
 

 

โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน ้าเสียด้านการปศุสัตว์  
หลักการและเหตุผล 

 ปัญหาน้้าเสียจากฟาร์มสุกรในพื้นที่ลุ่มน้้าต่าง ๆ เนื่องจากฟาร์มสุกรส่วนใหญ่ซึ่งเป็นฟาร์มขนาดเล็กและขนาด
กลางเฉลี่ยประมาณ ๑,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ ตัว ส่วนใหญ่ไม่มีระบบบ้าบัดน้้าเสียที่มีประสิทธิภาพและขาดการบริหารจัดการ
ประยุกต์ใช้ของเสียและน้้าเสียภายในฟาร์มของตนเองซึ่งในของเสียจะมธีาตุอาหารที่  เป็นประโยชนใ์ช้ทดแทนปุ๋ยส้าหรับ
พืชได้หลากหลายชนิด จึงควรส่งเสริมให้ฟาร์มสุกรดังกล่าวด้าเนินการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียและน้าของเสียไปใช้
ประโยชน์ให้มากที่สุดโดยเฉพาะด้านการเกษตร เพื่อลดผลกระทบของเสยีส่วนเกนิเปน็มลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมได้  อาทิ เช่น 
พืชเศรษฐกิจต่างๆหลายชนิด เป็นต้น อย่างไรก็ตามในการด้าเนินการต้องมกีารลงทนุในระบบบา้บัดน้้าเสยีที่มีประสิทธิภาพ 
นั้น อย่างน้อยตัวละ ๑,๐๐๐ -๒,๐๐๐ บาทขึ้นไป ท้าให้เป็นภาระต่อเกษตรกรฟาร์มสุกรเช่นกัน ดังนั้น รัฐบาลควรช่วย
สนับสนุน  การลงทุนให้แก่เกษตรกรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นแรงจูงใจส้าหรับเกษตรกร โดยอุดหนุนด้านการเงินก่อสร้างระบบฯ 
และเกษตรกรลงทุนร่วมด้วยเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่เกษตรกรมากนัก  ผลสัมฤทธ์ิที่ไดคื้อมลภาวะจากฟาร์มสุกรจะลดลง
และเป็นการช่วยเกษตรกรลดต้นทุนพลังงานและต้นทุนการผลิตพืชทั้งของฟาร์มและเกษตรกรใกล้เคียงจากการ
ประยุกต์ใช้น้้าเสียจากฟาร์มไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมีที่นับวันมีราคาสูงข้ึน และเป็นการต่อยอดของ
โครงการเมืองเกษตรสีเขียวก่อเกิดเศรษฐกิจสีเขียวที่ยั่งยืนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 
  เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียชนิดไดก้๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกรขนาดเล็กและขนาดกลาง 
 
เป้าหมาย  

- เขต ๑ ชัยนาท ๒ ฟาร์ม สระบุรี ๒ ฟาร์ม  
- เขต ๓ นครราชสีมา ๑ ฟาร์ม ชัยภูมิ ๒ ฟาร์ม 
- เขต ๔ นครพนม ๒ ฟาร์ม กาฬสินธ์ุ ๒ ฟาร์ม ขอนแก่น ๓ ฟาร์ม มหาสารคาม ๒ ฟาร์ม ร้อยเอ็ด ๑ ฟาร์ม  
- เขต ๕ พะเยา ๒ ฟาร์ม น่าน ๒ ฟาร์ม ล้าปาง ๓ ฟาร์ม เชียงราย ๒ ฟาร์ม ล้าพูน ๒ ฟาร์ม  
- เขต ๖ นครสวรรค์ ๒ ฟาร์ม   

รวม ๕ เขต ๑๕ จังหวัด ๓๐ ฟาร์ม 
 

คุณสมบัติของเกษตรกร 
๑. มีอาชีพเลี้ยงสุกร 
๒. เกณฑ์ขนาดฟาร์มสุกรขนาดเล็ก คือ ฟาร์มสุกรที่มจี้านวนสกุรขุนไม่เกิน ๕๐๐ ตัว ขนาดกลางคือ จ้านวนสุกรขุนตั้งแต่ 

๕๐๑ ตัวข้ึนไปแต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตัว ขนาดใหญ่คือฟาร์มที่มีจ้านวนสุกรขุนตั้งแต่ ๕,๐๐๑ ตัวข้ึนไป 
 ๓. เป็นฟาร์มที่ไม่มีระบบบ้าบัดน้้าเสียหรือมีระบบฯแต่ไม่เพียงพอหรือมีแต่ช้ารุดต้องการปรับปรุง 

๔. มีพื้นที่ส้าหรับก่อสร้างระบบฯหรือมีพื้นที่เกษตรกรรมของตนเองหรือจัดหาพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อรองรับการ
น้าน้้าจากระบบฯไปใช้ประโยชน์ได้ 

