โครงการฝกอบรมหลักสูตร กระบวนการแกปญหาความขัดแยงดวยสันติวิธี
ระหวางวันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2560
ณ ศูนยฝกอบรมที่ 4 (เชียงราย) จังหวัดเชียงราย
...........................................
๑. หลักการและเหตุผล
ปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางประชาชนกับเจาหนาที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ พันธุพืช มีทั้ง
ปญหาที่เกิดจากความขัดแยงดานขอมูล ( Data Conflict) ที่พบมาก ไดแก การออกเอกสารสิทธิ์ หรือหลักฐาน
ที่ทํากิน ซอนทับที่สาธารณะ มีการรับรูและเขาใจตอเอกสารสิทธิ์ไมตรงกัน เชน รัฐประกาศเขตอุทยานทับซอน
เขตทํากินของชาวบาน โดยชาวบานไมทราบขอมูลที่แทจริง ความขัดแยงดานโครงสราง (Structural Conflict)
ที่เดนชัด ไดแก ความเหลื่อมล้ําระหวางชาวบาน กับภาครัฐ ในดาน“อํานาจการตอรอง”“การเขาถึงสื่อ”และ“โอกาส
ของการเรียนรู”ทําใหเกิดความขัดแยง ภาครัฐ ใชประโยชน/อาง กฎหมาย ระเบียบ ในการตัดสินใจแกปญหา
ความขัดแยงมากเกินไป จนละเลยความเขาใจในสิทธิมนุษยชน และดานประชาชนก็รองเรียนมากจนเกินไป
(บางทองที่) จนละเลย กฎหมาย จึงพบปรากฏการณ “รัฐขัดแยงกับประชาชน” เปนตน
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เห็นความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
เพื่อใหมีทักษะในการวิเคราะห การแกไขปญหาความขัดแยงและการเจรจาตอรองใหไดพัฒนาความรู ทักษะ
รวมทั้ งทั ศ นคติ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ แนวคิ ด ในการแก ป ญ หาความขั ด แย ง กระบวนการในการเจรจาไกล เกลี่ ย
ขอขัดแยงและการเจรจาตอรองและประนอมขอพิพาทไดอยางมีประสิทธิผลมากขึ้น จึงไดจัดโครงการฝกอบรม
หลั ก สู ต ร กระบวนการแก ป ญ หาความขั ด แย ง ด ว ยสั น ติ วิ ธี เพื่ อ จะได นํ า ไปประยุ ก ต ใช ในการปฏิ บั ติ ง าน
ใหเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นตอไป
๒. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการวิเคราะหการแกปญหา
ความขัดแยงและการเจรจาตอรอง
2.2 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดพัฒนาทักษะที่จําเปนตอการแกปญหาความขัดแยงและ
การเจรจาตอรองไดอยางถูกตอง
3.กลุมเปาหมาย
ขาราชการ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จํานวน 55 คน
๔. วิธีการดําเนินงาน
๔.1 วิธีการ
บรรยาย แบงกลุมทํากิจกรรม และฝกปฏิบัติ
4.2 เนื้อหาวิชา รวมจํานวน 24 ชั่วโมง
ภาคบรรยาย (จํานวน 15 ชั่วโมง)
- การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงาน

จํานวน 1 ชั่วโมง
สันติวิธีในการ…
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จังหวัดเชียงราย

- สันติวิธีในการจัดการความขัดแยง
จํานวน 3 ชั่วโมง
- กฎหมายอาญา –แพง/ ป.วิอาญา ป.วิแพงเบื้องตน
จํานวน 8 ชั่วโมง
- การไกลเกลี่ยขอพิพาทความขัดแยง
จํานวน 3 ชั่วโมง
ภาคปฏิบัติ (จํานวน 9 ชั่วโมง)
- ฝกปฏิบัติเครื่องมือในการจัดการความขัดแยงดวยการสานเสวนา จํานวน 2 ชั่วโมง
- ฝกปฏิบัติกระบวนการในการเจรจาไกลเกลี่ยและแบงกลุม จํานวน 3.5 ชั่วโมง
กรณีศึกษา
- ฝกปฏิบัติการไกลเกลี่ยขอพิพาทความขัดแยง
จํานวน 3.5 ชั่วโมง
4.3 วิทยากร
- พระรัตนมุนี ตําแหนงรองเจาคณะจังหวัดเชียงราย วัดพระแกว อําเภอเมือง

