
โครงการค่ายครอบครัวสหกรณ์  
เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปา่ไม้ 

ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) จังหวัดนครนายก 
---------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล   
 ครอบครัวเป็นหน่วยพ้ืนฐานทางสังคม แม้ว่าจะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดแต่มีความสําคัญที่สุด เพราะ
ครอบครัวเป็นจุดเร่ิมต้นในการปลูกฝั่งแนวคิด ทัศนคติ และจิตสํานึกที่ดีในเร่ืองต่าง ๆ รวมทั้งในเรื่องการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ประกอบด้วยสมาชิกที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และ
สิ่งแวดล้อม ดังน้ัน บุคลากรและครอบครัวจึงเป็นส่วนสําคัญในการมีส่วนร่วมดังกล่าว  
 สหกรณ์ฯ เล็งเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้าง
ความรักความสามัคคีภายในครอบครัว จึงได้กําหนดจัดโครงการค่ายครอบครัวสหกรณ์ เพ่ือเป็นการสนอง
นโยบายของส่วนราชการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้ครอบครัวสมาชิก 
ได้เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าความสําคัญของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ด้วย 
 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของส่วนราชการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.  เพ่ือส่งเสริมสถาบันครอบครัวและส่งเสริมให้ครอบครัวสมาชิกได้เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่า
ความสําคัญของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และแสดงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 

3.  เพ่ือสร้างแนวคิด ทัศนคติ และจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 4.  เพ่ือส่งเสริมให้ครอบครัวสมาชิกได้บําเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 
ผู้เขา้ร่วมโครงการ 

สมาชิก/คู่สมรส/บุตร/หลาน และสมาชิกสมทบ/คู่สมรส/บุตร/หลาน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จํากัด โดยบุตร/หลานของสมาชิกและสมาชิกสมทบ มีอายุไม่ตํ่ากว่า 10 ปี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ครอบครัวละไม่เกิน 4 คน จาํนวน 20 ครอบครัว  

  
วันเวลาออกคา่ย 

ระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2562 ณ ศนูย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ)่ จงัหวัดนครนายก  
 
การรับสมัคร 
 1.  เปิดรับสมคัร ต้ังแต่วันที่ 4 มถิุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ทั้งน้ี หากมีจํานวนผู้สมัคร
เข้าร่วมเกินกว่าที่สหกรณ์กําหนด สหกรณจ์ะจัดเรียงลําดับตามที่ได้รับใบสมัครและเงินมัดจํา 
 2.  สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการต้องชําระเงินมัดจําครอบครัวละ 1,000 บาท และสหกรณ์จะคืนให้เมื่อ
สมาชิกเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม สําหรับสมาชิกที่ชําระเงินมัดจําแล้วและไม่ได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมให้ถือว่า
สมาชิกผู้น้ันบริจาคเงินจํานวนดังกล่าวให้แก่สหกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการน้ี 



 3.  ส่งใบสมัครถึงสหกรณ์ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ได้ดังน้ี 
 3.1 ส่งด้วยตนเอง ณ ที่ทําการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ในวันและเวลาทําการ  
 3.2 ส่งทางโทรสาร หมายเลข 0 2579 7356 หรือ 0 2579 9774 
 3.3 ส่งทาง e-mail ที่ forestcoop@gmail.com 
 3.4 ส่งทาง Line@ สหกรณ์ @forestcoop  

หลักสูตรและกิจกรรมของคา่ย 
เป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติการในส่งเสริมความรักความสามัคคีภายในครอบครัว และเร่ืองความรู้ทั่วไป

เก่ียวกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด การดํารงชีพในป่า นิเวศวิทยาป่าไม้และสัตว์ป่า การสื่อความหมาย
ธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส่องสัตว์ ศึกษาพันธ์ุไม้ ฯลฯ  

วิทยากร 
 เจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสตัว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ในพ้ืนที่ที่จดัโครงการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด และ
วิทยากรรับเชิญ 

สถานทีพ่ัก - อาหาร 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ได้จัดที่พักไว้ให้กับครอบครัวสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ           
ณ ศูนย์ฝึกอบรมท่ี 2 (เขาใหญ่) จังหวัดนครนายก และมอีาหารบริการฟรีทุกมื้อ  

การประกันภัยและอํานวยความสะดวก 
สหกรณ์ฯ จะจดัทํากรมธรรมป์ระกันภัยอุบัติเหตุให้ทุกคนกรณีเสียชีวิตคนละ 100,000 บาท  

การรักษาพยาบาลวงเงิน 50,000 บาทต่อคน  

การเดินทางเข้าร่วมโครงการ 
 1.  ผู้เข้าร่วมโครงการที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว รายงานตัว ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) จังหวัด
นครนายก ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ต้ังแต่เวลา 10.00 – 12.00 น.  
 2.  ผู้เข้าร่วมโครงการที่เดินทางโดยรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ สหกรณ์จะรอรบัที่สถานีขนส่ง
นครนายก ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.  