๕. มีเงินทุนส้ารองเพียงพอในการเริ่มต้นก่อสร้างระบบฯก่อนและจะรับเงินอุดหนุนเมื่อก่อสร้างระบบฯเสร็จแล้ว 

- ๑ - 



 

 

 
 
 ๖. เป็นฟาร์มที่มีปัญหาการปล่อยน้้าเสียออกสู่ภายนอกฟาร์ม แหล่งน้้าสาธารณะ ชุมชนและสิ่งแวดล้อมหรือ

มีปัญหาการร้องเรียนอันเนื่องมาจากน้้าเสียหรือเหตุเดือดร้อนร้าคาญ 
 

เง่ือนไขการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน ้าเสียในฟาร์มสุกร 
๑. เกษตรกรต้องยื่นใบสมัครต่อคณะท้างานโครงการระดับจังหวัด 
๒. เกษตรกรต้องมีแผนด้าเนินการน้าน้้าทิ้งไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรกรรม 
๓. เกษตรกรต้องได้รับหนังสือยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ในการอนุญาตให้น้าน้้าทิ้งไปใช้ประโยชน์ 
๔. เกษตรกรต้องจ้างผู้รับเหมาออกแบบและก่อสร้างซึ่งต้องมีวิศวกรสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมการ     

ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
๕. กรณีที่ต้องรื้อถอนระบบบ้าบัดน้้าเสียเดิม เกษตรกรต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
๖. เกษตรกรต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อื่นๆเพื่อน้า  ก๊าซชีวภาพ

ไปใช้ประโยชน์ 
๗. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการใช้เงินอุดหนุน ซึ่งสาระส้าคัญคือกรมปศุสัตว์จะ

สนับสนุนเงินอุดหนุนการก่อสรา้งระบบบ้าบดัน้้าเสียแบบ Modified Covered lagoon ในอัตราสุกรขุนตัวละ ๕๐๐ บาท 
แต่ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของค่าก่อสร้างระบบฯทั้งหมด (ไม่รวมเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อื่นๆเพื่อน้าก๊าซชีวภาพ
ไปใช้ประโยชน์) และจะเงินอุดหนุนทั้งหมดมากที่สุดไม่เกิน ๑,๔๐๐ ตัว(หรือเงินไม่เกิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท) 

๘. เกษตรกรต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นใดตามที่คณะท้างานโครงการระดับจังหวัดเห็นควรพิจารณา 
 

ประโยชน์ท่ีเกษตรกรจะได้รับ 
๑. ได้พลังงานทดแทนจากก๊าซชีวภาพน้าไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าภายในฟาร์ม เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายภายใน

ฟาร์ม 
๒. ได้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากมูลสัตว์ใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีและราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีมาก 
๓. ได้ผลผลิตพืชเพิ่มข้ึนจากการใช้ปุ๋ยชีวภาพเนื่องจากในมูลสุกรมีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์กว่าปุ๋ยเคมี 
๔. สิ่งแวดล้อมดีข้ึนเนื่องจากกลิ่นเหม็นลดลง ก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อนลดลง 
๕. ฟาร์มปศุสัตว์สามารถอยู่ร่วมกันกับภาคกสิกรรม เกิดเศรษฐกิจสีเขียวที่เป็นมิตร อย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 

- ๒ - 



 

 

 
 
 

หลักเกณฑ์และแนวทางด้าเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน ้าเสียด้านการปศุสัตว์ 
.................................................................... 

ด้วยกรมปศุสัตว์ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อด้าเนินงานตามโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการ
ปศุสัตว์และโครงการดังกล่าวมีงบประมาณส่วนหนึ่งเป็นงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อให้การเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ จึงก้าหนดแนวทางในการด้าเนินการโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์ ดังนี้ 
 ข้อ ๑  นิยาม 
 “โครงการ” หมายความว่า โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ 

“คณะกรรมการโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์” หมายความว่า คณะกรรมการก้ากับ ดูแล 
โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์ระดับกรมปศุสัตว์ตามที่อธิบดีกรมปศุสัตว์แต่งตั้ง  

“คณะท้างานโครงการ” หมายความว่า คณะท้างานส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์ ตามที่
ประธานคณะกรรมการโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์แต่งตั้ง 
 “คณะท้างานโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์ระดับจังหวัด” หมายความว่า 
คณะท้างานโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์ระดับจังหวัดตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง 

 “เงินอุดหนุน” หมายความว่า เงินที่ได้รับการจัดสรรจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี ๒๕๕๙  ลักษณะงบ
เงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายให้แก่เกษตรกรเจ้าของฟาร์มสุกรขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เพื่อ
น้าไปก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียภายในฟาร์มและน้าน้้าทิ้งไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรกรรม 

“ฟาร์มขนาดเล็ก” หมายความว่า ฟาร์มสุกรที่มีจ้านวนสุกรขุนเทียบเท่าไม่เกิน ๕๐๐ ตัว 
“ฟาร์มขนาดกลาง” หมายความว่า ฟาร์มสุกรที่มีจ้านวนสุกรขุนเทียบเท่าต้ังแต่ ๕๐๑ ตัว ข้ึนไป     แต่ไม่เกิน 

