จังหวัดนครปฐม
๑

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
ชื่อโครงการ:เสริมสร้างอาชีพปศุสัตว์อย่างยั่งยืน
วงเงิน:3,090,1๐๐บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่ 1 :พัฒนาการจัดการห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัยและส่งเสริม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมถึงการพัฒนาสินค้าและบริการโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดเชิสร้งางสรรค์
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพเกษตรกร สถาบันเกษตรกร โครงสร้างและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ
หน่วยงานดาเนินการ: สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
ผู้รับผิดชอบ: นายสมยศ อินทรพิน
ตาแหน่ง:ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
สถานที่ติดต่อ:สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
86 ถนนมาลัยแมน ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
หมายเลขโทรศัพท์:034-257705 ต่อ 110
ผู้ประสานกิจกรรม 1. นางภูษณิศากาญจนโกมล ตาแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลชานาญการ
หมายเลขโทรศัพท์:086-3538237
ผู้ประสานกิจกรรม 2. นายคมกฤช ขจีรัมย์ ตาแหน่ง
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์:089-1084267
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดหรืออื่นๆ)
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกาหนดให้สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี กาหนดให้มีการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสร้างมูลค่าภาคการเกษตรและ
เสริมสร้างตามทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ข้อ ๒ ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ด้านความมั่งคั่ง ข้อ ๒ (๒.๑) การ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่าง
เป็นระบบ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมได้เล็งเห็นว่าในปัจจุบันการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม กระบือ แพะและ
แกะ ได้เปลี่ยนมาเป็นการเลี้ยงเพื่อการค้ามากขึ้น เนื่องจากการบริโภคเนื้อสัตว์เพิ่มมากขึ้น ทั้งจากความ
ต้องการของประชากรในประเทศเองและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ตลอดจนความต้องการของ
ต่างประเทศ ส่งผลให้จานวนโคเนื้อ โคนม กระบือ แพะและแกะของเกษตรกรลดลงอย่าง รวดเร็ว ดังนั้น
การส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกร ได้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของตนเอง เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า เพิ่ม
รายได้ เกิดความมั่นคงในอาชีพและมีความยั่งยืนในอนาคต ประกอบกับปัจจุบันโรคไข้หวัดนกเป็นโรค ระบาดที่
สาคัญโรคหนึ่งหากเกิดการระบาดและไม่สามารถควบคุมได้จะก่อให้เกิดความเสียหาย ดังนั้นรัฐบาลจึงมี
นโยบายส่งเสริมการใช้ทางด้านดิจิตอลในการนาโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่นมาเก็บข้อมูลการเลี้ยงสัตว์
ปีก (ไก่พื้นเมือง)เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสั
(ไก่พตื้นว์เมืปอีก)ง
(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา/ ความต้องการ:
การเลี้ยงโคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ และแกะ เป็นอาชีพทางการเกษตรที่สาคัญอาชีพหนึ่ง
ที่มีการผลิตตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า คือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สามารถสร้าง รายได้ให้แก่ครอบครัว
เป็นการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศเป็นหลักประกันของครอบครัว ทาให้เกิด การพึ่งพาตนเอง
และเกิดความมั่นคงในอาชีพปศุสัตว์
ความเร่งด่วน:
- ความสาคัญเร่งด่วนที่จะต้องดาเนินการอย่างมากเนื่องจากอาชีพปศุสัตว์จะต้องปรับเปลี่ยน
ให้เกษตรกรที่มีเลี้ยงสัตว์อย่างเดียว สามารถนาผลผลิตที่ได้จากฟาร์มมาแปรรูปใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย
และสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นรายได้ เพิ่มช่องทางอาชีพ เพื่อเป็นฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงในกับการพัฒนาประเทศ
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(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่ออบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ – กระบือ โคนม แพะ แกะ ได้มีความรู้ตามหลักสูตรที่กาหนด
- เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก (ไก่พื้นเมือง) ปลอดจากโรคระบาด
(2.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา ดาเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ1ปี เริ่มต้น 1ตุลาคม 2561 สิ้นสุดปี 30 กันยายน 2562
(2.5)สถานที่ดาเนินโครงการ:(ระบุพื้นที่ดาเนินการเช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
ทุกอาเภอในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย:
(1) เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ – กระบือ100 คน
(2) เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม100 คน
(3) เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ – แกะ50คน
(4)เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก (ไก่พื้นเมือง) 400คน
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:
- เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ พ่อค้า และโรงฆ่าสัตว์
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ:
ตัวชี้วัด
(1)เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื–้อกระบือ โคนม แพะ แกะ ได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่กาหนด จานวน 250 คน
(2) เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก (ไก่พื้นเมือง) จานวน 400 คน ผ่านการรับรองสถานที่เลี้ยง
(4.2) ผลผลิต:
(1) เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื–้อกระบือ โคนม แพะ แกะ
ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กาหนด จานวน 250 คน
(2) เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก (ไก่พื้นเมือง) ผ่านการรับรองปลอดจากโรคระบาด จานวน 400คน
(4.3) ผลลัพธ์:
(๑) ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จานวน 250 คน มีความรูใ้ นเรื่องการแปรรูปผลผลิตจากสัตว์
(๒) มีแอพพลิเคชั่นสาหรับการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก (ไก่พื้นเมือง ) ให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
(4.4) ผลกระทบ:
เชิงบวก:(1) เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพประมาณ ๒๕๐ ฟาร์ม จะได้รับการ ฝึกอบรมการแปรรูป
ผลผลิตจากสัตว์
(2) เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ประมาณ 400 ฟาร์ม จะได้รับการรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์
เชิงลบ:-
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(5) แนวทางการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมย่อย

