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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สํานักความรวมมือดานการปาไมระหวางประเทศเปนหนวยงานตั้งใหม ซึ่งเดิม
เปนสวนวิเทศสัมพันธสํานักแผนงานและสารสนเทศมีการจัดโครงสรางใหมซึ่งมีปญหาจากการที่
ผูปฏิบัติงานมาจากประสบการณ วัฒนธรรมที่หลากหลาย ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาในภาพรวม
จึงควรใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจกันทั้งในดานนโยบายแผนงาน กลยุทธของกรมปาไมและในแตละ
หนวยงานในสังกัดกรมปาไม ไดมีการเตรียมความพรอมสําหรับการพัฒนาศักยภาพและการเพิ่ม
ขีดสมรรถนะ โดยการจัดใหมีหลักสูตรการฝกอบรมที่จําเปนสําหรับขาราชการเพื่อรองรับการปรับ
ตําแหนงที่สูงขึ้น เพื่อใหขาราชการไดเขาใจและรับรูถึงปญหาที่แทจริงเกี่ยวกับการแกไขปญหาดาน
ทรัพยากรปาไมและสามารถที่จะดําเนินการแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากการประเมินศักยภาพของบุคลากรในสํานักความรวมมือดานการปาไมระหวาง
ประเทศพบวา เมื่อประเมินศักยภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการพบวามีจุดเดนที่สามารถเพิ่ม
ขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานให มีประสิท ธิภาพได แตก็ยัง มีจุดดอยอีกหลายสวนที่ตองมีการ
ปรับปรุงแกไขเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สําหรับแนวทางในการเพิ่มขีดสมรรถนะของหนวยงานราชการ ควรมีการเตรียม
ความพรอมในดานการฝกอบรม การหมุนเวียนงาน การสรางวิสัยทัศน การเพิ่มพูนความรูในการ
ปฏิบัติงานในแตละสายงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรไปสูความเปนมืออาชีพ นอกจากนี้ยังจะตองมีการนํา
Career Path เขามาใชในการปฏิบัติงาน เพื่อเปนการกระตุนและสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ยังจะตองมีการสรางความรวมมือระหวางประเทศเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่กวางขึ้น และ
จะตอ งมีก ารพัฒ นาบุค ลากรในทุก ระดับ เพื ่อ ใหท ัน ตอ การเปลี ่ย นแปลง และควรมีก ารเพิ ่ม
องคความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เนนการบริหารจัดการ การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change
Management) การจัดการสมัยใหมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงมีการใชความรู
จากสหวิทยาการและการบูรณาการความรูใหเขากัน
เนื่องจากบุคลากรยังขาดองคความรูทางดานการบริหาร ไมมีความคิดเชิงบูร ณาการ
ขาดประสบการณใ นการทํา งานแบบมีสวนรวม ขาดความรูดา นกฎหมาย คุณธรรมจริย ธรรม
การคิดถึงประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม นอกจากนี้ยังจะตองมีการนํา Career Path เขามาใชใน
การปฏิ บั ติ ง าน มี ก ารเพิ่ ม องค ค วามรู ดา นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง
(Change Management) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การทํางานเปนทีม (Teamwork
Management) การจัดการสมัยใหม การแกไขปญหาโดยอาศัยเครื่องมือทางการบริหารเขามาชวย

จ
มีการบูรณาการในการปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตย มีจริยธรรมคุณธรรม มีความกระตือรือรนการที่จะ
เรียนรูสิ่งใหม ๆ โดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาสถาบันเพื่อเปนจุดศูนยกลางในการจัดการความรู เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
ของบุ ค ลากรและผลั ก ดั นองค ก ารไปสู อ งค ก ารแห ง การเรี ย นซึ่ ง สถาบั น ที่ ดูแ ลด า นการพั ฒ นา
บุคลากรจะตองเขามามีบทบาทในการปฐมนิเทศบุคลากรที่เขามาใหม พัฒนาระบบ Career Path
ดูแลบุคลากรที่จะปรับขั้นตําแหนงโดยกอนที่จะกาวขึ้นไปสูตําแหนงที่สูงขึ้นควรมีการเตรียมความ
พรอมหรือจําเปนตองมีองคความรูที่เหมาะสมสําหรับตําแหนงนั้น ๆ สําหรับหลักสูตรที่จําเปนกับ
ผูบ ริห ารไดแ ก ภาวะผูนํา ผูนํา การเปลี่ย นแปลง (Change Agents) การสั่ง การ การโนม นา ว
การบริหารจัดการ เนนการปลูกฝงใหเกิดคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อสงเสริมใหเกิดองคการแหงการเรียนรู จําเปนตองมีการ
เสริมสรางใหเกิดการเรียนรูในทุกระดับ ทั้งผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับปฏิบัติการ
เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมองคการ จึงควรมีการขับเคลื่อนสิ่งนี้ไปพรอม ๆ กับการพัฒนาดานอื่น ๆ

ฉ
กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาสวนบุคคลเรื่อง “แนวทางการพัฒนากลยุทธหนวยงานด านการ
ปาไมตางประเทศ กรมปาไม ” หากไมไดรับความกรุณาจากอาจารยที่ปรึกษาทั้ง 3 ทาน กลาวคือ
รองศาสตราจารย ดร.สมพร แสงชัย ศาสตราจารย ดร.สุรชัย ศิริไกร และดร.จิตริย า ปนทอง
คําแนะนําที่อาจารยทั้ง 3 ทาน ไดกรุณามอบใหตั้งแตเริ่มจัดทํารายงานการศึกษาจนกระทั่งเสร็จ
สมบูรณ ลวนมีคุณคาอยางยิ่ง ชวยใหกําหนดทิศทางและกรอบการจัดทํารายงานการศึกษาได อยาง
มีประสิทธิภาพ ทําใหรายงานการศึกษามีความเปนระบบมากขึ้น โดยตระหนักดวยวา ผลการศึกษา
อาจถู ก นํ า ไปใช เ สริ ม สร า งประสิ ท ธิ ภ าพของการพั ฒ นากลุ ย ทธ ข องหน ว ยงานด า นการป า ไม
ตางประเทศ กรมปาไมตอไป
ขอขอบคุณนายสุวิทย รัตนมณี อธิบดีกรมปาไม ไดสนับสนุนอยางจริงจังและ
อนุมัติใหขาพเจาสมัครเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 3 และขอขอบคุณ
นายประยุ ทธ หลอสุ วรณศิริ รองอธิบ ดีกรมปา ไม ที่ได อนุมัติใหข าพเจามาร วมอบรมและเป น
กําลังใจสําคัญที่สงเสริมขวัญกําลังใจของขาพเจาในระหวางการฝกอบรม และขอขอบคุณคุณสุเมธ
ศิริลักษณ ผูอํานวยการสวนวิเทศสัมพันธ สํานักความรวมมือ ดานการปาไมระหวางประเทศ ที่ให
การสนับสนุนขอมูลและขอคิดเห็นอันเปนประโยชน เพื่อนรวมงานทุกคนในส วนแผนงานและ
งบประมาณ สํ า นั ก แผนงานและสารสนเทศ ที่ ไ ด ส นั บ สนุ น ข อมู ล ข อคิ ด เป น กํ า ลั ง ใจเรื่ อยมา
ขอขอบคุณผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ และเจาหนาที่สถาบันฯ ทุกคน
ที่ปฏิบัติหนาที่อยางแข็งขันในการจัดหลักสูตรที่เปนประโยชนยิ่ง ทําใหผูเขารับการฝ กอบรมทุกคน
ไดรับประโยชนจากการเขาอบรมหลักสูตรนี้อยางเต็มที่
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1.1.1 ภูมิหลังความเปนมา
ภารกิจ ของกรมปา ไมต ามกฎกระทรวง 1 การแบง สว นราชการกรมปา ไม
กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดลอ ม พ.ศ. 2551 ไดกํา หนดใหก รมปา ไมม ีภ ารกิจ
เกี ่ย วกับ การอนุ รักษ สงวน คุ มครอง ฟ นฟู ดู แลรั กษา ส งเสริ ม ทํ านุ บํ ารุ งป า และการดํ าเนิ นการ
เกี่ยวกับการปาไม การทําไม การเก็บหาของปา การใชประโยชนที่ดินปาไม และการอื่นเกี่ยวกับ
ปาและอุตสาหกรรมปาไม ให เปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ ดวยกลยุทธเสริมสราง
ความรวมมือของประชาชนเปนหลัก เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน และมีภารกิจอื่นตามกฎหมาย โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
1. ควบคุม กํากับ ดูแล ปองกันการบุกรุก การทําลายปา และการกระทําผิด
ในพื้นที่รับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยปาไม กฎหมายวาดวยสวนปา กฎหมายวาดวยเลื่อยโซ ย นต
กฎหมายวาดวยปาชุมชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
2. ศึกษา วิจัย วางแผน และประสานงานเกี่ยวกับการปลูกปาเพื่อการฟนฟู
สภาพปาและระบบนิเวศ
3. สงเสริมการปลูกปา การจัดการปาชุมชน และการปลูกสรางสวนปาเชิง
เศรษฐกิ จ ในลั ก ษณะสวนป า ภาคเอกชนและสวนป า ในรู ป แบบอื่ นที่ เกี่ย วข อง ตลอดจนศึ ก ษา
วิเคราะห และประเมินสถานการณปาเศรษฐกิจของตลาดในประเทศและตางประเทศ
4. อนุรักษ คุมครอง ดูแลรักษา และจัดการใหมีการใชประโยชนที่ดิน
ปาไม และการอนุญาตเกี่ยวกับการใชประโยชนจากไม อุตสาหกรรมไม ที่ดินปาไม และผลิตผลปาไม
5. ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาที่เกี่ยวของกับปาไมและผลิตผลปาไม
และที่เกี่ยวของกับไมและผลิตภัณฑไม
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามกฎหมายที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
กรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะ รัฐมนตรีมอบหมาย
1
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โครงสรางของกรมปาไม มีหนวยงานในสังกัดประกอบดวย
(1) สํานักบริหารกลาง
(2) กองการอนุญาต
(3) สํานักจัดการที่ดินปาไม
(4) สํานักจัดการปาชุมชน
(5) สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา
(6) สํานักแผนงานและสารสนเทศ
(7) สํานักวิจัยและพัฒนาปาไม
(8) สํานักสงเสริมการปลูกปา
(9)-(21) สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1-13
และใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหาร กลุมตรวจสอบภายใน และ
กลุมนิติการ รับผิดชอบขึ้นตรงตออธิบดีกรมปาไม
1.1.2 ความสําคัญของปญหา
กรมปา ไม ได ดํา เนิ นงานด านความร วมมือระหวา งประเทศดา นป าไม
โดยมีสวนวิเทศสั มพันธ สั งกัดภายใตสํานัก แผนงานและสารสนเทศ ซึ่งภายหลังกรมป าไม ได
เล็งเห็นความสําคัญของงานดานรวมมือระหวางประเทศดานปาไม เนื่องจากกรมปาไม มีพันธกรณี
ที่ จ ะต อ งให ค วามร ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไข หลายด า นไม ว า จะเป น องค ก ารป า ไม
สหประชาชาติ หรือในประเทศสมาชิกอาเซียน จึงไดจัดตั้งสํานักความรวมมือดานการปาไม ระหวาง
ประเทศ มี หน า ที่ เป นหน วยงานกลางรั บ ผิ ดชอบเพื่ อปฏิ บั ติง านสํ า รวจ รวบรวม วิ เคราะห และ
ประเมินผล ในการกําหนดทาทีของกรมปาไม และประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อดําเนินโครงการความรวมมือระหวางประเทศภายใตกรอบอนุสัญญาและพันธกรณีของ
สหประชาชาติ ไดแก UNFCCC UNCCD UNCBD ในกรอบความรวมมือทวิภาคีและพหุภาคี ไดแก
สมาคมประชาชาติแหงเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) องคก ารไมเขตรอนระหว างประเทศ
(ITTO) แตเนื่องจากไดมีการปฏิรูประบบราชการตั้งแตป 2545 ทําใหภารกิจ ดานการปาไม
ไดถูก แบงแยกเปน 3 กรม ไดแก กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ทําใหกรมปาไมขณะนี้ มีบุคคลที่ปฏิบัติงานดานตางประเทศมีจํานวน
นอยลง ในขณะที่มีงานและกิจกรรมที่จะตอ งดําเนินการมีขอบเขตที่กวางขวาง และเกี่ยวของกับ
ผลประโยชนของประเทศชาติทั้งดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม จึงมีความจําเปนที่จะตองมี
การศึ กษา วิเคราะห จุ ดออน จุ ดแข็ง โอกาส และภัยคุ มคาม รวมทั้ง การวิเคราะห ชองวางที่ตอง
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พัฒนาเพื่อจะได กลยุ ทธและการปรับ ปรุ ง การทํ างาน ให มีประสิทธิ ภาพ และประสิ ทธิผล ตาม
ภารกิจของกรมปาไมใหสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้นไป
1.2 วัตถุประสงค

วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการศึ ก ษาเพื่ อ จั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ ห น ว ยงานด า นการป า ไม
ตางประเทศของกรมปาไม เพื่อพัฒนากลยุทธและปรับปรุงการทํางานของหนวยงานดานการปาไม
ตางประเทศของกรมปาไม ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
1.3 ขอบเขตการศึกษาวิธีการศึกษาและระเบียบการศึกษา
ขอบเขตการศึกษาการพัฒนากลยุทธหนวยงานดานการปา ไมตา งประเทศของ
กรมปาไม เปนการจัดทําแผนฯ โดยมีสาระสําคัญ ประกอบดวย
1) ในการดําเนินงานใชกลุมเป าหมายเปนผูปฏิบัติงานดานการปาไมตางประเทศ
เปนหลัก
2) ศึกษารวบรวม ขอมูล ยุทธศาสตร นโยบาย โครงการ กิจกรรม และหนวยงานที่
ปฏิบัติงานดานการปาไมตางประเทศของกรมปาไม
3) วิ เคราะห จุ ดอ อน จุ ดแข็ ง โอกาสและภั ย คุ ก คาม (SWOT ANALYSIS)
รวมทั้งการวิเคราะหชองวางที่ตองพัฒนา (GAP ANALYSIS) ของหนวยงานที่ปฏิบัติงานดานการ
ปาไมตางประเทศของกรมปาไม
4) นําเสนอการกําหนดกลยุทธ และรายละเอียดสิ่งที่จะดําเนินการในการพัฒนา
งานของหนวยงานที่ปฏิบัติงานดานการปาไมตางประเทศของกรมปาไม
5) จัดทํารายงานผลการศึกษา
1.4 ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา
กรมปาไม จะมีกลยุทธที่เปนแนวทางในการพัฒนางานดานปาไมตางประเทศ ไดแก
1) การดํ า เนิ น การเชิ ง รุ ก เกี่ ย วกั บ แผนงานและท า ที ใ นด า นการร ว มมื อ กั บ
ตางประเทศ ภายใตกรอบอนุสัญญาและพันธกรณีของสหประชาชาติ ไดแก UNFCCC UNCCD
UNCBD ในกรอบความรวมมือทวิภาคีและพหุภาคี ไดแก สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออก
เฉียงใต (ASEAN) องคการไมเขตรอนระหวางประเทศ (ITTO)
2) การวางระบบการจัดการฐานข อมูลเชิงบูรณาการและการสรางองคความรู
เกี่ยวกับงานดานการรวมมือกับตางประเทศ
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3) การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจที่มากขึ้น
4) การปฏิบัติราชการดานการปาไมตางประเทศที่นําไปสูการพัฒนาองคกรที่มี
ประสิทธิภาพ

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management-NPM) 2
การจั ด การภาครั ฐ แนวใหม เป น แนวคิ ด หลั ก ในการปฏิ รู ป ระบบราชการเพื่ อ
ตอบสนองและปรั บ ตั ว ให ส อดรั บ กั บ การเปลี่ ย นแปลงของสิ่ ง แวดล อ มต า งๆ เช น กระแส
โลกาภิวัฒน การเปดเสรี การแข ง ขั น ทางธุ ร กิ จ ที่ รุ น แรง และการเพิ่ ม บทบาทของภาคเอกชน
และภาคประชาสั ง คมจาก The Commonwealth Association for Public Administration and
Management (CAPAM) สรุปองคประกอบหลักของการบริหารภาครัฐแนวใหม ดังนี้
1) รัฐพึงทําเฉพาะบทบาทที่ตนทําไดดีเทานั้น
2) คํา นึงถึง ความต องการของประชาชนเปนหลัก โดยให บริการที่มีคุณภาพแก
ประชาชน
3) เพิ่มอิสระการบริหารโดยลดการควบคุมจากสวนกลางเพื่อความคลองตัวในการ
บริหารจัดการ
4) ระบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ (Performance Based Management System
PBMS หรือ Results Based Management System – RBMS) โดยกําหนด วัด และใหรางวัลผลการ
ดําเนินงานทั้งในระดับองคการ และระดับบุคคล
5) การเนนแนวคิดเรื่องการแขงขัน ทั้งระหวางหนวยงานของรัฐดวยกันเอง และ
ระหวางหนวยงานของรัฐกับหนวยงานเอกชน
6) สรางระบบสนับสนุนทั้งดานบุคลากรและเทคโนโลยี
การจัดการภาครัฐแนวใหม เปนการนําแนวคิดหรือตัวแบบการจัดการสมัยใหมมา
ประยุ ก ต ห รื อ บู ร ณาการเพื่ อ ให ก ารบริ ห ารงานของรั ฐ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลและเกิ ด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชนซึ่งแนวคิด/ตัวแบบทางการจัดการที่นํามาใชในการจัดการภาครัฐแนว
ใหมมีแนวทางหลักๆ ไดแก
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1) การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ หมายถึงการบริหารงานที่มุงเนนการบรรลุ ผล
ผลิต (Outputs) และผลลัพธ (Outcomes) โดยมีตัวชี้วัด (Indicators) ที่เปนรูปธรรม เปนการจัดหาให
ไดทรัพยากรมาอยางประหยัด (Economy) การบริหารทรัพยากรมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
ประสิทธิผล (Effectiveness) หรือการไดผลงานที่บรรลุเปาหมายขององคการ ซึ่งเทคนิคที่เกี่ยวของ
กับการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ เชน การวัดผลการปฏิบัติงาน (Performance Measurement) การเทียบ
งาน (Benchmarking) คุณภาพการใหบริการ (Service Quality) การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
(Performance Auditing) การประเมินโครงการ (Project Evaluation) การมอบอํานาจและใหอิสระ
ในการทํางาน การวางแผนองคการและแผนกลยุทธ และการทําสัญญาผลการปฏิบัติงาน เปนตน
ส วนลั ก ษณะขององค ก ารส วนราชการที่ บ ริ หารมุ ง ผลสั ม ฤทธิ์ นั้น จะต อ งเป น
องคการที่มีพันธกิจวัตถุประสงคขององคการชัดเจนมีเปาหมายเปนรูปธรรมโดยเนนที่ผลผลิตและ
ผลลัพธ ผูบริหารทุกระดับมีเปาหมายที่ชัดเจนและวัดไดอยางเปนรูปธรรมโดยมีตัวชี้วัดที่สามารถ
วัดได การตัดสินใจจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานจะพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก
เจาหนาที่ทุกคนรับผิดชอบตอผลงานที่ไดกําหนดไวตามกําลังความสามารถทํางานบรรลุผลอยาง
เหมาะสม และมีระบบสนับสนุนการทํางานระเบียบการปฏิบัติงาน สถานที่และอุปกรณในการ
ทํางาน
2) การบริการประชาชนสูความเปนเลิศ ประชาชนมีความคาดหวังจากการบริการ
ของรัฐในประเด็นหลัก คือ ความเสมอภาค ความรวดเร็ว ความเปนธรรม และเรื่องคุณภาพซึ่งเปน
หัวใจของการใหบริการของทุกหนว ยงานที่จะตองเนนที่คุณภาพการใหบริการหรือคุณภาพของ
ผลผลิต ดังนั้น หนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่ใหบริการประชาชนจะตองมีการปรับเปลี่ยนระบบการ
บริหารใหม เพื่อใหเกิดการบริการแกประชาชนที่ดีขึ้น โดยลักษณะของหนวยงานราชการที่บริการสู
ความเป น เลิ ศ นั้ น ต อ งมี ร ะบบราชการสั ม พั น ธ ที่ ดี มี ก ารรณรงค แ ละปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นั ก ต อ การ
ให บ ริ ก ารที่ ดี เ ยี่ ย มแก ป ระชาชน มี ก ารพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบบริ ห ารโดยตระหนั ก ถึ ง การ
ตอบสนองความตองการของประชาชนผูรับบริการเปนสําคัญ พัฒนามาตรฐานการใหบริการอยาง
ตอเนื่อง มีการพัฒนาบุคคล มีการกําหนดบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบอยางชัดเจน มีระบบ
การจูงใจและใหกําลังใจขาราชการที่ใหบริการดีเดน มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในเชิง
ปริมาณ และมีกลไกภายในองคการที่ชวยเกื้อหนุนใหเกิดคานิยมดานการใหบริการที่ดีแกประชาชน
3) การมีธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือระบบบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมที่ดี หมายถึง แนวทางในการจัดระเบียบ เพื่อใหสังคมของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน
และภาคประชาชน สามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข และตั้งอยูในความถูกตองเปนธรรมตามหลัก
พื้นฐานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี โดยมีหลักการสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง
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และสังคมที่ดี ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลัก
ความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา ทั้งนี้หลักแตละหลักจําเปนตองรวมมือกันปฏิบัติทุกภาคใน
สังคมและดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
สําหรับแนวปฏิบัติที่ตองดําเนินการอยางเรงดวนเพื่อจะใหเกิดกลไกการบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี คือ สรางความตระหนักรวมกันในสังคมเพื่อใหเกิดกระบวนการ
สรางสรรคกลไกการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอื่นๆ ที่จําเปนตองดําเนินการใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ อีกทั้งดําเนินการตามเจตนารมณ
ของรั ฐ ธรรมนู ญ เร ง รั ด ให เ กิ ด การปฏิ รู ป และเปลี่ ย นแปลงการบริ ห ารภาครั ฐ อย า งเป น ธรรม
โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิรูปการศึกษา เรงรัดแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐและ
ภาคเอกชน เรงรัดสรางมาตรฐานการดําเนินงาน โดยองคการหนวยงานของรัฐภายใตระบบการ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีตองมีลักษณะ คือ
3.1) เนนพันธกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคของหนวยงานภาครัฐมีการ
กําหนดผลผลิตและผลลัพธ รวมถึงตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่ชัดเจน
3.2) มี ก ารกระจายอํ า นาจและความรั บผิ ดชอบไปยั ง หน วยงานภาครั ฐ
จนถึงหนวยปฏิบัติ
3.3) เพิ่มขอบเขตความครอบคลุมของงบประมาณ
3.4) มีการวางแผนงบประมาณลวงหนาระยะปานกลางอยางเปนระบบ
3.5) มีระบบการจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบ
ได
องคป ระกอบของธรรมาภิบ าลที ่ห นว ยงานราชการตา งๆ นํ า ไปปฏิบ ัต ิต าม
แนวทางพระราชกฤษฎีกาวา ดวยวิธีการและหลักเกณฑก ารบริหารบา นเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ให
ความสําคัญในดานตางๆ ดังนี้
หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึงการตรากฎหมาย กฎระเบียบตางๆ
ใหทันสมัยและเปนธรรมเปนที่ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ
ขอบังคับเหลานั้น เปนการปกครองภายใตกฎหมายที่เปนธรรม
หลักคุณธรรม (Integrity) โดยยึดมั่นในความถูกตองดีงามโดยรณรงคให
เจาหนาที่ของรัฐยึดหลักนี้ในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนตัวอยางแกสังคม และสงเสริมสนับสนุ นใน
เรื่องความซื่อสัตย มีระเบียบวินัยประกอบอาชีพซื่อสัตยสุจริต
หลักความโปรงใส (Transparency) ไดแกการปรับปรุงการทํางานของ
องคการทุกองคการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา
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ประชาชนเขา ถึง ขา วสารได สะดวกและมีก ระบวนการใหป ระชาชนตรวจสอบความถู กต องได
ชัดเจน
หลักการมีสวนรวม (Participation) ไดแกการเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรับรูและเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจในปญหาสําคัญของประเทศ อาทิ การแจงความ
คิดเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ และการแสดงมติ เปนตน
หลักความรับผิดชอบ (Accountability) ไดแกการตระหนักในสิทธิหนาที่
ความสํานึก ความรับผิดตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง และการกระตือรือรนใน
การแกปญหาตลอดจนเคารพในความคิดเห็นที่แตกตางและความกลาที่จะยอมรับผลการกระทําของตน
หลักความคุมคา (Value of Money) ไดแกการบริหารจัดการและการใช
ทรัพยากรที่มีจํากัดเพื่อประโยชนสูงสุดแกสวนรวมโดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของ
อยางคุมคา สรางสรรคสินคาและบริการที่มีคุณภาพและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณ
ยั่งยืนสามารถแขงขันไดในเวทีโลก
2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization)
องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) เปนแนวคิดในการพัฒนาองคการ
โดยเน นการพั ฒนาการเรี ย นรู ส ภาวะของการเป นผู นํา ในองค ก าร (Leadership) และการเรี ย นรู
ร วมกั นของคนในองค ก าร (Team Learning) เพื่ อให เกิ ด การถ า ยทอดแลกเปลี่ ย นองค ค วามรู
ประสบการณ และทักษะรวมกัน และพัฒนาองคการอยางตอเนื่องทันตอสภาวะการเปลี่ยนแปลง
และการแขงขัน
การมีองคการแหงการเรียนรูนี้จะทําใหองคการและบุคลากร มีกระบวนการทํางาน
ที่มีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล โดยมีการเชื่อมโยงรูปแบบของการทํางาน
เปนทีม (Team working) สรางกระบวนการในการเรียนรูและสรางความเขาใจเตรียมรับกับความ
เปลี่ยนแปลง เปดโอกาสใหมีการทํางานเปนทีมและมีการเสริมสรางพลังอํานาจในการตัดสินใจ
(Empowerment) เพื่อเปนการสงเสริมใหเกิดบรรยากาศของการคิดริเริ่ม (Initiative) และการสราง
นวัตกรรม (Innovation) ซึ่งจะทําใหเกิดองคการที่เขมแข็ง พรอมเผชิญกับสภาวะการแขงขัน
Argyris3 (1977) ไดใหความหมายของ Organizational Learning (OL) ทําเปน
กระบวนการตรวจสอบและแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นเสมอ ๆ ในองคการลดการทํางานในสิ่งที่