- นายอมรศักดิ์ เพ็ชรเนียม ตําแหนงปลัดอําเภอพญาเม็งราย ชวยราชการผูชวยปองกัน
จังหวัดเชียงราย สํานักงานปกครองจังหวัดเชียงราย
- นายอรรณพ กัณฑะวงศ ตําแหนงนักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ สํานักงานยุติธรรม
จังหวัดเชียงราย และคณะ
- นายดิเรก จันทรธิมา ตําแหนงอัยการจังหวัด ประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงาน
อัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย และคณะ
5. ระยะเวลาดําเนินการ
จํานวน ๓ วัน ระหวางวันที่ 27 – 29 เดือน ธันวาคม 2560
6. สถานที่ดําเนินการ
ณ ศูนยฝกอบรมที่ ๔ (เชียงราย) ตําบลสันทราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
7. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน ผลผลิตที่ ๑ : พื้นที่ปาอนุรักษไดรับการบริหารจัดการ กิจกรรมอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาปาไม
กิจกรรมงานพัฒนาบุคลากร จํานวนเงิน 130,410 บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นสี่รอยสิบบาทถวน-)
๘. ความสอดคลองตอยุทธศาสตรขององคการ
๘.1 ยุ ทธศาสตร การพั ฒ นาบุ คลากร กรมอุ ทยานแห งชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช ระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2559 – 2563) ยุทธศาสตรที่ 1: สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ
๘.2 ยุทธศาสตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระยะ 20 ป (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕79)
ยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการและองคกร

9. ตัวชี้วัด…

-39. ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
9.1 ตั ว ชี้ วั ด เชิ งปริ มาณ ร อ ยละ 80 ของผู เข ารับ การฝก อบรม มี ร ะดั บ ความรู ความเข าใจ
เกี่ยวกับการวิเคราะหการแกปญหาความขัดแยงและการเจรจาตอรอง ไดพัฒนาทักษะที่จําเปนตอการแกปญหา
ความขัดแยงและการเจรจาตอรองไดอยางถูกตอง อยูในระดับมาก
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอ หัวขอวิชาในการ
ฝกอบรม วิทยากร วัตถุประสงคของโครงการ และภาพรวมของการฝกอบรม อยูในระดับมา
๑๐. การประเมินผลโครงการ
๑๐.๑ กอนการฝกอบรม เครื่องมือที่ใชในการประเมินผล คือแบบทดสอบความรูกอนการ
ฝกอบรม (Pre-test)
๑๐.๒ ระหวางการฝกอบรม เครื่องมือที่ใชในการประเมินผล คือ แบบสังเกตการณ
๑๐.๓ หลังการฝกอบรม
- ทันทีที่เสร็จสิ้นการฝกอบรม เครื่องมือที่ใชในการประเมินผล คือ แบบทดสอบความรูหลัง
การฝกอบรม (Post –test) และแบบประเมินผลโครงการฝกอบรม
- หลังจากที่เสร็จสิ้นการฝกอบรมแลวระยะหนึ่ง เครื่องมือที่ใชในการประเมินผล คือแบบ
ติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม
๑1. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวิเคราะหการแกปญหาความขัดแยง
และการเจรจาตอรอง
11.2 ผูเขารับการฝกอบรมไดพัฒนาทักษะที่จําเปนตอการแกปญหาความขัดแยงและการเจรจา
ตอรองไดอยางถูกตอง
๑2. ผูรับผิดชอบโครงการ
ศูนยฝกอบรมที่ ๔ (เชียงราย) สวนฝกอบรม สํานักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช โทร. 0-5315-2588 โทรสาร 0-5370-0427 E-mail:center4chiangrai@gmail.com
.............................................

