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บทที่ 1
เครือขายวิสาหกิจปศุสัตว จังหวัดสุโขทัย เพชรบูรณ และนครสวรรค
1. ภาพรวมเครือขายวิสาหกิจปศุสัตว จังหวัดสุโขทัย เพชรบูรณ และนครสวรรค
สายน้ํากลุมเครือขายวิสาหกิจปศุสัตว เริ่มที่ตนน้ําธุรกิจเปนปจจัยการผลิตที่มีความ
หลากหลาย อาทิ พันธสัตว ยารัก ษาโรค อาหารสัตว เกษตรกรผูรับเลี้ยง อาคารสถานที่ ความรูใน
การบริหารจัดการฟารม และเงินทุน ปจจัยตนน้ํานี้มีอิทธิพลมากตอกลุมธุรกิจหลักที่เปนกลางน้ํา
คือ กลุมของผูเพาะพันธสัตว ผูประกอบการฟารมเลี้ยง ผูขนสงและกระจายสินคา กลุมปลายน้ํา
ไดแก กลุม ลูกคาสวนใหญเปนลูกคาในประเทศและมีลูกคาตางประเทศบางสวน สําหรับ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของมีหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหารสัตว โรงฆาสัตว
แปรรูป แชเย็นแชแข็งเนื้อสัตว ตลาดกลางการเกษตร การคาชายแดน ตลอดจนธุรกิจการเงิน
ประกันภัย
2. ผลการวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจปศุสัตว จังหวัดสุโขทัย เพชรบูรณ และนครสวรรค
2.1 เงื่อนไขปจจัยการผลิต (Factor Conditions)
กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวมีความชํานาญและมีความรูทางเทคนิคการผลิตสูง
มีเทคโนโลยีการผลิตที่มีศักยภาพ สามารถผลิตสินคาไดตา มคําสั่งซื้อ และสงมอบตรงเวลา สินคามี
คุณภาพดี โดยเฉพาะสินคาแปรรูป มี GMP, HACCP เมื่อเทียบกับคูแขงขัน เชน จีน และบราซิล แต
มีตนทุนการผลิตคอนขางสูง โดยเฉพาะคาขนสง ตนทุนในการปองกันโรคสูงและวัคซีนหายาก
ผูประกอบการขาดความรูดานการตลาด , กฎหมายตองนํา น้ําเชื้อจากตางประเทศเขามาระหวาง
ประเทศรวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และตองนําเขาวัตถุดิบอาหารสัตวจากตางประเทศ
(ถั่วเหลือง) เพราะการจํากัดโควตาการนําเขา
2.2 เงื่อนไขดานอุปสงค (Demand Conditions)
ผูประกอบการในกลุมปศุสัตวมีสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาได
หลากหลาย เพราะมีสินคาที่หลากหลาย แตลูกคามีความรูมากขึ้น มีความตองการสินคาราคาถูก
และมีอํานาจการตอรองมากขึ้น นอกจากนั้นยังขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ รูปแบบ Packaging ยังไม
สามารถแขงขันได การเขามาแขงขันจากหางสรรพสินคาขนาดใหญ (BIG C /MAKCO) ทําให
ผูประกอบการประสบปญหามากขึ้น
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-22.3 บริบทการแขงขันและกลยุทธทางธุรกิจ (Context for Firm Strategy and Rivalry)
ถึงแมการแขงขันจะสูงแตสินคามีความหลากหลาย และการที่ผูประกอบการมีคูคา
(พันธมิตร) ในการทําธุรกิจ เชน ฟารมกับเขียงหมู แตมีข อเสียเปรียบบางประการคือ การนําสัตว
ตางพื้นที่เขามาฆาในโรงฆาในพื้นที่ ภาวการณแขงขันที่สูงดานราคา ผลการวิเคราะหจากหอง Lab
จากเอกชนไมคอยไดการยอมรับ ผลการวิเคราะหของสวนราชการแตที่ออกมาจะลาชา ทําให
ความสามารถทางการแขงขันมีนอยลง
2.4 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยงและสนับสนุน ( Related & Supporting Industries)
กลุมผูประกอบการมีสถาบันการเงินใหการชวยเหลือสนับสนุน หนวยงานของรัฐ
ชวยสงเสริมใชนโยบาย Food safety รัฐบาลสนับสนุนใหมีโรงฆาสัตวมาตรฐานทุกอําเภอ แตยังมี
ขอดอยในเรื่องของการที่ภาษีในการฆาสัตว ที่ เกี่ยวของกับปศุสัตวและโรงฆาสัตวสูง รวมทั้ง
มาตรการกีดกันทางการคาจากยุโรป มาตรการดานสุขอนามัย , โรคสัตว และขาดแคลนดานวัตถุดบิ
อาหารสัตว เชนถั่วเหลือง เจาหนาที่ภาครัฐที่ดูแลฟารมไมเพียงพอ มีการเก็บภาษีซ้ําซอน ไมไดรับ
การชวยเหลือดานภาษีใหกับผู ประกอบการรายยอยเมื่อเจอโรคระบาด ภัยธรรมชาติ ไมไดรับการ
ยกเวนภาษี
2.5 บทบาทรัฐบาล
นโยบายของประเทศไทยเพื่อใหไทยเปน “ครัวของโลก ”และป 2547 เปนปแหง
ความปลอดภัยทางดานอาหาร นโยบายรัฐบาล ในปจจุบันมีนโยบายรัฐบาลหลากหลายนโยบายที่
เปนปจจัยหนุนตอภาคเกษตรกรร ม เชน การปรับโครงสรางการผลิต รวมทั้งรัฐบาลมีนโยบายเปด
สัมพันธทางการคากับพมา ซึ่งสงผลใหการคาชายแดนทางดานของการสงออกปศุสัตวมีแนวโนมที่
ดีในตลาด แตขอตกลงทวิภาคีไทย- ออสเตรเลีย และไทย- นิวซีแลนด เรื่อง การเปดเสรีการคาสินคา
นมทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมไดรับผลกระทบ
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-33. การประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจเครือขายวิสาหกิจปศุสัตว จังหวัดสุโขทัย เพชรบูรณ และ
นครสวรรค
บทบาทรัฐบาล
+ ถึงแมการแขงขันจะสูงแตสินคามีความหลากหลาย
+ มีคูคา (พันธมิตร)ในการทําธุรกิจ เชน ฟารมกับเขียงหมู
- การนําสัตวตางพื้นที่เขามาฆาในโรงฆาในพื้นที่
- ภาวการณแขงขันที่สูงดานราคา
- ผลการวิเคราะหจากหอง Lab จากเอกชนไมคอยไดการ
ยอมรับ
- ผลการวิเคราะหของสวนราชการแตที่ออกมาจะลาชา

บริบทการแขงขัน
และกลยุทธทางธุรกิจ

+ นโยบายของประเทศไทยเพื่อใหไทยเปน “ครัวของโลก”
+ ป 2547 เปนปแหงความปลอดภัยทางดานอาหาร
+ นโยบายที่เปนปจจัยหนุนตอภาคเกษตรกรรม
+ รัฐบาลมีนโยบายเปดสัมพันธทางการคากับพมา ซึ่ง
สงผลใหการคาชายแดนทางดานของการสงออกปศุสัตวมี
แนวโนมที่ดีในตลาด
- ขอตกลงทวิภาคีไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด
เรื่อง การเปดเสรีการคาสินคานมทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงโค
นมไดรับผลกระทบ

เงื่อนไขดานอุปสงค

เงื่อนไขปจจัยการผลิต
+ แรงงานมีความชํานาญและมีความรูทางเทคนิค
การผลิตสูง
+ มีเทคโนโลยีการผลิตที่มีศักยภาพ
+ สามารถผลิตสินคาไดตามคําสั่งซื้อ และสงมอบ
ตรงเวลา
+ สินคามีคุณภาพดี โดยเฉพาะสินคาแปรรูป มี
GMP, HACCP เมื่อเทียบกับคูแขงขัน เชน จีน
และบราซิล
- มีตนทุนการผลิตคอนขางสูง โดยเฉพาะคาขนสง
- ตนทุนในการปองกันโรคสูงและวัคซีนหายาก
- ผูประกอบการขาดความรูดานการตลาด,
กฎหมายตองนําน้ําเชื้อจากตางประเทศเขามา
ระหวางประเทศ, IT
- ตองนําเขาวัตถุดิบอาหารสัตวจากตางประเทศ
(ถั่วเหลือง) เพราะการจํากัด โควตาการนําเขา

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยง
และสนันสนุน

+ สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได
หลากหลาย เพราะมีสินคาที่หลากหลายจุดออน
- ลูกคามีความรูมากขึ้น มีความตองการสินคา
ราคาถูก และมีอํานาจการตอรองมากขึ้น
-การแขงขันจากหางสรรพสินคาขนาดใหญ
(BIG C /MAKCO)
- ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ
- รูปแบบ Packaging แขงขันไมได

+ สถาบันการเงินใหการชวยเหลือสนับสนุน
+ หนวยงานของรัฐชวยโปรโมต ใชนโยบาย Food safety
+ รัฐบาลสนับสนุนใหมีโรงฆาสัตวมาตรฐานทุกอําเภอ
- ภาษีในการฆาสัตว ที่เกี่ยวของกับปศุสัตวและ
โรงฆาสัตวสูง (อันดับ 2)
- มาตรการกีดกันทางการคาจากยุโรป
- มาตรการดานสุขอนามัย, โรคสัตว
- ขาดแคลนดานวัตถุดิบอาหารสัตว เชนถั่วเหลือง
- เจาหนาที่ภาครัฐที่ดูแลฟารมไมเพียงพอ
- มีการเก็บภาษีซ้ําซอน อบต. คิดไมถูกตอง
- ไมไดรับการชวยเหลือดานภาษีใหกับ ผูประกอบการ
รายยอยเมื่อเจอโรคระบาด ภัยธรรมชาติ ไมไดรับการ
ยกเวนภาษี
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-44. ปจจัยแหงความสําเร็จของแผนฯ เครือขายวิสาหกิจปศุสัตว จังหวัดสุโขทัย เพชรบูรณ และ
นครสวรรค
4.1 การปรับปรุงพันธุ และขยายพันธุสัตว
กําหนดทิศทางในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตั้งแตหาความเปนไปได
ของพันธุสัตวที่จะเลี้ยงไดใหเหมาะสมกับเกษตรกรโดยเลือกพันธสัตวที่ใหผลผลิตสูง สามารถทน
ตอสภาพแวดลอมของพื้นที่ได
4.2 การผลิตพืชอาหารสัตวและอาหารสัตว
แหลงอา หารสัตวที่ใชเลี้ยงสัตวสวนใหญอาศัยหญาที่ขึ้นตามธรรมชาติ แตใน
ปจจุบันการเลี้ยงปศุสัตวไดพัฒนารูปแบบขึ้นไปสูระบบเชิงธุรกิจมากขึ้น มีการเพิ่มจํานวนสัตวที่
เลี้ยงตอฟารมมากขึ้น การผลิตมุงเนนใหไดผลผลิตเนื้อและนมมากขึ้น การจัดการเลี้ยงดูสัตวเพื่อให
มีผลผลิตและมีประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น จะตองมีการจัดการที่ดีทั้งดานการใหอาหารสัตว และ
การพัฒนาสุขภาพสัตวไปพรอม ๆ กันจะควรเนนพัฒนาพืชอาหารสัตว โดยการวิจยั และพัฒนา
เพื่อเพิ่มการผลิตพืชอาหารสัตว ซึ่งเปนแหลงอาหาร ที่สําคัญ ราคาถูกใหมีคุณภาพดีและมีปริมาณ
เพียงพอตลอดป เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจํานวนสัตวดวย
4.3 ความรวมมือระหวางหนวยงานภายในประเทศในดานตางๆ เพื่อสงเสริมกลุม
ผูประกอบการดานปศุสัตว
กลุมผูประกอบการและเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวควรมีการจัดตั้งกลุมเพื่อประสานงานกับ
หนวยงานภาครัฐเพื่อบริหารจัดกา ร และดูแลเรื่องตางๆ ดังนี้ เพื่อเปนการพัฒนาปศุสัตวใหได
คุณภาพและมาตรฐาน
 การพัฒนาการผสมเทียม
สําหรับในปจจุบันการผสมเทียมไดเจริญกาวหนา และมีบทบาทในการปรับปรุง
พันธุสัตวอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่ง การปรับปรุงพันธุไดในประเทศที่พัฒนาและกําลังพัฒนา ซึ่ง
ไดนํามาใชอยางแพรหลายโดยมีการศึกษาคนควากาวหนาไปอยางไมหยุดยั้ง จนในปจจุบันมีสัตวที่
ไดรับการผสมเทียมเปนจํานวนมากและที่ประสบผลสําเร็จในระดับสูง คือ โคนม โดยการนําเชื้อพอ
โคนมพันธุดี ซึ่งเปนพันธุแท เปนน้ําเชื้อแชแข็งเขามาทําการผสมเทียมใหกับแมโคพื้
นเมืองใน
ประเทศ เพื่อใหลูกโคนมพันธุผสมที่เกิดขึ้นมีความตานทานตอสภาพภูมิอากาศของพื้นที่ในกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนลางไดดี ทั้งนี้เกษตรกรควรไดรับการสงเสริมจากหนวยงานในภาครัฐเพื่อการ
ใหความรูแ ละสนับสนุน
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-5 การพัฒนาสุขภาพสัตว
ควรจัดใหความรูแกประชา ชนและเกษตรกร เพือ่ ใหมสี ว นรวมในการพัฒนา
สุขภาพสัตว รูจักการเสริมสรางภูมิคุมกันโรค เฝาระวังโรค และพึ่งพาตนเองได โดยอาศัยการศึกษา
คนควาวิจัยพัฒนาอยางตอเนื่อง ทางดานสุขภาพสัตว ใหอยูระดับมาตรฐาน และการเฝาระวังโรค
จากสัตว เคลื่อนยายทั้งภายในและระหวางประเทศ ดําเนินการควบคุมการเคลื่อนยายสัตวทั้งภายในและ
ระหวางประเทศโดยการตั้งจุดตรวจหรือกักกันสัตวไวเพื่อตรวจโรคกอนเคลื่อนยายตอไป รวมทั้งงาน
ประชาสัมพันธใหเกษตรกรและผูประกอบการใหความรวมมือในการเคลื่อนยายสัตวอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย และพัฒนาสุขภ าพสัตว เพื่อลดปญหาดานผลิตสัตว การสงออกและสุขอนามัย และ
เปนศูนยกลางการชันสูตรและวินิจฉัยโรคสัตวอางอิง (Reference Laboratory) ตามมาตรฐานสากล
เพื่อสนับสนุนการสงออกและถายทอดเทคโนโลยีดานมาตรฐานการชันสูตรโรคใหแกเจาหนาที่
ภายในประเทศ และประเทศใกลเคี ยงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และตรวจสอบวิเคราะห
สินคาปศุสัตวตามขอกําหนดของประเทศคูคา
 การพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตวใหไดมาตรฐาน
การพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตวใหไดมาตรฐาน ซึ่งสําคัญตอขอกําหนดใน
การกีดกันสินคาระหวางประเทศ โดยใชกฎเกณ ฑและตัวกําหนดคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ
อาหารที่มนุษยใชในการบริโภค ตลอดจนขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมและสวัสดิภาพการเลี้ยงสัตว
การขนสงและการฆาเพื่อผลิตเปนอาหาร ทําใหกลุมจังหวัดตองทําการปรับมาตรฐานฟารม เพื่อให
ตรงตามความตองการของประเทศคูคา โดยการนําระบบ HACCP และ GMP มาใชในโรงงานและ
มาตรฐานฟารม
4.4 การเสริมสรางกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวม
โดยการสงเสริมและพัฒนาองคกรเกษตรกรใหสามารถพึ่งพา ตนเองได ซึ่งจะทําให
การบริหารจัดการองคกรและธุรกิจขององคกรเกษตรกรใหมีประสิทธิภาพ การสงเสริมอาจจะทําให
รูปของการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนผานสถาบันเกษตรกร การคัดเลือกเกษตรกรเปนแกนนําดาน
การเกษตรและระบบบัญชีฟารมประจําหมูบาน
4.5 การเพิ่มศักยภาพการจัดการตลาด
โดยการสงเสริมใหองคกรเกษตรกรมีตลาดเปนของตนเองที่หลากหลายรูปแบบ และ
สรางเครือขาย การตลาดระหวางองคกรเกษตรกรผู เลี้ยงสัตวดวยกันเอง หรือการสรางเครือขายที่ดี
กับกลุมผูรับซื้อสัตว
4.6 การเพิ่มโอกาสและความสามารถในการประกอบอาชีพ
โดยการฝกอบรมและสรางเครือขายสารสนเทศและการเกษตร สูเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
รวมทั้งพัฒนาระบบบัญชีฟารม และสรางอาชีพเสริม รายได
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-65. แผนภาพเครือขายวิสาหกิจปศุสัตว จังหวัดสุโขทัย เพชรบูรณ และนครสวรรค
แผนภาพเครือขายวิสาหกิจกลุมปศุสัตว