3

Argyris 1977, Harward Business Review vol.55,
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เรียกวา “Detensive Rontives” หรือรูปแบบที่ผูคนแสดงออกเปนนิสัยหรือปกปองหรือแกตัวให
หมดไป
2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
การเปลี่ยนแปลงในองคการ (Organizational Chage ) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
จากสถานภาพหนึ่งที่เปนในปจจุบัน ในดานโครงสราง กระบวนการ ปจจัยการผลิตและผลผลิต
ไปสูอีกสถานภาพหนึ่งในอนาคตที่กําหนดไว เพื่อใหองคการสามารถอยูรอด เจริญเติบโตกาวหนา
และบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการ ทั้งการเปลี่ยนแปลงอาจเปนผลมาจากแรงผลักดัน 2 ดานหลัก
คือ
(1) แรงผลักดันจากภายนอกองคการ หมายถึง ปจจัยตาง ๆ ที่องคการไมสามารถ
เขาไปควบคุมได หรือควบคุมไดนอย แรงผลักดันจากภายนอกองคการที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไดแกปจจัยทางดานการตลาดหรือบริการ ความกาวหนาทางดานวิทยาการและเทคโนโลยี ปจจัย
ทางดานสังคม ปจจัยดานเศรษฐกิจ นโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาล
(2) แรงผลักดันจากภายในองคการ หมายถึง ปจจัยตาง ๆ ภายในองคการที่เปนผล
สืบเนื่องอันเกิดจากกระบวนการตาง ๆ ภายในองคการและพฤติกรรมของบุคคลในองคการ ปจจัย
ตาง ๆ ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ไดแ ก การกําหนดวัตถุประสงค ซึ่งนําไปสูการปฏิบัติ การปรับ
โครงสรางขององคการใหม การปรับนโยบาย การใชเทคโนโลยี
ดรักเกอร4 (Drucker, 1993) กลาวถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลงวาทําใหองคการมี
เปาหมายที่ชัดเจนทันสมัย รวมทั้งผลิตภัณฑและบริการไดรับการพัฒนาอยางต อเนื่อง
2.1.4 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competence)
สมรรถนะ หรือ Competence หมายถึง ความสามารถและความมุงมั่นที่จะทํางาน
ดวยความเต็มใจและมีองคประกอบของการมีทักษะความรู มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค ตลอดจนมี
บทบาทที่พึงปรารถนาในสังคม ในทัศนะของวูดรัฟ 5 (Woodruff, 1991) สะทอนถึงความสามารถ
ของบุคคลที่จะปฏิบัติหนาที่ใหไดตามมาตรฐานที่กําหนด และเปนชุดของพฤติกรรมของบุคคลที่
เกื้อหนุนใหใชความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมาย

4
5

Drucker,1993, Newyork:Harper Business
Woodruff, 1988, Personnel Management. September, pp.38-43.
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Conger6, J.A. and Kanungo, R.N. (1988).ไดจําแนกความแตกตางระหวาง
“Competence “ และ ”Competency” โดยเสนอว า Competence หมายถึ ง ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ที่พึงปรารถนา สวน Competency
หมายถึงพฤติกรรมที่สงผลตองาน เปนพฤติกรรมที่เกื้อหนุนใหเกิดความสามารถ
บอยัทซิส7 (Boyatzis, 1982) ใหความสําคัญกับผูบริหารที่มีขีดสมรรถนะ โดยมอง
สมรรถนะวาเปนคุณลักษณะที่อยูภายในแตละบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึง แรงขับ ลักษณะนิสัย ทักษะ
บทบาททางสังคม และองคความรูตาง ๆ ที่ตองนํามาใชในการบริหารงาน โดยไดจําแนกสมรรถนะ
ออกเปน 2 มิติ คือ ประเภทของสมรรถนะและระดับสมรรถนะ
2.1.5 แนวคิดเกี่ยวกับ Reinventing Government
แนวคิดของ Reinventing Government กลาวไดวาไดรับอิทธิพลอยางมากจาก
ผลงานในหนังสือ เรื่อง “Reinventing Government” ตีพิมพในป ค.ศ. 1992 ซึ่งเขียนโดย David
Osborne และ Ted Gaebler ซึ่งไดรับการกลาวถึงอยางมากในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรุปแลว
ปรัชญาและความคิดในการเปลี่ยนโฉมภาคราชการ มีดังนี้
1) ต องการให ระบบราชการทํ าหน าที่ เป นพี่ เลี้ ยงมากกว าให ระบบราชการลงมื อ
ทํางานเอง (a catalytic government)
2) ตองการใหระบบราชการเปนระบบที่ชุมชนเปนเจาของและเปนระบบที่มอบ
อํา นาจใหกับ ประชาชนในการดํา เนิน การเองมากกวา ที่จ ะเปน กลไกที่ค อยใหบ ริก ารแตอ ยา ง
เดียว (a community-owned government)
3) ตอ งการใหร ะบบราชการมีล ัก ษณะของการแขง ขัน การใหบ ริก าร
สาธารณะ (a competitive government)
4) ตองการใหระบบราชการเปนระบบที่ขับเคลื่อนดวยภารกิจมากกวาขับเคลื่อน
ดวยกฎระเบียบ (a mission-driven government)
5) ตองการไดระบบราชการเปนระบบที่ใหความสําคัญตอผลของการปฏิบัติงาน
มากกวาสนใจถึงปจจัยนําเขาทางการบริหารงานและขั้นตอนการทํางานทั้งหลาย (a result-oriented
government)

6
7

Conger, J.A. and Kanungo, R.N. (1988). The academy of Management Review,pp 471-82

