
หน่วยอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถ่ินจงัหวดัสงขลา 
 
  แผนงานรอง   การประกาศเขตอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มศลิปกรรม 

  การอบรมสมัมนาเผยแพรค่วามรูเ้รือ่งการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มธรรมชาต ิ
และศลิปกรรม 

 การพฒันาระบบขอ้มลูเพือ่การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละศลิปกรรม 

1.  โครงการ อบรมสมัมนาเครอืขา่ยการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละศลิปกรรมเมอืงเกา่หวัเขาแดง 

2.  หลกัการและเหตผุล  
 หน่วยอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละศลิปกรรมทอ้งถิน่จงัหวดัสงขลา  ด าเนินการจดัตัง้เครอืขา่ยดา้น
การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละศลิปกรรมทอ้งถิน่  มกีารจดัท ารายงานสถานการณ์สิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละ
ศลิปกรรมเมอืงเกา่หวัเขาแดง  ผลจากการส ารวจพบว่ามกีารช ารดุเสยีหายของโบราณสถานและโบราณวตัถุใน
บรเิวณเมอืงเกา่หวัเขาแดงโดยกวา้งขวาง  อนัเนื่องมาจากการขาดจติส านึกในการดแูลคุม้ครองรกัษาสิง่แวดลอ้ม
ธรรมชาตแิละศลิปกรรมทอ้งถิน่ของตน  การขาดความรูค้วามเขา้ใจและการรว่มมอืกนัของเครอืขา่ยอยา่งจรงิจงั  
หน่วยอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละศลิปกรรมทอ้งถิน่จงัหวดัสงขลาไดต้ระหนกัและเลง็เหน็ความส าคญัดงักล่าว  
สมควรอยา่งยิง่ทีม่กีารอบรมสมัมนาเผยแพรใ่หค้วามรูด้า้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละศลิปกรรมทอ้งถิน่
เมอืงเกา่หวัเขาแดง  เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการสอดสอ่งดแูลและเฝ้าระวงัในสิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละ
ศลิปกรรมทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ของตนอยา่งเป็นองคร์วมและจรงิจงั  เพือ่ใหง้านอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละ
ศลิปกรรมทอ้งถิน่จงัหวดัสงขลาด าเนินไปอยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  จงึจดัโครงการอบรมสมัมนาเครอืขา่ยการ
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละศลิปกรรมเมอืงเกา่หวัเขาแดง 
รปูแบบการด าเนินการ  เป็นการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจและทศันคตทิีด่แีกเ่ยาวชนและบุคลากรทอ้งถิน่  เพือ่น า
ความรูท้ีไ่ดร้บัไปใชใ้นการอนุรกัษ์ คุม้ครองและฟ้ืนฟูคณุภาพสิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละศลิปกรรมในระดบัชมุชน
ทอ้งถิน่และสรา้งจติส านึก  พงึตระหนกัในความส าคญัของการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละศลิปกรรมเมอืงเกา่
หวัเขาแดง  เป็นการสรา้งเครอืขา่ยในระดบัทอ้งถิน่ใหม้ลีกัษณะแบบองคร์วม  เพือ่ใหก้ารอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม
ธรรมชาตแิละศลิปกรรมเมอืงเกา่หวัเขาแดง ด าเนินไปอยา่งสอดประสานมปีระสทิธภิาพ  ผูเ้ขา้อบรม 50 คน 

3.  ความสอดคล้องกบัแผน/ยทุธศาสตร ์ 
 -  ยทุธศาสตรก์ารอนุรกัษ์และพฒันาเมอืงเกา่ 
 -  แผนจดัการคณุภาพสิง่แวดลอ้ม พ.ศ.2550 – 2554 

กลยทุธท์ี ่2  การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของภาค ี
กลยทุธท์ี ่3  การขบัเคลื่อนเครอืขา่ยเยาวชนทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

