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Tak Provincial Livestock Office 

       ความเป็นมา 
  โคเนื้อและเนื้อโค เป็นสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า
ไทย- ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยเฉพาะเมื่อสิ้นสุดมาตรการ SSG ภายใต้         
ความตกลง TAFTA  ในวันที่ 1 มกราคม 2564   ซึ่งส่งผลให้การน าเข้าโคมีชีวิต     
เนื้อแช่แข็ง  และเครื่องในครัวแช่แข็งมีภาษีเป็นศูนย์   โดยไม่จ ากัดปริมาณการน าเข้า  
ท าให้มีเนื้อโคน าเข้าจากต่างประเทศมากขึ้น  เพราะราคาถูกกว่าเนื้อโคในประเทศไทย 
จึงส่งผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ   นอกจากนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
ประสบปัญหาการผลิตโคเนื้อ  ต้นทุนการผลิตสูง และราคาจ าหน่ายโคเนื้อที่ไม่คงที่
ตามสถานการณ์ของตลาด  ท าให้เกษตรกรจ าหน่ายโคมให้กับพ่อค้าคนกลางในราคาที่
ต่ ากว่าต้นทุนการผลิต 
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ความเป็นมา 
        กองส่ง เสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   จึงจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต             
และการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA  เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต   
ภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ (FTA)  ส าหรับการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อพัฒนาระบบการซื้อขายโคให้มีมาตรฐาน บริหารระบบ         
โลจิสติกส์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และส่งเสริมผู้ท าตลาดให้สามารถแข่งขันจากต่างประเทศ         
ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรฯ ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563  พิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพ    
การผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ตามที่กรมปศุสัตว์เสนอระยะเวลาโครงการ 8 ปี  
นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินจากกองทุนวงเงินสนับสนุน จ านวน 161,781,560 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบ
เอ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาท)  โดยให้กรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการด าเนินการตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนฯ    และของทางราชการ
อย่างรอบคอบ  
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       วัตถุประสงค ์
 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถการผลิตโคเนื้อและเน้ือโค         
ให้สามารถแขง่ขันได ้

2. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์เพิ่มมูลค่า  ลดต้นทุน 
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งใหก้ับเครือข่ายการผลิตตลอดห่วงโซ่ 
4. เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถด้านการตลาด สามารถแข่งขันรองรับผลกระทบ    

ที่เกิดจาก FTA ได้  
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       ระยะเวลาด าเนินการ 
 

     - ระยะเวลาโครงการ  8  ปี  
     (17 กุมภาพันธ์ 2563 – 16 กุมภาพันธ์ 2571 )  
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       เป้าหมายโครงการ 
 

1. พัฒนาศักยภาพเพ่ิมขีดความสามารถการผลิตโคเนื้อทั้งปริมาณและคุณภาพ
เชื่อมโยงตลาดครบวงจร 

      1.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการผลิตโคเนื้อคุณภาพ  
 - ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงแม่โคเพื่อผลิตลูก 
 - ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคก่อนขุน และโคขุน 
 - ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
      1.2  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อและเน้ือโคคุณภาพสงู 
           - ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การเลี้ยงโคเนื้อเพื่อผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง ”     
และ“การะบวนการผลิตโคเนื้อคณุภาพสูง ” 
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       เป้าหมายโครงการ 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ผลิตเชื่อมโยงตลาดและประสิทธิภาพ     
ระบบโลจิสติกส ์
      2.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายการผลิตโคต้นน้ า  กลางน้ า  
 - สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนวิสาหกิจชุมชนส าหรับลูกโคหยา่นมจาก
สมาชิกเครือข่าย เข้าเลี้ยงในคอกกลางเป็นโคก่อนขุน  จ านวน 4 วิสาหกิจชุมชน 
และเงินทุนหมนุเวียนส าหรับคอกกลาง  จ านวน 3 วิสาหกิจชุมชน  
 - สร้างโรงเรือนโคขนุกลางน้ า (Feedlot), โคขุนปลายน้ า 
 - ปรับปรุงคอกกลางโคขุนกลางน้ า (Feedlot) 
 - ปรับปรุงฟาร์มโคนมพร้อมโรงเรือนและอุปกรณ์ 
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       เป้าหมายโครงการ 
3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเนื้อโคขุนคณุภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าและทดแทนน าเข้า

