งขึ้น 
                2) สถานีพัฒนาลุมน้ําปากพนัง สนับสนุนพันธุกลาและฝกพันธุไมโกงกาง จํานวน 3,000 ตน/
ฝก พรอมไมสเต็ปเพื่อใชในการปลูก และขนสงไปมอบใหถึงจุดดําเนินการตามโครงการฯ โดยไมคิด
คาใชจาย 
                3) ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงนครศรีธรรมราช  สนับสนุนพันธุปลา สําหรับ นําไป
ปลอยบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อเปนกิจกรรมเสริมของโครงการฯ ดวย  จํานวน  50,000 ตัว 
3.7 ตารางเวลาทํางาน 
ลําดับที่                                           รายละเอียดการดําเนินการ  ระยะเวลา

ดําเนินการ 
      1 - แตงต้ังคณะทํางานขับเคลื่อนการบริหารงานแบบมีสวนรวมของ

จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการดําเนินการตามตัวชี้วัด “ระดับ
ความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ 
แสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ” 

ภายในวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2550 

      2 - คณะทํางานขับเคลื่อนการบริหารงานแบบมีสวนรวมของจังหวัด  
รวมประชุมวิเคราะหเพื่อกําหนดประเด็นที่จะนํามาจัดทําขอเสนอ
โครงการ  เพื่ อสร างการมีสวนรวมของประชาชน  ประจําป  
งบประมาณ พ.ศ. 2551 

ภายในวันที่ 10 
ธันวาคม 2550 

      3 - จัดทําขอเสนอโครงการเพื่อสรางการมีสวนรวมของประชาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
ในการดําเนินการไปยังสํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกลาฯ 

ภายในวันที่  5 
มกราคม 2551 

      4 - คณะทํางานขับเคลื่อนการบริหารงานแบบมีสวนรวมของจังหวัด  
จัดใหมีการเผยแพรขอเสนอโครงการเพื่อสรางการมีสวนรวมของ
ประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ใหประชาชนรับทราบ 

ภายในวันที่ 26 
กุมภาพันธ 2551 

      5 - แตงต้ังคณะทํางานภาคประชาชนในการดําเนินการตามโครงการ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ภายในวันที่ 29 
กุมภาพันธ 2551 

 



      6 - คณะทํางานขับเคลื่อนการบริหารงานแบบมีสวนรวมของจังหวัด  
และ  คณะทํางานภาคประชาชนฯ  รวมประชุมปรึกษาหารือเพื่อ  
กําหนดแนวทางการ ดําเนินการตามโครงการสงเสริมการมีสวนรวม  
ของประชาชนฯ  

ภายในวันที่  5 
มีนาคม  2551 

      7 - คณะทํางานขับเคลื่อนการบริหารงานแบบมีสวนรวมของจังหวัด  
และคณะทํางานภาคประชาชนฯ รวมดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ  
ตามขอ เสนอโครงการเพื่ อสร างการมีส วนรวมของประชาชน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

ภายในวันที่ 20 
มีนาคม  2551 

      8  - คณะทํางานขับเคลื่อนการบริหารงานแบบมีสวนรวมของจังหวัด  
จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามขอเสนอโครงการเพื่อสราง  
การมีสวนรวมของประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และ  
จัดสงไปยังสํานักวิจัยและพัฒนา  สถาบันพระปกเกลา 

ภายในวันที่ 31 
มีนาคม  2551 

      9 - คณะทํางานขับเคลื่อนการบริหารงานแบบมีสวนรวมของจังหวัด มี  
การรายงานสรุปผลการดํ า เนินการตามขอเสนอโครงการฯ  ตอ
คณะทํางานภาคประชาชน  และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด  
แบบบูรณาการ(ก.บ.จ) 

ภายในวันที่ 15 
กรกฎาคม  2551 

        10 - คณะทํางานขับเคลื่อนการบริหารงานแบบมีสวนรวมของจังหวัด       
จัดใหมีการเผยแพรผลการดํ า เนินการตามแผนปฏิบั ติการตาม  
ขอเสนอโครงการเพื่อสรางการมีสวนรวมของประชาชน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 ตอสาธารณะ 

ต้ังแตมิถุนายน – 
กันยายน 2551 

      11 - จัดประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการบริหารงานแบบมีสวนรวม  
ของจังหวัด เพื่อจัดทําแนวทาง/แผนการบริหารราชการแบบมีสวนรวม 
สําหรับปงบประมาณ  พ .ศ .2552 และนําเสนอตอผูว าราชการ  
จังหวัด 

ภายในวันที่  30 
กันยายน  2551 

      12 - เตรียมความพรอมของขอมูลเพื่อรับการตรวจประเมินของ ก.พ.ร.     
และ บริษัททริส 

ภายในวันที่ 10 
ตุลาคม  2551 

 
 

 
 



บทที ่4 
ผลการศึกษา 

4.1 ลําดับการดําเนินการของโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของจังหวัด 
                  โครงการสงเสริมการสรางระบบการบริหารราชการแบบมีสวนรวมระดับจังหวัด ประจําป
งบประมาณ 2551 เร่ิมต้ังแตการที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยความรวมมือของ
สถาบันพระปกเกลา ไดดําเนินโครงการสงเสริมการสรางระบบการบริหารราชการแบบมีสวนรวม
ระดับจังหวัด และไดจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ การบริหารราชการแบบมี     สวนรวม 
สําหรับ บุคลากรภาครัฐในระดับจังหวัด ” กลุมจังหวัดภาคใตตอนบน เมื่อวันที่ 10 -11 กันยายน 2550  
ณ  โรงแรมไดมอนดพลาซา  จังหวัดสุราษฎรธานี  ซึ่งจังหวัดไดจัดสงบุคลากรของสวนราชการตาง ๆ 
และเจาหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตัวชี้วัดการมีสวนรวมของประชาชน รวม      10  คน  เขารับการ
ฝกอบรมตามโครงการดังกลาว 
                   ตอมาจังหวัดแตงต้ังคณะทํางานขับเคลื่อนการบริหารงานแบบมีสวนรวมของจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในการดําเนินการตามตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ” ซึ่ง
ประกอบดวยหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ รวมถึงบุคลากรของสวนราชการตาง ๆ ที่เขารวมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ การบริหารราชการแบบมีสวนรวมสําหรับบุคลากรภาครัฐระดับจังหวัด 
”  ทั้ง 10 คน รวมเปนคณะทํางานดวย  เพื่อทําหนาที่ในการดําเนินการวิเคราะห เพื่อกําหนดประเด็นที่จะ
นํามาจัดทําขอเสนอโครงการเพื่อสรางการมีสวนรวมของประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของจังหวัด/แผนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด (รายละเอียดปรากฏ
ตามคําสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2856/2550  ลงวันที่ 30  พฤศจิกายน 2550) 
             จังหวัดจัดประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการบริหารงานแบบมีสวนรวมของจังหวัด
นครศรีธรรมราชฯ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม  2550 เวลา 13.30 น. ณ  หองประชุมนายอําเภอ ศาลากลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อวิเคราะหกําหนดประเด็นที่จะนํามาจัดทําขอเสนอโครงการ เพื่อสรางการมี
สวนรวมของประชาชน ประจําปงบประมาณ 2551 ซึ่งที่ประชุมไดเห็นชอบจัดทําโครงการสงเสริมการ
มีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช เนื่องจากประเด็นดังกลาวสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัดดานการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  อีกทั้ง ยังสอดคลองกับยุทธศาสตรอยูดีมีสุข 
ทางดานแผนงานดูแลความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชน ซึ่งเนนการ
ปองกันไมใหทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม รวมทั้ง ดูแลสิ่งแวดลอม เชน ความสะอาด  และการจัดให
มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น เปนตน 



