โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและกิจกรรมพิเศษ
หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นความมั่ น คงมี ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ แนวทางการพั ฒ นา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง แผนการป้องกันและแก้ไข
ปั ญหาความไม่ส งบในจั ง หวัดชายแดนภาคใต้ ดั งนี้ โครงการที่ดาเนินการอยู่เดิมแต่ไม่ส าเร็จ ไม่ส ามารถ
ตอบโจทย์การพัฒนา หรือเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่ชัดเจน วัดผลได้ ควรยุติหรือมีการปรับปรุ ง/พัฒนา
เป็นโครงการที่เสนอใหม่ไม่น้อยกว่า 50 % ควรมุ่งเน้นการพัฒนา/ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายผู้ยากจน/มีรายได้
น้อยที่ตกเกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ให้หลุดพ้นจากความยากจนให้ได้ทั้งหมด รูปแบบกิจกรรมที่มี
การแจกปัจจัยการผลิตควรปรับปรุงแนวทางการส่งเสริมที่ ก่อให้เกิดความยั่งยืน มีการถ่ายทอดองค์ความรู้
เพื่อให้สามารถพัฒนา/ต่อยอด สร้างรายได้จากปัจจัยการผลิตที่ได้รับ เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
อย่างแท้จริงและยั่งยืน
กรมประมง จึงปรับเปลี่ยนกระบวนการส่งเสริมอาชีพจากการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเป็นการให้เกษตรกร
เพาะและอนุบาลพันธุ์ปลาเลี้ยงเอง ส่งเสริมการผลิตสินค้าแบรนด์เนม “ปลาสลิดดอนนา” และการผลิตสินค้า
แบรนด์ท้องถิ่น “ปลาส้มมายอ” เมื่อชุมชนเริ่มเข้มแข็งเลี้ยงตัวเองได้แล้วเจ้าหน้าที่ส่วนกลางจะค่อยๆ ถอนตัว
แล้วให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่รับช่วงต่อโดยใช้งบประมาณปรกติ มุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นที่หลุดพ้นจากความ
ยากจน (จปฐ.) นอกจากนี้แล้วในปัจจุบันสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมทาให้ทรัพยากรธรรมชาติลดลงอย่างเห็น
ชัดเจน และเป็นการจัดทาแผนความต้องการชุมชน โดยใช้สภาสันติสุขตาบลเป็นกลไก ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยยึ ดหลั กความพอเพียง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพรายได้ ลดความเหลื่ อมล้ า
กรมประมง จะดาเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2563 – 2565 งานของศูนย์
อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในการส่งเสริมอาชีพวิสาหกิจชุมชนประมง เน้นกลุ่มที่
ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างบูรณาการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกับ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและกิจกรรมพิเศษ ขออนุมัติในหลักการ
ดาเนินการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ดังนี้
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง
1. หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
2. หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
3. หลักสูตร การทาประมงพื้นบ้าน
4. หลักสูตร การผลิตสินค้าแบรนด์เนม "ปลาสลิดดอนนา"
5. หลักสูตร การผลิตสินค้าแบรนด์ท้องถิ่น "ปลาส้มมายอ"
6. หลักสูตร การเลี้ยงปลาพลวงชมพูแบบขยายผล
7. หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงโรงเรียน
8. หลักสูตร ศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้าจืดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
กิจกรรมพัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชน
9. หลักสูตร พัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชน
ประมงน้าจืด
9.1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านปะลุกาแปเราะ
9.2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรตาบลนาหมอศรี
9.3 กลุ่ม…

-29.3 กลุ่ม อบต.บางเขา
ประมงชายฝั่งทะเล
9.4 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงปูลากะป๊ะ จากัด
9.5 วิสาหกิจชุมชนของชมรมประมงพื้นบ้าน ตาบลปะนาเระ
ระยะเวลาในการดาเนินการ
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกรในพื้น ที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิว าส ปัตตานี ยะลา และสงขลา
จานวน 3,045 คน
งบประมาณ
งบประมาณในการฝึกอบรมทั้ง 9 หลักสูตร เป็นเงินทั้งสิ้น 2,063,360 บาท (สองล้านหกหมื่น
สามพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมหลักส่งเสริมอาชีพด้านการประมง
กิจกรรมย่อยถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง กิจกรรมหลักพัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมย่อย
ส่งเสริมอาชีพวิสาหกิจชุมชนประมงน้าจืด และกิจกรรมย่อยส่งเสริมอาชีพวิสาหกิจชุมชนประมงชายฝั่งทะเล
งบดาเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)

สรุปการจัด...

-3สรุปการจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก จานวน 9 หลักสูตร
โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่

หลักสูตร

1 การเพาะเลี้ยงสัตว์นาจื
้ ด
2 การเพาะเลีย้ งสัตว์นาชายฝั
้
่ง
3 การทาประมงพื้นบ้าน
การผลิตสินค้าแบรนด์เนม
4
“ปลาสลิดดอนนา”
5 การผลิตสินค้าแบรนด์ท้องถิ่น
“ปลาส้มมายอ”
6 การเลี้ยงปลาพลวงชมพูแบบขยายผล
การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนา
7
ผลิตภัณฑ์ประมงโรงเรียน
ศูนย์ผลิตพันธุป์ ลาน้าจืดโรงเรียน
8
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9 พัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชน
ประมงน้าจืด
9.1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
ปะลุกาแปเราะ
9.2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เกษตรตาบลนาหมอศรี
9.3 กลุ่ม อบต. บางเขา
ประมงชายฝัง่
9.4 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่งคง
ปูลากะป๊ะ จากัด
9.5 วิสาหกิจชุมชนของชมรมประมง
พื้นบ้านตาบลปะนาเระ
รวม
รวมทั้งสิ้น

เป้าหมาย (คน)
จานวน
เกษตรกร เจ้าหน้าที่ วิทยากร รวม (วัน) (รุ่น)
2,000
160
80
2,240 1
80
225
18
9
252
2
9
425
34
17
476
1
17
60
4
2
66
2
2

งบประมาณ
(บาท)
1,076,800
224,280
245,820
58,640

80

4

2

86

2

2

83,440

30
45

2
10

1
-

33
55

1
1

1
5

17,660
21,100

10

2

1

13

2

1

19,520

30

2

1

33

3

1

56,980

20

2

1

23

3

1

41,380

40

2

1

43

3

1

72,580

50

2

1

53

3

1

88,180

30

2

1

33

3

1

56,980

170
3,045

10
244

5
117

185
3,406

-

5
122

316,100
2,063,360

โครงการ…

-4โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
หลักการและเหตุผล
การเลี้ยงสัตว์น้าจื ด เป็นอาชีพที่ใช้เทคนิคไม่ซับซ้ อนเกษตรกรสามารถปฏิบัติได้ทันที ผลผลิ ตที่เกิดขึ้น
สามารถบริโภคในครัวเรือนและนาไปขายเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร แต่การที่จะให้เกิดผลที่คุ้มค่ากับการลงทุนนั้น
มีความจาเป็นต้องประยุกต์ใช้หลักวิชาการประมง เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อม รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชน
กรมประมง จึ งจั ดให้ มีการอบรมเกษตรกรหลั กสู ต ร การเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้าจื ด เพื่ อถ่ายทอดความรู้
ด้านการเลี้ยงสัตว์น้า การจัดการเลี้ยงที่ถูกต้องตามหลักการวิชาการจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงสัตว์น้าได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรทั่วไปที่มีความต้องการด้านการเลี้ยงสัตว์น้าจืด
2. เพื่อเพิ่มผลผลิตจากการเลี้ยงสัตว์น้าจืด
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เกษตรกรในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา
ระยะเวลาในการฝึกอบรม
ระยะเวลาในการอบรมรุ่นละ 1 วัน ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564
กลุม่ เป้าหมาย
เกษตรกรในพื้นที่ดาเนินการ จานวน 80 รุ่น ๆ ละ 25 คน รวมทั้งสิ้น 2,000 คน ดังนี้
- เกษตรกรจังหวัดนราธิวาส
จานวน 24 รุ่น ๆ ละ 25 คน จานวน 600 คน
- เกษตรกรจังหวัดปัตตานี
จานวน 14 รุ่น ๆ ละ 25 คน จานวน 350 คน
- เกษตรกรจังหวัดยะลา
จานวน 36 รุ่น ๆ ละ 25 คน จานวน 900 คน
- เกษตรกรจังหวัดสงขลา
จานวน 6 รุ่น ๆ ละ 25 คน จานวน 150 คน
สถานทีจ่ ัดฝึกอบรม
สถานทีร่ าชการหรือเอกชนในพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. การเลือกสถานที่การเตรียมบ่อเลี้ยงสัตว์น้า
2. อาหาร และการให้อาหาร การจัดการระหว่างการเลี้ยง
3. โรคสัตว์น้า และการป้องกันรักษาโรค ปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยง

วิธีการฝึก...

-5วิธีการฝึกอบรม
อบรมโดยการบรรยาย
วิทยากรที่ฝึกอบรม
วิทยากรภาครัฐซึ่งเป็น เจ้าหน้าที่จากกรมประมง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ วิทยากรภาคเอกชน
ซึง่ เกษตรกรที่ประสบความสาเร็จในอาชีพ รุ่นละ 1 คน จานวน 80 รุ่น รวมทั้งสิ้น 80 คน
การประเมินผลการฝึกอบรม
1. เกษตรกรทุกคนที่เข้ารับการฝึกอบรมต้องทาแบบประเมินผลก่อน และหลังการฝึกอบรมภายใต้
เกณฑ์กลาง ของกรมประมง แล้วสรุปผลส่งกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและกิจกรรมพิเศษ
2. เกษตรกรทุกคนที่เข้ารับการฝึกอบรมต้องทาแบบประเมินรายได้ครัวเรือน และรายได้ด้านประมง
ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ แล้วสรุปผลส่งกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและกิจกรรมพิเศษ
งบประมาณ
งบประมาณในการฝึกอบรม เป็นเงิน 1,076,800 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)
โดยเบิกจ่ายจากแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการตาบลมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการประมง กิจกรรมย่อยถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการประมง ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัด คือ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่อ งดื่ม
ค่ายานพาหนะของเกษตรกรตามที่ จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
ทั้ง นี้ งบประมาณค่ า ใช้ จ่ า ยในโครงการทุ ก รายการสามารถถั ว เฉลี่ ย ได้ ทุก รายการ และสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกษตรกรมีความรู้ในการเลี้ยงสัตว์น้าจืด
2. เกษตรกรสามารถนาเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ได้ในฟาร์มของตนเอง
3. เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ บริโภคในครัวเรือน และขายเพิ่มรายได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ผู้จัด
1. กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
และกิจกรรมพิเศษ
2. สานักงานประมงจังหวัดนราธิวาส
3. สานักงานประมงจังหวัดปัตตานี
4. สานักงานประมงจังหวัดยะลา
5. สานักงานประมงจังหวัดสงขลา

ประมาณการ...

-6ประมาณการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
รายการ
หมวดค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร (เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/เอกชน) อัตราชั่วโมงละ 600 บาท
จานวน 80 รุ่น ๆ ละ 1 คน รุ่นละ 3 ชั่วโมง
(80 รุ่น x 600 บาท x 3 ชั่วโมง)

จานวนเงิน (บาท)
144,000
144,000

หมวดค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ 150 บาท
- ผู้เข้าอบรม จานวน 2,000 คน (2,000 คน x 150 บาท x 1 มื้อ)
- เจ้าหน้าที่ผู้จัด รุ่นละ 2 คน จานวน 160 คน (160 คน x 150 บาท x 1 มื้อ)
- วิทยากร รุ่นละ 1 คน จานวน 80 คน (80 คน x 150 บาท x 1 มื้อ)

772,800
336,000
300,000
24,000
12,000

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อัตรามื้อละ 35 บาท
- ผู้เข้าอบรม จานวน 2,000 คน (2,000 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)
- เจ้าหน้าที่ผู้จัด รุ่นละ 2 คน จานวน 160 คน (160 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)
- วิทยากร รุ่นละ 1 คน จานวน 80 คน (80 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)

156,800
140,000
11,200
5,600

3. ค่ายานพาหนะ ผู้เข้าอบรม จานวน 2,000 คน อัตราคนละ 100 บาท
(2,000 คน x 100 บาท)

200,000

4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
อัตรารุ่นละ 1,000 บาท (80 รุ่น x 1,000 บาท)

80,000

หมวดค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ และค่าสิ่งที่ใส่บรรจุเอกสาร
ผู้เข้าอบรม 2,000 คนๆ ละ 80 บาท (2,000 คน x 80 บาท)

160,000

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

1,076,800

หมายเหตุ :

1. ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
1.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 80 รุ่นๆ ละ 25 คน
1.2 วิทยากร 80 รุ่นๆ ละ 1 คน
1.3 เจ้าหน้าที่ผู้จัด 80 รุ่นๆ ละ 2 คน

160,000

รวม 2,000 คน
รวม
80 คน
รวม 160 คน
รวม 2,240 คน
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ และสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสม
งบประมาณ...