เนื้อโค โดยการปรับปรุงอาคารผลิต ระบบท าความเย็น ระบบไฟฟ้าและการ
ขนส่ง (บริษัทพรีเมี่ยมบีฟ จ ากัด) 
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 เครือข่ายโคเนื้อไทย    เป็นการรวมกลุ่มระหว่างเกษตรกรและภาคเอกชน
ตลอดห่วงโซ่การผลิต  โดยมีเป้าหมายในการยกระดับโครงสร้างการผลิตโคเนื้อ    
ในประเทศไทยทั้งระบบจึงได้รับการก่อตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2561  ภายใต้การดูแลของ
กรมปศุสัตว์    ประกอบด้วย    
 ** กลุ่มเกษตรกร 4 กลุ่ม  ได้แก่ 
 1. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนา จังหวัดเชียงราย 
 2. วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อตาก จังหวัดตาก 
 3. วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 4. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครือข่ายโคเนื้อไทย  จังหวัดราชบุรี  
- เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกหย่านม,โคก่อนขุน และโคขุน 
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        **ส่วนภาคเอกชน  ได้แก่   
 1. บริษัทพรีเมี่ยมบีฟ  จ ากัด   
   -  เป็นผู้ท าตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพการ
ผลิตโคเนื้อตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด 
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      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อตาก จังหวัดตาก 
      -  ได้รับเงินกู้ (ปลอดดอกเบี้ย) จากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต    
ภาคเกษตร  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ (FTA)  
      - จ านวน  7,000,000 บาท  (เจ็ดล้านบาทถ้วน) 
             เพื่อเป็น เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตโคก่อนขุน  
     - เป้าหมายการผลิต    420 ตัว/ปี 
  
  

การด าเนินงาน  
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        กลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อตาก จังหวัดตาก 
แผนการช าระหนี ้
 
  
  

แผนการช าระหนี้โครงการพัฒนาศกัยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรบั FTA 

ปีที ่
วัน/เดือน/ปี ครบก าหนด

ช าระหนี้ 
 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อตาก  หมายเหตุ 

1 31 มกราคม 2564    -    

2 31 มกราคม 2565                        1,200,000    

3 31 มกราคม 2566                        1,200,000    

4 31 มกราคม 2567                        1,200,000    

5 31 มกราคม 2568                        1,200,000    

6 31 มกราคม 2569                        1,200,000    

7 31 มกราคม 2570                        1,000,000    

8 31 มกราคม 2571   -    

รวม   7,000,000    
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   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  
    -  ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการผลิตโคเนื้อคุณภาพ  
 - จ านวน  158,530 บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อย      
บาทถ้วน) เงินจ่ายขาด เพื่อใช้ในการ 
 - ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงแม่โคเพื่อผลิตลูก,โคก่อนขุน และโคขุน 
 - การด าเนินงานและติดตามงานของเจ้าหน้าท่ี 
      

การด าเนินงาน  
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แผนการผลิต-การปฏิบัติงาน 
แผนการผลิต (แผนการปฏิบัติงาน) 

จากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข้งขันของประเทศ โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA 

รายการ เป้าหมาย 
 ปี 2563 

 ปี 
2564 

  
ปี 2564-2571 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
1. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตโคและระบบโลจิสติกส์       
ครบวงจรห่วงโซ่อุปทาน กลุ่มวิสาหกิจ  4  กลุ่ม  

                            
  

