สรุปกิจกรรมตามโครงการงบจังหวัดภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรม และการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปกิจกรรมตามโครงการงบพัฒนาจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรม และการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กิจกรรม ฟื้นฟูทรัพยากรประมงในอ่าวปากพนังและทะเลชายฝั่ง เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ และการท่องเที่ยวชุมชน
หลักการและเหตุผล (สถานะปัจจุบัน)
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีชายฝั่งทะเลยาว 225 กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการประมงทั้งน้ำจืด
น้ำกร่อย ทะเล จึงทำให้เกิดอาชีพด้านการประมง เกิดธุรกิจที่ต่อเนื่องจากการประมง และอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับ การประมงจำนวนมาก รูป แบบการทำการประมงในจังหวัดนครศรีธ รรมราช จำแนกตามการประมงได้
๓ ประเภท คือ ประมงน้ำจืด ประมงพื้นบ้าน และประมงพาณิชย์ ประมงพื้นบ้าน ซึ่งจะเป็นชาวประมงหลักของ
จังหวัด ชาวประมงจะมีการอยู่อาศัยกันเป็นชุมชนชาวประมงหรือหมู่บ้านจะตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งคลอง ปากแม่น้ำที่มี
เขตติดต่อกับชายฝั่งทะเล ซึ่งชาวประมงจะจอดเรืออยู่หน้าบริเวณบ้านของตนเองและนำสัตว์น้ำขึ้นจำหน่าย
เครื่องมือที่ใช้ ส่วนใหญ่เครื่องมือประมงพื้ นบ้าน เช่น อวนลอย อวนลอยปลากระบอก อวนจมปูม้า อวนจมปลาทู
เป็นต้น สัตว์น้ำมีความสดเป็นที่นิยมของผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องฟื้นฟูทรัพยากร
ประมงเพื่อเพิ่มความหลากหลายชนิดและจำนวนสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในขณะเดียวกันต้องสร้ างการ
รับรู้ความเข้าใจให้ชาวประมง โดยการมีส่วนร่วมของชาวประมงเพื่อป้องกันและปราบปรามการทำการประมง
ผิดกฎหมาย เพื่อความมั่นคงของทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนตามแนวทางปากพนังโมเดล
วัตถุประสงค์
1. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และพัฒนาศักยภาพชุมชนชาวประมงพื้นบ้านในด้านการอนุรักษ์สัตว์น้ำ
เตรียมความพร้อมที่จะตอบสนองโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวประมงพื้นบ้าน
3. เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
4. เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำการประมงผิดกฎหมาย
5. เพื่อนำบุคคลที่มีจิตอาสามาเป็นอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
พนักงานเจ้าหน้าที่
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ๔ กิจกรรม ดังนี้
1 เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นที่ต้องการของตลาด
2 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งทำการประมงหน้าบ้านเพื่อการท่องเที่ยว
3 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
๔ เพิ่มศักยภาพการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า
งบประมาณการดำเนินงาน
โครงการบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรม และการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม วงเงิน 11,490,300 บาท
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นที่ต้องการของตลาด งบประมาณ
๓,๑๐๒,๖00.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