๕,๐๐๐ ตัว 
“ฟาร์มขนาดใหญ่” หมายความว่า ฟาร์มสุกรที่มีจ้านวนสุกรขุนเทียบเท่าตั้งแต่ ๕,๐๐๑ ตัวข้ึนไป 
“อัตราการจ่ายเงินอุดหนุน” หมายความว่า จ่ายเงินอุดหนุนในอัตราไม่เกิน ๕๐๐ บาทต่อสุกรขุน ๑ ตัว(เทียบเท่า

น้้าหนักสุกรขุน) ส้าหรับจัดท้าระบบบ้าบัดน้้าเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพตามรูปแบบของกรมปศุสัตว์ ดังนี ้
ก) อุดหนุนฟาร์มสุกรขนาดเล็กเท่าจ้านวนสุกรขุนเทียบเท่าที่มีอยู่จริง ณ วันที่ส้ารวจ แต่ไม่เกินกว่า ๕๐๐ ตัว กรณีมี

สุกรพ่อ – แม่พันธ์ุ ๑ ตัว ให้เทียบเท่าสุกรขุน จ้านวน ๒.๘ ตัว  
ข) อุดหนุนฟาร์มสุกรขนาดกลางเทา่จ้านวนสกุรขุนเทียบเท่าทีม่ีอยู่จรงิ ณ วันที่ส้ารวจแต่ไม่เกินกว่า ๕,๐๐๐ ตัว 

กรณีมีสุกรพ่อ – แม่พันธ์ุ ๑ ตัว ให้เทียบเท่าสุกรขุน จ้านวน ๒.๘ ตัว 
ค) อุดหนุนฟาร์มสุกรขนาดใหญ่เท่าจ้านวนสุกรขุนเทียบเท่าที่มีอยู่จริง ณ วันที่ส้ารวจ แต่ไม่เกินกว่า ๑๐,๐๐๐ 

ตัว กรณีมีสุกรพ่อ – แม่พันธ์ุ ๑ ตัว ให้เทียบเท่าสุกรขุน จ้านวน ๒.๘ ตัว 
ทั้งนี ้เงินอุดหนุนจะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของราคาค่าก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
 

- ๓ - 



 

 

 
 
 
“ระบบบ้าบัดน้้าเสีย” หมายความว่า ระบบบ้าบัดน้้าเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพตามรูปแบบที่กรมปศุสัตว์ก้าหนดมี ๒ 

รูปแบบ คือ 
  ๑. Modified Covered Lagoon  
  ๒. Tubular Bio-digester  

“น้้าทิ้ง” หมายความว่า น้้าที่ผ่านระบบบ้าบัดน้้าเสียแล้ว 
 “การน้าน้้าทิ้งไปใช้ประโยชน์” หมายความว่า การน้าน้้าทิ้งจากฟาร์มสุกรในโครงการไปใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพในพื้นที่
เกษตรกรรม 
 ข้อ ๒ วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(๑)  เพื่อจัดท้าระบบบ้าบัดน้้าเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพภายในฟาร์มสุกร 
(๒)  เพื่อน้าน้้าทิ้งที่ผ่านระบบบ้าบัดน้้าเสียแล้วไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรกรรม 
(๓) เพื่อลดมลพิษอันเนื่องมาจากน้้าเสียจากฟาร์มสุกรลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะและสิ่งแวดล้อม 

 ข้อ ๓  แนวทางปฏิบัตโิครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์ส้าหรับหน่วยงานราชการ 
(๑) กรมปศุสัตว์แต่งตั้ง “คณะกรรมการโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์” จาก

หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและคณะท้างานโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุ
สัตว์มีอ้านาจหน้าที่ ก้ากับ ดูแล ติดตามผลการด้าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการโครงการส่งเสริมพัฒนา
ระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์เป็นที่ปรึกษาให้ค้าแนะน้าแก่คณะท้างานโครงการฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะท้างาน ได้ตามความเหมาะสม และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คณะท้างานโครงการ ท้าหน้าที่ส้ารวจ 
ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ประสานงานระหว่างคณะท้างานโครงการฯ ระดับจังหวัดและคณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบบ้าบัด
น้้าเสียด้านการปศุสัตว์ระดับกรมปศุสัตว์ 

(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง “คณะท้างานโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์
ระดับจังหวัด” ประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัดเป็นประธาน ผู้แทนโยธาธิการจังหวัด ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด พลังงานจังหวัด เกษตรจังหวัด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เป็นกรรมการและเลขานุการ และ
กรรมการอื่นตามสมควร  

(๓) คณะท้างานโครงการพัฒนาระบบบา้บัดน้้าเสยีด้านการปศุสัตว์ระดับจังหวัดมีอ้านาจหน้าที่ ควบคุมและ
บริหารโครงการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้  

