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โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัตกิาร 
เรื่อง การพัฒนาศกัยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสรมิป่าชุมชน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารราชการยุคใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน 
ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร มีการพัฒนากระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ รวมถึงการ  
ประสัมพันธ์ การติดต่อส่ือสาร และการประสานงานท้ังหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร บุคลากรทุกระดับ
จึงต้องตระหนักและให้ความส าคัญต่อภารกิจขององค์กร เพื่อขับเคล่ือนให้ภารกิจนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ 
ตามเปูาหมาย ซึ่งการด าเนินงานด้านปุาชุมชนเป็นการท างานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐและชุมชน ในการ
จัดการปุาไม้ในรูปแบบการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการดูแลรักษาทรัพยากรปุ าไม้ 
ให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานด้านปุาชุมชน 
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

 ส านักจัดการปุาชุมชน ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านปุาชุมชน  

ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการปุาชุมชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติปุาชุมชน  

พ.ศ. 2562 จึงได้ก าหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมปุาชุมชน” 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจพัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการจัดการปุาชุมชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติปุาชุมชน  พ.ศ. 2562 และ
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้รับแก่ชุมชนได้อย่างถูกต้องครบถ้วน รวมท้ังเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการแลกเปล่ียน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูล 
ในการวางแผนการด าเนินงานด้านปุาชุมชน ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนาทักษะ และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านปุาชุมชนให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา
และสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. 2562 
 2.3 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานด้านปุาชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตลอดจนการ
น าเสนอปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงานท่ีผ่านมาเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขและน าไปใช้ในการ
ด าเนินงาน ต่อไป 

3. กลุ่มเป้ามาย 
 ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน รวม 110 คน  
จากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย 
 1. ส่วนส่งเสริมการปุาไม้ ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้  
 2. ศูนย์ปุาไม้จังหวัด 
 3. ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ในวันท่ี 24 - 26 กันยายน 2563 
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5. สถานที่ด าเนินการ 
 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 การบรรยายจากผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านจัดการปุาชุมชน 
 6.2 การบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6.3 การน าเสนอ การรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม 
 6.4 การแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อฝึกการปฏิบัติและเรียนรู้ 

7. เนื้อหาหลักสูตร 
 7.1 เทคนิค วิธีการ และวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีในการพูด การ
ส่ือสารประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 7.2 เทคนิคการจัดท าส่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 7.3 สร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติปุาชุมชน  
พ.ศ. 2562 

8. วิทยากรในการฝึกอบรม 
 8.1 วิทยากรจากส านักจัดการปุาชุมชน กรมปุาไม้ 
 8.2 วิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านปุาชุมชน  ด้านไอทีสารสนเทศ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์และการส่ือสาร หรือด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณจากแผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปูองกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปกปูองผืนปุาและร่วมพัฒนาปุาไม้ให้ยั่งยืน กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 
792,830.- บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) 

10. การประเมินผล 
 ประเมินผลโดยการประเมินความพึงพอใจของข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานด้านการ
ส่งเสริมการจัดการปุาชุมชนท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆ 

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้ร่วมสัมมนาได้พัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมการจัดการปุาชุมชนให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. 2562  
 2. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบ ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานและได้ร่วมกันพิจารณาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการจัดการ
ปุาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบกรอบแผนการปฏิบัติงานด้านปุาชุมชนประจ าปี 2564 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักจัดการปุาชุมชน  กรมปุาไม้ 
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ก าหนดการสัมมนาเชิงปฏิบตักิาร  
เรื่อง การพัฒนาศกัยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสรมิป่าชุมชน 

ระหว่างวนัที่ 24 - 26 กันยายน 2563 
ณ โรงแรมอิงธาร รีสอรท์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

----------------------------------------------------- 

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 

08.30 น. – 09.30 น.   ลงทะเบียน ณ บริเวณห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมปุาไม้ 

09.30 น. – 12.00 น.   เดินทางออกจากกรมปุาไม้โดยรถบัส ถึงสถานท่ีสัมมนา 
     โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

12.00 น. – 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. – 13.30 น.   พิธีเปิดการสัมมนา 

13.30 น. – 17.00 น. ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. 2562 
     โดย ผู้อ านวยการส านักจัดการปุาชุมชน และคณะ 

17.00 น. – 18.00 น.   เข้าท่ีพัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

18.00 น.    รับประทานอาหารเย็น 

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 

08.30 น. – 09.30 น.   การเป็นเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมปุาชุมชน ต้องท าอย่างไร 
     โดย นายบ ารุง คูหา  

09.30 น. – 12.00 น. การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม 
หัวข้อ “เทคนิคการจัดท าส่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์”  

     โดย วิทยากรผู้มีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

12.00 น. – 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. – 17.00 น. การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม  
หัวข้อ “เทคนิคการพูดและการส่ือสาร เพื่อส่ือความหมาย 
และสร้างการมีส่วนร่วม” 

     โดย วิทยากรผู้มีความรู้ด้านการพูดและการส่ือสาร 

17.00 น. – 18.00 น.   เข้าท่ีพัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

18.00 น.    รับประทานอาหารเย็น 
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วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 

08.30 น. – 10.30 น.   การปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน 
     โดย ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน และคณะ 

10.30 น. – 12.00 น.   การปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมภาคีเครือข่ายปุาชุมชน 
     โดย ผู้อ านวยการส่วนภาคีเครือข่ายปุาชุมชน และคณะ 

12.00 น. – 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. – 15.30 น.   สรุปบทเรียน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ และตอบข้อซักถาม 
     โดย ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านจัดการปุาชุมชน  
     และผู้อ านวยการส่วนทุกส่วนในสังกัดส านักจัดการปุาชุมชน 

15.30 น. – 16.00 น.    พิธีปิดการสัมมนา 
     โดย นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อ านวยการส านักจัดการปุาชุมชน 

16.00 น.    เดินทางกลับกรมปุาไม้ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 
 
หมายเหตุ  
 - การแต่งกายชุดสุภาพ 
 - ก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ เวลา 14.30 – 14.45 น. 
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ค ากล่าวรายงานต่อประธานในพิธ ี

เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมป่าชมุชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. 
ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

-------------------------------------------- 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักจัดการป่าชุมชน 

 กระผม นายเสกสรร  กวยะปาณิก รักษาการแทนผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน 
ในนามของ คณะท างานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมปุาชุมชน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอขอบคุณท่านท่ีกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานใน พิธีเปิดการสัมมนาดังกล่าว 
ในวันนี้ 

 ด้วยส านักจัดการปุาชุมชนได้ ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้าน 
ปุาชุมชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการปุาชุมชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ  
ปุาชุมชน พ.ศ. 2562 จึงได้ก าหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมปุาชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจพัฒนา
ทักษะในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการจัดการปุาชุมชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. 2562 
และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้รับแก่ชุมชนได้อย่างถูกต้องครบถ้วน รวมท้ังเป็นการแลกเปล่ียนความรู้
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการ
ด าเนินงานด้านปุาชุมชนต่อไป 

 ดังนั้น ส านักจัดการปุาชุมชน จึงได้เชิญเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน 110 คน ในระหว่างวันท่ี 24-26 กันยายน 2563 รวม 3 วัน  
ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก การสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วยภาคการบรรยาย
และการแบ่งกลุ่มย่อยประชุมฝึกปฏิบัติและแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ รวมท้ังตอบข้อซักถามปัญหา 
อุปสรรคในการด าเนินงานด้านปุาชุมชน เพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานด้านปุาชุมชนต่อไปในอนาคตให้ดี
ยิ่งขึ้น 

 บัดนี้ได้เวลาสมควร ขอเรียนเชิญท่านผู้อ านวยการส านักจัดการปุาชุมชนได้กล่าวเปิดโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการและให้โอวาทต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

************************************************ 
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ค ากล่าวเปิดการสัมมนาของผู้อ านวยการส านักจัดการป่าชุมชน 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมป่าชมุชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. 
ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

------------------------------------------------- 

เรียน  ผู้เข้าร่วมสัมมนา และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน 

 ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ท่ีได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมปุาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันนี้ ซึ่งนับเป็นนิมิตรหมายอันดี
ท่ีส านักจัดการปุาชุมชนได้จัดการสัมมนาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจพัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการจัดการปุาชุมชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. 2562 และ
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้รับแก่ชุมชนได้อย่างถูกต้อง 