-2กิจกรรมย่อยที่ 2 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งทำการประมงหน้าบ้านเพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณ ๗,๐๒๐,๔00.- บาท
(เจ็ดล้านสองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
กิจกรรมย่อยที่ 3 อบรมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง งบประมาณ
๔๕๑,๘00 บาท
กิจกรรมย่อยที่ ๔ เพิ่มศักยภาพการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า งบประมาณ ๙๑๕,๕๐0.- บาท
(เก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ในการประชุม ก.บ.จ.นศ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ) มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมย่อยที่ ๒ และเพิ่มกิจกรรมย่อยที่ ๑ ดังนี้
1 การฝึกอบรมและจัดตั้ง ธนาคารปูม้าจำนวน 5 แห่งแห่งละ 2๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 1,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เนื่องจากสำนักวิจัยแห่งชาติได้สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่งเสริมให้ชุมชนประมงชายฝั่งจัดตั้งธนาคารปู
ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชรวม 29 แห่ง ซึ่งครอบคลุมและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
2 ปรับลดการจัดซื้อทางมะพร้าวในกิจกรรมจัดสร้างสรรค์ทางมะพร้าวจำนวน 300 ชุดเนื่องจากได้ประชุม
ชาวประมงในพื้นที่แล้วและ ขอให้ชาวประมงจัดหาทางมะพร้าวมาร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องจัดซื้อจึงมีเงินคงเหลือ
จำนวน 1๑๑,๓00 บาท
3 ลดจำนวนซั้งเชือก จาก 2,400 ชุดเหลือ 1,800 ชุด (จำนวน 12 แห่ง ๆ ละ 200 ชุด คงเหลือแห่งละ
150 ชุดๆ ละ 1,100 บาท
๔ ปรับลดลูกพันธุ์ปูทะเล เนื่องจากลูกพันธุ์ปูทะเล ในธรรมชาติมีเพิ่มขึ้นจากการควบคุมการทำการประมง
ผิดกฎหมายมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
๕ ยกเลิกลูกพันธุ์หอยแครง เนื่องจากผลกระทบจากโรคระบาด covid 19 ส่งผลให้ไม่สามารถนำเข้าลูกพันธุ์
หอยแครงจากประเทศมาเลเซียได้
6 รวมเงินปรับลด จำนวน ๒,๔๙๖,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติทั้ง ๒๓ อำเภอ
ตามกิจกรรมย่อยที่ ๑ งบประมาณ ๔,๖๕๖,๐๐๐ บาท เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในธรรมชาติ ให้ประชาชนในพื้นที่
จับสัตว์น้ำบริโภค และจำหน่าย ช่วยลดค่าครองชีพช่วงเกิดโรคระบาดของ Covid ๑๙
และในการประชุม ก.บ.จ.นศ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลง
รายการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ซึ่งไม่ส่งผล
กระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ)
ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลให้การจัดซื้อวัสดุ ไม้ไผ่ล่าช้า
ไม่สามารถส่งทันภายในกำหนด เดือนมิถุนายน 2563 จึงไม่สามารถดำเนินการเนื่องจากเข้าสู่มรสุม (กรกฎาคมถึง
กันยายน) จึงขออนุมัติ เปลี่ยนรายการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งที่อยู่อาศัยพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด จำนวน
๑๐ แห่ง งบประมาณ ๓๗๗,๔๐๐ บาท โดยเพิ่มรายการพันธุ์สัตว์น้ำ กุ้งก้ามกราม จำนวน 1,029,600 ตัว
ปลาตะเพียนขาว จำนวน 100,๐๐๐ ตัว ปลาบ้า จำนวน 100,๐๐๐ ตัวปลานวลจันทร์ จำนวน 100,๐๐๐ ตัว
(ซึ่งจะดำเนินการในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓)

-3ผลการดำเนินการ
ผลการปฏิบัติงานกิจกรรมย่อยที่ ๑ การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นที่ต้องการ
ของตลาด
1. อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการแหล่งน้ำ เป้าหมาย 3๖0 คน
จัดฝึกอบรมสัมมนาชาวประมง เหลียวหลังแลหน้า การบริหารจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านในถุ้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าศาลา
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีชาวประมงเข้าร่วมสัมมนาจำนวน ๓๖๒ คน โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา และนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช และตัวแทนชาวประมงจากอำเภอ
ต่างๆ เป็นวิทยากรร่วมสัมมนา ซึ่งกลุ่มชาวประมงกลุ่มต่างๆ ได้นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมาแสดงมากมาย

ภาพประกอบกิจกรรมสัมมนาฯ

-42. จัดซื้อพันธุ์สัตว์น้ำและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ตามแผนส่งมอบ)
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-6ภาพประกอบการตรวจรับ และการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

กรรมการตรวจรับพันธุ์สัตว์น้ำ

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้ผู้แทนชุมชนเพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำในพื้นที่
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ภาพปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นที่ต้องการของตลาด

