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แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกจิกรรมย่อย)   (1 ชุด : 1 โครงการ) 

ช่ือโครงการ :  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเน้ือพันธุ์ดีเพ่ือรองรับการผลิตผลิตภัณฑ์หม่่า   
วงเงิน  2,182,600  บาท 

หน่วยด าเนินการ : ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดชัยภูม ิ

ผู้รับผิดชอบ : สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช  ต าแหน่ง : ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  

สถานท่ีติดต่อ : ส านักงานปศุสตัวจ์ังหวัดชัยภูมิ  หมายเลขโทรศัพท ์: 089-8454664 

(1) หลักการและเหตุผล 

(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุม่จังหวัด หรืออ่ืนๆ) 
           รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ส่วนที่ 7 แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ มาตรา 83 

รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาตร า 84 (1) สนับสนุนระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด เพราะสนับสนุนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและ  มาตรา 84 (8) 
คุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด ส่งเสริมให้สินค้าเกษตรได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้ง
ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการวางแผน และรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกรในการวางแผน และรักษา
ผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2556-2559 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่ม
อย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน 

           กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 

            แนวทางที่ 1.2 พัฒนาผลติภาพสนิค้าการเกษตร ไดแ้ก่ข้าว มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน พริก ยางพารา 

ตลอดห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงการตลาด และเครือข่ายสินค้าเกษตร แนวทางย่อยที่ 1.2.2 เพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้า 

ปศุสัตว์และประมง และ 1.2.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพโคเนื้อให้สามารถให้ลูกได้ทุกป ี
และด้วยนโยบายกรมปศุสัตว์ที่ส าคัญ   คือให้มีการด าเนินการพัฒนาที่ยึดถือเป้าหมายบุคคล และงาน

ส าคัญที่เป็นแนวทางเดียวกันที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความส าคัญ  คือ   
1. การด าเนินการด้านปศุสัตว์เพื่อเกษตรกร  มีการด าเนินงาน ที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิต  ลดต้นทุน  และมีรายได้เพิ่มจากการประกอบอาชีพด้านการปศุสัตว์    
2. การด าเนินการด้านปศุสัตว์เพื่อประชาชน มีการด าเนินงานเกี่ยวกับ การท าให้สินค้าปศุสัตว์ มีคุณภาพ 

ได้มาตรฐาน ปลอดภัย  ส าหรับผู้บริโภคภายในประเทศและส่งออก   ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคสัตว์ติดคน   
3. การด าเนินการด้านปศุสัตว์เพื่อเศรษฐกิจ คือการด าเนินงานที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุน  อ านวยความ

สะดวก เพิ่มศักยภาพการบริการ ลดขั้นตอน  ลดระยะเวลา  ลดค่าใช้จ่าย  สร้างมูลค่าเพิ่ม  และผลักดันตลาดสินค้าปศุสัตว์
ไทยให้ขยายตัว ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดชัยภูมิ ที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มี
การพัฒนาผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าการเกษตร เพื่อให้อาชีพเกษตรกรรมมีความยั่งยืน ผลิตผลทางการเกษตรมี
มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยในการบริโภคสินค้าเกษตร และสามารถส่งออกไปขายในตลาดใกล้เคียงได้ 
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(1.2) สรุปสาระส่าคัญ 

สภาพปัญหา/ความต้องการ :  
 จังหวัดชัยภูมิ  เป็นจังหวัดที่มีการเลี้ยงปศุสัตว์จ านวนมากจากการส ารวจข้อมูลปี พ.ศ. 2555  มีการเลี้ยง