-7งบประมาณหลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด แยกรายจังหวัดได้ดังนี้
จังหวัด/ผู้เข้า
ร่วมอบรม

ปริมาณงาน
คน

รุ่น

วัน

600
48
24
-

24
-

24
-

90,000
7,200
3,600
-

42,000
3,360
1,680
-

60,000
-

24,000

43,200
-

48,000
-

240,000
10,560
48,480
24,000

672

24

24

100,800

47,040

60,000

24,000

43,200

48,000

323,040

350
28
14
-

14
-

14
-

52,500
4,200
2,100
-

24,500
1,960
980
-

35,000
-

14,000

25,200
-

28,000
-

140,000
6,160
28,280
14,000

392

14

14

58,800

27,440

35,000

14,000

25,200

28,000

188,440

900
72
36
-

36
-

36
-

135,000
10,800
5,400
-

63,000
5,040
2,520
-

90,000
-

36,000

64,800
-

72,000
-

360,000
15,840
72,720
36,000

1,008

36

36

151,200

35,000

90,000

36,000

64,800

72,000

484,560

150
12
6
-

6
-

6
-

22,500
1,800
900
-

10,500
840
420
-

15,000
-

6,000

10,800
-

12,000
-

60,000
2,640
12,120
6,000

168

6

6

25,200

11,760

15,000

6,000

10,800

12,000

80,760

รวม 4 จังหวัด
- เกษตรกร
- เจ้าหน้าที่
- วิทยากร
- อื่นๆ

2,000
160
80
-

80
-

80
-

300,000
24,000
12,000
-

140,000
11,200
5,600
-

200,000
-

80,000

144,000
-

160,000
-

800,000
35,200
161,600
80,000

รวมทั้งสิ้น

2,240

80

80

336,000

156,800

200,000

80,000

144,000

160,000

1,076,800

นราธิวาส
- เกษตรกร
- เจ้าหน้าที่
- วิทยากร
- อื่นๆ
รวม
ปัตตานี
- เกษตรกร
- เจ้าหน้าที่
- วิทยากร
- อื่นๆ
รวม
ยะลา
- เกษตรกร
- เจ้าหน้าที่
- วิทยากร
- อื่นๆ
รวม
สงขลา
- เกษตรกร
- เจ้าหน้าที่
- วิทยากร
- อื่นๆ
รวม

ค่าอาหาร
ว่าง

ค่ายาน
พาหนะ

ค่าใช้จ่ายและงบประมาณ (บาท)
ค่าตกแต่ง
ค่าตอบแทน
สถานที่
วิทยากร

ค่าอาหาร
กลางวัน

ค่าวัสดุ
ฝึกอบรม

รวม

ตารางการ...

-8ตารางการฝึกอบรม
โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
ระยะเวลาในการอบรมรุ่นละ 1 วัน จานวน 80 รุ่น
ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.

ลงทะเบียน
ชี้แจงโครงการ
ประเมินความรู้ก่อนการฝึกอบรม
บรรยาย เรื่อง “การเลือกสถานที่ การเตรียมบ่อเลี้ยงสัตว์น้า
อาหาร และการให้อาหาร การจัดการระหว่างการเลี้ยง”
(วิทยากรภาครัฐ/เอกชน)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย เรื่อง “โรคสัตว์น้า และการป้องกันรักษาโรค
ปัญหา และอุปสรรคในการเลี้ยง” (วิทยากรภาครัฐ/เอกชน)
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปซักถามปัญหา
ประเมินความรู้หลังการฝึกอบรม

หมายเหตุ : 1. การแต่งกายสุภาพ
2. พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
3. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.
4. ตารางการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

โครงการ...

-9โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
หลักการและเหตุผล
การเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งที่เกษตรกรสามารถยึดเป็นอาชีพเพื่อให้เกิดรายได้แก่ครัวเรือนนั้น ต้องใช้เทคนิค
ทางวิชาการประมงที่สูงขึ้น เนื่องจากต้องลงทุนมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูง เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
ยัง มีป ัญ หาการจัด การเลี ้ย งจึ งมีความจ าเป็นต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่ ถูกต้องตามหลั กวิ ชาการให้ แก่
เกษตรกร
กรมประมง จึงจัดให้มีก ารอบรมหลัก สูต ร การเพาะเลี้ย งสัต ว์น้าชายฝั่ง ให้แ ก่เ กษตรกรเพื่อ ให้
เกษตรกรมีค วามรู้ค วามเข้า ใจในหลักการ เทคนิคการเลี้ยง ก่อให้เกิดทักษะและความชานาญเพิ่มมากขึ้น
ส่งผลให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรทั่ วไปที่มีความต้องการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
2. เพื่อเพิ่มผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งให้สูงขึ้น
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เกษตรกรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และสงขลา
ระยะเวลาในการฝึกอบรม
ระยะเวลาในการอบรมรุ่นละ 2 วัน ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564
กลุ่มเป้าหมาย
อบรมเกษตรกร จานวน 9 รุ่นๆ ละ 25 คน รวมทั้งสิ้น 225 คน ดังนี้
- เกษตรกรจังหวัดนราธิวาส
จานวน 3 รุ่น ๆ ละ 25 คน
จานวน 75 คน
- เกษตรกรจังหวัดปัตตานี
จานวน 3 รุ่น ๆ ละ 25 คน
จานวน 75 คน
- เกษตรกรจังหวัดสงขลา
จานวน 3 รุ่น ๆ ละ 25 คน
จานวน 75 คน
สถานทีจ่ ัดฝึกอบรม
สถานที่ราชการหรือเอกชนในพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และสงขลา
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง การเตรียมกระชัง อาหาร และการให้อาหาร
2. การจัดการระหว่างการเลี้ยง กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
3. โรคสัตว์น้า และการป้องกันรักษาโรค

วิธีการฝึก...

- 10 วิธีการฝึกอบรม
อบรมโดยการบรรยาย
วิทยากรที่ฝึกอบรม
วิทยาการภาครัฐซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมประมง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือวิทยาการภาคเอกชน
ซึง่ เกษตรกรที่ประสบความสาเร็จในอาชีพ รุ่นละ 1 คน จานวน 9 รุ่น รวมทั้งสิ้น 9 คน
การประเมินผลการฝึกอบรม
1. เกษตรกรทุกคนที่เข้ารั บการฝึกอบรมต้องทาแบบประเมินผลก่อน และหลั งการฝึกอบรมภายใต้
เกณฑ์กลาง ของกรมประมง แล้วสรุปผลส่งกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและกิจกรรมพิเศษ
2. เกษตรกรทุกคนที่เข้ารับการฝึกอบรมต้องทาแบบประเมินรายได้ครัวเรือน และรายได้ด้านประมง
ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ แล้วสรุปผลส่งกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและกิจกรรมพิเศษ
งบประมาณ
งบประมาณในการฝึกอบรม เป็นเงิน 224,280 บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
โดยเบิกจ่ายจากแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการตาบลมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการประมง กิจกรรมย่อยถ่ ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการประมง ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัด คือ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
ค่ายานพาหนะ ของเกษตรกรตามที่ จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
ทั้ง นี้ งบประมาณค่ า ใช้ จ่ า ยในโครงการทุ ก รายการสามารถถั ว เฉลี่ ย ได้ ทุก รายการ และสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกษตรกรมีความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
2. เกษตรกรสามารถนาเทคโนโลยีไปประยุกต์ได้ในฟาร์มของตนเอง
3. เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
และกิจกรรมพิเศษ
2. สานักงานประมงจังหวัดนราธิวาส
3. สานักงานประมงจังหวัดปัตตานี
4. สานักงานประมงจังหวัดสงขลา

ประมาณการ...

- 11 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
รายการ
หมวดค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร (เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/เอกชน) อัตราชั่วโมงละ 600 บาท
จานวน 9 รุ่น ๆ ละ 1 คน จานวน 2 วัน ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวม 6 ชั่วโมงต่อรุ่น
(9 รุ่น x 600 บาท x 6 ชั่วโมง)

จานวนเงิน (บาท)
32,400
32,400

หมวดค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ 150 บาท
- ผู้เข้าอบรม 225 คน (225 คน x 150 บาท x 2 มื้อ)
- เจ้าหน้าที่ผู้จัด 18 คน (18 คน x 150 บาท x 2 มื้อ)
- วิทยากร 9 คน (9 คน x 150 บาท x 2 มื้อ)

164,880
75,600
67,500
5,400
2,700

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อัตรามื้อละ 35 บาท
- ผู้เข้าอบรม 225 คน (225 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)
- เจ้าหน้าที่ผู้จัด 18 คน (18 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)
- วิทยากร 9 คน (9 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)

35,280
31,500
2,520
1,260

3. ค่ายานพาหนะ ผู้เข้าอบรม 225 คน อัตราคนละ 200 บาท
(225 คน x 200 บาท)

45,000

4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม จานวน 9 รุ่น
อัตรารุ่นละ 1,000 บาท (9 รุ่น x 1,000 บาท)
หมวดค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ และค่าสิ่งที่ใส่บรรจุเอกสาร
ผู้เข้าอบรม 225 คนๆ คนละ 120 บาท (225 คน x 120 บาท)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (สองแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
หมายเหตุ :

1. ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
1.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 9 รุ่นๆ ละ 25 คน
1.2 วิทยากร 9 รุ่นๆ ละ 1 คน
1.3 เจ้าหน้าที่ผู้จัด 9 รุ่นๆ ละ 2 คน

9,000
27,000
27,000
224,280

รวม 225 คน
รวม 9 คน
รวม 18 คน
รวม 252 คน
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ และสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสม
งบประมาณ...

- 12 -

งบประมาณหลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง แยกรายจังหวัดได้ดังนี้
จังหวัด/ผู้เข้า
ร่วมอบรม

ปริมาณงาน
คน

ค่าอาหาร
กลางวัน

ค่าอาหาร
ว่าง

ค่าใช้จ่ายและงบประมาณ (บาท)
ค่ายาน
ค่าตกแต่ง
ค่าตอบแทน
พาหนะ
สถานที่
วิทยากร

ค่าวัสดุ
ฝึกอบรม

รุ่น

วัน

รวม

75
6
3
84

3
3

6
6

22,500
1,800
900
25,200

10,500
840
420
11,760

15,000
15,000

3,000
3,000

10,800
10,800

9,000
9,000

57,000
2,640
12,120
3,000
74,760

75
6
3
84

3
3

6
6

22,500
1,800
900
25,200

10,500
840
420
11,760

15,000
15,000

3,000
3,000

10,800
10,800

9,000
9,000

57,000
2,640
12,120
3,000
74,760

นราธิวาส
- เกษตรกร
- เจ้าหน้าที่
- วิทยากร
- อื่นๆ
รวม
ปัตตานี
- เกษตรกร
- เจ้าหน้าที่
- วิทยากร
- อื่นๆ
รวม
สงขลา
- เกษตรกร
- เจ้าหน้าที่
- วิทยากร
- อื่นๆ
รวม
รวม 3 จังหวัด
- เกษตรกร
- เจ้าหน้าที่
- วิทยากร
- อื่นๆ

75
6
3
84

3
3

6
6

22,500
1,800
800
25,200

10,0500
840
420
11,760

15,000
15,000

3,000
3,000

10,800
10,800

9,000
9,000

36,000
1,600
8,000
2,000
74,760

225
18
9
-

9
-

18
-

67,500
5,400
2,700
-

31,500
2,520
1,260
-

45,000
-

9,000

32,400
-

27,000
-

171,000
7,920
36,360
9,000

รวมทั้งสิ้น

252

9

18

75,600

35,280

45,000

9,000

32,400

27,000

224,280

ตารางการ...

- 13 ตารางการฝึกอบรม
โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
ระยะเวลาในการอบรมรุ่นละ 2 วัน จานวน 9 รุ่น
ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564
วันที่ 1
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 16.30 น.

ลงทะเบียน
ชี้แจงโครงการ
ประเมินความรู้ก่อนการฝึกอบรม
บรรยาย เรื่อง หลักการเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
การเตรียมกระชัง (วิทยากรภาครัฐ/เอกชน)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย เรื่อง อาหาร และการให้อาหาร
การจัดการระหว่างการเลี้ยง (วิทยากรภาครัฐ/เอกชน)
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปซักถามปัญหา

วันที่ 2
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.

ลงทะเบียน
บรรยาย เรื่อง กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยง
สัตว์น้าชายฝั่ง (วิทยากรภาครัฐ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย เรื่อง โรคสัตว์น้า และการป้องกันโรค (วิทยากรภาครัฐ)
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปซักถามปัญหา
ประเมินความรู้หลังการฝึกอบรม

หมายเหตุ : 1. การแต่งกายสุภาพ
2. พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
3. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.
4. ตารางการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

โครงการ...

