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บทที่ 1 

การวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวน้ําจืด  จังหวัดสิงหบุรี  

 

1. การวิเคราะหระบบเพชรของเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวนํ้าจืด                      

จังหวัดสิงหบุรี  

ปลานํ้าจืดเกือบทุกชนิด  สวนใหญเปนปลาเศรษฐกจิ  เชน ปลานิล ปลาดุก ปลาตะเพียน  

ปลาชอน และผลิตภัณฑแปรรูป เชน ปลาแดดเดียว ปลาชอนรมควัน  เคกปลา ขาวเกรียบปลา  ปลาที่

ทําการเลี้ยงจากกระชัง  และจากบอดิน  โดยมีเกษตรกรผูเลี้ยงปลาในกระชังประมาณ  70-80 ราย มี

ประมาณ 300-400 กระชัง ผลผลิตที่ไดจะอยูที่  200 กิโลกรัมตอ  1 กระชัง สวนเกษตรกรที่เลี้ยงปลา

ในบอดินที่มีผูเลี้ยง  1000 กวาราย ผลผลิตที่ได  ประมาณ 500 กิโลกรัมตอไรเกษตรกรผูเลี้ยงปลาใน

กระชังมีประมาณ 70-80 ราย เกษตรกรผูเลี้ยงปลาในบอดินมีประมาณ  1000 กวาราย กลุมเกษตรกร

ผูแปรรูป ม ี3- 4 กลุม  

การวิเคราะหระบบเพชรของเครือขาย วิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวนํ้าจืด  จังหวัด

สิงหบุรี  จะพิจารณาปจจัยแวดลอม  4 ดานคอื  ปจจัยการผลิตในประเทศ  อุปสงคในประเทศ  

อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกีย่วเน่ืองในประเทศ และยุทธการ โครงสราง และสภาพการแขงขันใน

ประเทศ ดังน้ี  

1) ปจจัยการผลิตในประเทศของเครือขา ยวิสาหกิจการผลิตแล ะแปรรูปสัตวนํ้าจืด

จังหวัดสิงหบุรี  

 จาํนวนแรงงานท้ังหมด  

พบวาจํานวนแรงงานเกษตรกรที่ทําการเพาะเลี้ยงปลา  มีประมาณ  2-3 คนตอ ผู

เลี้ยง 1 ราย เพราะเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน  และใชแรงงานภายใน  ครอบครัวเปนสวนใหญ  

และกลุมแมบานเกษตรกรที่รวมกลุมแปรรูปผลผลิต จะมีแรงงานประมาณกลุมละ 10-15 คนตอกลุม  

 สดัสวนของแรงงาน  

แรงงานทั้งหมดมาจากภายในจังหวัด  เพราะเปนอุตสาหกรรมครัวเรือน  

เกษตรกรสวนใหญทําการเลี้ยงเปนอาชีพเสริม  

 การจัดหาวัตถุดิบของสถานประกอบการ  

สําหรับผูเลี้ยงปลาในกระชัง การหาวัตถุดิบในการผลิตคือ อาหารปลา  สวนใหญ

จะใชอาหารเม็ดเลี้ยง และซื้อมาจากบริษัท  C.P. เกษตรกรบางรายไดรับการสงเสริมจากบริษัท  และ

ทางบริษัทจะจัดหาวัตถุดิบมาให  แตจะผูกขาดการซื้อขาย  จึงไมมีปญหาดานการจัดหาวัตถุดิบ  

สําหรับผูเลี้ยงปลาบอดิน  อาหารที่ใชสวนมากจะเปนอาหารธรรมชาติ  ที่หาไดงายตามทองถิ่น  เชน 

ผักตางๆ อาหารเหลอื ฝางขาวสับ หรืออาจเปนมูลของสัตวจากโรงเรือนที่เลี้ยงบนบอปลา  สําหรับผู
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แปรรูปไดวตัถดิุบภายในจังหวัดเปนสวนใหญ  ยกเวนปลาชอนที่นําเขาจากจังหวัด  สพุรรณบรุี  

เพราะจังหวัดสิงหบุรีมีผูเพาะเลี้ยงนอยราย  

 ความเพียงพอของทรัพยากร  

บุคลากรในดานตางๆ  มีไมเพียงพอ  เกษตรกรที่อยูหางไกลยังไมไดรับการ

สงเสริมเทาที่ควร และยังขาดบุคลากรเฉพาะดานที่มีความสามารถ 

 แหลงท่ีมาของเทคโนโลยีการผลิต  

แหลงที่มาของการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตจะมาจากการฝกอบรมของภาครัฐ  

และสถาบันการศึกษา จากบริษัทที่สงเสริมการเลี้ยง แตการถายทอดความรูและเทคโนโลยี  ยังเขาถึง

เกษตรกรนอย ยังมีปญหาเร่ืองการเพาะพันธุที่เกษตรกรไมสามารถทําเองได  

 เทคโนโลยีการผลิตในสถานประกอบการ  ใชเทคโนโลยีการผลิตดวยตนเองเพียง

บางสวน สวนมากจะไดจากบริษัทที่สงเสริมมากกวา  

 ลักษณะของเทคโนโลยีการผลิต  

ลักษณะของเทคโนโลยีการผลิตของผูเลี้ยงปลาจะมีความซับซอนตํ่า  

 การปรับปรุงเทคโนโลยี (ตั้งแตป พ.ศ.2544 )  

การปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต  จะแบงเปน  2 สวนคอื กระบวนการผลิต  และ

การแปรรูป  

1. กระบวนการผลิต  ยังคงไมคอยไดปรับปรุงเทคโ นโลยีการผลิต  แตจะไดรับ

การปรับปรุงพันธสัตวนํ้า จากบริษัทที่สงเสริมการเลี้ยง เชน เลี้ยงปลาทับทิม แทนปลานิล เปนตน  

2. การแปรรูป  ไมมีการปรับปรุงเทคโนโลยี  เพราะเปนอุตสาหกรรมใน

ครัวเรือน เทคโนโลยีที่ใชก็เปนแบบงายๆ จึงไมจําเปนตองปรับปรุงใหม  

 การพัฒนาผลิตภัณฑใหม (ตั้งแตป พ.ศ.2544 )  

การพัฒนาผลิตภัณฑใหมจะเปนสวนของผูแปรรูป  โดยไดมีการพัฒนาจากกลุม

แมบานเกษตรกร คิดผลิตภัณฑใหมๆขึ้น เชน ขาวเกรียบปลา เคกปลาชอน และไอศกรีมปลาชอน  

 ลักษณะการพัฒนาผลิตภัณฑใหม  

ลักษณะการพัฒนาจะเปนการคิดรูปแบบสินค าใหมๆ ที่ไดจากการแปรรูป  เพื่อ

เพิ่มความหลากหลาย ของผลิตภัณฑ  

 เงินทุนและการบริหารเงินทุน  

1. การจัดทําระบบบัญชี  ไดมีการจัดทําบัญชี  อยางงาย  คือ บัญชีกําไรขาดทุน

เพยีงอยางเดียว  

2. แหลงเงนิทนุในการดําเนินงาน  เกษตรกรจะไดเงินทุนจากธนาคาร  เปนการ

กูเพื่อมาลงทุนในระยะแรก  
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3. การกูยืมเงินทุนจากธนาคาร  เกษตรกรไมมีปญหาในการกูยืมจากธนาคาร  

เพราะเปนการกูท่ีไมมาก และกูเพื่อการลงทุนดานเกษตรกรรม  

4. การลงทุนในเคร่ืองจักร ผูประกอบการไมไดมีการลงทุนในเคร่ืองจักร  

5. การลงทุนเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดลอม  ไดมกีารลงทนุในสวนน้ี  แตไมไดระบุ

วาดวยวิธใีด  

 ปญหาดานการผลิต จะแบงออกเปนปญหาดานการจัดหาวัตถดิุบ  และปญหา

ดานแรงงานซึ้งสามารถอธิบายไดดังนี้  

1. ปญหาดานการจัดหาวัตถดิุบ  เนื่องจากเกษตรกร  ผูเลี้ยงปลาไดทําการทํา

สัญญากับบริษัทเปนสวนใหญ  จึงไมมีปญหาการจัดหาวัตถุดิบ  ในสวน ผูเลี้ยงบอดิน  วัตถุดิบก็ได

จากธรรมชาติเปนสวนใหญเปนการเลี้ยงแบบอาชีพเสริมมากกวา  จึงไมมี  ปญหาดานการจัดหา

วัตถุดิบเชนกัน  ในสวนของผูแปรรูป  มีปญหาการจัดหาวัตถุดิบคือ  ปลาชอนภายในจังหวัดมนีอย  

ตองนําเขาจากจังหวัดใกลเคียงหรือบางคร้ังตองนําเขาจากภาคอี สานที่เปนปลามาจากประเทศ

กัมพูชา  

2. ปญหาดานแรงงาน ปญหาดานแรงงานนั้นมีอัตราคาจางสูงเกินไปในสวนที่

ทําการผลิตเปนจํานวนมากแตในเกษตรกรรายยอยไมมีปญหา  ดานแรงงานเพราะใชแรงงานใน

ครอบครัว  สวนอีกปญหาหน่ึง  คือ มีการเขาออกของแรงงานบอยเกินไป  มีการยายงานตลอ ดเวลา 

หรืออาจเปนเพราะแรงงานไดคาจางไมคุมคาจึงทําใหเปลี่ยนงานบอย  

 ปญหาดานการเงิน  คือ เกษตรกรผูเลี้ยงปลาตองจายดอกเบี้ยใหสถาบันการเงิน

ในระบบในอัตราที่สูง  

 ปญหาดานเทคโนโลยี คือปญหาเทคโนโลยีการแปรรูปที่ยังมีการบรรจุภัณฑไมดี

พอ ทําใหไมไดรับรองรับรองมาตรฐาน  

2) อุปสงคในประเทศของเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวนํ้าจืด  จังหวัด

สิงหบุรี  

 ยอดขายผลิตภัณฑหลักในจังหวัดตั้งแตป พ.ศ.2544 เปนตนมา  

ยอดขายปลาน้ําจืดที่ทําการเพาะเลี้ยง  มียอดขายที่สูงขึ้น  และมีแนวโนมที่สูงขึ้น  

ทั้งน้ีเพราะไดรับการสนับส นุนจากภาครัฐและภาคเอกชนใหเกษตรกรหันมาเลี้ยงปลากันมากขึ้น  

และจังหวัดสิงหบุรีมีสินคา OTOP ระดับ 5 ดาว เปนผลิตภัณฑจากปลา คือ ปลาแดดเดียว  
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3) อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเน่ืองในประเทศของเครือขายวิสาหกิจการผลิตและ

แปรรูปสัตวนํ้าจืด จังหวัดสิงหบุรี  

 ความชวยเหลือท่ีไดรับจากผูซื้อ ผูคา และตวัแทนจาํหนาย  

ความชวยเหลือที่เกษตรกรผูเลี้ยงปลาที่ไดรับจากผูซื้อ  คือ ไดพัฒนาพันธุสัตวนํ้า

ที่ดีขึ้น พัฒนาวัตถุดิบในการเลี้ยง ละมีการประกันราคา จากบริษัทที่สงเสริม  

 เครือขายและความเชื่อมโยง  

1. ความรวมมือหรือปฏิ บัติรวมกันกับสถานประกอบการอ่ืนๆ  ในเครือขาย

วิสาหกจิเดียวกนั  เกษตรกรผูเลี้ยงปลาไดมีการรวมกลุมกันเพื่อ  มีอํานาจในการตอรอง  แตสวนมาก

จะรวมกลุมเพื่อขอกูเงินมากกวา และมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในกลุม  

2. การแบงยอดสั่งซื้อสินคาใหกับสถานประกอบการอ่ืน  ไมมีการแบงยอด

สั่งซื้อเพราะบริษัทที่ติดตอจะรับซื้อสินคาทั้งหมด  

3. การไดรับการแบงยอดสั่งซื้อสินคาจากสถานประกอบการอ่ืน  ไมมีการแบง

ยอดสั่งซื้อเพราะบริษัทที่ติดตอจะรับซื้อสินคาทั้งหมด  

 เครือขายวิสาหกิจ  

ความเชื่อโยงของเครือขายวิสาหกิจผูเลี้ยงปลาของจังหวัดสิ งหบุรีน้ัน จะมีความ

เชื่อมโยงกับบริษัทที่สงเสริมการเลี้ยง โดยบริษัทจะเปนผูจัดหาอาหารสัตวนํ้าและเคร่ืองมือตางๆมา

ให และยงัประกนัราคาใหดวย  แตเกษตรกรผูเลี้ยงตองทําสัญญาไมขายผลผลิตใหกับที่อ่ืน  จะตอง

ขายใหกับบริษัทที่ทําสัญญาดวยเทาน้ัน  

1. ความเกี่ยวเ น่ืองของธุรกิจตนนํ้าและปลายนํ้าการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  จะมี

ความเกี่ยวเน่ืองของธุรกิจตนนํ้า และปลายนํ้า ดังน้ี  

2. โรงเพาะฟก (พันธุปลา ) บอเลี้ยง ผูแปรรูป/ผูบริโภค ซึ่งบางทีอาจมีการแปร

รูปและบรรจุใหสวยงามเพื่อเพิ่มมูลคา  

3. การไดรับสนับสนุนองคกร  ชมรม สมาคม สถาบันอ่ืน เกษตรกรผูเลี้ยงปลา

ไดรับการสนับสนุนตางๆ  ในดาน  การฝกอบรม  เปนสวนใหญ  เชน การใหความรูตางๆ  และ

เทคโนโลยีการผลิตใหมๆ จากทางราชการ  

 การพัฒนาธุรกิจ  

1. การขอคําแนะนําจากบริษัทที่ปรึกษาหรือผูใหการอบรมเกษตรกรผูเลี้ยงปลา

เคยไดรับการอบรมและขอคําแนะนําจ ากสถาบันของรัฐ  บางเปนบางคร้ัง  ในเร่ืองของการปรับปรุง

พันธุใหมๆ แตจะปรึกษาบริษัทที่ทําการสนับสนุนเปนประจํา  

2. ความพึงพอใจตอคําแนะนํา ผูประกอบการมีความพึงพอใจตอคําแนะนําที่ไดรับ 

3. คาใชจายในการใหคําปรึกษา ไมมีคาใชจายในการขอคําแนะนํา แตอยางใด  
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4) ยุทธการ โครงสราง และสภาพการแขงขันในประเทศของเครือขายวิสาหกิจการผลิต

และแปรรูปสัตวนํ้าจืด จังหวัดสิงหบุรี  

 การอาศัยภูมิปญญาทองถิ่นของผลิตภัณฑ  

ไดอาศัยภูมิปญญาทองถิ่นในการผลิต คือ ในเร่ืองพันธุปลา ลูกปลาชอนที่ทําการ

เพาะเลี้ยงสวนใหญที่ไดจากโรงเพาะฟก  มักจะไมแข็งแรง  เกษตรกรจะใชวธิกีารรวบรวมพนัธจาก

ธรรมชาติ  ซึ่งอัตรารอดที่ไดจะสูงกวาโรงเพาะฟกมาก  และไดมกีาร  ออกแบบบอเลีย้ง  ใหมีการ

เปลี่ยนถายระดับนํ้า เปนระดับๆ เพื่อใหแมพันธุปลาชอนวางไข เปนการเลียนแบบธรรมชาติในชวง

หนาแลงตอหนาฝน ปลาจะวางไขได  

 การขายสินคาดวยตัวเอง  

เกษตรกรผูเลี้ยงปลาจะมีบริษัทมารับซื้อถึงที่บอหรือกระชัง  บางคร้ังจะมีพอคา

มารับไปขายตออีกทอดหนึ่ง  

 สภาวะการขาย จะมีการพิจารณา 2 สวน คือ ดานราคา และระยะเวลาการชําระเงิน  

ดานราคา  การขายปลาของเกษตรกรผูเลี้ยงนั้นจะราคาดีหรือไมขึ้ นอยูกับ คุณภาพและขนาดปลาที่

ทําการผลิตได เพราะบริษัทที่รับซื้อจะมีเกณฑขั้นตํ่าของสินคาไว ถงึจะ 

1. ไดเงินในราคาที่ประกัน เชน ปลาที่จะไดถึงราคาที่ประกันจะตองมีขนาดไม

ตํ่ากวา 0.8 กิโลกรัมตอตัว  นอกน้ันจะไดราคาที่ตํ่าลงไป  ราคาทีเ่กษตรกรไดรบั  จะตํ่ากวาที่คา ด

ประมาณการไวเล็กนอย  

2. ระยะเวลาชําระเงิน เกษตรกรไดรับเงินเปนไปตามขอ ตกลง  

 การใชกลยุทธในการสงเสริมการตลาดกับสินคาหลัก  

เกษตรกรผูเลี้ยงปลา  ไมไดมีการใชกลยุทธในการสงเสริมสินคาหลัก  เพราะ

สินคาที่ผลิตได จะมีผูมารับซื้อถึงแหลงผลิต  

 ผลิตภัณฑเคยไดรับรางวัลหรือไม  

รางวัลที่ไดรับสวนมากจะเปนเครือขายวิสาหกิจแปรรูปแลว  เชน ปลาแดดเดียว  

ไดรับรางวัล OTOP 5 ดาว จากทางจังหวัด  

 การรูจักการรับรองมาตรฐาน  

รูจักการรับรองคุณภาพ  คอ อย. เพยีงอยางเดียว  สวนการรับรองคุณภาพน้ันจะ

เปนจากบริษัทมากกวา  เชน การรับรองการปราศจากสารตกคาง  จําพวก สารไนโตรฟแูรน  คอแรม

เฟนีคอล ที่ทางสหภาพยุโรปหามนําเขา เพราะปลาจากโรงเพาะฟกที่ดีจะไมมีการใชสารเคมี  

 การเคยไดรับการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ  

ไมเคยผานการรับรองมาตรฐานที่ใดเลย  
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 การไดรับการจดสิทธิบัตร  

ในการจดสิทธิบัตร  เกษตรกรไมไดมีการจดสิทธิบัตร  เพราะเปนสินคาจําพวก

สัตวนํ้า และเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน  

 อัตราการผลิตสินคาเสีย  

 ผูประกอบการไมมีอัตราการผลิตสินคาเสียเลย  

 อัตราการคืนสินคา  

    ไมไดมีการคืนสินคา  

 ปญหาดานการตลาด แบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ ปญหาดานคูแขงและสวนแบง

