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บทที่ 1 

การวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปโค (โคเนื้อ)  จังหวัด ลพบุรี 

 

1. การวิเคราะหตามระบบเพชรของเครือขายวิสาหกิจการผลิตและ แปรรูปโค (โคเน้ือ)  จังหวัด

ลพบุรี 

การเลี้ยงโคในจังหวัดลพบุรีมีทั้งการเลี้ยงโคพื้นเมือง  โคพันธุ และโคลูกผสม  โดยจาก

ขอมูลของปศุสัตวจังหวัดลพบุรีในป  พ.ศ.2547 ดังตารางที่  1 พบวา มีการเลี้ยงโคพื้นเมืองรวม  

จํานวน 18,802 ตัว จากผูเลี้ยงจํานวน  837 ราย สวนโคพนัธุและโคลกูผสมรวมจํานวน  67,082 ตัว 

จากผูเลี้ยงจํานวน  4,117 ราย จากการสํารวจพื้นที่ที่มีการเลี้ยงโคพื้นเมือง  พบวาอําเภอที่มี การเลี้ยง

โคพื้นเมืองมากที่สุดคือ  อําเภอสระโบสถ  มีโคที่เลี้ยง  6,078 ตัว จากจํานวนผูเลี้ยงถึง  199 ราย 

รองลงมาคืออําเภอชัยบาดาล มีโคที่เลี้ยง  6,043 ตัว จากผูเลี้ยง  286 ราย และ ที่อําเภอโคกสําโรงมีโค

ที่เลี้ยง 2,637 ตัว จากผูเลี้ยง  15 รายตามลําดับ  สวนโคพนัธุและโคลูกผสมมีการเลี้ยงกันมากที่สุดที่

อําเภอพัฒนานิคมมีโคที่เลี้ยง 16,900 ตัว จากผูเลี้ยง 675 ราย รองลงมาคือ อําเภอสระโบสถ 45,181 ตัว 

จาก  ผูเลี้ยง 539 ราย และ อําเภอชัยบาดาล  มีโคที่เลี้ยง  9,090 ตัว จากจํานวนผูเลี้ยง  447 ราย 

ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 1 จํานวนผูเลี้ยงโคพื้นเมืองและโคพันธุลูกผสมจากอําเภอตางๆในจังหวัดลพบุรี 
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การวิเคราะหระบบเพชรของเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปโค  (โคเน้ือ) จังหวัด

ลพบุรีจะพิจารณาจากปจจัยแวดลอมสี่ดานคือ  ปจจัยการผลิตในประเทศ  อุปสงคในประเทศ  

อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกีย่วเน่ืองในประเทศ และยุทธการ โครงสราง และสภาพการแขงขันใน

ประเทศ  ดังนี้ปจจัยการผลิตในประเทศของเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปโค  (โคเนื้อ) 

จังหวัดลพบรีุ 

1) ปจจัยการผลิตในประเทศของเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปโค  (โคเน้ือ )  

จังหวัดลพบุรี 

 จาํนวนแรงงานท้ังหมด 

มีแรงงานเฉลี่ ย 6 คน ฝายบริหารมีแรงงานเฉลี่ย  2 คน และฝายผลิตมีแรงาน

เฉลี่ยทั้งหมด 4 คน 

 สดัสวนของแรงงาน 

แรงงานที่ใชภายในสถานประกอบการเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดลพบุรี  โดยสวน

ใหญจะเปนแรงงานในจังหวัด รองลงมาคือแรงงานตางชาติ 

 การจัดหาวัตถุดิบของสถานประกอบการ 

วัตถุดิบที่นํามาใชในการเลี้ยงโคเน้ือในจังหวัดลพบุรีน้ัน  โดยสวนใหญจะใช

วัตถุดิบภายในจังหวัด  รองลงมาคือ  วัตถุดิบที่มาจากตางประเทศและวัตถุดิบจากตางจังหวัด  

ตามลําดับ 

 ความเพียงพอของทรัพยากร 

บุคลากรในดานวิทยาศาสตร  ดานวิจัยพฒันา  ดานเทคนิคและดานเครือขาย

สื่อสารมีไมเพียงพอตอความตองการ 

 แหลงท่ีมาของการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 

โดยสวนใหญไดรับความรูการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตจากการฝกอบรม

ของภาครัฐ  รองลงมาคอืแหลงอ่ืนๆอันไดแก  สถาบันการศึกษา  สถานประกอบการใกลเคียง  ผูซื้อ 

ผูคา และตัวแทนจําหนาย 

 เทคโนโลยีการผลิตในสถานประกอบการ 

มีทั้งการใชเทคโนโลยีการผลิตของตนเองบางสวน  การใชเทคโนโลยีการผลิต

ของตนเองทั้งหมด และการใชเทคโนโลยีของตนเองเปนสวนใหญ  

 ลักษณะของเทคโนโลยีการผลิต 

การประกอบการวิสาหกิจโคเนื้อในจังหวัดลพบุรีมักจะใชเทคนิคในการเลี้ยง

ที่มีความซับซอนปานกลาง เชน การดูแลรักษาดานสัตวบาล การอภิบาลสัตว และการผสมพันธุ เปนตน 
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 การปรับปรุงเทคโนโลยี 

1. กระบวนการผลิต  เกษตรกร/ผูประกอบการโดยสวนใหญกําลังเตรียมการ

ปรับปรุง รองลงมา คือ เคยปรับปรุง โดยมสีาเหตุดงัน้ี 

- เพื่อพัฒนาใหตรงกับความตองการของลูกคา 

- เพื่อปรับปรุงสายพันธุใหมีภูมิตานทานโรคมากขึ้น 

2. การประกันคุณภาพ  เกษตรกร /ผูประกอบการโดยสวนใหญกําลัง

เตรียมการปรับปรุง รองลงมาคือ เคยปรับปรุง โดยมสีาเหตุดังน้ี 

- เพื่อเพิ่มยอดขายไดอยางสม่ําเสมอ 

- เพื่อเปนการรักษาลูกคา 

 การพัฒนาผลิตภัณฑใหม  (ต้ังแตป  พ.ศ. 2544 เปนตนมา ) เกษตรกร /

ผูประกอบการโดยสวนใหญกําลังเตรียมการปรับปรุง  รองลงมา  คือ เคยปรับปรุง  และไมมีการ

ปรับปรุงตามลําดับ โดยมสีาเหตุดงัน้ี 

1. ตองการโคสายพันธุใหมที่มีความแข็งแรง 

2. เพื่อสนองตอบตอความตองการของตลาด 

3. เพื่อลดตนทุนการผลิต 

 ลักษณะการผลิตภัณฑใหม  เกษตรกร /ผูประกอบการโดยสวนให ญเนนการ

พัฒนาดานผลิตภัณฑใหม รองลงมาคือ ภาพลักษณ และขนาดตามลําดับ โดยมสีาเหตุดังน้ี 

1. เพื่อปรับปรุงสายพันธุ 

2. เพื่อพัฒนาสินคาใหมีตนทุนการผลิตตํ่าลง  

 เงินทุนและการบริหารการเงิน 

เงินทุนและการบริหารการเงิน  ไดแบงเปน  5 สวน คือ การจัดทําระบบบัญชี  

แหลงเงนิทุนในการดําเนินงาน  การกูยืมเงินทุนจากธนาคาร  การลงทุนในเคร่ืองจักร  อุปกรณ และ

โรงงาน และการลงทุนเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ 

1. การจัดทําระบบบัญชี  โดยสวนใหญมีการจัดทําบัญชีกําไรขาดทุนมาก

ที่สุด รองลงมาคือ บัญชีกระแสเงินสด และบัญชีงบดุล 

2. แหลงเงนิทนุในก ารดําเนินงาน  ผูประกอบการไดรับเงินทุนจากหลาย

แหลงดวยกนั  โดยสวนใหญมแีหลงเงนิทนุจากสหกรณ  รองลงมาคือ  ของตนเอง  รวมทั้งครอบครัว  

ธนาคาร ผูซื้อ ผูคา ตัวแทนจําหนาย และผูขายวัตถุดิบ ตามลําดับ 

3. การกูยืมจากธนาคารโดยสวนใหญแลวเคยกูจากธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณการเกษตร รองลงมาคือ ธนาคารกสิกรไทย 
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4. การลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณ  และโรงงานต้ังแตป  พ.ศ.2544 โดย

สวนใหญแลวไมเคยลงทนุ  รองลงมาคือ  เคยและกําลังเตรียมการ  ตามลําดับ  โดยมแีหลงเงนิทนุจาก

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

5. การลงทุนเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล อมในสถานประกอบการ  โดยสวนใหญ

มีการลงทุนเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการดวยวิธีทําความสะอาดคอกโคทุกวัน 

 ปญหาดานการผลิต 

จะแบงออกเปนปญหาดานการจัดหาวัตถดิุบ  และปญหาดานแรงงาน  ซึ่ง

สามารถอธิบายไดดังนี ้

1. ปญหาดานการจัดหาวัตถดิุบ ผูประกอบการโดยสวน ใหญเผชิญกับปญหา

วัตถุดิบราคาแพง รองลงมาคือ ปญหาวัตถุดิบหายาก และไมไดมาตรฐานตามลําดับ  ในสวนของการ

แกปญหาคือ  ถาเปนปญหาวัตถุดิบหายากแกไขโดยตองสั่งซื้อ  หรือไปหาซื้อที่ตลาดนัดโคกระบือ

ดวยตนเอง ถาเปนปญหาวัตถุดิบมีราคาแพง  เชนหญาที่ใชในการเลี้ยงโคเ น้ือ ควรแกปญหาดวยการ

ปลูกหญาเองและพยายามสืบราคาเพื่อหาแหลงขายที่มีราคาตํ่าสุด  สวนปญหาวัตถดิุบไมได

มาตรฐาน ควรแกปญหาดวยการ เปลี่ยนแหลงที่ซื้อใหม 

2. ปญหาดานแรงงาน  ผูประกอบการสวนใหญประสบปญหาดานการขาด

แคลนแรงงาน  รองลงมาคือปญหาอัตราคาจางสูงเกิน ไป และแรงงานขาดความชํานาญในการผลิต  

ในสวนของการแกปญหาคือ  ทั้งปญหาการขาดแคลนแรงงานและปญหาอัตราคาจางสูงเกินไปจะ

แกไขโดยใชแรงงานในครอบครัว และใชแรงงานตางดาวทดแทน นอกจากน้ีวิธีแกปญหาเร่ืองอัตรา

คาจางสูงเกินไปจะใชวิธีแกโดยคิดอัตราคาจางตามเนื้องาน เชน การจายคาจางโคที่ชําแหละเปนราย

ตัวแทนการคิดแบบเหมาจาย 

 ปญหาดานการเงิน 

ประกอบไปดวยปญหาดานปริมาณเงินทุน และปญหาดานอัตราดอกเบีย้ ซึ่ง

สามารถอธิบายไดดังนี้ 

1. ปญหาดานปริมาณเงินทุน ผูประกอบการโดยสวนใหญเผชิญกับปญหาใน

ดานการมีเงินทุนสวนตัวจํากัด  รองลงมาคือปญหาการมีขอจํากัดในการไดรับสินเชื่อจากสถาบัน

การเงิน ในสวนของการแกปญหาเร่ืองการมีเงินทุนสวนตัวจํากัด  ควรจัดต้ังเปนกลุม  หรือสหกรณ

ขึ้นมาเพื่อขอสินเชื่อในนามกลุมหรือสหกรณ และ 

2. ปญหาดานอัตราดอกเบี้ย โดยสวนใหญผูประกอบการเผชิญกับปญหาตอง

จายอัตราดอกเบี้ยใหแกแหลงเงินทุนนอกระบบในอัตราที่สูง  รองลงมาคือปญหาตองจายอัตรา

ดอกเบี้ยใหแกแหลงเงินทุนในระบบในอัตราที่สูง  ในสวนของการแกปญหาตองจายอัตราดอกเบี้ย

ใหแกแหลงเงินทุนทั้งในระบบและนอกระบบในอัตราที่สูง  คือรัฐตองเขามาชวยเหลือโดยการ

สนับสนุนใหสถาบันการเงินปลอยสินเชื่อใหกับผูประกอบการ / เกษตรกรในอัตราดอกเบี้ยที่ตํ่า 
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 ปญหาดานเทคโนโลยี 

ผูประกอบการโดยสวนใหญมีปญหาในเร่ืองการขาดแคลนเคร่ืองจักรอุปกรณ

ที่มีคุณภาพ รองลงมาคือปญหาเคร่ืองจักรอุปกรณมีราคาแพงเกินไป ในสวนของวิธกีารแกปญหาทั้ ง

ในเร่ืองการขาดแคลนเคร่ืองจักรอุปกรณที่มีคุณภาพและปญหาเคร่ืองจักรอุปกรณมีราคาแพงเกินไป  

ควรแกปญหาดวยการที่รัฐจัดหาแหลงสินเชื่อ  และใหสินเชื่อโดยผานกลุมเกษตรกรหรือกลุม

สหกรณ 

2) อุปสงคในประเทศของเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปโค  (โคเน้ือ)  จังหวัด

ลพบุรี 

 ยอดขายในแตละป  

ในป พ.ศ.2544 ผูประกอบการมียอดขายเฉลี่ย  3,771,250 บาทตอราย  ในป 

พ.ศ.2545 ผูประกอบการมียอดขายเฉลี่ย  3,021,250 บาทตอราย  ในป พ.ศ.2546 ผูประกอบการมี

ยอดขายเฉลี่ย 2,025,833 บาทตอราย  

 กําไรในแตละป  

ในป  พ.ศ.2544 ผูประกอบการมีกําไรเฉ ลี่ย 1,457,500บาทตอราย  ในป 

พ.ศ.2545 ผูประกอบการมีกําไรเฉลี่ย  1,0577,500 บาทตอราย  ในป พ.ศ.2546 ผูประกอบการมีกําไร

เฉลี่ย 673,333 บาทตอราย 

 ยอดขายผลิตภัณฑหลัก 

ในจังหวัดต้ังแตป  2544 เปนตนมา  มีการขายทั้งในรูปของลูกวัว  เน้ือโคที่

ชาํแหละ เน้ือโคที่แปรรูป  เชนลูกชิ้นเน้ือวัว  แหนม และเน้ือเคม็  ถาหากเปนการขายในลูกโคจะมี

ยอดขายในชวงป 2544-2546 เพิ่มสูงขึ้น นอกน้ันหากเปนการเลี้ยงอยูในรูปโคเปนสําหรับเกษตรกร

รายยอยโดยสวนใหญจะมยีอดจําหนายคงที่ 

3) อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเน่ืองในประเทศของเครือขายวิสาหกิจการ ผลิตและ

แปรรูปโค (โคเน้ือ) จังหวัดลพบุรี 

 ความชวยเหลือท่ีไดรับจากผูซื้อ ผูคา และตวัแทนจาํหนาย 

ผูประกอบการไดรับความชวยเหลือจากผูซื้อ ผูคา และตัวแทนจําหนายในดาน

ตางๆ โดยสวนใหญคอื  การใหเงินลงทุน  รองลงมาคือ  การพัฒนาเทคนิคการผลิต  การพฒันา

กระบวนการผลิต การประกันคุณภาพผลิตภัณฑ การชําระเงินลวงหนา การออกแบบผลิตภัณฑ  และ

การเชาซื้อ ตามลําดับ 

 เครือขายและความเชื่อมโยง 

1. ความรวมมือหรือปฏิบัติรวมกันกับสถานประกอบการในเครือขาย

วิสาหกจิเดียวกนั  พบวาโดยสวนใหญอยูในระดับความถี่ที่เปนบางคร้ังมากที่สุดสําหรับกิ จกรรมที่
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รวมมือกันมากที่สุดคือ  การหาวัตถดิุบ  รองลงมาคือ  กิจกรรมการตลาดกระบวนการผลิต  การหา

อุปกรณและเคร่ืองจักร และการรับและจัดสรรยอดสั่งซื้อ ตามลําดับ 

2. การแบงยอดสั่งซื้อสินคาใหกับสถานประกอบการรายอ่ืน  พบวาคร่ึงหน่ึง

มีการแบงยอดสั่งซื้อใหกับสินคารายอ่ืนโดยมีแนวโนมการแบงยอดสั่งซื้อใหกับสถานประกอบการ

รายอ่ืนเพิ่มขึ้น สวนที่เหลือไมมีการแบงยอดสั่งซื้อสินคา 

3. การไดรับการแบงยอดสั่งซื้อสินคาจากสถานประกอบการรายอ่ืน  พบวา

ไมมีการไดรับการแบงยอดสั่งซื้อสินคาจากสถานประกอบการรายอ่ืน แตถามีการไดรับการแบงยอด

สั่งซื้อสินคาจากสถานประกอบการรายอ่ืน  จะมีแนวโนมการไดรับการแบงยอดสั่งซื้อสินคาจาก

สถานประกอบการรายอ่ืนเพิ่มขึ้น  

 เครือขายวิสาหกิจ 

1. ความเกี่ยวเน่ืองของธุรกิจตนนํ้าและปลายนํ้า 

หากเปนน้ําเชื้อจะมีการนําเขาจากตางประเทศ  หากเปนโคเน้ือที่เปนสาย

พันธุจะมีการซื้อจากภายในจังหวัดลพบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ  จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดอุทยัธานี  

จังหวัดสระบรีุ และจังหวัดนครสวรรค แตถาเปนโคขุนที่จะนําไปแปรรูปจะมีทั้งที่สั่งซื้อจากภายใน

จังหวัดลพบรีุ  จังหวัดนครสวรรครวมทั้งมีการนําเขาจากชายแดนประเทศเพื่อนบาน  สวนอาหาร