                คณะทํางานขับเคลื่อนการบริหารงานแบบมีสวนรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุม
พิจารณากลั่นกรองรายละเอียดของโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 24  ธันวาคม 2550 โดย
รวมกันพิจารณารายละเอียดของโครงการในแตละประเด็น แตละหัวขอ ที่ระบุกําหนดไวในแบบ
ขอเสนอโครงการของสถาบันพระปกเกลา จนแลวเสร็จ  และนําเสนอผูวาราชการจังหวัด เพื่อพิจารณา  
เมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด จึงไดจัดสงขอเสนอโครงการดังกลาวไปยังสํานักวิจัย
และพัฒนา  สถาบันพระปกเกลา เมื่อวันที่  4  มกราคม  2551 
                วันที่  24  มกราคม  2551  นายพฤฒ  ยวนแหล ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาโครงการ เดินทางไป
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ในประเด็นสําคัญ ๆ  เชน พยายามใหกลุม
เคร่ือขายที่มีความเขมแข็งไดเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมหลาย ๆ กลุมเพื่อใหมีความหลากหลาย   
พยายามสรางการมีสวนรวมของประชาชนในทุก ๆ ขั้นตอนของการดําเนินการ  และกอนการดําเนินการ
ตามโครงการควรใหคณะทํางานภาคประชาชนฯไดเขารวมประชุมปรึกษาหารือกับคณะทํางาน
ขับเคลื่อนการบริหารงานแบบมีสวนรวมของจังหวัดฯ เพื่อซักซอมความเขาใจรวมกันกอนการดําเนิน
โครงการ เปนตน  ทั้งนี้ เพื่อใหคณะทํางานขับเคลื่อนการบริหารงานแบบมีสวนรวมฯ ใชเปนแนวทาง
ในการปรับรูปแบบการดําเนินการใหสอดคลองกับโครงการฯ ดังกลาวมากยิ่งขึ้น 
                ตอมาจังหวัดแตงต้ังคณะทํางานภาคประชาชนในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชนในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  จังหวัด
นครศรีธรรมราช เพื่อทําหนาที่ในการใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะตางๆ รวมทั้ง รวมในการดําเนินการ
ตามขอเสนอโครงการเพื่อสรางการมีสวนรวมของประชาชน ชื่อ “ โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดนครศรีธรรมราช” ให
เกิดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน (รายละเอียดปรากฏตามคําสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 386/2551   ลงวันที่   28  กุมภาพันธ  
2551) 
                จังหวัดจัดประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการบริหารงานแบบมีสวนรวมของจังหวัด
นครศรีธรรมราช กับ คณะทํางานภาคประชาชนในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมการมี     สวน
รวมของประชาชนในการอนุ รักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม  จั งหวัด
นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่  4  มีนาคม  2551 เวลา  13.30 น.  ณ  หองประชุมนายอําเภอ ศาลากลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช (ชั้น 3)  เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตร  วิทยากร  กําหนดวันเวลา
และสถานที่ในการฝกอบรม ตลอดจนประเด็นอ่ืน ๆ  เกี่ยวกับการดําเนินการตามโครงการสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชนในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ซึ่งที่ประชุมไดมีมติกําหนดการฝกอบรมตามโครงการฯ ในวันที่ 18 -19 มีนาคม  



2551  ณ  ศูนยสาธิตการตลาดและรานคาชุมชน บานหัวแรต หมูที่ 8  ตําบลเสาเภา อําเภอ  สิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช  โดยกอนการฝกอบรมตามโครงการฯ กําหนดใหมีการสงจดหมายขาวเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม ใหกลุมเปาหมายที่จะเขารับการฝกอบรม จํานวน 2  คร้ัง พรอม
แนบแบบสอบถามไปดวย แลวนําขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถามมาประมวลผลแลวปรับปรุงเนื้อหาใน
หลักสูตรการฝกอบรมในบางสวนใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายที่จะเขารับการ
ฝกอบรมดวย  นอกจากนี้ ตามตารางการฝกอบรมนั้น ในวันที่สองของการฝกอบรมจะมีกิจกรรมการ
ปลูกปาชายเลนรวมกันดวย ซึ่งทางสถานีพัฒนาลุมน้ําปากพนัง จะใหการสนับสนุนตนกลาไมโกงกาง 
รวมทั้งฝก ที่จะนํามาปลูก จํานวน 3,000 ตน/ฝก  ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงนครศรีธรรมราช 
สนับสนุนพันธุปลา สําหรับ นําไปปลอยบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อเปนกิจกรรมเสริมของโครงการฯ 
ดวย  จํานวน  50,000 ตัว 
                จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในวันที่  18-19 มีนาคม  2551   
ณ  ศูนยสาธิตการตลาดและรานคาชุมชนบานหัวแรต  หมูที่  8  ตําบลเสาเภา  อําเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช  โดยมีเนื้อหาการฝกอบรม ดังนี้ 
                 วันท่ี 18  มีนาคม  2551 (วันแรก) 
                            - พิธีเปดการฝกอบรม โดยนายอิศรา  ทองธวัช  นายอําเภอสิชล 
                            - การบรรยายเรื่องสถานการณทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในปจจุบัน 
โดยนายศุภชัย  เงินพรหม  วิทยากรจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
                           - การบรรยายแนวทางการดําเนินการในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ของกลุมตาง ๆ ในตางพื้นที่  ประกอบดวย 
                             1) นายวชิรพงศ    สกุลรัตน  ประธานชมรมพิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
                             2) นายธีรพล   ฉายวิริยะนนท ประธานกรรมการสิ่งแวดลอมตําบลควนชะลิก อําเภอ
หัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
                           - การแบงกลุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดแข็ง   จุดออน   โอกาส  และอุปสรรค ที่
สําคัญของพื้นที่  โดยนายทรงชัย   เสงโสต  วิทยากรจากสํานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช และ
วิทยากรประจํากลุม 
                           - ตัวแทนแตละกลุมนําเสนอจุดแข็ง จุดออน ของพื้นที่ ตามความเห็นรวมกันของ
สมาชิกกลุมของตน 
                        
 