- 14 โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. หลักสูตร การทาประมงพื้นบ้าน
หลักการและเหตุผล
ชาวประมงพื้นบ้านส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและทาการประมงบริเวณชายฝั่งทะเลเป็นอาชีพหลัก ปัจจุบัน
แหล่งทรัพยากรสัตว์น้าเสื่อมโทรมลง ชาวประมงพื้นบ้านบางส่วนหันไปใช้เครื่องมือที่ผิดกฎหมาย เช่น อวนลาก
อวนรุน อวนรัง เพื่อให้จับสัตว์น้าได้เพิ่มขึ้น เป็นการซ้าเติมสถานการณ์ทาให้แหล่งทรัพยากรสัตว์น้าเสื่อมโทรม
ยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้าโดยการฟื้นฟูแหล่งทาการประมงชายฝั่ง ควบคู่กับการ
ส่งเสริมเครื่องมือประมงพื้นบ้านที่ไม่ทาลายล้างทรัพยากรสัตว์น้า
กรมประมง จึงจัดอบรมหลักสูตร การทาประมงพื้นบ้าน เพื่อให้ชาวประมงพื้นบ้านได้ใช้เครื่องมือประมง
ทีถ่ ูกกฎหมายทาการประมงอย่างถูกหลักวิชาการส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพด้านการประมง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างจิตสานึกให้ชาวประมงพื้นบ้านใช้เครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมาย
2. เพือ่ เพิ่มรายได้แก่ชาวประมงพื้นบ้าน
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และสงขลา
ระยะเวลาในการฝึกอบรม
ระยะเวลาในการอบรมรุ่นละ 1 วัน ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564
กลุ่มเป้าหมาย
อบรมเกษตรกร จานวน 17 รุ่น ๆ ละ 25 คน รวมทั้งสิ้น 425 คน ดังนี้
- เกษตรกรจังหวัดนราธิวาส
จานวน 8 รุ่น ๆ ละ 25 คน
- เกษตรกรจังหวัดปัตตานี
จานวน 7 รุ่น ๆ ละ 25 คน
- เกษตรกรจังหวัดสงขลา
จานวน 2 รุ่น ๆ ละ 25 คน

จานวน 200 คน
จานวน 175 คน
จานวน 50 คน

สถานทีจ่ ัดฝึกอบรม
สถานทีร่ าชการหรือเอกชนในพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และสงขลา
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
2. กฎหมายประมงเบื้องต้น และการฟื้นฟูแหล่งทาการประมงชายฝั่ง
3. การทาการประมงชายฝั่งอย่างมีความรับผิดชอบ
วิธีการฝึกอบรม
อบรมโดยการบรรยาย
วิทยากร…

- 15 วิทยากรที่ฝึกอบรม
วิท ยาการภาครั ฐ ซึ่ ง เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ จ ากกรมประมง หรื อ หน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ วิ ท ยากรจาก
ภาคเอกชนซึ่งเป็นเกษตรกรที่ประสบความสาเร็จในอาชีพ รุ่นละ 1 คน จานวน 17 รุ่น รวมทัง้ สิ้น 17 คน
การประเมินผลการฝึกอบรม
1. เกษตรกรทุกคนที่เข้ารับการฝึกอบรมต้องทาแบบประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรมภายใต้เกณฑ์กลาง
ของกรมประมง แล้วสรุปผลส่งกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและกิจกรรมพิเศษ
2. เกษตรกรทุกคนที่เข้ารับการฝึกอบรมต้องทาแบบประเมินรายได้ครัวเรือนและรายได้ด้านประมงก่อน
เข้าร่วมโครงการฯ แล้วสรุปผลส่งกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและกิจกรรมพิเศษ
งบประมาณ
งบประมาณในการฝึกอบรม เป็นเงิน 245,820 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทถวน)
โดยเบิกจ่ายจากแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการตาบลมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการประมง กิจกรรมย่อยถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการประมง ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัด คือ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
ค่ายานพาหนะ ของเกษตรกรตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
ทั้ง นี้ งบประมาณค่ า ใช้ จ่ า ยในโครงการทุ ก รายการสามารถถั ว เฉลี่ ย ได้ ทุก รายการ และสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ชาวประมงพื้นบ้านมีจิตสานึกในการทาการประมงอย่างยั่งยืน
2. ชาวประมงพื้นบ้านให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่มากขึ้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ผู้จัด
1. กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
และกิจกรรมพิเศษ
2. สานักงานประมงจังหวัดนราธิวาส
3. สานักงานประมงจังหวัดปัตตานี
4. สานักงานประมงจังหวัดสงขลา

ประมาณการ...

- 16 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
หลักสูตร การทาประมงพื้นบ้าน
รายการ
หมวดค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร (เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/เอกชน) อัตราชั่วโมงละ 600 บาท
จานวน 17 รุ่น ๆ ละ 1 คน รุ่นละ 3 ชั่วโมง
(17 รุ่น x 600 บาท x 3 ชั่วโมง)

จานวนเงิน (บาท)
30,600
30,600

หมวดค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ 150 บาท
- ผู้เข้าอบรม 425 คน (425 คน x 150 บาท x 1 มื้อ)
- เจ้าหน้าที่ผู้จัด 34 คน (34 คน x 150 บาท x 1 มื้อ)
- วิทยากร 17 คน (17 คน x 150 บาท x 1 มื้อ)

164,220
71,400
63,750
5,100
2,550

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อัตรามื้อละ 35 บาท
- ผู้เข้าอบรม 425 คน (425 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)
- เจ้าหน้าที่ผู้จัด 34 คน (34 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)
- วิทยากร 17 คน (17 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)

33,320
29,750
2,380
1,190

3. ค่ายานพาหนะ ผู้เข้าอบรม 425 คน อัตราคนละ 100 บาท
(425 คน x 100 บาท)

42,500

4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม จานวน 17 รุ่น
อัตรารุ่นละ 1,000 บาท (17 รุ่น x 1,000 บาท)

17,000

หมวดค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ และค่าสิ่งที่ใส่บรรจุเอกสาร
ผู้เข้าอบรม 425 คนๆ ละ 120 บาท (425 คน x 120 บาท)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (สองแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
หมายเหตุ :

51,000
51,000
245,820

1. ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
1.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 17 รุ่นๆ ละ 25 คน รวม 425 คน
1.2 วิทยากร 17 รุ่นๆ ละ 1 คน
รวม 17 คน
1.3 เจ้าหน้าที่ผู้จัด 17 รุ่นๆ ละ 2 คน
รวม 34 คน
รวม 476 คน
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ และสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสม
งบประมาณ...

- 17 งบประมาณหลักสูตร การทาประมงพื้นบ้าน แยกรายจังหวัดได้ดังนี้
ปริมาณงาน
จังหวัด/ผู้เข้า
ร่วมอบรม
นราธิวาส
- เกษตรกร
- เจ้าหน้าที่
- วิทยากร
- อื่นๆ
รวม
ปัตตานี
- เกษตรกร
- เจ้าหน้าที่
- วิทยากร
- อื่นๆ
รวม
สงขลา
- เกษตรกร
- เจ้าหน้าที่
- วิทยากร
- อื่นๆ
รวม
รวม 3 จังหวัด
- เกษตรกร
- เจ้าหน้าที่
- วิทยากร
- อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

คน

ค่าใช้จ่ายและงบประมาณ (บาท)
ค่าอาหาร
กลางวัน

ค่าอาหาร
ว่าง

ค่ายาน
พาหนะ

ค่าตกแต่ง
สถานที่

ค่าตอบแทน
วิทยากร

ค่าวัสดุ
ฝึกอบรม

รุ่น

วัน

รวม

200
16
8
224

8
8

8
8

30,000
2,400
1,200
33,600

14,000
1,120
560
15,680

20,000
20,000

8,000
8,000

14,400
14,400

24,000
24,000

88,000
3,520
16,160
8,000
115,680

175
14
7
196

7
7

7
7

26,250
2,100
1,050
29,400

12,250
980
490
13,720

17,500
17,500

7,000
7,000

12,600
12,600

21,000
21,000

77,000
3,080
14,140
7,000
101,220

50
4
2
56

2
2

2
2

7,500
600
300
8,400

3,500
280
140
3,920

5,000
5,000

2,000
2,000

3,600
3,600

6,000
6,000

22,000
840
4,040
2,000
28,920

425
34
17
476

17
17

17
17

63,750
5,100
2,550
71,400

29,750
2,380
1,190
33,320

42,500
42,500

17,000
17,000

30,600
30,600

51,000
51,000

187,000
7,480
34,340
17,000
245,820

ตารางการ...

- 18 ตารางการฝึกอบรม
โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
หลักสูตร การทาประมงพื้นบ้าน
ระยะเวลาในการอบรมรุ่นละ 1 วัน จานวน 17 รุ่น
ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.

ลงทะเบียน
ชี้แจงโครงการ
ประเมินความรู้ก่อนการฝึกอบรม
บรรยาย เรื่อง หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
กฎหมายประมงเบื้องต้น (วิทยากรภาครัฐ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย เรื่อง การฟื้นฟูแหล่งประมงชายฝั่ง
การทาการประมงอย่างมีความรับผิดชอบ
(วิทยากรภาครัฐ/เอกขน)
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปซักถามปัญหา
ประเมินความรู้หลังการฝึกอบรม

หมายเหตุ : 1. การแต่งกายสุภาพ
2. พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
3. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.
4. ตารางการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

โครงการ...

- 19 โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. หลักสูตร การผลิตสินค้าแบรนด์เนม “ปลาสลิดดอนนา”
หลักการและเหตุผล
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงติดตามการปฏิบัติงานของหน่วย
แพทย์พระราชทาน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2536 ณ โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม ได้มีพระราชดาริให้จังหวัด
ปัต ตานี ร่ว มกับ กรมประมง และหน่ว ยบัญ ชาการนาวิ กโยธิน ดาเนิน การวางแผนทดลองเลี้ย งปลาสลิด
ในระหว่างที่ร อผลการศึกษาความเป็น ไปได้ของการเลี้ยงกุ้ง กุล าดาแบบพัฒ นา จังหวัดปัตตานี ได้ดาเนิน
โครงการศึกษาวิจัยการเลี้ยงปลาสลิดในป่าเสม็ด ฝั่งตรงกันข้ามพื้นที่โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 6 เมื่อปี พ.ศ.
2537 ขณะที่รอพื้น ที่ในส่วนของกรมประมงรับผิดชอบดาเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ต่อมาเมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2539 สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตร
การจับปลาในพื้นที่โครงการดังกล่าว และพระราชทานนามว่า “ปลาสลิดดอนนา” หลังจากก่อสร้างบ่อปลาเสร็จ
แล้วกรมประมงทดลองเพาะเลี้ยงปลาสลิดในพื้นที่รับผิดชอบ 197 ไร่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 นาผลการทดลอง
ไปส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ย ง และฝึกอบรมการแปรรูปปลาสลิดแก่กลุ่มแม่บ้าน แต่ผลงานยังอยู่ในวงจากัด
ส่วนใหญ่เป็นการปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้า
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรายย่อยของสานักงานประมงจังหวัด สานักงานประมงอาเภอ
ในภาพรวมทั่วประเทศยังคงวนเวียนอยู่กับวิธีการแบบเดิมที่ประกอบด้วย อบรม - สนับสนุนปัจจัย - ติดตามผล
ไม่สัมพันธ์กับการวิจัยประยุกต์ ขาดการประเมินผลลัพธ์ ขาดความเชื่อมโยงตลอดต้นทาง - กลางทาง - ปลายทาง
ไม่มีการนาข้อมูลป้อนกลับมาแก้ไขปัญหาให้บรรลุเป้าหมาย ทาให้สิ้นเปลืองงบประมาณภาครัฐ เกษตรกร
ประสบภาวะขาดทุน ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีต้นแบบที่ครบวงจรตั้งแต่การเพาะพันธุ์ การเลี้ยง การแปรรูป
การตลาด ต้องมีผ ลงานวิจัย ประยุกต์ร องรับยืนยันว่า ทาได้ทางวิชาการ และผ่านการประเมินผลลัพธ์แล้ว
ว่ามีกาไรทางเศรษฐศาสตร์ (ทาได้ - มีกาไร)
การขยายผลเลี้ยงปลาสลิดดอนนาจากโครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 6 เป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
พร้อมกับการวิจัยและพัฒนา (2 in 1) ให้ความสาคัญกับการประเมินผลลัพธ์ รายงานผลผลิต รายได้ ต้นทุน
กาไร ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับโครงการพร้อมกันทันที วิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบตลอดห่วงโซ่อุปทาน
(Supply chain) ค้นหาจุดเชื่อมต่อที่อ่อนแอ (Weakest link) หรือคอขวดตามทฤษฎีข้อจากัด (Theory of
Constraints) แล้วเสริมจุดเชื่อมต่อที่อ่อนแอด้วยพลังประชารัฐสนับสนุนโครงการเมือ งต้นแบบ “สามเหลี่ยม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และเป็นต้นแบบนาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นของประเทศต่อไป
กรมประมง เล็งเห็นปัญหาเหล่านี้ จึงจัดอบรมหลักสูตร การผลิตสินค้าแบรนด์เนม “ปลาสลิดดอนนา”
ให้แก่กลุ่มเกษตรกร และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่มต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาสลิดแบบครบวงจร
2. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูปสัตว์น้า และการตลาดของกลุ่ม
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
ระยะเวลา…

- 20 ระยะเวลาในการฝึกอบรม
ระยะเวลาในการอบรมรุ่นละ 2 วัน ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564
กลุ่มเป้าหมาย
อบรมเกษตรกรจังหวัดปัตตานี จานวน 2 รุ่น ๆ ละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน
สถานที่จัดฝึกอบรม/สถานที่ทัศนศึกษา
สถานทีร่ าชการหรือเอกชนในพื้นที่เป้าหมาย ในจังหวัดปัตตานี
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. การจัดตั้งกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่มในพื้นที่
2. การศึกษาตู้อบแห้งพลังงานชีวมวลพัดรมกรงกระรอก
3. การลดต้นทุนการผลิต การแปรรูปสัตว์น้า และการบรรจุภัณฑ์
4. การตลาด และการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานของกลุ่มปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยง
วิธีการฝึกอบรม
อบรมโดยการบรรยาย
วิทยากรที่ฝึกอบรม
วิทยาการภาครัฐซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมประมง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ วิทยากรภาคเอกชน
ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ประสบความสาเร็จในอาชีพ จานวน 2 รุ่น ๆ ละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 2 คน
การประเมินผลการฝึกอบรม
1. เกษตรกรทุกคนที่เข้ารับการฝึกอบรมต้องทาแบบประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรมภายใต้
เกณฑ์กลาง ของกรมประมง แล้วสรุปผลส่งกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและกิจกรรมพิเศษ
2. เกษตรกรทุกคนที่เข้ารับการฝึกอบรมต้องทาแบบประเมินรายได้ครัวเรือนและรายได้ด้านประมงก่อน
เข้าร่วมโครงการฯ แล้วสรุปผลส่งกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและกิจกรรมพิเศษ
งบประมาณ
งบประมาณในการฝึกอบรม เป็นเงิน 58,640 บาท (ห้าหมื่นแปดพันหกร้อยสี่ สิบบาทถ้วน) โดย
เบิกจ่าย จากแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจ กรรมส่งเสริมอาชีพด้านการประมง กิจกรรมย่อยถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการประมง ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัด คือ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
ค่ายานพาหนะของเกษตรกรตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
ทั้ง นี้ งบประมาณค่ า ใช้ จ่ า ยในโครงการทุ ก รายการสามารถถั ว เฉลี่ ย ได้ ทุก รายการ และสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ผลที่คาดว่า…

- 21 ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกษตรกรมีความรู้ในด้านการจัดตั้งกลุ่มการบริหารจัดการกลุ่ม การแปรรูป และการตลาด
2. เกษตรกรสามารถนาเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ได้ในฟาร์มของตนเองเพื่อส่งเสริมอาชีพการแปรูปสัตว์น้า
3. เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ บริโภคในครัวเรือน และขายเพิ่มรายได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ผู้จัด
1. กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
และกิจกรรมพิเศษ
2. สานักงานประมงจังหวัดปัตตานี
3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดปัตตานี

ประมาณการ...