(ก) จัดประชาสัมพันธ์โครงการ และอบรมเกษตรกร  
(ข) พิจารณา และคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
(ค) เสนอรายช่ือเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกให้ปศุสัตว์จังหวัดเป็นผู้อนุมัติ 
(ง) ปศุสัตว์จังหวัดลงนามในบันทึกข้อตกลงการให้เงินอุดหนุนฯ กับเกษตรกร 
(จ) ยับยั้งการด้าเนินงานโครงการฯ เมื่อการด้าเนินงานดังกล่าวส่อไปในทางทุจริต หรือไม่

ปฏิบัติตามระเบียบ และวัตถุประสงค์ของกรมปศุสัตว์แล้วรายงานกรมปศุสัตว์ทราบ 

- ๔ - 



 

 

 
 

 
(ฉ) คัดเลือกเกษตรกรรายใหม่ในกรณีที่เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถด้าเนินการตาม

โครงการได้ จากรายช่ือเกษตรกรส้ารองที่ผ่านการคัดกรองแล้ว 
ข้อ ๔  แนวทางปฏิบัติโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์ส้าหรับเกษตรกร  

   ๔.๑ เกษตรกรต้องมีคุณสมบัติและยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการ ดังนี้ 
(๑) เกษตรกรมีอาชีพเลี้ยงสุกร มีแผนการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
(๒) เกษตรกรไม่มีระบบบ้าบัดน้้าเสียที่ได้ก๊าซชีวภาพหรือมีแต่ต้องการจัดสร้างใหม่ (เกษตรกร

จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรื้นถอนระบบเก่าทั้งหมด) 
(๓) เกษตรกรต้องมีพื้นที่เพียงพอและเหมาะสมในการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียที่ได้ ก๊าซ

ชีวภาพตามรูปแบบของกรมปศุสัตว์  
(๔) เกษตรกรต้องมีแผนด้าเนินการน้าน้้าทิ้งไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรกรรมและได้รับความ

ยินยอมจากเจ้าของพื้นที่อนุญาตให้น้าน้้าทิ้งไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ (ภาคผนวก) 
(๕) เกษตรกรต้องออกเงินค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าใช้จ่ายในการออกแบบและก่อสร้าง

ระบบบ้าบัดน้้าเสีย ซึ่งกรมปศุสัตว์จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายไม่เกินวงเงินตามอัตราการจ่ายเงินอุดหนุนที่ก้าหนด 
  (๖) เกษตรกรต้องออกค่าใช้จ่ายค่าเครือ่งผลติกระแสไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อน้าก๊าซชีวภาพ

ไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และคุ้มค่า  
 (๗) เงื่อนไขอื่นใดตามที่คณะท้างานโครงการฯ ระดับจังหวัดเห็นควรพิจารณา  

   ๔.๒ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบ้าบัดน้้า
เสียด้านการปศุสัตว์ 
   ๔.๓ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจัดท้าบันทึกข้อตกลงฯ กับปศุสัตว์จังหวัด 
   ๔.๔ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ด้าเนินการเกี่ยวกับการจัดจ้างหรือการก่อสร้างทั้งหมดในทุก
ข้ันตอน ดังนี้ 

(๑) เกษตรกรเป็นผู้คัดเลือกผู้รับจ้างเหมาออกแบบและก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียชนิดได้ก๊าซ
ชีวภาพตามรูปแบบของกรมปศุสัตว์ ซึ่งต้องมีวิศวกรสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับรองแบบแปลนก่อสร้าง 

(๒) เกษตรกรเป็นผู้ท้าสัญญาว่าจ้างกับผู้รับจ้างเหมาออกแบบและก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
โดยสัญญาดังกล่าวท้าข้ึน ๓ ฉบับ เกษตรกรเจ้าของฟาร์มสุกรซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างเก็บต้นฉบับ   ๑ ฉบับ ผู้รับจ้างเหมา
ออกแบบและก่อสร้างเก็บไว้ ๑ ฉบับ ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดเก็บไว้ ๑ ฉบับ 

(๓) เกษตรกรรายงานผลการก่อสร้างต่อคณะท้างานโครงเมืองพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้าน
การปศุสัตว์ระดับจังหวัด ให้ครบตามรายละเอียดที่ก้าหนดหรือตามที่คณะท้างานโครงการพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้าน
การปศุสัตว์ระดับจังหวัด ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมและสว่นราชการไม่เสียหาย เมื่อการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ให้เกษตรกรลงนามในใบตรวจรับผลการก่อสร้าง 

 

- ๕ - 



 

 

 
 
(๔) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์เป็นผู้ด้าเนินการ

เกี่ยวกับการน้าน้้าทิ้งไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรกรรม  
ข้อ ๕ แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 