(อปท.) เพือ่จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในเชงิรกุ 

4.  วตัถปุระสงค ์ 
 1.  เพือ่สง่เสรมิพฒันาใหเ้ครอืขา่ยทัง้ภาครฐัและเอกชน  เลง็เหน็ความส าคญัรว่มกนัในการอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละศลิปกรรมเมอืงเกา่หวัเขาแดง 
 2.  เพือ่เสรมิสรา้งศกัยภาพใหบุ้คลากรและเยาวชนในทอ้งถิน่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละศลิปกรรมเมอืงเกา่หวัเขาแดง 
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3.  เพือ่สรา้งจติส านึกรว่มกนัของเครอืขา่ยทกุภาคสว่นในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละศลิปกรรม
เมอืงเกา่หวัเขาแดง 

5.  ผลผลิต / ตวัช้ีวดั 
 5.1  ผลผลิต   เกดิองคค์วามรูใ้นการพฒันารว่มกนัของเครอืขา่ยอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละ
ศลิปกรรมทอ้งถิน่หวัเขาแดง 
 5.2  ตวัช้ีวดั  การด าเนินงานดา้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละศลิปกรรมเมอืงเกา่หวัเขาแดง 
เป็นไปอยา่งสอดประสานมปีระสทิธภิาพและบรรลุตามเป้าหมาย 

6.  ผลลพัธ ์
 6.1  เครอืขา่ยเยาวชนในทอ้งถิน่เกดิความรูเ้ขา้ใจและมทีศันคตทิีด่ตี่อหน่วยงาน  ในการใหค้วามรว่มมอื
เป็นเครอืขา่ยอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละศลิปกรรมเมอืงเกา่หวัเขาแดง 
 6.2  บุคลากรทอ้งถิน่และเยาวชน  ไดน้ าความรูท้ีไ่ดร้บัไปใชใ้นการอนุรกัษ์ ค ุ ้้มครองและฟ้ืนฟูคณุภาพ
สิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละศลิปกรรมเมอืงเกา่หวัเขาแดง 

7. พื้นท่ี / กลุ่มเป้าหมาย 
 ตวัแทนเครอืขา่ยเยาวชนในอ าเภอสงิหนคร  จงัหวดัสงขลา  

8.  ระยะเวลาโครงการ  
 เดอืนมถิุนายน – สงิหาคม 2553 

9. งบประมาณโครงการ 
 งบประมาณโครงการรวม  51,600 บาท (ห้าหม่ืนหน่ึงพนัหกร้อยบาทถ้วน)  รายละเอยีดดงันี้ 

1. คา่ใชส้อย         
- คา่ตอบแทนวทิยากร 

ราชการ 2 คน x 600 บาท x 12 ชัว่โมง    14,400  บาท 
     รวมเป็นเงิน           14,400  บาท 

2. คา่ใชจ้่ายในการอบรมสมัมนาฯ        
- คา่อาหารกล่อง คา่อาหารว่างและเครือ่งดื่ม คนละ 80 บาท x 70 คน    5,600  บาท 
- คา่อาหาร อาหารว่างและเครือ่งดื่ม 70 คน x 260 บาท x 1 วนั          18,200  บาท 
- คา่เชา่รถยนตธ์รรมดา จุไมน้่อยกว่า 12 ทีน่ัง่ 3 คนั x 2,000 บาท   3,000  บาท 
- คา่กระเป๋าเอกสาร 60 ใบ x 50 บาท      3,000  บาท 
- คา่จดัพมิพเ์อกสารประกอบการอบรม 70 เล่ม x 40 บาท    2,800  บาท  
- คา่จดัพมิพเ์อกสารรายงานโครงการอบรมฯ 5 เล่ม x 100 บาท      5 00  บาท 
- คา่วสัดุส านกังาน          1,600 บาท 
- วสัดุโฆษณาและอปุกรณ์ประกอบกจิกรรมอบรม       2,500  บาท 

     รวมเป็นเงิน             37,200  บาท 
   รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน  51,600  บาท 