- 22 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
หลักสูตร การผลิตสินค้าแบรนด์เนม “ปลาสลิดดอนนา”
รายการ
หมวดค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร (เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/เอกชน) อัตราชั่วโมงละ 600 บาท
จานวน 2 รุ่น ๆ ละ 2 คน รุ่นละ 2 วัน ๆ ละ 4 ขั่วโมง จานวน 8 ชั่วโมง
(600 บาท x 8 ชั่วโมง x 2 รุ่น)

จานวนเงิน (บาท)
9,600
9,600

หมวดค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ 150 บาท
- ผู้เข้าอบรม 60 คน (60 คน x 150 บาท x 2 มื้อ)
- เจ้าหน้าที่ผู้จัด 4 คน (4 คน x 150 บาท x 2 มื้อ)
- วิทยากร 2 คน (2 คน x 150 บาท x 2 มื้อ)

43,040
19,800
18,000
1,200
600

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อัตรามื้อละ 35 บาท
- ผู้เข้าอบรม 60 คน (60 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)
- เจ้าหน้าที่ผู้จัด 4 คน (4 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)
- วิทยากร 2 คน (2 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)

9,240
8,400
560
280

3. ค่ายานพาหนะ ผู้เข้าอบรม 60 คน อัตราคนละ 200 บาท
(60 คน x 200 บาท)
4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม จานวน 2 รุ่น
อัตรารุ่นละ 1,000 บาท (2 รุ่น x 1,000 บาท)
หมวดค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ และค่าสิ่งที่ใส่บรรจุเอกสาร
ผู้เข้าอบรม 60 คนๆ ละ 100 บาท (60 คน x 100 บาท)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (ห้าหมื่นแปดพันหกร้อยสี่สบิ บาทถ้วน)
หมายเหตุ :

12,000
2,000
6,000
6,000
58,640

1. ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
1.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1 รุ่นๆ ละ 60 คน
1.2 วิทยากร 2 รุ่นๆ ละ 1 คน
1.3 เจ้าหน้าที่ผู้จัด 1 รุ่นๆ ละ 4 คน

รวม 60 คน
รวม 2 คน
รวม 4 คน
รวม 66 คน
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ และสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสม
งบประมาณ…

- 23 งบประมาณหลักสูตร การผลิตสินค้าแบรนด์เนม “ปลาสลิดดอนนา”
ปริมาณงาน

จังหวัด/ผู้เข้า
ร่วมอบรม

คน

รุ่น

วัน

ปัตตานี
- เกษตรกร
- เจ้าหน้าที่
- วิทยากร
- อื่นๆ

60
4
2
-

2
-

4
-

รวมทั้งสิ้น

66

2

4

ค่าอาหาร
กลางวัน

ค่าอาหาร
ว่าง

ค่าใช้จ่ายและงบประมาณ (บาท)
ค่า
ค่าตกแต่ง
ค่าตอบแทน
ยานพาหนะ
สถานที่
วิทยากร

ค่าวัสดุ
ฝึกอบรม

รวม

18,000
1,200
600
-

8,400
560
280
-

12,000
-

2,000

9,600
-

6,000
-

44,400
1,760
10,480
2,000

19,800

9,240

12,000

2,000

9,600

6,000

58,640

ตารางการ...

- 24 ตารางการฝึกอบรม
โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
หลักสูตร การผลิตสินค้าแบรนด์เนม “ปลาสลิดดอนนา”
ระยะเวลาในการอบรมรุ่นละ 2 วัน จานวน 2 รุ่น
ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564
วันที่ 1
08.30 – 09.30 น.
09.30 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.30 น.

ลงทะเบียน ชี้แจงโครงการฝึกอบรม
ประเมินความรู้ก่อนการฝึกอบรม
บรรยาย เรื่อง การจัดตั้งกลุ่ม และการบริหารจัดการกลุ่ม
(วิทยากรภาครัฐ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย เรื่อง การศึกษาตู้อบแห้งพลังงานชีวมวล
พัดรมกรงกระรอก และการแปรรูปสัตว์น้า (วิทยากรภาครัฐ/เอกชน)

วันที่ 2
09.00 – 09.30 น.
09.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.30 น.

ลงทะเบียน
บรรยาย เรื่อง การแปรรูปสัตว์น้า และการบรรจุภัณฑ์
(วิทยากรภาครัฐ/เอกชน)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย เรื่อง การลดต้นทุน การตลาด และการผลิตผลิตภัณฑ์
ที่ได้มาตรฐานของกลุ่ม (วิทยากรภาครัฐ)
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปซักถามปัญหา
และประเมินความรู้หลังการฝึกอบรม

หมายเหตุ : 1. การแต่งกายสุภาพ
2. พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
3. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.
4. ตารางการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

โครงการ…

- 25 โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
5. หลักสูตร การผลิตสินค้าแบรนด์ท้องถิ่น “ปลาส้มมายอ”
หลักการและเหตุผล
สัตว์น้าจืดเป็นสิ่งที่เน่าเสียง่าย สัตว์น้าที่ได้จากการทาการประมง หรือผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงที่
ล้นตลาด เมื่อไม่สามารถจะส่งขายได้อย่างรวดเร็วทาให้ต้องทิ้งไปหรือนาไปใช้ประโยชน์อย่ างไม่คุ้มค่า นับเป็น
การสูญเปล่าทางด้านทรัพยากรเป็นอย่างมาก
กรมประมง เล็งเห็นปัญหาเหล่านี้ จึงจัดให้มีการอบรมเกษตรกรหลักสูตร การผลิตสินค้าแบรนด์
ท้องถิ่นปลาส้มมายอ เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูป และการถนอมอาหารสัตว์น้าที่ถูกต้องตามหลักการ
วิชาการนาทรัพยากรเหล่านี้มาใช้ให้เกิดคุณค่าสูงที่สุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมอาชีพการแปรรูปสัตว์น้าให้แก่ชาวประมงในพื้นที่
2. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูปสัตว์น้า และการตลาดนาไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มเกษตรกร
3. เพื่อให้เกษตรกรรู้วิธีการแปรรูปสัตว์น้าเพื่อถนอมผลผลิตที่ ได้จากการทาการประมง และจากการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าได้มากเกินพอในบางฤดูกาลสาหรับบริโภคในครัวเรือน และจาหน่าย
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
ระยะเวลาในการฝึกอบรม
ระยะเวลาในการอบรมรุ่นละ 2 วัน ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564
กลุ่มเป้าหมาย
อบรมเกษตรกรจังหวัดปัตตานี จานวน 2 รุ่น ๆ ละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน
สถานที่จัดฝึกอบรม/สถานที่ทัศนศึกษา
หน่วยงานราชการในพื้นที่เป้าหมาย หรือสถานที่เอกชนในจังหวัดปัตตานี
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. การจัดตั้งกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่มในพื้นที่
2. การแปรรูปสัตว์น้า และการถนอมอาหาร
3. การบรรจุภัณฑ์ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานของกลุ่ม และการตลาด
วิธีการฝึกอบรม
อบรมโดยการบรรยาย

วิทยากร...

- 26 วิทยากรที่ฝึกอบรม
วิทยากรภาครัฐซึ่งเป็น เจ้าหน้าที่จากกรมประมง หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง หรือวิทยากรภาคเอกชน
ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ประสบความสาเร็จในอาชีพ จานวน 2 รุ่น ๆ ละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 2 คน
การประเมินผลการฝึกอบรม
1. เกษตรกรทุกคนที่เข้ารับการฝึกอบรมต้องทาแบบประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรมภายใต้
เกณฑ์กลาง ของกรมประมง แล้วสรุปผลส่งกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและกิจกรรมพิเศษ
2. เกษตรกรทุกคนที่เข้ารับการฝึกอบรมต้องทาแบบประเมินรายได้ครัวเรือนและรายได้ด้านประมง
ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ แล้วสรุปผลส่งกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและกิจกรรมพิเศษ
งบประมาณ
งบประมาณในการฝึกอบรม เป็นเงิน 83,440 บาท (แปดหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยเบิกจ่าย
จากแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ในจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ กิจ กรรมส่ง เสริม อาชีพ ด้า นการประมง กิจ กรรมย่อ ย ถ่า ยทอดเทคโนโลยี
ด้า นการประมง ค่า ใช้จ ่า ยที่อ ยู ่ใ นความรับ ผิด ชอบของผู้จัด คือ ค่า อาหารกลางวัน อาหารว่า ง และ
เครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะของเกษตรกรตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
ทั้ง นี้ งบประมาณค่ า ใช้ จ่ า ยในโครงการทุ ก รายการสามารถถั ว เฉลี่ ย ได้ ทุก รายการ และสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกษตรกรมีความรู้ในด้านการจัดตั้งกลุ่มการบริหารจัดการกลุ่ม การแปรรูป การถนอมอาหาร และ
การตลาด
2. เกษตรกรสามารถนาเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ได้ในฟาร์มของตนเองเพื่อส่งเสริมอาชีพการแปรรูปสัตว์น้า
3. เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ บริโภคในครัวเรือน และขายเพิ่มรายได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ผู้จัด
1. กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
และกิจกรรมพิเศษ
2. สานักงานประมงจังหวัดปัตตานี
3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดปัตตานี

ประมาณการ...

- 27 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
หลักสูตร การผลิตสินค้าแบรนด์ท้องถิ่น “ปลาส้มมายอ”
รายการ
หมวดค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร (เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/เอกชน) อัตราชั่วโมงละ 600 บาท
จานวน 2 รุ่น ๆ ละ 1 คน รุ่นละ 2 วัน ๆ ละ 4 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง
(2 รุ่น x 600 บาท x 8 ชั่วโมง)

จานวนเงิน (บาท)
9,600
9,600

หมวดค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ 150 บาท
- ผู้เข้าอบรม 80 คน (80 คน x 150 บาท x 2 มื้อ)
- เจ้าหน้าที่ผู้จัด 4 คน (4 คน x 150 บาท x 2 มื้อ)
- วิทยากร 2 คน (2 คน x 150 บาท x 2 มื้อ)

55,840
25,800
24,000
1,200
600

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อัตรามื้อละ 35 บาท
- ผู้เข้าอบรม 80 คน (80 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)
- เจ้าหน้าที่ผู้จัด ๔ คน (๔ คน x 35 บาท x 4 มื้อ)
- วิทยากร 2 คน (2 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)

12,040
11,200
560
280

3. ค่ายานพาหนะ ผู้เข้าอบรม 80 คน อัตราคนละ 200 บาท
(80 คน x 200 บาท)

16,000

4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม จานวน 2 รุ่น
อัตรารุ่นละ 1,000 บาท (2 รุ่น x 1,000 บาท)
หมวดค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ และค่าสิ่งที่ใส่บรรจุเอกสาร
ผู้เข้าอบรม 80 คนๆ ละ 225 บาท (80 คน x 225 บาท)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (แปดหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
หมายเหตุ :
1. ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
1.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 2 รุ่นๆ ละ 40 คน
1.2 วิทยากร 2 รุ่นๆ ละ 1 คน
1.3 เจ้าหน้าที่ผู้จัด 1 รุ่นๆ ละ 4 คน

2,000
18,000
18,000
83,440

รวม 80 คน
รวม 2 คน
รวม 4 คน
รวม 86 คน
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ และสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสม
งบประมาณ…

- 28 งบประมาณหลักสูตร การผลิตสินค้าแบรนด์ท้องถิ่น “ปลาส้มมายอ”
จังหวัด/ผู้เข้า
ร่วมอบรม

ปริมาณงาน

ค่าใช้จ่ายและงบประมาณ (บาท)
ค่าอาหาร
กลางวัน

ค่าอาหาร
ว่าง

ค่ายาน
พาหนะ

ค่าตกแต่ง
สถานที่

ค่าตอบแทน
วิทยากร

ค่าวัสดุ
ฝึกอบรม

คน

รุ่น

วัน

รวม

ปัตตานี
- เกษตรกร
- เจ้าหน้าที่
- วิทยากร
- อื่นๆ

80
4
2
-

2
-

4
-

24,000
1,200
600
-

11,200
560
280
-

16,000
-

2,000

9,600
-

18,000
-

69,200
1,760
10,480
2,000

รวมทั้งสิ้น

86

2

4

25,800

12,040

16,000

2,000

9,600

18,000

83,440

ตารางการ...

- 29 ตารางการฝึกอบรม
โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
หลักสูตร การผลิตสินค้าแบรนด์ท้องถิ่น “ปลาส้มมายอ”
ระยะเวลาในการอบรมรุ่นละ ๒ วัน จานวน ๒ รุ่น
ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564
วันที่ 1
09.00 – 10.00 น.
10.00 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.30 น.

