
ชื่อโครงการ : โครงการการบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรม และการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
กิจกรรม : ฟื้นฟูทรัพยากรประมงในอ่าวปากพนังและทะเลชายฝั่ง เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและการ
ท่องเที่ยวชุมชน วงเงิน 11,490,300.-  บาท 
กิจกรรมที ่๑ เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นที่ต้องการของตลาด  
งบประมาณ 3,102,600 บาท (ปรับเป็น 4,873,900 บาท) 
กิจกรรมที่ ๒ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งทำการประมงหน้าบ้านเพ่ือการท่องเที่ยว  งบประมาณ 7,020,400 บาท
(ปรับเป็น 5,249,100 บาท) 
กิจกรรมที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง  
งบประมาณ 451,800 บาท 
กิจกรรมที่ ๔ เพ่ิมศักยภาพการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพ่ิมมูลค่า งบประมาณ 915,500 บาท 

(1) การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้งที่ 1 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.บ.จ นศ.) อนุมัติให้เปลี่ยนแปลง
ค่าใช้จ่ ายตามมติที่ประชุม ครั้ งที่  1/2563 วันที่  17  มีนาคม 2563 โดยปรับลดกิจกรรมย่อยที่  2             
จาก 7,020,400.- บาท คงเหลือ 5,243,100.- บาท และเพ่ิมกิจกรรมย่อยที่ 1 จาก 3,102,600.- บาท 
เป็น 4,873,900.- บาท 
เนื่องจาก 
 1. การอบรมและจัดตั้ งธนาคารปูม้า จำนวน 5 แห่ งๆ ละ 200 ,000.- บาท เป็น เงิน 
1,000,000.- บาท ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่งเสริมให้
ชุมชนประมงชายฝั่งจัดตั้งธนาคารปูม้าในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชรวม 29 แห่ง ซึ่งครอบคลุมและ
เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
 2. ปรับลดการจัดซื้อทางมะพร้าวในกิจกรรมจัดสร้างซั้งทางมะพร้าว จำนวน 300 ชุด เนื่องจากได้
ประชุมชาวประมงในพ้ืนที่แล้ว และขอให้ชาวประมงจัดหาทางมะพร้าวมาร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องจัดซื้อจึงมี
เงินคงเหลือ 111,300.- บาท 
 3. ลดจำนวนซั้งเชือก จาก 2,400 ชุด เหลือ 1 ,800 ชุด (จำนวน 12 แห่งๆ ละ 200 ชุด 
คงเหลือแห่งละ 150 ชุดๆ ละ 1,100 บาท) 
 4. ปรับลดลูกพันธุ์ปูทะเล เนื่องจากลูกพันธ์ปูทะเลในธรรมชาติมีเพ่ิมขึ้น จากการควบคุมการทำ
ประมงผิดกฎหมายมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 5. ปรับลดลูกพันธุ์หอยแครง เนื่องจากผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 อาจจะส่งผลให้ไม่
สามารถนำเข้าลูกพันธุ์หอยแครงจากประเทศมาเลเซียได้ 
 โดยจัดซื้อพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นจับสัตว์น้ำบริโภค 
และจำหน่ายช่วยในการลดค่าครองชีพช่วงเกิดโรคระบาด COVID-19 

(2) การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้งที่ 2 
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมย่อยที่ 2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งทำการประมง หน้าบ้านเพ่ือการท่องเที่ยว  ตามมติ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2563  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากปัญหาจากการเกิดโรคระบาด COVID-19 ส่งผลให้การจัดหาวัสดุล่าช้า       
ไม่สามารถจัดซื้อวัสดุ (ไม้ไผ่) ดำเนินการสร้างกระโจมบ้านปลา (ซั้งไม้ไผ่) และซ้ังทางมะพร้าว ได้ทันภายใน
เดือนมิถุนายน 2563 จึงไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูมรสุม จึงขออนุมัติเปลี่ยนเป็นกิจกรรม
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นท่ีรักษาพันธุ์สัตว์น้ำจืด จำนวน 10 แห่ง งบประมาณ 377,400.- บาท 



กิจกรรมที ่๑ เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นที่ต้องการของตลาด  

 จัดซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 11 ชนิด เป็นเงิน 4,666,300 บาท ดังนี้ 