สัตวเชน  หญาแพงโกลา  ขาวโพด  มันสําปะหลังจะมีการซื้อจากจังหวัดลพบุรี  จังหวัดชยันาท  

จังหวัดสิงหบุรี  จังหวัดสระบรีุ  จังหวัดสุพรรณบุรี  และจังหวัดอางทอง  สวนวัคซีนจะมีการสั่งซื้อ

จากจังหวัดลพบรีุและจังหวัดกรุงเทพฯ 

ความเกี่ยวเน่ืองของธุรกิจตนปลายน้ัน  ไดแก  โรงฆาสัตว  จังหวัดที่

เกี่ยวเน่ืองคือ จังหวัดลพบรีุ และจังหวัดสระบรีุ หากเปนการแปรรูปเน้ือสตัว  เชน การทําลูกชิ้น  เน้ือ

ตากแหง จะมีจังหวัดที่เกี่ยวเน่ืองคือ  จังหวัดลพบรีุ  จังหวัดสิงหบุรี  จังหวัดกรุงเทพฯ  หาดใหญ และ

ประเทศมาเลเซีย 

2. การไดรับการสนับสนุนจากองค กร ชมรม สมาคม สถาบันอ่ืน  พบวามี

การไดรับการสนับสนุนจากองคกรตางๆ  ในดานการรับและกระจายยอดสั่งซื้อ  การฝกอบรม  

การเงิน มากที่สุด รองลงมาคือ การหาวัตถดิุบ การตลาดและการใหขอมูลดานการตลาด  และการหา

อุปกรณและเคร่ืองจักร ตามลําดับ 

 การพัฒนาธุรกิจ 

1. การขอคําแนะนําจ ากบริษัทที่ปรึกษาหรือผูใหการอบรม  พบวาโดยสวน

ใหญผูประกอบการไดรับคําแนะนําจากสถาบันของรัฐหรือสถาบันการศึกษาเปนประจํา  รองลงมา

คือ ผูซื้อ ผูคา ตัวแทนจําหนาย หนวยงานเอกชน หรือบริษัทที่ปรึกษา และบริษทัขนาดใหญในธรุกจิ

เดียวกนั ตามลําดับ 
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2. การขอคําแนะนําจากบริษั ทที่ปรึกษาหรือผูใหการอบรมในดานตางๆ  

ผูประกอบการจะไดรับคําแนะนําในดานการตลาดและการเขาตลาด  การวางแผนธรุกจิ  การบัญชี

และการเงนิเปนสวนมาก  รองลงมาคือ  การบริหารธรุกจิ  การฝกอบรมดานทักษะและเทคโนโลยี  

และบริการดานกฎหมาย ตามลําดับ 

 ปญหาอันเน่ืองมาจากการติดตอหนวยราชการ 

       ไมมี  

4) ยุทธการ โครงสราง และสภาพการแขงขันในประเทศของเครือขายวิสาหกิจการผลิต

และแปรรูปโค (โคเน้ือ) จังหวัดลพบุรี 

 จํานวนผูซื้อ ผูคา และตวัแทนจาํหนาย 

จํานวนผูซื้อ  ผูคา และตัวแทนจําหนาย  ต้ังแตป  พ.ศ.2544ถึงปพ .ศ.2546 

คอนขางที่จะสูงขึน้ 

 การอาศัยภูมิปญญาทองถิ่นของผลิตภัณฑ 

ในการผลติโคเน้ือของเกษตรกร /ผูประกอบการในจังหวัดลพบุรีพบวา  โดย

สวนใหญเกษตรกรอาศัยภูมิปญญาทองถิ่นในการผลิต  โดยการใชภูมิปญญาในการผสมอาหารหรือ

คิดสูตรอาหารใหแกโคเนื้อเพื่อใหเหมาะสมกับความตองการตลาด 

 การขายสินคาดวยตนเอง 

ในการขายสินคาพบวาผูประกอบการสวนมากขายสินคาดวยตนเอง 

 สภาวะการขาย 

ราคาที่ไดเปนราคาที่ตํ่ากวาที่ประมาณไว  และการชําระเงินโดยสวนมาก

เปนไปตามขอตกลงบางโดยขึ้นอยูกับผูซื้อ รองลงมาคือมีการชําระเงินเปนไปตามขอตกลงทุกคร้ัง 

 การใชกลยุทธในการสงเสริมการตลาดกับสินคาหลัก 

เกษตรกร /ผูประกอบการสวนใหญไมไดใชกลยุทธในการสงเสริมการตลาด

กับสินคาหลัก สวนผูที่ไดใชกลยุทธในการสงเสริมการตลาดโดยการขายตรงมากที่สุด  รองลงมาคือ  

ระยะเวลาในการใหสนิเชือ่  การโฆษณาประชาสัมพันธทางวิทยุ  โทรทัศน หรือสิ่งพิมพ มีการให

รางวัลผูขาย การมีการแถมหรือของที่ระลึก กรทดลองใชฟรี การลดราคา การรับประกันสินคา 

 รางวัลท่ีผลิตภัณฑเคยไดรับ 

เกษตรกร /ผูประกอบการในจังหวัดลพบุรีสวนมากไมเคยไดรับรางวัล  แตมี

บางรายที่เคยไดรับรางวัลระดับประเทศ เชน รางวัลแกรนดแชมเปยนแหงประเทศไทย  

 การรูจักการรับรองมาตรฐาน 

เกษตรกร/ผูประกอบการสวนมากไมรูจักการรับรองมาตรฐาน  แตมีบางรายที่

รูจักการรับรองมาตรฐานคือ อย. 
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 การเคยไดรับการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ 

เกษตรกร /ผูประกอบการสวนมากไมเคยไดรับการรับรองมาตรฐานของ

ผลิตภัณฑ แตมีบางรายที่ไดรับการรับรองจาก อย. 

 การไดรับการจดสิทธิบัตร 

เกษตรกร/ผูประกอบการสวนมากไมมีการจดสิทธิบัตรสินคา 

 อัตราการผลิตสินคาเสีย 

พบวาต้ังแตป  พ.ศ.2544 ถึง ป พ.ศ.2546 เกษตรกร/ผูประกอบการสวนมากมี

อัตราการผลิตสินคาเสียโดยเฉลี่ยลดลง 

 อัตราการคืนสินคา 

พบวาต้ังแตป พ.ศ.2544 ถึง ป พ.ศ.2546 เกษตรกร/ผูประกอบการสวนมากไม

มีอัตราการคืนสินคา 

 ปญหาดานการตลาด 

1. ปญหาดานคูแขงและสวนแบงตลาด  พบวาโดยสวนใหญมีปญหาผูซื้อมี

อํานาจในการกําหนดราคา  ซึ่งควรแกไขโดยการที่รัฐควรสนับสนุนการรวมกลุมผูประกอบการ

จัดต้ังเปนสหกรณ  และควรจัดหาตลาดกลางรองรับการซื้อขายเพื่อเปดโอกาสใหมีการขายตรง  

รองลงมาคือมีผูผลิตมากเกินไป และตนทนุในการขนสงสงู 

2. ปญหาดานคุณภาพของผลิตภัณฑ  พบวาโดยสวนใหญมีปญหาเร่ือง

คุณภาพไมตรงกับความตองการของตลาด ควรแกปญหาโดยการที่ปศุสัตวจัดหาพอพันธุแมพันธุ ที่มี

คุณภาพใหแกเกษตรกร  และมีการวิจัยพัฒนาสายพันธุโคเนื้อใหมีมาตรฐานตรงกับความตองการ

ของตลาด รองลงมาคือ รูปลักษณไมตรงกับความตองการของตลาด  และอัตราการผลิตสินคาเสียสูง

ตามลําดับ 

3. ปญหาดานราคาของผลิตภัณฑ  พบวาโดยสวนใหญมีปญหาในเร่ืองราคา

สินคาตํ่าเกิ นไป  รองลงมาคือปญหาราคาของสินคาไมแนนอน  และมีการตัดราคาขาย  ซึ่งควร

แกปญหาโดยการจัดต้ังตลาดกลางขึน้ในจังหวัดลพบรีุ  จากการพิจารณาขอเท็จจริงทางดานปจจัย

การผลิตในประเทศอุปสงคในประเทศอุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเนื่องในประเทศ  และ

ยุทธการ โครงสราง  และสภาพแขงขันภายในประเทศ  ในกรณีของเครือขายวิสาหกิจการผลิตและ

แปรรูปโค  (โคเน้ือ) จังหวัดลพบรีุ  ตามที่กลาวมาขางตนประกอบกับเกณฑการใหคะแนนนามตัว

บงชี้ที่ระบุไวในตารางที่  4.5 น้ัน สามารถสรุปการใหคะแนนไดดังตารางที่  4.22 ซึง่แสดงวา

เครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรู ปโค (โคเน้ือ)โดยรวมเมื่อคํานึงถึงปจจัยแวดลอม  4 ดานของ

จังหวัดลพบุรีมีศักยภาพปานกลาง  โดยปจจัยการผลิตในประเทศมีศักยภาพคอนขางตํ่า  อุปสงคใน

ประเทศมีศักยภาพคอนขางสูง ดานอุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวของในประเทศมีศักยภาพปาน
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กลาง และยุทธการ โครงสราง และสภาพการแขงขันภายในประเทศเปนสภาพแวดลอมที่มีศักยภาพ

คอนขางตํ่า 

 

ตารางท่ี 2 การใหคะแนนของระบบเพชร ในเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปโค (โคเน้ือ) 

จังหวัดลพบรีุ 
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2. การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน โอกาสและขอจํากัดของเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรู ป

โค (โคเน้ือ) จังหวัดลพบุรี 

1) จุดแข็ง และจุดออนท่ีเกิดจากปจจัยภายในองคกรของเครือขายวิสาหกิจการผลิตและ

แปรรูปโค (โคเน้ือ) จังหวัดลพบุรี 

 ปรัชญา แนวคดิ และวัฒนธรรมธุรกิจ 

ผูเลี้ยง-ผูซื้อมีการไววางใจกัน  

จุดแข็ง 

เปนมรดกสืบทอดจากปู-ยา-ตา-ยาย 

จุดออน 

 การบริหารจัดการธุรกิจ 

เปนการประกอบการขนาดเล็กสามารถบริหารจัดการเองได  

จุดแข็ง 

ขาดความรูและประสบการณ 

จุดออน 

 ภาพพจนและชื่อเสียงธุรกิจ 

ธุรกิจโคเน้ือยังไมต่ืนตัว 

จุดออน 

 เงินทุน 

ขาดแคลนเงินทุน 

จุดออน 

 แรงงาน 

ใชแรงงานในครัวเรือน 

จุดแข็ง 

 วัตถุดิบ 

ขาดแคลนสายพันธุโคเน้ือที่ดี 

จุดออน 

 เทคโนโลยีการผลิต 

ใชเทคโนโลยีไมซับซอน 

จุดแข็ง 
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- ขาดแคลนเคร่ืองจักรที่ชวยในการผลิต 

จุดออน 

- ยังไมมีความรูในดานการปฏิบัติตองหาความรูเอาเองเพราะปศุสัตวแจกแต

เพยีงเอกสารเทาน้ัน 

 ผลิตภัณฑ 

ยังไมคอยมีคุณภาพ  

จุดออน 

 ราคา 

1. ราคาสินคาไมแนนอน 

จุดออน 

2. ผูซื้อเปนคนกําหนดราคา 

 การจัดจําหนาย 

ผูขายตองเสียคาขนสงในการนําสินคาไปหาผูซื้อ 

จุดออน 

 การสงเสริมการขาย 

ไมมีหนวยงานของภาครัฐเขามาดูแล 

จุดออน 

 แนวโนมการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต 

ธุรกิจโคเน้ือสามารถเจริญเติบโตและขยายตัวสูงขึ้น 

จุดแข็ง 

2) โอกาสและขอจํากัด ที่เกิดจากปจจัยภายนอกองคกรของเครือขายวิสาหกิจการผลิต

และแปรรูปโค (โคเน้ือ) 

 การเมือง 

นโยบายของรัฐเร่ืองโคลานตัว 

โอกาส 

ขาดการประชาสัมพันธ 

ขอจํากัด 

 เศรษฐกจิ 

การเลี้ยงโคเน้ือตลาดเน้ือตองการเพิ่ม  

โอกาส 
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1. หนวยงานมักไมมีความรับผิดชอบ 

ขอจํากัด 

2. ขาดเงินลงทุนและขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ 

 สภาพการแขงขัน 

นาจะมีการแขงขันมากขึ้น  

โอกาส 

1. ขาดเงินทุน 

ขอจํากัด 

2. ขาดเเคลนความรู 

3. นาจะมีการแขงขัน 

4. มีการเลี้ยงมาก ราคาตํ่า 

5. แหลงปลกูหญานอยลง 

 กฎหมาย / กฎระเบียบ 

1. ควรมีกฎหมาย-ระเบียบมารองรับ 

โอกาส 

2. มีการติดตอกับปศุสัตวในการเคลื่อนยายดีมาก 

 โครงสรางวฒันธรรม และวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชน 

ยังยึดติดอยูกับวัฒนธรรมเกาๆ 

โอกาส 

 เทคโนโลยีในการแขงขัน 

1. ไมมีการแขงขันเทาที่ควร 

โอกาส 

2. สายพันธุดี 

1. ขาดแคลนแพทย หมอรักษา 

ขอจํากัด 

2. ขาดแคลนวัคซนี และความรูในการอภิบาลสัตว 

3. ขาดความรูเร่ืองสายพันธุ 
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3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรวมกลุมกัน  หรือสัมพันธภาพในกลุมผูประกอบการ

ดวยกันท่ีมีผลตอการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปโค (โคเน้ือ)  จังหวัดลพบุรี 

 ความรวมมือในการประสานงานกับหนวยงานอ่ืน  มีความจําเปนอยางมากต อ

การพัฒนาเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 ควรใหสวนราชการซึ่งมีหนาที่สนับสนุนแตละดานนําเอาผลิตภัณฑชุมชนใน

จังหวัดทีมีศักยภาพ  มีการวิเคราะหปญหา  โอกาส และแนวทางการพัฒนามารวมกันพิจารณาและ

กาํหนดเปนเปาหมายจังหวัด  กําหนดผูรับผิดชอบ  กาํหนดการ  ดําเนิน การสนับสนุนและกาํหนด

ขนาดและพืน้ทีช่ดัเจน  เพื่อใหกระบวนการทั้งหลายมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพทั้งการใช

ทรัพยากรและผลผลิต 

 หนวยงานภาครัฐ  เอกชน  และสถาบันทุกแหงจะตองใหความรวมมือและ

ประสานงานระหวางหนวยงาน เพื่อใหเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเจริญตอไป 

 มีความจําเปนที่จะตองรวมมือกัน  หรือบูรณาการเพื่อใหกลุมเปาหมายไดรับการ

พัฒนาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

3. ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของเครือขายการผลิตและแปรโค (โคเน้ือ) จังหวัดลพบุรี 

จากการวิเคราะหตามระบบเพชรและการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากดัของ

เครือขายการผลิตและแปรโคเน้ือ  จังหวัดลพบรีุ  สามารถสรุปปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของเครือขาย

ดังกลาวไดดังภาพที่  1 ซึ่งมีทั้งปจจัยแวดลอมที่เปนบวกหรือเกื้อหนุนกิจการพัฒนาเครือขาย

วิสาหกิจดังกลาว และปจจัยแวดลอมที่เปนลบหรือเปนอุปสรรคหรือขอจํากัดที่ ควรไดรบัการแกไข

ตอไป 

 

4. โครงสรางเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปโค (โคเน้ือ)  จังหวัดลพบุรี 

จากการปรึกษาหารือผูมีสวนได -สวนเสียในการประชุมสนทนากลุมยอยกลุมผูเขาประชุม

ไดพิจารณาความเชื่อมโยงของเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปโคเนื้อในจังหวัดลพบุ รี พบวา

เครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปโคเน้ือประกอบดวยผูเกี่ยวของ  ไดแก  อุตสาหกรรมที่

เกี่ยวเน่ือง  อุตสาหกรรมสนับสนุน  หนวยงานภาครัฐ  หนวยงานการฝกอบรม  วิจัยและพฒันา  

ตลอดจนองคกรที่เกี่ยวของ  มีระดับความเชื่อมโยงของเครือขายวิสาหกิจอยูในระดับหนึ่ง  แตระดับ

ความเชื่อมโยงยังมีไมมากเทาที่ควร  
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ภาพท่ี 1 การประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของเครือขายการผลิตและแปรรูปโค  (โคเน้ือ) จังหวัด

ลพบรุี 

+ ตลาดมีความตองการ 

 โคเน้ือมาก 

- ผูผลิตสวนใหญไมเคยไดรับการ

รับรองมาตรฐาน 

- คุณภาพสินคาท่ีผลิตไดไมตรงตาม

ความตองการของตลาด 

 

+ แรงงานในการ 

 ผลิตสวนใหญเปน 

 แรงงานในจังหวัด 

+ อาศยัภมิูปญญาใน

ทองถ่ิน 

 ในการผลิต 

- วัตถุดิบในการผลิตมี

ราคาแพง 

 
+ มีการแบงยอดสั่งซื้อกับสถานประกอบการอ่ืน 

+ การไดรบัการสนับสนุนจากองคกร ชมรม 

สมาคม หรือสถาบันโดยเฉพาะภาครัฐ และ

สถาบันการศกึษา 

- ยังไมมีความรวมมือหรือปฏิบัติรวมกันกับสถาน

ประกอบการอ่ืน 

 

