จังหวัดนครปฐม
๑

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการต้นแบบ
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพการแปรรูปเนื้อสัตว์อย่างยั่งยืน
วงเงิน : ๔๗๐,๐๐๐ บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด ที่ 1 : พัฒนาการจัดการห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัยและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ปัจจัยพื้นฐานและเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เอื้อต่อการผลิต
หน่วยงานดาเนินการ: สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
ผู้รับผิดชอบ: นายสุเมษ เมธศาสตร์
ตาแหน่ง : ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
สถานที่ติดต่อ: สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม 86/๑ ถนนราชดาริห์ใน ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม
หมายเลขโทรศัพท์: 034-257705 ต่อ 110
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดหรืออื่นๆ)
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกาหนดให้สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี กาหนดให้มีการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสร้างมูลค่าภาคการเกษตรและ
เสริมสร้างตามทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ข้อ ๒ ด้านการสร้างความสามารถ ใน
การแข่งขันภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ด้านความมั่งคั่ง ข้อ ๒ (๒.๑)
การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
อย่างเป็นระบบ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมจึงสนับสนุนให้เกิดการแปรรูปเนื้อสัตว์
ซึ่ง ปัจจุบันนี้
ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปเนื้อสัตว์ เช่น แหนม ไส้กรอกอีสาน กุนเชียง ลูกชิ้น หลามยอ เบคอน และไส้
กรอกแบบตะวันตก เป็นที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย ศูนย์แปรรูปเนื้อสัตว์ตาบลห้วยพระเห็นว่า
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านบางอย่างไม่ต้องลงทุนสูง เช่น ไส้กรอกอีสาน แหนม กุนเชียง หลามยอ สามารถนามา
ประกอบอาชีพเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ครอบครัวเป็นอย่างดี นอกจากนี้ การแปรรูปเนื้อสัตว์เป็นการเพิ่มมูลค่า
เนื้อสัตว์ ช่วยแก้ปัญหาเวลาที่เนื้อสัตว์มีชีวิตราคาตกต่า ทาให้การเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดนครปฐมเป็นไปใน
รูปแบบการเลี้ยงสัตว์แบบครบวงจร และใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม การแปรรูปเนื้อสัตว์ การศึกษาดูงาน เพื่อให้
ประชาชนและผู้สนใจโยเฉพาะแม่บ้าน ได้มีความรู้ ความชานาญ เพื่อนาไปประกอบอาชีพต่อไปซึ่งเป็น
รากฐานแนวทางการนาร่องไปสู่การประกอบอาชีพภายในครัวเรือน และนาไปสู่อุตสาหกรรมการแปรรูป
เนื้อสัตว์เพื่อบริโภคภายในจังหวัดนครปฐม ภายในประเทศเพื่อทดแทนการนาเข้ารวมทั้งเพื่อการส่งออกต่อไป
ในอนาคต
(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา/ ความต้องการ:
ศูนย์แปรรูปเนื้อสัตว์ตาบลห้วยพระ ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๔ บนที่ดิน
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๔ ตาบลห้วยพระ อาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว
ขนาด ๖ x ๙ เมตร ใช้งบประมาณของเกษตรกรภายในตาบลที่รวมกลุ่มกัน เป็นเงิน ๑๕๐ ,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ร่วมกับงบอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด,๐๐๐
๑๐๐บาท(หนึ่งแสนบาทถ้ว)นรวม
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ในการก่อสร้างอาคารดังกล่าวและกรมปศุสัตว์

จังหวัดนครปฐม
๒

สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆ และจัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกรเป็นเงิน ๗๓๐ ,๐๐๐ บาท
(เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
ศูนย์แปรรูปเนื้อสัตว์ตาบลห้วยพระ ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลาประมาณ ๑๔ ปี เครื่องมือเครื่องใช้
และอุปกรณ์บางอย่างชารุดเสียหาย เห็นควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 ต่อไป
ความเร่งด่วน:
จะต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วนเพราะความมั่นคงของศูนย์แปรรูปเนื้อสัตว์และคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ที่จะออกสู่ผู้บริโภคอย่างปลอดภัย
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้ศูนย์แปรรูปเนื้อสัตว์ มีเครื่องมือแปรรูปที่ทันสมัย
- เพื่อให้ศูนย์แปรรูปเนื้อสัตว์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการแปรรูปเนื้อสัตว์
- เพื่อให้มีกิจกรรมการฝึกอบรมแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปได้สร้างอาชีพ
(2.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2560 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ: (ระบุพื้นที่ดาเนินการเช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
- ทุกอาเภอในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ศูนย์แปรรูปเนื้อสัตว์ตาบลห้วยพระ อาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ:
ตัวชี้วัด
- มีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดมีคุณภาพ สะอาดปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
(4.2) ผลผลิต:
(1) มีการปรับปรุงเครื่องมือการผลิตให้ทันสมัย
(๒) มีแหล่งเรียนรู้ด้านการแปรรูปเนื้อสัตว์
(๓) มีกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปเนื้อสัตว์
(4.3) ผลลัพธ์:
(1) สมาชิกกลุ่มและประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารจากการแปรรูปเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัย
(๒) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์ตาบลห้วยพระ สามารถดาเนินกิจกรรมการแปรรูปอาหาร
จากเนื้อสัตว์อย่างต่อเนื่อง
(๓) เป็นทางเลือกประกอบอาชีพหนึ่งให้กับเกษตรกรที่สนใจนาไปประกอบอาชีพ

