ยุทธศาสตร์การพัฒนาโคเนื้อในพื้นที่ เขต 6
การเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพทางการเกษตรที่สาคัญอาชีพหนึ่ง ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาการเลี้ยง
โคเนื้อของเกษตรกรไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แรงงานทาการเกษตรเป็นหลัก เมื่อใช้งานหมดอายุจึงปลด
จาหน่ายเป็นโคเนื้อ ปัจจุบันรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อได้เปลี่ยนมาเป็นการเลี้ยงเพื่อจาหน่ายเป็นโคเนื้อเพื่อ
ผลิ ตเนื้อ โค ทั้ งนี้เพราะความต้ อ งการบริ โภคเนื้ อสั ต ว์เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง จากความต้อ งการของประชากรใน
ประเทศเอง และนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ตลอดจนความต้องการของตลาดต่างประเทศ ลักษณะการ
เลี้ยงจะเป็ น การเลี้ ยงครั้งละหลายๆ ตัว และมี รูปแบบเป็น ฟาร์มมากขึ้น ในขณะเดียวกั นรัฐบาลได้ มี
นโยบายส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและเป็นโครงการหนึ่งในแผนปรับโครงสร้างระบบการผลิตการเกษตร โดย
หวังว่าจะให้การเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพที่ทารายได้ให้เกษตรกรอย่างสม่าเสมอ
การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อที่ผ่านมายังประสบปัญหาเนื่องจากนโยบายในการ
ส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อขาดความต่อเนื่อง เมื่อเปลี่ยนรัฐบาล นโยบายก็เปลี่ยนแปลงไป ทาให้อาชีพการ
เลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรขาดความมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้นเพื่อให้มีแผนแม่บทเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
กาหนดนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ จึงควรจัดทาแผนยุทธศาสตร์และขับเคลื่อน
การดาเนินงานการพัฒนาโคเนื้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานและสถานการณ์การผลิตโคเนื้อ
1.1 ข้อมูลจานวนโคเนื้อในประเทศไทย ปี 2558 – 2561
ปี พ.ศ.
2558
2560
2561

จานวนโคเนื้อ (ตัว)
4,407,108
4,876,228
5,445,351

จานวนผู้เลี้ยง (ราย)
764,668
792,148
828,477

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ http://www.dld.go.th/ict/th/
1.2 จานวนโคเนื้อในปี 25561
ในปี 2561 มี จ านวนโคเนื้ อ 9 จัง หวัด ในพื้ น ที่ รับ ผิ ด ชอบส านั ก งานปศุ สัต ว์ เขต 6
ทั้งหมด 435,426ตัว หรือร้อยละ 8.0 จากจานวนโคเนื้อทั้งประเทศ จานวน 5,445,351 ตัว จานวน
เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ 31,637 ราย หรือร้อยละ 3.80 จากจานวนเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อทั้งประเทศ
จานวน 828,477 ราย เมื่อพิจารณาการเลี้ยงโคเนื้อรายจังหวัดพบว่า ในพื้นที่จังหวัดตาก มีการเลี้ยง
โคเนื้อเป็นจานวนมากที่สุด โดยมีจานวน 147,335 ตัว คิดเป็นร้อยละ 33.84 รองลงมาคือ จังหวัด
สุโขทัยมีจานวน 71,752 ตัว คิดเป็นร้อยละ 16.48 และจังหวัดเพชรบูรณ์ มีจานวน 49,657 ตัว คิด
เป็นร้อยละ 11.40 ตามลาดับ
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แผนภูมิที่ 1 แสดงจานวนโคเนื้อปี 2561

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

1.3 จานวนผู้เลี้ยงโคเนื้อในปี 2561
ในปี 2561 มีจานวนเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ 9 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบสานักงานปศุสัตว์
เขต 6 ทั้ งหมด 31,637 ราย หรือร้อยละ 3.8 จากจ านวนเกษตรกรเลี้ ยงโคเนื้ อทั้ งประเทศ จ านวน
828,477 ราย เมื่อพิจารณาเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อรายจังหวัดพบว่า ในพื้นที่จังหวัดตาก มีการเลี้ยงโคเนื้อ
เป็ นจานวนมากที่ สุ ด โดยมี จานวน 9,379 ราย คิ ดเป็ นร้อยละ 29.65 รองลงมาคือ จั งหวัดสุโขทั ย มี
จานวน 6,455 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.40 และจังหวัดเพชรบูรณ์มีจานวน 3,847 ตัว คิดเป็นร้อยละ
12.16 ตามลาดับ ดังแผนภูมิที่ 2
แผนภูมิที่ 2 แสดงจานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในปี 2561