+ มีการพัฒนาสายพันธุ

ใหตรงตามความ

ตองการของผูบริโภค 

- ผูผลิตไมมีอํานาจใน

การกําหนดราคา 

- ไมมีการใชกลยทุธ

ทางการตลาดเพื่อ

สงเสริมการขาย 

 

ยุทธการ โครงสราง และ

สภาพการแขงขันของ

ประเทศ 

อุปสงคในประเทศ ปจจัยการผลิต 

ในประเทศ 

อุตสาหกรรมสนับสนุน

และเกี่ยวเน่ืองใน

ประเทศ 

บทบาทของภาครัฐ 

+ มีเอกสารใหความรูแจกแกเกษตรกร 

+ ภาครัฐมีนโยบายโคลานตัวสนับสนุน 

- ขาดหนวยงานภาครัฐเขามาดูแล 



  
 

เครือขายวิสาห
กิจการผลิตและแป

รรูป
โค (โคเน

ื้อ)  จ.ลพ
บ

ุร:ี กลุมพ้ื
น

ท
ี่ภาคกลาง 
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ห
น

วยงาน
ภาครฐั 

1. กระท
รวงเกษ

ตรและสห
กรณ

                        3. กระท
รวง

สาธารณ
ะสุข      

   - กรมป
ศสัุตว                                                

   - กรมสงเสรมิการเกษ
ตร                                                            

 2. กระท
รวงพ

าณิ
ชย               

   - กรมการคาภายใน
 

   - กรมการคาตางป
ระเท

ศ 
   - กรมสงเสริมการสงออก 
   - กรมศลุกากร 

  

อุตสาห
กรรมท่ี

เกี่ยวของ 
1. ศูน

ยเพ
าะเล้ียงพ

อพั
น

ธ+แมพั
น

ธโค 
2. ศูน

ยเพ
าะน

้ําเช้ือ 
3. อุตสาห

กรรมอาห
ารสัตว 

4. โรงงาน
ผลิตห

ญ
าแพ

งโกลา 
5. อุตสาห

กรรมยาป
ฎิชีวน

ะ 
6. สห

กรณ
โคน

ม+สห
กรณ

การเกษ
ตร 

7. โรงงาน
แป

รรูป
เน

ื้อ 
8. เครือขายวิสาห

กิจอาห
าร 

9. อุตสาห
กรรมห

องเย็น
+แชแขง็ 

10. อุตสาห
กรรมบ

รรจุภัณ
ฑ

 
    - กระป

อง    - กลองกระดาษ
 

    - พ
ลาสตกิ  - กระสอบ 

อุตสาห
กรรมสน

ับ
สน

ุน
 

1. สถาบ
นั

การเงนิ
 

    - ธน
าคาร ธ.ก.ส

.  - ธน
าคารออมสิน

 
    - ธน

าคารพั
ฒ

น
าวิส

าห
กิจชุมชน

 
2. คณ

ะกรรมการสงเสริมการลงท
ุน

 
3. การขน

สง 
4. ผูแท

น
จําห

น
าย (วิถตีลาด) 

    - การคาสง         - ผูสงออก 
    - การคาป

ลีก      - ผูบ
ริโภค 

5. การรับ
รองคุณ

ภาพ
 

 - G
ood A

gricultural Practice (G
A

P)   
 - G

ood M
anufacturing Practice (G

M
P) 

 - H
azard A

nalysis and C
ritical C

ontrol  Point  
(H

A
C

C
P) 

 - ISO
 9002 , ISO

 14001  
 - clean food good test 
 - อาห

ารฮาราล 
 - สําน

กังาน
มาตราฐาน

สิน
คาเกษ

ตรและอาห
าร

แห
งชาต ิ  

 ( มกอช.) 
 - สําน

กังาน
อาห

ารและยา (อย.) 
6. ผูแท

น
จําห

น
าย (วิถตีลาด) 

    - การคาสง         - ผูสงออก 
    - การคาป

ลีก      - ผูบ
ริโภคสาห

กรรม 
     

 
     

 
     

 
 

ห
น

วยงาน
ฝกอบ

รม วิจัยและพ
ัฒ

น
า 

1.สถาบ
นั

การศกึษ
า 

  - มห
าวิท

ยาลัยเกษ
ตรศาสตร 

2.สถาบ
ัน

วิจัยและพั
ฒ

น
า 

  - สถาบ
นั

อาห
ารแห

ง
มห

าวิท
ยาลัยเกษ

ตรศาสตร                                  
  - ป

ศุสัตวจังห
วัด 

  - ป
ศุสัตวอําเภอ 

   
 

องคกรท่ี
เกี่ยวของ 

  - สห
กรณ

ออมท
รัพ

ย 
  - สมาคมอาห

ารแชเยือกแขง็ไท
ย 

 

เครือขายวิสาห
กิจโค 

ผูเลี้ยงโคเน
ื้อ ภาพ

ท่ี
 2 แผน

ภาพ
เครือขายวิส

าห
กิจการผลิตและแป

รรูป
โค

 (โคเน้ื
อ) จังห

วัดลพ
บ

รีุ 
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5.  ปจจัยท่ีคาดวามีความสําคัญตอความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการผลิตและ              

แปรรูปโค (โคเน้ือ) จังหวัดลพบุรี 

 

การวิเคราะหปจจัยที่คาดวามีความสําคัญตอความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ

การผลติและแปรรูปโค (โคเน้ือ) ของจังหวัดลพบุรี  พบวา กลุมปจจัยที่มีความสําคัญตอความสําเร็จ

ในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ คือ 

 กลุมปจจัยทางดาน อุปสงคภายในประเทศ  โดยตัวบงชี้ที่สําคัญในกลุมปจจัยน้ีคือ  

ยอดขายรวม  ยอดขายผลิตภัณฑหลักภายในจังหวัด  และกาํไรรวม  ทั้งนี้เนื่องจากยอดขายของ

ผูประกอบการไดลดลง  ไมวาจะเปนยอดขายรวมหรือยอดขายผลิตภัณฑหลักภายในจังหวัดดังน้ัน  

จึงควรมีการสงเสริมในการขยายตลาด  ใหแกผูประกอบการในเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปร

รูปโค (โคเน้ือ) รวมทั้งการสงเสริมทางดานการพัฒนาผลิตภัณฑหรือการแปรรูปที่จะนําออกสูตลาด

ใหมีความหลากหลายมาขึ้นเพื่อเปนการเพิ่มรายไดและกําไรใหแกผูประกอบการในเครือขาย  อัน

เปนสิ่งกระตุนใหผูประกอบการมีกา รพัฒนาทางดานการผลิตซึ่งจะสงผลตอไปยังความสําเร็จของ

การพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปโค (โคเน้ือ) ตอไป 

 กลุมปจจัยทางดานอุตสาหกรรมที่สนับสนุนและเกี่ยวเน่ืองในประเทศ  โดยตัวบงชี้ที่

สําคัญในกลุมปจจัยน้ี  ไดแก  จํานวนธุรกิจที่เกี่ยวเน่ือง  และการแบง ยอดสั่งซื้อจากสถาน

ประกอบการอ่ืนๆ ซึ่งพบวา ในเครือขายวิสาหกิจการผลิตและการแปรรูปโค  (โคเน้ือ) มจํีานวนของ

ธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองคอนขาวมาก  นอกจากน้ียังมีผูประกอบการประมาณรอยละ  50 ที่มีการแบงยอด

สั่งซื้อระหวางผูประกอบการดวยกันเอง และมีแนวโนมของการแบงยอดสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น 

ดังน้ัน หากมีการสนับสนุนใหเกิดการรวมตัวระหวางผูประกอบการในเครือขายวิสาหกิจ

การผลติและแปรรูปโค  (โคเน้ือ) ใหมากขึ้น  เพื่อรวมทํากิจกรรมตางๆ  มากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่ง

กิจกรรมทางดานการตลาด  เพื่อเปนการกระตุนความตองการของผูบริโภค  รวมทั้งการแบงยอด

สั่งซื้อระหวางสถานประกอบการตางๆ ใหมากยิ่งขึ้น เพื่อใหผูประกอบการในเครือขายการผลิตและ

แปรรูปโค (โคเน้ือ) สามารถตอบสนองตอตลาดไดดียิ่งขึ้น จะสงผลใหเกิดความสําเร็จในการพัฒนา

เครือขายวิสาหกิจน้ี 
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บทที่ 2 

แผนภาพเครือขายวิสาหกิจ การผลิตและแปรรูปโค (โคเนื้อ) จังหวัดลพบุรี 

 
 

1.  ภาพรวมกลุมจังหวัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

เชียงใหมเชียงใหม    เชียงรายเชียงราย    นานนาน    พะเยาพะเยา    
แพรแพร    แมฮองสอนแมฮองสอน    ลําปางลําปาง    ลําพูน ลําพูน 

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง ตอนลาง 

ตากตาก    พิษณุโลกพิษณุโลก    เพชรบูรณเพชรบูรณ    

สุโขทัยสุโขทัย    อุตรดิตถอุตรดิตถ  กําแพงเพชรกําแพงเพชร    
นครสวรรคนครสวรรค    พิจิตรพิจิตร    อทัยธานีอทัยธานี  

  

77..  กลุมจังหวัดภาค กลุมจังหวัดภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

นครราชสีมานครราชสีมา    ชัยภูมิชัยภูมิ    บุรีรัมยบุรีรัมย    สุรินทรสุรินทร  

อุบลราชธานีอุบลราชธานี    ศรีสะเกษศรีสะเกษ    ยโสธรยโสธร    
  

  

33..กลุมจังหวัดภาคกลาง กลุมจังหวัดภาคกลาง 

นนทบุรีนนทบุรี    ปทุมธานีปทุมธานี    อยุธยาอยุธยา    
อางทองอางทอง  ชัยนาทชัยนาท    ลพบุรีลพบุรี    สสระบุรีระบุรี    
สิงหบุรี สิงหบุรี 

  

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ

กลาง กลาง 

หนองคายหนองคาย    หนองบัวลําภูหนองบัวลําภู    เลยเลย    
อุดรธานีอุดรธานี  กาฬสินธุกาฬสินธุ    นครพนมนครพนม    

      

          

  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

กาญจนบุรีกาญจนบุรี    นครปฐมนครปฐม    ราชบุรีราชบุรี    
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขันธประจวบคีรีขันธ    เพชรบุเพชรบุรีรี    

สมุทรสงครามสมุทรสงคราม  สมุทรสาคร สมุทรสาคร 

  

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน 

ระนองระนอง  ตรังตรัง  กระบี่กระบี่    พังงาพังงา    ภูเก็ตภูเก็ต  
สตูล สตูล 

  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา    นครนายกนครนายก    ปราจีนบุรีปราจีนบุรี  

สมุทรปราการสมุทรปราการ  สระแกว สระแกว 

  จันทบุรีจันทบุรี  ชลบุรีชลบุรี  ตราดตราด  ระยอง ระยอง 

  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

ชุมพรชุมพร    สุสุราษฎรธานีราษฎรธานี  นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช    
พัทลุงพัทลุง  ปตตานีปตตานี    ยะลายะลา    นราธิวาสนราธิวาส    

สงขลา สงขลา 

    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
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2.  แผนภาพเครือขายวิสาหกิจการผลิตและ แปรรูปโค (โคเน้ือ) จังหวัดลพบุรี 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

อุตสาหกรรมทองเที่ยวอุตสาหกรรมทองเที่ยว  เกษตรเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

หัตถกรรมหัตถกรรม  สิ่งทอและแฟชั่นสิ่งทอและแฟชั่น    IICCTT  

  

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 

การทองเที่ยวการทองเที่ยว  การคาการคาชชายแดนายแดน  ลอลอ

จิสติคสจิสติคส  แปรรูปอาหารแปรรูปอาหาร  ปศุสัตวปศุสัตว  

บริการองคความรูบริการองคความรู  ออยและน้ําตาลออยและน้ําตาล  

ขาวขาว  77..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค          

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

เลี้ยงสุกรคุณภาพเลี้ยงสุกรคุณภาพ  ขาวเกษตรขาวเกษตร

อินทรียอินทรีย    กุงแปรรูปกุงแปรรูป  ทองเที่ยวทองเที่ยว    
สัปปะรสัปปะรดกระปอง ดกระปอง 

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดา

มัน มัน 

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  อาหารและอาหารและ

ขนมของฝากพื้นเมืองขนมของฝากพื้นเมือง  ผลิตภัณฑผลิตภัณฑ

จากยางพาราจากยางพารา  อูตอเรืออูตอเรือ  ซอมเรือซอมเรือ  

ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ    ของฝากของที่ของฝากของที่

ระลึกระลึก  ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

ยางพารายางพารา  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ทองเที่ยวทองเที่ยว  อาหารทะเลแปรรูปอาหารทะเลแปรรูป  อัญมณีอัญมณี

และเครื่องประดับและเครื่องประดับ    ผลไมสดและผลไมผลไมสดและผลไม

แปรรูปแปรรูป  ยานยนตและชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวน  BBIIOO  ppllaassttiicc  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

  แพะแพะ  ยางพารายางพารา  เปาฮื้อเปาฮื้อ  สมุนไพรสมุนไพร  
ผลไมผลไม  ไกไก  อาหารทะเลอาหารทะเล  ปาลมน้ํามัน ปาลมน้ํามัน 

  สวนสวนผลไมผลไม  ทองเที่ยวทองเที่ยว  การคาชายแดน การคาชายแดน 

ทองเที่ยวทองเที่ยว    การคาชายแดนการคาชายแดน  ผาฝาย ผาฝาย 

ยอมครามยอมคราม    ทองทองเที่ยวเชิงนิเวศนเที่ยวเชิงนิเวศน    

ขาวหอมมะลิขาวหอมมะลิ    โลจิสติกสโลจิสติกส      

สิ่งทอสิ่งทอ  ไหมไหม  แปรรูปแปรรูปสุกรสุกร  ทองเที่ยวทองเที่ยว  

ยานยนตยานยนต  ขาวขาว    

1010..  กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 

ธุรกิจนําเที่ยวธุรกิจนําเที่ยว  อาหารอาหาร  

โลจิสติกสโลจิสติกส  
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บทที่ 3   

แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจการผลิตละการแปรรูปโค (โคเนื้อ) จ.ลพบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการสงเสริม 

เครือขายวิสาหกิจการผลิตการผลิตและการแปรรูปโค (โคเนือ้) จังหวัดลพบุร ี

 
วิสัยทัศน 

“จังหวัดลพบุรีเปนศูนยกลางทางการผลิตโคเนื้อที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน” 

พันธกิจ 

1. แกไขปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการผลิตและแปรรูปโคเนื้อ 

2. พัฒนาศกัยภาพดานการผลิต การจดัการ และการเพ่ิมขดีความสามารถในการแขงขนั 

3. สงเสริมและใหความรูทางวิชาการทั้งทางดานปศุสัตว การสุขาภิบาล และการจัดการฟารม 

4. สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของผูประกอบการ/เกษตรกรที่เล้ียงโคเนื้อ 

5. สงเสริมและพัฒนาพันธุโคเนื้อและผลิตภัณฑจากเนื้อโคใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 

เปาหมาย 

1. ลดปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการผลิตและแปรรูปโคเนื้ออยางนอยรอยละ 30 

2. เพ่ิมศกัยภาพดานการผลิต การจดัการ และการเพ่ิมขดีความสามารถในการแขงขนัอยางนอย 2 เขตพ้ืนที่ใน

จังหวัดลพบุร ี

3. มีการถายทอดความรูทางวิชาการทัง้ทางดานปศสัุตว การสุขาภิบาล และการจดัการฟารมอยางนอย 2 เขต

พ้ืนที่ในจังหวัดลพบุร ี

4. ใหมีการจัดตั้งการรวมกลุมเกษตรกรผูเล้ียงโคเนื้ออยางเปนรูปธรรมอยางนอย 1 กลุม 

5. มีโคเนื้อและผลิตภัณฑจากโคเนื้อที่ไดคุณภาพและมาตรฐาน 

 

ยุทธศาสตร 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาผูประกอบการและพัฒนาบุคลากรในเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานการผลิตและความเขมแขง็ทางการเงนิ 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมเทคโนโลยี 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาผลิตภัณฑ 

5. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

6. ยุทธศาสตรการสงเสรมิและการสรางโอกาสทางการตลาด 

 
ภาพท่ี 3 แผนปฏิบัติการสงเสริมรายสาขา เครือขายวิสาหกิจการผลิตและ 

การแปรรูปโค (โคเน้ือ) จังหวัดลพบรีุ 
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ภาพ

ท่ี
 3 (ตอ) 

ยุท
ธศาสตรท่ี

 1 

 การพั
ฒ

น
า

ผูป
ระกอบ

การและ

การพั
ฒ

น
าบ

คุลากร

ใน
เครือขายวิสาห

กิจ 

 

เป
าห

มายยุท
ธศาสตรท่ี

 1 

1. มีผูป
ระกอบ

การท
ี่มีความรู

ความสามารถใน
การบ

รหิ
าร

จดัการ 

2. มีเกษ
ตรกรท

ี่มีความรู 

ความสามารถใน
การบ

รหิ
าร

จดัการ 

3. มีบ
คุลากรท

ีม่คีวามชําน
าญ

 มี

ท
กัษ

ะใน
สายงาน

 

มาตรการ 

1. 
เสริมสรางความรูการบ

รหิ
าร

จัดการท
ั้งท

างดาน
จัดการองคกร 

การบ
ริห

ารงาน
บ

ุคคล ตน
ท

ุน
 

การเงนิ
 บ

ญั
ชี และการตลาด

 