โค-กระบือ จ านวน 148,854 ตัว  เลี้ยงสัตว์ปีก จ านวน 7,669,871 ตัว  จ านวนเกษตรกร 91,386 ครัวเรือน ซึ่งมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี  เนื่องจากการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมรายได้ให้กับครัวเรือน ควบคู่ไปกับการ
ประกอบอาชีพอ่ืนในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง  เพราะใช้ประโยชน์ท้ังเป็นอาหารบริโภคในครัวเรือน ในรูปของเนื้อและไข่ และ
จ าหน่ายเป็นรายได้เสริม  การเลี้ยงสัตว์เปรียบเสมือนการเก็บออมเงินไว้ใช้กรณีฉุกเฉินเกษตรกรไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบ   
เช่น โค-กระบือ จะผลิตลูกได้ทุกปี ส่วนการเลี้ยงสัตว์ปีกนั้นเนื้อใช้เป็นอาหารโปรตีนไว้บริโภคในครัวเรือน ผลผลิตไข่ยังสามารถ
แปรรูป เป็นการถนอมอาหารเก็บไว้บริโภคได้นาน เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า นอกจากนี้การเลี้ยงเป็ดสามารถช่วยลดจ านวนหอย
เชอรี่ ที่เป็นปัญหาระบาดในนาข้าวในปัจจุบันได้ด้วย เพราะหอยเชอรี่เป็นแหล่งอาหารโปรตีนอย่างดีส าหรับเป็ดไข่ จึงท าให้
สามารถลดการใช้สารเคมีในการจ ากัดหอยเชอรี่ได้  แต่สภาพการเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันเกษตรกรยังไม่มีการพัฒนารูปแบบการ
เลี้ยงและการคัดเลือกสายพันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพ ท าให้ประสิทธิภาพการผลิตลดต่ าลง เช่นโคเนื้อที่มีประสิทธิภาพการผลิตดี
จะต้องให้ลูกปีละ 1 ตัว แต่เนื่องจากการดูแลที่ไม่ดีจึงไม่สามารถให้ลูกได้ตามที่ควรจะได้ คือการที่จะได้ให้ลูกโค  2 ตัว อาจ
ต้องใช้เวลาถึง 3 ปี 

ดังนั้น  หากไม่ได้มีการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงสัตว์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต  ให้สามารถแข่งขันได้  
สามารถควบคุมป้องกันโรคระบาดที่ส าคัญได้  อาจก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านสังคม  เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้  
ประกอบกับในปี  2563 ประเทศไทยจะเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงควรมีการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงสัตว์เพื่อ
เตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้  เพราะหากไม่มีการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับ
การผลิตสัตว์  อาจท าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ขาดศักยภาพในการแข่งขันได้  ดังนั้น  จึงมคีวามจ าเป็นในการพัฒนาศักยภาพการ
เลี้ยงสัตว์ให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน  ตลอดจนมีการคิดค้นอาหาร/ผลิตภัณฑ์  ที่จะเป็นเอกลักษณ์และได้มาตรฐาน
ภายใต้ช่ือจังหวัดชัยภูมิ 

หากมีการพัฒนาการดูแลตั้งแต่เริ่มต้นขบวนการผลิตสัตว์ เช่นการวางแผนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีการ
ผสมเทียมที่ทันสมัย การคัดเลือกพันธุ์ที่เป็นที่นิยมบริโภคของตลาด และการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร  การผลิตที่มีมาตรฐานตาม
ความต้องการของผู้บริโภค และการบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม สะอาดน่าซื้อเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิต เหล่านี้เป็นต้ น จะช่วย
ยกระดับการเลี้ยงและผลิตภัณฑ์  ให้เข้าสู่มาตรฐานและสร้างความยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรต่อไป 
 

     ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน)   เร่งด่วนมาก 

 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
๑.  เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพที่มีความยั่งยืน  สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  ลดต้นทุน  และมี

รายได้เพิ่มจากการประกอบอาชีพด้านการปศุสัตว์    
       2.  เพื่อให้สินค้าปศุสัตว์  มีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน  และปลอดภัย  ส าหรับผู้บริโภคภายในประเทศ  

และสามารถส่งออกไปขายในตลาดต่างประเทศได้   
       3.  เพื่อให้การด าเนินการด้านปศุสัตว์ช่วยส่งเสริมสนับสนุน  อ านวยความสะดวก  เพิ่มศักยภาพการ