หมายเหต ุ ขอถวัจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง  
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10. แผนการด าเนินงาน 
 ระยะท่ี 1  โครงการอบรมสมัมนาเผยแพรค่วามรูเ้รือ่งการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละศลิปกรรมเมอืงเกา่หวัเขาแดง   รปูแบบการด าเนินการ  เป็นการใหค้วามรู้
ความเขา้ใจและทศันคตทิีด่แีกห่น่วยงานต่างๆ ในลกัษณะการรว่มมอืผนึกก าลงักนัเป็นเครอืขา่ยในการดแูลอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละศลิปกรรมเมอืงเกา่หวัเขาแดง   ผูเ้ขา้
อบรม 50 คน  

 
วตัถปุระสงค ์ ตวัชี้วดั/ผลผลิต/ผลลพัธ์ พืน้ท่ีเป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย 
สรปุรายละเอียดกิจกรรมในแต่
ละขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.เพื่อสง่เสรมิ 
พฒันาใหเ้ครอืขา่ยทัง้
ภาครฐัและเอกชนเลง็เหน็
ความส าคญัรว่มกนัในการ
การอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม
ธรรมชาตแิละศลิปกรรม
เมอืงเก่าหวัเขาแดง 
2.เพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพ
ใหบุ้คลากรและเยาวชนใน
ทอ้งถิน่มคีวามรูค้วามเขา้ใจ
ในการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม
ธรรมชาตแิละศลิปกรรม
เมอืงเก่าหวัเขาแดง 

1.เกดิองคค์วามรูใ้นการ
พฒันารว่มกนัของ
เครอืขา่ยอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละ
ศลิปกรรม 
2.เครอืขา่ยเยาวชนใน
ทอ้งถิน่เกดิความรูค้วาม
เขา้ใจและมทีศันคตทิีด่ตี่อ
หน่วยงาน ในการใหค้วาม
รว่มมอืเป็นเครอืขา่ย
อนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม
ธรรมชาตแิละศลิปกรรม
เมอืงเก่าหวัเขาแดง   

อ าเภอสงิหนคร / 
ตวัแทนเครอืขา่ย
เยาวชน 

1. ขออนุมตัโิครงการ 
2. ประชุมเพื่อเตรยีมการ  
3. ตดิต่อประสานงาน  
4. ด าเนินโครงการ  
5. ประเมนิผล/สรปุผลโครงการ  
6. รายงานผล  
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วตัถปุระสงค ์ ตวัชี้วดั/ผลผลิต/

ผลลพัธ์ 
พืน้ท่ีเป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

สรปุรายละเอียดกิจกรรมในแต่
ละขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.เพื่อสรา้งจติส านึกรว่มกนั
ของเครอืขา่ยทุกภาคสว่น
ในการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม
ธรรมชาตแิละศลิปกรรม
เมอืงเก่าหวัเขาแดง  
 

 
 
 
 
 

              

 
  



 6 

ระยะท่ี 2  โครงการอบรมบุคลากรทอ้งถิน่และเยาวชนรว่มอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละศลิปกรรมเมอืงเกา่หวัเขาแดง  รปูแบบการด าเนินการ  เป็นการน าความรูท้ีไ่ดร้บัไป
ใชใ้นการอนุรกัษ์ คุม้ครองและฟ้ืนฟูคณุภาพสิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละศลิปกรรมในระดบัชมุชนทอ้งถิน่และสรา้งจติส านึก  พงึตระหนกัในความส าคญัของการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม
ธรรมชาตแิละศลิปกรรมเมอืงเกา่หวัเขาแดง  เป็นการสรา้งเครอืขา่ยในระดบัชาวบา้นใหม้ลีกัษณะแบบองคร์วม  เพือ่ใหก้ารอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละศลิปกรรมเมอืงเกา่
หวัเขาแดง ด าเนินไปอยา่งสอดประสานมปีระสทิธภิาพ  ผูเ้ขา้อบรม 50 คน 
 

วตัถปุระสงค ์ ตวัชี้วดั/ผลผลิต/ผลลพัธ์ พืน้ท่ีเป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

