แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
ประจาปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2558
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สารบัญ
สานักบริหารงานกลาง
ส่วนการคลัง
ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนฝึกอบรม
สานักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม
ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ส่วนควบคุมไฟป่า
สานักแผนงานและสารสนเทศ
ส่วยอานวยการ
ศูนย์สารสนเทศ
สานักฟืน้ ฟูและพัฒนาพืน้ ทีอ่ นุรักษ์
ส่วนจัดการทีด่ ินและชุมชนในพืน้ ทีป่ ่าอนุรักษ์
ส่วนสารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้
ส่วนภูมิสารสนเทศ
สานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุพ์ ืช
ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้
ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ
สานักงานหอพรรณไม้
ส่วนสิ่งแวดล้อมป่าไม้

หน้า
1
1
4
7
29
29
32
36
40
40
41
43
43
44
45
49
49
50
53
55

สารบัญ (ต่อ)
สานักอนุรักษ์และจัดการต้นน้า
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้า
สานักอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่
ส่วนจัดการพืน้ ทีอ่ นุรักษ์สัตว์ป่า
กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า
กลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า
สานักอุทยานแห่งชาติ
ส่วนนันทนาการและสื่อความหมาย
สถาบันนวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพืน้ ทีค่ ุ้มครอง
กองคุ้มครองพันธุส์ ัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา

หน้า
65
65
74
74
75
79
82
85
85
87
89

1

แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนกำรคลัง สำนักบริหำรงำนกลำง
ลำดับที่
1

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 1. เพื่อเรียนรู้แนวคิดในการให้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ 115
1
115
3 วัน สถานที่ราชการ
การส่งเสริมความรู้และ
บริการที่เป็นเลิศ (Service
พนักงานราชการ ของ
( ต.ค.ทักษะในการให้บริการที่
Mind)
ส่วนการคลังและส่วนการพัสดุ
ธ.ค. 57 )
เป็นเลิศ (Service Mind) 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ
สานักบริหารงานกลาง
ของเจ้าหน้าที่สว่ นการคลัง และตระหนักถึงความสาคัญ
และส่วนการพัสดุ
ของการให้บริการที่ดี
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการปฏิบัตริ าชการ
ให้มกี ารบริการที่ดี
4. เพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ ใน
การให้บริการที่เป็นเลิศ
5. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดแี ก่องค์กรในด้านการให้
บริการ
ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

บุคลากรของส่วนการคลังและ
ส่วนการพัสดุที่ได้รับการ
อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องการให้บริการที่ดี
ตลอดจนได้พัฒนาทักษะและ
ความรู้ในด้านต่าง ๆ

1. ผู้เข้าอบรมได้ทราบ เข้าใจ
และตระหนักถึงความสาคัญ
ของการให้บริการที่ดี
2. ผู้เข้าอบรมสามารถนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ ปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมการ
ปฏิบัตงิ านให้มกี ารบริการที่ดี
3. สามารถสร้างภาพลักษณ์
ที่ดดี า้ นการบริการให้แก่
หน่วยงานได้
4. ผู้เข้าอบรมสามารถ
ปฏิบัตงิ านด้านการเงินการคลัง
ของกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้
ถูกต้องตามกฎหมายและ
ระเบียบ

546,330

546,330

2

แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนกำรคลัง สำนักบริหำรงำนกลำง
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

2

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพการ
ทางานเป็นทีมของเจ้าหน้าที่
การเงินการคลัง ของกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความ
สัมพันธ์ที่ดตี อ่ กัน เพื่อนาไปสู่
ความสาเร็จของตนเองและ
ทีมงาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้
บทบาทของการทางานเป็นทีม
และประโยชน์ในการทางาน
เป็นทีม
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ
วางแผน และบริหารทีม ภายใต้
เงื่อนไขหรือกติกาที่กาหนด
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัตงิ านของตน
4. เพื่อให้บุคลากรด้านการเงิน
การคลังปฏิบัตงิ านได้ถกู ต้อง
ลดผลกระทบที่จะทาให้ทาง
ราชการเกิดความเสียหาย
5. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดเห็น และประสบการณ์
ซึ่งกันและกัน ตลอดจนร่วมกัน
หาแนวทางแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัตงิ าน

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
60
1
60
3 วัน สถานที่ราชการ
ผู้เข้าอบรมมีความรู้
พนักงานราชการ ที่ปฏิบัตงิ าน
(ม.ค.-มี.ค.
ความเข้าใจในหลักการบริหาร
ด้านการเงิน การคลัง สังกัด
58)
ของการทางานเป็นทีม
ส่วนกลาง สานักบริหารพื้นที่
ตลอดจนได้พัฒนาทักษะและ
อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา
ความรู้ในด้านการเงินการคลัง
กลุ่มเป้ำหมำย

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

1. ผู้เข้าอบรมสามารถนา
หลักการที่ได้รับไปสร้างให้เกิด
การทางานเป็นทีมในองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติ
งานด้านการเงินการคลังของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ได้ถกู ต้องตาม
กฎหมายและระเบียบ

332,080

332,080

3

แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนกำรคลัง สำนักบริหำรงำนกลำง
ลำดับที่
3

ชื่อหลักสูตร
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ
การ หลักสูตร การจัดทา
ต้นทุนผลผลิตของกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
60
1
60
2 วัน สถานที่ราชการ
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความ
แนวทางการจัดทาต้นทุนผลผลิต พนักงานราชการ ที่ปฏิบัตงิ าน
(ธ.ค. 57)
เข้าใจในการจัดทาต้นทุน
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ด้านแผนงาน ด้านการเงินและ
ผลผลิตและสามารถนาไปใช้
กรมบัญชีกลางกาหนด
บัญชี สังกัดส่วนกลาง และ
ในการปฏิบัตงิ านได้จริง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่
คานวณต้นทุนผลผลิตของ
1 - 16
หน่วยงาน และวิเคราะห์สาเหตุ
การเปลี่ยนแปลงต้นทุนผลผลิต
ของแต่ละกิจกรรมย่อยได้
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจขั้นตอน
และวิธกี ารจัดทาต้นทุนผลผลิต
2. ผู้เข้าอบรมสามารถนา
หลักเกณฑ์และวิธกี ารคานวณ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตไปใช้
ในการปฏิบัตงิ านได้จริง
3. ผู้เข้าอบรมสามารถ
วิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยน
แปลงต้นทุนผลผลิตของแต่ละ
กิจกรรมย่อยได้

112,680

112,680

4

แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหำรงำนกลำง
ลำดับที่
1

ชื่อหลักสูตร
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ าร เรื่อง การ
ประชาสัมพันธ์งานด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิง ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ
45
1
45
3 วัน สถานที่ของ
ปฏิบัตกิ ารมีความรู้ ความเข้าใจ พนักงานราชการ ที่ปฏิบัตงิ าน
(ธ.ค.57 - ราชการ
และเกิดทักษะในการพูด
ด้านการประชาสัมพันธ์ของ
ก.ค. 58)
เพื่อการประชาสัมพันธ์
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
ทุกรูปแบบอย่างถูกต้อง
และพันธุ์พืช ทั้งส่วนกลาง และ
เพื่อการปฏิบัตงิ านได้อย่าง
ส่วนภูมภิ าค
มีประสิทธิภาพ และสามารถ
นาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัตกิ ารสามารถใช้สื่อ
ออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และ
มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อการพัฒนาเครือข่ายการ
ปฏิบัตงิ านด้านประชาสัมพันธ์
งานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ระหว่างส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิ าค
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ มีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถนาความรู้ที่ได้
ไปปฏิบัตงิ านได้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ ารสามารถน้อมนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในชีวติ ประจาวันและ
การงานได้
2. ผู้เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ ารเกิดทักษะใน
การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
ได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ
3. ผู้เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ ารสามารถใช้สื่อใน
การประชาสัมพันธ์
(สื่อออนไลน์) ได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ
4. ผู้เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ ารสามารถใช้เทคนิค
ในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ในการพัฒนาองค์กรได้อย่าง
เหมาะสม
5. เป็นการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัตงิ านด้านการประชา สัมพันธ์ให้กบั หน่วยงานใน
ส่วนกลาง และส่วนภูมภิ าค

175,120

175,120

5

แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ที่มีบุคคลภำยนอกเข้ำร่วม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหำรงำนกลำง
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

1 โครงการสัมมนา เรื่อง
การพัฒนาเครือข่ายการ
ประชาสัมพันธ์งานอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ ปี 2558

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ และภาพลักษณ์
ที่ถกู ต้องเกี่ยวกับการดาเนินงาน
เชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ต่างๆ ของกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้กบั ภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อสร้างระบบการประสาน
สัมพันธ์ที่ดี และจัดตั้งภาคีเครือ
ข่ายการประชาสัมพันธ์กบั ภาคี
เครือข่ายอื่น ที่สนับสนุนการ
ปฎิบัตงิ านของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
อย่างเป็นระบบ
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และทัศนคติ ตลอดจนพัฒนา
เครือข่าย เพื่อการประชา
สัมพันธ์งานสารสนเทศของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืชให้เป็นระบบและ
กว้างขวางขึ้น

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
เจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัตงิ านด้านการ
40
1
40
2 วัน สถานที่ของราชการ
ประชาสัมพันธ์ของกรมอุทยาน
(ธ.ค.57 แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ก.ค. 58)
สื่อมวลชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่
จากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
จากหน่วยงานภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ เอกชน และ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จาก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กลุ่มเป้ำหมำย

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

ร้อยละ 80 ของผู้ผา่ นการ
สัมมนาเข้าใจและเกิด
ภาพลักษณ์ที่ถกู ต้องเกี่ยวกับ
การดาเนินงานเชิงยุทธศาสตร์
ของกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชและขยาย
เครือข่ายในการประชาสัมพันธ์
จนเกิดการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ต่อไป

1. ภาคีภาคส่วนที่เข้าร่วม
สัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจ
และมีภาพลักษณ์ที่ดเี กี่ยวกับ
กระบวนการบริหารเชิง
กลยุทธ์ของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช
2. มีการพัฒนาเครือข่าย
สนับสนุนความร่วมมือการ
ประชาสัมพันธ์พื้นที่อนุรักษ์
เพื่อร่วมประสานสัมพันธ์ระบบ
ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์
ทรัพยากรในพื้นที่อนุรักษ์กบั
ทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ
3. ส่งเสริมให้กระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ประสบความ
สาเร็จตามเป้าประสงค์ที่
กาหนดไว้

159,400

159,400
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ที่มีบุคคลภำยนอกเข้ำร่วม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหำรงำนกลำง
จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
2 โครงการสัมมนา เรื่อง
1. เพื่อสริมสร้างความรู้ ทักษะ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
40
1
40
2 วัน สถานที่ราชการ
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
การพัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ าน พนักงานราชการ และ
(ธ.ค.57 สัมมนาได้แลกเปลี่ยนมุมมอง
การปฏิบัตงิ านด้านการ
ของบุคลากรส่วนประชาสัมพันธ์ จ้างเหมาเอกชนดาเนินงาน
ก.ค. 58)
ทัศนคติ และประสบการณ์
ประชาสัมพันธ์ของส่วน
และเผยแพร่ และเกิดแนวคิดใน ที่ปฏิบัตงิ านประจาส่วนประชา
ที่หลากหลายสามารถนา
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ การน้อมนาหลักปรัชญา
สัมพันธ์และเผยแพร่
ประสบการณ์ที่ได้ไปปรับปรุง
สานักบริหารงานกลาง
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ สานักบริหารงานกลาง
การปฏิบัตงิ านได้
ใช้ในชีวติ ประจาวันและการงาน
ได้ และก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่
ดีตอ่ องค์กร
2. เพื่อสร้างทีมงาน
(Working Team) รู้จกั การทา
งานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม
และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
มุมมองการปฏิบัตงิ าน และ
การดาเนินงานของบุคลากร
3. เพื่อสร้างความรัก
ความสามัคคี และความ
สัมพันธ์อนั ดีของบุคลากร
ในส่วนประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

1. บุคลากรส่วนประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ได้รับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานด้านการประชาสัมพันธ์
2. บุคลากรส่วนประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ ทัศนคติ และมุมมอง
การปฏิบัตงิ านเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานอย่างเป็นระบบ
3. กระตุ้นให้เกิดความรัก
ความสามัคคี และการทางาน
เป็นทีมของเจ้าหน้าที่
ส่วนประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดใี ห้องค์กร

137,960

137,960
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหำรงำนกลำง
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

1 โครงการธรรมสัญจร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับการพัฒนาจิตใจ และ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ให้มคี วามรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมคาสอนทางพระพุทธ
ศาสนา
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้นาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัตงิ าน

กลุ่มเป้ำหมำย
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
และพนักงานราชการ ของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
40
1
40
3 วัน สถานที่ราชการ
ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วม
(พ.ย.-ธ.ค
โครงการมีความรู้ความเข้าใจ
57)
ในธรรมตามพระพุทธศาสนา
และสามารถนามาปรับใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักธรรมพระพุทธศาสนา
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถนาความรู้ และ
หลักธรรมไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัตงิ านและชีวติ
ประจาวัน

200,000

200,000
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหำรงำนกลำง
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

2 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง
ในพื้นที่โครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดาริ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจข้อมูลใน
พระราชดาริ หลักการทรงงาน
และองค์ความรู้ดา้ นทรัพยากร
ธรรมชาติที่เป็นประโยชน์
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ตระหนักและเกิดจิตสานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมี
ต่อประชาชน
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
นาความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ใน
การปฏิบัตงิ านและการใช้ชวี ติ
ประจาวัน

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ
40
1
40
3 วัน ศูนย์ศึกษาการ
พนักงานราชการ ของ
(พ.ย.57 พัฒนาอ่าวคุ้ง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
ม.ค.58) กระเบน อันเนื่อง
และพันธุ์พืช
มาจากพระราช
ดาริ จังหวัด
จันทบุรี
กลุ่มเป้ำหมำย

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความเข้าใจใน
หลักการทรงงานของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวพระราชดาริที่สาคัญเป็น
ประโยชน์ในการนาไปใช้ใน
การปฏิบัตงิ านและการใช้
ชีวติ ประจาวัน

1. ผู้เข้าอบรมสามารถนาองค์
ความรู้ แนวพระราชดาริ
เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว เป็นประโยชน์ตอ่ ตนเอง
ในการนาไปปฏิบัติ
2. ผู้เข้ารับการอบรมเกิดจิต
สานึก และตระหนักใน
พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์
ทรงมีตอ่ ประชาชน และยังเป็น
การถวายความจงรักภักดีตอ่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

200,000

200,000
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหำรงำนกลำง
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

3 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 1. เพื่อให้ขา้ ราชการบรรจุใหม่
การปฐมนิเทศข้าราชการ ทราบถึงโครงสร้าง วิสยั ทัศน์
บรรจุใหม่
ยุทธศาสตร์ พันธกิจ คารับรอง
การปฏิบัตริ าชการของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
2. เพื่อให้ขา้ ราชการบรรจุใหม่
ทราบถึงสิทธิ ประโยชน์เกื้อกูล
สวัสดิการตามกฎหมาย และ
การรับบาเหน็จบานาญ
3. เพื่อให้ขา้ ราชการบรรจุใหม่
ทราบถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการเงิน บัญชี และพัสดุ
4. เพื่อให้ขา้ ราชการบรรจุใหม่
ทราบถึงการรักษาวินัย
กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และ
ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัตริ าชการ

กลุ่มเป้ำหมำย
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่
ได้รับการบรรจุแต่งตั้งของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ที่อยู่ระหว่าง
การทดลองปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
60
2
120
3 วัน ศูนย์ฝกึ อบรมใน
(พ.ย.57 - สังกัดส่วนฝึกอบรม
ก.ย.58) สานักบริหารงาน
กลาง

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ผลผลิต : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 90 ขึ้นไปของจานวน
ผ่านเกณฑ์การวัดผลจากการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
ฝึกอบรม ไม่ต่ากว่าร้อยละ ความเข้าใจ โครงสร้าง
100 ของจานวนผู้เข้ารับการ วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ
ฝึกอบรม
คารับรองการปฏิบัตริ าชการ
ผลลัพธ์ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ของกรมอุทยานแห่งชาติ
อย่างน้อยไม่ต่ากว่าร้อยละ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระเบียบ
90 ที่ผา่ นการฝึกอบรมได้รับ แบบแผนการปฏิบัตริ าชการ
การพัฒนาให้มคี วามรู้ ความ สิทธิ ประโยชน์เกื้อกูล
เข้าใจ โครงสร้าง วิสยั ทัศน์ สวัสดิการตามกฎหมาย และ
ยุทธศาสตร์ พันธกิจ คารับรอง การรับบาเหน็จบานาญ
การปฏิบัตริ าชการของกรม ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ บัญชี และพัสดุ การรักษาวินัย
พันธุ์พืช สิทธิ ประโยชน์เกื้อกูล กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และ
สวัสดิการตามกฎหมาย และ ระเบียบในการปฏิบัตหิ น้าที่
การรับบาเหน็จบานาญ
ราชการ รวมทั้งหลักคุณธรรม
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงิน จริยธรรม เพื่อเป็นข้าราชการ
บัญชี และพัสดุ การรักษาวินัย ที่ดแี ละมีคุณภาพ
กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
และระเบียบในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

216,540

433,080
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหำรงำนกลำง
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

4 โครงการประชุมชี้แจง
การดาเนินงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

1. เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ ข้าราชการกรมอุทยาน
ประชาคมอาเซียนให้แก่
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ข้าราชการและบุคลากร
สังกัดส่วนกลางและสานัก
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า บริหารพื้นที่อนุรักษ์
และพันธุ์พืช
2. เพื่อสร้างความตระหนักแก่
ข้าราชการและบุคลากร
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช เพื่อก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
3. เพื่อพัฒนาแนวคิดในการ
ดาเนินงานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ให้แก่ขา้ ราชการ และบุคลากร
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
80
2
160
2 วัน รุ่นที่ 1
(พ.ย.57 - ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
มี.ค.58) และท่องเที่ยวเชิง
นิเวศเจ็ดคต โป่งก้อนเส้า
รุ่นที่ 2
ศูนย์ฝกึ อบรมที่ 5
(ตาก)

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
จานวนผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

1. ข้าราชการและบุคลากร
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน
2. ข้าราชการและบุคลากร
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช มีความตระหนัก
รู้และเข้าใจบทบาทในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. ข้าราชการและบุคลากร
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ได้พัฒนาแนวคิด
ในการดาเนินงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช เพื่อก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

200,000

400,000

200,000
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหำรงำนกลำง
จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
5 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 1. เพื่อพัฒนาความรู้ ความ
ข้าราชการในสังกัดกรมอุทยาน 60
1
60
8 เดือน สถาบันสอนภาษา
"ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา" สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(พ.ย 57 - ภาครัฐ/เอกชน
ให้มกี ารสื่อสารอย่างถูกต้อง ที่ตอ้ งผ่านการทดสอบก่อน
มิ.ย. 58)
อยู่ในระดับที่สามารถนาไป
เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวัดระดับ
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ การ ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
ปฏิบัตงิ าน และสนทนากับ
ชาวต่างประเทศได้
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ข้าราชการให้มคี วามรู้ภาษา
อังกฤษอย่างกว้าง เพื่อรองรับ
การบริหารจัดการงานที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

ผลผลิต : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่าง
สม่าเสมอ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของระยะเวลาการ
ฝึกอบรมตลอดหลักสูตร
ผลลัพธ์ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
อยู่ในระดับที่สามารถนาไป
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ การ
บริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บุคลากรผู้ที่ผา่ นการฝึกอบรม
สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
อยู่ในระดับที่สามารถนาไป
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่
การบริหารจัดการงานที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสนทนา
กับชาวต่างประเทศได้

420,000

420,000
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหำรงำนกลำง
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

6 โครงการปฏิบัตธิ รรมเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศล

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ
50
2
100
5 วัน
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พนักงานราชการ สังกัด
รุ่นที่ 1 วัดพระธาตุศรี
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
(ก.พ.-มี.ค. จอมทองวรวิหาร
มีความเข้าใจ และรู้ถงึ หลักธรรม และพันธุ์พืช
58) จังหวัดเชียงใหม่
ที่ถอ่ งแท้ของพระพุทธศาสนา
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
รุ่นที่ 2 วัดอัมพวัน
ได้รู้หลักการ และฝึกวิธกี าร
(ส.ค.-ก.ย. จังหวัดสิงห์บุรี
ปฏิบัตธิ รรมในการสวดมนต์
58)
นั่งสมาธิ สามารถนาไปประยุกต์
ใช้ในการปฏิบัตงิ าน และการ
ดาเนินชีวติ ประจาวันได้อย่าง
ถูกต้อง
4. เพื่อพัฒนาจิตใจบุคลากร
ทุกระดับ ให้คิดดี ทาดี พูดดี
เพื่อพัฒนาพฤติกรรม และ
ทัศนคติในการปฏิบัตงิ านอย่าง
มีประสิทธิภาพ และนาหลัก
ธรรมมาเป็นแนวทางในการ
ใช้ชวี ติ ประจาวัน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรม
สามารถปฏิบัตธิ รรมได้ครบ
หลักสูตรและถวายพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรม
ราชินีนาถ

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนา
ความรู้ ความเข้าใจในหลัก
ธรรมะนาความรู้ที่ได้รับไป
ฝึกปฏิบัตใิ นการนั่งสมาธิ
ภาวนากรรมฐาน ตลอดจน
การสวดมนต์เสริมสร้าง
ศีลธรรม มีความยับยั้งชั่งใจ
ไม่ประพฤติชั่ว สานึกในหน้าที่
มีความประพฤติดี

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

-

-

-

-
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหำรงำนกลำง
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

7 โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่
ส่วนฝึกอบรม

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ
60
1
60
3 วัน ศูนย์ฝกึ อบรมใน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน พนักงานราชการ สังกัด
(พ.ย.57 - สังกัดส่วนฝึกอบรม
และกันระหว่างผู้เข้าสัมมนา ส่วนฝึกอบรม สานักบริหารงาน
ม.ค.58) สานักบริหารงาน
ด้วยกัน และผู้เข้าสัมมนากับ กลาง
กลาง
วิทยากร
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาค้นหา
วิธกี ารแก้ปัญหาหรือแนวทาง
ปฏิบัตริ ่วมกันเพื่อก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการทางาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์
ขององค์กรได้

ได้กรอบการปฏิบัตงิ านตาม
ภารกิจการพัฒนาบุคลากร
ซึ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
การพัฒนาบุคลากรของกรม
และตรงตามวิสยั ทัศน์ และ
พันธกิจ ของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

250,000

250,000
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหำรงำนกลำง
จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
8 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา หรือ
20
1
20
5 วัน ศูนย์ฝกึ อบรมที่ 2
การใช้และการดูแลฐาน
งานบังคับบัญชางานลาดตระเวน พนักงานราชการที่ทาหน้าที่
(16-21 (เขาใหญ่)
ข้อมูลการลาดตระเวน
เข้าใจขั้นตอน และรายละเอียด ดูแลฐานข้อมูลงานลาดตระเวน
ธ.ค. 57)
ของการใช้ฐานข้อมูลการลาด
ตระเวน การตรวจวัดคุณภาพ
ของงานลาดตระเวน และระบบ
การรายงาน ตามแนวทางการ
ลาดตระเวนแผนใหม่
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับบังคับ
บัญชางานลาดตระเวน เข้าใจ
ขั้นตอนในการดูแลงาน
ลาดตระเวนให้ดาเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
ร้อยละ 80 ขึ้นไปของผู้ผา่ น
การฝึกอบรม เข้าใจขั้นตอน
และรายละเอียดของการใช้
ฐานข้อมูลการลาดตระเวน
และระบบการรายงาน
ตามแนวทางการลาดตระเวน
แผนใหม่ให้ดาเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจขั้นตอน
และรายละเอียดของการใช้
ฐานข้อมูลการลาดตระเวน
การตรวจวัดคุณภาพของ
งานลาดตระเวน และระบบ
การรายงาน ตามแนวทาง
การลาดตระเวนแผนใหม่
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจขั้นตอน
ในการดูแลงานฐานข้อมูล
ลาดตระเวนให้ดาเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

121,000

121,000
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหำรงำนกลำง
จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
9 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
30
1
30
2 วัน ศูนย์ฝกึ อบรมที่ 2 ร้อยละ 80 ขึ้นไปของผู้ผา่ น
การวางแผนการลาดตระเวน ในพื้นที่เข้าใจขั้นตอน และ
หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า
(พ.ย.57 - (เขาใหญ่)
การฝึกอบรม เข้าใจขั้นตอน
ในพื้นที่อนุรักษ์อย่างมี
รายละเอียดของการใช้
และข้าราชการที่ควบคุมการ
มี.ค.58)
และรายละเอียดของการใช้
ประสิทธิภาพ
ฐานข้อมูลการลาดตระเวน
ปฏิบัตงิ านด้านการลาดตระเวน
ฐานข้อมูลการลาดตระเวน
การตรวจวัดคุณภาพของ
และระบบการรายงาน
งานลาดตระเวน และระบบ
ตามแนวทางการลาดตระเวน
การรายงาน ตามแนวทาง
แผนใหม่ สามารถวางแผน
การลาดตระเวนแผนใหม่
การลาดตระเวนในพื้นที่
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร
อนุรักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในพื้นที่ สามารถวางแผน
การลาดตระเวนในพื้นที่อนุรักษ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจขั้นตอน
และรายละเอียดของการใช้
ฐานข้อมูลการลาดตระเวน
การตรวจวัดคุณภาพของ
งานลาดตระเวน และระบบ
การรายงาน ตามแนวทาง
การลาดตระเวนแผนใหม่
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ สามารถวางแผน
การลาดตระเวนในพื้นที่
อนุรักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

