
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ2561 และ 2562 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสงขลา 

 

~ 1 ~ 
 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร (F1A1) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/งานวิจัย/กิจกรรม/เร่ือง พ้ืนที่เป้าหมาย 
งบประมาณด าเนินงาน 

หมายเหตุ 2561 2562 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 

F1A1 ส ำรวจควำมหลำกหลำยชนิดของสัตว์ป่ำ พื้ น ท่ี ป่ ำบ้ ำนยำงเกำะ ม.๙ ต.ปริ ก         
อ.สะเดำ จ.สงขลำพื้นท่ีด ำเนินกำร ๕๐ ไร่ 

60,000 เพื่อศึกษำควำมหลำกชนิดของสัตว์ป่ำและ
เป็นฐำนข้อมูลในกำรจัดกำรสัตว์ป่ำและ
แหล่งเรียนรู้ในพื้นท่ี 

- -  

F1A1 ส ำรวจควำมหลำกชนิดของพันธุ์ไม้ใน
พื้นท่ี 

พื้ น ท่ีป่ ำบ้ ำนยำงเกำะ ม.๙ ต.ปริก       
อ.สะเดำ จ.สงขลำ พื้นท่ีด ำเนินกำร 
๕๐ ไร่ 

- - 240,000 เพื่อศึกษำควำมหลำกชนิดของพันธุ์ไม้
และเป็นฐำนข้อมูลในกำรจัดกำรและ
สร้ำงแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนท่ี 

 

F1A1 โครงกำรส ำรวจควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพของพืช 

สวนสัตว์สงขลำ ต ำบลเขำรูปช้ ำง 
อ ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ  
พื้นท่ี 600 ไร่ 

100,000 ๑. เพื่อส ำรวจข้อมูลพรรณไม้ ภำยในสวน
สัตว์สงขลำและพื้นท่ีใกล้เคียง 
๒. เพื่อส ำรวจทรัพยำกรควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพของพืช ในพื้นท่ีสวนสัตว์
สงขลำและพื้นท่ีใกล้เคียง 
๓. เพื่อเป็นข้อมูลพันธุกรรมพืช กำรเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมพืช ภำยในพื้นท่ีปกปัก
พันธุกรรมพืช และพื้นท่ีท้ังหมด ๖๐๐ ไร่ 

- -  

F1A1 โค ร งก ำรส ำรวจและ ศึกษ ำควำม
หลำกหลำยของสัตว์ ๔ กลุ่ม 

สวนสัตว์สงขลำ ต ำบลเขำรูปช้ ำง 
อ ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ  
พื้นท่ี 600 ไร่ 

120,000 ๑. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลควำม
หลำกหลำยของสัตว์ ๔ กลุ่ม ข้อมูล
สัตว์ป่ำภำยในสวนสัตว์สงขลำและ
พื้นท่ี  ใกล้เคียง 
๒. เพื่อให้เกิดกำรส ำรวจทรัพยำกร

- -  



แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ2561 และ 2562 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสงขลา 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/งานวิจัย/กิจกรรม/เร่ือง พ้ืนที่เป้าหมาย 
งบประมาณด าเนินงาน 

หมายเหตุ 2561 2562 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 

กำยภำพ และชีวภำพท่ีครอบคลุมใน
พื้นท่ีท่ีจะมีกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 
๓.  เพื่อให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี
อย่ำงคุ้มค่ำในกำรส ำรวจเก็บรวบรวม
ควำมหลำกหลำยของสัตว์  ๔ กลุ่ ม      
ท้ั ง ภ ำ ย ใ น พื้ น ท่ี ป ก ปั ก  ค ว ำ ม
หลำกหลำยของสัตว์ ๔ กลุ่ม และพื้นท่ี
ท้ังหมด ๖๐๐ ไร่ 

F1A1 ส ำรวจทรัพยำกรในพื้นท่ีปกปัก อบต. ท่ำข้ำม 1,000 เพื่ อส ำรวจทรัพยำกรชี วภำพและ
กำยภำพในพื้นท่ีปกปัก 

1,000 เพื่ อ ส ำ ร วจท รั พ ย ำก รชี วภ ำพ แ ล ะ
กำยภำพในพื้นท่ีปกปัก 

 

F1A1 จ ำแนกชนิดของทรัพยำกรในพื้นท่ีปกปัก อบต.ท่ำข้ำม 1,000 เพื่อจ ำแนกชนิดของทรัพยำกร 1,000 เพื่อจ ำแนกชนิดของทรัพยำกร  

F1A1 กำรติดรหัสประจ ำชนิด อบต.ท่ำข้ำม 1,000 เพื่อได้ทรำบแหล่งที่อยู่ของทรัพยำกร 1,000 เพื่อได้ทรำบแหล่งที่อยู่ของทรัพยำกร  

รวม 10 โครงการ 283,000  243,000   

 
 

 

 



แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ2561 และ 2562 
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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร (F1A2) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/งานวิจัย/กิจกรรม/เร่ือง พ้ืนที่เป้าหมาย 
งบประมาณด าเนินงาน 

หมายเหตุ 2561 2562 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 

F1A2 กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนำป่ำไม้ 
1.งำนรวบรวมและขยำยพันธุ์ไม้ป่ำเพื่อ
สนับสนุนชุมชน 
2.งำนทำงเดินศึกษำธรรมชำติและงำน
สวนธรรมชำติต่ำงๆ 
3.อ ำนวยกำรบริหำรโครงกำรและ
ติดตำมงำน 
4.ง ำ น พั ฒ น ำ พื้ น ท่ี ให้ เป็ น แ ห ล่ ง
นันทนำกำร 

โครงกำรสวนปำล์มเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ 
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
หมู่1 ต ำบลฉลุง 
อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำพื้นที่ 
639 ไร่ 
 

1,667,000 1.เพื่ อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
2.เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ปำล์มชนิด
ต่ำงๆให้มีควำมหลำกหลำยท้ังของไทยและ
ของต่ำงประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทำง
กำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยพืชวงศ์ปำล์ม 
3.เพื่ อพัฒนำพืชวงศ์ปำล์มให้ เป็นพื ช
เศรษฐกิจและขยำยผลไปสู่เกษตรกร 
4.เพื่อเป็นแหล่งถ่ำยทอดเทคโนโลยีและ