งบประมาณดําเนนิการ 
กิจกรรมค่ายครอบครัวสหกรณ์ เบิกจ่ายจากหมวด 1 ข้อ 5.2 โครงการสง่เสริมการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 75,000.00 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  1.  ผู้เข้ารับการอบรมได้สนองนโยบายของส่วนราชการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 2.  ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าความสําคัญของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และ
แสดงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 

3.  ผู้เข้ารับการอบรมได้มีแนวคิด ทัศนคติ และจิตสํานึกทีดี่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 4.  ผู้เข้ารับการอบรมได้บําเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 



อุปกรณ์ของใช้ที่ต้องนาํติดตัวไป 
1. ของใช้ส่วนตัว (สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน  ผ้าเช็ดตัว กระติกนํ้าด่ืม รองเท้าแตะ ไฟฉาย) 
2. ยารักษาโรคประจําตัว 
3. เสื้อกันหนาว และเสื้อกันฝน 
4. ชุดเดินป่า (เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ) 
5. กล้องส่องทางไกล 2 ตา (ถ้าม)ี 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
 

 
----------------------------- 



กําหนดการ 
โครงการค่ายครอบครัวสหกรณ์ 
วันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2562 

ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) จังหวัดนครนายก 
--------------- 

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 
10.00 – 12.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมที่ทําการ 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.15 น. พิธีเปิด โดย ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
13.15 – 14.00 น. บรรยาย เรื่อง รู้จักสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
   โดย ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
14.00 – 15.00 น. บรรยาย เรื่อง รู้จักมรดกโลกดงพญาเย็น – เขาใหญ ่
   โดย วิทยากรของศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) 
15.00 – 16.30 น. กิจกรรมกลุม่สมัพันธ์ โดย วิทยากรของศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) 
16.30 – 18.00 น. เข้าที่พัก ทําภารกิจส่วนตัว 
18.00 – 19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 
19.00 – 20.00 น.  กิจกรรมส่องสตัว์ / ดูดาว 

วันเสารท์ี่ 12 ตุลาคม 2562 
07.30 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า 
08.30 – 12.00 น.  กิจกรรมการดํารงชีพในป่า / เดินป่าศึกษาธรรมชาติ 
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น.  กิจกรรมสมัพันธ์เพ่ือเสริมสร้างความรักความสามัคคีภายในครอบครัว  
   โดย นายณัฐเสกข์ น้อยสมบูรณ์ และทีมงาน 
16.30 – 18.00 น.  เข้าที่พัก ทําภารกิจส่วนตัว 
18.00 – 19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 
19.00 – 21.00 น.  กิจกรรมสมัพันธ์เพ่ือเสริมสร้างความรักความสามัคคีภายในครอบครัว / เทียนรวมใจ  
   โดย นายณัฐเสกข์ น้อยสมบูรณ์ และทีมงาน   

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 
07.30 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า 
08.30 – 11.00 น. กิจกรรมชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  
11.00 – 12.00 น. ประเมินผล  

- ปลูกต้นไม้รวมดวงใจ 
- มอบวุฒิบัตรให้กับครอบครัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม และพิธีปิดโครงการ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น.  แยกย้ายกลับภูมิลําเนา 
  
 

-------------- 
 



ใบสมัคร 
คายครอบครัวสหกรณ 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................................. 

เลขสมาชิก...................................................ตําแหน่ง............................................................................................ 

หน่วยงาน............................................................................................................................................................... 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................... 

โทรศัพท์สํานักงาน................................................................ โทรศัพท์มือถอื........................................................ 

มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการค่ายครอบครัวของสหกรณ์ จํานวน...................คน ดังน้ี 

1. ช่ือ – สกุล…………………………………………………………………………………. สถานะ................................................ 
 อายุ................ปี วันเดือนปีเกิด.............................................. เลขบัตรประชาชน............................................ 

2. ช่ือ – สกุล…………………………………………………………………………………. สถานะ................................................ 
 อายุ................ปี วันเดือนปีเกิด.............................................. เลขบัตรประชาชน............................................ 

3. ช่ือ – สกุล…………………………………………………………………………………. สถานะ................................................ 
 อายุ................ปี วันเดือนปีเกิด.............................................. เลขบัตรประชาชน............................................ 

4. ช่ือ – สกุล…………………………………………………………………………………. สถานะ................................................ 
 อายุ................ปี วันเดือนปีเกิด.............................................. เลขบัตรประชาชน............................................ 
 

รับประทานอาหาร  ไทย      อิสลาม 

ผู้สมัครจะเดินทางเข้าร่วมโครงการและลงทะเบียนก่อนเวลา 10.00 น. ในวันศุกร์ที ่11 ตุลาคม 2562 โดย 
  เดินทางไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครนายก โดยรถทัวร ์
  เดินทางด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  1. โปรดส่งใบสมัครและสําเนาทะเบียนบ้านท่ีมีชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ถึงสหกรณ์ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2562 

     2. สมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการต้องชําระเงินมัดจําครอบครัวละ 1,000 บาท 
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