 เป็นการพัฒนาทักษะ  และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน  ด้านปุาชุมชน  ให้แก่ ผู้เข้าร่วม 
การสัมมนาและสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติปุาชุมชน  พ.ศ. 2562 ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านปุาชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.  2563 ตลอดจนการน าเสนอปัญหา  อุปสรรคของการด าเนินงานท่ีผ่านมาเพื่อร่วมกันพิจารณา 
แนวทางการแก้ไขและน าไปใช้ในการด าเนินงานต่อไป 

 ดิฉันขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้องท่ีได้ร่วมกันจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมปุาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในครั้งนี้ จากค ากล่าวรายงาน 
ของผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน ท าให้ได้ทราบถึงกระบวนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ 
ท่ีมีท้ังภาคการบรรยาย และการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อพัฒนาทักษะองค์ความรู้ และประสบการณ์ รวมท้ังปัญหา 

อุปสรรคในการด าเนินงานด้านปุาชุมชน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไปในอนาคต  นับว่าเป็น
กระบวนการท่ีดี และมีความส าคัญในการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็ จ และถือว่าการพัฒนาปุาชุมชน 
ได้ด าเนินการตามแนวทางท่ีถูกต้องแล้ว  ท่ีจะต้องมุ่งการเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ ให้กับเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนการน าประเด็นปัญหา หรือข้อจ ากัดในแนวทางปฏิบัติ มาหารือร่วมกันระหว่างทุกฝุาย 
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้แนวทางการพัฒนางานด้านปุาชุมชนมีความถูกต้อง สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์
ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 

 จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายปุาชุมชน ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2563 

รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการนโยบายปุาชุมชน มอบหมายให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยกรมปุาไม้ เร่งรัดการจัดต้ังปุาชุมชนให้ครบตามเปูาหมาย  จ านวน 

15,000 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 10 ล้านไร่ ภายใน 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) ดังนั้น จึงขอให้ทุกฝุายร่วมมือกัน
ผลักดันและร่วมด าเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมายภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
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 ส าหรับผลจากการสัมมนาในครั้งนี้ หวังว่าเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมปุาชุมชนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

และได้ทราบแนวทางการส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเปล่ียนไปในปัจจุบัน 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทรัพยากรปุาไม้และประชาชนผู้ดูแลปุา ดังนั้น ขอฝากให้ทุกคนท่ีเข้าร่วมสัมมนา
ใช้โอกาสนี้ในการตักตวงความรู้ และประสบการณ์ รวมท้ังน าข้อเสนอแนะท่ีได้จากการสัมมนา เพื่อน ากลับไปใช้
ในการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพและศักยภาพ เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรปุาไม้ ภายใต้การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

 สุดท้ายนี้ ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาในครั้งนี้จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด  และ
ขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ ในการดูแลรักษาทรัพยากรปุาไม้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 

 บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านงานปุาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ บัดนี้ 

************************************************ 
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พิธีเปิด 
โดย นางนันทนา  บุญยานันต์ 

ผู้อ านวยการส านักจัดการปุาชุมชน 
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ภาคการบรรยาย 
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พระราชบัญญตัปิ่าชุมชน พ.ศ. 2562 

และอนุบญัญัตทิี่ออกตามความในพระราชบัญญตัปิ่าชุมชน พ.ศ. 2562 

โดย นายพิชัย  เอกศิริพงษ ์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการป่าชุมชน ส านักจัดการป่าชุมชน 
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การพัฒนาศกัยภาพเจ้าหน้าทีส่่งเสริมป่าชมุชน 

โดย นายบ ารุง  คูหา 
อดีตผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมป่าไม้ 
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สรุปสาระส าคัญการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สง่เสริมป่าชุมชน 
หัวข้อวิชาการเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมป่าชุมชน ต้องท าอย่างไร 

บทน า 
 ด้วยกรมปุาโดยส านักจัดการปุาชุมชน ก าหนดให้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมเปิดชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันท่ี 24 - 26 กันยายน 
2563 ณโรงแรมอิงธาร รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาซึ่งเป็น
ข้าราชการท่ีรับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมการจัดการปุาชุมชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการจัดการปุาชุมชนและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้รับแก่ชุมชนได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนรวมท้ังเป็นการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแลกเปล่ียนปัญหา 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานด้านปุาชุมชน 
 เอกสารฉบับนี้ได้สรุปสาระส าคัญประกอบการบรรยายในหัวข้อวิชาการเป็นเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมปุาชุมชน
ต้องท าอย่าไร เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องข้าราชการท่ีรักประชาชน นักส่งเสริมผู้ยิ่งใหญ่ เทคนิคการประชุม
ชาวบ้าน ปัญหาการส่งเสริมปุาไม้ และการแก้ไขปัญหางานส่งเสริม เปิดใจคนท างาน เพื่อปลูกฝังการเป็น
ข้าราชการท่ีรักประชาชน รักปุา รักประชาชน และรักปุาชุมชนและ เพื่อพัฒนาเทคนิคการท างาน และ
แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ ปัญหา ในงานส่งเสริมปุาไม้ จุดประกายความคิดให้เป็นนักส่งเสริมท่ีมี
คุณภาพและน าไปใช้ในงานส่งเสริมปุาชุมชนได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

เนื้อหาและสาระส าคัญ 
PART I ข้าราชการท่ีรักประชาชน เพื่อปลูกฝังการเป็นข้าราชการท่ีดี รักปุา รักประชาชน และรักปุาชุมชน 
1 เร่ืองข้าราชการที่รักประชาชน 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อเป็นข้าราชการท่ีดีและเป็นพลังของแผ่นดิน  
วิธีการ 
 โดยการเรียนรู้พระบรมราโชวาท ปลูกฝังการเป็นข้าราชการท่ีรักประชาชน รักษ์ปุา รักประชาชน และ
รักปุาชุมชน 
สาระส าคัญ 
 “ข้าราชการ” จึงมีความหมายว่า ผู้ท่ีคอยปฏิบัติงาน ถวาย หรือผู้ท่ีปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์กับ
ราชการหรือผลประโยชน์ให้กับแผ่นดินนั้นเอง 
 ค าว่า “ข้าราชการท่ีดี” จึงหมายความได้ว่า ผู้ท่ีปฏิบัติงานของพระราชาหรือของข้าราชการ  
ซึ่งหมายถึงงานของแผ่นดินให้เรียบร้อยสมบูรณ์ท่ีสุด   
 การเป็นข้าราชการท่ีรักประชาชน มีคุณสมบัติหลายประการ เราต้องมีศรัทธา เช่ือมั่นในการเป็น
ข้าราชการเช่ือมั่นในการปฏิบัติราชการ ยึดมั่นในประโยชน์รวมของแผ่นดิน มีความรับผิดชอบ ท าหน้าท่ีเพื่อ
หน้าท่ีท่ีสมบูรณ์ และส าเร็จทันการ 
PART II นักส่งเสริมปุาชุมชนท่ีดี.ท าอย่างไร 
 เพื่อพัฒนาเทคนิคการท างาน และแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ ปัญหา ในงานส่งเสริมปุาไม้   
จุดประกายความคิดให้เป็นนักส่งเสริมท่ีมีคุณภาพและน าไปใช้ในงานส่งเสริมปุาชุมชนได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
  



