
  

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด 
ล าดับความส าคัญ : ……………. 

กลุ่มโครงการ  :  โครงการพัฒนาการผลิตไก่คอล่อนสู่อัตลักษณ์เมืองลุง       
กิจกรรมหลัก :  พัฒนาการผลิตไก่คอล่อนสู่อัตลักษณ์เมืองลุง            วงเงิน        218,300     บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ :  ยุทธศาสตรช์าติ  20 ป ียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 เน้นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด : 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก  
การเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 

แผนงาน/กลยุทธ์ :  
    กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาเกษตรสู่เกษตรมืออาชีพที่มีศักยภาพสูง แข่งขันได้ 

หน่วยด าเนินการ :    

๑. หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง 
    ผู้รับผิดชอบ  นายณรงค์  สุทธิสังข์  ต าแหน่ง  ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง 

ผู้ประสานงาน นายเริงโรจน์  ปานภักดี  ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศฯ 

    โทรศัพท์  ๐๗๔ – ๖๑๓๒๙๗ ต่อ 15  โทรสาร  ๐๗๔ – ๖๑๒๓๑๗ 
  
๒. หน่วยงานด าเนินกิจกรรม 1. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง 
    2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง 
    3. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 
    4. ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง     
     

(1) หลักการและเหตุผล  
(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด หรืออ่ืนๆ)  

 

   จังหวัดพัทลุง เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ทั้งปลูกพืช เลี้ยง
สัตว์ และท าการประมง โดยเฉพาะอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ เป็นอาชีพหลักและอาชีพรองของเกษตรกรใน
จังหวัดพัทลุงกว่า 59,862 ครอบครัว ทั้งการเลี้ยงโคนม โคเนื้อ สุกร แพะ-แกะ สัตว์ปีก และอ่ืนๆ เพียงพอต่อ
การบริโภคภายในจังหวัด และส่งออกจ าหน่ายในจังหวัดอ่ืนๆ ซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่าปีละ 7,000 ล้านบาท และ
เป็นการวางจุดยืนทางการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เน้นการศึกษา
วิถีชีวิตของคนปศุสัตว์ในท้องถิ่นจังหวัดพัทลุงโดยผู้ที่มาท่องเที่ยวจะต้องรู้เอกลักษณ์การท่องเที่ยวที่โดดเด่นใน
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการเลี้ยงปศุสัตว์ของชาวพัทลุง การสร้างมูลค่าเพ่ิมและการต่อยอดรายได้
จากฐานเดิมและสร้างรายได้จากโอกาสใหม่เพ่ือความสมดุลและการพัฒนาอย่างยั่นยืน  มีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้
ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่ การเป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้
นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและ
บริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็น
ผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิง
ยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาค ธุรกิจเอกชนการพัฒนาสมรรถนะทาง
เศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่
บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนา ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้
ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึนและการพัฒนา
ภาคการผลิตและบริการ    บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้
ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดย มุ่งสู่ความเป็นเลิศใน
ระดับโลกและในระดับภูมิภาคในภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน  เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย 

 

แนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร  จึงต้องให้ความส าคัญกับการดูแลและการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตรอย่างรู้ค่า  เพ่ือความยั่งยืนในการพัฒนา  เพ่ิมศักยภาพ
การผลิตภาคการเกษตร  สนับสนุนการวิจัย  พันธุ์สัตว์  รวมทั้งเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร  อาหารและพลังงาน  บนฐานของภูมิปัญญาและความคิด
สร้างสรรค์  สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้แก่เกษตรกร  เพ่ือลดผลกระทบจากการเปิ ดการค้าเสรี  
รวมถึงสร้างความมั่นคงในอาหารและพลังงานชีวภาพในครัวเรือน  ชุมชนของจังหวัดพัทลุง  ซึ่งยุทธศาสตร์
ประเทศในการต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่เพ่ือความสมดุลและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้
ปานกลาง  (growth & competitiveness)  ในประเด็นหลักที่  ๑  ด้านการเกษตรแนวทางการด าเนินงาน  
๑.๒  การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าและประเด็นหลักที่  ๒  ด้านอุตสาหกรรมแนว
ทางการด าเนินการข้อที่ ๒.๓ การเพ่ิมขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล  และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในข้อ 3.1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า 
บริการ การค้า และการลงทุน โดยการพัฒนาศักยภาพการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน เพ่ือรองรับการ
เปิดเสรีและใช้โอกาสจากการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว และข้อ 3.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
คุ้มครองทางสังคม โดยให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองทางสังคมและประกันความเสี่ยง มีสภาพแวดล้อมความ
เป็นอยู่ที่มั่งคั่งและปลอดภัย รวมทั้งสอดคล้องกับแนวยุทธศาสตร์และนโยบายที่ต้องบูรณาการตาม New 
Growth Model ในประเด็น Growth& Competitiveness ด้านการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม           การ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค และการปรับขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนั้น การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการการเกษตรสู่มาตรฐานสากล   