- -  



แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ2561 และ 2562 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสงขลา 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/งานวิจัย/กิจกรรม/เร่ือง พ้ืนที่เป้าหมาย 
งบประมาณด าเนินงาน 

หมายเหตุ 2561 2562 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 

เผยแพร่ควำมรู้ทำงวิชำกำรแขนงต่ำง  ๆ
เกี่ยวกับพืชวงศ์ปำล์ม 
5.เพื่ อเป็ นแบบอย่ ำงในกำรอนุ รั กษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ และเสริมสร้ำงสภำวะ
แวดล้อมท่ีดีให้กับชุมชน 
6.เพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวทำงธรรมชำติใน
ภูมิภำค 

F1A2 กิจกรรมส ำรวจเก็บรวบรวมทรัพยำกร
ท้องถิ่น 
1. งำนกำรเก็บข้อมูลพื้นฐำนในท้องถิ่น 
2. งำนกำรเก็บข้อมูลกำรประกอบอำชีพ
ในท้องถิ่น     
3. งำนกำรเก็บข้อมูลด้ำนกำยภำพใน
ท้องถิ่น   
 
4.  งำนกำรเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้ำนวิถี 
ชุมชน     
5.  งำนกำรเก็บข้อมูลกำรใช้ประโยชน์
ของพืชในท้องถิ่น ทะเบียนพรรณไม้ใน
ชุมชน   
6. งำนกำรเก็บข้อมูลกำรใช้ประโยชน์

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำข้ำม 8,200 เพื่อส ำรวจรวบรวมข้อมูลด้ำนต่ำงๆ  ใน
ชุมชน 
 

8,200 เพื่อส ำรวจรวบรวมข้อมูลด้ำนต่ำงๆ ใน
ชุมชน 

 

 



แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ2561 และ 2562 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/งานวิจัย/กิจกรรม/เร่ือง พ้ืนที่เป้าหมาย 
งบประมาณด าเนินงาน 

หมายเหตุ 2561 2562 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 

สัตว์ ในท้องถิ่น ทะเบียนพันธุ์สัตว์ใน
ชุมชน 
7.  งำนกำรส ำรวจเก็ บข้ อมู ลกำรใช้
ประโยชน์ชีวภำพอื่นๆ ทะเบียนชีวภำพ
อื่นๆในชุมชน 
8. งำนกำรเก็บรวบรวมภูมิปัญญำท้องถิ่น 
9. กำรรวบรวมข้อมูลแหล่งทรัพยำกร 
ธรรมชำติและโบรำณคดี       
10. กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรส ำรวจและ
จัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น 

รวม 2 โครงการ 1,675,200  8,200   

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร (F1A3) 



แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ2561 และ 2562 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/งานวิจัย/กิจกรรม/เร่ือง พ้ืนที่เป้าหมาย 
งบประมาณด าเนินงาน 

หมายเหตุ 2561 2562 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 

F1A3 โค ร งก ำรสร้ ำ งควำม ร่ วมมื อ ด้ ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมใน
ระดับพื้นท่ีเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง
สภำวะภูมิอำกำศ ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561/งำนปลูกป่ำเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม 

พื้นท่ีสำธำรณประโยชน์ ภำยในวัดท่ำข้ำม  
หมู่ท่ี 3 ต ำบลท่ำข้ำม อ ำเภอหำดใหญ่ 
จังหวัดสงขลำ 
 

50,000 - ส่งเสริมกำรปลูกต้นไม้เพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว 
จ ำนวน 1,000 ต้น 
- ปลูกรักษำทรัพยำกรพันธุกรรมพืชใน
ต ำบลท่ำข้ำม 

- -  

F1A3 กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนำป่ำไม้/ 
1. งำนรวบรวมและขยำยพันธุ์ไม้ป่ำเพื่อ
สนับสนุนชุมชน 
2. งำนทำงเดินศึกษำธรรมชำติและงำนสวน
ธรรมชำติต่ำง  ๆ
3. อ ำนวยกำรบริหำรโครงกำรและติดตำม
งำน 
4. งำน พั ฒ น ำพื้ น ท่ี ให้ เป็ น แห ล่ ง
นันทนำกำร 

โครงกำรสวนปำล์มเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพ 
รัตนรำชสุดำฯ สยำม 
บรมรำชกุมำรี 
หมู ่1 ต ำบลฉลุง 
อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำพื้นท่ี 639 
ไร่ 
 

1,667,000 1. เพื่ อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
2.เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ปำล์มชนิด
ต่ำงๆให้มีควำมหลำกหลำยท้ังของไทยและ
ของต่ำงประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทำง
กำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยพืชวงศ์ปำล์ม 
3.เพื่ อพัฒนำพืชวงศ์ปำล์มให้ เป็นพื ช
เศรษฐกิจและขยำยผลไปสู่เกษตรกร 
4.เพื่อเป็นแหล่งถ่ำยทอดเทคโนโลยีและ
เผยแพร่ ควำมรู้ทำงวิชำกำรแขนงต่ ำง  ๆ
เกี่ยวกับพืชวงศ์ปำล์ม 
5. เพื่ อเป็ นแบบอย่ ำงในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ และเสริมสร้ำงสภำวะ
แวดล้อมท่ีดีให้กับชุมชน 
6.เพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวทำงธรรมชำติใน

- -  



แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ2561 และ 2562 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/งานวิจัย/กิจกรรม/เร่ือง พ้ืนที่เป้าหมาย 
งบประมาณด าเนินงาน 

หมายเหตุ 2561 2562 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 

ภูมิภำค 
 
 

F1A3 อนุรักษ์และขยำยพันธุ์ต้นตำลโตนด/
กิจกรรมปกปักปลูกรักษำทรัพยำกรต้น
ตำลโตนด 

โครงกำรสวนปำล์มเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี หมู่ 1 ต ำบลฉลุง อ ำเภอ
หำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 
พื้นท่ีปลูกทั้งหมด 4.04 กิโลเมตร 