บริการ  ลดขั้นตอน  ลดระยะเวลา  ลดค่าใช้จ่าย  สร้างมูลค่าเพิ่ม  และผลักดันตลาดสินค้าปศุสัตว์ไทยให้ขยายตัว ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดชัยภูมิ 
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            (2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (เลือกเพียงข้อเดียว) 
 การปรับโครงสรา้งเศรษฐกิจพ้ืนฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด 
 การเสริมสร้างคณุภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบ ารุงศาสนา และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 
 การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งเหมาะสม 
 การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ 

            (2.3) ลกัษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว) 
  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ           การพัฒนาด้านสังคม           ด้านการบรหิารจดัการ  
 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ 

 
           (2.4) สถานภาพของโครงการ 

  โครงการเดิม                            โครงการใหม ่
 
           (2.5) ประเภทของโครงการ 

 พัฒนา                                    ด าเนินการปกต ิ

 

          (2.6) ระยะเวลาด่าเนินโครงการ   1 ตลุาคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2557 

          (2.7) สถานที่ด่าเนินโครงการ : (ระบุพื้นท่ีด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เป็นต้น) 
ด าเนนิการในทุกอ าเภอของจังหวัดชัยภูมิ โดยคัดเลือกกลุ่มผูเ้ลีย้งท่ีสมัครใจเข้าโครงการ 

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : แบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น 1 กิจกรรม คือ  
        1. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อพันธุ์ดี  

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ทั้ง 16 อ าเภอๆละ 1-2 กลุ่ม ๆ ละ  20 ราย รวม 20 กลุ่ม เกษตรกร 

ประมาณ  400 ราย 

   
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :   
       1. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคทีส่นใจเข้าร่วมโครงการจ านวน 16 อ าเภอ รวม 400 ราย มีแปลงหญ้าทีม่ีคุณภาพไว้

ส าหรับเลี้ยงโค ลดพื้นท่ีในการเลี้ยงโค 
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(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

(4.1) เป้าหมายโครงการ 

 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ปี 2557 

แผน 

(ผล)* 

ปี 2558 

แผน 
ปี 2559 

แผน 

ปี 2560 

แผน 

 
ตัวชี้วัด 1.เกษตรกรไดร้ับการ 
พัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อ ให้
สามารถเลีย้งโคในพื้นที่ทีจ่ ากัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

     -  ตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อเพื่อผลติ
ลูกโคพันธุ์ดีอย่างน้อย 20 กลุม่ 
     -  จัดท าแปลงหญ้าพันธ์ุดีเพื่อ 
ให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงโคในพื้นที่
ของตนเองได้อย่างน้อยรายละ 1 งาน 
 
ตัวชี้วัด 2  มีการยอมรับสินค้า/
ผลิตภณัฑ์จากไก่พ้ืนเมือง  เพื่อ
จ าหน่ายในร้านค้า  ตลาด หรือ
ห้างสรรพสินค้า  อย่างน้อย 20 
แห่ง 

 

 
ระดับ 

 
 
 
 

กลุ่ม 
 

งาน 
 
 

 
ร้อยละ 

 
 

 
ระดับ 2 

 
 
 
 

20 
 

400 
 
 

 
80 

 
 

   

 
 

(4.2) ผลลัพธ์ :  
 1. สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคอยา่งต่อเนื่อง ยั่งยืน เนื่องจากไม่ถูกกดราคา และมีตลาด

รองรับแน่นอน 
 2. ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้าท่ีตรงความต้องการ สะอาด ปลอดภยั มีมาตรฐาน 
 3. สรา้งความเชื่อมั่นต่อผู้บรโิภค และพัฒนาระบบโรงฆ่าสตัว์ให้มีมาตรฐานตามที่กรมปศุสตัว์ต้องการ 

4. ครัวเรือนของเกษตรกรในหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่เข้ารว่มโครงการมีรายไดเ้สริมเพิม่ขึ้น 
 5. ครัวเรือนของเกษตรกรในหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่เข้ารว่มโครงการ มีอาหารโปรตีนทั้งเนือ้ 

