หน่ วยอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิ ลปกรรมท้องถิ่ นจังหวัดสงขลา
 แผนงานรอง

 การประกาศเขตอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมศิลปกรรม
 การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรูเ้ รือ่ งการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม
 การพัฒนาระบบข้อมูลเพือ่ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

1. โครงการ อบรมสัมมนาเครือข่ายการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเมืองเก่าหัวเขาแดง
2. หลักการและเหตุผล
หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่ จังหวัดสงขลา ดาเนินการจัดตัง้ เครือข่ายด้าน
การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่ มีการจัดทารายงานสถานการณ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมเมืองเก่าหัวเขาแดง ผลจากการสารวจพบว่ามีการชารุดเสียหายของโบราณสถานและโบราณวัตถุใน
บริเวณเมืองเก่าหัวเขาแดงโดยกว้างขวาง อันเนื่องมาจากการขาดจิตสานึกในการดูแลคุม้ ครองรักษาสิง่ แวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่ ของตน การขาดความรูค้ วามเข้าใจและการร่วมมือกันของเครือข่ายอย่างจริงจัง
หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่ จังหวัดสงขลาได้ตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญดังกล่าว
สมควรอย่างยิง่ ทีม่ กี ารอบรมสัมมนาเผยแพร่ให้ความรูด้ า้ นการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่
เมืองเก่าหัวเขาแดง เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจในการสอดส่องดูแลและเฝ้าระวังในสิง่ แวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ ของตนอย่างเป็ นองค์รวมและจริงจัง เพือ่ ให้งานอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิน่ จังหวัดสงขลาดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ จึงจัดโครงการอบรมสัมมนาเครือข่ายการ
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเมืองเก่าหัวเขาแดง
รูปแบบการดาเนินการ เป็ นการให้ความรูค้ วามเข้าใจและทัศนคติทด่ี แี ก่เยาวชนและบุคลากรท้องถิน่ เพือ่ นา
ความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปใช้ในการอนุรกั ษ์ คุม้ ครองและฟื้นฟูคณ
ุ ภาพสิง่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับชุมชน
ท้องถิน่ และสร้างจิตสานึก พึงตระหนักในความสาคัญของการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเมืองเก่า
หัวเขาแดง เป็ นการสร้างเครือข่ายในระดับท้องถิน่ ให้มลี กั ษณะแบบองค์รวม เพือ่ ให้การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมเมืองเก่าหัวเขาแดง ดาเนินไปอย่างสอดประสานมีประสิทธิภาพ ผูเ้ ข้าอบรม 50 คน
3. ความสอดคล้องกับแผน/ยุทธศาสตร์
- ยุทธศาสตร์การอนุรกั ษ์และพัฒนาเมืองเก่า
- แผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม พ.ศ.2550
– 2554
กลยุทธ์ท่ี 2 การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของภาคี
กลยุทธ์ท่ี 3 การขับเคลื่อนเครือข่ายเยาวชนทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(อปท.) เพือ่ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในเชิงรุก
4. วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาให้เครือข่ายทัง้ ภาครัฐและเอกชน เล็งเห็นความสาคัญร่วมกันในการอนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเมืองเก่าหัวเขาแดง
2. เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากรและเยาวชนในท้องถิน่ มีความรูค้ วามเข้าใจในการอนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเมืองเก่าหัวเขาแดง
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3. เพือ่ สร้างจิตสานึกร่วมกันของเครือข่ายทุกภาคส่วนในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
เมืองเก่าหัวเขาแดง
5. ผลผลิ ต / ตัวชี้วดั
5.1 ผลผลิ ต
เกิดองค์ความรูใ้ นการพัฒนาร่วมกันของเครือข่ายอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิน่ หัวเขาแดง
5.2 ตัวชี้วดั
การดาเนินงานด้านการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเมืองเก่าหัวเขาแดง
เป็ นไปอย่างสอดประสานมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย
6. ผลลัพธ์
6.1 เครือข่ายเยาวชนในท้องถิน่ เกิดความรูเ้ ข้าใจและมีทศั นคติทด่ี ตี ่อหน่วยงาน ในการให้ความร่วมมือ
เป็ นเครือข่ายอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเมืองเก่าหัวเขาแดง
6.2 บุคลากรท้องถิน่ และเยาวชน ได้นาความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปใช้ในการอนุรกั ษ์ ค
ุ้้มครองและฟื้นฟูคณ
ุ ภาพ
สิง่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเมืองเก่าหัวเขาแดง
7. พื้นที่ / กลุ่มเป้ าหมาย
ตัวแทนเครือข่ายเยาวชนในอาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
8. ระยะเวลาโครงการ
เดือนมิถุนายน
– สิงหาคม 2553
9. งบประมาณโครงการ
งบประมาณโครงการรวม 51,600 บาท (ห้าหมื่นหนึ่ งพันหกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
1. ค่าใช้สอย
- ค่าตอบแทนวิทยากร
ราชการ 2 คน x 600 บาท x 12 ชัวโมง
่
14,400 บาท
รวมเป็ นเงิ น
14,400 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาฯ
- ค่าอาหารกล่อง ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม คนละ 80 บาท x 70 คน
5,600 บาท
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่ งดื่ม 70 คน x 260 บาท x 1 วัน
18,200 บาท
- ค่าเช่ารถยนต์ธรรมดา จุไม่น้อยกว่า 12 ทีน่ งั ่ 3 คัน x 2,000 บาท
3,000 บาท
- ค่ากระเป๋าเอกสาร 60 ใบ x 50 บาท
3,000 บาท
- ค่าจัดพิมพ์เอกสารประกอบการอบรม 70 เล่ม x 40 บาท 2,800 บาท
- ค่าจัดพิมพ์เอกสารรายงานโครงการอบรมฯ 5 เล่ม x 100 บาท 5
00 บาท
- ค่าวัสดุสานักงาน
1,600 บาท
- วัสดุโฆษณาและอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมอบรม
2,500 บาท
รวมเป็ นเงิ น
37,200 บาท
รวมเป็ นเงิ นทัง้ สิ้ น
51,600 บาท
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่ จ่ายจริ ง
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10. แผนการดาเนิ นงาน
ระยะที่ 1 โครงการอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรูเ้ รือ่ งการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเมืองเก่าหัวเขาแดง รูปแบบการดาเนินการ เป็ นการให้ความรู้
ความเข้าใจและทัศนคติทด่ี แี ก่หน่วยงานต่างๆ ในลักษณะการร่วมมือผนึกกาลังกันเป็ นเครือข่ายในการดูแลอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเมืองเก่าหัวเขาแดง ผูเ้ ข้า
อบรม 50 คน
วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริม
พัฒนาให้เครือข่ายทัง้
ภาครัฐและเอกชนเล็งเห็น
ความสาคัญร่วมกันในการ
การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม
เมืองเก่าหัวเขาแดง
2.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ให้บุคลากรและเยาวชนใน
ท้องถิน่ มีความรูค้ วามเข้าใจ
ในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม
เมืองเก่าหัวเขาแดง