ปจจัยการผลิต (ตนน้ํา)

พันธสัตว/วัคซีน ยารักษาโรค
อาคาร สถานที่
ยานพาหนะ
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
การบริหารจัดการฟารม
เงินทุน
อาหารสัตว

ธุรกิจหลัก (Core Activities)

การเพาะพันธสัตว
การขนสง และ
กระจายสินคา
การจัดระบบ
ฟารมมาตรฐาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ

สถาบันนการศึ
การศึกกษา
ษา
สถาบั

•มหาวิททยาลั
ยาลัยย
•มหาวิ
•สถาบั
น
อบรมในทาง
•สถาบันอบรมในทาง
อาชี
พ
อาชีพ

กลุม สมาคม ชมรม องคกร

•หอการคาจังหวัด
•สภาอุตสาหกรรม
•สมาคมขนสง

หนววยงานภาครั
ยงานภาครัฐฐ
หน

งานปศุสสัตัตววจจังังหวั
หวัดด
•สํ•สําานันักกงานปศุ
•พาณิชชยยจจังังหวั
หวัดด
•พาณิ
สมเทียยมม
•ศู•ศูนนยยผผสมเที
•สาธารณสุขขจัจังงหวั
หวัดด
•สาธารณสุ
นาชุมมชน
ชน
•พั•พัฒฒนาชุ
ยาศาสตรกการแพทย
ารแพทย
•ศู•ศูนนยยววิทิทยาศาสตร
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ตลาด (ปลายน้ํา)

ลูลูกกคคาาในประเทศ
ในประเทศ
ลูลูกกคคาาตตาางประเทศ
งประเทศ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
อุตสาหกรรมขายอาหารสัตว
อุตสาหกรรมโรงฆาสัตว
ตลาดกลางการเกษตร
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
กลุมการคาชายแดน
อุตสาหกรรมการ
แชเย็น แชแข็ง
สถาบันการเงิน
บริษัทประกันภัย
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บทที่ 2
แผนภาพเครือขายวิสาหกิจปศุสัตว จังหวัดสุโขทัย เพชรบูรณ และนครสวรรค
1. ภาพรวมกลุมจังหวัด

1.กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน
เชียงใหม เชียงราย นาน พะเยา
แพร แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน

6. กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ
กลาง
หนองคาย หนองบัวลําภู เลย
อุดรธานี กาฬสินธุ นครพนม

2.กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง
ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ
สุโขทัย อุตรดิตถ กําแพงเพชร
นครสวรรค พิจิตร อุอทั
ทัยธานี

7. กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร

3.กลุมจังหวัดภาคกลาง
นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา
อางทอง ชัยนาท
นาท ลพบุรี สระบุรี
สิงหบุรี
4.กลุมจังหวัดตะวันตก
กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี
สุพรรณบุรี ประจวบคีรขัีขนั ธ เพชรบุรี
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

10.
10. กรุงเทพฯ

5. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน
ระนอง ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต
สตูล
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8. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก
ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ สระแกว
จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

9. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย
ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช
พัทลุง ปตตานี ยะลา นราธิวาส
สงขลา

-82. แผนภาพเครือขายวิสาหกิจปศุสัตว จังหวัดสุโขทัย เพชรบูรณ และนครสวรรค
1.กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน
อุตสาหกรรมทองเที่ยว เกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
หัตถกรรม สิ่งทอและแฟชั่น ICT

6. กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ทองเที่ยว การคาชายแดน ผาฝาย
ยอมคราม ทองเที่ยวเชิงนิเวศน
ขาวหอมมะลิ โลจิสติกส

2.กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง
การทองเที่ยว การคาชายแดน ลอ
จิสติคส แปรรูปอาหาร ปศุสัตว
บริการองคความรู ออยและน้ําตาล
ตาล
ขาว

4.กลุมจังหวัดตะวันตก
เลี้ยงสุกรคุณภาพ ขาวเกษตร
อินทรี
ทรีย กุงแปรรูป ทองเที่ยว
สัปปะรดกระปอง

7. กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
สิ่งทอ ไหม แปรรูปสุกร ทองเที่ยว
ยานยนต ขาว
10.
10. กรุงเทพฯ
ธุรกิจนําเที่ยว อาหาร
โลจิสติกส

5. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดา
มัน
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ อาหารและ
ขนมของฝากพื้นเมือง ผลิตภัณฑ
จากยางพารา อูตอเรือ ซอมเรือ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ของฝากของที่
ระลึก ทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ยางพารา
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8. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก
ทองเที่ยว อาหารทะเลแปรรูป อัญมณี
และเครื่องประดับ ผลไมสดและผลไม
แปรรูป ยานยนตและชิ้นสวน BIO plastic
9. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย
แพะ ยางพารา เปาฮื้อ สมุนไพร
ผลไม ไก อาหารทะเล ปาลมน้ํามัน
สวนผลไม
สวนผลไม ทองเที่ยว การคาชายแดน
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บทที่ 3
แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจปศุสัตว
จังหวัดสุโขทัย เพชรบูรณ และนครสวรรค
1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เปนแกนกลางในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ มีภารกิจสําคัญในการ
เสนอแนะนโยบายและแผนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศและภูมิภาค
ครอบคลุมถึงการสงเสริมวิสาหกิจในชุมชนและทองถิ่นชนบท โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรใน
ทองถิ่นอยางเหมาะสม การจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
ที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ชุดปจจุบัน ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด และแผนการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางกลางและขนาดยอมของประเทศไทย (พ.ศ. 2545 - 2549) ซึ่งมุงเนนการสงเสริม
และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย อม ใหเปนแกนหลักในการสรางความเขมแข็งใหกับ
ระบบเศรษฐกิจประเทศและเศรษฐกิจชุมชน มีบทบาทสําคัญตอการสรางงานและรายไดใหกับ
สังคมและทองถิ่น นอกจากนั้น ยังมุงเนนการสงเสริมศักยภาพในการรวมกลุมการพัฒนาเครือขาย
วิสาหกิจ (Cluster) ในแตละอุตสาหกรรมเปาหมายให กับชุมชนและในพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันสูระดับสากลตอไป ดังนั้น เพื่อใหการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมในภูมิภาคสอดคลองกับแนวคิดขางตน และโครงสรางเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ ตอบสนอง
ความตองการและเพิ่มศักยภาพทองถิ่น และเกิดการบูรณาก
ารในกระบวนการพัฒนาพืน้ ที่
สํานักงาน สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จึงเห็นสมควรจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายพื้นที่ขึ้น เพื่อรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholder) ในพื้นที่
ไดแก ผูแทนภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และกลุมปร ะชาชนในพื้นที่ ในการศึกษาวิเคราะห จุด
แข็ง จุดออน โอกาส ขอจํากัด เพื่อศึกษาศักยภาพและกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร
มาตรการและจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขาแตละสาขา
อุตสาหกรรมเปาหมายในระดับกลุมจังหวัด เพือ่ ใหเปนแนวทางสําหรับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาค
ประชาชนในพื้นที่ในการดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ไปสูเปาหมายความสําเร็จที่
สอดคลองกัน
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- 10 สถานวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนองคกรในกํากับของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับการคัดเลือกเปนที่ปรึกษาโครงการการจั ดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขาจําแนกตามพื้นที่ กลุมภาคเหนือตอนลาง (ตาก สุโขทัย
อุตรดิตถ พิษณุโลก เพชรบูรณ กําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค และอุทัยธานี ) ใหแกสํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2. ขัน้ ตอนการดําเนินงาน
จําแนกออกได 7 ขั้นตอน ดังแสดงไวในภาพที่ 1.2 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห

โอกาส /ขอจํากัด

ภูมิเศรษฐกิจสําคัญ
ยุทธศาสตรมหภาค

ขั้นตอนที่ 2
วิเคราะห

จุดแข็ง / จุดออน

สถานภาพ SMEs

ขั้นตอนที่ 3

Focus Group

Government
Context for
Firm Strategies
and Rivalry

Factor
Input
condition

Policy meeting
Vision Mission
ขั
น
้
ตอนที
่6
Goal
Strategies
ขั้นตอนที่ 5 Workshop
วัตถุประสงค กิจกรรม ผลลัพธ
ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ งบประมาณ

Program
Project

ขั้นตอนที่ 7 กระบวนการ กลไก การแปลงแผน
ขั้นตอนที่ 1

วิเคราะห
สถานภาพปจจุบัน

Demand
condition

ขั้นตอนที่ 2

กําหนด
วัตถุประสงค

ขั้นตอนที่ 3

การคาดหวังของ
ผูมีสวนไดเสีย

ขั้นตอนที่ 4

ตําแหนง
การพัฒนา

ขั้นตอนที่ 5

จัดทําแผน
ปฏิบัติการ

ขั้นตอนที่ 4
 Cluster Mapping
 Mapping of Industries and firm
การเชื่อมโยง Cluster

Related and
Supporting
Industries

ภาพที่ 1.2 แสดงขั้นตอนการศึกษาการพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมและวิเคราะหขอมูลโครงสรางดานภูมิเศรษฐกิจสําคัญ (ภูมิศาสตร
ประวัติศาสตร สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ) และศักยภาพของจังหวัด
กลุมจังหวัด และระดับภาคเหนือตอนลาง (ทรัพยากร โครงสรางพื้นฐาน การลงทุน การผลิต
การเงิน การตลาด การขนสง องคกรชุมชน ) ในการสงเสริมการพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิ จ
(Cluster) ของแตละอุตสาหกรรมเปาหมาย
ขั้นตอนที่ 2 สํารวจและรวบรวมขอมูลดานเศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่และขอมูล
สถานการณของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายจังหวัด และกลุมจังหวัดเปาหมายที่สงเสริม
การพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) ในแตละอุตสาหกรรมเป าหมายและนําผลการวิเคราะหขอมูล
ที่ไดมาจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายยุทธศาสตรการพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิจ
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- 11 ขั้นตอนที่ 3 จัดการประชุมกลุมยอย (Focus Group) โดยแบงตาม Cluster ของแตละ
อุตสาหกรรมเปาหมายในพื้นที่ กลุมละ 1 ครั้ง มีผูเกี่ยวของหรือผูมี สวนไดสว นเสีย (Stakeholder)
เขารวมประชุมในทุกจังหวัด เพื่อระดมความคิดเห็นและรวมวิเคราะหศักยภาพและปญหาของแตละ
Cluster โดยใชตัวแบบรูปเพชร (Diamond Model) ของพอตเตอร

แนวคิด Michael Porter‘s “Diamond”
กลยุทธกิจการและ
คูแขงขัน
สภาพปจจัย
ปอนเขา
แรงงาน ทรัพยากร
เงินทุน โครงสราง
พื้นฐาน

ภาคธุรกิจหลัก
การแขงขัน
ผูเขามาใหม

สภาพดานอุปสงค
หนวยงาน
สนับสนุน

รับชวงผลิต อุตสาหกรรม
ตนน้ํา กลางน้ํา
การแขงขันระหวางประเทศ

ความตองการ
ขนาด รูปแบบ
คุณภาพ ปริมาณ
Segment

ภาพที่ 1.3 แสดงตัวแบบรูปเพชรของศาสตราจารยไมเคิล อี พอตเตอร
ขั้นตอนที่ 4 จัดทํา Cluster Mapping ของการพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) มา
ใชในการวิเคราะหขอมูลเชื่อมโยงสูการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมการพัฒนากลุมเครือขาย
วิสาหกิจ (Cluster) ขนาดกลางและขนาดยอมรายพื้นที่ ในแตละอุตสาหกรรมเปาหมาย (ทั้งระดับ
รายจังหวัดกลุมจังหวัด และระดับภาคเหนือตอนลาง
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Leading Sector
Network of suppliers
And Related industries

Regional Economic
foundation
HR
Physical
Social
Finance

Creativities
Connectivity
Interaction
Liquidities

ภาพที่ 1.4 แสดงกรอบแนวคิดของเครือขาย (Cluster framework)
ขั้นตอนที่ 5 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) พิจารณารางกรอบแผนฯ เพื่อ
นําเสนอผลการศึกษาเบื้องตน และพิจารณารวมกันถึงขอเสนอการจัดทําแผนปฏิบัติการการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเกี่ยวกับการพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) ในแตละ
อุตสาหกรรมเปาหมาย กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายการพัฒนากลุมวิสาหกิจ ยุทธศาสตร
เปาหมายแตละยุทธศาสตร มาตรการ และแผนงาน /โครงการ ตลอดจนจัดลํา ดับความสําคัญของ
แผนงาน/โครงการฯ ของกลุมจังหวัด
ขั้นตอนที่ 6 จัดการประชุมเชิงนโยบาย (Policy Meeting) เพื่อพิจารณาและจัดลําดับ
ความสําคัญของแผนงาน /โครงการระยะสั้น โครงการระยะกลาง และโครงการระยะยาวภายใต
แผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเกี่ยวกับการพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิจ
(Cluster) ในแตละอุตสาหกรรมเปาหมายของกลุมจังหวัด และระดับ ภาคพื้นที่เปาหมาย ใหแก
ผูบริหารระดับสูงในจังหวัด ผูมีสวนเกี่ยวของในระดับนโยบายในจังหวัด และผูมีสวนเกี่ยวของใน
ระดับนโยบายจากสวนกลาง
ขั้นตอนที่ 7 เสนอแนะกระ บวนการ /กลไก การแปลงแผนฯสูการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ
จากขั้นตอนการดําเนินงานทั้ง 7 ขั้นตอนในจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมตามกลุมเครือขายวิสาหกิจ
ไดแผนออกมารวมทั้งสิ้น 10 แผน
องคประกอบของแตละแผนปร ะกอบดวย จังหวัดที่ เกี่ยวของ ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ
งบประมาณ และปจจัยแหงความสําเร็จของแผน รายละเอียดของแผนแตละแผนนําเสนอตามกลุม
เครือขายวิสาหกิจ
เครือขายวิสาหกิจปศุสัตว : กลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง

- 13 รายละเอียดของโครงการมีดังนี้
1. โครงการอบรมใหความรูบุคลากรดานการตลาดแกผูประกอบการธุรกิจปศุสัตว
2. โครงการอบรมใหความรูบุ คลากรดานกฎหมายและการคาระหวางประเทศแก
ประกอบการธุรกิจปศุสัตว
3. โครงการอบรมใหความรูผูประกอบการดานมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย
(Food Safety)
4. โครงการลดตนทุนการเลี้ยงสัตว
5. โครงการจัดทําแผนฝกอบรมผูประกอบการธุรกิจปศุสัตว
6. โครงการศึกษาการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑเพื่อสรางตรายี่หอและสรางมูลคาเพิ่ม
7. โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อการปศุสัตว
8. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหคําปรึกษาผูประกอบการจัดทํามาตรฐานคุณภาพและ
ความปลอดภัย (Food Safety)
9. โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการปศุสัตว
10. โครงการศึกษาระบบการตรวจ รับรองของหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรของ
หนวยงานเอกชน
11. โครงการการพัฒนาสมุนไพรไทยเพื่อการเลี้ยงสัตว
12. โครงการจัดตั้งศูนยใหความชวยเหลือดานการออกแบบบรรจุภัณฑ
13. โครงการสนับสนุนใหหางสรรรพสินคาขนาดใหญในทองถิ่นใหความชวยเหลือสินคา
ของผูประกอบการทองถิ่น
14. โครงการศึกษาและปรับปรุงกฎระเบียบ ภาษีเอื้ออํานวยใหแกกลุมธุรกิจปศุสัตว
15. โครงการพัฒนาทรัพยากรพื้นที่เพื่อการปรกอบการอุตสาหกรรมปศุสัตว
16. โครงการโรงฆาสัตวมาตรฐานในทุกอําเภอ
17. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับฐานขอมูลปศุสัตว
18. โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครือขายปศุสัตว
19. โครงการจัดทําฐานขอมูลดานปศุสัตวของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง
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- 14 ตารางสรุปสาระสําคัญโครงการเครือขายวิสาหกิจปศุสัตว จังหวัดสุโขทัย และเพชรบูรณ
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
ยุทธศาสตรการสรางคุณคา กลยุ ทธที่ 1 สรางองคความรู
และ
ทักษะแกผูประกอบการ

กลยุทธที่ 2 วิจยั และพัฒนา
นวัตกรรม

ยุทธศาสตรการเพิ่มคุณคา

กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
กลยุทธที่ 2 สงเสริมปจจัยเอื้อ
ตอการผลิต
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โครงการ
1.ฝกอบรมผูประกอบการธุรกิจปศุสัตว

งบประมาณ (ลานบาท)
1

2.ความรูทักษะการบริหารการเงินแกผูประกอบการ
3.สงเสริมและพัฒนาทักษะการบริหารจัดการใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
4.จัดตั้งศูนยเรียนรูเรื่องปศุสัตว
1.วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานพันธุสัตว
2.บมเพาะเทคโนโลยีการเพื่อการพัฒนาหวงโซธุรกิจอุตสาหกรรมปศุ
สัตว
3.สงเสริมการทําวิจัยตามความตองการการทําธุรกิจปศุสัตวในพื้นที่
4.พัฒนาคุณภาพเครื่องจักรใหเปนเครื่องตน แบบ
5.ออกเครื่องมือการเงินใหมๆ ที่เอื้อตออุตสาหกรรมปศุสัตว
1.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานปศุสัตว
2.จัดทําฐานขอมูลดานปศุสัตว
1.สงเสริมสนับสนุนแหลงเงินทุนในพื้นที่

