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แผนยุทธศาสตรการพฒันาดานปศุสัตว (โคเน้ือ) จังหวดัชัยภูมิ 

พ.ศ.2556-2559 

 

1. สภาพทั่วไปของจังหวัดชัยภูมิ 

1.1   ขนาดและที่ตั้ง 

จังหวัดชัยภมิูตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณใจกลางของประเทศเสนรุงที ่15 องศาเหนือ  

เสนแวงที่ 102  องศาตะวนัออก สูงจากระดับน้ําทะเล 631 ฟุต หางจากกรงุเทพมหานคร โดยทาง

รถยนต 332 กิโลเมตร  มีเนื้อทีป่ระมาณ  12,778.3  ตารางกิโลเมตร หรอื  7,986,429  ไร   

คิดเปนรอยละ 7.6 ของพ้ืนทีท่ั้งหมดของภาค และรอยละ 2.5 ของพ้ืนทีท่ั้งประเทศ มีเนื้อที่ใหญเปน

อันดับ3 ของภาค และใหญเปนอันดับ 7ของประเทศ มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังน้ี 

  ทิศเหนือ              ติดตอกับ จังหวัดขอนแกน  และเพชรบูรณ 

  ทิศตะวันออก        ติดตอกับ จังหวัดขอนแกน  และนครราชสีมา 

  ทิศใต                  ติดตอกับ จังหวัดนครราชสีมา          

  ทิศตะวันตก          ติดตอกับ จังหวัดลพบุรี  และเพชรบูรณ 

แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปประกอบดวยปาไมและภเูขารอยละ 50ของพ้ืนทีจ่ังหวัด นอกนัน้

เปนทีร่าบสูง บริเวณตอนกลางของจงัหวดัเปนพ้ืนทีร่าบ มีพ้ืนที่ปาไมและเทือกเขาตัง้เรียงรายจากทิศ

ตะวนัออกสูทิศตะวันตก ประกอบดวยเทือกเขาสําคัญ ไดแกภูอีเฒา ภูแลนคา และภูพังเหย ซ่ึงมีลักษณะ

และจํานวนพ้ืนที่ดังนี้ 

ตารางแสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ ลักษณะภูมิประเทศ จํานวนพื้นที่ (ไร) รอยละ 

1. ภูเขาและปาไม 4,026,616 50.42 

2. ที่ราบลุม 3,603,994 45.13 

3. ที่ราบสูงนอกเขตปาไม    252,413 3.16 

4. พ้ืนน้ํา     63,431 0.79 

5. เนื้อที่ดินดาน ดินเลนใชประโยชนไมได    39,975 0.50 

รวมเน้ือที่ทั้งหมด 7,986,429 100.00 

 

จังหวัดชัยภมิู สามารถแบงภูมิประเทศของจังหวัดออกไดเปน 3 ลักษณะคือ 

  พ้ืนทีร่าบในฝงแมน้ํามีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 0 –300 เมตร ไดแก

บริเวณพ้ืนทีร่าบเรียบ ความลาดเอียงของพ้ืนที่อยูระหวางรอยละ0 - 2 ซ่ึงมีพ้ืนที่ประมาณรอยละ 13 

ไดแกพ้ืนทีร่าบลุมแมน้ําชีในเขตอําเภอเมืองชัยภูมิ อําเภอคอนสวรรค อําเภอบานเขวา อําเภอบําเหน็จ

ณรงค อําเภอจัตรุัส อําเภอเนินสงา บริเวณน้ีจะเปนทีร่าบน้ําทวมถึง 

  พ้ืนที่ลูกคล่ืนลอนต่ําอยูตอนกลางของพ้ืนที่จงัหวัด เปนแนวยาวตามทิศเหนือ-ใต ตาม

แนวเทือกเขาดงพญาเย็น มีความสูงประมาณ 300 –500 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลางไดแก 

พ้ืนทีบ่างสวนในเขตอําเภอเมืองชัยภูมิ อําเภอหนองบัวระเหว อําเภอบานเขวา อําเภอแกงครอ อําเภอ

เทพสถิต อําเภอบําเหน็จณรงค อําเภอเกษตรสมบูรณและอําเภอบานแทน  

  พ้ืนที่สูงและภเูขาสภาพภูมิประเทศสวนใหญเปนพ้ืนทีล่อนลึกและภเูขา ในเขตเทอืกเขา

ดงพญาเย็น มีความสูงตั้งแต 500 – มากกวา 1,000 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ไดแก พ้ืนที่

บางสวนของอําเภอหนองบัวระเหว อําเภอเทพสถิต อําเภอคอนสาร อําเภอภูเขียว อําเภอหนองบัวแดง 
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อําเภอเกษตรสมบูรณ อําเภอแกงครอ อําเภอภักดีชุมพล อําเภอซับใหญ และพ้ืนทีท่างตอนเหนือของ

อําเภอเมืองชัยภูมิ 

 

1.3  สภาพภูมิอากาศ 

  จังหวัดชัยภมิูมีลักษณะอากาศรอนช้ืน  อยูในภมิูอากาศแบบมรสุมเขตรอนมีฤดู 3 ฤดู 

โดยระยะเวลาในแตละฤดูอาจคลาดเคล่ือนไปตามสภาพดินฟาอากาศของแตละป มีอากาศหนาวจัด 

ในฤดูหนาว รอนจัดในฤดูรอน และชวงฝนสลับกบัชวงแหงแลงแตกตางกนัอยางชัดเจนตามหวงเวลา

ตามฤดูกาล ดังนี้ 

    ฤดูหนาว   ประมาณเดือน พฤศจิกายน – กมุภาพันธ 

      ฤดูรอน ประมาณเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 

      ฤดูฝน ประมาณเดือน มิถุนายน - ตุลาคม 

2. ดานการปกครอง การบริหารและประชากร 

2.1โครงสรางการบริหารราชการระดับจังหวัด 

 จังหวัดชัยภมิู มีรปูแบบการปกครองและการบริหารราชการ  3 สวน คือ  

1.ราชการบริหารสวนกลาง มีสวนราชการสวนกลางตั้งหนวยงานปฏิบัติหนาที่ในจังหวัด 

จํานวน 46 หนวยงาน 

2.ราชการบริหารสวนภูมิภาค มีสวนราชการสวนภูมิภาคประจําจังหวัด จํานวน 35 หนวยงาน 

แบงการปกครองออกเปน 16อําเภอ123 ตําบล 1,617 หมูบาน 28 ชุมชน  ประกอบดวย 

(1)  อําเภอเมืองชัยภูมิ   (2)  อําเภอภูเขียว 

(3) อําเภอจัตุรัส   (4)  อําเภอแกงครอ 

(5) อําเภอเกษตรสมบูรณ  (6)  อําเภอหนองบัวแดง 

(7) อําเภอคอนสาร   (8)  อําเภอบานเขวา 

(9)  อําเภอคอนสวรรค   (10) อําเภอบําเหน็จณรงค 

(11) อําเภอเทพสถิต   (12) อําเภอบานแทน 

  (13) อําเภอหนองบัวระเหว  (14) อําเภอภักดีชุมพล 

  (15) อําเภอเนินสงา   (16) อําเภอซับใหญ 
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3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน  143  แหง  ประกอบดวย  

  3.1  องคการบริหารสวนจังหวัด   1     แหง 

  3.2  เทศบาล    33    แหง 

- เทศบาลเมือง    1 แหง 

- เทศบาลตําบล  32 แหง 

  3.3  องคการบริหารสวนตําบล    109   แหง 

 

 

2.2  ประชากรและโครงสรางประชากร  

 ขอมูลประชากรของสํานกังานกลางทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนธันวาคม  

2554 จังหวดัชัยภูมิ  มีประชากรทัง้ส้ิน 1,127,423 คน เปนชาย  561,146  คน  คิดเปนรอยละ  

49.78 ของประชากรทั้งจงัหวัด เปนหญิง 566,277 คน คิดเปนรอยละ 50.23 ของประชากรทัง้

จังหวัด มีจํานวนบานทัง้ส้ิน 339,686 หลังคาเรือน และความหนาแนนของประชากร  โดยเฉล่ียทั้ง

จังหวัด  87.86  คนตอตารางกิโลเมตร 

 

โครงสรางการบรหิารราชการจังหวัดชัยภมิู 
 

ราชการบริหารสวนกลาง   

จํานวน 46สวนราชการ/หนวยงาน 

ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

จํานวน  35 สวนราชการ/หนวยงาน 

 

ราชการบริหารสวนทองถิ่น 

จํานวน 143 แหง 

อําเภอ 

จํานวน  16  อําเภอ 

องคการบริหารสวนจังหวัด 

จํานวน 1 แหง 

 

 

องคการบริหารสวนตําบล 

จํานวน  109  แหง 

 

 

ตําบล 

จํานวน 123 ตําบล 

หมูบาน 

จํานวน  1,617 หมูบาน 

 

เทศบาล  จํานวน 33 แหง 

     -เทศบาลเมือง    1  แหง 

     - เทศบาลตําบล 32  แหง 
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จํานวนประชากร จําแนกรายอําเภอ 

ท่ี 
อําเภอ/กิ่ง

อําเภอ 
พืน้ท่ี 

ระยะทาง 

(กม.) 