 

(1.2) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
 

กลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เป็นจังหวัดที่มีทัศนียภาพทั้งบนบกและทางทะเลที่
สวยงาม  สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก  จึงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทย  และต่างประเทศ  เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อนแต่ละปีเป็นจ านวนมากในระดับต้น ๆ ของโลก
ซึ่งส่งผลถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในแหล่งท่องเที่ยว การจัดระบบจราจรทางบกและทางทะเล  รวมทั้ง
อาหารที่มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย ซึ่งส่วนใหญ่น าเข้าจากต่างจังหวัด/ต่างประเทศ ท าให้เกษตรกรผู้ผลิต
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สินค้าเกษตรอาหารในพ้ืนที่ขาดโอกาสโดยเฉพาะสินค้าปศุสัตว์   อาทิ เนื้อโคขุนคุณภาพ เนื้อแกะ ฯลฯ  และ
เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการเลี้ยงปศุสัตว์  โดยเฉพาะโคพ้ืนเมือง สุกร แพะ ไก่พ้ืนเมือง และควายน้ า โคนม 
เนื่องจากสภาพแวดล้อม  ฤดูกาล  ปริมาณน้ าฝน /ปี  เหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตของพืชอาหารสัตว์
คุณภาพ  ประกอบกับวัสดุเหลือใช้/ผลพลอยได้จากภาคเกษตรหรืออุตสาหกรรม  อาทิ  ทางใบปาล์มน้ ามัน 
เศษผลไม้ ฟางข้าว เหมาะสมส าหรับใช้เป็นแหล่งอาหารในพ้ืนที่ 
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) มีความเร่งด่วนมากที่สุด  

   เนื่องจากเป็นความต้องการป้องกันและแก้ปัญหาด้านความมั่นคงทางอาหารและการตลาด  
จากปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ผันผวนไม่แน่นอน ประกอบกับการเพ่ิมขึ้นของราคาปัจจัยการ
ผลิตที่ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น ท าให้ผลตอบแทนที่ได้ไม่คุ้มกับทุนที่ลงไป เป็นเหตุให้
เกษตรกรบางส่วนหันไปประกอบอาชีพอ่ืนแทนการท าการเกษตร โดยจะพบว่าเกษตรกร ที่ประกอบอาชีพ
การเกษตรในปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ในวัยสูงอายุ ในขณะที่เยาวชนและคนหนุ่มสาวไม่ให้ความสนใจกับอาชีพ
เกษตรกร ลูกหลานเกษตรกรที่ได้รับการศึกษาไม่กลับไปประกอบอาชีพการเกษตร บางส่วน ทิ้งท้องถิ่นเพ่ือหัน
ไปประกอบอาชีพรับจ้างและขายแรงงงานแทน ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรของจังหวัดพัทลุง
และประเทศในอนาคตตลอดจนติดตามสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรเพ่ือให้เกษตรกรได้มีโอกาส
พัฒนาความรู้ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และการตลาด ใช้กระบวนการ
รวมกลุ่มประกอบอาชีพเพ่ือให้เกษตรกรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ร่วมกันด าเนินการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการเกษตรในลักษณะพ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาปัจจัยการผลิตและตลาดที่มีในชุมชน โดยมี
หน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นเป็นผู้สนับสนุน น ามาซึ่งความส าเร็จในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างราย ได้ 
สร้างความมั่นคงยั่งยืนในอาชีพที่ท าอยู่ และสุดท้ายจะก่อให้เกิดความมั่นใจกับเกษตรกรที่จะประกอบอาชีพ
การเกษตรต่อไปในอนาคต 

