สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจาปีงบประมาณ 2562

สานักงานประมงจังหวัดพัทลุง
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โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจาปีงบประมาณ 2562
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตาบลเกาะเต่า อาเภอป่าพะยอม
จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93210 พิกัด NJ 923680 อยู่ในความรับผิดชอบของกองกาลังตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 43 จังหวัดสงขลา สืบเนื่องจากนักเรียนในพื้นที่หมู่ 9 ตาบลเกาะเต่า อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากโรงเรียน ชาวบ้านและผู้นาชุมชน โดยกานันนิมนต์ สิทธิโชคชัย ร่วมกันหาแนวทางที่จะ
จัดตั้งโรงเรียนและมีผู้ใจบุญบริจาคที่ดินสาหรับการปลูกสร้างโรงเรียน จานวน 20 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา
โดยมี นายนิมนต์ สิทธิโชคชัย เป็นตัวแทนชาวบ้านทาหนังสือร้องขอให้กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 43
มาจัดตั้งโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2532 และในขณะเดียวกัน
นายเจริญ ภักดีวานิช อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง ได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบกขึ้น เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2533 ขณะนั้นเปิด
ทาการสอน ป.1 - 4 มีครูทาการสอน จานวน 4 นาย นักเรียน จานวน 59 คน โดย จ.ส.ต.เจริญ สินมาก ทา
หน้าที่ ครูใหญ่
ใต้ฝ่าละอองพระบาทได้เสด็จเยี่ยมติดตามงานโครงการพระราชดาริ และการดาเนินงานโรงเรียน
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2536 เสด็จเยี่ยมครั้งแรก
2. เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2544 เสด็จเยี่ยมครั้งที่ 2
3. เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เสด็จเยี่ยมครั้งที่ 3

ข้อมูลทั่วไป
1. ขนาดและที่ตั้ง
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ตาบลเกาะเต่า อาเภอป่าพะยอม
จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93110 พิกัด NJ 923680 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
เส้นทางการเดินทางจากศาลากลางจังหวัดพัทลุง ถึงโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านควน
ตะแบก เป็นระยะทาง 49 กิโลเมตร ถนนลาดยาง ใช้ระยะเวลาการเดินทาง 40 – 45 นาที โรงเรียนตั้งอยู่
ห่างจากที่ว่าการอาเภอป่าพะยอม 12 กิโลเมตร สภาพของพื้นที่เป็นที่ด อน สภาพดินเป็นดินเหนียวปนลูกรัง
พื้นที่ของโรงเรียนมีจานวน 20 ไร่ 56 ตารางวา มีพื้นที่กิจกรรมด้านการเกษตร จานวน 8 ไร่ มีพื้นที่บ่อปลา
2 บ่อ ซึ่งเป็นบ่อดิน ขนาด 2 ไร่ และบ่อคอนกรีต ขนาด 3 เมตร ยาว 5 เมตร แหล่งน้าที่ใช้ในการเกษตรจาก
น้าฝน และน้าบาดาล
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2. ระบบการศึกษา
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก เป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นในสังกัดของกองกากับ
การตารวจตระเวนชายแดนที่ 43 จังหวัดสงขลา เปิดทาการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ปัจจุบันดาเนินกิจกรรม
การเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จานวน 100 คน แยกเป็นนักเรียน
ชาย จานวน 43 คน นักเรียนหญิง จานวน 57 คน มีครูตารวจตระเวนชายแดน จานวน 8 คน ครูผู้ดูแลเด็ก
จานวน 2 คน รวม 10 คน ครูใหญ่ชื่อ ร.ต.ต อาพล นวลเกื้อ
กิจกรรมด้านการเกษตร
- การเลี้ยงปลา
- การปลูกผัก
- การเลี้ยงไก่ไข่
- การทาปุ๋ยหมัก

3. ข้อมูลด้านการประมง
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก ได้เริ่มดาเนินการกิจกรรมด้านการประมง
ในปีงบประมาณ 2536 คือ กิจกรรมเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน ต่อมาในปีงบประมาณ 2546 สภาพบ่อปลา
ชารุด ทางสานักงานประมงจังหวัดพัทลุง ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากกรมประมง ในการปรับปรุงบ่อปลา
ของโรงเรียน จานวน 1 บ่อ พื้นที่ 2 ไร่ เป็นเงิน 66,780.- บาท และในปีงบประมาณ 2553 สานักงาน
ประมงจังหวัดพัทลุ ง ได้รับ การอนุมัติงบประมาณจากกรมประมง ดาเนิน การสร้างบ่อคอนกรีตขนาดกว้าง
3 เมตร ยาว 5 เมตร จานวน 1 บ่อ เพื่อดาเนินกิจกรรมเลี้ยงปลาในบ่อคอนกรีตและในปีงบประมาณ 2558
ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะเต่า สร้างบ่อคอนกรีต ขนาด
กว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร เพื่อดาเนินกิจกรรมการเลี้ยงกบ
สาหรับในปีงบประมาณ 2562 สานักงานประมงจังหวัดพัทลุง ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
จากกรมประมง ดาเนินกิจกรรมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน มีการอบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าแก่คณะกรรมการ
ประมงโรงเรียน พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่นักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวัน และ
ก่อให้เกิดรายได้จากการจาหน่ายสัตว์ฯ เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาโรงเรียน
2. เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ และเป็นแหล่งวิทยาการของหมู่บ้า น
โดยฝึกอบรมครูให้มีความรู้ ความชานาญในสาขาวิชาการประมง เพื่อให้สามารถนาความรู้ไปถ่ายทอดให้ราษฎร
ในหมู่บ้าน รวมทั้งปลูกฝังและฝึกอบรมให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ ในการเพาะเลี้ยงปลา การแปรรูป
การถนอมอาหารและหลักโภชนาการปลา รวมทั้งสร้างทัศนคติในการบริโภคที่ดี การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
สัตว์น้าอย่างถูกวิธี และเข้าใจหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงอย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้เกิดการขยายผลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าไปสู่ชุมชน และราษฎรผู้ด้อยโอกาสให้มีอาชีพ
และมีรายได้เสริมไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
4. เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
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เป้าหมาย
1. นักเรียนในโรงเรียนทุกคน และราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงเรียนได้บริโภคปลาอย่างเพียงพอ
และต่อเนื่อง
2. โรงเรียนได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการประมง และขยายผลไปสู่ชุมชน สามารถพัฒนา
ศักยภาพการประมงให้กับนักเรียนและราษฎรให้รู้จักวิธีการเลี้ยงปลา และการใช้ทรัพยากรประมงอย่างถูกต้อง
3. ราษฎรผู้ด้อยโอกาส และนักเรียนสามารถแปรรูป รู้จักหลักการถนอมอาหาร และเรียนรู้
หลักโภชนาการปลา