จํานวน ประชากร (คน) 

หมูบาน ตําบล ครัวเรือน ชาย หญงิ รวม 

1. เมืองชัยภูมิ 1,169.898 1 224 18 65,289 90,421 93,885 184,306 

2 บานเขวา     544.315 13 88 6 15,445 25,448 25,791 51,239 

3 คอนสวรรค    468.147 38 103 9 17,049 27,011 27,299 54,679 

4. เกษตรสมบูรณ  1,418.967 102 144 11 29,030 55,394 55,440 110,320 

5. หนองบัวแดง  2,215.459 49 130 8 28,183 49,297 48,770 98,067 

6. จัตุรัส     647.031 38 119 9 23,396 37,170 38,766 75,936 

7. บําเหน็จณรงค     560.300 58 95 7 16,594 26,734 26,885 53,619 

8 หนองบัวระเหว     841.782 33 58 5 11,258 18,545 18,113 36,678 

9. เทพสถติ     875.604 105 92 5 21,477 33,818 32,892 66,710 

10 ภูเขยีว    801.757 78 155 11 33,851 61,578 62,736 124,314 

11 บานแทน     308.707 92 66 5 11,709 22,799 22,888 45,687 

12 แกงครอ    582.196 45 126 10 25,103 46,024 46,230 92,254 

13 คอนสาร     966.665 125 85 8 17,435 30,950 30,643 61,593 

14 ภักดชีุมพล     900.456 85 47 4 9,533 15,326 14,672 29,426 

15 เนนิสงา     222.003 30 48 4 7,136 12,681 12,882 25,563 

16 ซับใหญ     225.000 55 37 3 4,420 7,226 6,832 14,058 

รวม 12,778.287 - 1,617 123 339,686 560,672 566,751 1,127,423 

หมายเหตุ : สํานักงานกลางทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2554 

โครงสรางประชากรของจังหวัดชัยภูมิ 
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 เมื่อนําขอมูลประชากรของจังหวัดชัยภมิูมาวิเคราะหตามชวงช้ันอายแุลว พบวา

โครงสรางประชากรของจังหวัดชัยภูมิเปนรปูปรามิดแบบรวงผ้ึง แสดงใหเห็นวาประชากรของจงัหวัดมี

อัตราเด็กแรกเกิด 0 – 4 ปต่ําและอัตราการตายเด็กแรกเกิดถึงวยัแรงานต่ํา ในขณะทีป่ระชากรวัย

แรงงานชวงอายุ 30 – 44 ป มีจํานวนมาก ซ่ึงถือเปนประชากรวัยแรงงานทีจ่ะสรางมูลคาและผลผลิต

ใหกบัจังหวัดในระยะ 15 ปขางหนา 

 สําหรับในระยะ 20 ปขางหนา โครงสรางประชากรจงัหวัดชัยภูมิจะประสบปญหา

ประชากรวัยแรงงานนอยลง และมีประชากรอายตุั้งแต  60 ปข้ึนไปสูงข้ึน ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอ

แรงงานในภาคอุตสาหกรรมเปนหลัก เนือ่งจากเปนภาคการผลิตที่ใชแรงงานในชวงอายุดังกลาวสวน

ภาคการเกษตรอาจไมมากเทาที่ควร ลักษณะโครงสรางประชากรเชนน้ีจะสงผลใหขาดกําลังแรงงาน

เพื่อสรางผลผลิต และขยายเศรษฐกิจ ในขณะทีป่ระชากรวัยสูงอายเุพิ่มสูงข้ึนจะเปนภาระตอ

งบประมาณของรัฐเพิม่ข้ึนในการจัดสวัสดิการและดูแลสุขภาพของประชากรสูงอายุ 

3.ดานโครงสรางพื้นฐาน 

3.1 การคมนาคม  

 จังหวัดชัยภมิูมีเสนทางคมนาคมติดตอกบัจังหวัดตาง ๆ ทัง้ภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ภาคกลางภาคเหนือและภายในจังหวัดไดโดยสะดวกทั้งทางรถยนตและทางรถไฟหากเดินทางโดย

รถยนตสามารถใชเสนทางสายหลักที่สําคัญของจังหวดัคือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข201สีค้ิว - 

ชัยภูมิ-ชุมแพใชเช่ือมระหวางภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบนและตอนลางสวนเสนทางคมนาคม

ระหวางอําเภอกับอําเภอภายในจังหวัดเปนถนนลาดยาง อยูในความรบัผิดชอบของกรมทางหลวงทําให

การติดตอระหวางอําเภอเปนไปอยางสะดวกสบาย สวนการคมนาคมจากอําเภอถึงตําบล หมูบานเปน

ถนนสายรองของสํานักงานทางหลวงชนบท บางสวนยังเปนถนนลูกรัง สามารถใชติดตอคมนาคมอยาง

สะดวกในหนาแลง สําหรบัฤดูฝนยังมีความลําบากอยูมาก สําหรับระยะทางระหวางอําเภอเมืองกับ

อําเภอตาง ๆ แสดงตามตารางดังนี้  

ระยะทางระหวางอําเภอเมืองชัยภูมิกบัอําเภอตาง ๆ ของจังหวัดชัยภูมิ 

ที ่ อําเภอ ระยะทาง (กม.) ที่ อําเภอ ระยะทาง (กม.) 

1. บานเขวา 13 9. ภูเขยีว 77 

2. เนนิสงา 30 10. บานแทน 81 

3. หนองบัวระเหว 33 11. ภักดีชุมพล 85 

4. คอนสวรรค 38 12. เกษตรสมบูรณ 90 

5. จัตุรัส 39 13. เทพสถติ 105 

6. แกงครอ 45 14. คอนสาร 125 

7. หนองบัวแดง 53 15. ซับใหญ 55 

8. บําเหน็จณรงค 58  
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3.2 การไฟฟา  จังหวัดชัยภูมิ มีการใชกระแสไฟฟา 350 ลานยูนิต มีผูใชไฟฟา 231,237 

ราย โดยมีขอบเขตการรับกระแสไฟฟาจากแหลงผลิต ดังน้ี 

3.2.1 กระแสไฟฟาจากการไฟฟาฝายผลิตที่เข่ือนจุฬาภรณ ตําบลทุงลุยลาย อําภอคอนสาร   

ซ่ึงเปนอางเกบ็น้ําผลิตไฟฟาดวยพลังน้ํา เก็บน้ําได 188 ลานลูกบาศกเมตร มีเครื่องกําเนิดไฟฟา2 

เครื่อง กําลังผลิต 40,000 กิโลวัตตใหกําลังงานไฟฟาเฉล่ียปละ  57 ลานกิโลวัตต/ช่ัวโมง 

3.2.2 กระแสไฟฟาจากสถานีจายไฟฟายอย อําเภอเมืองพล จงัหวัดขอนแกน 

3.2.3 กระแสไฟฟาจากสถานีจายไฟฟายอยอําเภอชุมแพ จงัหวัดขอนแกน 

 3.2.4 กระแสไฟฟายอยจากจังหวัดนครราชสีมา 

3.3 การประปา จังหวัดชัยภูมิ  มีสํานักงานประปา จาํนวน 5 แหงคือสํานักงานประปาชัยภูมิ  

สํานักงานประปาจัตรุัส สํานักงานประปาแกงครอ สํานักงานประปาภูเขียว และสํานักงานประปาหนอง

บัวแดง การใหบริการของการประปาสวนภูมิภาคสวนใหญจะมีเฉพาะในเขตชุมชน เชน ในเขตเทศบาล

เมืองชัยภูมิ เขตเทศบาลตาํบล และหมูบานที่มีประชากรหนาแนน สํานักงานประปาทั้งหมด มีกําลังการ

ผลิตรวมทั้งส้ิน 91,920 ลบ.ม. ตอวนั มีจํานวนผูใชน้ําทั้งส้ิน 72,057 ราย 

 3.4 การสื่อสารจังหวัดชัยภูมิ มีทีท่ําการไปรษณีย 16 แหง ซ่ึงกระจายอยูทุกอําเภอ (ยกเวน

อําเภอเนินสงาและอําเภอซับใหญ) มีจํานวนไปรษณียภณัฑรวมทั้งส้ิน 3,730,002 ช้ิน มีเลขหมาย

โทรศัพทของบริษัท ทศท.คอรปอเรช่ันจํากัด (มหาชน) รวม 27,520  เลขหมาย   และมีเลขหมายทีมี่

ผูเชา 21,705เลขหมายมีสถานีวิทยุ 4 แหง คือ สถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย สถานีวิทย ุ

จส.5 ของกรมทหารส่ือสาร สถานีวิทย ุอสมท.ชัยภูมิ และสถานีวิทยุ ตชด.ชัยภมิู นอกจากน้ียงัมีบริการ

โทรศัพทเคล่ือนทีข่องผูใหบริการ 3 เครือขาย คือบริษทั AIS จํากัด (มหาชน) เครอืขายของบริษัท DTAC 

จํากัด และเครือขายของบริษัท ทรูคอรปอเรช่ันจํากัด ครอบคลุมพ้ืนทีท่ั้งจงัหวัด 

 3.5แหลงนํ้าและทรพัยากรธรรมชาติจังหวัดชัยภมิูมีแหลงน้ําและทรัพยากรธรรมชาติที่

สําคัญ สรุปไดดังนี้ 

       1. แหลงนํ้าธรรมชาติจังหวัดชัยภูมิ เปนแหลงกําเนิดตนน้ําลําธารและลําน้ํายอยหลายสายที่