จังหวัดนครปฐม
๓

(4.4) ผลกระทบ:
เชิงบวก: ประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความสามารถในการนาความรู้ไปแปรรูปเนื้อสัตว์ของตนเองและเพิ่ม
รายได้ให้กับครอบครัว
เชิงลบ: (5) แนวทางการดาเนินงาน
กิจกรรมย่อย

ก.ย.-ธ.ค.60
- สนับสนุนครุภัณฑ์ในการแปรรูป 445,000
เนื้อสัตว์อย่างยั่งยืน
รวมทั้งสิ้น 470,000 บาท
445,000
(6) วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลาที่เริ่มดาเนินการ
ม.ค.-มี.ค.61 เม.ย.-มิ.ย.61 ก.ค.-ก.ย.61
20,000
5,000
20,000

 ดาเนินการเอง

5,000

 จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ ๔๗๐,๐๐๐ บาท
(๗.๑) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ
กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ
- สนับสนุนครุภัณฑ์ในการแปรรูปเนื้อสัตว์อย่างยั่งยืน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ จานวน 2 คน x 14 วัน x 240 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ จานวน 1 คน x 1 วัน
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุน้ามันออกปฏิบัติงาน จานวน 4 ครั้ง x 760 บาท
- ค่ารองเท้าบู๊ทยาง , ถุงมือยาง , ผ้ากันเปื้อน , หมวกผ้าและน้ายาล้าง
- ค่าวัสดุในการแปรรูปเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู ,น้าตาลทราย ,น้าปลา,ซีอิ๊วขาว,พริกไทย,
น้ามันพืชไส้หมูเทียม,หอม,กระเทียม,ซอสหอยนางรม เป็นต้น
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
- ค่าเครื่องบดมอเตอร์ 3 แรงม้าพร้อมใบมีดและรังผึ้ง 1 เครื่อง x 65,000 บาท
- ค่าเครื่องนวดผสม ขนาดปริมาตร 50 กิโลกรัม จานวน 1 เครื่อง x 115,000 บาท
- ค่าเครื่องหั่นเนื้อ จานวน 1 ตัว x 65,000 บาท
- ค่าเครื่องสับผสม ขนาดบรรจุ 24 ลิตร จานวน 1 เครื่อง x 150,000 บาท
- ค่าตู้แช่ของสด ขนาด 1 เมตร 2 ประตู จานวน 1 เครื่อง x 50,000 บาท
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)
470,000
25,000
6,960
6,720
240
18,040
3,040
5,000
10,000
445,000
445,000
65,000
115,000
65,000
150,000
50,000
470,000

จังหวัดนครปฐม
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(๗.๒) วงเงินของโครงการจาแนกตามงบรายจ่าย
รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดาเนินงาน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์

งบประมาณ (บาท)
470,000
25,000
6,960
18,040
445,000
445,000

เงินนอกงบประมาณ

(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ

ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที

อยู่ระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้วแต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .......................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์(ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ......................
 ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
▪ บุคลากรมีประสบการณ์

 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์

▪ เครื่องมือดาเนินการ

 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

▪ เทคนิคในการบริหารจัดการ

 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มปี ระสบการณ์

จังหวัดนครปฐม
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(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ :
- เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จสานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมจะรับโอนพัสดุที่ได้จากโครงการไปบริหาร
จัดการ
(10) ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัด: (11) ผู้เสนอโครงการ :

(12) ผู้เห็นชอบโครงการ :

(13) ผู้อนุมัติโครงการ : พัฒนาศักยภาพเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการต้นแบบ
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพการแปรรูปเนื้อสัตว์อย่างยั่งยืน วงเงิน 470,000 บาท
(สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