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ http://www.dld.go.th/ict/th/
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การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโคเนื้อในพืน้ ทีป่ ศุสัตว์เขต 6
1. การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโคเนื้อในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6
1.1 การกาหนดแนวทางการพัฒนาโคเนื้อในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6
1.1.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นแหล่งผลิตโคเนื้อที่มีคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต บูรณาการเครือข่า ย
อย่างยั่งยืน” ( เสริมสร้างแหล่งผลิต ขยายโอกาส เพิ่มความสามารถกลุ่ม )
หลักการหรือกรอบแนวความคิด ในการดาเนินการประกอบด้วยหลักการสาคัญ ๆ 3 ด้าน คือ
1. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ให้เป็นแหล่งผลิตโคเนื้อที่สาคัญ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งตลาด
ภายในประเทศและต่างประเทศ
2. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เน้นการผลิตเชิงคุณภาพให้ได้มาตรฐาน เพียงพอและตรง
ความต้องการของตลาด ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ
3. สร้าง – ประสาน องค์กร เครือข่าย ผู้เลี้ยงโคเนื้อในภูมิภาคและมีการกาหนดแผนการ
ผลิตแบบบูรณาการระหว่าง เกษตรกร ภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และผู้ประกอบการทุก
ระดับ ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า
1.1.2 พันธกิจ (Mission)
(1) การจัดการระบบการผลิตของห่วงโซ่อุปทานการผลิต
1.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่มีศักยภาพและเหมาะสม
1.2 ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการการเลี้ยงโคเนื้อให้มีคุณภาพ โคต้นน้า โคกลางน้า โคปลาย
น้า โดยใช้เทคโนโลยีและการวิจัยพัฒนาระบบการเลี้ยง
1.3 พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ในการจัดการการผลิตโคเนื้อทั้งระบบ
1.4 จัดทาระบบ และฐานข้อมูลโคเนื้อ เพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) การจัดการระบบการตลาดเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาด
2.1 ส่งเสริม สนับสนุน การกาหนดสัดส่วนการผลิตเพื่อการตลาด
2.2 ส่งเสริม พัฒนา ภาพลักษณ์ เอกลักษณ์ของโคเนื้อในภูมิภาคให้มีเอกภาพ
2.3 สนับสนุนให้มีการขยายตลาด การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อโค เครื่องใน การแปรรูปหนังและ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อการส่งออก ตลาดภายในประเทศ และตลาดเพื่อการแปรรูปอย่างเป็นระบบ
(3) การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ของห่วงโซ่การผลิต
3.1 ส่งเสริมการจัดตั้ง และเชื่อมโยง กลุ่ม องค์กร สถาบัน ที่เกี่ยวกับโคเนื้อในภูมิภาค
3.2 ส่งเสริม สนับสนุน การบูรณาการการผลิตระหว่างภาครัฐ เกษตรกร ผู้ประกอบการ
3.3 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทาเครือข่ายสารสนเทศผู้เลี้ยงโคเนื้อในภูมิภาค
1.1.3 วัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้มีกรอบทิศทางการพัฒนาการผลิต การตลาด และการบริหารจั ดการโคเนื้ออย่าง
เป็นระบบ และยั่งยืน
(2) เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในภูมิภาค มีความมั่นคงในอาชีพ รายได้ และความเป็นอยู่
ดีขึ้น
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(3) เพื่อพัฒนาระบบการตลาดโคเนื้อทั้งตลาดภายในประเทศ ตลาดต่างประเทศ และเพื่อ
การแปรรูปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.4 เป้าประสงค์
(1) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิต การตลาด โคเนื้อ รักษาเสถียรภาพของ
พื้นที่การเลี้ยงโคเนื้อในภูมิภาค โดยการคงพื้นที่เลี้ยงเดิมหรือขยายพื้นที่การเลี้ยงเพิ่มขึ้น
(2) ปริมาณการผลิตโคเนื้อคุณภาพ (Premium grade) เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 10 ใน
ปี 2566
(3) มีการจัดตั้งกลุ่ม/องค์กรผู้รับผิดชอบเพิ่มขึ้นและเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการองค์กร
และพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายแบบบูรณาการ
1.1.5 ยุทธศาสตร์
(1) กลยุทธ์ท่ี 1 การเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อ
1.1 เป้าหมาย
- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 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) ทดแทนการนาเข้าเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 10
ในปี 2566
1.2 กลยุทธ์
1) จัดทาระบบสารสนเทศ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
2) กาหนดเขตพื้นที่การเลี้ยงโคเนื้อตามศักยภาพพื้นที่ และเทคโนโลยี ที่เหมาะสม
3) พัฒนา Smart Farmer (เกษตรกรรุ่นใหม่) ด้านการผลิตโคเนื้อเพื่อการส่งออก
4) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มโคเนื้อ
5) นางานวิจัยเทคโนโลยีด้านการผลิต มาประยุกต์ใช้ในฟาร์ม
6) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการผลิต
7) สานพลังประชารัฐเพื่อการพัฒนาการผลิตโคเนื้อ
8) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)/สถาบันโคเนื้อ
(2) กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาตลาดภายในประเทศ ตลาดต่างประเทศ และเพื่อการแปรรูป
2.1 เป้าหมาย
- มูลค่าโคเนื้อเพื่อบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้น จากปี 2562 ร้อยละ 10 ในปี 2566
- มีช่องทางการจาหน่ายเพิ่มขึ้น จากปี 2562 ทั้งตลาดในและนอกประเทศ ในปี 2566
2.2 กลยุทธ์ แบ่งออกเป็น
2.2.1 การพัฒนาตลาดภายในประเทศ
1) เพิ่มปริมาณการรวบรวมและจาหน่ายโคเนื้อคุณภาพผ่านสถาบันเกษตรกร
2) พัฒนาประสิทธิภาพของแหล่งผลิต และมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ
3) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดโคเนื้อ
4) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า (Brand) /สร้าง Story โคเนื้อ ในแหล่ง ผลิตโคเนื้อ
คุณภาพเพื่อตลาดเฉพาะ (Niche Market)
5) ส่งเสริม และพัฒนาระบบการแปรรูป ผลิตภัณฑ์โคเนื้อ
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2.2.2
1)
2)
2.2.3
1)
2)
3)