ระยะเวลาที่เริ่มดาเนินการ
ก.ย.-ธ.ค. 61 ม.ค.-มี.ค. 62 เม.ย.-มิ.ย. 62 ก.ค.-ก.ย. 62

1. พัฒนาการแปรรูปผลผลิตจากโคเนื้อ – กระบือ
วงเงิน 573,200 บาท ประกอบด้วย
1.1 จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ
371,700
วงเงิน 371,700 บาท
1.2 จัดทาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลผลิต
66,500
45,000
จากโคเนื้อ–กระบือวงเงิน 201,500 บาท
2.พัฒนาการแปรรูปผลผลิตจากโคนมวงเงิน
526,200 บาท ประกอบด้วย
2.1
จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม วงเงิน 361,200
361,200 บาท
2.2 จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลผลิตจาก
30,000
45,000
โคนม วงเงิน 165,000บาท
3. พัฒนาการแปรรูปผลผลิตจากแพะ – แกะวงเงิน
208,700 บาท
3.1 จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะ วงเงิน
208,700
208,700 บาท
4. พัฒนาการใช้แอพพลิเคชั่นในการป้องกัน ควบคุม 1,579,000 104,500
โรคระบาดในสัตว์ปีกวงเงิน 1,782,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 3,090,1๐๐ บาท
2,408,400 403,200
(6) วิธีการดาเนินงาน
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(7)วงเงินของโครงการ3,090,1๐๐ บาท
(7.1)รายละเอียดงบประมาณของโครงการ
กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ
1. พัฒนาการแปรรูปผลผลิตจากโคเนื้อ – กระบือ
1.1 จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ–กระบือ (นอกสถานที่ราชการ)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากรที่มิใช่บุคลากรของรัฐ1 คน x4 ชั่วโมง x 1,200บาท
- ค่าวิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ 1 คน x 2 ชั่วโมง x 600 บาท
ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ 10 คน x 10 วัน x 240 บาท
- ค่าอาหารกลางวันเกษตรกร 100 คน x 250 บาท
- ค่าอาหารกลางวันเจ้าหน้าที่ จานวน 20 คนx 250 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเกษตรกร จานวน 100 คน x 50 บาท x 2 มื้อ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเจ้าหน้าที่ จานวน 20 คน x 50 บาท x 2 มื้อ
- ค่าพาหนะเกษตรกร 100 คน x150 บาท