-8สรุปผลการดำเนินการ กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำที่มีมูล ค่าทางเศรษฐกิจและเป็นที่ต้องการของตลาด
ตามโครงการบริ ห ารจั ด การเกษตรและอุต สาหกรรม และการสร้างมูล ค่า เพิ ่ม สิน ค้า เกษตรด้ว ยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (ปลาหน้าวัด ) ซึ่งเปลี่ยนแปลงรายการโครงการฯ ในการประชุม ก.บ.จ.นศ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ) ทั้งนี้เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลให้การจัดซื้อวัสดุ ไม้ไผ่ล่าช้าไม่สามารถส่งทัน
ภายในกำหนด เดือนมิถุนายน 2563 จึงไม่สามารถดำเนินการเนื่องจากเข้าสู่มรสุม (กรกฎาคมถึงกันยายน) จึงขอ
อนุมัติ เปลี่ย นรายการปล่ อยพั น ธุ์ ส ั ตว์น ้ำ ในแหล่ง ที่ อ ยู่ อ าศัย พั นธุ์ ส ัตว์น้ ำในพื้ นที่น ้ำจืด จำนวน ๑๐ แห่ ง
งบประมาณ ๓๗๗,๔๐๐ บาท โดยเพิ่มรายการพันธุ์สัตว์น้ำ กุ้งก้ามกราม จำนวน 1,029,600 ตัว ปลาตะเพียนขาว
จำนวน 100,๐๐๐ ตัว ปลาบ้า จำนวน 100,๐๐๐ ตัวปลานวลจันทร์ จำนวน 100,๐๐๐ ตัว โดยปล่อยพันธุ์
สัตว์น้ำตามแผนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำดังนี้
สถานที่ตั้ง
ลำดับ
ที่

ชื่อที่จับ
สัตว์น้ำ

1
2
3
4
5
6

ชนิดสัตว์น้ำ
ปลาบ้า

ปลานวลจันทร์

100,000

ปลา
ตะเพียน
ขาว
10,000

10,000

10,000

8 ก.ย. 63

100,000

10,000

10,000

10,000

เฉลิมพระ
เกียรติ

8 ก.ย. 63

100,000

10,000

10,000

10,000

ท้อง
ลำเจียก

เชียรใหญ่

8 ก.ย. 63

100,000

10,000

10,000

10,000

4

ชะเมา

ปากพนัง

8 ก.ย. 63

129,600

10,000

10,000

10,000

2

เกาะทวด

ปากพนัง

8 ก.ย. 63

100,000

10,000

10,000

10,000

วันที่

กุ้ง
ก้ามกราม

เมือง

8 ก.ย. 63

บางจาก

เมือง

2

เชียรเขา

2

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

วัดจังหูน
วัดบาง
สะพาน

14

ท่าเรือ

7

วัดบางหว้า
วัดสำโรง
งาม
คลองชะ
เมา
คลองบาง
ไทร

7

คลองจรเข้

456
7

บางนบ

หัวไทร

8 ก.ย. 63

100,000

10,000

10,000

10,000

8

คลอง
แหลม

4

แหลม

หัวไทร

8 ก.ย. 63

100,000

10,000

10,000

10,000

9

ชลประทาน
ไม้เสียบ

9

เกาะขันธ์

ชะอวด

8 ก.ย. 63

100,000

10,000

10,000

10,000

10

พรุควนเงิน

2

บ้านตูล

ชะอวด

8 ก.ย. 63

100,000

10,000

10,000

10,000

1,029,600 100,000 100,000

100,000

รวม

1. บริเวณหน้าวัดไตรสุวรรณาราม คลองชะเมา ม.4 ต.ชะเมา อ.ปากพนัง โดยมีส ัตว์น้ำดังนี้ กุ้งกามกราม
129,600ตัว ปลาตะเพียนขาว 10,000 ตัว ปลาบ้า 10,000 ตัว ปลานวลจันทร์ 10,000 ตัว
2. บริ เ วณหน้ า วั ด เกาะจาก คลองบางไทร ม.6 ต.เกาะทวด อ.ปากพนั ง โดยมี ส ั ต ว์ น ้ ำ ดัง นี ้ กุ ้ ง กามกราม
100,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว 10,000 ตัว ปลาบ้า 10,000 ตัว ปลานวลจันทร์ 10,000 ตัว

-9การตรวจรับได้ทำการตรวจนับจำนวนสัตว์น้ำทุกชนิด ครบตามจำนวน และสัตว์น้ำมีความแข็ง สามารถปล่อย
ลงแหล่งน้ำได้ ทั้งนี้ระหว่างการตรวจนับ ได้มีผู้แทนในพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์ มีความพึงพอใจคุณภาพของสัตว์น้ำ
ทั้งจำนวนและความแข็งแรง