   โดยจังหวัดพัทลุงมีสินค้าเกษตรที่ก าลังจะสร้างชื่อให้จังหวัดในโอกาสต่อไป คือ ปศุสัตว์         
ข้าวสังข์หยด  เห็ด  อาหารประเภทปลาน้ าจืดและกุ้งก้ามกราม  ซึ่งเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ในตัวของมันเอง 
สามารถท าตลาดให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคได้โดยง่าย ดังนั้น จังหวัดพัทลุงจึงมองการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรดังกล่าวเป็นล าดับแรก ๆ ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของจังหวัด และมีความ
จ าเป็นเร่งด่วนมากที่สุด เนื่องจากเป็นโครงการที่สามารถแก้ปัญหา และตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่ใน
การสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลด้านการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาค
เกษตร สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเกษตร ของแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  และจากการวิเคราะห์ ความเร่งด่วน พบว่าโครงการฯ ดังกล่าวมี
ระดับความเร่งด่วนที่ร้อยละ 90 หรือระดับความเร่งด่วนมากที่สุด   

 
 (2)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

 (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 1. เพ่ือต่อยอดการพัฒนาทุนทางปัญญา และทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดพัทลุง 
 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดีกันมากข้ึน 
 3. เพื่อเป็นวิถีพอเพียงที่ยั่งยืน 
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 (2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม  โครงการใหม่  :  ยกระดับการพัฒนาและผลิตไก่คอล่อน

เป็นโครงการใหม่ของจังหวัดพัทลุงที่ริเริ่มข้ึนมาเพ่ือจัดระบบห่วงโซ่คุณค่าปศุสัตว์ให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ของจังหวัดโดยเน้น การยกระดับการพัฒนาและผลิตไกค่อล่อน การเลี้ยงให้ได้มาตรฐานฟาร์ม การแปรรูป 
สร้างมูลค่าและการพัฒนามาจากความต้องการในจังหวัดพัทลุง  

 

  (2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา   ด าเนินการปกติ 
 

  (2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ       1 ปี   เริ่มต้น เดือน ตุลาคม 2564   สิ้นสุด 
เดือนกันยายน 2565 
 

(2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เป็นต้น 
พ้ืนที่ด าเนินการ 1)  ยกระดับศูนย์ผลิตและกระจายพันธุ์ไก่คอล่อน จ านวน 6 ศูนย์ ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองพัทลุง, 
อ าเภอควนขนุน, อ าเภอศรีบรรพต, อ าเภอป่าบอน, อ าเภอป่าพะยอม และ อ าเภอศรีนครินทร์ 
  2) เครือข่ายขุนไก่คอล่อนด าเนินการในกลุ่มเลี้ยงไก่คอล่อนทุกอ าเภอๆละ 2 กลุ่ม (ยกเว้น
อ าเภอ     ศรีบรรพต และ อ าเภอบางแก้ว จ านวน 3 กลุ่ม) รวม 24 กลุ่ม 

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดพัทลุง จ านวน 59,862 ครัวเรือน ปลูก
พืชอาหารสัตว์ จ านวน 3,532 ไร่   
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : นักท่องเที่ยวที่มาดูงานในพ้ืนที่เฉลี่ยปีละ 4,000 - 5,000 คน
   

        (4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
             (4.1) ค่าเป้าหมายโครงการ (ผลผลิต) 
 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปี 2565 
แผน 

 
-ยกระดับศูนย์ผลิตและกระจายพันธุ์ 
 

-ยกระดับการขุนไก่คอล่อน 
 

ศูนย ์
 

กลุ่ม 

6 
 

24 

 
          (4.2) ผลผลิต 
  -มีศูนย์ผลิตและกระจายพันธุ์ไก่คอล่อน   จ านวน      6    ศูนย ์
  -กลุ่มขุนไก่คอล่อน                   จ านวน    24    กลุม่ 
           (4.3) ผลลัพธ์ :  
   -ยกระดับศูนย์ผลิตและกระจายพันธุ์  จ านวน    6      ศูนย์ผลิตลูกไก่ 
 สามารถผลิตและกระจายพันธุ์ไก่คอล่อนเพ่ือขุนได้อย่างเพียงพอ  ปีละ 50,000 ตัว  
   -ยกระดับการขุนไก่คอล่อนสู่ฟาร์มมาตรฐาน  จ านวน    24    กลุ่ม 
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         (4.4) ผลกระทบ :  
 เชิงบวก : 1.อาหารปลอดภัย Food safety 
     2.ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร  
  