การพัฒนาตลาดต่างประเทศ
เพิ่มประสิทธิภาพการกากับดูแลมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อเพื่อส่งเสริมการส่งออก
เพิ่มช่องทางการตลาดโคเนื้อในต่างประเทศ
การพัฒนาตลาดเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากโคเนื้อ
สนับสนุนการแปรรูป โดยนานวัตกรรม เทคโนโลยี และงานวิจยั มาประยุกต์ใช้
ส่งเสริม สนับสนุน อุตสาหกรรมการแปรรูป เพื่อการพาณิชย์
ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาวิจัยเพื่อการแปรรูป

(3) กลยุ ท ธ์ที่ 3 การส่ งเสริม และการพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การ กลุ่ม องค์ กร สถาบั น
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
3.1 เป้าหมาย
- สร้างและพัฒนากลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ (Cluster)
- ให้ความรู้ความเข้าใจ การบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็ง
3.2 กลยุทธ์
1) เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ กลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
2) สร้างและพัฒนาเครือข่าย เชื่อมโยง กลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อใน
ภูมิภาค
3) บูรณาการ/ประสาน แผนการปฏิบัติงานระหว่าง กลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคเนื้อกับภาครัฐ และผู้ประกอบการที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับโคเนื้อ
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หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและการ
พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโค
เนื้อ
1) จัดทาระบบสารสนเทศ - จัดทาระบบสารสนเทศโคเนื้อ ประกอบด้วย ข้อมูลผู้เลี้ยงโคเนื้อ รายบุค คล/
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
รายกลุ่ม และใช้เป็นข้อมูลกลางในการบริหารจัดการพัฒนาโคเนื้อเชิงพื้นที่การ
ใช้เทคโนโลยีการผลิต ข้อมูล การตลาด/แหล่งรับซื้อ -ขาย และพัฒ นาระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ
- จั ด ท าฐานข้ อ มู ล และพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ โคเนื้ อ
รวมทั้งการจัดการองค์ความรู้สู่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและผู้เกี่ยวข้อง
- จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศโคเนื้อของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- สารวจและจัดเก็บข้อมูลปริมาณการผลิต ต้นทุนการผลิตอย่างเป็นเอกภาพ
รายปี
- จัดทา Web site กลางเพื่อประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข่าวสารและเป็น
สื่อกลางของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และจัดทาตลาดการค้าโคเนื้อ
อิเล็คทรอนิคส์ (e-commerce)
2) กาหนดเขตพื้นที่การ
- สารวจเป็นรายฟาร์มในเขตพื้นที่เหมาะสม (Zoning )
เลี้ยงโคเนื้อตามศักยภาพ
- ก าหนดเขตพื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพในการเลี้ ย ง เช่ น พื้ น ที่ ที่ เหมาะสม มี ปั จ จั ย
พื้นที่และเทคโนโลยีที่
สนับสนุนเอื้อต่อการเลี้ยงโคเนื้อ มีกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็ง
เหมาะสม
- จัดประชุม/เวทีชุมชน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในพื้นที่
- กาหนดมาตรการรองรับผู้เลี้ยงโคเนื้อใน และนอกเขตเหมาะสม
- จัดทาแผนงาน/โครงการ เพื่อดาเนินการในเขตเหมาะสม

