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เกษตรกรได้ รับการส่ งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ถ่ ายทอดองค์ ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์
การเพิม่ ประสิ ทธิภาพการผลิตโคเนือ้

1.

หลักการและเหตุผล
จากการสารวจข้อมูลโคเนื้ อของกรมปศุสัตว์ พบว่าในปี 2551 จานวนโคเนื้ อทัว่ ประเทศมีจานวน 9,112,093 ตัว จานวนเกษตรกร 1,331,561 ราย และในปี 2554
จานวนโคเนื้อทัว่ ประเทศลดลงเหลือเพียง6,583,106 ตัว จานวนเกษตรกร 1,035,072 ราย คิดเป็ นอัตราจานวนโคเนื้ อลดลง 9.25 เปอร์ เซ็นต์ต่อปี และจานวนเกษตรกรลดลง
7.42 เปอร์ เซ็ นต์ต่อปี ซึ่ งคาดว่าจานวนโคเนื้ อและเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้ อมีแนวโน้มลดลงตามลาดับ สาเหตุที่สาคัญคือเกษตรกรหันไปปลูกพืชที่มีผลตอบแทนดีและรัฐ
ประกันราคา เช่น ข้าว มันสาปะหลัง อ้อย และยางพาราเป็ นต้น ประกอบกับโคเนื้อมีราคาตกต่าและขาดแคลนแรงงานเลี้ยงโคเนื้ อ ซึ่ งทาให้เกษตรกรขายโคเนื้ อออกไปและ
หันไปปลูกพืชกันเป็ นจานวนมาก
สานักส่ งเสริ มและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้ตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าว จึงได้จดั ทากิจกรรมเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตโคเนื้ อของเกษตรกรใหม่
เพื่อกระตุน้ ให้เกษตรกรตื่นตัวในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตโคเนื้ อ โครงการฝึ กอบรมให้ความรู ้และจัดตั้งเครื อข่ายโคเนื้ อทั้งระดับจังหวัดและระดับเขต ให้ร่วมมือกัน
ในการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้ อในแต่ละพื้นที่และแก้ไขปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรสามารถรวมตัวกันเป็ นเครื อข่ายเพื่อสร้างความเชื่อมโยงด้านการผลิต
และการตลาดโคเนื้อให้มีความเข็มแข็งและยัง่ ยืนตลอดไป
2.

เป้าประสงค์
1. เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ให้แก่เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้ อเบื้องต้นและเชิงธุ รกิจ
2. เพื่อสนับสนุ นการจัดตั้งเครื อข่ายโคเนื้ อในระดับจังหวัดและเขตพื้นที่ปศุสัตว์เพื่อสร้างความเชื่อมโยงด้านการผลิตและการตลาดโคเนื้ อให้มีความ
เข้มแข็งและยัง่ ยืน

3.

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ (KPI)
1. จานวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู ้ดา้ นการเลี้ยงโคเนื้ อ
2. จานวนเกษตรกรสร้างเครื อข่ายผูเ้ ลี้ยงโคเนื้ อระดับเขต

4.

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานของหน่ วยงานที่เกีย่ วข้ อง
4.1. ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน

1. กิจกรรม การจัดตั้งเครือข่ ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
วิธีการดาเนินงาน
1. จัดตั้งเครื อข่ายเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้อ: สานักงานปศุสัตว์จงั หวัด ดาเนินการจัดตั้งเครื อข่ายเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้ อกับผูป้ ระกอบการด้านการตลาดและโรงฆ่าสัตว์
เพื่อสร้างความเชื่อมโยงด้านการผลิตกับการตลาด รวม 64 จังหวัด ๆ ละ 25 ราย รวมสมาชิก 1,600 ราย
2. จัดสัมมนาเครื อข่ายเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้ อ : สานักงานปศุสัตว์จงั หวัดดาเนินการสัมมนาเครื อข่ายเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้ อระดับจังหวัดจานวน 1 ครั้งจานวน 25 ราย
ระยะเวลา 1 วัน
- สานักงานปศุสัตว์จงั หวัดทาหนังสื อเชิญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมสัมมนา
- ประเมินผลการสัมมนา
3. ติดตามประเมินผลหลังการสัมมนาไปขยายผลการใช้ประโยชน์ ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
4. รายงานผลการปฏิบตั ิงานให้กรมปศุสัตว์ทราบ ดังนี้
4.1 รายงานผลการปฏิบตั ิงานส่ งให้กรมปศุสัตว์ ตามแบบฟอร์ มที่กาหนด
4.2 รายงานผลการปฏิบตั ิงานทางระบบ TLPS
4.3 รายงานผลการสัมมนา โดยจัดทาเป็ นรู ปเล่ม ประกอบด้วย
- ชื่อกลุ่มเกษตรกร
- สถานที่ต้ งั กลุ่ม

- รายชื่อสมาชิกของกลุ่ม
- สรุ ปผลการสัมมนา (เช่น จานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม / สรุ ปผลการประเมินผลการสัมมนา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ / ปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็ น
ต้น)