5
1
5
5
5
1
20
10
20
5
5

2.สงเสริมเกษตรกรทําการเพาะปลูกพืชอาหารสัตว

5

- 15 ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรการสงมอบ
คุณคา

กลยุทธ

โครงการ

3.ลดตนทุนการเลี้ยงสัตว
4.วางแผนการพัฒนาแรงงานรองรับการเปนศูนยกลางปศุสัตว
5.พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาเครือขายปศุสัตว
6. ปรับปรุงระบบการขนสงจากแหลงผลิตไปถึงผูบริโภค
กลยุทธที่ 1 วางยุทธศาสตรการ 1.จัดทําแผนกลยุทธการตลาดผลิตภัณฑปศุสัตว
แขงขันดานการตลาด
2.พัฒนาและวางตําแหนงผลิตภัณฑปศุสัตว
3.จัดทําแผนการขายสินคาปศุสัตว
กลยุทธที่ 2 พัฒนาศักยภาพและ 1.จัดทําแผนกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางเครือขายธุรกิจปศุสัตว
เชื่อมโยงเครือขาย
2.จัดทําแผนเชื่อมโยงเปาหมายและแผนงานโครงการของเครือขายกลุม
กิจกรรมปศุสัตว

เครือขายวิสาหกิจปศุสัตว : กลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง

งบประมาณ (ลานบาท)
5
5
10
25
1
10
1
2
2
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รายละเอียดโครงการเครือขายวิสาหกิจปศุสัตว จังหวัดสุโขทัย และเพชรบูรณ
ชื่อโครงการ

โครงการจัดทําแผนกลยุทธการตลาดผลิตภัณฑปศุสัตว

หลักการเหตุผล
การแขงขันในตลาดมีความรุนแรงเนื่องจากมีคูแขงที่สําคัญหลายราย จึงควรที่จะมีการ
วางกลยุทธทางการตลาดใหมีทิศทางและแนวทางที่ใหผลิตภัณฑปศุสัตวสามารถแขงขันได
วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดทําแผนกลยุทธการตลาดผลิตภัณฑปศุสัตว
2. เพือ่ เพิ่มและกระจายรายไดสูภาคเกษตรกรรม ภาคการผลิต และภาคการตลาด
ตัวชี้วัด

1. แผนกลยุทธการตลาดผลิตภัณฑปศุสัตว
2. รายไดจากยอดขายผลิตภัณฑปศุสัตวที่เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีแผนกลยุทธการตลาดผลิตภัณฑปศุสัตวที่สามารถนําไปใชไดจริง
2. เกิดการเพิ่มและกระจายรายไดสูภาคเกษตรกรรม ภาคการผลิต และภาคการตลาด
กิจกรรม
1. จัดประชุมใหเห็นความสําคัญของการจัดทําแผนกลยุทธการตลาดแกเครือขายปศุสัตว
2. จัดตั้งคณะดําเนินงานจัดทําแผนกลยุทธการตลาด โดยใหทุกฝายมีสวนรวม
3. เชื่อมโยงแผนกลยุทธการตลาดผลิตภัณฑปศุสัตว กับกลุมอุตสาหกรรมตอเนื่องใน
พื้นที่ ในประเทศ และตางประเทศ
4. เผยแพรและประชาสัมพันธแผนกลยุทธการตลาดแกเครือขายผลิตภัณฑปศุสัตว
ระยะเวลาดําเนินการ

5 ป (พ.ศ. 2549 – 2553)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
พาณิชยจังหวัด เกษตรจังหวัด ปศุสัตวจังหวัด สถาบันการศึกษา หอการคาจังหวัด
สภาอุตสาหกรรม ในจังหวัดเพชรบูรณและสุโขทัย ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จังหวัด
พิษณุโลก
งบประมาณ

1 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจปศุสัตว : กลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง

- 17 ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาและวางตําแหนงผลิตภัณฑปศุสัตว

หลักการเหตุผล
ตลาดผลิตภัณฑปศุสัตวมีหลายสวนและมีสภาพการแขงขันที่แตกตางกันไป การพัฒนา
ผลิตภัณฑปศุสัตวจึงควรมีความสอดคลองกับความตองการของตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพการ แขงขัน
ผลิตภัณฑปศุสัตวของพื้นที่
ตัวชี้วัด

1. มูลคาเพิ่มจากการพัฒนาผลิตภัณฑปศุสัตว
2. ระดับความสามารถในการแขงขันเพิ่มขึ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑปศุสัตวที่สอดคลองกับความตองการของตลาด
2. มีการเพิ่มศักยภาพการแขงขันผลิตภัณฑปศุสัตวของพื้นที่
กิจกรรม
1. สํารวจ และรวบรวมขอมูลความตองการของตลาดในประเทศและตางประเทศ
2. ศึกษา และวิเคราะหความตองการของตลาดดานปศุสัตว และผลิตภัณฑ เพื่อนํามา
กําหนดการวางตําแหนงผลิตภัณฑปศุสัตวของพื้นที่ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
3. สงเสริม และพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑปศุสัตวตามการวางตําแหนงของผลิตภัณฑ
4. เผยแพรและประชาสัมพันธแกเกษตรกร และผูเกี่ยวของ
ระยะเวลาดําเนินการ

5 ป (พ.ศ. 2549 – 2553)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรม พาณิชยจังหวัด ในจังหวัดเพชรบูรณและสุโขทัย
งบประมาณ

10 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจปศุสัตว : กลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง

- 18 ชื่อโครงการ

โครงการฝกอบรมผูประกอบการธุรกิจปศุสัตว

หลักการเหตุผล
ในกระแสการเปลี่ยนแปลงที่โลกเขาสูการคาเสรี การบริหารจัดการในเชิงธุรกิจมี
ความสําคัญมากขึ้น จึงควรที่จะมีการอบรมใหความรูเพื่อเพิ่มทักษะใหแกเกษตรกรและบุคลากรใน
กลุมปศุสัตว
วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดฝกอบรมผูประกอบการธุรกิจปศุสัตว
2. เพื่อพัฒนาความรูในดานทีเกี่ ่ยวของกับการทําปศุสัตวใหแกผูประกอบการธุรกิจปศุสัตว
ตัวชี้วัด

1. แผนการฝกอบรมผูประกอบการธุรกิจปศุสัตว
2. ระดับองคความรูที่เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีการจัดฝกอบรมผูประกอบการธุรกิจปศุสัตว
2. เกิดการพัฒนาความรูในดานที่เกี่ยวของกับการทําปศุ สัตวใหแกผูประกอบการธุรกิจ
ปศุสัตว
กิจกรรม
1. สํารวจ และรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประเด็นความตองการในการฝกอบรมของ
ผูประกอบการธุรกิจปศุสัตว
2. จัดทําแผน และหลักสูตรการฝกอบรมใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
3. เผยแพรและประชาสัมพันธขอมูล กําหนดการอบรมใหแกกลุมเป าหมาย และผูที่
เกี่ยวของ
4. ดําเนินการจัดฝกอบรม
5. จัดทําสรุป และประเมินผลการจัดฝกอบรมเพื่อที่จะนําไปพัฒนา และปรับปรุง
หลักสูตรการฝกอบรมใหมีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย และความตองการในอนาคตตอไป
ระยะเวลาดําเนินการ

3 ป (พ.ศ. 2549 – 2551)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
พาณิชยจังหวัด สถาบันการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณและสุโขทัย
อุตสาหกรรม ภาคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
งบประมาณ

1 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจปศุสัตว : กลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง

ศูนยสงเสริม

- 19 ชื่อโครงการ

โครงการใหความรูทักษะการบริหารการเงินแกผูประกอบการ

หลักการเหตุผล
การเงินเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจ เพื่อล
ดความเสี่ ยงทางการเงินใหแก
ผูประกอบการ ปศุสัตวจึงควรมีการจัดอบรมใหความรูทักษะการบริหารการเงิน ใหทราบถึงการ
พยากรณ ความตองการเงินทุน การจัดหาและบริหารการใชเงินทุน
วัตถุประสงค
1. เพื่อทราบถึงความตองการแหลงเงินทุนโครงการพัฒนาดานปศุสัตวของกลุมจังหวัด
2. เพื่อจัดหาแหลงเงินทุนใหเพียงพอกับความตองการ
ตัวชี้วัด
1. ปจจัยความตองการเงินทุน
2. จํานวนแหลงเงินทุน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบถึงความตองการแหลงเงินทุนของโครงการดานปศุสัตวของกลุมจังหวัด
2. เพือ่ วางแผนการจัดหาแหลงเงินทุนทีเ่ หมาะสม
กิจกรรม
1. จัดตั้งคณะทํางานและหนวยงานรับผิดชอบสํารวจความตองการเงินทุน
2. จัดหาแหลงเงินทุนสนับสนุนเครือขายปศุสัตวใหเพียงพอกับความตองการ
3. เผยแพรขอมูลขาวสารดานแหลงเงินทุน
ระยะเวลาดําเนินการ

3 ป (พ.ศ. 2549 – 2551)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันการเงินและสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณและสุโขทัย
งบประมาณ

5 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจปศุสัตว : กลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง

- 20 ชื่อโครงการ

โครงการจัดทําแผนการขายสินคาปศุสัตว

หลักการเหตุผล
สินคาปศุสัตวเปนสินคาเกษตรที่มีความผันผวนสูงและเนาเสียงาย ควรมีการวางแผน
การขายที่เปนระบบที่มีกลยุทธการขายเพื่อใหการขายเปนไปอยางมีประสิ ทธิภาพและสามารถ
ระบายสินคาออกสูตลาดไดดีและเพิ่มยอดขาย
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสินคาดานปศุสัตวของกลุมจังหวัดมีแผนการขายอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ รายไดที่เพิ่มขึ้น จากการสงเสริมการขาย
ตัวชี้วัด
1. แผนการขายสินคาปศุสัตว
2. ระดับรายไดที่เพิ่มขึ้น
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ความรวมมือเครือขายในการจัดทําแผนการขาย
2. มีแผนและงบประมาณการสงเสริมการขายสินคาปศุสัตว
3. มีการตั้งพยากรณและเปาหมายรายไดระยะ 5 ป ของผลิตภัณฑปศุสัตว
กิจกรรม
1. จัดตั้งคณะทํางานและหนวยงานรับผิดชอบดานการวางแผนการขาย
2. จัดทําแผนการขายพรอมทั้งงบประมาณโดยใหเครือขายมีสวนรวม
3. รณรงคเผยแพรขอมูลขาวสารดานการขายเพื่อกระตุนใหทุกฝายสรางรายไดใหกลุม
ระยะเวลาดําเนินการ

2 ป (พ.ศ. 2549 – 2550)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
พาณิชยจังหวัด หอการคา สภาอุตสาหกรรมผูประกอบการดานปศุสัตว กลุมเกษตรกรดาน
ปศุสัตว ในจังหวัดเพชรบูรณและสุโขทัย
งบประมาณ

1 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจปศุสัตว : กลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง

- 21 ชื่อโครงการ

โครงการจัดทําแผนเชื่อมโยงเปาหมายและแผนงานโครงการของเครือขาย
กลุมกิจกรรมปศุสัตว

หลักการเหตุผล
ดวยมีหนวยงานและองคกรหลายแหงมีการจัดทําแผนงานโครงการมากมายแตขาดการ
เชื่อมโยงแผนและเปาหม ายเขาดวยกัน จึงควรที่จะมีการจัดทําแผนเชื่อมโยงเปาหมายและแผนงาน
โครงการของเครือขายกลุมกิจกรรมปศุสัตวบูรณาการเขาดวยกันเพื่อใหเห็นภาพรวมและทิศทาง
รวมกันชัดเจนทําใหการบริหารแผนงานโครงการมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสามารถเชื่อมโยงเปาหมายและแผนงานโค
รงการของเครือขายกลุมกิจกรรมปศุสัตว
2. เพื่อเสริมสรางความไดเปรียบดานความสามารถในการแขงขันของเครือขายปศุสัตว
ตัวชี้วัด
1. ระดับการเชื่อมโยงเปาหมายและแผนงาน
2. ระดับความสามารถในการแขงขัน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เกิดการเชื่อมโยงเปาหมายและแผนงานโครงการของเครือขายกลุมกิจกรรมปศุสัตว
2. เครือขายปศุสัตวสามารถสรางความไดเปรียบดานความสามารถในการแขงขัน
กิจกรรม
1. จัดประชุมใหเห็นความสําคัญของการจัดทําแผนเชื่อมโยงเปาหมายและแผนงาน
โครงการแกเครือขายกลุมกิจกรรมปศุสัตว
2. จัดตั้งคณะดําเนินงานจัดทําแผนเชื่อมโยงเปาหมายและแผ
นงานโครงการแก
เครือขายกลุมกิจกรรมปศุสัตว โดยใหทุกฝายมีสวนรวม
3. รวบรวมและวิเคราะหขอมูลดานเปาหมายและแผนงานโครงการของเครือขายกลุม
กิจกรรมปศุสัตว
4. จัดทําแผนเชื่อมโยงเปาหมายและแผนงานโครงการแกเครือขายกลุมกิจกรรมปศุสัตว
5. เผยแพรและประชาสัมพันธแผนเชื่ อมโยงเปาหมายและแผนงานโครงการแก
เครือขายกลุมกิจกรรมปศุสัตว
ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป (พ.ศ. 2549 – 2550)
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2จังหวัดพิษณุโลก สมาคมการคาปศุสัตว ปศุสัตว
จังหวัดเกษตรจังหวัด หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรม ในจังหวัดเพชรบูรณและสุโขทัย
งบประมาณ
2 ลานบาท
เครือขายวิสาหกิจปศุสัตว : กลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง

- 22 ชื่อโครงการ

โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะการบริหารจัดการใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลง

หลักการเหตุผล
ในกระแสการเปลี่ยนแปลงที่โลกเขาสูการคาเสรี การบริหารจัดการในเชิงธุรกิจมี
ความสําคัญมากขึ้น จึงควรที่จะมีการอบรมให ความรูเพื่อเพิ่มทักษะใหแกเกษตรกรและบุคลากรใน
กลุมอุตสาหกรรมปศุสัตวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการใหทันตอการเปลี่ยนแปลงแกกลุมเครือขายปศุสัตว
2. เพื่อเสริมสรางศักยภาพและความไดเปรียบในการแขงขันของเครือขายปศุสัตว
ตัวชี้วัด
1. ระดับทักษะการบริหารจัดการ
2. ระดับความสามารถในการแขงขันของเครือขายปศุสัตว
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เกิดการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการใหทันตอการเปลี่ยนแปลงแกกลุมเครือขาย
ปศุสัตว
2. เครือขายปศุสัตวมีศักยภาพและความไดเปรียบดานความสามารถในการแขงขัน
กิจกรรม
1. ศึกษาสํารวจความตองการของเครือขายปศุสัตว
2. ศึกษาการบริหารจัดการของเครือขายปศุสัตวทั้งทางดานจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา
ปญหา อุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและการพัฒนา
3. ศึกษาแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจปศุสัตวและผลิตภัณฑทั้งในพื้นที่
ระดับภูมิภาค ประเทศ และการคาระหวางประเทศ
4. ฝกอบรมดานทักษะการบริหารจัดการใหทันตอการเปลี่ยนแปลงแกกลุมเครือขายปศุสัตว
5. เผยแพรและประชาสัมพันธโครงการเพื่อขยายเครือขายและการเชื่อมโยงเครือขาย
ระยะเวลาดําเนินการ

5 ป (พ.ศ. 2549 – 2553)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก สถาบันการศึกษา หอการคาจังหวัด
สภาอุตสาหกรรม และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในจังหวัดเพชรบูรณและสุโขทัย
งบประมาณ

1 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจปศุสัตว : กลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง

- 23 ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานปศุสตั ว

หลักการเหตุผล
สารสนเทศเปนสิ่งทีส่ ําคัญตอการตัดสินใจในโลกปจจุบันที่ขอมูลมีการไหลอยางรวดเร็ว
จึงควรมีโครงการการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับฐานขอมูลอุตสาหกรรมปศุสัตว
และบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อนําไปใชในการพัฒนาอุตสาหกรรมปสุสัตวใหมีความไดเปรียบ
ในการแขงขัน
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่รองรับฐานขอมูลดานปศุสัตวของกลุมจังหวัด
2. เพื่อเชื่อมโยงฐานขอมูลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัด
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับฐานขอมูลปศุสัตว
2. ระดับเชื่อมโยงฐานขอมูลผานระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เกิดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับฐานขอมูลดานปศุสัตวของกลุมจังหวัด
2. เกิดการเชื่อมโยงฐานขอมูลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรม
1. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผูแทนจากเครือขายปศุสัตว
2. จัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศของเครือขายปศุสัต ว
3. จัดประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเปนการสราง
เครือขายที่จะรวมกันพัฒนาดานฐานขอมูล
4. ทําการพัฒนาฐานขอมูลดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. เผยแพรขอมูลขาวสารผานเครือขายและการประชาสัมพันธ
ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (พ.ศ. 2549 – 2552)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด พาณิชยจังหวัด สถาบันอุดมศึกษา
ดานเทคโนโลยีการเกษตร กลุมเกษตรกรดานปศุสัตวในจังหวัดเพชรบูรณและสุโขทัย
งบประมาณ

