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บทคัดย่อ
การประเมิน ผลโครงการพัฒ นาศักยภาพการผลิตและการตลาดเนื้อรองรับ FTA มีวัตถุประสงค์
เพื่อ ประเมิ น กระบวนการด าเนิ น งาน ประสิ ท ธิภ าพ และประสิ ท ธิผ ลของโครงการ สาระส าคั ญโครงการ
คณะกรรมการกองทุน ปรับ โครงสร้า งการผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถการแข่งขันอนุมัติ
งบประมาณ 161,781,560 บาท ให้ดาเนิน งานโครงการพัฒ นาศัก ยภาพการผลิต และการคลาดโคเนื้อ
รองรับ FTA เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ระยะเวลาดาเนินงาน 8 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับงบประมาณ หน่วยงาน
ที่รับ ผิด ชอบได้แ ก่ กรมปศุสัต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เครือ ข่า ยวิส าหกิจ ชุม ชนโคเนื้อ ล้า นนา
จังหวัดเชียงราย (เครือข่ายโคเนื้อล้านนา) วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
(เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์) เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อไทย จังหวัดราชบุรี (เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี)
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อ จังหวัดตาก (เครือข่ายโคเนื้อตาก) และบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด
ผลการประเมินเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล ในภาพรวมการดาเนินโครงการมีค่าคะแนนถ่วง
น้าหนักเฉลี่ย 2.80 อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจาแนกเป็นด้าน พบว่า ด้านการบริหารจัดการ มีค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก 3.58 อยู่ในระดับดี ทั้งนี้ควรมีการเร่งดาเนินการในเรื่องของแผนการดาเนินงานและร้อยละความสาเร็จ
ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโครงการ ด้านปัจจัยนาเข้าและด้านผลได้มี ค่าคะแนนถ่วงน้าหนักเฉลี่ย 2.60
และ 2.37 อยู่ในระดับต้องปรับปรุง โดยควรปรับปรุงการใช้คอกกลางของบริษัทร่วมกันกับ วิสาหกิจชุมชน
และแก้ไขปัญหาปริมาณโคก่อนขุนที่มีคุณสมบัติตามโครงการมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
วิสาหกิจชุมชนและบริษัท และการบริหารรายได้ของวิสาหกิจชุมชน ส่วนด้านผลลัพธ์เบื้องต้นมีค่าคะแนนถ่วง
น้าหนักเฉลี่ย 2.05 อยู่ในระดับต้องปรับปรุง โดยเร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการขนส่งโคตลอด
ห่วงโซ่อุปทานการผลิต และคุณภาพโคขุนปลายน้าที่จาหน่ายให้บริษัท
ความสาเร็จของโครงการ มิติประสิทธิภาพมีระดับความสาเร็จระดับดี โดยสามารถดาเนินงานได้ร้อยละ
81.68 ของเป้าหมาย อย่า งไรก็ต ามควรมีก ารปรับ ปรุง เรื่อ งการรับซื้อโคจากสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน ส่วนมิติประสิทธิผลพิจารณาจากความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขความสาเร็จของโครงการ
ค่าคะแนนถ่ว งน้าหนัก เฉลี่ย 2.20 อยู่ใ นระดับ ต้อ งปรับ ปรุง โดยเฉพาะเรื่อ งอัต ราการเกิด ลูก โคเพศผู ้
อัตราการเจริญเติบ โต การรับรองมาตรฐานฟาร์ม เนื่องจากสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนยังมีความรู้
เรื่องการผสมโคให้เกิดเพศผู้ การจัดการอาหารที่ดีเพื่อให้โค มีอัตราการเจริญเติบ โตได้ต ามเกณฑ์ ตลอดจน
เรื่อ งของการจัด การฟาร์ม ค่อ นข้า งน้อ ย ซึ่ง เรื่อ งดัง กล่า วเป็น ปัจ จัย สาคัญ ในการเลี้ย งโคให้ไ ด้คุณ ภาพ
เพื่อสามารถแข่งขันกับเนื้อโคนาเข้าจากต่างประเทศได้
ข้ อค้ นพบและข้ อเสนอแนะที่ ส าคั ญ พบว่ า หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบโครงการยั ง มี ค วามเข้ า ใจที่
คลาดเคลื่อนในการดาเนินงาน อาทิ เรื่องการโอนเงินงบประมาณ การจัดซื้อโคไม่ตรงตามขนาดที่โ ครงการ
กาหนด วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนบางแห่ ง จั ด ซื้ อ โคที่ มี น้าหนั ก สู ง กว่ า ที่ โ ครงการกาหนด ขาดความต่ อ เนื่ อ งใน
การบริห ารงานโครงการ ส่ว นหนึ่ง เกิด จากการปรับ เปลี่ย นคณะกรรมการของวิส าหกิจ ชุม ชน ในการนี้
พบว่า ผลการดาเนิ นงานโครงการต่ากว่าเป้าหมาย ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก
คุณภาพของโคส่วนใหญ่มีเกรดระดับปานกลาง คุณภาพของเนื้อโคมีบางส่วนที่เสียหาย เนื้อโคที่อยู่ในเกรดสูง
ยังมีจานวนน้อย ฟาร์มของสมาชิกส่ว นใหญ่ยังไม่ได้รับรองมาตรฐานและวิสาหกิจชุมชนทั้ง 4 แห่ง ยังไม่มี
การบริหารรายได้จากการจาหน่ายโคขุนตามคู่มือโครงการ ดังนั้น กองทุนฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ควรหารือ ร่ว มกัน ในการแก้ไ ขปัญ หาอย่า งต่อ เนื่อ ง เพื่อ ทาความเข้า ใจแนวทางการดาเนิน งานโครงการ

ค
และเพื่อให้เป็ นไปตามระเบี ยบของกองทุนฯ รวมทั้งทบทวนเป้าหมายการดาเนินงาน วิธีการดาเนินงานให้
สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยคำนึ ง ถึ ง คุ ณ ภำพของโค
ตำมวัตถุประสงค์โครงกำร เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และวิสาหกิจชุมชนควรให้องค์ความรู้และคาแนะนาในเรื่องพันธุ์โค
อาหารสัตว์ และการจัดการฟาร์มกับสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

คำนำ
รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA จัดทาขึ้น
เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงผลการดาเนินงาน รวมทั้งข้อค้นพบข้อเสนอแนะ
ในการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขการด าเนิน งานโครงการ นอกจากนี ้ย ัง สามารถใช้ผ ลการ ประเมิน ผลโครงการ
ประกอบการพิจารณาสนับสนุน ส่งเสริม หรือปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงานโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์
รวมทั้งใช้ประกอบการพิจารณาในการวางแผนจัดทาโครงการที่คล้ายคลึงกันต่อไป
รายงานฉบับนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจาก กรมปศุสัตว์ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนา
จังหวัดเชียงราย วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อไทย
จัง หวัด ราชบุรี วิส าหกิจ ชุม ชนกลุ่ม เครือ ข่า ยพัฒ นาโคเนื้อ จัง หวัด ตาก และบริษัท พรีเ มี่ ย มบีฟ จากัด
ตั้ง แต่การกาหนดแนวทางการประเมิน ผล ประเด็นตัว ชี้วัด การเก็บ รวบรวมข้อมูล การวิเ คราะห์ จัด ทา
รายงานการประเมินผล และเจ้ าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการส่วนภูมิภาค ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ รวมทั้งประสานงานนัดหมายเกษตรกร ซึ่งทาให้รายงานการติดตามฉบับนี้เกิดความสมบูรณ์สาเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี จึง ใคร่ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป
ศูนย์ประเมินผล
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรกฎาคม 2565

(ฉ)

สารบัญ
บทคัดย่อ
คานา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
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3.4 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อไทย จังหวัดราชบุรี
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมสำคัญของงำนประเมินผล
สถานการณ์ เ นื้อ โคของประเทศต่า ง ๆ ช่ว งปี 2559 – 2563 มีอัต ราการขยายตัว ร้อ ยละ 1.30
การบริโภคสินค้าเนื้อโคก็มีการขยายตัวร้อยละ 1.41 ส่วนสถานการณ์ในประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวของ
การผลิตโคเนื้อมีชีวิตร้อยละ 11.52 เนื่องจากภาครัฐส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพหลัก และการเพิ่มขึ้น
ตามธรรมชาติของแม่พัน ธุ์โ คเนื้อ รวมทั้งมีการปรับปรุงพันธุ์โ คเนื้อที่ดี ทาให้อัตราการเกิดในรอบปีดีขึ้น
ความต้องการบริโภคเนื้อโคของไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.08 จะเห็นว่าเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเนื่องจากความต้องการ
ของตลาดภายในประเทศเพิ่มขึ้นตามจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งปัจจุบันผู้บริโภคนิยมรับประทานเนื้อโค
ที่มีคุณภาพในรูปแบบ ปิ้งย่างหรือชาบู โดยไทยนาเข้าเนื้อโคคุณภาพเพื่อรองรับปริมาณการบริโภคเพิ่มขึ้น
อย่า งต่อ เนื่อ ง ก่อนปี 2564 ไทยนาเข้าโคเนื้อและผลิตภัณฑ์จากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จะมีการกาหนด
ปริมาณโควตาการนาเข้าภายใต้เขตการค้าเสรี (Free Trade Area : FTA) ต่อมาวันที่ 1 มกราคม 2564 ไทยได้
เปิดการค้าเสรี โดยยกเลิกการกาหนดโควตาสาหรับโคเนื้อและผลิตภัณฑ์ให้กับประเทศดังกล่าว เมื่อมีการเปิด
เสรีทางการค้าจึงส่งผลกระทบต่อประเทศที่มีความสามารถทางการแข่งขันที่ต่ากว่า แต่ในขณะเดียวกันก็เป็น
โอกาสในการส่งออกให้ กับอีกหลายประทศ และพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันสาหรับโคเนื้ อและ
ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศด้วย
คณะกรรมการกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของ
ประเทศเห็น ถึง ความสาคัญของปัญหาดังกล่า ว จึงอนุมัติให้ดาเนิน งานโครงการ พัฒ นาศักยภาพการผลิต
และการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ระยะเวลาดาเนินงาน 8 ปี งบประมาณทั้งหมด
161,781,560 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถการผลิตโคเนื้อและเนื้อโคให้สามารถ
แข่งขันได้ พัฒนาประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์เพิ่มมูลค่า ลดต้นทุน สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการผลิต
ตลอดห่วงโซ่ และเพิ่มขีดความสามารถการตลาด สามารถแข่งขันรองรับผลกระทบที่จะเกิดจาก FTA หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบได้แก่ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนา จังหวัด
เชียงราย (เครือข่ายโคเนื้อล้านนา) วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีตากฟ้า จังหวัด นครสวรรค์ (เครือข่าย
โคเนื้อนครสวรรค์) เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อไทย จังหวัดราชบุรี (เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี) วิสาหกิจชุมชน
กลุ ่ม เครือ ข่า ยพัฒ นาโคเนื้อ จัง หวัด ตาก (เครือ ข่า ยโคเนื้อ ตาก) และบริษัท พรีเ มี่ ย มบีฟ จากัด ต่อ มา
คณะกรรมการบริห ารกองทุน ฯ มีม ติเ มื ่อ วัน ที ่ 17 พฤษภาคม 2564 เห็น ชอบข้อ เสนอปรับ แผน
การดาเนินงานโครงการฯ สาหรับการดาเนินงานในรอบปีที่ 1 จากเดิม ครบกาหนด 16 กุมภาพันธ์ 2564
ของวิสาหกิจชุมชนทั้ง 2 แห่ง จานวนเงิน 22,339,871 บาท โดยวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีตากฟ้า
จังหวัดนครสวรรค์ เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนา
จังหวัดเชียงราย เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2565
สานักงานเศรษฐกิจ การเกษตร โดยศูนย์ประเมินผล เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานโครงการสาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้ติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวได้ดาเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว จึงเห็นสมควรประเมินผลโครงการเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์ของงำนประเมินผล
เพื่อประเมินกระบวนการดาเนินงาน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของโครงการ
1.3 ขอบเขตของกำรประเมินผล
1) พื้นที่เป้าหมายของโครงการ วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
2) ประชากรเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่รับผิดชอบโครงการ ประธานวิสาหกิจชุมชน สมาชิก
และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 4 แห่ง ได้แก่ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนา
จังหวัดเชียงราย (เครือข่ายโคเนื้อล้านนา) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อ จังหวัดตาก (เครือข่าย
โคเนื้อตาก) วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (เครือข่ ายโคเนื้อนครสวรรค์)
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อไทย จังหวัดราชบุรี (เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี) และบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด
3) ระยะเวลาของข้อมูล ผลการดาเนินงาน ผลผลิตของโครงการ ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 –
16 กุมภาพันธ์ 2565 และใช้ข้อมูลการผลิตการเกษตรของเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2563 – 2564
1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ
1.4.1 ประเภทของโค
1) โคก่อนขุน คือ โคหลังหย่านม อายุไม่เกิน 10 เดือน น้าหนักไม่ต่ากว่า 200 กิโลกรัม
2) โคขุนกลางน้า คือ โคอายุไม่เกิน 18 เดือน น้าหนักอยู่ในช่วง 350 – 400 กิโลกรัม
3) โคขุนปลายน้า คือ โคขุนพร้อมแปรสภาพ อายุไม่เกิน 3 ปี น้าหนักไม่ต่ากว่า 600 กิโลกรัม
1.4.2 ระบบฐานข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (e – Breeding) คือ ระบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
บนระบบออนไลน์เพื่อนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทางการจัดการฟาร์ม และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ทางระบบสามารถ
รองรับข้อมูลสัตว์ได้หลายชนิด ได้แก่ โคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ แกะ สุกร และสัตว์ปีก ภายใต้การดูแลของ
ศูนย์ข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ สานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
1.4.3 ค่าใช้จ่ายในการขนส่งตลอดห่ว งโซ่การผลิต คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการขนส่งโคเนื้อมีชีวิต
ตั้งแต่การขนส่งโคเนื้อมีชีวิต ณ ฟาร์มเกษตรกร ผู้รวบรวม วิสาหกิจชุมชน จนถึงผู้ประกอบการที่ดาเนินการ
รับซื้อโคเนื้อมีชีวิตเพื่อแปรสภาพ
1.4.4 มาตรฐานฟาร์ม ประกอบด้วย
1) ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management : GFM)
หมายความว่า ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ยกระดับการเลี้ยง การจัดการให้มีความปลอดภัยทางชีวภาพ ระบบการบันทึก
ข้อมูล การพัฒนาคุณภาพผลผลิต เพื่อให้ได้ปศุสัตว์และผลผลิตที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
2) การปฏิ บั ติ ทางการเกษตรที่ ดีด้ านปศุสั ตว์ (Good Agricultural Practices for Livestock : GAP
for Livestock) คือ วิธีปฏิบัติว่าด้วยองค์ประกอบของสถานประกอบการ การจัดการอาหารสัตว์ การจัดการ
ทรัพยากรน้าที่ใ ช้เ ลี้ย งสัตว์ การจัด การฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การจัด การสุข ภาพสัตว์ การจัด การสิ่งแวดล้อ ม
การจัดการสวัสดิภาพสัตว์ และระบบการบันทึกข้อมูล เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ถูกลักษณะและปลอดภัย
ต่อผู้ บ ริ โ ภคตามประเภทสั ตว์ช นิ ดต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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3) ใบรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค คือ ฟาร์มที่ได้รับการรับรองฟาร์มปลอดโรคตามที่กรมปศุสัตว์
กาหนด ได้แก่
(1) ฟาร์มปลอด โรคบรูเซลลา วัณโรค หรือพาราทูเบอร์คูโลสิสในโคนม โคเนื้อสาหรับทาพันธุ์
หรือกระบือสาหรับใช้ทาพันธุ์
(2) ฟาร์มปลอด โรคบรูเซลลา ในแพะ หรือแกะ
(3) ฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย ในโค กระบือ แพะ หรือแกะ
(4) ฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย ในสุกรขุน
(5) ฟาร์มโรคปากและเท้าเปื่อย ในสุกรพ่อแม่พันธุ์
(6) กลุ่มหรือสหกรณ์โคนมปลอดโรคบรูเซลลา หรือวัณโรค
1.5 วิธีกำรประเมินผล
1.5.1 กรอบแนวคิดในกำรประเมินผล
1) รูปแบบของงำนประเมินผล ประยุกต์จากแนวคิดและทฤษฎีการประเมินผล ตัวแบบเชิงตรรกะ
(Logic Model) เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดนามาคิดค่าคะแนน เพื่อวิเคราะห์ความสาเร็จของโครงการ
(1) การบริหารจัดการ (Management) พิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามแผน
การบริหารจัดการโครงการและวิสาหกิจชุมชน การประสานงาน และการติดตามกากับงาน การดาเนินงานตามแผน
ซึ่งนาไปสู่มิติประสิทธิภาพ
(2) ปัจ จัย (Inputs) พิจ ารณาในประเด็น ที่เ กี่ย วกับ ทรัพ ยากรต่า ง ๆ ได้แ ก่ งบประมาณ
จานวนองค์ความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งนาไปสู่มิติประสิทธิภาพ
(3) ผลได้ (Outputs) พิจารณาในส่วนของผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากกิจกรรมต่าง ๆ ของแผนงาน
ได้แก่ การเพิ่มศักยภาพการผลิตโคและระบบโลจิสติกส์ครบห่วงโซ่อุปทาน และการเพิ่มศักยภาพการแปรรูป
และขยายโอกาสทางการตลาด ซึ่งนาไปสู่มิติประสิทธิผล
(4) ผลลัพ ธ์ เ บื ้อ งต้น (Result Outcomes) ซึ่ง เป็น ผลลัพ ธ์ร ะยะสั้น ที่ว ัด ได้ภ ายใน 2 ปี
โดยพิจารณาในส่วนของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นผลของกิจกรรมของแผนงาน เช่น การนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ประสิทธิภาพการผลิตลูกโคของแม่โคทดแทนฝูง การรับรองมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ มูลค่าผลิตภัณฑ์
โคเนื้อทีท่ ดแทนการนาเข้า และแผนการตลาดระยะยาวของบริษัท พรีเมีย่ มบีฟ จากัด ซึ่งนาไปสู่มิติประสิทธิผล
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กำรบริหำรจัดกำร
- ดาเนินการ
ตามแผน
- บริหารจัดการ
โครงการ/กลุ่ ม
เกษตรกร
- ประสานงาน
- ติดตามกากับงาน

ปัจจัยนำเข้ำ
- งบประมาณ
- องค์ความรู้
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประสิทธิภำพ : ระดับความสาเร็จในการดาเนินงาน

ผลผลิต
- การเพิ่มศักยภาพ
กา ร ผ ลิ ต โ ค แ ล ะ
ระบบโลจิ ส ติ ก ส์
ครบห่วงโซ่อุปทาน
- การเพิ่มศักยภาพ
กา ร แป ร รู ป แ ล ะ
ขยายโอกาสทาง
การตลาด

ผลลัพธ์เบื้องต้น
- ร้ อ ยละเกษตรกรที่ น า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
- ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต
ลูกโคของแม่โคในฝูง
- จ านวนฟาร์ ม โคเนื้ อ ที่
ได้รับรองมาตรฐาน
- ผลผลิตโคมีชีวิต และ
ผลิตภัณฑ์จากโคมี
คุณภาพได้มาตรฐานเป็น
ที่ต้องการของตลาด
- มูลค่าผลิตภัณฑ์โคเนื้อ
สามารถทดแทนนาเข้า

ประสิทธิผล : ประสิทธิภาพการผลิตลูกโค อัตราการเติบโตของลูกโค
ฟาร์มโคได้รับรองมาตรฐาน มูลค่าผลิตภัณฑ์โคเนื้อสามารถทดแทนนาเข้า

ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA
2) ประเภทของงำนประเมินผล เนื่องจากโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อ
รองรับ FTA มีระยะเวลารวม 8 ปี โดยเริ่มดาเนินการ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนั้นจึงเป็นการประเมินผลระหว่าง
มีโครงการ โดยการประเมินผลแบบมุ่งเน้นผลงานในมิติประสิทธิภาพและประสิทธิผลโครงการ
3) แผนแบบของงำนประเมิ น เป็ น การเปรี ย บเที ย บ ผลการดาเนิ นงาน ตลอดจนผลลั พธ์ ข อง
โครงการกับเกณฑ์การประเมินผลที่กาหนด ซึ่งเกณฑ์ที่กาหนดแบ่งเป็น 5 ระดับ ซึ่งเป็นการพิจารณาร่วมกัน
ระหว่างศูนย์ประเมินผล ส่วนบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันของประเทศ กรมปศุสัตว์ และบริษัท พรีเมียมบีฟ จากัด
1.5.2 ประเด็นและตัวชี้วัด
จากรูปแบบการประเมินผลดังกล่าว กาหนดกรอบแนวคิดในการประเมินผล นามาสร้างเป็นประเด็นและ
ตัวชี้วัดในการประเมินผล โดยใช้การเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือเกณฑ์ตามหลักวิชาการ ตามประเด็นและ
ตัว ชี้วัด โดยการกาหนดตัว ชี้วัด เกณฑ์ และน้าหนักการประเมินผลเป็นไปตามมติการประชุมชี้แจงแนวทาง
การประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของประเทศ เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นการพิจารณาร่วมกันกับผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียโดยตรงของโครงการ ได้แก่ ส่วนบริหารกองทุนฯ กรมปศุสัตว์ และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

ตำรำงที่ 1.1 ประเด็น ตัวชี้วัด ของการประเมินผล
ประเด็น

ตัวชี้วัด

1. กำรบริหำรจัดกำร (Management)
1.1 การ
(1) มีแผนดาเนินการดาเนินงาน/
ดาเนินงานตามแผน แผนปฏิบัติงาน

(2) การบริหารเงินทุนและคอกกลาง
(2.1) มีการบริหารเงินทุนของ
วิสาหกิจชุมชน

2

มีแผน แต่ขอ
มีแผน แต่ขอ
มีแผน แต่ขอ
ปรับเปลีย่ นแผน ปรับเปลี่ยนแผน ปรับเปลีย่ นแผน
การดาเนินงาน การดาเนินงาน การดาเนินงาน
มากกว่า 3 ครั้ง
3 ครัง้
2 ครัง้
น้อยกว่าร้อยละ ร้อยละ 60.00 – ร้อยละ 70.00 60.00
69.99
79.99
อยู่ระหว่าง
ตั้งคณะกรรมการ/
ดาเนินการ
คณะทางาน
เรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