- - - -  

F1A3 กำรจัดหำและรวบรวมทรัพยำกร
ท้องถิ่น 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำข้ำม 3,000 เพื่ อ เก็ บ ตั ว อ ย่ ำ งต้ น พื ช จ ำก ก ำร
ขยำยพันธุ์ และกำรติดต่อขอรับจำก
หน่วยงำนรำชกำร 

3,000 เพื่อเก็บตัวอย่ำงต้นพืชจำกกำรขยำยพันธุ์ 
และกำรติดต่อขอรับจำกหน่วยงำน
รำชกำร 

 

F1A3 กำรปลูก และรักษำทรัพยำกรท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำข้ำม 105,000 ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในพื้นท่ีสำธำรณะ 5,000 ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในพื้นท่ีสำธำรณะ  

F1A3 กำรติดตำมกำรเจริญเติบโตและกำร
เปล่ียนแปลงของทรัพยำกรท้องถิ่น เช่น 
แบบบันทึกกำรเปลี่ยนแปลง 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำข้ำม 1,000 เพื่ อ ติ ดต ำมก ำร เจริญ เติ บ โตขอ ง
ทรัพยำกรท้องถิ่นในพื้นท่ีปลูกรักษำ 

1,000 เพื่ อ ติ ด ต ำ ม ก ำร เจ ริ ญ เติ บ โต ข อ ง
ทรัพยำกรท้องถิ่นในพื้นท่ีปลูกรักษำ 

 

รวม 8 โครงการ 1,826,000  9,000   
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร (F2A4) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/งานวิจัย/กิจกรรม/เร่ือง พ้ืนที่เป้าหมาย 
งบประมาณด าเนินงาน 

หมายเหตุ 2561 2562 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 

F2A4 โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพื ชอัน
เน่ื อ งมำจำกพระรำชด ำริ  สม เด็ จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี (อพ.สธ.) งำนฐำนทรัพยำกร
ท้องถิ่น 

เทศบำลเมืองสะเดำ 800,000 เพื่ อด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริ ใน
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) 

800,000 เพื่ อด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริใน
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) 

 

F2A4 กิจกรรมกำรก ำหนดขอบเขตพ้ืนท่ี และ
กำรส ำรวจทรัพยำกร 
1) ส ำรวจทรัพยำกรในพื้นท่ีปกปัก 

 
 
อบต.ท่ำข้ำม 

 
 

1,000 

 
 
เพื่อส ำรวจทรัพยำกรชีวภำพและกำยภำพ
ในพื้นท่ีปกปัก 

 
 

1,000 

 
 
เพื่อส ำรวจทรัพยำกรชีวภำพและกำยภำพ
ในพื้นท่ีปกปัก 

 

 2) จ ำแนกชนิดของทรัพยำกรในพื้นท่ีปกปัก อบต.ท่ำข้ำม 1,000 เพื่อจ ำแนกชนิดของทรัพยำกร 1,000 เพื่อจ ำแนกชนิดของทรัพยำกร  
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/งานวิจัย/กิจกรรม/เร่ือง พ้ืนที่เป้าหมาย 
งบประมาณด าเนินงาน 

หมายเหตุ 2561 2562 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 

 3) กำรติดรหัสประจ ำชนิด อบต.ท่ำข้ำม 1,000 เพื่อได้ทรำบแหล่งที่อยู่ของทรัพยำกร 1,000 เพื่อได้ทรำบแหล่งที่อยู่ของทรัพยำกร  

F2A4 กิจกรรมศึกษำทรัพยำกร ในพื้นท่ีปกปัก 
1) ศึกษำทรัพยำกรในพื้นท่ีปกปัก 
2) ถ่ำยภำพทรัพยำกรในพื้นท่ีปกปัก 

อบต.ท่ำข้ำม  
1,000 

 
เพื่อศึกษำทรัพยำกร ในพื้นท่ีปกปัก 
เพื่อบันทึกข้อมู๔ลทรัพยำกร 

 
1,000 

 
เพื่อศึกษำทรัพยำกรในพื้นท่ีปกปัก 
เพื่อบันทึกข้อม๔ูลทรัพยำกร 

 

F2A4 โครงกำรส ำรวจควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพของพืช 

สวนสัตว์สงขลำ ๑๐๐,๐๐๐ ๑. เพื่อส ำรวจข้อมูลพรรณไม้ ภำยใน
สวนสัตว์สงขลำและพื้นท่ีใกล้เคียง 
๒ . เพื่ อ ส ำ ร ว จ ท รั พ ย ำ ก ร ค ว ำ ม
หลำกหลำยทำงชีวภำพของพืช ในพื้นท่ี
สวนสัตว์สงขลำและพื้นท่ีใกล้เคียง 
๓. เพื่อเป็นข้อมูลพันธุกรรมพืช กำรเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมพืช ภำยในพื้นท่ีปก
ปักพันธุกรรมพืช และพื้ นท่ี ท้ังหมด 
๖๐๐ ไร่ 
 

- -  

F2A4 โค ร งก ำรส ำรวจและ ศึกษ ำควำม
หลำกหลำยของสัตว์ ๔ กลุ่ม 

สวนสัตว์สงขลำ ๑๒๐,๐๐๐ ๑.เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลควำม
หลำกหลำยของสัตว์ ๔ กลุ่ม ข้อมูลสัตว์
ป่ ำภำยในสวนสัตว์สงขลำและพื้ นท่ี  
ใกล้เคียง 
๒. เพื่ อให้ เกิ ดกำรส ำรวจทรัพยำกร
กำยภำพ และชีวภำพท่ีครอบคลุมในพื้นท่ี
ท่ีจะมีกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/งานวิจัย/กิจกรรม/เร่ือง พ้ืนที่เป้าหมาย 
งบประมาณด าเนินงาน 

หมายเหตุ 2561 2562 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 

๓. เพื่อให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี
อย่ำงคุ้มค่ำในกำรส ำรวจเก็บรวบรวม
ควำมหลำกหลำยของสัตว์ ๔ กลุ่ม ท้ัง
ภำยในพื้นท่ีปกปัก ควำมหลำกหลำยของ
สัตว์ ๔ กลุ่ม และพื้นท่ีท้ังหมด ๖๐๐ ไร่ 