Boyatzis, 1982, NewYork: John Wiley & Sons
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6) ตองการไดระบบราชการเปนระบบที่มุงสนองตอบตอการเรียกรองของลูกคา
มากกวาที่จะสนองตอบตอความตองการของตัวระบบราชการและขาราชการเอง (a customer –
driven government)
7) ต อ งการได ร ะบบราชการดํ า เนิ น งานในลั ก ษณะที่ เ ป น แบบรั ฐ วิ ส าหกิ จ มุ ง
แสวงหารายไดมากกวาการใชจาย (an enterprising government)
8) ตองการไดระบบราชการเปนระบบที่มีการเฝาระวังลวงหนา คือ ใหมีการ
เตรียมปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตมากกวา ที่จะคอยใหปญหาเกิดขึ้นแลวคอยตาม
แก
(an anticipatory government)
9) ตองการใหระบบราชการเปนระบบที่มีการกระจายอํานาจจากขางบนลงไปสู
ขางลางตามลําดับขั้น โดยเนนใหขาราชการระดับปฏิบัติงานหลักมีสวนรวมในการตัดสินใจและ
การทํางานเปนทีม (a decentralized government)
10) ตองการใหระบบราชการเปนระบบที่ปรับเปลี่ยนไปตามกลไกของตลาด
(a market-oriented government)
แนวคิดของ Reinventing Government ไดรับการสนับสนุนอยางจริงจังในสมัย
ประธานาธิบดีคลินตัน ผานการทํางานของหนวยงานที่เรียกวา National Performance Review และถูกนํา
ไปเชื่อมโยงกับแนวคิดการจัดการภาครัฐสมัยใหม (New Public Management) ดวย
2.2 สรุปกรอบแนวคิด
กรอบแนวคิ ด ในการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ จ ะวิ เ คราะห ส ถานภาพของการบริ ห าร
ทรัพยากรของหนวยงานดานการปาไมตางประเทศของกรมปาไม โดยมองกระบวนการในเชิง
ระบบและเชื่อมโยงแนวคิดและวิเคราะหความเชื่อมโยงของแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม
องค การแห งการเรีย นรู แนวคิดเกี ่ย วกับ สมรรถนะ รวมถึง การพิจ ารณาถึง ความเชื ่อมโยงของ
แผนปฏิบ ัต ิร าชการของกรมปา ไม เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาและจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ ก ารพั ฒ นา
ขาราชการของกรมปาไม โครงสรางอัตรากําลั งของกรมปาไม ดา นการปาไมตางประเทศตอไป
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บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 วิธีการศึกษา

การศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนากลยุทธหนวยงานดานการปาไมตางประเทศ
กรมปาไม” จะเปนการศึกษาและวิจัยเชิงคุณภาพที่จะมุงพิจารณาถึงสภาวการณ สภาพความเปนจริง
ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปจจุบันของหนวยงานและบุคลากรที่มีภาระและความรับผิดชอบ
ในหัวขอดังกลาว พรอมทั้งศึกษาและเสนอแนะถึงการวางแนวทางที่จะแกไขปญหาและอุปสรรค
ตาง ๆ เพื่อ ใหเ กิด ประสิท ธิผ ลและพัฒ นาประสิท ธิภ าพในอัน ที่จ ะกอ ใหเ กิด ประโยชนทั้ง ตอ
ราชการและประโยชนสูงสุดของประชาชน โดยใชระเบียบวิธีศึกษาประกอบดวย
3.1.1 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการคนควา รวบรวมและ
วิเคราะหเอกสารขั้นต่ํา และขั้นรองถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับหนวยงานหลักใน
การรับผิดชอบ คือ สวนวิเทศสัมพันธ (เดิม) ซึ่งในปจจุบันไดเปลี่ยนเปนสํานักความรวมมือดานการ
ปา ไม ระหว า งประเทศ เพื่อใช เป นพื้นฐานและกรอบงานในภาพรวมขององค กรหลัก ที่ค วบคุ ม
กํา กั บ ดูแลใหง านและบุ คลากรสามารถดํ าเนิ นการสนองตามนโยบายรัฐบาลด า นการป าไม กั บ
ตางประเทศไดอยางสัมฤทธิ์ผล
3.1.2 วิเคราะหถึงคุณสมบัติของการเปนนักวิเทศสัมพันธ ซึ่งจะเปนแนวทางใน
การที่นํามาเปนพื้นฐานและแนวปฏิบัติตอการจะพัฒนาศักยภาพของขาราชการที่จะปฏิบัติหนาที่ใน
ดานนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.1.3 ศึกษาวิเคราะหถึงแนวความคิดเรื่องการบริหารงานบุคคลแนวใหมเพื่อนํามา
เปนรูปแบบในการที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจในฐานะเปนหนวยงานหลักและ
ขาราชการในฐานผูปฏิบัติ ซึ่งจะตองครอบคลุมถึงการเพิ่มความสําคัญของระบบการคัดเลือกบุคคล
การยกระดับคุณภาพ ขั้ นตอนและวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการขยายวงกรอบของการ
ฝกอบรมใหมีเนื้อหาสาระและความหลากหลายมากขึ้น
3.1.4 การศึกษาแบบอยางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) คือ การศึกษาจากการใช
ขอมูลเกี่ยวกับการอบรมเจาหนาที่ในเชิงเปรียบเทียบจากขอมูลที่เปนแบบอยางการปฏิบัติที่ดี (Best
Practice) ของบางประเทศมาประกอบการวิเคราะหศึกษาเปรียบเทียบ
3.1.5 การสั ม ภาษณ ข า ราชการของสํ า นั ก ความร วมมื อด า นการป า ไม ระหว า ง
ประเทศที่มีประสบการณในการทํางาน