20 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจปศุสัตว : กลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง

- 24 ชื่อโครงการ

โครงการสงเสริมสนับสนุนแหลงเงินทุนใหกับพื้นที่

หลักการเหตุผล
เงินทุนเปนปจจัยที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจ จึงควรที่จะสนับสนุนใหมีแหลงเงินทุน
สําหรับผูประกอบการที่จะนํามาขยายการลงทุนเพื่อการทําธุรกิจปศุสัตว และยังชวยสรางความ
เขมแข็งทางการเงินใหแกผูประกอบการดวย
วัตถุประสงค
1. เพือ่ สงเสริมและสนับสนุนแหล งเงินทุนแกเกษตรกร ผูประกอบการ และ
ผูที่เกี่ยวของดานปศุสัตวและผลิตภัณฑ
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเกษตรดานปศุสัตวของกลุม
เครือขาย
ตัวชี้วัด

1. จํานวนแหลงเงินทุนพัฒนาการเกษตรดานปศุสตั ว
2. จํานวนกองทุนพัฒนาการเกษตรดานปศุสตั ว

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีการสงเสริมและสนับสนุนแหลงเงินทุนแกเกษตรกร ผูประกอบการ และผูที่เกี่ยง
ของดานปศุสัตวและผลิตภัณฑ
2. มีกองทุนพัฒนาการเกษตรดานปศุสัตวของกลุมเครือขาย
กิจกรรม
1. สํารวจความตองการเงินทุนในการพัฒนาดานปศุสัตว และผลิตภัณฑของกลุม
2. จัดหาแหลงเงินทุนจากหนวยงานสนับสนุน.อยางเพียงพอ
3. จัดตั้งกองทุนสงเสริมและสนับสนุนดานปศุสัตวจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. จัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดานกองทุน
5. เผยแพร และประชาสัมพันธขอมูลความตองการเงินทุน และแหลงเงินทุนตลอดจน
กองทุนใหผูเกี่ยวของไดรับทราบ
ระยะเวลาดําเนินการ

3 ป (พ.ศ. 2549 – 2551)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
สถาบันการเงินในจังหวัดเพชรบูรณและสุโขทัย
งบประมาณ

5 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจปศุสัตว : กลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง

- 25 ชื่อโครงการ
โครงการศึกษาการสรางศูนยกระจายผลผลิตปศุสตั ว
หลักการเหตุผล
การกระจายผลผลิตปศุสัตวที่มีประสิทธิภาพจะชวยลดตนทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันทางการตลาดได จึงควรใหผูประกอบการในพื้นที่รวมตัว และเขามารวมมือในการจัดตั้งศูนย
กระจายผลผลิตปศุสัตวขึ้นมา เพื่อเปนศูนยกลางและลดการแขงขันของผูประกอบการในพื้นที่ดวยกันเอง
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางชองทางการจัดจําหนายผลผลิตปศุสัตวในลักษณะของศูนยกระจายสินคา
2. เพื่อเพิ่มและกระจายรายไดสูผูประกอบการ เกษตรกรดานปศุสัตว และผลิตภัณฑจากปศุ
สัตว
3. เพื่อใหภาคเอกชน และภาครัฐมีสวนรวมในการบริหารจัดการศูนยกระจายสินคา ผลิตปศุ
สัตวรวมกัน
4. เพื่อเปนศูนยกลางการกระจายผลผลิตปศุสัตวในระดับภูมิภาค และตางประเทศ
ตัวชี้วัด
1. ศูนยกระจายสินคาปศุสัตว
2. จํานวนชองทางการจัดจําหนาย
3. ระดับรายไดที่เพิ่มขึ้นสูผูประกอบการ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เกิดชองทางการจัดจําหนายผลผลิตปศุสัตวในลักษณะของศูนยกระจายสินคา
2. เกิดการเพิ่มและกระจายรายไดสูผูประกอบการ เกษตรกรดานปศุสและผลิ
ัตว ตภัณฑจากปศุสัตว
3. ภาคเอกชน และภาครัฐมีสวนรวมในการบริหารจัดการศูนยกระจายสินคาผลิต
ปศุสัตวรวมกัน
4. เกิดศูนยกลางการกระจายผลผลิตปศุสัตวในระดับภูมิภาค และตางประเทศ
กิจกรรม
1. จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําแผนกอตั้งศูนยกระจายผลผลิตปศุสัตว
โดยให
ทุกฝายมีสวนรวม
2. วางแผนงบประมาณเพื่อจัดตั้งศูนยกระจายผลผลิตปศุสัตว
3. ศึกษาการดําเนินการจัดตั้งศูนยฯ โดยมีหนวยงานภาคเอกชนและภาครัฐเขามามีสวน รวม
ในการผลักดัน และบริหารจัดการ
4. เผยแพรและประชาสัมพันธศูนยกระจายผลผลิตปศุสัตว
ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (พ.ศ. 2549 – 2553)
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สมาคมการคาปศุสัตวพาณิชยจังหวัดปศุสัตวจังหวัดสาธารณสุข ในจังหวัดเพชรบูรณและสุโขทัย
งบประมาณ
10 ลานบาท
เครือขายวิสาหกิจปศุสัตว : กลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง

- 26 ชื่อโครงการ

โครงการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานพันธุสัตว

หลักการเหตุผล
เทคโนโลยีชีวภาพกาวหนาไปมาก สงผลตอการทําธุรกิจปศุสัตวที่ตองมีการนํา
เทคโนโลยีสมัยใหมมาใชมากขึ้น จึงควรมีการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพันธุสัตวใหม ๆ ที่
นํามาปรับปรุงและประยุกตใชกับปศุสัตวในพื้นที่ได
วัตถุประสงค
1.
2.
3.
ตัวชี้วัด
1.
2.

เพื่อพัฒนาพันธุสัตวใหมีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอตอความตองการของตลาด
เพื่อเพิ่ม และกระจายรายไดใหกับผูประกอบการและเกษตรกรในกลุมปศุสัตว
เพื่อสนับสนุนการคนควาวิจัยดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานพันธุสัตว
จํานวนนวัตกรรมดานพันธุส ตั ว
จํานวนรายไดที่เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เกิดการพัฒนาพันธุสัตวใหมีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอตอความตองการของตลาด
2. มีการเพิ่ม และกระจายรายไดใหกับผูประกอบการและเกษตรกรในกลุมปศุสัตว
3. มีการสนับสนุนการคนควาวิจัยดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานพันธุส ตั ว
กิจกรรม
1. สํารวจ และรวบรวมขอมูลการวิจัยดานคุณภาพ และปริมาณของพันธุสัตวที่มีอยูเดิม
2. สํารวจขอมูลรายไดปจจุบัน และความตองการของตลาดเดิมและตลาดใหมที่คาดหวัง
3. วิจัย และพัฒนาสายพันธุสัตวที่สอดคลองกับความตองการของตล าดเพื่อเพิ่มมูลคา
ดานปศุสตั ว
4. เผยแพรและประชาสัมพันธใหนักวิจัย นักวิชาการ ผูประกอบการ และแหลงเงินทุน
สนับสนุนงานวิจยั เพื่อกอใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาพันธุสัตว
ระยะเวลาดําเนินการ

5 ป (พ.ศ. 2549 – 2553)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย เครือขายภาคเหนือ
สถาบันวิจัยพันธุสัตว สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สํานักงานปศุสัตวในจังหวัดเพชรบูรณ
และสุโขทัย
งบประมาณ
5 ลานบาท
เครือขายวิสาหกิจปศุสัตว : กลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง

- 27 ชื่อโครงการ

โครงการสงเสริมเกษตรกรทําการเพาะปลูกพืชอาหารสัตว

หลักการเหตุผล
อาหารสัตวเป นปจจัยสําคัญในการเลี้ยงสัตวใหไดคุณภาพและมีความอุดมสมบูรณ
แข็งแรง จึงควรมีการสงเสริมเกษตรกรทําการเพาะปลูกพืชที่นําไปทําเปนอาหารสัตวที่มีคุณคาและ
เหมาะสมกับสัตวที่เลี้ยงในพื้นที่และยังสรางเสถียรภาพของอาหารสัตวใหกับผูประกอบการในการ
เลี้ยงดวย
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรทําการเพาะปลูกพืชอาหารสัตว
2. เพือ่ ลดตนทุนดานอาหารสัตว
3. เพื่อเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร
ตัวชี้วัด

1. ปริมาณพื้นที่เพาะปลูกพืชอาหารสัตวที่เพิ่มขึ้น
2. % ตนทุนอาหารสัตวที่ลดลง
3. จํานวนรายไดที่เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีการสงเสริมใหเกษตรกรทําการเพาะปลูกพืชอาหารสัตว
2. ตนทุนดานอาหารสัตวลดลง
3. เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
กิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.

สํารวจ และรวบรวมขอมูลวัตถุดิบดานอาหารสัตวในพื้นที่
สํารวจ และรวบรวมขอมูลความตองการของตลาด ดานอาหารสัตวในพื้นที่
สงเสริมใหเกษตรกรทําการเพาะปลูกพืชอาหารสั
ใหตสวอดคลองกับความตองการของตลาด
ใหการสนับสนุนแหลงเงินทุนแกเกษตรกร
เผยแพรและประชาสัมพันธแกเกษตรกร และผูเกี่ยวของ

ระยะเวลาดําเนินการ

3 ป (พ.ศ. 2549 – 2551)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
เกษตรจังหวัด ปศุสัตวจังหวัด สํานักงานสงเสริมการเกษตรจังหวัดในจังหวั ดเพชรบูรณ
และสุโขทัย
งบประมาณ

5 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจปศุสัตว : กลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง

- 28 ชื่อโครงการ

โครงการจัดทําแผนกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางเครือขายธุรกิจปศุสัตว

หลักการเหตุผล
เศรษฐกิจสาขาปศุสัตวมีหนวยงานและองคกรหลายองคกรเขามาเกี่ยวของและมีกิจกรรมที่
ตองดําเนินรวมกัน การสรางความสัมพั นธที่ดีระหวางเครือขายธุรกิจปศุสัตวจะชวยนําไปสูความ
รวมมือ การประสานงานที่ดีในกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของและทํางานรวมกัน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ไปสูเปาหมายรวมกัน
วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดทําแผนกิจกรรมสรางความสัมพันธรวมระหวางผูที่เกี่ยวของกับเครือขายธุรกิจปศุ
สัตว
2. เพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางผูที่เกี่ยวของกับเครือขายธุรกิจปศุสัตว
ตัวชี้วัด

1. แผนกิจกรรมสรางความสัมพันธรวมระหวางผูที่เกี่ยวของกับเครือขายธุรกิจปศุสัตว
2. ระดับความสัมพันธระหวางผูที่เกี่ยวของกับเครือขายธุรกิจปศุสัตว

ผลทีค่ าดวาจะไดรับ
1. มีการจัดทําแผนกิจกรรมสรางความสัมพันธรวมระหวางผูที่เกี่ยวของกับเครือขายธุรกิจปศุสัตว
2. เกิดความสัมพันธระหวางผูที่เกี่ยวของกับเครือขายธุรกิจปศุสัตว
กิจกรรม
1. จัดตั้งคณะทํางาน เพื่อจัดทําแผนกิจกรรมเชื่อมโยงความสัมพันธรวมในระหวาง
เครือขายธุรกิจปศุสัตว
2. จัดทําแผนกิจกรรมสรางความสัมพันธรวมเครือขายธุรกิจปศุสัตว
3. เผยแพร และประชาสัมพันธใหขอมูลเกี่ยวกับแผนกิจกรรมฯ แกผูที่เกี่ยวของ
4. ประสานงานกับเกษตรกร
ผูประกอบการ หนวยงานและผูที่เกี่ยวของกับเครือขายธุรกิจปศุสัตว
5. ดําเนินกิจกรรมสรางความสัมพันธรวมเครือขายธุรกิจปศุสัตว
6. สรุปการดําเนินงานกิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ

3 ป (พ.ศ. 2549 – 2551)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สมาคมการคาปศุสัตว ปศุสัตวจังหวัด เกษตรจังหวัด หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมใน
จังหวัดเพชรบูรณและสุโขทัย ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
งบประมาณ

2 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจปศุสัตว : กลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง

- 29 ชื่อโครงการ

โครงการวางแผนการพัฒนาแรงงานรองรับการเปนศูนยกลางปศุสัตว

หลักการเหตุผล
แรงงานเปนปจจัยสําคัญในอุตสาหกรรมปศุสัตว การกําหนดใหภาคเหนือตอนลางมี
ศักยภาพการพัฒนาเปนศูนยกลางปศุสัตว จึงจําเปนที่จะตองมีการวางแผนการพัฒนาแรงงานรองรับ
การเปนศูนยกลางปศุสัตว ทั้งปริมาณและระดับทักษะที่ตองการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อวางแผนการพัฒนาฝมือแรงงานสําหรับรองรับการเปนศูนยกลางปศุสัตว
2. เพื่อผลิตแรงงานทักษะฝมือที่มีความชํานาญสูตลาด อันจะเปนการยกระดับ และ
มาตรฐานธุรกิจปศุสัตวโดยรวมของภูมิภาค
ตัวชี้วัด

1. แผนการพัฒนาฝมือแรงงานสําหรับรองรับการเปนศูนยกลางปศุสัตว
2. จํานวนแรงงานทักษะฝมือที่มีความชํานาญสูตลาด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีการวางแผนการพัฒนาฝมือแรงงานสําหรับรองรับการเปนศูนยกลางปศุสัตว
2. มีการผลิตแรงงานทักษะฝมือที่ มีความชํานาญสูตลาด อันจะเปนการยกระดับ และ
มาตรฐานธุรกิจปศุสัตวโดยรวมของภูมิภาค
กิจกรรม
1. ประชาสัมพันธโครงการและรับสมัครแรงงานระดับอําเภอไปสูระดับจังหวัด และ
ระดับภูมิภาค
2. จัดการฝกอบรมทั้งในเชิงทฤษฎี และปฏิบัติควบคูกันไป
3. ทําการทดสอบความรูผูเขารับการฝกอบ
รมที่ โดยมีเกณฑผานเพื่อมอบใบ
ประกาศนียบัตรรับรองการอบรม
4. จัดหาแหลงงานใหแรงงานที่ผานการอบรม
ระยะเวลาดําเนินการ

5 ป (พ.ศ. 2549 – 2553)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
พัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด สมาคมการคาปศุสัตว ปศุสัตวจังหวัด เกษตรจังหวัด
ผูประกอบการดานปศุสัตว สํานักงานแรงงานจังหวัดในจังหวัดเพชรบูรณและสุโขทัย
งบประมาณ

5 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจปศุสัตว : กลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง

- 30 ชื่อโครงการ

โครงการลดตนทุนการเลี้ยงสัตว

หลักการเหตุผล
ตนทุนเปนปจจัยสําคัญในการแขงขันในตลาดปศุสัตว ปจจัยการผลิตในประเทศไทยมี
แนวโนมตนทุนสูงขึ้น สงผลใหความสามารถในการแขงขั นกับประเทศเพื่อนบานลดลง จึงมีความ
จําเปนที่จะตองลดตนทุนการผลิตปศุสัตวในประเทศใหลดลง เพื่อใหรักษาสถานภาพการแขงขัน
เอาไวได
วัตถุประสงค
1. เพือ่ หาแนวทางการลดตนทุนการเลีย้ งสัตว
2. เพือ่ เพิ่มศักยภาพการแขงขันดานปศุสัตวของพื้นที่
ตัวชี้วัด
1. แนวทางการปฏิบัติการลดตนทุนการเลี้ยงสัตวอยางยั่งยืน
2. ระดับความสามารถในการแขงขันเพิ่มขึ้น
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีแนวทางการปฏิบัติที่นําไปสูการลดตนทุนการเลี้ยงสัตวอยางยั่งยืน
2. เกิดการเพิ่มศักยภาพการแขงขันดานปศุสัตวของพื้นที่
กิจกรรม
1. สํารวจ และรวบรวมขอมูลดานตนทุนที่เกี่ยวของกับการลี้ยงสัตว
2. ศึกษา และวิเคราะหตนทุนที่เกี่ยวของกับการเพาะเลี้ยงสัตวและหาแนวทางการ
ปฏิบัติที่นําไปสูการลดตนทุนการเลี้ยงสัตว
3. จัดอบรมความรูดานแนวทางการปฏิบัติที่นําไปสูการลดตนทุนการเลี้ยงสัตวแก
เกษตรกรและเครือขายปศุสัตว
4. เผยแพรและประชาสัมพันธแกเกษตรกรและเครือขายปศุสัตว
ระยะเวลาดําเนินการ

