
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโคเนื้อในพื้นที่ เขต 6 
 

การเล้ียงโคเนื้อเป็นอาชีพทางการเกษตรท่ีส าคัญอาชีพหนึ่ง ซึ่งในอดีตท่ีผ่านมาการเล้ียง
โคเนื้อของเกษตรกรไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แรงงานท าการเกษตรเป็นหลัก เมื่อใช้งานหมดอายุจึงปลด
จ าหน่ายเป็นโคเนื้อ ปัจจุบันรูปแบบการเล้ียงโคเนื้อได้เปล่ียนมาเป็นการเล้ียงเพื่อจ าหน่ายเป็นโคเนื้อเพื่อ
ผลิตเนื้อโค ท้ังนี้เพราะความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น ท้ังจากความต้องการของประชากรใน
ประเทศเอง และนักท่องเท่ียวจากต่างประเทศ ตลอดจนความต้องการของตลาดต่างประเทศ ลักษณะการ
เล้ียงจะเป็นการเล้ียงครั้งละหลายๆ ตัว และมีรูปแบบเป็นฟาร์มมากขึ้น ในขณะเดียวกันรัฐบาลได้มี
นโยบายส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อและเป็นโครงการหนึ่งในแผนปรับโครงสร้างระบบการผลิตการเกษตร โดย
หวังว่าจะให้การเล้ียงโคเนื้อเป็นอาชีพท่ีท ารายได้ให้เกษตรกรอย่างสม่ าเสมอ 

การส่งเสริมและพัฒนาการเล้ียงโคเนื้อที่ผ่านมายังประสบปัญหาเนื่องจากนโยบายในการ
ส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อขาดความต่อเนื่อง เมื่อเปล่ียนรัฐบาล นโยบายก็เปล่ียนแปลงไป ท าให้อาชีพการ
เล้ียงโคเนื้อของเกษตรกรขาดความมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้นเพื่อให้มีแผนแม่บทเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ จึงควรจัดท าแผนยุทธศาสตร์และขับเคล่ือน
การด าเนินงานการพัฒนาโคเนื้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. ข้อมูลพื้นฐานและสถานการณ์การผลิตโคเนื้อ 

1.1 ข้อมูลจ านวนโคเนื้อในประเทศไทย ปี 2558 – 2561 

ปี พ.ศ. จ านวนโคเนื้อ (ตัว) จ านวนผู้เลี้ยง (ราย) 
2558 4,407,108 764,668 
2560 4,876,228   792,148 
2561 5,445,351 828,477 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ http://www.dld.go.th/ict/th/ 

1.2 จ านวนโคเนื้อในปี 25561 
ในปี 2561 มีจ านวนโคเนื้อ 9 จังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบส านักงานปศุสัตว์เขต 6 

ท้ังหมด 435,426ตัว หรือร้อยละ 8.0 จากจ านวนโคเนื้อท้ังประเทศ จ านวน 5,445,351 ตัว จ านวน
เกษตรกรเล้ียงโคเนื้อ 31,637 ราย หรือร้อยละ 3.80 จากจ านวนเกษตรกรเล้ียงโคเนื้อท้ังประเทศ 
จ านวน 828,477 ราย เมื่อพิจารณาการเล้ียงโคเนื้อรายจังหวัดพบว่า ในพื้นที่จังหวัดตาก มีการเลี้ยง
โคเนื้อเป็นจ านวนมากที่สุด โดยมีจ านวน 147,335 ตัว คิดเป็นร้อยละ 33.84 รองลงมาคือ  จังหวัด
สุโขทัยมีจ านวน 71,752 ตัว คิดเป็นร้อยละ 16.48 และจังหวัดเพชรบูรณ์ มีจ านวน 49,657 ตัว คิด
เป็นร้อยละ 11.40 ตามล าดับ  
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แผนภูมิที่ 1 แสดงจ านวนโคเนื้อปี 2561 

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ กรมปศสุัตว์ http://www.dld.go.th/ict/th/ 

1.3 จ านวนผู้เลี้ยงโคเนื้อในปี 2561 
ในปี 2561 มีจ านวนเกษตรกรเล้ียงโคเนื้อ 9 จังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบส านักงานปศุสัตว์

เขต 6 ท้ังหมด 31,637 ราย หรือร้อยละ 3.8 จากจ านวนเกษตรกรเล้ียงโคเนื้อท้ังประเทศ จ านวน 
828,477 ราย เมื่อพิจารณาเกษตรกรเล้ียงโคเนื้อรายจังหวัดพบว่า ในพื้นท่ีจังหวัดตาก มีการเล้ียงโคเนื้อ
เป็นจ านวนมากท่ีสุด โดยมีจ านวน 9,379 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.65 รองลงมาคือ จังหวัดสุโขทัยมี
จ านวน 6,455 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.40 และจังหวัดเพชรบูรณ์มีจ านวน 3,847 ตัว คิดเป็นร้อยละ 
12.16 ตามล าดับ  ดังแผนภูมิท่ี 2 