ลงทะเบียน ชี้แจงโครงการฝึกอบรม
ประเมินความรู้ก่อนการฝึกอบรม
บรรยาย เรื่อง การจัดตั้งกลุ่ม และการบริหารจัดการกลุ่ม
(วิทยากรภาครัฐ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย เรื่อง การแปรรูปสัตว์น้า การถนอมอาหาร
(วิทยากรภาครัฐ)

วันที่ 2
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.30 น.

ลงทะเบียน
บรรยาย เรื่อง การแปรรูปสัตว์น้า และการบรรจุภัณฑ์
(วิทยากรภาครัฐ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย เรื่อง การลดต้นทุน การตลาด และการผลิตผลิตภัณฑ์
ที่ได้มาตรฐานของกลุ่ม (วิทยากรภาครัฐ)
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปซักถามปัญหา
และประเมินความรู้หลังการฝึกอบรม

หมายเหตุ : 1. การแต่งกายสุภาพ
2. พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
3. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.
4. ตารางการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

โครงการ...

- 30 -

โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
6. หลักสูตร การเลี้ยงปลาพลวงชมพูแบบขยายผล
หลักการและเหตุผล
ปลาพลวงชมพูจัดเป็นปลาน้าจืดที่มีรสชาติดี มีราคาแพง เป็นที่ต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดทาง
ภาคใต้ของไทยและในประเทศมาเลเซีย กรมประมงประสบผลส้าเร็จในเพาะพันธุ์ปลาพลวงชมพู และสามารถ
ผลิตลูกปลาพลวงชมพูจ้าหน่ายให้กับเกษตรกร ท้าให้ในปัจจุบันเริ่มมีเกษตรกรหันมาเลียงปลาพลวงชมพูเพิ่มมากขึน
แต่การเลียงปลาพลวงชมพูให้ประสบผลส้าเร็จมี ผลผลิตสูง ผู้เลียงจ้าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
จัดการเลียงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
กรมประมง จึ ง จั ด ให้ มีก ารอบรมเกษตรกรหลั ก สู ตร การเลี ยงปลาพลวงชมพู แบบขยายผล เพื่ อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการเพาะเลียงสัตว์น้า การเลียงปลาพลวงชมพูที่ถูกต้องตามหลักวิ ชาการ ซึ่งส่งผลให้
เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเลียงปลาพวงชมพูได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการเลียงปลาพลวงชมพู เพิ่มความรู้ให้แก่เกษตรกรในพืนที่
2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเลียงปลาพลวงชมพูในฟาร์มของตนเอง
3. เพื่อเพิ่มผลผลิตปลาพลวงชมพูในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
ระยะเวลาในการการฝึกอบรม
ระยะเวลาในการการอบรม 1 วัน ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564
กลุ่มเป้าหมาย
อบรมเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส จานวน 1 รุ่น รวมทั้งสิ้น 30 คน
สถานทีจ่ ัดฝึกอบรม/สถานที่ศึกษาดูงาน
สถานทีร่ าชการหรือเอกชนในพื้นที่เป้าหมาย ในจังหวัดนราธิวาส
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. หลักการเลี้ยงปลาพลวงชมพู
2. การบริหารจัดการฟาร์ม และการตลาด

วิธีการฝึก...

- 31 วิธีการฝึกอบรม
1. อบรมโดยการบรรยาย
2. สานักงานประมงจังหวัดดาเนินการประเมินความรู้ของเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกรายก่อน
และหลังการฝึกอบรม ภายใต้เกณฑ์กลางของกรมประมง แล้วสรุปผลการประเมินส่งให้กองโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริและกิจกรรมพิเศษหลังจากการจัดฝึกอบรมเสร็จสิ้น
วิทยากรที่ฝึกอบรม
วิทยากรภาครัฐซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมประมง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ วิทยากรภาคเอกชน
ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ประสบความสาเร็จในอาชีพ จานวน 1 รุ่น ๆ ละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 1 คน
การประเมินผลการฝึกอบรม
1. เกษตรกรทุกคนที่เข้ารับการฝึกอบรมต้องทาแบบประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรมภายใต้
เกณฑ์กลาง ของกรมประมง แล้วสรุปผลส่งกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและกิจกรรมพิเศษ
2. เกษตรกรทุกคนที่เข้ารับการฝึกอบรมต้องทาแบบประเมินรายได้ครัวเรือนและรายได้ด้านประมง
ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ แล้วสรุปผลส่งกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและกิจกรรมพิเศษ
งบประมาณ
งบประมาณในการฝึกอบรม เป็นเงิน 17,660 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)
โดยเบิกจ่ายจากแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการตาบลมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการประมง กิจกรรมย่อยถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการประมง ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัด คือ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
ค่าเช่ายานพาหนะนาเกษตรกรไปทัศนศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
ทั้ง นี้ งบประมาณค่ า ใช้ จ่ า ยในโครงการทุ ก รายการสามารถถั ว เฉลี่ ย ได้ ทุก รายการ และสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกษตรกรมีความรู้ในการเลี้ยงปลาพลวงชมพู
2. เกษตรกรสามารถนาเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ได้ในฟาร์มของตนเอง
3. เกษตรกรมีผลผลิตปลาพลวงชมพูเพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และขายเพิ่มรายได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ผู้จัด
1. กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
และกิจกรรมพิเศษ
2. สานักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

ประมาณการ...

- 32 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
หลักสูตร การเลี้ยงปลาพลวงชมพูแบบขยายผล
รายการ
หมวดค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร (เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/เอกชน) อัตราชั่วโมงละ 600 บาท
จานวน ๑ รุ่น ๆ ละ 4 ชั่วโมง (1 รุ่น x 600 บาท x 4 ชั่วโมง)

จานวนเงิน (บาท)
2,400
2,400

หมวดค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ 150 บาท
- ผู้เข้าอบรม 30 คน (30 คน x 150 บาท x 1 มื้อ)
- เจ้าหน้าที่ผู้จัด 2 คน (2 คน x 150 บาท x 1 มื้อ)
- วิทยากร 1 คน (1 คน x 150 บาท x 1 มื้อ)

12,260
4,950
4,500
300
150

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อัตรามื้อละ 35 บาท
- ผู้เข้าอบรม 30 คน (30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)
- เจ้าหน้าที่ผู้จัด 2 คน (2 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)
- วิทยากร 1 คน (1 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)

2,310
2,100
140
70

3. ค่ายานพาหนะ ผู้เข้าอบรม 30 คน อัตราคนละ 100 บาท
(30 คน x 100 บาท)

3,000

4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม จานวน 1 รุ่น
อัตรารุ่นละ 2,000 บาท (1 รุ่น x 2,000 บาท)

2,000

หมวดค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ และค่าสิ่งที่ใส่บรรจุเอกสาร
ผู้เข้าอบรม 30 คนๆ ละ 100 บาท (30 คน x 100 บาท)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)
หมายเหตุ :

3,000
3,000
17,660

1. ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
1.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1 รุ่นๆ ละ 30 คน
1.2 เจ้าหน้าที่ผู้จัด 1 รุ่นๆ ละ 2 คน
1.3 วิทยากร 1 รุ่น ๆ ละ 1 คน

รวม 30 คน
รวม 2 คน
รวม 1 คน
รวม 33 คน
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ และสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสม
งบประมาณ...

- 33 งบประมาณหลักสูตร การเลี้ยงปลาพลวงชมพูแบบขยายผล
จังหวัด/ผู้เข้า
ร่วมอบรม
นราธิวาส
- เกษตรกร
- เจ้าหน้าที่
- วิทยากร
- อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

ปริมาณงาน
คน

ค่าอาหาร
กลางวัน

ค่าอาหาร
ว่าง

ค่าใช้จ่ายและงบประมาณ (บาท)
ค่ายาน
ค่าตกแต่ง
ค่าตอบแทน
พาหนะ
สถานที่
วิทยากร

ค่าวัสดุ
ฝึกอบรม

รุ่น

วัน

รวม

30
2
1
-

1
-

1
-

4,500
300
150
-

2,100
140
70
-

3,000
-

2,000

2,400
-

3,000
-

12,600
440
2,620
2,000

33

1

1

6,000

2,000

3,000

2,000

2,400

3,000

17,660

ตารางการ...

- 34 ตารางการฝึกอบรม
โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
หลักสูตร การเลี้ยงปลาพลวงชมพูแบบขยายผล
ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน จานวน 1 รุ่น
ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564

09.00 – 10.30 น.
10.30 – 11.00 น.
11.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.

ลงทะเบียน ชี้แจงโครงการฝึกอบรม
ประเมินความรู้ก่อนการฝึกอบรม
บรรยาย เรื่อง หลักการเลี้ยงปลาพลวงชมพู
(วิทยากรภาครัฐ/เอกชน)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการฟาร์ม การตลาด
(วิทยากรภาครัฐ/เอกชน)
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปซักถามปัญหา
และประเมินความรู้หลังการฝึกอบรม

หมายเหตุ : 1. การแต่งกายสุภาพ
2. พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
3. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.
4. ตารางการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

โครงการ...

- 35 โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
7. หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงโรงเรียน
หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในชุมชน สามารถนามาใช้ประโยชน์ให้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
นาไปสู่การพัฒนาสังคม ซึ่งการถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงปลาให้กับครูและนักเรียนจะช่วยเสริมทักษะใน
การประกอบอาชีพให้มากขึ้น
กรมประมง จึงจัดให้มีการอบรมหลักสูตรประมงโรงเรียน เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาให้กับ
ครูและนักเรียนในโรงเรียนให้สามารถเลี้ยงปลา และนาผลผลิตที่ได้ไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่เด็ก
นักเรียนในโรงเรียน ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนอาหารโปรตีนประเภทปลา นอกจากนี้ ยังเป็ นการปลูกฝัง
พื้นฐานอาชีพด้านการเลี้ยงปลาให้แก่เยาวชนของชาติต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพด้านการเลี้ยงปลา
2. เพื่อปลูกฝังและฝึกอบรมให้เด็กนักเรียนมีความรู้ และมีประสบการณ์ในการเลี้ยงสัตว์น้า
3. เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน
4. สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับเยาวชน
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จานวน 5 แห่ง
ระยะเวลาในการฝึกอบรม
ระยะเวลาในการฝึกอบรมรุ่นละ ๑ วัน จานวน 5 รุ่น
ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564
กลุ่มเป้าหมาย
อบรมครูและนักเรียนจังหวัดนราธิวาส จานวน 5 รุ่น รวมทั้งสิ้น 45 คน
สถานทีจ่ ัดฝึกอบรม
โรงเรียน หรือสถานที่ราชการหรือเอกชนในพื้นที่เป้าหมาย ในจังหวัดนราธิวาส
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. หลักการเลี้ยงสัตว์น้า การเลือกสถานที่เลี้ยงปลา การเตรียมบ่อ
2. การจัดการเลี้ยง อาหาร และการให้อาหาร การทาน้าเขียว
3. การบรรจุภัณฑ์หีบห่อให้ได้มาตรฐาน
4. มาตรฐานสุขลักษณะสถานแปรรูปสัตว์น้า เทคนิคการตลาด และการประชาสัมพันธ์

วิธีการฝึก...

- 36 วิธีการฝึกอบรม
อบรมโดยการบรรยาย
วิทยากรที่ฝึกอบรม
วิทยากรภาครัฐซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมประมง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 รุ่น ๆ ละ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
การประเมินผลการฝึกอบรม
ครูและนักเรียนทุกคนที่เข้ารับการฝึกอบรมต้องทาแบบประเมินผลก่อน และหลังการฝึ กอบรมภายใต้
เกณฑ์กลาง ของกรมประมง แล้วสรุปผลส่งกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและกิจกรรมพิเศษ
งบประมาณ
งบประมาณในการฝึกอบรม เป็นเงิน 21,100 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่าย
จากแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการประมง กิจกรรมย่อยถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง
ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัด คือ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ
ของเกษตรกรตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
ทั้ง นี้ งบประมาณค่ า ใช้ จ่ า ยในโครงการทุ ก รายการสามารถถั ว เฉลี่ ย ได้ ทุก รายการ และสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูและนักเรียนได้รับความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ นาอย่
้ างถูกหลักวิชาการ
2. การบรรจุภัณฑ์หีบห่อให้ได้มาตรฐาน
3. เด็กนักเรียนรู้จักทางานเป็นทีม
4. ผลผลิตที่ได้นาไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ผู้จัด
1. กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
และกิจกรรมพิเศษ
2. สานักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

ประมาณการ…

- 37 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงโรงเรียน
รายการ

จานวนเงิน (บาท)
๑๒,๑00
8,250
6,750
1,500

หมวดค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ 150 บาท
- ผู้เข้าอบรม 45 คน (45 คน x 150 บาท x 1 มื้อ)
- เจ้าหน้าที่ผู้จัด 10 คน (10 คน x 150 บาท x 1 มื้อ)
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อัตรามื้อละ 35 บาท
- ผู้เข้าอบรม 45 คน (45 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)
- เจ้าหน้าที่ผู้จัด 10 คน (10 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)

3,850
3,150
700

หมวดค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ และค่าสิ่งที่ใส่บรรจุเอกสาร
ผู้เข้าอบรม 45 คน ๆ ละ 200 บาท (45 คน x 200 บาท)

9,000
9,000

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
หมายเหตุ :

21,100

1. ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
1.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 5 รุ่น ๆ ละ 9 คน
1.2 เจ้าหน้าที่ผู้จัด
๕ รุ่น ๆ ละ 2 คน

รวม 45 คน
รวม 10 คน
รวม 55 คน
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ และสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสม
งบประมาณหลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงโรงเรียน
จังหวัด/ผู้เข้า
ร่วมอบรม
นราธิวาส
- ครู/นักเรียน
- เจ้าหน้าที่
- อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

ปริมาณงาน
คน

รุ่น

ค่าอาหาร
กลางวัน

วัน

ค่าใช้จ่ายและงบประมาณ (บาท)
ค่าอาหาร
ค่าวัสดุ
ว่าง
ฝึกอบรม

รวม

45
10
-

5
-

5
-

6,750
1,500
-

3,150
700
-

9,000
-

18,900
2,200
-

55

5

5

8,250

3,850

9,000

21,100

ตารางการ...