กอใหเกิดลําน้าํสําคัญไดแก 

(1.1) ลําน้ําชีตนน้ําอยูบริเวณเทือกเขาพญาฝอ ในเขตอําเภอหนองบัวแดง ไหลผานอําเภอ

หนองบัวระเหว บานเขวา จตัุรัส เนนิสงา เมืองชัยภมิู คอนสวรรค  

(1.2) ลําน้ําพรมตนน้ําอยูบริเวณเทือกเขาพญาฝอ ในเขตอําเภอคอนสาร ไหลผานอําเภอ 
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คอนสาร เกษตรสมบรูณ ภเูขียวและอําเภอบานแทน ไหลลงเข่ือนอุบลรตัน จังหวดัขอนแกน  

(1.3) ลําคันฉูไหลผานอําเภอบําเหน็จณรงค จัตรุัส และอําเภอเมืองชัยภูมิ 

(1.4) ลําน้ําเชิญไหลผานอําเภอคอนสาร และอําเภอภเูขียว 

(1.5) ลําชีลอง ไหลผานอําเภอเมืองชัยภมิู และอําเภอบานเขวาไปลงลําน้ําชี 

(1.6)  ลําปะทาวไหลผานอําเภอเมืองชัยภูมิไปลงลําน้ําชี 

(1.7) ลําสามหมอไหลผานอําเภอแกงครอและอําเภอคอนสวรรคไปลงลําน้ําชี 

(1.8) ลําน้ํากลํ่าไหลผานอําเภอคอนสวรรค ไปลงลําน้ําชี 

      2.แหลงนํ้าชลประทาน แหลงน้ําชลประทานที่อยูภายในจงัหวัด ประกอบดวย 

2.1  เข่ือนเพือ่ประโยชนดานพลังงานและเกษตรกรรม 

- เข่ือนจุฬาภรณตั้งอยูในเขตอําเภอคอนสาร เกบ็กกัน้าํได188  ลานลูกบาศกเมตร 

  - เข่ือนลําปะทาวตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองชัยภูมิ และอําเภอแกงครอ เกบ็กักน้ําได  43 

ลานลูกบาศกเมตร 

 - เข่ือนหินท้ิงหวยกุมในเขตอําเภอเกษตรสมบูรณ เกบ็กักน้ําเพื่อการเกษตรได 

22  ลานลูกบาศกเมตร 

2.2  ชลประทานขนาดกลาง (อางเก็บน้ํา) เพื่อการเกษตรและการบริโภค-อุปโภคมีจํานวน 14 

แหง ในเขตอําเภอเมืองชัยภูมิ  จัตรุัส บานเขวา ภูเขียว เกษตรสมบูรณ บําเหน็จณรงคเทพสถิต และ

อําเภอซับใหญ รวมพ้ืนที่ชลประทานทั้งหมด 187,298 ไร 

2.3  ชลประทานขนาดเล็ก (อางเกบ็น้ําหรือฝายน้ําลน) ไดแกโครงการอางเก็บน้าํขนาดเล็ก 

เหมือง ฝายน้าํลน ทีก่ระจายอยูทั่วจงัหวัดตามแหลงน้าํธรรมชาติ ซ่ึงสามารถกักเก็บน้ําได ประมาณ  

47.72 ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนทีร่ับประโยชน 181,909 ไร 

        3.ทรพัยากรปาไมจังหวัดชัยภมิูมีพ้ืนที่ทัง้ส้ิน 7,986,429 ไร  ในป  2543 กรมปาไม ได

คํานวณพ้ืนทีป่าไมจากการแปลงภาพถายดาวเทียม โดยจําแนกเปนพ้ืนที่สวนปา  12.71  ตาราง

กิโลเมตร  พ้ืนทีป่าฟนตัวตามธรรมชาติ  247.21  ตร.กม. หรือ 2,423,943 ไร คิดเปนรอยละ  

30.61  ของพ้ืนทีท่ั้งจงัหวดั   
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แสดงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาจังหวัดชัยภูมิ 

นอกจากน้ีจงัหวัดชัยภูมิยงัมีเขตรักษาพันธุสัตวปาและอุทยานแหงชาติ จํานวน 6 แหง มีพ้ืนทีร่วมกนั

ทั้งส้ิน 3,067.83 ตารางกิโลเมตร หรือ1,917,393.75 ไร สภาพปาไมของจังหวัดชัยภมิูถือไดวา

มีสภาพปาที่สมบรูณแหงหนึ่งของประเทศไทยและเปนตนกําเนิดแมน้ําสายสําคัญเชน แมน้ําชี  แมน้ํา

เชิญ ลําสะพุง ลําปะทาว โปรงขุนเพชร และลําธารตาง ๆ อีกจํานวนมาก 

4. ทรัพยากรดินวัตถตุนกาํเนิดบริเวณจงัหวัดชัยภูมิ  สวนใหญเปนดินที่เกิดจากพวกตะกอนที่

ถูกน้ําพัดพามาทับถมกนันาน และมีการเปล่ียนแปลงทางธรณีสัณฐานโดยกระบวนการชะลางและปรับ

ระดับพ้ืนทีท่ําใหพ้ืนทีมี่ความสูงแตกตางกัน ดินบางสวนเกิดจากการพังและสลายตัวของหินสวนใหญ

เปนบริเวณภูเขาและที่ลาดเชิงเขา   

4. ดานเศรษฐกิจ 

  จังหวัดชัยภูมิมีมูลคาผลิตภณัฑมวลรวมจงัหวัด  (GPP) ในป 2553 มีมูลคา 56,221 

ลานบาท มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมเฉล่ียตอหัว (Per capital GPP) 46,922 บาท เปนอันดับที่ 40 ของ

ประเทศไทย 
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ผลิตภัณฑมวลรวมตามราคาประจําป  (GPP) จังหวัดชัยภูมิ 

สาขาการผลติ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

เกษตรกรรม 8,583 7,809 7,835 9,106 11,561 12,330 13,410 15,261 

เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม 8,264 7,555 7,612 9,004 11,374 12,170 13,230 15,073 

ประมง 319 254 222 162 188 160 180 188 

นอกภาคเกษตรกรรม 21,351 23,086 24,337 28,790 31,275 33,572 38,443 40,959 

เหมืองแรและเมืองหนิ 15 6 5 75 85 83 117 138 

อุตสาหกรรม 3,804 3,994 3,662 4,780 5,239 5,863 7,344 8,019 

การไฟฟา แกส และการประปา 641 656 682 765 785 743 932 962 

การกอสราง 830 1,134 1,005 1,100 1,151 1,252 1,971 2,673 

การขนสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต 

จักรยานยนต ของใชสวนบุคคลและของใชใน

ครัวเรือน 

6,928 7,230 7,650 8,701 9,502 10,521 11,924 12,007 

โรงแรมและภัตตาคาร 66 66 81 99 81 67 84 95 

การขนสง สถานที่เก็บสนิคาและการคมนาคม  1,199 1,214 1,362 1,645 1,546 1,638 1,674 1,588 

ตัวกลางทางการเงนิ 848 970 1,050 1,435 1,526 1,611 1,706 1,878 

บริการดานอสังหาริมทรัพย การใชเชา และ

บรกิารทางธุรกิจ 

1,456 1,528 1,605 1,621 1,657 1,644 1,664 1,654 

การบริหารราชการ การปองกันประเทศและการ

ประกันสังคมภาคบังคับ 

1,519 1,768 1,964 2,114 2,280 2,246 2,265 2,783 

การศกึษา 3,102 3,476 3,953 4,730 5,548 5,954 6,642 6,983 

การบรกิารดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห 713 790 1,052 1,373 1,529 1,617 1,794 1,832 

 สาขาการใหบริการชุมชน สังคม และบริการสวน

บุคคล 

206 230 242 327 319 303 295 314 

ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล 24 25 26 27 29 31 32 33 

ผลิตภัณฑจังหวัด 29,934 30,895 32,171 37,956 42,837 45,902 51,853 56,221 

ผลิตภัณฑจังหวัดตอหัว (บาท) 26,054 26,669 27,541 32,283 36,219 38,615 43,435 46,922 

ประชากร (1,000 คน)  1,149 1,158 1,168 1,176 1,183 1,189 1,194 1,198 
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 4.1  การประกอบอาชีพ 

  อาชีพของชาวจังหวัดชัยภมิูเปนการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมประมาณรอยละ  

60.30  อาชีพที่สําคัญไดแกการทํานา  ทําไรและทําสวนผลไมยืนตน  มีการปลูกพืชผักผลไมสวนครัว

และไมประดับอยูบางและมีการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมประมาณรอย  39.70  

 4.2  การใชประโยชนที่ดิน 

  จังหวัดชัยภมิูมีพ้ืนที่ทัง้หมด 7,986,429 ไร สภาพการใชประโยชนที่ดินของจงัหวัด

ชัยภูมิประกอบดวย  พ้ืนที่เพื่อการเกษตร 3,404,483  ไร  คิดเปนรอยละ  42.63  พ้ืนทีป่าไมภูเขา   

2,340,500  ไร  คิดเปนรอยละ  29.31   

 4.3  พืชเศรษฐกิจ 

พืชเศรษฐกิจที่สําคัญและทํารายไดใหกบัจังหวัดชัยภมิูไดแกขาวนาป ขาวนาปรงั ออย 

โรงงาน มนัสําปะหลัง ขาวโพดเล้ียงสัตว พริกและการปลูกหมอนเล้ียงไหม เปนตนโดยมีผลผลิตดังนี้ 

 4.4  การอุตสาหกรรม 

  จังหวัดชัยภูมิมีจํานวนโรงงานทัง้ส้ิน 568  โรง มีเงินลงทนุรวม 10,944,790,128 บาท  

จํานวนคนงาน 19,550 คน สําหรบัการสงเสรมิการลงทนุจงัหวัดชัยภมิูเปนจงัหวัดทีฐ่านการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมเปนหลัก การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมจะตองใชเงินลงทนุสูงและจะตองมีประสบการณในการ