แผนภูมิที่ 2 แสดงจ านวนเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อในปี 2561 

 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ http://www.dld.go.th/ict/th/ 
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การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโคเนื้อในพืน้ทีป่ศุสัตว์เขต 6 

 
1.  การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโคเนื้อในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 
1.1  การก าหนดแนวทางการพัฒนาโคเนื้อในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 
1.1.1  วิสัยทัศน์  (Vision)    
 “เป็นแหล่งผลิตโคเนื้อที่มีคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต บูรณาการเครือข่าย
อย่างยั่งยืน”   ( เสริมสร้างแหล่งผลิต   ขยายโอกาส   เพิ่มความสามารถกลุ่ม ) 
 หลักการหรือกรอบแนวความคิด  ในการด าเนินการประกอบด้วยหลักการส าคัญ ๆ 3 ด้าน  คือ 
 1.  ส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อ ให้เป็นแหล่งผลิตโคเนื้อท่ีส าคัญ มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับท้ังตลาด
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 2.  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต  เน้นการผลิตเชิงคุณภาพให้ได้มาตรฐาน เพียงพอและตรง
ความต้องการของตลาด ท้ังตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ 
 3.  สร้าง – ประสาน  องค์กร  เครือข่าย  ผู้เล้ียงโคเนื้อในภูมิภาคและมีการก าหนดแผนการ
ผลิตแบบบูรณาการระหว่าง  เกษตรกร  ภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน  และผู้ประกอบการทุก
ระดับ  ต้ังแต่ต้นน้ า  กลางน้ า  และปลายน้ า 
1.1.2  พันธกิจ  (Mission)   
(1)  การจัดการระบบการผลิตของห่วงโซ่อุปทานการผลิต 
 1.1  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้มีการเล้ียงโคเนื้อในพื้นท่ีมีศักยภาพและเหมาะสม 
 1.2  ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการการเล้ียงโคเนื้อให้มีคุณภาพ โคต้นน้ า โคกลางน้ า โคปลาย
น้ า โดยใช้เทคโนโลยแีละการวิจัยพัฒนาระบบการเล้ียง 
 1.3  พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  ในการจัดการการผลิตโคเนื้อท้ังระบบ 
 1.4  จัดท าระบบ  และฐานข้อมูลโคเนื้อ  เพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2)  การจัดการระบบการตลาดเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาด 
 2.1  ส่งเสริม  สนับสนุน  การก าหนดสัดส่วนการผลิตเพื่อการตลาด   
 2.2  ส่งเสริม  พัฒนา  ภาพลักษณ์  เอกลักษณ์ของโคเนื้อในภูมิภาคให้มีเอกภาพ 
 2.3  สนับสนุนให้มีการขยายตลาด การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อโค เครื่องใน การแปรรูปหนังและ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อการส่งออก  ตลาดภายในประเทศ  และตลาดเพื่อการแปรรูปอย่างเป็นระบบ 
(3)  การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stakeholder)  ของห่วงโซ่การผลิต 
 3.1  ส่งเสริมการจัดต้ัง และเช่ือมโยง  กลุ่ม  องค์กร  สถาบัน  ท่ีเกี่ยวกับโคเนื้อในภูมิภาค 
 3.2  ส่งเสริม  สนับสนุน  การบูรณาการการผลิตระหว่างภาครัฐ  เกษตรกร  ผู้ประกอบการ 
 3.3  ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดท าเครือข่ายสารสนเทศผู้เล้ียงโคเนื้อในภูมิภาค 
1.1.3  วัตถุประสงค ์
 (1)  เพื่อให้มีกรอบทิศทางการพัฒนาการผลิต  การตลาด  และการบริหารจัดการโคเนื้ออย่าง
เป็นระบบ  และยั่งยืน 
 (2)  เพื่อให้เกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อในภูมิภาค  มีความมั่นคงในอาชีพ  รายได้  และความเป็นอยู่
ดีขึ้น 
