1. หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
หลักการและเหตุผล
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจื ด เป นอาชีพที่ใชเทคนิ คไมซับซอนเกษตรกรสามารถปฏิ บัติไดทั นที ผลผลิ ตที่
เกิดขึ้นสามารถบริโภคในครัวเรือนและนําไปขายเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร แตการที่จะใหเกิดผลที่คุมคากับการ
ลงทุ น นั้ น มี ค วามจํ าเป น ตอ งประยุ ก ต ใช ห ลั ก วิช าการประมง เพื่ อ ให เขา กั บ สภาพแวดล อม รวมทั้ งสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
กรมประมง จึงจัดใหมีการอบรมเกษตรกรหลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด เพื่อถายทอดความรูดาน
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การจัดการเลี้ยงที่ถูกตองตามหลักการวิชาการจะสงผลใหเกษตรกรสามารถประกอบอาชีพ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําไดอยางยัง่ ยืน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเกษตรกรมีความรูเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
2. เพื่อใหเกษตรกรสามารถนําความรูไปใชในการเพิ่มผลผลิตสัตวน้ําในฟารมของตนเอง
3. เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตวน้ําจืดจากการเพาะเลี้ยง
เปาหมาย
เกษตรกรในพื้นที่ดําเนินการ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแกจังหวัดนราธิวาส ปตตานี ยะลา และ
สงขลา จํานวน 87 รุน รวม 2,175 คน
ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2560 - กันยายน 2561
สถานที่ฝกอบรม
หนวยงานราชการในพื้นที่เปาหมายหรือสถานที่เอกชนในจังหวัดนราธิวาส ปตตานี ยะลา และสงขลา
วิธีดําเนินการ
1. อบรมโดยการบรรยาย ระยะเวลา 1 วัน
2. สํานักงานประมงจังหวัดดําเนินการประเมินความรูของเกษตรกรผูเขารับการฝกอบรมทุกรายกอน
และหลั งการฝ ก อบรม ภายใต เกณฑ ก ลางของกรมประมง แล ว สรุป ผลการประเมิ น ส งให ก องโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษหลังจากการจัดฝกอบรมเสร็จสิ้น
วิทยากรที่ฝกอบรม
เจาหนาที่จากกรมประมง หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในอาชีพ
งบประมาณ
งบประมาณในการฝกอบรม เปนเงิน 1,070,100 บาท (หนึ่งลานเจ็ดหมื่นหนึ่งรอยบาทถ วน)
โดยเบิกจายจากแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต โครงการสงเสริมอาชีพ
ดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง คาใชจายที่อยูในความ
รับผิดชอบของผูจัด คือ คาอาหารกลางวัน อาหารวาง และเครื่องดื่ม คายานพาหนะของเกษตรกรตามที่จาย
จริง และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม

ผลที่คาดวา...

-2ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เกษตรกรมีความรูใ นการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเพิ่มมากขึ้น
2. เกษตรกรมีผลผลิตสัตวน้ําเพิ่มมากขึ้น
3. เกษตรกรมีผลผลิตที่มีคุณภาพ บริโภคในครัวเรือน และจําหนายเพื่อเพิ่มรายได
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. กลุมวิจัยและพัฒนา กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ
2. สํานักงานประมงจังหวัดนราธิวาส
3. สํานักงานประมงจังหวัดปตตานี
4. สํานักงานประมงจังหวัดยะลา
5. สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา

ประมาณ...

-3ประมาณการคาใชจายในการฝกอบรม
หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
1. คาอาหารกลางวัน
รวมผูเขาอบรม 2,175 คน จํานวน 1 มื้อ มื้อละ 150 บาท
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
รวมผูเขาอบรม 2,175 คน จํานวน 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท
3. คายานพาหนะ ของเกษตรกร
รวมผูเขาอบรม 2,175 คน
4. คาตกแตงสถานที่
จํานวน 87 รุน รุนละ 1,000 บาท
5. คาตอบแทนวิทยากร
วันละ 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท
รุนละ 1,800 บาท จํานวน 87 รุน
6. คาวัสดุฝกอบรมสํานักงาน
จํานวน 87 รุน รุนละ 2,000 บาท

เปนเงิน 326,250 บาท
เปนเงิน 108,750 บาท
เปนเงิน 217,500 บาท
เปนเงิน

87,000 บาท

เปนเงิน 156,600 บาท
เปนเงิน 174,000 บาท

รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 1,070,100 บาท
งบประมาณหลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด แยกรายจังหวัดไดดังนี้
ระยะ
เวลา
(วัน)

จังหวัด

จํานวน
เกษตรกร
(คน)

นราธิวาส

400

1

ปตตานี

375

ยะลา

รวมงบประมาณ
(บาท)

คาใชจายและงบประมาณ (บาท)
อาหารกลางวัน

อาหารวาง
และ
เครื่องดื่ม

196,800

60,000

20,000

40,000

16,000

28,800

32,000

1

184,500

56,250

18,750

37,500

15,000

27,000

30,000

1,250

1

615,000

187,500

62,500

125,000

50,000

90,000

100,000

สงขลา

150

1

73,800

22,500

7,500

15,000

6,000

10,800

12,000

รวม

2,175

1,070100

326,250

108,750

217,500

87,000

156,600

174,000

ยานพาหนะ

คาตกแตง
สถานที่

คาตอบแทน
วิทยากร

คาวัสดุ
ฝกอบรม

หมายเหตุ : งบประมาณคาใชจายสามารถถัวจายได

ตารางการ...