- 38 ตารางการฝึกอบรม
โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงโรงเรียน
ระยะเวลาในการอบรมรุ่นละ ๑ วัน จานวน ๕ รุ่น
ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 256๓ – กันยายน 256๔
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.30 น.

15.30 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.

ลงทะเบียน
ชี้แจงโครงการ
ประเมินความรู้ก่อนการฝึกอบรม
บรรยาย เรื่อง หลักการเลี้ยงสัตว์น้า
การเลือกสถานที่เลี้ยงปลา การเตรียมบ่อ (วิทยากรภาครัฐ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย เรื่อง การจัดการเลี้ยง อาหาร และการให้อาหาร
การทาน้าเขียว โรค และการรักษาโรค ปัญหาอุปสรรค
การบรรจุภัณฑ์หีบห่อให้ได้มาตรฐาน
และการดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น้า (วิทยากรภาครัฐ)
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปซักถามปัญหา
ประเมินความรู้หลังการฝึกอบรม

หมายเหตุ : 1. การแต่งกายสุภาพ
2. พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
3. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.
4. ตารางการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

โครงการ...

- 39 โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
8. หลักสูตร ศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้าจืดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในชุมชน สามารถนามาใช้ประโยชน์ให้เป็นแหล่งเผยแพร่ ความรู้สู่ชุมชน
นาไปสู่การพัฒนาสังคม ซึ่งการถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงปลาให้กับครูและนักเรียนจะช่วยเสริมทักษะใน
การประกอบอาชีพให้มากขึ้น
กรมประมง จึงจัดให้มีการอบรมหลักสูตร ศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้าจืดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาให้กับครูและนักเรียนในโรงเรียนให้สามารถเลี้ยงปลา และนาผลผลิตที่ได้
ไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่เด็ก นักเรียนในโรงเรียน ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนอาหารโปรตีน
ประเภทปลา นอกจากนี้ ยังเป็น การปลูก ฝัง พื้นฐานอาชีพด้านการเลี้ยงปลาให้แก่เยาวชนของชาติต่อไปใน
อนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพด้านการเลี้ยงปลา
2. เพื่อปลูกฝังและฝึกอบรมให้เด็กนักเรียนมีความรู้ และมีประสบการณ์ในการเลี้ยงสัตว์น้า
3. เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน
4. สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับเยาวชน
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลา จานวน 1 แห่ง
ระยะเวลาในการฝึกอบรม
ระยะเวลาในการฝึกอบรม จานวน 2 วัน ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564
กลุ่มเป้าหมาย
อบรมครูและนักเรียนจังหวัดยะลา จานวน 1 รุ่น รวมทั้งสิ้น 10 คน
สถานทีจ่ ัดฝึกอบรม
โรงเรียน หรือหน่วยงานราชการในพื้นที่เป้าหมาย หรือสถานที่เอกชนในจังหวัดยะลา
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. หลักการเลี้ยงสัตว์น้า การเลือกสถานที่เลี้ยงปลา การเตรียมบ่อ
2. การเพาะสัตว์น้า การอนุบาลสัตว์น้า และการเลี้ยงสัตว์น้าตามหลักวิชาการ
3. การจัดการเลี้ยง อาหาร และการให้อาหาร การทาน้าเขียว
4. การตลาด

วิธีการฝึก...

- 40 วิธีการฝึกอบรม
อบรมโดยการบรรยาย
วิทยากรที่ฝึกอบรม
วิทยากรภาครัฐซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมประมง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 รุ่น ๆ ละ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
การประเมินผลการฝึกอบรม
ครูและนักเรียนทุกคนที่เข้ารับการฝึกอบรมต้องทาแบบประเมินผลก่อน และหลังการฝึกอบรมภายใต้
เกณฑ์กลาง ของกรมประมง แล้วสรุปผลส่งกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและกิจกรรมพิเศษ
งบประมาณ
งบประมาณในการฝึกอบรม เป็น เงิน 19,520 บาท (หนึ่ง หมื่น เก้า พัน ห้ า ร้อยยี่สิ บ บาทถ้ว น)
โดยเบิกจ่ายจากแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจ กรรมส่งเสริมอาชีพด้านการประมง กิจกรรมย่อยถ่ายทอดเ ทคโนโลยี
ด้านการประมง ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัด คือ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่ องดื่ม
ค่ายานพาหนะของเกษตรกรตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
ทั้งนี้ งบประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ และสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูและนักเรียนได้รับความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นาอย่
้ างถูกหลักวิชาการ
2. เด็กนักเรียนรู้จักทางานเป็นทีม
3. ผลผลิตที่ได้นาไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ผู้จัด
1. กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
และกิจกรรมพิเศษ
2. สานักงานประมงจังหวัดยะลา

ประมาณ...

- 41 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
หลักสูตร ศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้าจืดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
รายการ
หมวดค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร (เจ้าหน้าที่ภาครัฐ) อัตราชั่วโมงละ 600 บาท
จานวน ๑ รุ่น วันละ 4 ชัว่ โมง จานวน 2 วัน รวม 8 ชั่วโมง
(1 รุ่น x 600 บาท x ๘ ชั่วโมง)

จานวนเงิน (บาท)
4,800
4,800

หมวดค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ 150 บาท
- ผู้เข้าอบรม 10 คน (10 คน x 150 บาท x 2 มื้อ)
- เจ้าหน้าที่ผู้จัด 2 คน (2 คน x 150 บาท x 2 มื้อ)
- วิทยากร 1 คน (1 คน x 150 บาท x 2 มื้อ)

6,720
3,900
3,000
600
300

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อัตรามื้อละ 35 บาท
- ผู้เข้าอบรม 10 คน (40 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)
- เจ้าหน้าที่ผู้จัด 2 คน (2 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)
- วิทยากร 1 คน (1 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)

1,820
1,400
280
140

3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม จานวน 1 รุ่น
อัตรารุ่นละ 1,000 บาท (1 รุ่น x 1,000 บาท)

1,000

หมวดค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ และค่าสิ่งที่ใส่บรรจุเอกสาร
ผู้เข้าอบรม 10 คนๆ ละ 800 บาท (10 คน x 800 บาท)

8,000

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

19,520

หมายเหตุ :

8,000

1. ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
1.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1 รุ่นๆ ละ 10 คน
1.2 วิทยากร 1 รุ่นๆ ละ 1 คน
1.3 เจ้าหน้าที่ผู้จัด 1 รุ่นๆ ละ 2 คน

รวม 10 คน
รวม 1 คน
รวม 2 คน
รวม 13 คน
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ และสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสม

งบประมาณ...

- 42 งบประมาณหลักสูตร ศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้าจืดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
ปริมาณงาน
จังหวัด/ผู้เข้า
ร่วมอบรม

คน

รุ่น

ค่าใช้จ่ายและงบประมาณ (บาท)
วัน

ค่าอาหาร
กลางวัน

ค่าอาหาร
ว่าง

ค่าตกแต่ง
สถานที่

ค่าตอบแทน
วิทยากร

ค่าวัสดุ
ฝึกอบรม

รวม

ยะลา
- ครู/นักเรียน
- เจ้าหน้าที่
- วิทยากร
- อื่นๆ

10
2
1
-

1
-

2
-

3,000
600
300
-

1,400
280
140
-

1,000

4,800
-

8,000
-

12,400
880
5,240
1,000

รวมทั้งสิ้น

13

1

2

3,900

1,820

1,000

4,800

8,000

19,520

ตารางการ...

- 43 ตารางการฝึกอบรม
โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
หลักสูตร ศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้าจืดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
ระยะเวลาในการอบรม ๒ วัน จานวน ๑ รุ่น
ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564
วันที่ 1
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.

ลงทะเบียน
ชี้แจงโครงการ
ประเมินความรู้ก่อนการฝึกอบรม
บรรยาย เรื่อง หลักการเลี้ยงสัตว์น้า
การเลือกสถานที่เลี้ยงปลา (วิทยากรภาครัฐ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย เรื่อง การจัดการเลี้ยง อาหาร และการให้อาหาร
การทาน้าเขียว (วิทยากรภาครัฐ)
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปซักถามปัญหา
ประเมินความรู้หลังการฝึกอบรม

วันที่ ๒
09.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.00 น.

บรรยาย เรื่อง การเตรียมบ่อ - กระชังเลี้ยงสัตว์น้าตามหลักวิชาการ
(วิทยากรภาครัฐ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย เรื่อง โรคสัตว์น้า การรักษารักษาคุณภาพสัตว์น้า และ
การบรรจุผลผลิตภัณฑ์สัตว์น้า (วิทยากรภาครัฐ)
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปซักถามปัญหา
ประเมินความรู้หลังการฝึกอบรม

หมายเหตุ : 1. การแต่งกายสุภาพ
2. พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
3. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.
4. ตารางการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

โครงการ…

- 44 โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
9. หลักสูตร พัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชน
หลักการและเหตุผล
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านชาวประมงน้าจืด และชายฝั่งในพืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้าเนินการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้าเพื่อจ้าหน่าย โดยอาชีพหลักท้าสวนยางพารา รับจ้างทัว่ ไป สมาชิกกลุ่มแม่บ้านชาวประมงน้า
จืด และชายฝั ่ง จึง ใช้เ วลาว่า งแปรรูป ผลิต ภัณ ฑ์ส ัต ว์น้า เพื่อ เป็ น การสร้า งรายได้เ สริม การดาเนิน งาน
ผลิตภัณฑ์บางส่วนส่งขายทางออนไลน์ แต่กลุ่มแม่บ้านชาวประมงประสบปัญหา คือ ขาดแหล่งวัตถุดิบสัตว์น้า
ที่จะนามาแปรรูป และขาดข้อมูลเมนูผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท้าให้ทางกลุ่มขาดความต่อเนื่อง ขาดรายได้ด้านประมง
เป็ นอย่ างมาก กลุ่ มวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนต้ อ งการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ า จึ ง มี ค วามประสงค์ ป รั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้ได้มาตรฐานยิ่งขึนต่อไป
กรมประมง เล็งเห็นปัญหาเหล่านี้จึงจัดอบรม หลักสูตร พัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชน ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน
ชาวประมงน้าจืด และชายฝั่ง และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่มต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อยกระดับให้กลุ่มฯ ได้มีการพัฒนาด้านการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล
๒. เพื่อให้กลุ่มฯ ประสบผลส้าเร็จในการพัฒนาการแปรรูปและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าอย่ายั่งยืน
3. เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้จากการดาเนินงานผลิตภัณฑ์
4. เพื่อเพิ่มช่องทางบางส่วนส่งผลิตภัณฑ์ขายทางออนไลน์
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ประมงน้าจืด
1. เกษตรกรในพืนที่ จังหวัดนราธิวาส รวม 30 คน
2. เกษตรกรในพืนที่ จังหวัดปัตตานี รวม 40 คน
3. เกษตรกรในพืนที่ จังหวัดสงขลา รวม 20 คน
ประมงชายฝั่ง
1. เกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส รวม 50 คน
2. เกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี รวม 30 คน
ระยะเวลาในการฝึกอบรม
ระยะเวลาในการอบรมรุ่นละ 3 วัน ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564
กลุ่มเป้าหมาย
อบรมเกษตรกร จานวน 5 รุ่น รวมทั้งสิ้น 170 คน
ประมงน้าจืด รวมทั้งสิ้น ๙๐ คน
1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านปะลุกาแปเราะ จังหวัดนราธิวาส จานวน 1 รุ่น รวม 30 คน
2. กลุ่ม อบต.บางเขา จังหวัดปัตตานี จานวน 1 รุ่น รวม 40 คน
3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรตาบลนาหมอศรี จังหวัดสงขลา จานวน 1 รุ่น รวม 20 คน
ประมงชายฝั่ง...

- 45 ประมงชายฝั่ง จานวน ๘๐ คน
1. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่งคงปูลากะป๊ะ จากัด จังหวัดนราธิวาส จานวน 1 รุ่น รวม 50 คน
2. วิสาหกิจชุมชนของชมรมประมงพื้นบ้านตาบลปะนาเระ จังหวัดปัตตานี จานวน 1 รุ่น รวม 30 คน
สถานทีจ่ ัดฝึกอบรม/สถานที่ศึกษาดูงาน
สถานทีร่ าชการหรือเอกชนในพื้นที่เป้าหมาย ในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และสงขลา
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. การแปรรูปสัตว์น้า การบริหารจัดการกลุ่ม
2. การจัดการเรื่องผลผลิตของกลุ่ม รูปแบบผลิตภัณฑ์สัตว์น้า และเรื่องการตลาด
3. การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
วิธีการฝึกอบรม
1. อบรมโดยการบรรยาย
2. สานักงานประมงจังหวัดดาเนินการประเมินความรู้ของเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกรายก่อน
และหลังการฝึกอบรม ภายใต้เกณฑ์กลางของกรมประมง แล้วสรุปผลการประเมินส่งให้กองโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริและกิจกรรมพิเศษหลังจากการจัดฝึกอบรมเสร็จสิ้น
วิทยากรที่ฝึกอบรม
วิทยาการภาครัฐซึ่งเป็ฯเจ้าหน้าที่จากกรมประมง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ วิทยากรภาคเอกชน
ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ประสบความสาเร็จในอาชีพ จานวน 5 รุ่น ๆ ละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 5 คน
การประเมินผลการฝึกอบรม
1. เกษตรกรทุกคนที่เข้ารับการฝึกอบรมต้องทาแบบประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรมภายใต้
เกณฑ์กลาง ของกรมประมง แล้วสรุปผลส่งกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและกิจกรรมพิเศษ
2. เกษตรกรทุกคนที่เข้ารับการฝึกอบรมต้องทาแบบประเมินรายได้ครัวเรือนและรายได้ด้านประมง
ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ แล้วสรุปผลส่งกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและกิจกรรมพิเศษ
งบประมาณ
งบประมาณในการฝึกอบรม เป็นเงิน 316,100 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
โดยเบิกจ่ายจากแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการตาบลมั่นคง
มั่ง คั่ง ยั ่ง ยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมพัฒ นาอาชีพวิส าหกิจชุมชน กิจกรรมย่อยส่ งเสริมอาชีพ
วิสาหกิจชุมชนประมงน้าจืด และกิจกรรมย่อยส่งเสริมอาชีพวิสาหกิจชุมชนประมงชายฝั่ง ค่าใช้จ่ายที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้จัด คือ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การฝึกอบรม
ทั้ง นี้ งบประมาณค่ า ใช้ จ่ า ยในโครงการทุ ก รายการสามารถถั ว เฉลี่ ย ได้ ทุก รายการ และสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ผลที่คาดว่า...