พื้นที่ดาเนินการ
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก หมู่ที่ 9 ตาบลเกาะเต่า อาเภอป่าพะยอม
จังหวัดพัทลุง

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

งบประมาณดาเนินการ
เป็นเงิน 14,300.- บาท

วิธีดาเนินการ
1. จัดตั้งคณะกรรมการแหล่งน้า จานวน 10 ราย ประกอบด้วย ประธาน 1 คน (ครูที่รับผิดชอบ
กิจกรรมด้านประมง) กรรมการ 5 คน (นักเรียน) เหรัญญิก 2 คน (ครู 1 คน นักเรียน 1 คน) และเลขานุการ
2 คน (ครู 1 คน นักเรียน 1 คน)
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธุ์ปลา อาหารปลา และกระชังอนุบาล
3. อบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าแก่คณะกรรมการประมงโรงเรียน จานวน 10 คน
เป็นเวลา 1 วัน
4. อบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการและสาธิตการแปรรูปสัตว์น้า จานวน 30 คน เป็นเวลา
1 วัน (โดยวิทยากรจากกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ กรมประมง)
5. การติดตามให้คาแนะนาส่งเสริม จานวน 4 ครั้ง
6. รายงานผลการดาเนินงาน

-4ผลการปฏิบัติงาน
ลาดับ

กิจกรรมการดาเนินงาน

ผลการปฏิบัติงาน

1

จัดตั้งคณะกรรมการประมงโรงเรียน

จัดตั้งคณะกรรมการประมงโรงเรียน จานวน 10 ราย

2
3

อบรมให้ความรู้ด้านการเลีย้ งสัตว์น้าแก่คณะกรรมการ
ประมงโรงเรียน
อบรมและสาธิตด้านโภชนาการปลาและการแปรรูปสัตว์น้า

4

สนับสนุนพันธุ์ปลา อาหารปลา และกระชังอนุบาล

5

ติดตามให้คาแนะนาส่งเสริม

อบรมให้ความรู้ด้านการเลีย้ งสัตว์น้าแก่คณะกรรมการประมง
โรงเรียน เป็นเวลา 1 วัน จานวน 10 ราย
อบรมและสาธิตด้านโภชนาการปลาและการแปรรูปสัตว์น้าให้แก่
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก เป็นเวลา 1 วัน
จานวน 30 ราย
สนับสนุนพันธุ์ปลา อาหารปลา และกระชังอนุบาลให้แก่โรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก ได้แก่
- อาหารลูกอ๊อด โปรตีนไม่ต่ากว่า 40% จานวน 3 ถุง
- อาหารปลาดุก (เล็ก) โปรตีนไม่ตากว่
่ า 25% จานวน 3 กระสอบ
- อาหารปลาดุก (กลาง) โปรตีนไม่ต่ากว่า 25% จานวน 6 กระสอบ
- กระชังไนล่อน ขนาด 3 x 4 เมตร จานวน 2 ใบ
4 ครั้ง

รายชื่อคณะกรรมการโครงการประมงโรงเรียน ประจาปี 2562
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ – สกุล
จ.ส.ต.วีรพงศ์ สังข์แก้ว
ส.ต.อ.หญิงสุจิน คงทุ่ง
ด.ต.หญิงณิชารีย์ ศรีชูทอง
ด.ช.สหิษฐา ยอดราช
ด.ช.อนาวิล พงศาปาน
ด.ช.ธนัท สงเปีย
ด.ญ.วิชญาพร สงรักษ์
ด.ญ.กฤติยา มีศรี
ด.ญ.สุภาวดี จันทร์ขาว
ด.ญ.สุวภัทร คงหลัง

ตาแหน่ง
ประธาน
เหรัญญิก
เลขานุการ
เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ที่อยู่
ม.9 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
ม.9 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
ม.9 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
ม.8 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
ม.8 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
ม.9 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
ม.9 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
ม.8 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
ม.8 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
ม.13 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

อาชีพ
ครู
ครู
ครู
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
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ภาพกิจกรรม