4

5

มีแผน แต่ขอ
มีแผน โดยไม่มี
ปรับเปลีย่ นแผน การขอปรับเปลี่ยน
การดาเนินงาน
แผน
1 ครั้ง
การดาเนินงาน
ร้อยละ 80.00 – ร้อยละ 90.00 –
89.99
100.00
ตั้งคณะกรรมการ/ ตั้งคณะกรรมการ/
คณะทางาน และ คณะทางาน และ
ประชุม 1 - 3
ประชุมมากกว่า
ครั้งต่อปี
3 ครั้งต่อปี

ตั้งคณะกรรมการ/ ตั้งคณะกรรมการ/ วิสาหกิจชุมชน
คณะทางาน
คณะทางาน
น้อยกว่า 4 แห่ง
เรียบร้อยแล้ว
และประชุม
ตั้งคณะกรรมการ/
1 - 3 ครั้งต่อปี คณะทางาน และ
ประชุมมากกว่า
3 ครั้งต่อปี

วิสาหกิจชุมชนทั้ง
4 แห่ง
ตั้งคณะกรรมการ/
คณะทางาน และ
ประชุมมากกว่า
3 ครั้งต่อปี

ค่ำ
น้ำหนัก
(ร้อยละ)
40
10

แหล่งที่มำ
ของข้อมูล
กรมปศุสตั ว์

15

กรมปศุสตั ว์

1

กรมปศุสตั ว์

1

ประธาน
วิสาหกิจ
ชุมชน
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1.2 การบริหาร
จัดการ

(2) ร้อยละของการดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย
(1) กรมปศุสัตว์มีการบริหาร
ขับเคลื่อนโครงการในภาพรวม

1

เกณฑ์กำรวัด
3

ตำรำงที่ 1.1 (ต่อ)
ประเด็น

1.4 การติดตาม
กากับงาน

2

(2.2) ระดับความเหมาะสมของ
การบริหารจัดการเงินกองทุน

ไม่เหมาะสมมาก

ไม่เหมาะสม

(2.3) มีการบริหารจัดการคอกกลาง
โดยกลุม่ วิสาหกิจชุมชนเครือข่าย
โคเนื้อไทย

-

(2.4) ระดับความเหมาะสมของ
การจัดการคอกกลาง

ไม่เหมาะสมมาก

ตัวชี้วัด

(1) ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีความ น้อยกว่าร้อยละ
เข้าใจโครงการ
60.00
(2) ร้อยละความสาเร็จในการแก้ไข ดาเนินการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายใน
สาเร็จน้อยกว่า
โครงการฯ
ร้อยละ 70.00
(1) จานวนครั้งในการติดตามงานของ
กรมปศุสตั ว์

-

ค่ำ
น้ำหนัก
(ร้อยละ)
1

4

5

เหมาะสมน้อย

เหมาะสม
ปานกลาง

เหมาะสมมาก

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ตั้งคณะกรรมการ/
คณะทางาน
เรียบร้อยแล้ว
เหมาะสมน้อย

ตั้งคณะกรรมการ/
คณะทางาน และ
ประชุมมากกว่า
3 ครั้งต่อปี
เหมาะสมมาก

1

ไม่เหมาะสม

ตั้งคณะกรรมการ/
คณะทางาน
และประชุม
1 - 3 ครั้งต่อปี
เหมาะสม
ปานกลาง

ร้อยละ 60.00 – ร้อยละ 70.00 - ร้อยละ 80.00 – ร้อยละ 90.00 –
69.99
79.99
89.99
100.00
ดาเนินการแก้ไข ดาเนินการแก้ไข ดาเนินการแก้ไข ไม่มีปญ
ั หาอุปสรรค
สาเร็จร้อยละ
สาเร็จร้อยละ
สาเร็จร้อยละ
70.00 – 79.99 80.00 – 89.99 90.00 – 100.00

2

1 ครั้งต่อปี

2 ครั้งต่อปี

3 ครั้งต่อปี

4 ครั้งต่อปี

1

3

2

แหล่งที่มำ
ของข้อมูล
สมาชิก
วิสาหกิจ
ชุมชน
ประธาน
วิสาหกิจ
ชุมชน
สมาชิก
วิสาหกิจ
ชุมชน
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
และประธาน
วิสาหกิจ
ชุมชน
กรมปศุสตั ว์
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1.3. การ
ประสานงาน

1

เกณฑ์กำรวัด
3

ตำรำงที่ 1.1 (ต่อ)
ประเด็น

ตัวชี้วัด
(2) มีการรายงานผลการดาเนินงาน
(รายเดือน และรายไตรมาส)

(2) ระดั บ ความทั น เวลาของ
งบประมาณ
2.2 องค์ความรู้

(1) จานวนหลักสูตรที่สนับสนุน
ให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชน

2

4

5

รายงานผล
รายงานผล
รายงานผล
รายงานผล
รายงานผล
รายเดือนน้อยกว่า รายเดือน 10 ครั้ง/ปี
รายเดือน
รายเดือน 12 ครั้ง/ปี รายเดือน 12 ครั้ง/ปี
10 ครั้ง/ปี และ
หรือรายงานผล 11 ครั้ง/ปี หรือ
และรายงานผล
และรายงานผล
รายงานผลราย
รายไตรมาส
รายงานผล
รายไตรมาส
รายไตรมาส 4 ครั้ง/ปี
ไตรมาสน้อยกว่า
2 ครั้ง/ปี
รายไตรมาส
4 ครัง้ /ปี แต่ล่าช้า ภายในเวลาทีก่ าหนด
2 ครั้ง/ปี
3 ครั้ง/ปี
กว่ากาหนด
น้อยกว่าร้อยละ
70.00
ของเป้าหมาย
และขออนุมัติ
ขยายระยะเวลา
มากกว่า 1 ครั้ง
ไม่ทันเวลามาก

ร้อยละ 70.00 89.99
ของเป้าหมาย
และขออนุมัติ
ขยายระยะเวลา
มากกว่า 1 ครั้ง
ไม่ทันเวลา

-

1 หลักสูตร

ร้อยละ 90 - ร้อยละ 90.00 100.00
100.00
ของเป้าหมาย
ของเป้าหมาย
และขออนุมัติ
และขออนุมัติ
ขยายระยะเวลา ขยายระยะเวลา
มากกว่า 1 ครั้ง
1 ครั้ง
ทันเวลาน้อย ทันเวลาปานกลาง

2 หลักสูตร

3 หลักสูตร

ร้อยละ 90.00 100.00
ของเป้าหมาย
และไม่ขออนุมัติ
ขยายระยะเวลา

ค่ำ
น้ำหนัก
(ร้อยละ)
3

10
4

แหล่งที่มำ
ของข้อมูล
ส่วนบริหาร
กองทุนและ
ศูนย์
ประเมินผล

กรมปศุสตั ว์
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2. ปัจจัยนำเข้ำ (Input)
2.1 งบประมาณ (1) ร้อยละการเบิกจ่ายเงินที่ได้
สนับสนุนเป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด

1

เกณฑ์กำรวัด
3

ทันเวลามาก

4

4 หลักสูตร

2

เจ้าหน้าที่
และประธาน
วิสาหกิจ
ชุมชน
กรมปศุสตั ว์
และ
เจ้าหน้าที่

ตำรำงที่ 1.1 (ต่อ)
ประเด็น

ตัวชี้วัด

2

น้อยกว่า
558 ราย

558 – 650 ราย

-

-

(3) จานวนคอกกลางรับซือ้ โคหย่านมจาก น้อยกว่า 4 แห่ง
เกษตรกรกระจายอยูเ่ กือบทุกภาค ***
(มีคอกกลางรับซื้อโคหย่านมจาก
เกษตรกร 4 แห่งกระจายอยู่ทุกภาค
ของประเทศ)***
หมายเหตุ: ** ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน *** ตัวชี้วัดผลผลิตของโครงการ

ค่ำ
น้ำหนัก
(ร้อยละ)
30
20
1

4

5

651 – 743
ราย

744 – 836 ราย

837 - 930 ราย

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ดาเนินการแล้วเสร็จ
โดยล่าช้ากว่า
ระยะเวลาที่
โครงการกาหนด

ดาเนินการแล้วเสร็จ
โดยดาเนินการได้
ตามระยะเวลาที่
โครงการกาหนด

1.5

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ดาเนินการแล้วเสร็จ ดาเนินการแล้วเสร็จ
โดยล่าช้ากว่า
โดยดาเนินการได้
ระยะเวลาที่
ตามระยะเวลาที่
โครงการกาหนด
โครงการกาหนด

1.5

4 แห่ง และ
สามารถใช้การ
1 แห่ง

4 แห่ง และ
สามารถใช้การ
2 แห่ง

4 แห่ง และ
สามารถใช้การ
3 แห่ง

4 แห่ง และ
สามารถใช้การได้
ทั้งหมด

1

แหล่งที่มำ
ของข้อมูล

กรมปศุสตั ว์
และ
เจ้าหน้าที่
ประธาน
เครือข่าย
วิสาหกิจ
ชุมชนโคเนื้อ
ล้านนา
ประธาน
เครือข่าย
วิสาหกิจ
ชุมชนโคเนื้อ
จังหวัด
ราชบุรี
ประธาน
วิสาหกิจ
ชุมชน
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3. ผลได้ (Outputs)
3.1 กำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิตโคและกำรจำหน่ำยโค
3.1.1 การ (1) จานวนเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่
ถ่ายทอดองค์
ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
ความรู้
3.1.2
(1) วิสาหกิจชุมชนมีการก่อสร้างคอก
จัดสร้าง/ปรับปรุง กลางเลี้ยงขุนต้นน้า/กลางน้า
คอก (Feedlot)
(feedlot) **
(เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 2 แห่ง
มีคอกกลาง feedlot สาหรับเลี้ยง
ลูกโคหย่านม)**
(2) วิสาหกิจชุมชนมีการปรับปรุงคอกกลาง
เลี้ยงขุนต้นน้า/กลางน้า (feedlot) **
(เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 2 แห่ง
มีคอกกลาง feedlot สาหรับเลี้ยง
ลูกโคหย่านม)**

1

เกณฑ์กำรวัด
3

ตำรำงที่ 1.1 (ต่อ)
ประเด็น
3.1.3 การ
จาหน่ายโค (การ
จัดหาลูกโคหย่านม
เลี้ยงใน Feedlot)

ตัวชี้วัด

1

2

เกณฑ์กำรวัด
3

4

ร้อยละ 90.00 –
100.00

ร้อยละ 90.00 –
100.00

2.5

สมาชิก
วิสาหกิจ
ชุมชน

225 ตัว – 250 ตัว
และมีเงินทุน
หมุนเวียน
4.95 – 5.50
ล้านบาท

2.5

ประธาน
วิสาหกิจ
ชุมชนและ
เจ้าหน้าที่

ร้อยละ 90.00 –
100.00

2.5

สมาชิก
วิสาหกิจ
ชุมชน
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(1) ร้อยละของเกษตรกรที่จาหน่ายลูกโค
น้อยกว่า
ร้อยละ 60.00 – ร้อยละ 70.00 ร้อยละ 80.00 –
หย่านมในราคาประกัน **
ร้อยละ 60.00
69.99
– 79.99
89.99
(เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนรับซื้อลูกโคหย่า
นมของสมาชิกในราคาประกัน 110 บาท/
กิโลกรัม หรือสูงกว่าท้องตลาด 8 – 10 %)**
(2) ร้อยละของเกษตรกรที่จาหน่ายโคก่อน
น้อยกว่า
ร้อยละ 60.00 – ร้อยละ 70.00 – ร้อยละ 80.00 –
ขุนได้ในโครงการเฉลี่ยตัวละ 22,000 บาท** ร้อยละ 60.00
69.99
79.99
89.99
(เกษตรกรได้รับมูลค่าโคหย่านมเฉลี่ยตัวละ
22,000 บาท)**
(3) จานวนโคก่อนขุนที่วิสาหกิจชุมชนที่รับ น้อยกว่า 150 ตัว 150 – 174 ตัว และ 175 – 199 ตัว 200 – 224 ตัว
ซื้ อจ าหน่ ายโคก่ อนขุ น ได้ อ ย่ างต่ อเนื่ อ ง และมีน้อยกว่า
มีเงินทุน
และมีเงินทุน
และมีเงินทุน
เดือนละ 250 ตัว และมีเงินหมุนเวียน 5.5 เงินทุนหมุนเวียน
หมุนเวียน
หมุนเวียน
หมุนเวียน
ล้านบาท**
3.30 ล้านบาท
3.30 – 3.84
3.85 – 4.39
4.40 – 4.94
(เกษตรกรขายลูกโคหย่านมต่อเนื่องเดือนละ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
250 ตัว มีเงินหมุนเวียน 5.5 ล้านบาท)**
(4) ร้อยละของเกษตรกรมีได้รับประโยชน์
น้อยกว่า
ร้อยละ 60.00 – ร้อยละ 70.00 – ร้อยละ 80.00 –
จากมูลโคคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยตัวละ 1,440
ร้อยละ 60.00
69.99
79.99
89.99
บาท/ปี**
(เกษตรกรมีรายได้จากการขายมูลโคปีละ
4.32 ล้านบาท เฉลี่ยตัวละ 1,440 บาท/ปี)**
หมายเหตุ: ** ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

5

ค่ำ
แหล่งที่มำ
น้ำหนัก ของข้อมูล
(ร้อยละ)
2.5
สมาชิก
วิสาหกิจ
ชุมชน

ตำรำงที่ 1.1 (ต่อ)
ประเด็น
3.1.4 จัดหาโคขุน
เลี้ยงใน Central
feedlot

ตัวชี้วัด

1

4

5

ร้อยละ 60.00 –
69.99

ร้อยละ 70.00
– 79.99

ร้อยละ 80.00 –
89.99

ร้อยละ 90.00 –
100.00

1 แห่ง

2 แห่ง

3 แห่ง

4 แห่ง

ค่ำ
แหล่งที่มำ
น้ำหนัก ของข้อมูล
(ร้อยละ)
2.5
สมาชิก
วิสาหกิจ
ชุมชน
2.5

ประธาน
วิสาหกิจ
ชุมชน
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(1) ร้อยละของเกษตรกรที่จาหน่าย
น้อยกว่า
โคขุนในราคาประกัน **
ร้อยละ 60.00
(เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจาหน่ายโค
รุ่นในราคาประกัน กิโลกรัมละ 100 บาท
หรือสูงกว่าท้องตลาด)**
(2) จานวนวิสาหกิจชุมชนที่มีการ
บริหารรายได้จากการจาหน่ายโคขุน
เป็น 3 ส่วน**
(เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบริหาร
รายได้จากการขายโครุ่นเป็น 3 ส่วน)**
3.2 กำรเพิ่มศักยภำพกำรแปรรูปและขยำยโอกำสทำงกำรตลำด
(1) จานวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทมี่ ี
5 รายการ
การจัดซื้อและมีการใช้งาน
และมีการใช้งาน

2

เกณฑ์กำรวัด
3

6 รายการ
และมีการใช้งาน

7 รายการ
8 รายการ
และมีการใช้งาน และมีการใช้งาน

9 รายการ
และมีการใช้งาน

(2) รายการผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อโค
อยู่ระหว่าง ผลิตภัณฑ์แปรรูป ผลิตภัณฑ์แปรรูป
แช่เย็น (Chilled Meat) ที่ได้รับ
การดาเนินการ
ที่ได้รับการ
ที่ได้รับการ
การพัฒนาด้วยเทคโนโลยีบรรจุภณ
ั ฑ์
พัฒนา
พัฒนาเพิ่มขึ้น
พัฒนาเพิ่มขึ้น
สูญญากาศแบบ Darfresh หรือ Skin
ผลิตภัณฑ์
น้อยกว่าร้อยละ 5 ร้อยละ 5 - 10
Vacuum เพิ่มขึ้น
หมายเหตุ: ** ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน **** ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของโครงการ *****ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

10
1
1

บริษัท
พรีเมีย่ ม
บีฟ จากัด
บริษัท
พรีเมีย่ ม
บีฟ จากัด

ตำรำงที่ 1.1 (ต่อ)
ประเด็น

ตัวชี้วัด

1

2

เกณฑ์กำรวัด
3

4

ได้รับมาตรฐาน
GAP และ FMD
Free
162 - 180
ตัว / ปี

1.5

972 – 1,080
ตัว/ปี

1.5

บริษัท
พรีเมีย่ ม
บีฟ จากัด

มีการบริหารงาน
ร่วมกันระหว่าง
เอกชนและ
เครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน
2 แห่ง

1.5

บริษัท
พรีเมี่ยมบีฟ
จากัด และ
ประธาน
วิสาหกิจ
ชุมชน

1.5

บริษัท
พรีเมีย่ ม
บีฟ จากัด
บริษัท
พรีเมีย่ ม
บีฟ จากัด
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(3) คอกกลาง (Central Feedlot)
(มี Central Feedlot ที่ได้รับ
มาตรฐาน GAP FMD Free 1 แห่ง
รองรับการขุนได้ 2,000 ตัว) ***
(3.1) คอกกลาง (Central
อยู่ระหว่าง
ได้รับมาตรฐาน
Feedlot) ที่ได้รับมาตรฐาน GAP
ดาเนินการ
GAP หรือ FMD
FMD Free
Free
(3.2) จานวนโคก่อ นขุน ที่รับซื้ อ น้อยกว่า 108 ตัว/ปี 108 – 125
126 – 143
144 - 161
จา กวิ ส า หกิ จ ชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บเ งิ น
ตัว/ปี
ตัว/ปี
ตัว/ปี
สนับสนุนจากโครงการและนามาขุน
ณ คอกกลาง
(3.3) จานวนโคก่อ นขุนที่รับซื้ อ น้อยกว่า 648 ตัว/ปี 648 – 755
756 – 863
864 - 971
จากวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การ
ตัว/ปี
ตัว/ปี
ตัว/ปี
สนั บสนุน จากโครงการและนามาขุ น
ณ คอกกลาง
(4) มีค อกกลาง (Central Feedlot)
มีการบริหารงาน
ที่เป็นการบริหารงานร่วมกันระหว่าง
ร่วมกันระหว่าง
เอกชนกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน***
เอกชนและ
( มี Central Feedlot ที่ เ ป็ น ก า ร
เครือข่าย
บริ ห ารงานร่ ว มกั น ระหว่ า งเอกชน
วิสาหกิจชุมชน
กับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 2 แห่ง)***
1 แห่ง
หมายเหตุ: ** ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน **** ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของโครงการ *****ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

5

ค่ำ
แหล่งที่มำ
น้ำหนัก ของข้อมูล
(ร้อยละ)

ตำรำงที่ 1.1 (ต่อ)
ประเด็น

ตัวชี้วัด

4

ค่ำ
แหล่งที่มำ
น้ำหนัก ของข้อมูล
5
(ร้อยละ)
มีเกษตรกรทั้งใน
1
บริษัท
และนอกเครือข่าย
พรีเมีย่ ม
เข้ามาเรียนรู้
บีฟ จากัด

1

2

-

Learning
Center
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

มี Learning
Center แต่ยังไม่มี
การเข้ามาเรียนรู้

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

มีการจัดพื้นที่แต่ยัง เกษตรกรพื้นที่ เกษตรกรพื้นที่
ไม่มีการจาหน่าย
ใกล้เคียงหรือ
ใกล้เคียงและ
สินค้า
สมาชิก
สมาชิกเครือข่าย
เครือข่ายนา
นาสินค้าเกษตร
สินค้าเกษตรมา
มาจาหน่าย
จาหน่าย

มีเกษตรกรใน
เครือข่ายหรือ
นอกเครือข่าย
เข้ามาเรียนรู้

4.1 ก า ร เ พิ่ ม (1) ร้อยละของเกษตรกรนาความรู้
เกษตรกรน้อยกว่า
เกษตรกร
เกษตรกรร้อยละ เกษตรกรร้อยละ เกษตรกรร้อยละ
ประสิท ธิภ าพการ ไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ 60.00
ร้อยละ 60.00 – 70.00 – 79.99 80.00 – 89.99 90.00 – 100.00
ผ ล ิต โค เนื้ อ แล ะ
69.99
ผลิตภัณฑ์
(2) ร้อยละของเกษตรกรที่ถ่ายทอด น้อยกว่าร้อยละ ร้อยละ 60.00 – ร้อยละ 70.00 – ร้อยละ 80.00 – ร้อยละ 90.00 –
องค์ความรู้ให้เกษตรกรรายอื่นได้***
60.00
69.99
79.99
89.99
100.00
(เกษตรกร 420 ราย มีความรู้ ทักษะ
การพั ฒ นา การผลิ ต โคเนื้ อ อย่ า ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถถ่ า ยทอด
องค์ความรู้ให้เกษตรกรรายอื่นได้)***
หมายเหตุ: ** ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน **** ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของโครงการ *****ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

1

บริษัท
พรีเมีย่ ม
บีฟ จากัด
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(5) มีศูนย์กลางการเรียนรู้ (Learning
Center) สาหรับเกษตรกรในเครือข่าย
และนอกเครือข่ายได้เข้ามาเรียนรู้ต่อ
ยอดการพั ฒนาอุ ต สาหกรรมโคเนื้ อ
ไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น***
(6) มี พื้ น ที่ บ างส่ ว นของคอกกลาง
( Central Feedlot) ท า เ ป็ นแ ห ล่ ง
เรี ย นรู้ เ ชิ ง เกษตร เปิ ด โอกาสให้
เกษตรกรพื้นที่ใกล้เคียงและสมาชิก
เครื อ ข่ า ยน าสิ น ค้ า เกษตรแปรรู ป
จาหน่ายเพื่อสร้างรายได้เสริม)***
4. ผลลัพธ์เบื้องต้น (Result Outcomes)

