โครงการฝกอบรม หลักสูตร การสงเสริมเครือขายอนุรักษและปองกันการบุกรุกปาไม
โดยภาคประชาชน และชุมชนมีสวนรวม
................................................
๑. หลักการและเหตุผล
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะยังคง
ประสบสภาวะแวดล อ มและบริ บ ทของการเปลี่ ย นแปลงต างๆ ที่อ าจกอให เ กิด ความเสี่ ย งทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคม ผูสูงอายุ
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ของประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถ
ในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12 จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้ (1) การนอมนําและประยุกตใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม (3) การสนับสนุนและสงเสริม
แนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข
การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสนับสนุน
การมีสวนรวมของชุมชน อีกทั้งจากสถานการณการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมอยางตอเนื่อง ทําใหพื้นที่ปาไม
ของประเทศไทยมีจํานวนลดลงเปนปริมาณมาก กอใหเกิดผลกระทบ และความขัดแยงเกี่ยวกับทรัพยากรปาไม
ที่ รุ น แรง คณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ (คสช.) จึ ง มอบให กอ.รมน.กั บ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม วางยุทธศาสตรในการพิทักษทรัพยากรปาไมของชาติและจัดทําแผนแมบท กําหนดเปาหมายที่จะตอง
ดําเนินการใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามหวงเวลาที่กําหนด และใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปเปนแนวทางในการวางแผน
ปฏิบัติการ ในสวนของตนเองใหสอดคลองกับยุทธศาสตร แผน และเปาหมายที่กําหนด คือการพิทักษรักษาพื้นที่
ปาไมใหมีสภาพปาที่สมบูรณ และสิ่งสําคัญในการปองกันและปราบปราม การบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม คือ
ความรวมมือจากทุกภาคสวน ในการรวมกันปกปองดวยความรักและหวงแหนทรัพยากรปาไมของชาติอยางจริงจัง
มีความชัดเจนในการกําหนดแนวเขต กฎหมาย อํานาจหนาที่ การสนับสนุน รวมทั้งความรวมมือจากทุกภาคสวน
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ สงเสริมและฟนฟู ทรัพยากร
ปาไม สัตวปา และพันธุพืช ในเขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ โดยการควบคุมปองกันพื้นที่ปาอนุรักษเดิมที่มีอยู และ
พื้นที่ปาเสื่อมโทรมใหกลับสมบูรณ ดวยกลยุทธการสงเสริม กระตุน และปลูกจิตสํานึกใหชุมชนมีความรูสึกหวง
แหนและการมีสวนรวมในการดูแลทรัพยากรทองถิ่น เพื่อเปนการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอม
ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ สําหรับเปนแหลงตนน้ําลําธาร แหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา แหลงอาหาร
แหลงนันทนาการ และการทองเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน
ดวยเหตุผลดังกลาว กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จึงไดตระหนักถึงการพัฒนาจิตสํานึก
การใหความรู ความเขาใจ และการสนับสนุน สงเสริมใหเกิดองคกรชาวบานที่เขมแข็งเพื่อเขามามีสวนรวมใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการปองกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม จึงได
กําหนดจั ดการฝ กอบรมใหกับขาราชการ ลูกจ างประจํา พนั กงานราชการ กรมอุทยานแห งชาติ สั ตว ปา และ
พันธุพืช ใหมีความรูและเทคนิคการสรางองคกรชุมชนและเครือขาย ในการปองกันการบุกรุกทําลายทรัพยากร
ปาไม เพื่อชวยใหการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.วัตถุประสงค...