~ 34 ~ 

2 นักส่งเสริมผู้ยิ่งใหญ่ 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้เรียนรู้ที่จะเป็นนักส่งเสริมปุาไม้ท่ีดีเขาท ากันอย่างไร 
วิธีการ 
 โดยศึกษากลยุทธการส่งเสริมปุาไม้จากประเด็นค าถามในงานส่งเสริมปาไม้ 
สาระส าคัญ กลยุทธ์การส่งเสริมปุาไม้ 
 1. ส่งเสริมตามสภาพพื้นท่ีได้แก่ในพื้นท่ีปุาธรรมชาติสมบูรณ์ต้องส่งเสริมให้อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ใน
พื้นท่ีปุาธรรมชาติเส่ือมโทรมให้ส่งเสริมฟื้นฟูปุา ในพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ต่างๆให้ส่งเสริมปุาชุมชนและใน
ท่ีดินกรรมสิทธิ์ ส่วนบุคคล เราต้องส่งเสริมวนเกษตร 
 2 ชาวบ้านตัดสินใจเอง ชาวบ้านมีหลายประเภท ได้แก่ พวกตื่นตน สนใจ ไตร่ตรอง ลองท า น าไปใช้ 
 3. เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมปุาไม้ คือ มิตรแท้ สะพานเช่ือมโยง มือท่ีหยิบยื่น ส่ือกลาง และแสงสว่างท่ีมองเห็น 
3 เทคนิคการประชุมชาวบ้าน 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อประชุมให้โดนใจชาวบ้าน 
วิธีการ 
 โดยศึกษาจากตัวอย่างการประชุมในหมู่บ้านของหน่วยส่งเสริมและเผยแพร่ปุาไม้เคล่ือนท่ี 
สาระส าคัญ 
 การประชุมช้ีแจงในหมู่บ้านเปูาหมาย ต้องก าหนดวันประชุม การนัดหมาย สถานท่ีและเวลาประชุม
ชาวบ้านเทคนิคการจัดการประชุมในหมู่บ้านเปูาหมาย ควรมีข้ันตอนดังนี้ เข้าหมู่บ้านก่อนเวลานัดหมายช่วงรอ
เวลาประชุมควรพูดคุยชาวบ้าน หาข้อมูล จัดอุปกรณ์ให้พร้อม เมื่อถึงเวลาน าเข้าสู่การประชุมโดยให้ ผู้น า
ท้องถิ่นกล่าวเปิดประชุม แล้วจึงเริ่มด าเนินการประชุมและการบรรยายความรู้ประกอบการประชุมจากนั้นเปิด
โอกาสให้ ซักถาม/ตอบข้อ  แล้วจึงสรุปและนัดหมาย  สุดท้ายให้ผู้น าท้องถิ่นกล่าวปิดประชุม  ลาให้ประทับใจ 
4 ปัญหาการส่งเสริมป่าไม้ 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อท าความเข้าใจปัญหาท่ีพบจากการส่งเสริมปุาไม้ในหมู่บ้านเปูาหมาย/และแนวทางวิเคราะห์ และ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ีเกิด 
วิธีการ 
 โดยศึกษาจากตัวอย่างปัญหาการส่งเสริมปุาไม้ของหน่วยส่ง เสริมและเผยแพร่ปุาไม้เคล่ือนท่ี และ
ร่วมกันวิเคราะห์ตัวอย่างสถานการณ์ท่ีเคยเกิดข้ึนจริง 
สาระส าคัญ 
 1) ปัญหาการส่งเสริมปุาไม้ ท่ีส าคัญ มี 3 กลุ่ม ได้แก่ 
    - กลุ่มปัญหาท่ีเกิดจากชาวบ้านคือมาจากตัวชาวบ้านเอง และมุมมองชาวบ้านมองปุาไม้อย่างไร 
และปัญหาท่ีมาจากผู้น าชุมชน 
    - กลุ่มปัญหาจากตัวเจ้าหน้าท่ีเอง 
    - กลุ่มปัญหาจากภายนอก ได้แก่ จากนโยบายจากผู้บังคับบัญชา จากหน่วยงานอื่นๆ 
 2) แก้ปัญหาโดยใช้เพลงประกอบการบรรยาย เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ประโยชน์ต้นไม้และ 
แจกกล้าไม้ปลูกในชุมชน 
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5 เปิดใจคนท างาน  
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อจุดประกายงานส่งเสริมให้แก่นักส่งเสริมปุาไม้ 
วิธีการ 
 โดยศึกษาหลักการท างานของผู้บริหารและเครือข่ายปุาชุมชน 
สาระส าคัญ 
 เปิดใจคนท างาน ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค เส้นทางสู่ความส าเร็จและรางวัลท่ีได้รับ 
 - หลักการท างานของผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้แก่ รมว.ทส/ป.ทส/  
อ.ปม/ผอ.สจช 
 - หลักการท างานของเครือข่ายปุาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี 
III สรุป 
 สาระส าคัญท่ีจะเป็นเจ้าหน้าท่ีปุาชุมชนต้องท าอย่างไร เนื้อหาประกอบ มี 2 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 คือ การเป็นข้าราชการท่ีรักประชาชน ต้องศรัทธามีความ รับผิดชอบ รักษาประโยชน์ ส่วนรวม 
ท าหน้าท่ีเพื่อหน้าท่ีได้ส าเร็จทันเวลา 
 ส่วนที ่2 เราได้พูดคุยถึงกลยุทธการส่งเสริม เทคนิคการประชุมชาวบ้าน วิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าจากโจทย์ปัญหาจริง ได้เปิดใจผู้บริหารรู้ว่าเราจะช่วยท่านท างานอย่างไร ช่วยพี่น้องเครือข่ายท างาน
อย่างไร และสุดท้ายเราต้องประเมินตนเองเพื่อการปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้นไป 
  จึงหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ ผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างมาก จากนี้ไปเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม 
ปุาชุมชนจะเป็นข้าราชการท่ีรักประชาชน รักปุา รักประชาชน และรักปุาชุมชน เป็นนักส่งเสริมท่ีมีคุณภาพ 
และเป็นนักส่งเสริมท่ีท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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อดีตผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปุาไม้ 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานและปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ด้วยความเสียสละ อดทน 
และต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ก็เพราะว่า พระองค์มีประชาชนชาวไทยอยู่ในพระราชหฤทัยตลอดเวลา 
 พระองค์ท่านทรงทุ่มเทท้ังพระวรกายและพระสติปัญญา เพื่อประชาชนชาวไทยและจากพระบรม
ราโชวาทท่ีพระราชทานในโอกาสต่างๆกันเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ  จึงกล่าวได้ว่าพระองค์ท่านทรงเป็น
พระมหากษัตริย์ท่ีทรงเป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีเราหมู่ข้าราชการควรจะเรียนรู้เพื่อปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสรับส่ังอยู่เนืองๆ ว่า เป็นหน้าท่ีของข้าราชการท่ีจะต้อง
ช่วยเหลือประชาชน และไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก โดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญ  
 เราในฐานะท่ีเป็นข้าราชการ เราควรจะต้องมีบทบาทหน้าท่ีอย่างไร และจะมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระ
ของพระองค์ท่านมากน้อยเพียงไร และเหนือส่ิงอื่นใดในการท่ีจะปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทนั้นส่ิงท่ี
ข้าราชการพึงมี ก็คือ การรักประชาชน หลายท่านอาจจะถามว่าท าไมเราต้องรักประชาชน ท าไมไม่ให้
ประชาชนรักเรา ซึ่งความหมายก็คือ ถ้าเราจะให้ประชาชนรักเรา เราจะต้องรักประชาชนก่อน ท าเพื่อ
ประชาชนก่อน 

ความหมายข้าราชการ 
 “ข้า” หมายถึง บ่าวไพร่ คนรับใช้  
 “ข้า” หมายถึง  ผู้ช่วยท าการใดๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยเป็นข้าราชการท่ีรู้การควรไม่ควรใน
ส่ิงท่ีกระท า การควร คือ การกระท าในส่ิงต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อ “ราชการ” การไม่ควร คือ งดการกระท าท่ีไม่
เหมาะสมต่อ “ราชการ” 
 “ราชะ” หมายถึง 
 1. ผู้รุ่งเรืองด้วยอิสริยยศ ความเป็นใหญ่ หรือ 
 2. ผู้รุ่งเรืองด้วยราชสมบัติ หรือ 
 3. ผู้ท าให้มหาชนยินดีด้วยธรรมเป็นเครื่องสงเคราะห์ 
 “การ” คือ งาน ของพระราชาคือ งานท่ีจะต้องคอยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขของประชาชนในแผ่นดิน  
ซึ่ง “ข้าราชการ” จะต้องเป็นกลไกท่ีจะคอยช่วยเหลือพระราชาในการท าประโยชน์แก่ประชาชนให้ได้ผลมากท่ีสุด
 ดังนั้น “ข้าราชการ” จึงมีความหมายว่า ผู้ท่ีคอยปฏิบัติงาน ถวาย หรือผู้ท่ีปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์กับ
ราชการหรือผลประโยชน์ให้กับแผ่นดินนั้นเอง 
 ค าว่า “ข้าราชการท่ีดี” จึงหมายความได้ว่า ผู้ท่ีปฏิบัติงานของพระราชาหรือของข้าราชการ  
ซึ่งหมายถึงงานของแผ่นดินให้เรียบร้อยสมบูรณ์ท่ีสุด  
 เมื่อกล่าวเช่นนี้ อาจจะมีค าถามได้ว่าแล้วปฏิบัติย่างไร ท าอย่างไรจึงจะได้ช่ือว่า “ดี” “เรียบร้อย
สมบูรณ์” การท่ีจะท าให้ดีให้สมบูรณ์เรียบร้อยนั้น เราท าให้ใคร เพื่อใคร ข้อความนี้ บอกอยู่แล้วข้าราชการท่ีดี 
คือ ผู้ท างานเพื่อประโยชน์ให้กับประชาชนและแผ่นดิน เมื่อทราบความมุ่งหมายเช่นนี้แล้ว ก็ย่อมจะเห็น
แนวทางปฏิบัติท่ีจะท างานของแผ่นดินนั้นให้ดี เรียบร้อย และสมบูรณ์เป็นคุณประโยชน์ขึ้นมาได้ ก็ด้วยการ 
“เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยศึกษาเรียนรู้จากแนวพระบรมราโชวาท 
พระราชด ารัส  และพระราชกรณียกิจของพระองค์ 