-4ตารางการฝกอบรม
หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต
ในระหวางเดือนพฤศจิกายน 2560 – กันยายน 2561
08.00 – 09.30 น.
09.30 – 10.00 น.
10.00 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.00 น.
15.00 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.

หมายเหตุ :

ลงทะเบียน
ชี้แจงโครงการ
ประเมินความรูกอนการฝกอบรม
การเลือกสถานที่ การเตรียมบอเลี้ยงสัตวน้ํา
อาหาร และการใหอาหาร
การจัดการระหวางการเลี้ยง (บรรยาย)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
โรค และการปองกันรักษาโรค
ปญหาและอุปสรรค (บรรยาย)
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปซักถามปญหา
ประเมินความรูห ลังการฝกอบรม

เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
(สํานักงานประมงจังหวัดสามารถปรับเปลี่ยนตารางการฝกอบรมไดตามความเหมาะสม)

2. หลักสูตร...

-52. หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
หลักการและเหตุผล
การเพาะเลี้ ยงสัตวน้ํ าชายฝงที่ เกษตรกรจะสามารถยึ ดเป นอาชี พเพื่ อให เกิ ดรายได แก ครัวเรือนนั้ น
ตองใชเทคนิคทางวิชาการประมงที่สูงขึ้น เนื่องจากตองลงทุนมากเพื่อใหไดผลตอบแทนสูง เกษตรกรผูเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําชายฝง ยังมีปญ หาการจัดการเลี้ย ง จึงมีความจําเปนตองมีการถายทอดเทคโนโลยีที่ถูกตองตามหลัก
วิชาการ ใหแกเกษตรกร
กรมประมง จึงจัดใหมีก ารอบรมหลัก สูต รการเพาะเลี้ย งสัต วน้ํา ชายฝง ใหแ กเ กษตรกรเพื่อ ให
เกษตรกรมีความรูค วามเขา ใจในหลักการ เทคนิคการเลี้ยง กอใหเกิดทักษะและความชํานาญเพิ่มมากขึ้น
สงผลใหเกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงไดอยางยั่งยืน
วัตถุประสงค
1. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีใหแกเกษตรกรทั่วไปที่มีความตองการดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
2. เพื่อเพิ่มผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงใหสูงขึ้น
เปาหมาย
เกษตรกรในพื้นดําเนินการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแกจังหวัดนราธิวาส ปตตานี และสงขลา
จํานวน 8 รุน รวม 200 คน
ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2560 - กันยายน 2561
สถานที่ฝกอบรม
หนวยงานราชการในพื้นที่เปาหมายหรือสถานที่เอกชนในจังหวัดนราธิวาส ปตตานี และสงขลา
วิธีดําเนินการ
1. อบรมโดยการบรรยาย และสาธิตการปฏิบัติ ระยะเวลา 2 วัน
2. สํานักงานประมงจังหวัดดําเนินการประเมินความรูของเกษตรกรผูเขารับการฝกอบรมทุกรายกอน
และหลั งการฝ ก อบรม ภายใต เกณฑ ก ลางของกรมประมง แล ว สรุป ผลการประเมิ น ส งให ก องโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษหลังจากการจัดฝกอบรมเสร็จสิ้น
วิทยากรที่ฝกอบรม
เจาหนาที่จากกรมประมง หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในอาชีพ
งบประมาณ
งบประมาณในการฝกอบรม เปนเงิน 180,800 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดรอยบาทถวน)
โดยเบิกจายจากแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต โครงการสงเสริมอาชีพ
ดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต กิจ กรรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง คาใชจายที่อยูใน
ความรับผิดชอบของผูจัด คือ คาอาหารกลางวัน อาหารวาง และเครื่องดื่ม คายานพาหนะ ของเกษตรกร
ตามที่จายจริง และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม
ผลที่คาดวา...

-6ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เกษตรกรมีความรูในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
2. เกษตรกรสามารถนําเทคโนโลยีไปประยุกตไดในฟารมของตนเอง
3. เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาด
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. กลุมวิจัยและพัฒนา กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ
2. สํานักงานประมงจังหวัดนราธิวาส
3. สํานักงานประมงจังหวัดปตตานี
4. สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา

ประมาณ...