-2๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก ในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย
2.2 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม ไดเรียนรู รูปแบบ วิธีการ และกระบวนการสรางองคกรชุมชนและ
เครือขายในการปองกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม
๒.3 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูไปใชในการสงเสริมองคกรชุมชนและเครือขายใน
การปองกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมใหมีความเขมแข็ง
๓. กลุมเปาหมาย
ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จํานวน 46 คน
๔. วิธีการดําเนินงาน
๔.1 วิธีการ
การบรรยาย แบงกลุมทํากิจกรรม และฝกปฏิบัติ
4.2 เนื้อหาวิชา รวมจํานวน 37.5 ชั่วโมง
ภาคบรรยาย (จํานวน 22.5 ชั่วโมง)
- คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
- ชุมชนศึกษา และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง :
การประเมินสภาพชุมชน และการวิเคราะหขอมูลชุมชน
- ชุมชนศึกษา และการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท :
กระบวนการเรียนรูสังคม และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลชุมชน
- การมีสวนรวม : หลักการ แนวคิด กระบวนการ และ
วัตถุประสงคของการมีสวนรวม
- การมีสวนรวม : ประโยชนและขอจํากัดของการมีสวนรวม
- วนศาสตรชุมชน : หลักการและแนวทางการดําเนินวนศาสตร
ชุมชนรูปแบบการใชประโยชนจากปาและภูมิปญญาทองถิ่น
- วนศาสตรชุมชน : ปจจัยที่ทําลายระบบการจัดการปาไมของชุมชน
และระบบการจัดการปาไมรวมกันระหวางชุมชนกับรัฐ
- คณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่อนุรักษ : หลักการและวิธีการ
พื้นฐานของการสรางองคกรชุมชนและเครือขาย
- คณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่อนุรักษ : รูปแบบและแนวทางในการ
สรางเครือขายในการปองกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม
เทคนิคการสื่อสารกับชุมชน กิจกรรมและการเลือกใชกิจกรรมเพื่อ
การสรางองคกรชุมชนและเครือขาย

จํานวน ๑ ชั่วโมง
จํานวน 2 ชัว่ โมง
จํานวน 4.5 ชั่วโมง
จํานวน 3 ชั่วโมง
จํานวน 2 ชั่วโมง
จํานวน 2.5 ชั่วโมง
จํานวน 2 ชัว่ โมง
จํานวน 3 ชัว่ โมง
จํานวน 2.5 ชั่วโมง

ภาคปฏิบัติ...

-3ภาคปฏิบัติ (จํานวน 15 ชั่วโมง)
- การจําลองสถานการณ : แบงกลุม ฝกปฏิบัติทําการศึกษาชุมชน จํานวน 3 ชั่วโมง
หรือสํารวจชุมชน เพื่อใหทราบลักษณะและสภาพตางๆ ของชุมชน
การวิเคราะหสภาพแวดลอมในงานการปองกันการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรปาไมอยางมีสวนรวมและเก็บรวบรวมขอมูลชุมชน
- การจําลองสถานการณ : การวิเคราะหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในงาน จํานวน 4.5 ชั่วโมง
การปองกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมและกําหนดแผนงาน
หรือโครงการตามความตองการของชุมชน
- สรุปผลจากการจําลองสถานการณ
จํานวน 4 ชั่วโมง
- ตัวแทนกลุมซักถาม
จํานวน 3.5 ชั่วโมง
4.3 วิทยากร
- พระรัตนมุนี รองเจาคณะจังหวัดเชียงราย วัดพระแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
- นายเพิ่มบุญ จูฑะเตมีย นักวิชาการอิสระ และคณะ
5. ระยะเวลาดําเนินการ
จํานวน 5 วัน (ระหวางวันที่ 26 – 30 เดือน มีนาคม 2561)
6. สถานที่ดําเนินการ
ณ ศูนยฝกอบรมที่ ๔ (เชียงราย) ตําบลสันทราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
7. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน ผลผลิตที่ ๑ :พื้นที่ปาอนุรักษไดรับการบริหารจัดการ กิจกรรมอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาปาไม กิจกรรม
งานพัฒนาบุคลากร จํานวนเงิน 191,530 บาท (-หนึ่งแสนเกาหมื่นหนึ่งพันหารอยสามสิบบาทถวน -)
8. ความสอดคลองตอยุทธศาสตรขององคการ
๘.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2559 –
2563) ยุทธศาสตรที่ 1 : สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ
๘.2 ยุ ทธศาสตร กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อม ระยะ 20 ป (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕79)
ยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการและองคกร
9. ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ รอยละ 80 ของผูเขารับการฝกอบรม มีระดับความรู ความเขาใจและเกิด
จิตสํ านึ กในพระมหากรุ ณาธิคุณในพระบาทสมเด็ จพระเจาอยู หัว ในเรื่องปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง โครงการ
พระราชดําริ และไดเรียนรู รูปแบบ วิธีการ นําความรูไปใช ในการสงเสริมองคกรชุมชนและเครือขายในการปองกัน
การบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม
9.2 ตั ว ชี้วั ด เชิ งคุณภาพ ระดั บ ความพึงพอใจของผู เ ขารั บการฝกอบรมที่มีต อ หั วขอวิช าในการ
ฝกอบรม วิทยากร วัตถุประสงคของโครงการ และภาพรวมของการฝกอบรม อยูในระดับมาก