13
ทั้งนี้ เมื่อไดรับขอมูลแลวจะนําผลที่ประมวลวิเคราะหและสังเคราะหทั้งหมดมาใช
เปนฐานคิดในการกําหนดแนวทางหรือยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาศัก ยภาพบุค ลากรดา นนี้ใ หกา วสู
ระดับที่นา พอใจ มีความเปนมืออาชีพ และเปนสากล
3.2 แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา
3.2.1 เอกสาร (Documentary research) ทั้งที่เผยแพรในลักษณะสิ่งตีพิมพหรือแผน
พับซึ่งเปนเอกสารราชการเพื่อความรูของประชาชน บทความ บทวิเคราะห ขาว รวมทั้งขอมูลที่
เผยแพรในฐานขอมูลทางอิเลคโทรนิกส เชน เวปไซตตาง ๆ เปนตน
3.2.2 กลุมผูใหขอมูล ผูศึกษาไดกําหนดกลุมผูใหขอมูลแยกเปน 3 กลุม คือ
ก. ขาราชการของสํานักความรวมมือดานการปาไมระหวางประเทศที่มี
ประสบการณเกี่ยวของกับการทํางาน และผูปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของและสามารถสะทอนปญหา
ขอจํากัดและขอเสนอแนะ
ข. ผู บ ริ หารกรมป า ไม เนื่ องจากเป นผู มี ป ระสบการณ โดยตรงในการ
ทํางาน ทั้งดานบริหาร และอํานวยการเกี่ยวกับการฝกอบรมขาราชการและการบริหารบุคคล
ค. กลุมผูรับบริการไดแก ขาราชการและเจาหนาที่ของกรมปาไมที่ไดรับ
การสนับสนุนใหเดินทางไปประชุม อบรม หรือสัมมนาตางประเทศ
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาไดใชวิธีประชุมกลุมโดยตรงกับกลุมเปาหมาย (Focus Group) บางทาน
รวบรวมขอมูล ขอสังเกต ขอเสนอแนะ และทัศนคติของผูปฏิบัติหนาที่และผูรับบริการ โดยจําแนก
ประเด็นไดดังนี้
-ขอบเขตของความรั บ ผิ ด ชอบของสํ า นั ก ความร วมมื อ ด า นการป า ไม ระหว า ง
ประเทศ
-ทัศนคติตอการไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่
-ปญหาและอุปสรรคที่ประสบอยูเสนอในระหวางการปฏิบัติหนาที่
-ความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการยกระดับของการฝกอบรม
-คุณสมบัติของผูปฏิบัติหนาที่ดานนี้
-แนวทางการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับหนาที่
-ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนิน
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ทั้งนี้ เมื่อไดรับขอมูลจากแบบสอบถามแลว ผูศึกษาจะประมวล เรียบเรียงและสรุป
แนวทัศนะเพื่อนําไปผนวกเสริมขอมูลจากเอกสาร นํามาศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหตอไป โดย
ผลการศึ ก ษาจะเป นฐานคิ ดในการกํ า หนดแนวทางและยุ ท ธศาสตร ใ นการพั ฒนาศั ก ยภาพของ
บุคลากรใหมีคุณสมบัติทั้งในดานความรู ประสิทธิภาพ และความพรอมในการจะปฏิบัติหนาที่เพื่อ
ผลประโยชนของหนวยงานตอไป
3.4 ผลจากการศึกษา
สํ า นั ก ความร ว มมื อ ด า นการป า ไม ร ะหว า งประเทศ ขณะนี้ ไ ด จั ด ตั้ ง ขึ้ น เป น
หนวยงานเทียบเทาสํานัก โดยอาศัยอํานาจของกรมปาไมจัดตั้งขึ้นเปนหนวยงานภายใน ขึ้นตรงกับ
อธิบดีกรมปาไมตามคําสั่งที่ 997/2554 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2554 (ภาคผนวก) มีหนาที่รับผิดชอบใน
การประสานความร วมมื อ การเจรจา การกํ าหนดท าที และการดํ าเนิ นงานด านการป า ไม ระหว า ง
ประเทศ ศึกษารวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหและประมวลผลในการกําหนดทาที ในการเจรจาตาม
ความรวมมือดานการปาไมระหวางประเทศ บริหารจัดการเรื่องทุน แผนงาน งบประมาณ สําหรับ
การปฏิบัติงานตามโครงการระหวางประเทศ การขออนุมัติดวยบุคคล การอนุญาตเกี่ยวกับการลา
ศึกษาตอตางประเทศ การดําเนินงานตามอนุสัญญาและพันธกรณีระหวางประเทศในระดับ พหุภาคี
อนุภูมิภาค รวมถึงความรวมมือกับสหประชาชาติและองคการระหวางประเทศในระดับพหุ ภาคี
อนุภูมิภาค และภูมิภาค รวมถึงความรวมมือกับสหประชาชาติและองคการระหวางประเทศดานการ
ปาไม มีอัตรากํา ลังทั้ งหมด 14 คน ประกอบไปดวย ขาราชการตามกรอบจริง (เดิม) 4 คน และ
พนักงานราชการ 3 คน ชวยปฏิบัติราชการอีก 7 คน ตามคําสั่งกรมปาไมที่ 1628/2554 ลงวันที่ 9
พฤษภาคม 2554 (ภาคผนวก 1)
3.4.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอม
จุดแข็ง
1. บุคลากรจํานวนมากมีความรูความสามารถเฉพาะดาน มีความมุงมั่นสูง มีความ
ภาคภูมิใจ มีความเชื่อมั่นศรัทธาตอองคกร และสามารถปรับตัวเขากับสถานการณไดอยางรวดเร็ว
2. องคกรมี อายุยาวนานมากกวา หนึ่งศตวรรษ เปนที่รูจักดีตอสาธารณชนและ
องคกรตาง ๆ ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ มีองคความรูที่สั่งสมมานาน มีคานิยมของ
องคกรที่ชัดเจน และมีความรับผิดชอบสูง
3. พื้ นที่ รั บ ผิ ด ชอบมี ข อบเขตกว า งขวางครอบคลุ ม อยู ทั่ ว ประเทศ เป น แหล ง
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเปนฐานและตนทุนที่สามารถสรางผลผลิตที่ตอบสนอง
ตอความตองการของประชาชนและประเทศ
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4. ปจจุบันมีกฎหมายรองรับการปฏิบัติงานของหนวยงานอยางชัดเจนอยางนอย 4
ฉบับ
5. การปรั บปรุง โครงสรา งของหน วยงานในปจจุบั น ทําใหมี หน วยปฏิ บัติงาน
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
จุดออน
1. ผูบ ริหารเปลี่ยนแปลงบอยตามการเมื อง ระบบบริ หารจัดการขาดความเป น
อิสระจากภาคนโยบาย ทํา ใหขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานขาดขวัญ กําลังใจ
แรงจูงใจ และความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ทําใหทํางานไดไมเต็มประสิทธิภาพ
2. ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศปาไมยังไมเปนปจจุบัน ไมสมบูรณครบถวน
ทําใหไมมีประสิทธิภาพที่เพียงพอตอการสนับสนุนการบริหารจัดการ และการเขาถึงขอมูลและ
สารสนเทศยังไมคลองตัวเทาที่ควร
3. งบประมาณที่ ไ ด รั บ การจั ด สรร ไม ส อดคล อ งกั บ ภารกิ จ และหน า ที่ ค วาม
รับผิดชอบ ทําใหไมมีความเพียงพอและไมตอเนื่อง นอกจากนี้กิจกรรมที่ดีมีผลตอภาพลักษณของ
หนวยงาน ไดรับการจัดสรรงบประมาณในสัดสวนที่นอยและลดลง
4. ปจจุบันไมมีการบรรจุแตงตั้งขาราชการใหม มีแตการบรรจุพนักงานราชการ
และการจางเหมาพนักงาน ซึ่งไมสามารถทําหนาที่หลาย ๆ เรื่องที่เปนอํานาจหนาที่ของขาราชการ
ได ทําใหขาดบุคลากรที่มีอํานาจหนาที่ของขาราชการ และขาดความตอเนื่องในการถายทอดงาน
นอกจากนี้ การจัดสรรหรือการมอบหมายงานใหบุคลากรไมสอดคลองหรือเหมาะสมกับความรู
ความสามารถและปริมาณงาน
5. การบูรณาการภายในหนวยงานยังไมมีความชัดเจนและเปนระบบเทาที่ควร ทํา
ใหการปฏิบัติงานของกิจกรรมตาง ๆ ไมมีความเชื่อมโยงประสานสอดรับกัน เป นผลใหไมสามารถ
ผลักดันแผนปฏิบัติงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
6. ไมมีหนวยงานในภูมิภาค นอกจากนี้สํานักงานและครุภัณฑที่มีอยูในปริมาณที่
นอยนั้น มีอายุการใชงานเกินปกติและอยูในสภาพที่ชํารุดทรุดโทรมมีความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
7. บุคลากรมีจํานวนนอยไมสอดคลองกับขอบเขตของภารกิจ โดยเฉพาะบุคลากร
ดานกฎหมาย เศรษฐศาสตรและความสัมพันธระหวางประเทศ ดานภาษามีปญหาเรื่องความซื่อสัตย
คุณธรรม จริยธรรม คิดถึงประโยชนสวนตัวมากกวาสวนรวม
โอกาส
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เปดโอกาสใหชุมชนและ
ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และทุกภาคสวนมีความ
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ตื่นตัวในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหทุกภาคสวนใหการสนับสนุนและเขามามีสวนรวม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
2. มีโครงการตามพระราชดําริดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเปนจํานวนมาก
ซึ่งประสบผลสําเร็จ กอใหเกิดประโยชนแกสวนรวม โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ ทําใหเกิดการ
ยอมรับของทุกภาคสวนโดยเฉพาะชุมชนและประชาชน และสงเสริมใหเกิดกระแสการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นอยางตอเนื่อง
3. หนวยงานตาง ๆ ของภาครัฐทั้งหนวยงานดานความมั่นคงและหนวยงานดาน
การปกครองรวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความรวมมือและใหการสนับสนุนการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติเปนรูปธรรมมากขึ้น เชน มีการจัดทํา MOU กับหนวยงานและองคกรภาคีอื่น ๆ
ในการปองกันและฟนฟูทรัพยากรปาไม เปนตน
4. พั นธกรณี ระหว างประเทศและความรวมมื อระหว า งประเทศหลายรายการ
สรางกระแสและผลักดันในประเทศไทยตองใหความสําคัญกับการจัดการทรัพยากรปาไมใหมีความ
ยั่ ง ยื นตามมาตรฐานสากลเพื่ อให ป ระเทศไทยเป นที่ ย อมรั บ และได รับ สิ ท ธิ ท างการค า ระหว า ง
ประเทศที่จะถูกกีดกันดวยมาตรการที่ไมใชภาษี
5. มีองคกรและภาคสวนตาง ๆ รวมเปนเครือขายในการปกปอง คุมครอง และ
ฟนฟูทรัพยากรปาไมในพื้นที่ โดยมีสื่อมวลชนทุกประเภทและทุกระดับ ชวยกระตุนใหทุกภาคสวน
เกิดความสนใจ ตื่นตัว และใหการสนับสนุนอยางสม่ําเสมอ
6. มี ภู มิ ป ญญา ประเพณี และวั ฒนธรรม ท องถิ่ นเปนจํ า นวนมากที่ เอื้ อต อการ
จัดการทรั พ ยากรป า ไม ใ ห มี ค วามยั่ ง ยื น ซึ่ ง จะช วยส ง เสริ ม การดํ า เนิ นงานและการพั ฒนาความ
เขมแข็งของทองถิ่นในการจัดการทรัพยากร ปาไม
7. ความก า วหน า ด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ส ามารถเข า ถึ ง ข อ มู ล และ
ติดตอสื่อสารไดอยางรวดเร็วทันเวลา ชวยใหการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
ภัยคุกคาม
1. การเมืองของประเทศไมมีความแนนอนมีการเปลี่ยนแปลงผูกําหนดนโยบาย
บอย ทําใหนโยบายดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติตองเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ
การเมือง และขาดความตอ เนื่อง นอกจากนี้การบริหารองคกรของหนวยงานไดรับการแทรกแซง
จากภาคการเมือง ทําใหการปฏิบัติงานขาดความตอเนื่องดวยเชนเดียวกัน
2. กฎหมายที่ใชบังคับในการปฏิบัติงานไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน มี
ความครอบคลุมไมเพียงพอ และไมมีบทลงโทษที่เพียงพอที่จะทําใหเ กิดความกลัวตอการกระทําผิด
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3. การเพิ่มขึ้นของประชากร โดยเฉพาะที่มีฐานะยากจนและไรการศึกษา ทําให
อพยพเขาบุกรุกพื้นที่ปาไม เพื่อเปนที่อยูอาศัยและที่ทํากิน อยูตลอดเวลาอยางไมมีวันสิ้นสุด
4. วิกฤติเศรษฐกิจเปนปจจัยเรงใหมีการเขาถึงทรัพยากร บุกรุกแผวถางทําลายปา
และมีการใชทรัพยากรเกินกําลังผลิต นอกจากนี้ประชาชนและหนวยงานตาง ๆ มีความตองการใช
ประโยชนที่ดินปาไมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยขาดความตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของ
ทรัพยากรปาไมที่มีตอสาธารณชนและประเทศ
5. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเนื่องมาจากสภาวะโลกรอน ทําใหเกิดภัย
ธรรมชาติถี่และรุนแรงขึ้นอยางตอเนื่อง เชน ไฟปา อุทกภัย และภัยแลง สงผลใหเกิดความเสียตอ
ทรัพยากรปาไม
6. การพัฒนาประเทศที่มุ งเนนดา นเศรษฐกิ จมากกว าดานอื่น ๆ ทําใหมีการใช
ทรัพยากรเพิ่มขึ้ นอยางขาดประสิทธิภ าพ ซึ่งเกิ ดผลกระทบตอทรัพยากรปาไมอยางมหาศาลอยู
ตลอดเวลา

3.4.2 การวิ เคราะห ช องว า ง (Gap Analysis) เป นการวิ เคราะห ช องวา งโดยใช ตารางแสดงสิ่ งที่ ตองดํา เนิ นการและสิ่ ง ที่ ตองการ
เปลี่ยนแปลงดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ (1) การวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) และสิ่งตองดําเนินการ/ตองเปลี่ยนแปลง
ประเด็น

ปญหาในปจจุบัน

บุคลากร

-อัตรากําลังขาราชการตาม
โครงสรางมีนักวิเทศสัมพันธ
จํานวน 4 คน เทานั้น และการ
ปฏิรูประบบราชการที่ไมได
จัดสรรบุคลากรใหครบถวนตาม
ภาระกิจ ไดแก บุ คลากรเฉพาะ
ดา นขาดแคลน โดยเฉพาะดาน
กฎหมาย ดานเศรษฐศาสตร
สิ่งแวดลอม ดานภาษาและ
ความสัมพั นธ ระหวา ง
ประเทศ นอกจากนี้ บุคลากรที่
ทํางานอยูขณะนี้

หนวยงานหลัก
ที่รับผิดชอบ

สํานักความรวมมือ
ดานการปาไม
ระหวางประเทศ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

สิ่งที่ตองดําเนินการ
เปลี่ยนแปลง

สํานักความรวมมือ ควรจัดสรรบุคลากรที่มีความรู
ดานการปาไม
ความสามารถเฉพาะดานไป
ระหวางประเทศ ปฏิบัตงิ านตามโครงสรางของ
สํานักและเพิ่มการมีทักษะของ
บุคลากรโดยการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพ เพิ่มขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติงานของขาราชการ
โดยเปดโอกาสใหสามารถปรับ
ระดับใหสูงขึ้น
 ทักษะความรูดานการ
พัฒนาองคการ
 ทักษะความรูดานการ
วางแผน, กฎหมาย
หมายเหตุ : *วิธีปฏิบัติงาน (P) ดานการแบงงานและบทบาทหนาที่ (S) ดานเทคโนโลยี (T) ดานบุคลากร (H)

เปลี่ยนแปลงดาน*

H
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ประเด็น

ปญหาในปจจุบัน

หนวยงานหลัก
ที่รับผิดชอบ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

สิ่งที่ตองดําเนินการ
เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลงดาน*

 การพัฒนาตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
 ระบบธรรมาภิบาล
 การพัฒนาตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
 ทักษะดานภาษาตางประเทศ
 ความรูดานกฎหมาย
ระหวางประเทศ
 ความรูดานการเจรจา
ตอรองพิธีการทางการทูต
 ทักษะความรูเกี่ยวกับ
การนําเสนอเชิงกลยุทธ
 ทักษะด านเศรษฐศาสตรและดานสิ่งแวดลอม
หมายเหตุ : *วิธีปฏิบัติงาน (P) ดานการแบงงานและบทบาทหนาที่ (S) ดานเทคโนโลยี (T) ดานบุคลากร (H)
จะทําอีกหนาที่หรือชวยปฏิบัติ
ราชการโดยเปนนักวิชาการ
ปาไม
-ทําใหทํางานไมตรงกับความรู
ความชํานาญ ประสบการณ ทํา
ใหการทํางานขาดประสิทธิภาพ
เชน เรียนจบทางดานปาไม แต
ทํางานดานวิเทศสัมพันธ
-ขาราชการขาดขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติราชการ เนื่องจาก
ตําแหนงที่ครองอยูไมสามารถ
ปรับระดับใหสูงขึ้นไดอีก การ
เปลี่ยนสายงานก็มีขอจํากัด ทํา
ใหไมตองการพัฒนาศักยภาพ
ตนเองเพื่อใหทํางานในหนาที่

19

ตารางที่ 1 (ตอ)
ประเด็น

ปญหาในปจจุบัน

หนวยงานหลัก
ที่รับผิดชอบ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

สิ่งที่ตองดําเนินการ
เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลงดาน*

ไดดีขึ้น เชน บุคลากรในกลุม
 ขอรับสนับสนุน
นักวิเทศสัมพันธ จากระดับ
ทุน กพ.เพื่อขาราชการไป
ปฏิบัติการ หรือ อํานวยการ
ศึกษาตอตางประเทศในสาขา
ที่เปนหัวหนาฝาย จะปรับเปน
เฉพาะดานที่เกี่ยวของ
ระดับชํานาญการพิเศษ ไดยาก
เพราะไมมีการเปดสอบและไมมี
ตําแหนงที่จะเปลี่ยนสายงานได
-ปญหาการปรับตัวเขากับ
เทคโนโลยีสมัยใหม และการ
บริหารราชการแนวใหมทําให
ไมสามารถทํางานไดทันตาม
กําหนดเวลา
-เจาหนาที่ธุรการขาดโอกาสใน
การอบรมเพิ่มศักยภาพ ทําให
วิสัยทัศนในการทํางานมี่ทันกับ
นักวิชาการ
หมายเหตุ : *วิธีปฏิบัติงาน (P) ดานการแบงงานและบทบาทหนาที่ (S) ดานเทคโนโลยี (T) ดานบุคลากร (H)
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ประเด็น

ปญหาในปจจุบัน

หนวยงานหลัก
ที่รับผิดชอบ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

สิ่งที่ตองดําเนินการ
เปลี่ยนแปลง

การบริหาร -โครงสรางขององคกรแบบ
สํานักบริหารกลาง
สํานักความรวมมือ ใหมีการจัดทําโครงสรางที่
จัดการ ชั่วคราวไมชัดเจน ทําใหการ
กระทรวงทรัพยากร
ดานการปาไม
ชัดเจนและอัตรากําลังตรง
พัฒนาบุคลากรไมตรงตาม
ธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ระหวางประเทศ
ตามตําแหนง เนื่องโครงสราง
ศักยภาพ
เดิมเปนการจัดตั้งกันภายใน
-บุคลากรขาดความรูและทักษะ
ควรใหมีการขออนุมัติ ก.พ.
ที่จําเปนตองใชในการ
เพื่อจัดตั้งหนวยงานใหม ที่
ปฏิบัติงาน เชน
รับผิดชอบงานดานนี้โดยเฉพาะ
ใหมีการอบรมภาษาอังกฤษ,
 ความรูเรื่องภาษา
ญี่ปุน ภาษาจีนและภาษาสเปน
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ในดานการพูด การเขียน
การอาน การจับใจความ
การสรุปประเด็นการประชุม
การนําเสนอรายงาน เปนตน
ความรูเรื่องระเบียบราชการ
กฎหมายที่เกี่ยวของดานการเงิน
หมายเหตุ : *วิธีปฏิบัติงาน (P) ดานการแบงงานและบทบาทหนาที่ (S) ดานเทคโนโลยี (T) ดานบุคลากร (H)
ตารางที่ 1 (ตอ)

เปลี่ยนแปลงดาน*

S
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ประเด็น

ปญหาในปจจุบัน

หนวยงานหลัก
ที่รับผิดชอบ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

สิ่งที่ตองดําเนินการ
เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลงดาน*

การคลัง พัสดุ บุคลากร
-ขาดการประเมินผลงานและ
การสรางความรวมมือใน
องคกรอยางมีประสิทธิภาพ
-ขาดการประสานงานที่ดีทั้ง
ภายในกรมและระหวางกรม
ขาดการปรับแนวคิดในการ
ทํางานรวมกัน ทําใหลักษณะ
การทํางานแบบตางคนตางทํา
-ขาดหลักการที่นําไปสูเปาหมาย
รวมกัน
-กฎ ระเบียบตาง ๆ มีมาก
ขั้นตอนการดําเนินงานมาก ทํา
ใหการทํางานลําบาก ลาชา
-คุณสมบัติเฉพาะตัวของ
ผูบริหารทําใหการดําเนินงาน
ของหนวยงาน ไมประสบ
หมายเหตุ : *วิธีปฏิบัติงาน (P) ดานการแบงงานและบทบาทหนาที่ (S) ดานเทคโนโลยี (T) ดานบุคลากร (H)
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ประเด็น

ปญหาในปจจุบัน

หนวยงานหลัก
ที่รับผิดชอบ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

สิ่งที่ตองดําเนินการ
เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลงดาน*

ผลสําเร็จเทาที่ควร เชน
 ผูบริหารไมมีความรู
ดานการบริหารจัดการ ขาด
ภาวะผูนําที่ดี
 ขาดการสอนงานและ
ชี้แนะแนวทางการดําเนินงาน
ใหแก ผูใตบังคับบัญชาตาม
ความเหมาะสม
 ขาดจิตวิทยาในการ
บริหาร และการใชคนใหถูก
 กับงาน ผูบริหารบาง
รายจะเลือกใชผูใตบังคับบัญชา
เพียงรายเดียว โดยไมสนใจ
คนอื่น ๆ ที่อาจมีความสามารถ
สูงเชนกัน
หมายเหตุ : *วิธีปฏิบัติงาน (P) ดานการแบงงานและบทบาทหนาที่ (S) ดานเทคโนโลยี (T) ดานบุคลากร (H)
23

ตารางที่ 1 (ตอ)
ประเด็น

ปญหาในปจจุบัน

หนวยงานหลัก
ที่รับผิดชอบ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

สิ่งที่ตองดําเนินการ
เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลงนาน*

การปรับปรุงโครงสราง
ระบบราชการยังไมครอบคลุมภารกิจและเปนการ
ปรับปรุงโครงสรางเพื่อ
บริหารงานภายในกรม ซึ่ง
ยังไมไดมีการรับรองโดย
ก.พ. โดยอัตรากําลังมี
ขาราชการระดับปฏิบัติการ
จํานวน 4 คน และเมื่อมี
การปรับปรุง ไดนําขาราชการจากหนวยงานอื่นมา
ปฏิบัติหนาที่อีกหนาที่หนึ่ง
ทําใหทํางานไดไมเต็มเวลา
 ผูบริหารไมสุงสิง
กับผูใตบังคับบัญชาทั้งใน
และนอกเวลางาน ขาดความ
หมายเหตุ : *วิธีปฏิบัติงาน (P) ดานการแบงงานและบทบาทหนาที่ (S) ดานเทคโนโลยี (T) ดานบุคลากร (H)
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ประเด็น

ปญหาในปจจุบัน

หนวยงานหลัก
ที่รับผิดชอบ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

สิ่งที่ตองดําเนินการ
เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลงดาน*

คุนเคยตอใตบังคับบัญชา
ทําใหขาดการทํางานเปนทีม
โครงสรางของ -ยังไมแนนอน ทําให
กระทรวงทรัพยากร
กรมปาไม กรม
แบงภาระความรับผิดชอบ
หนวยงาน เกิดความสับสนในการ
ธรรมชาติและสิง่ แวดลอม อุทยานแหงชาติ
ตามระเบียบและกฎหมาย
ปฏิบัติงาน เกิดปญหาความ
สัตวปา และพันธุพืช และแบงแนวเขตความ
ซ้ําซอนในงานบางเรื่อง
และกรมทรัพยากร รับผิดชอบใหชัดเจน
ปญหาดานอํานาจหนาที่
ทางทะเล
ตามกฎหมาย เชน การแยก
และชายฝง
กรมปาไมเดิมออกเปน
3 กรม คือ กรมปาไม
กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปาและพันธุพืช และ
กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง กอใหเกิด
ปญหาความขัดแยง การปด
หมายเหตุ : *วิธีปฏิบัติงาน (P) ดานการแบงงานและบทบาทหนาที่ (S) ดานเทคโนโลยี (T) ดานบุคลากร (H)

P
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ประเด็น

ปญหาในปจจุบัน

หนวยงานหลัก
ที่รับผิดชอบ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

สิ่งที่ตองดําเนินการ
เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลงดาน*

ความรับผิดชอบ เนื่องจาก
ระเบียบปฏิบัติไมชัดเจน
ไมสามารถแบงขอบเขต
การดูแลทรัพยากร
ธรรมชาติได
องคความรู

-ขาดความรูความเขาใจ
สํานักความรวมมือดาน
สํานักทุกสํานักใน -อบรมเจาหนาที่ของสํานัก
เฉพาะดานเกี่ยวกับการ
การปาไมระหวางประเทศ
สังกัดกรมปาไม ความรวมมือดานการปาไม
ดําเนินงานตามอนุสัญญา
ระหวางประกาศใหมีความรู
และพันธกรณีระหวาง
เฉพาะดานเกี่ยวกับการ
ประเทศในระดับทวิภาคี
ดําเนินงานตามอนุสัญญาและ
และพหุภาคี และความ
พันธกรณีที่เกี่ยวของ
รวมมือภายใตอนุสัญญา
และพันธกรณีในกรอบ
สหประชาชาติดานปาไม
ไดแก UNFCCC UNCCD
หมายเหตุ : *วิธีปฏิบัติงาน (P) ดานการแบงงานและบทบาทหนาที่ (S) ดานเทคโนโลยี (T) ดานบุคลากร (H)

H
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ประเด็น

ปญหาในปจจุบัน

หนวยงานหลัก
ที่รับผิดชอบ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

สิ่งที่ตองดําเนินการ
เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลงดาน*