และไข ่บริโภคในครัวเรือน สร้างคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 6. ประชาชนในพ้ืนท่ีด าเนินโครงการ มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในการท างานต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น 
  7. สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน 
 8. ไก่พ้ืนท่ีในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิปลอดจากโรคระบาดทีส่ าคัญ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนก ตลอดจนสร้าง

ความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 
 9. ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้าท่ีตรงความต้องการ สะอาด ปลอดภยั มีมาตรฐาน 
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(4.3) ผลกระทบ :  
 เชิงบวก :  

1. กระตุ้นตลาดการเลี้ยงโคเนื้อภายในจังหวัดให้คึกคัก  ท าให้ราคาโคสงูขึ้น รักษาความอุดมสมบูรณ์ของ 
ดิน เนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมลีดลง 

2. เกิดการสร้างงานและอาชีพ เช่น การท านาหญ้า การผลิตอาหารสตัว์ พนักงานตัดแต่งซาก พนักงาน 
บรรจผุลติภณัฑ ์
   3.  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดรายจ่ายจากการซื้อหาอาหารโปรตีนจากไข่เปด็และเนื้อเปด็ได้ 
และหมู่บา้นท่ีเข้าร่วมโครงการและหมู่บ้านใกลเ้คียงสามารถลดปญัหาการระบาดของหอยเชอรีไ่ด้ 

 4.  ยกระดับการเลี้ยงการเลีย้งไกพ่ื้นเมืองในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 
   5.  กระตุ้นตลาดการเลีย้งไก่พื้นเมืองภายในจังหวัดให้คึกคัก ท าใหร้าคาไก่พ้ืนเมือง สูงข้ึน 
   6.  เกิดการสรา้งงานและอาชีพ 
 เชิงลบ :  

1. เกิดความเสี่ยงต่อการปฏเิสธในการรับซื้อสินค้า หากผู้ประกอบการไม่รักษามาตรฐานการผลิตตั้งแต่ 
ต้นน้ า คือ  ฟาร์มเกษตรกร  กลางน้ า คือโรงฆ่าสตัว์ และปลายน้ า คอื สถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ ซึ่งจะท าให้มองว่าโครงการของ
ทางราชการไม่ประสบความส าเร็จ 

2. อาจเกิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อม อันเกิดจากการประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ หากไม่ควบคุมใหด้ี 

(5) แนวทางการด่าเนินงาน  
           (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวดั/กลุม่จังหวัดเสนอขอ) 
โดยแยกเป็น  3  กิจกรรม  ดังนี้ 
1. กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตโคเน้ือพันธุ์ดี 

    1.3 การจัดท าแปลงหญ้าอาหารสัตว์ 
          - ส่งเสริมการจัดท าแปลงหญ้าอาหารสัตว์คุณภาพดีเพื่อลดพื้นท่ีการเลี้ยงโคเนื้อให้น้อยลงจากท่ีเคยใช้พื้นที่ 

2.5 ไร่ เลี้ยงโคเนื้อได้เพียง 1 ตัว มาเป็นการปลูกหญ้าคุณภาพสูงที่สามารถเลี้ยงโคเนื้อได้ 5-7 ตัวในพื้นที่เพียง 1 ไร่ รวมทั้ง
จัดท าอาหารข้นส าหรับโคเนื้อ เพื่อให้ประสิทธิภาพในการผสมพันธ์ุดีขึ้นสามารถให้ลูกได้ทุกปี 

    1.2 การผสมเทียม  
          - เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการผสมพันธ์ุ จะท าการก าหนดระยะเวลาการผสมเทียม โดยใช้ฮอร์โมน GnRh 

ร่วมกับ ฮอร์โมนProgesterone  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผสมเทียมเข้าท าการผสมเทียมได้พร้อมกันทุกตัว และสามารถก าหนด
ระยะเวลาคลอดในช่วงที่มีอาหารสัตว์ พอเพียง  และท าให้ก าหนดปริมาณสัตว์ที่จะเข้าขุนเพื่อส่งโรงฆ่าตามความต้องการของ
ตลาดได้อย่างถูกต้อง โดยใช้น้ าเช้ือพ่อพันธุ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาด เช่น  พันธุ์ชาร์โลเรย์  พันธุ์ตาก พันธุ์ลิมูซีน พันธุ์
ก าแพงแสน  พันธุแ์องกัส  