พื้นที่ดาเนินการ

หน่วยงานหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

กรมปศุสัตว์ ศูนย์สารสนเทศ กสส.
ปศข. ปศจ.
สถาบันการศึกษา
หอการค้า
กระทรวงพาณิชย์

ศูนย์วิจัยและบารุง
พันธุส์ ัตว์ในพื้นที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการปศุสัตว์ที่ 6
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน

กรมปศุสัตว์ ศูนย์สารสนเทศ กสส.
ปศข. ปศจ.

ศูนย์วิจัยและบารุง
พันธุส์ ัตว์ในพื้นที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการปศุสัตว์ที่ 6

พื้นที่เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6

พื้นที่เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6
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หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินการ

หน่วยงานหลัก

- จัดประชุมคณะทางานจัดทาโครงการนาร่องเขตเหมาะสม
- ติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์โคเนื้อ
3) พัฒนา Smart Farmer
(เกษตรกรรุ่นใหม่) ด้านการ
ผลิตโคเนื้อ

- ส่งเสริม สนับสนุนผู้ที่มีพื้นฐานด้านการเกษตร และสนใจการเลี้ยงโคเนื้อ
พื้นที่เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่
- สนับสนุนเยาวชนผู้ที่มี พื้ นฐานด้านการเกษตร และสนใจการเลี้ยงโคเนื้ อ ปศุสัตว์เขต 6
เป็นยุวเกษตรกรด้านการเลี้ยงโคเนื้อ

4) พัฒนาประสิทธิภาพการ - ถ่ายทอดความรู้ ในการบริหารจัดการฟาร์มโคเนื้อ และการแปรรูป
พื้นที่เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่
บริหารจัดการฟาร์มโคเนื้อ - นางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโคเนื้อมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการ ปศุสัตว์เขต 6
บริหารจัดการฟาร์มโคเนื้อ
- ส่งเสริมการจัดทาแปลงหญ้าอาหารสัตว์ ( feed center) การแปรรูปอาหาร
สัตว์เพื่อพัฒนาคุณภาพโคเนื้อ TMR (Total mixed ration)
- ส่งเสริมการจัดทาบัญชีต้นทุนอาชีพ บัญชีฟาร์ม
- พัฒนาระบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคเนื้ออย่างถูกต้อง
ตามมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ
- พัฒนาสายพันธุโ์ คเนื้อให้ตรงตามความต้องการของตลาดด้วยการผสมเทียม
- ส่งเสริมด้านสุขภาพสัตว์
- สนับสนุนการจัดทาฟาร์มสาธิตการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อการค้า

กรมปศุสัตว์ กสส.
ปศข. ปศจ.สถาบันการศึกษา

กรมปศุสัตว์ กสส.
ปศข. ปศจ.