ประกอบอุตสาหกรรม การขาดแคลนวตัถุดิบและชางฝมือแรงงานเฉพาะดานเชนดานส่ิงทอและการออกแบบ 

เปนตน 

 

 

0

500,000
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2,000,000

2,500,000

3,000,000

ขาวนาป มันสําปะหลัง พริกขี้หนูใหญ 

601,743 
398,436 

2,406,734 

135,278 64,483 

614,352 715,634 

2,847,772 

137,195 16,157 

ป 52 ป 53 

ตัน/ป 
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 4.5  การพาณิชย 

ธุรกิจการคาภายในจังหวัดสวนใหญเปนธุรกิจขนาดยอมมีทนุดําเนินงานนอย ในป 

2554 มีการจดทะเบยีนนติิบุคคลตั้งใหมทั้งส้ิน 103 ราย ประกอบกับมีลักษณะเปนเมืองที่ขนาบขาง

ดวยจังหวัดใหญคือจังหวัดนครราชสีมาและขอนแกน ทําใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจเปนไปอยางชา ๆ 

จังหวัดชัยภมิูเปนแหลงผลิตสินคาทางการเกษตรเปนหลัก สินคาสงออกจึงเปนผลิตผลทางการเกษตร

เกือบทัง้ส้ิน รองลงมาคือสินคาอุตสาหกรรมและภาคคาสงคาปลีกการขยายตัวทางเศรษฐกิจจึงข้ึนอยู

กับปริมาณและระดับราคาผลผลิตทางการเกษตร 

4.6  การทองเที่ยว 

จังหวัดชัยภมิูมีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ 44 แหง แบงเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 

26 แหง แหลงทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตรโบราณวัตถุและโบราณสถาน 12 แหงเชน ปรางคกู ภู

พระ ภูแฝด และพระพุทธรปูสมัยทวาราวดี และแหลงทองเทีย่วทางวัฒนธรรม 6 แหง ดังน้ี 

ธรรมชาต ิ ประวัตศิาสตร โบราณคด ีและศาสนา ศลิปวัฒนธรรมและอื่นๆ 

1. อุทยานแหงชาตติาดโตน 

2. อุทยานแหงชาตปิาหนิงาม 

3. อุทยานแหงชาตไิทรทอง 

4. อุทยานแหงชาตภิูแลนคา 

5. สวนรุกขชาตนิ้ําผุดทัพลาว 

6. เขตรักษาพันธสัตวปาภูเขยีว 

7. เขตหามลาสัตวปาหนองแวง 

8. น้ําตกเทพประทาน 

9. น้ําผุดนาวงเดือน     18. ถ้ําวัวแดง 

10. น้ําตกตาดฟ        19. ถ้ําพระยาฝอ 

11. น้ําตกผาเอยีง      20. ผาเกิ้ง 

12. น้ําตกเทพพนา     21. ภูตะเภา 

13.เขื่อนจุฬาภรณ     22. เขื่อนหวยกุม

14. ทุงกะมัง            23. ถ้ําผามอง 

15. น้ําผุดหนิลาด      24.ถ้ําแกว 

16. บงึละหาน          25.ถ้ําพระ 

17. ถ้ําประทุม      26.ถ้ําประกายเพชร 

 

 1. อนุสาวรียพระยาภักดีชุมพล(แล) 

2. ศาลเจาพอพญาแล 

3. ปรางคกู 

4. ภูแฝด (รอยพระบาท) 

5. ภูพระ (พระเจาตือ้) 

6. ใบเสมา (วัดกุดโงง) 

7. สระหงส 

8. กูแดง 

9. พระธาตุหนองสามหมื่น 

10. พระใหญและใบเสมาวัดคอนสวรรค 

11. พระแทนบัลลังก 

12. พระธาตุกุดจอก 

 

1. หมูบานทอผาไหม บานเขวา 

2. ศูนยรวมไมดัดบานแข 

3. ศูนยรวมผลติภัณฑผาขดิ 

4. บานคาย (หมูบานชาง) 

5. ประเพณีรําผฟีา 

6. หมูบานชาวบน 
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รายงานของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยในป  พ.ศ. 2554  จงัหวัดชัยภูมิ  มีจาํนวน 

นักทองเทีย่ว/ผูมาเยือน จํานวน  612,537 คน  และมีรายไดจากการทองเที่ยว  676.20 ลานบาท 

 4.7  แรงงาน 

จังหวัดชัยภมิูมีประชากรทีอ่ยูในกําลังแรงงาน จํานวน 690,182 คน  คิดเปนรอยละ 

57.50ของประชากรรวม มีงานทํา 681,726 คน คิดเปนรอยละ 98.78 ของกําลังแรงงานทั้งหมด 

มีกําลังแรงงานที่วางงาน 2,695 คน คิดเปนรอยละ 0.40  แรงงานสวนใหญประกอบอาชีพในภาค

เกษตรกรรมเปนหลัก ประมาณรอยละ  60.30 และประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมรอยละ  

39.70สถานประกอบการในจังหวัดสวนใหญเปนสถานประกอบการขนาดเล็กและมีลักษณะเปนระบบ

ครอบครัวมากกวา นอกจากน้ียงัมีการจางงานอยางอ่ืนเชน ผูไปทํางานตางประเทศ เปนตน 

5.  ดานสังคม 

 5.1  การศึกษา 

จังหวัดชัยภูมิจัดการศึกษาทัง้สองรูปแบบคือการศึกษาในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 

ตั้งแตกอนประถมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา จากขอมูลป พ.ศ.  2554 จังหวัดชัยภูมิมีสถานศึกษาตั้งอยูใน

จังหวัดทุกสังกดัจํานวน 854 แหง มีครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา  10,212  คน  มีนักเรียนนักศึกษา

รวมทั้งส้ิน 171,482  คน  คุณภาพการศึกษาตามการประเมินของ สมศ.  ผานการรับรองรอยละ  77  ไมผาน

การประเมินรอยละ  23   

5.2  การศาสนา 

ประชาชนสวนใหญนบัถือศาสนาพุทธ สวนศาสนาอ่ืนมีบางเล็กนอยจํานวนไมมากนกั 

สําหรับความเช่ือถือประเพณีสมัยกอนยงัคงมีอยูตามชนบทและมีอิทธิพลทางจิตใจของประชาชนใน

แถบนั้น ๆ เชนการแหนางแมวขอฝน บญุพระเวส บญุบั้งไฟ บุญขาวจี่ เปนตน 

5.3  การสาธารณสขุ 

จังหวัดชัยภมิูมีโรงพยาบาลศูนย 1แหง และโรงพยาบาลชุมชน 14 แหงนอกจากนั้น 

ยังมีโรงพยาลสงเสริมสุขภาพตําบล หมูบานสถานพยาบาลของเอกชนและรานขายยา การใหบริการ

สาธารณสุขยังไมเพียงพอตอความตองการของผูปวยภายในจังหวัดโดยเฉพาะทองถิ่นชนบททั่วไป ในป 

พ.ศ.2554จังหวัดชัยภูมิมีแพทยจํานวน 141 คนพยาบาล 1,284คน สัดสวนแพทยตอประชากร 

1:9,001และสัดสวนพยาบาลตอประชากรเทากบั 1:876 คนซ่ึงคิดเปนลําดับที่ 40 ของประเทศ 
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6.1 โครงสรางการบริหารงานสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6.2 ขอมูลบุคลากรสํานักงานปศุสัตวจังหวดัชัยภูมิ 

ในปงบประมาณ 2555  มีอัตรากําลังทั้งหมดจํานวน 116 คน แยกเปน ขาราชการ 43 

คน คิดเปนรอยละ 37,ลูกจางประจํา จาํนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 5,  พนกังานราชการ จํานวน  28 

คน คิดเปนรอยละ 24 พนกังานจางเหมา จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 34ดังกราฟที ่1 
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6. ขอมูลบคุลากรและขอมูลพ้ืนฐานดานปศสุัตว 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ 

กลุมพัฒนาเทคโนโลยกีารปศุสัตว 

กลุมพัฒนาคุณภาพสนิคาปศุสัตว 

 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว 

กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 

ฝายบริหารท่ัวไป 

สํานักงานปศุสัตวอําเภอ(16 อําเภอ) 
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สรุปจํานวนขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ จางเหมาบริการ 

 
 
 
 
 

  

ตําแหนง/ประเภท 

ผูบ
รหิ

าร
 

ประจํากลุม/ฝาย ประจําสนง.ปศอ. 