ตัวชี้วดั /ผลผลิ ต/ผลลัพธ์
1.เกิดองค์ความรูใ้ นการ
พัฒนาร่วมกันของ
เครือข่ายอนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม
2.เครือข่ายเยาวชนใน
ท้องถิน่ เกิดความรูค้ วาม
เข้าใจและมีทศั นคติทด่ี ตี ่อ
หน่วยงาน ในการให้ความ
ร่วมมือเป็ นเครือข่าย
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม
เมืองเก่าหัวเขาแดง

พืน้ ที่เป้ าหมาย/
กลุ่มเป้ าหมาย
อาเภอสิงหนคร /
ตัวแทนเครือข่าย
เยาวชน

สรุปรายละเอียดกิ จกรรมในแต่
ละขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
1. ขออนุมตั โิ ครงการ
2. ประชุมเพื่อเตรียมการ
3. ติดต่อประสานงาน
4. ดาเนินโครงการ
5. ประเมินผล/สรุปผลโครงการ
6. รายงานผล

10

11

12

ระยะเวลาดาเนิ นการ (เดือน)
1 2 3 4 5 6

7

8

9
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วัตถุประสงค์
3.เพื่อสร้างจิตสานึกร่วมกัน
ของเครือข่ายทุกภาคส่วน
ในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม
เมืองเก่าหัวเขาแดง

ตัวชี้วดั /ผลผลิ ต/
ผลลัพธ์

พืน้ ที่เป้ าหมาย/
กลุ่มเป้ าหมาย

สรุปรายละเอียดกิ จกรรมในแต่
ละขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน

10

11

12

ระยะเวลาดาเนิ นการ (เดือน)
1 2 3 4 5 6

7

8

9
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ระยะที่ 2 โครงการอบรมบุคลากรท้องถิน่ และเยาวชนร่วมอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเมืองเก่าหัวเขาแดง รูปแบบการดาเนินการ เป็ นการนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไป
ใช้ในการอนุรกั ษ์ คุม้ ครองและฟื้นฟูคณ
ุ ภาพสิง่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับชุมชนท้องถิน่ และสร้างจิตสานึก พึงตระหนักในความสาคัญของการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมเมืองเก่าหัวเขาแดง เป็ นการสร้างเครือข่ายในระดับชาวบ้านให้มลี กั ษณะแบบองค์รวม เพือ่ ให้การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเมืองเก่า
หัวเขาแดง ดาเนินไปอย่างสอดประสานมีประสิทธิภาพ ผูเ้ ข้าอบรม 50 คน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม
พัฒนาให้เครือข่ายทัง้
ภาครัฐและเอกชนเล็งเห็น
ความสาคัญร่วมกันในการ
การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม
เมืองเก่าหัวเขาแดง
2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ให้บุคลากรและเยาวชนใน
ท้องถิน่ มีความรูค้ วามเข้าใจ
ในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม
เมืองเก่าหัวเขาแดง

ตัวชี้วดั /ผลผลิ ต/ผลลัพธ์

พืน้ ที่เป้ าหมาย/
กลุ่มเป้ าหมาย
1. การดาเนินงานด้านการ อาเภอสิงหนคร /
อนุรกั ษิ ์สิง่ แวดล้อม
ตัวแทนเครือข่าย
ธรรมชาติและศิลปกรรม เยาวชน
เมืองเก่าหัวเขาแดง
เป็ นไปอย่างสอด
ประสานมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามเป้าหมาย
2. บุคลากรท้องถิน่ และ
เยาวชน ได้นาความรูท้ ่ี
ได้รบั ไปใช้การอนุรกั ษ์
คุม้ ครองและฟื้นฟู
คุณภาพสิง่ แวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม
เมืองเก่าหัวเขาแดง

สรุปรายละเอียดกิ จกรรมในแต่
ละขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
1. ประชุมเพื่อเตรียมการ
2. ติดต่อประสานงาน
3. ดาเนินโครงการ
4. ประเมินผล/สรุปผลโครงการ
5. รายงานผล

10
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12

ระยะเวลาดาเนิ นการ (เดือน)
1 2 3 4 5 6

7

8

9

7
วัตถุประสงค์
3.เพื่อสร้างจิตสานึกร่วมกัน
ของเครือข่ายทุกภาคส่วน
ในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม
เมืองเก่าหัวเขาแดง

ตัวชี้วดั /ผลผลิ ต/
ผลลัพธ์

พืน้ ที่เป้ าหมาย/
กลุ่มเป้ าหมาย

สรุปรายละเอียดกิ จกรรมในแต่
ละขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
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ระยะเวลาดาเนิ นการ (เดือน)
1 2 3 4 5 6

7

8

9

11. การบริ หารโครงการ
หัวหน้าหน่วยอนุรกั ษ์ฯ จังหวัดสงขลา, อ.ชนกพร ประทุมทอง และกรรมการหน่วยอนุรกั ษ์ฯ
12. การกากับติ ดตามและประเมิ นผล
10.1 โดยการใช้แบบประเมินผล
10.2 ประเมินจากผลของการประชุมและการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
13. ความต่อเนื่ องยังยื
่ นและการขยายผล
11.1 การจัดโครงการครัง้ นี้เมือ่ เสร็จแล้ว สามารถทาให้เครือข่ายทุกภาคส่วนได้รบั การพัฒนาองค์ความรู้
และศักยภาพในเรือ่ งการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเมืองเก่าหัวเขาแดง
11.2 เครือข่ายทุกภาคส่วน สามารถนาองค์ความรูท้ ไ่ี ด้ไปบูรณาการปรับใช้ในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมเมืองเก่าหัวเขาแดงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11.3 เป็ นการปลูกจิตสานึกของเยาวชนและประชาชนในท้องถิน่ ในการรักและหวงแหนในการอนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่
11.4 เป็ นการสร้างงาน สร้างรายได้แก่เยาวชนและประชาชนในท้องถิน่ ในการให้ความรูแ้ ละข้อมูล
สิง่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่ ให้แก่ผทู้ ม่ี าเชีย่ มชมหรือสถาบันศึกษาต่างๆ
14. ผู้รบั ผิ ดชอบโครงการ
- หัวหน้าหน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่ จังหวัดสงขลา
- สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทรศัพท์, โทรสาร 074-336946
- อาจารย์ชนกพร ประทุมทอง โทร. 081-9694790
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