- 46 ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. กลุ่มแม่บ้านมีความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มแปรรูป สัตว์น้า
2. กลุ่มแม่บ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น
3. กลุ่มแม่บ้านสามารถผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้าที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดและได้มาตรฐาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ผู้จัด
1. กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
และกิจกรรมพิเศษ
2. สานักงานประมงจังหวัดนราธิวาส
3. สานักงานประมงจังหวัดปัตตานี
4. สานักงานประมงจังหวัดสงขลา

ประมาณการ...

- 47 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
หลักสูตร พัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชน (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านปะลุกาแปเราะ ประมงน้าจืด)
รายการ
หมวดค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร (เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/เอกชน) อัตราชั่วโมงละ 600 บาท
จานวน 1 รุ่น ๆ ละ ๓ วัน ๆ ละ 4 ชั่วโมง รวม ๑๒ ชั่วโมง
(1 รุ่น x 600 บาท x 12 ชั่วโมง)

จานวนเงิน (บาท)
7,200
7,200

หมวดค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ 150 บาท
- ผู้เข้าอบรม 30 คน (30 คน x 150 บาท x 3 มื้อ)
- เจ้าหน้าที่ผู้จัด 2 คน (2 คน x 150 บาท x 3 มื้อ)
- วิทยากร 1 คน (1 คน x 150 บาท x 3 มื้อ)

31,780
14,850
13,500
900
450

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อัตรามื้อละ 35 บาท
- ผู้เข้าอบรม 30 คน (30 คน x 35 บาท x 6 มื้อ)
- เจ้าหน้าที่ผู้จัด 2 คน (2 คน x 35 บาท x 6 มื้อ)
- วิทยากร 1 คน (1 คน x 35 บาท x 6 มื้อ)

6,930
6,300
420
210

3. ค่ายานพาหนะ ผู้เข้าอบรม 30 คน อัตราคนละ 300 บาท
(30 คน x 300 บาท)

9,000

4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม จานวน 1 รุ่น
อัตรารุ่นละ 1,000 บาท (1 รุ่น x 1,000 บาท)

1,000

หมวดค่าวัสดุ
18,000
- ค่าวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ และค่าสิ่งที่ใส่บรรจุเอกสาร
ผู้เข้าอบรม 30 คนๆ ละ 100 บาท (30 คน x 100 บาท)
3,000
- ค่าวัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้ในการอบรมได้แก่วัสดุการเกษตร อุปกรณ์เครื่องปรุง ฯลฯ
15,000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (ห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
56,980
หมายเหตุ :
1. ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
1.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 30 คน
1.2 เจ้าหน้าที่ผู้จัด 1 รุ่นๆ ละ 2 คน
รวม 2 คน
1.3 วิทยากร 1 รุ่นๆละ 1 คน
รวม 1 คน
รวม 33 คน
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ และสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสม
งบประมาณ...

- 48 งบประมาณหลักสูตร พัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชน (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านปะลุกาแปเราะ ประมงน้าจืด)
จังหวัด/ผู้เข้า
ร่วมอบรม

ปริมาณงาน
ค่าอาหาร
กลางวัน

ค่าอาหาร
ว่าง

ค่าใช้จ่ายและงบประมาณ (บาท)
ค่ายาน
ค่าตกแต่ง
ค่าตอบแทน
พาหนะ
สถานที่
วิทยากร

ค่าวัสดุ
ฝึกอบรม

คน

รุ่น

วัน

รวม

นราธิวาส
- เกษตรกร
- เจ้าหน้าที่
- วิทยากร
- อื่นๆ

30
2
1
-

1
-

3
-

13,500
900
450
-

6,300
420
210
-

9,000
-

1,000

7,200
-

18,000
-

46,800
1,320
7,860
1,000

รวมทั้งสิ้น

33

1

3

14,850

6,930

9,000

1,000

7,200

18,000

56,980

ตารางการ...

- 49 ตารางการฝึกอบรม
โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
หลักสูตร พัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชน (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านปะลุกาแปเราะ ประมงน้าจืด)
ระยะเวลาในการอบรม ๓ วัน จานวน ๑ รุ่น
ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564
วันที่ 1
08.30 – 09.30 น.
09.30 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.30 น.

ลงทะเบียน ชี้แจงโครงการฝึกอบรม
ประเมินความรู้ก่อนการฝึกอบรม
บรรยาย เรื่อง การจัดตั้งกลุ่ม และการบริหารจัดการกลุ่ม
(วิทยากรภาครัฐ/เอกชน)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย เรื่อง การจัดตั้งกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม
(วิทยากรภาครัฐ/เอกชน)

วันที่ 2
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.30 น.

ลงทะเบียน
บรรยาย เรื่อง การแปรรูปสัตว์น้า (วิทยากรภาครัฐ/เอกชน)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย เรื่อง การแปรรูปสัตว์น้าตามหลักวิชาการ
(วิทยากรภาครัฐ/เอกชน)
บรรยาย เรื่อง การบรรจุภัณฑ์ (วิทยากรภาครัฐ/เอกชน)

วันที่ 3
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 15.30 น.
15.30 – 16.30 น.

ลงทะเบียน
บรรยาย เรื่อง การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
การลดต้นทุน (วิทยากรภาครัฐ/เอกชน)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย เรื่อง การบรรจุหีบห่อที่ได้มาตรฐาน และการตลาด
(วิทยากรภาครัฐ/เอกชน)
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปซักถามปัญหา
ประเมินความรู้หลังการฝึกอบรม

หมายเหตุ : 1. การแต่งกายสุภาพ
2. พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
3. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.
4. ตารางการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ประมาณการ...

- 50 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
หลักสูตร พัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชน (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรตาบลนาหมอศรี ประมงน้าจืด)
รายการ
หมวดค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร (เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/เอกชน) อัตราชั่วโมงละ 600 บาท
จานวน 1 รุ่น ๆ ละ ๓ วัน ๆ ละ 4 ชั่วโมง รวม ๑๒ ชั่วโมง
(1 รุ่น x 600 บาท x 12 ชั่วโมง)

จานวนเงิน (บาท)
7,200
7,200

หมวดค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ 150 บาท
- ผู้เข้าอบรม 20 คน (20 คน x 150 บาท x 3 มื้อ)
- เจ้าหน้าที่ผู้จัด 2 คน (2 คน x 150 บาท x 3 มื้อ)
- วิทยากร 1 คน (1 คน x 150 บาท x 3 มื้อ)

22,180
10,350
9,000
900
450

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อัตรามื้อละ 35 บาท
- ผู้เข้าอบรม 20 คน (20 คน x 35 บาท x 6 มื้อ)
- เจ้าหน้าที่ผู้จัด 2 คน (2 คน x 35 บาท x 6 มื้อ)
- วิทยากร 1 คน (1 คน x 35 บาท x 6 มื้อ)

4,830
4,200
420
210

3. ค่ายานพาหนะ ผู้เข้าอบรม 20 คน อัตราคนละ 300 บาท
(20 คน x 300 บาท)

6,000

4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม จานวน 1 รุ่น
อัตรารุ่นละ 1,000 บาท (1 รุ่น x 1,000 บาท)

1,000

หมวดค่าวัสดุ
12,000
- ค่าวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ และค่าสิ่งที่ใส่บรรจุเอกสาร
ผู้เข้าอบรม 20 คนๆ ละ 100 บาท (20 คน x ๑00 บาท)
2,000
- ค่าวัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้ในการอบรมได้แก่วัสดุการเกษตรอุปกรณ์เครื่องปรุง ฯลฯ
10,000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (สี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
41,380
หมายเหตุ :
1. ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
1.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1 รุ่น ๆ ละ 20 คน รวม 20 คน
1.2 เจ้าหน้าที่ผู้จัด 1 รุ่น ๆ ละ 2 คน
รวม 2 คน
1.3 วิทยากร 1 รุ่น ๆ ละ 1 คน
รวม 1 คน
รวม 23 คน
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ และสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสม
งบประมาณ...

- 51 งบประมาณหลักสูตร พัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชน (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรตาบลนาหมอศรี
ประมงน้าจืด)
จังหวัด/ผู้เข้า
ร่วมอบรม
สงขลา
- เกษตรกร
- เจ้าหน้าที่
- วิทยากร
- อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

ปริมาณงาน
คน

ค่าอาหาร
กลางวัน

ค่าอาหาร
ว่าง

ค่าใช้จ่ายและงบประมาณ (บาท)
ค่ายาน
ค่าตกแต่ง
ค่าตอบแทน
พาหนะ
สถานที่
วิทยากร

ค่าวัสดุ
ฝึกอบรม

รุ่น

วัน

รวม

20
2
1
-

1
-

3
-

9,000
900
450
-

4,200
420
210
-

6,000
-

1,000

7,200
-

12,000
-

31,200
1,320
7,860
1,000

33

1

3

140,350

4,830

6,000

1,000

7,200

12,000

41,380

ตารางการ...

- 52 ตารางการฝึกอบรม
โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
หลักสูตร พัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชน (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรตาบลนาหมอศรี ประมงน้าจืด)
ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564
วันที่ 1
08.30 – 09.30 น.
09.30 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.30 น.

ลงทะเบียน ชี้แจงโครงการฝึกอบรม
ประเมินความรู้ก่อนการฝึกอบรม
บรรยาย เรื่อง การเลือกสถานที่ การเตรียมกระชังเลี้ยงสัตว์น้า
อาหาร และการให้อาหาร (วิทยากรภาครัฐ/เอกชน)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย เรื่อง การดูแล และการจัดการระหว่างการเลี้ยง
โรค และการป้องกันรักษาโรค (วิทยากรภาครัฐ/เอกชน)

วันที่ 2
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.30 น.

ลงทะเบียน
บรรยาย เรื่อง การเตรียมบ่อเลี้ยงสัตว์น้า การเตรียมกระชัง
เลี้ยงสัตว์น้า (วิทยากรภาครัฐ/เอกชน)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย เรื่อง การแปรรูปสัตว์น้าตามหลักวิชาการ
บรรยาย เรื่อง การบรรจุภัณฑ์ (วิทยากรภาครัฐ/เอกชน)

วันที่ 3
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 15.30 น.
15.30 – 16.30 น.

ลงทะเบียน
บรรยาย เรื่อง การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
การลดต้นทุน (วิทยากรภาครัฐ/เอกชน)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย เรื่อง การบรรจุหีบห่อที่ได้มาตรฐาน และการตลาด
(วิทยากรภาครัฐ/เอกชน)
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปซักถามปัญหา
ประเมินความรู้หลังการฝึกอบรม

หมายเหตุ : 1. การแต่งกายสุภาพ
2. พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
3. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.
4. ตารางการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ประมาณการ…

- 53 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
หลักสูตร พัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชน (กลุ่ม อบต.บางเขา ประมงน้าจืด)
รายการ
หมวดค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร (เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/เอกชน) อัตราชั่วโมงละ 600 บาท
จานวน 1 รุ่น ๆ ละ ๓ วัน ๆ ละ 4 ชั่วโมง รวม ๑๒ ชั่วโมง
(1 รุ่น x 600 บาท x 12 ชั่วโมง)

จานวนเงิน (บาท)
7,200
7,200

หมวดค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ 150 บาท
- ผู้เข้าอบรม 40 คน (40 คน x 150 บาท x 3 มื้อ)
- เจ้าหน้าที่ผู้จัด 2 คน (2 คน x 150 บาท x 3 มื้อ)
- วิทยากร 1 คน (1 คน x 150 บาท x 3 มื้อ)

41,380
19,350
18,๐00
900
450

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อัตรามื้อละ 35 บาท
- ผู้เข้าอบรม 40 คน (40 คน x 35 บาท x 6 มื้อ)
- เจ้าหน้าที่ผู้จัด 2 คน (2 คน x 35 บาท x 6 มื้อ)
- วิทยากร 1 คน (1 คน x 35 บาท x 6 มื้อ)

9,030
8,400
420
210

3. ค่ายานพาหนะ ผู้เข้าอบรม 40 คน อัตราคนละ 300 บาท
(40 คน x 300 บาท)
4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม จานวน 1 รุ่น
อัตรารุ่นละ 1,000 บาท (1 รุ่น x 1,000 บาท)

12,000
1,000

หมวดค่าวัสดุ
24,000
- ค่าวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ และค่าสิ่งที่ใส่บรรจุเอกสาร
ผู้เข้าอบรม 40 คนๆ ละ 100 บาท (40 คน x 100 บาท)
4,000
- ค่าวัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้ในการอบรมได้แก่วัสดุการเกษตรอุปกรณ์เครื่องปรุง ฯลฯ
20,000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (เจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
72,580
หมายเหตุ :
1. ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
1.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1 รุ่นๆ ละ 40 คน รวม 40 คน
1.2 เจ้าหน้าที่ผู้จัด 1 รุ่นๆ ละ 2 คน
รวม 2 คน
1.3 วิทยากร 1 รุ่นๆละ 1 คน
รวม 1 คน
รวม 43 คน
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ และสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสม
งบประมาณ...