รว
ม 

หมายเหต ุ

ฝา
ยบ

รหิ
าร

ทั่ว
ไป
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ฒ
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ุมพั

ฒ
นา

สุข
ภา

พ
สัต
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กล
ุมพั

ฒ
นา

คุณ
ภา

พ
สนิ

คา
ฯ 

ปศุ
สัต

วอํ
าเ

ภอ
 

เจ
าห

นา
ที่ 

1. ประเภทอํานวยการ- ปศุสัตวจังหวัด 1 - - - - - - - 1   

2. ประเภทวชิาการ 

         

  

 -นายสัตวแพทยชํานาญการพเิศษ - - - - 1 1 - - 2 

 - นายสัตวแพทยชํานาญการ - - - - 1 - - 1 2   

- นักวชิาการสัตวบาลชํานาญการ - - - 1 - - 1 - 2   

3. ประเภททั่วไป   

         

  

 - สัตวแพทยอาวุโส - - 1 - - - 10 - 11   

 - สัตวบาลอาวุโส - - - - - - 2 - 2   

 - สัตวแพทยชํานาญงาน - - 1 - 1 1 3 6 12   

- เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน - - - - - - - 6 6   

- เจาพนักงานสัตวบาลปฏบิัตงิาน - - 1 - - - - 2 3   

-เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัตงิาน - 1 - - - - - - 1   

- เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน - 1 - - - - - - 1   

4. พนักงานราชการ  - 1 - 1 6 5 - 15 28 

 
5. ลูกจางประจํา - 5 - - - - - 1 6 

 
6. จางเหมาบรกิาร - - - - 1 - - 38 39 

 
รวม 1 8 3 2 10 7 16 69 116 
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6.3 สถิติขอมูลดานปศุสัตวของจังหวัดชัยภูมิ 

 จังหวัดชัยภมิู มีการเล้ียงสัตวกระจายอยูในพ้ืนที่อําเภอตางๆ ของจังหวัด ซ่ึงสัตวเล้ียงที่

เกษตรกรเล้ียงอยูเกือบทุกครัวเรือนคือไกพ้ืนเมือง สวนสัตวเล้ียงชนิดอ่ืนเชนโคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร

แพะ-แกะ กมี็การเล้ียงเปนจํานวนมากและมีการเปล่ียนแปลงในแตละปดังน้ี 

 

ชนิดสัตว/

เกษตรกร 
พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

โคเนือ้(ตัว) 240,485 223,981 167,663 162,856 136,776 

  -เกษตรกร(ราย) 35,427 34,000 20,227 19,762 17,488 

โคนม 2,219 3,929 3,709 3,773 3,178 

-เกษตรกร(ราย) 101 101 112 105 104 

กระบือ 10,597 11,959 9,080 9,297 8,900 

-เกษตรกร(ราย) 1,549 1,695 1,109 1,161 1,222 

สุกร 115,710 124,987 153,348 152,293 211,251 

-เกษตรกร(ราย) 6,047 7,147 4,689 5,353 7,361 

ไกพืน้เมือง 1,377,188 1,402,194 1,696,788 1,753679 1,968,919 

-เกษตรกร(ราย) 97,651 99,623 70,767 71,031 76,732 

ไกเนือ้ 3,775,600 3,403,075 3,868632 4,281,150 4,417266 

-เกษตรกร(ราย) 1,618 1,580 1,486 1,365 1,369 

ไกไข 928,794 947,248 898,994 883,142 893,312 

-เกษตรกร(ราย) 1,257 1,311 1,093 1,173 1,344 

เปด 187,595 158,698 281,627 391,258 389,857 

-เกษตรกร(ราย) 15,362 14,296 14,225 15,001 18,099 

แพะ-แกะ 4,824 3,870 2,495 2,640 2,967 

-เกษตรกร(ราย) 67 70 93 95 99 

 
6.4 ศักยภาพของจังหวัดชัยภูมิในดานปศุสัตว 

จุดแข็ง  (S = Strength) 

 1. มีแหลงทองเที่ยวธรรมชาติมากมายทีมี่ช่ือเสียงระดับประเทศ ทําใหมีนักทองเที่ยวเขามา

มากสามารถซ้ือสินคาทางดานปศุสัตว และบริโภคผลิตภัณฑจากสัตวที่ผลิตในจังหวัดได 

2. สินคาปศสัุตวเชน หม่ํา  มีช่ือเสียงเปนทีต่องการของตลาด 
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3.มีพ้ืนทีก่วางใหญเปนอันดับ 8  ของประเทศ  สามารถเล้ียงสัตวไดจํานวนมาก 

4.มีเครือขายการคมนาคมเช่ือมโยงภาคตางๆ อาทิภาคเหนือตอนลาง  ภาคกลาง ภาคอีสาน 

5.มีแรงงานทีค่าจางแรงงานไมสูงสามารถลดตนทนุการผลิตใหกบัเจาของฟารมได 

6.มีพืชเศรษฐกิจที่สามารถนํามาเปนวัตถุดิบอาหารสัตวไดหลายชนิด เชน มนัสําปะหลัง ออย 

ขาว เปนตน 

7.จังหวัดชัยภูมิมีที่ตัง้ใกลฟารมพอแมพันธุ และโรงฆาสัตวเอการสงออกเปนการลดตนทุนดาน

การขนสง 

8. มีการพัฒนาระบบเครือขายทางดานอินเตอรเนตใหสามารถดําเนินการไดทั้งในเขตจังหวัด

และอําเภอทําใหการบริการดาน E- service ใหกบัประชาชนในอําเภอสามารถปฏิบัติไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 

จุดออน  (W = Weakness) 

1.ขาดกําลังเจาหนาที่ในดานปศุสัตว เนือ่งจากปจจบุนัมีกําลังเจาหนาทีป่ศุสัตว 1 คน ตอ

ประชากรจงัหวัดชัยภูมิ  32,000 คน หรือตอ เกษตรกรผูเล้ียงสัตว  3,430  คนซ่ึงมีสํานักงานตัง้อยู

ที่จังหวัดและอําเภอ ยังไมมีถึงระดับตําบล 

2. ระบบชลประทานเพื่อการเกษตรและบริโภคไมทั่วถึง เกิดปญหาดานการนําไปใชในการเล้ียง

สัตวและปลูกพืชอาหารสัตวบางชนิดเชน หญามีผลใหจํานวนการเล้ียงโค กระบือลดลง 

3.มีการอพยพแรงงานสูง เนื่องจากภัยแลง และแหลงจางงานจํากัด 

4.บุคคลากรทางดานปศุสัตวขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบติังาน เนื่องจากกรมปศุสัตวมี

การเปล่ียนแปลงกรอบ โครงสรางและเจาหนาที่ในพ้ืนที่สวนใหญไมสามารถกาวหนาไดทัดเทียมกบั

หนวยงานอ่ืน 

5.ขาดการเช่ือมโยงระบบการผลิตและระบบการตลาด เพื่อใหครบวงจรการผลิต ทีต่อเนื่อง  

จึงทําใหเกษตรกรยังไมสามารถเพิม่มูลคาการผลิตของตนไดเต็มที่หากขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ 

6.กฎหมายที่ใชบังคับในปจจุบันไมสอดคลองกับขอเทจ็จริงในปจจบุัน 

7.งบประมาณทีไ่ดรบัเพ่ือใชพัฒนางานการสงเสริมการผลิตลดนอยลงเพราะเปนคาใชจายดาน

บุคลากรองคกรมากข้ึนทุกป 

โอกาส (O = Opportunity) 

1. นโยบายของรัฐบาลเนนใหเกษตรกรยึดถือหลักเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงอาชีพการเล้ียงสัตวถือ

เปนพ้ืนฐานของสังคมโดยสวนรวม  ซ่ึงสามารถเขาไปกระตุนสงเสริมใหเห็นความสําคัญไดโดยงาย 
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2. สามารถสรางพันธมิตรในการขยายตลาดเขาสูจังหวัดขางเคียงได เชน จังหวัดนครราชสีมา  

ขอนแกน เพราะเปนจังหวัดใหญมีความตองการบริโภคมาก 

3.มีแหลงวัตถุดิบที่ดี ซ่ึงไดแกมูลสัตวและวัสดุเหลือใชจากการเกษตร ซ่ึงจะทําใหสามารถนําไป

ประยกุตใชใหเขากับนโยบายการอนุรกัษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ลดการใชสารเคมีและฟนฟูความ

อุดมสมบรูณของระบบนิเวศน 

4. นโยบายของจังหวัด ที่เนนการพัฒนาและสรางโอกาสใหชุมชน จะมีสวนชวยใหสามารถ

เชื่อมโยงระบบการผลิตใหครบวงจรได เชน การสรางโรงฆาสัตวชุมชนในแหลงผลิตสัตวเพื่อให

เกษตรกรมีทีจ่ําหนายสัตวใหไดราคาโดยไมถูกพอคาคนกลางกดราคา 

ภัยคุกคามหรือขอจํากัด (T = Treat) 

1. การรวมตวัทางการคาโลกกอใหเกิดการกีดกนัทางการคา 

2. สภาพภูมิภาคของโลก มีแนวโนมจะแหงแลงหรือเกิดปญหาภยัพิบัติที่รนุแรงที่จะสงผล

กระทบตอการผลิตในอนาคต 

3. การพัฒนาศักยภาพการผลิตของประเทศเพื่อนบาน เชน เวียดนาม ลาว  มาเลเซียสง

ผลกระทบตอการสงออกของประเทศ และ ตอเกษตรกรในที่สุด 

4. สภาวะการเมืองในปจจบุันที่ยังคงมีความแตกแยกทางความคิด และปญหาความรนุแรงใน

สามจังหวัดชายแดนภาคใตสงผลกระทบตอเศรษฐกิจประเทศโดยรวม 

5.ปญหาเสถียรภาพของเงินบาทสงผลตอการสงออกและเศรษฐกิจประเทศโดยรวม 

6. สภาวะผันผวนของราคาน้ํามนัในตลาดโลกซ่ึงมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่องสงผลตอตนทนุ

การผลิตและการขนสง 

7. การเปดเขตการคาเสรีตามขอตกลง FTA สงผลตอการแขงขันของสินคาปศุสัตวในประเทศ

กับสินคานําเขา 

........................................ 
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานปศุสัตว (โคเนือ้) จังหวัดชยัภูมิ 