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 (3)  เพื่อพัฒนาระบบการตลาดโคเนื้อท้ังตลาดภายในประเทศ  ตลาดต่างประเทศ  และเพื่อ
การแปรรูปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
1.1.4  เป้าประสงค์   
 (1)  เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิต การตลาด โคเนื้อ รักษาเสถียรภาพของ
พื้นท่ีการเล้ียงโคเนื้อในภูมิภาค  โดยการคงพื้นท่ีเล้ียงเดิมหรือขยายพื้นท่ีการเล้ียงเพิ่มขึ้น   
 (2)  ปริมาณการผลิตโคเนื้อคุณภาพ (Premium grade) เพิ่มขึ้นจากปี  2562 ร้อยละ  10  ใน
ปี  2566 
 (3)  มีการจัดต้ังกลุ่ม/องค์กรผู้รับผิดชอบเพิ่มขึ้นและเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการองค์กร  
และพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายแบบบูรณาการ 
1.1.5  ยุทธศาสตร์ 
(1)  กลยุทธ์ท่ี  1  การเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อ 
 1.1  เป้าหมาย   
  -  เกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จาก 22,711 ราย  ในปี  2562  เป็น  27,253 ราย  ในปี  2566 
  -  โคเนื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จาก  316,691 ตัว  ในปี  2562  เป็น  380,029 ตัว  ในปี  2566 
  - ลดต้นทุนการผลิต  จากปี 2562  ร้อยละ 5  
  - ปริมาณการผลิตโคเนื้อคุณภาพ (Premium grade) ทดแทนการน าเข้าเพิ่มขึ้นจากปี  2562  ร้อยละ  10  
ในปี  2566 
 1.2  กลยุทธ์   
  1) จัดท าระบบสารสนเทศ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
  2) ก าหนดเขตพื้นท่ีการเล้ียงโคเนื้อตามศักยภาพพื้นท่ี และเทคโนโลยี  ท่ีเหมาะสม   
  3) พัฒนา Smart Farmer  (เกษตรกรรุ่นใหม่) ด้านการผลิตโคเนื้อเพื่อการส่งออก  
  4) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มโคเนื้อ   
  5) น างานวิจัยเทคโนโลยีด้านการผลิต มาประยุกต์ใช้ในฟาร์ม  
  6) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการผลิต   
  7) สานพลังประชารัฐเพื่อการพัฒนาการผลิตโคเนื้อ 
  8) จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)/สถาบันโคเนื้อ   
(2) กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาตลาดภายในประเทศ ตลาดต่างประเทศ และเพื่อการแปรรูป 
 2.1  เป้าหมาย 
  -  มูลค่าโคเนื้อเพื่อบริโภคภายในประเทศเพิ่มข้ึน จากปี 2562 ร้อยละ 10  ในปี 2566  
  - มีช่องทางการจ าหน่ายเพิ่มข้ึน จากปี 2562  ท้ังตลาดในและนอกประเทศ ในปี 2566 
 2.2  กลยุทธ์   แบ่งออกเป็น 
  2.2.1   การพัฒนาตลาดภายในประเทศ 
   1)  เพิ่มปริมาณการรวบรวมและจ าหน่ายโคเนื้อคุณภาพผ่านสถาบันเกษตรกร 
   2)  พัฒนาประสิทธิภาพของแหล่งผลิต และมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ 
   3)  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดโคเนื้อ 
   4)  ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า (Brand) /สร้าง Story โคเนื้อ ในแหล่งผลิตโคเนื้อ
คุณภาพเพื่อตลาดเฉพาะ  (Niche Market)   
   5) ส่งเสริม  และพัฒนาระบบการแปรรูป  ผลิตภัณฑ์โคเนื้อ 
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  2.2.2  การพัฒนาตลาดต่างประเทศ 
   1)  เพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแลมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อเพื่อส่งเสริมการส่งออก 
   2)  เพิ่มช่องทางการตลาดโคเนื้อในต่างประเทศ 
  2.2.3  การพัฒนาตลาดเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากโคเนื้อ 
   1)  สนับสนุนการแปรรูป โดยน านวัตกรรม เทคโนโลยี และงานวิจยัมาประยุกต์ใช้ 
   2)  ส่งเสริม  สนับสนุน  อุตสาหกรรมการแปรรูป เพื่อการพาณิชย์ 
   3)  ส่งเสริม  สนับสนุน  การศึกษาวิจัยเพื่อการแปรรูป 
    