2. กิจกรรมย่อยการส่ งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อในพืน้ ที่นิคมการเกษตร
วิธีดาเนินงาน
1. สานักงานปศุสัตว์จงั หวัดคัดเลื อกและจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงโคเนื้ อในพื้นที่นิคมการเกษตรจานวน 17 จังหวัด รวม 20 กลุ่ ม (จังหวัดละ 1 กลุ่มจานวน 14
จังหวัด จังหวัดละ 2 กลุ่มจานวน 3 จังหวัด) กลุ่มละ 20 ราย รวม 400 ราย
2. การฝึ กอบรมเกษตรกร : สานักงานปศุสัตว์จงั หวัดดาเนินการฝึ กอบรมเกษตรกรสมาชิกกลุ่ม กลุ่มละ 20 ราย ระยะเวลา 1 วัน
- สานักงานปศุสัตว์จงั หวัดทาหนังสื อเชิญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมฝึ กอบรม
- ประเมินผลฝึ กอบรม
3. สนับสนุนปั จจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ให้แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้ อ ที่ดาเนินกิจกรรมในปี งบประมาณ 2556 ที่ผา่ นการฝึ กอบรม
4. สาธิตการผสมอาหารสัตว์ และการทาหญ้าหมักและหญ้าแห้ง
5. ติดตามประเมินผลหลังการฝึ กอบรมไปขยายผลการใช้ประโยชน์ ในรอบ 6 เดือน 9 เดือนและ 12 เดือน
6. รายงานผลการปฏิบตั ิงานให้กรมปศุสัตว์ทราบ ดังนี้
6.1 รายงานผลการปฏิบตั ิงานส่ งให้กรมปศุสัตว์ ตามแบบฟอร์ มที่กาหนด
6.2 รายงานผลการปฏิบตั ิงานทางระบบ TLPS
6.3 รายงานผลการฝึ กอบรม โดยจัดทาเป็ นรู ปเล่ม ประกอบด้วย
- ชื่อกลุ่มเกษตรกร
- สถานที่ต้ งั กลุ่ม
- รายชื่อสมาชิกของกลุ่ม
- สรุ ปผลการฝึ กอบรม (เช่น จานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม / สรุ ปผลการประเมินผลการฝึ กอบรม ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ / ปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็ น
ต้น)

3. กิจกรรม 1หมู่บ้าน 1 พ่ อพันธุ์ดี
วิธีดาเนินงาน
1. สานักงานปศุสัตว์จงั หวัดร่ วมกับสานักพัฒนาพันธุ์สัตว์คดั เลือกและจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้ อโดยการปรับปรุ งพันธุ์โดยใช้โคพ่อพันธุ์ ในพื้นที่จงั หวัดละ 1
กลุ่ม รวม 10 จังหวัด จานวน 10 กลุ่ม กลุ่มละ 20 ราย รวม 200 ราย
2. การฝึ กอบรมเกษตรกร : สานักงานปศุสัตว์จงั หวัดจะดาเนินการฝึ กอบรมเกษตรกรสมาชิกกลุ่ม กลุ่มละ 20 ราย ระยะเวลา 1 วัน
- สานักงานปศุสัตว์จงั หวัดทาหนังสื อเชิญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมฝึ กอบรม
- ประเมินผลฝึ กอบรม
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ให้แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้ อ ที่ดาเนินกิจกรรมในปี งบประมาณ 2556 ที่ผา่ นการฝึ กอบรม
4. สาธิตการผสมอาหารสัตว์ และการทาหญ้าหมักและหญ้าแห้ง
5. ติดตามประเมินผลหลังการฝึ กอบรมไปขยายผลการใช้ประโยชน์ ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
6. รายงานผลการปฏิบตั ิงานให้กรมปศุสัตว์ทราบ ดังนี้
6.1 รายงานผลการปฏิบตั ิงานส่ งให้กรมปศุสัตว์ ตามแบบฟอร์ มที่กาหนด
6.2 รายงานผลการปฏิบตั ิงานทางระบบ TLPS
6.3 รายงานผลการฝึ กอบรม โดยจัดทาเป็ นรู ปเล่ม ประกอบด้วย
- ชื่อกลุ่มเกษตรกร
- สถานที่ต้ งั กลุ่ม
- รายชื่อสมาชิกของกลุ่ม
- สรุ ปผลการฝึ กอบรม (เช่น จานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม / สรุ ปผลการประเมินผลการฝึ กอบรม ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ / ปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็ น
ต้น)
4.2. หน่ วยปฏิบัติงาน
1. สานักงานปศุสัตว์จงั หวัด 64 จังหวัด
ดาเนินกิจกรรมจัดตั้งเครื อข่ายเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้อระดับจังหวัด (64 จังหวัด)

ดาเนินกิจกรรมส่ งเสริ มและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่นิคมการเกษตร (17 จังหวัด)
ดาเนินกิจกรรมจัดตั้งกลุ่มและสนับสนุนเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้อโดยใช้พอ่ พันธุ์ (10 จังหวัด)
2. ศูนย์วจิ ยั และถ่ายทอดเทคโนโลยี 5 แห่ง
ดาเนินกิจกรรมการฝึ กอบรมเทคนิคการเลี้ยงโคเนื้ อเชิงธุ รกิจ
3. สานักงานปศุสัตว์เขต 1-9
ดาเนินกิจกรรมประชุมสัมมนาเครื อข่ายเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้อระดับภาค
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