F2A4 จัดนิทรรศกำรพันธุ์ไม้วงศ์ยำง 
(Dipterocarpaceae) 

ป่ำบ้ำนยำงเกำะ ต.ปริก อ.สะเดำ  
จ.สงขลำ  

๔๐,๐๐๐ 
 

เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ฐำนข้อมูลและแหล่ง
เรียนรู้เกี่ยวกับไม้วงศ์ยำง 

- -  

F2A4 นิทรรศกำรฐำนข้อมูลด้ำนทรัพยำกร
ชีวภำพในพื้นท่ีโครงกำรฯ 

ศรร. สงขลำ - - 4๐,๐๐๐ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ฐำนข้อมูลและแหล่ง
เรียนรู้เกี่ยวกับฐำนข้อมูลด้ำนทรัพยำกร
ชีวภำพในพื้นท่ีโครงกำรฯ 

 

F2A4 กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนำป่ำ
ไม้/ 
1.งำนรวบรวมและขยำยพันธุ์ไม้ป่ำเพื่อ
สนับสนุนชุมชน 
2.ง ำ น พั ฒ น ำ พื้ น ท่ี ให้ เป็ น แ ห ล่ ง
นันทนำกำร 

โครงกำรสวนปำล์มเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพ 
รัตนรำชสุดำฯ สยำม 
บรมรำชกุมำรี 
หมู่1 ต ำบลฉลุง 
อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 
 

1,667,000 1.เพื่ อเทิ ดพระเกี ยรติ สมเด็ จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
2.เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ปำล์มชนิด
ต่ำงๆให้มีควำมหลำกหลำยท้ังของไทยและ
ของต่ำงประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทำง
กำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยพืชวงศ์ปำล์ม 
3.เพื่ อพั ฒนำพื ชวงศ์ปำล์ มให้ เป็ นพื ช
เศรษฐกิจและขยำยผลไปสู่เกษตรกร 
 
4.เพื่อเป็นแหล่งถ่ำยทอดเทคโนโลยีและ
เผยแพร่ควำมรู้ทำงวิชำกำรแขนงต่ำง  ๆ

- -  
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/งานวิจัย/กิจกรรม/เร่ือง พ้ืนที่เป้าหมาย 
งบประมาณด าเนินงาน 

หมายเหตุ 2561 2562 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 

เกี่ยวกับพืชวงศ์ปำล์ม 
5.เพื่ อเป็ นแบบอย่ ำงในกำรอนุ รั กษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ และเสริมสร้ำงสภำวะ
แวดล้อมท่ีดีให้กับชุมชน 
6.เพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวทำงธรรมชำติใน
ภูมิภำค 

F2A4 งำนกำรด ำเนิ นงำนอนุ รั กษ์ และใช้
ประโยชน์ทรัพยำกรท้องถิ่น 
1) กำรฟื้ นฟู  บ ำรุ งรักษำ ขยำยพันธุ์
เพิ่มขึ้นและแจกจ่ำยให้กับชุมชน ต ำบล 
 
2) กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรท้องถิ่น
อย่ำงยั่งยืน เช่น กำรจัดกำรท่องเท่ียวเชิง
นิ เวศน์  กำรพั ฒ นำผลิ ตภั ณ ฑ์ จำก
ทรัพยำกรในท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 
 
 
 
 

ต.ร ำแดง 
อ.สิงหนคร 
จ.สงขลำ 

20,000 ด้ำนชีวภำพ 
พืช- ต้นโกงกำง จ ำนวน 100 ต้น 
สัตว ์- ปลำนิล  จ ำนวน 1,000 ตัว 
ด้ำนกำยภำพ 
 -ริมคลองสทิงหม้อ ในต ำบลร ำแดง 
-ฐำนกำรเรียนรู้ท่ี 7 
บริเวณแนวเขต อบต. 
ด้ำนภูมิปัญญำ 
งำนจักรสำนจำกใบตำลโตนด 
กำรใช้ประโยชน์จำกพืช 
น้ ำส้มสำยชูหมักตำลโตนด (วินก้ำ) 
น้ ำผึ้งตำลโตนด 
กำรใช้ประโยชน์จำกสัตว์  
ก๊ำซชีวภำพจำกมูลสัตว์(ขยำย) 
แหล่งเรียนรู้  

- -  
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/งานวิจัย/กิจกรรม/เร่ือง พ้ืนที่เป้าหมาย 
งบประมาณด าเนินงาน 

หมายเหตุ 2561 2562 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 

ฐำนเรียนรู้ ท่ี 7 (แบบครบวงจร) 
กำรท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ 
ทุ่งปอเทือง/ตลำดวัฒนธรรมต ำบลร ำแดง 

F2A4 กำรศึกษำชีวภำพ : 
เห็ดตับเต่ำ 
1) ติดตำมกำรเรียนรู้กำรเจริญเติบโตของ
ชีวภำพเห็ดตับเต่ำ 
2) กำรน ำควำมคิ ดสร้ ำงสรรค์ สร้ ำง
ผลิตภัณฑ์และสิ่งใหม่ ๆ   
 
 
 
 
 
 
 
 
3) กำรเรียนรู้และกำรใช้ประโยชน์ 
กำรจัดตั้งกลุ่ม ชมรมหรือกิจกรรมค่ำย 
 
 

ต.ร ำแดง 
อ.สิงหนคร 
จ.สงขลำ 

5,000 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

ติดตำมกำรเจริญเติบโตของชีวภำพเห็ด
ตับเต่ำโดยทดลองปลูกต้นโสนท ำเป็น
พืชอำศัย 
 
-  ศึ กษำวิ ธี กำรท ำข้ ำวเกรียบ เพื่ อ
สุขภำพจำกเห็ดตับเต่ำ 
-  กำรจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในกำร
ท ำข้ ำวเกรียบเพื่ อสุ ขภำพจำกเห็ ด
ตับเต่ำ 
-  สรุปผลกำรวิเครำะห์  ปริมำณธำตุ
อำหำรจำกเห็ดตับเต่ำ 
-  วิธีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรท ำ
ข้ำวเกรียบเพื่อสุขภำพจำกเห็ดตับเต่ำ 
 