1. ลูกพันธุ์กุ้งกลุาดำ ขนาด P15 -P18 จำนวน 1,000,000 ตัว 

2. ลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย ขนาด P15-P20 จำนวน 1,000,000 ตัว 

3. ลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม ขนาด 0.7-1 ซม. จำนวน 6,000,000 ตัว 

4. พันธุ์ปูทะเล ขนาด 10-12 ตัว/กก. จำนวน 200 กิโลกรัม 

5. ลูกพันธุ์ปลากะพงขาว ขนาด 3 ซม. จำนวน 287,500 ตัว 

6. พันธุ์ปลายี่สกเทศ ขนาด 3-5 ซม. จำนวน 500,000 ตัว 

7. พันธุ์ปลานวลจันทร์ ขนาด 3-5 ซม. จำนวน 500,000 ตัว 

8. พันธุ์ปลาตะเพียน ขนาด 3-5 ซม. จำนวน 500,000 ตัว 

9. พันธุ์ปลาสลิด ขนาด 2-3 ซม. จำนวน 400,000 ตัว 

10. พันธุ์ปลาหมอไทย ขนาด 2-3 ซม. จำนวน 366,600 ตัว 

11. พันธุ์ปาบึก ขนาด 10-15 ซม. จำนวน 1,463 ตัว 

โดยกำหนดส่งมอบรายละเอียดตามแผนส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำ แต่เนื่องจากพันธุ์สัตว์น้ำบางชนิด  
ไม่แข็งแรงและตายจำนวนมาก ซึ่งมีการส่งซ่อมให้ครบตามจำนวน และมีส่งล้าช้ากว่าสัญ ญา จึงได้ 
หักค่าปรับตามระเบียบพัสดุ เป็นเงิน 12 ,609 บาท คงเหลือเบิกจ่ายเป็นเงิน 4 ,643 ,391 บาท 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

กิจกรรมท่ี 2 อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการแหล่งน้ำ จำนวน 310 คน งบประมาณ 100800 บาท
ดำเนินการในวันที่ 28 กันยายน 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 
 

 

 

 



 

*หมายเหตุที่ส่งซ่อม กุ้งก้ามกราม (ไม่ครบ) ส่วนปลาอ่ืน ๆ ไม่แข็งแรง และตายเยอะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการส่งซ่อมส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำ  งบจังหวัด นครศรีธรรมราช  โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
วันที่ 9 ก.ค. 63 

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชนิดสัตว์น้ำ 

วัน/เดือน/ปี ที่สง่
มอบ หมู่ที ่ ตำบล 

กุ้ง
ก้ามกราม  ปลายี่สก  

 ปลา
ตะเพียนขาว  

 ปลาหมอ
ไทย  

 ปลา
นวลจันทร์  

ชื่อแหล่งน้ำ     (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) 

อำเภอเฉลิมพระ
เกียรติ 

1,2,3,4,5,6,12 เชียรเขา  2,000 4,000   

อำเภอพิปูน    13,000 12,000 4,500 9,500 
อำเภอจุฬาภรณ์    5,000   5,000 
อำเภอนาบอน     1,500   

อำเภอช้างกลาง     1,500   

อำเภอร่อนพิบูลย์ 6 เสาธง 50,000     

อำเภอเชียรใหญ่ 11 การะเกด  1,160 5,120  3,320 
อำเภอทุ่งสง   60,000  5,000  2,500 

อำเภอลานสกา 4 ขุนทะเล 10,000   2,000  

อำเภอพระพรหม 3,11,13 ท้ายสำเภา 103,440 812 7,100  5,762 
อำเภอท่าศาลา 7 หัวตะพาน   15,000 10,000  

อำเภอถ้ำพรรณรา 1 คลองเส   15,000  2,000 

อำเภอพรหมคีรี  พรหมโลก
,นาเรียง 

  10,000 1,300  

อำเภอนบพิตำ 7 กะหรอ   10,000 10,000 10,000 
รวม 223,440 16,972 86,220 27,800 33,082 



*หมายเหตุที่ส่งซ่อม เนื่องจากลูกปลาไม่แข็งแรง และมีตัวตาย 

รายการส่งซ่อมส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำ งบจังหวัดนครศรีธรรมราช  โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 

วัน/เดือน/ปี ที่ส่งมอบ หมู่ที ่ ตำบล  ปลาสลิด (ตัว) 
อำเภอพิปูน         40,000  

อ่างคลองดินแดง   เขาพระ   
อำเภอช้างกลาง           5,000  
อำเภอถ้ำพรรณรา          40,000  
พรุทุ่งจูด 1 คลองเส     40,000  