ข้าราชการที่รักประชาชน 
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 ข้าราชการที่รักประชาชน 
 การเป็นข้าราชการท่ีรักประชาชน มีคุณสมบัติหลายประการ  เราต้องมีศรัทธา เช่ือมั่นในการ 
เป็นข้าราชการเช่ือมั่นในการปฏิบัติราชการ ยึดมั่นในประโยชน์รวมของแผ่นดิน มีความรับผิดชอบ ท าหน้าท่ี 
เพื่อหน้าท่ีท่ีสมบูรณ์ และส าเร็จทันการ ดังนี้ 

 ศรัทธาเชื่อม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 ความศรัทธานั้นถือได้ว่า เป็นก าลังท่ีส าคัญอันหนึ่งในการท างาน ข้าราชการจะต้องมีความศรัทธาใน
การเป็นข้าราชการเพราะความศรัทธาจะก่อให้เกิดความพึงพอใจ ความกระตือรือร้นท่ีจะท างาน ไม่ว่างานนั้น
คืออะไรก็ตามท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ 

 การยึดม่ันในประโยชน์ของแผ่นดิน 
 ข้าราชการจะต้องส านึกในบุญคุณแผ่นดิน และตอบแทนคุณของแผ่นดินโดยการประพฤติดี  
มีสัมมาอาชีวะโดยให้คิดอยู่เสมอว่า เมื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมแล้ว เราก็จะได้ประโยชน์ส่วนตัวด้วย ในการ
ปฏิบัติงานใด ๆ นั้น ให้ปฏิบัติงานด้วยจิตใจท่ีปราศจากอคติ และมีเจตนาท่ีจะสร้างความมั่นคง  และ
เจริญรุ่งเรืองของประเทศให้เกิดข้ึนเสมอ 

 รับผิดชอบ 
 การท างานให้บรรลุผลตามท่ีต้ังความหวังไว้นั้น เป็นส่ิงท่ีส าคัญส าหรับชีวิตของคนเรา ซึ่งมีงานท่ีต้องท า
ในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบอาชีพ หน้าท่ีการงาน และท่ีเป็นกิจกรรมต่างๆ 
นอกเหนือจากภาระหน้าท่ีประจ า ท้ังนี้  เพื่อความเจริญของตนเองและของส่วนรวมท่ีเกี่ยวพันกับงานนั้นๆ  
แต่การท างานท่ีได้ผลลัพธ์ตามท่ีมุ่งหวังไว้นั้น บุคคลจะต้องรับผิดชอบจากการเรียนรู้ร่วมกัน ความรับผิดชอบ
ของส่วนรวม จะต้องมาจากความรับผิดชอบต่อตนเอง หากไม่สามารถรับผิดชอบต่อชีวิตตนเองในบทบาท 
หน้าท่ีต่างๆ แล้วจะมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมหรือต่อประเทศชาติได้อย่างไร การเรียกร้องให้ทุกคนมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยไม่พยายามสร้างคุณธรรมความรับผิดชอบท่ีมีต่อตนเองให้มีความแข็งแกร่งเสียก่อน 
จะเป็นการยากท่ีจะท าให้สังคมมีความรุ่งเรืองได้ 

 ท าหน้าที่เพือ่หน้าที ่
 ส าหรับการท าหน้าท่ีเพื่อหน้าท่ีนั้น ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านนั้น ได้แก่ ใน
การปฏิบัติราชการนั้น ทุกคนควรท าหน้าท่ีของตนให้ได้สมบูรณ์ ซึ่งถ้าท าหน้าท่ีได้สมบูรณ์แล้ว จะท าให้
บ้านเมืองของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง คนทุกคนต้องท างานตามหน้าท่ีของตนตามท่ีได้รับมอบหมายให้ดี
ท่ีสุด การท างานไม่ว่าจะงานใดก็ตาม จ าเป็นต้องพิจารณาด้วยวิจารณญาณ ให้ถูกเหตุถูกผล ให้ถูกสัดส่วน ให้
พอเหมาะ พอดี ให้ประสานสอดคล้องต้องกัน 

 นั่นคือ นอกจากรู้หน้าท่ีของตนเอง ยังต้องร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อให้งานลุล่วงไปด้วยดี เพื่อประโยชน์
ส่วนรวม ดังท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
บ้านเมืองและความเป็นอยู่ของประชาชน 

 ส าเร็จทันการ 
 การท างานราชการนั้นควรท่ีจะมุ่งผลงานให้ได้ประโยชน์สูงสุด  การท างานให้ส าเร็จนั้นมีหลักการหลาย
อย่างซึ่งเราได้เรียนรู้จากพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการท างานเพื่อประชาชนเป็นหลักการ คือ มีการพัฒนา
ความรู้ ควรน าหลักวิชาการท่ีได้เรียนรู้มาพิจารณาเทียบเคียงใช้ในกิจกรรมประจ าวันของตนเองอยู่เสมอจนเป็น
นิสัยเพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ และความช านาญ ในการน าหลักทฤษฎีมาปฏิบัติ  จะต้องรู้จักคิด 
พิจารณาวินิจฉัย วิเคราะห์งานท่ีท าว่าจะมีผลในทางใด และมุ่งท าเฉพาะงานท่ีสร้างสรรค์ประโยชน์ พร้อมท้ัง
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ประสานสัมพันธ์กับคนทุกฝุายจะต้องอาศัยความเหมาะสมพอดี ในการปฏิบัติงานท้ังปวง โดยถือว่างานทุกช้ิน 
ทุกส่วนมีความส าคัญและต้องพยายามท างานแต่ละส่วน แต่ละขั้นตอนนั้นให้ส าเร็จสมบูรณ์และทันเวลาด้วย 

สรุป 
 เมื่อข้าราชการทุกคนได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความหมายของการเป็นข้าราชการได้เรียนรู้จากพระบรม
ราโชวาท เกิดความรู้สึกศรัทธาในความเป็นข้าราชการโดยยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมของแผ่นดิน มีความ
รับผิดชอบ และท าหน้าท่ีเพื่อหน้าท่ีให้ส าเร็จทันเวลาแล้ว ก็จะท าให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีความสุข
ท่ัวหน้ากันตลอดไป 

เอกสารอ้างอิง  
ส านักงาน ก.พ. (2542) โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ส านักงาน ก.พ. กรุงเทพมหานคร 198 หน้า 