-7ประมาณการคาใชจายในการฝกอบรม
หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
1. คาอาหารกลางวัน
รวมผูเขาอบรม 200 คน จํานวน 2 มื้อ มื้อละ 150 บาท
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
รวมผูเขาอบรม 200 คน จํานวน 4 มื้อ มื้อละ 25 บาท
3. คายานพาหนะ ของเกษตรกร
รวมผูเขาอบรม 200 คน
4. คาตกแตงสถานที่
จํานวน 8 รุน รุนละ 1,000 บาท
5. คาตอบแทนวิทยากร
วันละ 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท รวม 6 ชั่วโมง
รุนละ 3,600 บาท จํานวน 8 รุน
6. คาวัสดุฝกอบรมสํานักงาน
จํานวน 8 รุน รุนละ 3,000 บาท

เปนเงิน 60,000 บาท
เปนเงิน 20,000 บาท
เปนเงิน 40,000 บาท
เปนเงิน 8,000 บาท
เปนเงิน 28,800 บาท
เปนเงิน 24,000 บาท

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 180,800 บาท
งบประมาณหลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง แยกรายจังหวัดไดดงั นี้

จังหวัด

รวม
จํานวน ระยะเวลา
งบประมาณ
เกษตรกร
(วัน)
(บาท)
(คน)

คาใชจายและงบประมาณ (บาท)
อาหาร
กลางวัน

อาหาร
วางและ ยานพาหนะ
เครื่องดื่ม

คา
ตกแตง
สถานที่

คาตอบแทน
วิทยากร

คาวัสดุ
ฝกอบรม

นราธิวาส

50

2

45,200

15,000

5,000

10,000

2,000

7,200

6,000

ปตตานี

100

2

90,400

30,000

10,000

20,000

4,000

14,400

12,000

สงขลา

50

2

45,200

15,000

5,000

10,000

2,000

7,200

6,000

รวม

200

180,800 60,000 20,000

40,000

8,000

28,800

24,000

หมายเหตุ : งบประมาณคาใชจายสามารถถัวจายได

ตารางการ...

-8ตารางการฝกอบรม
หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต
ในระหวางเดือนพฤศจิกายน 2560 – กันยายน 2561
วันที่ 1
08.00 – 09.30 น.
09.30 – 10.00 น.
10.00 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.30 น.

ลงทะเบียน
ชี้แจงโครงการ
ประเมินความรูกอนการฝกอบรม
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (บรรยาย)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
การเตรียมกระชัง (บรรยาย)

08.00 – 09.30 น.
09.30 – 12.00 น.

ลงทะเบียน
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของกับการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําชายฝง (บรรยาย)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
การเตรียมกระชัง (บรรยาย)
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปซักถามปญหา
ประเมินความรูหลังการฝกอบรม

วันที่ 2

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.00 น.
15.00 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.

หมายเหตุ :

เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
(สํานักงานประมงจังหวัดสามารถปรับเปลี่ยนตารางการฝกอบรมไดตามความเหมาะสม)

3. หลักสูตร...

-93. หลักสูตร การอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา
หลักการและเหตุผล
ชาวประมงพื้ นบ านส วนใหญ มี ฐานะยากจนและทํ าการประมงบริ เวณชายฝ งทะเลเป นอาชี พหลั ก
ปจจุบันแหลงทรัพยากรสัตวน้ําเสื่อมโทรมลงเนื่องจากปญหาในเรื่องของมลพิษทําใหปริมาณสัตวน้ําลดนอยลง
กรอปกับชาวประมงพื้นบานบางสวนหั นไปใชเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย เชน อวนลาก อวนรุน อวนรัง
เพื่อใหจับสัตวน้ําไดเพิ่มขึ้น ทําใหปริมาณทรัพยากรสัตวน้ําในธรรมชาติลดลงอยางรวดเร็ว ดังนั้น จึงมี ความ
จําเปนตองสรางจิตสํานึกใหกับชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําและฟนฟูแหลงทําการประมง
ชายฝง ควบคูกับการสงเสริมเครื่องมือประมงพื้นบานที่ไมทําลายลางทรัพยากรสัตวน้ํา
กรมประมง จึงจัดอบรมหลักสูตร การอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําใหแกชาวประมงพื้นบานเพื่อใหชาวประมง
พื้นบานไดใชเครื่องมือประมงทีถ่ ูกกฎหมายทําการประมงอยางถูกหลักวิชาการ สงผลใหเกิดความยั่งยืนในการ
ประกอบอาชีพดานการประมง
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําใหแกชาวประมงพื้นบาน
2. เพื่อใหชาวประมงพื้นบานใชเครื่องมือประมงไดอยางถูกตองตามกฎหมาย
เปาหมาย
ชาวประมงพื้นบานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแกจังหวัดนราธิวาส ปตตานี และสงขลา
จํานวน 13 รุน รวม 325 คน
ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2560 - กันยายน 2561
สถานที่ฝกอบรม
หนวยงานราชการในพื้นที่เปาหมายหรือสถานที่เอกชนในจังหวัดนราธิวาส ปตตานี และสงขลา
วิธีดําเนินการ
1. อบรมโดยการบรรยาย และสาธิตการปฏิบัติ ระยะเวลา 1 วัน
2. สํานักงานประมงจังหวัดดําเนินการประเมินความรูของเกษตรกรผูเขารับการฝกอบรมทุกรายกอน
และหลั งการฝ ก อบรม ภายใต เกณฑ ก ลางของกรมประมง แล ว สรุป ผลการประเมิ น ส งให ก องโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษหลังจากการจัดฝกอบรมเสร็จสิ้น
วิทยากรที่ฝกอบรม
เจาหนาที่จากกรมประมง หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในอาชีพ
งบประมาณ
งบประมาณในการฝ ก อบรม เป น เงิน 172,900 บาท (หนึ่ งแสนเจ็ด หมื่ นสองพั น เก า รอ ยบาทถ ว น)
โดยเบิกจายจากแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต โครงการสงเสริมอาชีพ
ดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต กิจ กรรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง คาใชจายที่อยูใน
ความรับผิดชอบของผูจัด คือ คาอาหารกลางวัน อาหารวาง และเครื่องดื่ม คายานพาหนะ ของเกษตรกร
ตามที่จายจริง และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม
ผลที่คาดวา...