เกณฑ์กำรวัด
3

20
1.5
1.5

สมาชิก
วิสาหกิจ
ชุมชน
สมาชิก
วิสาหกิจ
ชุมชน

ตำรำงที่ 1.1 (ต่อ)
ประเด็น

ตัวชี้วัด

1

2

เกณฑ์กำรวัด
3

4

ร้อยละ 90.00 –
100.00
ร้อยละ 90.00 –
100.00

ร้อยละ 90.00 –
100.00

2

ร้อยละ 90.00 –
100.00

2

สมาชิก
วิสาหกิจ
ชุมชน/
ประธาน
วิสาหกิจ
ชุมชน
สมาชิก
วิสาหกิจ
ชุมชน
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(3) ร้อยละของเกษตรกรที่มีแม่โคใน น้อยกว่าร้อยละ ร้อยละ 60.00 – ร้อยละ 70.00 – ร้อยละ 80.00 –
ฝูงที่ ใ ห้ ลู กโคเพศผู้ ร้ อ ยละ 80 ของ
60.00
69.99
79.99
89.99
จานวนลูกโคทั้งหมด
(4) ร้อยละของเกษตรกรที่มีลูกโคเพศ น้อยกว่าร้อยละ ร้อยละ 60.00 – ร้อยละ 70.00 – ร้อยละ 80.00 –
ผู้ อ ายุ ไม่ เ กิ น 10 เดื อ น มี น้ าหนั ก
60.00
69.99
79.99
89.99
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม
(80% ของแม่โคในฝูงที่ให้ลูกเพศผู้
หย่านมอายุไม่เกิน 10 เดือน
มีน้าหนักเฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 200
กิโลกรัม)****
(5) ร้อยละของเกษตรกรที่มีโคขุนที่มี น้อยกว่าร้อยละ ร้อยละ 60.00 – ร้อยละ 70.00 – ร้อยละ 80.00 –
อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตโดยเฉลี่ ย
60.00
69.99
79.99
89.99
1 กก./วัน (ประสิทธิภาพการผลิตลูกโค
ของแม่ โ คในฝู ง เพิ่ ม ขึ้ น จาก 65%
เป็น 80% และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย
1 กก./วัน) *****
(6) ร้อยละของเกษตรมีฟาร์มโคเนือ้
น้อยกว่าร้อยละ ร้อยละ 60.00 – ร้อยละ 70.00 – ร้อยละ 80.00 –
ได้รับรองมาตรฐาน GFM
60.00
69.99
79.99
89.99
(จานวนฟาร์มโคเนื้อที่ได้รับรอง
มาตรฐาน GFM)*****
หมายเหตุ: ** ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน **** ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของโครงการ *****ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

5

ค่ำ
แหล่งที่มำ
น้ำหนัก ของข้อมูล
(ร้อยละ)
2
สมาชิก
วิสาหกิจ
ชุมชน
2
สมาชิก
วิสาหกิจ
ชุมชน

ตำรำงที่ 1.1 (ต่อ)
ตัวชี้วัด

1

2

-

1 แห่ง

2 แห่ง

4.2 การรับซื้อ
โคขุนปลายน้า

(7) จานวนวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรอง
มาตรฐานฟาร์ม GAP
(จานวนฟาร์มโคเนื้อที่ได้รับรอง
มาตรฐาน GAP)*****
(8) ร้ อ ย ล ะ ขอ งเ กษต ร กร ที่ ขึ้ น
ทะเบี ย นได้ รั บ การลงทะเบี ย นโค
ในระบบ e – breeding เพื่อปรับปรุง
พันธุ์ตามแผนที่ตลาดต้องการทาให้รู้
สายพั น ธุ์ ที่ ชั ด เจนส่ ง ผลให้ ส ามารถ
ขายได้ราคาสูงกว่าโคทั่วไป**
(1) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการขนส่ ง โคตลอด
ห่วงโซ่การผลิตลดลง***

ค่ำ
แหล่งที่มำ
น้ำหนัก ของข้อมูล
(ร้อยละ)
2
ประธาน
วิสาหกิจ
ชุมชน

4

5

3 แห่ง

4 แห่ง

ร้อยละ 80.00 –
89.99

ร้อยละ 90.00 –
100.00

1

ค่าใช้จ่ายลดลง
น้อยกว่า ร้อยละ
5

ค่าใช้จ่ายลดลง
ร้อยละ 5 - 10

2

(2) ร้ อ ยละของโคขุ น ของวิ ส าหกิ จ น้อยกว่าร้อยละ ร้อยละ 60.00 – ร้อยละ 70.00 – ร้อยละ 80.00 –
ชุมชนที่จาหน่ายให้บริษัท (ราคาและ
60.00
69.99
79.99
89.99
คุ ณ ภาพตามโครงการหรื อ สู ง กว่ า ที่
โครงการกาหนด)
(ผลผลิตโคมีชีวิต และผลิตภัณฑ์จาก
โคที่ มี คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐานเป็ น ที่
ต้องการของตลาด)****
หมายเหตุ: ** ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน **** ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของโครงการ *****ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

ร้อยละ 90.00 –
100.00

น้อยกว่าร้อยละ
60.00

-

ร้อยละ 60.00 – ร้อยละ 70.00 –
69.99
79.99

-

ค่าใช้จ่าย
เท่าเดิม

สมาชิก
วิสาหกิจ
ชุมชนและ
ประธาน
วิสาหกิจ
ชุมชน
สมาชิก
และ
ประธาน
วิสาหกิจ
ชุมชน
บริษัท
พรีเมีย่ ม
บีฟ จากัด
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ประเด็น

เกณฑ์กำรวัด
3

ตำรำงที่ 1.1 (ต่อ)
ประเด็น

1

(2.1) ร้ อ ยละของโคขุ น ที่ ไ ด้ รั บ
การตอน

น้อยกว่าร้อยละ
60.00

ร้อยละ 60.00 – ร้อยละ 70.00 –
69.99
79.99

ร้อยละ 80.00 –
89.99

(2.2) ร้อยละของโคขุนที่น้าหนัก
ไม่น้อยกว่า 600 กิโลกรัม

น้อยกว่าร้อยละ
60.00

ร้อยละ 60.00 – ร้อยละ 70.00 –
69.99
79.99

ร้อยละ 80.00 –
89.99

ร้อยละ 90.00 –
100.00

0.5

(2.3) ร้อยละของโคที่มีเนื้อ
คุณภาพ

น้อยกว่าร้อยละ
60.00

ร้อยละ 60.00 – ร้อยละ 70.00 –
69.99
79.99

ร้อยละ 80.00 –
89.99

ร้อยละ 90.00 –
100.00

1

135 - 150
ล้านบาท

2

พอใจมาก

-

4

(3) มูลค่าการซื้อเนื้อโคภายในประเทศ
น้อยกว่า
90 - 104
105 - 119
120 - 134
(มูลค่าผลิตภัณฑ์โคเนื้อที่มีคุณภาพ
90 ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
สามารถทดแทนการนาเข้า ปีละ 150
ล้านบาท)***
5. ทัศนคติ
ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของเจ้ า หน้ า ที่
ไม่พอใจมาก
ไม่พอใจ
พอใจน้อย
พอใจปานกลาง
เกษตรกร และผู้ประกอบการที่มีต่อ
การดาเนินงานโครงการ
หมายเหตุ: ** ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน **** ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของโครงการ *****ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

แหล่งที่มำ
ของข้อมูล
บริษัท
พรีเมีย่ ม บีฟ
จากัด
บริษัท
พรีเมีย่ ม บีฟ
จากัด
บริษัท
พรีเมีย่ ม บีฟ
จากัด
บริษัท
พรีเมีย่ ม บีฟ
จากัด
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ตัวชี้วัด

ค่ำ
น้ำหนัก
5
(ร้อยละ)
ร้อยละ 90.00 –
0.5
100.00

2

เกณฑ์กำรวัด
3
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1.5.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1) วิธีการรวบรวมข้อมูล ได้เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และสัมภาษณ์
แบบกลุ่ มเพื่อระดมความคิด เห็ น ซึ่ งมี คาถามทั้ง คาถามปลายปิด (Close – ended question) และคาถาม
ปลายเปิด (Open - ended - question) ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้
2) แหล่งข้อมูล แบ่งเป็น 2 แหล่ง ดังนี้
(1) ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ เกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการ และบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ โดยกาหนดจานวนตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้
(1.1) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ ได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์หรือผู้ให้
ข้อมูลหลักของหน่ว ยงานต่าง ๆ ในลักษณะการสัมภาษณ์และสอบถามเกี่ยวกับ การดาเนินงาน แผนงาน
และโครงการ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ตลอดจนปัญหาในการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่จากส่ว นกลางและ
ส่ว นภูมิภาคในสังกัดกรมปศุสัตว์ และสานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยใช้
วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) จานวน 6 ราย
(1.2) เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการ ได้จากการสั มภาษณ์ประธานวิสาหกิจชุมชน และสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนในลักษณะการสัมภาษณ์และสอบถาม เพื่อสอบถามเกี่ยวกับผลที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ
การนาไปปฏิบัติ ทัศนคติ ความพึงพอใจ และปัญหาในการเข้าร่วมโครงการนั้น ๆ
การกาหนดขนาดตัวอย่างในการเก็บข้อมูล ใช้เกณฑ์การหาขนาดตัว อย่าง โดยพิจารณา
ความเหมาะสมของระยะเวลาและความเป็นไปได้ในการสารวจข้อมูล จึงกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธี
เทียบอัตราส่วนของประชากร (Neuman, อ้างถึงใน สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2554) ดังนี้
- ถ้าประชากรน้อยกว่า 1,000 ราย ใช้อัตราส่วนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 30
- ถ้าประชากรอยู่ระหว่าง 1,001 - 10,000 ราย ใช้อัตราส่วนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 10
- ถ้าประชากรอยู่ระหว่าง 10,001 - 150,000 ราย ใช้อัตราส่วนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 1
ดังนั้น โครงการมีประชากร 1,110 ราย จึงใช้อัตราส่วนการสุ่ม กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย
ร้อยละ 10 ของประชากร ได้ขนาดตัวอย่างในการจัดเก็บจานวน 129 ราย
ขั้น ตอนที่ 1 ใช้วิธ ีก ารสุ ่ม กลุ ่ม ตัว อย่า งแบบกลุ ่ม (Cluster Random Sampling)
โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนา
จังหวัดเชียงราย (เครือข่ายโคเนื้อล้านนา) วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
(เครือข่ายโคเนื้ อนครสวรรค์) เครื อข่ายวิส าหกิจชุมชนโคเนื้อไทย จัง หวัดราชบุรี (เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี)
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อ จังหวัดตาก (เครือข่ายโคเนื้อตาก)
ขั้น ตอนที่ 2 ภายในแต่ ล ะกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุม ชนก าหนดให้ มี ป ระชากรที่ สุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ประกอบด้ ว ย 1) ประธานวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน 2) สมาชิ ก วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนผู้ เ ลี้ ย งโค กาหนดขนาดตั ว อย่ า ง
ตามสัดส่วนจานวนประชากรในแต่ละกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายแบบไม่ใส่ทดแทน (Simple
Random Sampling without Replacement) ได้ขนาดตัวอย่างจานวน 129 ราย (ตารางที่ 1.2)
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ตำรำงที่ 1.2 จานวนตัวอย่างเกษตรกรเข้าร่วมโครงการที่ใช้ในการประเมินผล
หน่วย : ราย

วิสำหกิจชุมชน
1. เครือข่ายโคเนื้อล้านนา
2. เครือข่ายโคเนื้อตาก
3. เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์
4. เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี
รวม

ประชำกร
ประธำน
สมำชิก
1
670
1
340
1
27
1
73
4
1,133

ประธำน
1
1
1
1
4

ตัวอย่ำง
สมำชิก
68
32
17
12
129

ที่มา: จากการคานวณ

(1.3) บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ บริษัท พรีเมียมบีฟ จากัด ซึ่งเป็นผู้ทาตลาดในโครงการ
ในลักษณะการสัมภาษณ์และสอบถามเกี่ยวกับการดาเนินงาน แผนงาน และโครงการ ทัศนคติ ความพึงพอใจ
ตลอดจนปั ญ หาในการด าเนิ น งานโครงการ โดยใช้ วิธี การเลื อ กตั ว อย่า งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Selection) จานวน 1 ราย
(2) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากเอกสารโครงการ รายงานผลการดาเนินงานของกรมปศุสัตว์
ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ โดยรายงานผลการดาเนินงานเป็นรายเดือน เริ่มตั้งแต่ 17 กุมภาพัน ธ์
2563 ตลอดจนข้อมูลจากเอกสารรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) การวิเคราะห์ข้อมูล
(1) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative analysis) เป็นการนาข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม
กับวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ เพื่อมาสนับสนุน
ผลการดาเนินงานของโครงการ
(2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ในเชิงตัวเลข
ทาการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายประกอบด้วยค่าสถิติอย่างง่าย
ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ร้ อ ยละ และค่ า ผลรวม เพื่ อ นาเสนอรายงานเป็ น คาอธิ บ ายประกอบตารางข้ อ มู ล
และวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูล ที่ร วบรวมมาได้ทั้งหมด เช่น แบบสัมภาษณ์ การสัง เกต การสนทนากลุ่ม
และข้อความจากเอกสารรายงานเพื่อนามาวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นและใช้ตัดสินในเรื่องของการบริหารจัดการ
โครงการขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม ผลลัพธ์ ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ได้ทาการประเมิน 2 มิติ ได้แก่
(2.1) มิติประสิทธิภาพ (Efficiency)
(2.1.1) การวัดร้อยละของผลงานที่ทาได้จริง จะทาการวัดจากผลงานที่ทาได้เทียบกับ
เป้าหมาย แสดงผลเป็นค่าร้อยละ ถ้าผลการพัฒนามีค่าเข้าใกล้ 100 แสดงว่า การพัฒนามีความสาเร็จมากขึ้น
โดยมีวิธีคิดและสูตรในการคานวณคะแนน ดังนี้
ร้อยละความสาเร็จ = ผลการดาเนินงาน x 100
เป้าหมาย
(2.1.2) ประเมินผลโดยกาหนดเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ โดยกาหนดค่าน้าหนักตาม
ประเด็นตัวชี้วัดต่าง ๆ รายละเอียดตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อตารางที่ 1
(2.2) มิติประสิทธิผล (Effectiveness) ประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไข
ความสาเร็จของโครงการ มีดังนี้
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ตำรำงที่ 1.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการและค่าน้าหนักในการวิเคราะห์
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำร
1. ประสิทธิภาพการผลิตลูกโคของแม่โคในฝูงเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 80
และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 1 กิโลกรัมต่อวัน
1.1 ร้อยละของเกษตรกรที่มีแม่โคในฝูงที่ให้ลูกโคเพศผู้ร้อยละ 80 ของจานวนลูกโค
ทั้งหมด
1.2 ร้อยละของเกษตรกรที่มีโคขุนที่มีอัตราการเจริญเติบโตโดยเฉลี่ย 1 กิโลกรัม/วัน
2. น้าหนักลูกโคหย่านมอายุไม่เกิน 8 เดือน จากที่มีน้าหนักเฉลี่ย 170 กิโลกรัมเพิ่มเป็น
200 กิโลกรัม
2.1 ร้ อ ยละของเกษตรกรที่ มี ลู ก โคเพศผู้ อ ายุ ไ ม่ เ กิ น 10 เดื อ น มี น้ าหนั ก เฉลี่ ย
ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม
3. จานวนฟาร์มโคเนื้อที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GFM 3 ฟาร์ม
3.1 ร้อยละของเกษตรกรที่มีฟาร์มโคเนื้อได้รับรองมาตรฐาน GFM
4. จานวนฟาร์มโคเนื้อที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 3 ฟาร์ม
4.1 จานวนวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP
5. มูลค่าผลิตภัณฑ์เนื้อที่มีคุณภาพ สามารถทดแทนการนาเข้าอย่างน้อยปีละ 150 ล้านบาท
5.1 1 มูลค่าการซื้อเนื้อโคภายในประเทศ

ค่ำน้ำหนัก
(ร้อยละ)
10
10
20
20
20
20

ซึ่ ง การวั ดความส าเร็ จของโครงการ จะค านวณจากคะแนนเฉลี่ ยของตั ว ชี้ วั ดที่ มี ผ ลต่ อ
วัตถุประสงค์ของโครงการในต่อละข้อ ซึ่งตัวชี้วัดแต่ละตัวมีน้าหนักที่ตามที่กาหนด และสามารถคานวณค่าเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนักได้จากสูตร
̅=
X

w1 x1 + w2 x2 +. . . +wn xn
w1 + w2 +. . . +wn

โดย xn หมายถึงค่าคะแนนที่วัดได้ของตัวชี้วัดนั้น ๆ และ wn หมายถึงน้าหนักของตัวชี้วัดแต่ละตัว
ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ ความคิดเห็น ความเหมาะสม ความพึงพอใจ ตลอดจนการวิเคราะห์มิติ
ประสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ล แบ่ ง ช่ ว งระดั บ ค่ า คะแนนส าหรั บ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ออกเป็ น 5 ระดั บ
รายละเอียดตารางที่ 1.4 และ 1.5
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ตำรำงที่ 1.4 การกาหนดระดับค่าคะแนน สาหรับวิเคราะห์ข้อมูล
ควำมหมำยค่ำคะแนน
ค่ำคะแนน ช่วงคะแนนเฉลี่ย
1
2
3
4
5

1 – 1.80
1.81 – 2.60
2.61 – 3.40
3.41 – 4.20
4.21 – 5.00

ควำมพึงพอใจ

ควำมเหมำะสม

ไม่พึงพอใจมาก
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจมาก

ไม่เหมาะสมมาก
ไม่เหมาะสม
เหมาะสม น้อย
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสม มาก

ระดับควำมรู้/
ควำมเข้ำใจ
น้อย
ค่อนข้างน้อย
ปานกลาง
ค่อนข้างมาก
มาก

ตำรำงที่ 1.5 การกาหนดระดับสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
ค่ำคะแนน