“ เปิดใจคนท างาน ” 
 - รมว.ทส .(วราวุฒิ ศิลปะอาชา) และผู้บริหารกรมปุาไม้ วันสถาปนากรมปุาไม้  18 กันยายน 2562 
 - ปลัด.ทส./ผอ.สจช ในการสัมมนาพัฒนาศักยภาพเครือข่ายปุาชุมชน วันท่ี 16 กันยายน  2563 
ณ TK Palace Hotel  and Convention  กทม 
 1 แรงบันดารใจ/จุดเริ่มต้น/จุดแข็ง/โอกาส 
 ปลูกปุาในใจคน ควรมีปุาไม้หมู่บ้าน (พระราชด ารัส) 
 ภาครัฐ 
 จะไม่ยอมให้มีการบุกรุกปุาอีกเด็ดขาด (รมว.ทส) รัฐส่งเสริมให้ท ากินในปุา (โดยไม่ท าลายปุา) 
(รมว.ทส) คนอยู่ปุาอย่างยั่งยืน (คลิป รมว.ทส) คนในชุมชนนั้นเอง จะดูแลปุาได้ดีท่ีสุด (คลิป รมว.ทส)  
ปุาชุมชนเป็นหลักในการฟื้นฟูปุาแม้จะเล็ก (ป.ทส.) 
 2 ข้อจ ากัด/ปัญหา/จุดอ่อน/อุปสรรค 
 ท าก็โดนไม่ท าก็โดน (รมว.ทส) งบพัฒนาน้อย (เครือข่ายปุาชุมชน) ความเช่ือมโยงแต่ละระดับ (เครือข่าย
ปุาชุมชน) ถูกแจ้งความกรรโชคทรัพย์ (เงินค่าปรับในอดีตเครือข่ายปุาชุมชน) ไม่มีตัวตน (เครือข่ายปุาชุมชนในอดีต) 
 3 งานท่ีท า 
 พัฒนาปุาสงวนแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ (เหมือนอุทยาน) (ป.ทส.) โครงการปลูกปุาและปูองกันไฟปุา
ในปุาชุมชน (ป.ทส.) แหล่งเพาะช ากล้าไม้ในชุมชน (ป.ทส.) ขับเคล่ือนไทยไปด้วยกัน (ป.ทส.ให้ปชส.ต่อ) จะ
ผลักดันให้มีวันปุาชุมชน (29 พค ) (ผอ.สจช) 
 4 เส้นทางสู่ความส าเร็จ 
 ปณิธาน(เครือข่าย) 
 เราจะผนึกก าลัง เครือข่ายปุาชุมชนขับเคล่ือนไทยไปด้วยกัน(ปณิธานรวมเครือข่ายปุาชุมชน)  จะ
เสียสละก าลังกายก าลังทรัพย์ ยอม แลกมาด้วยเลือดและชีวิต(ปณิธานเครือข่ายปุาชุมชนภาคเหนือ)  จะต้ังใจ
และมีอุดมการณ์ให้คนอยู่ร่วมปุาอย่างยั่งยืน(ปณิธานเครือข่ายปุาชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  จะมุ่งมั่น
ส่งเสริม สนับสนุนสร้างความเข้าแข็ง ให้ปุาชุมชนทุกระดับ ส่งต่อให้ลูกหลานสืบไป(ปณิธานเครือข่ายปุาชุมชน
ภาคใต้) 
 กลยุทธ/แนวทาง 
 ท างานทุกวินาที ( รมว.ทส ) กรมปุาไม้ รักปุา รักประชาชน (อ.ปม) รักปุาชุมชน (ผอ.สจช) เรียนรู้ สร้าง
ความเข้าใจ แลกเปล่ียน ประสบการณ์ (เครือข่ายปุาชุมชน) สร้างการเรียนรู้สู่การพัฒนาปุาไม้ยั่งยืน (เครือข่าย
ปุาชุมชน) 
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 ตัวช่วย 
 รับไม้ต่อ(พ่อสู่ลูก-รมว.ทส ) 
 คนท างาน 
 ภาคประชาชนส าคัญท่ีสุด ภาคเอกชนมาร่วมดูแลปุา(ป.ทส.) 

ไผ่รวมกอ(ผอ.สจช) พูดคุยพี่น้องในพื้นท่ี(ผอ.สจช) 
 เครื่องมือ 
 ส่งเสริมชนิดพืชตามท่ีชาวบ้านต้องการ (ป.ทส.) การส่ือสารข้อมูลฉับไว (ป.ทส.) Line FaceBook ข่าว
หน้าเดียว ผอ.ศปม.เป็น Master ในจังหวัด(ผอ.สจช) มีคลินิกกฎหมายปุาชุมชน(ผอ.สจช) มีชุดสัญลักษณ์
ประจ ากลุ่ม/มีบัตร (ผอ.สจช) 
 5 รางวัลปลายทาง 
 เป็นก าลังใจผู้ร่วมดูแลปุา (ป.ทส.) มีปุา มีน้ า (ป.ทส.) 

  “เปิดใจคนท างาน” 
 เครือข่ายปุาชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี ประชุม ณ ศาลาประชาคมบ้านท่ากระดาน ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ 
จ.กาญจนบุรี วันท่ี 22 กันยายน 2562 
 1 แรงบันดารใจ/จุดเริ่มต้น/จุดแข็ง/โอกาส 
 1.1 แรงบันดารใจ 
       ท างานด้วยใจ รักบ้านเกิด ท่ีเหยียบพื้นดิน(แผ่นดินเกิด)  
 1.2 จุดเริ่มต้น 
       ภูเขามีประโยชน์  
 1.3 จุดแข็ง 
       มีกรรมการจัดการปุาชุมชน มีเครือข่ายปุาชุมชน มีแผนจัดการปุาชุมชน 
 1.4 โอกาส 
       กฎหมายปุาชุมชน 
 2 ข้อจ ากัด/ปัญหา/จุดอ่อน/อุปสรรค 
 2.1 ข้อจ ากัด/ปัญหา 
 เจ้าหน้าท่ีมีน้อย โทรมาร่วมช้า(วันหยุด) ลดก าลังเจ้าหน้าท่ี (ภาคกลาง ) ถูกทอดท้ิง (ผอ สจช ไม่มา
เย่ียม) เจ้าหน้าท่ี/ชาวบ้านเหมือนอยู่คนละแถบ เจ้าหน้าท่ีดีอยู่ไม่นาน เจ้าหน้าท่ี อช อยู่เฉพาะจุดท่องเท่ียว 
 2.2 จุดอ่อน 
 บัตร รสทป.หมดอายุ แย่งภูเขา มีหลายหน้าท่ี เมียบ่น เจ็บปุวย มีเงินทะเลาะกัน ไม่มีเจ้าภาพ (ขาดคน
ดูแล มีแต่คนแลดู) ขาดคนท างาน ปล่อยให้ท าผิด ลักลอบตัดไม้ ท้ิงขยะ ไม่มีเงินเดือน (จิตอาสา) ความเจริญ
เข้ามาภายใน ไม่มีเงินถ่ายเอกสาร (กม ปชช) 
 2.3 อุปสรรค 
 สะพานช ารุด ช้างปุา หน่อไม้ไม่ดี(แล้ง) แล้ง กม.เข็มขัดลัดประชาชน(โทษปรับ/จ า ปชช) 
 3 งานท่ีท า 
 3.1 ท าแล้ว ปลูกปุา 3400 ต้น แจกกล้าไม้ไห้ชาวบ้าน   
 3.2 ก าลังท า เส้นทางศึกษาธรรมชาติ (พุเตย) อนุรักษ์พันธุกรรมพืช แหล่งท่องเท่ียวอุโมงค์ สามมิติ 
 3.3 จะท า จะท าแหล่งท่องเท่ียวฟอซซิล 450 ล้านปี  
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 4 เส้นทางสู้ความส าเร็จ 
 คนท างาน 
 เป็นกรรมการระดับสูง เจ้าหน้าท่ีมาร่วม หาคนช่วย ต้ังทีมดูแลคนท้ิงขยะ ท างานหนักขึ้น มีสวัสดิการ รสทป.  
 มาตรการ 
 ฝังกลบขยะ ปิดปุา/เปิดปุา 
 กลยุทธ/แนวทาง 
 โกหกเพื่อหน้าท่ี ประชาชนเท่านั้นดูแลปุาได้ จับมือกัน เดินพร้อมกัน    
 เครื่องมือ 
 เขียนปูายบอก รายงานผลงานในคอม มีภาพถ่ายผลงาน (ประชุม ตรวจปุา) บัตร รสทป งบประมาณ(พิจารณา) 
 5 รางวัลปลายทาง 
 ปุาเป็นหม้อข้าว(ให้ลูก)อิ่มท้อง หน่อไม้ดี ต้นไม้ท่ีปลูกเริ่มโตแล้ว(ตะเคียนทอง)จะขอหวยได้แล้ว มีคนมาท าวีดิโอ 

