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แบบฟอรมขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)     
ชื่อโครงการ  : พัฒนาและสงเสริมการใชนวัตกรรมทางการเกษตร   
กิจกรรมหลัก : พัฒนาและตอยอดอาหารสัตวเกษตรกร โดยใช TMR   
วงเงิน : ๗๒๒,๐๐๐ บาท  
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัดที่ 1 : พัฒนาการจัดการหวงโซคุณคาสินคาเกษตร อาหารปลอดภัยและสงเสริม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
กลยุทธที่ 1 : พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ปจจัยพ้ืนฐานและเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เอ้ือตอการผลิต 
หนวยงานดําเนินการ : สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครปฐม 
ผูรับผิดชอบ : นายสุเมษ   เมธศาสตร ตําแหนง  :  ปศุสัตวจังหวัดนครปฐม  
สถานที่ติดตอ: สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครปฐม 86 ถนนมาลัยแมน ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง  
จังหวัดนครปฐม      
หมายเลขโทรศัพท:  034-257705 ตอ 110 
(1) หลักการและเหตุผล 

(1.1)  ที่มา (ระบุ เชน มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดหรืออ่ืนๆ) 
  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนดใหสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและ

ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป กําหนดใหมีการสงเสริมประสิทธิภาพการผลิตสรางมูลคาภาคการเกษตรและ
เสริมสรางตามทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ ขอ ๒ ดานการสรางความสามารถ ใน
การแขงขันภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ดานความมั่งคั่ง ขอ ๒ (๒.๑)          
การสงเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสรางมูลคาภาคการเกษตร และเสริมสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกร
อยางเปนระบบ  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครปฐมจึงไดดําเนินการ ในการพัฒนาและตอยอดอาหารสัตว
เกษตรกรโดยใช TMR น้ัน  เปนการตอยอดใหเกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ือและโคนมหันมาพ่ึงพา
ตนเองโดยการผลิตอาหารสัตวใชเอง  โดยลดตนทุนอาหารสําเร็จรูป (อาหารขน ) ใหนอยที่สุด  โดยใชวัสดุ
อุปกรณ เครื่องจักรกล  เชน  เครื่องผสมอาหารสัตว TMR และเครื่องตัดหญาแบบดับเบ้ิลชอป  เปนตน   เพ่ือ
เปนขวัญกําลังใจใหกับสหกรณและเกษตรกรใหมี   การผลิตอาหาร TMR อยางตอเน่ือง และมีความสุข  ในการ
ผลิตนํ้านมดิบไดมาตรฐานและเน้ือโคมีคุณภาพปลอดภัยในอนาคตได 

(1.2) สรุปสาระสําคัญ 
สภาพปญหา/ ความตองการ:   

  ตามที่จังหวัดนครปฐมไดมีการสงเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเน้ือ-โคนม  ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่
เกษตรกรไดรวมตัวกันจัดต้ังเปนสหกรณเพ่ือเปนการรองรับการเจริญเติบโตการเลี้ยงโคเน้ือ-โคนมของเกษตรกร
ในอนาคต  ซึ่งประกอบดวย  สหกรณผูเลี้ยงโคนม  ๒  สหกรณ และสหกรณผูเลี้ยงโคเน้ือ  ๒  สหกรณ  รวม  
๔  สหกรณ  ซึ่งเกษตรกรสวนใหญยังมีการใชอาหารสําเร็จรูป (อาหารขน) ทําใหตนทุน  การผลิตของเกษตรกร
สูงตามไปดวย 
  ดังน้ัน  จังหวัดนครปฐมเล็งเห็นวาการที่จะลดตนทุนการผลิตของเกษตรกรไดตองพ่ึงพา
ตนเองในเรื่องอาหารสัตว  ซึ่งอาหารสัตวแบบ TMR เปนทางเลือกหน่ึงที่จะชวยใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนไดและ
เปนการประชาสัมพันธใหเกษตรกรพ่ึงพาตนเองโดยการพัฒนาดานอาหารสัตวแบบบูรณาการระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 
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ความเรงดวน:   
  ตองดําเนินการดวนมาก  เน่ืองจากเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวสวนใหญตนทุนอยูที่อาหารสัตว 