2. 
เสริมสรางท

ักษ
ะและพั

ฒ
น

า

ฝมือแรงงาน
ให

มีความรูดาน
ป

ศุ

สัตวใน
การเล้ียงโคเน

ื้อ
 

3. 
เสริมสรางความรูแก

ผูป
ระกอบ

การใน
การจดัการ

ดาน
สุขาภิบ

าล
 

 

แผน
งาน

 

การพั
ฒ

น
า 

การบ
รหิ

ารจดัการ 

โครงการ 

1. 
โครงการอบ

รมผูป
ระกอบ

การดาน
การ

บ
รหิ

ารจดัการองคกร การเงนิ
และการตลาด 

2. 
โครงการอบ

รมเกษ
ตรกรดาน

บ
ริห

ารจัดการ

ฟ
ารม 

ยุท
ธศาสตรท

ี ่2 

การพั
ฒ

น
าท

างดาน

การผลิตและความ

เขมแข็งท
างการเงิน 

เป
าห

มายยุท
ธศาสตรท่ี

 2 

1. มีแห
ลงวัตถุดิบ

ท
ี่เพี

ยงพ
อ

 

2. มีแห
ลงเงิน

ท
ุน

สน
ับ

สน
ุน

 

 

มาตรการ 

1. 
จัดห

าอาห
ารสัตวท

ี่มีคุณ
ภาพ

และราคาถูกให
เกษ

ตรกรอยาง

สมํ่าเสมอ
 

2. 
สน

ับ
สน

ุน
การห

าแห
ลงสิน

เช่ือ

อัตราดอกเบ
ี้ยต่ํา 

 

โครงการ 

1. 
โครงการวิจัยการผลิตอาห

ารสําเร็จรูป

สําห
รับ

โคเน
ื้อ 

2. 
โครงการอบ

รมเผยแพ
รความรูการผลิต

อาห
ารสัตวสําเร็จรูป

สําห
รับ

โคเน
ื้อ 

แผน
งาน

 

การสน
ับ

สน
ุน

 

ป
จจัยการผลิต 

แผน
งาน

 

พั
ฒ

น
าคณุ

ภาพ 

โครงการ 

1. 
โครงการอบ

รมความรูดาน
ป

ศุสัตวใน
การ

เล้ียงโคเน
ื้อแกเกษ

ตรกร 

2. 
โครงการอบ

รมบ
ุคลากรการจัดการดาน

สุขาภิบ
าล 

 

แผน
งาน

 

ดาน
การเงนิ

และการ

เขาถึงแห
ลงเงิน

ท
ุน 

โครงการ 

1. 
โครงการการให

ความรูใน
เรื่องน

โยบ
ายการ

ให
สิน

เช่ือจากสถาบ
ัน

การเงิน
 

2. 
โครงการรวมมือท

างดาน
การเงิน

ระห
วาง

กลุมผูป
ระกอบ

การ /เกษ
ตรกรท

ี่เล้ียงโคเน
ื้อ

กับ
สถาบ

นั
การเงนิ
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                    ยุท
ธศาสตรท

ี่ 3 

 การพ
ฒั

น
าและ

ส
งเส

ริมเท
คโน

โลยี 

เป
าห

มายยุท
ธศาสตรท

ี่ 3 

1. เพ
ิ่มป

ระส
ิท

ธิภาพ
ใน

การผลิต 

2. ส
งเส

ริมการคน
ควาวิจัย 

3. ส
นั

บ
ส

นุ
น

ดาน
เท

คโน
โลยี 

มาตรการ 

1. พ
ัฒ

น
าส

ายพ
ัน

ธุโคเน้ื
อเพ

ื่อให
ได

ส
ายพ

ัน
ธุท่ี

มีภูมิตาน
ท

าน
โรคส

ูง 

2. ส
นั

บ
ส

นุ
น

การคน
ควาออกแบ

บ

เครื่องมือเครื่องจักรท่ี
ส

งเส
ริม

และส
นั

บ
ส

นุ
น

การพ
ัฒ

น
า

ผลิตภัณ
ฑ

โคเน้ื
อ 

 

แผน
งาน

 

การพ
ัฒ

น
าดาน

วิจัย

และส
งเส

ริม

เท
คโน

โลยี 

โครงการ 

1. 
โครงการพ

ัฒ
น

าส
ายพ

ัน
ธุโค

เน้ื
อ 

2. 
โครงการการคน

ควาและ

ออกแบ
บ

วิจัยการผลิต

เครื่องมือเครื่องจักรราคาถูกท่ี

ใชใน
การตัดห

ญ
าและอัดห

ญ
า 

3. 
โครงการคน

ควาและออกแบ
บ

เครื่องผส
มอาห

าร 

  

ยุท
ธศาสตรท

ี่ 4 

การพ
ัฒ

น
าผลิตภัณ

ฑ
 

เป
าห

มายยุท
ธศาสตรท

ี่ 4 

1. ส
งเส

ริมการผลิตและแป
รรูป

 

2. มีการกําห
น

ดมาตรฐาน
สนิ

คา

รวมกัน
 

มาตรการ 

1. เพ
ิ่มการผลิตและการแป

รรูป
โค

เน้ื
อให

มีความห
ลากห

ลายดาน

ผลิตภัณ
ฑ

 

2. ยกระดับ
ผลิตภัณ

ฑ
ของโคเน้ื

อ

ให
ไดคุณ

ภาพ
และมีมาตรฐาน

 

 

โครงการ 

1. 
โครงการการเก็บ

รักษ
าและการ

แป
รรูป

ผลิตภัณ
ฑ

โคเน้ื
อ 

2. 
โครงการการจัดนิ

ท
รรศการและ

ส
าธิตการนํ

ามูลโคเน้ื
อไป

ใชให


เกิดป
ระโยชน

ท
างเศรษ

ฐกิจ 

แผน
งาน

 

การพั
ฒ

น
าคุณ

ภาพ

และมาตรฐาน

ผลิตภัณ
ฑ

 

ภาพ
ท

ี่ 3 (ตอ) 
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ภาพ
ท

ี่ 3 (ตอ) 

ยุท
ธศาสตรท

ี่ 5 

การส
รางความ

เขมแข็งของ

เครือขายวิส
าห

กิจ 

SM
Es  

เป
าห

มายยุท
ธศาสตรท่ี

 5 

1. 
สงเสริมเครือขายวิสาห

กิจแบ
บ

ครบ
วงจร 

2. 
สงเสริมการรวมกลุม 

3. 
มีการแลกเป

ล่ียน
 ถายท

อดความคิดเห
็น

และป
ระสบ

การณ
 

4. 
สน

ับ
สน

ุน
การกอสรางโรงงาน

/โรงเรือน
 

5. 
มีศนู

ยอบ
รมและดงูาน

 

6. 
มีศูน

ยวิจัย 

7. 
มีศูน

ยตรวจสอบ
รับ

รองคุณ
ภาพ

และ

มาตรฐาน
ผลิตภัณ

ฑ
 

8. 
มีการพั

ฒ
น

าบ
คุลากรห

น
วยงาน

ภาครัฐ  

 

มาตรการ 

1. ส
งเส

ริมการรวมกลุม

ผูป
ระกอบ

การโคเน้ื
อ

ให
เป

น
องคกรนิ

ติ

บุ
คคล  

2. พ
ัฒ

น
าระบ

บ
ขอมูล

ขาวส
ารท

างการผลิต

 

 

แผน
งาน

 

พ
ัฒ

น
าเครือขาย

ความรวมมือ SM
Es 

โครงการ 

1. 
โครงการจัดต้ังเครือขาย

วิส
าห

กิจกลุมผูป
ระกอบ

การโค

เน้ื
อ จังห

วัดลพ
บุ

รี 

2. 
โครงการจัดทํ

าเครือขายขอมูล

กลุมผูป
ระกอบ

การโคเน้ื
อ 

จังห
วัดลพ

บุ
รี  

ยุท
ธศาสตรท

ี่ 6 

การส
งเส

ริมและ

ส
รางโอกาส

ท
าง

การตลาด 

เป
าห

มายยุท
ธศาสตรท

ี่ 6 

1. 
เพ

ื่อส
งเส

ริมการตลาดและเพ
ิ่มขีด

ความส
ามารถใน

การห
าตลาด  

2. 
ส

งเส
ริมการป

ระกัน
ราคา 

 

มาตรการ 

1. เพ
ิ่มตลาดรองรบั

ผลิตภัณ
ฑ

โคเน้ื
อ 

2. เกษ
ตรกรมีอาํน

าจ

ตอรองราคา 

 

โครงการ 

1. 
โครงการจัดต้ังตลาดกลาง

ผลิตภัณ
ฑ

โคเน้ื
อจังห

วัดลพ
บุ

รี 

2. 
โครงการป

ระกัน
ราคาโคเน้ื

อ 

แผน
งาน 

การพ
ฒั

น
า 

ดาน
การตลาด 

แผน
งาน

 

เส
ริมส

ราง

ส
มรรถน

ะของศูน
ย

พ
ัฒ

น
าวิส

าห
กิจ 

SM
Esใน

พ
ื้น

ท่ี
 

โครงการ 

1. 
โครงการเผยแพ

รความรูการ

รับ
รองคุณ

ภาพ
มาตรฐาน

 

2. 
โครงการพ

ัฒ
น

าท
ดส

อบ
และ

รับ
รองคุณ

ภาพ
มาตรฐาน

ผลิตภัณ
ฑ

โคเน้ื
อ 
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แผน

ป
ฏิ

บ
ัติการสงเสริม

 เครือขายวิสาห
กิจการผลิตและแป

รรูป
โค (โคเน

ื้อ) จังห
วัดลพ

บ
ุรี 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

โครงการระยะสั้น
 

 
โครงการระยะป

าน
กลาง 

 
โครงการระยะยาว 

1. โครงการป
ระกัน

ราคาโคเน
ื้อ 

 

 
1. โครงการพั

ฒ
น

าส
ายพั

น
ธุโคเน

ื้อ 
 

1. โครงการคน
ควาและออกแบ

บ
วิจัยการผลิตเครื่องมือ

เครื่องจักรราคาถูกท
ี่ใชใน

การตัดห
ญ

าและอัดห
ญ

า 

2. โครงการอบ
รมผูป

ระกอบ
การดาน

การบ
ริห

ารจัดการองคกร การเงนิ
 และการตลาด 

 3. โครงการอบ
รมเกษ

ตรกรดาน
บ

ริห
ารจัดการฟ

ารม 

 
2. โครงการจัดตั้งตลาดกลางผลิตภัณ

ฑ
โคเน

ื้อ จังห
วัด

ลพ
บ

รุี 

 
2. โครงการคน

ควาและออกแบ
บ

เครื่องผส
มอาห

าร 

4. โครงการอบ
รมความรูดาน

ป
ศุสั

ตวใน
การเลี้ยงโคเน

ื้อแกเกษ
ตรกร 

 
 

 
 

5. โครงการอบ
รมบ

ุคลากรการจัดการดาน
ส

ุขาภิบ
าล 

 
 

 
 

6. โครงการวิจัยการผลิตอาห
ารส

ําเร็จรูป
ส

ําห
รับ

โคเน
ื้อ 

 
 

 
 

7. โครงการอบ
รมเผยแพ

รความรูการผลิตอาห
ารส

ัตวสํ
าเร็จรูป

ส
ําห

รับ
โคเน

ื้อ 
 

 
 

 

8. โครงการการให
ความรูใน

เรื่องน
โยบ

ายการให
สิ

น
เชื่อจากส

ถาบ
ัน

การเงิน 
 

 
 

 

9. โครงการความรวมมือท
างการเงิน

ระห
วางกลุมผูป

ระกอบ
การ/เกษ

ตรท
ี่เล้ียงโคเน

ื้อกับ

ส
ถาบ

ัน
การเงิน

* 

 
 

 
 

10. โครงการเก็บ
รักษ

าและการแป
รรูป

ผลิตภัณ
ฑ

โคเน
ื้อ 

 
 

 
 

11. โครงการจัดน
ิท

รรศการและส
าธิตการน

ํามูลโคเน
ื้อไป

ใชให
เกิดป

ระโยชน
ท

าง

เศรษ
ฐกิจ 

 
 

 
 

12. โครงการจัดตั้งเครือขายวิส
าห

กิจกลุมผูป
ระกอบ

การโคเน
ื้อ จังห

วัดลพ
บ

ุรี* 
 

 
 

 

13. โครงการจัดท
ําเครือขายขอมูลกลุมผูป

ระกอบ
การโคเน

ื้อ จังห
วัดลพ

บ
ุร*ี 

 
 

 
 

14. โครงการเผยแพ
รความรูการรับ

รองคุณ
ภาพ

มาตรฐาน
 

 
 

 
 

15. โครงการพั
ฒ

น
าท

ดส
อบ

และรับ
รองคุณ

ภาพ
มาตรฐาน

ผลิตภัณ
ฑ

โคเน
ื้อ 

 
 

 
 

ห
มายเห

ตุ: * ห
มายถึงโครงการน

ํารอง

ภาพ
ท่ี

 3 (ตอ
) 
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แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจการผลิตและการแปรรูปโค (โคเนื้อ)  

จังหวัดลพบุรี 

 

 วิสัยทัศน 

                   “จังหวัดลพบุรีเปนศูนยกลางทางการผลิตโคเน้ือที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน” 

พันธกิจ 

1. แกไขปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการผลิตและแปรรูปโคเน้ือ 

2. พัฒนาศักยภาพดานการผลิต การจัดการ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

3. สงเสริมและใหความรูทางวิชาการทั้งทางดานปศุสัตว การสุขาภิบาล และการจัดการ

ฟารม 

4. สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของผูประกอบการ/เกษตรกรที่เลี้ยงโคเน้ือ 

5. สงเสริมและพัฒนาพันธุโคเน้ือและผลิตภัณฑจากเน้ือโคใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 เปาหมาย 

1. ลดปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการผลิตและแปรรูปโคเน้ืออยางนอยรอยละ 30 

2. เพิ่มศักยภาพดานการผลิต การจัดการ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

อยางนอย 2 เขตพื้นที่ในจังหวัดลพบุรี 

3. มีการถายทอดความรูทาง วิชาการทั้งทางดานปศุสัตว การสุขาภิบาล และการจัดการ

ฟารมอยางนอย 2 เขตพื้นที่ในจังหวัดลพบุรี 

4. ใหมีการจัดต้ังการรวมกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ืออยางเปนรูปธรรมอยางนอย 1 กลุม 

5. มีโคเน้ือและผลิตภัณฑจากโคเน้ือที่ไดคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาผูประกอบการและพัฒนาบุคลากรในเครือขายวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานการผลิตและความเขมแข็งทางการเงิน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมเทคโนโลยี 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาผลิตภัณฑ 

5. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

6. ยุทธศาสตรการสงเสริมและการสรางโอกาสทางการตลาด 
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เปาหมายยุทธศาสตร มาตรการ แผนงาน และขอเสนอโครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาผูประกอบการและพัฒนาบุคลากรในเครือขาย SMEs 

 เปาหมาย 

1. มีผูประกอบการที่มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ 

2. มีเกษตรกรที่มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ 

3. มีบุคลากรที่มีความชํานาญ มีทักษะในสายงาน 

มาตรการ 

1. เสริมสรางความรูการบริหารจัดการทั้งทางดานการจัดองคกร การบริหารงานบุคคล 

ตนทุน การเงิน บัญชี และการตลาด 

2. เสริมสรางทักษะและพัฒนาฝมือแรงงานใหมีความรูดานปศุสัตวในการเลี้ยงโคเน้ือ 

3. เสริมสรางความรูแกผูประกอบการในการจัดการดานสุขาภิบาล 

แผนงาน 

1. แผนงานการพัฒนาการบริหารจัดการ 

 แนวคดิโครงการ 

1) เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหผูประกอบการมีทักษะและความรูในดานการบริหาร

จัดการองคกรการเงินและการตลาด  

2) เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรมีความรูและพัฒนาทักษะในดานการบริหารจัดการฟารมโคเน้ือ 

2. แผนงานพัฒนาคุณภาพบุคลากร 

 แนวคดิโครงการ 

1) เพื่อใหเกษตรกรมีความรูดานปศุสัตว ไดแก การฉีดวัคซีนปองกันโรค การ

รักษาพยาบาล การดูแลปองกันการระบาดของโรค วิธีการทําลายแหลงแพรระบาดของโรค การ

ผสมพันธุ และการบํารุงพันธุ 

2) เพื่อใหเกษตรกรนําความรูดานปศุสัตวที่ไดรับจากการอบรมไปใชในฟารม 

3) เพื่อใหเกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ือมีความรูดานการจัดการดานสุขาภิบาลโรงเรือนโค

เน้ืออยางถูกสุขลักษณะ 

4) เพื่อใหเกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ือนําความรูที่ไดจากการฝกอบรมการจัดกา รดาน

สุขาภิบาลโรงเรือนโคเนื้อไปใชอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2   การพัฒนาทางดานการผลิตและความเขมแข็งทางการเงิน 

เปาหมาย  

1. มีแหลงวัตถุดิบที่เพียงพอ 

2. มแีหลงเงนิทนุสนับสนุน 

มาตรการ 

1. จัดหาอาหารสัตวที่มีคุณภาพและราคาถูกใหเกษตรกรอยางสม่ําเสมอ 

2. สนับสนุนการหาแหลงสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่า 

แผนงาน 

1. แผนงานการสนับสนุนปจจัยการผลิต 

 แนวคดิโครงการ 

1) เพื่อใหเกษตรกรสามารถผลิตอาหารสําหรับที่มีคุณคาทาง โภชนาการ และเสีย

ตนทุนตํ่า  

2) เพื่อเผยแพรความรูการผลิตอาหารสําเร็จรูปสําหรับโคเน้ือดวยตนเอง 

3) เพื่อลดตนทุนการผลิตใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงโค 

2. แผนงานดานการเงินและการเขาถงึแหลงเงินทุน 

แนวคดิโครงการ 

1) เพื่อใหผูประกอบการสามารถเขียนโครงการเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

ไดและสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยตํ่า  

2) เพื่อใหผูประกอบการ/เกษตรกรที่เลี้ยงโคเน้ือสามารถจัดซื้อเคร่ืองมือ /เคร่ืองจักร 

โดยผานสถาบันการเงิน 

3) เพื่อลดภาระคาใชจายของผูประกอบการ/เกษตรกรที่เลี้ยงโคเน้ือ 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและสงเสริมเทคโนโลยี 

เปาหมาย  

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 

2. สงเสริมการวิจัยและพัฒนา 

3. สนับสนุนดานเทคโนโลย ี

มาตรการ 

1. เพิ่มผลผลิตของโคเน้ือ 

2. มีการวิจัยและพัฒนาพันธุโคเน้ือ 

3. สงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่น 

แผนงาน 

1. แผนงานการวิจัย พัฒนาและสงเสริมเทคโนโลยี 

       แนวคดิโครงการ 

1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุโคเน้ือใหมีภูมิตานทานโรคสูง 

2) เพื่อเพิ่มผลผลิตโคเน้ือจากการพัฒนาสายพันธุ 

3) เพื่อผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองจักรทดแทนเคร่ืองมือเคร่ืองจักรตางประเทศ 

4) เพื่อลดคาใชจายของผูประกอบการ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ 

เปาหมาย 

1. สงเสริมการผลิตและแปรรูป 

2. มีการกําหนดมาตรฐานสินคารวมกัน 

มาตรการ 

1. เพิ่มการผลิตและการแปรรูปโคเนื้อใหมีความหลากหลายในตัวผลิตภัณฑ 

2. ยกระดับผลิตภัณฑโคเน้ือใหไดคุณภาพและมีมาตรฐาน 

แผนงาน 

1.  แผนงานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ 

  แนวคดิโครงการ  

1) เพื่อเปนการรักษาและถนอมผลผลิตจากโคเน้ือใหเก็บรักษาไดเปนเวลานาน 

2) เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกผลิตภัณฑโคเน้ือ 

3) เพือ่เผยแพรขาวสารขอมูลการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของมูลโคเนื้อ 
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4) เพื่อสรางรายไดและลดคาใชจายใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ือ ตลอดจนให

ประชาชนไดเห็นประโยชนทางเศรษฐกิจของมูลโคเนื้อ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

เปาหมาย  

1. สงเสริมเครือขายวิสาหกิจแบบครบวงจร 

2. สงเสริมการรวมกลุม 

3. มีการแลกเปลี่ยน ถายทอดความรูและประสบการณ 

4. สนับสนุนการกอสรางโรงงาน/โรงเรือน 

5. มีศูนยฝกอบรมและดูงาน 

6. มีศูนยวิจัย 

7. มีศูนยตรวจสอบและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ 

8. มีการพัฒนาบุคลากรหนวยงานภาครัฐ  

มาตรการ 

1. สงเสริมการรวมกลุมผูประกอบการ/ผูเลี้ยงโคเน้ือใหเปนองคกรนิติบุคคล  

2. พัฒนาระบบขอมูลขาวสารดานการผลิตและการตลาด 

แผนงาน 

1. แผนงานพัฒนาเครือขายความรวมมือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

แนวคดิโครงการ  

1) เพื่อใหผูประกอบการ /เกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ือไดรวมกลุมกัน เปนองคกรนิติ

บุคคลที่ถูกตองตามกฎหมาย 

2) เพื่อใหเกิดความรวมมือ การชวยเหลือและการเผยแพรขอมูลขาวสารทั้งทางดาน

การผลิตการตลาด และการเงินแกผูประกอบการ/ผูเลี้ยงโคเน้ือที่เปนสมาชิก 

3) เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารระหวางผูประกอบการ /เกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ือ กับผู

ซื้อในจังหวัดตางๆ 

4) เพื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑโคเน้ือใหเปนที่รูจักทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาค

ประเทศและระดับนานาชาติ 
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2. แผนงานเสริมสรางสมรรถนะของศูนยพฒันา SMEs ในพื้นท่ี 

แนวคดิโครงการ 

1) เพื่อใหผูประกอบการมีความรูในเร่ืองการรับรองคุณภาพมาตรฐานและสรางแรง

จูงใหผูประกอบการหันไปพัฒนาผลิตภัณฑของตนใหไดคุณภาพมาตรฐาน 

2) เพื่อรับรองคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑโคเน้ือและสรางความเชื่อมั่นใน

คุณภาพสินคาตอผูบริโภค 

ยุทธศาสตรท่ี 6 สงเสริมและสรางโอกาสทางการตลาด 

เปาหมาย  

1. เพื่อสงเสริมการตลาดและเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด 

2. สงเสริมการประกันราคา 

มาตรการ 

1. เพิ่มตลาดรองรับผลิตภัณฑโคเน้ือ 

2. ใหเกษตรกรมีอํานาจตอรองราคา 

แผนงาน 

1. แผนงานการพัฒนาตลาด  

แนวคดิโครงการ 

1) เพื่อใหจังหวัดลพบุรีเปนศูนยกลางในการจําหนายผลิตภัณฑโคเน้ือ 

2) เพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพการผลิต ผลิตภัณฑจากโคเน้ือ 

3) เพื่อใหราคาโคเน้ือมีเสถียรภาพและลดความผันผวนเร่ืองรายไดของเกษตรกรผู

เลี้ยงโคเน้ือ 
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แผนปฏิบัติการสงเสริม เครือขายวิสาหกิจการผลิตและการแปรรูปโค (โคเนื้อ)  

จังหวัดลพบุรี 

 

  แผนปฏิบัติการสงเสริม รายสาขา เครือขายวิสาหกิจการผลิตและการแปรรูปโค (โคเน้ือ) 

จังหวัดลพบุรี จัดทําขึ้นเพื่อสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมระหวางผูประกอบการเลี้ยงโคเน้ือในจังหวัด

ลพบุรี และเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันในเครือขายวิสาหกิจโคเนื้อใหสูระดับสากล 

 การจัดทํา แผนปฏิบัติการสงเสริม รายสาขา สําหรับเครือขายวิสาหกิจการผลิตและการ

แปรรู ปโค (โคเน้ือ ) น้ีอยูบนพื้นฐานของการวิเคราะหขอมูล 2 ประเด็น คือ การวิเคราะห

ความสามารถในการแขงขันของเครือขายวิสาหกิจโคเนื้อตามระบบเพชร (Diamond Model) และ

การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด (SWOT Analysis) รวมทั้งการสัมภาษณเชิงลึก 

การสนทนากลุ มตลอดจนการประชุมเชิงปฏิบัติการของผูมีสวนเกี่ยวของในเครือขายวิสาหกิจโค

เน้ือ 

  โดยแผนปฏิบัติการสงเสริม รายสาขา สําหรับเครือขายวิสาหกิจการผลิตและการแปรรูป

โค (โคเน้ือ) ประกอบดวยยุทธศาสตรในการพัฒนาเครือขายทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตรไดแก 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาผู ประกอบการและพัฒนาบุคลากรในเครือขายวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานการผลิตและความเขมแข็งทางการเงิน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมเทคโนโลยี 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาผลิตภัณฑ 

5. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

6. ยุทธศาสตรการสงเสริมและสรางโอกาสทางการตลาด 
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รายละเอียดโครงการเครือขายวิสาหกิจการผลิตและการแปรรูปโค (โคเนื้อ) จังหวัดลพบุรี 

 

        ยุทธศาสตรการพัฒนาผูประกอบการและการพัฒนาบุคลากรในเครือขายวิสาหกิจ 

 

สืบเนื่องจากปญหาที่สําคัญสําหรับการพัฒนาเครือขา ยวิสาหกิจการผลิตและการแปรรูป

โค (โคเน้ือ) จังหวัดลพบุรี คือการที่ผูประกอบการสวนใหญ เปนผูประกอบการรายยอยที่ขาดทักษะ

ในการบริหารจัดการที่ดี ทําใหประสบปญหาในการดําเนินธุรกิจ ประกอบกับการที่แรงงานใน

สถานประกอบการยังเปนแรงงานที่ขาดทักษะ ความรูในการผลิตโคเนื้ อ ดังน้ันจึงควรมีการพัฒนา

ความรู ความสามารถและทักษะ ใหแกบุคลากรดานตางๆในเครือขายวิสาหกิจ 

1. เปาหมายยุทธศาสตร 

1.1 มีผูประกอบการที่มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ 

1.2 มีเกษตรกรที่มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ 

1.3 มีบุคลากรที่มีความชํานาญ มีทักษะในสายงาน 

2. มาตรการ 

2.1 เสริมสรางความรูการบริหารจัดการทั้งทางดานจัดการองคกร การบริหารงานบุคคล 

ตนทุน การเงิน บัญชี และการตลาด 

2.2 เสริมสรางทักษะและพัฒนาฝมือแรงงานใหมีความรูดานปศุสัตวในการเลี้ยงโคเน้ือ 

2.3 เสริมสรางความรูแกผูประกอบการในการจัดการดานสุขาภิบาล 

3. แผนงานท่ี 1 แผนงานการพัฒนาการบริหารจัดการ ประกอบดวยโครงการ 2 โครงการ ดังนี้ 

3.1 โครงการอบรมผูประกอบการดานการบริหารจัดการองคกร การเงินและการตลาด 

3.2 โครงการอบรมเกษตรกรดานบริหารจัดการฟารม 

4. แผนงานท่ี 2 แผนงานพัฒนาคุณภาพบุคลากร ประกอบดวยโครงการ 2 โครงการ ดังน้ี 

4.1 โครงการอบรมความรูดานปศุสัตวในการเลี้ยงโคเนื้อแกเกษตรกร 

4.2 โครงการอบรมบุคลากรการจัดการดานสุขาภิบาล 
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โครงการอบรมผูประกอบการดานการบริหารจัดการองคกร การเงิน และการตลาด 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ในสภาวการณปจจุบันที่มีการแขงขันอยางรุนแรงทั้งในระดับทอ งถิ่น ระดับประเทศ 

จนกระทั่งระดับนานาชาติ ผูประกอบการจะตองปรับตนเองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

กับผูประกอบธุรกิจรายอ่ืน ปจจัยสําคัญที่จะสงเสริมใหผูประกอบการประสบความสําเร็จได คือ 

การบริหารจัดการอยางเปนระบบ ไมวาจะเปนเร่ืองการจัดการองคกร กา รจัดการดานการเงนิ และ

การจัดการดานการตลาด 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อใหผูประกอบการมีความรูในดานบริหาร การจัดองคกร การเงินและการตลาด 

2.2 เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหผูประกอบการมีทักษะในดานการบริหารจัดการทางการเงิน

และการตลาด 

3. ตัวชี้วัด  

3.1 มีจํานวนผูประกอบการที่เขารับการอบรม 

3.2 มีผูประกอบการสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอบรมไปใชประโยชน   

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 ผูประกอบการสามารถมีการวางแผนและการจัดการทางการเงินอยางเปนระบบเพิ่มขึ้น  

4.2 ผูประกอบการสามารถมีการวางแผนทางดานการตลาดเพื่อแขงขันกับคูแขงไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 สํารวจพื้นที่เปาหมาย 

5.2 กาํหนดกจิกรรมในการอบรม 

5.3 กําหนดจํานวนผูเขารับการอบรม 

5.4 กาํหนดระยะเวลาอบรม 

5.5 ประชาสัมพันธโครงการและเปดรับสมัครผูเขารับการอบรม 

5.6 จัดการฝกอบรม 

5.7 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

6. งบประมาณ  

ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 
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7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 1 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี  

7.1 สํารวจพื้นที่เปาหมายและบุคลากรกลุมเปาหมายใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน  

7.2 เตรียมการจัดการฝกอบรมและประชาสัมพันธใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน  

7.3 จัดการฝกอบรม ใชระยะเวลาประมาณ 5 วัน 

7.4 ติดตามและประเมินผลโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 ปศุสัตวจังหวัด 

 หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สถาบันการศึกษาในจังหวัด 

8.3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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โครงการอบรมเกษตรกรดานบริหารจดัการฟารม 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันปญหาการขาดแคลนพันธุโคที่มีคุณภาพอันเนื่องมาจากรัฐบาลมีการจํากัดโควตา

นําเขาโคจากตางประเทศเพื่อปองกันโรคแอนแทร็กซเขามาแพรเชื้อในประเทศ เปนเหตุใหราคาลูก

โคมีราคาสูง ประกอบกับราคาน้ํามัน และคาแรงงานมีแนวโนมสูงขึ้น ทําใหเกษตรกรตองรับภาระ

ดานตนทุนการผลิตเปนอยางมาก การอบรมการบริหารจัดการฟารมสามารถชวยใหผูเลี้ยงสามารถ

ลดตนทนุลงได 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อใหเกษตรกรมีความรูในดานการบริหารจัดการฟารมโคเน้ือ 

2.2 เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหเกษตรกรมีทักษะในดานการบริหารจัดการฟารมโคเน้ือ 

3. ตัวชี้วัด  

3.1 มีจํานวนเกษตรกรที่เขารับการอบรม  

3.2 มีเกษตรกรสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอบรมใชประโยชนได  

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 เกษตรกรสามารถมีการวางแผนและการจัดการฟารมอยางเปนระบบเพิ่มขึ้น 

4.2 เกษตรกรสามารถมีการวางแผนและการจัดการฟารมไดถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 สํารวจพื้นที่เปาหมาย 

5.2 กาํหนดกจิกรรมในการอบรม 

5.3 กําหนดจํานวนผูเขารับการอบรม 

5.4 กาํหนดระยะเวลาอบรม 

5.5 ประชาสัมพันธโครงการและเปดรับสมัครผูเขารับการอบรม 

5.6 จัดการฝกอบรม และศึกษาดูงานฟารมตัวอยาง 

5.7 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

6. งบประมาณ  

ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 
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7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 1 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 สํารวจพื้นที่เปาหมายและบุคลากรกลุมเปาหมาย ใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน  

7.2 เตรียมการจัดการฝกอบรมและประชาสัมพันธ ใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน  

7.3 จัดการฝกอบรม ใชระยะเวลาประมาณ 5 วัน 

7.4 ติดตามและประเมินผลโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 ปศุสัตวจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สถาบันการศึกษาในจังหวัด  

8.3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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โครงการอบรมความรูดานปศุสัตวในการเลี้ยงโคเน้ือแกเกษตรกร 

 

1. หลักการและเหตุผล 

การเลี้ยงโคเน้ือจําเปนอยางยิ่งที่ตองอาศัยความละเอียดออนในการดูแล เพราะโคเน้ือเปน

สัตวที่มีการแพรระบาดและติดโรคไดงาย การใหความรูดานปศุสัตวแกโคเน้ือไมวาจะเปนเร่ือง การ

ฉีดวัคซีนปองกันโรค การรักษาพยาบาล การดู แลปองกันการระบาดของโรค และวิธีการทําลาย

แหลงแพรระบาดของโรค ลวนสงผลดีในการเพิ่มผลผลิตแกเกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ือ นอกจากน้ีการ

ใหความรูแกเกษตรกรในเร่ืองการผสมพันธุและการบํารุงพันธุจะชวยเพิ่มผลผลิตแกเกษตรกร  ผู

เลี้ยงโคเน้ือไดมากยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อใหเกษตรกรมีความรูดานปศุสัตวนับแตการฉีดวัคซีนปองกันโรค การ

รักษาพยาบาล การดูแลปองกันการระบาดของโรค วิธีการทําลายแหลงแพรระบาดของโรค การ

ผสมพันธุ และการบํารุงพันธุ 

2.2 เพื่อใหเกษตรกรนําความรูดานปศุสัตวที่ไดรับจากการอบรมไปใชในฟารม 

3. ตัวชี้วัด  

3.1 มีจํานวนเกษตรกรที่เขารับการอบรม 

3.2 ลดการแพรระบาดของโรคในฟารมของผูเขารับการฝกอบรม 

3.3 โคเน้ือในฟารมของผูเขารับการฝกอบรมมีจํานวนเพิ่มขึ้น 

3.4 เกษตรกรสามารถนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมใชประโยชน 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 เกษตรกรมีความรูดานปศุสัตวในการเลี้ยงโคเนื้ออยางถูกตองตรงและสามารถนําไปปฏิบัติได 

4.2 ลดการแพรระบาดของโรคในเขตพื้นที่ที่เกษตรกรเขารับการฝกอบรมลง 

4.3 เพิ่มจํานวนโคเน้ือในฟารมที่เกษตรกรเขารับการฝกอบรม ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 สํารวจพื้นที่เปาหมาย 

5.2 กาํหนดกจิกรรมในการอบรม 

5.3 กําหนดจํานวนผูเขารับการอบรม 

5.4 กาํหนดระยะเวลาอบรม 

5.5 ประชาสัมพันธโครงการและเปดรับสมัครผูเขารับการอบรม 

5.6 จัดการฝกอบรม และศึกษาดูงานฟารมตัวอยาง 
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5.7 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

6. งบประมาณ  

ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทั้งสิน้ 1 ป ประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 

7.1 สํารวจพื้นที่เปาหมายและบุคลากรกลุมเปาหมาย ใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน  

7.2 เตรียมการจัดการฝกอบรมและประชาสัมพันธ ใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน  