อำเภอทุ่งใหญ่           4,000  
ฝายคลองสังข ์ 2 ท่ายาง      4,000  
อำเภอนบพิตำ          10,000  
คลองท่าเปรง 7 กะหรอ     10,000  
อำเภอสิชล         15,000  
ฝายคลองท่อม 2 เปลี่ยน      5,000  
ฝายทดน้ำคลองหินเหล็กไฟ 8 สี่ขีด  5,000  
คลองเขาแกลบ 11 เสาเภา  5,000  
อำเภอท่าศาลา            5,000  
ฝายฉัตรชัย 7 หัวตะพาน       5,000  
อำเภอปากพนัง        10,000  
คลองปากพนัง วัดปากตรง หูล่อง      5,000  
  วัดปากแพรก ปากแพรก      5,000  
อำเภอเชียรใหญ่         20,000  

คลองชะอวดแพรกเมือง 11 การะเกด    20,000  
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ         20,000  
คลองเชียร(หน้าวัดโคกกระถิน) 1,2,3,4,5,6,12 เชียรเขา    20,000  
อำเภอทุ่งสง           10,000  

สระน้ำวัดสำโรง 6 นาหลวงเสน   

อำเภอจุฬาภรณ์             500  
หนองหาร 1 ควนหนองคว้า   
อำเภอร่อนพิบูลย์           9,000  

คลองท่าข้าม 10 หินตก      3,000  
คลองวังตะเคียน 2 ควนเกย      3,000  
คลองขลิม 2 ควนพัง      3,000  
อำเภอนาบอน        15,000  

นบเทวดา 7 ทุ่งสง      5,000  
คลองมัน 5 แก้วแสน    10,000  
อำเภอลานสกา          10,000  
ฝายคลองเสาธง 4 ขุนทะเล     10,000  

รวม      213,500  



ภาพประกอบการตรวจรับ และการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 
  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการตรวจรับพันธุ์สัตว์น้ำ 
   
 
 
 
 
 
 

           นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
       ส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้ผู้แทนชุมชนเพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำในพื้นที่ 

 

 



           ภาพปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นที่
ต้องการของตลาด 

 



กิจกรรมที่ 2 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งทำการประมงหน้าบ้านเพื่อการท่องเที่ยว 
 1. อบรมหลักสูตรการฟื้นฟูแหล่งทำการประมงหน้าบ้าน (ซั้งเชือก) ชาวประมงเป้าหมาย 300 คน ดังนี้ 

- อ.หัวไทร  ม.๕ ต.เกาะเพชร จำนวน 20 คน  
ม.๙ ต.เกาะเพชร จำนวน ๓๐ คน  

- อ.สิชล      ม.๘ ต.ทุ่งใส     จำนวน 25 คน 
ม.๗ ต.เสาเภา   จำนวน 2๐ คน  
ม.๑๒ ต.เสาเภา จำนวน 35 คน  

- อ.ขนอม    ม.๒ ต.ขนอม จำนวน 2๐ คน  
 ม.๗ ต.ขนอม จำนวน 2๐ คน  
 ม.6 ต.ขนอม จำนวน 25 คน 

- อ.ท่าศาลา  ม.1 ต.กลาย จำนวน 2๐ คน 
  ม.๒ ต.ท่าข้ึน จำนวน ๓5 คน 

- อ.ปากพนัง ม.5 ต.ท่าพญา   จำนวน 30 คน  
    ม. 10 ต.ขนาบนาก จำนวน 20 คน 
1.1 ผลการอบรมหลักสูตรการฟ้ืนฟูแหล่งทำการประมงหน้าบ้าน (ซั้งเชือก) 
       - จัดอบรมวันที ่11 กรกฎาคม 2563 

       ณ มัสยิดบ้านหัวหรง ม.5 ต. เกาะเพชร ชาวประมง ม.5 ต.เกาะเพชร จำนวน 30 คน 
       ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ต.เกาะเพชร ชาวประมง ม.๙ ต.เกาะเพชร จำนวน ๓๐ คน 

        - จัดอบรมวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 
       ณ ที่ทำการกลุ่มประมงชายฝั่งบ้านบางปอใหม่ ชาวประมง ม.๘ ต.ทุ่งใส อ.สิชล จำนวน 27 คน 
       ณ ที่ทำการชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลหาดบางดี – เสาเภา ชาวประมง ม.๗ 

ต.เสาเภา อ.สิชล จำนวน 28 คน 
       ณ ที่ทำการกลุ่มประมงพ้ืนบ้านบ้านปากดวด ชาวประมง ม.๑๒ ต.เสาเภา อ.สิชล 

จำนวน 50 คน 
  - จัดอบรมวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 
        ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.12 ต.ขนอม  ชาวประมง ม.๒ ต.ขนอม อ.ขนอม จำนวน 3๐ คน 
       ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ม.7 ต.ขนอม ชาวประมง ม.๗ ต.ขนอม อ.ขนอม 

จำนวน 29 คน 
       ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.6ต.ขนอม ชาวประมง ม.6 ต.ขนอม อ.ขนอม จำนวน 25 คน 
- จัดอบรมวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
       ณ ที่ทำการกลุ่มประมงอวนลอยพ้ืนบ้าน บ้านปากดวด ชาวประมง ม.1 ต.กลาย  

อ.ท่าศาลา จำนวน 2๐ คน 
       ณ ที่ทำการกลุ่มประมงพ้ืนบ้านตะเคียนดำ ชาวประมง ม.๒ ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา 

จำนวน 45 คน 
- จัดอบรมวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 
       ณ ที่ทำการกลุ่มอนุรักษ์ประมงท้องถิ่นชายฝั่งตำบลท่าพญา ม. 5 ต.ท่าพญา  

อ.ปากพนัง ชาวประมง ม.5 ต.ท่าพญา จำนวน 40 คน 
       ณ ที่ทำการกลุ่มอนุรักษ์ประมงพ้ืนบ้าน ชาวประมงบ้านขนาบนาก ม. 10  

ต. ขนาบนาก อ.ปากพนัง จำนวน 31 คน 



ภาพประกอบการฝึกอบรม 

  
บรรยาย นโยบายกรมประมง การบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

  
บรรยาย แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน 

  

  
การสร้างซั้งเชือก (สาธิต) 

 
 
 
 



2. อบรมหลักสูตรการสร้างเครื่องมือประมงพ้ืนบ้าน (ปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง) ชาวประมง
เป้าหมาย 330 คน ดังนี้ 

- อ.หัวไทร ต. เกาะเพชร ม. 6 จำนวน ๓7 คน ม. 5 และ ม. 11 จำนวน 32 คน  
- อ.หัวไทร ต. หน้าสตน ม. 9 จำนวน 29 คน  
- อ.หัวไทร ต. หน้าสตน ม. 7 และ ม. 8 จำนวน 31 คน 
- อ.หัวไทร ม. 5 และ ม. 6 ต. หน้าสตน จำนวน 36 คน 
- อ.หัวไทร ม. 1 และ ม. 2 ต. หน้าสตน จำนวน 38 คน 
- อ.หัวไทร ม. 3 และ ม. 4 ต. หน้าสตน จำนวน 46 คน 
- อ.ปากพนัง ต.ท่าพญา ม. 4, ม. 5, ม. 6, ม. 7 และ ม. 8 จำนวน 40 คน 
- อ.ปากพนัง ต. ท่าพญา ม. 9 และ ม. 10 จำนวน 41 คน 
2.2 ผลการอบรมหลักสูตรการสร้างเครื่องมือประมงพ้ืนบ้าน (ปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง)  

 ณ ศาลาประชารัฐ ม.9 ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 262 คน 
- จัดอบรมวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ชาวประมง ม. 6 ต. เกาะเพชร จำนวน ๓7 คน 
- จัดอบรมวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ชาวประมง ม. 5 และ ม. 11 ต. เกาะเพชร จำนวน 40 คน 
- จัดอบรมวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ชาวประมง ม. 9 ต. หน้าสตน จำนวน 29 คน 
- จัดอบรมวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ชาวประมง ม. 7 และ ม. 8 ต. หน้าสตน จำนวน 32 คน 
- จัดอบรมวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ชาวประมง ม. 5 และ ม. 6 ต. หน้าสตน จำนวน 38 คน 
- จัดอบรมวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ชาวประมง ม. 1 และ ม. 2 ต. หน้าสตน จำนวน 40 คน 
- จัดอบรมวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ชาวประมง ม. 3 และ ม. 4 ต. หน้าสตน จำนวน 46 คน 
 ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากพนัง จำนวน 81 คน 
- จัดอบรมวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ชาวประมง ม. 4, ม. 5, ม. 6, ม. 7 และ ม. 8  

ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง จำนวน 40 คน 
- จัดอบรมวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ชาวประมง ม. 9 และ ม. 10 ต. ท่าพญา  

อ. ปากพนัง จำนวน 41 คน 
จัดซื้อและส่งมอบเครื่องมือประมง จำนวน 334 ราย 
ประกอบด้วย อวนลอยปู อวนลอยกุ้ง (3 ชั้น) อวนลอยกุ้ง (อวนหยิก) อวนลอยปลากะพง อวนลอย

ปลากระบอก อวนลอยปลาอินทรีย์ อวนลอยปลาทู และอวนลอยหมึก  
                  วันที่ 15 กันยายน 2563  

 ณ ที่ทำการกลุ่มอนุรักษ์ประมงท้องถิ่นชายฝั่งตำบลท่าพญา อ.ปากพนัง  จำนวน 73 ราย 
     ณ ศาลาประชารัฐ ม.9 ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จำนวน 261 ราย 
 
 
 
 

 

 
 
 



                                    ภาพประกอบการฝึกอบรม 
 

  
บรรยาย นโยบายกรมประมง การบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

 

 

 

 

การสร้าง/ประกอบเครื่องมือประมง การดูแลรักษาและซ่อมแซม (อวนลอยกุ้ง) 

  
การสร้าง/ประกอบเครื่องมือประมง การดูแลรักษาและซ่อมแซม (อวนลอยปลา) 

  
การสร้าง/ประกอบเครื่องมือประมง การดูแลรักษาและซ่อมแซม (อวนลอยปู/เครื่องมือประมงอ่ืนๆ) 

 



ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมย่อยที่ 3 อบรมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์
ทรัพยากรประมง ปีงบประมาณ 2563  

หลักสูตร “ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่” 
กิจกรรมอบรมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง เป้าหมายผู้รับการ

ฝึกอบรมจำนวน 180 ราย (อำเภอฉวางจำนวน 12 ราย อำเภอพิปูนจำนวน 10 ราย อำเภอทุ่งใหญ่จำนวน  
20 ราย อำเภอเชียรใหญ่จำนวน 10 ราย อำเภอเฉลิมพระเกียรติจำนวน 10 ราย อำเภอร่อนพิบูลย์ จำนวน  
10 รายอำเภอลานสกาจำนวน 15 ราย  อำเภอหัวไทรจำนวน 15 ราย อำเภอปากพนัง 15 ราย อำเภอขนอม 
25 ราย อำเภอท่าศาลา จำนวน 4 ราย อำเภอสิชล จำนวน 4 ราย อำเภอจุฬาภรณ์ จำนวน 3 ราย  
อำเภอชะอวด 27 ราย) เป็นเงิน 219,600 บาท  

ผลการดำเนินกิจกรรมย่อยที่ 3 อบรมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากร
ประมง ปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร “ผู้ชว่ยเหลือการปฏิบตัิงานของพนักงานเจ้าหนา้ที่” จำนวนผู้เข้ารว่ม
อบรม 182 ราย 

1 อำเภอฉวางและอำเภอพิปูน จัดอบรมวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการ
อำเภอฉวาง จำนวน 23 ราย 

2 อำเภอทุ่ งใหญ่  จัดอบรมวันที่  8  - 10  กรกฎาคม 2563  ณ ศาลาประชาคมหมู่ ที่  8  
ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จำนวน 20 ราย 
           3 อำเภอเชียรใหญ่และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จัดอบรมวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2563  
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ จำนวน 20 ราย  
           4  อำเภอลานสกาและอำเภอร่อนพิบูลย์  จัดอบรมวันที่  16  - 18  กรกฎาคม 2563  
ณ ศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา  จำนวน 25 ราย 
            5  อำ เภอหั ว ไท รและอำเภ อปากพนั ง  จั ดอบ รม วัน ที่  2 0  - 2 2  กรกฎ าคม  2563        
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหัวไทร  จำนวน 30 ราย  
           6 อำเภอขนอม อำเภอท่าศาลา อำเภอสิชล  จัดอบรมวันที่  23 - 25 กรกฎาคม 2563  
ณ สมาคมประมงอำเภอขนอม อำเภอขนอม จำนวน 34 ราย 
           7  อำเภอจุฬ าภรณ์ และอำเภอชะอวด  จัดอบรมวันที่  2 9  - 3 1  กรกฎาคม  2563      
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จำนวน 30 ราย  
 