   ๕.๑ กรมปศุสัตว์โอนจัดสรรเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนให้กับส้านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
   ๕.๒ เมื่อผู้รับเหมาออกแบบและก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียเสร็จเรียบร้อยแล้ว และผลการก่อสร้าง
เป็นไปตามที่ระบุในสัญญา ให้เกษตรกรส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้คณะท้างานงานโครงการพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้าน
การปศุสัตว์ระดับจังหวัดตรวจสอบ  

(๑) ใบตรวจรับผลการก่อสร้าง (อาจจะใช้ตามแบบของโยธาจังหวัด) 
(๒) ภาพถ่ายระบบบ้าบัดน้้าเสียที่ด้าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
(๓) คณะท้างานโครงการฯ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเกษตรกรตามเงื่อนไข ข้อ ๔.๑ 

   ๕.๓ เมื่อเกษตรกรจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเหมาออกแบบและก่อสร้างแล้ว ให้ผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างออก
ใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้เกษตรกรเก็บไว้เป็นหลักฐาน และส่งส้าเนาให้ปศุสัตว์จังหวัดเก็บไว้         เป็นหลักฐานการ
ตรวจสอบต่อไป 
   ๕.๔ เมื่อคณะท้างานโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์ระดับจังหวัด  ตรวจสอบ
หลักฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ปศุสัตว์จังหวัดขอเบิกเงินจากคลังจังหวัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วน
ที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๒๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘ 
 ข้อ ๖ การติดตามและรายงานผล 

            ให้คณะท้างานโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์ระดับจังหวัดควบคุมการ
ด้าเนินงานโครงการ ติดตาม   ให้ค้าปรึกษา แนะน้า ตรวจสอบผลการด้าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณเงิน
อุดหนุนของเกษตรกรที่ร่วมโครงการ ให้ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดรายงานความก้าวหน้าผลการด้าเนินงาน และผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้กรมปศุสัตว์ทราบทุกเดือน  
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แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน ้าเสียด้านการปศุสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 

กิจกรรม ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ 
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. กรมแต่งตั้งคณะกรรมการก้ากับ
ดูแลโครงการ  

             

๒. กรมมอบอ้านาจจังหวัด               
๓. จังหวัดแต่งตั้งคณะท้างานระดับ
จังหวัด  

             

๔. จังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการและ
รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  

             

๕. คณะท้างานส้ารวจฟาร์มที่สมัคร
เก่ียวกับความพร้อมเข้าร่วมโครงการ  

             

๖. เกษตรกรยื่นแบบแปลนก่อสร้าง               

๗. จงัหวดัท ำบนัทึกขอ้ตกลงกบั
เกษตรกร  

             

๘. เกษตรกรก่อสร้างระบบตามแบบ
แปลนที่ได้เสนอไว้กับจังหวัด  

             

๙. คณะท้างานตรวจสอบการก่อสร้าง               
๑๐. จังหวัดอนุมัติเงินอุดหนุน               

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

                                         บันทึกข้อตกลงการใช้เงินอุดหนุน 
                การส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน ้าเสียด้านการปศุสัตว์ระหว่าง 
                               กรมปศุสัตว์กับเกษตรกรผู้เลี ยงสุกร 
                                     ……………………………………….... 

 
เลขที่ ......................................... 
วันที่ ........เดือน.............................พ.ศ. ..................... 
 บันทึกข้อตกลงนี้ท้าข้ึน ณ ......................................... ต้าบล/แขวง........................................ อา้เภอ/เขต
...........................................จังหวัด................................. เมื่อวันที่ .........เดือน............... ..... พ.ศ. ................. 
ระหว่างกรมปศุสัตว์ โดย ........................ ต้าแหน่ง...........................................ผูไ้ด้รับมอบหมายอา้นาจตามค้าสัง่
กรมปศุสัตว์ที่................./.................... ลงวันที่……………………………….     ซึ่งต่อไปนี้ในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า 
“ผู้ให้เงินอุดหนุน” กับ........................................... (เกษตรกรหรือนิติบุคคล) อยู่บ้านเลขที่ ........ ........... หมู่ที่ 
.................... ต้ าบล /แขวง............. ..............................       อ้ า เภอ /เขต  .......................... จั งห วัด 
.......................... บัตรประจ้าตัวประชาชน/เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี...........................................................ซึ่ง
ต่อไปนี้ในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้รับเงินอุดหนุน” 
 ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงท้าบันทึกข้อตกลงการใช้เงินอุดหนุนฉบับนี้มีข้อความดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑. ผู้ให้เงินอุดหนุนตกลงจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน เพื่อด้าเนินกิจกรรมตามโครงการ
พัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์โดยจัดสรรเงินอุดหนุนในการด้าเนินกิจกรรมสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย
ชนิ ด ได้ ก๊ าซ ชีวภาพภายในฟาร์ม ………………………..เลขที่  ……………ห มู่ ที่……………..ต้ าบล ………………….
อ้าเภอ…………………………จังหวัด…………………………ของผู้รับเงินอุดหนุน (เกษตรกรหรือนิติบุคคล) ตามแบบที่
............................เป็นเงิน จ้านวน ................................บาท (.......................................) 
 ข้อ ๒. ผู้ให้เงินอุดหนุนจะอนุมัติเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน เมื่อผู้รับเงินอุดหนุนได้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และข้ันตอนของโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์  
  ข้อ ๓. ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องใช้เงินที่ได้รับจากการจัดสรรตาม ข้อ ๑. เพื่อด้าเนินกิจกรรมการสร้าง
ระบบบ้าบัดน้้าเสียที่ได้ผ่านการอนุมัติจากปศุสัตว์จังหวัดแล้วเท่านั้น 
 ข้อ ๔. ผู้รับเงินอุดหนุนตกลงยอมรับรายละเอียดต่างๆที่ได้ก้าหนดในเอกสารดังต่อไปนี้       เป็นส่วน
หนึ่งของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ 

