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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ชื่อโครงการ:พัฒนาศักยภาพเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการต้นแบบ 

กิจกรรมหลัก: พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปเนื้อสัตว์ต้นแบบสู่การตลาดในยุคประเทศไทย ๔.๐  
วงเงิน:๑,๒๕๐,๐๐๐บาท 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่ 1 :พัฒนาการจัดการห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัยและส่งเสริม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
กลยุทธ์ที่ 1 :พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ปัจจัยพื้นฐานและเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เอื้อต่อการผลิต 
หน่วยงานด าเนินการ: ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม 
ผู้รับผิดชอบ: นายนายสมยศ  อินทรพินต าแหน่ง:ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม  
สถานที่ติดต่อ:ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม 86/๑ ถนนราชด าริห์ใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครปฐม      
หมายเลขโทรศัพท์:034-257705 ต่อ 110 
ผู้ประสานกิจกรรม  1. นายศักด์ิชัย ฐิติพงษ์พานิช ต าแหน่ง  สัตวแพทย์อาวุโส 
หมายเลขโทรศัพท์:08๑-๘๑๖๖๗๔๙ 
ผู้ประสานกิจกรรม  2. นางสาวสุพามาตร์ สุริยาวงษ์ ต าแหน่ง  ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชุนแปรรูปเน้ือสัตว์  
ต าบลห้วยพระ 
หมายเลขโทรศัพท์:๐๘๖-๑๒๘๕๐๐๐ 

(1) หลักการและเหตุผล 
(1.1)  ที่มา (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดหรืออื่นๆ) 

  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนดให้สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ก าหนดให้มีการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสร้างมูลค่าภาคการเกษตรและ
เสริมสร้างตามทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ข้อ ๒ ด้านการสร้างความสามารถ ใน
การแข่งขันภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ด้านความมั่งคั่ง ข้อ ๒ (๒.๑) การ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่าง
เป็นระบบ  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมจึงสนับสนุนให้เกิดการแปรรูปเน้ือสัตว์ซึ่ง ปัจจุบันน้ีผลิตภัณฑ์จาก
การแปรรูปเน้ือสัตว์  เช่น  แหนม  ไส้กรอกอีสาน  กุนเชียง  ลูกชิ้น  หลามยอ  เบคอน และไส้กรอกแบบ
ตะวันตก โดยเฉพาะหลามยอ ซึ่งเป็นสินค้าแปรรูปจากเน้ือสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์หนึ่งเดียวในประเทศไทย  เป็นที่
นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย  ศูนย์แปรรูปเนื้อสัตว์ต าบลห้วยพระเห็นว่าผลิตภัณฑ์พื้นบ้านบางอย่างไม่ต้อง
ลงทุนสูง  เช่น  ไส้กรอกอีสาน  แหนม  กุนเชียง  หลามยอสามารถน ามาประกอบอาชีพเพ่ิมพูนรายได้ให้แก่
ครอบครัวเป็นอย่างดี  นอกจากน้ีการแปรรูปเน้ือสัตว์เป็นการเพิ่มมูลค่าเนื้อสัตว์  ช่วยแก้ปัญหาเวลาที่เนื้อสัตว์
มีชีวิตราคาตกต่ า  ท าให้การเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดนครปฐมเป็นไปในรูปแบบการเลี้ยงสัตว์แบบครบวงจร  และใช้
เป็นสถานที่ฝึกอบรม การแปรรูปเนื้อสัตว์  การศึกษาดูงาน  เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจโดยเฉพาะแม่บ้าน  ได้
มีความรู้ ความช านาญ  เพื่อน าไปประกอบอาชีพต่อไปซึ่งเป็นรากฐานแนวทางการน าร่องไปสู่การประกอบ
อาชีพภายในครัวเรือน  และน าไปสู่อุตสาหกรรมการแปรรูปเน้ือสัตว์เพื่อบริโภคภายในจังหวัดนครปฐม  
ภายในประเทศเพ่ือทดแทนการน าเข้ารวมทั้งเพื่อการส่งออกต่อไปในอนาคต 
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(1.2) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา/ ความต้องการ:   