UNCBD และกรอบ
อนุสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ : *วิธีปฏิบัติงาน (P) ดานการแบงงานและบทบาทหนาที่ (S) ดานเทคโนโลยี (T) ดานบุคลากร (H)
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บทที่ 4
สรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลจากการศึกษา
จากผลการศึกษามีขอสรุปและขอเสนอแนะดังนี้
4.1.1 ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสํานักความรวมมือดานการปาไม
ระหวางประเทศ
เนื่องจากสํานักความรวมมือดานการปาไมระหวางประเทศเปนหนวยงานตั้งใหม
ซึ่งเดิมเปนสวนวิเทศสัมพันธสํานักแผนงานและสารสนเทศมีการจัดโครงสรางใหมซึ่งมีปญหาจาก
การที่ผูปฏิบัติงานมาจากประสบการณวัฒนธรรมที่หลากหลาย ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาในภาพรวม
จึงควรใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจกันทั้งในดานนโยบายแผนงาน กลยุทธของกรมปาไมและในแตละ
หนวยงานในสังกัดกรมปาไม ไดมีการเตรียมความพรอมสําหรับการพัฒนาศักยภาพและการเพิ่ม
ขีดสมรรถนะ โดยการจัดใหมีหลักสูตรการฝกอบรมที่จําเปนสําหรับขาราชการเพื่อรองรับการปรับ
ตํ า แหน ง ที่ สู ง ขึ้ น นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารเน นการปฏิ บั ติง านที่ มี ค วามใกล ชิ ดกั บ ประชาชน เพื่ อให
ขาราชการไดเขาใจและรับรูถึงปญหาที่แทจริงเกี่ยวกับการแกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมและสามารถที่จะดําเนินการแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.1.2 การประเมินศักยภาพบุคลากรในเรื่องจุดเดนและจุดดอย
จากการประเมินศักยภาพของบุคลากรในสํานักความรวมมือดานการปาไมระหวาง
ประเทศพบวา เมื่อประเมินศักยภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการพบวามีจุดเด นที่สามารถเพิ่ม
ขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานให มีประสิท ธิภาพได แตก็ยัง มีจุดดอยอีกหลายสวนที่ตองมีการ
ปรับปรุงแกไขเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จุดเดนในการปฏิบัติราชการของหนวยงานราชการ คือ บุคลากรมีประสิทธิภาพ
และมีองคความรูทางดานสายงานเฉพาะของตนเองในเชิงลึก มีศักยภาพในงานวิชาชีพดี สามารถ
ปฏิบัติงานตามคําสั่งผูบังคับบัญชาไดเปนอยางดี
จุดดอยในการปฏิบัติราชการของหนวยงานราชการ คือ ขาดความรูเฉพาะดานใน
การปฏิบัติ ไมมีความคิดเชิงบูรณาการ ขาดประสบการณในการทํางานแบบมีสวนรวม ขาดความรู
ดานภาษา ดานกฎหมาย การพัฒนาสายอาชีพยังไมมีระบบที่ชัดเจน และยังไมมีการนําระบบการ
หมุนเวียนงานเขามาใช
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4.1.3 แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในดานการเพิ่มสมรรถนะ (Competence)
การพัฒนาความเปนมืออาชีพ (Professional) เสนทางความกาวหนา (Career Path) ตามแนวทาง
ระบบคุณธรรมความสามารถเพื่อรองรับองคการยุคใหม
สําหรับแนวทางในการเพิ่มขีดสมรรถนะของหนวยงานราชการ ควรมีการเตรียม
ความพรอมในดานการฝกอบรม การหมุนเวียนงาน การสรางวิสัยทัศน การเพิ่มพูนความรูในการ
ปฏิบัติงานในแตละสายงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรไปสูความเปนมืออาชีพ นอกจากนี้ยังจะตองมีการนํา
Career Path เขามาใชในการปฏิบัติงาน เพื่อเปนการกระตุนและสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ยังจะตองมีการสรางความรวมมือระหวางประเทศเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่กวางขึ้น และ
จะตอ งมีก ารพัฒ นาบุค ลากรในทุก ระดับ เพื ่อ ใหท ัน ตอ การเปลี ่ย นแปลง และควรมีก ารเพิ ่ม
องคความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เนนการบริหารจัดการ การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change
Management) การจัดการสมัยใหมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงมีการใชความรู
จากสหวิทยาการและการบูรณาการความรูใหเขากัน
4.1.4 สมรรถนะของบุคลากรที่จําเปนเพื่อรองรับบริบทของการเปลี่ยนแปลง
ควรเตรียมความพรอมของบุคลากรของหนวยงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วบุคลากรตองมีการเรียนรูวิธีการในการแกไขปญหาตาง ๆ เพิ่มขึ้น
โดยที่ขาราชการจําเปนตองมีความกระตือรือรนและสนใจในการแกไขปญหาเกี่ยวกับวิกฤตการณ
สภาพแวดล อมที่ เกิ ดขึ้ น โดยอาศั ย เครื่ อ งมื อทางการบริ หารเข า มาช วย มี ก ารบู รณาการในการ
ปฏิบัติงาน ไมดูแตเฉพาะในเรื่องของสิ่งแวดลอมแตเพียงอยางเดียว นอกจากนี้ยังจําเปนตองปลูกฝง
ขาราชการใหมีการปฏิบัติงานดานความซื่อสัตย มีจริยธรรมคุณธรรม มีความกระตือรือรนในการที่
จะเรียนรูสิ่งใหม ๆ อยูตลอดเวลา โดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก
ความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเปนปจจัยสําคัญที่จะสนับสนุนและสงเสริม
ในการที่ จ ะเข า ถึ ง ข อ มู ล ความรู ใ หม ๆ ได อ ย า งรวดเร็ ว ทํ า ให ก ารปฏิ บั ติ ง านเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพและทันตอการเปลี่ยนแปลง
1. ความรูทักษะดานการประเมินผล ทั้งนี้ระบบองคความรูในเรื่องการประเมินผล
เปนความสามารถหลักประการหนึ่งที่สําคัญจึงควรสงเสริมบุคลากรในหนวยงานใหมีความพรอม
ในการเรียนรูใหม ๆ และมีคุณลักษณะความโปรงใสเที่ยงธรรม ธรรมาภิบาล ควบคูกับความรูดาน
การจัดการความเสี่ยง Risk Management
2. ภาษาตางประเทศนอกจากภาษาอังกฤษแลวอาจมีความจําเปนที่บุคลากรตองรูภาษา
หลัก ๆ ที่จําเปนตองใชในเวทีเจรจานอกเหนือจากภาษาอังกฤษ อาทิ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน และภาษาสเปน
ภาษาที่เปนหลักทิศทางในอนาคตที่สําคัญคือภาษาจีน สเปนและอาหรับ ในสวนของอนุสัญญาพิธี
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สารต า ง ๆ เราต องทํ า ร วมกั บ ผู เ ชี่ ย วชาญด า นอื่ น ๆ ด วย ซึ่ ง ควรมี ทั ก ษะการทํ า งานเป น ที ม สห
วิทยาการเพื่อการกําหนดทาทีรวมกับกระทรวงอื่น
3. การมีทักษะในการประสาน ติดตอ เปนงานบริการก็ตองมีจิตใจบริการ ตองมี
ทักษะในการแกไขปญหาเฉพาะหนา ตองรอบรู ความถูกตอง เปนการกรองงานซึ่งจะเปนทักษะที่
สามารถถายทอดเรียนรูได คนที่จะมาทําหนาที่นี้จะตองมีการฝกเสริม
4. ความรูความสามารถตองไปเรียนรูเพิ่ม สิ่งที่สําคัญคือตองสรางระบบที่เอื้อใน
บุคลากรมีความมั่นใจในเรื่องของกาวหนา เรื่องของความไมเปนธรรมตาง ๆ ระบบวัฒนธรรมของ
หนวยงานยังไมเอื้อตอการเสริมสรางขีดความสามารถของบุคลากรในองคการ ขวัญและกําลังใจ
4.1.5 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันเพื่อทําหนาที่เปนแกนกลางในการจัดการ
ความรูเพื่อเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรเพื่อรองรับการเปนองคการที่มีผลงานสูงในอนาคต (High
Performance Organization)
ใหความสําคัญในการพัฒนาสถาบันเพื่อเปนจุดศูนยกลางในการจัดการความรู เพื่อ
เพิ่มสมรรถนะของบุคลากรและผลักดันองคการไปสูองคการแหงการเรียนรูซึ่งถือวาเปนสิ่งจําเปน
และจะตองทําการเชื่อมโยง มีการรับรูรวมกัน มีการบูรณาการความรูและมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกัน
และกันและที่สําคัญ ผูนําจะเปนปจจัยสําคัญในการที่จะผลักดันหรือสงเสริมใหบุคลากรเกิดการ
เรีย นรูต ลอดเวลาและตอ เนื่อ ง เพื่อ สง เสริม ใหอ งคก ารเปน องคก ารที่มีผ ลงานสูง ในอนาคต
(High Performance Organization) นอกจากนี้สถาบันที่ดูแลดานการพัฒนาบุคลากรจะตองเขามามี
บทบาทในการปฐมนิเทศบุคลากรที่เขามาใหม เพื่อชี้ใหเห็นแนวคิด วิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธ
ขององคการ เพื่อใหทุกคนสามารถมองเห็นองครวมและมีการปฏิบัติงานที่ตอบสนองวิสัยทัศนของ
องคการไดอยางแทจริง สําหรับบุคลากรที่มีอยูจะตองมีการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงาน โดย
การจัดหลักสูตรการฝกอบรม และมีการเตรียมความพรอมสําหรับบุคลากรที่จะเลื่อนระดับสูงขึ้ น
โดยเนนหลักสูตรทางดานการบริหารในทุกระดับ
4.1.6 การพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ องค ก ารแห ง การเรี ย นรู (Learning
Organization) แนวทางในการสงเสริมใหเกิดองคการแหงการเรียนรู
แนวทางในการพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด องค ก ารแห ง การเรี ย นรู
จําเปนตองมีก ารเสริมสรางใหเกิดการเรียนรูในทุกระดับ ทั้งผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง และ
ระดับปฏิบัติการ เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมองคการ โดยผูนําจะตองมีความตระหนักและใหความสําคัญ
ถึง ความจํ าเป นที่ จะต องมี การเรี ยนรู ในองค การ เพื่อใหองคก ารสามารถพัฒนาศั ก ยภาพในการ
ปฏิบัติงานและมีความสามารถในการบริหารจัดการที่ทันตอยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อยางรวดเร็ว ในปจจุบันบุคลากรสวนใหญยังไมใหความสําคัญกับการเรียนรูในองคการ จึงควรมี
