ก
คํานํา
เอกสารรายงานผลการดํ า เนิ น การจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ พั ฒ นาผู นํ า การ
เปลี่ยนแปลงดานปาไม ฉบับนี้ จั ดทําขึ้นเพื่อรวบรวมผลการประเมินความคิดเห็น ของผูเขารับการ
ฝกอบรมตอหัวขอวิชา วิทยากร ความคิดเห็นตอผูจัดการประชุม รวมทั้งผลการประเมินโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ ในเรื่องของระดับประโยชนและคุณคาตองานของแตละขั้นตอนในเนื้อหา ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการการดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมถึงขอเสนอแนะใน
การแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนและเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงการดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดังกลาวในโอกาสตอไป

กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมปาไม
ตุลาคม 2553

สารบัญ
หนา
คํานํา

ก

บทคัดยอ

ข

รายงานการประเมินผลโครงการ
ขอเสนอแนะ

1-6
7

ภาคผนวก
- ประมวลภาพกิจกรรม
- โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผูน ําการเปลี่ยนแปลงดานปาไม
- หนังสือกลุมพัฒนาระบบบริหาร ดวนที่สดุ ที่ ทส 1608/399 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2553
เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผูนาํ การเปลี่ยนแปลง ดานปาไม
- สําเนาคําสั่งกรมปาไม ที่ 2715/2553 ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง ใหขาราชการ
และเจาหนาทีเ่ ขาประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผูนาํ การเปลี่ยนแปลงดานปาไม
- สําเนาหนังสือกรมปาไม ดวนที่สุด ที่ 1608/18002, 18003, 18004, 18005, 18006,
18007 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2553 เรื่อง ขอเชิญเปนวิทยากร
- หนังสือขอบคุณวิทยากร