7.3 จัดการฝกอบรม ใชระยะเวลาประมาณ 5 วัน 

7.4 ติดตามและประเมินผลโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 ปศุสัตวจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

8.3 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

8.4 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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โครงการอบรมบุคลากรการจัดการดานสุขาภิบาล 

 

1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการดานสุขาภิบาลโรงเรือนโคเน้ือมีความจําเปนอยางยิ่งตอผูเลี้ยงโคเน้ือ เพราะ

การเลี้ยงโคเนื้อที่ไดมาตรฐานตองมีการจัดการดานสุขาภิบาลอยางเปนระบบและถูกสุขลักษณะไม

วาจะเปนการดูแลโคเนื้อ การใหอาหาร การทําความสะอาดโรงเรือน การจัดเก็บสิ่งปฏิกูล และการ

ทําลายสิ่งปฏิกูล สิ่งตาง ๆ เหลาน้ีลวนเปนผลดีตอสุขภาพของโคเน้ือ ทําใหโคเน้ือที่เลี้ยงสามารถ

เพิ่มปริมาณผลผลิตไดอยางเต็มที่ รวมทั้งยังสงผลดีดานสุขภาพตอเกษตรกรผูเลี้ยงและประชากรที่

อยูในบริเวณใกลเคียง 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อใหเกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ือมีความรูดานการจัดการดานสุขาภิบาลโรงเรือนโคเน้ือได

อยางถูกสุขลักษณะ 

2.2 เพื่อใหเกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ือนําความรูที่ไดจากการฝกอบรมไปจัดการดานสุขาภิบาล

โรงเรือนโคเน้ือไดอยางถูกสุขลักษณะ 

3. ตัวชี้วัด  

3.1 มีจํานวนเกษตรกรที่เขารับการอบรม 

3.2 โรงเรือนของผูเขารับการอบรมมีการจัดการดานสุขาภิบาลดีขึ้น  

3.3 เกษตรกรสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอบรมใชประโยชนได  

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 เกษตรกรมีความรูการจัดการดานสุขาภิบาลอยางถูกตองตรงและสามารถนําเอาไป

ปฏิบัติได 

4.2 ลดการแพรระบาดของโรคในเขตพื้นที่ที่เกษตรกรเขารับการฝกอบรม 

4.3 เพิ่มจํานวนโคเน้ือในฟารมที่เกษตรกรเขารับการฝกอบรม ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 

4.4 ครอบครัวของเกษตรกรผูเลี้ยงและประชากรที่อยูบริเวณใกลเคียงมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 สํารวจพื้นที่เปาหมาย 

5.2 กาํหนดกจิกรรมในการอบรม 

5.3 กําหนดจํานวนผูเขารับการอบรม 

5.4 กาํหนดระยะเวลาอบรม 

5.5 ประชาสัมพันธโครงการและเปดรับสมัครผูเขารับการอบรม 
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5.6 จัดการฝกอบรม และศึกษาดูงานฟารมตัวอยาง 

5.7 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

6. งบประมาณ  

ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 1 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 สํารวจพื้นที่เปาหมายและบุคลากรกลุมเปาหมาย ใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน  

7.2 เตรียมการจัดการฝกอบรมและประชาสัมพันธ ใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน  

7.3 จัดการฝกอบรม ใชระยะเวลาประมาณ 5 วัน 

7.4 ติดตามและประเมินผลโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สาธารณสุขจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 กรมอนามัย  

8.3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานการผลิตและความเขมแข็งทางการเงิน 

 

การผลิตในเครือขายวิสาหกิจโคเน้ือ สวนใหญเปนการผลิตที่อาศัยวัตถุดิบจากใน

ประเทศเปนสําคัญ และต องมีการลงทุนสูง ทําใหผูประกอบการมีปญหาในดานการขยายการผลิต

เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการขยายตัวของเครือขายวิสาหกิจโคเนื้อในประเทศอยางแพรหลาย จึงควร

สงเสริมใหมีการคนควา และวิจัยการใชวัตถุดิบที่มีอยูในทองถิ่นใหมากขึ้น และจัดหาแหลงเงินทุน

ที่มีอัตราดอกเบี้ยตํ่าใหแกผูประกอบการเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกวิสาหกิจน้ัน 

1. เปาหมาย 

1.1 มีแหลงวัตถุดิบที่เพียงพอ 

1.2 มแีหลงเงนิทนุสนับสนุน 

2. มาตรการ 

2.1 จัดหาอาหารสัตวที่มีคุณภาพและราคาถูกใหเกษตรกรอยางสม่ําเสมอ 

2.2 สนับสนุนการหาแหลงสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่า 

3. แผนงานท่ี 1 แผนงานการสนับสนุนปจจัยการผลิต ประกอบดวยโครงการ 2 โครงการ ดังนี้ 

3.1 โครงการวิจัยการผลิตอาหารสําเร็จรูปสําหรับโคเน้ือ 

3.2 โครงการอบรมเผยแพรความรูการผลิตอาหารสัตวสําเร็จรูปสําหรับโคเนื้อ 

4. แผนงานท่ี 2 แผนงานดานการเงินและการเขาถงึแหลงเงินทุน ประกอบดวยโครงก าร 2 

โครงการ ดังนี้ 

4.1 โครงการการใหความรูในเร่ืองนโยบายการใหสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 

4.2 โครงการรวมมือทางดานการเงินระหวางกลุมผูประกอบการ /เกษตรกรที่เลี้ยงโคเน้ือ

กับสถาบันการเงิน 
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โครงการวิจัยการผลิตอาหารสําเร็จรูปสําหรับโคเน้ือ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ในปจจุ บันอาหารสําเร็จรูปในการเลี้ยงโคเน้ือสวนใหญจะใชหญา ซึ่งอาจมีคุณคาทาง

อาหารไมเพียงพอในการเลี้ยงโค อาหารสําเร็จรูปสําหรับโคเนื้อใหคุณคาทางอาหารดีกวาอาหาร

ที่มาจากวัตถุดิบทางการเกษตรไมวาจะเปนหญา ฟาง หรือแกลบเพียงอยางเดียว ยิ่งกวานั้นการ

คนควาวิจัยที่ จะคิดคนสูตรอาหารสําเร็จรูปโดยเฉพาะกับโคเนื้อยังเปนการประหยัดรายจาย

คาอาหาร และยังชวยเพิ่มผลผลิตทั้งดานปริมาณและคุณภาพใหกับผูเลี้ยงโคเน้ืออีกดวย 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อใหเกษตรกรสามารถผลิตอาหารสําหรับโคเนื้อโดยเฉพาะ โดยมีคุณคาทาง

โภชนาการและเสียตนทุนตํ่า 

2.2 เพื่อประหยัดตนทุนในการจัดซื้ออาหารของเกษตรกร 

3. ตัวชี้วัด  

3.1 เพิ่มจํานวนอาหารสําหรับโคเนื้อโดยเฉพาะ ที่มีคุณคาทางโภชนาการ 

3.2 ลดรายจายในการจัดซื้ออาหารโคเน้ือที่ลดลง 

3.3 เพิ่มจํานวนผลผลิตที่มีคุณภาพ  

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 เกษตรกรมีอาหารสัตวสําหรับเลี้ยงโคเน้ือโดยเฉพาะ 

4.2 เกษตรกรลดรายจายในการซื้ออาหารสําหรับโคเนื้อลง 

4.3 ผลผลิตที่ไดจากโคเน้ือเพิ่มขึ้นทั้งในดานคุณภาพและปริมาณ 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 ทําการคนควาวิจัยเพื่อคัดเลือกวัตถุดิบที่จะใชทําอาหารโคเน้ือ โดยเนนการใชวัตถุดิบ

ในทองถิ่นเปนหลัก 

5.2 ทําการทดสอบเปรียบเทียบ ผลผลิตที่ไดจากการใหอาหารสูตรตางๆ 

5.3 คัดเลือกสูตรอาหารใหเหมาะกับโคเน้ือแตละพันธุ 

5.4 เผยแพรและประชาสัมพันธผลงานการคนควาวิจัย 

6. งบประมาณ  

ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 
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7. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 1 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 การสํารวจวัตถุดิบที่มีอยูในทองถิ่น ใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

7.2 การทดสอบสูตรอาหาร ใชระยะเวลาประมาณ 8 เดือน 

7.3 เผยแพรและประชาสัมพันธ ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 ปศุสัตวจังหวัด 

หนวยรวมดําเนินงาน 

8.2 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

8.3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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โครงการอบรมเผยแพรความรูการผลิตอาหารสัตวสําเร็จรูปสําหรับโคเน้ือ 

 

1. หลักการและเหตุผล  

การเผยแพรใหความรูการผลิตอาหารสัตวสําเร็จรูปสําหรับโคเน้ือต อเกษตรกรเปน

สิ่งจําเปนอยางยิ่ง เพราะนอกจากจะทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ือไดใหอาหารที่มีคุณคาทาง

โภชนาการกับโคที่เลี้ยง เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตของโคเน้ือที่เลี้ยงแลว ยังเปนการ

ประหยัดรายจายในการซื้ออาหารโคเนื้อ และเปนชองทางใหเกษตรกรสามารถนําวั ตถุดิบที่มีอยูใน

ทองถิ่นมาใชผลิตอาหารสําเร็จรูปไดอีกดวย 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อเผยแพรความรูการผลิตอาหารสัตวสําเร็จรูปสําหรับโคเน้ือดวยตนเอง  

2.2 เพื่อลดตนทุนการผลิตใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ือ 

3. ตัวชี้วัด  

3.1 มีจํานวนเกษตรกรที่เขารับการอบรม  

3.2 เกษตรกรสามารถนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปผลิตอาหารสัตวไดเอง  

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 เกษตรกรมีอาหารสัตวสําหรับเลี้ยงโคเน้ือโดยเฉพาะ 

4.2 เกษตรกรลดรายจายในการซื้ออาหารสําหรับโคเนื้อลง 

4.3 ผลผลิตที่ไดจากโคเน้ือเพิ่มขึ้นทั้งในดานคุณภาพและปริมาณ 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 สาํรวจพื้นที่เปาหมาย 

5.2 กาํหนดกจิกรรมในการอบรม 

5.3 กําหนดจํานวนผูเขารับการอบรม 

5.4 กาํหนดระยะเวลาอบรม 

5.5 ประชาสัมพันธโครงการและเปดรับสมัครผูเขารับการอบรม 

5.6 จัดการฝกอบรม และสาธิตการทําสูตรอาหารสําหรับโคเนื้อ 

5.7 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

6. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 
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7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 1 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 สํารวจพื้นที่เปาหมายและบุคลากรกลุมเปาหมาย ใชระยะเวลาประมาณ 5 เดือน  

7.2 เตรียมการจัดการฝกอบรมและประชาสัมพันธ ใชระยะเวลาประมาณ 5 เดือน  

7.3 จัดการฝกอบรมและสาธิต ใชระยะเวลาประมาณ 5 วัน 

7.4 ติดตามและประเมินผลโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 ปศุสัตวจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

8.3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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โครงการการใหความรูในเร่ืองนโยบายการใหสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 

 

1. หลักการและเหตุผล 

เงินทุนเปนปจจัยสําคัญที่ผูประกอบการตองใชในการดําเนินธุรกิจ สถาบันการเงินคือ

แหลงเงินทุนที่สําคัญแหลงหน่ึง แตการใหสินเชื่อตองมีหลักการ เงื่อนไข และวิธีพิจารณาที่

เหมาะสมที่ทําให  ผูประกอบการรายเล็ก มักจะไมไดรับอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เน่ืองจาก

ผูประกอบการเหลานี้ยังขาดความรู ในเร่ืองนโยบายการใหสินเชื่อของสถาบันการเงิน ทําใหไม

ทราบถึงหลักเกณฑและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อขออนุมัติสินเชื่อ หากผูประกอบการไดรับการอบรม

แลว จะทําใหผูประกอบการสามารถปรับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับนโยบายของ

สถาบันการเงิน นําไปสูการสนับสนุนดานเงินทุนจากสถาบันการเงินได 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อใหผูประกอบการมีความรูในเร่ืองนโยบายการใหสินเชื่อจากสถาบันการเงินตางๆ 

2.2 เพื่อใหผูประกอบสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยตํ่า 

3. ตัวชี้วัด  

3.1 มีจํานวนผูประกอบการที่เขารับการอบรม 

3.2 เกณฑการมีความรูเร่ืองของนโยบายการใหสินเชื่อเพิ่มขึ้น  

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 ผูประกอบการไดรับความรูในเร่ืองนโยบายการใหสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 

4.2 ผูประกอบการมีโอกาสเขาถึงแหลงสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 สํารวจพื้นที่เปาหมาย 

5.2 กาํหนดกจิกรรมในการอบรม 

5.3 กําหนดจํานวนผูเขารับการอบรม 

5.4 กาํหนดระยะเวลาอบรม 

5.5 ประชาสัมพันธโครงการและเปดรับสมัครผูเขารับการอบรม 

5.6 จัดการฝกอบรม และฝกปฏิบัติการการเขียนโครงการ 

5.7 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

6. งบประมาณ  

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 
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7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 1 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 สํารวจพื้นที่เปาหมายและบุคลากรกลุมเปาหมาย ใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน  

7.2 เตรียมการจัดการฝกอบรมและประชาสัมพันธ ใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน  

7.3 จัดการฝกอบรม ใชระยะเวลาประมาณ 5 วัน 

7.4 ติดตามและประเมินผลโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 พาณิชยจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

8.3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
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โครงการความรวมมือทางการเงินระหวางกลุมผูประกอบการโคเน้ือกับสถาบันการเงิน 

 

1. หลักการและเหตุผล  

การประกอบธุรกิจในดานผลิตภัณฑโคเน้ือ นับแตการเลี้ยงโคเน้ือ การแปรรูป การบรรจุ

ภัณฑ รวมทั้งการกระจายสินค าจากแหลงผลิตไปยังผูบริโภค จําเปนที่ตองอาศัยโรงเรือน เคร่ืองมือ 

เคร่ืองจักร เคร่ืองทุนแรงและยานพาหนะที่ใชในการขนสง การกอสรางโรงเรือนและการจัดซื้อ

เคร่ืองมือเคร่ืองจักรเหลานี้ตองอาศัยเงินทุนจํานวนมากในการดําเนินงาน บรรเทาภาระคาใชจาย

ของผูประกอบการโคเน้ือ สถาบันการเงินจะรวมมือกับองคกรหางรานที่จําหนายวัสดุกอสราง หรือ

เคร่ืองมือเคร่ืองจักรใหผูประกอบการ /เกษตรกรที่เลี้ยงโคเน้ือสามารถผอนชําระการซื้อสินคาโดย

ผานสถาบันการเงินได 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อใหผูประกอบการ /เกษตรกรที่เลี้ยงโคเน้ือส ามารถจัดซื้อเคร่ืองมือ /เคร่ืองจักร โดย

ผานสถาบันการเงิน 

2.2 เพื่อลดภาระคาใชจายของผูประกอบการ/เกษตรกรที่เลี้ยงโคเน้ือ 

3. ตัวชี้วัด  

 จํานวนผูประกอบการ/เกษตรกรที่ที่เขารวมโครงการที่ไดรับอนุมัติสินเชื่อ  

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 ผูประกอบการ/เกษตรกรที่เลี้ยงโคเน้ือมีเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร การจัดสรางโรงเรือนเพิ่มขึน้ 

4.2 ลดภาระคาใชจายในการจัดซื้อ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร การจัดสรางโรงเรือนของผูประกอบการ/

เกษตรกรที่เลี้ยงโคเน้ือ  

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 สํารวจความตองการของผูประกอบการโคเนื้อ 

5.2 กําหนดเงื่อนไขของบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะเขารวมโครงการ 

5.3 ประสานงานขอความรวมมือจากสถาบันการเงินและหางรานที่จําหนายอุปกรณ

เคร่ืองมือเคร่ืองจักรหรือรานวัสดุกอสราง 

5.4 คัดเลือกผูไดรับอนุมัติ 

5.5 สถาบันการเงินใหสินเชื่อกับผูที่ไดรับอนุมัติตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินกําหนด 

5.6 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
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6. งบประมาณ  

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 1 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 สํารวจความตองการของผูประกอบการโคเนื้อ ใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

7.2 กําหนดเงื่อนไขของกลุมเปาหมายที่จะเขารวมโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.3 ประสานงานขอความรวมมือจากสถาบันการเงินและหางรานที่จําหนายอุปกรณ

เคร่ืองมือเคร่ืองจักรหรือรานวัสดุกอสราง ใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

7.4 คัดเลือกผูไดรับอนุมัติสินเชื่อ ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.5 สถาบันการเงินใหสินเชื่อกับผูที่ไดรับอนุมัติ ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.6 ติดตามและประเมินผลโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 ปศุสัตวจังหวัด 

 หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 พาณิชยจังหวัด 

8.3 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

8.4 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

8.5 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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ยุทธศาสตรการพฒันาและสงเสริมเทคโนโลยี 

 

การผลิตของเครือขายวิสาหกิจโคเน้ือสวนหน่ึงตองใช เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรจาก

ตางประเทศและนําเขาพันธุโคเนื้อจากทําใหผูประกอบการรายยอย /เกษตรกรบางรายไมสามารถใช

เคร่ืองมอืเ คร่ืองจักรเหลาน้ันหรือโคพันธุแทจากตางประเทศได ดังน้ันจึงควรคนควาวิจัยใหมีการ

ผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองจักรที่มีคุณภาพทัดเทียมกับตางประเทศ ตลอดจนการพัฒนาสายพันธุโคให