    ๑.๑ หลักเกณฑ์และข้ันตอนการใช้เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัด   น้้าเสียด้าน
การปศุสัตว์  

๑.๒ แบบการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียในฟาร์มสุกรตามที่ผ่านการพิจารณาจากคณะท้างาน
โครงการพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์ระดับจังหวัด   

- ๗ - 



 

 

 
 
 
ข้อ ๕. ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนการใช้เงินอุดหนุน โครงการส่งเสริม

พัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์ 
ข้อ ๖. ในกรณีที่ผู้รับเงนิอุดหนุนกระท้าผิดเงื่อนไขในข้ันตอนของข้อตกลงฉบบันี้หรือผิดแบบระบบบ้าบัด

น้้าเสียที่ก้าหนด หรือได้กระท้าโดยทุจริต ผู้ให้เงินอุดหนุนมีสิทธิยกเลิกข้อตกลง โดยจะงดการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินอุดหนุน
ทันที และผู้รับเงินอุดหนุนไม่มีสิทธ์ิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆพร้อมยินยอมคืนเงินอุดหนุนที่ได้รับการจ่ายไปแล้วทั้งหมดคืน
ให้แก่ผู้ให้เงินอุดหนุนโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  

ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้โดยตลอดและเหน็ชอบแล้วจงึได้ลงลายมอื
ช่ือไว้เป็นส้าคัญ 

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ท้าข้ึนสามฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ โดยมอบให้ผู้ให้เงินอุดหนุน
และผู้รับเงินอุดหนุน ถือไว้ฝ่ายละฉบับ และเก็บรักษาไว้ที่กรมปศุสัตว์หนึ่งฉบับ 

 
 

 
 
ลงช่ือ ....................................ผูใ้ห้เงินอดุหนุน        ลงช่ือ .............................ผูร้ับเงินอดุหนุน              
(.....................................................)                    (................................................. ..) 
 
ลงช่ือ ..................................พยาน                   ลงช่ือ .....................................พยาน              
(..................................................)                       (................................................. .) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๘ - 

 



 

 

 
 
  
 
                         
                                                    
 
                                                 ค้าสั่งกรมปศุสัตว์ 
                                               ที่            /๒๕๕๘ 
เรื่อง มอบอ้านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด้าเนินกิจกรรมในโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์ 
 
  ด้วยกรมปศุสัตว์ได้ด้าเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์เกิดความสะดวกรวดเร็วและคล่องตัวในการบริหารงาน 
  อาศัยอ้านาจตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.๒๕๓๔        ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ ประกอบมาตรา๒๒ มาตรา 
๒๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ้านาจ พ.ศ.๒๕๕๐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ จึงมอบอ้านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ปฏิบัติราชการแทนดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ แต่งตั้งคณะท้างานโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์       ระดับจังหวัด 
มีอ้านาจหน้าที่ ดังนี ้

๑.๑ วางแผน ก้ากับ ดูแล และติดตามผลการด้าเนินงานโครงการฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
๑.๒ พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
๑.๓ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๒ ลงนามในบันทึกข้อตกลงการใช้เงินอุดหนุนตามโครงการสง่เสรมิพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการ
ปศุสัตว์ 

ข้อ ๓ การด้าเนินงานตามข้อ ๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจใช้ดุลยพินิจ มอบอ้านาจให้ปศุสัตว์จังหวัด
ด้าเนินการแทนได้ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ้านาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 
      สั่ง ณ วันที่         พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
       
                (นายอยุทธ์ หรินทรานนท์) 
            อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

 

 

- ๙ - 



 

 

รายงานความคืบหน้าโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน ้าเสียด้านการปศุสัตว์ปีงบประมาณ 2559 

ประจ้าเดือน ................................................  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัด............................................................   

  
ชื่อเจ้าของฟาร์ม ที่อยู่ จ้านวนสุกร 

(เทียบเท่า
สุกรขุน) 

วันที่ท้าบันทึก
ข้อตกลง 
(MOU) 

ขนาดบ่อ
แก๊ส 

(ลบ.ม.) 