หน่วยงานสนับสนุน
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน
ศูนย์วิจัยและบารุง
พันธุส์ ัตว์ในพื้นที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการปศุสัตว์ที่ 6
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ศูนย์วิจัยและบารุง
พันธุส์ ัตว์ในพื้นที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการปศุสัตว์ที่ 6
ศูนย์วิจัยการผสม
เทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
พิษณุโลก
และหน่วยงานที่

8

หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินการ

5) นางานวิจัยเทคโนโลยี - นานวัตกรรมเทคโนโลยีมาพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ
พื้นที่เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่
ด้านการเลี้ยง มาประยุกต์ใช้ - การพัฒนา เพื่อการส่งออกให้เป็นมาตรฐานสากล
ปศุสัตว์เขต 6
ในฟาร์ม
- ถ่ายทอดความรู้มาตรฐานสินค้าเกษตร และมาตรฐานฟาร์ม
- พัฒนาการแปรรูป ระบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากโคเนื้อ
- ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงโคเนื้อ
- ถ่ ายทอดเทคโนโลยี การเลี้ ย งโคเนื้ อ และเลี้ ยงโคเนื้ อ คุ ณ ภาพ (Premium

หน่วยงานหลัก

กรมปศุสัตว์ กสส.
ปศข. ปศจ.สถาบันการศึกษา

grade)

6) พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานการผลิต

- การปรับปรุงฟาร์มตามหลักเกณฑ์มาตรฐานฟาร์ม
พื้นที่เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่
- การจัดทาข้อมูลสารสนเทศด้านการเลี้ยงโคเนื้อ โดยการประสานข้อมูลของ ปศุสัตว์เขต 6
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการนาเสนอกระบวนการการแก้ไขปัญหา

กรมปศุสัตว์ กสส.
ปศข. ปศจ.สถาบันการศึกษา
กระทรวงพาณิชย์

หน่วยงานสนับสนุน
เกี่ยวข้อง
ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
ศูนย์วิจัยและบารุง
พันธุส์ ัตว์ในพื้นที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการปศุสัตว์ที่ 6
ศูนย์วิจัยการผสม
เทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
พิษณุโลก
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน
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หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินการ

- ประสานประชารัฐ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ
- ส่ ง เสริม และพั ฒ นาโรงฆ่ าสัต ว์ ให้ ได้ม าตรฐานโรงฆ่ าสัต ว์ และโรงแปลรู ป
ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
- ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
- สนับสนุนผู้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อให้ได้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม ของกรม
ปศุสัตว์

หน่วยงานหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

สถาบันการศึกษา
หอการค้า
กระทรวงพาณิชย์

7) สานพลังประชารัฐเพื่อ
การพัฒนาการผลิตโคเนื้อ

- ประสานประชารัฐ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการผลิตโคเนื้อ

พื้นที่เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6

8) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) /สถาบันโค
เนื้อ

- จั ดตั้ ง ศพก./สถาบั น โคเนื้ อ เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ กลางแหล่ ง รวบรวมพั น ธุ์ โคเนื้ อ พื้นที่เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่
ทดลอง ศึกษาวิจัย จัดทาฟาร์มสาธิต ฟาร์ม ตัวอย่าง สาหรับโคเนื้อคุณภาพ ปศุสัตว์เขต 6
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ยว และเป็ น ภาพลั ก ษณ์ ของแหล่ ง ผลิ ต โคเนื้ อ ที่ มี ชื่ อเสี ย งของ
ภูมิภาค
- พั ฒนาและยกฐานะศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภ าพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.)ที่มีความพร้อม ขึ้นเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อของจังหวัด
- สนับสนุนให้เกิดฟาร์มต้นแบบการผลิตโคเนื้อคุณภาพ
- เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด และจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัด

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

ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน
ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน
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หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนา
ตลาดภายในประเทศ ตลาด
ต่าง ประเทศ และเพือ่ การ
แปรรูป
2.2.1 การพัฒนาตลาด
ภายในประเทศ
1) เพิ่มปริมาณและการ
รวบรวม จาหน่ายผลผลิตโค
เนื้อคุณภาพผ่านสถาบัน
เกษตรกร สหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร
2) พัฒนาประสิทธิภาพของ
แหล่งรวบรวมผลผลิตใน
แหล่งผลิต
3) ส่งเสริมและสนับสนุน
การกระจายโคเนื้อไปยัง
จังหวัดนอกแหล่งผลิต

พื้นที่ดาเนินการ

พื้นที่เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6

- ส่งเสริมและพัฒนาระบบแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ในการส่งออก และการขนส่ง พื้นที่เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่
- ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มองค์กรให้ขยายการรับสมาชิกเพิ่ม
ปศุสัตว์เขต 6

