
กําหนดการอบรม 

โครงการสงเสริมรายไดโดยการขยายพันธุปลาดวยชุดเพาะพันธุปลาเคลื่อนที่ 

เทศบาลตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

วันที่ ๙ – ๑๐ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. - ลงทะเบียน  

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. - พิธีเปดการอบรม  

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. - หลักการเพาะพันธุปลา (ประมงอําเภอชุมแพ)  

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. - พักรับประทานอาหารวาง  

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. - การเพาะพันธุปลาโดยใชชุดเพาะพันธุปลาเคล่ือนท่ี (ประมงชุมแพ)  

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. - ปฏิบัติการจัดเตรียมชุดเพาะพันธุปลาเคล่ือนท่ี (ประมงชุมแพ)  

๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. - พักรับประทานอาหารวาง  

๑๕.๑๕ – ๑๖.๑๕ น. - การตรวจสอบคุณภาพน้ําและศัตรูปลาและการเตรียมฮอรโมน (ประมงชุมแพ)  

 

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. - ปฏิบัติการเพาะพันธุปลา (ประมงชุมแพ)  

๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐ น. - พักรับประทานอาหารวาง  

๑๐.๒๐ – ๑๑.๒๐ น. - การอนุบาลลูกปลาการจับและและลําเลียงลูกปลา (ประมงชุมแพ)  

๑๑.๒๐ – ๑๒.๒๐ น - แนวทางการใชชุดเพาะพันธุปลาเคล่ือนท่ีเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตวน้ําในแหลงน้ํา  

   สาธารณะและการใหบริการเกษตรกรนําไปใชเพื่อลดรายจายและเพิ่มรายได  

  (ประมงชุมแพ) 

๑๒.๒๐ – ๑๓.๒๐ น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๒๐ – ๑๔.๒๐ น. - ปฏิบัติการเพาะพันธุปลา การฟกไขปลา (ประมงชุมแพ)  

๑๔.๒๐ – ๑๔.๔๐ น. - พักรับประทานอาหารวาง  

๑๔.๔๐ – ๑๕.๔๐ น.  - ตอบขอซักถาม  

๑๕.๔๐ – ๑๖.๐๐ น.  - พิธีปดการอบรม  

 

 



โครงการสงเสริมรายไดโดยการขยายพันธุปลาดวยชุดเพาะพันธุปลาเคล่ือนท่ี 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ดวยวิสัยทัศนของเทศบาลตําบลภูผามานท่ีวา “มุงสูเมืองวัฒนธรรมนาอยู เนนการสรางรายไดภาคเกษตร

ชีวภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ในป ๒๕๖๒” และมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ

และการทองเท่ียวท่ีเนนการสงเสริมอาชีพเพ่ือใหเกิดรายได โดยเนนภาคเกษตรชีวภาพ  เพ่ือเปนการสรางโอกาส

ในการประกอบอาชีพท่ีหลากหลายและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนการแกไข

ปญหาความยากจน แกไขปญหาโครงสรางเศรษฐกิจ ในการเสริมสรางฐานรากของครัวเรือนเกษตรกรใหเขมแข็ง 

โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูก ลดตนทุนการผลิต พัฒนาระบบการผลิตสรางกระบวนการผสมผสาน

ระหวางเทคโนโลยีและภูมิปญญาชาวบาน อันเปนการเพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือน และลดปญหาความยากจน โดย

ยึดหลักการประกอบอาชีพหรือการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเนนการดําเนินตาม ทางสาย

กลาง ซ่ึงชี้แนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับใหดําเนินไปในความพอเพียง และมีความ

พรอมท่ีจะจัดการตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ ท่ีเปนผลใหคาครองชีพสูงข้ึนฉะนั้นการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดใหแกประชาชน จะตอง สรางความรอบรู รอบคอบ

ใหแกประชาชนใหมีความ ระมัดระวังในการวางแผนและดําเนิน ชีวิตใน ทุกข้ันตอน ท้ังนี้ การสรางโอกาสและ