84,560

84,560
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหำรงำนกลำง
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

10 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจ
ลูกจ้างประจา และพนักงาน
พื้นฐานการลาดตระเวน
ขั้นตอน และรายละเอียด
ราชการที่ปฏิบัตงิ านด้านการ
แผนใหม่ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ของปฏิบัตงิ านลาดตระเวน
ลาดตระเวนพื้นที่อนุรักษ์
แผนใหม่ และเกิดความตื่นตัว
ในการปฏิบัตงิ าน
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถ
ใช้อปุ กรณ์ในการลาดตระเวน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเพิ่มสมรรถนะทั้งร่างกาย
และจิตใจ ให้พร้อมในการ
ลาดตระเวนแผนใหม่

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
30
2
60
7 วัน ศูนย์ฝกึ อบรมที่ 2 ร้อยละ 80 ขึ้นไปของผู้ผา่ น
(พ.ย.57 - (เขาใหญ่)
การฝึกอบรม เข้าใจขั้นตอน
มี.ค.58)
และรายละเอียดของการ
ปฏิบัตงิ านลาดตระเวน
แผนใหม่ สามารถใช้อปุ กรณ์
ในการลาดตระเวนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะให้พร้อมในการ
ลาดตระเวน

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจขั้นตอน
และรายละเอียดของการ
ปฏิบัตงิ านลาดตระเวนแผน
ใหม่
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ สามารถใช้อปุ กรณ์
ในการลาดตระเวนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถเพิ่มสมรรถนะให้
พร้อมในการลาดตระเวน
แผนใหม่

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

291,560

583,120
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหำรงำนกลำง
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

11 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัตงิ าน
ป้องกันรักษาป่า

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ลูกจ้างประจา และพนักงาน
เกิดความสานึกในพระมหา
ราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ
กรุณาธิคุณ และเทิดทูนสถาบัน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
พระมหากษัตริย์
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
กฎหมายและระเบียบอานาจ
หน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้นากฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
40
2
80
5 วัน ศูนย์ฝกึ อบรมที่ 2
(พ.ย.57 - (เขาใหญ่) และ
มี.ค.58) ศูนย์ฝกึ อบรมที่ 4
(เชียงราย)

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ร้อยละ 80 ของผู้ผา่ นการ 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ฝึกอบรมมีระดับความรู้
เกิดความสานึกในพระมหา
ความเข้าใจ และเกิดจิตสานึก กรุณาธิคุณ และเทิดทูน
ในพระมหากรุณาธิคุณใน
สถาบันพระมหากษัตริย์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
ความรู้ ความเข้าใจ กฎหมาย
พอเพียง โครงการพระราชดาริ และระเบียบอานาจหน้าที่ของ
และมีความรู้ ความเข้าใจ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
กฎหมายและระเบียบอานาจ และพันธุ์พืช
หน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นา
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กฎหมายและระเบียบที่
นากฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องไปใช้ในการปฏิบัติ
เกี่ยวข้องไปใช้ในการปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างถูกต้องและ
หน้าที่ได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

197,800

395,600
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหำรงำนกลำง
จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
12 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
40
2
80
5 วัน - การบรรยาย
รุกขวิทยาป่าไม้
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พนักงานราชการ กรมอุทยาน
รุ่นที่ 1 และฝึกปฏิบัติ
โครงสร้างของป่าประเภทต่าง ๆ แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(16-20 ศูนย์ฝกึ อบรมที่ 3
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ธ.ค. 57) (ชะอา)
สามารถวินิจฉัยของพรรณไม้เด่น
และพรรณไม้อื่น โดยใช้หลัก
รุ่นที่ 2 - ศึกษาดูพรรณ
รุกขวิทยาป่าไม้ รวมทั้งสามารถ
(23-27 ไม้ป่าประเภท
ถ่ายทอดความรู้ ได้อย่างถูกต้อง
ธ.ค. 57) ต่าง ๆ ในภาค
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สนาม
แลกเปลี่ยนความรู้ และ
อุทยานแห่งชาติ
ประสบการณ์ ทางรุกขวิทยา
แก่งกระจาน
ป่าไม้ ในกลุ่มผู้เข้ารับการ
จังหวัดเพชรบุรี
ฝึกอบรม และคณะวิทยากร
และจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

ร้อยละ 80 ของผู้ผา่ นการ
ฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงสร้างของป่า
ประเภทต่าง ๆ และสามารถ
วินิจฉัยพรรณไม้เด่น และ
พันธุ์ไม้อื่นโดยใช้หลักรุกข วิทยาป่าไม้ได้อย่างถูกต้อง

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงสร้างของป่าประเภท
ต่าง ๆ
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถวินิจฉัยของพรรณไม้
เด่น และพรรณไม้อื่นโดยใช้
หลักรุกขวิทยาป่าไม้ รวมทั้ง
สามารถถ่ายทอดความรู้
ได้อย่างถูกต้อง
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
แลกเปลี่ยนความรู้ และ
ประสบการณ์ ทางรุกขวิทยา
ป่าไม้ในกลุ่มผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและคณะวิทยากร

212,800

425,600
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหำรงำนกลำง
จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
13 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
30
2
60
5 วัน ศูนย์ฝกึ อบรมที่ 3
เทคนิคการนาเสนอผลงาน ศึกษาเทคนิคและวิธกี ารใช้งาน พนักงานราชการ กรมอุทยาน
(พ.ย.57 - (ชะอา) และ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
มี.ค.58) ศูนย์ฝกึ อบรมที่ 4
สาเร็จรูป
PowerPoint 2007 - 2010
(เชียงราย)
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถใช้ Microsoft
PowerPoint บรรยายและ
ดึงดูดความสนใจของผู้ฟังได้

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

ร้อยละ 85 มีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้งานโปรแกรม
สาเร็จรูปในการนาเสนอ
ผลงานได้

บุคลากรกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผู้อบรมสามารถประยุกต์ใช้
โปรแกรม Microsoft
PowerPoint ในการบรรยาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถดึงดูดความสนใจ
ของผู้รับฟังบรรยายได้จาก
ภาพที่แสดงออกอีกทั้งยัง
ป้องกันและแก้ปัญหา
เรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์
ได้เป็นอย่างดี

255,700

511,400
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหำรงำนกลำง
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

14 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
การเขียนแผนและบริหาร ได้รับความรู้ ความเข้าใจใน
พนักงานราชการ ของกรม
โครงการฝึกอบรม
หลักการเขียน (วางแผน)
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
โครงการ และนาเสนอเพื่อให้ พันธุ์พืช
โครงการได้รับการพิจารณา
อนุมตั ิ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ความเข้าใจและมีวธิ กี าร
บริหารโครงการให้ประสบความ
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
สอดคล้องกับความต้องการของ
องค์กร

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
40
2
80
3 วัน ศูนย์ฝกึ อบรมที่ 3
(พ.ย.57 - (ชะอา) และ
มี.ค.58) ศูนย์ฝกึ อบรมที่ 4
(เชียงราย)

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ร้อยละ 85 ของผู้เข้ารับการ 1. ผู้เข้าอบรมสามารถ
ฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ นาองค์ความรู้ในหลักการเขียน
ในหลักการเขียน (วางแผน) (วางแผน) โครงการไปใช้
โครงการ และนาเสนอ เพื่อให้ ในการปฏิบัตงิ านได้
โครงการได้รับการพิจารณา 2. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
อนุมตั ิ และมีวธิ กี ารบริหาร ทราบถึงวิธกี ารบริหาร
โครงการให้ประสบความ
โครงการให้ประสบความ
สาเร็จตามวัตถุประสงค์
สาเร็จตามวัตถุประสงค์และ
และสอดคล้องกับความต้องการสอดคล้องกับความต้องการ
ขององค์กร
ขององค์กร

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

128,840

257,680

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

15 โครงการอบรม หลักสูตร
การเตรียมความพร้อมสู่
ตาแหน่งหัวหน้างาน

แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหำรงำนกลำง
จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้ำหมำย
สถำนที่ดำเนินกำร
ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ 40
2
80
3 วัน ศูนย์ฝกึ อบรมที่ 3 ร้อยละ 85 มีความรู้ความ
ได้รับความรู้ดา้ นการบริหาร สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระดับ
(พ.ย.57 - (ชะอา) และ
เข้าใจในการเตรียมความ
จัดการภาครัฐสมัยใหม่ กับการ ปฏิบัตกิ ารที่มอี ายุราชการ
มี.ค.58) ศูนย์ฝกึ อบรมที่ 5 พร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ มากกว่า 2 ปีขึ้นไป และ
(ตาก)
ประเทศและโลกที่สง่ ผลต่อการ ระดับชานาญการ ชานาญงาน
ปฏิบัตงิ านจาเป็นต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธคี ิดการทางานให้
สอดคล้องตามปัจจัยและเงื่อนไข
ของหน่วยงานพื้นที่
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถพัฒนาสมรรถนะ
ความรู้ทักษะที่จาเป็นต่อ
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
และเกิดค่านิยมมุ่งมั่นที่จะ
ปฏิบัตงิ านให้องค์กรหรือ
หน่วยงาน เกิดผลสัมฤทธิ์เป็น
ประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติและ
ประชาชน
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัตงิ าน
และสามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
4. เพื่อพัฒนาภาวะผู้นาพร้อมที่
จะก้าวสู่การเป็นนักบริหาร
ระดับกลางเทียบเท่ามาตรฐาน
สากลหรือตาแหน่งในระดับที่
สูงขึ้นต่อไป
5. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้แลก
เปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
กับวิทยากรและผู้เข้าฝึกอบรม
ด้วยกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการทางานร่วมกันต่อไป
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ
การบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ สามารถปรับเปลี่ยน
บทบาทการทางานให้
สอดคล้องและทันต่อ
สถานการณ์เปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศและโลก
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และค่านิยม มุ่งมั่นต่อ
ความสาเร็จขององค์กร
และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัตงิ าน
3. สามารถพัฒนาสมรรถนะ
และเพิ่มทักษะความรู้ ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่เป็นผลดีตอ่ องค์กร
และพร้อมที่จะได้รับการ
พิจารณาคัดเลือกเข้าสู่
ตาแหน่งนักบริหารระดับกลาง
ต่อไป

133,640

267,280
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหำรงำนกลำง
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

16 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพสาหรับ
ผู้ปฏิบัตงิ านด้านการพัสดุ
มือใหม่

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัตงิ านด้านการ
พัสดุมคี วามรู้ ความเข้าใจใน
กฎหมาย ระเบียบ และ
หลักเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
2. เพื่อสร้างความมั่นใจในการ
ปฏิบัตงิ านสาหรับผู้ปฏิบัตงิ าน
ด้านพัสดุ
3. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลที่มวี ตั ถุประสงค์ในการ
จัดหาพัสดุไว้ใช้ในราชการด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
ประหยัด เป็นธรรม และมี
ประสิทธิภาพ

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ
80
2
160
3 วัน
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการ
พนักงานราชการ ที่ทาหน้าที่
ฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ในระบบงานพัสดุมากยิ่งขึ้น
เจ้าหน้าที่พัสดุ นักวิชาการพัสดุ
และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตงิ านด้าน
การพัสดุ ต่อเนื่องน้อยกว่า 3 ปี
สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง
และส่วนภูมภิ าค
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 1 ศูนย์ฝกึ อบรมที่ 3
- ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
(พ.ย.57 - (ชะอา)
และพนักงานราชการ ที่
มี.ค.58)
ทาหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ
นักวิชาการพัสดุ และเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัตงิ านด้านการพัสดุ
ต่อเนื่องน้อยกว่า 3 ปี
สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง
สังกัดสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
ที่ 1 - 7 สาขาสระบุรี สาขา
เพชรบุรี และสาขาปัตตานี
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 2 ศูนย์ฝกึ อบรมที่ 5
- ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
(พ.ย.57 - (ตาก)
และพนักงานราชการ ที่
มี.ค.58)
ทาหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ
นักวิชาการพัสดุ และเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัตงิ านด้านการพัสดุ
ต่อเนื่องน้อยกว่า 3 ปี
สังกัดสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
ที่ 8 - 16 สาขาลาปาง และ
สาขาแม่สะเรียง
กลุ่มเป้ำหมำย

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ผู้ปฏิบัตงิ านด้านการพัสดุ
มีความรู้ ความเข้าใจใน
กฎหมาย ระเบียบ และ
หลักเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน
2. สร้างความมั่นใจในการ
ปฏิบัตงิ านสาหรับผู้ปฏิบัตงิ าน
ด้านการพัสดุ
3. สามารถจัดหาพัสดุไว้ใช้ใน
ราชการได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส ประหยัด
มากยิ่งขึ้น

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย
394,960

197,480

197,480

23

แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหำรงำนกลำง
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

17 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
เทคนิคการพูดและการนา
เสนอในที่ชมุ ชนเพื่อการ
จัดการพื้นที่อนุรักษ์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เกิดความสานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจในการคิด
และออกแบบวางแผนการพูด
และนาเสนออย่างเป็นระบบ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีทักษะ ในการพูดนาเสนอ
และถ่ายทอดเพื่อการจัดการ
พื้นที่อนุรักษ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ
40
1
40
3 วัน ศูนย์ฝกึ อบรมที่ 4
พนักงานราชการ กรมอุทยาน
(22-24 (เชียงราย)
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ธ.ค. 57)
ที่ตอ้ งปฏิบัตงิ านร่วมกับชุมชน
และมีความจาเป็นต้องพูดการ
นาเสนอในที่ชมุ ชน
กลุ่มเป้ำหมำย

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

เชิงปริมาณ : ร้อยละ 80 ของ 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีระดับ เกิดความสานึกใน
ความรู้ ความเข้าใจ และเกิด พระมหากรุณาธิคุณ และ
จิตสานึก ในพระมหากรุณา - เทิดทูนสถาบันพระมหา
ธิคุณในพระบาทสมเด็จ
กษัตริย์
พระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องปรัชญา 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เศรษฐกิจพอเพียง และ
มีความรู้ ความเข้าใจ
โครงการพระราชดาริ อีกทั้งคิด ในการคิด และออกแบบ
ออกแบบวางแผนการพูด
วางแผนการพูดและ
การนาเสนอ และถ่ายทอด นาเสนออย่างเป็นระบบ
เพื่อการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ตามแนวพระราชดาริ อย่าง มีทักษะในการพูดนาเสนอ
มีประสิทธิภาพ
และถ่ายทอดเพื่อการ
เชิงคุณภาพ : ระดับความ
จัดการพื้นที่อนุรักษ์
พึงพอใจของผู้เข้ารับการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
ฝึกอบรมที่มตี อ่ หัวข้อวิชาใน
การฝึกอบรม วิทยากร
วัตถุประสงค์ของโครงการ
และภาพรวมของการฝึกอบรม

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

120,080

120,080
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหำรงำนกลำง
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

18 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
วิทยากรค่ายเยาวชนเพื่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เกิดความสานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดค่ายเยาวชนเพื่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อย่างถูกต้อง
และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถดาเนินการจัดการ
ฝึกอบรมค่ายเยาวชนเพื่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
40
1
40
5 วัน ศูนย์ฝกึ อบรมที่ 4 เชิงปริมาณ : ร้อยละ 80 ของ 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
195,200
พนักงานราชการ กรมอุทยาน
(15-19 (เชียงราย)
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีระดับ เกิดความสานึกใน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ธ.ค. 57)
ความรู้ ความเข้าใจ และเกิด พระมหากรุณาธิคุณ และ
จิตสานึกในพระมหากรุณา - เทิดทูนสถาบันพระมหา
ธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้า กษัตริย์
อยู่หัว ในเรื่องปรัชญาเศรษฐ - 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
กิจพอเพียง และโครงการ
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชดาริ ซึ่งการจัดค่าย การจัดค่ายเยาวชนเพื่อการ
เยาวชนเพื่อการอนุรักษ์
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
และสิ่งแวดล้อม อย่างถูกต้อง
สิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง
และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
และสามารถดาเนินการจัด สามารถดาเนินการจัดการ
การฝึกอบรมค่ายเยาวชน
ฝึกอบรมค่ายเยาวชนเพื่อการ
เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี
อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ที่มตี อ่ หัวข้อวิชาการในการ
ฝึกอบรม วิทยากร
วัตถุประสงค์ของโครงการ
และภาพรวมของการฝึกอบรม
กลุ่มเป้ำหมำย

รวมค่ำใช้จำ่ ย
195,200
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหำรงำนกลำง
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

19 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
การส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์
และป้องกันการบุกรุกป่าไม้
โดยภาคประชาชนและ
ชุมชนมีสว่ นร่วม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจติ สานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้เรียนรู้ รูปแบบ วิธกี าร และ
กระบวนการสร้างองค์กรชุมชน
และเครือข่ายในการป้องกัน
การบุกรุกทาลายทรัพยากร
ป่าไม้
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถนาความรู้ไปใช้ในการ
ส่งเสริมองค์กรชุมชนและ
เครือข่ายในการป้องกันการ
บุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้
ให้มคี วามเข้มแข็ง

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
40
1
40
5 วัน ศูนย์ฝกึ อบรมที่ 4 เชิงปริมาณ : ร้อยละ 80 ของ 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
พนักงานราชการ กรมอุทยาน
(8-12 (เชียงราย)
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีระดับ เกิดความสานึกในพระมหา
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ธ.ค. 57)
ความรู้ ความเข้าใจ และเกิด กรุณาธิคุณ และเทิดทูน
จิตสานึกในพระมหากรุณา - สถาบันพระมหากษัตริย์
ธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้า 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
อยู่หัว ในเรื่องปรัชญาเศรษฐ - ได้เรียนรู้ รูปแบบ วิธกี าร
กิจพอเพียง และโครงการ
และกระบวนการสร้าง
พระราชดาริ และได้เรียนรู้ องค์กรชุมชนและเครือข่าย
รูปแบบ วิธกี าร นาความรู้
ในการป้องกันการบุกรุก
ไปใช้ในการส่งเสริมองค์กร ทาลายทรัพยากรป่าไม้
ชุมชนและเครือข่ายในการ 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ป้องกันการบุกรุกทาลาย
สามารถนาความรู้ไปใช้
ทรัพยากรป่าไม้
ในการส่งเสริมองค์กร
เชิงคุณภาพ : ระดับความ
ชุมชนและเครือข่ายในการ
พึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึก ป้องกันการบุกรุกทาลาย
อบรมที่มตี อ่ หัวข้อวิชาในการ ทรัพยากรป่าไม้ให้มคี วาม
ฝึกอบรม วิทยากร
เข้มแข็ง
วัตถุประสงค์ของโครงการ และ
ภาพรวมของการฝึกอบรม
กลุ่มเป้ำหมำย

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

197,800

197,800

26

แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหำรงำนกลำง
จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
20 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 1. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาระดับ 1. ผู้ดารงตาแหน่งประเภท
30
1
30
3 วัน ศูนย์ฝกึ อบรมที่ 4 ร้อยละ 85 ของผู้เข้ารับการ
การพัฒนาศักยภาพการ
หัวหน้างานของส่วนราชการที่ อานวยการ หรือตาแหน่ง
(พ.ย.57 - (เชียงราย)
ฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
ติดตามและสอนงาน
เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิควิธกี าร หัวหน้าหน่วยงานที่ทาหน้าที่
มี.ค.58)
เกี่ยวกับเทคนิควิธกี ารทักษะ
สาหรับการบริหารผลการ ทักษะ สาคัญในการการโค้ชชิ่ง ผู้อานวยการส่วน/ชานาญการ
สาคัญในการการโค้ชชิ่ง แก่
ปฏิบัตงิ านของผู้บังคับบัญชา แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะส่งผล พิเศษ/อาวุโส ที่เป็นระดับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะส่งผล
ให้มกี ารพัฒนาประสิทธิภาพ หัวหน้า
ให้มกี ารพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตริ าชการและเป็น 2. ปฏิบัตหิ น้าที่ในฐานะ
ในการปฏิบัตริ าชการ และ
ไปตามวัตถุประสงค์ของระบบ ผู้บังคับบัญชา ทาหน้าที่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การบริหารผลการปฏิบัตงิ าน ผู้ประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
ระบบการบริหารผลการ
2. เพื่อพัฒนาทักษะการสอนงานของข้าราชการในบังคับบัญชา
ปฏิบัตงิ าน
(Coaching) ในเรื่องต่าง ๆ
ให้กบั ผู้บังคับบัญชา และกระตุ้น
ให้เกิดการนาไปใช้ให้เหมาะสม
กับสไตล์การทางาน
3. เพื่อกาหนดโปรแกรมการ
สอนงาน (Coaching) ร่วมกับ
ผู้บังคับบัญชาให้สามารถนา
ไปใช้จริงในการสอนงาน
(Coaching) ร่วมกับผู้บังคับ
บัญชาให้สามารถนาไปใช้จริง
ในการสอนงาน (Coaching)
บุคลากรในองค์กร
4. เพื่อเสริมสร้างเคล็ดลับในการ
ใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ตัวเองให้เป็นโค้ชชิ่งที่ดี

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้า
งานที่เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้และทักษะสาคัญ
ในการติดตามและสอนงาน
โดยสามารถนาไปใช้ในการ
บริหารงานและบริหารคน
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

106,520

106,520
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหำรงำนกลำง
จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
21 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1. เป็นลูกจ้างประจา พนักงาน 40
1
40
13 วัน - ภาคการ
สืบสวนดาเนินคดีดา้ นป่าไม้ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ ราชการ ตาแหน่งพนักงาน
(17-29 บรรยาย/ภาค
และสัตว์ป่าเบื้องต้นสาหรับ วิชางานการข่าวและการสืบสวน พิทักษ์ป่า พนักงานตรวจป่า
พ.ย. 57) ปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ
และสามารถนาไปปรับปรุงใน หรือพนักงานราชการตาแหน่ง
ณ ศูนย์ฝกึ อบรม
รุ่นที่ 4
การปฏิบัตงิ านได้
อื่น ในสังกัดกรมอุทยาน
ที่ 5 (ตาก)
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ 2. อายุไม่เกิน 45 ปี
- ภาคปฏิบัติ
ปฏิบัตทิ ี่ถกู ต้องในการรักษา 3. มีร่างกาย และจิตใจ สมบูรณ์
ณ อุทยาน
สถานที่เกิดเหตุ (Crime Scene) แข็งแรง ไม่มโี รคประจาตัว
แห่งชาติลานสาง
และสามารถนาไปปรับปรุง
ที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม
จังหวัดตาก
ในการปฏิบัตงิ านได้
4. เป็นผู้ปฏิบัตหิ น้าที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กับงานด้านการอนุรักษ์ คุ้มครอง
มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ ป้องกัน และปราบปรามการ
ปฏิบัตทิ ี่ถกู ต้องในการเก็บ
กระทาผิดเกี่ยวกับทรัพยากร
รวบรวมวัตถุพยาน และสามารถ ป่าไม้และสัตว์ป่า (หากมีผู้สมัคร
นาไปปรับปรุงการปฏิบัตงิ านได้ เกินจานวน ผู้จดั จะพิจารณา
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม คัดเลือกจากผู้ที่ปฏิบัตงิ านอยู่
มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ในพื้นที่อนุรักษ์เป็นสาคัญก่อน)
ปฏิบัตทิ ี่ถกู ต้องในการรักษา หมายเหตุ : ในระหว่างการ
ความปลอดภัยบุคคลสาคัญ ฝึกอบรม หากพบว่าผู้เข้ารับการ
การรอดพ้นภยันตราย
ฝึกอบรมรายใด ที่คุณสมบัติ
ของเจ้าหน้าที่ และสามารถ
บกพร่อง ตามข้อ 3. (ศูนย์ฝกึ
นาไปปรับปรุงการปฏิบัตงิ านได้ อบรมที่ 5 (ตาก) อาจจะ
พิจารณาส่งกลับต้นสังกัด