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การขับเคลื่อนสิ่งนี้ไปพรอม ๆ กับการพัฒนาดานอื่น ๆ โดยการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูรวมกัน
สง เสริม ใหม ีก ารแลกเปลี ่ย นทั ้ง ทัก ษะ (Skills) และประสบการณแ กก ัน อยา งเปน ระบบ มี
คาตอบแทน มีอุปกรณที่เหมาะสม มีการสรางแรงจูงใจในการทํางาน
ทั้งนี้ หากองคการสามารถพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูไดถือวาเปน
ปจจัยแหงความสําเร็จแกบุคลากรและองคก ารที่จะเสริมสรางศักยภาพและความไดเปรียบในการ
แขงขัน
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เนื่องจากบุคลากรยังขาดองคความรูทางดานการบริหาร ไมมีความคิดเชิงบูรณาการ
ขาดประสบการณในการทํางานแบบมีสวนรวม ขาดความรูดานกฎหมาย คุณธรรมจริยธรรม การ
คิดถึงประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม นอกจากนี้ยังจะตองมีการนํา Career Path เขามาใชในการ
ปฏิบัติงาน มีการเพิ่มองคความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change
Management) การบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk Management) การทํ า งานเป น ที ม (Teamwork
Management) การจัดการสมัยใหม การแกไขปญหาโดยอาศัยเครื่องมือทางการบริหารเขามาชวย มี
การบูรณาการในการปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตย มีจริยธรรมคุณธรรม มีความกระตือรือรนการที่จะ
เรียนรูสิ่งใหม ๆ โดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาสถาบันเพื่อเปน จุดศูนยกลางในการจัดการความรู เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
ของบุ ค ลากรและผลั ก ดั นองค ก ารไปสู อ งค ก ารแห ง การเรี ย นซึ่ ง สถาบั น ที่ ดูแ ลด า นการพั ฒ นา
บุคลากรจะตองเขามามีบทบาทในการปฐมนิเทศบุคลากรที่เขามาใหม พัฒนาระบบ Career Path
ดูแลบุคลากรที่จะปรับขั้นตําแหนงโดยกอนที่จะกา วขึ้นไปสูตําแหนงที่สูงขึ้นควรมีการเตรียมความ
พรอมหรือจําเปนตองมีองคความรูที่เหมาะสมสําหรับตําแหนงนั้น ๆ สําหรับหลักสูตรที่จําเปนกับ
ผูบริหารไดแก ภาวะผูนํา ผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) การสั่งการ การโนมนาว การ
บริหารจัดการ เนนการปลูกฝงใหเกิดคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อสงเสริมใหเกิดองคการแหงการเรียนรู จําเปนตองมีการ
เสริมสรางใหเกิดการเรียนรูในทุกระดับ ทั้งผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับปฏิบัติการ
เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมองคการ จึงควรมีการขับเคลื่อนสิ่งนี้ไปพรอม ๆ กั บการพัฒนาดานอื่น ๆ
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
หนวยงานที่เกี่ยวของคือสวนการเจาหนาที่สํานักบริหารกลาง ซึ่งเกี่ยวของในการ
กําหนดคุณสมบัติของผูที่จะปฏิบัติหนาที่ดานนี้ควรหารือกรมปาไม เพื่อกําหนดบรรทัดฐานโดยนํา
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กลยุทธของขบวนการบริหารงานบุคคล ซึ่ งประกอบดวยกระบวนการจัดการงานบุคคล (Personnel
Management Process) และการจัดคนเขาทํางาน (Staffing) ภายใตแนวความคิดเรื่อง Recruitment
มาเปนเครื่องมือและตัวกําหนด ซึ่งอาจจําแนกความสําคัญ 3 ดาน คือ
1. การจัดหาและคัดเลือกบุคลากร
เพื่อใหไดคนดีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน (Put the right man to the right job)
ดั ง นั้ น การพิ จ ารณาตั ว บุ ค คลจะต อ งให ค วามสํ า คั ญ โดยคํ า นึ ง ถึ ง ป จ จั ย ประกอบต า ง ๆ อาทิ
อัตรากําลังขาราชการที่เพียงพอและเหมาะสม คุณวุฒิและคุณสมบัติสวนตัวของบุคลากรที่ไดรับ
การแต ง ตั้ ง ซึ่ ง น า ที่ จ ะนํ า มาพิ จ ารณาให ส อดคล อ งกั บ สภาวการณ ป จ จุ บั น ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให เ กิ ด
ผลประโยชนสูงสุดและสามารถปฏิบัติงานดานนี้อยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเปาหมาย
2. การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาเพื่อเสริมสรางใหบุคลากรเปนทรัพยากรที่มีคุณคาตอองคกรมากยิ่งขึ้น
โดยการสงเสริมการพัฒนาการฝกอบรมในกรอบดังกลาวใหมีความชัดเจนและเปนมาตรฐาน มี
เนื้อหาครอบคลุมความรูทุกดานที่จะนําไปใชปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนประโยชนแกกรม
กลยุทธในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานนี้ ควรจะเนนความสําคัญและวาง
อยูบนรากฐานของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRD) คือ ความรู (Knowledge) ทักษะ
(Skill) ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Behavior) ซึ่งอาจจําแนกไดดังนี้
ความรู (Knowledge) โดยที่ขาราชการที่ไดรับการคัดเลือกใหไปปฏิบัติหนาที่ดาน
การตางประเทศ ควรจะไดศึกษาเพิ่มเติมเปนพิเศษเกี่ยวกับความรูดานภาษาและความรูทางกฎหมาย
ทั้งกฎหมายของไทยและกฎหมายระหวางประเทศขั้นพื้นฐาน กฎ ระเบียบ พันธกรณีและอนุสัญญา
ดานปาไมที่เกี่ยวของนอกจากนี้ยังตองมีความรูดานเศรษฐศาสตรและสิ่งแวดลอมดวย เนื่องจาก
เป นสิ่ งจํ า เป นที่ จะตองนํ า มาใช ใ นการปฏิ บั ติง าน โดยอาจจัดให มี วิท ยากรผู เชี่ ยวชาญกฎหมาย
บรรยายพรอมเอกสารประกอบใหศึกษา โดยเฉพาะโครงการศึกษาดาน Carbon Credit และการหา
แหล ง ทุ นซึ่ ง เรื่ องนี้ เป นที่ ส นใจของโลกที่ กํ า ลั งเปลี่ ย นแปลงในป จจุ บั น ตลอดจนกิ จกรรมและ
ภาคปฏิบัติที่เกี่ยวของกับภาคีความรวมมือดานปาไม
ทักษะ (Skill) จัดอบรมใหมีทักษะ เชน ทักษะการติดตอกับประชาชน และทักษะ
ดานภาษาตาง ๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งภาษาทองถิ่นดวย
ทัศ นคติ (Attitude) สรา งความรู สึ ก และจิ ตสํา นึ ก ด านการบริ หารประชาชน
ทัศนคติที่ดีตองานในหนาที่วาเป นงานที่มี เกียรติ์ และสําคัญเทาเทียมกับงานดานอื่น ๆ ของกรม
รวมทั้งการปลูกฝงทัศนคติความเปนเจาของรวม
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พฤติกรรม (Behavior) เนนความพรอมในการใหบริการ (Service mind) มี
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกตอสังคมและประชาชน
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในที่ทํางานและบุคคลภายนอกไดเปนอยางดี เพราะ
ผูปฏิบัติหนาที่นี้จะตองพบปะกับบุคคลอาชีพตาง ๆ และตองเผชิญกับปญหาที่หลากหลาย
3. การบํารุงรักษาบุคลากรเพื่อรักษาสถานะใหบุคลากรมีความพึงพอใจในงาน
การปฏิบัติหนาที่ดานการปาไมระหวางประเทศ ถือไดวาเปนภาระที่ตองมีความ
รับผิดชอบและความอดทนสูงเปนพิเศษเพราะจะตองพบกับปญหาตาง ๆ ทั้งในเรื่องของสวนรวม
และปจเจกชน ซึ่งผูที่มีสวนไดสวนเสียผลประโยชนของประเทศยอมจะไดรับการตอบสนองหรือ
การขจัดปญหาโดยเร็ว ซึ่งในบางครั้งอาจกอใหเกิดความไมเขาใจหรือโตแยงกันได ผูปฎิบัติห นาที่
จึงตองมีความอดกลั้นสูง เหตุการณเชนนี้อาจกอใหเกิดความเบื่อหนายหรือทอแทในการปฏิบัติ
หนาที่ไดบาง ดังนั้น จึงตองมีวิธีการที่จะกระตุนใหบุคลากรมีความพรอมและยินดีปฏิบัติภารกิจ
ตอไป อาทิ
สรางแรงจูงใจ (Motivation) เพื่อใหเกิดกําลังใจและความเชื่อมั่นอยูเสมอวา กรมปาไม
ใหความสําคัญและพรอมจะไดรับการสนับสนุนใหมีความกาวหนาในอาชีพสายงานวิเทศสัมพันธ
เดียวกับงานดานอื่น ๆ
สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่หนวยงานตองใหความสําคัญคือ การประเมินผลการ
ปฏิบั ติง าน (Evaluation) ซึ่ง ผูบั งคับ บัญชาและผู บ ริ หารกรมป าไม จะตองตระหนัก ถึง ภาระและ
ความรับผิดชอบของงานที่มีความซับซอนยุงยาก ตองใชความสามารถและความอดทนเปนพิเศษ
ดั ง นั้ น ข า ราชการผู ป ฏิ บั ติ ง านด า นนี้ สมควรที่ จ ะได รั บ การพิ จ ารณาความดี ค วามชอบในการ
พิ จารณาอั ตราเงิ นเดื อน การเลื่ อ นขั้ น และการโยกย า ยที่ เป น ธรรม เสมอภาคและเท า เที ย มกั บ
ขาราชการฝายอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อกอใหเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางานดานนี้ตอไป
4. การปรั บ ปรุ ง โครงสร า งและอั ต รากํ า ลั ง สํ า นั ก ความร ว มมื อ ด า นการป า ไม
ระหวางประเทศเปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นภายในกรม จากเดิมเปนสวนวิเทศสัมพันธ สํา นักแผนงาน
และสารสนเทศซึ่ ง มี จํา นวนข า ราชการตามกรอบอั ตรากํ า ลั ง เพี ย ง 4 คน เพื่ อให ง านด า นป า ไม
ระหวางประเทศมีประสิทธิภาพขึ้นกวาเดิมและเกิดความคลองตัวในดานการบริหารงานแตก็ ยังไม
สามารถแกไ ขปญ หาได เนื่อ งจากการขาดอัตรากํา ลัง ที่ส อดคลองกับ ภารกิจ และงบประมาณ
สนับสนุน ดัง นี้ จึง ควรที่จะไดรับการสนับสนุนผลักดันใหเกิดเปนสํานักที่มีโครงสรางและกรอบ
อัตรากําลังที่เหมาะสมโดยให ก.พ.รับรองเพื่อใหเกิดขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงานของสํานักและ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