  ศูนย์แปรรูปเนื้อสัตว์ต าบลห้วยพระ  ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๔๔  บนที่ดิน
สาธารณประโยชน์  หมู่ที่ ๔  ต าบลห้วยพระ  อ าเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม  เป็นอาคารคอนกรีตช้ันเดียว  
ขนาด ๖ x ๙ เมตร  ใช้งบประมาณของเกษตรกรภายในต าบลที่รวมกลุ่มกัน  เป็นเงิน  ๑๕๐ ,๐๐๐  บาท  
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) ร่วมกับงบอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๕๐ ,๐๐๐  บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน )  ในการก่อสร้างอาคารดังกล่าวและกรมปศุสัตว์
สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆ  และจัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกรเป็นเงิน  ๗๓๐ ,๐๐๐  บาท  
(เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)ศูนย์แปรรูปเนื้อสัตว์ต าบลห้วยพระ ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลาประมาณ ๑๔ ปี เครื่องมือ
เครื่องใช้และอุปกรณ์บางอย่างช ารุดเสียหาย ในปี ๒๕๖๑ ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรใหม่ เพื่อทดแทน
เครื่องจักรเดิมจากจังหวัดนครปฐม : ประกอบด้วย๑) เครื่องบดมอเตอร์ 3 แรงม้าพร้อมใบมีดและรังผึ้ง 1 
เครื่องค่า ๒) เครื่องนวดผสม ขนาดปริมาตร 50 กิโลกรัม จ านวน 1 เครื่อง ๓) ค่าเครื่องหั่นเนื้อ จ านวน 1 ตัว
ค่า ๔) เครื่องสับผสม ขนาดบรรจุ 24 ลิตร จ านวน 1 เครื่อง ๕)ค่าตู้แช่ของสด ขนาด 1 เมตร 2 ประตู 
จ านวน 1 เครื่อง ท าให้ ศูนย์แปรรูปเนื้อสัตว์ต าบลห้วยพระ มีประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์จากการ
แปรรูปเนื้อสัตว์  เช่น  แหนม  ไส้กรอกอีสาน  กุนเชียง  ลูกชิ้น  หลามยอ  เบคอน และไส้กรอกแบบตะวันตก  
ได้เป็นจ านวนมากสามารถรองรับการผลิตสินค้าชนิดต่าง ๆ ได้ไม่น้อยกว่า วันละ ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ กิโลกรัมหรือ
มากกว่านั้น 
 แต่กลุ่มวิสาหกิจชุมชุนแปรรูปเน้ือสัตว์ต าบลห้วยพระ ยังประสบปัญหาในช่องทางการจ าหน่ายสินค้าที่ผลิตได้
ยังไม่แพร่หลายในหมู่นักบริโภคมากนักจะทราบเพียงแต่ผู้บริโภคที่กลุ่มไปจ าหน่ายตรงกับผู้บริโภคเท่านั้นท าให้
สินค้าที่ผลิตได้จ าหน่ายได้น้อย เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเล็กๆที่ผลิตสินค้าด้านการแปรรูปจากเน้ือสัตว์ทีมีผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลามาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี แต่ไม่มีสถานที่จ าหน่ายสินค้าที่ถาวรของกลุ่มเอง 
มีเพียงศูนย์แปรรูปเนื้อสัตว์ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านแจงงาม หมู่ที่ ๔ ต าบลห้วยพระ อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
ห่างจากเส้นทางการคมนาคมหลักของจังหวัดนครปฐม เพื่อให้เป็นขวัญและก าลังใจให้แก่ ศูนย์แปรรูปเนื้อสัตว์
ต าบลห้วยพระ เห็นควรสนับสนุนรถประกอบอาหารเคลื่อนที่เอนกประสงค์ Food Truck เพื่อเป็นช่องทางการ
ท าตลาดในรูปแบบใหม่ ในยุคThailand % ๔.๐ โดยการใช้ตลาดน าการผลิตเพ่ือจ าหน่ายสินค้าตรงแก่ผู้ที่สนใจ
ในรูปแบบ : รถยนต์เอนกประสงค์เคลื่อนที่เข้าหาผู้บริโภคตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในจังหวัดหรือจังหวัด
ข้างเคียง ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ/์การน าเสนอสินค้าที่ผลิตได้ตามมาตรฐานของกลุ่ม ฯสู่ตลาด
เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของผู้บริโภคท าให้สามารถจ าหน่ายสินค้าได้เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันนี้มีการ
แข่งขันของบริษัทห้างร้านของภาคเอกชนที่ผลิตสินค้าประเภทแปรรูปจากเนื้อสัตว์ออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก 
ท าให้สมาชิกมีรายได้จากการจ้างแรงงานภายในกลุ่มมาด าเนินการผลิตสินค้า/จ าหน่ายสินค้าที่มีความต้องมาก
เพิ่มเป็นประจ าทุกวัน โดยสามารถจ้างแรงงานได้ไม่น้อยกว่าวันละ ๕- ๑๒ คนจึงมีความจ าเป็นต้องได้รับการ
สนับสนุนเงินงบประมาณจากภาครัฐ เพื่อให้กลุ่มฯสามารถแข่งขันทางด้านการตลาดกับภาคเอกชน ได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