 กลยุทธ์การส่งเสริมป่าไม้ 
 1. ส่งเสริมตามสภาพพื้นท่ี 
 ในพื้นท่ีปุาธรรมชาติสมบูรณ์ ส่งเสริมให้อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ พื้นท่ีปุาธรรมชาติเส่ือมโทรม ส่งเสริม
ฟื้นฟูปุา พื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ส่งเสริมปุาชุมชน ท่ีดินกรรมสิทธิ์ ส่วนบุคคล ส่งเสริมวนเกษตร 
 2 ชาวบ้านตัดสินใจเอง 
 ต่ืนตน สนใจ ไตร่ตรอง ลองท า น าไปใช้ 
 3. เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมปุาไม้ คือ มิตรแท้ สะพานเช่ือมโยง มือท่ีหยิบยื่น ส่ือกลาง แสงสว่างท่ีมองเห็น 

 กิจกรรม การเรียนรู้พระบรมราโชวาท เอกสารบรรยาย  เร่ือง  ข้าราชการที่รักประชาชน 
 วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้พระบรมราโชวาท 

 1 สามารถเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้อย่างเหมาะสม 
 2 เกิดความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจ 
 3 น าแนวทางไปประพฤติปฏิบัติเป็นข้าราชการท่ีดีตามรอยพระยุคลบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผลท่ีได้จากการเรียนรู้พระบรมราโชวาท เราได้เรียนรู้ส่ิงท่ีดีงามจากพระองค์ท่านและเราสามารถน าส่ิง
ท่ีเราได้เรียนรู้นี้เป็นแนวทางการท างาน การด าเนินชีวิต การสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้กับสังคมและ
ประเทศชาติตามรอยพระยุคลบาทต่อไป 

 การประชุมชี้แจงในหมู่บ้านเป้าหมาย 
1 ก าหนดวันประชุม  
- ประชุมในวันประชุมหมู่บ้าน  
- ก าหนดวันประชุมพิเศษเฉพาะเรื่องปุาไม้  
2 การนัดหมาย 
- การนัดหมายไว้ล่วงหน้า 
- การนัดหมายในวันประชุม  
3 สถานท่ีประชุม  
- สถานท่ีในชุมชน  
- เครื่องอ านวยความสะดวก  
- ความสะดวกปลอดภัย 
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4 เวลาประชุมชาวบ้าน 
 ช่วงเช้า  ก่อนท่ีชาวบ้านจะออกไปประกอบอาชีพ 
 ข้อดี 
 1. ชาวบ้านยังไม่ออกไปท างาน 
 2. อากาศแจ่มใส 
 ข้อเสีย 
 1. มีเวลาจ ากัด 
 2. ชาวบ้านต้องเร่งรีบ 
 3. เจ้าหน้าท่ีอาจมาไม่ทัน 
 ช่วงกลางวัน  ช่วงเวลากลางวันปกติ 
 ข้อดี 
 1. เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามปกติ 
 2. เชิญเจ้าหน้าท่ีอื่นๆ ร่วมสะดวก 
 3. แสงสว่าง เดินทางปลอดภัย 
 ข้อเสีย 
 1. หัวหน้าครอบครัวออกไปประกอบอาชีพ 
 2. ชาวบ้านเสียเวลาประกอบอาชีพ 
 3. หากไม่นัดหมายจะไม่มีผู้น ามาประชุม 
 4. ฤดูร้อน อากาศร้อนอบอ้าว 
 5. ภาพโสตไม่ชัดเจน 
 ช่วงกลางคืน  ช่วงค่ าหลังเลิกงาน 
 ข้อดี 
 1. เวลาท่ีเหมาะสมควร 19.00-21.00น. 
 2. ชาวบ้านมีโอกาสประชุมได้ 
 3. อากาศเย็นสบาย 
 4. ภาพจากโสตทัศนูปกรณ์ ชัดเจนสวยงาม 
 ข้อเสีย 
 1. หากดึกเกินไปจะรบกวนเวลาพักผ่อนชาวบ้าน 
 2. บางฤดูเช่นฤดูฝนอาจเดินทางล าบาก 
 3. อาจไม่ปลอดภัยส าหรับเจ้าหน้าท่ีในการเดินทาง 

 เทคนิคการจัดการประชุมในหมู่บ้านเป้าหมาย 
 1. เข้าหมู่บ้านก่อนเวลานัดหมาย 
 ดูสภาพแวดล้อม 
 2. ช่วงรอเวลาประชุม พูดคุยกับผู้น าชุมชน จัดเตรียมอุปกรณ์ ออกเชิญชวนชาวบ้าน เปิดเพลง/ฉาย
สไลด์/วิดีโอ รับประทานอาหารให้เสร็จ  
 3. น าเข้าสู่การประชุม ประชุมในศาสนสถาน ประชุมสถานท่ีอื่น ๆ 
 4. ผู้น าท้องถิ่นกล่าวเปิดประชุม 
 5. เริ่มด าเนินการประชุม 
 6. การบรรยายความรู้ประกอบการประชุม 
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 7. ตอบข้อซักถาม 
 8. สรุปและนัดหมาย 
 9. ผู้น าท้องถิ่นกล่าวปิดประชุม 
 10. ลาให้ประทับใจ 
 ปัญหาการส่งเสรมิป่าไม้ 
 ปัญหาท่ีเกิดจากชาวบ้าน 
 (1) จากตัวชาวบ้านเอง 
 ไม่รู้ว่าจะต้องท าอะไร ขอร้องแกมบังคับ กล้าไม้ตายข้างบ่อน ้า อยากได้พืชเกษตรมากกว่าต้นไม้  
หวังพึ่งเจ้าหน้าท่ีอย่างเดียว รับลูกเดียว อยากได้ต้นไม้โตไวขายได้เงินเร็ว ไม่ชอบฟังเรื่องปุาไม้ (ไกลตัว) 
 (2) ชาวบ้านมองปุาไม้อย่างไร 
 พูดแต่กฎหมาย จับอย่างเดียว ไม่เข้าพื้นท่ี นกสองหัว ปุาไม้สายสืบ ไม่จริงใจไม่ไว้ใจ (อคติ) 
 (3) ผู้น าชุมชน 
 หวังใช้งานส่งเสริมเป็นเครื่องมือหาเสียง รับงานมาก(ทศกัณฑ์) หวังใช้เจ้าหน้าท่ีปุาไม้เป็นสะพานเรื่องคดี 
 ปัญหาท่ีเกิดจากเจ้าหน้าท่ี 
 ยักษ์ + ไดโนเสาร์ + เต่าล้านป ีไม่ไว้ใจชาวบ้าน ผิดเวลาผิดนัด,เล่ือนนัด เข้าพื้นท่ีน้อย คิดว่าชาวบ้าน
ท าไม่เป็น ท าไม่ได้ ท าไม่ทัน นิสัยไม่ดี/ขี้เมา เล่นการพนัน เจ้าชู้ นักวิ่ง (หวังเบี้ยเล้ียง มาชุบตัว หลบงาน) ไม่
เข้าใจบทบานักส่งเสริม (พกปืนมาประชุมขอความร่วมมือชาวบ้าน) เปล่ียนบ่อย (ถูกเตะ เล่ือน c นายไม่ปล้ืม) 
ไม่มีใครเอา (ถูกเตะ) มาฝากไว้กับส่งเสริม สับสนบทบาทตนเอง (ท้ังจับท้ังส่งเสริม) งานไม่ตรงต าแหน่ง/ไม่ตรง
สายงาน/ไม่ก้าวหน้า  
 ปัญหาท่ีเกิดจากแผนงาน/โครงการ/นโยบาย 
 ยัดเยียดชุมชน (แผนงาน) มาช้า/เกือบไม่ทัน ต้องอย่างนั้น ต้องอย่างนี้ (ประเมินผล) งานมาก/เงินน้อย 
รักแล้วไม่แต่ง ท้องแล้วทิ้ง อยากได้ไม่ได้(ต้นไม้)ไม่อยากได้ก็ได้ 
 ปัญหาท่ีเกิดจากผู้บริหาร 
 ใช้เป็นหน่วยสลายม็อบ ใช้เป็นหน่วยปราบปราม เบียดบังงบประมาณ ไม่ให้งบประมาณ ไม่เข้าใจงาน
ส่งเสริม ไม่สนับสนุนความก้าวหน้า มองว่าเป็นข้าราชการ NGO มองว่าเป็นพวกเต้นกินร ากิน ใช้หน่วยส่งเสริม
เพื่อการอื่น  
 ปัญหาท่ีเกิดจากหน่วยงานอื่น 
 ใช้เป็นหน่วยโฆษณางานบุญ งานกุศล ใช้เป็นวิทยากรทุกรูปแบบ หวังใช้เครื่องมือของหน่วยส่งเสริม 
เป็นไม้กันหมา ไม่ยุ่งด้วย (ไม่อยากท างาน) ไม่อยากเปิดเผย (กลัวมาล่วงความลับ) 
 ปัญหาอื่น ๆ 
 ครอบครัวไม่เข้าใจเนื่องจากต้องปฏิบัติงานในท้องท่ี ความปลอดภัย/ชีวิตทรัพย์สิน/อุบัติเหตุบนท้อง
ถนน/การเดินทาง ค่าใช้จ่ายขณะออกท างาน ฝนฟูาอากาศไม่เป็นใจ 