ค่า
ก่อสร้าง
ระบบ
ทั้งหมด 

วันสิ้นสุด
สัญญาจ้าง

เหมา 

เงิน
อุดหนุน 
ของกรม
ปศุสัตว์ 

รวมคา่

กอ่สรา้งที ่
เกษตรกร
จ่าย 

ความคบืหนา้กอ่สรา้งระบบ 

งานกอ่สรา้งบ่อกา๊ซชวีภาพ งานกอ่สรา้ง 
ระบบขัน้
หลงั 

เดนิ
ระบบ 

ขดุดนิ ตดิตัง้ท่อ คลมุผา้ใบ 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

              

              

         

 

    

              

...................................................................................... 

           ผู้รายงาน/ผู้ รับผิดชอบ 



 

 

 
 

              คู่มือปฏิบัติงานส้าหรับเจ้าหน้าที่ 
โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบา้บัดน ้าเสียด้านการปศุสัตว์ 
                  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 



 

 

 

เลขที่              . 

วันที่              . 

เรียน ประธานคณะกรรมการโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์ 

เรื่อง ขอสมัครเข้าร่วมโครงการสง่เสรมิพฒันาระบบบ้าบัดน้้าเสียดา้นการปศุสัตว์ 

 

ตามที่  กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้เปิดรับสมัคร ฟาร์มสุกรเพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริม

พัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์  ………(ชื่อฟาร์มสุกร)…..…  ขอสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว  โดยได้

จัดเตรียมใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการตามวิธีการที่ กรมปศุสัตว์ก้าหนดเป็นที่เรียบร้อย และ

ประสงค์ขอรับการสนับสนุนจากโครงการฯ ดังมีรายละเอียดระบุในเอกสารจ้านวนทั้งสิ้น ………... แผ่น ตามรายละเอียด

ดังนี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป       จ้านวน ........................... แผ่น 

ส่วนที่ 2  รายละเอียดแผนการด้าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม  จ้านวน ........................... แผ่น 

ส่วนที่ 3  เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ  จ้านวน ........................... แผ่น 

ข้าพเจ้าได้ศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการด้าเนินโครงการเป็นอย่างดีแล้ว โดยยินดีที่จะปฏิบัติตาม

ข้อก้าหนดดังกล่าวทุกประการ  รวมทั้งจะให้การสนับสนุนคณะท้างานโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการ

ปศุสัตว์ ในการด้าเนินโครงการตามรายละเอียดที่ระบุในใบสมัครอย่างเต็มที่  นอกจากนี้ ยินดีให้ความร่วมมือกับ        

กรมปศุสัตว์ ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อน้าผลส้าเร็จจากการเข้าร่วมโครงการไปเผยแพรข่ยายผล ตามข้อก้าหนดและแผนงานที่

ได้เห็นชอบร่วมกันแล้วระหว่าง กรมปศุสัตว์ กับฟาร์มสุกรต่อไป 

 

ลงช่ือ       

(      ) 

               (ลงนามโดยผู้ประกอบการฟาร์มสุกร) 

วันที่      



 

 

เรียน  ผู้อ้านวยการส้านักพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสตัว์                (ใบสมัคร) 

  ส้านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

  ( โครงการส่งเสริมพฒันาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์) 

   กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

   69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

   โทรศัพท์ 0-2653-4486   โทรสาร 0-2653-4486   

ใบสมัครส้าหรับฟาร์มสุกร 

 

 

 

 

 

โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบดัน ้าเสีย          

ด้านการปศุสตัว ์
 

 

 

 

 

กรมปศสุตัว ์
 
น ำส่งเอกสำรใบสมคัรตำมท่ีอยู่ด้ำนล่ำง 



 

 

.     ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป     . 

1.  ลักษณะของฟาร์มสุกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ 

 เป็นฟาร์มสุกรขนาดเลก็  เป็นฟาร์มสุกรขนาดกลาง   เป็นฟาร์มสุกรขนาดใหญ ่

2.  เกี่ยวกับฟาร์มสุกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ 

ช่ือฟาร์มสกุร :            

ช่ือผู้ประกอบการ :             

เลขทีบ่ัตรประจ้าตัวประชาชน              

 

เลขที่ตัง้       หมู่ที่     ตรอก/ซอย    

ถนน       ต้าบล/แขวง       

อ้าเภอ/เขต      จังหวัด     รหัส ป.ณ.    

โทรศัพท ์    โทรสาร     E-mail     

ปีที่เริ่มท้าฟาร์มสุกร พ.ศ.     