ทางเลือกในการประกอบอาชีพ ท่ีมุงเนนใหบุคคลสามารถประกอบอาชีพไดอยางยั่งยืน และอยูอยางพอเพียงและ

ประหยัด ตามกําลังของบุคคลนั้น โดยปราศจากการกูหนี้ยืมสิน เสริมสรางการเรียนรู ใหแกประชาชน โดยเฉพาะ

การขยายเครือขายการผลิตหรือสงเสริมผลผลิตใหมีเพียงพอตอ การบริโภค  เหลือกิน เหลือใชสามารถจําหนาย

เปนผลิตภัณฑของชุมชนไดฉะนั้น จึงควรท่ีจะสงเสริมใหประชาชนมีความสามารถในการสรางปจจัยการผลิตดวย

ตนเอง การสงเสริมรายไดโดยการขยายพันธุปลาดวยชุดเพาะพันธุปลาเคลื่อนท่ี เปนการสงเสริมใหกลุมผูเลี้ยง

ปลาเพ่ิมผลผลิตลูกปลาวัยออน และสามารถขยายผลการผลิตนําออกจําหนายเปนสินคาของชุมชน เพ่ือชวยลด

ปญหาความยากจน สรางรายได ลดรายจายใหแกครัวเรือนของประชาชนในชุมชนได 

2.วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือเปนทางเลือกและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ สรางรายได ลดรายจายใหแกประชาชน 

2.2 เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพันธุปลาในแหลงน้ําในชุมชน สามารถพัฒนาเปนแหลงอาหารในทองถ่ินไดอยาง

ยั่งยืน เนนหลักความซ่ือสัตยสุจริต อดทน อดออม และความเพียร เปนสําคัญ 

2.3 เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันท่ีดีใหแกประชาชน เตรียมตัวใหพรอมรับตอผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ 

3. เปาหมาย 

 กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรเพาะพันธุปลาหนองสมอ จํานวน 20 คน และประชาชนท่ีมีบอเลี้ยงปลา 

หรือมีความพรอม และสนใจในการเลี้ยงปลาน้ําจืดเพ่ือสรางรายไดใหแกครัวเรือน จํานวน 30 คน  

4. วิธีการดําเนินงาน 

 4.1 สํารวจจํานวนครัวเรือน จากเวทีประชาคมในแตละหมูบานท่ีมีบอ หรือ ภาชนะสําหรับเลี้ยงปลา  



 4.2 เสนอแผนงาน/โครงการในการแกไขปญหาความยากจน และการเสริมสรางความเขมแข็งในการ

ประกอบอาชีพของประชาชนในทองถ่ินในแผนพัฒนาสามป และแผนการดําเนินงานของเทศบาล 

 4.3 เสนอโครงการท่ีจะเสริมสรางความเขมแข็งใหแกกลุมอาชีพ ครัวเรือนท่ียากจนและจัดกิจกรรม/

โครงการตามแผนการดําเนินงานของเทศบาล 

 4.4 ประชุมสวนงานท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดแผนการดําเนินงานหรือการจัดกิจกรรมของโครงการ  

 4.4 ดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนท่ีกําหนดไว 

 4.5 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  

5. ระยะเวลาการดําเนินโครงการจํานวน 2 วัน ในเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 การดําเนินงานโครงการแบงออกเปนอบรมสงเสริมความรูทางวิชาการ หรือ ภาคทฤษฎีในสถานท่ี

จํานวน 1 วัน และปฏิบัติการเพาะลูกปลาดวยชุดเพาะพันธุปลาเคลื่อนท่ี จํานวน 1 วัน  

6. สถานท่ีในการดําเนินงาน 

 ฝกอบรมสงเสริมความรู ความเขาใจเก่ียวกับการเพาะลูกปลา การดูแล การเพ่ิมผลผลิตปลา ณ  

สํานักงานเทศบาลตําบลภูผามาน และฝกปฏิบัติเพาะพันธุปลาโดยใชชุดเพาะพันธุปลาเคลื่อนท่ี ณ บอน้ําสําหรับ