 
                  วันท่ี  19 มีนาคม  2551 (วันท่ีสอง) 
                           - การบรรยาย เร่ือง วิธีการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนฯ  โดย   นาย
ทรงชัย   เสงโสต  วิทยากรจากสํานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
                           - การบรรยาย เร่ือง คุณคาปาชายเลน  โดยนายสมไชย   เกาเอ้ียน  วิทยากรจากสถานี
พัฒนาลุมน้ําปากพนัง 
                           - กิจกรรมการปลอยปลา และปลูกปาชายเลนรวมกัน ในบริเวณพื้นที่ชายเลน ของหมูที่ 
8  ตําบลเสาเภา  อําเภอสิชล   ผูเขารวมกิจกรรมประกอบดวย ผูเขารวมการฝกอบรม  คณะทํางาน
ขับเคลื่อนการบริหารงานแบบมีสวนรวมฯ  คณะทํางานภาคประชาชนฯ  วิทยากร  รวมถึง คณะอาจารย
ที่ปรึกษาโครงการ ดวย 
                           - เสร็จสิ้นการฝกอบรมตามโครงการ 
4.2 ผลการศึกษา 
                จากการดําเนินการตามโครงการการมีสวนรวมของประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจําป 2551 ภายใตชื่อโครงการ “โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ” น้ัน ทําใหเห็นถึงปจจัยที่มีผลตอ
การบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ  และปจจัยที่จําเปนตองมีการปรับปรุงแกไข
ขอบกพรอง เพื่อใหการดําเนินการบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น 
                ปจจัยท่ีสนับสนุนความสําเร็จ 
                1) บุคคลที่ไดรับการแตงต้ังเปนคณะทํางานขับเคลื่อนการบริหารงานแบบมีสวนรวมของ
จังหวัดนครศรีธรรมราชฯ   รวมถึง บุคคลที่ไดรับการแตงต้ังเปนคณะทํางานภาคประชาชนในการ
ดํา เนินการตามโครงการส ง เส ริมการมีส วนรวมของประชาชนในการอนุ รักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยเฉพาะบุคคลที่มาจากภาคประชาชน 
สวนใหญใหความรวมมือในการใหขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น ในการประชุมปรึกษาหารือ รวมทั้ง รวม
เปนวิทยากรบรรยาย ถายทอดประสบการณทางดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
สามารถจุดประเด็นและกระตุนใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดความรูสึกตระหนักในความสําคัญของ
ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และมีความตระหนักวาการแกไขปญหาตาง ๆ ในพื้นที่
ชุมชน ใหประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพน้ัน  จําเปนอยางยิ่งที่ประชาชนในชุมชนจะตองเขามามี
สวนรวมในการดําเนินการอยางจริงจัง ทั้งในการรวมคิด  รวมผลักดัน  รวมดําเนินการ และรวมกัน
ตรวจสอบผลการดําเนินการอยางตอเนื่อง  ไมวาจะเปนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนดวยกัน
เอง  หรือการเขามามีสวนรวมกับทางภาคราชการก็ตาม 
                2) สวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ สวนใหญใหความรวมมือสนับสนุนการดําเนินการตาม
โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัด



นครศรีธรรมราช  เปนอย างดี   ทั้ งการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณที่ เ กี่ ยวของ  เชน  สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดฯ สนับสนุนวัสดุอุปกรณการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับปญหา
ทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  รวมทั้ง เร่ือง ความสําคัญของปญหา และแนวทางการ
แกไขปญหาโลกรอน ซึ่งนับวันมีแตจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สถานีพัฒนาลุมน้ําปากพนัง 
สนับสนุนพันธุกลา และฝกพันธุไมโกงกาง จํานวน3,000 ตน/ฝก พรอมไมสเต็ป เพื่อใชในการปลูก และ
ขนสงไปมอบใหถึงจุดดําเนินการตามโครงการฯ โดยไมคิดคาใชจาย ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง
นครศรีธรรมราช  สนับสนุนพันธุปลา สําหรับ นําไปปลอยบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อเปนกิจกรรมเสริม
ของโครงการฯ ดวย  จํานวน  50,000 ตัว 
               3) ประชาชนในพื้นที่หมูบาน/ตําบล ซึ่งเปนจุดดําเนินการตามโครงการฯ  สวนใหญมีความ
ต่ืนตัว และมีความตระหนักในปญหาทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงปญหาอ่ืน ๆ 
และสามารถรวมกลุมกันไดในระดับที่นาพอใจ  ซึ่งจะเปนผลดีตอการสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการมี
สวนรวมของชุมชนที่มีประสิทธิภาพได 
               ปจจัยท่ีถือวายังเปนจุดออนและสมควรไดรับการแกไข 
               จากการดําเนินการตามโครงการดังกลาวนี้ แมวาจะไดพยายามดําเนินการใหสอดคลองกับ
รูปแบบวิธีการในการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน อยางแทจริงแลวก็ตาม           แต
จากการดําเนินการตามโครงการฯ พบวา ยังมีจุดบกพรองหรือจุดออนที่สมควรไดรับการแกไข คือ 
                1) ดานการประชาสัมพันธโครงการฯ ใหประชาชนไดรับทราบ แมวาจะไดมีการขอความ
รวมมือในการประชาสัมพันธโครงการไปยังสถานีวิทยุฯในพื้นที่  สวนราชการ  องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือแมกระทั่งทางเวบไซตของจังหวัดนครศรีธรรมราช  แลวก็ตาม  แตยังคงมีเสียงสะทอน
ออกมาวาประชาชนในพื้นที่บางสวน ยังไมไดรับทราบถึงการดําเนินการของโครงการนี้ 
                2) วันแรกของการฝกอบรม โดยเฉพาะในครึ่งวันแรกของการฝกอบรมตามโครงการ มี
ประชาชนในพื้นที่เขารับการฝกอบรม เปนจํานวนมาก  แตพอชวงบายของการฝกอบรมในวันแรกมีผู
เขารับการฝกอบรมบางสวนติดภารกิจ ตองเขารวมกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติฯ       ณ 
สถานที่อ่ืน และบางสวนติดภารกิจสวนตัว ทําใหเหลือประชาชนที่อยูรวมการฝกอบรมนอยลง 
                  - วันที่สองของการฝกอบรม มีประชาชนเขารวมการฝกอบรม ยังเปนจํานวนที่นอยอยู 
เชนเดียวกับผูเขารับการฝกอบรม ในชวงบายของวันแรก 
                3) ผูเขารับการฝกอบรมสวนที่สามารถอยูรวมการฝกอบรมตามโครงการฯ ต้ังแตเร่ิมตนจนถึง
สิ้นสุดโครงการฯ สวนใหญจะเปนผูสูงอายุ  ทําใหคณะทํางานฯ มีความเห็นวา บุคคลเหลานั้นนาจะมิใช
แกนนําหลักของหมูบาน/ชุมชน ที่จะสามารถผลักดันรูปแบบการดําเนินการในลักษณะที่เปนการ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจนได หรือแมกระทั่งการ
นํารูปแบบการดําเนินการดังกลาวไปขยายผลในภายหนา อาจจะไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 