(3)  กลยุทธ์ที่  3  การส่งเสริมและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  กลุ่ม  องค์กร  สถาบัน
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 
 3.1  เป้าหมาย   
  - สร้างและพัฒนากลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อ (Cluster) 
  - ให้ความรู้ความเข้าใจ การบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็ง 
 3.2  กลยุทธ์ 
  1)  เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ  กลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อ 
  2)  สร้างและพัฒนาเครือข่าย  เช่ือมโยง  กลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อใน
ภูมิภาค 
  3)  บูรณาการ/ประสาน  แผนการปฏิบัติงานระหว่าง  กลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกรผู้
เล้ียงโคเนื้อกับภาครัฐ  และผู้ประกอบการท่ีท าธุรกิจเกี่ยวกับโคเนื้อ 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน พื้นที่ด าเนินการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

กลยุทธ์ที่  1  การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและการ
พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโค
เน้ือ 

 พ้ืนที่เลี้ยงโคเน้ือในพ้ืนที่
ปศุสัตว์เขต 6 

  

1)  จัดท าระบบสารสนเทศ 
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

- จัดท าระบบสารสนเทศโคเน้ือ ประกอบด้วย ข้อมูลผู้เลี้ยงโคเน้ือ รายบุคคล/
รายกลุ่ม และใช้เป็นข้อมูลกลางในการบริหารจัดการพัฒนาโคเน้ือเชิงพ้ืนที่การ
ใช้เทคโนโลยีการผลิต  ข้อมูลการตลาด/แหล่งรับซื้อ -ขาย  และพัฒนาระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ  
- จัดท าฐานข้อมูลและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องกับ โคเน้ือ 
รวมทั้งการจัดการองค์ความรู้สู่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเน้ือและผู้เก่ียวข้อง  
-  จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศโคเน้ือของจังหวัด/กลุ่มจงัหวัด 
-  ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลปริมาณการผลิต ต้นทุนการผลิตอย่างเป็นเอกภาพ
รายปี 
-  จัดท า Web site  กลางเพ่ือประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข่าวสารและเป็น
สื่อกลางของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเน้ือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง  และจัดท าตลาดการค้าโคเน้ือ
อิเล็คทรอนิคส์ (e-commerce) 

 กรมปศุสัตว์ ศูนย์สารสนเทศ กสส. 
ปศข. ปศจ. 
สถาบันการศึกษา 
หอการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 
 
 

ศูนย์วิจัยและบ ารุง
พันธ์ุสัตว์ในพ้ืนที่ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์ 
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการปศุสัตว์ที่ 6 
และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ 
และเอกชน 

2)  ก าหนดเขตพ้ืนที่การ
เลี้ยงโคเน้ือตามศักยภาพ
พ้ืนที่และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

- ส ารวจเป็นรายฟาร์มในเขตพ้ืนที่เหมาะสม (Zoning ) 
- ก าหนดเขตพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการเลี้ยง เช่น พ้ืนที่ที่เหมาะสม มีปัจจัย
สนับสนุนเอ้ือต่อการเลี้ยงโคเน้ือ มีกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็ง  
- จัดประชุม/เวทีชุมชน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในพ้ืนที่  
- ก าหนดมาตรการรองรับผู้เลี้ยงโคเน้ือใน และนอกเขตเหมาะสม 
- จัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือด าเนินการในเขตเหมาะสม 

พ้ืนที่เลี้ยงโคเน้ือในพ้ืนที่
ปศุสัตว์เขต 6 

กรมปศุสัตว์ ศูนย์สารสนเทศ กสส. 
ปศข. ปศจ. 
 

ศูนย์วิจัยและบ ารุง
พันธ์ุสัตว์ในพ้ืนที่ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์  
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการปศุสัตว์ที่ 6 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน พื้นที่ด าเนินการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

-  จัดประชุมคณะท างานจัดท าโครงการน าร่องเขตเหมาะสม 
-  ติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์โคเน้ือ 

และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ 
และเอกชน 

3)  พัฒนา Smart Farmer  
(เกษตรกรรุ่นใหม่) ด้านการ
ผลิตโคเน้ือ 

-  ส่งเสริม สนับสนุนผู้ที่มีพ้ืนฐานด้านการเกษตร  และสนใจการเลี้ยงโคเน้ือ 
-  สนับสนุนเยาวชนผู้ที่มี พ้ืนฐานด้านการเกษตร  และสนใจการเลี้ยงโคเน้ือ  
เป็นยุวเกษตรกรด้านการเลี้ยงโคเน้ือ 
 

พ้ืนที่เลี้ยงโคเน้ือในพ้ืนที่
ปศุสัตว์เขต 6 

กรมปศุสัตว์ กสส. 
ปศข. ปศจ.สถาบันการศึกษา 

ศูนย์วิจัยและบ ารุง
พันธ์ุสัตว์ในพ้ืนที่ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์ 
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการปศุสัตว์ที่ 6 
และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