ตลาด ปญหาดานคุณภาพของผลิตภัณฑ  และปญหาดานราคาของผลิตภัณฑ  ปญหาดานคูแขงและ

สวนแบงการตลาดเกษตรกรผูเลี้ยงปลาไมมีปญหาเร่ืองคูแขงหรือสวนแบงการตลาดแตอยางใด  

เพราะสินคาที่ผลิตได  จะถูกรับซื้อทั้งหมด  จากบริษัท  และยังเปนที่ตองการ ของตลาดอีกมาก  ใน

สวนของผลผลิตปลาชอนขาดแคลนอยางมาก ตองนําเขาจาก 

1. จังหวัดใกลเคียง  คือจังหวัดอางทอง  สพุรรณบรุี  หรือ นําเขาจากกัมพูชา  

เน่ืองจากเกษตรกรที่สิงหบุรี ไมนิยมเลี้ยงเพราะตองใชตนทุนในการผลิตที่สูง  

2. ปญหาดานคุณภาพของผลิตภัณฑ  ปญหาดานคุณภาพ  คือการเพาะเลี้ยงปลา

ที่ไมไดขนาด  เนื่องปลามีการเจริญเติบโตชา  อันอาจเปนผลมาจากปจจัยสิ่งแวดลอม  คุณภาพนํ้า

ตางๆ ซึ่งเปนปญหาตอเกษตรกรที่ขายไมไดราคา แตจะเกดิเปนสวนนอย  

3. ปญหาดานราคาของผลิตภัณฑ เนื่องจากการเลี้ยงปลาที่บางสวนไมไดขนาด

ที่กําหนดของบริษั ท ทําใหไดราคาไมตรงกับราคาประกัน  แตก็ยังสามารถขายทอดตลาดได  หรือ

นําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆได  

จากการพิจารณาขอเท็จจริงทางดานปจจัยการผลิตในประเทศ  อุปสงคใน

ประเทศ อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกีย่วเน่ือง  ตลอดจนยทุธการ  โครงสรางและสภาพการแขงขัน

ในประเทศ ในกรณีของเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวนํ้าจืด จังหวัดสิงหบุรีตามที่กลาว

มาขางตน  ประกอบกับเกณฑการใหคะแนน  น้ัน สามารถสรุปการใหคะแนนไดดังตารางที่  1 ซึ่ง

แสดงวาเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวนํ้าจืดโดยรวมเมื่อคํานึงถึงปจจัยแวดลอมทั้งสี่

ดานขอ งจังหวัดอางทองมีศักยภาพในระดับปานกลาง  โดยมีดานอุปสงคในประเทศ  ยุทธการ  

โครงสรางและสภาพการแขงขันในประเทศมีศักยภาพในระดับ คอนขางตํ่า ในขณะที่ปจจัยการผลิต

ในประเทศอุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเนื่องในประเทศเปนสภาพแวดลอมมีศักยภาพใน

ระดับสูง  
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ตารางท่ี  1 การใหคะแนนของระบบเพชรในเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวนํ้าจืด

จังหวัดสิงหบุรี  
 

ปจจัยท่ี  รายการ  คะแนนเฉลีย่  คะแนนเตม็  รอยละ  
ระดับศักยภาพ  

1  ปจจัยการผลิตในประเทศ  8  9  88.89  สูง  

2  อุปสงคในประเทศ  2  6  33.33  คอนขางตํ่า  

3  อุตสาหกรรมสนับสนุน  

และเกีย่วเน่ืองในประเทศ  

5  6  83.33  สูง  

4  ยุทธการ โครงสรางและ  

สภาพการแขงขันในประเทศ  

4.6  13  35.38 คอนขางตํ่า  

ภาพรวม  19.6  34  57.65  ปานกลาง  
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2. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจํากัดของเครือขายวิสาหกิจ การผลิตและ แปรรูป

สัตวนํ้าจืด จังหวัดสิงหบุรี 

1) จุดแข็งและจุดออนท่ีเกิดจากปจจัยภายในองคกรของเครือขายวิสาหกิจการผลิต          

และแปรรูปสัตวนํ้าจืด  จังหวัดสิงหบุรี  

 ปรัชญา แนวคิด และวัฒนธรรมของธุรกิจ 

 การบริหารจัดการธุรกิจ 

 เงินทุน 

จุดออน 

ผูประกอบการไมมีเ งินทุนที่เพียงพอในการแปรรูปผลิตภัณฑ หรือการขยาย

กิจการใหมีชนิดของผลิตภัณฑเพิ่มมากกวาเดิมได 

 แรงงาน 

จุดแข็ง 

1. มีจํานวนมาก/มีกลุมแมบานที่สามารถแปรรูป /เจาหนา ที่ที่มีความรูเร่ืองการ

แปรรูป 

2. มีการจัดอบรมใหความรูอยางตอเนื่องจากสถาบันการ ศึกษาหรือหนวยงาน 

จุดออน 

ยังไมมีเจาหนาที่ของรัฐที่เขาไปแนะนําวิธีที่ถูกสุขลักษณะ ใหกับกลุมได 

 วัตถุดิบ 

จุดแข็ง 

1. มีวัตถุดิบมาก จําพวกปลากินพืช เชน ปลานิล ปลาดุก ปลาตะเพียน  

2. วัตถุดิบอาหารสัตวนํ้า ไดรับจากบริษัทอยางพอเพียง 

จุดออน 

ตนทุนการผลิตสูงขึ้น ในขณะที่ราคาปลาเทาเดิม ทําใหเกษตรกรไมกลาลงทุนเพิ่ม 

 เทคโนโลยีในการผลิต 

  จุดแข็ง 

  เคร่ืองมืออุปกรณในการผลิตมีเพียงพอ  

  จุดออน 

  อุปกรณที่เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาราคาแพง 

 ผลิตภัณฑ 

จุดแข็ง 

     มกีารแปรรูปหลายชนิดเชน ปลาชอนแดดเดียว ปลานิลตากแดด 
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จุดออน 

1. ไมมีโรงง านแปรรูปผลิตภัณฑขนาดใหญ อุตสาหกรรมการแปรรูปสวน

ใหญจะทําในครัวเรือน 

2. ไมมีการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ 

 ราคา 

จุดแข็ง 

1. ราคาจากผูรับซื้อปลาหนากระชังไมแตกตางกันมากนัก 

2. มีการประกันราคาจากบริษัท 

จุดออน 

เกษตรกรไมสามารถขายปลาใหกับบริษัทอ่ืนได 

 การจัดจําหนาย 

จดุแข็ง 

1. มีการรวมตัวกันของกลุมผูเลี้ยงทําใหมีอํานาจในการตอรอง 

2. มีแบรนดเนม ของจังหวัด คือ ปลาชอนแมลา ทําใหผลิตภัณฑจากปลามีคน

นิยมบริโภค 

จุดออน 

1. ขาดการรับรองคุณภาพจากหนวยงาน ทําใหจัดจําหนายตางประเทศไมได 

2. มีการจัดจําหนายภายในจังหวัด และจังหวัดใกลเคียงเทาน้ัน ยังไมแพรหลายมาก 

 แนวโนมการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต 

จุดแข็ง 

1. มีแนวโนมไปในทางที่ดี เน่ืองจากเกิดไขหวัดนก ผูบริโภคจึงหันมาบริโภค

ปลาแทน 

2. คานิยมที่วาบริโภคปลาแลวไมอวน  

จุดออน 

1. ขาดโรงงานแปรรูปทําใหธุรกิจอยูในวงแคบ 

2. เปนอุตสาหกรรมครอบครัว ปริมาณการผลิตมีนอย ธุรกิจขยายตัวชา 

 อื่น ๆ  

จุดออน 

1. การเลี้ยงสัตวนํ้านับวันจะมีความสําคัญมากขึ้นเร่ือยๆ จึงหนาที่จะให

หนวยงานจางเจาหนาที่มากยิ่งขึ้น 
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2) โอกาสและขอจํากัดท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกองคกรของเครือขายวิสาหกิจการ ผลิต

และแปรรูปสัตวนํ้าจืด  จังหวัดสิงหบุรี  

 การเมือง 

 โอกาส 

 รัฐบาลสนับสนุนในการเลี้ยงปลา 

 เศรษฐกจิ 

 โอกาส 

 เศรษฐกิจดี สงผลใหผูประกอบการพัฒนาสินคาไดมาตรฐานขึ้น 

 ขอจํากัด 

 สินคาราคาแพง เศรษฐกิจตกตํ่า กําลังซื้อลดลง 

 สภาพการแขงขัน 

โอกาส 

1. มีแบรนดเนมของจังหวัด คือ ปลาชอนแมลา ทําใหเปนที่นิยม 

2. มีสินคา 5 ดาวของจังหวัด คอื ปลาแดดเดียว แขงขนักบัจังหวัดอ่ืนไดดี 

ขอจํากัด 

1. สุพรรณบุรีมีกําลังในการเลี้ยงมากกวา 

2. เอกชนมีการพัฒนาสูง ทําใหผลิตภัณฑดีกวา 

 กฎหมาย/กฎระเบียบ 

โอกาส 

ไมมีกฎระเบียบหามการเลี้ยงปลาที่เลี้ยงอยู 

 โครงสรางสาธารณูปโภค 

โอกาส 

สะดวก และมคีวามพรอมดี เขาถึงประชาชนทุกครัวเรือน 

 โครงสรางสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชน 

โอกาส  

1. กลุมเกษตรกรที่ความคิดเปนคนรุนใหมจะกลาลงทุน และรวมกลุมกันเพื่อ

ขอรับกูจากธนาคาร 

2. ประชาชนหันมาบริโภคปลามากขึ้น เพราะเกรงกลัวตอโรคไขหวัดนก 
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ขอจํากัด 

1. กลุมที่มีสมาชิกรุนเกาจะไมกลาเปนหนี้กับธนาคารเพื่อนําเงินมาลงทุนทําให

ขาดเงินทุนในการผลิตสินคา 

2. ประชาชนเคยชินกับระบบเดิมๆ บางคร้ังไมสะดวกตอการติดตอราชการ 

 เทคโนโลยีในการแขงขัน 

โอกาส 

มีเทคโนโลยีใหมๆที่ทันสมัยใช 

ขอจํากัด 

การหีบ หอ บรรจุภัณฑ ยังไมดี 

 อื่น ๆ 

โอกาส 

ภาครัฐสงเสริมโครงการ 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ ทําใหสินคาที่เกษตรกรผลิตเปนที่

รูจักมากขึ้น 

ขอจํากัด 

1. ปลาชอนเปนปลาที่เลี้ยงยาก และใชเงินลงทุนสูง ทําใหเกษตรกรที่ไมรํ่ารวย

จริงๆไมกลาลงทุนเลี้ยง 

2. อาจกอใหเกิดมลภาวะเปนพิษ เชน การเลี้ยงปลาแลวปลอยนํ้า เสียลงแมนํ้า

ลําคลอง 

3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรวมกลุมกัน หรือสัมพันธภาพในกลุมผูประกอบการ

ดวยกันท่ีมีผลตอการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวนํ้าจืด จังหวัดสิงหบุรี  

 มีความสัมพันธดี ไมมีปญหาตอกันระหวางเกษตรกรผูเลี้ยงกับผูรับซื้อ 

 ถาหากวาหนวยงานรัฐมีความรวมมือกันในการพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิจ จะ

ทําใหเครือขายมีความเขมแข็ง และมีความมั่นคง ก็จะมีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจในการพัฒนาฐาน

ลาง เพราะกลุมเครือขายสวนใหญเปนการรวมตัวกันของชุมชนในระดับฐานลาง โดยอาศัยทุนที่

เปนธรรมชาติ ทุนความรู ภูมิปญญา วัฒนธรรม และความไวใจกันของชุมชนซึ่งทุกคนมีเปาหมาย

เดียวกัน คือ สามารถพึ่งพาตนเองได 

 มีความรวมมือดีระหวางผูแปรรูปกับเกษตรกร ทําใหการผลิตในอนาคตจะ

เปนไปในทางที่ดีขึ้น 

 ยังไมแนใจวาแตละหนวยงานจะเขาใจคําวา "วิสาหกจิขนาดกลางและ                

ขนาดยอม " ขนาดไหน เพราะปจจุบันการสงเสริมการเกษตรกําลังจะรับสมัครจดทะเบียน 

ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
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3. ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของเครือขายการผลิตและแปรรูปสัตวนํ้าจืด จังหวัดสิงหบุรี 

 จากการวิเคราะหตามระบบเพชรและการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด

ของเครือขายการผลิตและการเลี้ยงปลา จังหวัดสิงหบุรี สามารถสรุปปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของ

เครือขายดังกลาวไดดังภาพที่ 4.32 ซึ่งมีทั้งปจจัยแวดลอมที่เปนบวกหรือเกื้อหนุนกิจการพัฒนา

เครือขายวิสาหกิจดังกลาว และปจจัยแวดลอมที่เปนลบหรือเปนอุปสรรคหรือขอจํากัดที่ ควรไดรบั

การแกไขตอไป 

4. แผนภาพเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวนํ้าจืด จังหวัดสิงหบุรี 

 จากการปรึกษาหารือผูมีสวนได- สวนเสียในการประชุมสนทนากลุมยอย กลุมผูเขา

ประชุมไดพิจารณาความเชื่อมโยงของเครือขายวิสาหกิจ แปรรูปสัตวนํ้าจืด จังหวัดสิงหบุรี  พบวา

เครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวนํ้าจืดประกอบดวยผูเกี่ยวของ ไดแก อุตสาหกรรมที่

เกี่ยวเน่ือง อุตสาหกรรมสนับสนุน หนวยงานภาครัฐ หนวยงานการฝกอบรม วิจัยและพัฒนา 

ตลอดจนองคกรที่เกี่ยวของ มีระดับความเชื่อมโยงของเครือขายวิสาหกิจอยูในระดับหน่ึง แต ระดับ

ความเชื่อมโยงยังมีไมมากเทาที่ควร (ภาพที่ 1) 
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+ ตลาดมแีนวโนม 

ขยายตัวเพิ่มขึ้น 

+ มีการแปรรูปหลากหลาย 

เพื่อตอบสนองความตองการของ 

ผูบริโภค 

+ ผลิตภัณฑมีตราสินคาที่เปนที่

ยอมรับ 

+ เพราะไขหวัดนกทาํใหคนหันมา

บริโภคปลามากขึ้น 

- ไมมีการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ 

 

+ ใชแรงงาน 

 ในครัวเรือนเปน 

 สําคัญ 

- วัตถุดิบสําคัญในการแปร

รูป 

 นํามาจากนอกพื้นที่ 

- มีคาจางแรงงานที่สูง 

  

 

+ การไดรับการสนับสนุนจาก

องคกร ชมรม สมาคม หรือ

สถาบัน 

+ ความชวยเหลือที่ไดรับจาก

ผูซื้อ ผูคา และตัวแทน

จําหนาย 

- มีการรวมกลุมกันแตไมได

ดําเนินกิจกรรมตางๆ 

รวมกนั 

 

+ มีผูซื้อที่แนนอนในลักษณะ 

Contact Farm 

- การกระจายสินคายังไม

กวางขวาง 

- มีการแขงขันที่คอนขางสูง 

- ไมคอยมีการปรับปรุง

 

  

 

ยุทธการ โครงสราง 

และสภาพการแขงขัน

ของประเทศ 

อุปสงคในประเทศ ปจจัยการผลิต 

ในประเทศ 

อุตสาหกรรมสนับสนุน

และเกี่ยวเน่ืองใน

ประเทศ 

บทบาทของภาครัฐ 

+ ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนใหเปน

ผลิตภัณฑของจังหวัด โครงการ

สงเสริม OTOP 

- เจาหนาที่ในการใหบริการมีไม
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เครือขายวิสาหกิจการเล้ียงและแปรรูปสัตวน้ําจืด  จงัหวัดสิงหบุร ี

หนวยงานภาครัฐ 
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ               2. กระทรวงพาณิชย 
       - กรมปศสัุตว                                   - กรมการคาภายใน 
       - กรมสงเสรมิการเกษตร                      - กรมการคาตางประเทศ 
       - กรมชลประทาน                              -  กรมสงเสริมการสงออก 
                                                                  -  กรมศลุกากร 

3. กระทรวงศึกษาธกิาร    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุตสาหกรรมที่เก่ียวของ 
1. ศูนยเพาะพันธุสัตวน้ําจืด 
2. อุตสาหกรรมอาหารสัตว 
3. อุตสาหกรรมยาปฎิชีวนะ 
4. องคการสะพานปลา 
5. เรือประมงน้ําจืด 
6. ฟารมเล้ียงปลา 
7. เครื่องมือ+อุปกรณจับปลา 

CORE  BUSSINESS 

การเล้ียงและแปรรูปสัตวน้ําจืด 

( ปลาชอนแมลา ) 

องคกรที่เก่ียวของ 
1. กลุมเกษตรกรเล้ียงปลาจังหวัด
สิงหบุรี 
3. องคการสะพานปลา 

หนวยงานฝกอบรม วิจัยและพัฒนา 
1.สถาบนัการศกึษา 
   - คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2.สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  - ศูนยเพาะเล้ียงสัตวน้ําจังหวัดสิงหบุรี 
  - ประมงจังหวัดสิงหบุรี 
  - ประมงอําเภอสิงหบุร ี
  - สถาบนัอาหารแหง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

อุตสาหกรรมสนับสนุน 
1. สถาบนัการเงนิ 
     - ธนาคาร ธ.ก.ส.    - ธนาคารออมสิน 
     - ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
2. การขนสง 
3. ผูแทนจําหนาย (วิถตีลาด) 
     - การคาสง         - ผูสงออก 
     - การคาปลีก      - ผูบริโภค 
4. ภัตราคาร+รานอาหาร 
5. การรับรองคุณภาพ 
     - Good Agricultural Practice (GAP)   
     - Good Manufacturing Practice (GMP) 
     - Hazard Analysis and Critical Control                 
Point  (HACCP) 
     - ISO 9002 , ISO 14001  
     - clean food good test 
     - อาหารฮาราล 
     - สํานกังานมาตราฐานสินคาเกษตรและ               
อาหารแหงชาต ิ(มกอช.) 
     - สํานกังานอาหารและยา (อย.) 
6. ผูแทนจําหนาย (วิถตีลาด) 
    - การคาสง         - ผูสงออก 
    - การคาปลีก      - ผูบริโภค 
    - supermarket  
    - department store 
    - convenience store 

เครือขาย
วิสาหกิจ 
อาหาร 

ภาพท่ี 2  แผนภาพเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวนํ้าจืด  จังหวัดสิงหบุรี 
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5. ปจจัยท่ีคาดวามีความสําคัญตอความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูป

สัตวนํ้าจืด จังหวัดสิงหบุรี 

 การวิเคราะหปจจัยที่คาดวามีความสําคัญตอความสําเร็ จในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ