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ผลผลิต : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ผ่านเกณฑ์การวัดผลจากการ ความรู้ ความเข้าใจในการ
ฝึกอบรมไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 วิชางานการข่าวและการ
ของจานวนผู้ที่เข้ารับการ
สืบสวนและสามารถนาไป
ฝึกอบรม
ปรับปรุงในการปฏิบัตงิ านได้
ผลลัพธ์ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
อย่างน้อยไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 มีความรู้ ความเข้าใจใน
ที่ผา่ นการฝึกอบรมในครั้งนี้ การปฏิบัตทิ ี่ถกู ต้องในการ
ได้นาแนวทางในการสืบสวน รักษาสถานที่เกิดเหตุ
คดีดา้ นป่าไม้และสัตว์ป่า
(Crime Scene) และสามารถ
เบื้องต้นสาหรับเจ้าหน้าที่
สามารถนาไปปรับปรุง
ระดับปฏิบัติ มาใช้ในการ
ในการปฏิบัตงิ านได้
ปฏิบัตงิ านในหน่วยงานของ 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ตนเอง
ความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัตทิ ี่ถกู ต้องในการเก็บ
รวบรวม วัตถุพยาน
และสามารถนาไปปรับปรุง
ในการปฏิบัตงิ านได้
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัตทิ ี่ถกู ต้องในการรักษา
ความปลอดภัยบุคคลสาคัญ
การรอดพ้นภยันตรายของ
เจ้าหน้าที่และสามารถนาไป
ปรับปรุงการปฏิบัตงิ านได้

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

527,080

527,080
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหำรงำนกลำง
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

22 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
การวางแผนป้องกันและ
ปราบปรามเชิงยุทธวิธี
ระดับหัวหน้าด้านป้องกัน
และปราบปรามในพื้นที่
อนุรักษ์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ แนวทาง
ในการวางแผนการป้องกันและ
ปราบปรามเชิงยุทธวิธอี ย่าง
ถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความเข้าใจในกระบวนการ
มีสว่ นร่วมในการวางแผนอย่าง
ถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีการบูรณาการกันระหว่าง
หน่วยงานในกระบวนการ
วางแผนได้อย่างดี

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
1. ข้าราชการ และลูกจ้าง
40
1
40
12 วัน ศูนย์ฝกึ อบรมที่ 5 ผลผลิต : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้ผา่ นการฝึกอบรมสามารถ
ประจา ในสังกัดกรมอุทยาน
(9-20 (ตาก)
ผ่านเกณฑ์การวัดผลจากการ นาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติ
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
มี.ค. 58)
ฝึกอบรมไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 งาน จนทาให้ผลการปฏิบัติ
2. เป็นหัวหน้าพื้นที่อนุรักษ์หรือ
ของจานวนผู้ที่เข้ารับการ
งาน มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ผู้ชว่ ยหัวหน้าพื้นที่อนุรักษ์
ฝึกอบรมทั้งหมด
และประสบผลสาเร็จที่
หรือหัวหน้าฝ่าย/หน่วย/งาน
ผลลัพธ์ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กาหนดไว้
ที่ได้รับมอบหมายภารกิจด้าน
อย่างน้อยไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
การป้องกันและปราบปราม
ที่ผา่ นการฝึกอบรมในครั้งนี้
3. เป็นผู้ที่ปฏิบัตงิ านในพื้นที่
ได้นาแนวทางในการฝึกอบรม
อุทยานแห่งชาติ สังกัดส่วน
ไปใช้ในการปฏิบัตงิ านใน
อุทยานแห่งชาติ หรือในพื้นที่
หน่วยงานของตนเอง
เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า สังกัด
ส่วนอนุรักษ์สตั ว์ป่า หรือสังกัด
ส่วนอนุรักษ์และป้องกัน
ทรัพยากร กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
4. มีร่างกาย และจิตใจสมบูรณ์
แข็งแรง ไม่มโี รคประจาตัวที่เป็น
อุปสรรคต่อการฝึกอบรม
กลุ่มเป้ำหมำย

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

433,360

433,360
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ที่มีบุคคลภำยนอกเข้ำร่วม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนยุทธกำรด้ำนป้องกันและปรำบปรำม สำนักป้องกัน ปรำบปรำม และควบคุมไฟป่ำ
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
ฝึกซ้อมระดมพลด้านการ
ป้องกันรักษาป่า ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558

วัตถุประสงค์

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
100
1
100 10 วัน ศูนย์ฝกึ อบรมทาง
พนักงานราชการ และ
(ธ.ค.57) ยุทธวิธี ค่ายนเรศวร
บุคคลภายนอกปฏิบัตงิ านให้
อาเภอชะอา
ส่วนราชการที่ปฏิบัตงิ านด้าน
จังหวัดเพชรบุรี
ป้องกันและปราบปราม
หรือหน่วยงานใน
ในสังกัดส่วนยุทธการด้านป้อง
สังกัดกรมอุทยาน
กันและปราบปราม สานักป้อง
แห่งชาติ สัตว์ป่า
กันและปราบปราม และ
และพันธุ์พืช
ควบคุมไฟป่า
กลุ่มเป้ำหมำย

1. เพิ่มศักยภาพแก่เจ้าหน้าที่
ในการเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัตงิ านด้านป้องกันรักษา
ป่าทุกด้าน
2. เตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัตหิ น้าที่และการสนธิกาลัง
ตลอด 24 ชั่วโมง
3. เตรียมความพร้อมกาลังพล
ด้านการป้องกันและปราบปราม
ให้พร้อมรองรับแผนยุทธการ
การป้องกันรักษาป่าและ
ฟื้นฟูสภาพป่า (เร่งด่วน)
2 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 1. เพื่อพัฒนาทักษะและ
พนักงานราชการและ
หน่วยปฏิบัตกิ ารพิเศษ
สมรรถนะที่จาเป็นและยุทธวิธี บุคคลภายนอกปฏิบัตงิ านให้
ลาดตระเวนทางยุทธวิธเี พื่อ ในการลาดตระเวนพื้นที่อนุรักษ์ ส่วนราชการผู้ผา่ นการทดสอบ
ป้องกันพื้นที่อนุรักษ์
2. เพื่อให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ และได้รับการคัดเลือกตาม
ประจาปีงบประมาณ
และสามารถใช้อปุ กรณ์ที่สาคัญ เกณฑ์มาตรฐานจากคณะ
พ.ศ. 2558
ในการลาดตระเวนได้อย่างถูก กรรมการคัดเลือกประจาหลัก
ต้องและมีประสิทธิภาพ
สูตร
3. เพื่อเรียนรู้หลักวิชาการและ
การปฏิบัตเิ กี่ยวกับการสืบสวน
สอบสวนและระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านร่างกายในการ
ลาดตระเวน ให้พร้อมต่อ
การปฏิบิตหิ น้าที่ดา้ นการป้องกัน
รักษาพื้นที่อนุรักษ์และตรวจ
ปราบปรามผู้กระทาผิดกฏหมาย
เกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่า
ทุกห้วงเวลาสภาพภูมปิ ระเทศ
และสถานการณ์ในปัจจุบัน

40

1

40

15 วัน หน่วยงานในสังกัด
(ม.ค. - กรมอุทยานแห่งชาติ
มี.ค. 58) สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
หรือ ศูนย์ฝกึ อบรม
ทางยุทธวิธี ค่าย
นเรศวร อ. ชะอา
จ. เพชรบุรี
ตามความเหมาะสม

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่
ผู้ผา่ นการฝึกอบรม มีทักษะ
สมรรถนะ สามารถปฏิบัตงิ าน
ด้านป้องกันและปราบปราม
การทางานทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า พร้อมปฏิบัติ
หน้าที่และการสนธิกาลัง
ตลอด 24 ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่ผู้ผา่ นการฝึกอบรม
มีศักยภาพในด้านการป้องกัน
และปราบปราม เพิ่มขึ้น
และมีขดี ความสามารถในการ
ปฏิบัตงิ านสนธิกาลังร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ าน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
ตลอด 24 ชั่วโมง

912,560

912,560

ร้อยละ 80 ของผู้ผา่ นการ
ฝึกอบรมพร้อมปฏิบัตหิ น้าที่
ด้านการป้องกันรักษาพื้นที่
อนุรักษ์และตรวจปราบปราม
ผู้กระทาผิดกฏหมายเกี่ยวกับ
ป่าไม้และสัตว์ป่าของกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ตลอดเวลา
ทุกสภาพภูมอิ ากาศและ
ภูมปิ ระเทศ

1. ผู้ผา่ นการฝึกอบรมมีความ
รู้ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะในการลาดตระเวน
ทาให้ภารกิจป้องกัน
รักษาพื้นที่อนุรักษ์มปี ระสิทธิ
ภาพมากยิ่งขึ้น
2. ผู้ผา่ นการฝึกอบรมมีความ
รู้เกี่ยวกับกระบวนการทาง
กฏหมายรวมถึงทักษะในการ
ตรวจค้น ควบคุมและจับกุม
ผู้กระทาความผิดได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
3. ผู้ผา่ นการฝึกอบรมมีความรู้
ความสามารถใช้เครื่องมือใน
การปฏิบัตกิ ารลาดตระเวน
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิ
ภาพ
4. ผู้ผา่ นการฝึกอบรมมีการ
เสริมสร้างสมรรถนะด้าน
ร่างกายและจิตใจให้มคี วาม

765,840

765,840
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ที่มีบุคคลภำยนอกเข้ำร่วม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนยุทธกำรด้ำนป้องกันและปรำบปรำม สำนักป้องกัน ปรำบปรำม และควบคุมไฟป่ำ
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

5. เพื่อเสริมสร้างจริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
นักอนุรักษ์ ตลอดจนสามารถ
เป็นครูผู้ฝกึ สอนในการถ่ายทอด
องค์ความรู้และยุทธวิธใี ห้กบั
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิ านด้าน
การป้องกันและปราบปราม
การลักลอบทาลายทรัพยากร
ป่าไม้และสัตว์ป่า

3 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
เสริมสมรรถนะชุดปฏิบัตกิ าร
ลาดตระเวนทางยุทธวิธเี พื่อ
ป้องกันพื้นที่อนุรักษ์
(พญาเสือ) ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2558

1. เพื่อพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะที่จาเป็นและยุทธวิธี
ในการลาดตระเวนพื้นที่อนุรักษ์
2. เพื่อให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ
และสามารถใช้อปุ กรณ์ที่สาคัญ
ในการลาดตระเวนได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเรียนรู้หลักวิชาการและ
การปฏิบัตเิ กี่ยวกับการสืบสวน
สอบสวนและระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านร่างกายในการ
ลาดตระเวน ให้พร้อมต่อการ

ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ และ
บุคคลภายนอก ผู้ผา่ นการ
คัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การลาดตระเวนทางยุทธวิธี
เพื่อป้องกันพื้นที่ป่า
(ชุดปฎิบัตกิ ารพิเศษ "พญาเสือ")

25

1

25

15 วัน หน่วยงานในสังกัด
(ม.ค. - กรมอุทยานแห่งชาติ
มี.ค.58) สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
หรือ ศูนย์ฝกึ อบรม
ทางยุทธวิธี
ค่ายนเรศวร อ.ชะอา
จ. เพชรบุรี ตาม
ความเหมาะสม

ร้อยละ 80 ของผู้ผา่ นการฝึก
อบรมพร้อมปฏิบัตหิ น้าที่ดา้ น
การป้องกันรักษาพื้นที่อนุรักษ์
และตรวจปราบปรามผู้กระทา
ผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้
และสัตว์ป่าของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ตลอดเวลาทุกสภาพภูมิ
อากาศและภูมปิ ระเทศ

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
พร้อมเพื่อปฏิบัตงิ านตามหน้า
ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ผู้ผา่ นการฝึกอบรมมี
ทัศนคติที่ถกู ต้องเหมาะสม
เกี่ยวกับภารกิจงานด้าน
อนุรักษ์มรี ะเบียบวินัยจริยธรม
และตระหนักในจรรยาบรรณ
วิชาชีพนักอนุรักษ์
6. ผู้ผา่ นการฝึกอบรมจะได้รับ
การพิจารณาให้เป็นชุด
ปฏิบัตกิ ารพิเศษของกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช และสามารถเป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้
ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็น
ในการลาดตระเวนให้กบั
เจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิ านที่เกี่ยว
ข้องได้
1. ผู้ผา่ นการฝึกอบรมมีความรู้
ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะด้านร่างกายและ
จิตใจ พร้อมปฏิบัตหิ น้าที่ดา้ น
การป้องกันรักษาพื้นที่อนุรักษ์
และตรวจปราบปรามผู้กระทา
ผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้
และสัตว์ป่า ทุกห้วงเวลา
สภาพภูมปิ ระเทศ และ
สถานการณ์ในปัจจุบัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้ผา่ นการฝึกอบรมมีความ
รู้เกี่ยวกับกระบวนการทาง
กฎหมายรวมถึงทักษะใน

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

601,220

601,220
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ที่มีบุคคลภำยนอกเข้ำร่วม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนยุทธกำรด้ำนป้องกันและปรำบปรำม สำนักป้องกัน ปรำบปรำม และควบคุมไฟป่ำ
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์
ปฎิบัตหิ น้าที่ดา้ นการป้องกัน
รักษาพื้นที่อนุรักษ์และตรวจ
ปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่า
ทุกห้วงเวลาสภาพภูมปิ ระเทศ
และสถานการณ์ในปัจจุบัน
5. เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
นักอนุรักษ์ ตลอดจนสามารถ
เป็นครูผู้ฝกึ สอนในการถ่ายทอด
องค์ความรู้และยุทธวิธใี ห้กบั เจ้า
หน้าที่ผู้ปฏิบัตงิ านด้านการป้อง
กันและปราบปรามการลักลอบ
ทาลายทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า

กลุ่มเป้ำหมำย

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
การตรวจค้น ควบคุมและ
จับกุมผู้กระทาความผิดได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย
3. ผู้ผา่ นการฝึกอบรมมี
ความรู้ความสามารถใช้
เครื่องมือในการปฎิบัตกิ าร
ลาดตระเวนได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ
4. ผู้ผา่ นการฝึกอบรมมี
ทัศนคติที่ถกู ต้องเหมาะสม
เกี่ยวกับภารกิจงานด้าน
อนุรักษ์มรี ะเบียบวินัยจริยธรรม
และตระหนักในจรรยาบรรณ
วิชาชีพนักอนุรักษ์
5. ผู้ผา่ นการฝึกอบรมสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และยุทธ
วิธใี ห้กบั เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิ าน
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการลักลอบ
ทางายทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนประสำนควำมร่วมมือด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ สำนักป้องกัน ปรำบปรำม และควบคุมไฟป่ำ
จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัต-ิ 1. เพื่อให้ขา้ ราชการผู้ปฏิบัตงิ าน ข้าราชการผู้ปฏิบัตงิ านด้าน
140
1
140
3 วัน
สถานทีร่ าชการ เชิงปริมำณ : ข้าราชการ
1. ผู้เข้าร่วมการประชุมได้
253,800
การสาหรับผู้ปฏิบัตงิ าน
ด้านป้องกันและปราบปราม ป้องกันและปราบปราม ทั้ง
(ม.ค.-ส.ค.
ผู้ปฏิบัตงิ านด้านป้องกันและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความ
ด้านการป้องกันและ
ได้รับการเพิ่มสมรรถนะด้าน หน่วยงานส่วนกลางและ
58)
ปราบปรามได้รับการเพิ่ม
คิดเห็น ประสบการณ์ ในการ
ปราบปราม ประจาปี
ระเบียบข้อกฎหมายเกี่ยวกับ ส่วนภูมภิ าค สังกัดสานัก
สมรรถนะด้านระเบียบ
ปฏิบัตงิ านด้านการป้องกัน
งบประมาณ พ.ศ. 2558 การป่าไม้และกฎหมายอื่น ๆ ป้องกัน ปราบปราม และ
ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และปราบปราม ร่วมกัน
ที่เกี่ยวข้อง และเทคนิคในการ ควบคุมไฟป่า และสานักบริหาร
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับ
ปฏิบัตงิ านด้านการสืบสวน
พื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา
และเทคนิคในการปฏิบัตงิ าน ความรู้ดา้ นระเบียบ
และการข่าวในคดีเกี่ยวกับ
ทุกสาขา
ด้านการสืบสวนและการข่าว ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้
การป่าไม้
ในคดีเกี่ยวกับการป่าไม้ เพิ่ม และกฎหมายอื่น ๆ ที่
2. เพื่อให้ขา้ ราชการผู้ปฏิบัติ
มากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เกี่ยวข้อง และเทคนิคในการ
งานด้านป้องกันและปราบปราม
เชิงคุณภำพ : ข้าราชการ
ปฏิบัตงิ านด้านการสืบสวน
ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร และการข่าวในคดีเกี่ยวกับ
สังกัดสานักป้องกัน ปราบปราม
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การป่าไม้ สามารถนาไปใช้
และควบคุมไฟป่า และสานัก
และประสบการณ์ในงานด้าน ในการปฏิบัตงิ านให้เกิด
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ ได้แลก
ป้องกันและปราบปราม และ ประสิทธิภาพ
เปลี่ยนความคิดเห็น และ
มีกาหนดแนวทางการพัฒนา 3. ผู้เข้าร่วมการประชุมมี
ประสบการณ์ในงานด้าน
การปฏิบัตงิ านด้านป้องกัน แนวทางการพัฒนาการ
ป้องกัน ปราบปราม พร้อม
และปราบปรามร่วมกันเพื่อนา ปฏิบัตงิ านด้านป้องกันและ
นาเสนอผลการดาเนินงาน
ไปสู่การปฏิบัตใิ นปีงบประมาณ ปราบปรามร่วมกันทั้ง
ปัญหา และอุปสรรค
ต่อไป
หน่วยงานส่วนกลางและ
3. เพื่อให้ขา้ ราชการผู้ปฏิบัตงิ าน
ส่วนภูมภิ าค สังกัดสานัก
ด้านป้องกันและปราบปราม
ปัองกัน ปราบปราม และ
ได้กาหนดแนวทางการพัฒนา
ควบคุมไฟป่า และสานัก
การปฏิบัตงิ านด้านป้องกันและ
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ปราบปรามร่วมกันเพื่อนาไปสู่
16 และ สาขาทุกสาขา
การปฏิบัตใิ นปีงบประมาณ
ต่อไป

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

รวมค่ำใช้จำ่ ย
253,800
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ที่มีบุคคลภำยนอกเข้ำร่วม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนประสำนควำมร่วมมือด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ สำนักป้องกัน ปรำมปรำม และควบคุมไฟป่ำ
จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
1 โครงการฝึกอบรมราษฎร 1. ถ่ายทอดพระราชปณิธาน ราษฎรชายหรือหญิงอายุตั้งแต่ 100 16 1,600 4 วัน วัดหรือโรงเรียน
มีองค์กร (รสทป.) จานวน
อาสาสมัครพิทักษ์ป่า
และความห่วงใยในพสกนิกร 15 ปี ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
(ต.ค.57 - ในพื้นที่หมู่บ้าน/ 16 องค์กร
(รสทป.) ประจาปีงบประมาณ ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
หมู่บ้าน/ชุมชน ที่อยู่ในพื้นที่ป่า
มี.ค.58) ชุมชนเป้าหมาย
พ.ศ. 2558
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อนุรักษ์หรือโดยรอบพื้นที่ป่า
หน่วยงานในสังกัด
อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ อนุรักษ์ ที่พร้อมสมัครใจและ
กรมอุทยานแห่งชาติ
พระบรมราชินีนาถ แก่ราษฎร ยินดีเข้ารับการฝึกอบรม
สัตว์ป่า และ
ในพื้นที่ให้มคี วามเข้าใจและซาบ
พันธุ์พืช หรือ
ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วม
สถานที่ของหน่วย
กันดูแลรักษาป่าเพื่อถวายเป็น
งานราชการอื่นที่
พระราชสักการะ
เหมาะสม
2. สร้างจิตสานึกของราษฎร
ในพื้นที่ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน
จนถึงระดับชุมชนใหญ่ให้เกิด
ความรักและหวงแหนทรัพยากร
ป่าไม้เกิดความเป็นเจ้าของป่า
ร่วมกันตระหนักถึงความสาคัญ
ของป่าที่เป็นหลักประกันชีวติ
และความเป็นอยู่ของชุมชน
3. สร้างจิตสานึกและอุดมการณ์
ร่วมกันในการป้องกันรักษาป่า
ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับราษฎร
ในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม
4. เพื่อให้ราษฎรผู้ผา่ นการฝึก
อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ต่อ
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
และวิธกี ารอนุรักษ์ ตลอดจนผล
กระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ขยายผลสู่ญาติพี่น้องในครอบ
ครัวต่อไป
5. เพื่อเป็นทักษะขั้นพื้นฐาน
ที่ควรรู้ให้กบั ราษฎรในสิทธิ
และประโยชน์อนั พึงได้รับจากรัฐ

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

1. ราษฎรในพื้นที่มคี วามเข้าใจ
และซาบซึ้งในพระมหากรุณา
ธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถร่วมกันดูแล
รักษาป่าเพื่อถวายเป็นพระ
ราชสักการะอย่างยั่งยืน
2. ราษฎรในพื้นที่เกิดจิตสานึก
และตระหนักร่วมกันถึงความ
จาเป็นในการพิทักษ์ป่าไม้
3. เกิดองค์กรราษฎรอาสา
สมัครพิทักษ์ป่าในพื้นที่
4. สามารถหยุดยั้งการทาลาย
ป่าและขบวนการลักลอบตัดไม้
ทาลายป่าในพื้นที่
5. เกิดความรักและสามัคคี
ในชุมชน ส่งผลให้ชมุ ชน
เข้มแข็งพร้อมต่อการพัฒนา
ในทุกด้าน
6. ราษฎรเข้าใจถึงปัญหา
และผลกระทบต่อการทาลาย
ทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งความ
จาเป็น ที่ตอ้ งอนุรักษ์ทรัพยา
กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น
7. เกิดทัศนคติที่ดี และเสริม
สร้างความร่วมมือระหว่าง
ราษฎรในพื้นที่กบั เจ้าหน้าที่
ป่าไม้

200,000

3,200,000
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ที่มีบุคคลภำยนอกเข้ำร่วม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนประสำนควำมร่วมมือด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ สำนักป้องกัน ปรำมปรำม และควบคุมไฟป่ำ
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)

6. เพื่อจัดตั้งองค์กรราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)
ในชุมชนที่อยู่ในและรอบพื้นที่
ป่าอนุรักษ์ตามกฏหมาย
2 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 1. สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง รุ่นที่ 1 คณะกรรมการองค์กร
120
สร้างเครือข่ายราษฎรอาสา องค์กรราษฎรอาสาสมัคร
ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า
สมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) พิทักษ์ป่าให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง (รสทป.) หรือคณะกรรมการ
ประจาปีงบประมาณ
ในการดาเนินการป้องกันรักษา หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ผา่ นการฝึก
พ.ศ. 2558
ป่าที่ชดั เจน มีความสัมพันธ์ของ อบรม รสทป. มาแล้ว ในเขตพื้น
กลุ่มกับองค์กรเครือข่ายและ ที่รับผิดชอบของสานักบริหาร
หน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง พื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)
ยั่งยืน
จานวน 120 คน
2. เพื่อเตรียมความพร้อมของ รุ่นที่ 2 คณะกรรมการองค์กร
คณะกรรมการองค์กรราษฎร ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า
อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) (รสทป.) หรือคณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการหมู่บ้าน/ หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ผา่ นการฝึก
ชุมชนให้เป็นผู้นาในการ
อบรม รสทป. มาแล้ว ในเขตพื้น
ดาเนินงานตามโครงการฝึก
ที่รับผิดชอบของสานักบริหาร
อบรมราษฎรอาสาสมัคร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (นครราชสีมา)
พิทักษ์ป่า (รสทป.) ปลุกจิต
จานวน 120 คน
สานึก ให้มคี วามรู้ความเข้าใจ
ในหลักการ กระบวนการและ
เทคนิค ตลอดจนการจัดทาแผน
งานในการดาเนินงานโครงการ
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
สอดคล้องกับวิถชี วี ติ ของชุมชน
โดยกระบวนการการเรียนรู้
และทางานร่วมกัน สามารถนา
ความรู้และประสบการณ์ไป
ดาเนินกิจกรรมด้านการวาง
แผนและบริหารจัดการใน
พื้นที่ป่าที่รับผิดชอบของชุมชน

2

240

2 วัน สถานที่ของหน่วย
(ต.ค.57- งานในสังกัดกรม
มี.ค.58) อุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
หรือสถานที่ของ
หน่วยราชการอื่นๆ
ที่มคี วามเหมาะสม

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

เชิงปริมาณ มีองค์กรเครือข่าย 1. องค์กรราษฎรอาสาสมัคร
รสทป. ระดับจังหวัด 2 องค์กร พิทักษ์ป่า (รสทป.) สามารถ
เชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับการฝึก สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
อบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 องค์กรเป็นองค์กรเครือข่าย
มีความพึงพอใจต่อการฝึก
ที่เข้มแข็ง ในการดาเนินการ
อบรมเพื่อสร้างเครือข่าย
ป้องกันรักษาป่าที่ชดั เจน
รสทป.
มีความสัมพันธ์ของกลุ่มกับ
องค์กรเครือข่ายและหน่วยงาน
ของรัฐอย่างต่อเนื่องยั่งยืน
2. คณะกรรมการองค์กร
ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า
(รสทป.) หรือคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ชุมชน มีความรู้
ความเข้าใจในหลักการ
กระบวนการและเทคนิค
ตลอดจนการจัดทาแผนงาน
ในการดาเนินงานโครงการ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
สอดคล้องกับวิถชี วี ติ ของชุมชน
เข้าใจกระบวนการเรียนรู้และ
ทางานร่วมกัน สามารถนา
ความรู้และประสบการณ์ไป
ดาเนินกิจกรรมด้านวางแผน
และบริหารจัดการในพื้นที่ป่า
ที่รับผิดชอบของชุมชนใน
ท้องถิ่นของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