ความเร่งด่วน:   
  - จะต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพราะเป็นการเพิ่มช่องทางในการใช้การตลาดน าการผลิต
สินค้าแปรรูปจากเนื้อสัตว์ออกสู่ผู้บริโภคในยุค Thailand % ๔.๐ท าให้ประชาชน/เกษตรกรที่ร่วมตัวการผลิต
สินค้าในรูปแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมในระดับรากหญ้าของชุมชุนที่ได้มาตรฐานของการผลิตอาหาร (อย.)ขนาดเล็ก
ที่มีเงินทุนประกอบการไม่มาก สามารถแข่งขันทางด้านการตลาดกับภาคเอกชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
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จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากภาครัฐในโครงการฯดังกล่าวเพื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯ
สามารถแข่งขันทางด้านการตลาดกับภาคเอกชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
      - เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ของการเกษตรยุคใหม่ ที่ช่วยแก้ปัญหาของการท าเกษตรแบบเดิม 

-เพื่อเพิ่มช่องทางให้กลุ่มเกษตรกรในการใช้การตลาดน าการผลิต โดยใช้รถประกอบอาหารเคลื่อนที่
เอนกประสงค์ Food Truck น าเสนอสินค้าแปรรูปจากเนื้อสัตว์ออกสู่ผู้บริโภคในยุคThailand % ๔.๐ 

- เพื่อเป็นโครงการต้นแบบด้านการผลิตอาหารแปรรูปจากเน้ือสัตว์ที่ได้มาตรฐานการผลิตอาหารจาก
ภาครัฐ ที่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปน าไปเป็นตัวอย่างที่สามารถสร้างเป็นอาชีพได้ในยุคปัจจุบัน 

- เพื่อให้ศูนย์แปรรูปเนื้อสัตว์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการแปรรูปเนื้อสัตว์แบบครบวงจร ในภูมิภาค
ตะวันตก 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
  โครงการเดิม โครงการใหม่  

(2.3) ประเภทของโครงการ 
  พัฒนา ด าเนินการปกต ิ

(2.4)ระยะเวลาด าเนินโครงการ1ปี  เริ่มต้น 1ตุลาคม 256๒สิ้นสุด 30 กันยายน 256๓ 

(2.5)สถานที่ด าเนินโครงการ:(ระบุพ้ืนที่ด าเนินการเช่น อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เป็นต้น) 
    - ทุกอ าเภอในพื้นที่จังหวัดนครปฐม  

(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้เสีย 

 (3.1) กลุ่มเป้าหมาย:ศูนย์แปรรูปเนื้อสัตว์ต าบลห้วยพระ  อ าเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม 
(วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเน้ือสัตว์ต าบลห้วยพระ) 