สรปุรายละเอียดกิจกรรมในแต่
ละขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. เพื่อสง่เสรมิ 
พฒันาใหเ้ครอืขา่ยทัง้
ภาครฐัและเอกชนเลง็เหน็
ความส าคญัรว่มกนัในการ
การอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม
ธรรมชาตแิละศลิปกรรม
เมอืงเก่าหวัเขาแดง 
2. เพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพ
ใหบุ้คลากรและเยาวชนใน
ทอ้งถิน่มคีวามรูค้วามเขา้ใจ
ในการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม
ธรรมชาตแิละศลิปกรรม
เมอืงเก่าหวัเขาแดง 

1. การด าเนินงานดา้นการ
อนุรกัษิส์ ิง่แวดลอ้ม
ธรรมชาตแิละศลิปกรรม
เมอืงเก่าหวัเขาแดง 
เป็นไปอยา่งสอด 
ประสานมปีระสทิธภิาพ 
และบรรลุตามเป้าหมาย 
 
2. บุคลากรทอ้งถิน่และ
เยาวชน ไดน้ าความรูท้ี่
ไดร้บัไปใชก้ารอนุรกัษ ์
คุม้ครองและฟ้ืนฟู
คณุภาพสิง่แวดลอ้ม
ธรรมชาตแิละศลิปกรรม
เมอืงเก่าหวัเขาแดง 

อ าเภอสงิหนคร / 
ตวัแทนเครอืขา่ย
เยาวชน 

1. ประชุมเพื่อเตรยีมการ 
2. ตดิต่อประสานงาน 
3. ด าเนินโครงการ 
4. ประเมนิผล/สรปุผลโครงการ 
5. รายงานผล 
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วตัถปุระสงค ์ ตวัชี้วดั/ผลผลิต/
ผลลพัธ์ 

พืน้ท่ีเป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

สรปุรายละเอียดกิจกรรมในแต่
ละขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.เพื่อสรา้งจติส านึกรว่มกนั
ของเครอืขา่ยทุกภาคสว่น
ในการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม
ธรรมชาตแิละศลิปกรรม
เมอืงเก่าหวัเขาแดง  
 

 
 
 
 
 

              

 

 



11. การบริหารโครงการ 
หวัหน้าหน่วยอนุรกัษ์ฯ จงัหวดัสงขลา,  อ.ชนกพร  ประทมุทอง และกรรมการหน่วยอนุรกัษ์ฯ 

12. การก ากบัติดตามและประเมินผล 
10.1 โดยการใชแ้บบประเมนิผล  
10.2 ประเมนิจากผลของการประชมุและการด าเนินกจิกรรมรว่มกนั  

13. ความต่อเน่ืองยัง่ยืนและการขยายผล 
11.1 การจดัโครงการครัง้นี้เมือ่เสรจ็แลว้ สามารถท าใหเ้ครอืขา่ยทกุภาคสว่นไดร้บัการพฒันาองคค์วามรู้

และศกัยภาพในเรือ่งการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละศลิปกรรมเมอืงเกา่หวัเขาแดง 
11.2 เครอืขา่ยทกุภาคสว่น  สามารถน าองคค์วามรูท้ีไ่ดไ้ปบรูณาการปรบัใชใ้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม

ธรรมชาตแิละศลิปกรรมเมอืงเกา่หวัเขาแดงไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
11.3 เป็นการปลกูจติส านึกของเยาวชนและประชาชนในทอ้งถิน่ในการรกัและหวงแหนในการอนุรกัษ์

สิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละศลิปกรรมทอ้งถิน่ 
11.4 เป็นการสรา้งงาน สรา้งรายไดแ้กเ่ยาวชนและประชาชนในทอ้งถิน่  ในการใหค้วามรูแ้ละขอ้มลู

สิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละศลิปกรรมทอ้งถิน่ใหแ้กผู่ท้ีม่าเชีย่มชมหรอืสถาบนัศกึษาต่างๆ 

14. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
- หวัหน้าหน่วยอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละศลิปกรรมทอ้งถิน่จงัหวดัสงขลา  
- ส านกัศลิปะและวฒันธรรม  มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา  โทรศพัท์, โทรสาร  074-336946   
- อาจารยช์นกพร  ประทมุทอง  โทร. 081-9694790 

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