พ.ศ.2556-2559 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ดวยกรมปศุสัตวมีนโยบายดานการพัฒนาปศุสัตว โดยการจัดทํายุทธศาสตรปศุสัตวเปนราย

สินคา โดยกําหนดชนิดสัตวสําคัญคือโคเนื้อ กระบือ โคนม สุกร แพะ-แกะ สัตวปกที่เล้ียงในระบบ

ฟารมคือไกเนื้อ ไกไข และเปดเนื้อ และสัตวปกที่เล้ียงนอกระบบฟารมเชนไกพ้ืนเมือง และเปดไลทุง 

และเพื่อใหการพัฒนาปศุสัตวในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ เปนไปตามยุทธศาสตรปศุสัตวรายสินคาของกรม

ปศุสัตว ใหสามารถดําเนินการไดอยางถูกตองรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

ชัยภูมิ  จึงไดแตงตั้งคณะทาํงานขับเคล่ือนยุทธศาสตรปศุสัตวรายสินคาในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ ตามคําส่ัง

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ ที่ 28/2555 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เพ่ือใหมีหนาที่ในการ

จัดทํายุทธศาสตรปศุสัตวเปนรายสินคา โดยยึดแนวทางยุทธศาสตรรายสินคาของกรม  ปศุสัตว และ

สํานักงานปศุสัตวเขต 3 ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับพ้ืนที่ รวมทั้งจัดทําแผน ปฏิบัติงาน 

กํากับดูแล เรงรัดการดําเนินการตามยุทธศาสตร และรวบรวมผลการปฏิบัติงานเสนอกรมปศุสัตวและ

สํานักงานปศุสัตวเขต 3 

  คณะทํางานตามคําส่ังสํานกังานปศุสัตวจังหวัดชัยภมิู ที่ 28/2555 ลงวันที่ 28 

พฤศจิกายน 2555 ไดดําเนินการประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เพือ่รวมกนัพิจารณา

คัดเลือกชนิดสินคาปศุสัตวที่จะจัดทําเปนยุทธศาสตรสินคาเดนของจังหวัดชัยภมิู โดยรวมกนัพิจารณา

จากสภาพทั่วไปของจงัหวัดชัยภูมิ ผลการวิเคราะหศักยภาพในดานการผลิตปศุสัตว และไดรวมกัน

กําหนดให “โคเนื้อ” เปนชนิดสินคาปศุสัตวทีน่ํามาจัดทําเปนยทุธศาสตรสินคาปศุสัตวเดนของจังหวัด

ชัยภูมิ  

กรมปศุสัตว ไดจัดทํากรอบยุทธศาสตรในการพัฒนาดานปศุสัตวโดยแบงเปนรายชนิด 

สัตวซ่ึงการเล้ียงโคเนื้อ กรมปศุสัตวกําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาโคเนื้อ ป พ.ศ.2555-2559 วา 

“การเล้ียงโคเนื้อเปนอาชีพที่มั่นคง ผลผลิตมีคุณภาพถูกสุขอนามัย และเพียงพอตอความตองการของ

ตลาด” โดยมียุทธศาสตรในการดําเนินการ 5 ดาน คือ ดานการผลิตโคเนื้อ ดานการควบคุมปองกัน

โรคระบาดสัตว ดานการพัฒนาระบบการตลาด ดานการศึกษาวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ และดานบริหาร

จัดการองคกร และสํานักงานปศุสัตว เขต 3  ก็ไดกําหนดยุทธศาสตรดานการพัฒนาการปศุสัตวโคเนื้อ
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โดยกําหนดเปนวิสัยทัศน วา “แหลงผลิตโคเนื้ออันดับหนึ่งของไทย สรางรายไดอยางยั่งยืน” โดยมี

ประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนารวม 4 ประเด็น คือ พัฒนาระบบการผลิตโคเนื้อและผลิตภัณฑใหได

มาตรฐานเปนที่ยอมรับของผูบริโภค พัฒนาและสงเสริมการตลาดและธุรกิจดานโคเนื้อ พัฒนา

เครือขายดานโคเนื้อใหเขมแข็ง และศึกษาวิจัยและพัฒนาดานโคเนื้อ นอกจากนั้นแผนพัฒนากลุม

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (กลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร) และแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

ก็มีแผนในการพัฒนาดานการเล้ียงโคเนื้อ โดยกลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร กําหนดไวในแผนพัฒนาป 

พ.ศ.2557-2560 กําหนดกลยุทธในการสงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาดโค

เนื้อคุณภาพสูง ไวในประเด็นยุทศาสตรการพัฒนาสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัยสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ที่มุงเนนการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรใหมีการพัฒนาผลผลิต สราง

มูลคาเพิ่มของสินคาการเกษตร เพ่ือใหอาชีพเกษตรกรรมมีความยั่งยืน ผลผลิตทางการเกษตรมี

มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยในการบริโภคสินคาเกษตร และสามารถสงออกไปขายในตลาด

ใกลเคียงได 

2. สถานการณในปจจุบัน 

ขอมูลทั่วไปของการเลี้ยงโคเน้ือจังหวัดชัยภูมิ: ที่ตั้งฟารมและพ้ืนที่การเล้ียงการเล้ียงโคเนื้อ

จะกระจายตัวในทุกพ้ืนที่ของจังหวัดชัยภูมิ โดยมีเกษตรกรผูเล้ียงโคเนื้อทั้งหมด 17,488 ครัวเรือน มี

จํานวนโคเนื้อทั้งหมด  136,776  ตัว  เมื่อเรียงลําดับจากมากที่สุด ถึงนอยที่สุด จะพบวาอําเภอ

เมืองชัยภูมิ มีการเล้ียงมากที่สุด รองลงมาคืออําเภอเทพสถิต,จัตุรัส, คอนสวรรค, แกงครอ,บําเหน็จ

ณรงค, เนินสงา, ซับใหญ, เกษตรสมบูรณ, หนองบัวระเหว, บานเขวา, ภูเขียว, หนองบัวแดง, บานแทน

, คอนสาร และอําเภอภักดีชุมพล ตามลําดับ  ดังน้ี 

ลําดับ

ที่ 
อําเภอ 

จํานวนโคเน้ือ

(ตัว) 

จํานวน

เกษตรกร

(ครัวเรือน) 

รอยละของจํานวน 

โคเน้ือ 

รอยละของจํานวน

เกษตรกร 

1 เมืองชัยภูมิ 22,220 3,132 16.25 17.91 

2 เทพสถิต 16,412 800 12.00 4.57 

3 จัตุรัส 15,695 1,529 11.48 8.74 

4 คอนสวรรค 13,082 2,042 9.56 11.68 

5 แกงครอ 9,733 1,493 7.12 8.54 
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ที่มา:  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) 

สายพันธุ  

-พันธุโคเนื้อที่เล้ียงในจังหวัดชัยภูมิ สวนใหญเปนพันธุลูกผสมพ้ืนเมือง-บราหมนั 

พันธุพ้ืนเมือง, พันธุลูกผสมฮินดูบราซิล และพันธุลูกผสมสายพันธุอ่ืน ตามลําดับ 

ดานอาหารสัตว 

-อาหารหยาบเกษตรกรบางฟารมจะมีแปลงหญาเพื่อตัดหญาสดไวใหโคกิน  และจะ

ประสบปญหาขาดแคลนอาหารหยาบในชวงฤดูแลง  แตจะมีฟางแหง ซ่ึงเปนวัสดุเหลือใชทาง

การเกษตรทดแทน และเกษตรกรสวนใหญจะเล้ียงโคโดยอาศัยแปลงหญาธรรมชาติจากพ้ืนที่

สาธารณะในหมูบาน ซ่ึงไมเพียงพอ ทําใหอัตราการเจริญเติบโตต่ําและผลตอบแทนเปนลูกโคต่ํา 

-อาหารขน  เกษตรกรที่เล้ียงเปนฟารมขนาดกลางและขนาดใหญ จะจัดหาอาหารขน

ใหโคกินเพ่ือใหโคมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี  แตในฟารมขนาดเล็กจะไมคอยมีการใหอาหารขนมากนัก 

ลําดับ

ที่ 
อําเภอ 

จํานวนโคเน้ือ

(ตัว) 

จํานวน

เกษตรกร

(ครัวเรือน) 

รอยละของจํานวน 

โคเน้ือ 

รอยละของจํานวน

เกษตรกร 

6 บําเหน็จณรงค 9,698 954 7.09 5.46 

7 เนินสงา 7,044 696 5.15 3.98 

8 ซับใหญ 6,632 703 4.85 4.02 

9 เกษตรสมบูรณ 6,430 1,535 4.70 8.78 

10 หนองบัวระเหว 5,585 559 4.08 3.20 

11 บานเขวา 5,568 830 4.07 4.75 

12 ภูเขียว 5,155 1,173 3.77 6.70 

13 หนองบัวแดง 4,250 586 3.10 3.35 

14 บานแทน 4,103 712 3.00 4.07 

15 คอนสาร 2,956 488 2.16 2.79 

16 ภักดีชุมพล 2,213 256 1.62 1.46 

รวม 136,776 17,488 100 100 
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โรงเรือน   สภาพการเล้ียงและโรงเรือน  สวนใหญเปนฟารมที่ยังไมผานการตรวจ