- กำรอบรมเผยแพร่ควำมรู้ เรื่องเห็ด
ตับเต่ำ 
-  ก ำร เข้ ำร่ วม กิ จ ก รรมฝึ ก อบ รม
ถ่ำยทอดควำมรู้เรื่องเห็ดตับเต่ำ 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/งานวิจัย/กิจกรรม/เร่ือง พ้ืนที่เป้าหมาย 
งบประมาณด าเนินงาน 

หมายเหตุ 2561 2562 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
4) กำรน ำเสนอผลกำรศึกษำชีวภำพจำกเห็ด
ตับเต่ำ 

 
 
 
 
 
 

50,000 

-  กำรเข้ำร่วมกิจกรรมฝึกอบรมกำรท ำ
ข้ำวเกรียบเพื่อสุขภำพจำกเห็ดตับเต่ำ 
-  กำรจัดตั้งกลุ่ม ชมรม เพื่อสมัครเข้ำ
ร่วมกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยำกรท้องถิ่น
ชีวภำพศึกษำ 
 
-  จั ดนิทรรศกำรเสนอผลงำนจำก
กำรศึกษำเรียนรู้ชีวภำพเห็ดตับเต่ำ 

F2A4 งำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น 
ด้ำนพืช : ปอเทือง 
1) กำรเรียนรู้จำกพืช 
 
2) กำรใช้ประโยชน์จำกพืช 
 

ต.ร ำแดง 
อ.สิงหนคร 
จ.สงขลำ 

50,000 
 
 
 
 

5,000 

กำรขยำยพันธุ์ กำรปลูก กำรดูแลรักษำ 
-   คัดเลือกเมล็ดท่ีมีอำยุ 100 - 130 วัน 
เพื่อท ำกำรเพำะปลูก 
-  เตรียมสถำนท่ีเพื่อท ำกำรเพำะปลูก 
 
1. สรุปกำรเรียนรู้จำกพืช และก ำหนดกำร
ใช้ประโยชน์  
2. จัดท ำผังควำมคิด 
3.  ก ำหนดนวัตกรรมกำรสร้ ำงสรรค์
ผลิตภัณฑ์ 

- -  

F2A4 กำรศึกษำทรัพยำกรสัตว์ ปูนำ 
1) กำรเรียนรู้กำรเจริญเติบโตของสัตว์ 
 

ต.ร ำแดง 
อ.สิงหนคร 
จ.สงขลำ 

1,000 
 
 

กำรเรียนรู้กำรเจริญเติบโตของสัตว ์
ติดตำมกำรเจริญเติบโตของปูนำ โดยกำร
สังเกต กำรวัดขนำด อำหำร สภำพพื้นท่ีท่ี

- -  
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/งานวิจัย/กิจกรรม/เร่ือง พ้ืนที่เป้าหมาย 
งบประมาณด าเนินงาน 

หมายเหตุ 2561 2562 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 

2) กำรเรียนรู้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสัตว์
และสิ่งแวดล้อม  
กำรขยำยพันธุ์กำรดูแลรักษำ 
 
 
 
 
 
3) กำรใช้ประโยชน์จำกสัตว์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

เหมำะสม กำรเรียนรู้ รูปลักษณ์ และ
พฤติกรรมของสัตว์  
 
กำรเรียนรู้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสัตว์และ
สิ่งแวดล้อม  
กำรขยำยพันธุ์กำรดูแลรักษำ 
ใช้ประโยชน์จำกสัตว ์
 
สรุปกำรเรียนรู้จำกสัตว์และก ำหนดกำรใช้
ประโยชน์ (ผังควำมคิด)  
กระบวนกำรสรรค์สร้ำงผลิตภัณฑ์ และสิ่ง
ใหม่ๆ 

รวม 15 โครงการ 2,907,000  844,000   

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร (F2A5) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/งานวิจัย/กิจกรรม/เร่ือง พ้ืนที่เป้าหมาย 
งบประมาณด าเนินงาน 

หมายเหตุ 2561 2562 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 

F2A5 กิจกรรมกำรท ำตัวอย่ำงทรัพยำกรใน
พื้นท่ีปกปัก 

อบต.ท่ำข้ำม 1,000 เพื่อเก็บตัวอย่ำงทรัพยำกร เพื่อเป็น
ข้อมูลในกำรศึกษำและเผยแพร่ต่อไป 

1,000 เพื่อเก็บตัวอย่ำงทรัพยำกร เพื่อเป็นข้อมูล
ในกำรศึกษำและเผยแพร่ต่อไป 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/งานวิจัย/กิจกรรม/เร่ือง พ้ืนที่เป้าหมาย 
งบประมาณด าเนินงาน 

หมายเหตุ 2561 2562 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 

F2A5 กิจกรรมกำรท ำทะเบียนทรัพยำกรใน
พื้นท่ีปกปักตำมแบบ อพ.สธ. 
๑) กำรท ำทะเบียนทรัพยำกรในพื้นท่ี
ปกปัก ตำมแบบ อพ.สธ. 
2) ระบบกำรจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสำร 
และคอมพิวเตอร์) 

อบต.ท่ำข้ำม 1,000 - เพื่อรวบรวมข้อมูลของทรัพยำกรใน
พื้นท่ีปกปัก 

- เพื่อจัดเก็บข้อมูลในกำรสืบค้น 

1,000 เพื่อรวบรวมข้อมูลของทรัพยำกรในพื้นท่ี
ปกปัก 
เพื่อจัดเก็บข้อมูลในกำรสืบค้น 

 

F2A5 กิจกรรมส ำรวจเก็บรวบรวมทรัพยำกร
ท้องถิ่น 
1. งำนกำรเก็บข้อมูลพื้นฐำนในท้องถิ่น 
2.งำนกำรเก็บข้อมูลกำรประกอบอำชีพใน
ท้องถิ่น     
3. งำนกำรเก็บข้อมูลด้ำนกำยภำพในท้องถิ่น 
4. งำนกำรเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้ำน วิถี 
ชุมชน 
5. งำนกำรเก็บข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ของพืช
ในท้องถิ่น ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน 
6. งำนกำรเก็บข้อมูลกำรใช้ประโยชน์สัตว์ใน
ท้องถิ่นทะเบยีนพันธุ์สัตว์ในชุมชน 
7. งำนกำรส ำรวจเก็บข้อมูลกำรใช้ประโยชน์
ชีวภำพอื่นๆทะเบียนชีวภำพอื่น ใๆนชุมชน     
8. งำนกำรเก็บรวบรวมภูมิปัญญำท้องถิ่น 

อบต.ท่ำข้ำม 8,200 - เพื่อส ำรวจรวบรวมข้อมูลด้ำนต่ำงๆ 
ในชุมชน 

- เพื่อจัดท ำรำยงำนส่งให้อพ.สธ. 