45,000

45,000

45,000

45,000

87,500

11,000

177,500

101,000

งบประมาณ (บาท)
573,200
371,700
371,700
6,000
4,800
1,200
109,000
24,000
25,000
5,000
10,000
2,000
15,000
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ
งบประมาณ (บาท)
- ค่าเอกสารคู่มือสาหรับผู้เข้ารับการอบรม จานวน 100 เล่ม x 80 บาท
8,000
- ค่าถุงหรือแฟ้มใส่เอกสารและปากกาลูกลื่น จานวน 100 ชุด x 50 บาท
5,000
- ค่าเช่าห้องประชุมหรือฝึกอบรมและตกแต่งสถานที่ที่ฝึกอบรมหลักสูตรโคเนื้อและกระบือ
15,000
จานวน 1 ครั้ง
ค่าวัสดุ
256,700
- วัสดุสานักงาน กระดาษ A 4 และวัสดุอื่นๆ
5,000
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง จานวน 10 ครั้ง x 1,500 บาท
15,000
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์และอื่นๆ
36,700
- ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ 100 ชุด x 1,000 บาท
100,000
- ค่าวัสดุการเกษตร 100 ชุด x 1,000 บาท
100,000
1.2 จัดทาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลผลิตจากโคเนื้อ–กระบือ
201,500
งบดาเนินงาน
165,000
ค่าใช้สอย
- จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ คอมพิวเตอร์บันทึก ข้อมูลและทาหน้าที่ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบโครงการ
165,000
จานวน 1 คน x 11 เดือน x 15,000 บาท
งบลงทุน
36,500
ค่าครุภัณฑ์
36,500
- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง x 17,000 บาท
17,000
- เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จานวน 1 เครื่อง
17,000
x 17,000 บาท
-เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จานวน 1 เครื่อง x 2,500 บาท
2,500
2. พัฒนาการแปรรูปผลผลิตจากโคนม
526,200
2.1จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม(นอกสถานที่ราชการ)
361,200
งบดาเนินงาน
361,200
ค่าตอบแทน
6,000
- ค่าวิทยากรที่มิใช่บุคลากรของรัฐ1 คน x4 ชั่วโมง x 1,200บาท
4,800
- ค่าวิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐ 1 คน x 2 ชั่วโมง x 600 บาท
1,200
ค่าใช้สอย
109,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ จานวน 10 คน x 10 วัน x 240 บาท
24,000
- ค่าอาหารกลางวันเกษตรกร จานวน 100 คน x 250 บาท
25,000
- ค่าอาหารกลางวันเจ้าหน้าที่ จานวน 20คนx 250 บาท
5,000
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเกษตรกร จานวน 100 คน x 50 บาท x 2 มื้อ
10,000
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเจ้าหน้าที่ จานวน 20 คน x 50 บาท x 2 มื้อ
2,000
- ค่าพาหนะเกษตรกร 100 คน x150 บาท
15,000
- ค่าเอกสารคู่มือสาหรับผู้เข้ารับการอบรม จานวน 100 เล่ม x 80 บาท
8,000
- ค่าถุงหรือแฟ้มใส่เอกสารและปากกาลูกลื่น จานวน 100 ชุด x 50 บาท
5,000
- ค่าเช่าห้องประชุมหรือฝึกอบรมและตกแต่งสถานที่ที่ฝึกอบรมหลักสูตรโคนม
15,000
จานวน 1 ครั้ง

