
โครงการฝึกอบรม 
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)                                        

ด้านการเพาะเลี้ยงสัตวน์้้าจืด 
ประจ้าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  

1. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้มีศักยภาพ เข้าสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง “Smart Farmer หมายถึง  
บุคคลที่มีความภูมิใจในการเป็นเกษตรกร   มีความรอบรู้ในระบบการผลิต มีความสามารถในการวิเคราะห์ 
เชื่อมโยง และบริหารจัดการผลิตและการตลาด โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ค านึงถึงคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม”   และเกษตรกร สามารถน าความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
และการประมงที่เหมาะสมไปพัฒนาการผลิตสินค้า การแปรรูป และการตลาด มีรายได้อย่างต่อเนื่องและ
พัฒนาให้เกษตรกรปราดเปรื่อง เป็นต้นแบบด้านการประมงเป็นจุดเรียนรู้ในการประกอบอาชีพด้านการประมง
แก่เกษตรกรต่อไป  

2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้มีศักยภาพความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ด้านการผลิต การแปรรูป และ
การตลาด ในการประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  

2. เพ่ือพัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

3. กลุ่มเป้าหมาย  
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ Smart Farmer ทั้งหมดจ านวน 202 คน แบ่งออกเป็น 2 จังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดตรัง 102 คน และ จังหวัดกระบี่ จ านวน 100  คน  
 

4. ระยะเวลาการอบรม 

เกษตรกรสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดตรัง จ านวน 102 คน แบ่งเป็น 4 รุ่น  (แต่ละรุ่นใช้เวลา 1 วัน) 
รุ่นที่ 1 จ านวน 20 คน (อ.เมือง และ อ.นาโยง จ.ตรัง) อบรม วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  
รุ่นที่ 2 จ านวน 40 คน (อ.ย่านตาขาว อ.ปะเหลียน และ อ.หาดส าราญ จ.ตรัง) อบรม วันที่ 13 

 พฤษภาคม 2563 
 รุ่นที่ 3  จ านวน 20 คน (อ.ห้วยยอด และ อ.รัษฎา จ.ตรัง) อบรม 14 พฤษภาคม 2563   

รุ่นที่ 4  จ านวน 22 คน( อ.วังวิเศษ จ.ตรัง) อบรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2563                 

เกษตรกรสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดกระบี่ จ านวน 100 คน แบ่งเป็น 3 รุ่น  (แต่ละรุ่นใช้เวลา 1 วัน) 

1.รุ่นที่ 1 จ านวน 20 คน (อ.ล าทับ จ.กระบี่ ) อบรมวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 



2.รุ่นที่ 2 จ านวน 50 คน (อ.เขาพนม อ.เมือง อ.เหนือคลอง และ อ. คลองทอ่ม จ.กระบี่)  
 อบรมวันที่ 21 พฤษภาคม 2563   
 3.รุ่นที่ 3  จ านวน 30 คน (อ.อ่าวลึก และ อ.ปลายพระยา จ.กระบี)่  อบรมวันที่ 22 พฤษภาคม 2563         
  
5. สถานที่จัดฝึกอบรม 

 จังหวัดตรัง   
 รุ่นที่ 1  สถานที่  ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 11 (ตรัง)   
 ต. นาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ.ตรัง 
 รุ่นที่ 2  สถานที่  ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เครือข่าย
 ด้านปุ๋ยอินทรีย์) 61/5 ม.4 ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง (น.ส.กัลยา  นิ่มละมัย) 

 
รุ่นที่ 3  สถานที่  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง  

 รุ่นที่ 4  สถานที่  ณ ห้องประชุมห้องประชุมห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 สินค้าเกษตร เลขที่ 192 ม. 4  ต. เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ. ตรัง               

 จังหวัดกระบ่ี   
 รุ่นที ่1 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ล าทับ จ.กระบี่ 
 รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.เหนือคลอง จ.กระบี่  
 รุ่นที่ 3  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 

6. วิทยากร 
วิทยากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 11 (ตรัง)  และวิทยากรภายนอก 

7. เนื้อหาการฝึกอบรม 
          1. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตามมาตรฐาน คุณภาพน้ าและโรคสัตว์น้ า  
          2. แนวทางลดต้นทุน และการผลิตอาหารสัตว์น้ า 
          3. การแปรรูปสัตว์น้ า 

8. รูปแบบการฝึกอบรม 
ประกอบด้วย การบรรยาย สาธิต 

9. งบประมาณ 
 งบประมาณรายจ่าย  
 จังหวัดตรัง  
 รุ่นที่ 1 งบประมาณ 22,540.-บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
 รุ่นที่ 2 งบประมาณ 19,500.-บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 



 รุ่นที่ 3 งบประมาณ 12,700.-บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 รุ่นที่ 4  งบประมาณ 12,560.-บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
 รวมงบประมาณ จ านวน 67,300.- (หกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) 
 จังหวัดกระบี่  
 รุ่นที่ 1 งบประมาณ 14,040.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่สิบบาทถ้วน) 
 รุ่นที่ 2 งบประมาณ 25,140.- บาท (สองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
 รุ่นที่ 3 งบประมาณ 16,340.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
 รวมงบประมาณ 55,520.-(ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
  รวมทั้งหมด (รวมตรัง+รวมกระบี่) (67,300.- + 55,520.-) รวมงบประมาณใช้จ่ายเป็นเงิน 
122,820.- บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนสองพันแปดร้อยย่ีสิบบาทถ้วน)  
 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เบิกจ่ายจาก แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  
โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมหลัก พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพเกษตรกรเข้าสู่ Smart Farmer  ในระหว่างการฝึกอบรมผู้จัดมีค่าใช้จ่ายในการ
จัดฝึกอบรม ดังนี้  
 1. ค่าอาหารกลางวันในระหว่างการอบรม 
 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในระหว่างการฝึกอบรม 
 3. ค่าตอบแทนวิทยากร 
 4. ค่ายานพาหนะไป – กลับ ของเกษตรกรตามที่จ่ายจริง 
 6. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
 7. ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักของเจ้าหน้าที่ (กรณีอบรมต่างจังหวัด) 
 8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องกับการแปรรูปสัตว์น้ าและการผลิตอาหารลดต้นทุน 
 
 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองสู่การเป็น  Smart Farmer ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าประมง 
2. เกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเกิดขวัญก าลังใจในการพัฒนาผลผลิตของตนเองให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

11. ตัวช้ีวัด 

 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ พัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพในการประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
และแปรรูป จ านวน 202 ราย 

 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามีความเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง      
ร้อยละ 60  

12. ที่ปรึกษาโครงการ 



นางสุวรรณดี  ขวัญเมือง   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ าจืดเขต 11 (ตรัง) 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 1. นางจินตนา  มหาสวัสดิ์ ต าแหน่ง  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
 2. นางจุรีรัตน์  หนูขาว  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   
 3. นายสันทัศ  แก้วคูณ  ต าแหน่ง  นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) 
 4. นางสาวศิวพร  โยงราช  ต าแหน่ง  นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) 
 