- สนับสนุนให้มีการจัดสรรระบบการรวบรวมโคเนื้อสมาชิกของสถาบัน
เกษตรกรแบบเป็นธรรมและจูงใจเกษตรกร
- สนับสนุนให้มีการรวบรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในแหล่งที่ยังไม่มีการ
รวมกลุ่ม
- จัดทาสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และจัดทา Road show การเลี้ยงโคเนื้อใน
จังหวัดต่างๆ
- ประสานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดช่องทางจาหน่าย

พื้นที่เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6
พื้นที่เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6

หน่วยงานหลัก

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

หน่วยงานสนับสนุน

ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
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หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
4) ส่งเสริมประชาสัมพันธ์
ด้านการตลาดโคเนื้อ

แนวทางการดาเนินงาน
- เพิ่ ม ช่ อ งทางการประชาสั ม พั น ธ์ โ คเนื้ อ โดยใช้ สื่ อ และกิจ กรรมที่ ส ามารถ
เชื่อมโยงการตลาดได้ทุกมิติ เช่น การใช้สื่อวิทยุ โทรทัศน์ การจัดมหกรรมโคเนื้อ
งานแสดงสินค้าเกษตร Road show
- ศึกษาวิจัยคุณภาพโคเนื้อในจังหวัด สร้างเรื่องราว (Story) โคเนื้อ เพื่อใช้เป็น
จุดขาย/จุดเด่นของโคเนื้อ
- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การผลิตโคเนื้ออย่างถูกต้องตามระบบมาตรฐานฟาร์ม
- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาคัญ เช่น งานประกวดโคเนื้อ ทาง
สื่อสารมวลชนต่างๆ
- จัดทา Web site เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับด้านการตลาดโคเนื้อ
- สร้างตราสินค้า (Brand) /สร้าง Story การเลี้ยงโคเนื้อ ในพื้นที่ที่มีลักษณะ
ทางกายภาพจุลชีวภาพพิเศษเพื่อขึ้นทะเบียนสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
(Geographical Indications : GI)

5) ส่งเสริมการสร้างตรา
สินค้า (Brand) /สร้าง
Story การเลี้ยงโคเนื้อ ใน
แหล่งผลิตโคเนื้อคุณภาพ
เพื่อตลาดเฉพาะ (Niche
Market)
6) ส่งเสริม และพัฒนา
- ศึกษา วิจัย ระบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
ระบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ - ส่งเสริม สนับสนุนระบบบรรจุภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับการจัดจาหน่าย
โคเนื้อ

พื้นที่ดาเนินการ

หน่วยงานหลัก

พื้นที่เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6

กรมปศุสัตว์ กสส.
ปศข. ปศจ.สถาบันการศึกษา
สานักส่งเสริม
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6

กรมปศุสัตว์ กสส.
ปศข. ปศจ.สถาบันการศึกษา
สานักส่งเสริม
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้า
ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ /
กรมปศุสัตว์ กสส.
ปศข. ปศจ.สถาบันการศึกษา
สานักส่งเสริม
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้า
ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ

พื้นที่เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6

หน่วยงานสนับสนุน

ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน

ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
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หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
2.2.2 การพัฒนาตลาด
ต่างประเทศ
1) เพิม่ ประสิทธิภาพการ
กากับดูแลการผลิตโคเนื้อ
เพื่อการส่งออก

2) เพิ่มช่องทางการตลาดโค
เนื้อในต่างประเทศ

2.2.3 การพัฒนาตลาด
เพื่อการแปรรูป
1) สนับสนุนการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์

แนวทางการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6

- ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจระบบการผลิตโคเนื้อเพื่อการส่งออก
- สนับสนุน ควบคุม เฝ้าระวังคุณภาพฟาร์มโคเนื้อเพื่อการส่งออก
- พัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพโคเนื้อของกลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกร
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อเพื่อการส่งออกอย่างต่อเนื่อง
- จัดทาแผนปฏิบัติงานร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการส่งเสริมการผลิต
โคเนื้อเพื่อการส่งออก
- ศึกษาความต้องการการบริโภคโคเนื้อประเทศอื่นที่คาดว่าจะเป็นเป้าหมาย พื้นที่เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่
การตลาดใหม่
ปศุสัตว์เขต 6