การผลิตและแปรรูปสัตวนํ้าจืดของจังหวัดสิงหบุรี พบวา กลุมปจจัยที่มีความสําคัญตอความสําเร็จ

ในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ คือ  

 กลุมปจจัยทางดานอุปสงคในประเทศ ซึ่งตัวบงชี้ที่สําคัญในกลุมปจจัยน้ี ไดแก 

ยอดขายของผลิตภัณฑหลักภายในจังหวัด ที่พบวา ยอดขายภายในจังหวัดของเครือขายวิสาหกิจการ

ผลิตและแปรรูปสัตวนํ้าไดเพิ่มมากขึ้น 

ดังน้ัน จึงควรมีการสงเสริมในการขยายตลาด ใหผูประกอบการมีรายไดและกําไรเพิ่มขึ้น 

รวมทั้งควรมีการสงเสริมการแปรรูปที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่ม ใหกับ

เครือขายการผลิตและแปรรูปสัตวนํ้าน้ี เพื่อเปนสิ่งจูงใจและแรงผลักดันใหเกิดการพัฒนา

ประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งทําใหความสามารถในการแขงขันเพิ่มขึ้น อันจะสงผลตอไปยัง

ความสําเร็จของการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ 

 กลุมปจจัยทางดานอุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเน่ือ งในประเทศ โดยตัวบงชี้ที่

สําคัญ คือ การไดรับการสนับสนุนจากองคกร ชมรม สมาคม หรือสถาบัน และการไดรับคําแนะนํา

จากบริษัทที่สงเสริมการเลี้ยง ทั้งน้ีเน่ืองจากการที่ลักษณะการผลิตในพื้นที่จังหวัดสิงหบุรีสวนใหญ

เปนแบบบริษัทสงเสริมการเลี้ยง (Contact Farming) ที่จะไดรับความชวยเหลือจากบริษัทที่มา

สงเสริม 

ดังน้ัน การไดรับคําแนะนําจากบริษัทที่ปรึกษาหรือบริษัทที่สงเสริมการเลี้ยงจึงเปนปจจัย

สําคัญที่ชวยสนับสนุนใหเครือขายนี้ประสบความสําเร็จ อยางไรก็ตาม การไดรับคําแนะ นําจาก

บริษัทที่ปรึกษาอาจไมครบถวนตามความตองการข องผูประกอบการ จึงควรมีการสนับสนุนจาก

องคกร ชมรม สมาคม หรือสถาบันที่เกี่ยวของเพื่อใหความรู ทักษะ หรือคําแนะนํา เพื่อเสริมในสวน

ที่ไดรับคําปรึกษาหรือในสวนที่ผูประกอบการไมไดรับคําแนะนําจากบริษัทที่สงเสริมการเลี้ยง 

เพื่อที่ใหผูประกอบการไดรับความรูและทั กษะอยางครบถวนในการประกอบการ ซึ่งทําให

ประสิทธิภาพในการผลิตของเครือขายการผลิตและแปรรูปสัตวนํ้าเพิ่มขึ้น และสงผลตอไปยังความ 

สําเร็จของการพัฒนาเครือขายนี้ 
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บทที่ 2 

แผนภาพเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวน้ําจืด จังหวัดสิงหบุรี 

 
 

1.  ภาพรวมกลุมจังหวัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

เชียงใหมเชียงใหม    เชียงรายเชียงราย    นานนาน    พะเยาพะเยา    
แพรแพร    แมฮองสอนแมฮองสอน    ลําปางลําปาง    ลําพูน ลําพูน 

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง ตอนลาง 

ตากตาก    พิษณุโลกพิษณุโลก    เพเพชรบูรณชรบูรณ    

สุโขทัยสุโขทัย    อุตรดิตถอุตรดิตถ  กําแพงเพชรกําแพงเพชร    
นครสวรรคนครสวรรค    พิจิตรพิจิตร    อทัยธานีอุทัยธานี  

  

77..  กลุมจังหวัดภาค กลุมจังหวัดภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

นครราชสีมานครราชสีมา    ชัยภูมิชัยภูมิ    บุรีรัมยบุรีรัมย    สุรินทรสุรินทร  

อุบลราชธานีอุบลราชธานี    ศรีสะเกษศรีสะเกษ    ยโสธรยโสธร    
  

  

33..กลุมจังหวัดภาคกลาง กลุมจังหวัดภาคกลาง 

นนทบุรีนนทบุรี    ปทุมธานีปทุมธานี    อยุธยาอยุธยา    
อางทองอางทอง  ชัยนาทชัยนาท    ลพบุรีลพบุรี    สระบุรีสระบุรี    
สิงหบุรี สิงหบุรี 

  

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ

กลาง กลาง 

หนองคายหนองคาย    หนองบัวลําภูหนองบัวลําภู    เลยเลย    
อุดรธานีอุดรธานี  กาฬสินธุกาฬสินธุ    นครพนมนครพนม    

      

          

  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

กาญจนบุรีกาญจนบุรี    นครปฐมนครปฐม    ราชบุรีราชบุรี    
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี  ประจวบประจวบคีรีขันธคีรีขันธ    เพชรบุรีเพชรบุรี    

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..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย อาวไทย 

ชุมพรชุมพร    สุราษฎรธานีสุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช    
พัทลุงพัทลุง  ปตตานีปตตานี    ยะลายะลา    นราธิวาสนราธิวาส    

สงขลา สงขลา 

    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
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2.  แผนภาพเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวนํ้าจืด จังหวัดสิงหบุรี 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

อุตสาหกรรมทองเที่ยวอุตสาหกรรมทองเที่ยว  เกษตรเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

หัตถกรรมหัตถกรรม  สิ่งทอและแฟชั่นสิ่งทอและแฟชั่น    IICCTT  

  

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 

การทการทองเที่ยวองเที่ยว  การคาการคาชายแดนชายแดน  ลอลอ

จิสติคสจิสติคส  แปรรูปอาหารแปรรูปอาหาร  ปศุสัตวปศุสัตว  
บริการองคความรูบริการองคความรู  ออยและออยและ

น้ําตาลน้ําตาล  ขาวขาว  77..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค          

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

เลี้ยงสุกรคุณภาพเลี้ยงสุกรคุณภาพ  ขาวเกษตรขาวเกษตร

อินทรียอินทรีย    กุงแปรรูปกุงแปรรูป  ททองเที่ยวองเที่ยว    
สัปปะรดกระปอง สัปปะรดกระปอง 

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  ผาฝผาฝาย าย 

ยอมครามยอมคราม    ทองเที่ยวเชิงนิเวศนทองเที่ยวเชิงนิเวศน    
ขาวหอมมะลิขาวหอมมะลิ    โลจิสติกสโลจิสติกส      

สิ่งทอสิ่งทอ  ไหมไหม  แปรรูปแปรรูปสุกรสุกร  ทองเที่ยวทองเที่ยว  

ยานยนตยานยนต  ขาวขาว    

1010..  กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 

ธุรกิจนําเที่ยวธุรกิจนําเที่ยว  อาหารอาหาร  
โลจิสติกสโลจิสติกส  
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บทท่ี 3 

แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวนํ้าจืด จังหวัดสิงหบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจการผลิตและ 

แปรรูปสัตวนํ้าจืด จังหวัดสิงหบุรี 

 

วิสัยทัศน 

“เปนการผลิตแบบครบวงจร ไดแก การเพาะพันธปลานํ้าจืด ผลิตและแปรรปปลานํ้าจืด” 

 

พันธกิจ 

1. แกไขปญหาอุปสรรคในการผลิตและแปรรูป 

2. พัฒนาศกัยภาพดานการตลาดและเพ่ิมขดีความสามารถทางการแขงขนั 

3. สงเสริมการถายทอดความรูและแนวคิดในการเพาะเล้ียงพันธุปลาน้ําจืด 

4. สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกรผูเล้ียงและแปรรูปสัตวน้ําจืด 

5. สงเสริมและพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพและมาตรฐานตามความตองการของผูบริโภค 

 

เปาหมาย 

1. เพ่ิมศักยภาพและพ้ืนที่ในดานการผลิตและการแปรรูปอยางนอย  

พ้ืนที่ในจังหวัดสิงหบุร ี

2. ถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิต รวมไปถึงการฝกอบรม 

3. เกิดเครือขายในการผลิตและการรวมกลุมของเกษตรกรผูเล้ียงและแปรรูปสัตวน้ําจืดอยางนอย 1 กลุม 

4. สินคามีคณุภาพและมาตรฐานตามความตองการตลาด 

 

ยุทธศาสตร 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาผูประกอบการและการพัฒนาบุคลากรในเครือขายวิสาหกิจ 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานการผลิตและความเขมแขง็ทางการเงนิ 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมเทคโนโลยี 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาผลิตภัณฑ 

5. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

6. ยุทธศาสตรสงเสริมและสรางโอกาสทางการตลาด 

ภาพท่ี 3 แผนปฏิบัติการสงเสริมรายสาขา เครอืขายวิสาหกิจการผลิตและ 

              แปรรูปสัตวน้ําจืด จังหวัดสิงหบุร ี
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ภาพท่ี 3 (ตอ) 

ยุทธศาสตรที่ 1  

การพฒันา

ผูประกอบการและ

การพฒันาบุคลากรใน

เครือขายวิสาหกิจ 

เปาหมายยุทธศาสตรที่ 1 

1. มีผูประกอบการท่ีมีความรู

ความสามารถในการบริหาร

จัดการ 

2. มีเกษตรกรท่ีมีความรู 

ความสามารถในการบริหาร

จัดการ 

3. มีบคุลากรท่ีมคีวามชาํนาญ มี

ทักษะในสายงาน 

มาตรการ 

1. เสริมสรางความรูการบริหาร

จัดการดานการตลาด  

2. เสริมสรางความรูการบริหาร

จัดการดานการเงิน  

3. เสริมสรางความรูการบริหาร

จัดการดานการผลิต  

4. เสริมสรางความรูการบริหาร

จัดการดานความปลอดภัย

และสิ่งแวดลอม 

แผนงาน 

การพฒันา 

การบริหารจัดการ 

โครงการ 

1. โครงการสงเสริมและสนับสนุน

ผูประกอบการปลาน้าํจดืดานการตลาด 

2. โครงการอบรมผูประกอบการแปรรูป

ปลาน้ําจืดดานการเงิน  

 

ยุทธศาสตรที่ 2 

การพัฒนาทางดาน

การผลิตและความ

เขมแข็งทางการเงิน 

เปาหมายยุทธศาสตรที ่2 

1. มีแหลงวัตถุดิบท่ีเพียงพอ 

2. มีแหลงเงินทุนสนับสนุน 

มาตรการ 

1. เพิ่มปริมาณวัตถุดิบ 

2. สนับสนุนเงินทุน 

 

โครงการ 

1. โครงการเพ่ิมจํานวนบอเล้ียงปลาน้ําจืด 

2. โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตอาหารปลา

อัดเม็ด 

แผนงาน 

การสนับสนุน 

ปจจัยการผลิต 

แผนงาน 

การพฒันา 

คุณภาพบุคลากร 

โครงการ 

1. โครงการอบรมบุคลากรดานการผลิต

ปลาน้ําจืด 

2. โครงการอบรมบุคลากรดานความ

ปลอดภัยและส่ิงแวดลอมดานสุขาภิบาล  

 

แผนงาน 

ดานการเงิน และ

การเขาถึงแหลง

เงินทุน 

โครงการ 

1. โครงการจัดตั้งกองทุนสําหรับเกษตรกร

ผูเล้ียงและแปรรูปปลาน้ําจืด 

2. โครงการอบรมการเขียนโครงการใน

การขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงนิ 
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ยุทธศาสตรท่ี 3  

การพฒันาและ 

สงเสริม

เทคโนโลยี 

เปาหมายยุทธศาสตรท่ี 3 

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 

2. สงเสริมการคนควาวิจัย 

3. สนับสนุนดานเทคโนโลยี 

4. พัฒนาการออกแบบ

ผลิตภัณฑ 

5. พัฒนาการออกแบบบรรจุ

ภัณฑ 

  

  

 

มาตรการ 

1. มีการวิจัยและพัฒนาพันธุ

ปลา 

2. มีบรรจุภัณฑที่มีคุณภาพ 

 

แผนงาน 

การพฒันาดานวิจัย  

และสงเสริม

เทคโนโลยี 

โครงการ 

1. โครงการวิจัยพันธุปลานํ้าจืด 

2. โครงการพัฒนาการ

ออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับ

การแปรรูปปลานํ้าจืด 

ยุทธศาสตรที่ 4 

การพฒันา 

ผลิตภัณฑ 

เปาหมายยุทธศาสตรท่ี 4 

1. สงเสริมการผลิตและแปรรูป 

2. มีการกําหนดมาตรฐานสินคา

รวมกัน 

มาตรการ 

1. เพิ่มปริมาณการผลิตและ

การแปรรูปปลาน้ําจืด 

2. การแปรรูปปลาน้ําจืดได

คุณภาพและมีมาตรฐาน 

โครงการ 

1. โครงการพัฒนาการทดสอบ

คุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภัณฑปลานํ้าจืด 

2. โครงการพฒันาและ

ออกแบบผลิตภัณฑแปรรูป

ปลานํ้าจืด  

 

แผนงาน 

การพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ 

ภาพท่ี 3(ตอ) 



 

  

เครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวน้ําจืด จ.สิงหบุรี : กลุมพ้ืนที่ภาคกลาง 

- 21 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5  

การสราง 

ความเขมแข็งของ 

เครือขาย SMEs 

เปาหมายยุทธศาสตรท่ี 5 

1. สงเสริมเครือขายวิสาหกิจ

แบบครบวงจร 

2. สงเสริมการรวมกลุม 

3. มีการแลกเปลี่ยน ถายทอด

ความคดิเห็นและ

ประสบการณ 

มาตรการ 

1. เพิ่มการรวมกลุมผู

เพาะเลี้ยงปลานํ้าจืดและผู

แปรรูปปลาน้ําจืด 

2. จัดทําระบบพัฒนา

ฐานขอมูลดานการผลิต 

และการตลาด 

แผนงาน 

พัฒนาเครือขายความ

รวมมือ  SMEs   

โครงการ 

1. โครงการสงเสริมการรวมกลุมผู

เพาะเล้ียงปลาน้ําจืดและผูแปรรูป 

2. โครงก ารพัฒนาระบบขอมูล

ขาวสารทางการผลิตและ

การตลาดปลาน้าํจดื 

ยุทธศาสตรที่ 6 

การสงเสริมและ

สรางโอกาสทาง

การตลาด 

เปาหมายยุทธศาสตรท่ี 6 

1. เพื่อสงเสริมการตลาดและ

เพิ่มขีดความสามารถในการ

หาตลาด 

2. สงเสริมการประกันราคา 

มาตรการ 

1. เพิ่มตลาดรองรับปลาน้ํา

จืดและผลิตภัณฑปลานํ้า

จืด 

2. เกษตรกรมอีาํนาจตอรอง

ราคา 

 

โครงการ 

1. โครงการจัดตั้งศูนยจําหนายปลา

และผลิตภัณฑปลาน้ําจืดระดับ

จังหวัด 

2. โครงการประกันราคาปลาน้ําจืด

และผลิตภัณฑปลาน้ําจืด 

3. โครงการประชาสัมพันธและ

รณรงคการบริโภคปลาและ

ผลิตภัณฑแปรรูปจากปลาน้ําจืด 

แผนงาน 

การพฒันา 

ดานการตลาด 

ภาพท่ี 3 (ตอ) 

แผนงาน 

เสริมสรางสมรรถนะ 

ของศูนยพัฒนา 

SMEs ในพื้นที่ 

โครงการ 

1. โครงการจัดตั้งศูนยบริการขอมูล

การผลิตและการตลาดปลาน้าํจดื 

2. โครงการอบรมบุคลากร (ภาครัฐ) 

ใหมคีวามรูความเช่ียวชาญดานการ

แปรรูปปลาน้ําจืด 
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 แผนปฏิบัติการสงเสริม เครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวนํ้าจืด จังหวัดสิงหบุรี  

     

     

โครงการระยะสัน้  โครงการระยะปานกลาง  โครงการระยะยาว 

1. โครงสงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการแปรรูปปลาน้ําจืดดาน

การตลาด 

 1. โครงการเพ่ิมจํานวนบอเลี้ยงปลาน้ําจืด  1. โครงการวิจัยพันธุปลาน้ําจืด 

2. โครงการอบรมผูประกอบการแปรรูปปลาน้ําจืดดานการเงิน  2. โครงการจัดต้ังโรงงานผลิตอาหารปลาอัดเม็ด   

3. โครงการอบรมบุคลากรดานการผลิตปลาน้ําจืด  3. โครงการจัดต้ังกองทุนสําหรับเกษตรกรผูเลี้ยงและแปรรูปปลาน้ําจืด   

4. โครงการอบรมบุคลากรดานความปลอดภัยและดานสุขาภิบาล

สิ่งแวดลอม 

 4. โครงการพัฒนาการทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑปลาน้ําจืด*   

5. โครงการอบรมการเขียนโครงการในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงนิ  5. โครงการสงเสริมการรวมกลุมผูเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืดและแปรรูป*   

6. โครงการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับการแปรรูปปลาน้ําจืด  6. โครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารการผลิตและแปรรูป   

7. โครงการแปรรูปปลาน้ําจืด*  7.โครงการจัดต้ังศูนยบริการขอมูลการผลิตและการตลาดปลาน้ําจืด   

8. โครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑแปรรูปปลาน้ําจืด  8. โครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารทางการผลิตและการตลาดปลาน้ําจืด   

9. โครงการประชาสัมพันธและรณรงคการบริโภคปลาและผลิต ภัณฑแปร

รูปจากปลาน้ําจืด 

 9. โครงการจัดตังศูนยจําหนายปลาและผลิตภัณฑปลาน้ําจืดระดับจังหวัด   

10. โครงการอบรมบุคลากร (ภาครัฐ) ใหมีความรูเชี่ยวชาญดานการแปร

รูปปลาน้ําจืด 

 10. โครงการประกันราคาปลาน้ําจืดและผลิตภัณฑปลาน้ําจืด   

หมายเหตุ: * หมายถึงโครงการนํารอง

ภาพท่ี 3 (ตอ) 
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แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวน้ําจืด จังหวดัสิงหบุรี 

 

 วิสัยทัศน  

   “เปนการผลิตแบบครบวงจร ไดแก การเพาะพันธุปลานํ้าจืด ผลิตและ  

แปรรูปปลาน้ําจืด” 

 พันธกิจ 

1. แกไขปญหาอุปสรรคในการผลิตและแปรรูป 

2. พัฒนาศักยภาพดานการตลาดและเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน 