8,200 - เพื่อส ำรวจรวบรวมข้อมูลด้ำนต่ำงๆ ใน
ชุมชน 

- เพื่อจัดท ำรำยงำนส่งให้ อพ.สธ. 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/งานวิจัย/กิจกรรม/เร่ือง พ้ืนที่เป้าหมาย 
งบประมาณด าเนินงาน 

หมายเหตุ 2561 2562 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 

 
9. กำรรวบรวมข้ อมู ลแหล่ งทรัพยำกร 
ธรรมชำติและโบรำณคด ี
10. กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรส ำรวจและ
จัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น 

F2A5 กิ จกรรมกำรด ำเนิ นงำนปลู กรั กษำ
ทรัพยำกรท้องถิ่น 
- กำรติดตำมกำรเจริญเติบโตและกำร
เปล่ียนแปลงของทรัพยำกรท้องถิ่น เช่น 
แบบบันทึกกำรเปลี่ยนแปลง 

อบต.ท่ำข้ำม 1,000 เพื่ อ ติ ดต ำมก ำร เจริญ เติ บ โตขอ ง
ทรัพยำกรท้องถิ่นในพื้นท่ีปลูกรักษำ 

1,000 เพื่ อ ติ ด ต ำ ม ก ำร เจ ริ ญ เติ บ โต ข อ ง
ทรัพยำกรท้องถิ่นในพื้นท่ีปลูกรักษำ 

 

F2A5 กิ จกรรมกำรด ำเนิ นงำนอนุรั กษ์ และใช้
ประโยชน์ทรัพยำกรท้องถิ่น 
1. กำรรวบรวมและกำรบันทึกข้อมูลทรัพยำกร
ท้องถิ่น (ทรัพยำกรกำยภำพ ทรัพยำกรชีวภำพ 
และทรัพยำกรวัฒนธรรมภูมิปัญญำ) 
2. ระบบกำรจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสำร และ
คอมพิวเตอร์) 
3. จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ เช่น ป้ำยไวนิล 
แผ่นพับ ซีดีเผยแพร่ ท ำตัวอย่ำงทรัพยำกร 
ฯลฯ 

อบต.ท่ำข้ำม 4,300 - เพื่อรวบรวมและบันทึกข้อมูลทรัพยำกร
ท้องถิ่น 
- เพื่อกำรจัดเก็บและบันทึกข้อมูลเพื่อ
เผยแพร่ 
- ประชำสัมพันธ์กำรจัดท ำฐำนทรัพยำกร
ท้องถิ่น 

4,300 - เพื่อรวบรวมและบันทึกข้อมูลทรัพยำกร
ท้องถิ่น 
- เพื่ อกำรจัดเก็บและบันทึกข้อมูลเพื่ อ
เผยแพร่ 
- ประชำสัมพันธ์กำรจัดท ำฐำนทรัพยำกร
ท้องถิ่น 

 

F2A5 กิจกรรมสนับสนุนในกำรอนุรักษ์และจัดท ำ อบต.ท่ำข้ำม 2,000 - เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในพื้นท่ีเข้ำร่วม 2,000 - เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในพื้นท่ีเข้ำร่วม  
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/งานวิจัย/กิจกรรม/เร่ือง พ้ืนที่เป้าหมาย 
งบประมาณด าเนินงาน 

หมายเหตุ 2561 2562 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 

ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น 
1) สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำร

อ นุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช  (งำน ส วน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน) 
2) สนับสนุนในเรื่ องงบประมำณ วัสดุ
อุปกรณ์ อ ำนวยควำมสะดวกต่ำง  ๆ

โครงกำร อพ.สธ. 
- เพื่ อสนับสนุนกำรด ำเนิ นงำนสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน 

โครงกำร อพ.สธ. 
- เพื่ อส นั บสนุ นกำรด ำเนิ นงำนสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน 

F2A5 งำนทรัพยำกรท้องถิ่น ๔ ทรัพยำกร 
๑. พืชศึกษำ กะพ้อ 
๒. สัตว์ศึกษำ ผึ้งโพรงไทย(ผึ้งยวน) 
๓. ชีวภำพศึกษำ(เห็ดแครง) 
๔. ภูมิปัญญำศึกษำ(ซ้ัง-ฝำยมีชีวิต) 

อบต.ท่ำข้ำม 10,000 เพื่อศึกษำ ๔ทรัพยำกร ในเชิงลึก 10,000 เพื่อศึกษำ ๔ ทรัพยำกร ในเชิงลึก  

F2A5 จัดท ำสื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูล
ทรัพยำกรในพื้นท่ี 

 - - 4๐,๐๐๐ เพื่อจัดสื่อประชำสัมพันธ์ในกำรเผยแพร่
ฐำนข้อมูลทรัพยำกรในพื้นท่ี 

 

F2A5 งำนกำรด ำเนินงำนศูนย์ข้อมูลทรัพยำกร
ท้องถิ่น 
1) กำรรวบรวมและกำรบันทึกข้อมูล
ทรัพยำกรท้องถิ่น(ทรัพยำกรกำยภำพ 
ทรั พยำกรชี วภำพ และทรั พยำกร
วัฒนธรรมภูมิปัญญำ) 

ต.ร ำแดง 
อ.สิงหนคร 
จ.สงขลำ 

15,000 
 

- จัดเก็บรวมรวมตัวอย่ำงงำนทรัพยำกร
ท้องถิ่น 
- จัดท ำข้อมูลพื้นฐำนทรัพยำกร   ท้องถิ่น 
3 ด้ำน 6 งำน และ 4 ทรัพยำกร เพื่ อ
น ำเสนอ (Power Point) 