- 10 ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ชาวประมงพื้นบานมีจิตสํานึกในการทําการประมงอยางยัง่ ยืน
2. ชาวประมงพื้นบานใชเครื่องมือทําการประมงที่ถูกกฎหมาย
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. กลุมวิจัยและพัฒนา กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ
2. สํานักงานประมงจังหวัดนราธิวาส
3. สํานักงานประมงจังหวัดปตตานี
4. สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา

ประมาณ...

- 11 ประมาณการคาใชจายในการฝกอบรม
หลักสูตร การอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา
1. คาอาหารกลางวัน
รวมผูเขาอบรม 325 คน จํานวน 1 มื้อ มื้อละ 150 บาท
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
รวมผูเขาอบรม 325 คน จํานวน 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท
3. คายานพาหนะ ของเกษตรกร
รวมผูเขาอบรม 325 คน
4. คาตกแตงสถานที่
จํานวน 13 รุน รุนละ 1,000 บาท
5. คาตอบแทนวิทยากร
วันละ 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท
รุนละ 1,800 บาท จํานวน 13 รุน
6. คาวัสดุฝกอบรมสํานักงาน
จํานวน 13 รุน รุนละ 3,000 บาท

เปนเงิน 48,750 บาท
เปนเงิน 16,250 บาท
เปนเงิน 32,500 บาท
เปนเงิน 13,000 บาท
เปนเงิน 23,400 บาท
เปนเงิน 39,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 172,900 บาท

งบประมาณหลักสูตร การอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา แยกรายจังหวัดไดดังนี้

จังหวัด

รวม
จํานวน ระยะเวลา
งบประมาณ
เกษตรกร
(วัน)
(บาท)
(คน)

คาใชจายและงบประมาณ (บาท)
อาหาร
กลางวัน

อาหาร
วางและ ยานพาหนะ
เครื่องดื่ม

คา
ตกแตง
สถานที่

คาตอบแทน
วิทยากร

คาวัสดุ
ฝกอบรม

นราธิวาส

50

1

26,600

7,500

2,500

5,000

2,000

3,600

6,000

ปตตานี

225

1

119,700

33,750

11,250

22,500

9,000

16,200

27,000

สงขลา

50

1

26,600

7,500

2,500

5,000

2,000

3,600

6,000

รวม

325

32,500 13,000

23,400

39,000

172,900 48,750 16,250

หมายเหตุ : งบประมาณคาใชจายสามารถถัวจายได

ตารางการ...

- 12 ตารางการฝกอบรม
หลักสูตร การอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา
โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต
ในระหวางเดือนพฤศจิกายน 2560 – กันยายน 2561
08.00 – 09.30 น.
09.30 – 10.00 น.
10.00 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.00 น.
15.00 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.

หมายเหตุ :

ลงทะเบียน
ชี้แจงโครงการ
ประเมินความรูกอนการฝกอบรม
หลักการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา (บรรยาย)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
กฎหมายประมงเบือ้ งตน และการฟนฟูแหลง
ประมงชายฝง การทําการประมงอยางมีความ
รับผิดชอบ (บรรยาย)
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปซักถามปญหา
ประเมินความรูหลังการฝกอบรม

เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
(สํานักงานประมงจังหวัดสามารถปรับเปลี่ยนตารางการฝกอบรมไดตามความเหมาะสม)

4. หลักสูตร...