กําหนดการ
หลักสูตร กระบวนการแกปญหาความขัดแยงดวยสันติวิธี
ระหวางวันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2560
ณ ศูนยฝกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
.........................................
วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560
เวลา 15.00 – 18.00 น. ลงทะเบียนรายงานตัว
เจาหนาที่ศูนยฝกอบรมที่ 4 (เชียงราย)
เวลา 18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560
เวลา 07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเชา
เวลา 08.00 – 08.30 น. แนะนําหลักสูตร และแนะนําสถานที่
เวลา 08.30 – 09.00 น. พิธีเปดการฝกอบรม
เวลา 09.00 – 10.00 น. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
เวลา 10.00 – 12.00 น. สันติวิธีในการจัดการความขัดแยง

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.00 น. สันติวิธีในการจัดการความขัดแยง
(ตอ)
เวลา 14.00 – 16.00 น. ฝกปฏิบัติเครื่องมือในการจัดการ
ความขัดแยงดวยการสานเสวนา

เวลา 16.00 – 18.00 น. ฝกปฏิบัติกระบวนการในการ
เจรจาไกลเกลี่ยและแบงกลุม
กรณีศึกษา

เจาหนาที่ศูนยฝกอบรมที่ 4 (เชียงราย)
ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 15
(เชียงราย)
พระรัตนมุนี รองเจาคณะจังหวัดเชียงราย
วัดพระแกว จังหวัดเชียงราย
นายอมรศักดิ์ เพ็ชรเนียม
ตําแหนงปลัดอําเภอพญาเม็งราย
ชวยราชการ ผูชวยปองกันจังหวัดเชียงราย
สํานักงานปกครองจังหวัดเชียงราย
นายอมรศักดิ์ เพ็ชรเนียม
ตําแหนงปลัดอําเภอพญาเม็งราย
ชวยราชการ ผูชว ยปองกันจังหวัดเชียงราย
สํานักงานปกครองจังหวัดเชียงราย
นายอมรศักดิ์ เพ็ชรเนียม
ตําแหนงปลัดอําเภอพญาเม็งราย
ชวยราชการ ผูช วยปองกันจังหวัดเชียงราย
สํานักงานปกครองจังหวัดเชียงราย
นายอรรณพ กัณฑะวงศ และคณะ
ตําแหนงนักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย
นายอมรศักดิ์ เพ็ชรเนียม
ตําแหนงปลัดอําเภอพญาเม็งราย
ชวยราชการ ผูช วยปองกันจังหวัดเชียงราย
สํานักงานปกครองจังหวัดเชียงราย
นายอรรณพ กัณฑะวงศ และคณะ
ตําแหนงนักวิชาการยุตธิ รรมชํานาญการ
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย
เวลา 18.00 – 19.00 น....

-2เวลา 18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
เวลา 19.00 – 20.30 น. ฝกปฏิบัติกระบวนการในการ
เจรจาไกลเกลี่ยและแบงกลุม
กรณีศึกษา (ตอ)

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560
เวลา 07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเชา
เวลา 09.00 – 12.00 น. กฎหมายอาญา – แพง
ป.วิอาญา ป.วิแพงเบื้องตน
เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 18.00 น. กฎหมายอาญา – แพง
ป.วิอาญา ป.วิแพงเบื้องตน
(ตอ)
เวลา 18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
วันศุกรที่ 29 ธันวาคม 2560
เวลา 07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเชา
เวลา 09.00 – 12.00 น. การไกลเกลี่ยขอพิพาทความขัดแยง
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 16.30 น. ฝกปฏิบัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ความขัดแยง
เวลา 16.30 น.
หมายเหตุ

พิธีปดการฝกอบรม

นายอมรศักดิ์ เพ็ชรเนียม
ตําแหนงปลัดอําเภอพญาเม็งราย
ชวยราชการ ผูช วยปองกันจังหวัดเชียงราย
สํานักงานปกครองจังหวัดเชียงราย
นายอรรณพ กัณฑะวงศ และคณะ
ตําแหนงนักวิชาการยุตธิ รรมชํานาญการ
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย
นายดิเรก จันทรธิมา
ตําแหนงอัยการจังหวัด
ประจําสํานักงานอัยการสูงสุด
นายดิเรก จันทรธิมา
ตําแหนงอัยการจังหวัด
ประจําสํานักงานอัยการสูงสุด

นายดิเรก จันทรธิมา
ตําแหนงอัยการจังหวัด
ประจําสํานักงานอัยการสูงสุด
นายดิเรก จันทรธิมา และคณะ
ตําแหนงอัยการจังหวัด
ประจําสํานักงานอัยการสูงสุด
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๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเชา
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น

