รายละเอียดงาน
ชื อตําแหน่ง :

เจ้าหน้าทีส่งเสริ มการมีส่วนร่ วม

สถานทีปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี ประเทศไทย
รายงานต่อ :

ผูจ้ ดั การโครงการคุม้ ครองสัตว์ป่า

เกียวกับองค์ กร
Panthera ก่ อ ตังขึ นในปี

เพื ออุ ทิ ศ ให้กับ การอนุ รั ก ษ์สั ต ว์ต ระกู ล แมวป่ าและระบบนิ เ วศของแมวป่ า

โดยเฉพาะ ด้วยการใช้ความเชียวชาญของนักชีววิทยาแมวป่ าชันนําของโลก Panthera ได้พฒั นาและใช้กลยุทธ์การอนุรักษ์
ระดับโลกสําหรับแมวป่ าขนาดใหญ่ทีมีโอกาสเสี ยงอันตรายมากทีสุ ด ได้แก่ เสื อ สิ งโต เสือจากัวร์ เสื อดาวหิมะ เสื อชีตาห์
เสื อพูมา และเสื อดาว Panthera ทํางานร่ วมกับ NGOs ระดับท้องถินและระดับนานาชาติ สถาบันวิทยาศาสตร์ ชุมชนท้องถิน
และรัฐบาลทัวโลก ดูขอ้ มูลเพิมเติมเกียวกับ Panthera ได้ที www.panthera.org

สรุป/ภาพรวมตําแหน่ ง
วัตถุประสงค์หลักของเจ้าหน้าทีส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม คือการสนับสนุนการสร้างความร่ วมมือกับชุมชนและ
พืนทีอนุรักษ์ในการคุม้ ครองสัตว์ป่า การดําเนินการจัดประชุมร่ วมกับชุมชนในพืนทีเป้าหมายของโครงการ ในพืนทีกลุ่มป่ า
ทางทิศใต้ของผืนป่ าตะวันตก (sWEFCOM) ซึงจะรวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื องพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ.

ซึงเป็ นกฎหมายทีมีระเบียบปฏิบตั ิต่าง ๆทีได้รับการปรับเปลียน ตามมาตรา และมาตรา และพระราชบัญญัติ

สงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ.

ทีต้องเสริ มสร้างความรู้ความเข้าใจให้กบั ชุมชน และสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลแพ

พักและแพสําหรับนักท่องเทียวทีอยู่ในพืนทีเป้าหมาย เจ้าหน้าทีส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม ต้องดําเนินการออกแบบวิธีการ
แทรกแซงอาชญากรรมด้านสัตว์ป่าทีเกิดขึนในชุมชนร่ วมกับผูจ้ ดั การโครงการคุม้ ครองสัตว์ป่า และสนับสนุนพัฒนาแนว
ทางการแทรกแซงร่ วมกับพืนทีอนุรักษ์

ความรับผิดชอบหลัก

 รับ ผิดชอบในการจัดประชุมร่ วมกับชุมชนเพือเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติอุท ยานแห่งชาติ
พ.ศ.
และพระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ.
รวมถึงระเบียบทีเกียวข้อง
 รับ ผิดชอบในการสนับ สนุน ประสานงานระหว่างชุม ชนและพืนที อนุรั กษ์สําหรั บการจัดประชุ มร่ วมกันและ
ดําเนินการในประเด็นปัญหาสําหรับ ม และ ม
 รั บ ผิด ชอบในการออกแบบกลยุท ธ์ แ ละวิ ธี ก ารแทรกแซงอาชญากรรมด้านสั ต ว์ป่ าที เกิ ด ขึ นโดยชุ ม ชนและ
นักท่องเทียว
 ทํางานร่ วมกับผูจ้ ดั การโครงการคุม้ ครองสัตว์ป่าเพือพัฒนาการแทรกแซงอาชญากรรมด้านสัตว์ป่าทีเกิดขึนใน
ชุมชน
 รับผิดชอบในการประสานงาน สนับสนุน และออกแบบวิธีการจัดการปศุสัตว์ในชุมชนให้สอดคล้องกับระเบียบ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 ทํางานร่ วมกับเจ้าหน้าทีข้อมูลและข่าวกรองและเจ้าหน้าทีคุม้ ครองสัตว์ป่าในการสื บหาข้อมูลบุคคลทีเกียวข้องกับ
อาชญากรรมด้านสัตว์ป่า
 จัดทําแผนงบประมาณสําหรับกิจกรรมการประชุมและกิจกรรมการแทรกแซงอาชญากรรมด้านสัตว์ป่ า เสนอ
ผูจ้ ดั การโครงการเพือจัดทําแผนงบประมาณรายเดือน

การพัฒนาและรายงาน
 จัดทํารายงานความคืบหน้าการปฏิบตั ิงานเพือเสนอผูจ้ ดั การโครงการทุกสิ นเดือนสําหรับการพัฒนาโครงการ
 เข้าร่ วมหลักสู ตรฝึ กอบรมและอํานวยความสะดวกในการจัดฝึ กอบรมของโครงการตามทีได้รับมอบหมาย
 พัฒนาความรู้และฝึ กฝนภาษาอังกฤษในสํานักงาน และพันธมิตรต่างประเทศ