 

 

 

 

 



ภาพถ่ายการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่” 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยาย การบริหารจัดการทรัพยากรโดยชุมชน 
โดย ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 

บรรยาย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
โดย ตัวแทนสถานีตำรวจภูธรในพ้ืนที่ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

บรรยาย การปฏิบัติในการตรวจค้นจับกุม 
โดย ตัวแทนจากอำเภอในพ้ืนที่ 

บรรยาย แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กฎหมายประมง และกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

โดย ผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 

อภิปราย หัวข้อข่าว ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ และ ชปพ. 
โดย จ่าเอกประวิทย์ ทองเขียว 

 

 

  

 



                       

ระเบียบแถว และพัฒนาสมรรถนะร่างกาย 
   โดย ตัวแทนจากสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ 

 
 

 

 

 

 

 

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในการช่วยเหลือคนจมน้ำ 
โดย ตัวแทนโรงพยาบาลในพ้ืนที่ 

บรรยาย กฎหมายประมง และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
โดย วิทยากรเรือตรวจการประมง 

 
 
 



                                                                 
ปฏิบัติงานการควบคุมการทำการประมง 
 
 



โครงการบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมและการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร 

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

กิจกรรมย่อยที่ 4 เพ่ิมศักยภาพการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า 

1. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพ่ิมมูลค่า” จำนวน 12 รุน่ 
ให้แก่กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน/วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแม่บ้านแปรรูปสัตว์น้ำ ดำเนินการรุ่นละ 25 
ราย โดยมีเป้าหมาย จำนวน 300 ราย  งบประมาณ 229,200.- บาท สองแสนสองหมื่นเก้า
พันสองร้อยบาทถ้วน) 

ผลการดำเนินงาน โดยได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมด้านวิชาการ/ฝีกทักษะ ได้ทั้งสิ้นจำนวน 12 
รุ่น ประกอบด้วยกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน//วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแม่บ้านแปรรูปสัตว์น้ำ 16 กลุ่ม 
จำนวน 361 ราย  โดยใช้งบประมาณ 197,805.90 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อย
ห้าบาทเก้าสิบสตางค์)  โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรในการฝึกทักษะจาก มหาวิทยาลัยราช
มงคลวิทยาเขตศรีรีวิชัย และ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

2. ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ  วงเงินงบประมาณ 564,000.- บาท (ห้าแสน
หก   หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ประกอบด้วย 

1) ตู้แช่   จำนวน 12 ชุด ภายในวงเงิน 420,000 บาท 

2) เครื่องซีลสุญญากาศ จำนวน 12 ชุด ภายในวงเงิน 144,000 บาท 

ผลการดำเนินงาน  โดยจะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย 

2.1 ตู้แช่   จำนวน 12 ชุด ภายในวงเงิน 420,000 บาท 

2.1 เครื่องซีลสุญญากาศ จำนวน 12 ชุด ภายในวงเงิน 90,000 บาท 

ภายในวงเงินงบประมาณ 510,000.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมดำเนินการ
คัดเลือกกลุ่ม/วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแม่บ้านแปรรูปสัตว์น้ำ ที่ผ่านการอบรมและมีศักยภาพ
และมีความพร้อม เพ่ือพิจารณาให้ยืมครุภัณฑ์ท้ัง 2 รายการ ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มต่อไป   

 

 

 



โครงการบริหารจัดการเกษตร/อุตสาหกรรม-การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 กิจกรรม4 เพิ่มศักยภาพการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า 

     