- 13 4. หลักสูตร การเลี้ยงปลาพลวงชมพู
หลักการและเหตุผล
ปลาพลวงชมพูจัดเปนปลาน้ําจืดที่มีรสชาติดี มีราคาแพง เปนที่ตองการของตลาดโดยเฉพาะตลาด
ทางภาคใตของไทยและในประเทศมาเลเซีย กรมประมงประสบผลสําเร็จในเพาะพันธุปลาและสามารถผลิตลูก
ปลาจําหนายใหกับเกษตรกร ทําใหในปจจุบันเริ่มมีเกษตรกรหันมาเลี้ยงปลาพลวงชมพูเพิ่มมากขึ้น แตการ
เลี้ยงปลาพลวงชมพูใหประสบผลสําเร็จมีผลผลิตสูง ผูเลี้ยงจําเปนตองมีความรูความเขาใจในเรื่องการจัดการ
เลี้ยงที่ถูกตองตามหลักวิชาการ
กรมประมง จึงจัดใหมีการฝกอบรมหลักสูตร การเลี้ยงปลาพลวงชมพู เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการ
เลี้ยงปลาที่ถูกตองตามหลักวิชาการใหแกเกษตรกร ซึ่งจะสงผลใหเกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงปลา
พวงชมพูไดอยางยั่งยืน
วัตถุประสงค
1. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาพลวงชมพูใหแกเกษตรกร
2. เพื่อใหเกษตรกรสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการเลี้ยงปลาพลวงชมพูในฟารมของตนเอง
3. เพื่อเพิ่มผลผลิตปลาพลวงชมพูในพืน้ ที่จังหวัดนราธิวาส
เปาหมาย
เกษตรกรในพื้นที่ดําเนินการ จังหวัดนราธิวาส จํานวน 1 รุน รวม 3 คน
ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2560 - กันยายน 2561
สถานที่ฝกอบรม
หนวยงานราชการในพื้นที่เปาหมายหรือสถานที่เอกชนในจังหวัดยะลา
สถานที่ทัศนศึกษา
หนวยงานราชการในพื้นที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลา หรือสถานที่เอกชน
วิธีดําเนินการ
1. อบรมโดยการบรรยาย และทัศนศึกษาดูงาน ระยะเวลา 2 วัน
2. สํานักงานประมงจังหวัดดําเนินการประเมินความรูของเกษตรกรผูเขารับการฝกอบรมทุกรายกอน
และหลั งการฝ ก อบรม ภายใต เกณฑ ก ลางของกรมประมง แล ว สรุป ผลการประเมิ น ส งให ก องโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษหลังจากการจัดฝกอบรมเสร็จสิ้น
วิทยากรที่ฝกอบรม
เจาหนาที่จากกรมประมง หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในอาชีพ

- 14 งบประมาณ...
งบประมาณ
งบประมาณในการฝกอบรม เปนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) โดยเบิกจายจากแผนงาน
บูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัด
ชายแดนภาคใต กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง คาใชจายที่อยูในความรับผิดชอบของผูจัด คือ
คาอาหารกลางวัน อาหารเย็น เนื่ อ งจากตอ งนํา เกษตรกรกลับ ภู มิลํา เนาในชว งเวลาหลั ง 16.30 น. จึ ง
จําเปนตองเลี้ยงอาหารเย็นใหแกเกษตรกร อาหารวาง และเครื่องดื่ม คาเชายานพาหนะนําเกษตรกรไปทัศน
ศึกษาดูงานและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เกษตรกรมีความรูใ นการเลี้ยงปลาพลวงชมพูเพิ่มมากขึ้น
2. เกษตรกรสามารถนําเทคโนโลยีไปประยุกตใชไดในฟารมของตนเอง
3. มีผลผลิตปลาพลวงชมพูเพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. กลุมวิจัยและพัฒนา กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ
2. สํานักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

- 15 ประมาณการ...
ประมาณการคาใชจายในการฝกอบรม
หลักสูตร การเลี้ยงปลาพลวงชมพู
1. คาอาหารกลางวันและอาหารเย็น
รวมผูเขาอบรม 3 คน จํานวน 4 มื้อ มื้อละ 150 บาท
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
รวมผูเขาอบรม 3 คน จํานวน 4 มื้อ มื้อละ 25 บาท
3. คาเชายานพาหนะในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานไป-กลับ
จํานวน 1 รุน รุนละ 10,000 บาท
4. คาตกแตงสถานที่
จํานวน 1 รุน รุนละ 1,000 บาท
5. คาที่พัก
จํานวน 3 หอง หองละ 1,200 บาท
6. คาของสมนาคุณสถานที่ดูงาน
จํานวน 2 แหง แหงละ 1,500 บาท
7. คาวัสดุฝกอบรม
จํานวน 1 รุน รุนละ 300 บาท

เปนเงิน 1,800 บาท
เปนเงิน 300 บาท
เปนเงิน 10,000 บาท
เปนเงิน 1,000 บาท
เปนเงิน 3,600 บาท
เปนเงิน 3,000 บาท
เปนเงิน

300 บาท

รวมเปนเงิน 20,000 บาท
งบประมาณหลักสูตรการเลี้ยงปลาพลวงชมพู

จังหวัด

จํานวน

ระยะเวลา

รวม
งบประมาณ

เกษตรกร

(วัน)

(บาท)
อาหาร
กลางวัน
อาหารเย็น

(คน)
นราธิวาส
รวม

3
3

คาใชจายและงบประมาณ (บาท)

2

20,000
20,000

1,800
1,800

หมายเหตุ : งบประมาณคาใชจายสามารถถัวจายได

อาหารวาง
และ
เครื่องดื่ม
300
300

คาเชา
ยานพาหนะ
10,000
10,000

คาตกแตง
สถานที่

คาของ
คาวัสดุ
คาที่พัก สมนาคุณ ฝกอบรม

1,000 3,600
1,000 3,600

3,000
3,000

300
300

- 16 ตารางการ...
ตารางการฝกอบรม
หลักสูตร การเลี้ยงปลาพลวงชมพู
โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต
ในระหวางเดือนพฤศจิกายน 2560 – กันยายน 2561
วันที่ 1
08.00 – 09.00 น.
09.00 – 11.45 น.
11.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 16.30 น.