เทียบกับโคพันธุแทจากตางประเทศ  

1. เปาหมายยุทธศาสตร 

1.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 

1.2 สงเสริมการคนควาวิจัย 

1.3 สนับสนุนดานเทคโนโลย ี

2. มาตรการ  

2.1 พัฒนาสายพันธุโคเน้ือเพื่อใหไดสายพันธุที่มีภูมิตานทานโรคสูง 

2.2 สนับสนุนการคนควาออกแบบเคร่ืองมือเคร่ืองจักรที่สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

ผลิตภัณฑโคเน้ือ 

3. แผนงานท่ี 1 การพัฒนาดานวิจัยและสงเสริมเทค โนโลยี ประกอบดวยโครงการ 2 โครงการ 

ดังน้ี 

3.1 โครงการพัฒนาสายพันธุโคเน้ือ 

3.2 โครงการการคนควาและออกแบบวิจัยการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองจักรราคาถูกที่ใชในการ

ตัดหญาและอัดหญา 

3.3 โครงการคนควาและออกแบบเคร่ืองผสมอาหาร 
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โครงการพัฒนาสายพันธุโคเน้ือ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

โคเนื้อที่เลี้ยงในประเทศไทยมีทั้งโคพันธุพื้นเมืองและโคพันธุแทจากตางประเทศ หาก

เปนโคพันธุแทจากตางประเทศจะมีการจํากัดการนําเขาทําใหตนทุนในการซื้อลูกโคมีตนทุนสูงและ

ไมเพียงพอกับความตองการ ขณะที่โคพันธุพื้นเมืองจะมีปญหาในดานนํ้าหนักและสุขภาพดอยกว า

พันธุแทจากตางประเทศได เพื่อเปนการลดภาระคาใชจายจากการสูญเสียโคเน้ือในระหวางการเลี้ยง

เพื่อเพิ่มรายไดใหเกษตรกรที่จะมีโคเน้ือที่มีภูมิตานทานโรคสูง และเปนสายพันธุที่ใหผลผลิต

จํานวนมาก การคนควาและพัฒนาสายพันธุที่เหมาะกับสภาพแวดลอมในทองถิ่นมีคว ามจําเปน

อยางยิ่ง 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุโคเน้ือใหมีภูมิตานทานตอโรค 

2.2 เพื่อเพิ่มผลผลิตในโคเน้ือที่มีการพัฒนาสายพันธุ 

3. ตัวชี้วัด  

 มีจํานวนสายพันธุโคเน้ือที่มีภูมิตานทานโรคเพิ่มขึ้น 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

4.1 เพิ่มผลผลิตโคเน้ือจากการปรับปุรง และพัฒนาสายพันธุโคเน้ือ 

4.2 เกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ือมีรายไดจากการจําหนายเพิ่มขึ้น 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 คัดเลือกสายพันธุที่มีภูมิตานทานสูงและใหผลผลิตมาก 

5.2 ทําการคนควาวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ 

5.3 นําสายพันธุใหมที่ไดจากการทดลอง เผยแพรใหเกษตรกรทดลองเลีย้ง 

5.4 ติดตามและประเมินความสําเร็จจากการพัฒนาสายพันธุใหม 

6. งบประมาณ  

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 
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7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 2 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 คัดเลือกสายพันธุที่มีภูมิตานทานสูงและใหผลผลิตมาก ใชระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 

7.2 ทําการคนควาวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ ใชระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 

7.3 นําสายพันธุใหมที่ไดจากการทดลองเผยแพรใหเกษตรกรทดลองเลี้ยง ใชระยะเวลา

ประมาณ 6 เดือน 

7.4 ติดตามและประเมินความสําเร็จจากการพัฒนาสายพันธุใหม ใชระยะเวลาประมาณ 6 

เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 ปศุสัตวจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สถาบันวิจัยสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

8.3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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โครงการคนควาและออกแบบวิจัยการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองจักรราคาถูก 

ท่ีใชในการตัดหญาและอัดหญา 

 

1. หลักการและเหตุผล 

การเลี้ยงโคเน้ือ หญานับเปนอาหารหลักที่ใชในการเลี้ยงโคเน้ือ เพื่อประหยัดคาใชจายใน

เร่ืองอาหาร เกษตรกรผูเลี้ยงโคมักนิยมปลูกหญาเพื่อใชเลี้ยงโคเน้ือเอง แตปญหาที่เกษตรกรพบก็คือ

หากเป นเคร่ืองตัดหญาที่ผลิตในประเทศจะตัดหญาไดไมสม่ําเสมอ ซึ่งตางจากเคร่ืองตัดหญาที่

นําเขาจากตางประเทศแตราคาเคร่ืองตัดหญาที่นําเขาจากตางประเทศมีราคาแพงกวารวมทั้งเคร่ือง

อัดหญาดวย เพื่อเปนการแบงเบาภาระของเกษตรกร จึงสมควรตองมีโครงการคนควาและออกแบบ

วิจัยการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองจักรราคาถูกที่ใชในการตัดหญาและอัดหญา 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองจักรที่ใชในการตัดหญาและอัดหญาที่มีราคาถูก 

2.2 เพื่อลดคาใชจายของเกษตรกร 

3. ตัวชี้วัด 

 มีจํานวนเคร่ืองมือเคร่ืองจักรเพื่อที่ใชในการตัดหญาและอัดหญา 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 ประหยัดเงินตราตางประเทศในการจัดซื้อเคร่ืองมือเคร่ืองจักร 

4.2 ลดภาระผูประกอบการในการจัดซื้อเคร่ืองมือเคร่ืองจักรลง 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 สํารวจและออกแบบเคร่ืองมือเคร่ืองจักรโดยใชวัสดุในประเทศ ในการผลิตเคร่ืองมือ

เคร่ืองจักรที่ใชในการตัดหญาและอัดหญา  

5.2 คนควา ทดลอง และพัฒนา เคร่ืองมือเคร่ืองจักร 

5.3 ทดสอบเคร่ืองมือเคร่ืองจักร 

5.4 เผยแพรและสาธิตการใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักรใหผูประกอบการ  

6. งบประมาณ  

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 
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7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 5 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 สํารวจและออกแบบเคร่ืองมือเคร่ืองจักรโดยใชวัสดุในประเทศ ในการผลิตเคร่ืองมือ

เคร่ืองจักรที่ตัดหญาและอัดหญา ใชระยะเวลาประมาณ 1 ป  

7.2 คนควา ทดลอง และพัฒนา เคร่ืองมือเคร่ืองจักร ใชระยะเวลาประมาณ 2 ป  

7.3 ทดสอบเคร่ืองมือเคร่ืองจักร ใชระยะเวลาประมาณ 1 ป  

7.4 เผยแพรใหผูประกอบการ ใชระยะเวลาประมาณ 1 ป  

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานแรงงานจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

8.3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

8.4 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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โครงการคนควาและออกแบบเคร่ืองผสมอาหาร 

 

1. หลักการและเหตุผล 

เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก แบงเบาภาระและประหยัดเวลาใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงใน

การใหอาหาร  รัฐควรเขามาชวยเหลือโดยการสงเสริมใหมีการคนควาและออกแบบเคร่ืองผสม

อาหาร  จึงสมควรตองมีโครงการคนควาและออกแบบวิจัยการผลิตเคร่ืองผสมอาหาร 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อผลิตเคร่ืองผสมอาหาร 

2.2 เพื่อลดระยะเวลาในการใหอาหารของเกษตรกร 

3. ตัวชี้วัด 

 มีจํานวนเคร่ืองผสมอาหารเพื่อใชในการเลี้ยงโคเน้ือ 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 เกษตรกรมีเคร่ืองผสมอาหารใช 

4.2 ลดระยะเวลาการใหอาหารของเกษตรกร  ทําใหมีเวลาไปประกอบกิจกรรมอ่ืนในการเพิ่ม

รายไดไดมากขึ้น 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 สํารวจและออกแบบเคร่ืองมือเคร่ืองจักรโดยใชวัสดุในประเทศ ในการผลิตเคร่ืองผสมอาหาร 

5.2 คนควา ทดลอง และพัฒนา เคร่ืองผสมอาหาร 

5.3 ทดสอบเคร่ืองผสมอาหาร 

5.4 เผยแพรและสาธิตการใชเคร่ืองผสมอาหารใหผูประกอบการ  

6. งบประมาณ  

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 4 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 สํารวจและออกแบบเคร่ืองมือเคร่ืองจักรโดยใชวัสดุในประเทศ ในการผลิตเค ร่ืองผสม

อาหารใชระยะเวลาประมาณ  6  เดือน 

7.2 คนควา ทดลอง และพัฒนา เคร่ืองผสมอาหาร  ใชระยะเวลาประมาณ 1 ป 6  เดือน  

7.3 ทดสอบเคร่ืองผสมอาหาร ใชระยะเวลาประมาณ 1 ป  

7.4 เผยแพรใหผูประกอบการ ใชระยะเวลาประมาณ 1 ป  
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8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สาํนักงานแรงงานจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

8.3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

8.4 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

8.5 สถาบันพัฒนาฝมือแรงานจังหวัด 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาผลิตภัณฑ 

 

การแปรรูปผลิตภัณฑโคเ น้ือเปนวิธีการหน่ึงที่จะสรางมูลคาเพิ่มใหกับเน้ือโคชําแหละ 

ซึ่งการแปรรูปนั้นสามารถทําไดหลายรูปแบบนับแตการทําในรูปผลิตภัณฑแชแข็ง ตากแหงรวมทั้ง

การปรุงแตงในรูปแบบตางๆ นอกจากน้ีสิ่งที่เปนผลพลอยไดจากการเลี้ยงโคเน้ือไมวาจะเปนหนัง 

กระดูก ตลอดจนมูลโค ยังสามารถสรางมูลคาเพิ่มไดอีกไดอีก ดังน้ันการคนควาและทดลองเพื่อหา

กรรมวิธีในการแปรรูปโคเน้ือ ตลอดจนการเผยแพรและสาธิตการใชประโยชนจากผลพลอยไดของ

โคเนื้อจะเปนการสงเสริมความเขมแข็งทั้งดานการผลิต การตลาดและยังเปนการสรางรายไดเพิ่ม

ใหกับผูประกอบการอีกดวย 

1. เปาหมายยุทธศาสตร 

1.1 สงเสริมการผลิตและแปรรูป 

1.2 มีการกําหนดมาตรฐานสินคารวมกัน 

2. มาตรการ 

2.1 เพิ่มการผลิตและการแปรรูปโคเน้ือใหมีความหลากหลายดานผลิตภัณฑ 

2.2 ยกระดับผลิตภัณฑของโคเน้ือใหไดคุณภาพและมีมาตรฐาน 

3. แผนงานท่ี 1 แผนงานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิ ตภัณฑ ประกอบดวยโครงการ 2 

โครงการดังนี้ 

3.1 โครงการการเก็บรักษาและการแปรรูปผลิตภัณฑโคเน้ือ 

3.2 โครงการการจัดนิทรรศการและสาธิตการนํามูลโคเนื้อไปใชใหเกิดประโยชนทาง

เศรษฐกิจ  
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โครงการการเก็บรักษาและการแปรรูปผลิตภัณฑโคเน้ือ 

  

1. หลักการและเหตุผล 

 การเก็บรักษาเปน กรรมวิธียืดอายุสินคาใหยาวนานขึ้น สวนการแปรรูปเปนผลิตภัณฑได

หลากหลายเพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจได การแปรรูปเปนการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ การนําไป

แปรรูปอาจทําไดหลายรูปแบบ เชน เพื่อนําไปปรุงอาหารตอ หรือเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปเพื่อการ

บริโภคสนองตามความตองการของตลาด 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อเปนการรักษาและถนอมผลผลิตจากโคเน้ือใหเก็บรักษาไดเปนเวลานาน 

2.2 เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกผลิตภัณฑโคเน้ือ 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 ลดการสูญเสียผลิตภัณฑโคเน้ือลง 

3.2 มีประเภทของผลิตภัณฑที่แปรรูปจากโคเน้ือเพิ่มขึ้น 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 ผูประกอบการรูจักวิธีการการรักษาและถนอมผลผลิตจากโคเน้ือใหเก็บรักษาไดเปน

เวลานาน 

4.2 ผูประกอบการมีความสามารถแปรรูปผลิตภัณฑโคเน้ือ เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ 

4.3 ผูประกอบการมีรายไดในการจําหนายผลิตภัณฑสูงขึ้น 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 สาธิตวิธีการเก็บ รักษา วิธีการแปรรูปผลิตภัณฑโคเน้ือดวยวิธีการตางๆ ใหแก

ผูประกอบการปละ 4 คร้ัง 

5.2 อบรมการแปรรูปสินคา ผลิตภัณฑโคเน้ือใหแกผูประกอบการปละ 4 คร้ัง 

5.3 แสดงนิทรรศการ สาธิต และจําหนายผลิตภัณฑโคเน้ือเพื่อเผยแพรใหกับประชาชน

ทั่วไป ทั้งในระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคและระดับประเทศปละ 3 คร้ัง 

6. งบประมาณ  

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 
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7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 1 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 สาธิตวิธีการเก็บรักษา วิธีการแปรรูปผลิตภัณฑโคดวยวิธีการตางๆ ใหแก

ผูประกอบการปละ 4 คร้ัง 

7.2 แสดงนิทรรศการ สาธิต และจําหนายผลิตภัณฑโคเน้ือเพื่อเผยแพรใหกับประชาชน

ทั่วไป ทั้งงานระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศปละ 3 คร้ัง  

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 พฒันาการจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 ภาควิชาอาหารและโภชนาการ คณะคหกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

8.3 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

8.4 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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โครงการการจัดนิทรรศการและสาธิตการนํามูลโคเน้ือไปใชใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ  

 

1. หลักการและเหตุผล 

 มูลโคเนื้อสามารถนําไปใชประโยชนเพื่อเพิ่มมูลคา ทางเศรษฐกิจไดหลายทาง การนําไปทํา

เปนปุย หรือการนําไปทําเปนกาซชีวภาพ เพื่อใหเกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ือและประชาชนโดยทั่วไปได

ตระหนักถึงประโยชนของมูลโคเนื้อ การจัดนิทรรศการและการสาธิตการนํามูลโคเนื้อมาใชใหเกิด

ประโยชน นอกจากจะเปนการเผยแพรความรูแลว ยังสงผ ลใหเปนการลดคาใชจายของภาค

ครัวเรือนของเกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ือลง 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อเผยแพรขาวสารขอมูลการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของมูลคา 

2.2 เพื่อสรางรายไดและลดคาใชจายใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงโค ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่

เห็นประโยชนทางเศรษฐกิจของมูลโค 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 จํานวนบอรดทีจ่ดันิทรรศการ 

3.2 จํานวนคร้ังที่ทําการสาธิต 

3.3 จํานวนผูเขาชมนิทรรศการและการสาธิต 

3.4 ผูเขารับชมนิทรรศการและการสาธิตมีความรูในการนํามูลโคไปใชใหเกิดประโยชน

ทางเศรษฐกิจ 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 เกษตรกรรวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปที่เขารับชม สามารถนําความรูที่ไดจากชมนําไป

ปฏิบัติได 

4.2 มีการนําความรูที่ไดไปเผยแพรในกลุมผูที่ไมไดเขารับชมนิทรรศการ 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 กําหนดขอบเขตเนื้อหาที่จะจัดบนบอรดนิทรรศการ 

5.2 กําหนดกิจกรรมที่จะสาธิต เชน การนํามูลโคนํามาผสมเปนปุยชีวภาพหรือการนํามูล

โคมาทําเปนกาซชีวภาพ 

5.3 กาํหนดวันเวลา และสถานทีท่ีจ่ะแสดงนิทรรศการและสาธติ 

5.4 ประชาสัมพันธโครงการ 

5.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
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6. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 1 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 กําหนดขอบเขตเนื้อหาที่จะจัดบนบอรดนิทรรศการ ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.2 กําหนดกิจกรรมที่จะสาธิต ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.3 กาํหนดวันเวลา และสถานทีท่ีจ่ะแสดงนิทรรศการและสาธติ ใชระยะเวลาประมาณ 1 วัน 

7.4 จัดนิทรรศการและการสาธิตการนํามูลโคไปใชใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ใช

ระยะเวลาประมาณ 1 สปัดาห 

7.5 ประชาสัมพันธโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน 

7.6 ติดตามและประเมินผลโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

8.3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

เครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะเจริญกาวหนาไดจําเปนตองสรางความ

เขมแข็งในองคกร โดยเฉพาะการสรางเครือขายความรวมมือในรูปนิติบุคคล เพราะการรวมกลุมใน

ลักษณะที่เปนนิติบุคคลน้ันจะมีการจัดต้ังองคกรในลักษณะที่เปนระบบมากกวา อีกทั้งยังสามารถ

ไดรับความชวยเหลือทางการเงิน จากหนวยงานไดงายกวากรณีที่ไมมีการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

อีกวิธีหนึ่งที่จะชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหแกวิสาหกิจคือการมีระบบขอมูลขาวสารที่เป น