 ลำดับ รายละเอียดงบประมาณ  งบประมาณ   ค่าใช้จ่าย  คงเหลือ 

1 งบดำเนินงาน  915,500.00   816,972.90    98,527.10  

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       

   - ค่าตอบแทน     86,400.00  
     

86,400.00                -    

  ค่าตอบแทนวิทยากร     86,400.00  
     

86,400.00    

   - ค่าใช้สอย 
   

265,100.00  
   

220,572.90  
   

44,527.10  

  ค่าเบี้ยเลี้ยงและยานพาหนะ     11,600.00        5,520.00  
     

6,080.00  

  ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา/อบรม 
   

229,200.00  
   

197,805.90  
   

31,394.10  

  1) ค่าอาหาร/อาหารว่างเครื่องดื่ม132000 
   

132,000.00  
   

132,000.00                -    

  2) เอกสาร     15,000.00        5,805.90  
     

9,194.10  

  3) ป้ายประชาสัมพันธ์       7,200.00                 -    
     

7,200.00  

  4) วัสดุอบรม(กระเป๋า)     75,000.00  
     

60,000.00  
   

15,000.00  

   - ค่าวัสดุ     24,300.00  
     

17,247.00  
     

7,053.00  

  วัสดุสำนักงาน     24,300.00  
     

17,247.00  
     

7,053.00  

2 งบลงทุน  564,000.00   510,000.00    54,000.00  

  ครุภัณฑ ์           

  1) ตู้แช่แข็ง 
   

420,000.00  
   

420,000.00                -    

  2) เครื่องซีลสูญญากาศ 
   

144,000.00  
     

90,000.00  
   

54,000.00  

          

รวม  915,500.00   816,972.90    98,527.10  



กิจกรรมที่ 4 เพ่ิมศักยภาพการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพ่ิมมูลค่า 
ผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการพัฒนา/ฝึกทักษะต่อยอด  จากการเข้าร่วมกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 3 - 31 สิงหาคม 2563  

ลำดับ ชื่อกลุ่ม 
ที่ตั้งกลุ่ม 

ผลิตภัณฑ์ 
หมู่ที่ ตำบล อำเภอ 

1 กลุ่มประมงชายฝั่งพ้ืนบ้าน-ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อ่าวเตล็ด 6 ท้องเนียน ขนอม เจลลี่สาหร่ายข้อ 

2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงพ้ืนบ้านบ้านท่าม่วง 1 ท้องเนียน ขนอม ปลาแดดเดี่ยวโดยกลุ่มควบคุมคุณภาพ 
3 กลุ่มแม่บ้านแปรรูปสัตว์น้ำบ้านควนน้อย 2 ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์ ปลาดุกร้า น้ำพริกปลาดุกร้าแห้ง 
4 กลุ่มวิสหกิจชุมชนประมงท้องถิ่น 3 บ้านขะอวด จุฬาภรณ์ ปลาดุกร้า น้ำพริกปลาดุกร้าแห้ง 
5 กลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยแหยง 4 ท่าประจะ ชะอวด ปลาดุกร้า น้ำพริกปลาดุกร้าแห้ง 
6 กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมเสตย์ 7 ท่าศาลา ท่าศาลา น้ำพริกนรกกรอบ เนื้อปูแปรรูป 
7 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงบ้านตะเคียนดำ 1 ท่าข้ึน ท่าศาลา ปลาดุกร้า ปลาส้ม (สูตรแห้ง) 
8 กลุ่มอนุรักษ์ประมงพ้ืนบ้านในถุ้ง 5 ท่าศาลา ท่าศาลา กุ้งหวาน 
9 กลุ่มเลี้ยงปลาดุกบ้านวัดโบสถ์ 7 เกาะทวด ปากพนัง ปลาดุกเส้น 

10 กลุ่มอนุรักษ์ประมงท้องถิ่นชายฝั่งตำบลท่าพญา 5 ท่าพยา ปากพนัง น้ำพริกปูกรอบ ปลาวงแห้ง 
11 กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านศาลาสี่หน้า 8 ท่าซัก เมือง น้ำปลาหวาน 
12 กลุ่มออมทรัพย์อวนลอยกุ้งบ้านกลาง 4 ปากพูน เมือง กุ้งหวาน /การยืดอุยการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กลุ่มฯ 
14 กลุ่มวิสาหกิจฟาร์มพอเพียงบ้านพังกำ 9 ฉลอง สิชล น้ำพริกกบ กบปรุงรสพร้อมทาน 
15 กลุ่มประมงพ้ืนบ้านและแปรรูปสัตว์น้ำบ้านนาลึก 8 สิชล สิชล น้ำพริกปู น้ำพริกนรกปลาทู 
13 กลุ่มประมงพ้ืนบ้านปากดวด 12 เสาเภา สิชล น้ำพริกกุ้ง กุ้งหวาน(กุ้งเหยี่ยด) 