(5) แนวทางการด าเนินงาน 
 (แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะท าภายใต้โครงการที่จังหวัด / กลุ่มจังหวัด เสนอขอ) 
แนวทางการด าเนินงานต้นน้ า 
 -กิจกรรมต้นน้ าในการพัฒนาพันธุ์สัตว์ ส าหรับไก่คอล่อน ต้องการยกระดับการพัฒนาและ

ผลิตไก่คอล่อน เพ่ือขับเคลื่อนโรงเชือดสัตว์ปีก ซึ่งได้สร้างไว้แล้วแต่ขณะนี้ยังขาดไก่ขุนจากกลุ่มเกษตรกรป้อง
โรงเชือดดังกล่าวโครงการฯ จึงต้องการสร้างศูนย์ผลิตกระจายพันธุ์ไก่คอล่อนขึ้น 

 - การสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้เป็นการส่งมอบคุณค่าในห่วงโซ่อุปทานท าให้เกิดอาชีพที่
มั่นคง และประหยัดต้นทุน  

 
แนวทางการด าเนินงานปลายน้ า 
 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค.64 ม.ค. - มี.ค.65 เม.ย. - มิ.ย.65 ก.ค. – ก.ย.65 
1.ยกระดับศูนย์ผลิตและกระจายพันธุ์ 
 

    

2.ยกระดับการขุนไก่คอล่อน 
 

    
 

          (6) วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
 

   (7) วงเงินของโครงการจ าแนกตามงบรายจ่าย จ านวน 218,300 บาท 
 (ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย)   

                          หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 218,300   
   งบด าเนินงาน     
      - ค่าตอบแทน 43,200   
      - ค่าใช้สอย 121,040   
      - ค่าวัสดุ   54,060   
      - ค่าสาธารณูปโภค      
   งบลงทุน    
      - ค่าครุภัณฑ์     
      - ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     
   งบเงินอุดหนุน    
  งบรายจ่ายอื่น     
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 (8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกิน
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 (9) ความพร้อมของโครงการ 
 

(9.1) พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 
  ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับ

อนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถด าเนินการได้ทันที 
  อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว 

อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย  

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 

 (9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 ไม่มี 

 (9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
           ๏ บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด   บางส่วน   ไม่มีประสบการณ์ 
 

๏ เครื่องมือด าเนินการ  มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพ่ิมเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
  สูงมีประสบการณ์ปานกลาง 
  ไม่มีประสบการณ์ 

       

(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว  
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไม่พิจารณา 
 

(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 
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(9.6) ผลตอบแทน 
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR  
 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 

 
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืน

ของโครงการ : 
 10.1 โครงการนี้เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ จะมีความยั่งยืนของโครงการ เนื่องจากเกษตรกรที่

เขา้ร่วมโครงการฯ สามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรม จะให้การ
สนับสนุนการรวมกลุ่มการสร้างเครือข่ายการผลิตอาหารปลอดภัยต่อไป 

  10.2 ให้สมาชิกในกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงสัตว์ สนับสนุนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง    
 (11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด :  

  -หน่วยงานบางหน่วยงานที่มีการก่อสร้างอาคารต่างๆ ไม่มีช่างเป็นของตนเอง จึงต้องขอความ
ร่วมมือหรือขอสนับสนุนไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้โครงการล่าช้า 

  -การบูรณาการระดับกิจกรรมยังเป็นลักษณะส่งต่อหรือเป็นเจ้าของแบบแยกส่วน (function) 
ไม่ได้ท าในนามจังหวัดหรือยังเห็นลักษณะการบูรณาการน้อยมาก 

 (12) แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสรา้งหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ) 
 

 -เงื่อนระยะเวลาในการจัดเตรียมโครงการ กิจกรรม ตลอดถึงรูปแบบรายการ ต่างๆ ควรจะ
สอดคล้องและปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ 
  
 
    ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 
         (นายสมศักดิ์  จิตตวิสุทธิวงศ์) 
    นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 
    ต าแหน่ง         ปศุสัตว์จังหวดัพัทลุง   
 
 
 

    ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (                              ) 
    ต าแหน่ง      
 

 
    ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
             (                     ) 
    ต าแหน่ง      