รับรองมาตรฐานฟารม   ซ่ึงจะเล้ียงใกลบานและใกลแหลงชุมชน  สภาพโรงเรือน ไมยังไมมีการ

แบงแยกชัดเจน  เชน คอกลูกโค โครุน  ฯลฯ  ยังคงเล้ียงรวมกันเปนฝูง 

แรงงาน  แรงงานที่เล้ียงสวนใหญ  เปนแรงงานของสมาชิกในครอบครัว 

การตลาดตลาดนัดโค-กระบือ ในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ มีจํานวน  8  แหง กระจายอยูใน

พ้ืนที่  8  อําเภอ คืออําเภอเมืองชัยภูมิ จัตุรัส คอนสวรรค แกงครอ เทพสถิต หนองบัวแดง ภูเขียว 

และอําเภอหนองบัวระเหว มียอดการซ้ือขายประมาณเดือนละ 7,000 ตัว  

โรงฆาสัตว ในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ  มีโรงฆาสัตว (โค-กระบือ) ขนาดเล็กกําลังการผลิต 

1- 10 ตัวตอวัน ที่ไดรับอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว (ฆ.จ.ส.๒) จํานวน 48 

แหง ในพ้ืนที่ 14 อําเภอ (อําเภอที่ไมมีโรงฆาสัตวคืออําเภอเนินสงา และอําเภอซับใหญ) 

 

3.วิสยัทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงานที่เก่ียวของ 

วิสัยทัศนกรมปศุสัตว 

“การเลี้ยงโคเน้ือเปนอาชีพที่มั่นคง  ผลผลิตมีคุณภาพถูกสุขอนามัย และเพียงพอ

ตอความตองการของตลาด” 

พันธกิจ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ 

2. สรางความเช่ือมโยงระหวางกลุมการผลิต(Cluster)และการตลาด 

3. วิจัยและปรับปรุงพันธุโคเนื้อคุณภาพดีที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

4. สรางความมั่นคงในอาชีพการเล้ียงโคเนื้อของเกษตรกรโดยการพัฒนาและถายทอด

เทคโนโลยี 

5. สรางขบวนการผลิตที่ไดมาตรฐานและถูกสุขอนามัย 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของเกษตรกรผูเล้ียงโคเนื้อ 

2. เพื่อเก็บรักษาแมโคเนื้อพันธุดีไมใหถูกทําลาย 

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อของเกษตรกร 

4. เพื่อผลิตโคเนื้อและเนื้อโคคุณภาพสงออกไปจําหนายตางประเทศ 
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วิสัยทัศนสํานักงานปศุสัตวเขต 3 

“เปนแหลงโคเน้ืออันดับหน่ึงของไทย สรางรายไดอยางย่ังยืน” 

พันธกิจ 

1. วิจัย พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีดานโคเนื้อ 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อใหมีคุณภาพและมีปริมาณ เพียงพอ 

3. ปองกัน ควบคุม และบําบัดโรคสัตว  

4. กํากับ ดูแล และบริหารจัดการ  ใหเปนไปตามกฎระเบียบและขอบังคับ   

5. สงเสริมและพัฒนาระบบธุรกิจโคเนื้อ 

ประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาระบบการผลิตโคเนื้อและผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานเปนที่

ยอมรับของผูบริโภค  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนา และสงเสริมระบบการตลาดและธุรกิจดานโคเนื้อ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาเครือขายดานโคเนื้อใหเขมแข็งและยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : ศึกษาวิจัย และพัฒนาดานโคเนื้อ 

 วิสัยทัศนกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครชัยบุรินทร) 

“แหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนยกลางผลิตภัณฑไหม และการ

ทองเท่ียวอารยธรรมขอม” 

พันธกิจ  1. สงเสริมการผลิตและแปรรูปขาวหอมมะลิเพื่อการสงออก 

  2. สงเสริมและพัฒนาการผลิตมันสําปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 

 3. สงเสริมการเล้ียงโคเนื้อและแปรรูปเชิงคุณภาพ 

 4. สงเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑไหม   

 5. สงเสริมการทองเที่ยวอารยธรรมขอม 

ประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาผลิตภัณฑไหมที่มีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวอารยธรรมขอม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาระบบ Logistic และกระจายสินคาในภูมิภาค 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานปศุสัตว (โคเนือ้) จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2556-2559  

วิสัยทัศนจังหวัดชัยภูมิ 

 “เมืองคุณภาพดานการเกษตร อุตสาหกรรม และการทองเที่ยวในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน” 

พันธกิจ 

 1. พัฒนาผลิตภาพทางการเกษตรและอุตสาหกรรมใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 2. พัฒนาการทองเที่ยวใหมีคุณภาพและมาตรฐานเพือ่สรางรายไดจากการทองเที่ยว 

 3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความสมบรูณและยั่งยืน 

 4. สรางสังคมอยูดีมีสุข เขมแข็งพึ่งพาตนเองไดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 1. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 2. พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

 3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน 

 4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. สภาพปญหาของการเลีย้งโคเน้ือของจงัหวัดชัยภูมิในปจจุบัน 

: จํานวนเกษตรกร รวมถึงจํานวนโคเนื้อในพ้ืนทีจ่ังหวดัชัยภูมิ ลดลงมาตลอด โดยในป 2551 

จังหวัดชัยภมิู มีโคเนื้อ 240,485 ตัว ลดลงเหลือเพียง 136,776 ตัว ในป 2555 หรือลดลงเฉล่ีย 

20,742 ตัวตอป เกษตรกร  ลดลงจาก 35,427 ราย ในป 2551 เหลือเพียง  17,488 ราย ในป 

2555หรือลดลงเฉล่ียปละ 3,587 ราย  ดังตารางเปรียบเทียบสถิติโคเนื้อจังหวัดชัยภูมิ ป พ.ศ.

2551-2555 ดังนี้ 

 

ป พ.ศ. จํานวนโคเนื้อ (ตัว) จํานวนเกษตรกร(ราย) 

2551 240,485 35,427 

2552 223,981 34,000 

2553 167,663 20,227 

2554 162,856 19,762 

2555 136,776 17,488 
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หรือแสดงเปนกราฟไดดังนี้

 
 

 สาเหตทีุ่ทําใหจํานวนโคเนื้อลดลงมีสาเหตุมาจากราคาพืชผลทางการเกษตรไมวาจะเปนขาว 

ออยและมันสําปะหลัง เพิ่มข้ึน ทําใหเกษตรกรเปล่ียนพ้ืนทีที่่เคยปลูกหญาเล้ียงโคมาเปนพ้ืนทีป่ลูกพืช

เศรษฐกิจอ่ืนแทนประกอบกับพ้ืนที่เล้ียงสัตวสาธารณะโดนบกุรุกเพือ่ทําการเกษตรมากข้ึน พ้ืนที่เล้ียงโค

จึงลดลง ประกอบการการซ้ือขายโคเนื้อในปจจบุนัยังเปนการขายเปนตัวๆ ไมมีการขุนเพื่อเพิม่มลูคา

ของตัวสัตว เมื่อจําหนายใหกับพอคาคนกลางทําใหถูกกดราคา เกษตรกรจึงหนัไปประกอบอาชีพอ่ืน

แทนการเล้ียงโค 

 หากมีการพัฒนาการเล้ียงโคเนื้อตั้งแตเริ่มตนกระบวนการผลิต เชนการดูแลสุขภาพแมพันธุ 

การวางแผนการผลิตโดยใชเทคโนโลยีการผสมเทียมทีท่ันสมยั การคัดเลือกพันธุที่เปนทีนิ่ยมบริโภคของ

ตลาดและการจัดตัง้กลุมเกษตรกรผูผลิตโคขุนปอนสูโรงฆาสัตวมาตรฐานในพ้ืนที่ มีการผลิตเนื้อโคทีไ่ด

มาตรฐานตามความตองการของผูบริโภค และการบรรจุภณัฑที่สวยงาม สะอาด นาซ้ือ เหลาน้ีเปนตน 

จะชวยยกระดับการเล้ียงโคเนื้อใหเขาสูมาตรฐานและสรางความยัง่ยืนในอาชีพการเล้ียงโคเนื้อของ

เกษตรกรตอไป 

 จากสถานการณการเล้ียงโคเนื้อในพ้ืนทีจ่ังหวัดชัยภมิู ประกอบกบัแนวนโยบายของกรมปศุสัตว 

สํานักงานปศสัุตวเขต 3 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (กลุมจังหวัดนคร

ชัยบุรินทร) และแผนพัฒนาจังหวัดชัยภมิู ลวนสนับสนุนการพัฒนาการเล้ียงโคเนื้อ คณะทํางานการจัด 

ทําแผนพัฒนาดานการปศสัุตวจังหวัดชัยภูมิ จึงมีมติใหการพัฒนาการเล้ียงโคเนื้อเปนสัตวทีมี่ศักยภาพ  

ในการพัฒนาที่โดดเดน เพือ่นํามาจัดทําแผนยทุธศาสตรการพัฒนาปศุสัตว 4 ป (พ.ศ.2556-2559)  

ของจังหวัดชัยภูมิ 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานปศุสัตว (โคเนือ้) จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2556-2559  

5. การศึกษาวิเคราะหแบบ SWOT Analysisดานการพัฒนาโคเน้ือ 

จุดแข็ง(Strength) 

1. มีโรงฆาสัตว(โคเนื้อ)ที่ไดรับการรับรองจากกรมปศุสัตวขนาดเล็กที่กระจายอยูตามอําเภอ 

ทําใหผูบริโภคไดรบัอาหารที่มีความปลอดภัยมากข้ึนและสามารถทีจ่ะพัฒนารูปแบบการเล้ียงใหเพ่ิม