4)   พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการฟาร์มโคเน้ือ   

-  ถ่ายทอดความรู้  ในการบริหารจัดการฟาร์มโคเน้ือ และการแปรรูป 
- น างานวิจัยที่เก่ียวข้องกับโคเน้ือมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการฟาร์มโคเน้ือ   
- ส่งเสริมการจัดท าแปลงหญ้าอาหารสัตว์( feed center)  การแปรรูปอาหาร
สัตว์เพ่ือพัฒนาคุณภาพโคเน้ือ TMR (Total mixed ration) 
- ส่งเสริมการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ บัญชีฟาร์ม 
- พัฒนาระบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคเน้ืออย่างถูกต้อง
ตามมาตรฐานฟาร์มโคเน้ือ 
- พัฒนาสายพันธ์ุโคเน้ือให้ตรงตามความต้องการของตลาดด้วยการผสมเทียม 
-  ส่งเสริมด้านสุขภาพสัตว์  
-  สนับสนุนการจัดท าฟาร์มสาธิตการเลี้ยงโคเน้ือเพ่ือการค้า 

พ้ืนที่เลี้ยงโคเน้ือในพ้ืนที่
ปศุสัตว์เขต 6 

กรมปศุสัตว์ กสส. 
ปศข. ปศจ. 

ศูนย์วิจัยและบ ารุง
พันธ์ุสัตว์ในพ้ืนที่ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์ 
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการปศุสัตว์ที่ 6 
ศูนย์วิจัยการผสม
เทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
พิษณุโลก 
และหน่วยงานที่
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน พื้นที่ด าเนินการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

เก่ียวข้อง 
ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ท้ัง
ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 

5)   น างานวิจัยเทคโนโลยี
ด้านการเลี้ยง มาประยุกต์ใช้
ในฟาร์ม 

- น านวัตกรรมเทคโนโลยีมาพัฒนาการเลี้ยงโคเน้ือ  
- การพัฒนา เพ่ือการส่งออกให้เป็นมาตรฐานสากล  
- ถ่ายทอดความรู้มาตรฐานสินค้าเกษตร และมาตรฐานฟาร์ม  
- พัฒนาการแปรรูป ระบบบรรจุภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์จากโคเน้ือ 
-  ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงโคเน้ือ 
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคเน้ือ และเลี้ยงโคเน้ือคุณภาพ (Premium 
grade) 

พ้ืนที่เลี้ยงโคเน้ือในพ้ืนที่
ปศุสัตว์เขต 6 

กรมปศุสัตว์ กสส. 
ปศข. ปศจ.สถาบันการศึกษา 
 

ศูนย์วิจัยและบ ารุง
พันธ์ุสัตว์ในพ้ืนที่ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์ 
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการปศุสัตว์ที่ 6 
ศูนย์วิจัยการผสม
เทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
พิษณุโลก 
และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ท้ัง
ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 

6)  พัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานการผลิต 

- การปรับปรุงฟาร์มตามหลักเกณฑ์มาตรฐานฟาร์ม 
- การจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการเลี้ยงโคเน้ือ  โดยการประสานข้อมูลของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการน าเสนอกระบวนการการแก้ไขปัญหา  

พ้ืนที่เลี้ยงโคเน้ือในพ้ืนที่
ปศุสัตว์เขต 6 

กรมปศุสัตว์ กสส. 
ปศข. ปศจ.สถาบันการศึกษา 
กระทรวงพาณิชย์ 

ทุกหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ท้ังภาครัฐ 
และภาคเอกชน 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน พื้นที่ด าเนินการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

- ประสานประชารัฐ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเลี้ยงโคเน้ือ 
-  ส่งเสริมและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ และโรงแปลรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ 
-  ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
-  สนับสนุนผู้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเน้ือให้ได้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม  ของกรม
ปศุสัตว์ 
 

สถาบันการศึกษา 
หอการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 

7) สานพลังประชารัฐเพ่ือ
การพัฒนาการผลิตโคเน้ือ 

- ประสานประชารัฐ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการผลิตโคเน้ือ 
 

พ้ืนที่เลี้ยงโคเน้ือในพ้ืนที่
ปศุสัตว์เขต 6 

กรมปศุสัตว์ กสส. 
ปศข. ปศจ. 

ทุกหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ท้ังภาครัฐ 
และภาคเอกชน 

8)  จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) /สถาบันโค
เน้ือ   
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดต้ัง ศพก./สถาบันโคเน้ือ เพ่ือเป็นศูนย์กลางแหล่งรวบรวมพันธ์ุโคเน้ือ  
ทดลอง  ศึกษาวิจัย  จัดท าฟาร์มสาธิต  ฟาร์มตัวอย่าง  ส าหรับโคเน้ือคุณภาพ  
แหล่งท่องเที่ยว และเป็นภาพลักษณ์ของแหล่งผลิตโคเน้ือที่มีชื่อเสียงของ
ภูมิภาค 
- พัฒนาและยกฐานะศูนย์การเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.)ที่มีความพร้อม  ข้ึนเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการเลี้ยงโคเน้ือของจังหวัด 
- สนับสนุนให้เกิดฟาร์มต้นแบบการผลิตโคเน้ือคุณภาพ  
-  เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด   และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวของจังหวัด 