ข
บทคัดยอ
การประชุ มเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒ นาผู นํา การเปลี่ ยนแปลงด า นปา ไม จัด ทํา ขึ้น ใน
ระหวางวันที่ 6-8 กันยายน 2553 ณ กรมปาไมและเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง อําเภอลานสัก
จังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค พัฒนาความพรอมและศักยภาพของผูนํารุนใหมของกรมปาไมใน
การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงดานปาไม ตามสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป และเพิ่มพูนสมรรถนะในการ
ปรับปรุงพัฒนาตนเองพัฒนางานอยางตอเนื่อง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ
ระหวางผูเขารับการฝกอบรมจากหนวยงานตางๆ
ผูเขารวมประชุม เปนขาราชการระดับปฏิบัติการ ชํานาญการหรือชํานาญงานจากทุก
หนวยงานทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวน 35 คน
เนื้อหาของการประชุมประกอบดวย การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมเชิงรุก
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการปาไมแนวใหม และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจากหนวยงานภาคปฏิบัติ
และทํากิจกรรมกลุมสัมพันธ เรียนรูธรรมชาติ กิจกรรมสืบทอดเจตนา สืบ นาคะเสถียร
วิทยากรหลักในการบรรยาย ไดรับการสนับสนุนวิทยากรจากหนวยงานภาครัฐ และ
เอกชน ซึ่งหนวยงานภาครัฐประกอบดวย นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมปาไม , นายชัชวาลย
พิศดําขํา ผูอํานวยการสํานักอนุรักษสัตวปา กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธพืช และวิทยากรจาก
หนวยงานภายนอก ดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย ผูอํานวยการสมาคมอนุรักษสัตวปา (WCS) ประเทศไทย
พรอมทั้งคณะวิทยากรของ นายไพโรจน ลิ้มเจริญ ผูประสานงานกลุมกิจกรรมธรรมชาติ ซึ่งทานวิทยากร
เหลานี้เปนผูมีประสบการณในการใหคําปรึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมเชิงรุก การ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการปาไมแนวใหม และกิจกรรมกลุมสัมพันธ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมครั้งนี้
แลวผูเขารวมอบรมมีความรูความเขาใจ อยูในระดับดี ซึ่งคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 สวนความคิดเห็นตอ
วิทยากรในภาพรวม อยูในระดับดี ซึ่งคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 สวนความเห็นที่มีตอการดําเนินการจัด
ประชุม อยูในระดับดี ซึ่งคาเฉลี่ยเทากับ 4.10
จากการประเมินโดยภาพรวมเห็นวาการจัดโครงการประสบความสําเร็จในภาพรวม
ระดั บ ดี ซึ่ ง มี ค า เฉลี่ ย สู ง ผู เ ข า ร ว มโครงการส ว นใหญ มี ค วามพึ ง พอใจและได รั บ ความสะดวกจาก
คณะกรรมการจั ด โครงการเป น อย า งดี ทุ ก คนได รั บ ความรู โ ดยวิ ท ยากรที่ มี ค วามสามารถและ
ประสบการณในการถายทอดความรูขอคิดเห็นทั้งดานที่ดีของโครงการและขอบกพรองที่ควรไดรับการ
ปรับปรุงไดแสดงไวในตอนทายซึ่งจะเปนแนวทางปรับปรุงในการจัดโครงการครั้งตอไป
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รายงานผล
โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงดานปาไม
1. เหตุผลและความเปนมา
ปจจุบันเปนยุคที่กลาวกันวาเปนยุคแหงการเปลี่ยนแปลง ทุกๆ องคการตอง เผชิญกับ
สภาวะการเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับสังคม ระดับองคการ ระดับ
กลุม และระดับบุคคล ทั้งในดานสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม คานิยม ขอมูล
ขาวสาร เทคโนโลยีและอื่นๆ และผลจากการเปลี่ยนแปลงเหลานี้สงผลทั้งทางบวกและทางลบ ภาวะ
กระแสสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
วิทยาการทุกอยางมีพัฒนากาวหนา
ตลอดเวลา ทุกสิ่งจึงตองปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปพรอมกันเพื่อใหสามารถดํารงอยูไดในสังคมโลก
การจัดการงานดานปาไมของประเทศไทยก็เชนเดียวกัน
โครงการพั ฒ นาผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงด า นป า ไม เป น แนวคิ ด ของอธิ บ ดี ก รมป า ไม
(นายสมชัย เพียรสถาพร) ที่ตองการเห็นการพัฒนาระบบบริหารราชการของกรมปาไมไปสูองคกรที่มี
ขีดสมรรถนะสูง ทันตอการเปลี่ยนแปลง โดยการสรางแนวรวมผูนําการพัฒนาระบบราชการ สําหรับ
ขาราชการผูที่มีศักยภาพสูงในการเปนผูนํา และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อเปนแรงเสริมใหการพัฒนา
ระบบราชการของกรมปาไมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กรมปาไมจึงไดมอบหมายใหกลุมพัฒนาระบบ
บริหาร ในฐานะที่เปนหนวยงานรับผิดชอบดานการพัฒนาระบบราชการ จัดทําโครงการเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรของกรมปาไมใหมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมปาไมไปสู
องคกรที่ไดมาตรฐานสากล
2. วัตถุประสงค
2.1 พัฒนาความพรอมและศักยภาพของผูนํารุนใหมของกรมปาไมในการเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงดานปาไม ตามสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป
2.2 เพิ่มพูนสมรรถนะในการปรับปรุงพัฒนาตนเองพัฒนางานอยางตอเนื่อง
2.3 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณระหวางผูเขารับการฝกอบรมจาก
หนวยงานตางๆ
3. วิธีการดําเนินงาน
การบรรยาย
ดูงานนอกสถานที่
กิจกรรมกลุมสัมพันธ
เรียนรูรวมกันโดยกระบวนการกลุม
เรียนรูจากประสบการณในการปฏิบตั ิงานจริง
4. กลุมเปาหมาย
ขาราชการระดับปฏิบตั ิการ ชํานาญการหรือชํานาญงานจากทุกหนวยงาน
5. ผูเขารวมประชุม
จํานวน 35 คน
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6. ระยะเวลา
จํานวน 3 วัน ระหวางวันที่ 6-8 กันยายน 2553
7. สถานที่

กรมปาไมและเขตรักษาพันธุสัตวปา หวยขาแขง อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