ข้อมูลเกี่ยวกับสุกร :    จ้านวนสุกรพ่อพันธ์ุ  ...................ตัว   

    จ้านวนสุกรแม่พันธ์ุ  ...................ตัว 

    จ้านวนสุกรขุน   ...................ตัว 

    จ้านวนลูกสุกร   ...................ตัว 

ข้อมูลเกี่ยวโรงเรือน :    โรงเรือนเปิด  .................โรงเรือน   

  โรงเรือนปิด  .................โรงเรือน 

     ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ฟารม์สกุร :  พื้นที่อยู่อาศัย  .................ตารางเมตรหรือไร ่

      พื้นที่โรงเรือน .................ตารางเมตรหรือไร่ 

      พื้นที่คงเหลอืเพื่อระบบบ้าบัดน้้าเสีย...................ตารางเมตร/ไร่ 

ข้อมูลการใช้พลังงาน  : ขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าติดต้ังรวม       kVA   

ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า        kW 

ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้ารวมต่อปี      kWh / ปี 

ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงรวมต่อปี (ระบุชนิด และหน่วยที่ใช้) 

  - (ระบุชนิด.......... )     (หน่วย .........) / ป ี

- (ระบุชนิด............)     (หน่วย .........) / ป ี

- (ระบุชนิด ...........)     (หน่วย .........) / ป ี

 



 

 

 

4. แผนภาพแสดงที่ตั้งอาคาร หรือ โรงเรือนและพื้นที่คงเหลอืเพื่อจัดท้าระบบบ้าบัดน้้าเสีย: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

.     ส่วนท่ี 2 : รายละเอียดแผนการด้าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม. 
 

1. แนวทางในการใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพ 

 แนวทางที่ 1 ใช้ส้าหรบัเครือ่งปั่นไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในฟารม์ 

 แนวทางที่ 2 ใช้ส้าหรบัเครือ่งยนต์ในการปั่นพัดลมดูดอากาศของโรงเรือนปิด 

 อื่นๆ (โปรดระบุ)           

 

 กรณีเลือกแนวทางอื่น ๆ โปรดแนบเอกสารเพิม่เติมครอบคลุมตามหัวข้อที่ก้าหนด ดังนี้ 

 หลักการท้างาน – อธิบายหลกัการ  อธิบายการท้างาน พรอ้มทั้งแสดงรูปประกอบ 

 ศักยภาพด้านการประหยัดพลังงาน – อธิบายทฤษฎี หรือ แนวทางที่จะท้าให้เกิดการ
ประหยัดพลังงาน หรือกรณีตัวอย่างทีป่ระสบผลส้าเรจ็ในการด้าเนินงาน และแสดงร้อยละ
โดยประมาณของศักยภาพการประหยัดพลังงานนั้น 

 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - แสดงข้อมลูผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีเ่กิดจากการประยุกต์ใช้ 
   

2. แนวทางในการจัดการก๊าซชีวภาพเหลือใช้เพ่ือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

               

           .                                        

             

             

             

        

 

3. แนวทางในการน้าน ้าเสียท่ีผ่านการบ้าบัดแล้วไปใช้ประโยชน์  

               

           .                                        

             

             

         

             

 



 

 

.     ส่วนท่ี 3 : เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ    . 

 
ผู้ประกอบการฟารม์สุกรจะต้องยื่นเอกสารหลกัฐานแสดงคุณสมบัติของฟารม์สุกรเป็นหลักฐาน ดังต่อไปนี ้

  
 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของเจ้าของฟาร์มสุกร 
 ใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม 
 ใบอนุญาตประกอบกจิการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หนังสือแสดงความจ้านงและความยนิยอมของเกษตรกร 

ท่ีจะน้าน ้าทิ งจากฟาร์มสกุรไปใช้ประโยชน์ในพื นท่ีเกษตรกรรม 

เขียนที่.................................................................................................................................. ....................................... 

วันที่...............................เดือน................................................. ...............................พ.ศ............................................... 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...............................................................อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่....................... 

ต้าบล.....................................................อ้าเภอ....................................................จังหวัด........................ ................... 

มีความต้องการที่จะน้าน้้าทิ้งจากฟาร์ม..................................................ที่อยู่เลขที่............. ..................หมู่ที.่............ 

ต้าบล..........................................................อ้าเภอ...................................................จังหวัด ...................................... 

โดยขอรับน้้าทิง้ทีผ่่านการบ้าบัดจากฟาร์มสุกร  ใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพาะปลกู 

  อ้อย  จ้านวน.........................................ไร่ 

  มันส้าปะหลัง จ้านวน.........................................ไร่ 

  ข้าว  จ้านวน..........................................ไร่ 

  อื่นๆ.....................จ้านวน..........................................ไร ่

   ลงช่ือ..............................................................เกษตรกรผู้ขอรับน้้าทิง้จากฟาร์มสุกร 

         (...........................................................................) 

   ลงช่ือ..............................................................เจ้าของฟารม์สกุร/ผู้แทน 

         (...........................................................................) 

         พยานขอรับรองว่าเป็นลายมอืช่ือของผู้แสดงความจ้านงและยินยอม 

   ลงช่ือ...........................................................................พยาน 

         (...........................................................................) 

   ลงช่ือ...........................................................................พยาน 

         (...........................................................................) 