จังหวัดนครปฐม
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ
ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน กระดาษ A 4 และวัสดุอื่นๆ
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง จานวน 10 ครั้ง x 1,500 บาท
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์และอื่นๆ
- ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ 100 ชุด x 1,000 บาท
- ค่าวัสดุการเกษตร 100 ชุด x 1,000 บาท
2.2จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลผลิตจากโคนม
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
-จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ สารวจจัดเก็บข้อมูลและทาหน้าที่ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบโครงการ จานวน 1
คน x 11 เดือน x 15,000 บาท
3. พัฒนาการแปรรูปผลผลิตจากแพะ – แกะ
3.1 จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ – แกะ(นอกสถานที่ราชการ)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากรที่มิใช่บุคลากรของรัฐ1 คน x4 ชั่วโมง x 1,200บาท
- ค่าวิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ 1 คน x 2 ชั่วโมง x 600 บาท
ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ จานวน 10 คน x 10 วัน x 240 บาท
- ค่าอาหารกลางวันเกษตรกร จานวน 50 คน x 250 บาท
- ค่าอาหารกลางวันเจ้าหน้าที่ จานวน 10 คนx 250 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเกษตรกร จานวน 50 คน x 50 บาท x 2 มื้อ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเจ้าหน้าที่ จานวน 10 คน x 50 บาท x 2 มื้อ
- ค่าพาหนะเกษตรกร 50 คน x150 บาท
- ค่าเอกสารคู่มือสาหรับผู้เข้ารับการอบรม จานวน 50 เล่ม x 80 บาท
- ค่าถุงหรือแฟ้มใส่เอกสารและปากกาลูกลื่น จานวน 50 ชุด x 50 บาท
- ค่าเช่าห้องประชุมหรือฝึกอบรมและตกแต่งสถานที่ที่ฝึกอบรมหลักสูตรแพะ-แกะ จานวน
1 ครั้ง
ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน กระดาษ A 4 และวัสดุอื่นๆ
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง จานวน 10 ครั้ง x 1,500 บาท
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์และอื่นๆ
- ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ 50 ชุด x 1,000 บาท
- ค่าวัสดุการเกษตร 50 ชุด x 1,000 บาท
4. พัฒนาการใช้แอพพลิเคชั่นในการป้องกัน ควบคุมโรคระบาดในสัตว์ปีก
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
- จ้างเหมาดูแลระบบและเช่าเครื่องแม่ข่าย (Server)พร้อมเขียนแอพพลิเคชั่นการเฝ้าระวังโรค

งบประมาณ (บาท)
246,200
5,000
15,000
26,200
100,000
100,000
165,000
165,000
208,700
208,700
208,700
6,000
4,800
1,200
69,000
24,000
12,500
2,500
5,000
1,000
7,500
4,000
2,500
10,000
133,700
5,000
15,000
13,700
50,000
50,000
1,782,000
1,745,500
625,500
450,000

จังหวัดนครปฐม
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ
ระบาดในสัตว์ปีก
- จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จานวน 1 คน x 11 เดือน x 15,000 บาท
-ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ค่าวัสดุ
- ค่าเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก จานวน 400 คน x 1,200 บาท
- ค่าตาข่ายไนล่อนสาหรับคลุมโรงเรือน จานวน 400 คน x 1,200 บาท
-ค่าวัสดุการเกษตร
- วัสดุสานักงาน กระดาษ A 4 และวัสดุอื่นๆ
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์และอื่นๆ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง x 17,000 บาท
- เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จานวน 1 เครื่อง
x 17,000 บาท
-เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จานวน 1 เครื่อง x 2,500 บาท

งบประมาณ (บาท)
165,000
10,500
1,120,000
480,000
480,000
100,000
10,000
10,000
40,000
36,500
36,500
17,000
17,000
2,500

รวมทั้งสิ้น 3,090,100 บาท
3,090,100
(7.2) วงเงินของโครงการจาแนกตามงบรายจ่าย
รายการ
งบประมาณ(บาท)
รวมทั้งสิ้น
3,090,100
งบดาเนินงาน
3,017,100
- ค่าตอบแทน
18,000
- ค่าใช้สอย
1,242,500
- ค่าวัสดุ
1,756,600
งบลงทุน
73,000
- ค่าครุภัณฑ์
73,000
(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาต ตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
อยู่ระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้วแต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .......................
มีแต่ยังไม่สมบูรณ์(ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ......................
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ

จังหวัดนครปฐม
๗

▪ บุคลากรมีประสบการณ์
▪ เครื่องมือดาเนินการ
▪ เทคนิคในการบริหารจัดการ

ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมจะรับโอนพัสดุที่ได้จากโครงการไปบริหารจัดการต่อไป
(10) ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัด:(11) ผู้เสนอโครงการ :
( นายสมยศอินทรพิน)
ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
(12) ผู้เห็นชอบโครงการ :

(13) ผู้อนุมัติโครงการ :เสริมสร้างอาชีพปศุสัตว์อย่างยั่งยืน วงเงิน :3,090,1๐๐บาท (สามล้านเก้าหมื่นหนึ่ง
ร้อยบาทถ้วน)