3. สงเสริมการถายทอดความรูและแนวคิดในการเพาะเลี้ยงพันธุปลานํ้าจืด 

4. สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกรผูเลี้ยงและแปรรูปสัตวนํ้าจืด 

5. สงเสริมและพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพและมาตรฐานตามความตองการของ

ผูบริโภค 

 เปาหมาย 

1. เพิ่มศักยภาพและพื้นที่ในดานการผลิตและการแปรรูปอยางนอย  2 พื้นที่ใน

จังหวัดสิงหบุรี 

2. ถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิต รวมไปถึงการฝกอบรม 

3. เกิดเครือขายในการผลิตและการรวมกลุมของเกษตรกรผูเลี้ยงและแปรรูปสัตวนํ้า

จืดอยางนอย 1 กลุม 

4. สินคามีคุณภาพและมาตรฐานตามความตองการตลาด  

 ยุทธศาสตร  

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาผูประกอบการและการพัฒนาบุคลากรในเครือขายวิสาหกิจ 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานการผลิตและความเขมแข็งทางการเงิน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมเทคโนโลยี 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาผลิตภัณฑ 

5. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

6. ยุทธศาสตรสงเสริมและสรางโอกาสทางการตลาด 
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 เปาหมายยุทธศาสตร มาตรการ แผนงาน และขอเสนอแนวคิดโครงการ  

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาผูประกอบการและการพัฒนาบุคลากรในเครือขายวิสาหกิจ 

เปาหมาย  

1. มีผูประกอบการที่มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ 

2. มีเกษตรกรที่มีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการ 

3. มีบุคลากรที่มีความชํานาญ มีทักษะในสายงาน 

 มาตรการ 

1. เสริมสรางความรูการบริหารจัดการดานการตลาด 

2. เสริมสรางความรูการบริหารจัดการดานการเงิน  

3. เสริมสรางความรูการบริหารจัดการดานการผลิต  

4. เสริมสรางความรูการบริหารจัดการดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 

 แผนงาน  

1. แผนงานการพัฒนาการบริหารจัดการ 

แนวคดิโครงการ  

1) เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหผูประกอบการมีทักษะและความรูในการบริหาร

จัดการองคกรดานการเงินและการตลาด 

2) เพื่อสรางความมั่นคงใหกับผูประกอบการทั้งในดานการเงินและโอกาส

ทางการตลาด 

3) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของผูประกอบการใ หเปนไปอยางมี

ระบบและมั่นคง 

2. แผนงานการพัฒนาคุณภาพบุคลากร  

แนวคดิโครงการ 

1) เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการใหสามารถผลิตปลานํ้าจืดไดอยาง

ถูกตองอันจะนําไปสูการเพิ่มผลผลิต 

2) เพื่อใหเกิดทักษะในการเลี้ยงปลานํ้าจืด โดยตระหนักถึงความปลอดภัยและ

สิ่งแวดลอมดานสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ 

3) เพื่อใหผูประกอบการสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอบรมดานสุขาภิบาล

ไปใชอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาทางดานการผลิตและความเขมแข็งทางการเงิน 

 เปาหมาย  

1. มีแหลงวัตถุดิบที่เพียงพอ 

2. มแีหลงเงนิทนุสนับสนุน 

 มาตรการ 

1. เพิ่มปริมาณวัตถุดิบ 

2. สนับสนุนเงนิทนุ 

 แผนงาน  

1. แผนงานการสนับสนุนปจจัยการผลิต 

แนวคดิโครงการ 

1) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตปลานํ้าจืดของจังหวัดสิงหบุรี 

2) เพื่อยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืด 

3) เพื่อใหเกษตรกรสามารถผลิตอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการไดดวยตนเอง 

4) เพื่อชวยสนับสนุนเกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืด ในดานวัตถุดิบที่สามารถผลิตไดเอง 

เปนการลดตนทุนและเพิ่มมูลคาใหกับวัตถุดิบที่มีในทองถิ่น 

2. แผนงานดานการเงิน และการเขาถงึแหลงเงินทุน 

แนวคดิโครงการ 

1) เพื่อใหเกษตรกรผูเลี้ยงและแปรรูปปลานํ้าจืด สามารถเข าถึงแหลงเงินทุนอัตรา

ดอกเบี้ยตํ่าไดงายและสะดวกขึ้น 

2) เพื่อเปนการสนับสนุนการลงทุนของเกษตรกรผูเลี้ยงและผูแปรรูปปลานํ้าจืด ให

สามารถขยายกิจการหรือเร่ิมลงทุนในธุรกิจน้ีได 

3) เพื่อเกิดทักษะความสามารถดานการเงินใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงและผูแปรรูปปลานํ้าจืด 
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ยุทธศาสตรที ่3 การพัฒนาและสงเสริมเทคโนโลยี 

 เปาหมาย 

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 

2. สงเสริมการคนควาวิจัย 

3. สนับสนุนดานเทคโนโลย ี

4. พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ 

5. พัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ 

6. พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น 

 มาตรการ 

1. มีการวิจัยและพัฒนาพันธุปลา 

2. มีบรรจุภัณฑที่มีคุณภาพเหมาะสม 

 แผนงาน 

1. แผนงานการพัฒนาดานวิจัย และสงเสริมเทคโนโลยี 

   แนวคดิโครงการ 

1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุปลานํ้าจืดใหไดคุณภาพและมาตรฐานตามที่

ตลาดตองการ 

2) เพิ่มผลผลิตปลานํ้าจืดจากการพัฒนาสายพันธุ 

3) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันในตลาดจากการออกแบบบรรจุภั ณฑสําหรับ

ผลิตภัณฑแปรรูปปลานํ้าจืด 

4) เพื่อขยายตลาดผลิตภัณฑแปรรูปปลานํ้าจืดจากการมีบรรจุภัณฑที่เปนสากลและ

เปนที่ยอมรับของผูบริโภค 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ 

เปาหมาย  

1. สงเสริมการผลิตและแปรรูป 

2. มีการกําหนดมาตรฐานสินคารวมกัน 

 มาตรการ 

1. เพิ่มปริมาณการผลิตและการแปรรูปปลาน้ําจืด 

2. การแปรรูปปลาน้ําจืดไดคุณภาพและมีมาตรฐาน 

 แผนงาน 

1. แผนงานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ 

แนวคดิโครงการ 

1) เพื่อสรางความหลากหลายในตัวผลิตภัณฑแปรรูปปลานํ้าจืด เพื่อสนองความ

ตองการของผูบริโภค ในตลาดหลายกลุมที่แตกตางกัน 

2) เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับปลานํ้าจืด อันจะสงผลใหผูประกอบการและ

ผูผลิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

3) เพื่อสรางความเชื่อถือและการยอมรับใหผูบริโภคในการบริโภคผลิตภัณฑแปร

รูปปลาน้ําจืดและเพื่อเปนการขยายตลาดอีกทางหนึ่ง 

4) เพื่อยกระดับรายไดและมาตรฐานความเปนอยูของเกษตรกร ผูเลี้ยงปลานํ้าจืด

และผูแปรรูปปลานํ้าจืดใหดีขึ้น 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

เปาหมาย  

1. สงเสริมเครือขายวิสาหกิจแบบครบวงจร 

2. สงเสริมการรวมกลุม 

3. มีการแลกเปลี่ยน ถายทอดความคิดเห็นและประสบการณ 

มาตรการ 

1. เพิ่มการรวมกลุมผูเพาะเลี้ยงปลานํ้าจืดและผูแปรรูปปลานํ้าจืด 

2. จัดทําระบบพัฒนาฐานขอมูลดานการผลิต และการตลาด 
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แผนงาน 

1.  แผนงานพัฒนาเครือขายความรวมมือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

    แนวคดิโครงการ 

1) เพื่อใหมีการรวมกลุมผูเลี้ยงปลานํ้าจืดและผูแปรรูปปลานํ้าจืด อันจะนําไปสู

ความเขมแข็งของกลุมและสรางอํานาจการตอรองของกลุม 

2) เพื่อเผยแพรแหลงขอมูลทางการผลิตและการตลาดใหเกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้า

จืดและผูแปรรูปปลานํ้าจืดสามารถนําขอมูลไปใชใหเกิดประโยชนตอกิจการ 

3) เพื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑปลานํ้าจืดใหเปนที่รูจักทั้งในระดับจังหวั ด 

ภูมิภาค และระดับประเทศ 

2. แผนงานเสริมสรางสมรรถนะของศูนยพฒันา SMEs ในพื้นท่ี 

แนวคดิโครงการ 

1) เพื่อใหบริการขอมูลแกเกษตรกรและผูแปรรูปปลานํ้าจืดใหสามารถนําไปใช

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางภาครัฐและผูประกอบการในการ

พัฒนาเครือขายวิสาหกจิ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 สงเสริมและสรางโอกาสทางการตลาด 

 เปาหมาย  

1. เพื่อสงเสริมการตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการหาตลาด 

2. สงเสริมการประกันราคา 

มาตรการ 

1. เพิ่มตลาดรองรับปลานํ้าจืดและผลิตภัณฑปลานํ้าจืด 

2. เกษตรกรมีอํานาจตอรองราคา 

แผนงาน 

1. แผนงานการพัฒนาดานการตลาด  

แนวคดิโครงการ 

1) เพื่อใหจังหวัดสิงหบุรีเปนศูนยกลางจําหนายปลานํ้าจืดและผลิตภัณฑปลานํ้าจืด 

2) เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกเกษตรกรและผูรับซื้อในการกําหนดราคา 

3) สรางเสถียรภาพใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืดและผูแปรรูปปลานํ้าจืด 
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แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวนํ้าจืด จังหวัดสิงหบุรี 

 

แผนปฏิบัติการสงเสริมรายสาขา เครือขายการผลิตและแปรรูปสัตวนํ้าจืด จังหวัดสิงหบุรี 

ถูกจัดขึ้นเพื่อสงเสริมการรวมกลุมระหวางผูประกอบการแปรรูปปลานํ้าจืดในจังหวัดสิงหบุรีและ

กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืด โด ยอาศัยแนวคิดของเครือขายวิสาหกิจในสงเสริมการรวมกลุม

ดังกลาว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

การจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมรายสาขา สําหรับการเลี้ยงและแปรรูปปลานํ้าจืด อยูบน

พื้นฐานของการวิเคราะหขอมูล 2 ประเด็น คือการวิเคราะหความสามารถในการแขงขันของกา ร

เลี้ยงและแปรรูปปลาน้ําจืดตามระบบเพชร (Diamond Model) และการวิเคราะหจุดแขง็ จุดออน 

โอกาส และขอจํากัด (SWOT Analysis) รวมทั้งการสัมภาษณเชิงลึกการสนทนากลุมและการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการของผูมีสวนเกี่ยวของในเครือขายการผลิตและแปรรูปสัตว 

โดย แผนปฏิบัติการสง เสริม รายสาขา สําหรับเครือขายวิสาหกิจนี้ประกอบดวย

ยุทธศาสตรในการพัฒนาเครือขายทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาผูประกอบการและการพัฒนาบุคลากรในเครือขาย 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานการผลิตและความเขมแข็งทางการเงิน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมเทคโนโลยี 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาผลิตภัณฑ 

5. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

6. ยุทธศาสตรสงเสริมและสรางโอกาสทางการตลาด 
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รายละเอียดโครงการเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวน้ําจืด จังหวัดสิงหบุรี 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาผูประกอบการและการพัฒนาบุคลากรในเครือขายวิสาหกิจ 

 

สืบเน่ืองจากปญหาที่สําคัญสําหรับการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตว

นํ้าจืด คือ ผูประกอบการและเกษตรกรผูเลี้ยงสวนใหญ เปนกลุมเกษตรกรหรือเกษตรกรที่มีฟารม

ขนาดเล็ก ขาดทักษะในดานการบริหารที่ดี  ทําใหประสบปญหาในการบริหารธุรกิจบอยคร้ัง 

ประกอบกับการที่แรงงานในสถานประกอบการยังเปนแรงงานที่ขาดทักษะความรูในการเลี้ยงปลา

น้ําจืดและการแปรรูป ดังนั้นจึงสมควรมีการพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะ ใหแกบุคลากร

ดานตางๆในเครือขายวิสาหกิจการเลี้ยงและแปรรูปสัตวนํ้าจืด 

1. เปาหมายยุทธศาสตรท่ี 1 

1.1 มีผูประกอบการที่มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ 

1.2 มีเกษตรกรที่มีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการ 

1.3 มีบุคลากรที่มีความชํานาญ มีทักษะในสายงาน 

2. มาตรการ  

2.1 เสริมสรางความรูการบริหารจัดการดานการตลาด 

2.2 เสริมสรางความรูการบริหารจัดการดานการเงิน  

2.3 เสริมสรางความรูการบริหารจัดการดานการผลิต 

2.4 เสริมสรางความรูการบริหารจัดการดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 

3. แผนงานท่ี 1 แผนงานการพัฒนาการบริหารจัดการ ประกอบดวยโครงการ 2 โครงการ ดังน้ี 

3.1 โครงการสงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการปลาน้ําจืดดานการตลาด 

3.2 โครงการอบรมผูประกอบการแปรรูปปลาน้ําจืดดานการเงิน  

4. แผนงานท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพบุคลากร ประกอบดวยโครงการ 2 โครงการ ดังน้ี 

4.1 โครงการอบรมบุคลากรดานการผลิตปลาน้ําจืด 

4.2 โครงการอบรมบุคลากรดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมดานสุขาภิบาล 
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการแปรรูปปลานํ้าจืดดานการตลาด 
 

1. หลักการและเหตุผล 

ผูประกอบการแปรรูปปลาน้ําจืดสวนใหญเปนผูประกอบการขนาดเล็ก การบริหาร

จัดการจึงทําในลักษณะธุรกิจในครัวเรือนยังไมมีหลักในการบริหารขาดการวางแผนที่ดี จึงควรมี

การอบรมความรูและทักษะในการบริหา รจัดการเชิงธุรกิจใหแกเกษตรกรและผูประกอบการเพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถในการหาตลาด เพื่อรองรับผลิตภัณฑที่ผลิตไดเพื่อไมเกิดปญหาการจําหนาย

ผลิตภัณฑและเพื่อรองรับการบริหารงานภายในฟารมหรือสถานประกอบการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ การสรางความมั่นใจใหกับลูกคาเปนก ารเพิ่มความสามารถในการแขงขันทาง

การตลาด และสามารถขยายตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑตอไป 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อเพิ่มจํานวนผูประกอบการแปรรูปปลานํ้าจืดเพิ่มขึ้นและรองรับกับจํานวนผูเลี้ยง

ปลานํ้าจืด ในจังหวัดสิงหบุรี 

2.2 เพื่อสรางรายไดและอาชีพใหเกษตรกรผูเลี้ยงและผูประกอบการแปรรูปปลาน้ําจืด 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 มีผูประกอบการแปรรูปปลานํ้าจืดรายใหมเพิ่มขึ้น 

3.2 เกษตรกรผูเลี้ยงและผูประกอบการแปรรูปปลานํ้าจืดมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายไดและอาชีพเพิ่มขึ้น 

3.3 ผูประกอบการมีความรูความเขาใจการบริหารจัดการดานการตลาดเพิ่มขึ้น 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 เพิ่มรายไดใหเกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืดและผูประกอบการแปรรูปปลานํ้าจืด 

4.2 สงเสริมเกษตรกรและผูประกอบการใหหันมาประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาน้ําจืดและ

แปรรูปปลานํ้าจืดเพิ่มขึ้น 

4.3 ลดการวางงานในจังหวัดสงิหบรีุ 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน 

5.2 ศึกษาพฤติกรรมของกลุมเปาหมายในพื้นที่เขตจังหวัดสิงหบุรี 

5.3 สํารวจความตองการประกอบอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑปลาน้ําจืดของผูประกอบการ

ตางๆ โดยกําหนดเขตพื้นที่จังหวัดสิงหบุรี 

5.4 จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูประกอบการดวยกัน 

5.5 จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูประกอบการกับเกษตรผูเลี้ยงเพื่อชวย

ใหผูประกอบการตัดสินใจได 

5.6 จัดอบรมดานการตลาด ใหกับผูประกอบการรายใหม 
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5.7 รายงานความกาวหนาโครงการตามที่ดําเนินการไปแลว 

5.8 ติดตามและประเมินผล และสรุปผลการดําเนินการ  

6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 1 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.2 ศึกษาพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย ในพื้นที่เขตจังหวัดสิงหบุรี ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.3 สํารวจความตองการประกอบอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑปลาน้ําจืดของผูประกอบการ

ตางๆ โดยกําหนดเขตพื้นที่จังหวัดสิงหบุรี ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

 จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูประกอบการดวยกัน ใช

ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

 จัดกจิกรรมเพือ่แลกเปลีย่นความคดิเห็นระหวา งผูประกอบการกับเกษตรผูเลี้ยง

เพื่อชวยใหผูประกอบการตัดสินใจได ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

 จัดอบรมดานการตลาด ใหกับผูประกอบการรายใหม (ตามจํานวนวันและ

หลักสูตรที่เหมาะสม) ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

 รายงานความกาวหนาโครงการตามที่ดําเนินการไปแลว ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ  ใชระยะเวลา

ประมาณ 1 เดือน 

8. หนวยท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานเกษตรจังหวัดสิงหบุรี  

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

8.3 สํานักงานประมงจังหวัด 

8.4 สถานีประมงน้ําจืด 

8.5 สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

8.6 สถานีพัฒนาที่ดิน 

8.7 สํานักงานสหกรณจังหวัด 
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โครงการอบรมผูประกอบการแปรรูปปลานํ้าจืดดานการเงิน 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ผูประกอบการหรือเกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืดและแปรรูปปลานํ้าจืดสวนใหญจะเปน

ผูประกอบการรายยอยซึ่งยังขาดความรูในลักษณะการบริหารจัดการ การจัดการดานการเงินน้ันเปน

สวนทําใหผูประกอบการอยูรอดไดจึงตองมีการใหความรูดานการเงิน เพื่อใหผูประกอบการ

สามารถวางแผนทางการเงิน สามารถวางแผนการใชเงินและทราบแหลงที่มาของเงินเพื่อมิใหเกิด

ภาวการณขาดเงนิทนุหมนุเวียนและนําไปสูแหลงทนุเพิ่มเพื่อขยายธุรกิจ  

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใหผูประกอบการการแปรรูปปลาน้ําจืด สามารถจัดการดานการเงินได 

2.2 เพื่อธุรกิจการแปรรูปปลาน้ําจืด มีความมั่นคงในดานการเงิน 

2.3 เพื่อใหไดผูประกอบการที่มีความสามารถในการบริหารดานการเงินที่มีประสิทธิภาพ 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 ผูประกอบการแปรรูปปลาน้ําจืดมีความสามารถในการบริหารดานการเงินเพิ่มขึ้น 