มูลคาเนื้อโคสงผลใหเกษตรกรมีรายไดมากยิ่งข้ึน 

2. จังหวัดชัยภูมิ มีพ้ืนที่กวางใหญเปนอันดับ 8 ของประเทศ และมีการเล้ียงโคที่ไดรับการ

ปรบัปรุงพันธุแลวจํานวนมาก(ลูกผสมบราหมนั) ซ่ึงมีความทนทานตอโรคและส่ิงแวดลอมโดยมีจํานวน

ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ 

3. โคเนื้อไมไดอยูในความสนใจของบริษัทยกัษใหญของประเทศทาํใหเกษตรกรทั่วไปยัง

สามารถหาซ้ือไดงายและยงัเล้ียงดวยหญาธรรมชาติอยูทําใหตนทนุการผลิตยงัไมสูง 

4. สํานักงานปศสัุตวจังหวัดชัยภูมิ มีศนูยผสมเทียมกระจายอยูทั่วไป และมีเอกชนเขามารวม

ใหบริการทําใหเกิดการแขงขันที่เปนผลดีแกเกษตรกร 

 

 จุดออน  (Weakness) 

1. ขาดกําลังเจาหนาที่ในดานปศุสัตว เนือ่งจากปจจบุนัมีกําลังเจาหนาทีป่ศุสัตว 1 คน ตอ

ประชากรจงัหวัดชัยภูมิ  32,000 คน หรือตอ เกษตรกรผูเล้ียงสัตว  3,430  คนซ่ึงมีสํานักงานตัง้อยู

ที่จังหวัดและอําเภอ ยังไมมีถึงระดับตําบล 

2. เกษตรกรยังคงมีความเช่ือผิดๆเกี่ยวกับการเล้ียงโคสวยงาม แทนที่จะเล้ียงโคเนื้อเพื่อการ

บรโิภค ทําใหการพัฒนาปรบัปรุงสายพันธุตามนโยบายกรมปศุสัตวหยุดชะงักเกษตรกรหนัไปเล้ียงโค

สวยงาม ซ่ึงเมื่อราคาตกกม็ักจะขายท้ิงในราคาขาดทนุ และเมื่อโคราคาดีก็พากนัซ้ือจึงทําใหเกษตรกร

ยังคงขาดทนุอยูโดยตลอด 

3. ขาดพ้ืนที่ในการเล้ียงสัตว 

4. ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณที่เพียงพอ 

5. ประชาชนโดยทั่วไปมีรสนิยมในการรบัประทานเนื้อโคที่สวนทางกับนโยบายการผลิตโคของ

กรมปศุสัตว ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวไมเอ้ือตอการซ้ือเนื้อโคทีมี่คุณภาพดี 

6. ยังพบการลักลอบฆาโค กระบือในชนบท ทําใหผูบริโภคไดรับอาหารทีไ่มปลอดภัย  
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โอกาส (Opportunity) 
1. สามารถสรางพันธมิตรในการขยายตลาดเขาสูจังหวัดขางเคียงได เชน จังหวดันครราชสีมา  

ขอนแกน เพราะเปนจังหวัดใหญมีความตองการบริโภคมาก 

2. ประเทศเพ่ือบานมีความตองการพันธุโคเนื้อที่ดี สงผลให เกษตรกรมีโอกาสไดสงออกมาก

ยิ่งข้ึน 

3. จากปญหาภัยพิบติัทีท่กุประเทศเผชิญในขณะน้ี ทาํใหการสงออกเนื้อโคยังคงเปนความ

ตองการของตลาดที่ประเทศไทยสามารถกําหนดนโยบายการผลิตโคใหพอเพียงได 

ขอจํากัด (Treat) 
1. เกษตรกรรายยอยมีจํานวนลดลง เพราะในชวง 2 -3 ปที่ผานมา ราคาโคเนื้อตกต่ําอยาง

มากจึงขายโคท้ิงเขาโรงฆา 

2. การเกิดโรคระบาดในโคเนื้อ  หลายชนิด ทําใหเกิดความเส่ียงตอการสูญเสียโค และลูกโค 

3.การแทรกแซงนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐของนักการเมืองสงผลตอการวางแผนการ

พัฒนาการผลิตโคเนื้อทีมี่คุณภาพ 

4.การเปดเขตการคาเสรีตามขอตกลง FTA สงผลตอการแขงขันของสินคาประเภทเนื้อโคใน

ประเทศกับสินคานําเขาที่ปลอดภาษี 

6.วิสัยทัศนสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ 

 “การเลี้ยงโคเน้ือเปนอาชีพที่มั่นคง ผลผลิตมีคุณภาพ” 

7.พันธกิจ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อใหมีคุณภาพและมีปริมาณ เพียงพอ 

2. ปองกัน ควบคุม และบําบัดโรคสัตว  

3. กํากับ ดูแล และบริหารจัดการ  ใหเปนไปตามกฎระเบียบและขอบังคับ   

4. สงเสริมและพัฒนาระบบธุรกิจโคเนื้อ 

8.ประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยทุธศาสตรที1่:พัฒนาระบบการผลิตโคเนื้อและผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรบั

ของผูบริโภค  

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 : พัฒนา และสงเสริมระบบการตลาดและธุรกิจดานโคเนื้อ 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 3 : พัฒนาเครือขายดานโคเนื้อใหเขมแข็งและยั่งยืน 
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9.แผนงาน/โครงการ ที่รองรับการพัฒนาดานปศุสัตว (โคเน้ือ) จังหวัดชัยภูมิ 

 9.1 แผนงานพัฒนาระบบการผลิตโคเน้ือและผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ

ของผูบริโภค  

 9.1.1 เพิม่ประสิทธิภาพการเล้ียงโคเนื้อ (เกษตรกรรุนใหม)มีเปาหมายตอปดังน้ี 

   -กลุมเกษตรกรุนใหม  4/40 กลุม/รายรวม 16/160 กลุม/ราย 

 9.1.2 โครงการสงเสริมการผลิตพืชอาหารสัตวและอาหารหยาบสํารองเพื่อแกปญหาการ 

ขาดแคลนอาหารสัตว 

   -สงเสริมใหเกษตรกรปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1 จาํนวน 300 ราย ตอป

(รายละ 1 ไร) 

 9.1.2 การปรับปรงุพันธุโคเนื้อดวยการผสมเทียมมีเปาหมายตอปดังน้ี 

   -การผสมเทียมโคเนื้อปกติ 3,300   ตัว 

   -ติดตามลูกเกิดโคเนื้อปกติ 1,980   ตัว 

   -การผสมเทียมโคเนื้อคุณภาพ 2,477  ตัว 

   -ติดตามลูกเกิดโคเนื้อคุณภาพ 1,439   ตัว 

 9.1.3 พัฒนาปรบัปรุงพันธุสัตวโดยใชพอพันธุ  มีเปาหมายตอปดังน้ี 

   -จัดหาพอพันธุสัตวใหกบักลุมผูเล้ียงโคเนื้อ  2/40 กลุม/ราย 

 9.1.4 โครงการเพิม่ปริมาณการผลิตโคเนื้อพันธุดีและสรางมูลคาเพิ่มระบบการผลิตเนื้อโค

อนามัย จังหวดัชัยภูมิ (งบพัฒนาจงัหวัดชัยภูมิ ป 2556) –เกษตรกร 300 ราย 

 9.1.5 กิจกรรมพัฒนาสุขภาพสัตว มีเปาหมายตอปดังน้ี 

   -ฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยโคเนื้อ   219,800   ตัว 

   -ฉีดวัคซีนปองกันโรค Brucellosis โคเนื้อ             1,400   ตัว 

   -กําจัดพยาธิภายนอก-ภายใน   โคเนื้อ         39,550   ตัว 

   -การทําลายเช้ือโรคในพ้ืนที่เส่ียง (คอกโคเนื้อ)         1,750  แหง 

 

 9.2 แผนงานการพัฒนาและสงเสริมระบบการตลาดและธุรกิจดานโคเน้ือ 

   -จํานวนตลาดนัดโค-กระบือในพ้ืนที่    จํานวน    8  แหง 

   -โรงฆาสัตว(โค-กระบือ) ในพ้ืนที่    จํานวน  38 แหง 

   -สถานทีจ่ําหนายเนื้อสัตวสะอาด(เนื้อโค) เพิ่มข้ึนปละ    2 แหง 
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 9.3 แผนงานพัฒนาเครือขายดานโคเน้ือใหเขมแข็งและย่ังยืน 

 9.3.1 โครงการสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม มีเปาหมายตอปดังน้ี 

   -ฝกอบรมเกษตรกรผูนํากลุม   48   ราย 

   -สัมมนาเกษตรกรแกนนํา/เกษตรกรเครอืขาย 1/25   กลุม/ราย 

 9.3.2 โครงการธนาคารโค-กระบือเพือ่เกษตรกรตามพระราชดําริ 

   -จํานวนกลุมเกษตรกรโครงการ ธคก.  16  กลุม 

   -สงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรายใหมปละ   350 ราย 

   -จํานวนลูกโคของโครงการที่เพิม่ข้ึนปละ 137   ตัว 

................................. 

 

 

(ลงชื่อ).......................................................ผูเสนอแผน 

                                                                                    (นางศรีสมัย  โชติวนิช) 

                                                                                     ปศสุัตวจังหวัดชัยภูมิ 

 

(ลงชื่อ).......................................................ผูเห็นชอบแผน 

                                                                         (....................................................) 

                                                                              ผูวาราชการจังหวัดชัยภมิู 
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