1.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพเกษตรกร                   
1.2 ติดตามงาน                   
1.4 เลี้ยงโคก่อนขุนและโคขุน                               
    (1) วิสาหกิจชุมชนเชียงราย                               
        1.1) เลี้ยงวัวก่อนขุน                               
        1.2) เลี้ยงวัวขุน                               
    (2) วิสาหกิจชุมชนนครสวรรค์                               
        2.1) เลี้ยงวัวก่อนขุน                               
        2.2) เลี้ยงวัวขุน                               
    (3) วิสาหกิจชุมชนราชบรุ ี                               
        3.1) เลี้ยงวัวก่อนขุน                               
        3.2) เลี้ยงวัวขุน                               

    (4) วิสาหกิจชุมชนตาก                               
        1.1) เลี้ยงวัวก่อนขุน 420  -  - 70  - 35  - 35 35 35 70 70 70     

หมายเหตุ: จ านวนเป้าหมายตามแผนการผลิตสามารถถั่วเฉลี่ยได้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
2564 
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แผนการเบิกเงิน 
แผนการเบิกเงินของโครงการ 

จากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข้งขันของประเทศ โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA 

รายการ เป้าหมาย 

 ปี 2563  ปี 2564 
ปี 2564-
2571 

ก.พ. มี.ค.  เม.ย.  
 

พ.ค
.  

 มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย.  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

1. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตโคและระบบ    
โลจิสติกส ์ครบวงจรห่วงโซ่อุปทาน กลุ่มวิสาหกิจ 
4 กลุ่ม  

                          
  

1.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพเกษตรกร                             
1.2 ติดตามงาน                             
1.4 เลี้ยงโคก่อนขุนและโคขุน                             
    (1) วิสาหกิจชุมชนเชียงราย                             
        1.1) เลี้ยงวัวก่อนขุน                             
        1.2) เลี้ยงวัวขุน                             
    (2) วิสาหกิจชุมชนนครสวรรค์                             
        2.1) เลี้ยงวัวก่อนขุน                             
        2.2) เลี้ยงวัวขุน                             
    (3) วิสาหกิจชุมชนราชบรุ ี                             
        3.1) เลี้ยงวัวก่อนขุน                             
        3.2) เลี้ยงวัวขุน                             

    (4) วิสาหกิจชุมชนตาก                             

         1.1) เลี้ยงวัวก่อนขุน   7,000,000    -    -  2,333,400   -  1,190,000    -   1,190,000   1,143,300    1,143,300          
          

หมายเหต:ุ จ านวนเป้าหมายตามแผนการเบิกเงินสามารถถั่วเฉลี่ยได้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
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การด าเนินงานการผลิต/การเบิกจ่ายเงิน 
งวดที ่ วันที่ การด าเนินงาน จ านวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 

งวดที่ 1 (70 ตัว) 23 เมษายน 2563 -ค่าโคหย่านมเพศผู้  70 ตัว 
- ค่าอาหารโค (63,000 กก.)/10 บาท 

1,703,405 
   630,000  
2,333,405 

*เบิกแล้ว 

งวดที่ 2 (35 ตัว) 29 มิถุนายน 2563 -ค่าโคหย่านมเพศผู้  35 ตัว 
- ค่าอาหารโค (31,500 กก.)/10 บาท 

875,000 
315,000 

1,190,000 

*เบิกแล้ว 
 

งวดที่ 3 (35 ตัว) 31 สิงหาคม 2563 -ค่าโคหย่านมเพศผู้  35 ตัว 
- ค่าอาหารโค (31,000 กก.)/10 บาท 

875,000 
315,000 

1,190,000 

*เบิกแล้ว 
 

งวดที่ 4 (35 ตัว)   กันยายน  2563 -ค่าโคหย่านมเพศผู้  35 ตัว 
- ค่าอาหารโค (26,830 กก.)/10 บาท 

875,000 
268,300 

1,143,300 

*ยังไม่ครบ
ก าหนดเบิก 

งวดที่ 5 (35 ตัว)    ตุลาคม  2563 -ค่าโคหย่านมเพศผู้  35 ตัว 
- ค่าอาหารโค (26,830 กก.)/10 บาท 