ช่วงคะแนนเฉลี่ย

ค่ำร้อยละ*

1
2
3
4
5

1 – 1.80
1.81 – 2.60
2.61 – 3.40
3.41 – 4.20
4.21 – 5.00

น้อยกว่า 73.64
73.64 - 79.99
80.00 – 86.66
86.67 – 93.66
93.67 – 100.00

ควำมหมำยระดับ
ควำมสำเร็จ
ต้องเร่งแก้ไข
ต้องปรับปรุง
ปานกลาง
ดี
ดีมาก

หมายเหตุ: * ตั้งค่าเกณฑ์ผ่านที่ ร้อยละ 80

1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรประเมินผล
ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งเป็น
ข้อมูลสนับสนุนกระบวนการวางแผน และกาหนดเป้าหมายหรือมาตรการโครงการที่คล้ายคลึงกันต่อไป
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บทที่ 2
การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี
2.1 การตรวจเอกสาร
2.1.1 ประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ
ปัจจัยที่สำคัญในกำรเลี้ยงโคขุน ได้แก่ พันธุ์ อำยุ เพศ อำหำร (อำหำรข้น อำหำรหยำบ) และโรคต่ำง ๆ
ที่อำจเกิดขึ้นในระหว่ำงผลิตโค ซึ่งจำกกำรศึกษำประสิทธิภำพกำรผลิตโคเนื้อของสมำชิกสหกรณ์เครือข่ำย
โคเนื้ อ ซึ่งสมำชิกส่ ว นใหญ่เลี้ ย งโคลู กผสมเลื อดยุโ รปเป็นหลั ก ของนลิ นี คงสุบรรณฯ และคณะ (2564)
วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลผลิต (น้ำหนักโคเนื้อ คุณภำพซำก) และปัจจัยกำรผลิตโคเนื้อ (จำนวนแรงงำน
ทีใ่ ช้ในกำรเลี้ยงโค ปริมำณอำหำรข้น ปริมำณอำหำรหยำบ มูลค่ำเวชภัณฑ์ ระยะเวลำกำรขุนโค ระดับโปรตีนใน
อำหำรข้น) จำแนกโคออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ โคต้นน้ำ โคกลำงน้ำ และโคปลำยน้ำ พบว่ำ 1) กำรผลิตโคต้นน้ำ
ปัจจัยกำรผลิตที่มีควำมสัมพันธ์ต่อน้ำหนักลูกโคอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติทำงบวก ได้แก่ ปริมำณอำหำรข้น
ปริมำณอำหำรหยำบ และระยะเวลำกำรเลี้ยง ทั้งนี้ระยะเวลำกำรเลี้ ยงเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ น้ำหนัก ลูก โค
เพิ่มขึ้นมำกที่สุด ส่วนแรงงำนในกำรเลี้ยงดูลูกโค และมูลค่ำเวชภัณฑ์ มีควำมสัมพันธ์ต่อน้ำหนัก ลูกโคทำงลบ
เนื่องจำกโดยส่วนใหญ่ลูกโคยังคงกินนมจำกแม่โคเป็นหลัก แม่โคจะดูแลลูกโคเอง ดังนั้นสมำชิก ไม่จำเป็น ต้อ ง
ดูแ ลมำกนัก ประกอบกับ ในกำรดูแ ลเรื่อ งสุข ภำพ จะเป็น กำรฉีด วัค ซีน ป้อ งกัน โรคต่ำ ง ๆ ในเบื้องต้น
เท่ำนั้น 2) กำรผลิตโคกลำงน้ำ ปัจจั ยกำรผลิตที่มีควำมสำคัญต่อน้ำหนักโครุ่นอย่ำงมีนัยสำคัญทำงบวก ได้แก่
ปริมำณอำหำรข้น มูลค่ำเวชภัณฑ์ และระยะเวลำกำรขุน โดยระยะเวลำกำรขุนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้น้ำหนักโครุ่น
เพิ่มมำกที่สุด ส่วนปริมำณอำหำรหยำบมีควำมสำคัญต่อน้ำหนักโครุ่นทำงลบ เนื่องจำกกำรขุนโครุ่นนั้น อำหำรที่
จำเป็นต่อกำรเจริญเติบโต และกำรสร้ำงกล้ำมเนื้อจะเป็นอำหำรข้น ส่วนอำหำรหยำบนั้นจะช่วยในเรื่องระบบย่อย
อำหำรของสัต ว์เ คี้ย วเอื้อ ง และ 3) กำรผลิต โคปลำยน้ำ ปัจ จัย กำรผลิต ที่มีค วำมสำคัญ ต่อน้ำหนัก โคขุน
อย่ำงมีนัยสำคัญทำงบวก ได้แก่ ปริมำณอำหำรข้น ส่วนปริมำณอำหำรหยำบมีควำมสัมพันธ์ต่อน้ำหนักโคขุน
อย่ำงมีนัย สำคัญทำงสถิติทำงลบ เนื่องจำกอำหำรหยำบเป็นส่ว นที่ช่ว ยในเรื่ องระบบกำรย่อยอำหำรของ
สัตว์เคี้ยวเอื้อง ในขณะที่ปัจจัยกำรผลิตที่มีควำมสัมพันธ์ต่อคุณภำพซำกที่ระดับ นัยสำคัญทำงสถิติทำงบวก
ได้แก่ ปริ มำณอำหำรข้น และระดับ โปรตีนในอำหำรข้น ซึ่งระดับโปรตีนในอำหำรข้น เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภำพซำกของโคขุนมำกที่สุด นอกจำกปัจจัยที่กล่ำวมำข้ำงต้น ณัฐพันธุ์ กันธิยะ (2562) ศึก ษำปัจ จัย ที่มี
ผลต่อ ประสิท ธิภ ำพกำรผลิต ของเกษตรกรโครงกำรระบบกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่โ ค อำเภอเชียงกลำง
จังหวัดน่ำน โดยปัจจัยกำรผลิตโคที่นำมำวิเครำะห์ระดับของปัจจัยที่มีผ ลต่อประสิทธิภ ำพกำรผลิต ได้แก่
กำรจัดกำรอำหำรข้นและหยำบ กำรเลี้ยงดูสัตว์ กำรจัดกำรพ่อแม่พันธุ์ (กำรจับสัตว์ กำรผสมจริง) กำรผสมเทียม
กำรจัดทำแปลงพืชอำหำรสัตว์ กำรตลำดเนื้อ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อด้ำนองค์ควำมรู้ ด้ำนกำรผลิต พบว่ำ ปัจจัย
ด้ำนองค์ควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ มีผลต่อประสิทธิภำพกำรผลิตมำกถึงมำกที่สุด โดยองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเลี้ยงสัตว์
และกำรจัดกำรฟำร์มและองค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรพ่อแม่พันธุ์ มีผลต่อประสิทธิภำพกำรผลิตมำกที่สุด รองลงมำ
คือ องค์ค วำมรู้ด้ำ นกำรสุข ำภิบ ำลและกำรรัก ษำสัต ว์ กำรจัด ทำแปลงพืช อำหำรสัต ว์ กำรผสมเทีย ม
กำรจัดกำรอำหำรข้นและหยำบ และองค์ควำมรู้ตลำดโคเนื้อ ตำมลำดับ สำหรับปัจจัยด้ำนกำรผลิต พบว่ำ
กำรจัดกำรพ่อแม่พัน ธุ์ มีผ ลต่อประสิทธิภำพกำรผลิตมำกที่สุด รองลงมำคือกำรสุขำภิบำลและรักษำสัต ว์
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กำรจัดกำรอำหำรข้นและอำหำรหยำบในฟำร์ม กำรผสมเทียม และกำรจัดทำแปลงพืชอำหำรสัตว์ และกำรเลี้ยงดูสัตว์
และกำรจัดกำรฟำร์ม ตำมลำดับ
2.1.2 ศักยภาพการค้าโคเนื้อของไทย
จำกกำรวิเ ครำะห์ ส ถำนกำรณ์ ก ำรค้ำ โคเนื้ อ ของไทยโดยบริ ษั ท ซี พี เ อฟ (ประเทศไทย) จ ากั ด
(มหาชน) (2564) ในปี 2564 จะมีกำรขยำยตลำดส่งออกสู่ต่ำงประเทศ ซึ่งมีปัจจัยบวกจำกตลำดของประเทศ
เวียดนำมและจีนมีควำมต้องกำรโคมีชีวิตมำกขึ้น ทำให้แนวโน้มรำคำโคมีชีวิตสูงขึ้น จึงเป็นโอกำสดีที่ไทยจะสำมำรถ
ส่งโคขุนมีชีวิตส่งไปขำยยังต่ำงประเทศได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งโครงกำรรถไฟ สปป.ลำว - จีน จะเริ่มใช้ในปี 2565
ซึ่งเป็นกำรสนับสนุนอำนวยควำมสะดวกให้มีกำรส่งออกไปยังจีนได้เพิ่มขึ้น และทำให้ต้นทุนโลจิสติกส์ต่ำลง
ไทยมีโอกำสส่งออกโคมีชีวิตและเนื้อโคไปยังมณฑลต่ำง ๆ ของจีนทำงรถไฟได้มำกขึ้น แต่ต้องเร่งเจรจำในกำรปลดล็อค
ปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ในกำรส่งออกไปยังจีน ทั้งนี้ยังมีปัจจัยลบในกำรเปิดเขตกำรค้ำเสรี FTA ไทย – ออสเตรเลีย
และ ไทย - นิวซีแลนด์ ส่งผลให้รำคำเนื้อโคนำเข้ำต่ำกว่ำรำคำเนื้อโคคุณภำพในประเทศ จึงส่งผลกระทบ
โดยไม่สำมำรถส่งเนื้อโคไปขำยยังภัตตำคำรและร้ำนอำหำรต่ำง ๆ สำหรับกำรส่งออกเนื้อโคแ ละผลิตภัณฑ์
ไทยส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้ำน เช่น สปป.ลำว เวียดนำม กัมพูชำ ส่วนใหญ่โคมีชีวิตจะถูกส่งออกไปยัง สปป.ลำว
และส่ง ต่อ ไปจีน โดยปี 2563 – 2564 ไทยได้รับ ผลกระทบจำกกำรระบำดของเชื้อ ไวรัส โคโรนำ 2019
โดยตลำดจีน ซึ่ง เป็น ตลำดที่มีค วำมต้อ งกำรบริโ ภคเนื้อ โคสูง แต่ ก ำรส่ง ออกโคเนื้อ ระหว่ำ งไทยและจีน
เป็นกำรค้ำที่ต้องผ่ำนประเทศที่สำมมำตลอดหลำยปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกจีนเข้มงวดในเรื่องกำรใช้สำรเร่งเนื้อแดง
ในโคเนื้อและเฝ้ำระวังโรคปำกและเท้ำเปื่อย ดังนั้น ไทยจึงต้องส่งโคเนื้อผ่ำนทำง สปป.ลำว ซึ่งปลอดโรคปำกและ
เท้ำเปื่อย แต่เนื่องจำกผลกระทบจำกมำตรกำรล็อกดำวน์ ทำให้ด่ำนชำยแดนทำงมณฑลยูนนำนของจีนปิด
ส่งผลให้โคเนื้อ ที่นำไปขุนที่สปป.ลำว ไม่สำมำรถส่งออกไปยังจีนได้ จึงมีกำรชะลอกำรนำเข้ำจำกไทยตั้งแต่
ปลำยเดือนมกรำคม 2563 เป็นต้นมำ จนกว่ำสถำนกำรณ์กำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 จะคลี่คลำย
และมีกำรป้องกันที่รัดกุมและปลอดภัยมำกยิ่งขึ้น จำกกำรศึกษำศักยภำพเศรษฐกิจสินค้ำโคเนื้อเพื่อรองรับ
กำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2561) วิเครำะห์ศักยภำพกำรค้ำโคเนื้อไทย
เปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอำเซียน พบว่ำ จำนวนโคเนื้อของไทยอยู่ระดับปำนกลำง ระบบโลจิสติกส์เป็น
อัน ดับ สำมของอำเซีย น น้ำหนัก ซำกโคเนื้อ ประมำณร้อ ยละ 50 ซึ่ง ประเทศแข่ง ขัน อยู่ร้อ ยละ 43 - 44
รำคำจ ำหน่ ำยของไทยยั งต่ำกว่ ำประเทศอำเซียนยกเว้น เมียนมำร์ซึ่งไม่นิยมบริโภคเนื้อโค ส่ วนกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่นอกจำกกำรแปรรูปอย่ำงง่ำย เช่น เนื้อแดดเดียว เนื้อสวรรค์ ทุกประเทศมีระดับควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันอยู่ในระดับต่ำ และเทคโนโลยีกำรเลี้ยงอย่ำงง่ำย เช่น กำรปรับปรุงพันธุ์ กำรผสมเทียม อำหำรสัตว์
ไทยมีควำมสำมำรถกำรแข่งขันในเรื่องดังกล่ำวสูงกว่ำประเทศคู่แข่งในอำเซียน ส่วนเรื่องโลจิสติกส์ได้มีกำรศึกษำ
กำรค้ำ โคเนื้ อ ผ่ ำ นด่ ำนชำยแดน ส านั กงานเศรษฐกิ จ การเกษตร (2560) พบว่ำ ต้นทุนกำรขนส่ งมีผลต่ อ
ต้นทุนโลจิสติกส์มำกที่สุด เนื่องจำกระยะทำงขนส่งโคเนื้อจำกจุดที่นำเข้ำ มีระยะทำงไกล ซึ่งเส้นทำงโลจิสติกส์
กำรนำเข้ำโคเนื้อมำจำกเมียนมำร์ มีผู้รวบรวมโคเนื้อมีชีวิตจำกเมืองย่ำงกุ้ง ขนส่งโดยรถบรรทุกมำที่จุดรวบรวม
ที่เมืองเมำะละแหม่ง จำกนั้นต้อนโคเนื้อโดยกำรเดินเท้ำมำที่เมืองเมียวดี เพื่อผ่ำนมำชำยแดน อำเภอแม่สอด
จังหวัดตำก รวมระยะทำง 420 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลำในกำรเดินทำงประมำณ 5 – 7 วัน และส่วนใหญ่เข้ำคอกพัก
ของเอกชน มีบำงส่วนเข้ำตลำดโคกระบือ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก โดยโคเนื้อที่นำเข้ำมำกกว่ำร้อยละ 90
มีพ่อค้ำในภำคกลำงซื้อแล้วนำไปเลี้ยงขุนก่อนที่จะส่งออกไป สสป.ลำว และส่งต่อไปยังจีน

23
2.1.3 การประเมินผลโครงการที่เกี่ยวข้องกับโคเนื้อ
กำรส่งเสริมโคเนื้อของภำครัฐที่ผ่ำนมำมีกำรดำเนินงำนโครงกำรฟำร์มโคเนื้อสร้ำงอำชีพ ระยะที่ 1
ซึ่งจำกกำรประเมินผลโครงกำรของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2562) พบว่ำ มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร
จำนวน 397 รำย ซึ่งเป็นสมำชิกสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อทั้ง 23 แห่ง มีกำรขอรับกำรสนับสนุน
สินเชื่อจำกโครงกำร รวมวงเงิน 98,850,000 บำท มีกำรจัดหำแม่พันธุ์โคเนื้อให้กับเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร
1,975 ตัว เกษตรกรร้อยละ 67.14 ของเกษตรกรตัวอย่ำงที่ได้รับสินเชื่อ นำสินเชื่อดังกล่ำวไปสร้ำงโรงเรือนใหม่
และร้อ ยละ 32.86 นำสิน เชื่ อ ไปปรับ ปรุง หรือ ต่อ เติม โรงเรือ นที่มีอ ยู่เ ดิม โดยเกษตรกรร้อ ยละ 52.97
ของเกษตรกรตัวอย่ำงที่ได้รับสินเชื่อสำมำรถสร้ำงหรือปรับปรุงโรงเรือนภำยในวงเงินสินเชื่อ 50,000 บำท
ส่วนเกษตรกรร้อยละ 47.03 ต้องจ่ำยเงินเพิ่ม 25,347 บำท มีกำรปลูกพืชอำหำรสัตว์รวมทั้งหมด 1,539.75 ไร่
หรือเฉลี่ยรำยละ 4.36 ไร่ ซึ่งเพิ่มจำกก่อนมีโครงกำรเฉลี่ยรำยละ 0.12 ไร่ นอกจำกนี้เกษตรกรร้อยละ 62.85
ของเกษตรกรตัวอย่ำงทั้งหมดสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตจำกกำรนำมูลโคไปใช้ประโยชน์ โดยสำมำรถลดปริมำณ
กำรใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยไร่ละ 47.89 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ำกำรลดใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยปีละ 934.33 บำทต่อไร่ต่อรำย
เมื่อถึงกำหนดกำรชำระสินเชื่อ เกษตรกรร้อยละ 83.24 ของเกษตรกรตัวอย่ำงทั้งหมดคำดว่ำสำมำรถชำระคืน
สินเชื่อได้ โดยร้อยละ 77.85 สำมำรถชำระสินเชื่อได้ทันเวลำและครบจำนวนที่ต้องชำระคืน ส่วนเกษตรกรร้อยละ
22.15 ช ำระได้เพียงบำงส่ วน นอกจำกนี้ มีเกษตรกรจ ำนวน 3 รำย มีก ำรช ำระคืนก่ อนก ำหนด นอกจำกนี้
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) ได้ประเมินผลโครงกำรจัดตั้งตลำดกลำงโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน พบว่ำ
ดำเนินกำรก่อสร้ำงคอกพักโค อำคำรประมูลโค ห้องพัก ห้องประชุม และห้องสัมมนำ ได้ทันตำมที่ระบุในสัญญำจ้ำง
ดำเนินกำรซื้อขำยโคไปทั้งหมดจำนวน 1,917 ตัว คิดเป็นร้อยละ 19.97 ของเป้ำหมำย ให้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ
แก่ส มำชิก จำนวน 32 รำย คิด เป็น ร้อ ยละ 0.64 ของเป้ำ หมำย ให้บริก ำรศึก ษำดูงำนแก่เกษตรกรสมำชิก
นักศึกษำ และผู้ สนใจด้ำนกำรเลี้ ยงโคเนื้อ จำนวน 2,833 รำย คิดเป็นร้อยละ 14.17 ของเป้ำหมำย ส่ งโคไปขำย
ต่ำงประเทศได้ทั้งหมดจำนวน 144 ตัว คิดเป็นร้อยละ 9.00 ของเป้ำหมำย ด้ำนผลกระทบ พบว่ำ รำคำขำยโค
พันธุ์กำแพงแสนของผู้ที่มำใช้บริกำรที่ตลำดกลำงโคเนื้ อพันธุ์กำแพงแสนหลังหักต้นทุนค่ำขนส่งแล้ว สำมำรถ
ขำยโคที่มีอำยุระหว่ำง 12 – 23 เดือน สูงขึ้นกว่ำก่อนมำใช้บริกำรที่ตลำดกลำงโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนร้อยละ
10.63 โคอำยุระหว่ำง 24 – 29 เดือน สูงขึ้นร้อยละ 21.49 และโคอำยุเฉลี่ย 30 เดือนขึ้นไป สูงขึ้นร้อยละ 22.38
เมื่อเปรียบเทียบรำคำขำยโคพันธุ์กำแพงแสนของผู้มำใช้บริกำรที่ตลำดกลำงโคเนื้อกับผู้ที่ไม่ได้มำใช้บริกำรที่ตลำดกลำง
โคเนื้อ หลังจำกหักต้นทุนค่ำขนส่งแล้ว พบว่ำ โคที่มีอำยุระหว่ำง 12 – 23 เดือน โคอำยุ 24 – 29 เดือน และโคอำยุ
30 เดือนขึ้นไป ผู้ที่มำใช้ตลำดกลำงโคเนื้ อขำยโคได้รำคำสูงกว่ำผู้ที่ไม่ได้มำใช้บริกำรร้อยละ 38.63 22.71
และ 22.18 ตำมลำดับ สำหรับควำมพึงพอใจส่วนใหญ่ของผู้มำใช้บริกำรที่ตลำดกลำงโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน
มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.48 ปัจจัยที่ทำให้กำรดำเนินงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย
เนื่องจำกมีผู้มำใช้บริกำรที่ตลำดกลำงโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนจำนวนน้อยมำก เกษตรกรที่มีรูปแบบกำรซื้อขำยโค
เพียงไม่กี่ตัวจึงไม่นิยมนำมำขำยเนื่องจำกไม่คุ้มค่ำขนส่ง และส่วนมำกยึดติดกับกำรขำยโคแบบเหมำตัวมำกกว่ำ
กำรชั่งน้ำหนักขำย นอกจำกนี้ช่วงปี 2551 - 2553 ที่ผ่ำนมำเกิดภำวะรำคำโคเนื้อตกต่ำ เกษตรกรบำงรำยขำยโค
ทิ้งทั้งฝูงและหันไปประกอบอำชีพอื่นที่มีรำยได้ดีกว่ำ ทำให้ขำดแคลนแม่พันธุ์/พ่อพันธุ์ ขำดแคลนโคเข้ำตลำดกลำง
อีกทั้งเกิดโรคปำกและเท้ำเปื่อยระบำดในปี 2554 ทำให้เกษตรกรไม่สำมำรถขนย้ำยโคเข้ำออกฟำร์มได้ กำรดำเนินงำน
ของโครงกำรจึงต้องชะลอไว้ก่อนเพื่อรอให้โรคสงบ ทำให้กำรดำเนินงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย
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จำกกำรตรวจเอกสำรดังกล่ำวข้ำงต้น ได้ศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภำพกำรผลิตโคเนื้อ สถำนกำรณ์
กำรผลิต กำรค้ำ ตลอดจนโครงกำรของรัฐบำลด้ำนโคเนื้อที่ผ่ำนมำ ซึ่งสำมำรถนำไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น และเป็น
แนวทำงในกำรประเมินผลโครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตและกำรตลำดโคเนื้อรองรับ FTA ต่อไป
2.2 แนวคิดและทฤษฎี
2.2.1 แนวความคิดการประเมินผล
กำรประเมิน ผลมีวั ตถุป ระสงค์เ พื่อให้ ได้ ผ ลประเมินอย่ำงเป็น ระบบ และยึ ดวัต ถุประสงค์ของ
โครงกำร แผนงำน และนโยบำยที่กำหนดไว้ รวมทั้งกำรออกแบบโครงกำร กำรปฏิบัติงำน และผลผลิตที่จัดทำ
ทั้งระหว่ำงกำรดำเนินโครงกำรและเมื่อโครงกำรสิ้นสุด โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อตรวจสอบควำมสอดคล้องและ
กำรบรรลุวัตถุประสงค์ ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ผลกระทบ และควำมยั่งยืน กำรประเมินผลควรมีสำรสนเทศ
ที่เชื่อถือได้และมีประโยชน์ต่อกำรสรุปบทเรียนสำหรับใช้ในกระบวนกำรตัดสินใจระหว่ำงผู้ขอรับงบประมำณ
และผู้อนุมัติงบประมำณ
1) ประเด็นหลักของการประเมินผล มี 5 ประเด็น ประกอบด้วย ควำมสอดคล้อง ประสิทธิภำพ
ประสิทธิผล ผลกระทบ และควำมยั่งยืน ดังนี้
(1) ควำมสอดคล้อง (Relevance) ประเมินผลควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงกำร
กับที่มำของปัญหำที่ต้องกำรแก้ไข รวมทั้งควำมสอดคล้องกับสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสภำพแวดล้อม
ทำงนโยบำยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำรเตรียมงำนและกำรออกแบบกระบวนกำรวำงแผนของโครงกำรและ
ควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและควำมประสำนองค์ประกอบในกำรออกแบบโครงกำร
(2) ประสิทธิภำพ (Efficiency) ภำยใต้ข้อจำกัดของงบประมำณ ปัจจัยนำเข้ำสำมำรถนำเข้ำ
สู่กระบวนกำรจัดทำกิจ กรรมอย่ำงไรให้ได้ผลผลิต ในเชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ และเชิงเวลำและเทียบเคียง
ได้ผลผลิตที่คล้ำยคลึงกันจำกวิธีกำรดำเนินงำนที่แตกต่ำงกัน
(3) ประสิ ทธิผ ล (Effectiveness) ประเมินผลควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์และเงื่อนไข
ควำมสำเร็จของโครงกำร ซึ่งรวมถึงผลประโยชน์ที่กลุ่มเป้ำหมำยได้รับ (โดยเฉพำะคำนึงถึงกลุ่มเป้ำหมำยใน
สังคมทั้งควำมเสมอภำคหญิงชำย ควำมเท่ำเทียมกันต่อกลุ่มสังคมผู้ด้อยโอกำส เช่น เด็ก ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร)
(4) ผลกระทบ (Impact) ผลที่ไ ด้รับจำกกำรดำเนินงำนโครงกำรที่มีต่อสภำพแวดล้อ ม
ในวงกว้ำงและต่อนโยบำยสำธำรณะที่กำหนดไว้ตำมเป้ำประสงค์ของโครงกำร
(5) ควำมยั่งยืน (Sustainability) ประเมินผลควำมเป็นไปได้ว่ำผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจำก
โครงกำรจะมีควำมต่อเนื่ องต่อไปในอนำคตด้ว ยปัจจัยต่ำง ๆ โดยเฉพำะควำมรู้สึ กเป็นเจ้ำของของผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ กำรสนับสนุนเชิงนโยบำย ปัจจัยทำงเศรษฐกิจและกำรเงิน ปั จจัยทำงสังคม ควำมเหมำะสมของ
เทคโนโลยี ปัจจัยทำงสิ่งแวดล้อม ขีดควำมสำมำรถทำงสถำบันและกำรบริหำรจัดกำร
2) รูปแบบของการประเมินผลโครงการ ในระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน รูปแบบของ
กำรประเมินผลมี 3 รูปแบบ ได้แก่
(1) กำรประเมินผลกระบวนกำร (Process Evaluation) หรือ กำรประเมินผลประสิทธิภำพ
(Efficiency Evaluation) ซึ่งเน้นผลผลิตของหน่วยงำนที่สัมพันธ์กับกระบวนกำรจัดทำกิจกรรมและทรัพยำกร
นำเข้ำกระบวนกำรจัดทำกิจกรรม
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กำรประเมินผลประสิทธิภำพ (Efficiency Evaluation) เป็นกำรศึกษำประสิทธิภำพ
ของผลผลิตใน 4 มิติ กำรศึกษำประสิทธิภำพของผลผลิตใน 4 มิติ ได้แก่ เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ เชิงเวลำ
และเชิงต้นทุน ส่วนกำรประเมินผลกระบวนกำร (Process Evaluation) เป็นกำรศึกษำว่ำประสิทธิภำพของ
ผลผลิตที่แตกต่ำงไปจำกแผนเกิดจำกกระบวนกำรจัดทำกิจกรรมใดบ้ำง โดยมองย้อนกลับจำก Outputs มำยัง
Activities
กำรประเมินผลกระบวนกำรมีประเด็นที่ต้องพิจำรณำเฉพำะในรูปแบบนี้ ได้แก่
- ประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น กิ จ กรรมในแต่ ล ะขั้ น ตอนว่ ำ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม หรื อ เป็ น
อุปสรรคต่อกำรได้ผลผลิต (Outputs) ของโครงกำรในระยะเวลำที่กำหนด
- ประเมินผลกำรจัดหำทรัพยำกรในแต่ละขั้นตอนตำมระยะเวลำที่กำหนด
- วิ เ ครำะห์ ปั จ จั ย ภำยนอกที่ อ ยู่ น อกเหนื อ กำรควบคุ ม ของโครงกำรที่ มี ต่ อ
กระบวนกำรดำเนินกิจกรรมทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
- เปรี ย บเที ย บมู ล ค่ ำ ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เช่ น หน่ ว ยงำนภำครั ฐ บำลที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรงบประมำณ หน่วยงำนภำคเอกชนที่สนับสนุนเงินอุดหนุน หน่วยงำนคุ้มครองสิ ทธิ
ประโยชน์ของรัฐบำล และกลุ่มผู้พิทักษ์สิทธิ์ต่ำง ๆ ขององค์กรพัฒนำเอกชน เป็นต้น
- สำรวจควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องกับ
กำรจัดสรรงบประมำณ หน่วยงำนภำคเอกชนที่สนับสนุนเงินอุดหนุน หน่วยงำนคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ
รัฐบำล และกลุ่มผู้พิทักษ์สิทธิ์ต่ำง ๆ ขององค์กรพัฒนำเอกชน เป็นต้น
(2) กำรประเมิ น ผลโครงกำร (Project Evaluation) หรื อ กำรประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ล
(Effectiveness Evaluation) เน้นผลลัพธ์ของหน่วยงำนที่สัมพันธ์กับผลผลิตของหน่วยงำน โดยกำรประเมินผล
โครงกำรเมื่อสิ้นสุดโครงกำร (Post-Project Evaluation) เน้นกำรวิเครำะห์ประสิทธิผล (Effectiveness) หรือ
ผลลัพธ์ (Outcome) โดยศึกษำว่ำกำรดำเนินงำนสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ได้หรือไม่เพียงใด และเกิดจำก
ผลผลิตใดบ้ำง มำกน้อยเพียงใด
รูป แบบนี้ต่ำ งจำกกำรประเมิน ผลระหว่ำ งโครงกำร (On-going Evaluation)
ในแง่ที่กำรประเมินผลโครงกำร (Project Evaluation) โดยทั่วไปหมำยถึงกำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงกำร
(Post-Project Evaluation) ในขณะที่กำรประเมินผลระหว่ำงมีโครงกำร ทำกำรประเมินผลเมื่อกำรดำเนินกำร
ไปได้เพียงครึ่งเวลำของโครงกำร
กำรประเมินประสิทธิผลมีประเด็นที่ต้องพิจำรณำเฉพำะในรูปแบบนี้ ได้แก่
- ประเมินผลควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรตำมตัวชี้วัดที่ได้กำหนด
- ประเมินผลโดยกำรวิเครำะห์ ต้นทุน - ประสิทธิผล ของโครงกำร
- วิ เ ครำะห์ ปั จ จั ย ภำยนอกที่ อ ยู่ น อกเหนื อ กำรควบคุ ม ของโครงกำรที่ มี ต่ อ
ควำมสำเร็จของโครงกำรทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
(3) กำรประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) ซึ่งเน้นผลลัพธ์ของหน่วยงำนว่ำช่วยใน
กำรตอบสนองควำมสำเร็จตำมเป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์ชำติมำกน้อยเพียงใด กำรประเมินผลกระทบเน้น
กำรวิ เ ครำะห์ ผ ลที่ ไ ด้ รั บ ต่ อ เนื่ อ งจำกประสิ ท ธิ ผ ลของโครงกำร โดยศึ ก ษำว่ ำ ผลที่ ไ ด้ รั บ จำก กำรบรรลุ
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วัตถุประสงค์ของโครงกำรสำมำรถ “เป็นส่วนหนึ่งที่จะไปช่วยสนับสนุน ” กำรบรรลุเป้ำประสงค์กำรพัฒนำ
ได้หรือไม่ เพียงใด
กำรประเมิน ผลกระทบเดิม เป็น “กำรประเมิน ผลกระทบหลัง กำรดำเนิน งำน”
แต่ในระยะหลังกำรวำงแผนพัฒ นำเริ่มให้ค วำมสนใจต่อ “กำรประเมินผลกระทบก่อนดำเนินงำน” หรือ
“Impact Assessment” ค่อนข้ำงมำก ทั้งกำรประเมินผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact
Assessment-EIA) และกำรประเมิน ผลกระทบทำงสังคม (Social Impact Assessment-SIA) ด้ว ยเหตุนี้
จึงมีควำมแตกต่ำงระหว่ำง Impact Evaluation และ Impact Assessment
กำรประเมินผลกระทบมีประเด็นที่ต้องพิจำรณำเฉพำะในรูปแบบนี้ ได้แก่
- ประเมิ น ผลควำมส ำเร็ จ ตำมเป้ ำ หมำยตำมที่ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ก ำหนด และ
ประเมินผลกระทบของโครงกำรที่ให้ผลตอบแทนที่แสดงควำมคุ้มค่ำของภำรกิจตำมตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้
- วิ เ ครำะห์ ปั จ จั ย ภำยนอกที่ อ ยู่ น อกเหนื อ กำรควบคุ ม ของโครงกำรที่ มี ต่ อ
ควำมสำเร็จของแผนงำนและผลสำเร็จของโครงกำรภำยใต้แผนงำนทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
2.2.2 ตัวแบบการประเมินผลโครงการ
กำรประเมิน ผลโครงกำรในระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้น ผลงำนส่ว นใหญ่ใ ช้ตัว แบบประเมิน
ควำมคุ้มค่ำ (Value – for - Money) ในกำรใช้จ่ำยงบประมำณของโครงกำรของรัฐ ที่ประยุกต์ใช้ตัวแบบ
เชิงตรรกะ (Logic Model) ซึ่งตัว แบบ Logic Model เป็นวิธีกำรสื่อที่เป็นระบบ และเห็นภำพได้ชัดเจน
ที่นำเสนอควำมเข้ำใจร่วมกันเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทรัพยำกรในกำรปฏิบัติงำนของแผนงำน กำรจัดทำ
กิจกรรม และกำรเปลี่ยนแปลงหรือผลงำนที่ต้องกำรบรรลุผลสำเร็จ (W.K. Kellogg Foundation, 2004: p1)
ตัวแบบเชิงตรรกะ มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่
1) ทรัพยำกรต่ำง ๆ (Resources) เช่น คน เงิน กำรจัดกำรองค์กำร และชุมชน ที่แผนงำนสำมำรถ
จัดหำได้เพื่อดำเนินงำน หรือที่เรียกว่ำ ปัจจัยนำเข้ำ (Inputs)
2) กิ จ กรรมของแผนงำน (Program Activities) เป็ น สิ่ ง ที่ แ ผนงำนจั ด ท ำโดยใช้ ท รั พ ยำกร
กิจกรรมเป็นทั้งกระบวนกำร เครื่องมือ เหตุกำรณ์ เทคโนโลยี และกำรกระทำที่เป็นส่วนที่แผนงำนตั้งใจจะทำ
กิจ กรรมกำรพัฒ นำนี้จ ะนำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงหรือผลงำนที่ต้องบรรลุผ ลสำเร็จ ได้แก่ ผลผลิต ผลลัพธ์
และผลกระทบ (outputs outcome and impacts )
3) ผลผลิต (Outputs) เป็น ผลิต ภัณ ฑ์ที่เ กิด ขึ้น โดยตรงจำกกำรจัด กิจ กรรมของแผนงำน
และอำจครอบคลุมถึงประเภท ระดับ และเป้ำหมำยของกำรบริหำรที่ส่งมอบของแผนงำน
4) ผลลัพธ์ (Outcomes) เป็นกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ควำมรู้ ทักษะ สถำนภำพ และระดับ
ของหน้ำที่กำรงำนของผู้มีส่วนร่วมในแผนงำน ผลลัพธ์ระยะสั้นวัดได้ภำยใน 1 - 3 ปี ผลลัพธ์ระยะยำววัดได้
ภำยใน 4 - 6 ปี และนำไปสู่ผลกระทบได้ภำยใน 7 - 10 ปี
5) ผลกระทบ (Impacts) เป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจที่เกิดขึ้นในองค์กำร ชุมชน
หรือระบบอันเป็นผลสืบเนื่องจำกกำรจัดทำกิจกรรมของแผนงำนที่ปรำกฏในช่วง 7 - 10 ปี ของกำรดำเนินงำน
ตำมแผนงำน ซึ่งโดยปกติมักจะทำกำรประเมินผลกระทบเมื่อสิ้นสุดระยะเวลำของแผนงำน