 เหตุเกิดที่บ้านโป่ง 
 บ่ายแก่ๆ ในการอบรมอาสาสมัครของเทศบาลเมืองบ้านโปุง ผู้อบรมสูงวัย พ่อบ้านแม่บ้านก าลังร้อง
เพลงสนุกสนานรอเวลาเลิก เจ้าหน้าท่ีปุาไม้จะต้องบรรยายวิชาปุาไม้ ห้องโล่งๆอากาศอบอ้าวฉายสไลด์ วิดีโอ 
ผู้ฟังคงหลับ ส่วนใหญ่มีบ้านอยู่ในเมือง ไม่รู่เรื่องปุาไม้เท่าไรนัก ภาคเช้าเกษตรมาคุย ปศุสัตว์ก็มาคุย ก่อนเลิก
ประมงจะเอาปลามาแจก เจ้าหน้าท่ีปุาไม้จะท าอย่างไร ให้ผู้อบรมฟังเรื่องอนุรักษ์ปุาไม้ เห็นความส าคัญและ
ประโยชน์ปุาไม้ แล้วมาช่วยกันปลูกต้นไม้ 
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การวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติ 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่องข้อความให้ถูกต้อง 

 

ทรัพยากร 
ประเภททรัพยากร ประโยชน์ต่อมนุษย์ 

ใช้ไม่หมด
สิ้น 

ทดแทน
ได้ 

ใช้หมดไป อาหาร ที่อยู่อาศัย ยา เคร่ืองนุ่งห่ม 

ดอกกระถิน  √  √  √  
ฟาง  √   √   
เห็ด  √  √  √  

เถาว์ย่านาง  √  √  √  
บัว  √  √  √  

บึง (น้ า)  √  √  √  
ผ้ึง  √  √  √  

แมลงภู่  √  √  √  
ดิน  √  √ √ √  
ฝน √   √    

นงคราญ  √    √  
ขลุ่ย (ไม้)  √      
ต้นตาล  √  √  √  

คันเบ็ด (ไม้)   √     
ปลา  √  √    

รวงทอง  √  √    
ช่อนกยูง  √  √    

 
SWOT ANALYSIS 
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นักส่งเสริมผู้ยิ่งใหญ่ 
(เฉลย) 
โปรดท าเครื่องหมาย √ หน้าข้อท่ีเป็นจริง และเครื่องหมาย x หน้าข้อท่ีไม่เป็นความจริง 
 
    √       1. ปุาถูกบุกรุกท าลายเรื่อยๆ เนื่องจากประชากรยากจนและไม่เข้าใจความส าคัญของปุาไม้ 
    √       2. วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมปุาไม้ก็เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ประชาชนช่วยอนุรักษ์ปุาไม้ 
    √       3. อธิบดีกรมปุาไม้เป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการนโยบายปุาชุมชน 
     ×      4. ไม้ทรงคุณค่า หมายถึงไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยปุาไม้ท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์เท่านั้น 
     ×      5. เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมปุาไม้ไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ด้านปุาไม้ 
    √       6. ประธานเครือข่ายปุาชุมชนในแต่ละจังหวัดร่วมเป็นคณะกรรมการปุาชุมชนประจ าจังหวัด 
    √       7. หมู่บ้านเปูาหมายควรมีความสนใจหรือต่ืนตัวในภารกิจด้านปุาไม้อยู่บ้างแล้ว 
     ×      8. แผนท่ีสังเขปหมู่บ้านเปูาหมายไม่มีความจ าเป็นส าหรับการส่งเสริมปุาไม้ 
     ×      9. คณะกรรมการปุาชุมชนประจ าหมู่บ้านมาจากสมาชิกปุาชุมชนทุกคน 
    √       10. งานส่งเสริมจะต้องตอบสนองความต้องการท่ีแท้จริงของชาวบ้าน 
     ×      11. การส่งเสริมปุาไม้ไม่จ าเป็นต้องท าควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ปุาไม้ 
    √       12. ในพื้นท่ีปุาสมบูรณ์อยู่แล้วจะต้องส่งเสริมให้อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ตามหลักวิชาการ 
     ×      13. เจ้าหน้าท่ีปุาไม้ควรตัดสินใจแทนชาวบ้านทุกกรณี เพื่องานจะได้สะดวก 
    √       14. เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมปุาไม้ต้องสร้างศรัทธา ให้ชาวบ้านเช่ือถืออย่างจริงใจ 
     ×      15. การประชุมชาวบ้านไม่จ าเป็นต้องนัดหมายล่วงหน้า 
     ×      16. เวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการประชุมชาวบ้านขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าท่ีมากกว่าชาวบ้าน 
    √         17.ควรให้ผู้น าชุมชนมีบทบาทในการประชุมช้ีแจงแกชาวบ้านให้มากท่ีสุด 
     ×      18. เจ้าหน้าท่ีปุาชุมชนแต่งต้ังจากเจ้าหน้าท่ีของกรมปุาไม้หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ 
     ×      19. การใช้ไม้และเก็บหาของปุากระท าได้ในบริเวณปุาชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์ 
    √       20. คุณเห็นว่าควรก าหนดให้มีวันปุาชุมชนขึ้นในประเทศไทย 
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เทคนคิการจัดท าสื่อเผยแพรป่ระชาสัมพนัธ์ 

 

   

   

โดย อาจารย์วาทิต  ประสมทรัพย์ และคณะ 
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เทคนคิการพดู การสื่อสาร 
เพื่อสื่อความหมายและสร้างการมสี่วนร่วม 

  

   

   

โดย อาจารย์สกลภัทร  ศรีโพธิน้อย  และคณะ 
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 - กิจกรรมการจัดต้ังป่าชุมชน 
 - กิจกรรมการจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน 
 - กิจกรรมการจัดท าแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน 

 

   
โดย นายเสกสรร กวยะปาณิก 

รักษาการแทนผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
  

การด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
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แผนปฏบิัติงาน และการตดิตามผลการปฏบิตัิงาน  
กิจกรรมส่งเสริมการจดัการป่าชุมชน 

 

 

   

โดย นางสาวปาริชาติ  ฤทธิ์เดช 
หัวหน้าฝ่ายบริหารและแผนงาน 
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กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกจิชมุชนจากป่าชมุชน 

 

   

โดย นางสาวชุติกานต์ หุตะแสงชัย 
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าชุมชน 
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ผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมป่าชมุชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระหว่างวันที่ 24 – 26 กันยายน 2563 
ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก  

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป 

เพศ 
ชาย หญิง 

 
  

52.31 % 47.69 % 
 

  

อายุ 
ต่ ากว่า 20 ป ี 20 - 30 ป ี 31 - 40 ป ี 41 - 50 ป ี 51 ปีขึ้นไป 

- 7.69 % 23.08 % 47.69 % 21.54 % 

การศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

หรือเทยีบเท่า 
อนปุรญิญา 

หรือเทยีบเท่า 
ปรญิญาตร ี

สูงกว่า 
ปรญิญาตร ี

1.54 % 7.69 % 80 % 10.77 % 

ต าแหนง่ 
ที่รับผดิชอบ 

ข้าราชการ พนกังานราชการ  

16.92 % 83.08 % 

1.1 เพศ 

 ผู้เข้าร่วมประชุม เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.31 และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 47.69 

