โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“หลักสูตรพัฒนาศักยภาพประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”
ณ ห้องเสียงสน ชั้น 1 โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา
ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2557 (รุ่นที่ 1)
---------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงยุติธรรมได้กาหนดยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกระทรวง
ยุ ติธรรมที่ ส าคั ญประการหนึ่ ง คือ ยุ ทธศาสตร์ ส่ งเสริ มงานยุติ ธรรมชุ มชน ที่ มุ่งเน้ นการพั ฒนาศั ก ยภาพของ
เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานยุติธรรมชุมชนและศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เป็นกลไกสาคัญในการอานวยความยุติธรรมใน
ชุมชน จึงได้กาหนดจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมงานยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ อาทิ
1. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมงานยุติธรรมชุมชนระดับจังหวัดเป็นประจาทุกเดือน
2. ส่งเสริมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเป็นประจาทุกเดือน
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมศูนย์ยุติธรรมชุมชนเพื่อให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้
กิจกรรมดังกล่าวให้ความสาคัญกับดาเนินกิจกรรมโดยประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชน คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนผ่านการสนับสนุนของสานักงานยุติธรรมจังหวัด
กระทรวงยุ ติธ รรมมุ่ง ให้ ความส าคัญ กับ บทบาทของประธานศูนย์ ยุติ ธ รรมชุ มชนในการเป็ นผู้ นา
และจัดกิจกรรมโดยศูนย์ยุติธรรมชุมชนเอง ซึ่งพบว่ายังต้องมีการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นาแก่ประธาน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเพื่อให้เป็นผู้นาที่พร้อมด้ว ยความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและการบริห ารจัดการ
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม รวมถึงการมีเทคนิคการสื่อ สารที่ดีที่สามารถเข้าถึงชุมชนได้ ตามบทบาทภารกิจของ
กระทรวงยุติธรรม ทั้งการรับ เรื่องราวร้องเรียนต่างๆ การให้คาปรึกษา การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ฯลฯ
โดยเฉพาะการให้คาปรึกษาทางกฎหมายที่ถูกต้อง แม่นยา และเข้าใจง่าย อันจะช่วยให้ประชาชนมีความมั่นใจ
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เกิดความเชื่อถือศรัทธา พร้อมที่จะรับข้อเสนอแนะหรือ ขอคาปรึกษาเมื่อเกิดปัญหา
ขึ้น โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายและปัญหาความไม่เป็นธรรมต่างๆ ถือเป็นการอานวยความยุติธรรม
ระดับ พื้น ที่ด้ว ยคนภายในชุมชนเอง ทั้งยั งเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนที่มี ต่อกระทรวง
ยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์จัง หวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพประธานศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานยุติธรรมชุมชนและ
ขับเคลื่อนงานยุติธรรมชุมชน จึงจาเป็นต้องพัฒนาบุคลากรดังกล่าวให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
เทคนิคการสื่อสารที่ดี ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นและปฏิบัติงานเข้าถึงชุมชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

-2วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น ทักษะในการให้คาปรึกษา
การแก้ไขปัญหาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสร้างมิตรภาพที่ดีกับชุมชน
2. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่ชุมชน
3. เพื่อให้ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยน และฝึกปฏิบัติการเสริมสร้างภาวะผู้นา
ในตนเองและการเป็นผู้นาในชุมชน
4. เพื่ อ ให้ ป ระธานศู น ย์ ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนสามารถปฏิ บั ติ ง านยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนและสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ความร่วมมือกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
ประธานศู น ย์ ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน เจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งานยุ ติ ธ รรมจั ง หวั ด และเจ้ า หน้ า ที่ ส่ ว นนโยบาย
และยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 30 คน / รุ่น
วัน เวลา และสถานที่
ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2557 (รุ่นที่ 1)
ณ ห้องเสียงสน ชั้น 1 โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา
การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้รับรับการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรรับรองผลการฝึกอบรม เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม และต้องมีเวลา
เข้ารับการอบรมไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ความน่าสนใจของหลักสูตร
1. วิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงาน การเป็นวิทยากรถ่ายทอด
องค์ความรู้ เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
2. ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง โดยมีวิทยากรให้ข้อเสนอแนะ
อย่างใกล้ชิดเพื่อสามารนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

-3กาหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“หลักสูตรพัฒนาศักยภาพประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”
วัน/เวลา
วันที่ 12 พย 2557
08.30 - 08.45 น.
08.45 - 09.00 น.
09.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00 -16.00 น.
16.00-18.00 น.
18.00 -19.00 น.
19.00 น. เป็นต้นไป
วันที่ 13 พย 2557
08.00-08.30 น.
08.30-10.30 น.
10.45 -12.00

12.00-13.00 น.
13.00-14.30 น.
14.45-16.00

18.00-19.00 น.
19.00 น. เป็นต้นไป

หัวข้อ/กิจกรรม
ลงทะเบียน
พิธีเปิด
กฎหมายที่เกี่ยวกับการให้บริการของ
สานักงานยุติธรรมจังหวัด
รับประทานอาหารกลางวัน
ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น
และกฎหมายพิเศษ
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
รับประทานอาหารเย็น
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วิทยากร

นายสัณฐาน รัตนะ
ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
ผศ.กรกฏ ทองขะโชค
วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์

ลงทะเบียน
เทคนิคการสื่อสารและหลักการพูด
ผศ.ดร. นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต
สาหรับผู้นา
อาจารย์ธีรยุทธ์ เกณบุตร
ฝึกทักษะการพูดสาหรับผู้นา (ฝึกเดี่ยว) ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต
อาจารย์ธีรยุทธ์ เกณบุตร
นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรัตน์
รับประทานอาหารกลางวัน
ผู้นากับการสร้างบุคลิกภาพให้
ผศ.ดร. นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต
น่าเชื่อถือ
อาจารย์ธีรยุทธ์ เกณบุตร
ฝึกทักษะการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต
แก่ชุมชน
อาจารย์ธีรยุทธ์ เกณบุตร
นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรัตน์
รับประทานอาหารเย็น
พักผ่อนตามอัธยาศัย

หมายเหตุ

-4วัน/เวลา
วันที่ 14 พย 2557
08.00 - 08.30 น.
08.30-10.30 น.
10.45-12.00 น.

12.00 -13.00 น.
13.00 -15.00 น.

หมายเหตุ

หัวข้อ/กิจกรรม
ลงทะเบียน
ผู้นากับการพูดในที่ชุมชน
ฝึกพูดในที่ชุมชน (การกล่าวเปิดงาน
การกล่าวรายงาน การต้อนรับผู้มา
เยือน การต้อนรับสมาชิกใหม่)
รับประทานอาหารกลางวัน
ตอบข้อซักถาม/ประเมินผลโครงการ/
พิธีปิด

วิทยากร

ผศ.ดร. นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต
อาจารย์ธีรยุทธ์ เกณบุตร
ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต
อาจารย์ธีรยุทธ์ เกณบุตร
นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรัตน์

เวลา 10.30 น.-10.45 รับประทานอาหารว่าง

หมายเหตุ