200,000

400,000
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ที่มีบุคคลภำยนอกเข้ำร่วม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนประสำนควำมร่วมมือด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ สำนักป้องกัน ปรำมปรำม และควบคุมไฟป่ำ
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์
ในท้องถิ่นของตนเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
3. เสริมสร้างชุมชน รสทป.
ได้ดาเนินงานตามโครงการ
ฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัคร
พิทักษ์ป่า (รสทป.) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
แนวทางพระราชเสาวนีย์
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ

กลุ่มเป้ำหมำย

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
3. สมาชิกชุมชนในพื้นที่องค์กร
รสทป. สามารถดาเนินกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัคร
พิทักษ์ป่า (รสทป.) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
เป็นไปตามแนวทางพระราช
ดาริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนควบคุมไฟป่ำ สำนักป้องกัน ปรำบปรำม และควบคุมไฟป่ำ
ลำดับที่
1

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
โครงการสัมมนา การควบคุม 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้วชิ าการ ข้าราชการซึ่งปฏิบัตหิ น้าที่
181
1
181
3 วัน สถานที่ราชการ
1. ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด
ไฟป่า ประจาปี 2558
ทางด้านไฟป่า และกาหนด
ด้านการควบคุมไฟป่า ของ
(มิ.ย.-ก.ย.
ได้รับความรู้ทางวิชาการด้าน
แนวทางการพัฒนาการ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
58)
ไฟป่าเพิ่มเติมตามหัวข้อการ
ปฏิบัตงิ านควบคุมไฟป่าให้เกิด และพันธุ์พืช ดังนี้
สัมมนา
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
1. ข้าราชการซึ่งปฏิบัตหิ น้าที่
2. ได้รับข้อสรุปเกี่ยวกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ด้านการควบคุมไฟป่าประจา
แนวทางการพัฒนาการ
2. เพื่อนาเสนอผลงาน และ
ส่วนควบคุมไฟป่า และหัวหน้า
ปฏิบัตงิ านควบคุมไฟป่าที่มี
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ หน่วยงานควบคุมไฟป่าภาค
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ในการปฏิบัตงิ านควบคุมไฟป่า สนามในสังกัดสานักป้องกัน
ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
2. ผู้อานวยการส่วนควบคุม
และปฏิบัตกิ ารไฟป่า สานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16
และสานักสาขาทุกสาขา
3. หัวหน้าหน่วยงานควบคุม
ไฟป่าสังกัดสานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา
ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

1. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับ
ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับ
การควบคุมไฟป่า และ
วิทยาการใหม่ ๆ ด้านพัฒนา
การทางด้านการควบคุมไฟป่า
เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัตงิ าน
2. ส่วนควบคุมไฟป่าได้รับ
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
เพื่อพัฒนาการเทคนิค รูปแบบ
หรือวิธกี ารในการปฏิบัตงิ าน
ควบคุมไฟป่าให้เกิด
ประสิทธิภาพ
3. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มโี อกาส
พบปะ และแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิ าน
ควบคุมไฟป่า ก่อให้เกิดการ
ติดต่อประสานงาน
ความร่วมมือในการปฏิบัตงิ าน

332,630

332,630
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ที่มีบุคคลภำยนอกเข้ำร่วม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนควบคุมไฟป่ำ สำนักป้องกัน ปรำบปรำม และควบคุมไฟป่ำ
จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ พนักงานราชการ และ
30
4
120
6 วัน - ศูนย์ฝกึ อบรม
พนักงานดับไฟป่าระดับ
ด้านทฤษฎีการควบคุมไฟป่า พนักงานจ้างเหมาเอกชน
(ต.ค.-ธ.ค. และพัฒนาการ
พื้นฐาน
ควบคู่ไปกับการฝึกทักษะการ ดาเนินงาน ทาหน้าที่พนักงาน
57) ควบคุมไฟป่า
ปฏิบัตงิ านควบคุมไฟป่าตาม ดับไฟป่า ประจาหน่วยงาน
ภาคกลาง
หลักวิชาการที่ถกู ต้อง
ควบคุมไฟป่า ในสังกัดสานัก
จังหวัดกาญจนบุรี
2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเป็นผู้มี ป้องกัน ปราบปราม และ
จานวน 1 รุ่น
ระเบียบ วินัย กล้าหาญ อดทน ควบคุมไฟป่า และสานักบริหาร
- ศูนย์ฝกึ อบรม
และมีความสามารถในการ
พื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และ
และพัฒนาการ
ปฏิบัตงิ านร่วมกันเป็นคณะ
สาขา
ควบคุมไฟป่า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่
จานวน 1 รุ่น
- ศูนย์ฝกึ อบรม
และพัฒนาการ
ควบคุมไฟป่า
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
จังหวัดนครราช สีมา จานวน 1 รุ่น
- ศูนย์ฝกึ อบรม
และพัฒนาการ
ควบคุมไฟป่า
ภาคใต้ จังหวัด
ชุมพร
จานวน 1 รุ่น

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
80 ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ความรู้ดา้ นทฤษฎีการควบคุม
ไฟป่าและการปฏิบัตงิ าน
ไฟป่า ควบคู่ไปกับการฝึก
ดับไฟป่า ตลอดจนทักษะการ ทักษะการปฏิบัตงิ านควบคุม
ปฏิบัตงิ านที่ถกู ต้อง
ไฟป่าตามหลักวิชาการที่
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ถูกต้อง และสามารถนาเอา
มีระเบียบวินัย ความเข้มแข็ง ความรู้ไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติ
อดทน และสามารถปฏิบัตงิ าน งานดับไฟป่าของแต่ละ
ร่วมกันเป็นหมู่คณะได้อย่าง หน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
สามารถลดความเสียหาย
ของพื้นที่ป่าไม้ได้
2. ผู้เข้าฝึกอบรมเป็นผู้มี
ระเบียบ วินัย กล้าหาญ อดทน
และมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัตงิ านร่วมกันเป็นคณะได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้
มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน
ความรู้ ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัตงิ านดับไฟป่าเกิดความ
สามัคคีเป็นหมู่คณะ
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
ความรู้และประสบการณ์
ทางด้านการปฏิบัตงิ าน
ดับไฟป่า และสามารถนาไป
ขยายผลต่อผู้ร่วมงาน ก่อให้
เกิดภาพลักษณ์ที่ดตี อ่
หน่วยงาน ทางด้านความ
พร้อมของผู้ปฏิบัตงิ าน

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

92,400

369,600
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ที่มีบุคคลภำยนอกเข้ำร่วม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนควบคุมไฟป่ำ สำนักป้องกัน ปรำบปรำม และควบคุมไฟป่ำ
จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
2 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ชดุ ปฏิบัติ พนักงานราชการและพนักงาน 225
1
225
6 วัน ศูนย์ฝกึ อบรมและ
เสริมสมรรถนะชุดปฏิบัตกิ าร การพิเศษดับไฟป่า(หน่วยเสือไฟ) จ้างเหมาเอกชนดาเนินงานที่
(ม.ค.58) พัฒนาการควบคุม
พิเศษดับไฟป่า (หน่วยเสือไฟ) มีสมรรถนะของร่างกายและ ปฏิบัตงิ านประจาชุดปฏิบัตกิ าร
ไฟป่าภาคกลาง
วินัยขั้นพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ พิเศษดับไฟป่า (หน่วยเสือไฟ)
จังหวัดกาญจนบุรี
มาตรฐานที่กาหนด
สังกัดสานักป้องกัน ปราบปราม
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ชดุ ปฏิบัติ และควบคุมไฟป่า
การพิเศษดับไฟป่า (หน่วย
เสือไฟ) ได้รับความรู้พื้นฐานใน
การปฏิบัตงิ านและความรู้วทิ ยา
การใหม่เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัตงิ าน
3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ชดุ ปฏิบัติ
การพิเศษดับไฟป่า (หน่วย
เสือไฟ) ได้เรียนรู้และมีประสบ
การณ์การปฏิบัตงิ านร่วมกัน
เป็นหมู่คณะและมีความรู้ความ
เข้าใจต่อสภาพพื้นที่ป่าและภูมิ
ประเทศที่ปฏิบัตงิ าน

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้รับความรู้
พื้นฐานด้านการปฏิบัตงิ าน
ดับไฟป่าและความรู้วทิ ยาการ
ใหม่เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัตงิ าน
2. เจ้าหน้าที่ชดุ ปฏิบัตกิ าร
พิเศษดับไฟป่า (หน่วยเสือไฟ)
จานวน 225 คน มีสมรรถนะ
ของร่างกายและวินัยขั้น
พื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนด
3. เจ้าหน้าที่ชดุ ปฏิบัตกิ าร
พิเศษดับไฟป่า (หน่วยเสือไฟ)
ได้รับประสบการณ์การปฏิบัติ
งานร่วมกันและมีความรู้ความ
เข้าใจต่อสภาพป่าและ
ภูมปิ ระเทศเพื่อการปฏิบัตงิ าน
เพิ่มมากขึ้น

1. เจ้าหน้าที่ชดุ ปฏิบัตกิ าร
พิเศษดับไฟป่า (หน่วยเสือไฟ)
สามารถรักษามาตรฐาน
ความแข็งแกร่งทางร่างกาย
เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติ
งานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กาหนด
2. เจ้าหน้าที่ชดุ ปฏิบัตกิ าร
พิเศษดับไฟป่า (หน่วยเสือไฟ)
ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ไฟป่าและวิทยาการที่เกี่ยว
ข้อง สามารถนาความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิ าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ไฟป่า
ที่เกิดขึ้น
3. เจ้าหน้าที่ชดุ ปฏิบัตกิ าร
พิเศษดับไฟป่า (หน่วยเสือไฟ)
ได้มโี อกาสพบปะแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ใน
การปฏิบัตงิ าน เรียนรู้การ
ปฏิบัตงิ านร่วมกันในลักษณะ
การปฏิบัตงิ านเป็นทีมและเกิด
ความสามัคคีร่วมกันเป็นหมู่
คณะ
4. เจ้าหน้าที่ชดุ ปฏิบัตกิ าร
พิเศษดับไฟป่า (หน่วยเสือไฟ)
ได้รับประสบการณ์และมีความ
รู้ความเข้าใจต่อสภาพป่าและ
ภูมปิ ระเทศเพื่อการปฏิบัตงิ าน
เพิ่มมากขึ้น

500,000

500,000
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ที่มีบุคคลภำยนอกเข้ำร่วม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนควบคุมไฟป่ำ สำนักป้องกัน ปรำบปรำม และควบคุมไฟป่ำ
จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
3 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 1. เพื่อทบทวนและเสริมสร้าง สมาชิกเครือข่ายการแก้ไขปัญหา 100 108 10,800 1 วัน สานักบริหารพื้นที่
การเสวนาเครือข่ายการแก้ไข ความรู้เกี่ยวกับปัญหาไฟป่า ไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่
(ต.ค.57- อนุรักษ์ที่ 1-11,
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และการควบคุมไฟป่าให้แก่
เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า
ก.พ.58) 13-16 โดยใช้
ระดับจังหวัด
เครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่า 36 จังหวัด
สถานที่ราชการหรือ
และหมอกควัน ในพื้นที่เสี่ยงต่อ
สถานที่ที่เหมาะสม
การเกิดไฟป่า 36 จังหวัด
ในพื้นที่
2. เพื่อส่งเสริมบทบาทเครือข่าย
การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด
ไฟป่า 36 จังหวัด

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

1. จานวนสมาชิกเครือข่าย 1. ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงต่อการ
การแก้ไขปัญหาไฟป่าและ เกิดไฟป่าได้รับการถ่ายทอด
หมอกควัน จานวนไม่น้อยกว่า ความรู้เกี่ยวกับปัญหาไฟป่า
10,800 คน ได้รับการทบทวนและการควบคุมไฟป่าให้แก่
และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ ชุมชน
ปัญหาไฟป่าและการควบคุม 2. เครือข่ายชุมชนเข้ามามี
ไฟป่า
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
2. การเกิดไฟป่าและปัญหา ไฟป่าและหมอกควัน
หมอกควันลดลง

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

51,040

5,512,320
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วยอำนวยกำร สำนักแผนงำนและสำรสนเทศ
จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ 120
1
120
3 วัน ศูนย์ฝกึ อบรมที่ 2 ร้อยละ 80 ของผู้ผา่ นการ
การพัฒนาศักยภาพการ
มีความรู้ ความเข้าใจในการ
พนักงานราชการ ของสานัก
(28-30 (เขาใหญ่)
ฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
ทางานเป็นทีมของเจ้าหน้าที่ ทางานเป็นทีม และประโยชน์ แผนงานและสารสนเทศ
พ.ย. 57)
ในการทางานเป็นทีม และ
สานักแผนงานและ
ของการทางานเป็นทีม
สามารถเรียนรู้การทางาน
สารสนเทศ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
ร่วมกันเป็นทีม ผ่านกิจกรรม
มีความสัมพันธ์ที่ดตี อ่ กัน เพื่อนา
ต่าง ๆ และนาหลักการที่ได้รับ
ไปสู่ความสาเร็จของตนเองและ
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ทีมงาน
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ ใน
การสร้างทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถวางแผน และบริหารทีม
ภายใต้เงื่อนไขหรือกติกา
ที่กาหนด และสามารถนา
ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิ าน
ของตน

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ ในการทางาน
เป็นทีม
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
เรียนรู้การทางานร่วมกัน
เป็นทีม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
และนาความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิ าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

328,400

328,400
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ศูนย์สำรสนเทศ สำนักแผนงำนและสำรสนเทศ
จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ
50
1
50
3 วัน ศูนย์ฝกึ อบรมที่ 5
การรักษาความมั่นคง
มีความรู้ ความเข้าใจและ
พนักงานราชการ ที่ปฏิบัตงิ าน
(6-8 (ตาก)
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ ตระหนักถึงความสาคัญของ เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยี
พ.ย.57)
ความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ
สารสนเทศ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้ทราบถึงแนวทางในการ
เตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันการเข้าระบบสารสนเทศ
จากผู้ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต และ
สามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้อย่าง
ถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบม
ได้ทราบถึงกฏหมายและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
และการกระทาผิดทาง
คอมพิวเตอร์

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
1. มีจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจ และ
ตระหนักในเรื่องการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและ
ตระหนักในเรื่องการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศเพิ่มขึ้น

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

139,300

139,300
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ศูนย์สำรสนเทศ สำนักแผนงำนและสำรสนเทศ
จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
2 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
42
1
42
3 วัน ศูนย์ฝกึ อบรมที่ 5 บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ผู้ดแู ลระบบเครือข่าย
มีความรู้ความเข้าใจในการ
และพนักงานราชการ ที่ทา
(9-11 (ตาก)
มีความรู้ความเข้าใจและ
คอมพิวเตอร์สาหรับสานัก ดูแลระบบเครือข่าย
หน้าที่ดแู ลระบบเครือข่าย
พ.ย.57)
สามารถปฏิบัตงิ านในการ
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 คอมพิวเตอร์ของสานักงาน
คอมพิวเตอร์ของสานักบริหาร
ดูแลระบบเครือข่ายได้
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ได้ทราบถึงแนวทางในการ
เตรียมความพร้อมในการป้องกัน
การเข้าระบบสารสนเทศจาก
ผู้ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต และ
สามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้อย่าง
ถูกต้อง

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
ในการบริหารจัดการและ
ดูแลระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน

122,600

122,600
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนจัดกำรที่ดนิ และชุมชนในพื้นที่ป่ำอนุรักษ์ สำนักฟื้นฟูและพัฒนำพื้นที่อนุรักษ์
จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ 1. เพื่อชี้แจง ซักซ้อมแนวทาง ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ
90
1
90
1 วัน ศูนย์ฝกึ อบรมที่ 3
การ เรื่อง ชี้แจง ซักซ้อม
ปฏิบัตงิ านตามแผนงานประจาปี พนักงานราชการ กรมอุทยาน
(12 ธ.ค. (ชะอา)
แนวทางการปฏิบัตงิ าน
2. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีด แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
57)
โครงการแก้ไขปัญหาที่ดนิ
ความสามารถการปฏิบัตงิ าน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
ในพื้นที่อนุรักษ์ กิจกรรม ให้กบั เจ้าหน้าที่ในส่วนกลาง
จัดการชุมชนในพื้นที่ป่า
และส่วนภูมภิ าค
อนุรักษ์ และโครงการพุทธ 3. เพิ่มทักษะการปฏิบัตงิ าน
อุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยมีสว่ นร่วม
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
ผลการปฏิบัตงิ าน มีการ
รายงานให้ครบถ้วนตาม
แผนงานในปีงบประมาณ
ที่ผา่ นมา

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น รวมค่ำใช้จำ่ ย

1. ผู้เข้ารับการประชุมเชิง
92,400
ปฏิบัตกิ ารสามารถนาความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้
เป็นกรอบและแนวทางการ
ปฏิบัตใิ นการดาเนินงานตาม
ภารกิจการพัฒนาบุคลากร
ซึ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
การพัฒนาบุคลากรของกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2. ผู้เข้ารับการประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ ารมีแนวทางปฏิบัติ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามแผน
การปฏิบัตงิ านและนโยบาย
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช สามารถชี้แจง
ประชาสัมพันธ์ หลักการ
แนวทางในการดาเนิน
โครงการ ฯ แก่ราษฎรผู้มสี ว่ น
เกี่ยวข้องและบุคคลโดยทั่วไป
ทราบ
3. ผู้เข้ารับการประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ ารได้แลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ใน
การแก้ปัญหาของแต่ละพื้นที่
พร้อมทั้งให้เป็นไปตามกาหนด
แผนแม่บทการพิทักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาการทาลายทรัพยากร
ป่าไม้ การบุกรุกที่ดนิ ของ
ราษฎรและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

92,400
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ที่มีบุคคลภำยนอกเข้ำร่วม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนสำรวจและวิเครำะห์ทรัพยำกรป่ำไม้ สำนักฟื้นฟูและพัฒนำพื้นที่อนุรักษ์
จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ 1. เพื่อนาเสนอและเผยแพร่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
75
1
75
2 วัน ณ ห้องประชุมอาคาร ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
การ เรื่อง การประยุกต์ใช้ ฐานข้อมูลสารวจทรัพยากรป่าไม้ พนักงานราชการ และผู้รับจ้าง
(30-31 กริต สามะพุทธิ
ประชุมได้รับทราบและเข้าใจ
ฐานข้อมูลสารวจทรัพยากร แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินงานราชการ (บุคคลภาย
มี.ค.58) กรมอุทยานแห่งชาติ เกี่ยวกับการจัดทาฐานข้อมูล
ป่าไม้
2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นอก) ที่รับผิดชอบปฏิบัตงิ าน
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สารวจทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่
และแนวคิดในการพัฒนาฐาน ด้านการสารวจทรัพยากรป่าไม้
อนุรักษ์ และสามารถนาฐาน
ข้อมูลสารวจทรัพยากรป่าไม้ ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ
ข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการ
3. เพื่อส่งเสริมการนาฐานข้อมูล สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จาก
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
สารวจทรัพยากรป่าไม้ไป
ส่วนกลาง และสานักบริหาร
ได้และส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างมี
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ พื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 (และ
ประสิทธิภาพต่อไป
ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่
สานักสาขา) ผู้แทนจากหน่วยที่
เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษา

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนา
ฐานข้อมูลไปเชื่อมโยงกับ
ภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบ
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ในส่วนที่
เกี่ยวข้องซึ่งจะทาให้การบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ดาเนิน
ไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม

62,020

62,020
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนภูมิสำรสนเทศ สำนักฟื้นฟูและพัฒนำพื้นที่อนุรักษ์
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
การรับรู้ระยะไกลและการ
ใช้โปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมศิ าสตร์
สาหรับงานด้านป่าไม้
ขั้นพื้นฐาน (Fundamental
of Remote Sensing and
GIS)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเรียนรู้ถงึ สมรรถนะและ
ความสามารถของเทคโนโลยี
การสารวจข้อมูลจากระยะไกล
และการใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ ในการตรวจสอบ
ติดตาม และวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรป่าไม้
2. เพื่อเรียนรู้เทคนิคในการ
แปลตีความและการประมวล
ข้อมูลที่ได้จากการสารวจระยะ
ไกลร่วมกับเทคโนโลยีดา้ น
สารสนเทศภูมศิ าสตร์
3. เพื่อเรียนรู้เทคนิค/วิธกี าร
เชื่อมโยงการสารวจข้อมูลจาก
ระยะไกลกับเทคโนโลยี
สารสนเทศอื่น ๆ

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ
40
2
80
5 วัน
พนักงานราชการ ผู้ที่สนใจต้อง
รุ่นที่ 1 ห้องฝึกอบรม
การศึกษาการใช้ระบบสาร (18-22 สานักบริการ
สนเทศภูมศิ าสตร์ สาหรับการ
พ.ค. 58) คอมพิวเตอร์
พัฒนาในหน่วยงานหรือองค์กร
ม.เกษตรศาสตร์
ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ
กรุงเทพฯ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทั้งใน
หน่วยงานส่วนกลางและภูมภิ าค
รุ่นที่ 2 ห้องฝึกอบรม
ขอเข้ารับการฝึกอบรมฯ ใน
(22-26 สานักบริการ
หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 1 และ
มิ.ย. 58) คอมพิวเตอร์
รุ่นที่ 2 เหมาะสาหรับผู้ที่เคย
ม.เกษตรศาสตร์
ใช้คอมพิวเตอร์ แต่ไม่เคยผ่าน
กรุงเทพฯ
การฝึกอบรมหรือไม่เคยใช้
โปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ มาก่อน
กลุ่มเป้ำหมำย

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
นาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
งานในการปฏิบัตงิ านได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
เรียนรู้และมีทักษะในการใช้
โปรแกรมการประมวลผล
ภาพถ่ายดาวเทียมและ
โปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ในระดับเบื้องต้น
และเชิงลึก เพื่อสามารถนา
ไปใช้ในการตรวจสอบและ
ติดตาม การเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ป่าไม้และการใช้ประโยชน์
ที่ดนิ ต่าง ๆ ได้ อันนาไปสู่
การบริหารจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย
736,800

368,400

368,400
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนภูมิสำรสนเทศ สำนักฟื้นฟูและพัฒนำพื้นที่อนุรักษ์
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

2 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
การรับรู้ระยะไกลและการ
ใช้โปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมศิ าสตร์
สาหรับงานด้านป่าไม้
ขั้นประยุกต์ (Advanced
of Remote Sensing and
GIS)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเรียนรู้ถงึ สมรรถนะและ
ความสามารถของเทคโนโลยี
การสารวจข้อมูลจากระยะไกล
และการใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ ในการตรวจสอบ
ติดตาม และวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรป่าไม้
2. เพื่อเรียนรู้เทคนิคในการ
แปลตีความและการประมวล
ข้อมูลที่ได้จากการสารวจระยะ
ไกลร่วมกับเทคโนโลยีดา้ น
สารสนเทศภูมศิ าสตร์
3. เพื่อเรียนรู้เทคนิค/วิธกี าร
เชื่อมโยงการสารวจข้อมูลจาก
ระยะไกลกับเทคโนโลยี
สารสนเทศอื่น ๆ

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ
40
2
80
5 วัน
พนักงานราชการ ที่ปฏิบัตงิ าน
รุ่นที่ 1 ห้องฝึกอบรม
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(8-12 สานักบริการ
ภูมศิ าสตร์ซึ่งอยู่ในสังกัด
มิ.ย. 58) คอมพิวเตอร์
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
ม.เกษตรศาสตร์
และพันธุ์พืช ทั้งในหน่วยงาน
กรุงเทพฯ
ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
ขอเข้ารับการฝึกอบรมฯ ใน
รุ่นที่ 2 ห้องฝึกอบรม
หลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 1 และ
(13-17 สานักบริการ
รุ่นที่ 2 เคยผ่านการฝึกอบรม
ก.ค. 58) คอมพิวเตอร์
หลักสูตร การรับรู้ระยะไกลและ
ม.เกษตรศาสตร์
การใช้โปรแกรมระบบสาร
กรุงเทพฯ
สนเทศภูมศิ าสตร์ สาหรับงาน
ด้านป่าไม้ ขั้นพื้นฐาน หรือ
ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม
จากสถาบันหรือหน่วยงานอื่น ๆ
มาก่อนเช่น สานักพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมสิ ารสนเทศ (GISTDA)
เป็นต้น
กลุ่มเป้ำหมำย

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
นาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
งานในการปฏิบัตงิ านได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
เรียนรู้และมีทักษะในการใช้
โปรแกรมการประมวลผล
ภาพถ่ายดาวเทียมและ
โปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ในระดับเบื้องต้น
และเชิงลึก เพื่อสามารถนา
ไปใช้ในการตรวจสอบและ
ติดตาม การเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ป่าไม้และการใช้ประโยชน์
ที่ดนิ ต่าง ๆ ได้ อันนาไปสู่
การบริหารจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย
736,800