                4) ในกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชน ในภาคบายวันที่สองของการฝกอบรม ซึ่งได
กําหนดใหผูเขารับการฝกอบรม เขารวมกิจกรรมการปลูกปาชายเลนและการปลอยพันธุปลา   รวมกัน 
แตปรากฏวาน้ําทะเลไมไดลดระดับอยางเต็มที่ ทําใหบริเวณสถานที่ที่กําหนดเปนพื้นที่  ปลูกปาชายเลน 
ยังคงมีนํ้าทะเลขังอยูเหนือเลน  ซึ่งทําใหผูเขารวมกิจกรรมไมสามารถรวมกิจกรรมการปลูกปาชายเลน
และการปลอยพันธุปลาไดอยางเต็มพื้นที่  คงปลูกไดเพียงบริเวณของแนวน้ําลด หรือบริเวณที่ระดับน้ํา
ไมสูงมากนัก เทานั้น  จึงทําใหการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมการปลูกปาชายเลนรวมกันจึง
มิไดดําเนินการอยางเต็มที่ สมดังที่ไดคาดหมายไวแตตน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่ 5 
สรุปและขอเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 
          จากการที่ประเทศไทยประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540    เปนตน
มา ความเปลี่ยนแปลงประการหนึ่งที่เกิดขึ้น คือ ความพยายามสรางการมีสวนรวมใหเกิดขึ้นในการ
ทํางานภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสงเสริมการมีสวนรวมจากประชาชนในหนวยงานภาครัฐ  เห็นได
ชัดจากการที่รัฐบาลไดวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทย (พ.ศ. 2546- 2550) ซึ่งมีสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปนแกนนําในการพัฒนาระบบราชการไทยทั้งสวนกลาง
และในสวนภูมิภาค โดยมุงเนนในเรื่อง การปรับปรุงคุณภาพการใหบริการสาธารณะ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน รวมไปถึงการพยายามผลักดันใหเกิดการบริหารราชการในระบบเปด ที่เปดโอกาสให
ภาคประชาชนและเอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาประเทศกับภาคราชการ ทั้งนี้ โดยไดมีพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 อันมีเปาหมายสําคัญในการ
ใหความสําคัญกับประชาชน และจัดเปนกฎหมายที่เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนให
เกิดขึ้นในภาคราชการโดยรวม 
          แตอยางไรก็ตาม ขาราชการพึงตองพยายามทําความเขาใจกับรูปแบบการทํางานภายใตระบบการ
บริหารงานแบบใหม และกฎระเบียบที่ยังไมผอนคลายหลายประการใหมากขึ้น ซึ่งหาก       ความเขาใจ
น้ียังไมชัดเจน อาจสงผลใหประสบปญหาในการพัฒนาดานตาง ๆ ได หากสวนราชการและขาราชการ 
มีความเขาใจและดําเนินงานในลักษณะที่นําภาคีตาง ๆ เขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ยอมจะ
สงผลใหเกิดผลงานเปนที่นาพึงพอใจในหลายดาน และสามารถดําเนินงานดานตาง ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิผล โดยอาศัยความรวมมือจากภาคประชาสังคม 
          หากเปาหมายการบริหารราชการ คือ ประชาชนแลว การกําหนดกลยุทธการบริหาร      ราชการ
แบบมีสวนรวม หรือการบริหารราชการ ที่เปดโอกาสใหประชาชนและเครือขายภาคประชาสังคมทุก
ภาคสวน เขามารวมเปนหุนสวนการพัฒนารวมกับภาคราชการ ยอมจะสามารถพัฒนาระบบราชการ ใน
ประเด็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของระบบราชการ เพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางตรงตามวัตถุประสงค ทั้งนี้ ตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากทุกภาคสวนของสังคม 
ทั้งจากภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน นักวิชาการ นักการเมือง รวมทั้งภาครัฐเองเปน
พลังผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในระบบราชการ 
          ซึ่งสอดคลองกับการเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารกิจการ
บานเมืองมากขึ้น อันเปนยุทธศาสตรหน่ึงของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 – 
พ.ศ. 2550 



          ในเรื่องการพัฒนาระบบราชการใหเปนระบบเปดตามแผนยุทธศาสตร ไดมุงเนนกระบวนการใน
การบริหารจัดการแนวใหม โดยการยอมรับและใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการเสนอแนะความ
คิดเห็น รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ รวมรับประโยชน และตรวจสอบผลการดําเนินงานของภาครัฐ ซึ่ง
การบริหารราชการดังกลาว เปนปจจัยสนับสนุนใหระบบราชการสามารถสนองตอบตรงตามความ
ตองการของประชาชน และนําไปสูประโยชนสุขของประชาชนอยางยั่งยืนอันเปนการบริหารราชการ
แบบมีสวนรวมของราชการยุคใหม ที่มีลักษณะของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good  Governance) 
ที่สุจริต เปดเผย โปรงใส  และนําไปสูราชการระบบเปดในที่สุด 
          จากการดําเนินการตามโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่เล็งเห็นวา ในสถานการณปจจุบัน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนสิ่งที่อยูใกลตัวและสงผลกระทบตอประชาชนเปนอยางมาก 
เปนสิ่งที่มีคุณประโยชน คุณคา และมีความสําคัญอยางยิ่งทั้งทางตรงและทางออม ตอวิถีการดํารงชีวิต
ของประชาชนในสังคม  แตจากปรากฏการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันนั้นทรัพยากรธรรมชาติ ไดถูกทําลาย
ไปเปนจํานวนมาก หรือขาดการดูแลรักษาใหคงอยูอยางยั่งยืน รวมถึง ปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมดาน
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งนับวันมีแตจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเปนลําดับ  
           จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงไดกําหนดเปนประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัดดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีเปาประสงคที่สําคัญ คือ สรางความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อการใชประโยชนอยางเหมาะสม บริหารจัดการและใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใตการมีสวนรวมขององคกรเอกชนและชุมชน
ทองถิ่น ในแตละกระบวนการ และเปนที่มาของโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังกลาว 
ผลสรุปจากการดําเนินการตามโครงการฯ 
          ก. ผลสัมฤทธิ์ 
               การดําเนินการตามโครงการฯดังกลาวนี้  สิ่งหนึ่งที่คณะทํางานขับเคลื่อนการบริหารงานแบบมี
สวนรวมของจังหวัดฯ และคณะทํางานภาคประชาชนฯ ตลอดจนประชาชนผูเขารับการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการตามโครงการฯ เกิดความตระหนัก คือ ในการดําเนินการตามโครงการตาง ๆ น้ัน ปจจัยที่
สงผลตอความสําเร็จของโครงการ และสนองตอบความตองการของประชาชน คือ    การเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น รวมในการดําเนินการในทุกกิจกรรมกระบวนการ
ของการดําเนินการ ทําใหภาคประชาชนเกิดความรูสึกวาตนมีสวนรวมเปนเจาของโครงการ มีสวนรวม
รับผิดชอบตามโครงการฯ อันจะสงผลตอการมีสวนรวม และความรวมมือในการดําเนินการตาม
โครงการใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพตอไป  แมวาในระยะเริ่มตนการเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการตาง ๆ จะมิไดเกิดขึ้นอยางเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือมิไดเปนการเขามามีสวนรวมที่
พรอมเพรียงกันอยางชัดเจนก็ตาม แตหากไดมีการสงเสริมสนับสนุนหรือเสริมสรางกระบวนการมีสวน