๑0. การประเมิน...
-4๑0. การประเมินผลโครงการ
๑๐.๑ กอนการฝกอบรม เครื่องมือที่ใชในการประเมินผล คือแบบทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
(Pre-test)
๑๐.๒ ระหวางการฝกอบรม เครื่องมือที่ใชในการประเมินผล คือ แบบสังเกตการณ
๑๐.๓ หลังการฝกอบรม
- ทันทีที่เสร็จสิ้นการฝกอบรม เครื่องมือที่ใชในการประเมินผล คือ แบบทดสอบความรูหลังการ
ฝกอบรม (Post –test) และแบบประเมินผลโครงการฝกอบรม
- หลังจากที่เสร็จสิ้นการฝกอบรมแลวระยะหนึ่ง เครื่องมือที่ใชในการประเมินผล คือแบบติดตาม
ประเมินผลหลังการฝกอบรม
๑1. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
11.๑ ผูเขารับการฝกอบรม เกิดความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
11.2 ผูเขารับการฝกอบรม ไดเรียนรู รูปแบบ วิธีการ และกระบวนการสรางองคกรชุมชน และ
เครือขายในการปองกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม
11.3 ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูไปใชในการสงเสริมองคกรชุมชนและเครือขาย ในการ
ปองกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมใหมีความเขมแข็ง
๑2. ผูรับผิดชอบโครงการ
ศูนยฝกอบรมที่ ๔ (เชียงราย) สวนฝกอบรม สํานักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช โทร. 0-5315-2588 โทรสาร 0-5370-0427 E-mail:center4chiangrai@gmail.com
..................................................

กําหนดการฝกอบรม
หลักสูตร การสงเสริมเครือขายอนุรักษและปองกันการบุกรุกปาไมโดยภาคประชาชน และชุมชนมีสวนรวม
ระหวางวันที่ 26 - 30 มีนาคม ๒๕61
ณ ศูนยฝกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
.........................................
วันอาทิตยที่ 25 มีนาคม 2561
๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ลงทะเบียน
18.00 - ๑9.00 น. รับประทานอาหารเย็น
วันจันทรที่ 26 มีนาคม 2561
07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเชา
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. แนะนําหลักสูตร และแนะนําสถานที่
08.30 - 09.00 น. พิธีเปดการฝกอบรม
09.00 - 10.00 น. คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
10.00 - 12.0๐ น. ชุมชนศึกษา และแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง : การประเมินสภาพ
ชุมชน และการวิเคราะหขอมูลชุมชน
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 17.30 น. ชุมชนศึกษา และการเรียนรูตามรอย
พระยุคลบาท : กระบวนการเรียนรูสังคม
และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลชุมชน
18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561
07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเชา
๐๙.๐๐ - 12.๐๐ น. การมีสวนรวม : หลักการ แนวคิด
กระบวนการ และวัตถุประสงค
ของการมีสวนรวม
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑5.0๐ น. การมีสวนรวม : ประโยชน
และขอจํากัด ของการมีสวนรวม
๑5.00 - ๑7.3๐ น. วนศาสตรชุมชน : หลักการและแนว
ทางการดําเนินงานวนศาสตรชุมชน
รูปแบบการใชประโยชนจากปา
และภูมิปญญาทองถิ่น
18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น