- 10 -

- 11 ๓. บริเวณหน้าวัดจังหูน คลองจังหูน ม. 14 ต. ท่าเรือ โดยมีสัตว์น้ำดังนี้ กุ้งกามกราม 100,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว
10,000 ตัว ปลาบ้า 10,000 ตัว ปลานวลจันทร์ 10,000 ตัว
๔. บริเวณหน้าวัดบางสะพาน คลองบางจาก ม.7 ต.บางจาก โดยมีสัตว์น้ำดังนี้ กุ้งกามกราม 100,000 ตัว
ปลาตะเพียนขาว 10,000 ตัว ปลาบ้า 10,000 ตัว ปลานวลจันทร์ 10,000 ตัว
โดยกราบนิมนต์พระคุณเจ้าวัดจังหูน วัดบางสะพาน และเชิญปลัดอำเภอประจำตำบล องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู พร้อมด้วยนักเรียนฯ ประชาชน ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

- 12 ๕. บริเวณหน้าวัดสำโรงงาม หมู่ที่ 2 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ โดยมีสัตว์น้ำดังนี้ กุ้งกามกราม 100,000 ตัว
ปลาตะเพียนขาว 10,000 ตัว ปลาบ้า 10,000 ตัว ปลานวลจันทร์ 10,000 ตัว

๖. คลองจรเข้ หมู่ที่ 4 ต.บางนบ อ. หัวไทร โดยมีสัตว์น้ำดังนี้ กุ้งกามกราม 100,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว
10,000 ตัว ปลาบ้า 10,000 ตัว ปลานวลจันทร์ 10,000 ตัว
๗. คลองแหลม หมู่ที่ 4 ต.แหลม อ. หัวไทร โดยมีสัตว์น้ำดังนี้ กุ้งกามกราม 100,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว
10,000 ตัว ปลาบ้า 10,000 ตัว ปลานวลจันทร์ 10,000 ตัว
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครอนุรักษ์ ประชาชน ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

- 13 ๘. คลองเชียร หน้าวัดบางหว้า หมู่ที่ 2 ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีสัตว์น้ำดังนี้
กุ้งกามกราม 100,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว 10,000 ตัว ปลาบ้า 10,000 ตัว ปลานวลจันทร์ 10,000 ตัว
โดยมีนายสันติ บุญรอด นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

๙. อ่างชลประทานคลองไม้เสียบ ม.๙ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด โดยมีสัตว์น้ำดังนี้ กุ้งกามกราม 100,000 ตัว
ปลาตะเพียนขาว 10,000 ตัว ปลาบ้า 10,000 ตัว ปลานวลจันทร์ 10,000 ตัว

- 14 ๑๐. พรุควนเงิน ม.๒ ต.บ้านตูล อ.ชะอวด โดยมีสัตว์น้ำดังนี้ กุ้งกามกราม 100,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว
10,000 ตัว ปลาบ้า 10,000 ตัว ปลานวลจันทร์ 10,000 ตัว

- 15 ผลการปฏิบัติงานกิจกรรมย่อยที่ 2 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งทำการประมงหน้าบ้านเพื่อการท่องเที่ยว
1. อบรมหลักสูตรการฟื้นฟูแหล่งทำการประมงหน้าบ้าน (ซั้งเชือก) ชาวประมงเป้าหมาย 300 คน
ดังนี้
- อ.หัวไทร ต.เกาะเพชร ม.๕ จำนวน 20 คน และ ม.๙ จำนวน ๓๐ คน
- อ.สิชล ต.ทุ่งใส ม.๘ จำนวน 25 คน, ต.เสาเภา ม.๗ 2๐ คน และ ต.เสาเภา ม.๑๒ จำนวน 35 คน
- อ.ขนอม ต.ขนอม ม.๒ จำนวน 2๐ คน, ม.๗ จำนวน 2๐ คน และม.6 จำนวน 25 คน
- อ.ท่าศาลา ต.กลาย ม.1 จำนวน 2๐ คน และต.ท่าขึ้น ม.๒ จำนวน ๓5 คน
- อ.ปากพนัง ต.ท่าพญา ม.5 จำนวน 30 คน และต. ขนาบนาก ม. 10 จำนวน 20 คน
1.1 ผลการอบรมหลักสูตรการฟื้นฟูแหล่งทำการประมงหน้าบ้าน (ซั้งเชือก)
- ม.๕ ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จัดอบรมวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ มัสยิดบ้านหัวหรง ม.5
ต. เกาะเพชร จำนวน 30 คน
- ม.๙ ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จัดอบรมวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.9
ต.เกาะเพชร จำนวน ๓๐ คน
- ม.๘ ต.ทุ่งใส อ.สิชล จัดอบรมวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มประมงชายฝั่งบ้าน
บางปอใหม่ จำนวน 27 คน
- ม.๗ ต.เสาเภา อ.สิช ล จัดอบรมวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการชมรมอนุ ร ั ก ษ์
ทรัพยากรทางทะเลหาดบางดี – เสาเภา จำนวน 28 คน
- ม.๑๒ ต.เสาเภา อ.สิชล จัดอบรมวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มประมงพื้นบ้าน
บ้านปากดวด จำนวน 50 คน
- ม.๒ ต.ขนอม อ.ขนอม จัดอบรมวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.12 ต.ขนอม
จำนวน 3๐ คน
- ม.๗ ต.ขนอม อ.ขนอม จัดอบรมวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน
ม.7 ต.ขนอม จำนวน 29 คน
- ม.6 ต.ขนอม อ.ขนอม จัดอบรมวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.6
ต.ขนอม จำนวน 25 คน
- ม.1 ต.กลาย อ.ท่าศาลา จัดอบรมวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มประมงอวนลอย
พื้นบ้าน บ้านปากดวด จำนวน 2๐ คน
- ม.๒ ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จัดอบรมวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มประมงพื้นบ้าน
ตะเคียนดำ จำนวน 45 คน
- ม. 5 ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง จัดอบรมวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มอนุรักษ์ประมง
ท้องถิ่นชายฝั่งตำบลท่าพญา ม.5 ต.ท่าพญา จำนวน 40 คน
- ม. 10 ต. ขนาบนาก อ.ปากพนัง จัดอบรมวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มอนุรักษ์
ประมงพื้นบ้าน บ้านขนาบนาก จำนวน 31 คน