ประโยชนสามารถแพรกระจายความรูโดยผานทาง Web site รวมทั้งการทดสอบและรับรองคุณภาพ

และมาตรฐานของผลิตภัณฑเพื่อสรางความมั่นใจในการผูบริโภค 

1. เปาหมายยุทธศาสตร 

1.1 สงเสริมเครือขายวิสาหกิจแบบครบวงจร 

1.2 สงเสริมการรวมกลุม 

1.3 มีการแลกเปลี่ยน ถายทอดความคิดเห็นและประสบการณ 

1.4 สนับสนุนการกอสรางโรงงาน/โรงเรือน 

1.5 มีศูนยอบรมและดูงาน 

1.6 มีศูนยวิจัย 

1.7 มีศูนยตรวจสอบรับรองคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ 

1.8 มีการพัฒนาบุคลากรหนวยงานภาครัฐ  

2. มาตรการ 

2.1 สงเสริมการรวมกลุมผูประกอบการโคเน้ือใหเปนองคกรนิติบุคคล 

2.2 พัฒนาระบบขอมูลขาวสารทางการผลิตและการตลาด 

3. แผนงานท่ี 1 แผนงานพัฒนาเครือขายความรวมมือวิสาหกิจขนาดกลางและ  ขนาดยอม 

ประกอบดวยโครงการ 2 โครงการ ดังนี้ 

3.1 โครงการจัดต้ังเครือขายวิสาหกิจกลุมผูประกอบการโคเน้ือ จังหวัดลพบุรี 

3.2 โครงการจัดทําเครือขายขอมูลกลุมผูประกอบการโคเน้ือ จังหวัดลพบุรี  

4. แผนงานท่ี 2 แผนงานเสริมสรางสมรรถนะของศูนยพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด

ยอมในพื้นท่ี ประกอบดวยโครงการ 2 โครงการดังนี้ 

4.1 โครงการเผยแพรความรูการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 

4.2 โครงการพัฒนาทดสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑโคเนื้อ  
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โครงการจัดตั้งเครือขายวิสาหกิจผูประกอบการโคเน้ือ จังหวัดลพบุรี 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ในจังหวัดลพบุรีการรวมกลุมของผูประกอบการโคเนื้อยังไมมีความเขมแข็งมากนัก ยังมี

ลักษณะตางคนตางอยู หากผูประกอบการโคเนื้อมีการรวมกลุมกันจะสามารถสรางอํานาจการ

ตอรองใหกับสมาชิกภายในกลุม ในเร่ืองการซื้อปจจัยการผลิต การขายผลผลิต รวมทั้งการเกิดความ

รวมมือและการใหความชวยเหลือทางการเงิน 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อใหผูประกอบการ /เกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ือไดรวมกลุมกันเปนองคกรนิติบุคคลที่

ถูกตองตามกฎหมาย 

2.2 เพื่อใหเกิดความรวมมือ การชวยเหลือ และการเผยแพรขอมูลขาวสารทั้งทางดานการ

ผลิตการตลาด และการเงินแกผูประกอบการที่เปนสมาชิก 

3. ตัวชี้วัด 

เกิดกลุมเครือขายวิสาหกิจผูประการ/เกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ือในจังหวัดลพบุรี 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 ผูท่ีเปนสมาชิกกลุมมีพลังอํานาจตอรองในการกําหนดราคา 

4.2 ผูที่เปนสมาชิกกลุมมีแหลงทุนที่จะสนับสนุนใชในดานการลงทุน 

4.3 ผูท่ีเปนสมาชิกกลุมมีชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารในดานการผลิต และดานการตลาด 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 เผยแพรความรูและประโยชนที่จะไดรับจากการเปนสมาชิกกลุม 

5.2 ใหคําปรึกษาในการดําเนินการจัดต้ังกลุม 

5.3 ใหคําปรึกษาในการดําเนินกิจการกลุม 

5.4 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 1 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 เผยแพรความรูและประโยชนที่จะไดรับจากการเปนสมาชิกกลุม ใชระยะเวลาประมาณ 

3 เดือน 

7.2 ใหคําปรึกษาในการดําเนินการจัดต้ังสหกรณ ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 
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7.3 ใหคําปรึกษาในการดําเนินกิจการสหกรณ ใชระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 

7.4 ติดตามและประเมินผลโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานพัฒนาการจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สํานักงานพาณิชยจังหวัด 

8.3 สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

8.4 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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โครงการจัดทําเครือขายขอมูลกลุมผูประกอบการโคเน้ือจังหวัดลพบุรี 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ขอมูลดานสารสนเทศเปนสิ่งจําเปนอยางมากสําหรับการคาในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

มีวิสัยทัศนที่จะใหจังหวัดลพบุรีเปนแหลงรวมผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน การจัดทํา 

เครือขายขอมูลเพื่อเผยแพรขอมูลทางดานแหลงการผลิต ประเภทผลิตภัณฑ และราคา  

สินคา จะเปนการประชาสัมพันธขอมูลของผูประกอบการไดเปนอยางดี  และเผยแพรในระดับ

กวางขวาง 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารระหวางผูประกอบการโคเน้ือจังหวัดลพบุรี 

2.2 เพื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑโคเน้ือใหเปนที่รูจักทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศ

และระดับนานาชาติ 

3. ตัวชี้วัด 

 เครือขายขอมูลผูประกอบการโคเน้ือจังหวัดลพบุรี  

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 ผูประกอบการไดรับขอมูลขาวสาร รวดเร็ว 

4.2 ผูประกอบการสามารถนําขอมูลไปพิจารณาธุรกิจของตนเองได 

4.3 สามารถแขงขันไดในตลาดจากการไดรับขอมูลขาวสารรวดเร็วและทันเหตุการณ 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 รวมกาํหนดขอมลูและเน้ือหาที่จะลงในเครือขายขอมูล  

5.2 จัดทําเครือขายขอมูลผูประกอบการโคเน้ือจังหวัดลพบุรี 

5.3 กําหนดผูรับผิดชอบที่จะปรับปรุงขอมูลในเครือขายขอมูลและพัฒนาเครือขายขอมูล 

5.4 ติดตามและประเมินผลโครงการ  

6. งบประมาณ  

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 
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7. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินงานทั้งสิ้น 1 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 รวมกําหนดขอมูลและเน้ือหาที่จะลงในเครือขายขอมูล ใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

7.2 จัดทํา web site ผูประกอบการโคเน้ือจังหวัดลพบุรี ใชระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 

7.3 กําหนดผูรับผิดชอบที่จะปรับปรุงขอมูลในเครือขายขอมูล และพัฒนาเครือขายขอมูล  

ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.4 ติดตามและประเมินผลโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 7 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 ประชาสัมพันธจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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โครงการเผยแพรความรูการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ผลิตภัณฑโคเน้ือที่ออกจําหนาย ไมวาจะอยูในรูปเน้ือสด หรือผานการแปรรูปจําเปนอยางยิ่ง

ที่ควรจะมีการรับรองคุณภาพมาตรฐานเพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูบริโภค โครงการเผยแพรความรู

การรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑโคเน้ือแกผูปร ะกอบการจึงเปนสิ่งจําเปน เพื่อให

ผูประกอบการไดพึงตระหนักและรับทราบเกี่ยวกับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อใหผูประกอบการมีความรูในเร่ืองการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 

2.2 เพื่อสรางแรงจูงใหผูประกอบการหันไปพัฒนาผลิตภัณฑของตนใหไดคุณภาพมาตรฐาน 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 จํานวนผูเขารับการอบรม 

3.2 ผูเขารับการอบรมนําความรูที่ไดไปใชใหเกิดประโยชน  

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 ผูประกอบการตระหนักถึงประโยชนที่จะไดรับจากการรับรองมาตรฐาน 

4.2 ผูบริโภคเกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 สํารวจพื้นที่เปาหมาย 

5.2 กาํหนดกจิกรรมในการอบรม 

5.3 กําหนดจํานวนผูเขารับการอบรม 

5.4 กาํหนดระยะเวลาอบรม 

5.5 ประชาสัมพันธโครงการและเปดรับสมัครผูเขารับการอบรม 

5.6 จัดการใหความรูเร่ืองการรับรองคุณภาพ มาตรฐาน  

5.7 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

6. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 
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7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 1 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 สํารวจพื้นที่เปาหมายและบุคลากรกลุมเปาหมาย ใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน 

7.2 เตรียมการจัดการฝกอบรมและประชาสัมพันธใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน  

7.3 จัดการฝกอบรม ใชระยะเวลาประมาณ 2 วัน 

7.4 ติดตามและประเมินผลโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 อุตสาหกรรมจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมการ 

8.3 คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

8.4 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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โครงการพัฒนาทดสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑโคเน้ือ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

การทดสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑโคเน้ือจะเปนการสรางความมั่นใจใหแกผูบริโภค  

ยิ่งกวาน้ันหากผูบริโภคมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑแลว  จะสงผลดีตอผูประกอบการ

ตามมาในแงของยอดขายที่เพิ่มขึ้น โครงการพัฒนาทดสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑโคเนื้อจะ

เปนโครงการที่เชิญชวนใหผูประกอบการแตละรายมาทดสอบคุณภาพมาตรฐาน หากผูประกอบการ

รายใดผานการทดสอบก็จะไดรับตรารับรองคุณภาพมาตรฐาน  ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธเผยแพร

ผูประกอบการที่ผานการทดสอบ 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อรับรองคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑโคเน้ือ 

2.2 เพื่อสรางความเชื่อมั่นในคุณภาพสินคาตอผูบริโภค 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 มีจํานวนผลิตภัณฑโคเน้ือที่มีการกําหนดคุณภาพมาตรฐาน 

3.2 ผลิตภัณฑโคเน้ือที่ผานการรับรองคุณภาพมาตรฐาน สรางความเชื่อมั่นตอผูบริโภค 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 ยอดจําหนายผลิตภัณฑโคเน้ือเพิ่มสูงขึ้น 

4.2 เพิ่มชองทางการจําหนายไปยังตลาดตางประเทศไดมากขึ้น 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 กําหนดรายละเอียดมาตรฐานของผลิตภัณฑโคเน้ือแตละประเภท 

5.2 ประกาศเชิญชวนใหผูประกอบการนําผลิตภัณฑโคเน้ือมาทดสอบ 

5.3 ทดสอบและคัดเลือกผลิตภัณฑโคเน้ือที่ไดมาตรฐาน 

5.4 ประชาสัมพันธและเผยแพรรายชื่อผูประกอบการที่ไดรับรองมาตรฐาน 

6. งบประมาณ  

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 
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7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 1 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 กาํหนดรายละเอียดมาตร ฐานของผลิตภัณฑโคเน้ือแตละประเภท  ใชระยะเวลา

ประมาณ 6 เดือน 

7.2 ประกาศเชิญชวนใหผูประกอบการนําผลิตภัณฑโคเน้ือมาทดสอบ  ใชระยะเวลา

ประมาณ 2 เดือน 

7.3 ทดสอบและคัดเลือกผลิตภัณฑโคเน้ือที่ไดมาตรฐาน ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.4 ประชาสัมพันธและเผยแพรรายชื่อผูประกอบการที่ ไดรับรองมาตรฐาน  ใชระยะเวลา

ประมาณ 2 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

8.3 คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

8.4 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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ยุทธศาสตรการสงเสริมและสรางโอกาสทางการตลาด 

  

จังหวัดลพบุรีนับเปนจังหวัดหน่ึงในภาคกลางที่มีการเลี้ยงโคเน้ือเปนจํานวนมาก การ

จัดต้ังตลาดกลางผลิตภัณฑโคเน้ือไมวาจะเปน ตัวโค เน้ือโคที่ยังไมแปรรูป หรือมีการแปรรูป ผล

พลอยไดที่ไดจากโค รวมทั้งวัตถุดิบ ปจจัยการผลิต เคร่ืองทุนแรงตาง ๆ จะสงผลใหเกิดการซื้อขาย

แลกเปลี่ยนสินคาระหวางกันมากขึ้น ซึ่งในปจจุบันการที่ไมมีการจัดต้ังตลาดกลางทําใหผูซื้อตองใช

เวลาในการสืบหาขอมูลและคาใชจายคอนขางสูง ซึ่งบางคร้ังทําใหตองซื้อสินคาในราคาแพง 

นอกจากนี้การส รางหลักประกันใหแกผูเลี้ยงโค โดยใหหนวยงานของรัฐเขามารับซื้อโคในราคา

ประกันอยางนอยที่สุดใหคุมกับตนทุนที่เกษตรกรตองใชจาย จะเปนการสงเสริมใหการเลี้ยงโคอยาง

ตอเน่ือง และไมเกิดการขาดแคลนของผลิตภัณฑโคเน้ือในตลาด 

1. เปาหมายยุทธศาสตร 

1.1 เพือ่สงเสริมการตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการหาตลาด  

1.2 สงเสริมการประกันราคา 

2. มาตรการ 

2.1 เพิ่มตลาดรองรับผลิตภัณฑโคเน้ือ 

2.2 เกษตรกรมีอํานาจตอรองราคา 

3. แผนงานท่ี 1 แผนงานการพัฒนาดานการตลาด ประกอบดวยโครงการ 2 โครงการ ดังน้ี  

3.1 โครงการจัดต้ังตลาดกลางผลิตภัณฑโคเน้ือจังหวัดลพบรุี 

3.2 โครงการประกันราคาโคเนื้อ 
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โครงการจัดตั้งตลาดกลางผลิตภัณฑโคเน้ือ จังหวัดลพบุรี 

 

1. หลักการและเหตุผล 

จังหวัดลพบุรีเปนจังหวัดที่เปนศูนยกลางการเลี้ยงโคเน้ือที่ใหญที่สุดในประเทศไทย การต้ัง

ตลาดกลางผลิตภัณฑโคเน้ือที่จังหวัดลพบุรีนอกจากจะเปนศูนยรวมข องการจําหนายแมพันธุ 

วัตถุดิบ อาหารสัตว มูลโคเน้ือ รวมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑที่ไดจากโคเน้ืออยางครบวงจรแลว ยัง

เปนการเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร/ผูประกอบการที่เกี่ยวของกับโคเน้ือเปนอยางมาก 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อใหจังหวัดลพบุรีเปนศูนยกลางในการจําหนายผลิตภัณฑโคเน้ือในจังหวัดลพบุรี 

2.2 เพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพการผลิต ผลิตภัณฑโคเน้ือ 

3. ตัวชี้วัด 

 เกิดศูนยกลางการจําหนายผลิตภัณฑโคเน้ือในจังหวัดลพบุรี  

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 จังหวัดลพบุรีเปนแหลงซื้อขายผลิตภัณฑโคเน้ือที่รูจักกันทั่วไป 

4.2 ผูซื้อไดเลือกซื้อสินคาที่มีคุณภาพตรงตามที่ตองการ 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 สํารวจเขตพื้นที่ที่จะจัดต้ังตลาดกลางผลิตภัณฑโคเน้ือ 

5.2 ปรับปรุงพื้นที่ที่จะจัดต้ังเปนตลาดกลาง 

5.3 ประชาสัมพันธใหผูประกอบการนําผลิตภัณฑมาจําหนาย 

5.4 ประชาสัมพันธใหผูบริโภคมาซื้อผลิตภัณฑที่มาวางจําหนาย 

5.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

6. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 
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7. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 2 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 สํารวจเขตพื้นที่ที่จะจัดต้ังตลาดกลางผลิตภัณฑโคเน้ือ ใชระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 

7.2 ปรับปรุงพื้นที่ ที่จะจัดต้ังเปนตลาดกลางปรับปรุงพื้นที่ที่จะจัดต้ังเปนตลาดกลาง  ใช

ระยะ เวลา 1 ป 

7.3 ติดตอประสานงานใหผูประกอบการเตรียมนําผลิตภัณฑมาวางจําหนาย  ใชระยะเวลา

ประมาณ 2 เดือน 

7.4 ประชาสัมพันธใหผูบริโภคมาซื้อผลิตภัณฑที่มาวางจําหนาย ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สาํนักงานจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สํานักงานพัฒนาการจังหวัด 

8.3 ประชาสัมพันธจังหวัด 

8.4 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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โครงการประกนัราคาโคเน้ือ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ปญหาสําคัญอยางหนึ่งที่ผูประกอบการโคเนื้อประสบปญหา คือความผันผวนในเร่ืองราคา

ของโคเนื้อ หากปริมาณการผลิตโคเนื้อมีมากเกินไปก็จะสงผลราคาโคเนื้อมีราคาถูกลง ในทํานอง

ตรงกันขามหากปริมาณการผลิตโคเน้ือมีนอยเกินไปก็จะสงผลใหราคาสูงขึ้น ดังน้ันเพื่อบรรเทา

ความผั นผวนของรายไดและเปนการสรางหลักประกันและความมั่นใจใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงนก 

โครงการรับประกันราคาโคเนื้อของรัฐจึงเปนมาตรการหนึ่งที่จะแกไขปญหาในเร่ืองนี้ได 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อใหราคาโคเน้ือมีเสถียรภาพ 

2.2 เพื่อลดความผันผวนจากรายไดของเกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ือ 

3. ตัวชี้วัด 

 เกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ือในจังหวัดลพบุรีสามารถขายไดในราคาประกัน  

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 เกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ือมีฐานะความเปนอยูที่ดีขึ้น 

4.2 เปนการสรางหลักประกันและความมั่นใจใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ือ 

4.3 ปริมาณการผลิตโคเน้ือมีการวางจําหนายอยางสม่ําเสมอ 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 กําหนดชนิด และประเภทของราคาโคเนื้อที่จะรับประกัน 

5.2 ประกาศ แจง และประชาสัมพันธใหเกษตรกร และผูบริโภคทราบ 

5.3 รับซื้อโคเน้ือในราคาประกัน 

6. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินงานทั้งสิ้น 1 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 กําหนดชนิด และประเภทของราคาโคเนื้อที่จะรับประกันใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

7.2 ประกาศ แจง และประชาสัมพันธใหเกษตรกร และผูบริโภคทราบใชระยะเวลา

ประมาณ 3 เดือน 

7.3 รับซื้อโคเน้ือในราคาประกันเปนประจําอยางตอเน่ือง 
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8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 องคการคลังสินคา 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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