เพาะเลี้ยงปลาณ  สวนสาธารณะโนนฝาง  

7. หลักสูตรในการจัดอบรมโครงการ 

 การจัดกิจกรรมโครงการแบงออกเปน 2 วัน โดยมีการอบรมภาคทฤษฎี การใหความรู และฝกปฏิบัติใน

การเพาะพันธุปลา ดังนี้ 

วันแรก 

 7.1 หลักการเพาะพันธุปลา  จํานวน 1 ชั่วโมง 

7.2 0การ0เพาะพันธุปลาโดยใชชุดเพาะพันธุปลาเคลื่อนท่ี จํานวน 1 ชั่วโมง 

 7.3 ปฏิบัติการจัดทําชุดเพาะพันธุปลาเคลื่อนท่ีจํานวน 2 ชั่วโมง  

7.4การตรวจสอบคุณภาพน้ําและศัตรูปลา และการเตรียมฮอรโมน 1 ชั่วโมง  

 วันท่ีสอง 

 การเสริมสรางประสบการณใหแกผูเขารับการฝกอบรม โดยจัดใหมีการฝกปฏิบัติการเก่ียวกับการ

เพาะพันธุปลาดวยชุดเพาะพันธุปลาเคลื่อนท่ี  

 7.5 ปฏิบัติการเพาะพันธุปลา (การคัดเลือกพอแมปลา ,การฉีดฮอรโมนกระตุน) จํานวน 2 ชั่วโมง 

 7.6 การอนุบาลลูกปลา , การจับและการลําเลียงลูกปลา  จํานวน 1 ชั่วโมง  

 7.8 แนวทางการใชชุดเพาะพันธุปลาเคลื่อนท่ี เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ําในแหลงน้ําสาธารณะ และการ

ใหบริการเกษตรกรนําไปใชเพ่ือลดรายจายและเพ่ิมรายได  จํานวน 1 ชั่วโมง 

 7.9 ปฏิบัติการเพาะพันธุปลา (การฟกไขปลา)  จํานวน 1 ชั่วโมง  

 7.10 ตอบขอซักถาม  จํานวน 1ชั่วโมง  

8. งบประมาณในการดําเนินงานโครงการ 

 งบประมาณตามแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 

หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ เพ่ือใชจาย



เปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมกลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชนเพ่ือความยั่งยืน จํานวน 200 ,000 บาท และขอ

เบิกจายสําหรับโครงการสงเสริมรายไดโดยการขยายพันธุปลาดวยชุดเพาะพันธุปลาเคล่ือนท่ี จํานวน 

30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถวน) 

9.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 9.1 ประชาชนมีความรู ความเขาใจในการเพาะเลี้ยงปลา และสามารถเพ่ิมผลผลิตปลาเพ่ือประกอบ

อาชีพประมงน้ําจืดไดมากข้ึน 

 9.2 กลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชนเกษตรเพาะพันธุปลาหนองสมอมีรายไดเพียงพอสามารถดําเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางมีความสุข 

9.3 ประชาชนมีการรวมกลุมประกอบอาชีพมากข้ึน มีความเขมแข็ง มีความสามัคคี 

10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 10.1กลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชนเกษตรเพาะพันธุปลาหนองสมอมีความเขมแข็งยืนหยัดไดดวยตนเอง  

10.2 มีผลผลิตปลาน้ําจืดเพ่ิมข้ึน และมีการขยายเครือขายการผลิตการประกอบอาชีพประมงน้ําจืด

ภายในชุมชนเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

   ลงชื่อ นางสาวภาสิตา  กลาทองเพียร  ผูเขียนโครงการ 

                                                 นักพัฒนาชุมชน 

 

                           ลงชื่อ      นายอาวิรุธ  ฤาชาบุตร  ผูเสนอโครงการ 

     หัวหนาสํานักปลัด 

 

     ลงชื่อ     นายแสนลาภ  เลอยุกต   ผูเห็นชอบโครงการ  

      ปลัดเทศบาล 

 

ลงชื่อ        นายประสิทธิ์  คําภาพันธ   ผูอนุมัติโครงการ 

 นายกเทศมนตรีตําบลภูผามาน  

 

 