เจาหนาที่ศูนยฝกอบรมที่ ๔ (เชียงราย)

เจาหนาที่ศูนยฝกอบรมที่ ๔ (เชียงราย)
ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ ที่ ๑๕
พระรัตนมุนี วัดพระแกว
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
นายเพิ่มบุญ จูฑะเตมีย
นักวิชาการอิสระ
นายเพิ่มบุญ จูฑะเตมีย
นักวิชาการอิสระ

นายเพิ่มบุญ จูฑะเตมีย
นักวิชาการอิสระ
นายเพิ่มบุญ จูฑะเตมีย
นักวิชาการอิสระ
นายเพิ่มบุญ จูฑะเตมีย
นักวิชาการอิสระ

วันพุธที.่ ...
-2วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561
07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเชา
๐๙.๐๐ - ๑1.๐๐ น. วนศาสตรชุมชน : ปจจัยที่ทําลาย
ระบบการจัดการปาไมของชุมชน
และระบบการจัดการปาไมรวมกัน
ระหวางชุมชนกับรัฐ
11.00 - 12.00 น. คณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่อนุรักษ
: หลักการและวิธีการพื้นฐานของการ
สรางองคกรชุมชนและเครือขาย
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น. คณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่อนุรักษ
: หลักการและวิธีการพื้นฐานของการ
สรางองคกรชุมชนและเครือขาย (ตอ)
๑5.๐๐ - ๑7.3๐ น. คณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่อนุรักษ
: รูปแบบและแนวทางในการสราง
เครือขายในการปองกันการบุกรุก
ทําลายทรัพยากรปาไม เทคนิคการ
สื่อสารกับชุมชน กิจกรรมและการเลือก
ใชกิจกรรมเพื่อการสรางองคกรชุมชน
และเครือขาย
18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561
07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเชา
๐๙.๐๐ - 12.0๐ น. การจําลองสถานการณ : แบงกลุม
ฝกปฏิบัติทําการศึกษาชุมชน หรือ
สํารวจชุมชนเพื่อใหทราบลักษณะ
และสภาพตางๆ ของชุมชน การวิเคราะห
สภาพแวดลอมในงานการปองกัน
การบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมอยางมี
สวนรวมและเก็บรวบรวมขอมูลชุมชน
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - 17.3๐ น. การจําลองสถานการณ : การวิเคราะห
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียในงานการปองกัน
การบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม และ
กําหนดแผนงาน หรือโครงการตาม
ความตองการของชุมชน
18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น

นายเพิ่มบุญ จูฑะเตมีย
นักวิชาการอิสระ
นายเพิ่มบุญ จูฑะเตมีย
นักวิชาการอิสระ
นายเพิ่มบุญ จูฑะเตมีย
นักวิชาการอิสระ
นายเพิ่มบุญ จูฑะเตมีย
นักวิชาการอิสระ

นายเพิ่มบุญ จูฑะเตมีย และคณะ
นักวิชาการอิสระ

นายเพิ่มบุญ จูฑะเตมีย และคณะ
นักวิชาการอิสระ

วันศุกรที่ 30...
-3วันศุกรที่ 30 มีนาคม 2561
07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเชา
๐๙.๐๐ - ๑2.๐๐ น. สรุปผลจากการจําลองสถานการณ
12.00 - 13.00 น.
13.๐๐ - ๑4.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน
สรุปผลจากการจําลองสถานการณ

๑4.๐๐ - ๑7.3๐ น.

ตัวแทนกลุมซักถาม

นายเพิ่มบุญ จูฑะเตมีย และคณะ
นักวิชาการอิสระ
นายเพิ่มบุญ จูฑะเตมีย และคณะ
นักวิชาการอิสระ
นายเพิ่มบุญ จูฑะเตมีย และคณะ
นักวิชาการอิสระ

................................................
หมายเหตุ

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