368,400

368,400
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนภูมิสำรสนเทศ สำนักฟื้นฟูและพัฒนำพื้นที่อนุรักษ์
จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
3 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 1. เพื่อพัฒนาบุคลากร สาหรับ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ
25
2
50
7 วัน
การใช้เทคโนโลยีภูมิ การรองรับการจัดตั้งศูนย์ขอ้ มูล พนักงานราชการ ที่ปฏิบัตงิ าน
รุ่นที่ 1 ศูนย์ฝกึ อบรมที่ 2
สารสนเทศ สาหรับการ
การติดตามการเปลี่ยนแปลง เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
(6-12 (เขาใหญ่)
ปฏิบัตงิ านภาคสนาม
พื้นที่ป่าไม้และเตือนภัยใน
สารสนเทศภูมศิ าสตร์ซึ่งอยู่
มี.ค. 58)
พื้นที่ป่าอนุรักษ์
ในสังกัดของกรมอุทยาน
2. เพื่อเรียนรู้ถงึ ความสามารถ แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
รุ่นที่ 2 ศูนย์ฝกึ อบรมที่ 2
ของเทคโนโลยีการใช้ระบบ
ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและ
(24-30 (เขาใหญ่)
สารสนเทศภูมศิ าสตร์ในการ ส่วนภูมภิ าค
เม.ย. 58)
ตรวจสอบ ติดตาม และ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรป่าไม้
3. เพื่อเรียนรู้กระบวนการ
ทางาน วิธกี ารและเครื่องมือ
ต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์
4. เพื่อให้สามารถนาความรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กบั งาน
ของตนเองได้ และเพื่อเป็น
พื้นฐานในการพัฒนาในระดับสูง
ต่อไป

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

ผลผลิต : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผ่านการประเมินการเรียนรู้
จากหลักสูตรที่กาหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ทั้งหมด
ผลลัพธ์ : ผู้ที่ผา่ นการเข้ารับ
การฝึกอบรมแล้ว สามารถ
เข้าใจหลักการและวิธกี าร
ของระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ และสามารถใช้
เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ได้

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการ
เรียนรู้และมีทักษะในหลักการ
พื้นฐานของระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ เข้าใจกระบวนการ
ทางาน วิธกี าร และเครื่องมือ
ต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบสาร
สนเทศภูมศิ าสตร์ รวมถึง
ความสัมพันธ์ และความ
เชื่อมโยงตลอดจนประโยชน์
ของเทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศ
(GIS, RS, และ GPS) และ
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้กบั งานของ
หน่วยงานให้มปี ระสิทธิภาพ
ต่อไป

277,590

555,180
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนภูมิสำรสนเทศ สำนักฟื้นฟูและพัฒนำพื้นที่อนุรักษ์
จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
4 โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่ 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ
45
1
45
3 วัน อุทยานแห่งชาติ
ส่วนภูมสิ ารสนเทศ
ร่วมกาหนดกรอบการปฏิบัติ พนักงานราชการ
(19-21 เขาสก จังหวัด
สานักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ งานให้อยู่ในทิศทางเดียวกัน ส่วนภูมสิ ารสนเทศ สานักฟื้นฟู
ธ.ค. 57) สุราษฎร์ธานี
อนุรักษ์ ปีงบประมาณ
และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ และ
2558
การพัฒนาภูมสิ ารสนเทศของ ศูนย์ปฏิบัตกิ ารภูมสิ ารสนเทศ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 8 ศูนย์ฯ
และพันธุ์พืช
2. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร
ของส่วนภูมสิ ารสนเทศ ผู้เข้า
ร่วมสัมมนา มีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดเห็น
ประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน
ตลอดจนร่วมกันหาแนวทาง
แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัตงิ าน
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
ส่วนภูมสิ ารสนเทศด้านการ
ทางานร่วมกันเป็นทีม
การสื่อสารในองค์กรตลอดจน
การให้บริการข้อมูล
ภูมสิ ารสนเทศที่มปี ระสิทธิภาพ

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

ผลผลิต : ผู้เข้ารับการสัมมนา
ได้เข้าร่วมสัมมนาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของระยะเวลา
ในการสัมมนาทั้งหมด
ผลลัพธ์ : ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
ร่วมปฏิบัตงิ านที่ได้รับมอบ
หมายครบถ้วน และสามารถ
ร่วมปฏิบัตงิ านกับเครือข่าย
องค์กรที่เกี่ยวกับภูมสิ าร สนเทศด้านป่าไม้ของกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ได้ และมีผลงานผ่าน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด

1. บุคลากรของส่วนภูมสิ าร
สนเทศ และศูนย์ปฏิบัตกิ าร
ภูมสิ ารสนเทศในส่วนภูมภิ าค
สามารถนาความรู้ที่ได้จาก
การสัมมนาไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัตงิ านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. บุคลากรของส่วนภูมสิ าร
สนเทศ และศูนย์ปฏิบัตกิ าร
ภูมสิ ารสนเทศในส่วนภูมภิ าค
ได้พัฒนาการทางานร่วมกัน
เป็นทีม ทาให้การปฏิบัตงิ าน
ได้อย่างรวดเร็วและเกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3. บุคลากรของส่วนเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ปฏิบัตงิ านร่วมกันของ
เครือข่ายองค์กรที่ดาเนินงาน
เกี่ยวกับภูมสิ ารสนเทศด้าน
ป่าไม้ของกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

187,990

187,990

49

แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ที่มีบุคคลภำยนอกเข้ำร่วม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนวิจยั กำรอนุรักษ์ป่ำไม้ สำนักวิจยั กำรอนุรักษ์ป่ำไม้และพันธุ์พืช
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ 1. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
การ เรื่องการนาผลการวิจยั ระหว่างนักวิจยั และราษฎร
ไปสู่ชมุ ชน เพื่อการมีสว่ นร่วม ท้องถิ่น ในการนาผลวิจยั
ในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
เบื้องต้นโครงการการอนุรักษ์
ป่าลาน
พันธุกรรมตามธรรมชาติของ
พันธุ์ไม้ป่าลานเพื่อการพื้นฟู
โดยการมีสว่ นร่วมไปใช้อย่าง
เหมาะสมต่อไป
2. เพื่อให้ชมุ ชนตระหนักใน
คุณค่าของทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องการ
ป้องกันไฟ
3. เพื่อให้ชมุ ชนมีความรู้เรื่อง
การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าลาน
อันทรงคุณค่า
4. เพื่อให้ชมุ ชน มีสว่ นร่วม
ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าลาน

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
ผู้นาชุมชนและราษฎรที่ประกอบ 80
1
80
1 วัน ณ โรงเรียนในตาบล
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับป่าลาน
(ธ.ค. 57) บุพราหมณ์ อาเภอ
โรงเรียนและกลุ่มเยาวชน
นาดี จังหวัดปราจีน
อนุรักษ์ป่าลานที่อยู่ในชุมชน
บุรี
ใกล้เคียงพื้นที่ป่า ซึ่งอาศัยอยู่
ในตาบลบุพราหมณ์ อาเภอนาดี
จังหวัดปราจีนบุรี
กลุ่มเป้ำหมำย

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจ
เรื่องการมีสว่ นร่วมในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าลาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลก
เปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น
และประสบการณ์ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
โดยการอนุรักษ์พันธุกรรม
ตามธรรมชาติและพันธุ์ไม้
ป่าลาน
2. ระบบนิเวศในพื้นที่ศึกษา
ได้รับการฟื้นฟูอย่างมีสว่ นร่วม
จากราษฎรในพื้นที่
3. ชุมชนเกิดจิตสานึกในการ
อนุรักษ์และปกป้องป่าลาน
ผืนสุดท้ายให้คงอยู่ตลอดไป

37,780

37,780
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ สำนักวิจยั กำรอนุรักษ์ป่ำไม้และพันธุ์พืช
จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตงิ าน ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ
30
2
60
2 วัน
เรื่อง การใช้ระบบฐานข้อมูล ในโครงการสารวจความหลาก พนักงานราชการ สานักบริหาร
รุ่นที่ 1 ศูนย์คอมพิวเตอร์
ความหลากหลายทางชีวภาพ หลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่า พื้นที่อนุรักษ์ทั้ง 16 แห่ง และ
(18-19 อานวยคอวนิช
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
อนุรักษ์ ได้ฝกึ ปฏิบัตกิ ารใช้ระบบทุกสาขา และหน่วยงาน
พ.ย. 57) คณะวนศาสตร์
ฐานข้อมูลความหลากหลาย ส่วนกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ
ม. เกษตรศาสตร์
ทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่
ปฏิบัตงิ านเกี่ยวข้องกับโครงการ
รุ่นที่ 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์
สารวจความหลากหลายทาง
(20-21 อานวยคอวนิช
ชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
พ.ย. 57) คณะวนศาสตร์
ม. เกษตรศาสตร์

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมอบรม
จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
สามารถใช้งานระบบฐาน
ข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ได้อย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ : ผู้เข้าร่วมอบรม
จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
สามารถนาข้อมูลจากระบบ
ฐานข้อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ไปใช้ในการบริหารจัดการ
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

1. ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจในหลักการ
ทางานของระบบฐานข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพ
2. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถ
ใช้งานระบบฐานข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย
151,080

75,540

75,540
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ สำนักวิจยั กำรอนุรักษ์ป่ำไม้และพันธุ์พืช
จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
2 โครงการประชุมเชิง
1. เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ
80
1
80
3 วัน ศูนย์ฝกึ อบรมที่ 2
ปฏิบัตกิ าร เรื่อง การทบทวน โครงการสารวจความหลาก
พนักงานราชการ สังกัด
(24-26 (เขาใหญ่)
การดาเนินงานโครงการ
หลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
พ.ย. 57)
สารวจความหลากหลาย
อนุรักษ์
และพันธุ์พืช
ทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตงิ าน
ประจาปี พ.ศ. 2558
โครงการฯ นาเสนอผลการ
ดาเนินงานและปัญหาอุปสรรค
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการดาเนินงานโครงการฯ
ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตงิ าน
โครงการฯ สังกัดสานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ และนักวิชาการ
ส่วนกลาง
4. เพื่อร่วมวางแผนปฏิบัตงิ าน
ในปีงบประมาณต่อไป

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ผลผลิต : ร้อยละ 80 ของ 1. กรมอุทยานแห่งชาติ
ผู้เข้าร่วมประชุม มีความเข้าใจ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับ
ในการดาเนินโครงการสารวจ ทราบผลการดาเนินงาน
ความหลากหลาย ฯ และ
พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค
มีสว่ นร่วมในการแสดงความ ที่เกิดขึ้น เพื่อนามาวาง
คิดเห็นในระหว่างการประชุม แผนการดาเนินงานต่อไปใน
ผลลัพธ์ : ร้อยละ 80 ของ อนาคต
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ
2. เป็นการเปิดเวทีให้
นาความรู้ความเข้าใจไป
นักวิชาการสังกัดหน่วยงาน
ปฏิบัตงิ านอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนกลาง และหน่วยงาน
ภูมภิ าค ได้ร่วมแลกเปลี่ยน
ระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับ
การปฏิบัตงิ านสารวจ
ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่อนุรักษ์
3. เมื่อเกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ทาให้ได้ขอ้ มูล
ที่มคี วามถูกต้อง ชัดเจนมากขึ้น
และนาข้อคิดเห็นนั้นไปใช้
เพื่อเป็นแนวทางเพื่อกาหนด
ขอบเขตงานต่อไป

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

194,360

194,360
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ที่มีบุคคลภำยนอกเข้ำร่วม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ สำนักวิจยั กำรอนุรักษ์ป่ำไม้และพันธุ์พืช
จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
1 โครงการประชุม เรื่อง
1. เพื่อนาเสนอผลการดาเนิน
1.ข้าราชการกรมอุทยานแห่ง
250
1
250
3 วัน สถานที่ราชการ ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมประชุม
การประชุมวิชาการด้าน
งานด้านความหลากหลายทาง
ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ
(ก.พ.58จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ความหลากหลายทางชีวภาพ ชีวภาพของกรมอุทยานแห่งชาติ หน่วยงานราชการที่มกี าร
มี.ค.58)
มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการ
ประจาปี พ.ศ. 2558
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชและหน่วยงาน ดาเนินงานเกี่ยวข้องกับงาน
บริหารจัดการความหลาก
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการ
ด้านความหลากหลาย
หลายทางชีวภาพเพิ่มมากขึ้น
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
2. นักวิชาการจากสถาบัน
ผลลัพธ์ : ผู้เข้าร่วมประชุม
นักวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ การศึกษา สถาบันวิจยั ต่างๆ
สามารถนาความรู้ ความเข้าใจ
ในการวางแผนการจัดการ
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ
ไปพัฒนาแนวทางการบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้
ที่มกี ารดาเนินงานเกี่ยวข้อง
จัดการความหลากหลายทาง
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ กับงานด้านการอนุรักษ์ความ
ชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แบบบูรณาการเพื่อประโยชน์
หลากหลายทางชีวภาพ
และประสิทธิผล
ในการจัดการทรัพยากรย่างยั่งยืน
2. เพื่อเชิญผู้เชี่ยวชาญ และ
นักวิจยั ในสาขาวิชาที่มคี วาม
สาคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษา
วิจยั ด้านทรัพยากรชีวภาพ
มาบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากร
สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อนาไป
พัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ตอ่ ไป
3. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ผลงานวิจยั และกิจกรรมความ
หลากหลายทางชีวภาพด้าน
ป่าไม้และสัตว์ป่าแบบบูรณาการ
เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
4. เพื่อสร้างแนวร่วมและเครือ
ข่ายการวิจยั และการพัฒนาองค์
ความรู้ดา้ นความหลากหลาย
ทางชีวภาพภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
และระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชและ
หน่วยงาน/องค์กรภายนอก

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น
1. หน่วยงานภาครัฐและ
สามารถใช้ผลสรุปจากการ
ประชุมในครั้งนี้ เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาความร่วมมือ
และสร้างเครือข่ายงานด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและ
เป็นทิศทางเดียวกัน
2. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความ
ตระหนักถึงความสาคัญและ
คุณค่าของงานวิจยั ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อให้เกิดจิตสานึกในการร่วม
มือการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและความหลาก
หลายทางชีวภาพ
3. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความ
รู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับอนุสญ
ั ญา
ความหลากหลายทางชีวภาพ
4. หน่วยงานอื่นๆ นักวิชาการ
นิสติ นักศึกษา และประชาชน
ได้ทราบถึงผลงานวิจยั และ
กิจกรรมความหลากหลาย
ทางชีวภาพด้านป่าไม้และสัตว์
ป่า เพื่อให้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการอ้างอิงการศึกษาวิจยั
ในรายละเอียดเฉพาะด้าน
ต่อไป

757,000

รวมค่ำใช้จำ่ ย
757,000
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
สำนักงำนหอพรรณไม้ สำนักวิจยั กำรอนุรักษ์ป่ำไม้และพันธุ์พืช
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ข้าราชการปฏิบัตหิ น้าที่
การจัดการสวนพฤกษศาสตร์ ในหลักการ และการจัดการ
หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์
และสวนรุกขชาติ
สวนพฤกษศาสตร์ และสวน สวนรวมพรรณไม้ป่า และ
รุกขชาติให้ได้มาตรฐานสากล สวนรุกขชาติ
ตลอดจนวางแผนการบริการ
และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ
ด้านพฤกษศาสตร์ แก่ประชาชน
ผู้สนใจ นิสติ นักศึกษาทั่วไป
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถจัดการสวนพฤกษ ศาสตร์และสวนรุกขชาติเป็น
แหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่มี
ค่าหายาก และใกล้สญ
ู พันธุ์
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถพัฒนาสวนพฤกษ
ศาสตร์และสวนรุกขชาติเป็น
แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนทาง
ธรรมชาติแบบยั่งยืนของชุมชน
4. เพื่อสร้างและส่งเสริมให้
เยาวชนประชาชนทั่วไปมี
จิตสานึกรักและหวงแหนป่าไม้
ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติอนั มี
คุณประโยชน์อย่างยิ่งของชาติ
ให้อานวยประโยชน์โดยตรงแก่
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
40
1
40
5 วัน สวนพฤกษศาสตร์ ร้อยละ 80 ของผู้ผา่ นการ
(23-27 เขาหินซ้อน
ฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ
ก.พ. 58) จังหวัดฉะเชิงเทรา เกี่ยวกับจัดการสวน
พฤกศาสตร์ สวนรุกขชาติ
สู่มาตรฐานสากล และพัฒนา
ระบบกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติ ในการศึกษาวิจยั ด้าน
พฤกษศาสตร์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

1. ข้าราชการที่ผา่ นการอบรม
นาความรู้ดา้ นพฤกษศาสตร์
และด้านอื่น ๆ ที่ได้มา
บูรณาการแล้ว นาไปประยุกต์
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ และ
จัดการสวนพฤกษศาสตร์
สวนรุกขชาติสู่มาตรฐานสากล
2. ข้าราชการได้รับความรู้
และประสบการณ์เพิ่มเติม จาก
การทาโครงงานร่วมกัน มีการ
แลกเปลี่ยนความคิด และก่อให้
เกิดความสามัคคี รวมถึงยังได้
มีทักษะในการนาเสนอผลงาน
ต่อหมู่คณะ
3. ข้าราชการได้พัฒนาระบบ
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
ในการศึกษาวิจยั ด้าน
พฤกษศาสตร์
4. ข้าราชการสามารถวางแผน
งานให้สามารถมีสว่ นร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติในท้องถิ่น
5. ข้าราชการสามารถพัฒนา
สวนพฤกษศาสตร์ สวน
รุกขชาติเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางพรรณพืชที่ดที ี่สดุ แห่งหนึ่ง

187,900

187,900
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ที่มีบุคคลภำยนอกเข้ำร่วม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
สำนักงำนหอพรรณไม้ สำนักวิจยั กำรอนุรักษ์ป่ำไม้และพันธุ์พืช
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การตรวจสอบชนิดพรรณพืช มีความรู้เกี่ยวกับกฏเกณฑ์ทาง
ในประเทศไทย
พฤกษศาสตร์ที่สาคัญ สามารถ
ใช้ชื่อพฤกษศาสตร์ได้อย่าง
ถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถวินิจฉัยพรรณพืชอย่าง
น้อยในระดับวงศ์ได้ โดยใช้หลัก
เกณฑ์ทางอนุกรมวิธานพืช
รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้
ได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
แลกเปลี่ยนความรู้ และ
ประสบการณ์ดา้ นการตรวจสอบ
และจาแนกพรรณพืชในกลุ่ม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และคณะ
วิทยากร

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น
30
1
30
4 วัน สานักงาน
ร้อยละ 80 ของผู้ผา่ นการฝึก
ข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ
(16-19 หอพรรณไม้
อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ
มี.ค.58)
เกีย่ วกับการตรวจสอบ
บุคลากรภายนอกสังกัด
พรรณพืช และสามารถใช้หลัก
มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่น
อนุกรมวิธานจาแนกพรรณพืช
ที่ปฏิบัตงิ านเกี่ยวข้องกับการ
อย่างน้อยในระดับวงศ์ได้
ตรวจสอบและจาแนกพรรณพืช
กลุ่มเป้ำหมำย

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้เกี่ยวกับกฏเกณฑ์
ทางพฤกษศาสตร์ได้อย่าง
ถูกต้อง
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถวินิจฉัยพรรณพืช
อย่างน้อยในระดับวงศ์ได้
โดยใช้หลักเกณฑ์ทางอนุกรม
วิธานพืช รวมทั้งสามารถถ่าย
ทอดความรู้ได้อย่างถูกต้อง

93,720

93,720
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนสิ่งแวดล้อมป่ำไม้ สำนักวิจยั กำรอนุรักษ์ป่ำไม้และพันธุ์พืช
จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ 100
1
100
3 วัน สถานที่ราชการ
ความรู้เบื้องต้นด้านการ
และความตระหนักเกี่ยวกับ
พนักงานราชการ ในสังกัดกรม
(ต.ค.-ธ.ค.
ดาเนินกิจกรรมเรดด์พลัส การเปลี่ยนแปลงสภาพ
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
57)
และการเปลี่ยนแปลง
ภูมอิ ากาศและกิจกรรมเรดด์พลัส พันธุ์พืช ที่ปฏิบัตงิ านด้านการ
สภาพภูมอิ ากาศป่าไม้
ให้กบั เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน อนุรักษ์และการจัดการป่าไม้
สาหรับเจ้าหน้าที่ (อส.)
2. เพื่อเป็นการเตรียมความ
รุ่นที่ 4
พร้อมของเจ้าหน้าที่สาหรับ
การดาเนินกิจกรรมเรดด์พลัส
ในอนาคต
3. เพื่อทราบถึงกระบวนการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงานตามกิจกรรม
เรดด์พลัสของประเทศไทย

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

ผลผลิต :
1. เจ้าหน้าที่และบุคลากรใน
หน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกลไกเรดด์พลัส และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ
2. เจ้าหน้าที่และบุคลากร
ของหน่วยงานมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไก
เรดด์พลัส และการเปลี่ยน
แปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ผลลัพธ์ :
1. เจ้าหน้าที่และบุคลากร
ของหน่วยงานมีความเข้าใจ
และเกิดความร่วมมือของ
หน่วยงานในสังกัดในการ
ดาเนินกิจกรรมเรดด์พลัส
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีความร่วมมือและร่วมกัน
กาหนดแนวทางการจัดการ
ป่าไม้อย่างยั่งยืนและการ
ควบคุมการบุกรุกพื้นที่ป่า
ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น

1. เจ้าหน้าที่และบุคลากร
ของหน่วยงานมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
และกลไกเรดด์พลัส
2. เจ้าหน้าที่และบุคลากร
ของหน่วยงานร่วมมือกันใน
การพัฒนากลไกเรดด์พลัส
3. เจ้าหน้าที่กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
มีความพร้อมและเข้าใจใน
การดาเนินงานตามกลไก
เรดด์พลัส

221,680

221,680
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนสิ่งแวดล้อมป่ำไม้ สำนักวิจยั กำรอนุรักษ์ป่ำไม้และพันธุ์พืช
จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
2 โครงการประชุมเชิง
1. เพื่อรายงานผลการดาเนิน ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
80
1
80
3 วัน สถานที่ราชการ
ผลผลิต :
1. ได้รับทราบผลการดาเนิน
175,700
ปฏิบัตกิ าร เพื่อซักซ้อมแผน กิจกรรมเรดด์พลัสตามแผน
และพนักงานราชการ ที่
(ก.ค.-ก.ย.
1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีการ
การกิจกรรมเรดด์พลัสใน
สรุปผลการดาเนินงาน
งบประมาณประจาปี และแผน ปฏิบัตงิ านตามแผนการลดการ
58)
แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารใน แต่ละปีงบประมาณ
ประเมินผลประจาปี
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้
การดาเนินการตามแผน
2. เปิดโอกาสให้แต่ละหน่วย
งบประมาณ 2558
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้
งบประมาณประจาปี 2558 งานได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยน
และแผนการดาเนินงาน
ทราบถึงผลการดาเนินกิจกรรม
2. ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ ประสบการณ์ในการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ 2559 เรดด์พลัส และยังได้มโี อกาส
แผนการดาเนินการใน
ตลอดจนทราบความเป็นไป
ด้านกิจกรรมเรดด์พลัส
แลกเปลี่ยนแนวความคิดในการ
ปีงบประมาณ 2559
ของการดาเนินการกิจกรรม
ของประเทศไทย
ดาเนินกิจกรรม
3. ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วม เรดด์พลัสในคราวเดียวกัน
3. เพื่อประเมินถึงปัญหาและ
ประชุมทราบความก้าวหน้า 3. ได้แนวทางในการแก้ไข
อุปสรรค และกาหนดแนวทาง
ของการดาเนินกิจกรรม
ปัญหา และแนวทางการ
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
เรดด์พลัสของกรมอุทยาน
ดาเนินการด้านกิจกรรม
ดังกล่าวระหว่างหน่วยงาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โครงการเรดด์พลัสต่อไป
4. เพื่อกาหนดมาตรการใน
ผลลัพธ์ :
การติดตามผลการดาเนินการ
1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้
และเป้าหมายในการดาเนินการ
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน
ที่เป็นการต่อเนื่องต่อไปที่มี
การดาเนินการตามกิจกรรม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เรดด์พลัสของกรมอุทยาน
5. เพื่อได้ทราบแนวความคิด
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ในการพัฒนากิจกรรมเรดด์พลัส
ได้อย่างมีมาตรฐาน
ต่อไป
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
6. เพื่อทราบถึงแผนการดาเนิน
ประชุมมีความรู้ในการพัฒนา
งานประจาปีงบประมาณ 2559
ประสิทธิภาพในการดาเนินการ
ตามกิจกรรมเรดด์พลัสของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ได้อย่างมี
มาตรฐาน