ลงทะเบียน
เดินทางไปยังพื้นที่จังหวัดยะลา
ประเมินความรูกอนการฝกอบรม
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ชี้แจงโครงการ การเลี้ยงปลาพลวงชมพู
การเลี้ยงปลาพลวงชมพูในบอดิน (บรรยาย)

08.00 - 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 13.30 น.
13.30 – 14.30 น.
14.30 – 16.30 น.

ลงทะเบียน
ศึกษาดูงานในพื้นที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลา
พักรับประทานอาหารกลางวัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปซักถามปญหา
ประเมินความรูหลังการฝกอบรม
เดินทางกลับจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 2

หมายเหตุ :

เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
(สํานักงานประมงจังหวัดสามารถปรับเปลี่ยนตารางการฝกอบรมไดตามความเหมาะสม)

- 17 5. หลักสูตร...
5. หลักสูตร การเลี้ยงปลาเพื่อการทองเที่ยวเชิงการเรียนรู
หลักการและเหตุผล
การเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อการทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตจังหวัดยะลา ซึ่งเปนแหลงผลิตสัตวน้ํา
ที่มีคุณภาพไดแก การเลี้ยงปลาจีน การเลี้ยงปลานิลระบบน้ําไหลผาน และปลาพลวงชมพูเปนตน มีพื้นที่ติดเขต
ชายแดนกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งในแตละปจะมีนักทองเที่ยวจากประเทศมาเลเซียเขามาเที่ยวเปนจํานวนมาก
สงผลใหเกิดการใชจายในการซื้อมาก และในดานของการทองเทีย่ วควรเพิ่มกิจกรรมเพื่อใหนักทองเที่ยวพักผอน
ในพื้นที่ไดนานขึ้น
สํานักงานประมงจังหวัดยะลา ไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมอาชีพเชนการเลี้ยงปลานิล ปลาจีน ปลาพลวงชมพู
ซึ่งสามารถจัดตั้งเปนหมูบานปลาตามดําริของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 4 สวนหนา
เห็นควรสงเสริมใหมีการขยายกลุมในภาคการเกษตรกิจกรรมดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดใหเปนไปตามนโยบาย
ของรัฐบาลในการเสริมสรางความมั่นคงดานอาชีพใหเกษตรกร เพื่อเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรและเปนแหลง
เรียนรูในการเลี้ยงสัตวน้ําตามศักยภาพของพื้นที่
กรมประมง จึงไดมีการจัดฝกอบรมหลักสูตร การเลี้ยงปลาเพื่อการทองเที่ยวเชิงการเรียนรูเพื่อถายทอด
ความรู และการจั ด การเลี้ ย งที่ ถู ก ต อ ง ตามหลั ก การวิ ช าการเพื่ อ ให เกษตรกรสามารถประกอบอาชี พ การ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําไดอยางยั่งยืน
วัตถุประสงค
1. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีดานเทคนิคการเลี้ยงสัตวน้ําใหแกเกษตรกร
2. เพื่อเปนศูนยการเรียนรูดานการประมง
3. เพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตรดานประมงในพื้นที่
เปาหมาย
เกษตรกรในพื้นที่ดําเนินการเปาหมายในจังหวัดยะลา จํานวน 2 รุน รวม 60 คน
ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2560 - กันยายน 2561
สถานที่ฝกอบรม
หนวยงานราชการในพื้นที่เปาหมายหรือสถานที่เอกชนในจังหวัดยะลา
วิธีดําเนินการ
1. อบรมโดยการบรรยาย ระยะเวลา 1 วัน
2. สํานักงานประมงจังหวัดดําเนินการประเมินความรูของเกษตรกรผูเขารับการฝกอบรมทุกรายกอน
และหลั งการฝ ก อบรม ภายใต เกณฑ ก ลางของกรมประมง แล ว สรุป ผลการประเมิ น ส งให ก องโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษหลังจากการจัดฝกอบรมเสร็จสิ้น
วิทยากรที่ฝกอบรม
เจาหนาที่จากกรมประมง หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในอาชีพ

งบประมาณ…- 18 -

งบประมาณ
งบประมาณในการฝกอบรม เปนเงิน 28,400 บาท (สองหมื่นแปดพันสีร่ อยบาทถวน) โดยเบิกจาย
จากแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตร
ในจังหวัดชายแดนภาคใต กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง คาใชจายที่อยูในความรับผิดชอบของ
ผูจัด คือ คาอาหารกลางวัน อาหารวาง และเครื่องดื่ม คายานพาหนะของเกษตรกรตามที่จา ยจริงและคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เกษตรกรมีความรูในเรื่องการเลี้ยงปลาเพื่อการทองเที่ยวเชิงการเรียนรู
2. เกษตรกรสามารถนําเทคโนโลยีไปประยุกตใชในฟารมตนเอง
3. เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ บริโภคในครัวเรือน และขายเพิ่มรายได
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. กลุมวิจัยและพัฒนา กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ
2. สํานักงานประมงจังหวัดยะลา

ประมาณ…- 19 ประมาณการคาใชจายในการฝกอบรม
หลักสูตร การเลี้ยงปลาเพื่อการทองเที่ยวเชิงการเรียนรู
1. คาอาหารกลางวัน
รวมผูเขาอบรม 60 คน จํานวน 1 มื้อ มื้อละ 150 บาท
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
รวมผูเขาอบรม 60 คน จํานวน 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท
3. คายานพาหนะ ของเกษตรกร
รวมผูเขาอบรม 60 คน
4. คาตกแตงสถานที่
จํานวน 2 รุน รุนละ 1,000 บาท
5. คาตอบแทนวิทยากร
วันละ 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท
รุนละ 1,800 บาท จํานวน 2 รุน
6. คาวัสดุฝกอบรมสํานักงาน
จํานวน 2 รุน รุนละ 2,400 บาท

เปนเงิน 9,000 บาท
เปนเงิน 3,000 บาท
เปนเงิน 6,000 บาท
เปนเงิน 2,000 บาท
เปนเงิน 3,600 บาท
เปนเงิน 4,800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 28,400 บาท

งบประมาณหลักสูตร การเลี้ยงปลาเพื่อการทองเที่ยวเชิงการเรียนรู

จังหวัด

รวม
จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ
เกษตรกร
(วัน)
(บาท)
(คน)

ยะลา
รวม

60
60

1

คาใชจายและงบประมาณ (บาท)

อาหาร อาหารวางและ ยานพา
กลางวัน
หนะ
เครื่องดืม่
28,400 9,000
3,000 6,000
28,400 9,000
3,000 6,000

หมายเหตุ : งบประมาณคาใชจายสามารถถัวจายได

คาตกแตง
สถานที่
2,000
2,000

คา
วิทยากร
3,600
3,600

คาวัสดุ
ฝกอบรม
4,800
4,800

ตารางการ...- 20 ตารางการฝกอบรม
หลักสูตร การเลี้ยงปลาเพื่อการทองเที่ยวเชิงการเรียนรู
โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต
ในระหวางเดือนพฤศจิกายน 2560 – กันยายน 2561
08.00 – 09.00 น.
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 10.00 น.
10.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.00 น.
15.00 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.

หมายเหตุ :

ลงทะเบียน
ชี้แจงโครงการ
ประเมินความรูกอนการฝกอบรม
การเลือกสถานที่เลี้ยงปลา การเตรียมบอ
การจัดการเลี้ยง อาหาร และการใหอาหาร
การทําน้ําเขียว (บรรยาย)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
หลักการเลี้ยงสัตวน้ํา โรคและการรักษาโรค
การตรวจวัดคุณภาพของน้ํา (บรรยาย)
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปญหาอุปสรรคและ
สรุปซักถามปญหา
ประเมินความรูหลังการฝกอบรม

เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
(สํานักงานประมงจังหวัดสามารถปรับเปลี่ยนตารางการฝกอบรมไดตามความเหมาะสม)