27
ตัวแบบเชิงตรรกะถือเป็นทฤษฎีหนึ่ง ที่นักประเมินผลเรียกว่ำ ทฤษฎีแผนงำน (Program
Theory) เพรำะว่ำเน้นกำรอธิบำยกระบวนกำรทำงำนของแผนงำนที่เป็นปัจจัย ซึ่งมีอิทธิพลต่อผลสุดท้ำย
ที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดแผนงำน (ภำพที่ 2.1)
“ทรัพยำกรทีม่ ีควำม
จำเป็นจริง ๆ สำหรับ
กำรดำเนินงำนของ
แผนงำน”

“ถ้ำได้นำทรัพยำกรเข้ำสู่
แผนงำนแล้ว... ก็จะ
จัดทำกิจกรรมได้”

“ถ้ำจัดทำกิจกรรมได้
แล้ว... ก็จะส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์หรือบริกำร
ให้แก่ผู้รับบริกำรได้”

“ถ้ำจัดทำกิจกรรมตำมที่
ตั้งใจได้แล้วเสร็จ... ก็จะ
ทำให้ผู้รับบริกำรได้รับ
ประโยชน์ได้ตำมที่ตั้งใจ
ไว้”

“ถ้ำผู้รับบริกำรได้รับ
ประโยชน์ได้ตำมที่ตั้งใจ
ไว้แล้ว... ก็จะส่งผลให้
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของ
องค์กำร ชุมชน หรือ
ระบบที่คำดหวัง”

ทรัพยากร/
ปัจจัยนาเข้า
(Resources/

1
Inputs)

กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ผลกระทบ

(Activities)
2

(Outputs)

(Outcomes
)4

(Impact)
5

แผนงานที่จัดเตรียมไว้

3

ผลที่ตงั้ ใจหรือผลที่คาดหวังไว้

ที่มำ: W.K. Kellogg Foundation (2004), p.3

ภาพที่ 2.1 ตัวแบบ Logic Model
2.2.3 ตัวชี้วัดและเกณฑ์ในการประเมินผล
ตัวชี้วัด คือสิ่งที่บอกคุณลักษณะในเชิงปริมำณหรือคุณภำพของสิ่งที่จะวัด โดยนำไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลจำกสภำพจริงด้วยเครื่องมือที่กำหนดไว้ตำมตัวชี้วัดนั้น ๆ เพื่อมำเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด กำรประเมิน
ครั้งหนึ่ง ๆ จะใช้ตัวชี้วัดหลำยตัวรวมกันเป็นผลกำรประเมินของประเด็นกำรประเมิน และสุดท้ำยคือรวมเป็นผล
ของโครงกำร ซึ่งตัวชี้วัดที่ดีควรมี ลักษณะ มีควำมตรง มีควำมเที่ยง มีควำมเป็นกลำง มีควำมไว และใช้งำนง่ำย
ตัวชี้วัดมีแหล่งที่มำจำกรูปแบบกำรประเมิน จำกวัตถุประสงค์หรือองค์ประกอบของโครงกำร จำกควำมต้องกำร
ของผู้ใช้ผลกำรประเมินหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จำกประสบกำรณ์ของผู้ประเมิน จำกกำรพิจำรณำร่วมกันของผู้ ที่เกี่ยวข้อง
และจำกแหล่งตัวชี้วัดที่มีอยู่แล้ว ตัวชี้วัดในกำรวัดผลกำรดำเนินงำนควรสะท้อนคุณภำพหรือควำมสำเร็จ
ของกำรด ำเนิ นงำน ซึ่ งครอบคลุ มทั้ งประสิ ทธิ ภำพ และประสิ ทธิ ผล โดยประสิ ทธิผลพิ จำรณำจำกกำรบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ ส่วนประสิทธิภำพจะพิ จำรณำควำมสำมำรถของกำรใช้ทรัพยำกร
และกระบวนกำรปฏิบัติงำน (ศิริชัย กำญจวสี, 2562)

ที่มำ: ศิริชัย กำญจวสี, ทฤษฎีประเมินผล : หน้ำ 142

ภาพที่ 2.2 ตัวชี้วัดกระบวนกำรและผลกำรดำเนินงำน
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เกณฑ์ หมำยถึง ระดับที่กำหนดไว้หรือมำตรฐำนที่ควรจะเป็นเพื่อใช้ตัดสินใจ กำรกำหนดเกณฑ์
ในกำรประเมินผลนั้นถือว่ำเป็นเรื่องยุ่งยำก เนื่องจำกเกณฑ์มำตรฐำนสำกลซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไปยังมีน้อย
โดยเฉพำะเกณฑ์ทำงสังคมศำสตร์หรือกำรประเมินโครงกำรต่ำง ๆ มักจะมีข้อโต้แย้งเสมอ เกณฑ์กำรประเมินที่
คุ้นเคยกันมำกโดยทั่วไปจะเป็นเกณฑ์กำรประเมินมำกกว่ำ 2 ระดับ คือ จะมีตั้งแต่ 3 ระดับขึ้นไป ซึ่งเกณฑ์
กำรประเมินมำกกว่ำ 2 ระดับ คือ ตั้งแต่ 3 ระดับขึ้นไป เช่น ปรับปรุง – พอใช้ - ดี ตก - ผ่ำน - ดี - ดีเยี่ยม หรือ
น้อยที่สุด - น้อย - ปำนกลำง - มำก - มำกที่สุด โดยกำหนดค่ำคะแนนเป็นตัวเลขให้ตำมลำดับตั้งแต่ 1 คนถึง
จำนวนในระดับ นั้น ๆ ถ้ำมี 5 ระดับ ก็เป็น 1 2 3 4 5 ซึ่งในกำรกำหนดเกณฑ์ 5 ระดับ แบ่งเป็น (สุวิมล
ติรกำนต์, 2550)
1) กำรกำหนดเกณฑ์โดยหำจุดผ่ำนหรือจุดกึ่งกลำงที่เป็นตัวเลข เช่น ถ้ำกำหนดจุดผ่ำนเกณฑ์ไว้
80% นั่นคือ จำกจุดกึ่งกลำงหรือจุดผ่ำน 80% ในทำงมำกยังมีอีก 20% แบ่งเป็น 3 ส่วน จะได้ส่วนละประมำณ
6.66 จึงจะกำหนดให้ระดับผ่ำนหรือ 3 คะแนน อยู่ระหว่ำง 80.00% – 86.66% = 3 คะแนน 86.67% –
93.66% = 4 คะแนน 96.67% – 100% = 5 คะแนน ส่วนในทำงน้อยจะได้ ร้อยละ 79.99% - 73.34% = 2 คะแนน
และต่ำกว่ำ 73.34% = 1 คะแนน
2) กำรกำหนดช่ว งห่ำ งแต่ล ะช่ว งเท่ำ กัน ยกเว้น ช่ว งคะแนนต่ำสุดหรือในบำงกรณีสูง สุด
ยำวกว่ำช่วงอื่น เช่น กำรประเมินผลกำรเรียน ซึ่งกำหนดเกณฑ์ผ่ำน 60% โดยเกณฑ์ที่กำหนดเป็นเกรด 5 ระดับ
ได้แก่ A B C D E หรือ 4 3 2 1 0
3) กรณีที่จะทำให้ทุกช่วงเท่ำกันหมด จะได้เมื่อนำปริมำณทั้งหมดนำมำหำรด้วยจำนวนระดับ
เช่น 100% 5 ระดับ จะได้ระดับละ 20%

ที่มำ: พิสนุ ฟองศรี, เทคนิควิธีกำรประเมินโครงกำร : หน้ำ 176 - 177

ภาพที่ 2.3 กำรกำหนดเกณฑ์ 5 ระดับจำกจุดผ่ำน 80% 60% และเกณฑ์ 5 ระดับให้ช่วงห่ำงเท่ำกัน
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2.2.4 การกาหนดค่าน้าหนักในการประเมิน
ค่ำน้ำหนัก (Weight) เป็นปริมำณหรือตัวเลขที่แสดงควำมสำคัญของตัวชี้วัดแต่ละตัว และประเด็น
กำรประเมินแต่ละประเด็นของโครงกำร ซึ่งจะช่วยให้สำรสนเทศที่ได้จำกผลกำรประเมินสอดคล้องกับสภำพ
ควำมจริง และเพิ่มรำยละเอียดในกำรประเมินทำให้ภ ำพรวมควำมสำเร็จหรือควำมล้มเหลวของโครงกำร
ในภำพรวมได้ชัดเจน
กำรประเมินโครงกำรถ้ำกำหนดเฉพำะเกณฑ์กำรประเมินโดยไม่กำหนดค่ำน้ำหนักก็จะทรำบแต่
เพียงว่ำตัวชี้วัดใดผ่ำนเกณฑ์ประเมินเท่ำนั้น อีกทั้งยังทำให้ตัวชี้วัดสำคัญ ๆ มีค่ำเท่ำกับตัวชี้วัดอื่น ๆ วิธีกำรกำหนด
ค่ำน้ำหนักในกำรประเมินโครงกำรถ้ำพิจำรณำตำมลำดับชั้นแล้ว ให้โครงกำรในภำพรวมเป็นชั้นที่ 1 ประเด็น
กำรประเมินเป็นชั้นที่ 2 ตัวชี้วัดเป็นชั้นที่ 3 และตัวชี้วัดย่อย (ถ้ำมี) เป็นชั้นที่ 4 โดยให้ภำพรวมของโครงกำร
มีค่ำน้ำหนัก 100% แล้วจะแบ่งไปให้ประเด็นกำรประเมินแต่ละประเด็นรวมกันได้เท่ำกับ 100% แต่ละประเด็น
กำรประเมิน มีค่ำ น้ำหนักเท่ำใดก็แ บ่ง ไปให้ตัว ชี้วัด ของประเด็น กำรประเมินนั้น ๆ รวมของตัว ชี้วัดทุก ตัว
ในประเด็นนั้น ๆ แล้ว จะได้เท่ำกับค่ำน้ำหนักของประเด็นกำรประเมินนั้น และตัว ชี้วัดใดมีตัวชี้วัดย่อยด้วย
ก็จะแบ่งให้ตัวชี้วัดย่อยรวมแล้วได้เท่ำกับค่ำน้ำหนักของตัวชี้วัดหลักนั้น (พิสนุ ฟองสี, 2549) (ภำพที่ 4)

ที่มำ: ประยุกต์จำกเทคนิควิธีประเมินโครงกำร, พิสนุ ฟองสี, 2549

ภาพที่ 2.4 แนวทำงกำรกำหนดค่ำน้ำหนักในกำรประเมินโครงกำร
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บทที่ 3
สภาพทั่วไปของกลุ่มเป้าหมายโครงการ
3.1 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนา จังหวัดเชียงราย (เครือข่ายโคเนื้อล้านนา)
3.1.1 การก่อตั้งวิสาหกิจชุมชน
เครือข่ายโคเนื้อล้านนา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ดาเนินกิจกรรมด้านการเลี้ยงโคเนื้อ
โดยมี ส มาชิ ก เริ่ ม ต้ น ประมาณ 200 กว่ า ราย และมี เ กษตรกรสมั ค รเข้ า เป็ น สมาชิ ก เพิ่ ม อยู่ ต ลอดเวลา
ในปี พ.ศ. 2561 เครือข่ายโคเนื้อล้านนาเข้าร่วมกับกลุ่มเครือข่ายโคเนื้อไทย โดยมีสมาชิกจากหลายจังหวัด
หลายกลุ่ม รวมทั้งบริษัทที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจาหน่ายเนื้อโคขุนคุณภาพ เช่น บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด
บริษัท สยามบีฟ จากัด กลุ่มเกษตรกรจากจังหวัดนครสวรรค์ ตาก ราชบุรี เพชรบูรณ์ เป็นต้น เพื่อทาโครงการ
เสนอต่อคณะกรรมการกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร FTA
เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 ทางเครือข่ายโคเนื้อล้ านนาได้จดทะเบียนเป็น “เครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนา” เพื่อทาให้กลุ่มมีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
การเลี้ยงโคเนื้อและการขุนโคตามหลักเกณฑ์ของกรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลการดาเนินกิจกรรม
ของเครือข่ายโคเนื้อไทยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการ
หลักเกณฑ์เงื่อนไขการเป็นสมาชิกเพื่อให้การดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงกาหนดระเบียบ ดังนี้
1) แม่โคที่ขึ้นทะเบียนและลูกที่เกิดจากแม่โคที่ขึ้นทะเบียนนั้น ห้ามมิให้สมาชิกนาไปจาหน่าย
ให้บุคคลภายนอกวิสาหกิจชุมชนโดยเด็ดขาด
2) การปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนตัวลูกโคที่นาเข้ามาขายให้วิสาหกิจชุมชนถือเป็นข้อห้าม
3) ให้สมาชิกปฏิบัติตามเงื่อนไขของวิสาหกิจชุมชนอย่างเคร่งครัด
หากสมาชิกทาผิดกติกาของวิสาหกิจชุมชนข้อใดข้อหนึ่งจะมีระเบียบปฏิบัติ ดังนี้
1) ทาผิดกติกา ครั้งที่ 1 ในทุกกรณี จะได้รับหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร (ใบเหลือง)
2) ทาผิดกติกา ครั้งที่ 2 ในทุกรณี จะได้รับหนังสือแจ้งให้ทราบถึงการสิ้นสุดการเป็นสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน และคืนเงินค่าสมาชิก 300 บาท ให้แก่บุคคลนั้น
3.1.2 การบริหารวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วยประธานและคณะกรรมการ 5 ราย ดังนี้
1) นายนเรศ รัศมีจันทร์
ประธาน/เหรัญญิก
2) นายพลกฤต กาวิชา
รองประธานเครือข่าย
3) นายธนัฐพงศ์ ตรีมิตร
ปฏิคม
4) นายณัฏฐพงษ์ ชัยสวัสดิ์
ประชาสัมพันธ์
5) นายคมสัน วงแก้ว
เลขานุการ/ทะเบียนข้อมูล
3.1.3 สมาชิกวิสาหกิจชุมชน
ปี 2563 มีสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทั้งสมาชิกสามัญ และวิสามัญรวมทั้งสิ้น 552 ราย
ต่อมามีเกษตรกรสมัครเป็นสมาชิกโดยปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 670 ราย
3.1.4 ธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน
ธุรกิจเครือข่ายฯ จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบการเลี้ยงโคเนื้อครบวงจร ตั้งแต่การเลี้ยงพ่อพันธุ์
จนถึงการทาโคขุนคุณภาพ
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แนวทางธุรกิจในอนาคต เครือข่ายฯ มีแผนการขยายกาลังการผลิตโคเนื้อคุณภาพเพื่อการส่งออก
โดยมีแผนการทาการส่ งออกซากโคขุน เดือนละ 300 ซาก ในปี พ.ศ. 2568 และในช่วงที่ดาเนินธุรกิจอยู่นี้
เครือข่ายโคเนื้อล้านนา มีความตั้งใจพัฒ นาพันธุกรรมโคเนื้อไปพร้อม ๆ กัน เพื่อสามารถที่จะผลิตเนื้อโค
คุณภาพให้ได้เนื้อโคขุนคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ
แผนและเป้าหมายของวิสาหกิจชุมชน มีดังนี้
ปี 2560 จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายโคเนื้อล้านนา สร้างศูนย์เรียนรู้ จัดหาแม่พันธุ์ BEEFMASTER
ปี 2561 รวบรวมสินค้าจากสมาชิก ประกวดโคเนื้อ ส่งเสริมการเลี้ยง
ปี 2562 แผนโรงงานแปรสภาพ รวบรวมสินค้า จัดประกวดโคเนื้อ เปิดตลาดนัดโคเนื้อ
ปี 2563 - 2564 ดาเนินการเรื่องโรงงานแปรสภาพ รวบรวมสินค้า จัดประกวดโคเนื้อ
ปี 2565 โรงงานแปรสภาพ มาตรฐาน GMP HACCP HALAL จัดประกวดโคเนื้อ
ปี 2566 ผลิตโคขุนคุณภาพ เดือนละ 100 ตัว (แม่พันธุ์ 4,500 ตัว)
ปี 2567 ผลิตโคขุนคุณภาพ เดือนละ 200 ตัว (แม่พันธุ์ 7,500 ตัว)
ปี 2568 ผลิตโคขุนคุณภาพ เดือนละ 300 ตัว (แม่พันธุ์ 10,000 ตัว)
3.1.5 การสมัครเข้าร่วมโครงการ
เนื่องจากที่ผ่านมาธุรกิจการเลี้ยงโคเนื้อแบบครบวงจรในประเทศไทยยังคงมีปัญหาและอุปสรรค
อยู่มากมายทั้งเรื่องพันธุกรรม อาหาร การจัดการที่ไม่เป็นระบบ จึงมีการร่วมกันในกลุ่มเครือข่ายโคเนื้อไทย
ทาแผนการผลิตที่มีการปฏิบัติได้จริง มีการปรับแก้แผนการผลิตร่วมกับกรมปศุสัตว์มาตลอดสองปี จนได้รับอนุมัติ
3.1.6 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกเกษตรกรเครือข่าย
จากการสุ่มตัว อย่างสมาชิกและเครือข่ายวิส าหกิจชุมชน พบว่า ลักษณะของกลุ่มตัว อย่าง ใน
การประเมินผลโครงการมีลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ (ตารางที่ 3.1)
1) อายุ มีอายุระหว่าง 41 – 60 ปี ร้อยละ 63.08 รองลงมาคือช่ว งอายุ มากกว่า 60 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 21.54 และ ระหว่าง 20 – 40 ปี ร้อยละ 15.38
2) ประสบการณ์เ ลี้ย งโคและจานวนโคเฉลี่ย ต่อ ราย พบว่า มีป ระสบการณ์ น้อ ยกว่า 10 ปี
ร้อยละ 44.12 รองลงมาประสบการณ์ 10 – 20 ปี ร้อยละ 33.82 และประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ร้อยละ 22.06
ส่ว นจานวนโคที่ส มาชิก และเครื อ ข่า ยวิส าหกิจ ชุม ชนเลี้ย ง พบว่า สมาชิก และเครือ ข่า ยวิส าหกิจ ชุม ชน
ร้อยละ 54.41 เลี้ยงโคจานวน 10 – 20 ตัวต่อราย รองลงมาร้อยละ 35.29 เลี้ยงโคจานวนน้อยกว่า 10 ตัวต่อราย
และร้อยละ 10.29 จานวนมากกว่า 20 ตัวต่อราย
3) การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการจาหน่ายโคให้กับวิสาหกิจชุมชน พบว่า สมาชิกและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรของโครงการ ร้อยละ 89.71 และสมาชิกและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนร้อยละ 52.94 จาหน่ายโคให้วิสาหกิจชุมชน
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ตารางที่ 3.1 อายุ ประสบการณ์การเลี้ยงโค จานวนโค การเข้ารับการอบรมและการจาหน่ายโคให้วิสาหกิจชุมชนของ
สมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนา จังหวัดเชียงราย
ประเด็น
1. อายุ
1.1 20 - 40 ปี
1.2 41 - 60 ปี
1.3 มากกว่า 60 ปี
2. ประสบการณ์เลี้ยงโค
2.1 น้อยกว่า 10 ปี
2.2 10 – 20 ปี
2.3 มากกว่า 20 ปี
3. จานวนโคเฉลี่ยต่อราย
3.1 น้อยกว่า 10 ตัว
3.2 10 - 20 ตัว
3.3 มากกว่า 20 ตัว
4. การถ่ายทอดองค์ความรู้
4.1 ได้รับ
4.2 ไม่ได้รับ
5. การจาหน่ายโคให้วิสาหกิจชุมชน
5.1 จาหน่าย
5.2 ไม่ได้จาหน่าย
ที่มา: จากการสารวจ