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

รวมค่ำใช้จำ่ ย
175,700
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ที่มีบุคคลภำยนอกเข้ำร่วม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนสิ่งแวดล้อมป่ำไม้ สำนักวิจยั กำรอนุรักษ์ป่ำไม้และพันธุ์พืช
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
การเปลี่ยนแปลงภูมอิ ากาศ
กลไกเรดด์พลัส การปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศต่อการดารงชีวติ
และสภาพแวดล้อม

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
1. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความ
1. ชุมชนที่ได้รับเลือกเป็นชุมชน 70
2
140
4 วัน ในพื้นที่รับผิดชอบ
ตระหนักและการตื่นตัวในผล ต้นแบบในพื้นที่รับผิดชอบของ
(ต.ค.57- ของสานักบริหาร
กระทบจากการเปลี่ยนแปลง สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2
มี.ค. 58) พื้นที่อนุรักษ์ที่ 2
สภาพภูมอิ ากาศต่อการดารง (ศรีราชา) และสานักบริหาร
และ 5
ชีวติ การประกอบอาชีพ
พื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
และสภาพแวดล้อม
2. ชุมชนที่ได้รับเลือกเป็นชุมชน
2. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ต้นแบบในพื้นที่รับผิดชอบของ
ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5
ภูมอิ ากาศ ผลกระทบต่อบุคคล (นครศรีธรรมราช) และ
ตลอดจนการปรับตัวต่อการ สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
(สงขลา)
3. เพื่อสร้างเครือข่าย การแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และผู้ที่
เกี่ยวข้องในเรื่องความรู้
ความเข้าใจ และตัวอย่างที่มี
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศที่เกิดขึ้นเพื่อนา
มาประยุกต์หรือกาหนดกรอบ
แนวคิดในการปรับตัวในโครง
การชุมชนต้นแบบนาร่อง
กลไกเรดด์พลัส
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

ผลผลิต:ชุมชนได้รับความรู้
และประสบการณ์ในการ
ดาเนินกิจกรรมเรดด์พลัส
การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศเรดด์พลัส การจัด
การป่าไม้อย่างยั่งยืน และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
75
ผลลัพธ์: 1.ชุมชนมีความเข้าใจ
มากขึ้นและสามารถนาไป
ประยุกต์ในการพัฒนากิจกรรม
เรดด์พลัสและการจัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืนในพื้นที่ของตนเอง
2. มีการสร้างเครือข่ายในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ชุมชน

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องกิจกรรม
เรดด์พลัสการจัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืน และการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มี
โอกาสเรียนรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างผู้อบรม
กันเอง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
วิทยากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
และเป็นการสร้างเครือข่าย
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้
ทราบถึงโครงการที่มกี าร
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศและการป่าไม้
4. พื้นฐานความรู้จากการ
อบรมในครั้งนี้จะใช้ในการ
พัฒนาชุมชนต้นแบบและสร้าง
ความเข้าใจและตระหนักใน
การเข้ามาร่วมในกิจกรรม
เรดด์พลัสและการเปลี่ยน
แปลงสภาพภูมอิ ากาศด้าน
ป่าไม้ตอ่ ไปในอนาคต

265,150

530,300
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ที่มีบุคคลภำยนอกเข้ำร่วม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนสิ่งแวดล้อมป่ำไม้ สำนักวิจยั กำรอนุรักษ์ป่ำไม้และพันธุ์พืช
จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
2 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่และชุมชน 1. เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่ง65
5
325
4 วัน ในพื้นที่รับผิดชอบ
การจัดการป่าไม้อย่าง
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(ต.ค.57 - ของสานักบริหาร
ยั่งยืน
การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
2. ชุมชนพื้นที่นาร่อง/ชุมชน
มี.ค.58) พื้นที่อนุรักษ์ที่
2. เพื่อร่วมกันเสนอแนะแนว ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่
2,5,9,15 และ 16
ทางและเกณฑ์ในการบ่งชี้การ ติดเขตป่าอนุรักษ์
จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนของ
ประเทศ

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
ผลลัพธ์: 1. ร้อยละ 75 ของ
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการป่าไม้
และมีความสามารถเข้าใจ
กระบวนการการจัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืน
2. ได้แนวทางและเกณฑ์ใน
การบ่งชี้การจัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืนของประเทศ
ผลสัมฤทธิ:์ ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะมี
การทดลองประยุกต์ใช้แนว
ทางในการจัดการป่าไม้อย่าง
ยั่งยืนในพื้นที่ของตนเอง

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
2. ได้แนวทางในการกาหนด
เกณฑ์และดัชนีบ่งชี้การจัด
การป่าไม้อย่างยั่งยืน
3. ได้กรอบแนวคิดในการ
ดาเนินการด้านการจัดการ
ป่าไม้อย่างยั่งยืน

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

264,400

1,322,000
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ที่มีบุคคลภำยนอกเข้ำร่วม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนสิ่งแวดล้อมป่ำไม้ สำนักวิจยั กำรอนุรักษ์ป่ำไม้และพันธุ์พืช
จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
3 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิ- เป็นประชาชนในชุมชนนาร่อง
50
5
250
3 วัน ในพื้นที่รับผิดชอบ
การสารวจและวิเคราะห์
ภาพและการเก็บข้อมูลชุมชน ในภูมภิ าค ดังนี้
(ต.ค. - ของสานักบริหาร
ฐานข้อมูล เพื่อการปรับตัวต่อ ให้แก่ประชาชนในชุมชนนาร่อง 1. ภาคเหนือ
ธ.ค. 57) พื้นที่อนุรักษ์ที่
การเปลี่ยนแปลงของสภาพ 2. เพื่อให้การสารวจและการ 2. ภาคกลาง ภาคตะวันออก
2,5,9,15 และ 16
ภูมอิ ากาศ
สารวจศึกษาข้อมูลทางเศรษฐกิจ 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และสังคมของชุมชนเป็นไป
4. ภาคใต้
อย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ
ตลอดจนครอบคลุมประเด็น
ที่ตอ้ งการและยังมีความถูกต้อง
มากที่สดุ
3. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนใน
ชุมชนนาร่องมีความตระหนัก
และติดตามถึงการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนอันเนื่อง
มาจากกิจกรรมเรดด์พลัสและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
เพื่อการปรับตัว

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

ผลผลิต: ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถจัดตั้งฐานข้อมูล
อย่างง่ายในการเก็บข้อมูล
ชุมชนของตนเองและเชื่อมโยง
งานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
โครงการเรดด์พลัสได้
ผลลัพธ์: ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
และชุมชนมีความตระหนักใน
ความสาคัญของผลกระทบ
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความตระหนักถึง
ความจาเป็นในการเก็บข้อมูล
ชุมชน
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถเก็บข้อมูลปรับปรุง
แบบสารวจและบันทึกข้อมูล
ชุมชนได้เอง
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถตีความข้อมูลที่
แสดงให้เห็นผลหรือแนวโน้ม
ที่น่าสนใจของการเปลี่ยน
แปลงสภาพอากาศและผล
กระทบที่เกิดขึ้นแก่ชมุ ชน

154,450

772,250
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ที่มีบุคคลภำยนอกเข้ำร่วม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนสิ่งแวดล้อมป่ำไม้ สำนักวิจยั กำรอนุรักษ์ป่ำไม้และพันธุ์พืช
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ
การเพื่อวิเคราะห์สาเหตุ
การลดลงของพื้นที่ป่า
อนุรักษ์

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

1. เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุการ
ลดลงของพื้นที่ป่าอนุรักษ์
2. เพื่อเป็นข้อมูลและทราบใน
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์
เรดด์พลัสของประเทศไทยและ
แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่า
อนุรักษ์

1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
และพนักงานราชการ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
2. ชุมชนพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับ
การคัดเลือกมาจากสานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และ
3 สาขา (สาขาเพชรบุร,ี สาขา
สระบุร,ี สาขาลาปาง)

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
60
3
180
1 วัน ในพื้นที่เขต
(ต.ค.57 - รับผิดชอบของ
พ.ค.58) สานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 2,9,16

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ผลผลิต: 1. ร้อยละ 75 ของผู้ 1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้
เข้าร่วมการประชุมทราบถึง ความเข้าใจและทราบถึง
สาเหตุที่ชดั เจนของการลดลง สาเหตุที่ชดั เจนของโครงการ
ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์และปัญหา ลดลงของพื้นที่ป่า
ในการป้องกันการลดลงของ 2. ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจกับ
พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเพิ่มใน ปัญหาป้องกันและแก้ไขปัญหา
การกาหนดมาตรการในการ การลดลงของพื้นที่ป่า
จัดการ
3. ได้ปัจจัยที่เป็นสาเหตุใน
2. ได้สาเหตุของการบุกรุก การบุกรุกทาลายป่าเบื้องต้น
พื้นที่ป่าและการทาให้พื้นที่ป่า
ลดลงเพื่อนาไปหารือต่อใน
กลุ่มอื่น ๆ
ผลลัพธ์: ร้อยละ 70 ของผู้
เข้าร่วมการประชุมมีความ
เข้าใจและหาแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาลดลงของ
พื้นที่ป่าไม้

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

84,800

254,400
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ที่มีบุคคลภำยนอกเข้ำร่วม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนสิ่งแวดล้อมป่ำไม้ สำนักวิจยั กำรอนุรักษ์ป่ำไม้และพันธุ์พืช
จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ 1. เพื่อเป็นการสื่อสารให้ได้ 1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
40
5
200
3 วัน ในพื้นที่รับผิดชอบ ผลผลิต:กรอบแนวทางการ
การเพื่อซักซ้อมแผน แนว ข้อมูลในการดาเนินกิจกรรม และพนักงานราชการ
(ต.ค. - ของพื้นที่อนุรักษ์ที่ ดาเนินการด้านเรดด์พลัสใน
ทางการดาเนินการ และ
เรดด์พลัสของประเทศไทย
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
ธ.ค.57) 2,5,9,14 และ 16 ชุมชนในพื้นทีน่ าร่อง
การติดตามผลด้านกิจกรรม และแผนการดาเนินการที่
และพันธุ์พืช
ผลลัพธ์:ชุมชนให้ความร่วมมือ
เรดด์พลัสของชุมชน
ประเทศไทยจะมีการดาเนินการ 2. ชุมชนในพื้นที่นาร่องที่ได้รับ
ในการเข้าร่วมดาเนินกิจกรรม
ต่อไป
การคัดเลือกมาจากสานัก
เรดด์พลัสในพื้นที่
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ บริหารพื้นที่อนุรักษ์
ในเรื่องรูปแบบของกิจกรรม
ตามเป้าหมายของกิจกรรม
เรดด์พลัสที่ควรจะมีการดาเนิน
การ
3. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะถึงบทบาทของ
ชุมชนในการดาเนินกิจกรรม
เรดด์พลัสในชุมชนพื้นที่
นาร่อง
4. เพื่อร่วมกันกับชุมชนกาหนด
แผนงานแนวทางการดาเนิน
การด้านกิจกรรมเรดด์พลัสของ
ชุมชน
5. เพื่อได้ตดิ ตามผลการดาเนิน
การด้านกิจกรรมเรดด์พลัสของ
หน่วยงานและชุมชนในพื้นที่
นาร่อง

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

1. ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร
ของการดาเนินกิจกรรม
เรดด์พลัสของประเทศไทย
2. ได้รับทราบความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากชุมชน
ในเรื่องของความต้องการ
บทบาทรูปแบบกิจกรรมที่
ชุมชนมีความประสงค์ที่จะ
ดาเนินการตลอดจนเปิด
โอกาสให้แต่ละหน่วยงานได้
เรียนรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการดาเนิน
งานตลอดจนทราบความเป็น
ไปของการดาเนินการกิจกรรม
เรดด์พลัสในคราวเดียวกัน
3. เกิดความเข้าใจร่วมกันและ
ร่วมมือกันระหว่างชุมชนและ
ภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การดาเนินโครงการกิจกรรม
เรดด์พลัส ลดปัญหาความ
ขัดแย้งและไม่เข้าใจต่อกัน
4. ได้แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาและแนวทางการดาเนิน
การด้านกิจกรรมโครงการ
เรดด์พลัสต่อไป
5. เป็นการสร้างเครือข่ายใน
การดาเนินกิจกรรมเรดด์พลัส
ในอนาคต

120,500

602,500
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ที่มีบุคคลภำยนอกเข้ำร่วม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนสิ่งแวดล้อมป่ำไม้ สำนักวิจยั กำรอนุรักษ์ป่ำไม้และพันธุ์พืช
จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
6 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
65
19
1,235 1 วัน ในพื้นที่รับผิดชอบ
ความรู้เบื้องต้นเรื่องการ
และความตระหนักเกี่ยวกับ
ของสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
(ต.ค. - ของสานักบริหาร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูม-ิ
ที่ 1-16 และ 3 สาขา (สาขา
ธ.ค. 57) พื้นที่อนุรักษ์ท1ี่ -16
และกลไกเรดด์พลัส (สาหรับ อากาศและกลไกการดาเนิน สระบุร,ี สาขาเพชรบุรีและสาขา
และ 3 สาขา
ชุมชน)
การตามโครงการเรดด์พลัสให้ ลาปาง)
(สาขาสระบุร,ี สาขา
กับชุมชนที่เกี่ยวข้อง
เพชรบุรีและสาขา
2. เพื่อได้ขอ้ มูลพื้นฐานในการ
ลาปาง)
จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเฉพาะ
เรื่องเพื่อการดาเนินกิจกรรม
โครงการเรดด์พลัส
3. เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมของชุมชนสาหรับการ
ดาเนินโครงการเรดด์พลัสใน
อนาคต

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

ผลผลิต: 1. ชุมชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัว
เพื่อรองรับกิจกรรมเรดด์พลัส
2. ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมเรดด์พลัส
และการเตรียมการเพื่อรองรับ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ผลลัพธ์: 1. ชุมชนสามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมเรดด์พลัส
ด้วยความเข้าใจ
2. ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมเรดด์พลัส
และการเตรียมการเพื่อรองรับ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1. ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูม-ิ
อากาศและเรดด์พลัสที่ถกู ต้อง
ตรงกัน
2. เกิดความร่วมมือระหว่าง
เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ
ชุมชนในการดาเนินงานตาม
กลไกลเรดด์พลัส
3. ชุมชนเป้าหมายมีความ
พร้อมในการดาเนินงาน
เรดด์พลัส

95,700

1,818,300
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ที่มีบุคคลภำยนอกเข้ำร่วม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนสิ่งแวดล้อมป่ำไม้ สำนักวิจยั กำรอนุรักษ์ป่ำไม้และพันธุ์พืช
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

7 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
ความรู้ดา้ นการดาเนิน
กิจกรรมเรดด์พลัสของ
ประเทศไทยสาหรับองค์การ
บริหารส่วนตาบลหรือ
ท้องถิ่น รุ่นที่ 3

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
และความตระหนักเกี่ยวกับการ ตาบลหรือท้องถิ่น
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
และกิจกรรมเรดด์พลัสให้กบั
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น
2. เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมของเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นสาหรับ
การดาเนินกิจกรรมเรดด์พลัส
ในอนาคต
3. เพื่อทราบถึงกระบวนการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงานตามกิจกรรม
เรดด์พลัสของประเทศไทย

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
80
1
80
2 วัน สถานที่ราชการ
ผลผลิต:
(พ.ย. 1. เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ธ.ค.57)
ส่วนตาบลหรือท้องถิ่นมีความ
รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไก
เรดด์พลัส
2. เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหรือท้องถิ่นมีความ
รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไก
เรดด์พลัสไม่น้อยกว่าร้อยละ
75
ผลลัพธ์:
1. เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหรือท้องถิ่นเข้าใจ
และเข้าร่วมในการดาเนินการ
และการดาเนินกิจกรรม
เรดด์พลัสในโอกาสต่อไป
2. เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหรือท้องถิ่นส่งเสริม
และเข้าร่วมกิจกรรมเรดด์พลัส
ในระดับท้องถิ่นร้อยละ 70

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

1. องค์การบริหารส่วนตาบล/
ท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศและกลไก
เรดด์พลัส
2. เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบล/ท้องถิ่นเข้าร่วมใน
การพัฒนากลไกเรดด์พลัสใน
ระดับองค์การบริหารส่วน
ตาบลและท้องถิ่นได้
3. เกิดความร่วมมือระหว่าง
เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหรือท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการ
ดาเนินงานตามกลไกเรดด์พลัส

231,300

231,300
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ที่มีบุคคลภำยนอกเข้ำร่วม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนสิ่งแวดล้อมป่ำไม้ สำนักวิจยั กำรอนุรักษ์ป่ำไม้และพันธุ์พืช
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

8 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 1. เพื่อให้มคี วามรู้ความเข้าใจ ชุมชนท้องถิ่น ชุมนในพื้นที่
เสริมศักยภาพความรู้ดา้ น เกี่ยวกับด้านกฎหมายป่าไม้
คุ้มครองและติดแนวเขตพื้นที่
กฏหมายป่าไม้ สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม และข้อตกลง
คุ้มครอง
และข้อตกลงระหว่างประเทศ ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน สนับสนุนกิจกรรมเรดด์พลัส
การดาเนินกิจกรรมเรดด์พลัส แก่ชมุ ชน
2. เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้แก่ชมุ ชนในการพัฒนาสังคม
ไปในแนวทางที่กฏหมายและ
กติกาของส่วนร่วมกาหนดไว้
เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งและ
เพิ่มการหารือแก้ไขในการดาเนิน
ด้านการจัดการป่าไม้และสิ่ง
แวดล้อมของประเทศ

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
70
2
140
2 วัน สถานที่ราชการ
ผลผลิต: 1. ผู้เข้ารับการอบรม
(ม.ค.ได้รับความรู้ความเข้าใจ
มี.ค.58)
ในด้านกฎหมายป่าไม้
2. ร้อยละ 75 ของผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
ในด้านกฎหมายป่าไม้
ผลลัพธ์: 1. ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้
ไปใช้ในการดารงชีวติ ประจา
วัน
2. ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมสามารถประยุกต์
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวติ
ประจาวัน

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ชุมชนเกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับด้านกฎหมาย
ป่าไม้ กฎหมายสิ่งแวดล้อม
และข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง
2. ชุมชนนาความรู้ไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้
3. มีความเข้าใจความพร้อม
และลดความขัดแย้งในการ
ดาเนินกิจกรรมเรดด์พลัส

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

170,800

341,600
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนส่งเสริมและพัฒนำชุมชนต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดกำรต้นน้ำ
จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ ผู้อานวยการส่วนจัดการต้นน้า 332
1
332
3 วัน สถานที่ราชการ
การประจาปีงบประมาณ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ
หัวหน้าศูนย์จดั การต้นน้า
(ต.ค.57 พ.ศ. 2558 เรื่อง การพัฒนา ในการทางานด้านการอนุรักษ์ และหัวหน้าหน่วยงานสนาม
มี.ค. 58)
งานด้านการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟู และการบริหารจัดการ ที่ปฏิบัตงิ านด้านการอนุรักษ์
จัดการต้นน้าให้เท่าทันต่อ ระบบนิเวศต้นน้าแบบบูรณาการ และจัดการต้นน้า ในสังกัด
สภาวการณ์ปัจจุบัน
ในรูปแบบใหม่ โดยการมี
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่
ส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่
1 - 16
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้
ร่วมกันพิจารณากาหนดแนวทาง
ในการบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
ป่าต้นน้า และการใช้ประโยชน์
ในพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยการ
มีสว่ นร่วมของชุมชนในพื้นที่
3. เพื่อเสริมสร้างมิตใิ หม่ใน
การฟื้นฟูและบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่ป่าต้นน้าให้ครอบคลุม
พื้นที่ 25 ลุ่มน้าหลักของ
ประเทศ

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

ผลผลิต : ร้อยละ 95 สามารถ
นาความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่
ได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ตลอดจนสามารถ
พัฒนาศักยภาพในการบริหาร
จัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่ป่าต้นน้าลาธาร
แบบบูรณาการ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผลลัพธ์ : ผู้เข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัตกิ ารฯ สามารถ
เสริมสร้างมิตใิ หม่ในการฟื้นฟู
และบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพใน
พื้นที่ป่าต้นน้าให้ครอบคลุม
พื้นที่ 25 ลุ่มน้าหลักของ
ประเทศ

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนา
ความรู้ และประสบการณ์
ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่ป่าต้นน้าลาธาร
โดยสามารถนาไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่ป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรม

1,125,210

1,125,210
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ที่มีบุคคลภำยนอกเข้ำร่วม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนส่งเสริมและพัฒนำชุมชนต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดกำรต้นน้ำ
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

1 โครงการฝึกอบรม
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ค่ายเยาวชนต้นน้า ตระหนักถึงความสาคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมในระบบนิเวศต้นน้า
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
รับรู้และเข้าใจถึงบทบาทของ
เยาวชนในการมีสว่ นร่วม
ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ระบบนิเวศต้นน้า
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
นาความรู้และแนวทางที่ได้รับ
ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน
ท้องถิ่นตนเอง และนาไปปรับใช้
ประโยชน์ตอ่ ไป

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
กลุ่มเยาวชนในพื้นที่หรือบริเวณ 60
37 2,220 3 วัน
ใกล้เคียงพื้นที่รับผิดชอบของ
(ต.ค.57หน่วยงานสนามด้านการอนุรักษ์
มี.ค.58)
และจัดการต้นน้า ซึ่งเป็น
รุ่นที่ 1 ณ หน่วยจัดการ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ต้นน้าห้วยโสมง
ตอนต้นขึ้นไป
อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
รุ่นที่ 2 ณ หน่วยจัดการ
ต้นน้าคลองสะตอ
อ.บ่อไร่ จ.ตราด
รุ่นที่ 3 ณ ส่วนจัดการต้นน้า
สบอ.4 อ.เมือง
จ.สุราษฎ์ธานี
รุ่นที่ 4 ณ หน่วยจัดการ
ต้นน้าปากพนัง
อ.ร่อนพิบูลย์
จ.นครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 5 ณ ส่วนจัดการต้นน้า
สบอ.8 อ.เมือง
จ.ขอนแก่น
รุ่นที่ 6 ณ หน่วยจัดการ
ต้นน้าห้วยสวาย ห้วยหลวง อ.ภูสงิ ห์
จ.ศรีสะเกษ
รุ่นที่ 7 ณ หน่วยจัดการ
ต้นน้าน้าพร้าว
อ.สังคม จ.หนองคาย
รุ่นที่ 8 ณ ส่วนจัดการต้นน้า
สบอ.12 อ.เมือง
จ. นครสวรรค์
กลุ่มเป้ำหมำย

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
ผลผลิต : ร้อยละ 80 ของ
เยาวชนที่ผา่ นการฝึกอบรม
สามารถนาความรู้ในเรื่องของ
ระบบนิเวศต้นน้าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ ชุมชนของตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน
ผลลัพธ์ : เยาวชนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ในเรื่องของ
ระบบนิเวศต้นน้าและความ
สาคัญของระบบนิเวศต้นน้า
ได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น รวมค่ำใช้จำ่ ย
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจถึงความสาคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่มคี วามสัมพันธ์
ต่อกันในระบบนิเวศต้นน้า
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่
ของตนเองในการมีสว่ นร่วม
อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ
ต้นน้าตลอดจนนาสิ่งที่ได้รับ
ไปเผยแพร่ให้เกิดการอนุรักษ์
และฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้า
ในท้องถิ่นของตนเอง และนา
ไปใช้ประโยชน์ในชีวติ จริง
ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

73,000

2,701,000
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ที่มีบุคคลภำยนอกเข้ำร่วม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนส่งเสริมและพัฒนำชุมชนต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดกำรต้นน้ำ
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
รุ่นที่ 9 ณ หน่วยจัดการ
ต้นน้าน้าปาด
อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.น่าน
รุ่นที่ 10 ณ หน่วยจัดการ
ต้นน้าน้ามีด
อ.เชียงกลาง
จ.น่าน
รุ่นที่ 11 ณ หน่วยจัดการ
ต้นน้าห้วยยอด
อ.สองแคว จ.น่าน
รุ่นที่ 12 ณ หน่วยจัดการ
ต้นน้าแม่ถา
อ.เวียงสา จ.น่าน
รุ่นที่ 13 ณ ส่วนจัดการต้นน้า
สบอ.14 อ.เมือง
จ.ตาก
รุ่นที่ 14 ณ หน่วยจัดการ
ต้นน้าขุนลาว
อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย
รุ่นที่ 15 ณ อุทยานแห่งชาติ
ดอยหลวง อ.พาน
จ.เชียงราย
รุ่นที่ 16 ณ หน่วยจัดการ
ต้นน้าห้วยสูน
อ.ไชยปราการ
จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ 17 ณ หน่วยจัดการ
ต้นน้าทุ่งจ๊อ
อ.แม่แตง
จ.เชียงใหม่