    1.3 การจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตลูกโค 
          - การจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตลูกโคเนื้อ โดยคัดเลือกจากเกษตรกรที่สนใจ ในแต่ละอ าเภอ เพื่อสร้างเครือข่ายและ 

จัดท าบัญชีรายชื่อและลงนามบันทึกข้อตกลงในการส่งลูกโคเนื้อเพศผู้เข้าสู่ฟาร์มโคขุนท่ีมีการจัดตั้งไว้ในราคาที่เป็นธรรม 

    1.4 การจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตโคขุน 
           - ท าการรับสมัครจากเกษตรกรที่มีอาชีพในการเลี้ยงโค  และประสงค์จะท าการขุนโค  ส่งขายโรงฆ่าสัตว์ 

เพื่อให้สามารถหาสัตว์ป้อนตลาดได้ตลอด  มีผลตอบแทนท่ีดี และยั่งยืน เพิ่มพูนรายได้ 

    1.5 การฝึกอบรมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ การตัดแต่งซากสัตว์และบรรจุภัณฑ์ การจ าหน่ายสินค้า 
           - ท าการฝึกอบรมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ที่มีศักยภาพและสนใจจะพัฒนารูปแบบการฆ่าสัตว์และ 
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จ าหน่ายเนื้อสัตว์  โดยเชิญคณาจารย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอบรมให้ความรู้  การน าไปดูงานการผลิต การฆ่าสัตว์ที่มี
มาตรฐาน  การให้ค าปรึกษาระบบการผลิตและการจัดการโรงฆ่า การประสานผู้ประกอบการจ าหน่ายเนื้อสัตว์  เช่น ร้าน 
OTOP ห้างสรรพสินค้าในพ้ืนท่ี เพื่อรับสินค้าไปวางขาย 

(6) วิธด่ีาเนินงาน               ด าเนินการเอง                    จ้างเหมา 
(7) วงเงินของโครงการ 

หน่วย : บาท 
ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 

 
2557 
2558 
2259 
2560 

 

 
2,182,600.00 

- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
 

 
2,182,600.00 

- 
- 
- 

 

รวมทั้งสิ้น 
 

 

- 
 

- 
 

- 

 

(8) วงเงินของโครงการจ่าแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย) 
 

หน่วย : บาท 
รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 2,182,600.00 - 

 
งบด าเนินงาน 

  - ค่าตอบแทน 

  - ค่าใช้สอย 

  - ค่าวัสด ุ

  - ค่าสาธารณูปโภค 
 
งบลงทุน 

  - ค่าครุภณัฑ ์

  - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 
งบเงินอุดหนุน 
 
งบรายจ่ายอื่น 

 

 
2,182,600.00 
     48,000.00 
   143,500.00 
1,991,100.00 

- 
 

- 
- 
- 
 
- 
 

- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 

 

(9) ความพร้อมของโครงการ 

(9.1) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

  ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นท่ีด าเนินการหรือได้รับอนญุาตตาม
กฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรยีมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นท่ีด าเนินการแล้ว แตอ่ยู่ใน
ระหว่างจัดเตรยีมพื้นท่ี หรือก าลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 

 (9.2) รูปแบบรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
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                          มี และสมบรูณ์แบบ (ให้ระบุช่ือหน่วยงานเจา้ของรูปแบบรายการที่ใช้)   ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลติ
ปศุสัตว์  และ  ส านักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
          มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)........................................................... 
          ไม่มี 
 (9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 

 บุคลากรที่มปีระสบการณ ์   ทั้งหมด          บางส่วน         ไม่มีประสบการณ ์

 เครื่องมือด าเนินการ                     มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 
                    มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
               ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเตมิ 

 เทคนิคในการบริหารจดัการ    มีประสบการณส์ูง 
   มีประสบการณ์ปานกลาง 
   ไมม่ีประสบการณ ์  