ร้อยละ
15.38
63.08
21.54
44.12
33.82
22.06
35.29
54.41
10.29
89.71
10.29
52.94
47.06

3.2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อ จังหวัดตาก (เครือข่ายโคเนื้อตาก)
3.2.1 การก่อตั้งวิสาหกิจชุมชน
เครื อข่ายโคเนื้ อตากจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 มีจานวนสมาชิก
ทั้งหมด 310 ราย เป็นการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในจังหวัดตาก 7 อาเภอ ประกอบด้วย 3 กลุ่มผู้เลี้ยง
ประกอบด้วย โคต้นน้า ผู้เลี้ยงโคแม่พันธุ์ โคกลางน้า ผู้เลี้ยงโคหย่านม และโคปลายน้า ผู้เลี้ยงโคขุน โดยมีการระดมทุน
ผ่านการถือหุ้นเพื่อเป็นทุนดาเนินการของกลุ่มผลประโยชน์ที่ได้รับการกระจายตอบแทนแก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิก
ตามสัดส่วนการถือหุ้น สถานที่ตั้งกลุ่มอยู่ในศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานภาคเหนือตอนล่าง โดยมีวัตถุประสงค์
ในจัดตั้งกลุ่ม ดังนี้
1) เป็นองค์กรกลางพัฒนาโคเนื้อครบวงจร เป็นแหล่งอนุรักษ์และผลิตโคต้นน้าให้แก่เกษตรกร
พื้นที่จังหวัดตาก
2) เชื่อมโยงตลาด แม่พันธุ์ - หย่านม (สร้างโครง) – ขุนวัว
3) เป็นแหล่งรวบรวม ผลิตและกระจายอาหารหยาบ/อาหารข้น ให้แก่ เครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อ
4) สร้างศูนย์การเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ โคเนื้อ/โคขุนครบวงจร เพื่ออบรมศึกษาดูงาน
ของกลุ่มเกษตรกรและเครือข่าย
5) เป็นศูนย์ประสานเชื่อมโยงข้อมูลโคเนื้อจากสมาชิกเครือข่ายผู้เลี้ยงโค - ช่องทางการตลาด
และการแปรรูป โดยเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้รับซื้อโคเนื้อ
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6) เชื่อ มโยงผลผลิตสิน ค้าเกษตรที่เกี่ย วเนื่อ งกับ การผลิตอาหารโค เพื่อรัก ษาเสถียรภาพ
ภาคการเกษตรผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลัง ถั่ว ข้าว เป็นต้น
7) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการปลูก ข้าว/ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นการปลูกหญ้าเพื่อเป็นวัตถุดิ บ
อาหารโค
8) จัดตั้งทีมสัตวบาล ดูแลแก้ไขปัญหา เรื่องสุขภาวะ โรคระบาดต่าง ๆ ของโคเนื้อ
3.2.2 การบริหารวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วยประธานและคณะกรรมการ 8 ราย ดังนี้
1) นายสุริยา
มาเกิด
ประธาน
2) นายสมศักดิ์ แสงประเสริฐ กรรมการ
3) นายอนุรักษ์ พึงอินทร์
กรรมการ
4) นายสุวิทย์
เสือเล็ก
กรรมการ
5) นายเจริญ
อ่อนแก้ว
กรรมการ (ลาออกเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 65)
6) นายเคียง
อ่อนจิ๋ว
กรรมการ
7) นายกาพล
เข็มฤทธิ์
กรรมการ
8) นายตี๋
ยาลือ
กรรมการ
3.2.3 สมาชิกวิสาหกิจชุมชน
ปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งสิ้น 340 ราย
3.2.4 ธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน
ธุรกิจเครือข่ายโคเนื้อตากจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบการเลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งส่วนใหญ่จาหน่าย
ให้บริ ษัทสยามบีฟ จ ากัด บริ ษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด และบางส่วนส่งไปจาหน่ายต่างประเทศ ร่วมกับ S.K.
INTERFOOD แปรรูปเนื้อโค จาหน่ายในเขตจังหวัดภาคเหนือ 20 สาขา นอกจากนี้ร่วมกับสมาชิกทาการจาหน่าย
เนื้อโค ให้กับชุมชนในจังหวัดตาก
แนวทางธุรกิจในอนาคต เครือข่ายมีแผนการขยายกาลังการผลิตโคเนื้อคุณภาพเพื่อแปรรูปโคเนื้อ
ขยายช่องทางการจาหน่ายไปสู่ชุมชน ตลอดจนประสานกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อนาสินค้าไปจาหน่าย Superstore
3.2.5 การสมัครเข้าร่วมโครงการ
เครือข่ายโคเนื้อตาก ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารจัดการโคเนื้อ จึงเข้ารับการสนับสนุน
กองทุน FTA เพื่อทาให้สมาชิกผู้เลี้ยงโค ได้มีรายได้ และพัฒนาโคเนื้อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.2.6 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกเกษตรกรเครือข่าย
จากการสุ่ม ตัว อย่า งสมาชิก และเครือ ข่า ยวิส าหกิจ ชุม ชน พบว่า ลัก ษณะของกลุ่ม ตัว อย่า ง
ในการประเมินผลโครงการมีลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ (ตารางที่ 3.2)
1) อายุ มีอายุระหว่าง 41 – 60 ปี ร้อยละ 44.83 ช่วงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 44.83
และ ระหว่าง 20 – 40 ปี ร้อยละ 10.34
2) ประสบการณ์เลี้ยงโคและจานวนโคเฉลี่ยต่อราย พบว่า มีประสบการณ์ 10 – 20 ปี ร้อยละ 43.75
รองลงมาประสบการณ์ม ากกว่า 20 ปี ร้อยละ 37.50 และประสบการณ์ น้อ ยกว่า 10 ปี ร้อ ยละ 18.75
ส่ว นจานวนโคที่ส มาชิก และเครื อ ข่า ยวิส าหกิจ ชุม ชนเลี้ย ง พบว่า สมาชิก และเครือ ข่า ยวิส าหกิจ ชุม ชน
ร้อยละ 53.13 เลี้ยงโคจานวนมากกว่า 20 ตัวต่อราย รองลงมาร้อยละ 28.13 เลี้ยงโคจานวน 10 – 20 ตัวต่อราย
และร้อยละ 18.75 เลี้ยงโคจานวนน้อยกว่า 10 ตัวต่อราย
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3) การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการจาหน่ายโคให้กับวิสาหกิจชุมชน พบว่า สมาชิกและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรของโครงการ ร้อยละ 78.13 และสมาชิกและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนร้อยละ 40.63 จาหน่ายโคให้วิสาหกิจชุมชน
ตารางที่ 3.2 อายุ ประสบการณ์การเลี้ยงโค จานวนโค การเข้ารับการอบรมและการจาหน่ายโคให้วิสาหกิจชุมชนของ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อ จังหวัดตาก
ประเด็น
1. อายุ
1.1 20 - 40 ปี
1.2 41 - 60 ปี
1.3 มากกว่า 60 ปี
2. ประสบการณ์เลี้ยงโค
2.1 น้อยกว่า 10 ปี
2.2 10 – 20 ปี
2.3 มากกว่า 20 ปี
3. จานวนโคเฉลี่ยต่อราย
3.1 น้อยกว่า 10 ตัว
3.2 10 - 20 ตัว
3.3 มากกว่า 20 ตัว
4. การถ่ายทอดองค์ความรู้
4.1 ได้รับ
4.2 ไม่ได้รับ
5. การจาหน่ายโคให้วิสาหกิจชุมชน
5.1 จาหน่าย
5.2 ไม่ได้จาหน่าย
ที่มา: จากการสารวจ

ร้อยละ
10.34
44.83
44.83
18.75
43.75
37.50
18.75
28.13
53.13
78.13
21.88
40.63
59.38

3.3 วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์)
3.3.1 การก่อตั้งวิสาหกิจชุมชน
เครื อข่ายเนื้ อนครสวรรค์ จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ซึ่งการก่อตั้ ง
วิสาหกิจชุมชนเกิดจากการรวมตัวของวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อในอาเภอตากฟ้า ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 4 แห่ง
โคแม่พันธุ์จานวน 326 ตัว ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีสานักงานปศุสัตว์
จังหวัดนครสวรรค์ สนับสนุนดูแลอย่างใกล้ชิด เครือข่ายโคเนื้อตากฟ้าเริ่มต้นดาเนินงานสายพันธุ์ยุโรปร่วมกัน
ครั้งแรกจานวน 8 ตัว โดยใช้วิธีการระดมทุนจากสมาชิก ซึ่งผลของการทดลองเลี้ยงโคขุนจาหน่ายให้กับเคยูบีฟ
ประสบความสาเร็จเป็นอย่างดีและสร้า งกาไรให้กับสมาชิกถึงร้อยละ 12 จากนั้นวิสาหกิจ ชุมชนทั้ง 4 แห่ง
จึงร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนร่วมกันในนาม “วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีตากฟ้า”

36
3.3.2 การบริหารวิสาหกิจชุมชน ในช่วงการดาเนินงานภายใต้โครงการฯ มีการเปลี่ยนแปลงประธาน
และคณะกรรมการ โดยมีการเปลี่ยนแปลงประธานวิสาหกิจ ชุมขน จานวน 3 ท่าน และมีคณะกรรมการลาออก
1 ท่าน ซึ่งปัจจุบันมีประธาน/คณะกรรมการบริหาร ดังนี้
1) นายสมจริง
สังข์สุด
ประธานคณะทางาน FTA
2) นายชาญ
โกทัน
รองประธาน
3) นายอเนก
บุตรสี
การเงิน/บัญชี
4) นางณัชกช
ไพรเขียว
กรรมการ
5) นายสุนันท์
ทรัพย์ขา
กรรมการ
6) นางกุหลาบ
สุขมานพ
กรรมการ
7) นายอรรถสิทธิ์ เรืองศิลป์
กรรมการ
8) นายวรุตม์
ศิริวรรณ
กรรมการและเลขานุการ
3.3.3 สมาชิกวิสาหกิจชุมชน
ปี 2563 มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 53 ราย ปัจจุบันมีสมาชิกเหลือ 27 ราย
3.3.4 ธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน
การเลี้ยงโคเนื้อครบวงจร เดิม 80 ตัว/ปี เงินทุนหมุนเวียน 4,600,000 บาท (โครงการเกษตร
แปลงใหญ่ฯ) จาหน่ายโคขุนพร้อมแปรสภาพให้กับสหกรณ์โคเนื้อกาแพงแสน จากัด และบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด
3.3.5 การสมัครเข้าร่วมโครงการ
ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างการซื้อขายโคในพื้นที่ให้เป็นการชั่งน้าหนัก
และมีราคาประกันที่แน่นอน รวมทั้งมีการกาหนดปริมาณการรับซื้อล่วงหน้า
3.3.6 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกเกษตรกรเครือข่าย
จากการสุ่ม ตัว อย่า งสมาชิก และเครือ ข่า ยวิส าหกิจ ชุม ชน พบว่า ลัก ษณะของกลุ่ม ตัว อย่า ง
ในการประเมินผลโครงการมีลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ (ตารางที่ 3.3)
1) อายุ มีอายุระหว่าง 41 – 60 ปี ร้อยละ 76.47 รองลงมาคือระหว่าง 20 – 40 ปี ร้อยละ 11.76
และช่วงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 11.76
2) ประสบการณ์เ ลี้ย งโคและจานวนโคเฉลี่ย ต่อ ราย พบว่า มีป ระสบการณ์ม ากกว่า 20 ปี
ร้อยละ 47.06 รองลงมาประสบการณ์ 10 – 20 ปี ร้อยละ 29.41 และประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปี ร้อยละ 23.53
ส่ว นจานวนโคที่ส มาชิก และเครื อ ข่า ยวิส าหกิจ ชุม ชนเลี้ย ง พบว่า สมาชิก และเครือ ข่า ยวิส าหกิจ ชุม ชน
ร้อยละ 46.67 จานวนมากกว่า 20 ตัวต่อราย รองลงมาร้อยละ 40.00 เลี้ยงโคจานวน 10 – 20 ตัวต่อราย
และร้อยละ 13.33 เลี้ยงโคจานวนน้อยกว่า 10 ตัวต่อราย
3) การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการจาหน่ายโคให้กับวิสาหกิจชุมชน พบว่า สมาชิกและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรของโครงการ ร้อยละ 88.24 และสมาชิกและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนร้อยละ 82.35 จาหน่ายโคให้วิสาหกิจชุมชน
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ตารางที่ 3.3 อายุ ประสบการณ์การเลี้ยงโค จานวนโค การเข้ารับการอบรมและการจาหน่ายโคให้วิสาหกิจชุมชนของ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
ประเด็น
1. อายุ
1.1 20 - 40 ปี
1.2 41 - 60 ปี
1.3 มากกว่า 60 ปี
2. ประสบการณ์เลี้ยงโค
2.1 น้อยกว่า 10 ปี
2.2 10 – 20 ปี
2.3 มากกว่า 20 ปี
3. จานวนโคเฉลี่ยต่อราย
3.1 น้อยกว่า 10 ตัว
3.2 10 - 20 ตัว
3.3 มากกว่า 20 ตัว
4. การถ่ายทอดองค์ความรู้
4.1 ได้รับ
4.2 ไม่ได้รับ
5. การจาหน่ายโคให้วิสาหกิจชุมชน
5.1 จาหน่าย
5.2 ไม่ได้จาหน่าย
ที่มา: จากการสารวจ

ร้อยละ
11.76
76.47
11.76
23.53
29.41
47.06
13.33
40.00
46.67
88.24
11.76
82.35
17.65

3.4 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อไทย จังหวัดราชบุรี (เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี)
3.4.1 การก่อตั้งวิสาหกิจชุมชน
เครือ ข่า ยโคเนื ้อ ไทย เกิด จากการรวมกลุ ่ม ของผู ้มีส่ว นเกี่ย วข้อ งกับ อุ ต สาหกรรมโคเนื้อ
ได้แก่ ผู้ดาเนินกิจการโรงฆ่าสัตว์และตลาดเนื้อสัตว์ คือ บริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จากัด ผู้ประกอบการด้านการผลิต
โคเนื้อคุณภาพและเนื้อโคคุณภาพ คือ บริษัท สยามบีฟ จากัด และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ได้มีการประชุมกัน
ครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ การประชุมในวันนั้นได้มีความเห็นชอบร่วมกันที่จะ
ร่วมมือกันขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมโคเนื้ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น คง และเห็ น ควรให้ มี อ งค์ ก รขึ้ น มา
ทาหน้ า ที่ ใ นการขั บ เคลื่ อ น จึ ง ได้ มี ก ารประชุ ม ครั้ ง ที่ 2 เมื่ อ วั น ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ที่ ก รมปศุ สั ต ว์
กรุ ง เทพฯ มีส่วนราชการเข้า ร่วมประชุมเพื่อให้คาแนะนาหลายส่วน เช่น กองส่งเสริมการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิช ย์ กรมส่ งเสริมสหกรณ์
ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งในการประชุมครั้ งนี้ ได้ มี การจั ดตั้ งองค์ กรขึ้ นมา ตั้ งชื่ อว่ า
“เครือข่ายโคเนื้อไทย (Thai Beef Cluster)” และได้เลือกตั้งคณะทางานเพื่อทาหน้าที่ในการขับเคลื่อนเริ่มแรก
มีการจดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562

38
3.4.2 การบริ ห ารวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ในช่ ว งการด าเนิ น งานภายใต้ โ ครงการฯ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
คณะกรรมการฯ จานวน 6 ท่าน ซึ่งปัจจุบันมีประธาน/คณะกรรมการบริหาร ดังนี้
1) นายกิตติพัทธ์ เทียบประทานพร
ประธานกลุ่ม
2) นายปัญญา มานพ
รองประธานเครือข่าย
3) นายพยับ
แก้วหนูนวล
เลขานุการเครือข่าย
4) นายนรเศรษฐ์ โพธิตุ้ย
เหรัญญิกเครือข่าย
5) นายอธิสรรค์ สูงสถิตจุฑาพันธ์
กรรมการ
6) นายสมนึก
โสดา
กรรมการ
7) นายชัยสิทธิ์ แช่มช้อย
กรรมการ
3.4.3 สมาชิกวิสาหกิจชุมชน
ปี 2563 มีสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งสิ้น 88 ราย มีจานวนแม่โคทั้งหมด 270 ตัว
โครุ่นเพศผู้ 99 ตัว และโครุ่นเพศเมีย 13 ตัว ปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งสิ้น 73 ราย
3.4.4 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกเกษตรกรเครือข่าย
จากการสุ่ม ตัว อย่า งสมาชิก และเครือ ข่า ยวิส าหกิจ ชุม ชน พบว่า ลัก ษณะของกลุ่ม ตัว อย่า ง
ในการประเมินผลโครงการมีลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ (ตารางที่ 3.4)
1) อายุ มีอายุระหว่าง 41 – 60 ปี ร้อยละ 50.00 รองลงมาคือช่วงอายุ มากกว่า 60 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 41.67 และ ระหว่าง 20 – 40 ปี ร้อยละ 8.33
2) ประสบการณ์เ ลี้ย งโคและจานวนโคเฉลี่ย ต่อ ราย พบว่า มีป ระสบการณ์ น้อ ยกว่า 10 ปี
ร้อยละ 66.67 รองลงมาประสบการณ์ 10 – 20 ปี ร้อยละ 16.67 และประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ร้อยละ 16.67
ส่วนจานวนโคที่สมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเลี้ยง พบว่า สมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ร้อยละ 41.67
เลี้ยงโคจานวน 10 – 20 ตัวต่อราย รองลงมาร้อยละ 33.33 จานวนมากกว่า 20 ตัวต่อราย และร้อยละ 25.00
เลี้ยงโคจานวนน้อยกว่า 10 ตัวต่อราย
3) การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการจาหน่ายโคให้กับวิสาหกิจชุมชน พบว่า สมาชิกและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรของโครงการ ร้อยละ 100.00 และสมาชิกและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนร้อยละ 33.33 จาหน่ายโคให้วิสาหกิจชุมชน
ตารางที่ 3.4 อายุ ประสบการณ์การเลี้ยงโค จานวนโค การเข้ารับการอบรมและการจาหน่ายโคให้วิสาหกิจชุมชนของ
สมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อไทย จังหวัดราชบุรี
ประเด็น
1. อายุ
1.1 20 - 40 ปี
1.2 41 - 60 ปี
1.3 มากกว่า 60 ปี
2. ประสบการณ์เลี้ยงโค
2.1 น้อยกว่า 10 ปี
2.2 10 – 20 ปี
2.3 มากกว่า 20 ปี
ที่มา: จากการสารวจ