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:ผู้บริโภคทั้งภายในจังหวัด/จังหวัดข้างเคียง 

 (4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
(4.1)  เป้าหมายโครงการ: 

ตัวชี้วัด   
- มีรถประกอบอาหารเคลื่อนที่เอนกประสงค์ Food Truckน าเสนอสินค้าแปรรูปจากเนื้อสัตว์ออกสู่

ผู้บริโภคตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในจังหวัดหรือจังหวัดข้างเคียง 
 (4.2) ผลผลิต: 
 (1)  มีรถประกอบอาหารเคลื่อนที่เอนกประสงค์ Food Truckน าเสนอสินค้าแปรรูปจากเนื้อสัตว์ออกสู ่

ผู้บริโภค ทีม่ีคุณภาพ  สะอาดปลอดภัยแก่ผู้บริโภคเพื่อจ าหน่ายสินค้าตรงแก่ผู้ที่สนใจในรูปแบบ :รถยนต์โมบาย 
เคลื่อนที่เข้าหาผู้บริโภคตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในจังหวัดหรือจังหวัดข้างเคียง 

 (๒) มีแหล่งเรียนรู้ด้านการแปรรูปเน้ือสัตว์ 
 (๓) มีกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปเนื้อสัตว์ที่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาเรียนรู้  
เพื่อน าไปเป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพที่สามารถสร้างเป็นอาชีพได้ในยุคปัจจุบัน 
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 (4.3) ผลลัพธ์: 
 (๒)  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเน้ือสัตว์ต าบลห้วยพระช่องทางให้กลุ่มเกษตรกรในการใช้การตลาดน า
การผลิต โดยใช้รถประกอบอาหารเคลื่อนที่เอนกประสงค์ Food Truck น าเสนอสินค้าแปรรูปจากเนื้อสัตว์ออก
สู่ผู้บริโภคในยุค Thailand % ๔.๐สามารถด าเนินกิจกรรมการแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์อย่างต่อเนื่อง 
          (๒)  สมาชิกของกลุ่มฯ มีรายได้มั่นคงจากผลิตสินค้าการแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์อย่างต่อเนื่อง 
(๓) ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารจากการแปรรูปเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัย 
(๔)  เป็นตัวอย่างทางเลือกประกอบอาชีพหนึ่งให้กับเกษตรกร/ประชาชนที่สนใจน าไปประกอบอาชีพ 

(4.4) ผลกระทบ:  

เชิงบวก :เป็นโครงการที่สร้าง ภาพลักษณ์ของการเกษตร/ประชาชนยุคใหม่ ที่ช่วยแก้ปัญหาของการ       ท า
เกษตรหรืออาชีพอื่น ๆแบบเดิม ให้หันมาใช้การตลาดน าการผลิตสินค้าแปรรูปทางภาคการเกษตร(ปศุสัตว)์ออก
สู่ผู้บริโภคในยุคThailand % ๔.๐ท าให้ประชาชน/เกษตรกรที่ร่วมตัวการผลิตสินค้าในรูปแบบกลุ่มวิสาหกิจชุม
ในระดับรากหญ้าของชุมชุนที่ได้มาตรฐานของการผลิตอาหาร (อย.) ขนาดเล็กที่มีเงินทุนประกอบการไม่มาก 
สามารถแข่งขันทางด้านการตลาดกับภาคเอกชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป สามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง
และเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากภาครัฐในโครงการฯดังกล่าว 

เชิงลบ:- 

(5) แนวทางการด าเนินงาน 
 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่เริ่มด าเนินการ 

ก.ย.-ธ.ค.60 ม.ค.-มี.ค.61 เม.ย.-มิ.ย.61 ก.ค.-ก.ย.61 
- สนับสนุนครุภัณฑ์รถประกอบ
อาหารเคลื่อนที่เอนกประสงค์ 
Food Truck 