พ้ืนที่เลี้ยงโคเน้ือในพ้ืนที่
ปศุสัตว์เขต 6 

กรมปศุสัตว์ กสส. 
ปศข. ปศจ. 
หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ /
สถาบันการศึกษา/ หอการค้า 

ทุกหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ท้ังภาครัฐ 
และภาคเอกชน 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน พื้นที่ด าเนินการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

 

กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนา
ตลาดภายในประเทศ ตลาด
ต่าง ประเทศ และเพือ่การ
แปรรูป 
 

 พ้ืนที่เลี้ยงโคเน้ือในพ้ืนที่
ปศุสัตว์เขต 6 

กรมปศุสัตว์ กสส. 
ปศข. ปศจ. 
หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ /
สถาบันการศึกษา/สภา
อุตสาหกรรม/หอการค้า 

ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ท้ัง
ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 

2.2.1  การพัฒนาตลาด
ภายในประเทศ 

    

1)  เพ่ิมปริมาณและการ
รวบรวม  จ าหน่ายผลผลิตโค
เน้ือคุณภาพผ่านสถาบัน
เกษตรกร สหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร 

-  ส่งเสริมและพัฒนาระบบแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ในการส่งออก และการขนส่ง  
- ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มองค์กรให้ขยายการรับสมาชิกเพ่ิม 
 

พ้ืนที่เลี้ยงโคเน้ือในพ้ืนที่
ปศุสัตว์เขต 6 

  

2)  พัฒนาประสิทธิภาพของ
แหล่งรวบรวมผลผลิตใน
แหล่งผลิต 

-  สนับสนุนให้มีการจัดสรรระบบการรวบรวมโคเน้ือสมาชิกของสถาบัน
เกษตรกรแบบเป็นธรรมและจูงใจเกษตรกร 
-  สนับสนุนให้มีการรวบรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเน้ือในแหล่งที่ยังไม่มีการ
รวมกลุ่ม 

พ้ืนที่เลี้ยงโคเน้ือในพ้ืนที่
ปศุสัตว์เขต 6 

  

3)  ส่งเสริมและสนับสนุน
การกระจายโคเน้ือไปยัง
จังหวัดนอกแหล่งผลิต 

-  จัดท าสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์และจัดท า Road show การเลี้ยงโคเน้ือใน
จังหวัดต่างๆ 
-  ประสานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดช่องทางจ าหน่าย 

พ้ืนที่เลี้ยงโคเน้ือในพ้ืนที่
ปศุสัตว์เขต 6 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน พื้นที่ด าเนินการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

4)  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์
ด้านการตลาดโคเน้ือ 

- เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์โคเน้ือ โดยใช้สื่อและกิจกรรมที่สามารถ
เชื่อมโยงการตลาดได้ทุกมิติ เช่น การใช้สื่อวิทยุ โทรทัศน์ การจัดมหกรรมโคเน้ือ 
งานแสดงสินค้าเกษตร Road show  
- ศึกษาวิจัยคุณภาพโคเน้ือในจังหวัด สร้างเรื่องราว (Story)  โคเน้ือ เพ่ือใช้เป็น
จุดขาย/จุดเด่นของโคเน้ือ  
-  จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การผลิตโคเน้ืออย่างถูกต้องตามระบบมาตรฐานฟาร์ม 
-  จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมส าคัญ  เช่น  งานประกวดโคเน้ือ  ทาง
สื่อสารมวลชนต่างๆ 
-  จัดท า  Web site เพ่ือประชาสัมพันธ์เก่ียวกับด้านการตลาดโคเน้ือ 

พ้ืนที่เลี้ยงโคเน้ือในพ้ืนที่
ปศุสัตว์เขต 6 

กรมปศุสัตว์ กสส. 
ปศข. ปศจ.สถาบันการศึกษา 
ส านักส่งเสริม 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด   
ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

 

5)  ส่งเสริมการสร้างตรา
สินค้า (Brand) /สร้าง 
Story การเลี้ยงโคเน้ือ ใน
แหล่งผลิตโคเน้ือคุณภาพ
เพ่ือตลาดเฉพาะ  (Niche 
Market)   

-  สร้างตราสินค้า (Brand) /สร้าง Story การเลี้ยงโคเน้ือ ในพ้ืนที่ที่มีลักษณะ
ทางกายภาพจุลชีวภาพพิเศษเพ่ือข้ึนทะเบียนสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(Geographical Indications : GI) 
 

