จังหวัดนครปฐม
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
ชื่อโครงการ :พัฒนาส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางการเกษตร
กิจกรรมหลัก : พัฒนาและต่อยอดอาหารสัตว์เกษตรกรโดยใช้ TMR
วงเงิน:696,200บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด ที่ 1 :พัฒนาการจัดการห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัยและส่งเสริม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมถึงการพัฒนาสินค้าและบริการโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดเชิงสร้างสรรค์
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. นายกิตติทัต ผลประเสริฐ ตาแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล
หมายเลขโทรศัพท์: 098-2814477
(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 สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมจึงได้ดาเนินการในการพัฒนาและต่อยอดอาหารสัตว์
เกษตรกรโดยใช้ TMR นั้น เป็นการต่อยอดให้เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมหันมาพึ่งพาตนเองโดย
การผลิตอาหารสัตว์ใช้เอง โดยลดต้นทุนอาหารสาเร็จรูป (อาหารข้น ) ให้น้อยที่สุด โดยใช้วัสดุอุปกรณ์
เครื่องจักรกล เช่น เครื่องผสมอาหารสัตว์ TMR และเครื่องตัดหญ้าแบบดับเบิ้ลช๊อป เป็นต้น เพื่อเป็นขวัญ
กาลังใจให้กับสหกรณ์และเกษตรกรให้มี การผลิตอาหาร TMR อย่างต่อเนื่อง และมีความสุข ในการผลิต
น้านมดิบได้มาตรฐานและมีคุณภาพปลอดภัยในอนาคตได้
(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา/ ความต้องการ:
ตามที่จังหวัดนครปฐมได้มีการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคโคนม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกษตรกรได้รวมตัว
กันจัดตั้งเป็นสหกรณ์เพื่อเป็นการรองรับการเจริญเติบโตการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในอนาคต ซึ่ง
ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม ๒ สหกรณ์ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีการใช้อาหารสาเร็จรูป (อาหารข้น) ทา
ให้ต้นทุน การผลิตของเกษตรกรสูงตามไปด้วย
ดังนั้น จังหวัดนครปฐมเล็งเห็นว่าการที่จะลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรได้ต้องพึ่งพาตนเองในเรื่อง
อาหารสัตว์ ซึ่งอาหารสัตว์แบบ TMR เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนและเป็
ได้ นการ
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองโดยการพัฒนาด้านอาหารสัตว์แบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ความเร่งด่วน:
ต้องดาเนินการด่วนมาก เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่ต้นทุนอยู่ที่อาหารสัตว์
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(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนด้านอาหารหยาบได้
(2.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา ดาเนินการปกติ
(2.4)ระยะเวลาดาเนินโครงการ1 เริ่มต้น 1ตุลาคม 2561สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
(2.5)สถานที่ดาเนินโครงการ:(ระบุพื้นที่ดาเนินการเช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
- อาเภอเมืองนครปฐม และอาเภอกาแพงแสน
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย:
- กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ๑ กลุ่ม
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:
- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอย่างน้อย ๒๐๐ ฟาร์ม นาไปใช้ประโยชน์ในฟาร์มได้
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ:
ตัวชี้วัด - ร้อยละ 80 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ได้ใช้เครื่องผสมอาหารสัตว์ TMR และเครื่องตัดหญ้า
แบบดับเบิ้ลช๊อป
(4.2) ผลผลิต:
- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้รับการสนับสนุนเครื่องผสมอาหารสัตว์TMR และเครื่องตัดหญ้าแบบดับเบิ้ลช๊อป
(4.3) ผลลัพธ์:
- ต้นทุนอาหารเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มโคนมลดลง
(4.4) ผลกระทบ:
เชิงบวก: เป็นการพัฒนาให้เกษตรกรหันมาใช้อาหารที่สาเร็จรูปที่ผลิตเองได้เพื่อลดต้นทุนการผลิต
ในฟาร์มปศุสัตว์ของตนเองได้
เชิงลบ:(5) แนวทางการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมย่อย
- สนับสนุนการผลิตอาหารสัตว์แบบ
Total Mixed Ration(TMR)
รวมทั้งสิ้น 696,200บาท
(6) วิธีการดาเนินงาน

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

696,200
696,200

 ดาเนินการเอง

 จ้างเหมา

จังหวัดนครปฐม
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(7)วงเงินของโครงการ696,200 บาท
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ
กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ
งบประมาณ (บาท)
- สนับสนุนการผลิตอาหารสัตว์แบบTotal Mixed Ration(TMR)
696,200
งบดาเนินงาน
36,200
ค่าใช้สอย
14,160
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมและอาเภอออก
14,160
ปฏิบัติงาน จานวน 59 วันx 240 บาท
ค่าวัสดุ
22,040
- วัสดุสานักงาน กระดาษ A 4 ,กระดาษสี A 4 , ปากกา
5,040
- วัสดุเชื้อเพลิงออกปฏิบัติงาน 12 ครั้ง 1,000 บาท
12,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ , เม้าท์, แป้นพิมพ์และแฮนดิไดร์ท
5,000
งบลงทุน
660,000
ค่าครุภัณฑ์
- เครื่องผสมอาหารสัตว์ TMR ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1 ,000 กิโลกรัม 1
410,000
เครื่อง x 410,000 บาท
- เครื่องตัดหญ้าแบบดับเบิ้ลช๊อปพร้อมสาลี(รถพ่
่ วง) 1 เครื่อง x 250,000บาท
250,000
รวมทั้งสิ้น
696,200
(7.2) วงเงินของโครงการจาแนกตามงบรายจ่าย
รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดาเนินงาน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์

งบประมาณ(บาท)
696,200
36,200
14,160
22,040
660,000
660,000

(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
อยู่ระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .......................
มีแต่ยังไม่สมบูรณ์(ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ......................
ไม่มี

จังหวัดนครปฐม
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(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
▪ บุคลากรมีประสบการณ์
ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
▪ เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
▪ เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ :
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมจะ รับโอนพัสดุที่ได้จากโครงการไปบริหารจัดการและ
เป็นที่ปรึกษาพร้อมทั้งให้คาแนะนาให้อยู่ในความรับผิดชอบของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่
(10) ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัด:(11) ผู้เสนอโครงการ :
( นายสมยศอินทรพิน)
ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
(12) ผู้เห็นชอบโครงการ :

(13) ผู้อนุมัติโครงการ: พัฒนาส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางการเกษตรกิจกรรมหลัก:พัฒนาและต่อยอดอาหารสัตว์
เกษตรกรโดยใช้ TMRวงเงิน :696,200 บาท (หกแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

