๑
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
ชื่อโครงการ:พัฒนาส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
กิจกรรมหลัก: พัฒนาศูนย์ผลิตอาหารสัตว์TMR แบบครบวงจรวงเงิน:๘,๑๓๒,๒๐๐บาทสนับสนุน:

๑.เครื่องผสมอาหารแนวตั้งชนิดติดตั้งกับที่ขนาด 16 ลูกบาศก์เมตร จานวน ๑ เครื่อง
๒.เครื่องบรรจุอาหารสัตว์ระบบสุญญากาศแบบ 2 หัวบรรจุ จานวน ๑ เครื่อง
๓.รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
(ชุดบุ้งกี่ตักดิน/ผานพรวนชนิด๗จาน) จานวน๑คันฃ
๔.เครื่องตัดหญ้าเนเปียร์พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกหญ้าขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน จานวน ๑ ชุด
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย
และส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศรวมถึงการพัฒนาสินค้าและบริการโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดเชิงสร้างสรรค์
กลยุทธ์:กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพเกษตรกร สถาบันเกษตรกร โครงสร้างและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการผลิตและ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
หน่วยงานดาเนินการ: สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
ผู้รับผิดชอบ:นายสมยศ อินทรพิน
ตาแหน่ง:ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
สถานที่ติดต่อ:สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
86 ถนนมาลัยแมน ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
หมายเลขโทรศัพท์:034-257705 ต่อ 11๑

ผู้ประสานกิจกรรม 1. นายศักดิ์ชัย ฐิติพงษ์พานิช ตาแหน่ง สัตวแพทย์อาวุโส
หมายเลขโทรศัพท์:08๑-๘๑๖๖๗๔๙
ผู้ประสานกิจกรรม 2. นางสาวขวัญใจ สิงห์เดชวีระชัยตาแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์โคนมกาแพงแสน จากัด
หมายเลขโทรศัพท์:085-1927226, 081-9816355 E-mail: kpsdairy@yahoo.com
(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 และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
อย่างเป็นระบบและแผนพัฒนาภาคกลาง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมและ
พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย ( Food Safety) จากสินค้าเกษตรหลักของภาค ได้แก่ ข้าว
พืชผัก มะพร้าว โคนม โคเนื้อ สุกร ไก่ เป็ด กุ้ง ปลา โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตสาคัญ ได้แก่ ชัยนาท
สิงห์บุรีอ่างทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม และประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการ
ส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเฉพาะ และตลาดระดับบน
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อยกระดับสู่ Smart Farmer และ Smart Farming โดยส่งเสริมให้
เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์ที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานภาครัฐกากับดูแล ให้การสนับสนุนและส่งเสริม
อาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกรทั้งทางด้านวิชาการ/เทคนิคการผลิต/การจัดการฟาร์มที่ดี/การป้องกัน
โรคที่ถูกต้อง เพื่อ ทาให้เกษตรกร สามารถผลิตสินค้าด้านปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

๒

ภายในประเทศ - ต่างประเทศ ประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพ ด้านการเลี้ยงสัตว์ ยังผลให้เกษตรกรมี
ความอยู่ดี กินดีและยกระดับฐานะครอบครัวของเกษตรกรให้ดีขึ้น สอดคล้องตามหลักพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ
ไทย ๔.๐ สร้างความเข้มแข็ง มั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืนให้กับผู้เลี้ยงสัตว์และเศรษฐกิจภายในประเทศ
(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา/ ความต้องการ:

ตามที่จังหวัดนครปฐมได้มีการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคนม /โคนมในปี พ.ศ.๒๕๖๐
จานวนการเลี้ยงโคนมมีทั้งหมด๒๔,๑๕๖ตัว จากเกษตรกร จานวน7๖๒ รายสามารถผลิตน้านมดิบได้ประมาณปี
ละ๒๒ ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าน้านมดิบประมาณ ๓๙๔ ล้านบาทจานวนการเลี้ยงโคเนื้อมีทั้งหมด ๔๐,๐๔๒ ตัว
จากเกษตรกร 2, 1๗๕ราย คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๔๐๔ ล้านบาท ซึ่งเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคเนื้อ/โคนม
ได้
รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ การเกษตร เพื่อเป็นการรองรับการเจริญเติบโตการเลี้ยงโคนม /โคเนื้อ ของ
เกษตรกรในอนาคต ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม ๒ สหกรณ์ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ 2 สหกรณ์ รวม
จานวน4 สหกรณ์ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ยังมี ปัญหาด้านการจัดการอาหารสัตว์ การใช้อาหารสาเร็จรูป
(อาหารข้น ) ในการเลี้ยงโคเนื้อ/โคนมซึ่งเป็นหัวใจของการเลี้ยงสัตว์คิดเป็นร้อยละ ๗๐ของต้นทุนการผลิต
ทั้งหมดทาให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม/โคเนื้อมีต้นทุนการผลิตที่สูง
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมจึงได้ดาเนินการส่งเสริมการนานวัตกรรมการเกษตรมาใช้
ในการพัฒนาและต่อยอดอาหารสัตว์ของเกษตรกรโดยใช้รูปแบบอาหารสัตว์TMRซึ่งเป็นการผลิตอาหารสัตว์ใน
รูปแบบอาหารหยาบ(พืชอาหารสัตว์) ๕๕ % ผสมกับอาหารข้น ๔๕ % ตามสูตรอาหารในแต่ละรุ่นของชนิด
สัตว์ตามหลักโภชนะที่สัตว์ต้องการทาให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯสามารถลดต้นทุนจากค่าอาหารสัตว์ได้
ร้อยละ๑๕-๒๐% ซึ่งจะเป็นทางเลือกใหม่ที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยไม่จาเป็นต้อง
มีการแปลงพืชอาหารสัตว์เป็นจานวนมากมีที่ดินเพียง ๑ ไร่ก็สามารถเลี้ยงโคนม/โคเนื้อแบบปราณีต
(Intensive) ขนาดฟาร์ม ๒๐-๔๐ ตัวหรือมากกว่านี้ก็ได้
เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรหรือ
สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ/โคนมหันมาพึ่งพาตนเองโดยการรวมตัวในการผลิตอาหารสัตว์ใช้เองได้ตลอดทั้งปี ใน
รูปแบบFeed centerซึ่งในการผลิตอาหารสัตว์แบบTMRนี้จาเป็นที่จะต้องมีโรงงานผลิตอาหารสัตว์พร้อมด้วย
เครื่องจักรในการผลิต/เครื่องบรรจุเก็บรักษาอาหาร TMR ที่ทันสมัย
: ภายใต้การกากับดูแลของกลุ่ม
เกษตรกร/สหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมซึ่งในขณะนี้สหกรณ์โคนมกาแพงแสน จากัด ได้ดาเนินการก่อสร้าง
อาคารโรงผสมอาหารสัตว์ที่สามารถผลิตอาหารสัตว์ ( TMR) ขนาดกาลังผลิตวันละไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตันโดย
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จานวน ๙.๕ ล้านบาท การก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๑นี้ แต่ ยังขาดเงินทุนในการจัดหาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ในการผลิตอาหารสัตว์TMRมี
ความยินดีเข้าร่วมโครงการฯโดยยินดียินยอมให้ติดตั้งระบบการผลิตอาหารสัตว์ TMR พร้อมดูแล/บารุงรักษา
ดังนัน้ จังหวัดนครปฐมเล็งเห็นว่าควรสนับสนุนเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ ฯ ประกอบด้วย
๑.)เครื่องผสมอาหารแนวตั้งชนิดติดตั้งกับที่ขนาด 16 ลูกบาศก์เมตร จานวน ๑ เครื่อง ๒.)เครื่องบรรจุ
อาหารสัตว์ระบบสุญญากาศแบบ 2 หัวบรรจุ จานวน ๑ เครื่อง ๓.)รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง(ชุดบุ้งกี่ตักดิน/ผานพรวนชนิด๗จาน) จานวน๑คัน๔.)เครื่อง
ตัดหญ้าเนเปียร์พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกหญ้าขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน จานวน ๑ ชุด เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจ
ให้กับสหกรณ์และเกษตรกรซึ่งมีความจาเป็นที่จะต้องมีการผลิตอาหารสัตว์ในรูปแบบศูนย์กลางผลิตอาหาร
สัตว์TMR แบบครบวงจร (Feed center)รองรับการพัฒนาโดยใช้นวัตกรรมประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งจะช่วยทาให้
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สามารถผลิตน้านมดิบได้มาตรฐานและเนื้อโคมีคุณภาพปลอดภัยในอนาคตได้สร้างความ
เข้มแข็ง มั่นคง มั่นคั่งและยั่งยืนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และเศรษฐกิจภายในประเทศไทย

๓
ความเร่งด่วน:

ต้องดาเนินการด่วนมากเนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์(โคนม โคเนื้อ แพะ แกะ ) มีต้นทุนการผลิตสูง ไม่คุ้มค่า
กับการลงทุนปริมาณและคุณภาพน้านม /เนื้อสัตว์ การผลิตไม่ได้มาตรฐาน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
เนื่องจากสัตว์ได้รับอาหารสัตว์ที่ไม่สมบูรณ์ ขาดที่ดินในการปลูกพืชอาหารสัตว์เนื่องจากที่ดินมีราคาแพงทาให้
เกษตรกรขาดการสืบทอดอาชีพการเลี้ยงโคนม /โคเนื้อกรอปกับสหกรณ์โคนมกาแพงแสนจากัด ได้มีสถานที่
ก่อสร้างอาคารโรงผสมอาหารสัตว์ ( TMR) ขนาดกาลังผลิตวันละไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตัน ซึ่งขณะนี้กาลังก่อสร้าง
อาคารโรงผสมอาหารสัตว์ ที่มีขนาดพื้นที่ใช้สอย ๑,๕๐๐ ตารางเมตรมีความ ยินดีเข้าร่วมโครงการฯ โดยยินดี
ยินยอมให้ติดตั้งระบบการผลิตอาหารสัตว์ TMR พร้อมดูแล/บารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจาเป็นต้อง
ได้รับการช่วยเหลือโดยการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องจักรกลด้านการเกษตรจาก :โครงการพัฒนา
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางการเกษตร กิจกรรมหลัก :พัฒนาศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ TMR แบบครบวงจรเพื่อ
เป็นศูนย์กลางผลิตอาหารสัตว์ (Feed center) แห่งแรกในภาคตะวันตก(โครงการต้นแบบ)
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อลดต้นทุนด้านอาหารโคนม /โคเนื้อ และเพิ่มรายได้ให้กับ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม/โคเนื้อและสัตว์
เคี้ยวเอื้องชนิดอื่นๆในเชิงการค้าได้ใช้อาหารสัตว์TMR ที่มีคุณภาพตรงตามอายุของสัตว์เลี้ยงในแต่ละรุ่น
- เพื่อให้สหกรณ์ การเกษตร มีเครื่องจักรในการผลิตอาหาร TMR ที่ทันสมัย และสามารถผลิต อาหาร
TMRคุณภาพที่ดสี ู่มือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในราคาถูกกว่าท้องตลาด
- เพื่อให้เกิดความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนม /โคเนื้อ สามารถเพิ่ม การผลิต โคนม/โคเนื้อ ได้ใน
อนาคตโดยใช้วิธีการเลี้ยงสัตว์แบบประณีต (Intensive)ในพื้นที่ของจังหวัดนครปฐม
- เป็นศูนย์กลางผลิตอาหารสัตว์ (TMR) แบบครบวงจร (Feed center) แห่งแรกในภาคตะวันตก
(2.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม

โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา ดาเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ……1……ปี เริ่มต้นปีตุลาคม พ.ศ. 256๒….สิ้นสุดปี…กันยายน พ.ศ. 256๓
(2.5)สถานที่ดาเนินโครงการ:(ระบุพื้นที่ดาเนินการเช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น)

- กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม/สหกรณ์โคนมกาแพงแสน จากัดตาบลทุ่งลูกนก อาเภอ
กาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย:

- กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม/สหกรณ์โคนมกาแพงแสน สหกรณ์โคนมนครปฐม
- กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ/สหกรณ์โคเนื้อกาแพงแสน สหกรณ์เครือข่ายกลางโคเนื้อ
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:
- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม/โคเนื้อ อย่างน้อย ๔๐๐ ฟาร์ม นาไปใช้ประโยชน์ในฟาร์มได้
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ:

๔
ตัวชี้วัด

- เกษตรกร/สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมได้ใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ในการผลิตอาหารสัตว์ TMRสามารถ
ผลิตอาหาร TMRคุณภาพที่ดีตรงตามอายุของสัตว์เลี้ยงในแต่ละรุ่น
(4.2) ผลผลิต:
- เกษตรกร/สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม ได้ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการผลิตอาหารสัตว์ TMRสามารถผลิต

อาหาร TMRคุณภาพที่ดีตรงตามอายุของ สัตว์เลี้ยงใน แต่ละรุ่น ของเกษตรกรสามารถพัฒนาเป็นศูนย์ผลิต
อาหารสัตว์TMR แบบครบวงจร
(4.3) ผลลัพธ์:
- กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ได้ใช้เครื่องจักรกลการเกษตร พัฒนาเป็นศูนย์ผลิตอาหารสัตว์TMR แบบครบ

วงจรเพื่อเป็นศูนย์กลางผลิตอาหารสัตว์ (TMR) ในรูปแบบFeed center แห่งแรกในภาคตะวันตก ภายใต้การ
บริหารงานในระบบสหกรณ์การเกษตร
(4.4) ผลกระทบ:
เชิงบวก:เป็นการพัฒนาให้เกษตรกรหันมาใช้อาหารที่สาเร็จรูปที่ผลิตเองได้เพื่อลดต้นทุนการผลิตในฟาร์ม