8. วิทยากร

จากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน

9. งบประมาณ
ใชงบประมาณดําเนินการจากแผนอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ปาไมไดรับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักบริหารจัดการงานปาไม กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพการบริหารราชการ งบดําเนินงานหมวดคาใชสอยคาตอบแทนและคาวัสดุ ประมาณคาใชจาย
170,750 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน)
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
กรมปาไมมีบคุ ลากรที่มีขีดสมรรถนะการเปนผูนาํ การเปลี่ยนแปลงดานปาไมเพิ่มขึน้
11. ผูรับผิดชอบโครงการ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท 02 561 4292-3 ตอ 5240
13. หนวยงานรับผิดชอบ
ฝายพัฒนาโครงสรางและระบบงาน กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมปาไม
14. เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห
การวิเคราะหขอมูลกระทําโดยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป MS –
Office Excel โดยอาศัยการแจกแจงความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)
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การประเมินผลการจัดประชุมเชิงปฏิบตั การ
ิ การ
เพื่อพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงดานปาไม
ณ เขตรักษาพันธุสัตวปา หวยขาแขง อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ระหวางวันที่ 6-8 กันยายน 2553

การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานโครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาผู นํ า การ
เปลี่ยนแปลงดานปาไมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาความพรอมและศักยภาพของผูนํารุนใหมของ
กรมปาไมในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงดานปาไม เพิ่มพูนสมรรถนะในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง
พัฒนางานอยางตอเนื่อง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณระหวางผูเขารับการฝกอบรมจาก
หนวยงานตางๆ มีผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้งสิ้น 35 คน คิดเปนรอยละ 100 ผูจัดทําได
ประมวลผลการวิเคราะหแบบประเมิน ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการระดับความเขาใจในเนื้อหา
สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอวิทยากรในภาพรวม
สวนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีตอการดําเนินการจัดประชุม
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะอื่นๆ
โดยมีเกณฑในการประเมินผลและวัดผลดังตอไปนี้
เกณฑการประเมินระดับความเขาใจของผูเขารวมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ดีมาก
ระดับคะแนน
4.51 - 5.00
ดี
ระดับคะแนน
3.51 - 4.50
ปานกลาง
ระดับคะแนน
2.51 - 3.50
พอใช
ระดับคะแนน
1.51 - 2.50
ควรปรับปรุง
ระดับคะแนน
1.00 - 1.50
ผลการประเมิน
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการระดับความเขาใจในเนื้อหา
ประเด็น
1. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมเชิงรุก
2. กิจกรรมสัมพันธ การสรางทีมงาน
3. กิจกรรม “สืบทอดเจตนา สืบ นาคะเสถียร”
4. กิจกรรมเรียนรูธรรมชาติ ผานกิจกรรมดูนก
5. การอภิปราย “มุมมองใหม การทํางานเชิงรุก”
6. การดูงานดานการเฝาระวังรักษาปาแบบมีสวนรวม
7. กิจกรรมเกมเรียนรูธรรมชาติ
8. สัมมนากลุมผูนําการเปลี่ยนแปลง

5
17
9
16
5
20
10
11
12

ระดับความคิดเห็น (ความถี่)
ผลรวม
4
3
2
1
16
2
0
0
35
20
5
1
0
35
14
5
0
0
35
16
11
3
0
35
15
0
0
0
35
21
4
0
0
35
18
6
0
0
35
17
5
0
1
35
ผลเฉลี่ยระดับคะแนน

X
4.43
4.06
4.31
3.66
4.57
4.17
4.14
4.11
4.18
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ผลของความเขาใจของผูเขารวมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามตารางที่ 1 มีผลดังนี้
การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมเชิงรุก อยูในระดับคะแนน 4.43 ซึ่งอยูในระดับ ดี กิจกรรม
กลุมสัมพันธ การสรางทีมงาน อยูในระดับคะแนน 4.06 ซึ่งอยูในระดับ ดี กิจกรรม “สืบทอดเจตนา สืบ
นาคะเสถียร” อยูในระดับคะแนน 4.31 ซึ่งอยูในระดับ ดี กิจกรรมเรียนรูธรรมชาติ ผานกิจกรรมดูนก
อยูในระดับคะแนน 3.66 ซึ่งอยูในระดับ ดี การอภิปราย “มุมมองใหม การทํางานเชิงรุก” อยูในระดับ
คะแนน 4.57 อยูในระดับ ดีมาก การดูงานดานการเฝาระวังรักษาปาแบบมีสวนรวม อยูในระดับ
คะแนน 4.17 อยูในระดับ ดี กิจกรรมเกมเรียนรูธรรมชาติ อยูในระดับคะแนน 4.14 ซึ่งอยูในระดับ ดี
สัมมนากลุมผูนําการเปลี่ยนแปลง อยูในระดับคะแนน 4.11 ซึ่งอยูในระดับ ดี ผลเฉลี่ยระดับคะแนน
4.18 อยูในระดับ ดี
คิดเปนรอยละของความถี่ทั้งหมดจากความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระดับความเขาใจในเนื้อหา ดังแผนภูมิแทง