ร้อยละ
8.33
50.00
41.67
66.67
16.67
16.67
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ตารางที่ 3.4 (ต่อ)
3. จานวนโคเฉลี่ยต่อราย
3.1 น้อยกว่า 10 ตัว
3.2 10 - 20 ตัว
3.3 มากกว่า 20 ตัว
4. การถ่ายทอดองค์ความรู้
4.1 ได้รับ
4.2 ไม่ได้รับ
5. การจาหน่ายโคให้วิสาหกิจชุมชน
5.1 จาหน่าย
5.2 ไม่ได้จาหน่าย
ที่มา: จากการสารวจ

25.00
41.67
33.33
100.00
0.00
33.33
66.67

3.5 บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด
3.5.1 การก่อตั้งบริษัท
บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด เป็นทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงโค เป็นเจ้าของโรงแปรสภาพโค หรือโรงฆ่าโค
และเป็นผู้ทาการตลาดทั้งในและต่างประทศ ปัจจุบัน มีแบรนด์สินค้าเป็นของตนเองและรับทา Exclusive
band ให้ กับ Modern Trade รายใหญ่ของประเทศ ตลอดระยะการดาเนินธุรกิจปศุสั ตว์ในอดีตที่ผ่ านมา
บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด ได้มีโอกาสดาเนินการปรับปรุงโรงแปรสภาพที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อใช้งานแต่เนื่องจากปัญหาในการขอใบอนุญาต มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) อย.
และฮาลาล ไม่สามารถทาได้เพราะโรงแปรสภาพอยู่ติ ดกับโรงแปรสภาพสุกร ทางบริษัทจึงได้ขอยกเลิกการใช้
จนกระทั่งกลางปี 2557 ได้ย้ายมาประกอบการที่โรงแปรสภาพของเทศบาลหนองหญ้าไซ อาเภอหนองหญ้าไซ
จังหวัดสุพรรณบุรี จนถึงปัจจุบัน
บริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จากัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2558 เริ่มจากธุรกิจโรงแปรสภาพที่ จังหวัดสุพรรณบุรี
และฟาร์มโคเนื้อขนาดเล็กที่ จังหวัด กาแพงเพชร ก่อนที่จะย้ายมายังฟาร์ม Central Feedlot ขนาดใหญ่ที่
จังหวัดชัยนาท เมื่อปี พ.ศ. 2563 โดยนายสุริยศักดิ์ ภูธิปฐิติพงศ์ ผู้ก่อตั้งได้ใช้เวลานานหลายปีในการพัฒนา
ธุรกิจนี้จากความฝันในการนาโคเนื้อที่ผ่านการเลี้ยงอย่างมาตรฐานไปแปรรูปยังโรงงานมาตรฐานและส่งตรงเนื้อ
โคคุณภาพสู่ผู้บริโภคในราคาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
วิสัยทัศน์ พรีเมี่ยม บีฟ จะถูกจดจาในฐานะผู้ผลิตเนื้อโคมาตรฐานจากฟาร์มสู่มือคุณ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม
พันธกิจ รองรับโครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจเนื้อโคในประเทศไทย ก้าวขึ้นสู่ผู้นาในเอเชียพร้อมกับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อการสร้างมูลค่าให้กับเนื้อโคอย่างยั่งยืน
3.5.2 ธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน
บริษัทเป็นผู้ผลิตเนื้อโคขุนครบวงจร ตั้งแต่มีคอกกลางสาหรับเลี้ยงโคที่จังหวัดชัยนาท มีโรงแปรสภาพ
ตั ด แต่ ง เนื้ อ โคที่ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี และยั ง มี ช่ อ งทางการตลาดใน Modern trade และ Supermarkets
ตลอดจนมีการแปรรูปเนื้อโคเพื่อการส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ผ่านมาบริษัทมีการเชือดและตัดแต่งเนื้อโค
ประมาณ 60 เมกตริ ก ตั น ต่ อ เดื อ น และนาเข้ า และตั ด แต่ ง เนื้ อ โคประมาณ 30 เมกตริ ก ตั น ต่ อ เดื อ น
ซึ่งในปีปัจจุบัน มีการเพิ่มอุป กรณ์ในโรงแปรสภาพซึ่ง สามารถดาเนินการเชือดและตัดแต่งเนื้อโคประมาณ
90 เมกตริกตันต่อเดือน และนาเข้าและตัดแต่งเนื้อโคประมาณ 150 เมกตริกตันต่อเดือน
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นอกจากการดาเนิน ธุร กิจแล้ว โรงงานยังเป็นต้นแบบให้ห น่ว ยงานต่าง ๆ เข้ามาศึกษาดูงาน
และยังได้รับเชิญบรรยายหลาย ๆ หัวข้อ เช่น แนวทางตลาด การแปรรูปเนื้อโค การตัดทาโรงงานมาตรฐาน
การเลี้ยงโคขุนคุณภาพที่ตลาดต้องการ การขุนโคเพื่อประหยัดต้นทุน การเลี้ยงโคขุนต้นน้า กลางน้า และปลายน้า
ตลอดจนการเสวนาอีกมากมาย
จากสภาพทั่วไปของกลุ่มเป้าหมายโครงการ ภาพรวมของวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่เริ่มจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนปี 2561 – 2562 ซึ่งเป็นการจดทะเบียนก่อนได้รับการอนุมัติโครงการเพียง 1 – 2 ปี มีเพียง
เครือข่ายโคเนื้อตากที่มีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่ปี 2558 หลังจากเข้าร่วมโครงการมีวิสาหกิจชุมชน
ที่มีจานวนสมาชิกลดลง 2 แห่ง ได้แก่ เครือข่ายเนื้อนครสวรรค์และเครือข่ายโคเนื้ อราชบุรี เนื่องจากมีแนวทาง
ในการดาเนิน งานภายใต้โ ครงการที่แ ตกต่า งกัน การที่วิส าหกิจ ชุม ชนเสนอขออนุ มัติโ ครงการเนื่อ งจาก
วิสาหกิจ ชุมชนต้องการเงินหมุนเวียน ปรับเปลี่ยนแนวคิดการจาหน่ายโคแบบเหมาตัวเป็นระบบชั่งน้าหนัก
อีกทั้งยังเล็งถึงปัญหาอุปสรรคของการเปิดเสรีทางการค้า จึงร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโค ตั้งแต่การเลี้ยงโค
ทั้งเรื่องสายพันธุ์ อาหารสัตว์ การจัดการฟาร์ม เพื่อพัฒนาโคเนื้อให้มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้
จากการสุ่มตัวอย่างสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจานวน 129 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน
2565 สมาชิกทั้งหมด 1,110 ราย) พบว่า สมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 60 ปี
มีประสบการณ์ในการเลี้ยงโคน้อยกว่า 10 ปี โดยเลี้ยงโคจานวน 10 – 20 ตัวต่อราย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากหลักสูตรของโครงการและยังจาหน่ายโคให้กับวิสาหกิจชุมชนด้วย
เมื่อพิจารณาจาแนกตามวิสาหกิจชุมชน พบว่า สมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนของเครือข่ายโคเนื้อ
นครสวรรค์ ส่ว นใหญ่มีประสบการณ์การเลี้ยงโคมากกว่าวิสาหกิจ ชุมชนอื่น โดยส่ว นใหญ่มีประสบการณ์
การเลี้ยงโคมากกว่า 20 ปี ร้อยละ 47.06 ในขณะทีเ่ ครือข่ายโคเนื้อราชบุรี ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การเลี้ยงโค
น้อยกว่า 10 ปี ร้อยละ 66.67 สมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายโคเนื้อตากมีจานวนโคเฉลี่ยต่อราย
มากกว่าวิสาหกิจชุมชนอื่น โดยมีจานวนโคเฉลี่ย 20 ตัวต่อราย ร้อยละ 53.13 ในขณะที่เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี
มีจ านวนโคเฉลี่ ย 10 – 20 ตัว ต่อ ราย ส่ ว นการจาหน่า ยโคให้ วิส าหกิ จชุ มชนนั้น พบว่า เครือ ข่ายโคเนื้ อ
นครสวรรค์มีส มาชิก และเครือ ข่า ยวิส าหกิจ ชุม ชนร้อ ยละ 82.35 จาหน่า ยให้โ ควิส าหกิจ ชุม ชน มากกว่า
วิสาหกิจชุมชนอื่น ในขณะที่เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี มีจานวนสมาชิกและเครือข่ายร้อยละ 33.33 จาหน่ายโคให้
วิสาหกิจชุมชนน้อยกว่าวิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ

บทที่ 4
ผลการประเมิน
การประเมิน ผลโครงการพัฒ นาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA มีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินกระบวนการดาเนินงาน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของโครงการ โดยข้อมูลผลการดาเนินงาน
ผลผลิตของโครงการ เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้น ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพัน ธ์ 2563 – 16 กุมภาพันธ์ 2565 และข้อมูล
การผลิต ของเกษตรกรเป็น ข้อ มูล ที่เ กิด ขึ้น ในปี 2563 – 2564 ในช่ว งระหว่า ง 17 กุม ภาพัน ธ์ 2563 –
16 กุมภาพันธ์ 2565 โดยพิจารณาประเด็นตัวชี้วัด ได้แก่ การบริหารจัดการ (Management) ปัจจัยนาเข้า
(Input) ผลได้ (Output) และผลลั พ ธ์เบื้ องต้น (Result Outcome) โดยเปรียบเที ยบผลการดาเนิ นงานกับ
เป้าหมาย และเกณฑ์ของการประเมินผลโครงการ ผลการประเมิน ดังนี้
4.1 การบริหารจัดการ (Management)
4.1.1 การดาเนินงานตามแผน
1) การจัดทาแผนการดาเนินงาน/แผนปฏิบัติงาน
กองส่งเสริมและพัฒ นาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ร่วมกับวิส าหกิจ ชุมชน 4 แห่ง และบริษัท
พรีเมี่ยมบีฟ จากัด ได้จัดทาแผนการดาเนินงานโครงการฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ รายละเอียด ดังนี้
วิสาหกิจชุมชนดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการผลิตโคเนื้อทั้งระบบเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่ง ขัน รองรับ ผลกระทบจาก FTA โดยใช้ห ลัก การการตลาดนาการผลิต แบ่ง หน้า ที่
ในการดาเนินงานเริ่มตั้งแต่เกษตรกรเลี้ยงแม่โคเพื่อผลิตลูกรวมกลุ่มการผลิตเป็นเครือข่าย พัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิต พัฒนาพันธุ์โคให้เลี้ยงง่ าย โตเร็ว คุณภาพซากดี ตรงตามความต้องการของตลาด โดยเป็นโคลูกผสม
สายพันธุ์ยุโรปเป็นหลัก รวมถึงสายพันธุ์แองกัสและบีฟมาสเตอร์ ในแต่ละกลุ่มเครือข่ายให้มีคอกกลางสาหรับ
รับซื้อลูกโคหย่านมจากสมาชิกและเครือข่ายมาเลี้ยงเป็นโคก่อนขุน บริหารจัดการคอกกลางโดยวิสาหกิจชุมชน
จัดให้มีฟาร์มโคขุนมาตรฐาน สาหรับ รองรับโคกลางน้าจากคอกกลางของวิส าหกิจ ชุมชน ปรับปรุง พัฒ นา
โรงแปรสภาพ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เนื้อโคเพื่อเพิ่มมูลค่า (ภาพที่ 4.1) รวมทั้งการกาหนดราคาซื้อขายโค
ทุกช่วงการผลิต โดยมีการประกันราคาซื้อขายไม่ต่ากว่ากิโลกรัมละ 100 บาท สาหรับโคแปรสภาพแล้วจะได้รับ
ค่าตอบแทนจากการผลิตที่เป็นมาตรฐานเพิ่มอีก 1 บาทต่อกิโลกรัม น้าหนักซากเย็น 7 วัน (ประมาณตัวละ
300 – 350 บาท) รวมถึงหากเกษตรกรสามารถเลี้ ยงให้ มีไขมันแทรกระดับ 2 ขึ้นไป จะได้รับค่าตอบแทน
เพิ่มขึ้น 3 บาทต่อกิโลกรัม น้าหนักซากเย็น 7 วัน
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ภาพที่ 4.1 แผนผังวิธีการดาเนินการโครงการฯ
จากภาพที่ 4.1 จะเห็นได้ว่าวิสาหกิจชุมชนมีการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า
และปลายน้า โดยมีการดาเนินงานร่วมกันในการบริหารระบบการผลิต และระบบโลจิสติกส์ตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต
โคก่อนขุนทั้งหมดซึง่ ใช้ระยะเวลาในการขุนโคทั้งสิ้น 6 เดือน จากนั้นจึงรวบรวมโคก่อนขุนไปเลี้ยงเป็นโคขุนปลายน้า
ให้ได้น้าหนักตามที่ตลาดต้องการก่อนส่งไปแปรสภาพ ณ โรงแปรสภาพพรีเมี่ยมบีฟ จ.สุพรรณบุรี โดยทุกขั้นตอน
การผลิตมีเครือข่ายหลักเป็นผู้รับผิดชอบในการเชื่อมโยงสมาชิกในการเลี้ยงโคก่อนขุนและเลี้ยงโคขุน ดังนี้
(1) เครือข่ายโคเนื้อล้านนา รับซื้อโคก่อนขุนจากสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 480 ตัว
ต่อปี และรับซื้อจากเครือข่ายโคเนื้อตาก 240 ตัวต่อปี โดยโคที่รับซื้อจากเครือข่ายโคเนื้อตากนาเข้าเลี้ยงเป็น
โคขุน ณ Central Feedlot ชัยนาท (คอกกลางของบริษัทพรีเมี่ยมบีฟ จากัด)
(2) เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์ รับซื้อโคก่อนขุนจากสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 420 ตัวต่อปี
และเครือข่ายจังหวัดเพชรบูรณ์ 120 ตัวต่อปี เข้าเลี้ยงเป็นโคขุน ณ คอกกลางของบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด
(3) เครื อข่ายโคเนื้ อราชบุ รี รับซื้อโคก่อนขุนจากสมาชิกและเครือข่าย 300 ตัว และวิสาหกิ จ
ชุมชนอื่น ๆ ในเครือข่าย 180 ตัวต่อปี เพื่อเข้าเป็นโคขุน ณ คอกกลางของวิสาหกิจชุมชนเอง
(4) บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด รับซื้อโคก่อนขุนจากเครือข่ายโคเนื้อตาก 180 ตัว และวิสาหกิจ
ชุมชนอื่น ๆ 1,080 ตัว เข้าเลี้ยงเป็นโคขุน ณ คอกกลางของบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด
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ตารางที่ 4.1 เป้าหมายการรับซื้อโคก่อนขุนและโคขุนภายใต้การดาเนินงานของโครงการ
เชียงราย
ตาก

โคก่อนขุน
(ตัว/ปี)
480
240

เพชรบูรณ์
นครสวรรค์

120
420

วิสาหกิจชุมชน

สถานที่เลี้ยง

ผู้ดูแล

เชียงราย
ตาก

เครือข่ายโค
เนื้อล้านนา

เพชรบูรณ์
นครสวรรค์

เครือข่ายโค
เนื้อนครสวรรค์

โคขุน
(ตัว/ปี)
720
540

สถานทีข่ ุน

ผู้ดูแล

Central
Feedlot
ชัยนาท
Central
Feedlot
ชัยนาท
Central
Feedlot
ราชบุรี

เครือข่าย
โคเนื้อล้านนา
เครือข่าย
โคเนื้อ
นครสวรรค์

ราชบุรี
300
เครือข่ายโค
เครือข่าย
ราชบุรี
480
วิสาหกิจอื่นๆ
180
เนื้อราชบุรี
โคเนื้อราชบุรี
ในเครือข่าย
ตาก
180
วิสาหกิจอื่นๆ
540
ในเครือข่าย
Central
Central
แปลงใหญ่ผู้
540
บ.พรีเมี่ยมบีฟ
บ.พรีเมี่ยมบีฟ
Feedlot
1,260
Feedlot
เลี้ยงวัวท่า
จากัด
จากัด
ชัยนาท
ชัยนาท
ตะเกียบ/
โครงการและ
เครือข่ายอื่นๆ
ของกรมปศุสัตว์
3,000
รวม
3,000
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การดาเนิ นงานในช่วงระยะที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ ได้มีการเสนอขอปรับแผนการดาเนิน งาน
โครงการต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 (29 ตุลาคม 2563) เสนอขอปรับ 3 ประเด็น คือ
(1) การปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงินของภาพรวมโครงการและการขอเปลี่ยน
สถานที่ก่อสร้างคอกกลางของเครือข่ายโคเนื้อล้านนา เนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดของโรค Covid – 19
ทาให้เคลื่อนย้ายโคไม่สะดวก ราคาโคในท้องตลาดปรับสูงขึ้นกว่าที่โครงการกาหนด เกษตรกรจึงไม่จาหน่ายโค
ให้วิสาหกิจชุมชน อีกทั้งเกิดภัยแล้งยาวนาน อาหารสัตว์ไม่สมบูรณ์ส่งผลให้โคผสมติดยาก ปริมาณโคน้อยกว่า
ปกติ และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนขาดความมั่นใจจึงจาหน่ายโคให้กับบุคคลอื่น ประเด็นนี้ เสนอไปยังกองทุน
FTA เพื่อทราบ
(2) การขอปรับ ลดดอกเบี้ย และปรับ แผนการชาระเงิน ของ บริษัท พรีเมี่ย ม บีฟ จากัด
โดยขอปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ของวงเงินกู้ จานวน 77,399,500 บาท จากอัตราร้อยละ 3 เป็นอัตราร้อยละ 1
ซึ่งขอปรับลดเฉพาะที่ครบกาหนดชาระหนี้เงินกู้ในรอบปีที่ 1 (ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564) รวมถึงขอปรับลด
การชาระเงินต้นในปีที่ 1 – 8 เนื่องจากการพิจารณาอนุมัติงบประมาณจากกองทุน FTA ใช้เวลาประมาณ 2 ปี
นับจากวันเสนอโครงการ ส่งผลให้เกษตรกรจาหน่ายโคให้กับบุคคลอื่นเป็นจานวนมาก ฟาร์มของเกษตรกร
ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มปลอดโรค FMD ทาให้ต้องซื้อโคจากฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐานในราคา
ที่สูงกว่าตลาด เพื่อใช้เอกสารมาตรฐานฟาร์มประกอบการส่งออก อีกทั้งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรค Covid – 19
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(3) การเสนอให้ อธิบ ดีกรมปศุสั ตว์มีอานาจในการอนุมัติ การถัวจ่ายรายการค่าใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนจ่ายขาดตลอดระยะเวลาดาเนินโครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่อการปฏิบัติงาน
การเสนอขอปรับดังกล่าวข้างต้นขอให้กองทุน FTA รับทราบตามข้อ (1) และ พิจารณาตาม
ข้อ (2) และ (3)
ผลการพิ จารณา กองทุ น FTA น าเรื่องตามข้อ (2) เข้ าพิ จารณา มติที่ ประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 เห็นชอบให้ปรับลดดอกเบี้ยสาหรับเงินกู้ยืมเฉพาะรอบปีที่ 1 จากดอกเบี้ยร้อยละ 3
ต่อปีเป็นอัตราร้อยละ 1 ต่อปี และปรับแผนการชาระเงินคืนในปีที่ 1 – 8 ตามข้อเสนอของกรมปศุสัตว์
ครั้ ง ที่ 2 (8 เมษายน 2564) เสนอขออนุ มั ติ ก ารขยายระยะเวลาการเบิ ก จ่ ายเงิน หมุ น เวีย น
โครงการพัฒ นาศักยภาพการผลิ ตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ให้ กับเครือข่ายเกษตรกร เนื่องจากไม่
สามารถเบิกเงินหมุนเวียนให้แล้วเสร็จได้ในรอบปีที่ 1 จานวน 2 แห่ง คือ
(1) เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์ วงเงินที่ขอขยาย จานวน 7,687,750 บาท ขอเบิกจ่ายให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564
(2) เครือข่ายโคเนื้อล้านนา วงเงินที่ขอขยาย จานวน 14,652,121 บาท ขอเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนมกราคม 2565
นอกจากนี้วิสาหกิจชุมชนมีการเสนอแผนการรับซื้อโคของวิสาหกิจชุมชน ดังนี้
ตารางที่ 4.2 แผนการรับซื้อโคของวิสาหกิจชุมชน รอบปีที่ 1 – 8
เครือข่าย
ปีที่ 1 ปีที่ 2
1. เครือข่ายโคเนื้อล้านนา
- โคก่อนขุน (ตัว) 32 480
- โคขุน (ตัว)
169 720
2. เครือข่ายโคเนื้อตาก
- โคก่อนขุน (ตัว) 420 420
3. เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์
- โคก่อนขุน (ตัว) 29
420
- โคขุน (ตัว)
258 540
4. เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี
- โคก่อนขุน (ตัว) 300 300
- โคขุน (ตัว)
480 480
รวม 4 เครือข่าย
- โคก่อนขุน (ตัว) 781 1,620
- โคขุน (ตัว)
907 1,740
ที่มา : กรมปศุสัตว์

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

ปีที่ 6

ปีที่ 7

ปีที่ 8

รวม

480
720

480
720

568
851

600
860

600
860

600
860

3,840
5,760

420

420

420

420

420

420

3,360

420
540

420
540

511
540

520
622

520
640

520
640

3,360
4,320

300
480

300
480

300
480

300
480

300
480

300
480

2,400
3,840

1,620
1,740

1,620
1,740

1,799
1,871

1,840
1,962

1,840
1,980

1,840
1,980

12,960
13,920

ผลการพิจ ารณา มติที่ป ระชุม คณะกรรมการบริห ารกองทุน ฯ ครั้ง ที่ 2/2564 เมื่อ วัน ที่
17 พฤษภาคม 2564 อนุมัติให้มีการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินหมุนเวียนโครงการตามที่กรมปศุสัตว์เสนอ