พื้นที่เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6
- ส่งเสริม สนับสนุนองค์ความรู้เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์โคเนื้อในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน
- ส่งเสริม สนับสนุนปัจจัยเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์โคเนือ้ ในระดับครัวเรือน
และชุมชน
- ส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์โคเนื้อเข้าสู่กระบวนการสินค้า OTOP
- ส่ง เสริม สนับ สนุน การรวมกลุ่มเพื่อการแปรรูป ผลิ ตภัณ ฑ์ โ คเนื้ อ ในระดั บ

หน่วยงานหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

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

ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน

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

ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน

ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
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หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินการ

หน่วยงานหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

ชุมชน
2) ส่งเสริม สนับสนุน
อุตสาหกรรมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์โคเนื้อ เพื่อการ
พาณิชย์

3) ส่งเสริม สนับสนุน การ
ศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์โคเนื้อ
เพื่อการแปรรูป

กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริม
และการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการกลุ่มองค์
สถาบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
เนื้อ

- ส่งเสริม พัฒนา และกากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์โคเนื้อ
เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล เช่น GMP
- สนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่าสาหรับกลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกรการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์โคเนื้อเพื่อการพาณิชย์
- สนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่าสาหรับผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์โค
เนื้อเพื่อการพาณิชย์
- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การตลาด
- สนับสนุนความเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์โคเนื้อเพื่อ
การพาณิชย์กับเกษตรกร กลุ่ม องค์กร สถาบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
- สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โคเนื้อ
- สนับสนุนการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์โคเนื้อเชิง
พาณิชย์
- ศึกษาความเป็นไปได้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์โคเนื้อเชิงพาณิชย์

พื้นที่เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6

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

ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน

พื้นที่เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6

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

ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน

พื้นที่เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6

ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน

14

หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
1) เพิ่มขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการ กลุ่ม/
องค์กร/สถาบันเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคเนื้อ

แนวทางการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินการ

2) สร้างและพัฒนา
เครือข่ายเชื่อมโยง กลุ่ม/
องค์กร/สถาบันเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคเนื้อในภูมิภาค

- ถ่ายทอดเทคโนโลยี สนับสนุนองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม/
องค์กร/สถาบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
- ส่งเสริม และพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มเชิงธุรกิจเกษตร
- พัฒนาระบบการจัดสรรสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของสมาชิกกลุ่ม
- ส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบสนับสนุนด้านการเงินของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
- จัดตั้งกลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกรที่เข้มแข็งในพื้นที่มีมีการเลี้ยงโคเนื้ออย่าง พื้นที่เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่
น้อยจังหวัดละ 1 กลุ่ม
ปศุสัตว์เขต 6
- สร้างกลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกรที่เข้มแข็งเป็นสถาบันหลักในการผลิตโค
เนื้อในภูมิภาค
- จัดทาเครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคเนื้อในภูมิภาคให้มีความเชื่อมโยงกัน
- จัดสัมมนาเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อในภูมิภาคประจาปี
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจภายใต้ห่วงโซ่อุปทานการ
ผลิตโคเนื้อ
- ผลักดันให้แหล่งผลิตโคเนื้อในภูมิภาคเป็นแหล่งกาหนดราคาโคเนื้อ

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

- จัดทาข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของกลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคเนื้อของจังหวัดต่างๆ ในภูมิภาค
- จัดทากรอบความร่วมมือในการผลิตโคเนื้อส่งออกระหว่างเกษตรกร ภาครัฐ
และผู้ประกอบการ/บริษัทผูส้ ่งออก
- จัดประชุม/สัมมนา ร่วมกันระหว่างกลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโค

พื้นที่เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6

หน่วยงานหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

กรมปศุสัตว์ กสส.
ปศข. ปศจ.
หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ /

ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน

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

ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
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หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
ทาธุรกิจเกี่ยวกับโคเนื้อ

แนวทางการดาเนินงาน
เนื้อกับผู้ประกอบการ/บริษัทผู้ส่งออก ส่งเสริมการจัดทาตลาดการค้าแบบมี
สัญญา (Contract Farming) ระหว่างกลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
เนื้อกับผู้ประกอบการ/บริษัทผู้ส่งออก

พื้นที่ดาเนินการ

หน่วยงานหลัก
อุตสาหกรรม/หอการค้า

หน่วยงานสนับสนุน