พ้ืนที่เลี้ยงโคเน้ือในพ้ืนที่
ปศุสัตว์เขต 6 

กรมปศุสัตว์ กสส. 
ปศข. ปศจ.สถาบันการศึกษา 
ส านักส่งเสริม 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  หอการค้า 
ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ /  

ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ท้ัง
ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 

6) ส่งเสริม  และพัฒนา
ระบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
โคเน้ือ 
 

- ศึกษา วิจัย ระบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม  
- ส่งเสริม  สนับสนุนระบบบรรจุภัณฑ์ ท่ีเหมาะสมกับการจัดจ าหน่าย 

พ้ืนที่เลี้ยงโคเน้ือในพ้ืนที่
ปศุสัตว์เขต 6 

กรมปศุสัตว์ กสส. 
ปศข. ปศจ.สถาบันการศึกษา 
ส านักส่งเสริม 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  หอการค้า 
ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ 
 

ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ท้ัง
ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 



12 

 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน พื้นที่ด าเนินการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

2.2.2  การพัฒนาตลาด
ต่างประเทศ 

 พ้ืนที่เลี้ยงโคเน้ือในพ้ืนที่
ปศุสัตว์เขต 6 

กรมปศุสัตว์ กสส. 
ปศข. ปศจ.สถาบันการศึกษา 
ส านักส่งเสริม 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  
หอการค้า/พาณิชย์ 
ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ  
 

ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ท้ัง
ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 1) เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ก ากับดูแลการผลิตโคเน้ือ
เพ่ือการส่งออก 
 

- ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจระบบการผลิตโคเน้ือเพ่ือการส่งออก  
- สนับสนุน ควบคุม เฝ้าระวังคุณภาพฟาร์มโคเน้ือเพ่ือการส่งออก 
- พัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพโคเน้ือของกลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกร 
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโคเน้ือเพ่ือการส่งออกอย่างต่อเน่ือง 
- จัดท าแผนปฏิบัติงานร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการส่งเสริมการผลิต
โคเน้ือเพ่ือการส่งออก 

2) เพ่ิมช่องทางการตลาดโค
เน้ือในต่างประเทศ 
 

- ศึกษาความต้องการการบริโภคโคเน้ือประเทศอื่นที่คาดว่าจะเป็นเป้าหมาย
การตลาดใหม่ 

พ้ืนที่เลี้ยงโคเน้ือในพ้ืนที่
ปศุสัตว์เขต 6 

กรมปศุสัตว์ กสส. 
ปศข. ปศจ. 
หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ /
สถาบันการศึกษา/สภา
อุตสาหกรรม/หอการค้า 
/พาณิชย์ 

ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ท้ัง
ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 

2.2.3  การพัฒนาตลาด
เพื่อการแปรรูป 

 พ้ืนที่เลี้ยงโคเน้ือในพ้ืนที่
ปศุสัตว์เขต 6 

กรมปศุสัตว์ กสส. 
ปศข. ปศจ. 
หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ /
สถาบันการศึกษา/สภา
อุตสาหกรรม/หอการค้า 
/พาณิชย์ 

ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ท้ัง
ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 1)  สนับสนุนการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ 
-  ส่งเสริม สนับสนุนองคค์วามรู้เพ่ือการแปรรูปผลิตภัณฑ์โคเน้ือในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน 
-  ส่งเสริม สนับสนุนปัจจัยเพ่ือการแปรรูปผลิตภัณฑ์โคเน้ือในระดับครัวเรือน
และชุมชน 
-  ส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์โคเน้ือเข้าสู่กระบวนการสินค้า OTOP 
-  ส่งเสริม สนับสนุนการรวมกลุ่มเพ่ือการแปรรูปผลิตภัณฑ์โคเน้ือในระดับ



13 

 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน พื้นที่ด าเนินการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

ชุมชน 

2)  ส่งเสริม  สนับสนุน 
อุตสาหกรรมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์โคเน้ือ เพ่ือการ
พาณิชย์ 

-  ส่งเสริม  พัฒนา  และก ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์โคเน้ือ
เพ่ือให้ได้มาตรฐานสากล เช่น GMP 
-  สนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ าส าหรับกลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกรการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์โคเน้ือเพ่ือการพาณิชย์ 
-  สนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ าส าหรับผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์โค
เน้ือเพ่ือการพาณิชย์ 
-  จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การตลาด 
-  สนับสนุนความเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์โคเน้ือเพ่ือ
การพาณิชย์กับเกษตรกร  กลุ่ม  องค์กร สถาบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเน้ือ 