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น รวมค่ำใช้จำ่ ย
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ที่มีบุคคลภำยนอกเข้ำร่วม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนส่งเสริมและพัฒนำชุมชนต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดกำรต้นน้ำ
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
รุ่นที่ 18 ณ หน่วยจัดการ
ต้นน้าโป่งไคร้
อ.แม่ริน จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ 19 ณ ศูนย์ปฏิบัตกิ าร
ด้านป่าไม้องค์การ
อนุรักษ์สภาพป่าไม้
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ 20 ณ หน่วยพิทักษ์
อุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท์
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ 21 ณ ส่วนจัดการต้นน้า
สบอ. 16 สาขา
แม่สะเรียง
จ.แม่ฮ่องสอน
รุ่นที่ 22 ณ อุทยานแห่งชาติ
ศรีสชั นาลัย
อ.ศรีสชั นาลัย
จ.สุโขทัย
รุ่นที่ 23 หน่วยอนุรักษ์และจัด
การต้นน้าคลองอุดม
อ.วังสมบูรณ์
จ.สระแก้ว
รุ่นที่ 24 ณ หน่วยอนุรักษ์
และจัดการต้นน้า
ลาห้วยสัก
อ.ด่านซ้าย จ.เลย
รุ่นที่ 25 ณ หน่วยอนุรักษ์
และจัดการต้นน้า
ห้วยผักกูด
อ.หล่มเก่า
จ.เพชรบูรณ์

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น รวมค่ำใช้จำ่ ย
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ที่มีบุคคลภำยนอกเข้ำร่วม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนส่งเสริมและพัฒนำชุมชนต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดกำรต้นน้ำ
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
รุ่นที่ 26 ณ หน่วยอนุรักษ์
และจัดการต้นน้า
คลองอู่ตะเภา
อ.สะเดา จ.สงขลา
รุ่นที่ 27 ณ หน่วยอนุรักษ์
และจัดการต้นน้า
ลาพระเพลิง
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
รุ่นที่ 28 ณ หน่วยอนุรักษ์
และจัดการต้นน้า
ห้วยแม่พริก
อ.แม่พริก
จ.ลาปาง
รุ่นที่ 29 ณ หน่วยอนุรักษ์
และจัดการต้นน้า
ผาตาด อ.ทองผาภูมิ
จ.กาญจนบุรี
รุ่นที่ 30 ณ หน่วยอนุรักษ์
และจัดการต้นน้า
พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ
จ.ชุมพร
รุ่นที่ 31 ณ หน่วยอนุรักษ์
และจัดการต้นน้า
แม่สะมาด
อ.ขุนยวม
จ.แม่ฮ่องสอน
รุ่นที่ 32 ณ หน่วยอนุรักษ์
และจัดการต้นน้า
ห้วยสามสบ
อ.นาน้อย จ.น่าน

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น รวมค่ำใช้จำ่ ย
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ที่มีบุคคลภำยนอกเข้ำร่วม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนส่งเสริมและพัฒนำชุมชนต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดกำรต้นน้ำ
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
รุ่นที่ 33 ณ หน่วยอนุรักษ์
และจัดการต้นน้า
แม่จนั อ.แม่จนั
จ.เชียงราย
รุ่นที่ 34 ณ หน่วยอนุรักษ์
และจัดการต้นน้า
แม่ฮาว อ.แม่แตง
จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ 35 ณ หน่วยจัดการ
ต้นน้าแม่แตะ
อ.ลี้ จ.ลาพูน
รุ่นที่ 36 ณ หน่วยจัดการ
ต้นน้าขุนแม่กก
อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ 37 ณ หน่วยจัดการ
ต้นน้าแม่ยางมิ้น
อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น รวมค่ำใช้จำ่ ย
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ที่มีบุคคลภำยนอกเข้ำร่วม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนส่งเสริมและพัฒนำชุมชนต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดกำรต้นน้ำ
จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
2 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 1. เพื่อชุมชนมีความรู้
ผู้นาชุมชน และเกษตรกรบนพื้น 40
4
160
3 วัน
การส่งเสริมอาชีพนอกภาค ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ ที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
(ต.ค. 57
เกษตร เพื่ออนุรักษ์ระบบ ของการทาอาชีพเสริมนอกภาค
มี.ค. 58)
นิเวศลุ่มน้า
เกษตร
รุ่นที่ 1 ณ หน่วยจัดการต้นน้า
2. เพื่อให้สว่ นร่วมในการแก้ไข
หลักลาย อ. ปัว
ปัญหาความเสื่อมโทรมของ
จ. น่าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
รุ่นที่ 2 ณ หน่วยจัดการต้นน้า
โดยการทาอาชีพเสริมนอกภาค
เมืองลี อ. นาหมื่น
เกษตรแทนการขยายพื้นที่
จ. น่าน
ทากินให้เพิ่มมากขึ้น
รุ่นที่ 3 ณ หน่วยจัดการต้นน้า
3. เพื่อนาความรู้แนวคิด
แม่งาย อ. เชียงดาว
ประสบการณ์ และเทคนิคต่างๆ
จ. เชียงใหม่
ในการทาอาชีพเสริมนอกภาค
รุ่นที่ 4 ณ หน่วยจัดการต้นน้า
เกษตรมาปรับปรุงประยุกต์ใช้ใน
ขุนแม่แจ่ม
พื้นที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์
อ. แม่แจ่ม
สูงสุดและเผยแพร่ในพื้นที่อื่นๆ
จ. เชียงใหม่
ต่อไป
4. สร้างเสริมให้มรี ายได้
ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
ผลผลิต : ร้อยละ 80 สามารถ
นาความรู้ไปสร้างเป็นรายได้
เสริมสาหรับครอบครัวต่อไป
ผลลัพธ์ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
นาเอาความรู้ที่ได้รับไป
ประกอบเป็นอาชีพเสริมเพื่อ
สร้างรายได้สาหรับครอบครัว
ต่อไป

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น รวมค่ำใช้จำ่ ย
ผู้นาชุมชนและเกษตรกรที่อยู่
ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย
งานสนาม สามารถนาความ
รู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้
ในการหารายได้ เพิ่มเติมจาก
การทาอาชีพเสริมนอกภาค
เกษตรให้กบั ครอบครัวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
โดยรวมอีกต่อไป

51,400

205,600
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ที่มีบุคคลภำยนอกเข้ำร่วม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนส่งเสริมและพัฒนำชุมชนต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดกำรต้นน้ำ
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

3 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
การเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อ
อนุรักษ์ระบบนิเวศลุ่มน้า

4 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
การพัฒนาและรณรงค์การ
ใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์
ดินและน้าโดยองค์กรชุมชน
มีสว่ นร่วม

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
1. เพื่อให้เกษตรกรได้มคี วามรู้ ผู้นาชุมชนและเกษตรกร ในพื้นที่ 60
1
60
3 วัน ณ หน่วยจัดการ
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ รับผิดชอบของหน่วยงานสนาม
(ต.ค. 57 ต้นน้าแม่ตอ๋ ม
ของการทาการเกษตรแบบยั่งยืน
มี.ค. 58) อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
2. เพื่อให้เกษตรกรมีสว่ นร่วม
ในการแก้ไขปัญหาความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และรู้จกั ควบคุมการชะล้าง
พังทลายของดิน
3. เพื่อให้เกษตรกรได้นาความรู้
และแนวคิดประสบการณ์ทาง
การเกษตรมาปรับปรุงและประ
ยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง
ให้เกิดประสิทธิภาพ
และเผยแพร่ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้
ผู้นาชุมชน เกษตรกร และ
50
14
700
2 วัน 1. ณ ศูนย์สาธิตการ
ความเข้าใจ ในเรื่องหญ้าแฝก เยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบของ
(ต.ค. 57 พัฒนาและรณรงค์
และคุณประโยชน์ในด้านการ ศูนย์ฯ สาธิตหญ้าแฝกที่ 1 - 6
มี.ค. 58) การใช้หญ้าแฝกด้าน
อนุรักษ์ดนิ และน้าได้อย่างมี
หน่วยจัดการต้นน้าขุนแม่กก
ป่าไม้ที่ 1 จ.เชียงใหม่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยจัด
อ.แม่ริน จ.เชียงใหม่
2. เพื่อส่งเสริมและรณรงค์
การต้นน้าปัว จังหวัดน่าน
จานวน 2 รุ่น
เผยแพร่การใช้หญ้าแฝก
2. ณ ศูนย์สาธิตการ
ในพื้นที่ตน้ น้าลาธารให้ดาเนิน
พัฒนาและรณรงค์
ไปอย่างแพร่หลายและถูกต้อง
การใช้หญ้าแฝกด้าน
ตามหลักวิชาการ
ป่าไม้ที่ 2 จ.สุโขทัย
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
อ.ศรีสชั นาลัย
รู้จกั วางแผน ตัดสินใจ
จ.สุโขทัย
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
จานวน 2 รุ่น
ทรัพยากรธรรมชาติในส่วนที่
3. ณ ศูนย์สาธิตการ
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
พัฒนาและรณรงค์
ดินและน้า โดยใช้หญ้าแฝกได้
การใช้หญ้าแฝกด้าน
อย่างถูกวิธี และเกิดประสิทธิ
ป่าไม้ที่ 3 จ.สุรินทร์
ภาพสูงสุด
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น รวมค่ำใช้จำ่ ย

ผลผลิต : ร้อยละ 60 สามารถ
นาความรู้ที่ได้รับไปใช้ทาการ
เกษตรโดยใช้ระบบอนุรักษ์
ดินและน้าตลอดจนการทา
การเกษตรแบบผสมผสาน
ผลลัพธ์ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ดา้ นการเกษตรแบบ
ยั่งยืนเพื่ออนุรักษ์ระบบ
นิเวศลุ่มน้า

เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่รับ
ผิดชอบของหน่วยงาน
ภาคสนาม สามารถนา
ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม
ไปใช้ในการปรับปรุง
วิธกี ารทาการเกษตรในพื้น
ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และไม่สง่ ผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติอกี ต่อไป

61,000

61,000

ผลผลิต : ร้อยละ 80 สามารถ
เข้ามามีสว่ นร่วมในการ
ส่งเสริมและรณรงค์การใช้
หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดนิ
และน้า ภายในท้องถิ่นของ
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน
ผลลัพธ์ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถนาหญ้าแฝกมาใช้
ในการอนุรักษ์ดนิ และน้า
ภายในชุมชนของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

ผู้นาชุมชน เกษตรกร และ
เยาวชนในหมู่บ้านเป้าหมาย
ได้มคี วามรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ปัจจุบัน ตลอดจนแนวทาง
การแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้น
กับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมา
จากการใช้ประโยชน์ที่ดนิ
อย่างไม่ถกู ต้องและเหมาะ
สม โดยสามารถนาเอาหญ้า
แฝกมาใช้ในการอนุรักษ์
ดินและน้าเพื่อป้องกันการ
กัดชะพังทลายของดิน
และส่งเสริมให้ชมุ ชนได้
เข้ามามีสว่ นร่วมตลอดจน
สามารถนาเอาความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับ

56,900

796,600
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ที่มีบุคคลภำยนอกเข้ำร่วม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนส่งเสริมและพัฒนำชุมชนต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดกำรต้นน้ำ
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
จานวน 2 รุ่น
4. ณ ศูนย์สาธิตการ
พัฒนาและรณรงค์
การใช้หญ้าแฝกด้าน
ป่าไม้ที่ 4
จ. กาญจนบุรี
อ. ทองผาภูมิ
จ. กาญจนบุรี
จานวน 2 รุ่น
5. ณ ศูนย์สาธิตการ
พัฒนาและรณรงค์
การใช้หญ้าแฝกด้าน
ป่าไม้ที่ 5 จ.สงขลา
อ.สะเดา จ.สงขลา
จานวน 2 รุ่น
6. ณ ศูนย์สาธิตการ
พัฒนาและรณรงค์
การใช้หญ้าแฝกด้าน
ป่าไม้ที่ 6 จ.ขอนแก่น
อ.อุบลรัตน์
จ.ขอนแก่น
จานวน 2 รุ่น
7. ณ หน่วยจัดการ
ต้นน้าปัว
อ. น้าปัว จ. น่าน
จานวน 1 รุ่น
8. ณ หน่วยจัดการ
ต้นน้าขุนแม่กก
อ. แม่สาย จ.เชียงใหม่
จานวน 1 รุ่น

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น รวมค่ำใช้จำ่ ย
ไปประยุกต์ใช้ในชุมชนของ
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิ
ภาพและยั่งยืนต่อไป

แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ที่มีบุคคลภำยนอกเข้ำร่วม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักอนุรักษ์สตั ว์ป่ำ
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

1 โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เยาวชน นิสติ และนักศึกษา
สัตว์ป่าและระบบนิเวศ
ให้เยาวชน นิสติ และนักศึกษา ทั่วประเทศ
ประจาปี 2558
เห็นถึงประโยชน์และความ
สาคัญด้านการอนุรักษ์สตั ว์ป่า
และระบบนิเวศ
2. เพื่อให้เยาวชน นิสติ และ
นักศึกษา มีจติ สานึกในการ
อนุรักษ์สตั ว์ป่าและปกป้องดูแล
รักษาระบบนิเวศซึ่งเป็นแหล่ง
ที่อยู่ของสรรพชีวติ ตาม
ธรรมชาติ

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
30
21
630
2 วัน ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ร้อยละ 80 ของเยาวชน นิสติ 1. เยาวชน นิสติ และนักศึกษา 50,000
(ก.พ.- และสัตว์ป่า จานวน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ก.ย.58) 21 แห่ง
มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความ เรียนรู้ถงึ ความสาคัญของการ
รู้สกึ รัก หวงแหน และตระหนัก อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ถึงความสาคัญของการอนุรักษ์ อนุรักษ์สตั ว์ป่า และระบบ
ทรัพยากรป่าไม้ อนุรักษ์สตั ว์ป่า นิเวศ
และระบบนิเวศ โดยประเมินผล2. เยาวชน นิสติ และนักศึกษา
จากแบบสอบถาม
เกิดความรู้สกึ รัก หวงแหน
มีสว่ นร่วม ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ อนุรักษ์
สัตว์ป่าและระบบนิเวศ
3. เพื่อสร้างจิตสานึกในการ
ปกป้องดูแลทรัพยากรป่าไม้
อนุรักษ์สตั ว์ป่า และรักษา
ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

74

รวมค่ำใช้จำ่ ย
1,050,000
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนจัดกำรพื้นที่อนุรักษ์สตั ว์ป่ำ สำนักอนุรักษ์สตั ว์ป่ำ
จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 1. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตงิ านลาด ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
30
2
60
7 วัน รุ่นที่ 1 เขตรักษา
สร้างเสริมประสิทธิภาพและ ตระเวนในพื้นที่อนุรักษ์สตั ว์ป่า และพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติ
รุ่นที่ 1 พันธุ์สตั ว์ป่าอมก๋อย
เทคนิคการลาดตระเวน
สามารถปฏิบัตงิ านลาดตระเวน งานลาดตระเวน การจัดทา
(ธ.ค. 57- รุ่นที่ 2 เขตรักษา
เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์
เชิงคุณภาพ (Smart Patrol) ข้อมูลและการวางแผนการ
ม.ค.58) พันธุ์สตั ว์ป่าห้วยขา
สัตว์ป่า (Smart Patrol)
รวมถึงการจัดทาฐานข้อมูล
ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
รุ่นที่ 2 แข้ง จังหวัด
วิเคราะห์รายงานผล
ในพื้นที่อนุรักษ์
(ม.ค. - อุทัยธานี
และวางแผนการป้องกัน
ก.พ.58)
ทรัพยากรในพื้นที่อนุรักษ์อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. เตรียมความพร้อมของ
ร่างกายให้กบั เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ
งานลาดตระเวนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
3. ฝึกฝนการปฏิบัตงิ านในพื้น
ที่ทั้งในเรื่องของสถานีฝกึ
และอุปกรณ์ตา่ งๆ ซึ่งจะทาให้
เจ้าหน้าที่ได้รับประสบการณ์
และเทคนิคการลาดตระเวน
ใหม่ๆ
4. ฝึกฝนเทคนิคการตรวจค้น
จับกุมเพื่อสร้างเสริมความเข้ม
แข็งให้กบั เจ้าหน้าที่ลาดตระเวน

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนผู้ 1. เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนมี
ผ่านการฝึกอบรม สามารถ ทักษะ และความชานาญใน
ปฏิบัตงิ านลาดตระเวนได้
การลาดตระเวนป้องกันและ
อย่างมีประสิทธิภาพ
ปราบปรามการกระทาผิด
ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
2. ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม
เกิดทักษะและมีความชานาญ
ในการใช้เครื่องกาหนดพิกดั
ทางภูมศิ าสตร์ (GPS) แผนที่
เข็มทิศ และแบบฟอร์มการ
เก็บข้อมูลลาดตระเวน
3. ผู้ฝกึ อบรมมีร่างกายที่แข็ง
แรง มีระเบียบวินัย มีภาวะ
การเป็นผู้นา มีความสามัคคี
ในหมู่คณะและมีจติ สานึก
ที่ดตี อ่ การอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

307,880

615,760
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนจัดกำรพื้นที่อนุรักษ์สตั ว์ป่ำ สำนักอนุรักษ์สตั ว์ป่ำ
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

2 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 1. เพื่อให้มคี วามรู้ความเข้าใจ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับช้าง เกี่ยวกับช้างเลี้ยงและช้างป่า
สาหรับผู้ปฏิบัติ
2. เพื่อให้ทราบบทบาทและ
ความสาคัญของช้างต่อสังคม
และช้างป่าต่อระบบนิเวศ
3. เพื่อให้ทราบความสัมพันธ์
ระหว่างช้างเลี้ยง ช้างป่า
4. เพื่อให้ทราบแนวทางการ
ปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
คนกับช้าง

กลุ่มเป้ำหมำย
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
และพนักงานราชการ
ที่ปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์สตั ว์ป่า

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
20
1
20
7 วัน สถาบันคชบาล
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
(13-19 แห่งชาติ
โครงการฯ มีความรู้ ความ
ธ.ค.57) จังหวัดลาปาง
เข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่มี
ความสาคัญในการบริหาร
จัดการช้าง และสามารถ
นาไปใช้ในการปฏิบัตงิ านได้

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ช้างเลี้ยงและช้างป่า
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบ
บทบาทและความสาคัญของ
ช้างเลี้ยงต่อสังคม และช้างป่า
ต่อระบบนิเวศ
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบ
ความสัมพันธ์ของช้างป่า
ช้างเลี้ยง และสังคม
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบมทราบ
นโยบายและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับช้าง

234,960

234,960
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนจัดกำรพื้นที่อนุรักษ์สตั ว์ป่ำ สำนักอนุรักษ์สตั ว์ป่ำ
จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
3 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบการ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
23
2
46
5 วัน
การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล จัดการข้อมูลการลาดตระเวน และพนักงานราชการ ที่ได้รับ
รุ่นที่ 1 เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ลาดตระเวน
ในพื้นที่อนุรักษ์สตั ว์ป่า สามารถ มอบหมายให้ทาหน้าที่การจัด
(14-18 เขาชีโอน
SMART PATROL
จัดทาและใช้ฐานข้อมูลการ
การระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
พ.ย. 57) จังหวัดชลบุรี
ลาดตระเวน ประกอบการ
งานลาดตระเวนพื้นที่อนุรักษ์
วิเคราะห์รายงานผล และ
สัตว์ป่า และมีความรู้ทักษะ
รุ่นที่ 2 เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
วางแผนการป้องกันทรัพยากร การใช้เครื่องประมวลผล
(2-6 เขาชีโอน
ในพื้นที่อนุรักษ์อย่างมี
ก.พ. 58) จังหวัดชลบุรี
ประสิทธิภาพ

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวน
ผู้ผา่ นการฝึกอบรม สามารถ
จัดการฐานข้อมูลลาดตระเวน
พื้นที่อนุรักษ์ได้อย่างถูกต้อง
เป็นข้อมูลในการวางแผนการ
บริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
จัดการฐานข้อมูลลาดตระเวน
สามารถเรียนรู้และประยุกต์
ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี
การจัดการระบบข้อมูล
สารสนเทศภูมศิ าสตร์ในการ
ลาดตระเวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์
และสามารถนาเสนอต่อ
ผู้บริหารเพื่อวางแผนบริหาร
จัดการพื้นที่อนุรักษ์ได้อย่าง
ถูกต้อง
2. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ระดับ
หัวหน้าหน่วยงานได้รับการ
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ตอบสนองต่อเป้า
ประสงค์การจัดการพื้นที่
อนุรักษ์อย่างยั่งยืน

143,400

286,800
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนจัดกำรพื้นที่อนุรักษ์สตั ว์ป่ำ สำนักอนุรักษ์สตั ว์ป่ำ
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ
การผู้ปฏิบัตงิ านด้านการ
อนุรักษ์สตั ว์ป่า

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
1. เพื่อทราบถึงนโยบาย
1. ข้าราชการในสังกัดสานัก
200
1
200
3 วัน เขตรักษาพันธุ์
ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมประชุม
แนวทางการทางานของ
อนุรักษ์สตั ว์ป่า
(ม.ค.-มี.ค. สัตว์ป่าภูเขียว
เชิงปฏิบัตกิ ารไม่น้อยกว่า
ผู้บริหารระดับกรม
2. ผู้อานวยการส่วนอนุรักษ์
58) จังหวัดชัยภูมิ
ร้อยละ 90 ตามเป้าหมาย
2. เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการ สัตว์ป่า หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์
ที่ตั้งไว้
ด้านอนุรักษ์สตั ว์ป่า และการ สัตว์ป่า หัวหน้าเขตห้ามล่า
ผลลัพธ์ : ผู้เข้าร่วมประชุม
จัดการพื้นที่อนุรักษ์สตั ว์ป่า
สัตว์ป่า หัวหน้าศูนย์ศึกษาการ
เชิงปฏิบัตกิ ารฯ สามารถ
ในสถานการณ์ปัจจุบัน
พัฒนาเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า
นาความรู้ ความเข้าใจ และ
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม
หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
ประสบการณ์การทางาน
เชิงปฏิบัตกิ ารระดมความคิดเห็น และสัตว์ป่า หัวหน้าสถานี
ในทุกภาคส่วน ไปปรับใช้
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพาะเลี้ยงสัตว์ป่า และหัวหน้า
ในการปฏิบัตงิ านในสถาน
การทางานในพื้นที่อนุรักษ์
สถานีวจิ ยั สัตว์ป่า
การณ์ปัจจุบันได้อย่างมี
สัตว์ป่า สาหรับไปเป็นแนวทาง
ประสิทธิภาพและเกิด
การปฏิบัตงิ านและปรับใช้ให้
ประสิทธิผล
เหมาะสมกับงานในพื้นที่
รับผิดชอบต่อไป
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

ร้อยละ 90 ขึ้นไปของจานวน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ โครงสร้าง
วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์
พันธกิจ สาหรับไปเป็นแนวทาง
การปฏิบัตงิ านและปรับใช้
ให้เหมาะสมกับงานในพื้นที่
รับผิดชอบของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

437,760

437,760
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
กลุ่มงำนวิจยั สัตว์ป่ำ สำนักอนุรักษ์สตั ว์ป่ำ
จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
1 โครงการประชุมเพื่อติดตาม 1. ชี้แจงและติดตามผลการ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ 180
2
360
1 วัน
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
ผลการปฏิบัตงิ านของ
ปฏิบัตงิ านของหน่วยปฏิบัติ พนักงานราชการ ที่ปฏิบัตงิ าน
ครั้งที่ 1 กรมอุทยาน
ประชุมได้รับทราบข้อมูล
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
การเคลื่อนที่ในการป้องกัน
ประจาศูนย์ปฏิบัตกิ ารเฉพาะกิจ
(ก.พ.-มี.ค. แห่งชาติ สัตว์ป่า
ปฏิบัตกิ ารเฉพาะกิจ
และควบคุมโรคอุบัตใิ หม่ใน
เจ้าหน้าที่ป้องกันและควบคุม
58)
และพันธุ์พืช
เจ้าหน้าที่ป้องกันและ
สัตว์ธรรมชาติ
โรคอุบัตใิ หม่ในสัตว์ธรรมชาติ
ควบคุมโรคอุบัตใิ หม่ใน
2. ชี้แจงและติดตามผลการ
และเจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิ าน
ครั้งที่ 2 กรมอุทยาน
สัตว์ธรรมชาติ และเจ้าหน้าที่ ตรวจค้นหาโรคอุบัตใิ หม่ใน
โครงการวิจยั ด้านสัตว์ป่า
(ก.ค.-ส.ค. แห่งชาติ สัตว์ป่า
ปฏิบัตงิ านโครงการวิจยั
สัตว์ธรรมชาติ
เพื่อป้องกันโรคอุบัตใิ หม่
58)
และพันธุ์พืช
สัตว์ป่าเพื่อป้องกันโรค
3. ชี้แจงและติดตามผลการ
สังกัดสานักอนุรักษ์สตั ว์ป่า
อุบัตใิ หม่
ปฏิบัตงิ านโครงการวิจยั ด้าน สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่
สัตว์ป่าเพื่อป้องกันโรคอุบัตใิ หม่ 1 - 16 สานักบริหารพื้นที่
4. สรุปปัญหา อุปสรรค ในการ อนุรักษ์สาขาทุกสาขา
ดาเนินงาน และแนวทางการ
แก้ไข
5. ชี้แจงกรอบและแนวทาง
ปฏิบัตงิ านแผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ 2558