รวมของประชาชนกันอยางจริงจังและตอเนื่องแลว  ยอมจะสงผลใหการสงเสริมระบบการบริหาร
ราชการแบบมีสวนรวมของจังหวัด สามารถดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพในที่สุด 
               ข. จุดเดน 
               จุดเดนของการดําเนินการตามโครงการฯ ดังกลาวนี้ คือ บุคคลที่ไดรับการแตงต้ังเปน
คณะทํางานฯ ใหความรวมมือในการดําเนนิการตามโครงการฯ เปนอยางดี  กลาวคือ 
               - โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนโครงการที่มีความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของ
จังหวัดดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีเปาประสงคที่สําคัญ คือ สราง
ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อการใชประโยชนของประชาชนอยาง
เหมาะสม   รวมทั้ง การบริหารจัดการและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใตการ
มีสวนรวมขององคกรเอกชนและชุมชนทองถิ่น  นอกจากนี้ ยังมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรอยูดีมี
สุข แผนงานดูแลความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชน ซึ่งเนนการ
ปองกันไมใหทรัพยากรธรรมชาติ    เสื่อมโทรม รวมทั้งการดูแลสิ่งแวดลอม เชน ความสะอาด และการ
จัดใหมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น    เปนตน  ดังนั้น  โครงการฯ ดังกลาวนี้จะสามารถชวยสรางความตระหนัก
ถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเกิดขึ้นกับชุมชน และเปนการสนับสนุนให
การดําเนินการตามยุทธศาสตรของจังหวัด และยุทธศาสตรอยูดีมีสุข บรรลุผลสําเร็จไดดียิ่งขึ้น 
               - ในสวนของคณะทํ างานขับ เคลื่ อนการบริหารงานแบบมีส วนร วมของจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช ซึ่งไดใหความรวมมือเปนอยางดี ในการเขามามีสวนรวมในการวิเคราะหประเด็นที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของจังหวัด/แผนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด เพื่อกําหนดประเด็นที่
จะนํามาจัดทําขอเสนอโครงการเพื่อสรางการมีสวนรวมของประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
รวมทั้ง รวมจัดทําขอเสนอโครงการเพื่อสรางการมีสวนรวมของประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการจากสํานักวิจัยและพัฒนา สถาบัน
พระปกเกลาฯ 
               - ในสวนของคณะทํางานภาคประชาชน ในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประกอบดวยองคกรภาคเอกชนที่มีความหลากหลาย และไดใหความรวมมือในการเขามามีสวนรวมใน
การปฏิบัติการตามขอเสนอโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังกลาว     ทั้งการรวมประชุม
ปรึกษาหารือแนวทางการดําเนินการตามโครงการ รายละเอียดหลักสูตร          การฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ วิทยากร ตลอดจนรวมกําหนดวันเวลาและสถานที่ ในการฝกอบรมตามโครงการฯ เมื่อวันที่ 
4  มีนาคม  2551  และการเขารวมเปนวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 18 – 19  มีนาคม  



2551  ณ  ศูนยสาธิตการตลาดและรานคาชุมชนบานหัวแรต  หมูที่  8  ตําบลเสาเภา  อําเภอสิชล  จังหวัด
นครศรีธรรมราช อีกดวย 
                      - ภาคประชาชนในพื้นที่ มีความตื่นตัว ใหความสนใจและใหความรวมมือในการ
เตรียมการดําเนินการฝกอบรมฯ รวมถึงเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การฯของโครงการ เปนอยางดี 
                      - สวนราชการหลายหนวยงานใหความรวมมือสนับสนุนการดําเนินการ โดยการ     เขามา
มีสวนรวมในรูปแบบตาง ๆ เชน  
                      (1) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณการจัดนิทรรศการเรื่อง ความสําคัญของปญหา และแนวทางการแกไขปญหาโลกรอน ซึ่งนับวัน
มีแตจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
                      (2) สถานีพัฒนาลุมน้ําปากพนัง สนับสนุนพันธุกลา และฝกพันธุไมโกงกาง  จํานวน  
3,000 ตน/ฝก พรอมไมสเต็ปเพื่อใชในการปลูก และขนสงไปมอบใหถึงจุดดําเนินการตามโครงการฯ 
โดยไมคิดคาใชจาย 
                      (3) ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงนครศรีธรรมราช สนับสนุนพันธุปลา สําหรับ นําไป
ปลอยบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อเปนกิจกรรมเสริมของโครงการฯ ดวย  จํานวน  50,000 ตัว 
          ค. ปญหาอุปสรรค 
                จากการดําเนินการตามโครงการดังกลาวนี้ แมวาจะไดพยายามดําเนินการใหสอดคลองกับ
รูปแบบวิธีการในการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน อยางแทจริงแลวก็ตาม    แตจาก
การดําเนินการตามโครงการพบวา ยังมีจุดบกพรองหรือจุดออนที่สมควรไดรับการแกไข คือ 
                  - ดานการประชาสัมพันธโครงการฯ ใหประชาชนไดรับทราบ แมวาจะไดมีการขอความ
รวมมือในการประชาสัมพันธโครงการไปยังสถานีวิทยุฯในพื้นที่  สวนราชการ  องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือแมกระทั่งทางเว็บไซตของจังหวัดนครศรีธรรมราช  แลวก็ตาม  แตยังคงมีเสียงสะทอน
ออกมาวาประชาชนในพื้นที่บางสวน ยังไมไดรับทราบถึงการดําเนินการของโครงการนี้ 
                  - วันแรกของการฝกอบรม โดยเฉพาะในครึ่งวันแรกของการฝกอบรมตามโครงการ มี
ประชาชนในพื้นที่เขารับการฝกอบรม เปนจํานวนมาก  แตพอชวงบายของการฝกอบรมในวันแรก มีผู
เขารับการฝกอบรมบางสวนติดภารกิจ ตองเขารวมกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติฯ     ณ 
สถานที่อ่ืน และบางสวนติดภารกิจสวนตัว ทําใหเหลือประชาชนที่อยูรวมการฝกอบรมนอยลง 
                  - วันที่สองของการฝกอบรม มีประชาชนเขารวมการฝกอบรม ยังเปนจํานวนที่นอยอยู 
เชนเดียวกับผูเขารับการฝกอบรม ในชวงบายของวันแรก 
                  - ผูเขารับการฝกอบรมสวนที่สามารถอยูรวมการฝกอบรมตามโครงการฯ ต้ังแตเร่ิมตนจนถึง
สิ้นสุดโครงการฯ สวนใหญจะเปนผูสูงอายุ  ทําใหคณะทํางานฯ มีความเห็นวา บุคคลเหลานั้นนาจะมิใช
แกนนําหลักของหมูบาน/ชุมชน ที่จะสามารถผลักดันรูปแบบการดําเนินการในลักษณะที่เปนการ



สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจนได หรือแมกระทั่งการ
นํารูปแบบการดําเนินการดังกลาวไปขยายผลในภายหนา อาจจะไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 
                  - ในกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชน ในภาคบายวันที่สองของการฝกอบรม ซึ่งได
กําหนดใหผูเขารับการฝกอบรม เขารวมกิจกรรมการปลูกปาชายเลนรวมกัน แตปรากฏวาน้ําทะเลไมได
ลดระดับอยางเต็มที่ ทําใหบริเวณสถานที่ที่กําหนดเปนพื้นที่ปลูกปาชายเลน ยังคงมีนํ้าทะเลขังอยูเหนือ
เลน  ซึ่งทําใหผูเขารวมกิจกรรมไมสามารถรวมกิจกรรมการปลูกปาชายเลนไดอยาง        เต็มพื้นที่  คง
ปลูกไดเพียงบริเวณของแนวน้ําลดหรือบริเวณที่ระดับน้ําไมสูงมากนักเทานั้น จึงทําใหการมีสวนรวม
ของประชาชนในกิจกรรมการปลูกปาชายเลนรวมกันจึงมิไดดําเนินการอยางเต็มที่   สมดังที่ได
คาดหมายไวแตตน 
                ง.  แนวทางแกไข 
                จากปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามโครงการฯ ดังกลาว เห็นวามีแนวทาง
ในการแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยการ 
                 1) การกําหนดกลุมเปาหมายหลักในการดําเนินการฝกอบรมตามโครงการตาง ๆ ควรเปน
ประชาชนในวัยแรงงาน และเปนที่ยอมรับของชุมชนหรือพื้นที่ เนื่องจากเมื่อเสร็จสิ้นการฝกอบรมตาม
โครงการฯ จะไดสามารถผลักดัน หรือขับเคลื่อนรูปแบบการดําเนินการ เพื่อเสริมสรางกระบวนการมี
สวนรวมของประชาชนในชุมชน เกี่ยวกับกรณีตาง ๆ ในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป  
                 2) การที่ผูเขารวมการฝกอบรมตามโครงการฯ บางสวน ไมสามารถอยูรวมการฝกอบรมได
ตลอดจนเสร็จสิ้นโครงการนั้น เปนสิ่งที่ประสบอยู เปนประจําไมวาจะเปนจัดการฝกอบรมโดย
หนวยงานใด หรือกลุมผูเขารับการฝกอบรมจะเปนใครก็ตาม ก็ยังคงตองประสบกับปญหาดังกลาวนี้อยู
เชนเดียวกัน สําหรับ การฝกอบรมตามโครงการนี้เปนการเขาไปดําเนินการฝกอบรม ณ พื้นที่ซึ่งเปน
ภูมิลําเนาของผูเขารับการฝกอบรมเอง  ดังนั้น ยอมหนีไมพนที่จะทําใหผูเขารับการฝกอบรมบางสวนไม
อาจตัดขาดจากภารกิจสวนตัวของตนได  ซึ่งทางแกไขก็ทําไดโดยการชี้แจงใหผูที่       เขารับการ
ฝกอบรมไดเห็นความสําคัญของโครงการ ประโยชนที่จะไดรับจากการดําเนินโครงการ        ทั้งระยะสั้น 
และระยะยาว และขอใหอยูรวมการฝกอบรมครบถวนตามหลักสูตรของโครงการ 
                 3) เนื่องจากเหตุปจจัยทางธรรมชาติ เปนปจจัยที่สงผลอยางสําคัญในการที่จะกอใหเกิด
ผลกระทบตอประสิทธิภาพ หรือผลสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการฯ ซึ่งแมวากําหนดระยะเวลา
ในการดําเนินการตามโครงการฯนี้ จะไดมีการตรวจสอบปจจัยทางธรรมชาตินํ้าขึ้นน้ําลงจากประชาชน
ในพื้นที่เปนการลวงหนากอนที่จะกําหนดระยะเวลาการดําเนินการตามโครงการฯ    แลวก็ตาม  แตก็ยัง
ตองประสบกับเหตุปจจัยทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับโครงการฯอยูดี  ดังนั้น จึงควรศึกษา วิเคราะห 
หรือคาดการณประเมินเหตุปจจัยทางธรรมชาติใหชัดเจน วาจะสงผลกระทบตอการดําเนินการตาม
โครงการฯ หรือไม  หากมีโอกาสที่จะเกิดผลกระทบตอการดําเนินการตามโครงการจะกําหนดวิธีการ



ดําเนินการปองกัน หรือแกไขปญหาดังกลาวอยางไร เพื่อใหการดําเนินการตามโครงการสําเร็จลุลวงไป
อยางมีประสิทธิภาพ 
5.2 ขอเสนอแนะ 
               ก .  เกี่ยวกับโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุ รักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
               1) การกําหนดกลุมเปาหมายหลักในการดําเนินการฝกอบรมตามโครงการตาง ๆ ควรเปน
ประชาชนในวัยแรงงาน และเปนที่ยอมรับของชุมชนหรือพื้นที่ เนื่องจากเมื่อเสร็จสิ้นการฝกอบรมตาม
โครงการฯ จะไดสามารถผลักดัน หรือขับเคลื่อนรูปแบบการดําเนินการ เพื่อเสริมสรางกระบวนการมี
สวนรวมของประชาชนในชุมชน เกี่ยวกับกรณีตาง ๆ ในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
               2) การที่ผูเขารวมการฝกอบรมตามโครงการฯ บางสวน ไมสามารถอยูรวมการฝกอบรม  ได
ตลอดจนเสร็จสิ้นโครงการนั้น จําเปนตองชี้แจงผูเขารับการฝกอบรมไดเห็นความสําคัญของโครงการ 
ประโยชนที่จะไดรับจากการฝกอบรมตามโครงการ ทั้งในระยะสันและระยะยาว เพื่อให  ผูเขารับการ
ฝกอบรมเกิดความตระหนัก และอยูรวมการฝกอบรมครบถวนตามหลักสูตรโครงการ 
               3) เนื่องจากเหตุปจจัยทางธรรมชาติ เปนปจจัยที่สงผลอยางสําคัญในการที่จะกอใหเกิด
ผลกระทบตอประสิทธิภาพ หรือผลสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการฯ  ดังนั้น จึงควรศึกษา
วิเคราะห หรือคาดการณประเมินเหตุปจจัยทางธรรมชาติใหชัดเจน วาจะสงผลกระทบตอการดําเนินการ
ตามโครงการหรือไม  หากมีโอกาสที่จะเกิดผลกระทบตอการดําเนินการตามโครงการ  จะกําหนด
วิธีการดําเนินการปองกัน หรือแกไขปญหาดังกลาวอยางไร เพื่อใหการดําเนินการตามโครงการสําเร็จ
ลุลวงไปอยางมีประสิทธิภาพ 
               ข. เกี่ยวกับกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
               การเสริมสรางความเขมแข็งและความพรอมของภาคีทุกภาคสวนและประชาชนในระดับ
จังหวัด เปนงานที่มีความสําคัญ เพราะการบริหารราชการสวนภูมิภาคเปนการบริหารราชการที่เชื่อมโยง
นโยบายจากสวนกลางสูการปฏิบัติในระดับพื้นที่ และที่สําคัญเปนการบริหารราชการแผนดินที่ใกลชิด
ประชาชน นโยบายและโครงการพัฒนาตาง ๆ จําเปนตองมีการปรับใหสอดคลองกับความจําเปนของ
พื้นที่และความตองการของประชาชนในแตละจังหวัดเปนสําคัญ  
               การพัฒนาระบบราชการในระดับจังหวัด จําเปนตองดําเนินการพรอมกัน 2 ทาง คือ สรางความ
พรอมและศักยภาพจากภายในสวนราชการระดับจังหวัดออกไปสูประชาชน และความพรอมและ
ศักยภาพของภาคประชาสังคมเขาไปสูการมีสวนรวมในกระบวนการบริหารราชการของจังหวัด เพื่อ
รวมเปนภาคีการพัฒนาของสวนราชการในระดับจังหวัด  ดังนี้ 
              กระบวนการสรางศักยภาพการมีสวนรวมของสวนราชการออกไปสูประชาชน 
               1) ควรกําหนดหลักการที่ชัดเจน สําหรับการบริหารราชการในระดบัจังหวัดใหเปนระบบที่เปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม โดยกําหนดเปนนโยบายใหระดับการเขามามีสวนรวมของ