3.2 ผูประกอบการแปรรูปปลาน้ําจืดเกิดแรงงานจูงใจในการวางแผนดานการเงินเพิ่มขึ้น  

3.3 ธุรกิจการแปรรูปสามารถดําเนินธุรกิจอยูไดโดยไมเกิดปญหาทางดานการเงินเพิ่มขึ้น 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 ผูประกอบการ สามารถนําความรูที่ไดรับไปบริหารดานการเงินได 

4.2 ลดปญหาทางดานระบบการบริหารทางการเงินของธุรกิจการแปรรูปปลาน้ําจืดใน

จังหวัดสิงหบุรี 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน 

5.2 ศึกษาพฤติกรรมของกลุมเปาหมายในพื้นที่เขตจังหวัดสิงหบุรี 

5.3 สํารวจจํานวนผูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑปลานํ้าจืดของผูประกอบการตางๆ โดย

กําหนดเขตพื้นที่จังหวัดสิงหบุรี 

5.4 จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูประกอบการดวยกัน 

5.5 จัดอบรมดานการเงิน ใหกับผูประกอบการแปรรูปปลานํ้าจืดในจังหวัดสิงหบุรี 

5.6 รายงานความกาวหนาโครงการตามที่ดําเนินการไปแลว 

5.7 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ 
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6. งบประมาณ 

เปนงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณXXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา  

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 1 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 ดําเนินการจัดทําแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.2 ศึกษาพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย เปนผูประกอบการ ในพื้นที่เขตจังหวัดสิงหบุรี ใช

ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.3 สํารวจจํานวนผูประกอบการแปรรูปปลานํ้าจืด โดยกําหนดเขตพื้นที่จังหวัดสิงหบุรี ใช

ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.4 จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูประกอบการดวยกัน ใชระยะเวลา

ประมาณ 3 เดือน 

7.5 จัดอบรมดานการบริหารการเงิน ใหกับผูประกอบการรายใหม ใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

7.6 รายงานความกาวหนาโครงการตามที่ดําเนินการไปแลว ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.7 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

8. หนวยท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานเกษตรจังหวัดสิงหบุรี 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สํานักงานพาณิชยจังหวัด 

8.3 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

8.4 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

8.5 สํานักงานประมงจังหวัด 

8.6 สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

8.7 สถานีพัฒนาที่ดิน 

8.8 สถานีประมงนํ้าจืดจังหวัด 

8.9 สํานักงานสหกรณจังหวัด 
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โครงการอบรมบุคลากรดานการผลิตปลานํ้าจืด 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ในการผลิตปลานํ้าจืด จําเปนตองอาศัยบุคลากรที่มีความรูและประสบการณ ในระยะสั้น

การพัฒนาบุคลากรในการผลิตปลาน้ําจืด ควรมุงเนนแรงงานที่อยูในภาคการเกษตร ใหสามารถ

ตอบสนองความตองการในการผลิตของการเลี้ยงปลาน้ําจืดไดมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการ

เลี้ยง โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืดใหเกิดทักษะและสามารถปรับตัว

ใหเขากับเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหมที่มีการปรับเปลี่ยนอยางตอเน่ือง 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของกับการผลิตปลานํ้าจืดสามารถผลิตปลานํ้าจืดไดอยางถูกตอง 

2.2 เพื่อใหสรางรายไดและอาชีพใหบุคลากรในทองถิ่นจังหวัดสิงหบุรี 

2.3 เพื่อใหบุคลากรเกิดความชํานาญในการผลิตปลาน้ําจืด 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 มีบุคลากรในการผลิตปลานํ้าจืดเพิ่มขึ้น 

3.2 บุคลากรในการผลิตมีทักษะ มีความชํานาญเพิ่มขึ้น  

3.3 เพิ่มบทบาทใหบุคลากรในการผลิตปลาน้ําจืดเพิ่มขึ้น 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 เกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืดมีความมั่นใจในการเลี้ยงมากขึ้น 

4.2 ครอบครัว ชุมชนมีคุณภาพชีวิตความเปนอยูที่ดี 

4.3 มีบุคลากรรองรับที่มีความชํานาญในการผลิตปลาน้ําจืด 

4.4 สรางงานใหกับจังหวัดสิงหบุรี 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน 

5.2  ศึกษาพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย ในพื้นที่เขตจังหวัดสิงหบุรี 

5.3 สํารวจจํานวนบุคลากรดานผลิตปลานํ้าจืด โดยกําหนดเขตพื้นที่จังหวัดสิงหบุรี 

5.4 จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบุคลากรเกี่ยวกับการรั กษาความปลอดภัยและ

สิ่งแวดลอมเพื่อชวยใหผูประกอบการตัดสินใจได 

5.5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานการผลิตใหกับบุคลากรในดานผลิตปลานํ้าจืด 

5.6 รายงานความกาวหนาโครงการตามที่ดําเนินการไปแลว 

5.7 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ 
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6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 1 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.2 ศึกษาพฤติกรรมของกลุมเปาหมายในพื้นที่เขตจังหวัดสิงหบุรี ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.3 สาํรวจจํานว นบุคลากรดานผลิตปลานํ้าจืดและแปรรูป โดยกําหนดเขตพื้นที่จังหวัด

สิงหบุรี ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.4 จัดกิจกรรมบุคลากรเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมเพื่อชวยให

ผูประกอบการตัดสินใจได ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติดานการผลิตใหกับบุคล ากรในดานผลิตปลานํ้าจืด ใชระยะเวลา

ประมาณ 3 เดือน 

7.6 รายงานความกาวหนาโครงการตามที่ดําเนินการไปแลว ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.7 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

8. หนวยท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สาํนักงานเกษตรจังหวัดสงิหบุรี  

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สํานักงานประมงจังหวัด 

8.3 คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

8.4 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

8.5 สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

8.6 สํานักงาน สหกรณจังหวัด 

8.7 สถานีประมงนํ้าจืดจังหวัด 

8.8 สถานีพัฒนาที่ดิน 
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โครงการอบรมบุคลากรดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมดานสุขาภิบาล 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ในการผลิตและแปรรูปปลานํ้าจืดน้ัน เกษตรกรผูเลี้ยงและผูแปรรูปจะตองตระถึงความ

ปลอดภัย สิ่งแวดลอมดานสุขาภิบาล เชน ระบบน้ําในบอเลี้ยงปลา ปองกันการปนเปอนของสารเคมี 

การจัดการขยะเสียอยางเปนระบบ เพื่อมุงเนนใหการผลิต และการแปรรูปมีประสิทธิภาพ ผลผลิตที่

ไดมีคุณภาพ ลดปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการเลี้ยงและการแปรรูป ดังน้ันเกษตรกรและ  

ผูแปรรูปปลาน้ําจืดจําเปนตองไดรับการ อบรมในดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมดานสุขาภิบาล 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการแปรรูป 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของกับการผลิตปลานํ้าจืดและแปรรูป เกิดความปลอดภัย

เกี่ยวกับการเลี้ยงที่ถูกสุขลักษณะมากขึ้น 

2.2 เพื่อบุคลากรในดานการผลิตและการแปรรูป ตระหนักถึงการรวมกันรักษาสิ่งแวดลอม 

ความสะอาดของบอเลี้ยง 

2.3 เพื่อบุคลากรใหความสําคัญกับความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมดานสุขาภิบาล 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 บุคลกรเกิดความปลอดภัยในการเลี้ยงเพิ่มขึ้น 

3.2 บุคลากรมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น 

3.3 การผลิตและแปรรูป มีสภาพแวดลอม มีระบบจัดการเกี่ยวกับระบบนํ้าในการเลี้ยงที่ดีเพิ่มขึ้น 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 ครอบครัว ชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

4.2 เกษตรกรไดรบัผลผลิตสูงขึ้น 

4.3 มีระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมดานสุขาภิบาลที่ดี 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน 

5.2 ศึกษาพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย ในพื้นที่เขตจังหวัดสิงหบุรี 

5.3 สํารวจจํานวนบุคลากรดานผลิตและแปรรูปปลานํ้าจืด โดยกําหนดเขตพื้นที่จังหวัดสิงหบุรี 

5.4 จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางบุคลากรดวยกัน 

5.5 จัดอบรมความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมดานสุขาภิบาลในการจัดสิ่งแวดลอมของการ

เลี้ยงและการจัดระบบนํ้าในการเลี้ยงปลาที่ถูกวิธี ใหกับบุคลากรในดานผลิตปลานํ้าจืด 
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5.6 จัดอบรมดานการรักษาสิ่งแวดลอมใหกับบุคลากรในดานผลิตปลานํ้าจืด 

5.7 รายงานความกาวหนาโครงการตามที่ดําเนินการไปแลว 

5.8 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ  

6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 1 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.2 ศึกษาพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย ในพื้นที่เขตจังหวัดสิงหบุรี ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.3 สํารวจจํานวนบุคลากรดานผลิตและแปรรูปปลานํ้าจืด โดยกําหนดเขตพื้นที่จังหวัด

สิงหบุรี ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.4 จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางบุคลากรดวยกัน ใชระยะเวลาประมาณ 

2 เดือน 

7.5 จัดอบรมดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมดานสุขาภิบาลในการปฏิบัติงาน ใหกับ

บุคลากรในดานผลิตปลาน้ําจืด ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.6 จัดอบรมดานการรักษาสิ่งแวดลอม ใหกับบุคลากรในดานผลิตปลานํ้าจื ด ใชระยะเวลา

ประมาณ 3 เดือน 

7.7 รายงานความกาวหนาโครงการตามที่ดําเนินการไป ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.8 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

8. หนวยที่รับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานเกษตรจังหวัดสิงหบุรี ทําหนาที่ การสงเส ริมและสนับสนุนทัง้ในดานการ

ประกอบอาชีพ ขอมูลทางวิชาการ อบรม ใหคําแนะนําตางๆ 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สาธารณสุขจังหวัด 

8.3 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

8.4 สํานักงานประมงจังหวัด 

8.5 สํานักงานสหกรณจังหวัด 

8.6 สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

8.7 สถานีพัฒนาที่ดิน 

8.8 สถานีประมงน้ําจืด 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานการผลิตและความเขมแข็งทางการเงิน 

 

เครือวิสาหกิจการเลี้ยงและการแปรรูปปลาน้ําจืด จําเปนตองมีการลงทุนทางดานการเงิน 

และการผลิต ในการผลิตน้ันเกษตรกรและผูแปรรูปจําเปนจะตองมีการแผนการจัดการที่ดี เพื่อให

ผลผลิตที่ไดเปนที่ยอมรับและคุณภาพตรงตาม ความตองการของผูบริโภค และที่สําคัญเกษตรกร

และผูแปรรูปจะตองวางแผนทางการเงินมีแหลงเงินทุนเพียงพอ  

1. เปาหมายยุทธศาสตร  

1.1 มีแหลงวัตถุดิบที่เพียงพอ 

1.2 มแีหลงเงนิทนุสนับสนุน 

2. มาตรการ 

2.1 เพิ่มปริมาณวัตถุดิบ 

2.2 สนับสนุนเงนิทนุ 

3. แผนงานท่ี 1 แผนงานการสนับสนุนปจจัยการผลิต ประกอบดวยโครงการ 2 โครงการดังนี้ 

3.1 โครงการเพิ่มจํานวนบอเลี้ยงปลาน้ําจืด 

3.2 โครงการจัดต้ังโรงงานผลิตอาหารปลาอัดเม็ด 

4. แผนงานท่ี 2 แผนงานดานการเงิน และการเขาถงึแหลงเงินทุน  ประกอบดวยโครงการ  2 

โครงการ ดังนี้ 

4.1 โครงการจัดต้ังกองทุนสําหรับเกษตรกรผูเลี้ยงและแปรรูปปลาน้ําจืด 

4.2 โครงการอบรมการเขียนโครงการในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน  
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โครงการเพิ่มจํานวนบอเลี้ยงปลานํ้าจืด 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 เน่ืองจากเครือขายการเลี้ยงปลานํ้าจืด ของจังหวัดสิงหบุรี มีพื้นที่ลี้ยงจํากัด สามารถเลี้ยง

ไดในแมน้าํนอยไดเพยีงสายเดียว แม นํ้าสายอ่ืนไมสามารถเลี้ยงได ดังน้ัน การเลี้ยงปลานํ้าจืดใน

กระชังในแมนํ้านอยจึงเปนการเลี้ยงในพื้นที่หนาบานของเกษตรกร ทําใหผลผลิตจากการเลี้ยง

ภายในมีจํากัด จึงควรมีการสงเสริมละสนับสนุนใหเกษตรกรและจัดหาพื้นที่ในการตอบสนองการ

เลี้ยงปลานํ้าจืดของเกษตรกร เพื่อเพิ่มผลผลิตและศักยภาพในการแขงขัน  

2. วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อเพิ่มจํานวนบอเลี้ยงปลานํ้าจืด ในพื้นที่เขตจังหวัดสิงหบุรี 

2.2 เพิ่มสงเสริมใหจังหวัดสิงหบุรีเปนแหลงเลี้ยงปลานํ้าจืดที่สําคัญของประเทศ 

2.3 เพื่อสรางรายไดและอาชีพใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืด 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 เกษตรกรสามารถขยายพื้นที่ในการเลี้ยงพันธปลานํ้าจืดเพิ่มขึ้น 

3.2 เกษตรกรมีรายไดและอาชีพเพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.3 จํานวนบอเลี้ยงปลานํ้าจืดเพิ่มขึ้น 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 เกษตรกรต่ืนตัวในอาชีพการเลี้ยงปลานํ้าจืด 

4.2 ไดผลผลิตเพิ่มขึ้น 

4.3 กระจายรายไดไปสูทองถิ่นและเกษตรกรที่มีความเปนอยูที่ดี 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน 

5.2 สํารวจพื้นที่เปาหมายในการสนับสนุนของโครงการในเขตจังหวัดสิงหบุรี 

5.3 ทําการคัดเลือกกลุมเปาหมาย เชน เกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืด 

5.4 จัดพื้นที่สงเสริมการขุดบอใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืด 

5.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางเกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืด 

5.6 อบรมใหความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพดินสําหรับการขุดบอเลี้ยงปลาน้ําจืด 

5.7 จัดอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงปลานํ้าจืด  

5.8 รายงานความกาวหนาของโครงการในการดําเนินงาน 

5.9 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ  
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6. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 3 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 ดําเนินการจัดทําแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.2 สํารวจพื้นที่เปาหมายในการสนับสนุนของโครงการในเขตจั งหวัดสิงหบุรี ใช

ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

7.3 ทําการคัดเลือกกลุมเปาหมาย เชน เกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืด ใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

7.4 จัดพื้นที่สงเสริมการขุดบอใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืด ใชระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 

7.5 จัดกจิกรรมแลกเปลีย่นความคดิเห็นระหวางเกษตรกรผูเลี้ยง ใชระยะเวลาประมาณ 5 เดือน 

7.6 อบรมการใหความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพดินสําหรับการขุดบอเลี้ยงปลาน้ําจืด 

ใชระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 

7.7 จัดอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาน้ําจืด ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.8 รายงานความกาวหนาของโครงการในการดําเนินงาน ใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

7.9 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

8. หนวยงานรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานประมงจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สถานีประมงนํ้าจืดจังหวัด 

8.3 สํานักงานสหกรณจังหวัด 

8.4 สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

8.5 สถานีพัฒนาที่ดิน 

8.6 สํานักงานเกษตรจังหวัด 

8.7 หนวยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวของ 
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โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตอาหารปลาอัดเม็ด 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากลักษณะโครงสรางของเครือขายการเลี้ยงปลาน้ําจืดของเกษตรกรนั้นมีความ

แตกตางกันมาก ระหวางเกษตรกรบางรายที่ทําสัญญาในการซื้อขายกับบริษัทหรือผูประกอบการ  จะ

ไดรับการสนับสนุนจากบริษัทในดานของวัตถุดิบ อาหารเม็ดตางๆ ซึ่งจะไมเกิดปญหาการขาด

แคลนอาหารเม็ด สวนเกษตรกรรายเล็กที่เลี้ยงเฉพาะในครัวเรือนน้ันจะตองประสบกับปญหา

อาหารเม็ดราคาแพงทําใหตนทุนในการผลิตสูง และยังถูกกดราคาจากพอคาคนกลางในทองถิ่น  จึง

ควรมีการสงเสริมใหมีการจัดต้ังโรงงานเพื่อแกไขปญหาใหกับเกษตรกรผูเลี้ยง ที่ขาดแคลนวัตถุดิบ 

และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเลี้ยงปลานํ้าจืดของเกษตรกร 

2. วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่มีปญหาดานการเงิน 

2.2 เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรหันมาเลี้ยงปลานํ้าจืดเพิ่มขึ้น 

2.3 เพื่อผลิตอาหารปลาที่สําคัญใหกับเกษตรกรเลี้ยงปลาน้ําจืด 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 มีเกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืดเพิ่มขึ้น 

3.2 ปริมาณวัตถุดิบใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืดเพิ่มขึ้น 

3.3 มีโรงงานในการผลิตอาหารเม็ดที่เพียงพอกับทั่วถึงในเขตพื้นที่จังหวัดสิงหบุรี 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 เกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืดมีวัตถุดิบในการผลิตที่เพียงพอ 

4.2 ทําใหมีแหลงวัตถุดิบในจังหวัดสิงหบุรีสําหรับการเลี้ยงปลานํ้าจืด 

4.3 เพิ่มผลผลิตใหเกษตรกรนําไปสูรายไดที่เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน 

5.2 สํารวจพื้นที่เปาหมายในการสนับสนุนของโครงการในเขตจังหวัดสิงหบุรี 

5.3 ทําการคัดเลือกกลุมเปาหมาย เชน เกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืด 

5.4 กอสราง/สถานที/่ โรงงานสําหรับการผลิตอาหารอัดเม็ด 

5.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางเกษตรกรผูเลี้ยง 

5.6 จัดอบรมเกี่ยวกับสูตรอาหารและวิธีการใหอาหารที่ถูกตอง 

5.7  รายงานความกาวหนาของโครงการในการดําเนินงาน 
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5.8 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ  

6. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 3 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.2 สํารวจพื้นที่เปาหมายในการสนับสนุนของโครงการในเขตจังหวัดสิงหบุรี ใช

ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

7.3 ทําการคัดเลือกกลุมเปาหมาย เชน เกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืด บริษัทเอกชน ใช

ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

7.4 กอสราง/สถานที/่ โรงงานสําหรับการผลิตอาหารอัดเม็ด ใชระยะเวลาประมาณ 1 ป 

7.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางเกษตรกรผูเลี้ยง ใชระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 

7.6 จัดอบรมเกี่ยวกับสูตรอาหารและวิธีการใหอาหารที่ถูกในกระชัง ใชระยะเวลาประมาณ 

6 เดือน 

7.7 รายงานความกาวหนาของโครงการในการดาํเนินงาน ใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

7.8 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

8. หนวยงานรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานประมงจังหวัดสิงหบุรี ทําหนาที่ จัดอบรมและถายทอดความรูเกี่ยวกับการ

เลี้ยงปลานํ้าจืด และใหคําแนะนําตางๆ 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

8.3 สาํนักงานเกษตรจังหวัด 

8.4 สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

8.5 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 

8.6 สํานักงานสหกรณจังหวัด 

8.7 สถานีประมงนํ้าจืดจังหวัด 



 

  

เครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวน้ําจืด จ.สิงหบุรี : กลุมพ้ืนที่ภาคกลาง 

- 44 - 

โครงการจัดตั้งกองทุนสําหรับเกษตรกรผูเลี้ยงและแปรรูปปลานํ้าจืด 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 เน่ืองจากการเกษตรสมัยใหมเปนธุรกิจการเกษตร จําเปนตองใชเงินทุนในการดําเนินงาน 

ซึ่งมีความสําคัญตอการผลิตและการจัดการ ดังน้ันควรมีการจัดต้ังกองทุนสําหรับเกษตรกรผูเลี้ยง

และแปรรูปปลานํ้าจืดจังหวัดสิงหบุรี เพื่อแกไขปญหาดานการเงินใหเกษตรกรสามารถนําเงินมา

ลงทุนในการผลิตของตนไดอยางเต็มที่ตอไป 

2. วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อสนับสนุนดานการเงินใหกับผูเลี้ยงปลานํ้าจืดและแปรรูป ในพื้นที่เขตจังหวัด

สิงหบุรี 

2.2 เพื่อใหบริการกับเครือขายวิสาหกิจทางดานการเงิน 

2.3 เพื่อลดตนทุนในการผลิตในการเลี้ยงและแปรรูปปลานํ้าจืดในกรณีที่กูเงินจากสถาบัน

การเงินในอัตราดอกเบี้ยสูง 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 มีกองทุนสนับสนุนการเลี้ยงปลานํ้าจืดในจังหวัดสิงหบุรีเพิ่มขึ้น 

3.2 เกษตรกรผูเลี้ยงและแปรรูปมีความมั่นคงทางดานการเงินการลงทุนเพิ่มขึ้น 

3.3 เกษตรกรมีประสิทธิภาพการเลี้ยงและแปรรูปเพิ่มขึ้น 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 เกษตรกรหรือผูประกอบการปลานํ้าจืดมีแหลงเงินทุนเพิ่มขึ้น 

4.2 เกษตรกรหรือผูประกอบการสามารถขยายธุรกิจของตนเองไดเพิ่มขึ้น 

4.3 ลดแหลงเงนิทนุนอกระบบ 

4.4 ลดความเสี่ยงทางดานการเงินใหกับเกษตรกรและผูประกอบการ 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน 

5.2 สํารวจพื้นที่เปาหมายในการสนับสนุนของโครงการในเขตจังหวัดสิงหบรุี 

5.3 ทําการคัดเลือกกลุมเปาหมาย เชน เกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืด ผูแปรรูป 

5.4 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางเกษตรกรผูเลี้ยง ผูแปรรูป สถาบันการเงิน 

5.5 จัดอบรมเกี่ยวกับดานการเงิน การขอสินเชื่อเพื่อการเกษตร  

5.6 รายงานความกาวหนาของโครงการในการดําเนินงาน 

5.7 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ  
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6. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 2 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.2  สํารวจพื้นที่เป าหมายในการสนับสนุนของโครงการในเขตจังหวัดสิงหบุรี ใช

ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน 

7.3 ทําการคัดเลือกกลุมเปาหมาย เชน เกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืด ผูแปรรูป  ใชระยะเวลา

ประมาณ 4 เดือน 

7.4 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางเกษตรกรผูเลี้ยง ผูแปรรูป สถาบันการเงิน 

ใชระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 

7.5 จัดอบรมเกี่ยวกับดานการเงิน การขอสินเชื่อเพื่อการเกษตร ใชระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 

7.6 รายงานความกาวหนาของโครงการในการดําเนินงาน ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.7 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

8. หนวยงานรับผดิชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานประมงจังหวัดสิงหบุรี  

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สํานักงานพาณิชยจังหวัด 

8.3 สํานักงานสหกรณจังหวัด 

8.4 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

8.5 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

8.6 สถานีประมงนํ้าจืดจังหวัด 

8.7 สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

8.8 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 

8.9 สาํนักงานเกษตรจังหวัด 
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โครงการอบรมการเขียนโครงการในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ในอดีตเกษตรกรทําการเกษตรแบบยังชีพ มิไดมุงหวังการทําการผลิตเพื่อผลิตออกมา

จําหนายหรือคาขาย จึงไมมีความเสี่ยงในการทําการเกษตร แตในปจจุ บันการทําการเกษตรไดรับ

การพัฒนา ทําใหเกิดการแขงขันเชิงการคามากขึ้น ดังนั้นจึงสมควรใหมีการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง

(ภาครัฐ) เพื่อใหพี่เลี้ยงไดคอยชวยเหลือใหคําปรึกษาและหาแนวทางแกปญหา ชวยลดความเสี่ยงใน

การดําเนินงานดานธุรกิจการเกษตรใหกับเกษตรกร เพื่อเพิ่มศัก ยภาพในการผลิตใหไดทั้งปริมาณ 

คุณภาพ และมีรายไดเพิ่มมากขึ้น 

2. วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อสรางความสัมพันธระหวางเกษตรกร ผูแปรรูป และภาครัฐ ในพื้นที่เขตจังหวัดสิงหบุรี 

2.2 เพื่อใหเกษตรกรมีที่ปรึกษาในกรณีที่เกิดปญหาเกี่ยวกับการลงทุน ประกอบอาชีพ 

2.3 เกดิระบบการพฒันาในดานการบริหารของผูเลี้ยงและแปรรูปปลาน้ําจืด 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 เกษตรกรมีที่ปรึกษาในดานการเงินเพื่อการผลิตและแปรรูปเพิ่มขึ้น 

3.2 เกษตรกรมีรายไดและอาชีพเพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

3.3 มีหนวยงานที่รับผิดชอบในการใหคําปรึกษาเพิ่มขึ้น 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 เกษตรกรและผูประกอบการมีความมั่นใจในการลงทุน 

4.2 เพิ่มผลผลิตใหแกเกษตรกร / ผูประกอบการจากการบริหารที่เปนระบบ 

4.3 เกิดความเขาใจรวมกันระหวางเกษตรกร ผูแปรรูปและเจาหนาที่ของรัฐเพื่อนําไปสูการ

พัฒนาธุรกิจปลานํ้าจืดและการแปรรูปปลานํ้าจืด  

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน 

5.2 สํารวจพื้นที่เปาหมายในการสนับสนุนของโครงการในเขตจังหวัดสิงหบุรี 

5.3 ทําการคัดเลือกกลุมเปาหมาย เชน เกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืดและแปรรูป 

5.4 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางเกษตรกรผูเลี้ยง 

5.5 จัดอบรมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงใหกับเกษตรกรและผูแปรรูปปลาน้ําจืด  

5.6 รายงานความกาวหนาของโครงการในการดําเนินงาน 

5.7 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ 



 

  

เครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวน้ําจืด จ.สิงหบุรี : กลุมพ้ืนที่ภาคกลาง 

- 47 - 

6. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 1 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.2 สํารวจพื้นที่เปาหมายในการสนับสนุนของโครงการในเขตจังหวัดสิงหบุรี ใช

ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.3 ทําการคัดเลือกกลุมเปาหมาย เชน เกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืด ใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

7.4 จัดกจิกรรมแลกเปลีย่นความคดิเห็นระหวางเกษตรกรผูเลี้ยง ใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

7.5 จัดอบรมการบริหารความเสี่ยงใหกับเกษตรกรและผูเลี้ยงปลาน้ําจืดและแปรรูป ใช

ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

7.6 รายงานความกาวหนาของโครงการในการดําเนินงาน ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.7 ติดตามประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

8. หนวยงานรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานพาณิชยจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

8.3 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

8.4 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

8.5 สํานักงานประมงจังหวัด 

8.6 สถานีประมงน้ําจืดจังหวัด 

8.7 สาํนักงานเกษตรจังหวัด 

8.8 สํานักงานสหกรณจังหวัด 

8.9 สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

8.10 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 
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ยุทธศาสตรการพฒันาและสงเสริมเทคโนโลยี 

  

1. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาและการสงเสริมเทคโนโลยี มีความสําคัญตอการชวยเสริมประสิทธิภาพการ

ผลิตและยกระดั บคุณภาพผลผลิต เกษตรกรและผูแปรรูปในเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและ   

ขนาดยอมในการเลี้ยงและแปรรูปปลาน้ําจืดยังขาดการพัฒนาพันธุปลาน้ําจืด และเทคโนโลยีการ

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ดังน้ันจึงจําเปนจะตองทําการอบรมและศึกษา วิจัย ดานการพัฒนา

และออกแบบบรรจุภัณฑ เพื่อใ หสินคาและผลผลิตที่ผลิตตรงตามตองการ ของตลาดและนําไปสู

การขยายตลาดใหกวางเพิ่มขึ้น 

2. เปาหมายยุทธศาสตร  

2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 

2.2 สงเสริมการคนควาวิจัย 

2.3 สนับสนุนดานเทคโนโลย ี

2.4 พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ 

2.5 พัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ 

2.6 พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น 

3. มาตรการ 

3.1 มีการวิจัยและพัฒนาพันธุปลา 

3.2 มีบรรจุภัณฑที่มีคุณภาพ 

4. แผนท่ี 1 แผนงานการพัฒนาดานวิจัย และสงเสริมเทคโนโลยี ประกอบดวยโครงการ 2 

โครงการ ดังนี้ 

4.1 โครงการวิจัยพันธุปลานํ้าจืด 

4.2 โครงการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับการแปรรูปปลาน้ําจืด 
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โครงการวิจัยพันธุปลานํ้าจืด 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมการเลี้ยงและการแปรรูปปลาน้ําจืด 

การเพาะเลี้ยงพันธุปลานํ้าจืด เปนปญหาอยางหน่ึงของเกษตรกรผูเลี้ยง เพราะพันธุปลาไมได

มาตรฐาน เจริญเติบโตชา ทําใหผลผลิต คือปลานํ้าจืดที่ไดไมมีคุณภาพ จําหนายไมไดราคา ดังน้ันจึง

ควรมีการวิจัยพันธุปลานํ้าจืด เพื่อเปนการยกระดับคุณภาพของปลานํ้าจืด และใหเกษตรกรไดรับ

ความเปนธรรมในการขายผลผลิต สรางความเชื่อถือใหกับผูรับซื้อ 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อสนับสนุนการวิจัยพันธุปลาใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืด 

2.2 เพื่อสงเสริมใหการเกษตรกรหันมาเลี้ยงปลานํ้าจืดในจังหวัดสิงหบุรี 

2.3 เพื่อลดปญหาพันธุปลาไมไดคุณภาพในการเลี้ยงของเกษตรกร 

3. ตัวชี้วัด  

3.1 เพาะเลี้ยงพันธุปลานํ้าจืดไดขนาดเพิ่มขึ้น 

3.2 เกษตรกรจําหนายปลานํ้าจืดไดราคาที่สูงขึ้น 

3.3 เพิ่มจํานวนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงพันธุปลานํ้าจืด  

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 เกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืดเกิดความมั่นใจมากขึ้นในการเลี้ยงในเร่ืองคุณภาพพันธุปลานํ้าจืด 

4.2 ทําใหเกษตรกรเกิดความทักษะและความชํานาญในการเพาะเลี้ยงพันธุปลาน้ําจืดได 

4.3 เกษตรกรไดรับราคาที่เปนธรรมในการจําหนายปลาน้ําจืด 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน 

5.2 สํารวจพื้นที่เปาหมายในการสนับสนุนของโครงการในเขตจังหวัดสิงหบุรี 

5.3 ทําการคัดเลือกกลุมเปาหมาย เชน เกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืด 

5.4 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางเกษตรกรผูเลี้ยง 

5.5 จัดใหมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืด 

5.6 จัดอบรมการการเพาะเลี้ยงพันธุปลาจืด  

5.7 รายงานความกาวหนาของโครงการในการดําเนินงาน 

5.8 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ  
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6. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 5 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้ 

7.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน ใชระยะเวลาประมาณ1 เดือน 

7.2 สํารวจพื้นที่เปาหมายในการสนับสนุนของโครงการในเขตจังหวัดสิงหบุรี  ใช

ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.3 ทําการคัดเลือกกลุมเปาหมาย เชน เกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืด ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.4 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางเกษตรกรผูเลี้ยง ใชระยะเวลาประมาณ 5 เดือน 

7.5 จัดใหมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืด  ใชระยะเวลา

ประมาณ 5 เดือน 

7.6 จัดอบรมการการเพาะเลี้ยงพันธุปลาจืด ใชระยะเวลาประมาณ 3 ป 

7.7 รายงานความกาวหนาของโครงการในการดําเนินงาน ใชระยะเวลาประมาณ 5 เดือน  

7.8 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 5 เดือน 

8. หนวยงานรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานประมงจังหวัดสิงหบุรี 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

8.3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

8.4 สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

8.5 สถานีประมงนํ้าจืดจังหวัด 

8.6 สํานักงานสหกรณจังหวัด 

8.7 สถานีพัฒนาที่ดิน 

8.8 สาํนักงานเกษตรจังหวัด 
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โครงการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับการแปรรูปปลานํ้าจืด 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันบรรจุภัณฑเปนสวนหน่ึงข องผลิตภัณฑที่นําออกจําหนาย การออกแบบบรรจุ

ภัณฑที่มีความทันสมัย ความหลากหลาย สามารถดึงดูดและจูงใจใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อได ดังน้ัน

การออกแบบบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑแปรรูปปลานํ้าจืด จึงควรไดรับการพัฒนาเพื่อใหสินคามี

ความโดดเดน และสามารถเพิ่มมูลคาและนําไปสู การเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑแปรรูปปลานํ้าจืด

ใหมากยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อสรางจุดเดนใหกับผลิตภัณฑแปรรูปปลานํ้าจืด 

2.2 เพื่อสรางรายไดและอาชีพใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืด 

2.3 เพื่อสงเสริมการขายใหกับผลิตภัณฑแปรรูปปลานํ้าจืด 

2.4 เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑใหมีคุณภาพมากขึ้น 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 ผลิตภัณฑแปรรูปปลานํ้าจืดมีเอกลักษณและจุดเดนดึงดูดความสนใจลูกคา 

3.2 เกิดรายไดและอาชีพใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืดเพิ่มขึ้น 

3.3 เปนการสงเสริมการขายใหกับผลิตภัณฑแปรรูปปลานํ้าจืด 

3.4 บรรจุภัณฑใหมีคุณภาพมากขึ้นตรงตามความตองการของผูบริโภค 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 เพิ่มยอดขายใหกับผลิตภัณฑแปรรูปปลานํ้าจืด 

4.2 มีบรรจุภัณฑที่มีการออกแบบที่เหมาะสม ปลอดภัย และสรางแรงจูงใจใหผูซื้อไดเพิ่มขึ้น 

4.3 ผูแปรรูปอาหารขยายธุรกิจสงผลถึงเกษตรกรผูผลิตวัตถุดิบใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 ดําเนินการจัดทําแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน 

5.2 สํารวจพื้นที่เปาหมายในการสนับสนุนของโครงการในเขตจังหวัดสิงหบุรี 

5.3 ทําการคัดเลือกกลุมเปาหมาย เชน เกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืด 

5.4 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางเกษตรกรผูเลี้ยง 

5.5 จัดใหมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ใหกับผูประกอบการแปรรูปปลานํ้าจืด 

5.6 จัดอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑแปรรูปปลาจืด  

5.7 รายงานความกาวหนาของโครงการในการดําเนินงาน 
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5.8 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ  

6. งบประมาณ 

 ใชประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินการทัง้สิน้ 1 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.2 สํารวจพื้นที่เปาหมายในการสนับสนุนของโครงการในเขตจังหวัดสิงหบุรี ใช

ระยะเวลา ประมาณ 1 เดือน 

7.3 ทําการคัดเลือกกลุมเปาหมาย เชน เกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืด ใชระยะเวลาประมาณ2 เดือน 

7.4 จัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางเกษตรกรผูเลี้ยง ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.5 จัดใหมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ใหกับผูประกอบการแปรรูปปลาน้ําจืดใชระยะเวลา

ประมาณ 3 เดือน 

7.6 จัดอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑแปรรูปปลาจืด ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.7 รายงานความกาวหนาของโครงการในการดําเนินงาน ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.8 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

8. หนวยงานรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สาํนักงานเกษตรจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

8.3 สํานักงานสหกรณจังหวัด 

8.4 สํานักงานประมงจังหวัด 

8.5 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

8.6 สถาบันการศึกษาในจังหวัดลพบุรี  

8.7 สํานักงานอุสาหกรรมจังหวัด 

8.8 สถานีพัฒนาที่ดิน 

8.9 สํานักงานพาณิชยจังหวัด 

8.10 สถานีประมงนํ้าจืดจังหวัด 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาผลิตภัณฑ 

 

 เนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมการเลี้ยงและแปรรู ปสัตวนํ้าจืด การแปรรูป

และการผลิตน้ันควรจะตองผานการตรวจสอบคุณภาพและไดมาตรฐานรับรอง เชน อย . อาหาร

ปลอดภัย ดังน้ันจําเปนตองมีการสงเสริมและพัฒนาการทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑและสามารถ

ผลิตควบคุมการผลิตใหไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว และที่สําคัญเพื่อใหเกษตรกรและผู แปรรูป

ปลานํ้าจืดรวมกันคิด กันทํา กําหนดมาตรฐานสินคา เพื่อใหเกิดความมั่นใจตอผูบริโภค 

1. เปาหมายยุทธศาสตร  

1.1 สงเสริมการผลิตและแปรรูป 

1.2 มีการกําหนดมาตรฐานสินคารวมกัน 

2. มาตรการ 

2.1 เพิ่มปริมาณการผลิตและการแปรรูปปลาน้ําจืด 

2.2 การแปรรูปปลาน้ําจืดไดคุณภาพและมีมาตรฐาน 

3. แผนงานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ ประกอบดวยโครงการ 2 โครงการ ดังนี้ 