การสร้ างความสัมพันธ์
 เจ้าหน้าทีส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมสามารถรักษาความสัมพันธ์ในการทํางานโดยเฉพาะอย่างยิงผูจ้ ดั การโครงการ
คุม้ ครองสัตว์ป่า ผูป้ ระสานงานโครงการ เจ้าหน้าทีในโครงการ เจ้าหน้าที Panthera เจ้าหน้าทีรัฐ และผูม้ ีส่วนได้
เสี ยอืนในชุมชน
 เจ้าหน้าทีส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมต้องเต็มใจเข้าร่ วมการประชุมและสัมมนาระดับ ชาติหรื อระดับนานาชาติเพือ
นําเสนองานของ Panthera เมือจําเป็ น

ความคาดหวังในการปฏิบัตงิ าน
 ในการปฏิบ ัติห น้าที เจ้าหน้าที ส่ งเสริ ม การมีส่วนร่ วมอาจพบเอกสารทีเป็ นความลับ และเป็ นส่ วนตัว ข้อมูลที
ละเอียดอ่อนเกียวข้องกับผูบ้ ริ จาค กลยุทธ์ของ Panthera และพันธมิตรของโครงการดังนันจะต้องรักษาความลับ
ตลอดเวลา
 เจ้าหน้าทีส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมต้องใส่ใจในรายละเอียดเป็ นพิเศษสําหรับงานทีได้รับมอบหมาย

 เจ้า หน้าที ส่ ง เสริ มการมีส่ ว นร่ ว มต้อ งสามารถตัด สิ น ใจ อย่า งเป็ นระบบ จากข้อ มูล โดยมี เ หตุผลซึ งแสดงถึง
ผลประโยชน์สูงสุ ดของ Panthera และสามารถปรับแผนการปฏิบตั ิงานโดยยังคงบรรลุวตั ถุประสงค์ของกิจกรรม
ได้
 เจ้าหน้าทีส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม สามารถแก้ไขความขัดแย้งเล็กน้อยทีพบในระหว่างการปฏิบตั ิงาน และสามารถ
แก้ไขด้วยแนวทางทีเหมาะสมได้
 เจ้าหน้าทีส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมต้องช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานของโครงการอืน ตามทีผูจ้ ดั การโครงการคุม้ ครอง
สัตว์ป่ามอบหมาย
 เจ้าหน้าที ส่ งเสริ ม การมี ส่ วนร่ วมสามารถปฏิ บ ัติง านในพืนที อุท ยานแห่ ง ชาติเ ขือนศรี น คริ น ทร์ และอุท ยาน
แห่ งชาติเฉลิมรัตนโกสิ นทร์ ซึ งการปฏิบ ตั ิงานแต่ละครังต้องเดินทางในพืนทีธุรกันดารและต้องพักค้างคืนเป็ น
เวลาหลายวันได้

คุณสมบัติและประสบการณ์
 มีวุฒิปริ ญญาตรี สาขาจิตวิทยาชุมชน สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาป่ าไม้ สาขาการจัดการสัตว์ป่า GIS หรื อสาขา
วิทยาศาสตร์อาชญากรรม หรื อในสาขาอืนทีเทียบเท่า
 มีประสบการณ์ดา้ นการทํางานกับชุมชน หรื อหน่วยงานด้านชุมชนในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้านสัตว์ป่า

 มีประสบการณ์ดา้ นการทํางานร่ วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเข้าใจระเบียบการปฏิบตั ิงาน
ของกรมอุทยานแห่งชาติฯเป็ นอย่างดี
 มีความรู ้ความเข้าใจกฎหมายเกียวกับทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 562
และพระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ.
ในการใช้ประโยชน์ในพืนทีอนุรักษ์ เป็ นอย่างดี
 มีความเข้าใจปัจจัยในการขับเคลือนอาชญากรรมด้านสัตว์ป่าในชุมชนในมิติต่าง ๆ

ทักษะและความสามารถ
 สามารถทํางานได้อย่างอิสระมีความยืดหยุน่ ในการปฏิบตั ิงานสู ง และตรงตามกําหนดเวลา
 ทักษะการใช้โปรแกรม MS office Word, Excel , Power Point
 ทักษะการทําแผนทีและวิเคราะห์เชิงพืนทีผ่านโปรแกรม QGIS หรื อ ArcGIS

ข้ อกําหนดอืน
 เจ้าหน้าที ส่ งเสริ ม การมี ส่วนร่ วมต้อ งมี ใ บขับ ขีและสามารถขับ รถยนต์เพือเดิ นทางไกลได้โดยเฉพาะรถยนต์
ขับเคลือน ล้อ X4 อีกทังยังต้องสามารถทํางานต่อเนืองนอกเวลาในวันหยุดได้

วิธีการสมัคร
สามารถส่ ง ใบสมัครสําหรับตําแหน่ งข้างต้นมาที asaywong@panthera.org ภายในวัน ที 15 สิ ง หาคม พ.ศ.
2565 ใบสมัครของคุณจะได้รับการคัดเลือกตามประวัติยอ่ ของคุณ