ประชาชนหรือการบริหารราชการในระบบเปดเปนตัวชี้วัดหนึ่งในการวัดความสําเร็จในการบริหาร
ราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชนของจังหวัด  และที่สําคัญจะตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง
และจริงจัง ดวย 
               2) ควรมีการพัฒนาและสรางความรู ความเขาใจ สําหรับ ผูบริหารและทีมงานระดับจังหวัด 
อยางจริงจังและตอเนื่อง โดยการ 
                  - กําหนดใหขาราชการทุกระดับตองใหความสนใจในการศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับ
การมีสวนรวมของประชาชนและแนวทางการบริหารราชการแบบมีสวนรวม 
                  - ควรจัดทําเอกสารคูมือเพื่อแนะนําเกี่ยวกับแนวทางการบริหารราชการในระดับจังหวัดใน
ระบบเปด หรือการบริหารราชการที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
              กระบวนการสรางศักยภาพการมีสวนรวมของภาคประชาชนเขาสูสวนราชการ 
               1) สงเสริมและสรางกลไกเครือขายภาคประชาสังคมในระดับจังหวัด เพื่อผลักดันการพัฒนา
ระบบราชการสูการบริหารงานในระบบเปด 
               2) สงเสริมการจัดเวทีประชุมเครือขาย เพื่อสรางความเขาใจและประสานงานระหวางกลไกใน
ระดับภูมิภาค เพื่อใหขอมูลแกประชาชนอยางเปนระบบ รับฟงขอเสนอแนะและความคิดเห็นในการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรและการกําหนดเปาหมายการพัฒนาดานตาง ๆ ในระดับจังหวัด โดยกระตุนให
การดําเนินการมาจากการริเร่ิมของเครือขายภาคประชาสังคมรวมกับหนวยงานราชการในแตละพื้นที่ 
              3) สงเสริมและประสานงานกับกลไกเครือขายอยางตอเนื่องเปนระบบ เพื่อกระตุนใหเกิดการ
พัฒนาเครือขายระดับจังหวัด 
              4) พัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงใหเปนวิทยากรเครือขายภาคประชาสังคม เพื่อเปนแกนนําใน
การสรางเวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทํางานรวมกันระหวางภาคราชการและภาคประชาสังคม 
              5) สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการรวมตัวเปนกลุมหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับ    จังหวัด 
เพื่อติดตาม ศึกษา และใหความรวมมือดานการพัฒนาตามขอตกลงการพัฒนาของแตละจังหวัด และการ
ใหบริการสาธารณะระดับจังหวัดอยางบูรณาการ 
              หากจะกลาวโดยสรุปแลว การมุงเนนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใหเขามาใน
กระบวนการทํางานของระบบราชการถือเปนสิ่งที่มีความสําคัญ และจําเปนเรงดวนที่จะตองผลักดันให
เกิดขึ้น รวมทั้ง การเสริมสรางความตระหนัก และพัฒนาทักษะของขาราชการในเรื่องของการบริหาร
ราชการแบบมีสวนรวม จะนําไปสูประสิทธิผลของการปฏิรูประบบราชการ ที่สอดคลองกับบริบทของ
การบริหารราชการแนวใหม อยางมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความตองการ ของประชาชน
ไดอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ตอไป                          
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ก. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ 
หนังสือขอความรวมมือประชาสัมพันธโครงการ 

จดหมายขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดหมายขาวฉบับท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดหมายขาว ฉบับท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ข. ภาพถายการประชุมคณะทํางานชุดตาง ๆ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมใหคําปรกึษาหารอืแกคณะทํางานขบัเคลื่อนการบรหิารงานแบบมีสวนรวมฯ 
วันท่ี  24  มกราคม  2551 



 
คณะทํางานขับเคลื่อนฯ รวมประชุมและสอบถามขอซักถาม 

 
นายพฤฒ  ยวนแหล  อาจารยที่ปรกึษา  ตอบขอซักถามของคณะทํางานฯ 

 
 



การประชุมใหคําปรกึษาหารอืแกคณะทํางานขบัเคลื่อนการบรหิารงานแบบมีสวนรวมฯ 
วันท่ี  24  มกราคม  2551 

 
นายพฤฒ  ยวนแหล  อาจารยที่ปรกึษา  ใหคําแนะนําแกคณะทํางานฯ ในการดําเนนิโครงการฯ 

 
 



 
 

การประชุมใหคําปรกึษาหารอืแกคณะทํางานขบัเคลื่อนการบรหิารงานแบบมีสวนรวมฯ 
วันท่ี  24  มกราคม  2551 

 
นายพฤฒ  ยวนแหล  อาจารยที่ปรกึษา  ตอบขอซักถามของคณะทํางานฯ 



 
คณะทํางานขับเคลื่อนฯ รับฟงขอแนะนําและสอบถามขอซักถามเพิ่มเติม 

 
 

การประชุมใหคําปรกึษาหารอืแกคณะทํางานขบัเคลื่อนการบรหิารงานแบบมีสวนรวมฯ 
วันท่ี  24  มกราคม  2551 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

นายพฤฒ  ยวนแหล  อาจารยที่ปรกึษา  ตอบขอซักถามของคณะทํางานฯ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการบริหารงานแบบมีสวนรวมของจังหวัด 
และคณะทํางานภาคประชาชน 

รวมประชุมปรึกษาหารือ  เมื่อวันท่ี   4   มีนาคม  2551 



 
คณะทํางานฯ รวมประชุมหารือ 

 
นายวชิรพงศ  สกุลรัตน  ตัวแทนภาคเอกชนรวมเสนอขอคิดเห็นในการดําเนินการ 
การประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการบริหารงานแบบมีสวนรวมของจังหวัด 

และคณะทํางานภาคประชาชน 



รวมประชุมปรึกษาหารือ  เมื่อวันท่ี   4   มีนาคม  2551 

 
 

 
นายวิน  จินดานิล  ตัวแทนภาคเอกชนเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมคณะทํางาน 



การประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการบริหารงานแบบมีสวนรวมของจังหวัดและคณะทํางานภาค 
ประชาชน 

รวมประชุมปรึกษาหารือ  เมื่อวันท่ี   4   มีนาคม  2551 
 

 
คณะทํางานฯ  รวมประชุมปรึกษาหารือ 



 
 

การประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการบริหารงานแบบมีสวนรวมของจังหวัด 
และคณะทํางานภาคประชาชน 

รวมประชุมปรึกษาหารือ  เมื่อวันท่ี   4   มีนาคม  2551 

 



คณะทํางานรวมประชุมหารือแนวทางการดําเนินการ 

 
การประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการบริหารงานแบบมีสวนรวมของจังหวัด 

และคณะทํางานภาคประชาชน 
รวมประชุมปรึกษาหารือ  เมื่อวันท่ี   4   มีนาคม  2551 



 
คณะทํางานฯ  รวมพิจารณาการดําเนินโครงการฯ 

 
นายกิตติพันธ  เพชรชู  จาจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขารวมประชุมคณะทํางานฯ 

การประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการบริหารงานแบบมีสวนรวมของจังหวัด 



และคณะทํางานภาคประชาชน 
รวมประชุมปรึกษาหารือ  เมื่อวันท่ี   4   มีนาคม  2551 

 
นายอิศรา  ทองธวัช  นายอําเภอสิชล  เขารวมประชุม

คณะทํางาน

 



นายพฤฒ  ยวนแหล  อาจารยที่ปรกึษาโครงการรวมประชุมใหคําแนะนําแกคณะทํางาน 

การประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการบริหารงานแบบมีสวนรวมของจังหวัด 
และคณะทํางานภาคประชาชน 