1.2 อายุ 

 ผู้เข้าร่วมประชุมมีอายุต้ังแต่ 20 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.69  

 มีอายุต้ังแต่ 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.08  

 มีอายุต้ังแต่ 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.69  

 และมีอายุ 51 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 21.54 

1.3 การศึกษา 

 ผู้เข้าร่วมประชุมมีการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 1.54 

 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 7.69 

 ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 80 

 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 10.77 

1.4 ต าแหน่งที่รับผิดชอบ 

 ผู้เข้าร่วมประชุม เป็นข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 16.92 

 พนักงานราชการ คิดเป็นร้อยละ 83.08 
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ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ 

    อยู่ในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.35) 

 เกณฑ์การประเมิน 

 ระดับน้อยที่สุด  คะแนน  1.00 – 1.80 

 ระดับน้อย  คะแนน  1.81 – 2.60 

 ระดับปานกลาง  คะแนน  2.61 – 3.40 

 ระดับมาก  คะแนน  3.41 – 4.20 

 ระดับมากท่ีสุด  คะแนน  4.21 – 5.00 

ด้านวิทยากร 

2.1 บรรยาย หัวข้อ “การเป็นเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมป่าชุมชน ต้องท าอย่างไร” โดย นายบ ารุง คูหา  

      อยู่ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.30) 

 

2.1.1 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน อยู่ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.43) 

2.1.2 ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา อยู่ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.29) 

2.1.3 การเช่ือมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.23) 

2.1.4 มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.29) 

2.1.5 การใช้เวลาตามท่ีก าหนดไว้/การตอบข้อซักถาม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.26) 
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ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าความรู้ไปใช้ 

 บรรยาย หัวข้อ “การเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมป่าชุมชน ต้องท าอย่างไร” 
โดย นายบ ารุง คูหา 

การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน ความสามารถในการอธิบายเน้ือหา 

การเชื่อมโยงเน้ือหาในการฝึกอบรม มีความครบถ้วนของเน้ือหาในการฝึกอบรม 

การใช้เวลาตามท่ีก าหนดไว้/การตอบข้อซักถาม 
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2.2 บรรยายและแบ่งกลุ่ม หัวข้อ “เทคนิคการจัดท าส่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์”  

      โดย อาจารย์วาทิต ประสมทรัพย์ และคณะ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.47) 

 

2.2.1 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน อยู่ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.55) 

2.2.2 ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา อยู่ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.55) 

2.2.3 การเช่ือมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.48) 

2.2.4 มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.42) 

2.2.5 การใช้เวลาตามท่ีก าหนดไว้/การตอบข้อซักถาม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.34) 
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ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าความรู้ไปใช้ 

 บรรยายและแบ่งกลุ่ม หัวข้อ “เทคนิคการจัดท าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์”  
โดย อาจารย์วาทิต ประสมทรัพย์ และคณะ 

การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน ความสามารถในการอธิบายเน้ือหา 

การเชื่อมโยงเน้ือหาในการฝึกอบรม มีความครบถ้วนของเน้ือหาในการฝึกอบรม 

การใช้เวลาตามท่ีก าหนดไว้/การตอบข้อซักถาม 
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2.3 บรรยายและแบ่งกลุ่ม หัวข้อ “เทคนิคการพูดและการส่ือสาร เพื่อส่ือความหมายและสร้างการมีส่วนร่วม” 

      โดย อาจารย์วาทิต ประสมทรัพย์ และคณะ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.46) 

 

2.3.1 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน อยู่ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.51) 

2.3.2 ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา อยู่ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.55) 

2.3.3 การเช่ือมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.46) 

2.3.4 มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.40) 

2.3.5 การใช้เวลาตามท่ีก าหนดไว้/การตอบข้อซักถาม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.38) 
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ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าความรู้ไปใช้ 

 บรรยายและแบ่งกลุ่ม  
หัวข้อ “เทคนิคการพูดและการสื่อสาร เพื่อสื่อความหมายและสร้างการมีส่วนร่วม” 

โดย อาจารย์วาทิต ประสมทรัพย์ และคณะ 

 1 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน  2 ความสามารถในการอธิบายเน้ือหา 

 3 การเชื่อมโยงเน้ือหาในการฝึกอบรม  4 มีความครบถ้วนของเน้ือหาในการฝึกอบรม 

 5 การใช้เวลาตามท่ีก าหนดไว้/การตอบข้อซักถาม 
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ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร อยู่ในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.33) 

 

2.4.1 สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.23) 

2.4.2 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.40) 

2.4.3 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.42) 

2.4.4 อาหารมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.40) 

2.4.5 การจัดกิจกรรม/ การแบ่งกลุ่ม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.23) 
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ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าความรู้ไปใช้ 

 ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 

 สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 

ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม อาหารมีความเหมาะสม 

 การจัดกิจกรรม/ การแบ่งกลุ่ม 
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ด้านความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.87) 

 

2.5.1 ความรู้ ความเข้าใจ ก่อน การอบรม อยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 3.34) 

2.5.2 ความรู้ ความเข้าใจ หลัง การอบรม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.40) 

  

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ร้อ
ยล

ะ 

ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าความรู้ไปใช้ 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 

 ความรู้ ความเข้าใจ ก่อน การอบรม  ความรู้ ความเข้าใจ หลัง การอบรม 
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ด้านการน าความรู้ไปใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.39) 

 

2.6.1 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

       (คะแนนเฉล่ีย 4.49) 

2.6.2 มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ได้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.38) 

2.6.3 สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.29) 

 

  

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ร้อ
ยล

ะ 

ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าความรู้ไปใช้ 

ด้านการน าความรู้ไปใช้ 

สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 

สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 
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สรุปผลการประเมนิความพงึพอใจผู้เข้าร่วมโครงการสมัมนาเชิงปฏบิตัิการ 
เรื่อง การพัฒนาศกัยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสรมิป่าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตอนที่ 1   สถานภาพทั่วไป 

 1.1 เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.31 

 1.2 อายุ ส่วนใหญ่มีอายุต้ังแต่ 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.69 

 1.3 วุฒิการศึกษา ส่วนใหญ่การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 80 

 1.4 ต าแหน่งหน้าท่ีรับผิดชอบ ส่วนใหญ่เป็นพนักงานราชการ คิดเป็นร้อยละ 83.08 

ตอนที่ 2   ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ  
 อยู่ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.35) 

 ด้านวิทยากร 
 2.1 บรรยาย หัวข้อ “การเป็นเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมป่าชุมชน ต้องท าอย่างไร” โดย นายบ ารุง คูหา  
 อยู่ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.30) 
 2.2 บรรยายและแบ่งกลุ่ม หัวข้อ “เทคนิคการจัดท าส่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์”  
 โดย อาจารย์วาทิต ประสมทรัพย์ และคณะ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.47) 
 2.3 บรรยายและแบ่งกลุ่ม หัวข้อ “เทคนิคการพูดและการส่ือสาร เพื่อส่ือความหมาย 
 และสร้างการมีส่วนร่วม” โดย อาจารย์วาทิต ประสมทรัพย์ และคณะ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 (คะแนนเฉล่ีย 4.46) 

 ด้านสถานท่ี / ระยะเวลา / อาหาร อยู่ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.33) 

 ด้านความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.87) 

 ด้านการน าความรู้ไปใช้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.39) 

ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการประชุม 

 - ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 มากขึ้น 
 - เข้าใจในบทบาทการเป็นเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ดีมากขึ้น 
 - สามารถน าเทคนิคการส่ือสาร ไปปฏิบัติงานในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ด้านป่าชุมชนได้อย่าง
ถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะ 

 - ควรมีสัมมนาเชิงปฏิบัติการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อเตรียมความพร้อม
ของเจ้าหน้าท่ี ส่งเสริมป่าชุมชนก่อนการปฏิบัติงานตามแผนงานในแต่ละปีและเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีใน
การปฏิบัติงาน 
 - ไม่ควรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการช่วงส้ินปีงบประมาณ  
 - ควรเพิ่มเนื้อหาการจัดท าแผนท่ีให้กับเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมป่าชุมชน 
 - ควรเพิ่มเนื้อหาพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 แบบระเอียดมากขึ้น 
 - สถานท่ีจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการควรอยู่ใกล้ตัวเมือง เพื่อสะดวกในการเดินทาง และควรจัดในทุก
ภาคสลับกันไป 
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