3.1 โครงการพัฒนาการทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑปลาน้ําจืด 

3.2 โครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑแปรรูปปลาน้ําจืด  
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โครงการพัฒนาการทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑปลานํ้าจืด 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 การทดสอ บคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑของสินคามีความสําคัญมาก เพราะทําให

ผูบริโภคมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในสินคาน้ันวามีคุณภาพและมีความปลอดภัย ดังน้ันการทดสอบ

คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑแปรรูปปลานํ้าจืดจึงควรไดรับการพัฒนา เพื่อเพิ่มคุณภาพและชวย

ใหผลิตภัณฑแปรรูปปลานํ้า จืดมีมูลคาเพิ่มขึ้นสามารถแขงขันไดในตลาด ทําใหผูประกอบการมี

รายไดมากขึ้น 

2. วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อเพิ่มคุณภาพใหกับผลิตภัณฑแปรรูปปลานํ้าจืด ในพื้นที่เขตจังหวัดสิงหบุรี 

2.2 เพื่อใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจมากขึ้น 

2.3 เพื่อสงเสริมผลิตภัณฑปลาแปรรูปมีมาตรฐานรับรองเปนที่ยอมรับ 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 ผลิตภัณฑปลานํ้าจืด มีคุณภาพและถูกสุขอนามัย เพิ่มขึ้น 

3.2 ผูบริโภคยอมรับและตรงตามความตองการเพิ่มขึ้น 

3.3 เกษตรกรมีความรูในการดานการทดสอบคุณภาพและมาตรฐานในการแปรรูปปลาน้ํา

จืดเพิ่มขึ้น 

3.4 มีหนวยงานรับผิดชอบในการถายทอดความรูและอบรมดานการทดสอบคุณภาพ 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 สรางความมั่นใจและความเชื่อถือใหกับผูบริโภคผลิตภัณฑปลานํ้าจืด 

4.2 ผลิตภัณฑปลาแปรรูปเปนที่ยอมรับในตลาดดานคุณภาพและมาตรฐาน และ  สามารถ

แขงขนัได 

4.3 สามารถเพิ่มยอดขายใหกับธุรกิจ 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน 

5.2 สํารวจพื้นที่เปาหมายในการสนับสนุนของโครงการในเขตจังหวัดสิงหบุรี 

5.3 ทําการคัดเลือกกลุมเปาหมาย เชน ผูแปรรูปปลานํ้าจืด 

5.4 จัดใหมีการศึกษาดูงานนอกสถานที ่

5.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางเกษตรกรผูเลี้ยง 

5.6 จัดอบรมดานคุณภาพและมาตรฐานสินคาแปรรูปปลาน้ําจืด  
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5.7 รายงานความกาวหนาของโครงการในการดําเนินงาน 

5.8 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ  

6. งบประมาณ 

 งบประมาณทั้งสิ้น XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 2 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.2 สํารวจพื้นที่เปาหมายในการสนับสนุนของโครงการในเขตจังหวัดสิงหบุรี ใช

ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.3 ทําการคัดเลือกกลุมเปาหมาย เชน ผูแปรรูปปลาน้ําจืด ใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

7.4 จัดใหมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ใชระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 

7.5 จัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางเกษตรกรผูเลี้ยง ใชระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 

7.6 จัดอบรมดานคุณภาพและมาตรฐานสินคาแปรรูปปลาน้ําจืด ใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

7.7 รายงานความกาวหนาของโครงการในการดําเนินงาน ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.8 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

8. หนวยงานรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานประมงจังหวัดสิงหบุรี  

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

8.3 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

8.4 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

8.5 สถานีประมงนํ้าจืดจังหวัด 

8.6 สาํนักงานเกษตรจังหวัด 

8.7 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

8.8 สถานีพัฒนาที่ดิน 

8.9 สํานักงานสหกรณจังหวัด 
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โครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑแปรรูปปลานํ้าจืด 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบัน ความตองการบริโภคปลาและผลิตภัณฑแปรรูปจากปลาเพิ่มสูงขึ้น ทําใหการ

แขงขนัในดานการผลิตสินคามีมากขึ้น การแปรรูปสินคาจึงมีความสําคัญ เพราะจะชวยทําใหสินคา

ชนิดนั้นมีความหลากหลาย และแตกตางจากสินคาชนิดอ่ืนสามารถขายสินคาชนิดนั้นได ดังนั้นการ

แปรรูปปลานํ้าจืดจังหวัดสิงหบุรี จึงควรพัฒนาดานการแปรรูปผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่มมูลคาของผลผลิต

ที่ออกสูตลาด และไดผลิตภัณฑชนิดใหมที่มีจุดเดนและมีความหลากหลาย ตอบสนองตอความ

ตองการของผูท่ีชอบบริโภคปลา นําไปสูการขยายตลาดทําใหเกษตรกรมีอาชีพและรายไดเพิ่มขึ้น 

2. วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อเพิ่มจํานวนผูแปรรูปปลานํ้าจืดในกระชัง ในพื้นที่เขตจังหวัดสิงหบุรี 

2.2 เพือ่สงเสริมใหผูแปรรูปปลานํ้าจืดมีการพัฒนาผลิตภัณฑชนิดใหมเพิ่มขึ้น 

2.3 เพื่อสรางรายไดและอาชีพใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืด 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 มีผลิตภัณฑใหมจากการแปรรูปปลานํ้าจืดเพิ่มขึ้น 

3.2 เกษตรกรมีรายไดและอาชีพเพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.3 จํานวนผูแปรรูปปลานํ้าจืดเพิ่มขึ้น 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 มีผลิตภัณฑแปรรูปหลากหลายชนิดใหผูบริโภคเลือกซื้อ 

4.2 สรางผลิตภัณฑประเภทใหมที่ทํารายไดใหกับผูประกอบการ 

4.3 ผูประกอบการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน 

5.2 สํารวจพื้นที่เปาหมายในการสนับสนุนของโครงการในเขตจังหวัดสิงหบุรี 

5.3 ทําการคัดเลือกกลุมเปาหมายผูแปรรูปเลี้ยงปลานํ้าจืด 

5.4 จัดใหมีการศึกษาดูงานภายนอกสถานที ่

5.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูแปรรูป 

5.6 จัดอบรมการแปรรูปปลาน้ําจืด รายงานความกาวหนาของโครงการในการดําเนินงาน 

5.7 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานงานของโครงการ  
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6. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 1 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 ดําเนินการจัดทําแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.2 สํารวจพื้นที่เปาหมายในการสนับสนุน ของโครงการในเขตจังหวัดสิงหบุรี ใช

ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.3 ทําการคัดเลือกกลุมเปาหมาย ผูแปรรูปเลี้ยงปลาน้ําจืด ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.4 จัดใหมีการศึกษาดูงานภายนอกสถานที่ ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูแปรรูป ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.6 จัดอบรมการแปรรูปปลาน้ําจืด ใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

7.7 รายงานความกาวหนาของโครงการในการดําเนินงาน ใชระยะเวลาประมาณ 1เดือน 

7.8 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

8. หนวยงานรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานประมงจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สถานีประมงนํ้าจืดจังหวัด 

8.3 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

8.4 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

8.5 สาํนักงานเกษตรจังหวัด 

8.6 สํานักงานสหกรณจังหวัด 

8.7 สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

8.8 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

8.9 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 
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ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

 เครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนการจัดต้ังขึ้นมาเพื่อสรางความเข็มแข็ง

ระหวางเกษตรกรและผูแปรรูปปลานํ้าจืด ในจังหวัดสิงหบุรี กลุมเกษตรกรหรือผูประกอบการยั งไม

มีการรวมกลุมเพื่อรวมมือดานพัฒนาอุตสาหกรรมที่ทําอยู หรือหากมีการรวมกลุมกันก็ยังไมมีความ

เขมแข็งพอที่จะทําใหกลุมมีการพัฒนาในดานตางๆ เชน การตอรอง จึงควรมีการสงเสริมและสราง

ความเข็มแข็งใหกับเครือขายวิสาหกิจ 

1. เปาหมายยุทธศาสตร 

1.1 สงเสริมเครือขายวิสาหกิจแบบครบวงจร 

1.2 สงเสริมการรวมกลุม 

1.3 มีการแลกเปลี่ยน ถายทอดความคิดเห็นและประสบการณ 

2. มาตรการ 

2.1 เพิ่มการรวมกลุมผูเพาะเลี้ยงปลานํ้าจืดและผูแปรรูปปลานํ้าจืด 

2.2 จัดทําระบบพัฒนาฐานขอมูลดานการผลิต และการตลาด 

3. แผนงานพัฒนาเครือขายความรวมมือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย อม ประกอบดวย

โครงการ 2 โครงการ ดังนี้ 

3.1 โครงการสงเสริมการรวมกลุมผูเพาะเลี้ยงปลานํ้าจืดและผูแปรรูป 

3.2 โครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารทางการผลิตและการตลาดปลาน้ําจืด 

4. แผนงานเสริมสรางสมรรถนะของศูนยพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพื้นท่ี  

ประกอบดวยโครงการ 2 โครงการ ดังน้ี 

4.1 โครงการจัดต้ังศูนยบริการขอมูลการผลิตและการตลาดปลาน้ําจืด 

4.2 โครงการอบรมบุคลากร (ภาครัฐ) ใหมีความรูความเชี่ยวชาญดานการแปรรูปปลาน้ําจืด 
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โครงการสงเสริมการรวมกลุมผูเพาะเลี้ยงปลานํ้าจืดและผูแปรรูป 

 

1. หลักการและเหตุผล 

การรวมกลุมกันทําใหเกิดความเขม แข็ง มีอํานาจในการตอรอง และสามารถรักษา

ผลประโยชนของตนได ดังน้ันการสงเสริมการรวมกลุมผูเลี้ยงและผูแปรรูปปลานํ้าจืดจังหวัด

สิงหบุรี จึงเปนการชวยเพิ่มอํานาจการตอรอง ไดรับความเปนธรรมในการเร่ือง ผูแปรรูปปลานํ้าจืด

จึงไมตองแขงขันกันเองทําใหเกิดความเขมแข็งและพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน 

2. วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อเกษตรกรผูลี้ยงปลานํ้าจืดและแปรรูปเกิดการรวมกลุมกัน ในพื้นที่เขตจังหวัด

สิงหบุรี 

2.2 เพื่อสงเสริมใหเกิดเปนเครือขายวิสาหกิจการเลี้ยงปลานํ้าจืดและแปรรูปที่สําคัญของ

ประเทศ 

2.3 เพื่อสรางรายไดและอาชีพใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืด 

2.4 เพื่อสงเสริมใหชุมชนเกิดความเขมแข็งและสามัคคี 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 เกษตรกรผูเลี้ยงและแปรรูปมีการรวมกลุมกันเพิ่มขึ้น 

3.2 เกษตรกรมีรายไดและอาชีพเพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 มีการพัฒนาการเลี้ยงปลานํ้าจืดและผูแปรรูปใหมีประสิทธิภาพ 

4.2 เปนการถายทอดแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณและเทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงและ

การแปรรูปภายในกลุม 

4.3 สรางรายไดหรือยอดขายเพิ่มใหกลุมและนําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

4.4 สรางอํานาจตอรองใหกับชุมชน 

4.5 เกิดการประสานประโยชนกันภายในกลุม 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 ดําเนินการจัดทําแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน 

5.2 สํารวจพื้นที่เปาหมายในการสนับสนุนของโครงการในเขตจังหวัดสิงหบุรี 

5.3 ทําการคัดเลือกกลุมเปาหมาย เชน เกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืดและแปรรูปที่รวมกัน 

5.4 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางเกษตรกรผูเลี้ยงและผูแปรรูปปลานํ้าจืด 

5.5 จัดอบรมเกี่ยวกับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
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5.6 จัดอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงปลานํ้าจืดและแปรรูป 

5.7 รายงานความกาวหนาของโครงการในการดําเนินงาน 

5.8 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ  

6. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณทั้งสิ้นประมาณ XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 3 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.2 สํารวจพื้นที่เปาหมายในการสนับสนุนของโครงการในเขตจังหวัดสิงหบุรี ใช

ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน 

7.3 ทําการคัดเลือกกลุมเปาหมาย เชน เกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืด ใชระยะเวลาประมาณ 5 เดือน 

7.4 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางเกษตรกรผูเลี้ยงและผูแปรรูปปลานํ้าจืด ใช

ระยะเวลาประมาณ 7 เดือน 

7.5 จัดอบรมเกี่ยวกับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใช

ระยะเวลาประมาณ 7 เดือน 

7.6 จัดอบรมเลี้ยงปลาน้ําจืดและการแปรรูป ใชระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 

7.7 รายงานความกาวหนาของโครงการในการดําเนินงาน ใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

7.8 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

8. หนวยงานรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานประมงจังหวัดสิงหบุรี  

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

8.3 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

8.4 สํานักงานสหกรณจังหวัด 

8.5 สาํนักงานเกษตรจังหวัด 

8.6 สถานีพัฒนาที่ดิน 

8.7 สถานีประมงนํ้าจืดจังหวัด 

8.8 สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 
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โครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารทางการผลิตและการตลาดปลานํ้าจืด 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 การรับรูขอมูลขาวสารทางดานการผลิตและการตลาดเปนสิ่งจําเปน เพราะจะชวย

เกษตรกรไดรูถึงเร่ืองราว ประเด็น เหตุการณ สถานการณการผลิตและการตลาด ทําใหทราบวาควร

จะผลิตเทาไร ผลิตเมื่อไร หรือตลาดตองการมากน อยเพียงใดนําไปสูการวางแผนการผลิตและ

การตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นระบบขอมูลขาวสารทางการผลิตและการตลาดจึงควรไดรับ

การพัฒนาใหทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ เพื่อเกษตรกรจะสามารถเขาถึงขอมูลไดอยาง

สะดวก รวดเร็ว นําไปใชในการพฒันาการผลติและสามารถตอบสนอง ตอความตองการของตลาด

ไดอยางเพียงพอ 

2. วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางการผลิตและการตลาดระหวางผูประกอบการทั้ง

เกษตรกรผูเลี้ยงและแปรรูปปลานํ้าจืด 

2.2 เพื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑปลานํ้าจืด ใหเปนที่รูจักทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาค และ

ระดับประเทศ 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 เกษตรกรและผูแปรรูปไดรับขอมูลการผลิตและการตลาดอยางรวดเร็วและทันการณ 

3.2 เกษตรกรและผูแปรรูปสามารถนําขอมูลขาวสารมาประกอบใชในการดําเนินกิจการ 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 เกษตรกรหรือผูประกอบการไดรับขอมูลขาวสารรวดเร็วขึ้น 

4.2 เกษตรกรหรือผูประกอบการสามารถนําขอมูลไปพัฒนาธุรกิจของตนได 

4.3 เกษตรกรหรือผูประกอบการมีรายไดเพิ่มขึ้น 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน 

5.2 สํารวจพื้นที่เปาหมายในการสนับสนุนของโครงการในเขตจังหวัดสิงหบุรี 

5.3 ทําการคัดเลือกกลุมเปาหมาย เชน เกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืด 

5.4 จัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางเกษตรกรผูเลี้ยง 

5.5 จัดอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงปลานํ้าจืดในกระชัง  

5.6 รายงานความกาวหนาของโครงการในการดําเนินงาน 

5.7 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ  
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6. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทั้งสิ้น 2 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1  ดําเนินการจัดทําแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.2 สํารวจพื้นที่เปาหมายในการสนับสนุนของโครงการในเขตจังหวัดสิงหบุรี ใช

ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

7.3 ทําการคัดเลือกกลุมเปาหมาย เชน เกษตรกรผูเลี้ยงปลาน้ําจืด ใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

7.4 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางเกษตรกรผูเลี้ยง ใชระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 

7.5 จัดอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาน้ําจืดในกระชัง ใชระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 

7.6 รายงานความกาวหนาของโครงการในการดําเนินงาน ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.7 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ2 เดือน 

8. หนวยงานรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานประมงจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

8.3 สํานักงานพาณิชยจังหวัดสิงหบุรี 

8.4 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

8.5 สถานีประมงนํ้าจืดจังหวัด 

8.6 สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

8.7 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 

8.8 สาํนักงานเกษตรจังหวัด 

8.9 สํานักงานสหกรณจังหวัด 
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โครงการจัดตั้งศูนยบริการขอมูลการผลิตและการตลาดปลานํ้าจืด 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 โครงการจัดต้ังศูนยบริการขอมูลการผลิต 0ตลาดปลาน้ําจืดจะนําไปสู 0

2. วัตถุประสงค  

การถายทอดความรู 

เผยแพรวิชาการและเทคโนโลยีทางการเกษตรสูเกษตรกร ทั้งในแงเทคโนโลยีทางการเกษตรและ

การแปรรูปทําใหเกิดการผลิตทางการเกษตรที่มีความหลากหลายทั้งในแงชนิดของสินคาระบบการ

ผลิตและการตลาด ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและผูแปรรูป ดังน้ันจึงควรใหเกษตรกร

ไดรับบริการขอมูลอยางถูกตอง  เพื่อนําไปใชในการจัดการดานการผลิตและการตลาดใหเกิด

ประโยชนตอกับกิจการ 

2.1 เพื่อบริการขอมูลใหกับดานการผลิตและการตลาด ในพื้นที่เขตจังหวัดสิงหบุรี 

2.2 เพื่อสงเสริมใหผูเลี้ยงและแปรรูปนําความรูที่ไดมาปรับใชใหเกิดปร ะโยชนกับกิจการ

และฟารมเลี้ยงปลานํ้าจืดได 

2.3 เพื่อสรางเสริมใหเกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืดและผูแปรรูปเปนผูบริหารยุคใหม 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 เกษตรกรผูเลี้ยงและแปรรูปไดรับบริการขอมูลดานการผลิตและการตลาด 

3.2 เกษตรกรสามารถนําความรูที่ไดมาใชพัฒนาการผลิตและตลาดของตน 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 เกษตรกรและผูแปรรูปไดรับขอมูล ทันเหตุการณในดานการผลิตและตลาด 

4.2 สรางองคความรูใหเกษตรกรและผูประกอบการเพื่อนําไปปรับใชในธุรกิจของตนเพื่อ

การแขงขัน 

4.3 ทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน 

5.2 สาํรวจพื้นที่เปาหมายในการสนับสนุนของโครงการในเขตจังหวัดสิงหบุรี 

5.3 ทําการคัดเลือกกลุมเปาหมายและทําการประชาสัมพันธ เชน เกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืด

และแปรรูป 

5.4 กอสรางสถานที่ต้ังศูนยบริการขอมูล  

5.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางเกษตรกรผูเลี้ยงและผูแปรรูป 

5.6 รายงานความกาวหนาของโครงการในการดําเนินงาน 
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5.7 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ  

6. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 3 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.2 สํารวจพื้นที่เปาหมายในการสนับสนุนของโครงการในเขตจังหวัดสิงหบุรี ใชระยะ 

เวลาประมาณ 6 เดือน 

7.3  ทําการคัดเลือกกลุมเปาหมายและทําการประชาสัมพันธ เชน เกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้า

จืดและแปรรูป ใชระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 

7.4  กอสรางสถานที่ต้ังศูนยบริการขอมูล ใชระยะเวลาประมาณ 1 ป 

7.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางเกษตรกรผูเลี้ยงและผูแปรรูปใชระยะเวลา

ประมาณ 6 เดือน 

7.6 รายงานความกาวหนาของโครงการในการดําเนินงาน ใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

7.7 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

8. หนวยงานรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานประมงจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

8.3 สถานีประมงนํ้าจืดจังหวัด 

8.4 สํานักงานสหกรณจังหวัด 

8.5 สํานักงานพาณิชยจังหวัด 

8.6 สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด 

8.7 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

8.8 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 

8.9 สาํนักงานเกษตรจังหวัด 
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โครงการอบรมบุคลากร (ภาครัฐ) ใหมีความรูเชี่ยวความชาญดานการแปรรูปปลานํ้าจืด 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากระบบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 2

2. วัตถุประสงค  

 เปนระบบที่ครอบคลุมกิจการตางๆ 

ไดแก กิจการผลิต เชน การผลิตภาคอุ ตสาหกรรม การผลติภาคเกษตรกรรม กจิการแปรรูป

การเกษตร กิจการคา รวมทั้งการนําเขาและสงออก ธุรกิจบริการซึ่งเปนธุรกิจที่สนับสนุนการผลิต 

การคา ดังนั้นจึงควรมีการอบรมบุคลากร (ภาครัฐ) ใหมีความเชี่ยวชาญ มีทักษะ มีความรูและความ

เขาใจ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนงานการบริการ

ใหกับเกษตรกรไดอยางครบวงจร 

2.1 เพื่อใหบุคลากรนําความรูที่ไดไปถายทอดใหกับเกษตรกรและผูแปรรูปไดอยางมี

คุณภาพ 

2.2 เพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหเกิดความเขาใจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

และสามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 บุคลากรภาครัฐมีความรูและเขาใจเกี่ยวกับเครือขายวิสาหกิจมากขึ้น 

3.2 มีบุคลากรภาครัฐเขารวมโครงการ 

3.3 บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรภาครัฐซึ่งเปนกําลังเสริมเกษต รกรมคีวามรูในดานวิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอม 

4.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีคุณภาพสูงขึ้น 

4.3 สรางทัศนคติที่ดีแกบุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนเครือขายวิสาหกิจ 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน 

5.2 สํารวจผูเขารวมโครงการในหนวยงานภาครัฐที่ทําหน าที่เกี่ยวของกับวิสาหกิจ               

ขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดสงิหบรีุ 

5.3 ทําการคัดเลือกกลุมเปาหมาย ซึ่งเปนบุคลากรของหนวยงานภาครัฐ 

5.4 จัดกจิกรรมแลกเปลีย่นความคดิเห็นระหวางบคุลากรแตละหนวยของภาครัฐในจังหวัด

สิงหบุรี 

5.5 จัดอบรมเกีย่วกบัดานวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 
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5.6 รายงานความกาวหนาของโครงการในการดําเนินงาน 

5.7 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงาน  

6. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 8 เดือน ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.2 สํารวจผูเขารวมโครงการในหนวยงานภาครัฐที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับการถายทอด

ความรูดานการสงเสริมการแปรรูปปลาน้ําจืด ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.3 ทําการคัดเลือกกลุมเปาหมาย ซึ่งเปนบุคลากรของหนวยงานภาครัฐ ใชระยะเวลา

ประมาณ 1 เดือน 

7.4 จัดกจิกรรมแลกเปลีย่นความคดิเห็นระหวางบคุลากรแตละหนวยของภาครัฐในจังหวัด

สิงหบุรี ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.5 จัดอบรมเกี่ยวการแปรรูปปลาน้ําจืด ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.6 รายงานความกาวหนาของโครงการในการดําเนินงาน ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.7 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงาน ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

8. หนวยงานรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานประมงจังหวัดสิงหบุรี  

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สถานีประมงจังหวัด 

8.3 สํานักงานสหกรณจังหวัด 

8.4 สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

8.5 สํานักงานพาณิชยจังหวัด 

8.6 สํานักงานขนสงจังหวัด 

8.7 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

8.8 สถานีพัฒนาที่ดิน 

8.9 สาํนักงานเกษตรจังหวัด 
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ยุทธศาสตรการสงเสริมและสรางโอกาสทางการตลาด 

  

1. หลักการและเหตุผล 

 เครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมการเลี้ยงและแปรรูปสัตวนํ้าจืด เพื่อเปนการ

หาชองทางการตลาดใหกับเกษตรกรและผูแปรรูป มีตลาดรองรับใ นการจําหนายผลิตภัณฑดังน้ัน 

จําเปนตองมีการสงเสริมและจัดต้ังศูนยจําหนายผลิตภัณฑ และประกันราคา เพื่อปองกันการเอารัด

เอาเปรียบจากพอคาคนกลางในทองถิ่น เพิ่มอํานาจในการตอรองราคาและสรางเครือขายใหเข็มแข็ง

ระหวางผูประกอบการ 

2. เปาหมายยุทธศาสตร  

2.1 เพือ่สงเสริมการตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการหาตลาด 

2.2 สงเสริมการประกันราคา 

3. มาตรการ 

3.1 เพิ่มตลาดรองรับปลานํ้าจืดและผลิตภัณฑปลานํ้าจืด 

3.2 เกษตรกรมีอํานาจตอรองราคา 

4. แผนงานการพัฒนาดานการตลาด ประกอบดวยโครงการดังนี้ 

4.1 โครงการจัดต้ังศูนยจําหนายปลาและผลิตภัณฑปลานํ้าจืดระดับจังหวัด 

4.2 โครงการประกันราคาปลานํ้าจืดและผลิตภัณฑปลานํ้าจืด 

4.3 โครงการประชาสัมพันธและรณรงคการบริโภคปลาและผลิตภัณฑแปรรูปจากปลาน้ําจืด 
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โครงการจัดตั้งศูนยจําหนายปลาและผลิตภัณฑปลานํ้าจืดระดับจังหวัด 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคไดเปลี่ ยนไป เนนความสะดวก

รวดเร็วและทันสมัยโดยนิยมซื้อสินคาที่รานคาปลีกขนาดใหญแทนการซื้อสินคาจากรานคาปลีก

ใกลบาน เนื่องจากมีสินคาหลายหลายใหเลือกมาก 1ดังน้ันควรมีการจัดต้ัง 1ศูนยจําหนายสินคาระดับ

จังหวัด 1 เพื่อท่ีจะไดเปนแหลง 1จําหนายปลาและผลิตภัณฑปลานํ้าจื ด 1

2. วัตถุประสงค  

 เปนแหลงบริการท่ีครบวงจร  

สําหรับผูบริโภคท่ีตองการซื้อสินคาและเปนท่ีรูจักในกลุมผูบริโภค 

2.1 เพื่อสงเสริมแหลงจําหนายผลิตภัณฑกับเกษตรกรและผูแปรรูปภายในจังหวัดสิงหบุรี 

2.2 เพื่อสงเสริมใหการเลี้ยงปลานํ้าจืดและการแปรรูปปลาเปนผลิตภัณฑประจําจังหวัดที่สําคัญ 

2.3 เพื่อสรางรายไดและอาชีพใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงและแปรรูป 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 มีศูนยจําหนายสินคาจากปลานํ้าจืด ประจําจังหวัดสิงหบุรี 

3.2 เกษตรกรและผูแปรรูปมีแหลงรองรับสินคา 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 เกษตรกรและผูแปรรูปมีแหลงจําหนายผลผลิตที่แนนอน 

4.2 เกษตรกรเกิดความมั่นใจในการขยายการผลิตเนื่องจากมีศูนยจําหนายสินคารองรับการ

จําหนาย 

4.3 สรางรายไดเพิ่มใหแกเกษตรกรและผูแปรรูป 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการและวางแผนการดําเนินงาน 

5.2 สํารวจพื้นที่เปาหมายในการสนับสนุนของโครงการในเขตจังหวัดสิงหบุรี 

5.3 จัดหาพื้นที่เปาหมายในการต้ังศูนยจําหนาย 

5.4 สํารวจความตองการของผูบริโภคภายในทองถิ่นตองการจะต้ังศูนยจําหนาย 

5.5 กอสรางศูนยจําหนาย(ปลานํ้าจืดสดและแปรรูป) 

5.6 จัดกจิกรรมแลกเปลีย่นความคดิเห็นระหวางเกษตรกรผูเลีย้งและหนวยงานของรัฐ  

5.7 รายงานความกาวหนาของโครงการในการดําเนินงาน 

5.8 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ 
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6. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 3 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการ และวางแผนการดําเนินงาน ใช0ร0

7.2 สํารวจพื้นที่เปาหม ายในการสนับสนุนของโครงการในเขตจังหวัดสิงหบุรี ใช

ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

ะยะเวลาประมาณ 1 เดือน  

7.3 จัดหาพื้นที่เปาหมายในการต้ังศูนยจําหนาย ใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

7.4 สํารวจความตองการของผูบริโภคภายในทองถิ่นตองการจะต้ังศูนยจําหนายใช

ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 

7.5 กอสรางศูนยจําหนาย (ปลานํ้าจืดสดและแปรรูป) ใชระยะเวลาประมาณ 1 ป 

7.6 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางเกษตรกรผูเลี้ยงและหนวยงานของรัฐ ใช

ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 

7.7 รายงานความกาวหนาของโครงการในการดําเนินงาน ใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

7.8 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงาน ใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

8. หนวยงานรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานประมงจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สถานีประมงนํ้าจืดจังหวัด 

8.3 สาํนักงานเกษตรจังหวัด 

8.4 สํานักงานสหกรณจังหวัด 

8.5 สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

8.6 สํานักงานประชาสัมพันธ จังหวัด 

8.7 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 

8.8 สํานักงานพาณิชยจังหวัด 
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โครงการประกันราคาปลานํ้าจืดและผลิตภัณฑปลานํ้าจืด 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากราคาสินคาเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงบอยคร้ังๆ ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลหลาย

ประการ เชน การผลิตที่ควบคุมไดยาก เพราะขึ้นอยูกับธรรมชาติ บางปผลผลิตก็ออกสูตลาดมาก 

บางปออก สูตลาดนอย ทําใหราคามีความผันผวน และกระทบตอรายไดของเกษตรกร ดังน้ัน

โครงการประกันราคาปลานํ้าจืดและผลิตภัณฑปลานํ้าจืดจังหวัดสิงหบุรี จึงควรมีมาตรการและ

นโยบายเพื่อชวยเหลือเกษตรภายในจังหวัด ในปที่ราคาของปลานํ้าจืดและผลิตภัณฑตกตํ่าทําให

เกษตรกรเกิดความมั่นใจใ นการเลี้ยงปลาน้ําจืดและการแปรรูป โดยทําความตกลงกันระหวาง

เกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืด ผูประกอบการแปรรูปและผูรับซื้อปลาและผลิตภัณฑปลานํ้าจืด 

2. วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อใหเกษตรกรและผูแปรรูปไดรับความยุติธรรมในการกําหนดราคา ในพื้นที่เขต  

จังหวัดสิงหบุรี 

2.2 เพือ่เกษตรกรเกิดความมั่นใจในการเลี้ยงปลาน้ําจืดและการแปรรูป 

2.3 เพื่อจัดระบบของการกําหนดราคา และสนับสนุนเกษตรกรในภาวะที่ราคาตกตํ่า 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 การกําหนดราคามีมาตรฐาน และยุติธรรม 

3.2 เกษตรกรมีรายไดและอาชีพเพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.3 เกษตรกรมีความคุมคาในการลงทุนเลี้ยงและแปรรูป 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 เกษตรกรเกิดความมั่นใจในการผลิตและนําไปสูการเพิ่มผลผลิต 

4.2 สรางแรงจูงใหกับเกษตรกรและผูแปรรูปเพิ่มขึ้น 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการ และวางแผนการดําเนินงาน 

5.2 สํารวจพื้นที่เปาหมายในการสนับสนุนของโครงการในเขตจังหวัดสิงหบุรี 

5.3 ทําการคัดเลือกกลุมเปาหมาย เชน เกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืด 

5.4 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางเกษตรกรผูเลี้ยง 

5.5 จัดอบรมการตกลงทําสัญญาระหวางเกษตรกร ผูประกอบการ ผูรับซื้อ และใหความรู

เกี่ยวกับการประกันราคา 

5.6 รายงานความกาวหนาของโครงการในการดําเนินงาน 
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5.7 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ 

6. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 2 ป ประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 

7.1 ดําเนินการจัดทําแผนโครงการ และวางแผนการดําเนินงาน ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.2 สํารวจพื้นที่เปาหมายในการสนับสนุน ของโครงการในเขตจังหวัดสิงหบุรี ใช

ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

7.3 ทําการคัดเลือกกลุมเปาหมาย เชน เกษตรกรผูเลี้ยงปลานํ้าจืด ใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

7.4 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางเกษตรกรผูเลี้ยง ใชระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 

7.5 จัดอบรมการตกลงทําสัญญาระหวางเกษตร กร ผูประกอบการ ผูรับซื้อ และใหความรู

เกี่ยวกับการประกันราคา ใชระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 

7.6 รายงานความกาวหนาของโครงการในการดําเนินงาน ใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

7.7 ติดตามและประเมินผล สรุปผลการดําเนินงาน ใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

8. หนวยงานรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานประมงจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สํานักงานสหกรณจังหวัด 

8.3 สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

8.4 สาํนักงานเกษตรจังหวัด 

8.5 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

8.6 องคการคลังสินคา 

8.7 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

8.8 สํานักงานพาณิชยจังหวัด 

8.9 สถานีพัฒนาที่ดิน 

8.10 สถานีประมงน้ําจืดจังหวัด 
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โครงการประชาสัมพันธและรณรงคการบริโภคปลาและผลิตภัณฑแปรรูปจากปลานํ้าจืด 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 จังหวัดสิงหบุรีเปนจังหวัดที่มีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับในเร่ืองผลิตภัณฑปลา 

โดยเฉพาะปลาชอนแมลา ซึ่งกลายเปนสัญลักษณของจังหวัดสิงหบุรี ดังน้ันการประชา สัมพันธใน

แนวทางเพื่อใหเกิดคานิยมในหมูผูบริโภค จะนําไปสูการยอมรับและการขยายตลาดใหกวางขึ้น อัน

เปนผลดีตอทั้งเกษตรกรและผูแปรรูปในการเพิ่มมูลคาการผลิต ซึ่งจะนํารายไดมาสูผูประกอบการ

และจังหวัดสงิหบรีุ 

2. วัตถุประสงค   

2.1 เพื่อสงเสริมผลิตภัณฑปลานํ้าจืดแล ะผลิตภัณฑแปรรูปจากปลานํ้าจืดของจังหวัด

สิงหบุรี ใหเปนที่รูจักแพรหลายยิ่งขึ้น 

2.2 เพื่อสงเสริมใหผลิตภัณฑปลานํ้าจืดและผลิตภัณฑแปรรูปปลานํ้าจืดมีชองทางการจัด

จําหนายเพิ่มขึ้น และขยายออกกวางขึ้น เปนการขยายตลาดสําหรับผลิตภัณฑจากจังหวัดสิงหบุรี 

2.3 เพื่อสรางรายไดใหกับเกษตรกรและผูแปรรูป 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 ยอดขายที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ 

3.2 มีการกระจายสินคาไปยังแหลงตางๆมากขึ้น ขยายตัวในวงกวาง 

3.3 เกษตรกรและผูแปรรูปมีรายไดและอาชีพเพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 การกระจายรายไดไปสูเกษตรกรทําใหมีความเปนอยูดีขึ้น 

4.2 เกิดแรงจูงใจใหเกษตรกรและผูแปรรูปพัฒนาธุรกิจของตน 

4.3 เกดิความต่ืนตัวในชมุชนใหความสนใจธรุกจิน้ี 

4.4 ชุมชนมีความเขมแข็งขึ้น 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการ และวางแผนการดําเนินงาน 

5.2 คัดเลือกกลุมเปาหมาย ผูผลิตผลิตภัณฑปลานํ้าจืดและผูแปรรูปผลิตภัณฑปลานํ้าจืด 

5.3 คัดเลือกผลิตภัณฑเขารวมโครงการ 

5.4 จัดการประชุมผูประกอบการที่ไดรับการคัดเลือก 

5.5 ประชาสัมพันธโครงการ 

5.6 จัดสัปดาหรณรงคการบริโภคปลานํ้าจืดและผลิตภัณฑแปรรูปปลานํ้าจืด (10 วัน) 
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5.7 รายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน 

5.8 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ 

6. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ xxxxxx บาท 

7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 10 เดือน ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 ดําเนินการจัดทาํแผนโครงการ และวางแผนการดําเนินงาน ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.2 คัดเลือกกลุมเปาหมาย ผูผลิตผลิตภัณฑปลานํ้าจืดและผูแปรรูปผลิตภัณฑปลานํ้าจืด ใช

ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.3 คัดเลือกผลิตภัณฑเขารวมโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.4 จัดการประชุมผูประกอบการที่ไดรับการคัดเลือก ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.5 ประชาสัมพันธโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.6 จัดสัปดาหรณรงคการบริโภคปล านํ้าจืดและผลิตภัณฑแปรรูปปลานํ้าจืด ใชระยะเวลา

ประมาณ 10 วัน 

7.7 รายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน ใชระยะเวลาประมาณ 20 วัน 

7.8 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

8. หนวยงานรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลกั 

8.1 สํานักงานเกษตรจังหวัดสิงหบุรี  

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสิงหบุรี 

8.3 สํานักงานประมงจังหวัดสิงหบุรี 

8.4 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงหบุรี 

8.5 สํานักงานพาณิชยจังหวัดสิงหบุรี 

8.6 สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

8.7 สถานีพัฒนาที่ดิน 

8.8 สํานักงานสหกรณจังหวัด 

8.9 สถานีประมงนํ้าจืดจังหวัด 
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