3 ป (พ.ศ. 2549 – 2551)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
เกษตรจังหวัด ปศุสัตวจังหวัด สมาคมการคาปศุสัตว สถาบันการศึกษาในจังหวั ด
เพชรบูรณและสุโขทัย ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
งบประมาณ

5 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจปศุสัตว : กลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง

- 31 ชื่อโครงการ
โครงการบมเพาะเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาหวงโซธุรกิจในอุตสาหกรรมปศุสัตว
หลักการเหตุผล
หวงโซในอุตสาหกรรมปศุสัตวแตละหวงโซมีความสัมพันธกันตั้งแตหวงโซอาหาร
การเพาะพันธุ เลี้ยง และแปรรูป จึงควรมีการพัฒนาบมเพาะเทค โนโลยีในแตละหวงโซเพื่อเพิ่ม
คุณคาและสงผานคุณคาตลอดสายน้ําธุรกิจใหเกิดผลิตภาพสูง
วัตถุประสงค
1. เพื่อบมเพาะเทคโนโลยีการเพาะปลูกพืชอาหารสัตว การเพาะพันธุ การเลี้ยงสัตว การ
แปรรูปแกเครือขายปศุสัตว
2. เพื่อลดตนทุนตลอดหวงโซคุณคาแกเครือขายปศุสัตว
ตัวชี้วัด
1. ระดับการเรียนรูเทคโนโลยีการเพาะปลูกพืชอาหารสัตว การเพาะพันธุ การเลี้ยงสัตวการแปรรูป
2. % ตนทุนในหวงโซคุณคาที่ลดลง
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เครือขายปศุสัตวไดเรียนรูเทคโนโลยีการเพาะปลูกพืชอาหารสัตว การเพาะพันธุ
การเลี้ยงสัตว การแปรรูป เพื่อการนําไปใชปรับปรุงและพัฒนาอยางยั่งยืน
2. เกิดการลดตนทุนตลอดหวงโซคุณคาแกเกษตรกรและเครือขายปศุสัตว
กิจกรรม
1. สํารวจ และรวบรวมขอมูลดานเทคโนโลยีการเพาะปลูกพืชอาหารสัตว
การเพาะพันธุ การเลี้ยงสัตว การแปรรูปของภาคเหนือตอนลางกลุมที่ 1
2. ศึกษา และวิเคราะหถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกพืชอาหารสัตว
การเพาะพันธุ การเลี้ยงสัตว การแปรรูปของภาคเหนือตอนลางกลุมที่ 1
3. จัดการฝกอบรมแกเครือขายปศุสัตว เพื่อถายทอดเทคโนโลยีตางๆที่ชวยสนับสนุน
การเพาะปลูกพืชอาหารสัตว การเพาะพันธุ การเลี้ยงสัตว การแปรรูป
4. เผยแพรและประชาสัมพันธแกเกษตรกรและเครือขายปศุสัตว
5. ชวยเหลือและใหคาํ ปรึกษาแนะนํา
ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (พ.ศ. 2549 – 2551)
หนวยงานที่รับผิดชอบ
เกษตรจังหวัด ปศุสัตวจังหวัด สมาคมการคาปศุสัตว พาณิชยจังหวัด ผูแทนกลุ มจังหวัด
สถาบันการศึกษา หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรม ในจังหวัดเพชรบูรณและสุโขทัย ศูนย
สงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
งบประมาณ
5 ลานบาท
เครือขายวิสาหกิจปศุสัตว : กลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง

- 32 ชื่อโครงการ

โครงการจัดตั้งศูนยเรียนรูเรื่องปศุสัตว

หลักการเหตุผล
โลกกําลังเขาสูสังคมฐานความรู การ พัฒนาจําเปนตองมีฐานความรู ปศุสัตวเปนสาขา
เศรษฐกิจที่สําคัญของไทยและมีภูมิปญญาทองถิ่น จึงสมควรที่จะมีการจัดตั้งศูนยขึ้นมาเพื่อเปน
แหลงเรียนรูเรื่องและบริหารจัดการองคความรูเรื่องปศุสัตวใหกับผูที่เกี่ยวของและผูสนใจทั่วไป
วัตถุประสงค
1. เพือ่ การรวบรวมขอมูล องคความรูเรื่องปศุสัตว
2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองคความรู (Knowledge Management)และแหลง
เรียนรู
ตัวชี้วัด
1. ฐานองคความรูเรื่องปศุสัตว
2. ระบบการบริหารจัดการองคความรู
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ฐานขอมูล องคความรู และระบบบริหารจัดการองคความรู
2. การเขาถึงแหลงเรียนรูเรื่อง ปศุสัตว
3. การสืบทอดเรื่อง ปศุสัตวจากการสืบคนและทัศนศึกษาของนักเรียน นักศึกษา
นักวิชาการ พัฒนาการ นักวิจัย ทั้งประเทศ
กิจกรรม
1. รวบรวม ขอมูล องคความรู ดานการผลิต กระบวนการ คุณภาพ ปริมาณพันธุสัตว ที่
มีอยูในทองถิ่น และ พันธุสัตวคุณภาพดี ในอุตสาหกรรมปศุสัตวเพื่อการจัดตั้งองคกรแหลงเรียนรู
เรื่องปศุสัตว
2. จัดจางผูเชี่ยวชาญระบบบริหารองคความรู (Knowledge Management) ดําเนินการจัด
องคความรูเรื่องปศุสัตว
3. ประชาสัมพันธ องคกร และกิจกรรมของแหลงเรียนรูไปยังผูมีสวสนได
วนเสีย ทุกภาคสวน
ระยะเวลาดําเนินการ

5 ป (พ.ศ. 2549 – 2553)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
ศูนยวิจัยปศุสัตววิทยาลัยชุมชน สถาบันอุดมศึกษาดานปศุสัตว ในจังหวัดเพชรบูรณและสุโขทัย
งบประมาณ

5 ลานบาท
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โครงการพัฒนาคุณภาพเครื่องจักรใหเปนเครื่องตนแบบ

หลักการเหตุผล
การพัฒนาเครื่องจักรอยางตอเนื่องจะชวยใหภาคการผลิตปศุสัตวมีขีดความ สามารถในการ
แขงขันสูงขึ้นทั้งเรื่องคุณภาพและตนทุนการผลิต และยังทําใหประเทศไทยเรามีเทคโนโลยีเปนของตนเอง
จึงควรมีโครงการพัฒนาคุณภาพ เครื่องจักรใหเปนเครื่องตนแบบทีจ่ ะถายทอดไปยังผูประกอบการไดอยาง
กวางขวางและแพรหลาย
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพเครื่องจักรใหเปนเครื่องตนแบบ
2. เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ตัวชี้วัด
1. จํานวนเครื่องจักรตนแบบเพื่อการเรียนรูสําหรับเครือขายปศุสัตว
2. % ประสิทธิภาพการผลิตของเครือขายปศุสัตวเพิ่มขึ้น
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เครื่องจักรตนแบบสําหรับเครือขายปศุสัตว เพื่อการเรียนรู
ตลอดจนสามารถนําไป
ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรตอไป
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเครือขายปศุสัตวจากการนําความรูที่ไดไปประยุกตใช
กิจกรรม
1. สํารวจ และรวบรวมขอมูลเค รื่องจักรที่ใชในการเพาะปลูกพืชอาหารสัตว การเพาะพันธุ
การเลี้ยงสัตว การแปรรูปของภาคเหนือตอนลางกลุมที่ 1
2. ศึกษา และวิเคราะหถึงจุดเดน จุดดอยของเครื่องจักรที่ใชงานอยู
3. จัดสรางเครื่องจักรตนแบบที่เกิดจากการเสริมจุดเดน ลดจุดดอย ของเครื่องจักรที่ใชงานอยู
4. จัดงานแสดงเครื่องจักรตนแบบและใหความรูเกี่ยวกับองคประกอบ คุณสมบัติและ
การนําไปประยุกตใชของ เครื่องตนแบบแกเกษตรกรและเครือขายปศุสัตว
5. เผยแพรและประชาสัมพันธเครื่องจักรตนแบบแกเกษตรกรและเครือขายปศุสัตว
6. ชวยเหลือและใหคําปรึกษาแนะนํา
ระยะเวลาดําเนินการ

5 ป (พ.ศ. 2549 – 2551)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีลานนา วิทยาเขตพิษณุโลกและตาก มหาวิทยาลัยแมโจ ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เกษตรจังหวัด ปศุสัตวจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดในจังหวัด
เพชรบูรณและสุโขทัย
งบประมาณ

20 ลานบาท
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โครงการออกเครื่องมือการเงินใหมๆ ที่เอื้อตออุตสาหกรรมปศุสัตว

หลักการเหตุผล
เครื่องมือทางการเงินใหมๆมีการพัฒนาออกมามากมาย เพื่อใหผูประกอบการในอุตสาหกรรม
ปศุสัตวมีทางเลือกทางการเงินมากขึ้นอันจะเปนประโยชนชวยปรั บปรุงขยายธุรกิจ และมีการลงทุนใหมๆ
เกิดขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีชองทางใหมในการจัดหาแหลงเงินทุน ๆเพื่อสนับสนุนการพัฒนาดานปศุสัตว
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
2. เพื่อสงเสริมใหมีการใหการสนับสนุนดานเงินทุนและการพัฒนาธุรกิจดานปศุสัตวและ
ผลิตภัณฑไดงายขึ้น
ตัวชี้วัด
1. ชองทางใหมในการจัดหาแหลงเงินทุน
2. ระดับความงาย ของ ระเบียบ หลักเกณฑ เงื่อนไข
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูประกอบการเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายขึ้น ผา
นเครื่องมือทางการเงินใหม ๆของ
หนวยงานสนับสนุนจากภาครับและเอกชน
2. เกิดเงินทุนในรูปแบบใหม ๆ ที่ใหการสนับสนุนดานเงินทุนแกผูประกอบการดานปศุสัตว
และผลิตภัณฑ เชน การแปลงสินทรัพยเปนทุนเปนตน
3. ผูประกอบการและเกษตรกรสามารถไดรับการสนับสนุนดานการเงินโดยไ มมีเงื่อนไข
หลักเกณฑที่เขมงวดเกินไป
กิจกรรม
1. จัดตั้งคณะกรรมการและหนวยงานรับผิดชอบหลักศึกษารูปแบบการจัดหาเงินทุนรูปแบบใหมๆ
2. ใหหนวยงานสนับสนุนแหลงทุน จัดทําโครงการหลักเกณฑเงื่อนไขรองรับเครื่องมือทาง
การเงินใหมๆ ที่ทําใหเกษตรกรและผูประกอบการเขาถึงแหลงทุนไดงานขึ้น
3. ผูประกอบการและเกษตรกรสะทอนปญหาการไมไดรับการสนับสนุนแหลงเงินทุน
4. รณรงคเผยแพรขอมูลขาวสาร การสนับสนุนการเงินรูปแบบใหม ๆ ใหผูเกี่ยวของไดรับทราบ
ระยะเวลาดําเนินการ

3 ป (พ.ศ. 2549 – 2551)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันการเงิน ธนาคารพาณิ ชย ธนาคารเอสเอ็มอี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรในจังหวัดเพชรบูรณและสุโขทัย
งบประมาณ

10 ลานบาท
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- 35 ชื่อโครงการ
โครงการสงเสริมการทําวิจัยตามความตองการการทําธุรกิจปศุสัตวในพื้นที่
หลักการเหตุผล
งานวิจยั และพัฒนาในดานตางๆ ลวนแลวแตตอ งอาศัยขอมู ลมาเปนพื้นฐานการศึกษา
เพื่อให การวิจัยและพัฒนาปศุสัตวเปนไปตามวัตถุประสงคของผูใชงานวิจัย จึงควรที่จะมีการ
สํารวจความตองการงานวิจัยในการพัฒนาปศุสัตวขึ้นมาเพื่อนํามากําหนดเปนเปาหมายงานวิจัยได
ตรงและสอดคลองกับความตองการของพื้นที่
วัตถุประสงค
1. เพือ่ สงเสริมการทําวิจัยตามความตองการการทําธุรกิจปศุสัตวในพื้นที่
2. เพื่อสามารถนําผลวิจัยที่ไดไปประยุกตใชอยางสอดคลองกับความตองการของ
เครือขายปศุสัตว
ตัวชี้วัด
1. จํานวนความตองการทําธุรกิจปศุสัตวเพิ่มขึ้น
2. จํานวนที่มีการนําผลการวิจัยความตองการทําธุรกิจปศุสัตวไปใช
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีผลการวิจัยตามความตองการการทําธุรกิจปศุสัตวในพื้นที่
2. เครือขายปศุสัตวมีการนําผลวิจัยที่ไดไปประยุกตใชอยางสอดคลองกับความตองการ
กิจกรรม
1. สํารวจ และรวบรวมขอมูลความตองการการทําธุรกิจปศุสัตวจากเกษตรกรและ
เครือขายปศุสัตวในพื้นที่
2. ศึกษาและวิเคราะหถึงแนวแนวโนมความตองการการทําธุรกิจปศุสัตวในพื้นที่และ
ภาพรวมของการทําธุรกิจปศุสัตวระดับภูมิภาค ประเทศและการคาระหวางประเทศ
3. ทําการจัดลําดับความสําคัญของความตองการ เพื่อนําไปทําการวิจัย
4. เผยแพร ประชาสัมพันธและเสนอแนะแนวทางการนําไปประยุกตใชขอ งผลงานวิจัย
แกเครือขายปศุสัตว
5. ชวยเหลือและใหคาํ ปรึกษาแนะนํา
ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (พ.ศ. 2549 – 2553)
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที2่ จังหวัดพิษณุโลก สถาบันการศึกษา สมาคมการคาปศุสัตว
ปศุสัตวจังหวัด เกษตรจังหวัด หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดในในจังหวัด เพชรบูรณ
และสุโขทัย
งบประมาณ
1 ลานบาท
เครือขายวิสาหกิจปศุสัตว : กลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง
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โครงการจัดทําฐานขอมูลดานปศุสัตว

หลักการเหตุผล
ฐานขอมูลเปนสิ่งที่สําคัญตอการตัดสินใจในโลกปจจุบันที่ขอมูลมีการไหลอยางรวดเร็ว
จึงควรมีโครงการการพัฒนาระบบฐานขอมูลรองรั บฐานขอมูลอุตสาหกรรมปศุสัตวและบริหาร
จัดการเพื่อนําไปใชในการพัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตวใหมีความไดเปรียบในการแขงขัน
วัตถุประสงค
1. เพื่อรวบรวมฐานขอมูลดานปศุสัตวและผลิตภัณฑจากเครือขายปศุสัตว
2. เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาสารสนเทศดานปศุสัตวและผลิตภัณฑ
ตัวชี้วัด
1. ฐานขอมูลดานปศุสัตวและผลิตภัณฑจากเครือขายปศุสัตว
2. ระดับของการปรับปรุงสารสนเทศดานปศุสัตว และผลิตภัณฑตอเนื่อง
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีฐานขอมูลดานปศุสัตวและผลิตภัณฑจากเครือขายปศุสัตวที่ถูกตองและทันสมัย
เพียงพอตอการตัดสินใจ
2. เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสารสนเทศดานปศุสัตว และผลิตภัณฑตอเนื่อง
กิจกรรม
1. จัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศดานปศุสัตวและผลิตภัณฑ
2. จัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดานขอมูลสารสนเทศ
3. จัดทําฐานขอมูลเพื่อการเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศในเครือขายปศุสัตว

และ

ผลิตภัณฑ
4. จัดทําแผนงานการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ
5. จัดตั้งผูรับผิดชอบจัดการฐานขอมูล และสารสนเทศ
6. เผยแพรขอมูลขาวสารผานเครือขายและการประชาสัมพันธ
ระยะเวลาดําเนินการ

5 ป (พ.ศ. 2549 – 2553)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด พาณิชยจังหวัดสถาบันอุดมศึกษาดาน
เทคโนโลยีการเกษตร หอการคา และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ในจังหวัดเพชรบูรณและสุโขทัย
งบประมาณ

5 ลานบาท
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โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อพัฒนาเครือขายปศุสัตว