- 16 ภาพประกอบการฝึกอบรม

บรรยาย นโยบายกรมประมง การบริหารจัดการทรัพยากรประมง

บรรยาย แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน

การสร้างซั้งเชือก (สาธิต)

- 17 2. อบรมหลักสูตรการสร้างเครื่องมือประมงพื้นบ้าน (ปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง)
๒.๑ ชาวประมงเป้าหมาย 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 ผลการอบรมหลักสูตรการสร้างเครื่องมือประมงพื้นบ้าน (ปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง)
- ม. 6 ต. เกาะเพชร จัดอบรมวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาประชารัฐ ม.9 ต.หน้าสตน
จำนวน ๓7 คน
- ม. 5 และ ม. 11 ต. เกาะเพชร จัดอบรมวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาประชารัฐ ม.9 ต.หน้าสตน
จำนวน 40 คน
- ม. 9 ต. หน้าสตน จัดอบรมวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาประชารัฐ ม.9 ต.หน้าสตน
จำนวน 29 คน
- ม. 7 และ ม. 8 ต. หน้าสตน จัดอบรมวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาประชารัฐ ม.9 ต.หน้าสตน
จำนวน 32 คน
- ม. 5 และ ม. 6 ต. หน้าสตน จัดอบรมวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาประชารัฐ ม.9 ต.หน้าสตน
จำนวน 38 คน
- ม. 1 และ ม. 2 ต. หน้าสตน จัดอบรมวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาประชารัฐ ม.9 ต.หน้าสตน
จำนวน 40 คน
- ม. 3 และ ม. 4 ต. หน้าสตน จัดอบรมวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาประชารัฐ ม.9 ต.หน้าสตน
จำนวน 46 คน
- ม. 4, ม. 5, ม. 6, ม. 7 และ ม. 8 ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง จัดอบรมวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากพนัง จำนวน 40 คน
- ม. 9 และ ม. 10 ต. ท่าพญา อ. ปากพนัง จัดอบรมวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลา
ประชาคมอำเภอปากพนัง จำนวน 41 คน

- 18 ภาพประกอบการฝึกอบรม

บรรยาย นโยบายกรมประมง การบริหารจัดการทรัพยากรประมง

การสร้าง/ประกอบเครื่องมือประมง การดูแลรักษาและซ่อมแซม (อวนลอยกุ้ง)

การสร้าง/ประกอบเครื่องมือประมง การดูแลรักษาและซ่อมแซม (อวนลอยปลา)

การสร้าง/ประกอบเครื่องมือประมง การดูแลรักษาและซ่อมแซม (อวนลอยปู/เครื่องมือประมงอื่นๆ)