(2) ขอมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงคของโครงการ 

- เพ่ือใหเกษตรกรมีความรูและสามารถผสมอาหารเปนอาหารสําเร็จรูปใชเลี้ยงโคนม – โคเน้ือได 
- เพ่ือใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนดานอาหารการเลี้ยงสัตว 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
  โครงการเดิม                 โครงการใหม  
(2.3) ประเภทของโครงการ 
  พัฒนา                  ดําเนินการปกติ 
(2.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ป  เริ่มตน  1  ตุลาคม  2560 สิ้นสุดป 30 กันยายน 2561 
(2.5)  สถานที่ดําเนินโครงการ : (ระบุพ้ืนที่ดําเนินการเชน อําเภอ ตําบล หมูบาน เปนตน) 

  - อําเภอเมืองนครปฐม และอําเภอกําแพงแสน 
 (3) กลุมเปาหมาย  และผูมีสวนไดเสีย 

(3.1) กลุมเปาหมาย:    
   - กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม ๑ กลุม 

(3.2) ผูมีสวนไดสวนเสีย:  
 - เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมอยางนอย ๒๐๐ ฟารม นําไปใชประโยชนในฟารมได 

 (4) เปาหมาย  ผลลัพธ  และผลกระทบโครงการ 
 (4.1)  เปาหมายโครงการ: 

ตัวชี้วัด  
(๑) สนับสนุนเครื่องจักรกลเพ่ือเปนแหลงเรียนรูและสาธิต จุดละ ๒ ตัว ประกอบดวย เครื่องผสม

อาหารสัตว TMR และเครื่องตัดหญาแบบดับเบ้ิลชอปพรอมสาลี่ 
(๒) สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพ่ือเปนวัตถุดิบในการเรียนรูในการสาธิตอาหารสําเร็จรูป TMR cใน

เบ้ืองตน 
(๓) ถายทอดความรูและนวัตกรรมการจัดทําอาหาร TMR ใหแกสหกรณหรือกลุมเกษตรกร  

 (4.2) ผลผลิต : เกษตรกรมีความรูและสามารถผลิตอาหารสําเร็จรูปใชเลี้ยงโคนม – โคเน้ือ 
 (4.3) ผลลัพธ : ตนทุนอาหารเลี้ยงสัตวในฟารมโคนม – โคเน้ือลดลง  
 (4.4) ผลกระทบ:   
เชิงบวก: เปนการพัฒนาใหเกษตรกรหันมาใชอาหารที่สําเร็จรูปที่ผลิตเองไดเพ่ือลดตนทุนการผลิตในฟารม     

ปศุสัตวของตนเองได 
เชิงลบ:   - 
 
 
 
 



จังหวัดนครปฐม 
๓ 

 
(5) แนวทางการดําเนินงาน   

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาที่เริ่มดําเนินการ 

ก.ย.-ธ.ค.60 ม.ค.-มี.ค.61 เม.ย.-มิ.ย.61 ก.ค.-ก.ย.61 
- สนับสนุนเครื่องผสมอาหารสัตว 
TMR และเครื่องตัดหญาแบบ
ดับเบ้ิลชอป เพ่ือเปนแหลงเรียนรู
และสาธิต 

660,000 30,000 17,840 14,160 

รวมทั้งสิ้น  722,000  บาท 660,000 30,000 17,840 14,160 
 
(6) วิธีการดําเนินงาน    ดําเนินการเอง      จางเหมา 

(7) วงเงินของโครงการ  ๗๒๒,๐๐๐  บาท  

(๗.๑) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 

กิจกรรม/งบรายจาย/รายการ 
งบประมาณ  

(บาท) 

- สนับสนุนเครื่องผสมอาหารสัตว TMR และเครื่องตัดหญาแบบดับเบ้ิลชอป 
เพ่ือเปนแหลงเรียนรูและสาธิต 