ตารางที่ 2 ความคิดเห็นตอวิทยากรในภาพรวม

ประเด็น
1. ความรอบรูในเนื้อหาที่บรรยาย
2. ความสามารถในการถายทอดความรู
3. การตอบคําถามและการสรุปความคิดเห็น
4. ความเหมาะสมของวิทยากรโดยภาพรวม

5
20
20
12
19

ระดับความคิดเห็น (ความถี่)
ผลรวม
4
3
2
1
14
1
0
0
35
15
0
0
0
35
20
3
0
0
35
16
0
0
0
35
ผลเฉลี่ยระดับคะแนน

X
4.54
4.57
4.26
4.54
4.48
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ผลของความคิดเห็นตอวิทยากร ตามตารางที่ 2 มีผลดังนี้ ความรอบรูในเนื้อหาที่
บรรยาย อยูในระดับคะแนน 4.54 อยูในระดับ ดีมาก ความสามารถในการถายทอดความรู อยูใน
ระดับคะแนน 4.57 อยูในระดับ ดีมาก การตอบคําถามและการสรุปความคิดเห็น อยูในระดับคะแนน
4.26 อยูในระดับ ดี ความเหมาะสมของวิทยากรโดยภาพรวม อยูในระดับคะแนน 4.57 อยูในระดับ
ดีมาก ผลเฉลี่ยความคิดเห็นตอวิทยากรในภาพรวม ระดับคะแนน 4.48 อยูในระดับ ดี
คิดเป นรอยละของความถี่ ทั้งหมดจากความคิ ดเห็นต อวิทยากรในภาพรวม ดั งแผน
ภูมิแทง

ตารางที่ 3 ความเห็นที่มีตอ การดําเนินการจัดประชุม

ประเด็น
1. สถานที่จัดการประชุม
2. การลงทะเบียนและรับเอกสาร
3. วิธีการจัดการประชุม
4. ระยะเวลาการจัดการประชุม
5. อาหารและเครื่องดื่ม
6. การบรรยาย/การฝกปฏิบัติ
7. การแบงกลุมระดมความคิดเห็น
8. เจาหนาที่ผูจัดการประชุม

5
22
11
9
7
10
14
7
16

ระดับความคิดเห็น (ความถี่)
ผลรวม
4
3
2
1
11
2
0
0
35
17
7
0
0
35
21
5
0
0
35
18
8
2
0
35
18
7
0
0
35
15
5
1
0
35
17
10
0
1
35
16
3
0
0
35
ผลเฉลี่ยระดับคะแนน

X
4.57
4.11
4.11
3.86
4.09
4.20
3.83
4.37
4.14

6

ผลของความเห็นที่มีตอการดําเนินการจัดประชุม ตามตารางที่ 3 มีผลดังนี้ สถานที่
จัดการประชุม อยูในระดับคะแนน 4.57 อยูในระดับ ดีมาก การลงทะเบียนและรับเอกสาร อยูในระดับ
คะแนน 4.11 อยู ใ นระดั บ ดี วิ ธี ก ารจั ด การประชุ ม อยู ใ นระดั บ คะแนน 4.11 อยู ใ นระดั บ ดี
ระยะเวลาการจัดการประชุม อยูในระดับคะแนน 3.86 อยูในระดับ ดี อาหารและเครื่องดื่ม อยูในระดับ
คะแนน 4.09 อยูในระดับ ดี การบรรยาย อยูในระดับคะแนน 4.20 อยูในระดับ ดี การแบงกลุม
ระดมความคิดเห็น อยูในระดับคะแนน 3.83 อยูในระดับ ดี เจาหนาที่ผูจัดการประชุม อยูในระดับ
คะแนน 4.37 อยูในระดับ ดี ผลเฉลี่ยความเห็นที่มีตอการดําเนินการจัดประชุมในภาพรวม ระดับ
คะแนน 4.14 อยูในระดับ ดี
คิดเปนรอยละของความถี่ทั้งหมดความเห็นที่มีตอการดําเนินการจัดประชุมในภาพรวม
ดังแผนภูมิแทง