- 19 2.๒ มอบวัสดุประกอบเครื่องมือประมง แก่ผู้ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสร้างเครื่องมือประมง
พื้นบ้าน (ปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง) ในเขตพื้นที่อำเภอปากพนัง จำนวน 73 ราย และอำเภอหัวไทร จำนวน
261 ราย รวมทั้งสิ้น 334 ราย จำนวน 8 รายการ ประกอบด้วย อวนลอยปู อวนลอยกุ้ง (3 ชั้น) อวนลอยกุ้ง (อวนหยิก)
อวนลอยปลากะพง อวนลอยปลากระบอก อวนลอยปลาอินทรีย์ อวนลอยปลาทู และอวนลอยหมึก โดยศรชล.จังหวัด
นครศรีธรรมราช กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ผู้เกีย่ วข้อง เข้าร่วมฯ
ภาพประกอบการวัสดุเครื่องมือประมงให้ชาวประมงผู้เข้ารับการฝึกอบรม

นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช พบปะชาวประมงก่อนส่งมอบ
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คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบ โดยมีตัวแทนชาวประมงร่วมสังเกตการณ์

นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งมอบวัสดุประกอบเครื่องมือประมงให้ชาวประมง
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยมี รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมส่งมอบฯ

- 21 ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมย่อยที่ 3 อบรมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากร
ประมง ปีงบประมาณ 2563
หลักสูตร “ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่”
กิจกรรมอบรมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง เป้าหมายผู้รับการฝึกอบรม
จำนวน 180 ราย (อำเภอฉวางจำนวน 12 ราย อำเภอพิ ป ู น จำนวน 10 ราย อำเภอทุ ่ ง ใหญ่ จ ำนวน
20 ราย อำเภอเชียรใหญ่จำนวน 10 ราย อำเภอเฉลิมพระเกียรติจำนวน 10 ราย อำเภอร่อนพิบูลย์ จำนวน
10 รายอำเภอลานสกาจำนวน 15 ราย อำเภอหัวไทรจำนวน 15 ราย อำเภอปากพนัง 15 ราย อำเภอขนอม
25 ราย อำเภอท่ า ศาลา จำนวน 4 ราย อำเภอสิ ช ล จำนวน 4 ราย อำเภอจุ ฬ าภรณ์ จำนวน 3 ราย
อำเภอชะอวด 27 ราย) เป็นเงิน 219,600 บาท
ผลการดำเนินกิจกรรมย่อยที่ 3 อบรมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
ปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร “ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่”
1 อำเภอฉวางและอำเภอพิปูน จัดอบรมวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการ
อำเภอฉวาง จำนวน 22 ราย
2 อำเภอทุ ่ ง ใหญ่ จั ด อบรมวั นที ่ 8 - 10 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมหมู ่ ท ี ่ 8
ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จำนวน 20 ราย
3 อำเภอเชียรใหญ่และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จัดอบรมวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2563
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ จำนวน 20 ราย
4 อำเภอลานสกาและอำเภอร่ อ นพิ บ ู ล ย์ จั ด อบรมวั น ที ่ 16 - 18 กรกฎาคม 2563
ณ ศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จำนวน 30 ราย
5 อำเภอหั ว ไทรและอำเภอปากพนั ง จั ด อบรมวั น ที ่ 20 - 22 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหัวไทร จำนวน 30 ราย
6 อำเภอขนอม อำเภอท่ า ศาลา อำเภอสิ ช ล จั ด อบรมวั นที ่ 23 - 25 กรกฎาคม 2563
ณ สมาคมประมงอำเภอขนอม อำเภอขนอม จำนวน 33 ราย
7 อำเภอจุ ฬ าภรณ์ แ ละอำเภอชะอวด จั ด อบรมวั น ที ่ 29 - 31 กรกฎาคม 2563
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จำนวน 30 ราย

- 22 ภาพถ่ายการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่”

บรรยาย การบริหารจัดการทรัพยากรโดยชุมชน
โดย ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

บรรยาย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
โดย ตัวแทนสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่
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บรรยาย การปฏิบัติในการตรวจค้นจับกุม
โดย ตัวแทนจากอำเภอในพื้นที่

บรรยาย แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กฎหมายประมง และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โดย ผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

อภิปราย หัวข้อข่าว ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ และ ชปพ.
โดย จ่าเอกประวิทย์ ทองเขียว
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ระเบียบแถว และพัฒนาสมรรถนะร่างกาย
โดย ตัวแทนจากสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในการช่วยเหลือคนจมน้ำ
โดย ตัวแทนโรงพยาบาลในพื้นที่