- -  

 2) ระบบกำรจั ดเก็ บและสื บ ค้ นได้         
(ในรูปแบบเอกสำรและคอมพิวเตอร์) 

ต.ร ำแดง 
อ.สิงหนคร 

21,000 - เก็บเป็นเอกสำร 
- บันทึกข้อมูลในโปรแกรม (Access) 

- -  
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/งานวิจัย/กิจกรรม/เร่ือง พ้ืนที่เป้าหมาย 
งบประมาณด าเนินงาน 

หมายเหตุ 2561 2562 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 

จ.สงขลำ - จัดท ำแผ่นพับ 
- จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์เพื่อเป็นแหล่ง
ศึกษำดูงำน 
- จัดรวบรวมข้อมูลในรูป CD 
- จัดท ำหนังสือเล่มเล็ก 

รวม 9 โครงการ 63,500  67,500   

 
 
 
 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร (F3A7) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/งานวิจัย/กิจกรรม/เร่ือง พ้ืนที่เป้าหมาย 
งบประมาณด าเนินงาน 

หมายเหตุ 2561 2562 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 

F3A7 รวบรวมพรรณไม้เข้ำปลูกในโรงเรียน 
องค์ประกอบท่ี ๒,๓,๔,๕ 

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สงขลำ  
๑๖๐ ม.๔ ต.เขำรูปช้ำง อ.เมือง  
จ. สงขลำ 

- - ๒๐,๕๐๐ ๑.เพื่อให้มีกำรจัดท ำผังภูมิทัศน์ และกำร
ออกแบบภูมิทัศน์ กำรไปเก็บรวบรวม
พรรณไม้ท้องถิ่น กำรปลูกพรรณไม้และ
กำรดูแลบ ำรุง รักษำ กำรรวบรวมข้อมูล

งบเงินบ ำรุง
กำรศึกษำ 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/งานวิจัย/กิจกรรม/เร่ือง พ้ืนที่เป้าหมาย 
งบประมาณด าเนินงาน 

หมายเหตุ 2561 2562 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 

เพิ่มเติม รวบรวมพืชพรรณไม้ท้องถิ่น พืช
ในกลุ่มท่ีสนใจ 
๒.เพื่อให้เกิดธรรมชำติกำรเรียนรู้ ควำม
หลำยหลำก และธรรมชำติแห่ งชีวิต 
กำรศึกษำด้ำนชีววิทยำ นิเวศวิทยำ กำร
ปลูกเลี้ยง กำรขยำยพันธุ ์
๓.เขียนรำยงำนผลกำรศึกษำเพื่อให้ได้
ข้อมูลท่ีถูกต้องชัดเจนและน ำไปบูรณำ
กำรวิชำกำร เพื่อให้เกิดประโยชน์ในวง
กว้ำง 

F3A7 โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องจำกพระรำชด ำริ 
กิจกรรม : สร้ำงสวนวรรณคดีส่งเสริม
ภูมิควำมรู้ 

สวนวรรณคดีโรงเรียนชุมชนบ้ำนปำดัง 5๐,๐๐๐ 
 

๑.เพื่อรวบรวมพรรณไม้ในวรรณคดีเข้ำมำ
ปลูก 
๒.เพื่ อสร้ำงจิตส ำนึกให้ นักเรียนเห็น
คุณค่ำของพรรณไม้ในวรรณคด ี
๓.เพื่อใช้สวนวรรณคดีเป็นแหล่งเรียนรู้
บูรณำกำรกำรเรียนรู้กับกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้อื่นๆ 

5๐,๐๐๐ 
 

๑.เพื่อรวบรวมพรรณไม้ในวรรณคดีเข้ำมำ
ปลูก 
๒.เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกให้นักเรียนเห็นคุณค่ำ
ของพรรณไม้ในวรรณคด ี
๓.เพื่อใช้สวนวรรณคดีเป็นแหล่งเรียนรู้
บูรณำกำรกำรเรียนรู้กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
อื่นๆ 

-ปรับพื้นท่ี 
-จัดซ้ือพันธุ์ไม้ 
-จัดซ้ืออุปกรณ์ 
ปลูก 
-จั ด ซ้ื อ วั ส ดุ
อุปกรณ์ แปลง  
ระบบน้ ำ 

F3A7 ปลูกหญ้ำแฝก รร.ตชด.บ้ำนหำดทรำย 2,5๐๐ เพื่อป้องกันกำรพังของหน้ำดิน 2,5๐๐ เพื่อป้องกันกำรพังของหน้ำดิน - 

F3A7 ป้ำยต้นไม้ รร.ตชด.บ้ำนหำดทรำย 2,5๐๐ เพื่อจัดท ำป้ำยชื่อของต้นไม้ให้นักเรียน
และประชำชนได้เรียนรู้ 

2,5๐๐ เพื่อจัดท ำป้ำยชื่อของต้นไม้ให้นักเรียน
และประชำชนได้เรียนรู้ 

- 

F3A7 ป้ำยต้นไม้ ป่ำชุมชนบ้ำนหำดทรำย 5,๐๐๐ เพื่อจัดท ำป้ำยชื่อของต้นไม้ให้นักเรียน 5,๐๐๐ เพื่อจัดท ำป้ำยชื่อของต้นไม้ให้นักเรียน - 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/งานวิจัย/กิจกรรม/เร่ือง พ้ืนที่เป้าหมาย 
งบประมาณด าเนินงาน 

หมายเหตุ 2561 2562 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 

และประชำชนได้เรียนรู้ และประชำชนได้เรียนรู้ 

F3A7 ท ำป้ำยโครงกำร 
กิจกรรม : ป้ำยโครงกำร อนุรักษ ์

ป่ำชุมชนบ้ำนหำดทรำย ๖,๐๐๐ เพื่อก ำหนดพ้ืนท่ีป่ำชุมชนให้ชัดเจน - - - 

F3A7 ปรับสภำพภูมิทัศน์ 
กิจกรรม : อนุรักษ์พันธุ์ไม้พ้ืนบ้ำน  
(ต้นจิก) 

โรงเรียนบ้ำน 
ระโนต (ธัญเจริญ) 