หลักการเหตุผล
โครงสรางพื้นฐานเปนปจจัยสนับสนุนในการพัฒนาธุรกิจ มีสวนในการสรางควา ม
ไดเปรียบในการแขงขันใหกับกิจกรรมหลักโดยตรงในธุรกิจปสุสัตว จึงควรมีการสงเสริมใหมีการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อพัฒนาเครือขายปศุสัตวขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับสนับสนุนการพัฒนาดานปศุสัตวและ
ผลิตภัณฑ
2. เพื่อใหมีการวางแผ นดานงบประมาณสรางและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของกลุม
ผลิตภัณฑไดงายขึ้น
ตัวชี้วัด
1. ระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับสนับสนุนการพัฒนาดานปศุสัตวและผลิตภัณฑ
2. แผนดานงบประมาณสรางและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของกลุมผลิตภัณฑ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานรองรับการพัฒนาการเติบโตกลุมปศุสัตว
2. มีแผนศึกษางบประมาณเพื่อพัฒนาระบบโครงสรางพื้นสนั
ฐานบสนุนดานปศุสัตวในกลุม
กิจกรรม
1. จัดตั้งคณะกรรมการและหนวยงานรับผิดชอบหลักศึกษาปญหาระบบโครงสรางพื้นฐาน
2. จัดจางที่ปรึกษาศึกษาระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรั
บอุตสาหกรรมปศุสัตวทั้งระบบ
3. ผูประกอบการ เกษตรกรผูมีสวนไดเสีย มีสวนรวมพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน
ของกลุม
4. เผยแพรขอมูลขาวสาร โครงการดังกลาว ใหผูมีสวนไดเสียใหไดรับทราบ
ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (พ.ศ. 2549 – 2552)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
องคกรสวนทอ งถิ่น สํานักงานปศุสัตวจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสว น จังหวัด
สํานักงานเกษตรจังหวัด ในจังหวัดเพชรบูรณและสุโขทัย
งบประมาณ

10 ลานบาท
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โครงการปรับปรุงระบบการขนสงจากแหลงผลิตไปถึงผูบริโภค

หลักการเหตุผล
การขนสงเปนปจจัยที่ชวยใหเกิดความสามารถในการแขงขัน ในโลกกระแสโลกาภิวัตน
ที่สินคามีการไหลเวียนอยางรวดเร็ว เขาสูตลาดไดเร็วและตอบสนองลูกคาไดรวดเร็ว จึงควรที่จะมี
การปรับปรุงระบบการขนสงจากแหลงผลิตไปถึงผูบริโภคใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว เพือ่ ให
สามารถแขงขันในตลาดได
วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนสงจากแหลงผลิตไปถึงผูบริโภค
ตัวชี้วัด

ระดับประสิทธิภาพที่สูงขึ้นของระบบการขนสงจากแหลงผลิตไปถึงผูบริโภค

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ระบบการขนสงจากแหลงผลิตไปถึงผูบริโภคมีประสิทธิภาพสูงและตนทุนต่ํา
กิจกรรม
1. จัดประชุมใหเห็นความสําคัญของการปรับปรุงระบบขนสงแกเครือขายปศุสัตว
2. จัดตั้งคณะดําเนินงาน โดยใหทุกฝายมีสวนรวม
3. สํารวจ และรวบรวมขอมูลระบบการขนสงที่ใชอยูตั้งแตแหลงผลิตจนถึงผูบริโภค
4. ศึกษาและวิเคราะหถึงจุดเดน จุดควรพัฒนา ปญหาและอุปสรรคของระบบการขนสง
ในพื้นที่ รวมถึงภาพรวมระดับภูมิภาค ประเทศและการคาระหวางประเทศ
5. เสนอผลการดําเนินงานแกหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การขนสงใหบรรลุผล
6. สงเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาระบบการขนสง
7. ชวยเหลือและใหคาํ ปรึกษาแนะนํา
8. เผยแพร ประชาสัมพันธแกเครือขายปศุสัตว เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของ
เครือขายปศุสัตว
ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (พ.ศ. 2549 – 2553)
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ขนสงจังหวัด สถาบันการศึกษา
สมาคม การคาปศุสัตว ปศุสัตวจังหวัด เกษตรจังหวัด หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมใน
จังหวัดเพชรบูรณและสุโขทัย
งบประมาณ
25 ลานบาท
เครือขายวิสาหกิจปศุสัตว : กลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง

- 39 ตารางสรุปสาระสําคัญโครงการเครือขายวิสาหกิจปศุสัตว จังหวัดนครสวรรค
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
โครงการ
ยุทธศาสตรการสราง กลยุทธที่ 1 พัฒนาทักษะความรู 1.อบรมใหความรูบุคลาก รดานการตลาด
คุณคา
2.อบรมใหความรูบุคลากรดานกฎหมายและการคาระหวางประเทศ
3.อบรมใหความรูผูประกอบการดานมาตรฐานคุณภาพและความ
ปลอดภัย
4.จัดทําแผนฝกอบรมผูประกอบการธุรกิจปศุสัตว
5.พัฒนาบุคลากรเพื่อใหคําปรึกษาผูประกอบการจัดทํามาตรฐานคุ ณภาพ
และความปลอดภัย
กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบ
1.พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับฐานขอมูลปศุสัตว
สารสนเทศ
2.จัดทําฐานขอมูลดานปศุสัตวของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง
ยุทธศาสตรการเพิ่ม กลยุทธที่ 1 ยกระดับ
1.การพัฒนาสมุนไพรไทยเพื่อการเลี้ยงสัตว
คุณคา
ประสิทธิภาพการผลิต
2.ลดตนทุนการเลี้ยงสัตว
3.พัฒนาทรัพยากรพื้นที่เพื่อการปรกอบการอุตสาหกรรมปศุสัตว
กลยุทธที่ 2 สงเสริมปจจัย
1.ศึกษาการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑเพื่อสรางตรายี่หอและสราง
มูลคาเพิ่ม
เครือขายวิสาหกิจปศุสัตว : กลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง

งบประมาณ (ลานบาท)
0.5
0.5
1
5
2
5
5
5
5
10
5
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ยุทธศาสตรการสง
มอบคุณคา

กลยุทธ
สนับสนุนที่เอื้ออํานวยตอ
ศักยภาพการแขงขันของ
ผูประกอบการ

กลยุทธที่ 1 ขยายโอกาสการ
พัฒนาวิสาหกิจปศุสัตว

โครงการ
2.จัดตั้งกองทุนเพื่อการปศุสัตว
3.สงเสริมจัดตั้งโรงฆาสัตวมาตรฐานในทุกอําเภอ
4.จัดตั้งศูนยใหความชวยเหลือดานการออกแบบบรรจุภัณฑ
5.ศึกษาระบบการตรวจรับรองของหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรของ
หนวยงานเอกชน
6.ศึกษาและปรับปรุงกฎระเบียบ ภาษีเอื้ออํานวยใหแกกลุมธุรกิจปศุสัตว
1.สงเสริมอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการปศุสัตว
2.สนับสนุนใหหา งสรรรพสินคาขนาดใหญในทองถิ่นใหความชวยเหลือ
สินคาของผูประกอบการทองถิ่น
3.พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครือขายปศุสัตว

เครือขายวิสาหกิจปศุสัตว : กลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง

งบประมาณ (ลานบาท)
0.8
5
5
2
1
5
0.5
10
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รายละเอียดโครงการเครือขายวิสาหกิจปศุสัตว จังหวัดนครสวรรค
ชื่อโครงการ

โครงการอบรมใหความรูบุคลากรดานการตลาดแกผูประกอบการธุรกิจ
ปศุสัตว

หลักการเหตุผล
ในกระแสการเปลี่ยนแปลงที่โลกเขาสูตลาดการคาเสรี ความรูดานตลาดมีความสําคัญ
มากขึ้นจึงควรที่จะมีการอบรมใหความรูดานการตลาดเพื่อเพิ่มทักษะใหแกผูประกอบการธุรกิจปศุสัตว
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูประกอบการและผูที่เกี่ยวของในธุรกิจปศุสัตวมีความรูความเขาใจดานการตลาด
ตัวชี้วัด

ระดับความรูความเขาใจดานการตลาดของผูประกอบการและผูที่เกี่ยวของมีมากขึ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูประกอบการและผูที่เกี่ยวของมีความรูความเขาใจมากขึ้นในดานการตลาด
2. การจัดการดานการตลาดของกลุมผูประกอบการธุรกิจปศุสัตวมีการปรับปรุงดีขึ้น
กิจกรรม

1. จัดหลักสูตรการอบรมดานการตลาด
2. คัดเลือกวิทยากรที่มีความรูและประสบการณโดยตรงกับงานดานการตลาดพรอมทั้ง
ประสานงานดานตางๆ
3. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารแกผูเกี่ยวของ
4. จัดฝกอบรมและทดสอบความรู
ระยะเวลาดําเนินการ

3 เดือน

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันการศึกษา หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรม ในจังหวัดนครสวรรค
งบประมาณ

5 แสนบาท

เครือขายวิสาหกิจปศุสัตว : กลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง
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โครงการอบรมใหความรูด า นกฎหมาย และการคาระหวางประเทศแก
ประกอบการธุรกิจปศุสัตว

หลักการเหตุผล
ในกระแสการเปลี่ยนแปลงที่โลกเขาสูตลาดการคาเสรี และความรวมมือทางเศรษฐกิจระ
หวาประเทศตางๆ จึงเกิดกฎ ระเบียบทางการคาใหมๆ ความรูดานกฎหมาย และการคาระหวาง
ประเทศมีความสําคัญมากขึ้น จึงควรที่จะมีการอบรมใหความรูดานกฎหมาย และการคาระหวาง
ประเทศเพื่อเพิ่มทักษะใหแกผูประกอบการธุรกิจปศุสัตว
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูประกอบการและผูที่เกี่ยวของในธุรกิจปศุสัตวมีความรูความเขาใจดานกฎหมาย
และการคาระหวางประเทศ
ตัวชี้วัด

ระดับความรูความเขาใจดานกฎหมายและการคาระหวางประเทศ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูป ระกอบการและผูที่เกี่ยวของมีความรูความเขาใจมากขึ้นในดานกฎหมายและ
การคาระหวางประเทศ
2. ผูประกอบการและผูที่เกี่ยวของทราบกฎหมายและการคาระหวางประเทศ ที่เปน
ประโยชนกับองคกรหรือหนวยงาน เพื่อการขยายตลาดสูตลาดตางประเทศได
กิจกรรม

1. จัดหลักสูตรการอบรมดานกฎหมายและการคาระหวางประเทศ
2. คัดเลือกวิทยากรที่มีความรูและประสบการณโดยตรงกับงานดานกฎหมายและ
การคาระหวางประเทศพรอมทั้งประสานงานดานตาง ๆ
3. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารแกผูเกี่ยวของ
4. จัดฝกอบรมและทดสอบความรู
ระยะเวลาดําเนินการ

3 เดือน

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันการศึกษา หอการคาจังหวัด พาณิชยจงั หวัดจังหวัดนครสวรรค
การสงออก และสํานักงานการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย
งบประมาณ

5 แสนบาท

เครือขายวิสาหกิจปศุสัตว : กลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง
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โครงการอบรมใหความรูผ ปู ระกอบการดานมาตรฐานคุณภาพและความ
ปลอดภัย (Food Safety)

หลักการเหตุผล
การคาระหวางประเทศมีเงื่อนไขขอจํากัดมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องมาตรฐานคุณภาพและความ
ปลอดภัย (Food Safety) ในอุตสาหกรรมอาหาร ที่อาจเปนอุปสรรคตอการพัฒนอุตสาหกรรมปศุสัตว จึง
ควรมีการอบรมใหความรูผูประกอบการดานมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย Food Safety) เพื่อใหมี
ความเขาใจและตระหนักถึงความจําเปน
วัตถุประสงค
เพื่อเสริมสราง ความรู ความเขาใจ กระตุนวิสัยทัศน เกี่ยวกับการยกระดับ มาตรฐานการเลี้ยง
สัตวสูฟารมมาตรฐานและสินคาแปรรูปจากสัตวของภูมิภาคเหนือตอนลางใหมีคุณภาพระดับสากล
ตัวชี้วัด
1. ระดับคุณภาพผลิตภัณฑ คุณภาพชีวิตของคนงาน และสภาพแวดลอมที่สูงขึ้น
2. ระดับขีดความสามารถในการแขงขันทางการตลาดสูงขึ้น
3. จํานวนยอมรับในคุณภาพมาตรฐานของลูกคาทั้งภายในและตางประเทศ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เกิดการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ คุณภาพชีวิตของคนงาน และสภาพแวดลอม
2. ไดระบบการทํางานที่มีมาตรฐาน ไดสินคาที่มีคุณภาพ ลดอุปสรรคการกีดกันทางการคา
ดวยสินคาคุณภาพมาตรฐานเปนที่ยอมรับของตลาดและลูกคาทั้งภายในและตางประเทศ
3. สามารถขยายสูตลาดที่กวางขึ้น เพิ่มขีดความสามารถแขงขันของ SMEs ใหสูงยิ่งขึ้น
กิจกรรม
1. จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การยกระดับมาตรฐาน GAP , EUREP,GMP , HACCP , HACCPHalal เกษตรปลอดภัย อินทรีย ขอมูลมาตรการเชิงรุกที่ใชกับ NTB ในตลาดโลก ความรูด า นมาตรฐานการ
ผลิต และโรงงาน แกเกษตรกร / ผูประกอบการ ผูจัดการฝายโรงงาน เพื่อการควบคุมตรวจสอบใหเปนไป
ตามขอกําหนดมาตรฐาน
2. หนวยงานที่เกี่ยวของรวมมือประสานงานเพื่อสงเสริมและอํานวยความสะดวกแก
ผูประกอบการ อาทิ การตรวจสอบ การขึ้นทะเบียนโรงงาน จดทะเบียนเครื่องจักร การบริการสารสนเทศ
ดานบริหารพัฒนาอุตสาหกรรม สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย สุขอนามัย เชื่อมโยงโรงงานเขากับผูผลิต
เครื่องจักร ผูใหบริการดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยโรงงาน รวมถึงผูประกอบกิจการ
ใหบริการกําจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (พ.ศ. 2549 – 2553)
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันการศึกษา สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด
หอการคาและสภาอุตสาหกรรม ในจังหวัดนครสวรรค ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จังหวัดพิจิตร
งบประมาณ
1 ลานบาท
เครือขายวิสาหกิจปศุสัตว : กลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง
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โครงการลดตนทุนการเลี้ยงสัตว

หลักการเหตุผล
ตนทุนเปนปจจัยสําคัญในการแขงขันในตลาดปศุสัตว ปจจัยการผลิตในประเทศไ ทยมี
แนวโนมตนทุนสูงขึ้น สงผลใหความสามารถในการแขงขันกับประเทศเพื่อนบานลดลง จึงมีความ
จําเปนที่จะตองลดตนทุนการผลิตปศุสัตวในประเทศใหลดลง เพื่อใหรักษาสถานภาพการแขงขัน
เอาไวได
วัตถุประสงค
เพื่อบริหารจัดการดานตนทุนในการเลี้ยงสัตวใหมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1. % ตนทุนที่ลดลง
2. ระดับขีดความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้น
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดระบบการเลี้ยงสัตวที่มีประสิทธิภาพ มีตนทุนอยูในระดับที่แขงขันได
2. เพิ่มขีดความสามารถแขงขันของผูประกอบการใหสูงยิ่งขึ้น
กิจกรรม
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ แนะนําวิธี การคํานวณตนทุนการเลี้ยง และระบบการเลี้ยง
สัตวที่เหมาะสม การควบคุมตนทุนใหแกเกษตรกร
2. วิเคราะหระบบการเลี้ยงสัตวในภาพรวม เพื่อการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก
พื้นฐาน แบงเบาภาระดานตนทุนแกเกษตรกร
ระยะเวลาดําเนินการ

5 ป (พ.ศ. 2549 – 2553)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานเกษตรจังหวัด สถาบันอุดมศึกษาดานเทคโนโลยีการเกษตรและวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ในจังหวัดนครสวรรค
งบประมาณ

5 ลานบาท
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โครงการฝกอบรมผูประกอบการธุรกิจปศุสัตว

หลักการเหตุผล
ในกระแสการเปลี่ยนแปลงที่โลกเขาสูการคาเสรี
การบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ
มีความสําคัญมากขึ้น จึงควรที่จะมีการอบรมใหความรูเพื่อเพิ่มทักษะใหแกเกษตรกรและบุคลากร
ในกลุมปศุสัตว
วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดทําแผนสําหรับการจัดฝกอบรมผูประกอบการธุรกิจปศุสัตว และผลิตภัณฑ
2. เพื่อพัฒนาความรูในด
 านที่เกี่ยวของกับการทําปศุสัตวใหแกผูประกอบการธุรกิจปศุสัตว
และผลิตภัณฑ
ตัวชี้วัด

1. แผนสําหรับการจัดฝกอบรมผูประกอบการธุรกิจปศุสัตว และผลิตภัณฑ
2. ระดับความรูในการทําปศุสัตว