บรรยาย กฎหมายประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดย วิทยากรเรือตรวจการประมง
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ปฏิบัติงานการควบคุมการทำการประมง

- 26 ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมย่อยที่ ๔ เพิ่มศักยภาพการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า
พื้นที่ดำเนินงาน
จังหวัดนครศรีธรรมราชอนุมัติให้สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินงานโครงการบริหารจัด
การเกษตรและอุตสาหกรรม และการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมย่อยที่ 4
เพิ่มศักยภาพการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยเป้าหมายคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพื้นที่ อ.ขนอม อ.สิชล
อ.ท่าศาลา อ.เมือง อ.ปากพนัง อ.หัวไทร อ.ชะอวด และ อ.จุฬาภรณ์ จำนวน 12 กลุ่ม ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน
300 ราย งบประมาณ 229,200 บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ดำเนินกิจกรรมอบรมให้
ความรู้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า และส่งมอบครุภัณฑ์
ได้แก่ ตู้แช่ และ เครื่องซีล จำนวน 12 ชุด งบประมาณ 564,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ให้กับ
กลุ่มที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เพื่อการจำหน่ายสร้างมูลค่ าเพิ่ม สร้าง
รายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม
ผลการดำเนินงาน
ดำเนิ นการจั ดซื ้ อครุ ภ ั ณฑ์ จำนวน 2 รายการ ประกอบด้ วย ตู ่ แช่ จำนวน 12 ชุ ด วงเงิ น 420,000 บาท
และเครื่องซีลสุญญากาศ จำนวน 12 ชุด วงเงิน 90,000 บาท พร้อมดำเนินการคัดเลือกกลุ่ม/วิสาหกิจชุมชน
และกลุ่มแม่บ้านแปรรูปสัตว์น้ำ ที่ผ่านการอบรมและมีศักยภาพและมีความพร้อม เพื่อพิจารณาให้ยืมครุภัณฑ์ทั้ง
2 รายการ ไปใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่อไป
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ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้ 12 รุ่น 18 กลุ่ม สมาชิกเข้าร่วมอบรม
จำนวน 396 คน หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า ” เนื้อหา หลักสูตร ประกอบด้วย
ภาควิชาการ 1 วัน หัวข้อบรรยาย 1.การจัดทำบัญชีรายรับ -รายจ่าย 2.การบริหารจัดการกลุ่มเพื่อให้เกิดการ
หมุนเวียนรายได้ 3. การเก็บรักษาและการเพิ่มมูลค่าสินค้าสัตว์น้ำ 4. การแปรรูปสัตว์น้ำและการคัดเลือกบรรจุ
ภัณฑ์ ภาคปฏิบัติ 1 วัน ดำเนินการฝึกอบรมการฝึกปฏิบัติการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มสนใจ เช่น
ปลาเส้น ปลาหวาน ปลาดุกแดด ปลาดุกร้า หนังกบทอดกรอบ น้ำพริกกบ มันกุ้ง และดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์
ได้แก่ ตู้แช่ และเครื่องซีล ให้กับ กลุ่มที่ศักยภาพและมีความพร้อมในการพัฒ นาแปรรูปผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
รายละเอียด ดังตารางที่ 1

-28ตารางที่ 1 กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ ที่ตั้งกลุ่ม และสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ
ที่

ชื่อกลุ่ม

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

ผู้เข้าร่วม (ราย)

ผลิตภัณฑ์

1

กลุ่มประมงชายฝั่งพื้นบ้าน-ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อ่าวเตล็ด

6

ท้องเนียน

ขนอม

14

เจลลี่สาหร่ายข้อ

2

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านท่าม่วง

1

ท้องเนียน

ขนอม

14

ปลาแดดเดียวโดยกลุ่มควบคุมคุณภาพ

3

กลุ่มเลี้ยงปลาดุกบ้านวัดโบสถ์

7

เกาะทวด

ปากพนัง

18

ปลาดุกเส้น

4

กลุ่มอนุรักษ์ประมงท้องถิ่นชายฝั่งตำบลท่าพญา

5

ท่าพยา

ปากพนัง

19

น้ำพริกปูกรอบ ปลาวงแห้ง

5

กลุ่มประมงพื้นบ้านและแปรรูปสัตว์น้ำบ้านนาลึก

8

สิชล

สิชล

30

น้ำพริกปู น้ำพริกนรกปลาทู

6

กลุ่มประมงพื้นบ้านปากดวด

12

เสาเภา

สิชล

39

น้ำพริกกุ้ง กุ้งหวาน (กุ้งเหยี่ยด)