๔8,๐๐๐ 1.เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นบ้ำนและปรับ
ภูมิทัศน์  
2.ช่วยอนุรักษ์พันธุ์พืช 
3.โรงเรียนร่มรื่น น่ำอยู่ สวยงำม 

๔8,๐๐๐ 1.เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นบ้ำนและปรับภูมิ
ทัศน์  
2.ช่วยอนุรักษ์พันธุ์พืช 
3.โรงเรียนร่มรื่น น่ำอยู่ สวยงำม 

- 

F3A7 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
กิจกรรม : ปกปักพันธุกรรมพืช 

โรงเรียนวัดเถรแก้ว 2,5๐๐ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและมีพันธุกรรม
พืชตำมโครงกำรฯ 

2,5๐๐ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและมีพันธุกรรมพืช
ตำมโครงกำรฯ 

- 

F3A7 สวนสมุนไพรในโรงเรียน 
กิจกรรม : ปลูกพืชสวนสมุนไพร 

โรงเรียนบ้ำนบ่อตรุ ๓,๐๐๐ 1.เพื่ออนุรักษ์สมุนไพรไทย และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนักเรียน 
2.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ส ำหรับนักเรียน 
3. ครู นักเรียนน ำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

๓,๐๐๐ 1.เพื่ออนุรักษ์สมุนไพรไทย และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนักเรียน 
2.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ส ำหรับนักเรียน 
3. ครู นักเรียนน ำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

- 

F3A7 อนุรักษ์พืชสมุนไพรในท้องถิ่น 
กิจกรรม : ปลูกและศึกษำพืชสมุนไพร 

โรงเรียนวัดชะแล้ 15,๐๐๐ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษำประโยชน์ของ
พืชสมุนไพรได้รู้จักและน ำประโยชน์
ของพืชสมุนไพรไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

15,๐๐๐ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษำประโยชน์ของพืช
สมุนไพรได้รู้จักและน ำประโยชน์ของพืช
สมุนไพรไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

- 

F3A7 ปลูกพืชไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้ยืนต้น โรงเรียนวัดโตนดด้วน ๓,๐๐๐ มีต้นไม้ 1๐๐ ต้น ส่งผลให้โรงเรียน
สวยงำม ร่มรื่น 

- - 
 

- 

F3A7 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
กิจกรรม : 

โรงเรียนวัดประเจียก 5๐๐ มีพันธุ์ไม้เพิ่มมำกขึ้น 5๐๐ มีพันธุ์ไม้เพิ่มมำกขึ้น  
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/งานวิจัย/กิจกรรม/เร่ือง พ้ืนที่เป้าหมาย 
งบประมาณด าเนินงาน 

หมายเหตุ 2561 2562 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 

-ปลูกป่ำ  
-ปลูกผัก 
-ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 
 

2๐๐ ต้น 
๔,๐๐๐ ต้น 
๔๐๐ ต้น 

F3A7 ปลูกกล้วย โรงเรียนวัดคูขุด 6,๐๐๐ เพื่อให้นักเรียนมีควำมตระหนักเห็น
คุณค่ำของกำรอนุรักษ์พันธุ์พืช 

6,๐๐๐ เพื่อให้นักเรียนมีควำมตระหนักเห็น
คุณค่ำของกำรอนุรักษ์พันธุ์พืช 

- 

F3A7 สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
กิจกรรม :  
-จัดท ำ ก7-๐๐๓ 
-ท ำป้ำยพรรณไม้ 

โรงเรียนวัดปะโอ 7,๐๐๐ เพื่อให้นักเรียนมีควำมตระหนักเห็น
คุณค่ำของกำรอนุรักษ์พันธุ์พืช 

7,๐๐๐ เพื่อให้นักเรียนมีควำมตระหนักเห็น
คุณค่ำของกำรอนุรักษ์พันธุ์พืช 

- 

รวม  14  โครงการ 151,000 - 162,500 - - 
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร (F3A8) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/งานวิจัย/กิจกรรม/เร่ือง พ้ืนที่เป้าหมาย 
งบประมาณด าเนินงาน 

หมายเหตุ 2561 2562 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 

F3A8 กำรประชุมชี้แจงโครงกำรฯ เพื่อซักซ้อม
และเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สมัครเข้ำร่วมโครงกำร (งบด ำเนินงำนของ 
สถจ.) 

พื้นท่ีจังหวัดสงขลำ  
7,315 

209 คน (ผู้แทนระดับอ ำเภอ และ 
อปท.) 

7,315 209 คน (ผู้แทนระดับอ ำเภอ และ อปท.) 1. คณะท ำงำนฯ 40 คน 
2. ผู้แทนอ ำเภอ 16 คน 
3. ผู้แทน อปท. 141 คน 
4. เจ้ำหน้ำท่ีจังหวัด 12 คน 
รวมท้ังสิ้น 209 คน 

F3A8 จัดกำรประชุมรับฟังผลกำรด ำเนินงำน 
(งบด ำเนินงำนของ สถจ.) 

พื้นท่ีจังหวัดสงขลำ 7,315 209 คน (ผู้แทนระดับอ ำเภอ และ 
อปท.) 

7,315 209 คน (ผู้แทนระดับอ ำเภอ และ อปท.) 1. คณะท ำงำนฯ 40 คน 
2. ผู้แทนอ ำเภอ 16 คน 
3. ผู้แทน อปท. 141 คน 
4. เจ้ำหน้ำท่ีจังหวัด 12 คน 
รวมท้ังสิ้น 209 คน 



แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ2561 และ 2562 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสงขลา 

 

~ 23 ~ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/งานวิจัย/กิจกรรม/เร่ือง พ้ืนที่เป้าหมาย 
งบประมาณด าเนินงาน 

หมายเหตุ 2561 2562 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 

F3A8 จัดท ำเว็บไซต์ประชำสัมพันธ์ อพ.สธ. 
จังหวัดสงขลำ 

- - อัพเดทเว็บไซต์ กำรด ำเนินงำน อพ.สธ. 
จังหวัดสงขลำ ให้เป็นปัจจุบัน 

- อัพเดทเว็บไซต์ กำรด ำเนินงำน อพ.สธ. 
จังหวัดสงขลำ ให้เป็นปัจจุบัน 

 

รวม 3 โครงการ  14,630  14,630   

 

 

 

 

 