(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

    ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
    อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
    คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

 (9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
   ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
   ต้องท ารายงานการศึกษา 
 (9.6) ผลตอบแทน 

   มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 
   ไม่มผีลตอบแทนทางเศรษฐกจิ/สังคม IRR  

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ่ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
     1. กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเน้ือพันธุ์ดี 

1. การผสมเทียม  มีการให้บริการโดยใช้งบปกติ และอาศยัประสบการณ์ทีไ่ด้รับในการดูแลให้ความรู้
ในช่วงด าเนินโครงการ เป็นการก าหนดปริมาณการผลิตลูกโค และกรณีเกษตรกรต้องการใช้ฮอรโ์มนในการจัดการระบบการ
ผลิต ก็อาศยัจากรายได้ที่ไดร้ับในช่วงที่ด าเนินโครงการเป็นค่าใช้จ่าย 

2. การผลติลูกโคขุน  สามารถรับซื้อได้จากกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิต เพราะมีแหล่งการผลติที่แน่นอน ท าให้ไม่มี
ผลกระทบต่อการผลิต 

3. การผลติเนื้อสตัว์อนามัย จากโรงฆ่าสตัว์มาตรฐาน  เมื่อระบบการผลิตที่เข้าท่ี หน้าที่ของส านักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัด  คือ การออกสุ่มตรวจตัวอย่างและให้ค าแนะน าเพื่อให้สามารถรักษามาตรฐานได้  และส ารวจความคดิเห็นของ
ผู้บริโภค  เพื่อน ามาเป็นค าแนะน าในการปรับปรุงสินค้า 

(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ่ากัด : 

1. เกษตรกรมักจะชอบความสะดวกสบาย ไม่รักษาคณุภาพการผลติ และคอยรอการช่วยเหลือจากภาครัฐ 
อาจเป็นเหตุใหผ้ลติสินค้าที่ไมม่ีคณุภาพซึ่งจะท าใหผู้้บรโิภคขาดความเช่ือมั่นและไมซ่ื้อสินค้าผลกระทบต่อผู้ผลิต คือ ขาดรายได้
และไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ 

2. การจะพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ใหไ้ดม้าตรฐานและมรีะบบการตัดแต่งซากมีห้องเย็น  ระบบการบ าบัดกลิ่น น้ า
เสียต้องใช้งบประมาณสูง หากผู้ประกอบการไม่เห็นความส าคัญของการพัฒนากระบวนการผลิตก็อาจจะไมม่ีผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

……..(12) แนวทางแก้ไข 
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 (12) แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ) 
1. การแกไ้ขปัญหาเรื่องลงทุน อาจต้องใช้ความช่วยเหลือจากสถาบนัการเงิน ในการปล่อยกู้ปลอดดอกเบี้ย

เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาโรงฆ่าสตัว์  และการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในการตัดแต่งซากและบรรจุผลติภณัฑ ์

2. การขอน าสินค้าเข้าสู่ระบบการตลาดในหา้งสรรพสินค้า อาจต้องขอความร่วมมือจากเอกชนท่ีเป็น
เจ้าของ เช่น ห้างเทสโก้โลตัสจะช่วยให้สินค้าเป็นท่ีรู้จักของตลาดไดเ้ร็ว และกว้างขวางมากขึ้น 

3. มีการตรวจติดตามจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสตัว์ทุก ๆ 3 เดือน เพื่อดูแลมาตรการผลิต 
4. เน้นการประชาสัมพันธ์อาหาร/ผลิตภณัฑ์ชนิดใหม่  โดยบูรณาการการท างานร่วมกันกับหน่วยงานใน 

จังหวัดชัยภูม ิ

 

 (13) ผู้เสนอโครงการ 

 

                                                                                  (นางศรีสมัย โชติวนิช) 
                                                                                   ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูม ิ
 

 (14) ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

                                                                               (                                  ) 
                                                                               รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูม ิ

 

 (15) ผู้อนุมัติโครงการ 

 

                                                                                 (นายพรศักดิ์ เจียรณยั) 
                                                                                ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูม ิ