16 กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านต้นสน 9 เกาะเพชร หัวไทร ปลาส้ม กุ้งนาหวาน 



กิจกรรม4 เพิ่มศักยภาพการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า 
วันที่ 3 - 31 สิงหาคม 2563 จำนวน 12 รุ่น เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม 361 ราย 

รุ่น กลุ่ม ชื่อกลุ่ม 
ที่ตั้งกลุ่ม กำหนดการอบรม ( ส.ค. 63) 

จำนวนเกษตรกร 
(ราย) 

หมู่ที่ ตำบล อำเภอ ด้านวิชาการ 
ปฏิบัติการแปร

รูป 
เป้าหมาย ผู้เข้าร่วม 

1 
1 กลุ่มประมงชายฝั่งพื้นบ้าน-ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อ่าวเตล็ด 6 ท้องเนียน ขนอม ๓ ส.ค. ๖๓ ๔ ส.ค. ๖๓ 13 14 
2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงพ้ืนบ้านบ้านท่าม่วง 1 ท้องเนียน ขนอม ๔ ส.ค. ๖๓ ๓ ส.ค. ๖๓ 12 14 

2 3 กลุ่มเลี้ยงปลาดุกบ้านวัดโบสถ ์ 7 เกาะทวด ปากพนัง ๕ ส.ค. ๖๓ ๖ ส.ค. ๖๓ 15 18 
3 4 กลุ่มอนุรักษ์ประมงท้องถิ่นชายฝั่งตำบลท่าพญา 5 ท่าพยา ปากพนัง ๖ ส.ค. ๖๓ ๕ ส.ค. ๖๓ 15 19 

4 
5 กลุ่มประมงพื้นบ้านและแปรรูปสตัว์น้ำบ้านนาลึก 8 สิชล สิชล ๑๑ ส.ค. ๖๓ ๑๐ ส.ค. ๖๓ 30 30 

6 กลุ่มประมงพื้นบ้านปากดวด 12 เสาเภา สิชล ๑๐ ส.ค. ๖๓ ๑๑ ส.ค. ๖๓ 30 39 

5 7 กลุ่มวิสาหกิจฟารม์พอเพียงบ้านพังกำ 9 ฉลอง สิชล ๑๓ ส.ค. ๖๓ ๑๔ ส.ค. ๖๓ 25 14 
7 8 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงบ้านตะเคียนดำ 1 ท่าข้ึน ท่าศาลา ๑๔ ส.ค. ๖๓ ๑๓ ส.ค. ๖๓ 20 25 

8 
9 กลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านในถุ้ง 5 ท่าศาลา ท่าศาลา ๑๗ ส.ค. ๖๓ ๑๘ ส.ค. ๖๓ 10 13 

10 กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมเสตย ์ 7 ท่าศาลา ท่าศาลา ๑๘ ส.ค. ๖๓ ๑๗ ส.ค. ๖๓ 15 24 

9 
11 กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านศาลาสี่หนา้ 8 ท่าซัก เมือง ๑๙ ส.ค. ๖๓ ๒๐ ส.ค. ๖๓ 15 17 

12 กลุ่มออมทรัพย์อวนลอยกุ้งบ้านกลาง 4 ปากพูน เมือง ๒๐ ส.ค. ๖๓ ๑๙ ส.ค. ๖๓ 20 25 

10 
14 กลุ่มวิสหกจิชุมชนประมงท้องถิ่น 3 บ้านขะอวด จุฬาภรณ ์ ๒๕ ส.ค. ๖๓ ๒๔ ส.ค. ๖๓ 15 23 

15 กลุ่มแม่บ้านแปรรูปสัตว์น้ำบา้นควนน้อย 2 ควนหนองคว้า จุฬาภรณ ์ ๒๔ ส.ค. ๖๓ ๒๕ ส.ค. ๖๓ 15 18 

11 13 กลุ่มแม่บ้านวสิาหกิจชุมชนบ้านหว้ยแหยง 4 ท่าประจะ ชะอวด ๒๖ ส.ค. ๖๓ ๒๗ ส.ค. ๖๓ 25 28 

12 16 กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านต้นสน 9 เกาะเพชร หัวไทร ๒๗ ส.ค. ๖๓ ๒๖ ส.ค. ๖๓ 25 40 

รวม 300 361 



ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า 

 

 

 

 



ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า 

 

 

 

 



ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า 

 

 

 



ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า 

 

 

 

 

 

 