6. หลักสูตร...- 21 6. หลักสูตร ประมงโรงเรียน
หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเปน หนวยงานที่ตั้งอยูในชุมชน สามารถนํามาใชประโยชนใหเปนแหลงเผยแพรความรูสู
ชุมชนนําไปสูการพัฒ นาสังคม ซึ่งการถายทอดความรูดานการเลี้ยงปลาใหกับ ครูและนักเรียนจะชวยเสริม
ทักษะในการประกอบอาชีพใหมากขึ้น
กรมประมง จึงจั ดใหมีการอบรมหลัก สูตรประมงโรงเรียน เพื่อถายทอดความรูเรื่องการเลี้ยงปลา
ใหกับครูและนักเรียนในโรงเรียนใหสามารถเลี้ยงปลา และนําผลผลิตที่ไดไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
แกเด็กนักเรียนในโรงเรียน ชวยลดปญหาการขาดแคลนอาหารโปรตีนประเภทปลา นอกจากนี้ ยังเปนการ
ปลูกฝงพื้นฐานอาชีพดานการเลี้ยงปลาใหแกเยาวชนของชาติตอไปในอนาคต
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหโรงเรียนเปนศูนยกลางในการเผยแพรความรู และเปนแหลงเรียนรูวิชาชีพดานการเลี้ยงปลา
2. เพื่อปลูกฝงและฝกอบรมใหเด็กนักเรียนมีความรู และมีประสบการณในการเลี้ยงสัตวน้ํา
3. เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียน
4. สรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีกับเยาวชน
เปาหมาย
ประมงโรงเรียน ในพื้นที่ดําเนินการเปาหมายในจังหวัดนราธิวาส จํานวน 2 รุน รวม 20 คน
ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2560 - กันยายน 2561
สถานที่ฝกอบรม
โรงเรียน หรือหนวยงานราชการในพื้นที่เปาหมายหรือสถานที่เอกชนในจังหวัดนราธิวาส
วิธีดําเนินการ
1. อบรมโดยการบรรยายระยะเวลา 1 วัน
2. สํานักงานประมงจังหวัดดําเนินการประเมินความรูของเกษตรกรผูเขารับการฝกอบรมทุกรายกอน
และหลังการฝกอบรม ภายใตเกณฑกลางของกรมประมง แลวสรุปผลการประเมินสงใหกองโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริและกิจกรรมพิเศษหลังจากการจัดฝกอบรมเสร็จสิ้น
วิทยากรที่ฝกอบรม
เจาหนาที่จากกรมประมง หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในอาชีพ
งบประมาณ
งบประมาณในการฝกอบรม เปนเงิน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถว น) โดยเบิกจายจากแผนงาน
บูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัด
ชายแดนภาคใต กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง คาใชจายที่อยูในความรับผิดชอบของผูจัด คือ
คาอาหารกลางวัน อาหารวาง และเครื่องดื่ม คายานพาหนะของเกษตรกรตามที่จายจริง และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับการฝกอบรม

ผลที่คาดวา…- 22 ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ครูและนักเรียนไดรับความรูในเรื่องของการเลี้ยงสัตวนา้ํ อยางถูกหลักวิชาการ
2. เด็กนักเรียนรูจักทํางานเปนทีม
3. ผลผลิตที่ไดนําไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียน
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. กลุมวิจัยและพัฒนา กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ
2. สํานักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

ประมาณ…- 23 ประมาณการคาใชจายในการฝกอบรม
หลักสูตร ประมงโรงเรียน
1. คาอาหารกลางวัน
รวมผูเขาอบรม 20 คน จํานวน 1 มื้อ มื้อละ 150 บาท
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
รวมผูเขาอบรม 20 คน จํานวน 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท
3. คายานพาหนะ ของเกษตรกร
รวมผูเขาอบรม 20 คน
4. คาวัสดุฝกอบรมสํานักงาน
จํานวน 2 รุน รุนละ 500 บาท

เปนเงิน 3,000 บาท
เปนเงิน 1,000 บาท
เปนเงิน 2,000 บาท
เปนเงิน 1,000 บาท

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท
งบประมาณหลักสูตร ประมงโรงเรียน

จังหวัด

จํานวน ระยะเวลา
เกษตรกร
(วัน)
(คน)

นราธิวาส

20

รวม

20

1

คาใชจายและงบประมาณ (บาท)

รวม
งบประมาณ
(บาท)

อาหารกลางวัน

อาหารวางและ
เครื่องดื่ม

7,000

3,000

1,000

2,000

1,000

7,000

3,000

1,000

2,000

1,000

หมายเหตุ : งบประมาณคาใชจายสามารถถัวจายได

ยานพาหนะ

คาวัสดุฝก อบรม
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ตาราง

การ...
ตารางการฝกอบรม
หลักสูตร ประมงโรงเรียน
โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต
ในระหวางเดือนพฤศจิกายน 2560 – กันยายน 2561
08.00 – 09.00 น.
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 10.00 น.
10.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.00 น.
15.00 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.

หมายเหตุ :

ลงทะเบียน
ชี้แจงโครงการ
ประเมินความรูกอนการฝกอบรม
การเลือกสถานทีเ่ ลี้ยงปลา การเตรียมบอ
การจัดการเลี้ยง อาหาร และการใหอาหาร
การทําน้ําเขียว (บรรยาย)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
หลักการเลี้ยงสัตวน้ํา โรคและการรักษาโรค
(บรรยาย)
ปญหาอุปสรรค แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และสรุปซักถามปญหา
ประเมินความรูหลังการฝกอบรม

เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
(สํานักงานประมงจังหวัดสามารถปรับเปลี่ยนตารางการฝกอบรมไดตามความเหมาะสม)

- 25 สรุปการ…
สรุปการจัดฝกอบรมบุคคลภายนอก
โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต
ประจําปงบประมาณ 2561
ที่

หลักสูตร

1
2
3
4
5
6

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
การอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา
การเลี้ยงปลาพลวงชมพู
การเลี้ยงปลาเพื่อการทองเที่ยวเชิงการเรียนรู
ประมงโรงเรียน
รวม

กลุมเปาหมาย
(คน)
2,175
200
325
3
60
20
2,783

จํานวน
รุน
87
8
13
1
2
2
113

งบประมาณ (บาท)
1,070,100
180,800
172,900
20,000
28,400
7,000
1,479,200