- 54 -

งบประมาณหลักสูตร พัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชน (กลุ่ม อบต.บางเขา ประมงน้าจืด)
จังหวัด/ผู้เข้า
ร่วมอบรม

ปริมาณงาน
ค่าอาหาร
กลางวัน

ค่าอาหาร
ว่าง

ค่าใช้จ่ายและงบประมาณ (บาท)
ค่ายาน
ค่าตกแต่ง
ค่าตอบแทน
พาหนะ
สถานที่
วิทยากร

ค่าวัสดุ
ฝึกอบรม

คน

รุ่น

วัน

รวม

ปัตตานี
- เกษตรกร
- เจ้าหน้าที่
- วิทยากร
- อื่นๆ

40
2
1
-

1
-

3
-

18,000
900
450
-

8,400
420
210
-

12,000
-

1,000

7,200
-

24,000
-

62,400
1,320
7,860
1,000

รวมทั้งสิ้น

43

1

3

19,350

9,030

12,000

1,000

7,200

24,000

72,580

ตารางการ...

- 55 ตารางการฝึกอบรม
โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
หลักสูตร พัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชน (กลุ่ม อบต.บางเขา ประมงน้าจืด)
ระยะเวลาในการอบรม ๓ วัน จานวน 1 รุ่น
ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564
วันที่ 1
08.30 – 09.30 น.
09.30 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.30 น.

ลงทะเบียน ชี้แจงโครงการฝึกอบรม
ประเมินความรู้ก่อนการฝึกอบรม
บรรยาย เรื่อง การจัดตั้งกลุ่ม และการบริหารจัดการกลุ่ม
(วิทยากรภาครัฐ/เอกชน)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย เรื่อง การจัดตั้งกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม
(วิทยากรภาครัฐ/เอกชน)

วันที่ 2
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.30 น.

ลงทะเบียน
บรรยาย เรื่อง การแปรรูปสัตว์น้า (วิทยากรภาครัฐ/เอกชน)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย เรื่อง การแปรรูปสัตว์น้าตามหลักวิชาการ
(วิทยากรภาครัฐ/เอกชน)
บรรยาย เรื่อง การบรรจุภัณฑ์ (วิทยากรภาครัฐ/เอกชน)

วันที่ 3
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 15.30 น.
15.30 – 16.30 น.

ลงทะเบียน
บรรยาย เรื่อง การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
การลดต้นทุน (วิทยากรภาครัฐ/เอกชน)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย เรื่อง การบรรจุหีบห่อที่ได้มาตรฐาน และการตลาด
(วิทยากรภาครัฐ/เอกชน)
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปซักถามปัญหา
ประเมินความรู้หลังการฝึกอบรม

หมายเหตุ : 1. การแต่งกายสุภาพ
2. พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
3. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.
4. ตารางการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ประมาณการ...

- 56 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
หลักสูตร พัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชน (สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่งคงปูลากะป๊ะ จากัด ประมงชายฝั่ง)
รายการ
หมวดค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร (เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/เอกชน) อัตราชั่วโมงละ 600 บาท
จานวน 1 รุ่น ๆ ละ ๓ วัน ๆ ละ 4 ชั่วโมง รวม ๑๒ ชั่วโมง
(1 รุ่น x 600 บาท x 12 ชั่วโมง)

จานวนเงิน (บาท)
7,200
7,200

หมวดค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ 150 บาท
- ผู้เข้าอบรม 50 คน (50 คน x 150 บาท x 3 มื้อ)
- เจ้าหน้าที่ผู้จัด 2 คน (2 คน x 150 บาท x 3 มื้อ)
- วิทยากร 1 คน (1 คน x 150 บาท x 3 มื้อ)

50,980
23,850
22,500
900
450

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อัตรามื้อละ 35 บาท
- ผู้เข้าอบรม 50 คน (50 คน x 35 บาท x 6 มื้อ)
- เจ้าหน้าที่ผู้จัด 2 คน (2 คน x 35 บาท x 6 มื้อ)
- วิทยากร 1 คน (1 คน x 35 บาท x 6 มื้อ)

11,130
10,500
420
210

3. ค่ายานพาหนะ ผู้เข้าอบรม 50 คน อัตราคนละ 300 บาท
(50 คน x 300 บาท)

15,000

4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม จานวน 1 รุ่น
อัตรารุ่นละ 1,000 บาท (1 รุ่น x 1,000 บาท)
หมวดค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ และค่าสิ่งที่ใส่บรรจุเอกสาร
ผู้เข้าอบรม 50 คนๆ ละ 100 บาท (50 คน x 100 บาท)
- ค่าวัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้ในการอบรมได้แก่วัสดุการเกษตรอุปกรณ์เครื่องปรุง ฯลฯ
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (แปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
หมายเหตุ :

1. ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
1.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1 รุ่นๆ ละ 50 คน
1.2 เจ้าหน้าที่ผู้จัด 1 รุ่นๆ ละ 2 คน
1.3 วิทยากร 1 รุ่นๆละ 1 คน

1,000
30,000
๕,000
25,000
88,180

รวม 50 คน
รวม 2 คน
รวม 1 คน
รวม 53 คน
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ และสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสม
งบประมาณ...

- 57 งบประมาณหลักสูตร พัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชน (สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่งคงปูลากะป๊ะ จากัด ประมงชายฝั่ง)
จังหวัด/ผู้เข้า
ร่วมอบรม

ปริมาณงาน
ค่าอาหาร
กลางวัน

ค่าอาหาร
ว่าง

ค่าใช้จ่ายและงบประมาณ (บาท)
ค่ายาน
ค่าตกแต่ง
ค่าตอบแทน
พาหนะ
สถานที่
วิทยากร

คน

รุ่น

วัน

นราธิวาส
- เกษตรกร
- เจ้าหน้าที่
- วิทยากร
- อื่นๆ

50
2
1
-

1
-

3
-

22,500
900
450
-

10,500
420
210
-

15,000
-

1,000

รวมทั้งสิ้น

53

1

3

23,850

116,130

15,000

1,000

ค่าวัสดุ
ฝึกอบรม
-

รวม

-

30,000
-

78,000
1,320
7,860
1,000

7,200

30,000

88,180

7,200

ตารางการ...

- 58 ตารางการฝึกอบรม
โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
หลักสูตร พัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชน (สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่งคงปูลากะป๊ะ จากัด ประมงชายฝั่ง)
ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน จานวน 1 รุ่น
ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564
วันที่ 1
08.30 – 09.30 น.
09.30 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.30 น.

ลงทะเบียน ชี้แจงโครงการฝึกอบรม
ประเมินความรู้ก่อนการฝึกอบรม
บรรยาย เรื่อง การจัดตั้งกลุ่ม และการบริหารจัดการกลุ่ม
(วิทยากรภาครัฐ/เอกชน)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย เรื่อง การจัดตั้งกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม
(วิทยากรภาครัฐ/เอกชน)

วันที่ 2
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.30 น.

ลงทะเบียน
บรรยาย เรื่อง การแปรรูปสัตว์น้า (วิทยากรภาครัฐ/เอกชน)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย เรื่อง การแปรรูปสัตว์น้าตามหลักวิชาการ
(วิทยากรภาครัฐ/เอกชน)
บรรยาย เรื่อง การบรรจุภัณฑ์ (วิทยากรภาครัฐ/เอกชน)

วันที่ 3
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 15.30 น.
15.30 – 16.30 น.

ลงทะเบียน
บรรยาย เรื่อง การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
การลดต้นทุน (วิทยากรภาครัฐ/เอกชน)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย เรื่อง การบรรจุหีบห่อที่ได้มาตรฐาน และการตลาด
(วิทยากรภาครัฐ/เอกชน)
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปซักถามปัญหา
ประเมินความรู้หลังการฝึกอบรม

หมายเหตุ : 1. การแต่งกายสุภาพ
2. พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
3. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.
4. ตารางการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ประมาณการ...

- 59 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
หลักสูตร พัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชน (วิสาหกิจชุมชนของชมรมประมงพื้นบ้านตาบลปะนาเระ ประมงชายฝั่ง)
รายการ
หมวดค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร (เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/เอกชน) อัตราชั่วโมงละ 600 บาท
จานวน 1 รุ่น ๆ ละ ๓ วัน ๆ ละ 4 ชั่วโมง รวม ๑๒ ชั่วโมง
(1 รุ่น x 600 บาท x 12 ชั่วโมง)

จานวนเงิน (บาท)
7,200
7,200

หมวดค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ 150 บาท
- ผู้เข้าอบรม 30 คน (30 คน x 150 บาท x 3 มื้อ)
- เจ้าหน้าที่ผู้จัด 2 คน (2 คน x 150 บาท x 3 มื้อ)
- วิทยากร 1 คน (1 คน x 150 บาท x 3 มื้อ)

31,780
14,850
13,500
900
450

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อัตรามื้อละ 35 บาท
- ผู้เข้าอบรม 30 คน (30 คน x 35 บาท x 6 มื้อ)
- เจ้าหน้าที่ผู้จัด 2 คน (2 คน x 35 บาท x 6 มื้อ)
- วิทยากร 1 คน (1 คน x 35 บาท x 6 มื้อ)

6,930
6,300
420
210

3. ค่ายานพาหนะ ผู้เข้าอบรม 30 คน อัตราคนละ 300 บาท
(30 คน x 300 บาท)

9,000

4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม จานวน 1 รุ่น
อัตรารุ่นละ 1,000 บาท (1 รุ่น x 1,000 บาท)

1,000

หมวดค่าวัสดุ
18,000
- ค่าวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ และค่าสิ่งที่ใส่บรรจุเอกสาร
ผู้เข้าอบรม 30 คนๆ ละ 100 บาท (30 คน x ๑00 บาท)
3,000
- ค่าวัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้ในการอบรมได้แก่วัสดุการเกษตรอุปกรณ์เครื่องปรุง ฯลฯ
15,000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (ห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
56,980
หมายเหตุ :
1. ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
1.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 30 คน
1.2 เจ้าหน้าที่ผู้จัด 1 รุ่นๆ ละ 2 คน
รวม 2 คน
1.3 วิทยากร 1 รุ่นๆละ 1 คน
รวม 1 คน
รวม 33 คน
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ และสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสม
งบประมาณ...

- 60 งบประมาณหลักสูตร พัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชน (วิสาหกิจชุมชนของชมรมประมงพื้นบ้านตาบลปะนาเระ
ประมงชายฝั่ง)
จังหวัด/ผู้เข้า
ร่วมอบรม

ปริมาณงาน
ค่าอาหาร
กลางวัน

ค่าอาหาร
ว่าง

ค่าใช้จ่ายและงบประมาณ (บาท)
ค่ายาน
ค่าตกแต่ง
ค่าตอบแทน
พาหนะ
สถานที่
วิทยากร

ค่าวัสดุ
ฝึกอบรม

คน

รุ่น

วัน

รวม

ปัตตานี
- เกษตรกร
- เจ้าหน้าที่
- วิทยากร
- อื่นๆ

30
2
1
-

1
-

3
-

13,500
900
450
-

6,300
420
210
-

9,000
-

1,000

7,200
-

18,000
-

46,800
1,320
7,860
1,000

รวมทั้งสิ้น

33

1

3

14,850

6,930

9,000

1,000

7,200

18,000

56,980

ตารางการ...

- 61 ตารางการฝึกอบรม
โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
หลักสูตร พัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชน (วิสาหกิจชุมชนของชมรมประมงพื้นบ้านตาบลปะนาเระ ประมงชายฝั่ง)
ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน จานวน 1 รุ่น
ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564
วันที่ 1
08.30 – 09.30 น.
09.30 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.30 น.

ลงทะเบียน ชี้แจงโครงการฝึกอบรม
ประเมินความรู้ก่อนการฝึกอบรม
บรรยาย เรื่อง การจัดตั้งกลุ่ม และการบริหารจัดการกลุ่ม
(วิทยากรภาครัฐ/เอกชน)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย เรื่อง การจัดตั้งกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม
(วิทยากรภาครัฐ/เอกชน)

วันที่ 2
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.30 น.

ลงทะเบียน
บรรยาย เรื่อง การแปรรูปสัตว์น้า (วิทยากรภาครัฐ/เอกชน)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย เรื่อง การแปรรูปสัตว์น้าตามหลักวิชาการ
(วิทยากรภาครัฐ/เอกชน)
บรรยาย เรื่อง การบรรจุภัณฑ์ (วิทยากรภาครัฐ/เอกชน)

วันที่ 3
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 15.30 น.
15.30 – 16.30 น.

ลงทะเบียน
บรรยาย เรื่อง การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
การลดต้นทุน (วิทยากรภาครัฐ/เอกชน)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย เรื่อง การบรรจุหีบห่อที่ได้มาตรฐาน และการตลาด
(วิทยากรภาครัฐ/เอกชน)
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปซักถามปัญหา
ประเมินความรู้หลังการฝึกอบรม

หมายเหตุ : 1. การแต่งกายสุภาพ
2. พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
3. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.
4. ตารางการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