ขอเสนอแนะอื่นๆ
จุดเดนของการจัดการประชุมครั้งนี้
- ทานรองอธิบดีกรมปาไม (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) มีความตั้งใจมุงมั่นที่จะพัฒนาบุคลากร ให
ความสําคัญในการฝกอบรมและการบรรยายที่เปนกันเอง เนื้อหาตรงประเด็น
- กิจกรรมจุดเทียนที่อนุสาวรีย
- คณะวิทยากร เจาหนาที่เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขงเจาหนาที่ทุกทาน มีความตัง้ ใจ
และความมุงมัน่
- รูปแบบการจัดประชุม ไมยดึ ติดรูปแบบเดิมๆ
- อาหารและสถานที่ฝกอบรมเหมาะสม
- ไดรับความรูและประสบการณ ไดรับมุมมองใหมๆ ในการปฏิบัติงานจากผูปฏิบตั ิงานจริง
ไดสัมผัสธรรมชาติในพื้นที่จริง

7

ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม
- ควรมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในเชิงลึกตอเนื่องจากกลุมผูเขารวมประชุมเปนรุนเดิม
เพื่อเพิ่มทักษะใหมากขึ้น สามารถพัฒนาการเปนผูน ําการเปลี่ยนแปลงไดดี
- เห็นควรผลักดันใหมีการจัดประชุมลักษณะนี้ใหกบั บุคลากรของกรมปาไมอยางทั่วถึง เชน
ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ เพื่อนําไปใชในการปฏิบตั ิงานไดเปนอยางดี
- นาจะมีการจัดรูปแบบนี้อีกและพัฒนาการประชุมลักษณะเชนนี้ ใหตอเนื่องเพื่อชวยสราง
แรงบันดาลใจในการทํางาน
- ไมควรจัดในชวงสิ้นงบประมาณ
- ความตอเนื่อง ตอยอด ยั่งยืน เพื่อรองรับรุนใหมที่เขามา
- จัดหลักสูตรสําหรับผูบ ริหารเพื่อใหไดรบั การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
- จัดตารางเวลาใหชัดเจนกวานี้
ขอคิดเห็นเพิม่ เติม (รุนปาเปลี่ยนสี)
- เห็นเปาหมายที่เหมือนกัน ทําใหหนวยงานและประชาชนรวมมือกันเพื่อไปสูเปาหมาย
- ทําทุกอยางดวยใจ
- ปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่ลาสมัย ไมเอือ้ อํานวยตอการทํางาน
- มุมมองผานประสบการณของทุกฝาย มุมมองแบบมีสวนรวม
- เปลี่ยนทัศนคติของหนวยปองกันที่มองในดานการปองกันปราบปรามดานเดียว ใหมีภารกิจเปน
หนวยสงเสริมหรือฟนฟูปาแบบมีสวนรวม
- เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานภายใตทรัพยากรที่จํากัด
- หนวยปองกันฯ สนับสนุน/สงเสริมภารกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานการจัดการปาไม

• ประมวลภาพกิจกรรม
• โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาผูน าํ การเปลี่ยนแปลงดานปาไม
• หนังสือกลุมพัฒนาระบบบริหาร ดวนที่สดุ ที่ ทส 1608/399 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2553
เรื่อง ขออนุุมตั ิจัดโครงการประชุมุ เชิงปฏิฏบตั ิการเพื่อพัฒนาผูนู าํ การเปลี่ยนแปลง ดานปาไม
• สําเนาคําสั่งกรมปาไม ที่ 2715/2553 ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง ใหขาราชการ
และเจาหนาทีเ่ ขาประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาผูน าํ การเปลี่ยนแปลงดานปาไม
• สําเนาหนังสือกรมปาไม ดวนที่สดุ ที่ 1608/18002, 18003, 18004, 18005, 18006,
18007 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2553 เรื่อง ขอเชิญเปนวิทยากร
• หนังสือขอบคุณวิทยากร