พ้ืนที่เลี้ยงโคเน้ือในพ้ืนที่
ปศุสัตว์เขต 6 

กรมปศุสัตว์ กสส. 
ปศข. ปศจ. 
หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ /
สถาบันการศึกษา/สภา
อุตสาหกรรม/หอการค้า 
/พาณิชย์ 

ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ท้ัง
ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 

3)  ส่งเสริม สนับสนุน การ
ศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์โคเน้ือ
เพ่ือการแปรรูป 

-  สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โคเน้ือ 
-  สนับสนุนการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีเพ่ือการแปรรูปผลิตภัณฑ์โคเน้ือเชิง
พาณิชย์ 
-  ศึกษาความเป็นไปได้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์โคเน้ือเชิงพาณิชย์ 
 

พ้ืนที่เลี้ยงโคเน้ือในพ้ืนที่
ปศุสัตว์เขต 6 

กรมปศุสัตว์ กสส. 
ปศข. ปศจ. 
หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ /
สถาบันการศึกษา/สภา
อุตสาหกรรม/หอการค้า 
/พาณิชย์ 

ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ท้ัง
ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 

กลยุทธ์ที่  3   การส่งเสริม
และการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการกลุ่มองค์  
สถาบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
เน้ือ 

 พ้ืนที่เลี้ยงโคเน้ือในพ้ืนที่
ปศุสัตว์เขต 6 

กรมปศุสัตว์ กสส. 
ปศข. ปศจ. 
หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ /
สถาบันการศึกษา 
 

ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ท้ัง
ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน พื้นที่ด าเนินการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

1)  เพ่ิมขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการ  กลุ่ม/
องค์กร/สถาบันเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคเน้ือ 

-   ถ่ายทอดเทคโนโลยี  สนับสนุนองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม/
องค์กร/สถาบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเน้ือ 
-  ส่งเสริม  และพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มเชงิธุรกิจเกษตร 
-  พัฒนาระบบการจัดสรรสวัสดิการ  และสิทธิประโยชน์ของสมาชิกกลุ่ม 
-  ส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบสนับสนุนด้านการเงินของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเน้ือ 

 

2)  สร้างและพัฒนา
เครือข่ายเชื่อมโยง กลุ่ม/
องค์กร/สถาบันเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคเน้ือในภูมิภาค 

- จัดต้ังกลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกรที่เข้มแข็งในพ้ืนที่มีมีการเลี้ยงโคเน้ืออย่าง
น้อยจังหวัดละ  1 กลุ่ม 
-  สร้างกลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกรที่เข้มแข็งเป็นสถาบันหลักในการผลิตโค
เน้ือในภูมิภาค 
-  จัดท าเครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงโคเน้ือในภูมิภาคให้มีความเชื่อมโยงกัน 
-  จัดสัมมนาเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเน้ือในภูมิภาคประจ าป ี
-  ส่งเสริมการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจภายใต้ห่วงโซ่อุปทานการ
ผลิตโคเน้ือ 
-  ผลักดันให้แหล่งผลิตโคเน้ือในภูมิภาคเป็นแหล่งก าหนดราคาโคเน้ือ 
 

พ้ืนที่เลี้ยงโคเน้ือในพ้ืนที่
ปศุสัตว์เขต 6 

กรมปศุสัตว์ กสส. 
ปศข. ปศจ. 
หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ / 

ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ท้ัง
ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 

3)  บูรณาการ/ประสาน  
แผนความร่วมมือระหว่าง  
กลุ่ม/องค์กร/สถาบัน
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเน้ือกับ
ภาครัฐ และผู้ประกอบการที่

-  จัดท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ของกลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคเน้ือของจังหวัดต่างๆ ในภูมิภาค 
-  จัดท ากรอบความร่วมมือในการผลิตโคเน้ือส่งออกระหว่างเกษตรกร  ภาครัฐ  
และผู้ประกอบการ/บริษัทผูส้่งออก 
-  จัดประชุม/สัมมนา  ร่วมกันระหว่างกลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโค

พ้ืนที่เลี้ยงโคเน้ือในพ้ืนที่
ปศุสัตว์เขต 6 

กรมปศุสัตว์ กสส. 
ปศข. ปศจ. 
หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ / 
หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ /
สถาบันการศึกษา/สภา

ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ท้ัง
ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน พื้นที่ด าเนินการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

ท าธุรกิจเก่ียวกับโคเน้ือ เน้ือกับผู้ประกอบการ/บริษัทผู้ส่งออก สง่เสริมการจัดท าตลาดการค้าแบบมี
สัญญา (Contract  Farming)  ระหว่างกลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
เน้ือกับผู้ประกอบการ/บริษัทผู้ส่งออก 

อุตสาหกรรม/หอการค้า 

 