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีการจัดทําแผนสําหรับการจัดฝกอบรมผูประกอบการธุรกิจปศุสัตว และผลิตภัณฑ
2. เกิดการพัฒนาความรูในดานที่เกี่ยวของกับการทําปศุสัตวใหแกผูประกอบการธุรกิจ
ปศุสัตว และผลิตภัณฑ
กิจกรรม
1. สํารวจ และรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประเด็นความตองการในการฝกอบรมของ
ผูประกอบการธุรกิจปศุสัตวและผลิตภัณฑ
2. จัดทําแผน และหลักสูตรการฝกอบรมใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
3. เผยแพรและประชาสัมพันธขอมูล กําหนดการอบรมใหแกกลุมเปาหมาย และผูที่
เกี่ยวของ
4. ดําเนินการจัดฝกอบรม
5. จัดทําสรุป และประเมินผลการจัดฝกอบรมเพื่อที่จะนําไปพัฒนา และปรับปรุง
หลักสูตรการฝกอบรม ใหมีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย และความตองการในอนาคตตอไป
ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (พ.ศ. 2549 – 2551)
หนวยงานที่รับผิดชอบ
เกษตรจังหวัด ปศุสัตวจังหวัด หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรม พาณิชยจังหวัด
สถาบันการศึกษา ในจังหวัดนครสวรรค
งบประมาณ
5 ลานบาท
เครือขายวิสาหกิจปศุสัตว : กลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง
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โครงการศึกษาการกําหนดตํา แหนงผลิตภัณฑเพื่อสรางตรายี่หอและ
สรางมูลคาเพิ่ม

หลักการเหตุผล
ตลาดการคาในโลกมีการแขงขันสูงและมีความซับซอนมากขึ้น ลูกคามีความตองการ
หลากหลายและมีทางเลือกมากขึ้น การแขงขันในตลาดโลกจึงควรมีการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ
เพื่อสรางตรายี่หอและสรางมูลคาเพิ่มใหแกอุตสาหกรรมปศุสัตว
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาผลิตภัณฑที่สรางมูลคาเพิ่มและสรางการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ
2. เพือ่ สรางตรา ยี่หอแทนการรับจางผลิตสงใหโรงงานขนาดใหญ
ตัวชี้วัด

มูลคาที่เพิ่มขึ้นในตัวสินคา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
เพิ่มมูลคาในสินคาดวยตรายี่หอ เกิดการออกแบบและผลิตสินคาที่มีเอกลักษณ ใชเปนจุด
ขายเพื่อเขาสูตลาดและแขงขันได
กิจกรรม
1. ศึกษาผลิตภัณฑที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มและสรางการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ
2. ศึกษาสวนแบงตลาดที่เหมาะสมและลูกคาเปาหมาย ถายทอดขอมูลทางการตลาด
รวมกําหนดตําแหนงเฉพาะในตลาดและลูกคาเปาหมาย
3. สงเสริมประชาสัมพันธสินคาสูตลาดและลูกคาเปาหมาย
4. สงเสริมประชาสัมพันธโครงการสรางมูลคาเพิ่มและสรางการกําหนดตําแหนง
ผลิตภัณฑเพื่อสรางตรายี่หอ
ระยะเวลาดําเนินการ

3 ป (พ.ศ. 2549 – 2551)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันการศึ กษา พาณิชยจังหวัด หอการคา สภาอุตสาหกรรม ในจังหวัดนครสวรรค
สถาบันสงเสริมพัฒนาสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
งบประมาณ

5 ลานบาท
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โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อการปศุสัตว

หลักการเหตุผล
เงินทุนเปนปจจัยที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจ จึงควรที่จ ะสนับสนุนใหมีเงินกองทุน
สําหรับผูประกอบการที่จะนํามาขยายการลงทุนเพื่อการทําธุรกิจปศุสัตว และยังชวยสรางความ
เขมแข็งทางการเงินใหแกผูประกอบการดวย
วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อชวยเหลือและสงเสริมเกษตรกรในพื้นที่ดอยโอกาสและมีความ
เปนอยูที่ยากจนใหสามารถมีเงินทุนในการทําการปศุสัตวและแปรรูปสินคาจากสัตว
2. เพื่อชวยเหลือเกษตรกรในการวางรูปแบบการแปรรูปผลผลิตจากสัตวเพื่อสงขาย
โรงงานอีกตอหนึ่งหรือเพื่อขายทั่วไป
3. เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจของเกษตรกรที่เปนสมาชิกในการจัดตั้งกลุมและ
กองทุนควบคูกันไป และมีความรูในการดําเนินการกลุมเพื่อสามารถดําเนินการไดเองในที่สุด
4. ติดตามประเมินผลโครงการทั้งในดานการรับรูและการพัฒนาของเกษตรกรและการ
ดําเนินการของบุคลากรของหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหโครงการจัดตั้งกองทุนประสบผลสําเร็จ
และเพื่อขยายโครงการนี้ใหกวางขวางออกไปมากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด

1. การจัดตั้งกองทุนในการทําการปศุสัตวและแปรรูปสินคาจากสัตว
2. จํานวนความชวยเหลือกองทุนทีใ่ หแกเกษตรกร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกิดกองทุน 2 กองทุนไดแก กองทุนเพื่อการเลี้ยงสัตวและกองทุนเพื่อการแปรรูปสินคา
จากสัตว เกษตรกรที่ยากจนไดมีหนทา งในการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตวและแปรรูปสินคาจากสัตว
ภายในครอบครัว
กิจกรรม
1. รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับชุมชนในพื้นที่ดอยโอกาสเพื่อจะนํามารวมโครงการ โดยผาน
ตัวแทนพื้นที่ เชน ผูใหญบาน กํานัน
2. ศึกษาความตองการในการจัดตั้งกองทุน แลววางแผนและตารางเวลารายปในการนํา
ชุมชนมาจัดกลุมเพื่อจัดตั้งกองทุน
3. ติดตอแหลงเงินกู เพื่อขอใหชวยเหลือในการดําเนินการกอ งทุน และกําหนดเงือ่ นไข
ในการดําเนินงานรวมกับกลุมตางๆ
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กองทุน วิธีการดําเนินงานของกองทุน เงื่อนไขการกูยืมและการใชคืน จากนั้นมอบใหผูนําชุมชนไป
จัดหาสมาชิก
5. ชวยเหลือกลุมตางๆ เพื่อใหเกษตรกรไดรับประโยชนจากการเลี้ยงสัตวไดเต็มที่ และ
สามารถคืนเงินกูได รวมทั้งการหาตลาดสําหรับการแปรรูปสินคาจากสัตว เพื่อใหกลุมแปรรูป
เหลานั้นประสบผลสําเร็จเชนกัน
6. ติดตามประเมินผลการดําเนินการของกลุมและกองทุน ความเคลื่อนไหวของกองทุน
ปญหาหนีส้ นิ ของเกษตรกร
ระยะเวลาดําเนินการ

5 ป (พ.ศ.2549 – 2553)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานเกษตรและสหกรณจงั หวัด ธนาคารออมสิน ธนาคาร SME Bank ในจังหวัด
นครสวรรค
งบประมาณ
- กองทุนดานการเลี้ยงสัตว : กองทุนละไมเกิน 2 แสนบาท
- กองทุนแปรรูปผลผลิตจากสัตว : กองทุนละไมเกิน 6 แสน
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โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่ ใหคาํ ปรึกษาผูป ระกอบการจัดทํามาตรฐาน
คุณภาพ และความปลอดภัย (Food Safety)

หลักการเหตุผล
การคาระหวางประเทศมีเงื่อนไขขอจํากัด มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องมาตรฐานคุณภาพและความ
ปลอดภัย (Food Safety) ในอุตสาหกรรมอาหาร ที่อาจเปนอุปสรรคตอการพัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว จึง
ควรมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหคําปรึกษาใหความรูแกผูประกอบการดานมาตรฐานคุณภาพและความ
ปลอดภัย (Food Safety) เพื่อใหมีความเขาใจและตระหนักถึงความจําเปนตลอดจนการนําไปปฏิบัติ
วัตถุประสงค
เพื่อสรางบุคลากรที่ใหคําปรึกษาเพื่อชวยเหลือผูประกอบการในการจัดทํามาตรฐานคุณภาพ
และความปลอดภัย(Food Safety) เกษตรกรและผูประกอบการแปรรูปสินคาจากสัตวในพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง
ตัวชี้วัด
1. จํานวนบุคลากรที่สามารถใหคําปรึกษาเพื่อชวยเหลือผูประกอบการในการจัดทํามาตรฐาน
คุณภาพและความปลอดภัย (Food Safety)
2. ระดับขีดความสามารถในการแขงขันในตลาด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีบุคลากรที่สามารถใหคําปรึกษาเพื่อชวยเหลือผูประกอบการในการจัดทํามาตรฐาน
คุณภาพและความปลอดภัย (Food Safety) ผูประกอบการไดรับรองมาตรฐานคุณภาพ มูลคาผลผลิตดาน
การปศุสัตวและแปรรูปสินคาจากสัตวสูงขึ้น
2. สามารถขยายสูตลาดที่กวางขึ้น
3. เพิ่มขีดความสามารถแขงขันของ SMEs ใหสูงยิ่งขึ้น
กิจกรรม
1. จัดหลักสูตรอบรมการการพัฒนาบุคลากรใหเปนผูเชี่ยวชาญระบบประกันคุ ณภาพ GAP ,
EUREP GAP ,GMP ,HACCP ,HACCP-Halal ใหแกบคุ ลากรจากหนวยงานของรัฐและสถาบันการศึกษา
2. คัดเลือกวิทยากรจากหนวยงานที่เปนผูออกใบรับรองผูเชียวชาญระบบประกันคุณภาพ
เชน สถาบันอาการ
3. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารแกผูเกี่ยวของ
4. จัดฝกอบรมและทดสอบความรู
5. ผูเชี่ยวชาญเขาใหคําปรึกษาแกผูประกอบการ
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ป
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันการศึกษา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ในจังหวัด
นครสวรรค
งบประมาณ
2 ลานบาท
4
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โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมตอเนือ่ งจากการปศุสตั ว
หลักการเหตุผล
ผลผลิตดานปศุสัตวในแตละปคอนขางมีความผันผวนอันเนื่องมาจากสภาพของธรรมชาติที่
เปลี่ยนแปลง เพื่อรักษาความมีเสถียรภาพของผลผลิตที่จะกอใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ จึงควรมีการศึกษา
อุตสาหกรรมตอเนือ่ งมารองรับความผันผวนของผลผลิตทางปศุสตั ว
วัตถุประสงค
1. สําหรับเกษตรกร สงเสริมใหเกิดการผลิตที่ตรงกับความตองการของผูซื้อและรับประกันการ
ซื้อผลผลิตปอนเขาสูภาคอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูป
2. สําหรับผูผลิตอาหารแปรรูปจากสัตวจะมีวัตถุดิบที่ไดคุณภาพสงผลใหไดสินคาสําเร็จมี
คุณภาพตรงตามความตองการของตลาดอยางตอเนือ่ ง
ตัวชี้วัด
1. ระดับการเชือ่ มโยงการผลิตวัตถุดบิ เขากับภาคอุตสาหกรรม
2. ระดับความเชื่อมั่นระหวางเกษตรกับผูประกอบการ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เกิดการเชือ่ มโยงการผลิตวัตถุดบิ เขากับภาคอุตสาหกรรม สงเสริมใหเกษตรกรไดรบั
ประโยชนจากการดําเนินงานรวมกับผูป ระกอบการอุตสาหกรรม มีการรวมทุนกันอยางจริงจัง
2. สรางความเชื่อมั่นใหทั้งสองฝาย คือฝายโรงงานมั่นใจวาจะไดสินคาอยางเพียงพอ เกษตรกร
มั่นใจวาจะขายสินคาได สามารถดําเนินกิจการในระยะยาวไดอยางยั่งยืน
กิจกรรม
1. หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของประสานเพื่อทราบถึงปร ะเภทของผลผลิตที่เปนที่
ตองการโรงงานอุตสาหกรรม
2. จัดตั้งกลุมเกษตรกรที่มีศักยภาพในการผลิตวัตถุดิบปอนโรงงาน จากนั้นพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรใหสอดคลองกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมทัง้ เชิงคุณภาพและปริมาณ
3. จัดทําสัญญาขอตกลงในการเลี้ยงสัตวและจัดสงวัตถุดิบใหกับโรงงาน โดยมีคณะทํางานกลาง
ที่จะใหคําแนะนําชวยเหลือและประสานงานใหทั้งสองฝายดําเนินการตอกันอยางยุติธรรม
4. ชวยเหลือเกษตรกรดานเทคโนโลยีการผลิตและสนับสนุนทรัพยากรการผลิตตามความ
เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตตามขอกําหนดของโรงงานทั้งดานคุณภาพและปริมาณ
5. ติดตามการทํางานรวมระหวางเกษตรกรและโรงงานอุตสาหกรรมอยางตอเนือ่ งเพือ่ ทราบถึง
สถานการณและแนวโนมตลาด เพื่อสามารถปรับตัววางแผนและดําเนินการใหสอดคลองกบความตองการ
ของตลาดตลอดเวลา
ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2549 เปนตนไป
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานเกษตรจังหวัด ศูนยสงเสริมอุตสา หกรรม หอการคาและสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ใน
จังหวัดนครสวรรค
งบประมาณ
5 ลานบาท
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โครงการศึกษาระบบการตรวจรับรอง ของหองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตรของหนวยงานเอกชน

หลักการเหตุผล
ดวยเงื่อนไขทางการคาในตลาดโลกโดยเฉพาะเรื่องมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภั ย
ความเขมงวดในการสงออกที่จะตองมีการรับรองผลทางวิทยาศาสตรจึงมีมากขึ้นทําให
หองปฏิบัติการของหนวยงานภาครัฐไมสามารถรองรับไดเพียงพอ จึงควรใหมีการศึกษา ระบบการ
ตรวจรับรองหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรของเอกชนเขามาแบงเบาภาระ
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระบบการตรวจรับรอง lab ทางวิทยาศาสตรของหนวยงานเอกชน
2. เพื่อยกระดับมาตรฐานการตรวจรับรอง lab ทางวิทยาศาสตรของหนวยงานเอกชน
เปนที่ยอมรับเหมือนกับ มาตรฐานผลการตรวจจากหนวยงานของรัฐ
ตัวชี้วัด

ระดับการยอมรับในระบบการตรวจรับรอง Labทางวิทยาศาสตรของหนวยงานเอกชน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผลการตรวจรับรองจาก Lab เอกชนไดรับการยอมรับเชนเดียวกับผลการตรวจจาก
หนวยงานของรัฐ ผูประกอบการไดรับผลการตรวจที่รวดเร็วขึ้น
2. สามารถขยายสูตลาดที่กวางขึ้น เพิ่มขีดความสามารถแขงขันของ SMEs ใหสูงยิ่งขึ้น
กิจกรรม
1. ศึกษาระบบการตรวจรับรอง lab ทางวิทยาศาสตร
2. ศึกษาปญหาของการตรวจรับรองของ lab จากหนวยงานเอกชน
3. แกไขปญหากับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสรางการยอมรับผลการตรวจของ
ทดสอบ จากหนวยงานเอกชน
4. จัดการรณรงคและประชาสัมพันธโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

หอง

1 ป

หนวยงานที่รับผิดชอบ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หองปฏิบัติการตรวจของเอกชน สถาบันการศึกษา
ในจังหวัดนครสวรรค
งบประมาณ

2 ลานบาท
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โครงการการพัฒนาสมุนไพรไทยเพื่อการเลี้ยงสัตว

หลักการเหตุผล
ประเทศไทยตั้งอยูในเขตศูนยสูตร เปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญ สมุนไพรเปนมีคุณคาที่
นํามาพั ฒนาเปนอาหารสัตวไดอยางมีคุณคา จึงควรมีการพัฒนาสมุนไพรไทยเพื่อนํามาเลี้ยงสัตว
เพื่อเพิ่มมูลคาของสัตว
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนสมุนไพรไทยเพื่อการเลี้ยงสัตว
2. เพือ่ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของพัฒนาสมุนไพรไทยเพื่อใชเลี้ยงสัตว
3. เพื่อเปนแหลงเงินทุนพิเศษสําหรับผูประกอบการปศุสัตวอินทรีย
ตัวชี้วัด
ปริมาณการใชสมุนไพรไทยเพื่อการเลี้ยงสัตวมากขึ้น
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดสินคาที่ตนทุนลดลงจากการเลิกใชสารเคมี แตมีมูลคาเพิ่มขึ้นตอบสนองความ
ตองการของตลาด
2. ชวยใหเกษตรกรมีทักษะใหม เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนทั้งดานการผลิตและการแขงขัน
ในตลาด
กิจกรรม
1. วิเคราะหขนาดการลงทุนระดับตางๆ ในพื้นที่สําหรับการประกอบการปศุสัตวอินทรีย
2. ใหความรูดานการใชสมุนไพรเพื่อการเลี้ยงสัตว
3. พิจารณาและกําหนดมาตรการสนับสนุนทางการเงินสําหรับผูประกอบการปศุสัตว
อินทรีย ซึ่งประกอบดวยมาตรการเงินทุนกูยืมสําหรับเกษตรกร /ผูประกอบการปศุสัตวอินทรียใหม
และเกษตรกร /ผูประกอบการเดิมที่ยังคงมีหนี้สินคางกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ที่
ตองการปรับเปลี่ยนจากปศุสัตวแบบเดิมสูปศุสัตวอินทรีย
4. จัดการรณรงคและประชาสัมพันธโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

5 ป

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานเกษตรจังหวัด
การเกษตร ในจังหวัดนครสวรรค
งบประมาณ

พัฒนาชุมชนจังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

5 ลานบาท
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โครงการจัดตั้งศูนยใหความชวยเหลือดานการออกแบบบรรจุภัณฑ

หลักการเหตุผล
บรรจุภัณฑในอุตสาหกรรมปศุสัตวยังมีปญหาเรื่องรูปแบบและความเหมาะสมกับแตละ
ประเภทของผลิตภัณฑ ประกอบกับความตองการของลูกคาใหความสําคัญในเรื่องบรรจุภัณฑมาก
ขึ้นและมีขอกําหนดแตกตางกัน จึงควรมีการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑปศุสัตวและผลิตภัณฑ
จากปศุสัตวขึ้นมา
วัตถุประสงค
เพื่อใหบริการขอมูล ดานการออกแบบบรรจุภัณฑที่เหมาะสมสําหรับสินคาแปรรูปจากสัตว
ตัวชี้วัด

1. มูลคาผลผลิตดานการปศุสัตวและแปรรูปสินคาจากสัตวสูงขึ้น
2. จํานวนแบบบรรจุภัณฑที่เหมาะสมสําหรับสินคาแปรรูปจากสัตว

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มูลคาผลผลิตดานการปศุสัตวและแปรรูปสินคาจากสัตวสูงขึ้น
2. ผูประกอบการ ไดบรรจุภัณฑที่เหมาะสมสําหรับสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น
3. สามารถขยายสูตลาดที่กวางขึ้น เพิ่มขีดความสามารถแขงขันของ SMEs ใหสูงยิ่งขึ้น
กิจกรรม
1. ศึกษาและสํารวจประเภทของสินคา และลักษณะความตองการบรรจุภัณฑของสินคา
แปรรูปจากสัตวในพื้นที่
2. ถายทอดเทคโนโลยีตางๆ ที่ชวยสนับสนุนการออกแบบ การผลิต
โดยจัดการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหเกิดความรูความเขาใจและสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางถูกตอง
3. ชวยเหลือและใหคําแนะนําปรึกษา การออกแบบ การผลิตบรรจุภัณฑที่ เหมาะสม
ทั้งในดานตนทุน ความสามารถในการเก็บรักษา ถนอมสินคา ภาพลักษณสินคา
4. เผยแพรขอมูลขาวสาร ขอมูลการออกแบบ และพัฒนาองคความรู ใหเปนที่รับทราบ
แกบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ระยะเวลาดําเนินการ

5 ป (พ.ศ. 2549 – 2553)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันอุดมศึกษาดานการออกแบบพาณิชยศิลป วิทยาลัยชุมชน ในจังหวัดนครสวรรค
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จังหวัดพิจิตร
งบประมาณ

5 ลานบาท
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โครงการสนับสนุนใหหางสรรพสินคาขนาดใหญในทองถิ่นใหความ
ชวยเหลือสินคาของผูประกอบการทองถิ่น

หลักการเหตุผล
ปจจุบันหางสรรพสินคาขนาดใหญที่เขามาลงทุนเปนชองทางการตลาดที่สําคัญของ
ตลาดสินคาปศุสัตวของทองถิ่น การเชื่อมโยงผูประกอบการทองถิ่นเขากับหางสรรพสินคาจะชวย
สรางความเขมแข็งทางการตลาดใหแกผูประกอบการและชุมชนในทองถิ่นทางดานการตลาดได
วัตถุประสงค
เพื่อยกระดับสินคาของผูประกอบการในทองถิ่นใหเปนที่รูจักในตลาด สรางรายไดแก
ผูประกอบการ
ตัวชี้วัด

ปริมาณยอดขายที่ฝากขายในหางสรรพสินคาขนาดใหญ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เกิดการรวมกลุมของคนในชุมชนเพื่อการผลิตอยางเพิ่มมูลคา ไดสินคาใหม
2. สรางรายไดและความเขมแข็งของชุมชน
กิจกรรม
1. รวบรวมกลุมผูผลิตสินคาระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ ที่ตองการเขาสูตลาดใหม โดย
ขายผานหางสรรพสินคาขนาดใหญ
2. กําหนดเงื่อนไขการขายที่เปนธรรมแกผูประกอบการ
3. ทดลองฝากขายในหางสรรพสินคาขนาดใหญ
4. ประเมินผลยอดขายและสรุปปญหา
5. กําหนดเปนมาตรฐานในการสนับสนุนสินคาของผูประกอบการในทองถิ่นจาก
หางสรรพสินคาขนาดใหญ
ระยะเวลาดําเนินการ

1 ป

หนวยงานที่รับผิดชอบ
พัฒนาชุมชน หางสรรพสินคาขนาดใหญ พาณิชยจังหวัด หอการคา สภาอุตสาหกรรมใน
จังหวัดนครสวรรค
งบประมาณ

5 แสนบาท
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โครงการศึกษาและปรับปรุงกฎระเบียบ ภาษีใหเอื้ออํานวยแกกลุมธุรกิจ
ปศุสัตว

หลักการเหตุผล
ในกระแสการเปลี่ยนแปลงที่โลกเขาสูตลาดการคาเสรี จึงเกิดกฎ ระเบียบทางการคา
ใหมๆ ความรูดานกฎหมาย และการคา โดยเฉพาะระบบภาษี มีความสําคัญมากขึ้น จึงควรที่จะมี
การศึกษาและปรับปรุงกฎระเบียบ ภาษีใหเอื้ออํานวยแกกลุมธุรกิจปศุสัตว
วัตถุประสงค
1. เพื่อชวยเหลือเกษตรกรในกลุมธุรกิจปศุสัตวเมื่อเกิดโรคระบาดและภัยธรรมชาติ
2. เพื่อลดปญหาการเก็บภาษีซ้ําซอนจากหนวยงานราชการในพื้นที่และสรรพากร
3. เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันใหสูงขึ้น โดยมีตนทุนสินคาที่ต่ําลง
ตัวชี้วัด
จํานวนของการลดขั้นตอนและปญหาอุปสรรคจากกฎ ระเบียบ ภาษี
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีกฎระเบียบทางกฎหมายและภาษีดานการปศุสัตวที่เอื้อประโยชนตอผูประกอบการ
ในการดําเนินธุรกิจ
2. เปนการชวยเหลือไมใหเกิดการเก็บภาษีซ้ําซอน ใหสามารถดําเนินการไดเร็ว
3. ชวยลดตนทุนในการบริหารจัดการเมื่อโรคระบาดและภัยธรรมชาติ
กิจกรรม

1. จัดตั้งคณะศึกษาความเปนไปไดในการขอปรับปรุงกฎระเบียบทางกฎหมายและภาษี
ดานการปศุสัตว
2. ประสานงานกับหนวยงานของรัฐในการขอปรับปรุงกฎระเบียบทางกฎหมายและ
ภาษีดานการขนสงและการสงออก
3. เผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารแกผูเกี่ยวของ
ระยะเวลาดําเนินการ

1 - 2 ป

หนวยงานที่รับผิดชอบ
กรมสรรพากรหอการคา สภาอุตสาหกรรมองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครสวรรค
งบประมาณ

1 ลานบาท
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โครงการพัฒนาทรัพยากรพื้นที่เพือการประกอบการอุ
่
ตสาหกรรมปศุสัตว

หลักการเหตุผล
ทรัพยากรพื้นที่ไดแกดินและน้ําเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญของการประกอบการ
อุตสาหกรรมปศุสัตว การฟนฟูดูแลรักษาทรัพยากร ดังกลาวใหมีความอุดมสมบูรณจะชวยให
นําไปสูสภาพแวดลอมที่ดีและการพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรมปศุสัตวมีความยั่งยืน
วัตถุประสงค
1. เพื่อปรับปรุงทุนกายภาพ ทรัพยากรดิน น้ํา และสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมสําหรับการ
เลี้ยงสัตว
2. เพื่อหาแนวทางการรักษา ฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัด

ระดับความสมบูรณของทุนทางกายภาพของทรัพยากรดินละน้ํา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ทุนกายภาพที่เหมาะสม ทรัพยากร ดินน้ําและสิ่งแวดลอม คุณภาพดี เอื้อตอการเลี้ยงสัตว
มูลคาเพิ่มสูง
กิจกรรม
1. รวบรวม วิเคราะห ขอมูล สภาพปจจุบันของทรัพยากร ดิน น้ําและสิ่งแวดลอม ใน
พื้นที่สําหรับการประกอบการเลี้ยงสัตว
2. จัดหาผูเชี่ยวชาญดานการรักษา ฟนฟูและพัฒนาทรัพยากร ดิน น้ําและสิ่งแวดลอม
3. เผยแพร ประชาสัมพันธโครงการการรักษาฟนฟูและพัฒนาทรัพยากร ดิน น้ําและ
สิ่งแวดลอม ไปยังผูมีสวนไดสวนเสีย ทุกฝาย
4. จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม การรักษา ฟนฟูและพัฒนา ทรัพยากร ดินน้ําและสิ่งแวดลอม
รวมกัน
5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

5 ป (พ.ศ. 2549 – 2553)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักพัฒนาทีด่ นิ จังหวัดนครสวรรค สํานักงานทรัพยากรธรณี
กระทรวงอุตสาหกรรมสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคเหนือ
งบประมาณ

10 ลานบาท
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โครงการโรงฆาสัตวมาตรฐานในทุกอําเภอ
หลักการเหตุผล
สุขอนามัยและความปลอดภัยในเรื่องอาหารเปนกระแสโลกในปจจุบันที่ผูบริโภคเรียกรอง
การคุม ครองดูแล จึงควรมีการยกระดับมาตรฐานโรงฆาสัตวใหถูกตองถูกสุขลักษณะอนามัยในทุก
อําเภอเพื่อใหสินคาจากโรฆาสัตวมีคุณภาพละนาเชื่อถือ
วัตถุประสงค
1. เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงฆาสัตวในทุกอําเภอของภูมิภาคเหนือตอนบนใหมีคุณภาพ
ระดับสากล เพิ่มความมั่นใจแกผูบริโภค
2. เพื่อแกไขปญหาการขนยายสัตวขามเขต
ตัวชี้วัด
ระดับมาตรฐานการโรงฆาสัตว
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เกิดการพัฒนาคุณภาพสินคา คุณภาพชีวิตของคนงาน และสภาพแวดลอม ไดระบบการ
ทํางานที่มีมาตรฐาน ไดสินคาที่มีคุณภาพ ไดความมั่นใจจากคูคาและลูกคา
2. แกไขปญหาการขนยายสัตวขา มเขต
กิจกรรม
1. สรางความเขาใจแกผูประกอบการโดยแสดงถึงประโยชนที่ดีกวาในการปรับปรุงโรงฆา
สัตวสูมาตรฐานอุตสาหกรรม
2. หนวยงานที่เกี่ยวของรวมมือประสานงานเพื่อสงเสริมและอํานวยความสะดวกแก
ผูป ระกอบการ อาทิ การตรวจสอบ การขึน้ ทะเบียนโรงงาน จดทะเบียนเครือ่ งจักร การบริการ
สารสนเทศดานบริหารพัฒนาอุตสาหกรรม สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย สุขอนามัย เชื่อมโยงโรงงาน
เขากับผูผลิตเครื่อ งจักร ผูใหบริการดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยโรงงาน รวมถึงผู
ประกอบกิจการใหบริการกําจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
3. จัดอบรมความรูด า นมาตรฐานการผลิตและโรงฆาสัตวแกผปู ระกอบการ เพือ่ การ
ควบคุมตรวจสอบใหเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐาน
4. เผยแพรและประชาสัมพั นธตราสัญลักษณโครงการเพื่อแสดงใหเห็นถึงความมี
มาตรฐานของโรงฆาสัตว
ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (พ.ศ. 2549 – 2551)
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานจังหวัด เทศบาล หอการคาและสภาอุตสาหกรรม อบจ . อบท . ในจังหวัด
นครสวรรค สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันอาหาร
งบประมาณ
5 ลานบาท
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โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับฐานขอมูลปศุสัตว

หลักการเหตุผล
สารสนเทศเปนสิ่งที่สําคัญตอการตัดสินใจในโลกปจจุบันที่ขอมูลมีการไหลอยางรวดเร็ว
จึงควรมีโครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับฐานขอ มูลอุตสาหกรรมปศุสัตวและบริหาร
จัดการเพื่อนําไปใชในการพัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตวใหมีความไดเปรียบในการแขงขัน
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับฐานขอมูลดานปศุสัตวของกลุมจังหวัด
2. เพื่อเชื่อมโยงฐานขอมูลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัด
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถรองรับฐานขอมูลสารสนเทศ
2. ระดับของเชื่อมโยงฐานขอมูลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่รองรับฐานขอมูลดานปศุสัตวของ
กลุมจังหวัด
2. เกิดการเชื่อมโยงฐานขอมูลผานเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศ
กิจกรรม
1. จัดตั้งคณะกรรมก ารพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ โดยมีผูแทนจาก
เครือขาย ปศุสัตว
2. จัดตั้งศูนยเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของเครือขายปศุสัตว
3. จัดประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ เพื่อเปนการสราง
เครือขายที่จะรวมกันพัฒนาดานฐานขอมูล
4. ทําการพัฒนาฐานขอมูลดวยเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
5. เผยแพรขอมูลขาวสารผานเครือขายและการประชาสัมพันธ
ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (พ.ศ. 2549 – 2552)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด สํานักงานเกษตร จังหวัดพาณิชยจังหวัด สถาบันอุดมศึกษา
ดานเทคโนโลยีการเกษตร กลุมเกษตรกรดานปศุสัตว หอการคา และสภาอุตสาหกรรม ในจังหวัด
นครสวรรค
งบประมาณ

5 ลานบาท
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โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครือขายปศุสัตว

หลักการเหตุผล
โครงสรางพื้นฐานเปนปจจัยสนับสนุนในการพัฒนาธุรกิจ มีสวนในการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันใหกับกิจกรรมหลักโดยตรงในธุรกิจปสุสัตว จึงควรมีการสงเสริมใหมีการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อพัฒนาเครือขายปสุสัตวขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับสนับสนุนการพัฒนาดานปศุสัตวและ
ผลิตภัณฑ
2. เพื่อใหมีการวางแผน ดานงบประมาณการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของกลุม
ผลิตภัณฑไดงายขึ้น
ตัวชี้วัด
1. ระบบโครงสรางพื้นฐานที่สามารถรองรับอุตสาหกรรมปศุสัตวทั้งระบบ
2. แผนงบประมาณการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานรองรับการพัฒนาการเติบโตกลุมปศุสัตว
2. มีโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สนับสนุนดานปศุสัตวในกลุม
กิจกรรม

1. จัดตั้งคณะกรรมการและหนวยงานรับผิดชอบหลักศึกษาปญหาระบบโครงสรางพื้นฐาน
2. จัดจางที่ปรึกษาศึกษาระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมปศุสัตวทั้งระบบ
3. ผูประกอบการ เกษตรก รผูมีสวนไดเสีย มีสวนรวมพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน

ของกลุม
4. เผยแพรขอมูลขาวสาร โครงการดังกลาว ใหผูมีสวนไดเสียใหไดรับทราบ
ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (พ.ศ. 2549 – 2552)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานจังหวัด องคกรบริหารสวนจังหวัด องคกรบริหารสวนทอง
นครสวรรค
งบประมาณ

10 ลานบาท
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ถิ่น ในจังหวัด
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โครงการจัดทําฐานขอมูลดานปศุสัตวของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง

หลักการเหตุผล
ฐานขอมูลเปนสิ่งที่สําคัญตอการตัดสินใจในโลกปจจุบันที่ขอมูลมีการไหลอยางรวดเร็ว
จึงควรมีโครงการการพัฒนาระบบฐานขอมูล รองรับฐานขอมูลอุตสาหกรรมปศุสัตวและบริหาร
จัดการเพื่อนําไปใชในการพัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตวใหมีความไดเปรียบในการแขงขัน
วัตถุประสงค
1. เพื่อรวบรวมฐานขอมูลปศุสัตวจากเครือขายปศุสัตว
2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสารสนเทศดานปศุสัตว
ตัวชี้วัด
1. ความถูกตองและทันสมัยของฐานขอมูล
2. ระดับของการปรับปรุงและพัฒนาใหดีขึ้น
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีฐานขอมูลดานปศุสัตวจากเครือขายปศุสัตวที่ถูกตองและทันสมัยเพียงพอตอการ
ตัดสินใจ
2. เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาดานปศุสัตว
กิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศดานปศุสัตว
จัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดานขอมูลสารสนเทศ
จัดทําฐานขอมูลเพื่อการเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศในเครือขายปศุสัตว
จัดทําแผนงานการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ
จัดตั้งผูรับผิดชอบจัดการฐานขอมูล และสารสนเทศ
เผยแพรขอมูลขาวสารผานเครือขายและการประชาสัมพันธ

ระยะเวลาดําเนินการ

5 ป (พ.ศ. 2549 – 2553)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด พาณิชยจังหวัด ในจังหวัดนครสวรรค
งบประมาณ

5 ลานบาท
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