คณะวิทยากร

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ
รองอธิบดีกรมปาไม

นายชัชวาลย พิศดําขํา
ผูอํานวยการสํานักอนุรักษสัตวปา
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช

นายสุนทร ฉายวัฒนะ
หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช

ดร.อนวรรฆ พัฒนวิบูลย
ผูอํานวยการสมาคมอนุรักษสัตวปา (WCS) ประเทศไทย

นายไพโรจน ลิ้มเจริญ
ผูประสานงานกลุมกิจกรรมธรรมชาติ

ภาพสัมนากลุมผูนําการเปลี่ยนแปลงดานปาไม
โดย นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมปาไม

ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงาน ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปา และสถานีควบคุมไฟปา

ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงาน ณ หนวยปองกันรักษาปา ที่ อน.8 และสาธิตการปองกันรักษาปา

ภาพสัมนากลุมผูนําการเปลี่ยนแปลงดานปาไม
โดย นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมปาไม

ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงาน ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปา และสถานีควบคุมไฟปา

กลุม 1
สีชมพู ประธาน คุณจุมพล ชางอินทร

1. สรุปมุมมองใหม
พรอมปรับตัวใหไดกับการเปลี่ยนแปลง
2. นําไปเชื่อมโยงหรือบูรณาการไปใชในการทํางานไดอยางไร
- ใชเครื่องมือทันสมัยในการทํางาน ใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตชวยในการทํางาน เชน
ลดการใชเอกสารที่เปนกระดาษ โดยการรายงานผานอินเตอรเน็ตหรือฐานขอมูลที่มีอยู

กลุม 2
สีเขียว “(กวนซา) ปาลั่น” ประธาน คุณนฤมล นุชเปลี่ยน

1. สรุปมุมมองใหม
คิดและหาทางออกใหไดในปจจัยที่จํากัด
2. นําไปเชื่อมโยงหรือบูรณาการไปใชในการทํางานไดอยางไร
- ทําอยางไรใหรักษาปาใหอดุ มสมบูรณอยูไ ด
- ระดมกําลังคน งบประมาณ
- จัดการเปนพื้นที่ ระดมกําลังคน งบประมาณ
- เชื่อมโยงการปฏิบัติงาน
- ใชวิชาการและองคความรู
- มีความตอเนื่องในการปฏิบัติ

กลุม 3
สีฟา “Change Club”ประธาน คุณชอทิพย อานันทรัตนกุล

1. สรุปมุมมองใหม
มองโลกในแงบวกเสมอ
2. นําไปเชื่อมโยงหรือบูรณาการไปใชในการทํางานไดอยางไร
- ตองมีเปาหมายรวมกัน จึงจะสามารถบูรณาการ และทํางานรวมกันใหประสบ
ผลสําเร็จ ไปยังเปาหมายที่วางไว
- มีทีมงานที่เหมาะสม
- มีแผนการทํางานที่เหมาะสม
- มีเครื่องมือการทํางานที่เหมาะสม
คน+ทีม+แผน
ผล
เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

กลุม 4
สีเหลือง “ดอกบัวตอง” ประธาน คุณเอกรัตน พรหมศิริแสน

1. สรุปมุมมองใหม
งานมีทุกวันตองทําใหเสร็จทุกวัน
2. นําไปเชื่อมโยงหรือบูรณาการไปใชในการทํางานไดอยางไร
- การสรางทีมงานในหนวยงานใหมคี วามเขมแข็ง

รุน “ปาเปลี่ยนสี”

ประธาน
คุณนฤมล นุชเปลี่ยน

รองประธาน (คนที่ 1)
คุณจุมพล ชางอินทร

รองประธาน (คนที่ 2)
คุณเอกรัตน พรหมศิริแสน

เลขานุการ
คุณชอทิพย อานันทรัตนกุล
คณะผูจัด กพร.ปม.

คณะผูจัด กพร.ปม.

นายบํารุง คูหา
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร

ทีมงานกลุมพัฒนาระบบบริหาร