รวมประชุมปรึกษาหารือ  เมื่อวันท่ี   4   มีนาคม  2551 

 
คณะทํางานฯ รวมประชุมหารือแนวทางการดําเนินการ 



 
นายพฤฒ  ยวนแหล  อาจารยที่ปรกึษา รวมประชุมใหคําแนะนําแกคณะทํางานฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพถายการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริมการมีสวน
รวม 

ของประชาชนในการอนรุักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 



วันที่  18-19  มีนาคม  2551 
ณ  ศูนยสาธติการตลาดและรานคาชุมชนบานหัวแรต 

หมูที่  8  ตําบลเสาเภา  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การประชุมเชิงปฏิบตัิการโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนฯ 
วันท่ี   18-19  มีนาคม  2551 

ณ  ศูนยสาธิตการตลาดและรานคาชุมชนบานหัวแรต  หมูท่ี 8  ตําบลเสาเภา  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 



ลงทะเบียนเขาฝกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมเชิงปฏิบตัิการโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนฯ 
วันท่ี   18-19  มีนาคม  2551 

ณ  ศูนยสาธิตการตลาดและรานคาชุมชนบานหัวแรต  หมูท่ี 8  ตําบลเสาเภา  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 



 
ลงทะเบียนผูเขารับการฝกอบรม 

 
ผูเขารับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การประชุมเชิงปฏิบตัิการโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนฯ 



วันท่ี   18-19  มีนาคม  2551 
ณ  ศูนยสาธิตการตลาดและรานคาชุมชนบานหัวแรต  หมูท่ี 8  ตําบลเสาเภา  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
นายอําเภอสิชล (นายอิศรา  ทองธวัช) เปนประธานเปดการฝกอบรม 

 



ผูเขารับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การประชุมเชิงปฏิบตัิการโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนฯ 
วันท่ี   18-19  มีนาคม  2551 

ณ  ศูนยสาธิตการตลาดและรานคาชุมชนบานหัวแรต  หมูท่ี 8  ตําบลเสาเภา  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
จาจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายกิตติพันธ  เพชรชู)  กลาวรายงาน 



 
นายอําเภอสิชล (นายอิศรา  ทองธวัช) เปนประธานเปดการฝกอบรม 

การประชุมเชิงปฏิบตัิการโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนฯ 
วันท่ี   18-19  มีนาคม  2551 

ณ  ศูนยสาธิตการตลาดและรานคาชุมชนบานหัวแรต  หมูท่ี 8  ตําบลเสาเภา  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 



 
วิทยากรบรรยาย (นายธีรพล  ฉายวิริยะนนท) 

 
วิทยากรบรรยาย  (นายวชิรพงศ  สกุลรัตน) 

การประชุมเชิงปฏิบตัิการโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนฯ 



วันท่ี   18-19  มีนาคม  2551 
ณ  ศูนยสาธิตการตลาดและรานคาชุมชนบานหัวแรต  หมูท่ี 8  ตําบลเสาเภา  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ตัวแทนผูเขารับการฝกอบรมรวมซักถาม 

 



การแบงกลุมระดมความคิดเห็น 
การประชุมเชิงปฏิบตัิการโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนฯ 

วันท่ี   18-19  มีนาคม  2551 
ณ  ศูนยสาธิตการตลาดและรานคาชุมชนบานหัวแรต  หมูท่ี 8  ตําบลเสาเภา  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ตัวแทนกลุมการวิเคราะห จุดออน จุดแข็ง  ของพื้นท่ี รวมอภิปราย 



 
 

การประชุมเชิงปฏิบตัิการโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนฯ 
วันท่ี   18-19  มีนาคม  2551 

ณ  ศูนยสาธิตการตลาดและรานคาชุมชนบานหัวแรต  หมูท่ี 8  ตําบลเสาเภา  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 



แบงกลุมวิเคราะห จุดออน จุดแข็ง   ของพื้นท่ี 

 
กิจกรรมการปลูกปาชายเลน 

วันท่ี  19  มีนาคม  2551   ณ  พื้นท่ีหมูท่ี 8  ตําบลเสาเภา  อําเภอสิชล   
จังหวัดนครศรีธรรมราช  



 
กิจกรรมรวมกันปลูกปาชายเลน 

 
กิจกรรมรวมกันปลูกปาชายเลน 

 
 

กิจกรรมการปลูกปาชายเลน 



วันท่ี  19  มีนาคม  2551   ณ  พื้นท่ีหมูท่ี 8  ตําบลเสาเภา  อําเภอสิชล   
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
กิจกรรมปลูกปาชายเลน 

 
กิจกรรมปลูกปาชายเลน 

 



 
กิจกรรมการปลูกปาชายเลน 

วันท่ี  19  มีนาคม  2551   ณ  พื้นท่ีหมูท่ี 8  ตําบลเสาเภา  อําเภอสิชล   
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
กิจกรรมปลูกปาชายเลน 



 
กิจกรรมปลูกปาชายเลน 

 
กิจกรรมการปลูกปาชายเลนและการปลอยพนัธุปลา 

วันท่ี  19  มีนาคม  2551   ณ  พื้นท่ีหมูท่ี 8  ตําบลเสาเภา  อําเภอสิชล   
จังหวัดนครศรีธรรมราช 



 
กิจกรรมเสริมปลอยพันธุปลา 

 

 
 

กิจกรรมการปลูกปาชายเลนและการปลอยพันธุปลา 



วันท่ี  19  มีนาคม  2551   ณ  พื้นท่ีหมูท่ี 8  ตําบลเสาเภา  อําเภอสิชล   
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
กิจกรรมเสริมปลอยพันธุปลา 



 
 

บรรณานุกรม 
 

สํานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันพระปกเกลา.2550.การบริหารราชการจังหวัดแบบมีสวนรวม 
 สําหรับบุคลากรภาครัฐระดับจังหวัด. สํานักงาน ก.พ.ร.และสถาบันพระปกเกลา, 
มิถุนายน 
สํานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันพระปกเกลา.2550. คูมือสําหรับจังหวัดโครงการสงเสริมการ
สราง 
 ระบบการบริหารราชการแบบมีสวนรวมระดับจังหวัด. สํานักงาน ก.พ.ร. และ
สถาบัน 
 พระปกเกลา 
สํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช.2550. นครศรีธรรมราช 2550. กลุมงานขอมูลสารสนเทศ
และ 
 การสื่อสาร สํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช.นครศรีธรรมราช: 
 โรงพิมพประยูรการพิมพ. 



อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2551. บรรยายสรุปการดําเนินงานโครงการภายใต 
            ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช. อําเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช. 
องคการบริหารสวนตําบลเสาเภา.2551. บรรยายสรปุองคการบริหารสวนตําบลเสาเภา. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



รายช่ือคณะทํางาน 
 

1. นายกิตติพันธ  เพชรชู         ที่ทําการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. นายสมโชค      เสนา            ทีท่ําการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช 
3. นายสุวัฒน       ยอดหวาน   สํานกังานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
4. นางสมร           พลไชย        สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                                                 จังหวัดนครศรธีรรมราช 
5. นายสราวุธ       พลสทิธิ์       สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
6. นายสําราญ      พิศนพุงศ     สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
7. นายทรงชัย      เสงโสต         สํานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
8. นางทศันยี       วนศริิพงษ    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
9. นายสมเจน      รักขประเสริฐ  สํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 4  
                                                     สาขานครศรีธรรมราช 
 

 
 