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบผล
การปฏิบัตงิ านของหน่วย
ปฏิบัตกิ ารเคลื่อนที่ในการ
ป้องกันและควบคุมโรคอุบัติ
ใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ ผลการ
ตรวจค้นหาโรคอุบัตใิ หม่ใน
สัตว์ธรรมชาติ ผลการ
ปฏิบัตงิ านโครงการวิจยั ด้าน
สัตว์ป่าเพื่อป้องกันโรคอุบัติ
ใหม่ และรู้ถงึ ปัญหา อุปสรรค
ในการดาเนินงาน และ
แนวทางการแก้ไข

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย
113,680

56,840

56,840
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
กลุ่มงำนวิจยั สัตว์ป่ำ สำนักอนุรักษ์สตั ว์ป่ำ
จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ 1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
รุ่นที่ 1
50
3
150
2 วัน ศูนย์ศึกษา
การเรื่องการพัฒนาบุคลากร โรคอุบัตซิ ้าโดยเฉพาะโรคที่มี ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
(13-14 ธรรมชาติและ
ในการศึกษาและตรวจค้นหา สัตว์ในกลุ่ม นก ลิง และค้างคาว พนักงานราชการ ที่ปฏิบัตงิ าน
พ.ย. 57) สัตว์ป่าบึงบอ
โรคอุบัตใิ หม่ในธรรมชาติ เป็นพาหะนาโรค
ตรวจค้นหาโรคอุบัตใิ หม่ใน
ระเพ็ด จังหวัด
2. เพื่อให้ความรู้เรื่องสุขภาพ สัตว์ธรรมชาติ เพื่อเก็บตัวอย่าง
นครสวรรค์
หนึ่งเดียว (One health) และ นกธรรมชาติในการตรวจค้นหา
ขบวนการในการทางานร่วมกัน โรคไข้หวัดนก ภาคเหนือ ซึ่ง
รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการ เป็นเจ้าหน้าที่ประจาสานัก
เฝ้าระวังโรคอุบัตใิ หม่
บริหารพื้นที่อนุรักษ์
3. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จาแนกชนิดสัตว์ป่า กลุ่มเสี่ยง รุ่นที่ 2
2 วัน อุทยานแห่งชาติ
ที่อาจเป็นพาหะนาโรคอุบัตใิ หม่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
(27-28 แก่งตะนะ
4. เพื่อถ่ายทอดเทคนิคและ พนักงานราชการ ที่ปฏิบัตงิ าน
พ.ย. 57) จังหวัด
วิธกี ารใช้อปุ กรณ์ที่ชว่ ยเก็บ
ตรวจค้นหาโรคอุบัตใิ หม่ใน
อุบลราชธานี
ตัวอย่าง
สัตว์ธรรมชาติ เพื่อเก็บตัวอย่าง
5. เพื่อฝึกปฏิบัตกิ ารเก็บ
นกธรรมชาติในการตรวจค้นหา
ตัวอย่างนก โดยวิธี Cloacal โรคไข้หวัดนก ภาคอีสาน ซึ่ง
Swab และ Oropharyngel เป็นเจ้าหน้าที่ประจาสานัก
swab
บริหารพื้นที่อนุรักษ์

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

รุ่นที่ 3
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ ที่ปฏิบัตงิ าน
ตามด่านตรวจสัตว์ป่าของ
กองคุ้มครองพันธุ์พืชป่าและ
สัตว์ป่าตามอนุสญ
ั ญา ตาม
แนวชายแดนพม่า ลาว และ
เขมร

2 วัน เขตรักษาพันธุ์
(15-16 สัตว์ป่าภูหลวง
ธ.ค. 57) จังหวัดเลย

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
ประชุมได้รับความรู้และ
ได้ฝกึ ปฏิบัติ และการใช้
อุปกรณ์ตา่ ง ๆ เกี่ยวกับการ
เก็บตัวอย่าง

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับ
ความรู้เรื่องสุขภาพหนึ่งเดียว
(One Health) และการสร้าง
เครือข่ายเฝ้าระวังโรค
2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับ
ความรู้เรื่องชีววิทยา
นิเวศวิทยา และการจาแนก
ชนิดนก
3. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับโรคอุบัตใิ หม่
4. ผู้เข้าร่วมประชุมได้ฝกึ
ปฏิบัตกิ าร การจับนก
เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจเชื้อ
โดยวิธี Cloacal Swab และ
Oropharyngel swab

128,320

403,760

137,720

137,720
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ที่มีบุคคลภำยนอกเข้ำร่วม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
กลุ่มงำนวิจยั สัตว์ป่ำ สำนักอนุรักษ์สตั ว์ป่ำ
จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
1 โครงการประชุมประสาน 1. เพื่อเป็นการประสาน
ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงาน
180
1
180
2 วัน
สถานทีร่ าชการ
ความร่วมมือโรคติดต่อ
นโยบาย ประสานการทางาน โรค กรมควบคุมโรค กรมปศุสตั ว์
(ก.พ.ระหว่างสัตว์และคน 4 กรม และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มี.ค.58)
ในระดับนโยบายของหน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
ที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังโรค และพันธุ์พืช
ใน คน สัตว์ สัตว์ป่า และ
สิ่งแวดล้อม
2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
ติดต่อระหว่างสัตว์และคนทาให้
มีการประสานงานกันอย่างมี
ประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง
โรคต่าง ๆ

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

1. รายงานความร่วมมือของ
เครือข่ายความร่วมมือโรค
ติดต่อระหว่างสัตว์และคน
2. ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานการจัดประชุมฯ

1. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทราบผลการดาเนินงานและ
ความก้าวหน้าความร่วมมือ
เร่งรัดกาจัดโรคติดต่อระหว่าง
สัตว์และคน
2. การดาเนินงานของทั้ง 4
กรมในการเฝ้าระวังโรคติดต่อ
อุบัตใิ หม่ และความร่วมมือใน
อนาคต

300,000

300,000
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
กลุ่มงำนเพำะเลี้ยงสัตว์ป่ำ สำนักอนุรักษ์สตั ว์ป่ำ
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 1. เพื่อให้พนักงานและ
การเพิ่มศักยภาพการ
เจ้าหน้าที่ของสถานีเพาะเลี้ยง
เพาะพันธุ์สตั ว์ป่า
สัตว์ป่ามีความรู้ และทักษะทาง
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า
2. เพื่อให้พนักงานและ
เจ้าหน้าที่ของสถานีเพาะเลี้ยง
สัตว์ป่า แลกเปลี่ยนข้อมูล
ความรู้ประสบการณ์ และมี
แนวทางที่จะนาไปใช้ในการ
ปฏิบัตงิ านได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
3. ถ่ายทอดเทคนิคการเพาะ
เลี้ยงสัตว์ป่าเบื้องต้นให้แก่
พนักงานและเจ้าหน้าที่ของ
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า

กลุ่มเป้ำหมำย
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ ผู้ที่มหี น้าที่
รับผิดชอบหรือได้รับ
มอบหมายงานทางด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์ป่า

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
52
1
52
3 วัน สถานีเพาะเลี้ยง
สัตว์ป่าชนิดที่ได้ให้ความรู้
(24-26 สัตว์ป่าอมก๋อย
ด้านเทคนิคการเพาะขยาย
พ.ย. 57) จ. เชียงใหม่
พันธุ์ ประสบผลสาเร็จในการ
สามารถเพาะขยายพันธุ์
สัตว์ป่าชนิดที่ได้ให้ความรู้
ด้านเทคนิคการเพาะขยาย
พันธุ์ให้ประสบผลสาเร็จ
มากกว่าร้อยละ 50

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
และทักษะทางด้านการเพาะ
ขยายพันธุ์สตั ว์ป่า สามารถ
นาไปใช้ในการปฏิบัตงิ าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

200,000

200,000
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
กลุ่มงำนเพำะเลี้ยงสัตว์ป่ำ สำนักอนุรักษ์สตั ว์ป่ำ
จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
2 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 1. เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
52
1
52
3 วัน สถานีเพาะเลี้ยง
สัตว์ป่าในกรงเลี้ยงมีอตั รา
การปรับปรุงกรง คอกสัตว์ป่า ของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า
พนักงานราชการ ผู้ที่มหี น้าที่
(27-29 สัตว์ป่าอมก๋อย
การรอดตาย มากกว่าร้อยละ
ในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า มีความรู้ และทักษะทางด้านการ รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมาย
พ.ย. 57) จ. เชียงใหม่
50
จัดการกรง คอกสัตว์ป่าให้เป็น งานทางด้านการปรับปรุงกรง
ไปตามหลักสุขาภิบาลสัตว์
คอกสัตว์ป่า ให้สถานีเพาะ
2. เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ เลี้ยงสัตว์ป่า
ของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า
แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้
ประสบการณ์ และมีแนวทางที่
จะนาไปใช้ในการปฏิบัตงิ าน
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ
3. ถ่ายทอดเทคนิคการปรับปรุง
กรง คอกสัตว์ป่า ให้แก่พนักงาน
และเจ้าหน้าที่ของสถานี
เพาะเลี้ยงสัตว์ป่า

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

1. พนักงานและเจ้าหน้าที่ของ
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า จะได้
รับการประเมินความรู้ โดย
ทาแบบสอบถามความพึงพอใจ
และทักษะที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมเมื่อเสร็จสิ้นการ
ฝึกอบรม โดยผู้ฝกึ อบรมต้องมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ระดับพึงพอใจมาก
2. ผู้ผา่ นการฝึกอบรม จะต้อง
เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของเวลาการ
ฝึกอบรม

216,000

216,000

84

แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
กลุ่มงำนเพำะเลี้ยงสัตว์ป่ำ สำนักอนุรักษ์สตั ว์ป่ำ
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

3 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 1. เพื่อให้พนักงานและ
เทคนิคและวิธกี ารติดตั้งกล้อง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดักถ่ายภาพสัตว์ป่า การ
สารวจและติดตามสัตว์ป่าหลัง
สารวจสัตว์ป่าด้วยกล้องวิทยุ ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ มีความรู้
ติดตามสัตว์ เพื่อติดตาม
ด้านเทคนิคและวิธกี ารติดตั้ง
สัตว์ป่าหลังปล่อยคืนสู่
กล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า การ
ธรรมชาติ
สารวจสัตว์ป่าด้วยวิทยุตดิ ตาม
สัตว์ป่า เพื่อติดตามสัตว์ป่า
หลังปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
2. เพื่อให้ทราบอัตราการรอด
ตายของสัตว์ป่าหลังปล่อยคืน
สู่ธรรมชาติ
3. ถ่ายทอดเทคนิคและวิธกี าร
ใช้อปุ กรณ์ อาทิ กล้องดัก
ถ่ายภาพ (Camera Trap)
และวิทยุตดิ ตามสัตว์ ให้แก่
พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการสารวจและ
ติดตามสัตว์ป่าหลังปล่อยคืน
สู่ธรรมชาติ

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
30
1
30
3 วัน เขตรักษาพันธุ์
ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้
พนักงานราชการ ที่เกี่ยวข้อง
(23-25 สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และได้ฝกึ ปฏิบัติ ด้านชีววิทยา
กับการสารวจและติดตาม
ก.พ. 58) จ. อุทัยธานี
นิเวศวิทยา การจาแนกชนิด
สัตว์ป่าหลังปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
สัตว์ การสารวจและการใช้
อุปกรณ์ตดิ ตามตัวสัตว์ป่า
หลังการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
กลุ่มเป้ำหมำย

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้เกี่ยวกับชีววิทยา
นิเวศวิทยา และการจาแนก
ชนิดสัตว์ป่า เทคนิคและ
วิธกี ารใช้อปุ กรณ์ตดิ ตามตัว
สัตว์ป่า กล้องดักถ่ายภาพ
(Camera Trap) และวิทยุ
ติดตามตัวสัตว์ป่า
2. ได้ขอ้ มูลการติดตามสัตว์ป่า
หลังปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
และมีการจัดทารายงาน

200,000

200,000
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนนันทนำกำรและสื่อควำมหมำย สำนักอุทยำนแห่งชำติ
จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ
60
2
120
5 วัน
การลาดตระเวนเชิงบูรณาการ ที่รับผิดชอบดูแลฐานข้อมูล
พนักงานราชการที่ปฏิบัตงิ าน
(การจัดการฐานข้อมูล
สามารถใช้ฐานข้อมูลการลาด เกี่ยวข้องกับการควบคุม ดูแล
รุ่นที่ 1 อุทยานแห่งชาติ
พื้นที่อนุรักษ์)
ตระเวนในระบบ SMART
วางแผนรวบรวมข้อมูลการ
(17 -21 เขาใหญ่
Patrol หรือระบบการจัดการ ลาดตระเวนพื้นที่ป่า สามารถ
พ.ย. 57)
ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยสามารถ ใช้คอมพิวเตอร์ GPS ได้
นาข้อมูลมาวิเคราะห์ และทา มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล
รุ่นที่ 2 อุทยานแห่งชาติ
รายงานได้
งานการลาดตระเวนพื้นที่ป่า
(23 -27 เขาใหญ่
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ก.พ. 58)
สามารถใช้ระบบฐานข้อมูล
ดังกล่าวในการวางแผนการ
ลาดตระเวนพื้นที่ป่าและ
สามารถถ่ายทอดข้อมูลกับ
ทีมลาดตระเวนทาให้ปฏิบัตงิ าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้มโี อกาสแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา
อุปสรรค และระดมความคิดเห็น
ในการแก้ไขปัญหาในระบบ
การลาดตระเวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ มีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถนาความรู้ที่ได้
ไปปฏิบัตงิ านได้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ ารสามารถน้อมนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในชีวติ ประจาวันและ
การงานได้
2. ผู้เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ ารเกิดทักษะใน
การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
ได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ
3. ผู้เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ ารสามารถใช้สื่อใน
การประชาสัมพันธ์
(สื่อออนไลน์) ได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ
4. ผู้เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ ารสามารถใช้เทคนิค
ในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ในการพัฒนาองค์กรได้อย่าง
เหมาะสม
5. เป็นการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัตงิ านด้านการประชา สัมพันธ์ให้กบั หน่วยงานใน
ส่วนกลาง และส่วนภูมภิ าค

345,850

691,700

86

แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ส่วนนันทนำกำรและสื่อควำมหมำย สำนักอุทยำนแห่งชำติ
จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
2 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ
20
2
40
15 วัน
ภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่
สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พนักงานราชการ สังกัดกรม
ประชาคมอาเซียน
เพื่อการติดต่อสื่อสารเพื่อจัดการ อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พื้นที่คุ้มครอง และการอนุรักษ์ พันธุ์พืช
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รุ่นที่ 1 สาหรับกลุ่มข้าราชการ
(19-26 อุทยานแห่งชาติ
2. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กบั ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ธ.ค. 57) เขาใหญ่ หรือ
ผู้เข้าอบรมในการสื่อสารกับ พื้นที่อนุรักษ์
ศูนย์ฝกึ อบรมที่ 2
ชาวต่างชาติ รวมทั้งการพัฒนา
(เขาใหญ่)
ความเข้าใจในการสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรม
รุ่นที่ 2 สาหรับกลุ่มลูกจ้าง
(17-23 อุทยานแห่งชาติ
(Intercultural
ประจา และพนักงานราชการ
มี.ค. 58) เขาใหญ่ หรือ
communication) ซึ่งจะทาให้ ที่ปฏิบัตงิ านในพื้นที่อนุรักษ์และ
ศูนย์ฝกึ อบรมที่ 2
สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติ มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้
(เขาใหญ่)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความ บริการ หรือมีความจาเป็นต้อง
สัมพันธ์อนั ดี
ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อ
สื่อสาร และพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน
เขียน ร้อยละ 5 จากก่อนการ
ฝึกอบรม
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความคิดเห็นต่อโครงการฯ
อยู่ในระดับดี

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้
พัฒนาศักยภาพความสามารถ
ในการสื่อสารด้านภาษา
อังกฤษในการปฏิบัตงิ าน
2. ชาวต่างประเทศได้รับ
ความสะดวก และพึงพอใจ
กับการสนทนาโดยการใช้
ภาษาอังกฤษ
3. สามารถปฏิบัตงิ านด้าน
การจัดการพื้นที่คุ้มครองได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

600,000

1,200,000
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แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ที่มีบุคคลภำยนอกเข้ำร่วม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
สถำบันนวัตกรรมอุทยำนแห่งชำติและพื้นที่คุ้มครอง สำนักอุทยำนแห่งชำติ
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

1 โครงการ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
และเยาวชนในท้องถิ่นพื้นที่
กลุ่มป่ามรดกโลกดงพญาเย็น
– เขาใหญ่

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความรู้
ความเข้าใจตระหนักถึงคุณค่า
และแนวทางการอนุรักษ์พื้นที่
มรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่
ในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติในพื้นที่มรดกโลกของ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตงิ านในพื้นที่
มรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น เขาใหญ่
2. เพื่อปลูกฝังจิตสานึกด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้
แก่เยาวชนอันเป็นการสร้างเครือ
ข่ายที่เข้มแข็งและเป็นประโยชน์
ต่อการดาเนินงานจัดการพื้นที่
มรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น เขาใหญ่ ต่อไปในอนาคต

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
รุ่นที่ 1 เจ้าหน้าที่ (ข้าราชการ
25
2
75
3 วัน พื้นที่มรดกโลกดง ผลผลิต :ร้อยละ 80 ของเจ้า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้
52,300
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ)
(พ.ย.- พญาเย็น - เขาใหญ่ หน้าที่และเยาวชนที่ผา่ นการ ความเข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่า
จากพื้นที่อนุรักษ์เป้าหมาย
ธ.ค.57) (อุทยานแห่งชาติ ฝึกอบรมสามารถนาความรู้ที่ และแนวทางการอนุรักษ์พื้นที่
(อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
เขาใหญ่ อุทยานแห่ง ได้รับไปช่วยเผยแพร่ประชา มรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็นอุทยานแห่งชาติทับลาน
ชาติทับลาน อุทยาน สัมพันธ์ให้ทราบถึงความสาคัญ เขาใหญ่ ในด้านการอนุรักษ์
อุทยานแห่งชาติปางสีดา
แห่งชาติปางสีดา ของการเป็นพื้นที่มรดกโลก ฟื้นฟู และการบริหารจัดการ
อุทยานแห่งชาติตาพระยา
อุทยานแห่งชาติ กลุ่มดงพญาเย็น - เขาใหญ่ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
และเขตรักษาพันธุ์สตั ว์
ตาพระยาและ
ผลลัพธ์ :เจ้าหน้าที่และเยาวชน มรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็นป่าดงใหญ่)
เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ ที่ผา่ นการฝึกอบรมมีความรู้ เขาใหญ่
ป่าดงใหญ่
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็น
พื้นที่มรดกโลกเป็นอย่างดี
กลุ่มเป้ำหมำย

93,900
รุ่นที่ 2 กลุ่มเยาวชนในสถาบัน
การศึกษาที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
พื้นที่มรดกโลกกลุ่มป่าดงพญา
เย็น-เขาใหญ่ เป้าหมาย
(อุทยานแห่งชาติปางสีดา)

50

(ม.ค.ก.พ.58)

รวมค่ำใช้จำ่ ย
146,200
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สถำบันนวัตกรรมอุทยำนแห่งชำติและพื้นที่คุ้มครอง สำนักอุทยำนแห่งชำติ
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

2 โครงการ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
และเยาวชนในท้องถิ่นพื้นที่
กลุ่มป่าอุทยานมรดกแห่ง
อาเซียน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้
ความเข้าใจตระหนักถึงคุณค่า
และแนวทางการอนุรักษ์พื้นที่
อุทยานมรดกแห่งอาเซียน
ในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติในพื้นที่อทุ ยาน
มรดกแห่งอาเซียนของเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัตงิ านในพื้นที่อทุ ยาน
มรดกแห่งอาเซียน
2. เพื่อปลูกฝังจิตสานักด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้แก่เยาวชน อันเป็นการ
สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและ
เป็นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงาน
จัดการพื้นที่อทุ ยานแห่งอาเซียน
ต่อไปในอนาคต

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
รุ่นที่ 1 เจ้าหน้าที่ (ข้าราชการ
25
2
75
3 วัน พื้นที่อทุ ยานแห่ง ผลผลิต:ร้อยละ 80 ของเจ้า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้
52,900
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ)
(พ.ย.- อาเซียน กลุ่มป่า หน้าที่และเยาวชนที่ผา่ นการ ความเข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่า
จากพื้นที่อนุรักษ์เป้าหมาย
ธ.ค.57) แก่งกระจาน(อุทยาน ฝึกอบรมสามารถนาความรู้ที่ และแนวทางการอนุรักษ์พื้นที่
(อุทยานแห่งชาติกยุ บุรี อุทยาน
แห่งชาติเฉลิมพระ ได้รับไปช่วยเผยแพร่ประชา อุทยานมรดกแห่งอาเซียน
แห่งชาติแก่งกระจาน อุทยาน
เกียรติไทยประจัน สัมพันธ์ให้ทราบถึงความสาคัญ ในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทย
อุทยานแห่งชาติ ของการเป็นอุทยานมรดกแห่ง และการบริหารจัดการ
ประจันและเขตรักษาพันธุ์
กุยบุรี อุทยานแห่ง อาเซียน
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
สัตว์ป่าแม่น้าภาชี)
ชาติแก่งกระจาน ผลลัพธ์:เจ้าหน้าที่และเยาวชน อุทยานมรดกแห่งอาเซียน
และเขตรักษาพันธุ์ ที่ผา่ นการฝึกอบรมมีความรู้
สัตว์ป่าแม่น้าภาชี) ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็น
อุทยานมรดกแห่งอาเซียน
เป็นอย่างดี
กลุ่มเป้ำหมำย

รุ่นที่ 2 กลุ่มเยาวชนในสถาบัน
การศึกษาที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
พื้นที่อทุ ยานมรดกแห่งอาเซียน
เป้าหมาย (อุทยานแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน )

50

(ม.ค.ก.พ.58)

93,300

รวมค่ำใช้จำ่ ย
146,200
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กองคุ้มครองพันธุ์สตั ว์ป่ำและพืชป่ำตำมอนุสญ
ั ญำ
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การจาแนกชนิดสัตว์ป่าและ
พืชป่าที่สาคัญตามอนุสญ
ั ญา
ไซเตส

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ประจาด่านตรวจ
สัตว์ป่า ด่านตรวจสัตว์น้า
ด่านตรวจพืช ระหว่างประเทศ
ให้สามารถจาแนกชนิดพันธุ์
สัตว์ป่าและพืชป่าเป็นเบื้องต้น
ได้ถกู ต้อง
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้า
หน้าที่และเจ้าหน้าที่เครือข่าย
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
สัตว์ป่าและพืชป่าแห่งประเทศ
ไทย (Thailand-WEN) ให้
สามารถจาแนกชนิดพันธุ์สตั ว์
ป่าและพืชป่าเป็นเบื้องต้นได้
ถูกต้อง

จำนวน จำนวน รวมจำนวน ระยะเวลำ
สถำนที่ดำเนินกำร
คนต่อรุ่น (รุ่น) (คน)
(วัน)
ข้าราชการ ที่ปฏิบัตงิ าน
120
1
120
3 วัน ห้องประชุมใหญ่
ประจาด่านตรวจสัตว์ป่า
(29-31 อาคารกริต สามะ
ด่านตรวจสัตว์น้า ด่านตรวจพืช
ต.ค.57) พุทธิ กรมอุทยาน
ระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ที่
แห่งชาติ สัตว์ป่า
ปฏิบัตงิ านเกี่ยวข้องกับ
และพันธุ์พืช
อนุสญ
ั ญาไซเตส สังกัดกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช กรมประมง และกรม
วิชาการเกษตร ข้าราชการกอง
คุ้มครองพันธุ์สตั ว์ป่าและพืชป่า
ตามอนุสญ
ั ญา สานักอนุรักษ์
สัตว์ป่า สานักป้องกันปราบ
ปราม และควบคุมไฟป่า สานัก
อุทยานแห่งชาติ สานักวิจยั การ
อนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช และ
เจ้าหน้าที่เครือข่ายการบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและ
พืชป่าแห่งประเทศไทย
(Thailand -WEN)
กลุ่มเป้ำหมำย

ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ค่ำใช้จำ่ ยต่อรุ่น

รวมค่ำใช้จำ่ ย

ร้อยละ 80 ของผู้ผา่ นการ
ฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถจาแนกชนิด
พันธุ์สตั ว์ป่าและพืชป่าตาม
อนุสญ
ั ญาไซเตสได้อย่าง
ถูกต้อง

1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
จาแนกชนิดพันธุ์สตั ว์ป่าและ
พืชป่าตามอนุสญ
ั ญาไซเตส
ได้ถกู ต้อง
2. การปฏิบัตงิ านของ
เจ้าหน้าที่เครือข่ายการบังคับ
ใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่า
และพืชป่าแห่งประเทศไทย
(Thai Wildlife Enforce
ment Network : ThailandWEN) มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. เจ้าหน้าที่อานวยความ
สะดวกในการบริการ
ตรวจสอบชนิดพันธุ์สตั ว์ป่า
และพืชป่าหรือซากสัตว์
และพืชเป็นไปตามอนุสญ
ั ญา
CITES

182,000

182,000