722,000 

งบดําเนินงาน 62,000 
คาใชสอย 14,160 
- คาเบ้ียเลี้ยงเจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครปฐมและอําเภอออก
ปฏิบัติงาน จํานวน 59 วัน x 240 บาท  

14,160 

คาวัสดุ 47,840 
- คาวัสดุสํานักงาน กระดาษ A 4 ,กระดาษสี A 4 , ปากกา  3,000 
- คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น นํ้ามันเช้ือเพลิงออกปฏิบัติงาน  
10 ครั้ง x 984 บาท  

9,840 

- คาวัสดุคอมพิวเตอร ใชในการจัดซื้อหมึกพิมพ , เมาท , แปนพิมพและแฮนดิ
ไดรท  

5,000 

- คาวัสดุการเกษตร เชน มันเสน ,รําละเอียด ,ใบกระถินปน ,กากถั่วเหลือง ,
กากนํ้าตาล,แรธาตุผง,ยูเรีย, ขาวโพดปน  

30,000 

งบลงทุน 660,000 
คาครุภัณฑ 660,000 
- เครื่องผสมอาหารสัตว TMR ขนาดไมนอยกวา 1.5 ตัน 1 เครื่อง 410,000 
- เครื่องตัดหญาแบบดับเบ้ิลชอปพรอมสาลี่ (รถพวง) 1 เครื่อง 250,000 

รวมทั้งสิ้น 470,000 
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(๗.๒) วงเงินของโครงการจําแนกตามงบรายจาย 

 
(8)  ความพรอมของโครงการ 

(8.1)  พื้นที่ดําเนินโครงการ 
   ดําเนินการไดทันที  หมายถึง  ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนที่ดําเนินการหรือไดรับ

อนุญาตตามกฎหมายแลว  และสามารถดําเนินการไดทันท ี
  อยูระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนที่ดําเนินการแลว  แตอยูใน

ระหวางจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
  อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพ้ืนที่ดําเนินการ 
(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
    มี  และสมบูรณ (ใหระบุช่ือหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ....................... 
   มีแตยังไมสมบูรณ(ใหระบุช่ือหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ...................... 
   ไมมี 

(8.3) ความพรอมของบุคลากร  เครื่องมือ  และเทคนิคการดําเนินการ 

▪ บุคลากรมีประสบการณ      ทั้งหมด     บางสวน    ไมมีประสบการณ 
▪ เครื่องมือดําเนินการ          มีพรอมดําเนินการไดทันท ี

      มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
                                              ไมมี  ตองจัดหาเพ่ิมเติม 
 เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณสูง 

     มีประสบการณปานกลาง 
  ไมมีประสบการณ 

(8.4)  ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
  ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
  อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

 
 

รายการ งบประมาณ (บาท) เงินนอกงบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 722,000  

งบดําเนินงาน 62,000  

- คาใชสอย 14,160  

- คาวัสดุ 47,840  

งบลงทุน 660,000  

- คาครุภัณฑ 660,000  
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(8.5)  รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
  ไมตองทํารายงานการศึกษา 
  ตองทํารายงานการศึกษา 

 
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา  เม่ือโครงการแลวเสร็จ  เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของ
โครงการ:    
 - เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครปฐมจะรับโอนพัสดุที่ไดจากโครงการและ    
เปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําสหกรณผูเลี้ยงสัตวในพ้ืนที ่
(10)  ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด 
 
 
 
(11) ผูเสนอโครงการ : 

 
 
 
 
 
 

(12) ผูเห็นชอบโครงการ : 
 
 
 
 
 
 
(13) ผูอนุมัติโครงการ : พัฒนาและสงเสริมการใชนวัตกรรมทางการเกษตร   
กิจกรรมหลัก : พัฒนาและตอยอดอาหารสัตวเกษตรกร โดยใช TMR วงเงิน ๗๒๒,๐๐๐ บาท 
(เจ็ดแสนสองหมื่นสองพันบาทถวน) 
 
 
 