๔๕,000 ๑,20๐,000 5,000  

รวมทั้งสิ้น  ๑,๒๕๐,000  บาท ๔๕,๐๐๐ ๑,๒๐๐,000 5,000  
 
(6) วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง จ้างเหมา 

(7)วงเงินของโครงการ๑,๒๕๐,๐๐๐บาท 

(๗.๑) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
การศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปเนื้อสัตว์ต้นแบบสู่การตลาดในยุคประเทศไทย ๔.๐ ๑,๒๕๐,๐๐๐ 
งบด าเนินงาน ๕๐,๐๐๐ 
ค่าใช้สอย ๔,๘๐๐ 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ จ านวน 2 คนx ๑๐ วันx 240 บาท ๔,๘๐๐ 
ค่าวัสดุ ๔๕,๒๐๐ 
- ค่าวัสดุน้ ามันออกปฏิบัติงาน จ านวน ๕ ครั้ง x ๘๐๐ บาท ๔,๐๐๐ 
-ค่าชุดการปฏิบัติงานพร้อมวัสด/ุอุปกรณ์ในการจ าหน่ายสินค้าฯ ๒๖,๒๐๐ 



จังหวัดนครปฐม 
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- ค่าวัสดุในการแปรรูปเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู ,น้ าตาลทราย ,น้ าปลา ,ซีอิ๊วขาว ,พริกไทย ,
น้ ามันพืชไส้หมูเทียม,หอม,กระเทียม,ซอสหอยนางรมและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูป
จากเนื้อสัตว์ เป็นต้น 

๑๕,000 

งบลงทุน ๑,๒๐๐,๐๐๐ 
ค่าครุภัณฑ ์ ๑,๒๐๐,๐๐๐ 
- ค่ารถประกอบอาหารเคลื่อนที่เอนกประสงค์ Food Truck (รายละเอียดตาม
คุณลักษณะที่แนบ) 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๒๕๐,๐๐๐ 
 
 

(๗.๒) วงเงินของโครงการจ าแนกตามงบรายจ่าย 

หมายเหตุ:การบริหารงบประมาณภายในงบด าเนินงานสามารถถัวจ่ายได้ 

(8)  ความพร้อมของโครงการ 

(8.1)  พื้นที่ด าเนินโครงการ 

ด าเนินการได้ทันที  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายแล้ว  และสามารถด าเนินการได้ทันที 

อยู่ระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 

 มี  และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ....................... 

มีแต่ยังไม่สมบูรณ(์ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...................... 

ไม่มี 

 

(8.3) ความพร้อมของบุคลากร  เครื่องมือ  และเทคนิคการด าเนินการ 

รายการ งบประมาณ(บาท) เงินนอกงบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๒๕๐,๐๐๐  
งบด าเนินงาน ๕๐,๐๐๐  
- ค่าใช้สอย ๔,๘๐๐  

- ค่าวัสดุ ๔๕,๒๐๐  
งบลงทุน ๑,๒๐๐,๐๐๐  
-ค่าครุภัณฑ ์ ๑,๒๐๐,๐๐๐  



จังหวัดนครปฐม 
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▪ บุคลากรมีประสบการณ์    ทั้งหมด บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์

▪ เครื่องมือด าเนินการ          มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 
   มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 

     ไม่มี  ต้องจัดหาเพิ่มเติม  

▪ เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง 
   มีประสบการณ์ปานกลาง 

  ไม่มีประสบการณ์ 
 

(8.4)  ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 

  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ

  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(8.5)  รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 

  ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 

  ต้องท ารายงานการศึกษา 
  
(9)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา  เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ:   

- เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมจะรับโอนพัสดุที่ได้จากโครงการ  
ไปบริหารจัดการ  โดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมจะเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน า  การดูแล/
ซ่อมบ ารุงรักษาให้อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์แปรรูปเนื้อสัตว์ต าบลห้วยพระ อ าเภอดอนตูม  
จังหวัดนครปฐม 

 

(10)  ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด:- 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 