7

กลุ่มวิสาหกิจฟาร์มพอเพียงบ้านพังกำ

9

ฉลอง

สิชล

14

น้ำพริกกบ กบปรุงรสพร้อมทาน

8

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงบ้านตะเคียนดำ

1

ท่าขึ้น

ท่าศาลา

25

ปลาดุกร้า ปลาส้ม (สูตรแห้ง)

9

กลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านในถุ้ง

5

ท่าศาลา

ท่าศาลา

13

กุ้งหวาน

10 กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมเสตย์

7

ท่าศาลา

ท่าศาลา

24

น้ำพริกนรกกรอบ เนื้อปูแปรรูป

11 กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านศาลาสี่หน้า

8

ท่าซัก

เมือง

17

น้ำปลาหวาน

12 กลุ่มออมทรัพย์อวนลอยกุ้งบ้านกลาง

4

ปากพูน

เมือง

25

กุ้งหวาน/การยืดอุยการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กลุม่ ฯ

13 กลุ่มวิสหกิจชุมชนประมงท้องถิ่น

3

บ้านชะอวด

จุฬาภรณ์

23

ปลาดุกร้า น้ำพริกปลาดุกร้าแห้ง

14 กลุ่มแม่บ้านแปรรูปสัตว์น้ำบ้านควนน้อย

2

ควนหนองคว้า

จุฬาภรณ์

18

ปลาดุกร้า น้ำพริกปลาดุกร้าแห้ง

15 กลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยแหยง

4

ท่าประจะ

ชะอวด

28

ปลาดุกร้า น้ำพริกปลาดุกร้าแห้ง

16 กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านต้นสน

9

เกาะเพชร

หัวไทร

40

ปลาส้ม กุ้งนาหวาน

17 กลุ่มผลิตปูทะเลชุมชนพอเพียงบ้านเนินหนองหงส์

4

เกาะเพชร

หัวไทร

25

กะหรี่ปั๊ปไส้ปู หอยจ้อปู

18 กลุ่มแม่บ้านแปรรูปฝายท่า

1

ทุ่งใส

สิชล

10

น้ำพริกปลาฟู

-29ภาพประกอบ การฝึกอบรมรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
1. กลุ่มประมงชายฝั่งพื้นบ้าน-ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อ่าวเตล็ด ม. 6 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม

2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านท่าม่วง ม.1 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม

3. กลุ่มเลี้ยงปลาดุกบ้านวัดโบสถ์ ม. 5 ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง

- 30 4. กลุ่มอนุรักษ์ประมงท้องถิ่นชายฝั่งตำบลท่าพญา ม.5 ต.ท่าพยา อ.ปากพนัง

5. กลุ่มประมงพื้นบ้านและแปรรูปสัตว์น้ำบ้านนาลึก ม. 8 ต. สิชล อ.สิชล

6. กลุ่มประมงพื้นบ้านปากดวด ม. 12 ต.เสาเภา อ.สิชล

7. กลุ่มวิสาหกิจฟาร์มพอเพียงบ้านพังกำ ม. 9 ต.ฉลอง อ. สิชล

- 31 8. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงบ้านตะเคียนดำ ม.1 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา

9. กลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านในถุ้ง ม.5 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา

10. กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมเสตย์ ม. 7 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา

11. กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านศาลาสี่หน้า ม. 8 ต. ท่าซัก อ.เมือง

- 32 12. กลุ่มออมทรัพย์อวนลอยกุ้งบ้านกลาง ม. 4 ต. ปากพูน อ.เมือง

13. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงท้องถิ่น ม.3 ต.บ้านชะอวด อ.จุฬาภรณ์

14. กลุ่มแม่บ้านแปรรูปสัตว์น้ำบ้านควนน้อย ม. 2 ต. ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์

15. กลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยแหยง ม. 4 ต. ท่าประจะ อ.ชะอวด

- 33 16. กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านต้นสน ม. 9 ต. เกาะเพชร อ.หัวไทร

17. กลุ่มผลิตปูทะเลชุมชนพอเพียงบ้านเนินหนองหงส์ ม. 4 ต. เกาะเพชร อ.หัวไทร