ปศุสัตว์ของตนเองได้โดยใช้นวัตกรรมทางการเกษตร ประเทศไทย ๔.๐ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาให้ เป็น
ศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ TMR แบบครบวงจรภายใต้การบริหารจัดการโดยสหกรณ์การเกษตร เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ผลิตอาหารสัตว์ (TMR) ในรูปแบบ Feed centerแห่งแรกของภาคตะวันตก
เชิงลบ:(5) แนวทางการดาเนินงาน
กิจกรรมที่สาคัญ

การพัฒนาศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ TMR แบบครบวงจร
วงเงิน ๘,๑๓๒,๒๐๐ บาท ประกอบด้วย
๑ จัดการฝึกอบรมให้ความรู้เชิงวิชาการด้านการใช้อาหาร
สัตว์แบบ TMR การปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อเป็นวัตถุดิบใน
การผลิตอาหาร TMR ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ
จานวน ๔๐ ราย
๒.สนับสนุนเครื่องจักรกลด้านการเกษตร
-เครื่องผสมอาหารแนวตั้งชนิดติดตั้งกับที่ขนาด
16
ลูกบาศก์เมตร จานวน ๑ เครื่อง
-เครื่องบรรจุอาหารสัตว์ระบบสุญญากาศแบบ 2 หัวบรรจุ
จานวน ๑ เครื่อง
-รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาดไม่น้อย
กว่า 85 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (ชุดบุ้งกี่ตักดิน /ผานพ
รวนชนิด๗จาน) จานวน๑คัน
-เครื่องตัดหญ้าเนเปียร์พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกหญ้าขนาด

ต.ค.-ธ.ค.6๒

ระยะเวลาที่เริ่มดาเนินการ
ม.ค.-มี.ค.6๓ เม.ย.-มิ.ย.6๓

ก.ค.-ก.ย.6๓

๕
กิจกรรมที่สาคัญ

ระยะเวลาที่เริ่มดาเนินการ

ไม่น้อยกว่า 3 ตัน จานวน ๑ ชุด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๑๓๒,๒๐๐บาท
(6) วิธีการดาเนินงาน

 ดาเนินการเอง

จ้างเหมา

(7)วงเงินของโครงการ๘,๑๓๒,๒๐๐บาท
กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

งบประมาณ
(บาท)

การพัฒนาศูนย์ผลิตอาหารสัตว์TMR แบบครบวงจรประกอบด้วย

๘,๑๓๒,๒๐๐

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
-ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมและอาเภอออกปฏิบัติงาน จานวน ๗๒ วันๆละ 240 บาท
-ค่าป้ายประชาสัมพันธ์จานวน๑แผ่นๆละ๓,๐๐๐บาท
-ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมเกษตรกรฯ จานวน ๔๐ ราย
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสานักงาน
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงออกปฏิบัติงาน
- ค่าวัสดุการเกษตร
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ทางการเกษตร
- เครื่องผสมอาหารแนวตั้งชนิดติดตั้งกับที่ขนาด 16 ลูกบาศก์เมตร จานวน ๑ เครื่อง

696,300
๔๑,๘๘๐
๑๗,๒๘๐
๓,๐๐๐
21,600
๑๔๐,๓๒๐
9,320
๓๕,๐๐๐
๙๖,๐๐๐
๗,๙๕๐,๐๐๐
๗,๙๕๐,๐๐๐
2,950,000
2,๔๐0,000
๑,๖๐๐,๐๐๐

-เครื่องบรรจุอาหารสัตว์ระบบสุญญากาศแบบ 2 หัวบรรจุ จานวน ๑ เครื่อง
-รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (ชุดบุ้งกี่ตัก
ดิน/ผานพรวนชนิด๗จาน) จานวน๑คัน
-เครื่องตัดหญ้าเนเปียร์พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกหญ้าขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน จานวน ๑ ชุด
หมายเหตุ:การบริหารงบประมาณภายในงบดาเนินงาน/งบลงทุนสามารถถัวจ่ายกันได้
(รายละเอียดวงเงินตามเอกสารแนบท้าย)

๑,๐๐๐,๐๐๐

๘,๑๓๒,๒๐๐

(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
แล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที

๖
อยู่ระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียม
พื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .......................
มีแต่ยังไม่สมบูรณ์(ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ......................
ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
▪ บุคลากรมีประสบการณ์
▪ เครื่องมือดาเนินการ

ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
▪ เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ:
-เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จสานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมจะเป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนา

การดูแล/ซ่อมบารุงรักษาให้อยู่ในความรับผิดชอบของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ (สหกรณ์โคนมกาแพงแสน
จากัด) (เป็นผู้ยืมครุภัณฑ์การเกษตร) ซึ่งดาเนินการในพื้นที่ตาบลทุ่งลูกนก อาเภอกาแพงแสน จังหวัด
นครปฐม
(10) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด:-