875,000 
268,300 

1,143,300 

*ยังไม่ครบ
ก าหนดเบิก 

หมายเหตุ :  -  ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน  3 งวด 
                - เป้าหมายตามแผนเงิน จ านวน  210  ตัว  ใช้เงินทุนหมนุเวียน จ านวน 210  รวมเป็น  420   ตัว  
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   การตรวจประเมินการอนุมัติเงินกู้ของกองทุนฯ 
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   การรับซื้อลูกโคหย่านมจากสมาชิก 
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   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  
    -  ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการผลิตโคเนื้อคุณภาพ  
 - จ านวน  158,530 บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อย      
บาทถ้วน) เงินจ่ายขาด เพื่อใช้ในการ 
 - ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “ผู้เลี้ยงแม่โคเพื่อผลิตลูก ” และ          
“โคก่อนขุน และโคขุน ”  จ านวน 140  ราย 
 - การด าเนินงานและติดตามงานของเจ้าหน้าท่ี 
      

การด าเนินงาน  
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  การอบรมเกษตรกร หลักสูตร “ผู้เลี้ยงแม่โคเพื่อผลิตลูก” จ านวน 105 ราย 
     - อบรมเกษตรกร  ที่ ท าการกลุ่มพัฒนาเครือข่ายโคเน้ือตาก อ.บ้านตาก จ.ตาก  
      - ศึกษาดูงาน ที่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนปางศิลาทอง อ.ปางศิลาทอง จ.ก าแพงเพชร 
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การอบรมเกษตรกร หลักสูตร “โคก่อนขุน และโคขุน” จ านวน 35 ราย 
 - อบรมเกษตรกร  ที่ ท าการกลุ่มพัฒนาเครือข่ายโคเนื้อตาก อ.บ้านตาก จ.ตาก  
    - ศึกษาดูงาน ที่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนปางศิลาทอง อ.ปางศิลาทอง จ.ก าแพงเพชร 
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   ศึกษาดูงาน ที่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนปางศิลาทอง อ.ปางศิลาทอง จ.ก าแพงเพชร 
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การติดตามงาน ประเมินผล ปัญหา อุปสรรค  
 โดย  ส านักเศรษฐกิจการเกษตร,กรมปศุสัตว์,ส านักงานปศุสัตว์เขต 6  
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ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข  
 - การด าเนินงานไม่ตรงตามการผลิต (แผนการปฏิบัติงาน)และแผนการเบิกจ่ายเงิน 
เนื่องจาก 
      1.  ลูกโคหย่านมเพศผู้ของสมาชิกในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อตาก มีไม่เพียงพอ 
           สาเหต ุ - โคของสมาชิกกลุ่มเครือข่ายฯ ยังเป็นสายพันธุ์เดิม(โคพื้นเมือง)  ทางกลุ่มเครือข่ายฯ 
ก าลังสร้างความมั่นใจ เรื่องสายพันธุ์ยุโรปที่ต้องต้องการให้แก่สมาชิก 
        - ปัญหาภัยแล้งยาวนานกว่าทุกปี ท าให้แม่โคไม่สมบูรณ์ การผสมเทียมมีอัตราการผสม
ติดต่ าท าให้ลูกโคเกิดน้อย 
      2. ราคาลูกโคเพศผู้ปรับสูงขึ้นกว่าที่ราคาตามโครงการ FTA  ก าหนดไว้ ท าให้สมาชิกจ าหน่ายลูกโค
ให้แก่พ่อค้าทั่วไป 
แนวทางการแก้ไข 
      1. ทางกลุ่มเครือข่ายฯ  ได้สร้างทัศนคติ สมาชิกเกษตรกร  ให้มีความมั่นใจในโครงการฯว่ามี    
ความมั่นคง  
      2.  การท าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ากับเกษตรกร  เพื่อเป็นการยืนยันในการรับซื้อ-ขายที่แน่นอน     
และราคาคงที ่
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จบการน าเสนอ 
ขอบคุณครับ/ค่ะ 