45
ครั้งที่ 3 (11 กุมภาพันธ์ 2565) เสนอขออนุมัติปรับแผน จานวน 4 ประเด็น ประกอบด้วย
(1) ขออนุ มัติปรับ แผนการชาระหนี้ และการขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินหมุนเวียน
ให้กับเครือข่ายโคเนื้อล้านนา
(2) ขอปรับลดวงเงินกู้ ปรับแผนการผลิต (แผนการปฏิบัติงาน) และแผนการชาระหนี้ ให้ กั บ
เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์
(3) ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงิน แผนการผลิต (แผนการปฏิบัติงาน) และแผนการชาระหนี้ของ
เครือข่ายที่มีความพร้อม และมีความประสงค์ต้องการใช้จ่ายเงินคงเหลือ จานวน 7,687,750 บาท เครือข่ายโคเนื้อ
นครสวรรค์ให้ เกิดประโยชน์ ในภาพรวมของโครงการ ซึ่ งที่ประชุมขออนุมัติเพิ่มวงเงินกู้ให้ เครือข่ายโคเนื้อตาก
จานวน 3,000,000 บาท และนาส่งคืนเงินคงเหลือ จานวน 4,687,750 บาท (สี่ล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพัน
เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คืนให้กับกองทุน FTA
(4) ขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 1 ต่อปี สาหรับรอบการชาระปีที่ 2
และขอปรับแผนการช าระหนี้ ให้กับบริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จากัด โดยให้แบ่งชาระเงินกู้ภายหลังที่ปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 1 แล้ว จานวน 11,051,571.43 บาท เป็น 4 งวด ๆ ละ เท่าๆ กัน
ผลการพิ จ ารณา มติ ที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการติ ด ตามประเมิ น ผลและแก้ ไ ขปั ญ หา
การดาเนินงานโครงการต่างๆ ของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน
2565 มี 2 ข้อ คือ
(1) เห็น ชอบการเสนอขอปรับ แผนในเรื่อ งต่า งๆ เนื ่อ งจากการด าเนิน การมีห ลาย
กิจกรรมที่ยังไม่เป็นไปตามแผนหรือโครงการที่กาหนดไว้ จึงเห็นควรให้มีการทบทวนแผนการดาเนินการร่วมกัน
ที่จะปรับแผนการดาเนินงาน แผนการใช้เงิน แผนการชาระเงินคืน การขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน
หมุนเวียน และขอส่งเงินคืนคงเหลือแก่กองทุนฯ ของโครงการ โดยเสนอให้คณะกรรมการบริหารงานกองทุน ฯ
พิจารณาที่จะงดเว้นการคิดค่าปรับ
(2) เห็นชอบให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการปรับปรุงแผนการดาเนินงาน
แผนการใช้จ่ายเงิน แผนการชาระเงินคืน การขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินหมุนเวียน และขอส่งเงินคืนคงเหลือ
แก่กองทุน ฯ ให้แ ล้ว เสร็จ ภายในเดือนมิถุน ายน 2565 และแจ้งให้อนุก รรมการฯ ทราบ ก่อนนาเสนอ ต่อ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างดาเนินการตามมติดังกล่าว
(รายละเอียดตามภาคผนวกที่ 1)
2) ผลการดาเนินโครงการระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 – 16 กุมภาพันธ์ 2565
การดาเนิ น โครงการจ าแนกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเพิ่ มศักยภาพการผลิ ตโคและ
ระบบโลจิสติกส์ครบวงจรห่วงโซ่อุปทานให้วิสาหกิจชุมชน 4 แห่ง และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการแปรรูปและ
ขยายโอกาสทางการตลาดบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด โดยในภาพรวมสามารถดาเนิน งานได้ร้อ ยละ 88.09
ของเป้าหมาย สามารถจาแนกเป็น รายกิจกรรม ดังนี้
2.1) กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตโคและระบบโลจิสติกส์ครบวงจรห่วงโซ่อุปทานสามารถ
ดาเนินงานในภาพรวมได้ร้อยละ 81.68 ของเป้าหมาย โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
930 ราย มีการติดตามงานดาเนินการแล้ว 4 ครั้ง ดาเนินการก่อสร้างและปรับปรุงคอกของวิสาหกิจชุ มชน
ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการดาเนินการที่กล่าวมาสามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมาย ส่วนการรับซื้อโคของ
วิสาหกิจชุมชนจากสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน พบว่า มีการรับซื้อโค 1,349 ตัว คิดเป็นร้อยละ 26.72
ของเป้าหมาย จาแนกเป็น โคก่อนขุนจานวน 414 ตัว คิดเป็นร้อยละ 17.24 ของเป้าหมาย และโคขุน จานวน
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935 ตัว คิดเป็นร้อยละ 35.32 ของเป้าหมาย (ตารางที่ 4.3) ซึ่งยังไม่สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมาย เนื่องจาก
สมาชิกจาหน่ายโคไปก่อนได้รับเงินกู้ เกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019 (Covid-19) ที่เกิดขึ้นในคน
และโรคระบาดลัมปีสกิน (Lumpy Skin Disease) ที่เกิดขึ้นในโค ค่าใช้จ่ายในการจัดการป้องกันโรคของวิสาหกิจชุมชน
เพิ่มขึ้น ค่าอาหารสัตว์ที่ใช้เลี้ยงโคขุนในคอกกลางมีราคาสูง
2.2) กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการแปรรูปและขยายโอกาสทางการตลาดบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ
จากัด สามารถดาเนินการในภาพรวมได้ ร้อยละ 94.51 ของเป้าหมาย โดยมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้า 1 แห่ง
สร้างห้องผลิต 1 แห่ง สร้างห้องเย็น 1 แห่ง และอาคารจอดรถ 1 หลังดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ครบตามเป้าหมาย
การจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ดาเนินการแล้ว 9 รายการ ปรับปรุงฟาร์มโคพร้อมโรงเรือนและอุปกรณ์ ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 1 แห่ง ครบตามเป้ าหมาย ส่วนการเลี้ ยงโคก่อนขุนและจัดหาปัจจัยการผลิตดาเนินการแล้ ว
2,055 ตัว คิด เป็น ร้อ ยละ 81.55 ของเป้า หมาย และซื้อ โคขุน ปลายน้าเพื่อ แปรสภาพแล้ว 4,471 ตัว
คิดเป็นร้อยละ 74.52 ของเป้าหมาย (ตารางที่ 4.3) โดยยังไม่สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมาย เนื่อ งจาก
ปริ ม าณโคของสมาชิ ก และเครื อ ข่ า ยวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนมี ไ ม่ เ พี ย งพอ ซึ่ ง เป็ น ผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ร ะบาดของโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin Disease) ทาให้เกิดการหยุดชะงักในกิจกรรมการผลิตโคขุน
รวมทั้งได้รับผลกระทบจากระเบียบปฏิบัติในการเคลื่อนย้ายสัตว์เพื่อการควบคุมป้องกันโรค และผลกระทบ
จากการนาเข้าโคจากต่างประเทศ ซึ่งมีข้อได้เปรียบเรื่องคุณภาพ และราคาถูกกว่า ส่งผลให้ตลาดปลายทาง
บางส่วนขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพของโคขุนในประเทศ
ตารางที่ 4.3 แผนและผลการดาเนินงานโครงการ
แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม

หน่วยนับ

เป้าหมาย

การปฏิบัติงาน
ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ

1. กิ จ ก ร ร ม เ พิ ่ ม ศั ก ย ภ า พ ก า ร ผ ลิ ต โ ค แ ล ะ
81.68
ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ค รบห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน
1.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
ราย
930
930
100.00
1.2 ติดตามงาน
ครั้ง
4
4
100.00
1.3 การก่อสร้าง/ปรับปรุงคอกกลางของวิสาหกิจชุมชน
ร้อยละ
100
100
100.00
1.4 เลี้ยงโคก่อนขุนและโคขุน
ตัว
5,048
1,349
26.72
- เลี้ยงโคก่อนขุน
ตัว
2,401*
414
17.24
- เลี้ยงโคขุน
ตัว
2,647*
935
35.32
2. กิจ กรรมเพิ่ม ศัก ยภาพการแปรรูป และขยาย
94.51
โอกาสทางการตลาดบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด
2.1 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
แห่ง/ร้อยละ
1/100
1/100
100.00
2.2 สร้างห้องผลิต
แห่ง/ร้อยละ
1/100
1/100
100.00
2.3 สร้างห้องเย็น
แห่ง/ร้อยละ
1/100
1/100
100.00
2.4 อาคารจอดรถ
แห่ง/ร้อยละ
1/100
1/100
100.00
หมายเหตุ: * เป้าหมายจากมติการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดและการผลิตโคเนื้อ
รองรับ FTA เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ที่มา: ข้อมูลผลการดาเนินงานจากกรมปศุสัตว์ ณ 26 เมษายน 2565
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม

หน่วยนับ

เป้าหมาย
9
1/100
2,520
6,000

การปฏิบัติงาน
ผลการดาเนินงาน
9
1/100
2,055
4,471

ร้อยละ
2.5 จัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์
รายการ
100.00
2.6 ปรับปรุงฟาร์มโค พร้อมโรงเรือนและอุปกรณ์ แห่ง/ร้อยละ
100.00
2.7 เลี้ยงโคก่อนขุนและจัดหาปัจจัยการผลิต
ตัว
81.55
2.8 ซื้อโคขุนปลายน้าเพื่อแปรสภาพต่อปี
ตัว
74.52
เฉลี่ย
88.09
หมายเหตุ: * เป้าหมายจากมติการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดและการผลิตโคเนื้อ
รองรับ FTA เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ที่มา: ข้อมูลผลการดาเนินงานจากกรมปศุสัตว์ ณ 26 เมษายน 2565

4.1.2 การบริหารจัดการโครงการ
1) การบริหารขับเคลื่อนโครงการในภาพรวม
กรมปศุสัตว์ได้อนุมัติเห็นชอบให้ดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อ
รองรับ FTA ของเครือข่ายโคเนื้ อล้ านนา เครือข่ายโคเนื้อตาก เครือข่ายโคเนื้ อนครสวรรค์ เครือข่ายโคเนื้อ
ราชบุรี และบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด โดยมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางานในระดับต่าง ๆ ดังนี้
1.1) ระดับส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการโครงการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA โดยมีรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน
กรรมการ มีอานาจหน้า ที่ กาหนดแนวทางด้า นการบริห ารจัด การ อนุมัติคู่มือ การปฏิบัติง าน สนับ สนุน
การดาเนินงานตลอดจนการดาเนินการอื่น ๆ ให้ความเห็นชอบอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการ ติดตามผล
การปฏิบั ติงาน แก้ไขปั ญหาการปฏิบั ติ งานของเจ้ าหน้าที่ในพื้ นที่ ตลอดจนรายงานผลการปฏิ บัติงาน ปัญหา
อุปสรรค เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ พร้อมข้อเสนอแนะต่อกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (FTA) นอกจากนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์มีคาสั่ง
มอบอานาจให้ ปศุสัตว์จังหวัดปฏิบั ติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ในการเบิกจ่ายเงินตามโครงการฯ และ
ดาเนินการอื่น ๆ โดยในการดาเนินงานระยะที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการดังกล่าวมากกว่า 3 ครั้ง/ปี
1.2) ระดับ ภูมิภ าค กรมปศุสัต ว์ ได้มีคาสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการบริห ารและคณะทางาน
ขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อทาหน้าที่บริหารและการขับเคลื่อนในพื้นที่ระดับเขต ประกอบด้วย
1.2.1) คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ
FTA พื้ นที่ ส านั กงานปศุสั ตว์เขต เขต 1 5 และ 6 โดยมี ปศุสั ตว์เขต เป็นประธานกรรมการ มีอานาจกาหนด
แนวทางด้ านการบริ หารจั ดการและสนั บสนุ นการด าเนิ นงานของคณะท างานขั บเคลื่ อนโครงการฯ ในพื้ นที่
สานักงานปศุสัต ว์เขต 1 5 และ 6 กากับ ติด ตาม ตรวจสอบดูแลการใช้เงิน ตรวจสอบเอกสารหลัก ฐาน
การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกองทุนฯ และระเบียบของทางราชการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและให้รายงานกรมปศุสัตว์ทราบเป็นระยะทุกไตรมาส จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ และปฏิบัติงานอื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2.2) คณะท างานขับเคลื่ อนโครงการพั ฒ นาศักยภาพการผลิ ตและการตลาดโคเนื้ อ
รองรับ FTA พื้นที่สานักงานปศุสัตว์เขต 1 5 และ 6 โดยมีปศุสัตว์จังหวัด เป็นประธานคณะทางาน มีอานาจ
ขับ เคลื่อนโครงการพัฒ นาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA พื้นที่สานักงานปศุสัตว์เขต
ตามคู่มือโครงการฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกขั้นตอน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
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ติดตามการดาเนินงานของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงและสัญญากู้ยืมเงินอย่างเคร่งครัด
หากพบปั ญหาอุปสรรคใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อโครงการฯ ให้รีบรายงานคณะกรรมการฯ
ระดับเขต และกรมปศุสัตว์ทราบโดยด่วน สรุปและรายงานผลการดาเนินงานโครงการฯ ตามแบบรายงานผล
การปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริหารฯ และกรมปศุสัตว์ทราบ เป็นระยะทุกไตรมาส จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ
และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ในการขับเคลื่อนโครงการสานักงานปศุสัตว์จังหวัดมีการประชุม
ของหน่วยงานทุกเดือน
1.3) มอบอานาจให้ปศุสัตว์จังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสั ตว์ เพื่อให้การดาเนิน
โครงการฯ เป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อย รวดเร็ว คล่อ งตัว และบรรลุวัต ถุป ระสงค์ จึงออกคาสั ่งให้ป ศุสัต ว์
จังหวัดเชียงราย ปศุสัตว์จังหวัดตาก ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ และปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี มีอานาจปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ดังต่อไปนี้
1.3.1) อนุมัติการเบิก – จ่ายเงินตามโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาด
โคเนื้อรองรับ FTA ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ที่สานักงานปศุสัตว์นั้น ๆ รับผิดชอบดูแลตามสัญญา
กู้ยืมเงินที่ได้รับอนุมัติจากโครงการ
1.3.2) ติด ตามผลการปฏิบ ัต ิง าน ปัญ หา อุป สรรค เสนอแน ะแนวทางแก้ไข และ
รายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ
ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับมอบอานาจตามข้อ 1.3) ดาเนินการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
ของทางราชการ แล้วรายงานผลการคืบหน้าการดาเนินการให้กรมปศุสัตว์ทราบเป็ นระยะ ๆ
การดาเนินงานโครงการในระดับจังหวัดมีการประชุมคณะทางานขับเคลื่อนโครงการฯ
ระดับจังหวัด เพื่อปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ จานวน 22 ครั้ง แบ่งเป็น สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
จานวน 5 ครั้ง สานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก จานวน 7 ครั้ง สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ จานวน 7 ครั้ง
และสานักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี จานวน 3 ครั้ง
(รายละเอียดตามภาคผนวกที่ 2)
2) การบริหารเงินทุนและการจัดการคอกกลางของวิสาหกิจชุมชน
2.1) รูปแบบการบริหาร วิสาหกิจชุมชนทั้ง 4 แห่ง มีคณะกรรมการบริหารงานของวิสาหกิจชุมชน
ในการดาเนิน งานในภาพรวมของวิส าหกิจชุมชนดังที่กล่าวในบทที่ 3 การบริห ารเงิน ทุนและการจัด การ
คอกกลางภายใต้โครงการฯ บริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารงานของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งทุกวิสาหกิจชุมชน
มีการจัดประชุมในการบริหารงานเงินทุนและคอกกลางมากกว่า 3 ครั้ง/ปี รายละเอียดจาแนกตามวิสาหกิจชุมชน
ดังนี้
(1) เครือข่ายโคเนื้อล้านนา การบริหารเงินทุนหมุนเวียน มีการตั้งคณะกรรมการเป็น
ผู้ควบคุมการดาเนิน งานให้เป็น ไปตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้การดาเนินงานมีความคล่องตัว และมีศักยภาพ
มีการกาหนด การบริหารในรูปแบบของบริษัท โดยจ้างผู้จัดการที่มีความสามารถเพื่ อวางแผนควบคุมการผลิต
เนื่องจากธุร กิจ ที่เกี่ย วกับ สัตว์มีความละเอียดอ่อน เป็นการดาเนินการกับสิ่งมีชีวิต ต้องใช้วิช าการความรู้
ในการจัดการ ซึ่งมีคณะกรรมการของวิสาหกิจชุมชน เป็นผู้ควบคุมการดาเนินงาน ในส่วนของความเหมาะสม
ของการบริหารเงินกองทุนนั้น ปัจจุบันยังไม่สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่ระบุไว้ ทั้งนี้วิสาหกิจชุมชนได้
ใช้เงินยืมที่ได้รับจากโครงการสร้างระบบการเลี้ยงที่เป็นมาตรฐานสากล
การบริหารคอกกลางของวิสาหกิจชุมชน พบว่า มีความล่าช้าในการก่อสร้างคอกกลาง
เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนได้เปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างคอกกลาง เนื่องจากสถานที่เดิมที่เตรียมไว้ระหว่างขออนุมัติ
โครงการฯ รองรับการก่อสร้างเพียง 1 หลัง ในช่วงระหว่างการเสนอโครงการมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียด
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โดยปรับเพิ่มการก่อสร้างเป็น 4 หลัง พื้นที่เดิมจึงไม่เพียงพอสาหรับการก่อสร้าง ทาให้ใช้เวลาในการหาพื้นที่
ขณะนี้ดาเนินการสร้างคอกกลางเรียบร้อยแล้ว ส่วนแนวทางการบริหารคอกกลางมีการบริหารอย่างเป็นระบบ
การทางานมีการบริหารในรูปแบบบริษัท ดังที่กล่าวมาข้างต้น คอกกลางมีสัตวบาล คนงาน เป็นผู้ควบคุมและ
ปฏิ บั ติ ง าน โดยผู้ จั ด การเป็ น ผู้ ค วบคุ ม จั ด การ และคณะกรรมการของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเป็ น ผู้ ค วบ คุ ม
การบริ ห ารงาน ซึ่ ง กรรมการและสมาชิ ก วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนมั่ น ใจในระบบของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ ส ร้ า งขึ้ น
มีความทันสมัย สามารถใช้งานได้ง่ายต่อเนื่องยาวนาน และเป็นรูปธรรมมากที่สุด
(2) เครือข่ายโคเนื้อตาก การบริหารเงินทุนหมุนเวียน มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อเป็น
ผู้ควบคุมการดาเนินงาน โดยเป็นคณะกรรมการของวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้การดาเนินงานมีความคล่องตัวและมี
ศักยภาพ จึง กาหนดการบริห ารในรูป แบบของสหกรณ์ การเบิก จ่า ยเงิน ทุน ยืม ของโครงกา รฯ จะต้อ งมี
คณะกรรมการวิส าหกิจ ชุม ชนเบิก จ่า ย 3 ราย ลงนามเบิกจ่าย ส่วนการบริหารจัดการคอกกลางดาเนินการ
โดยคณะกรรมการของวิสาหกิจชุมชน มีประธานวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้จัดการคอก และมีลูกจ้างในการทากิจกรรม
ต่าง ๆ
(3) เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์ ในช่วงแรกของการทาสัญญาเงิน ยืมปลอดดอกเบี้ยของ
วิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการพัฒ นาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA มีคณะกรรมการ
บริหารวิสาหกิจชุมชน ชุดเดียวกับการดาเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต่อมา
เมื่อเริ่มดาเนินงานโครงการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อดาเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ
การผลิ ตและการตลาดโคเนื้ อรองรับ FTA ซึ่งขณะนี้มีการเปลี่ ยนแปลงประธานคณะกรรมการบริห ารเพื่ อ
ดาเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ของวิสาหกิจชุมชน 2 ครั้ง
ส่วนการบริหารจัดการเงิน ทุนหมุนเวียน มีการบันทึกรายรับรายจ่าย การจัดทาบัญชียังไม่เป็นระบบทาให้
ไม่ทราบผลประกอบการรวมทั้งผลกาไรขาดทุนที่เกิดจากโครงการ
การบริห ารจัดการคอกกลางตามข้อกาหนดโครงการให้ใช้คอกกลางของบริษัท
พรีเมี่ยมบีฟ จากัด โดยมีการทาข้อตกลงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด สามารถใช้งาน
คอกกลางจังหวัดชัยนาท (บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเช่า ซึ่งวิสาหกิจชุมชนต้องดูแลโค
ทั้งหมดตามฟาร์มมาตรฐานและฟาร์มปลอดโรคปากเท้าเปื่อยอย่างเคร่งครัด ร่วมกันจัดจ้างพนักงานสัตวบาล
ประจาฟาร์มมาตรฐาน คนงานตามจานวนที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และผลิตอาหารสัตว์เพื่อใช้ในคอกกลาง
และสลับกันเป็นเวรคอกกลางเพื่อประสานงานกับพนักงานสัตวบาลประจาฟาร์มเพื่อดูแลจัดการคอกโคก่อนขุน
และโคขุน รวมทั้งกรณีฉุก เฉิน ต่า ง ๆ ซึ่งการดาเนิน งานในระยะแรกวิส าหกิจ ชุม ชนมีก ารใช้ค อกร่ว มกัน
โดยนาโคที่รับซื้อมาจากสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนไปขุน ณ คอกกลางของบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการ
ของวิสาหกิจชุมชนสลับหมุนเวียนกันเข้าไปดูแล ซึ่งจากการดาเนินงานที่ผ่านมาการบริหารจัดการคอกกลาง
ร่วมกับบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ แม้ประสบปัญหาโรคระบาดแต่ก็ไม่พบความเสียหาย
รุน แรง ต่อมามีปัญหาในการบริห ารจัดการร่ว มกันระหว่างบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด และวิส าหกิจชุมชน
เดื อ นเมษายน 2564 วิสาหกิ จชุ มชนจึ งย้ ายมาใช้ งานคอกกลางเป็ นพื้ นที่ ของสมาชิ ก ซึ่ งเป็ นโรงเลี้ ยงไก่ น ามา
ปรั บ ปรุ ง จึ ง ไม่ ส ามารถใช้ ใ นการเลี้ ย งโคจานวนมากได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และในปั จ จุ บั น โคที่ รั บ ซื้ อ
จากสมาชิกได้มีการนาไปเลี้ยงที่คอกของประธานและกรรมการของคณะทางาน FTA วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยง
โคเนื้อคุณภาพดีตากฟ้า ประมาณ 5 คอก
(4) เครือ ข่า ยโคเนื้อ ราชบุรี การบริหารจัดการใช้คณะกรรมการชุด เดียวกันกับของ
วิสาหกิจชุมชนซึ่งในการบริหารงานจะใช้ มติที่ ประชุมของคณะกรรมการในการบริหารงาน เช่น การตั้งเบิ ก -
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จ่า ยเงิน โดยในปัจ จุบัน มีก รรมการของวิส าหกิจ ชุม ชนทาสัญ ญาเงิน ยืม ปลอดดอกเบี้ย กับ กรมปศุสัต ว์
ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการฯ 5 ราย แต่ปัจจุบันมีการเลือกตั้งคณะกรรมการมาทดแทนแล้ว
แนวทางการบริหารจัดการคอกกลาง คอกกลางส่วนหนึ่งของเครือข่ายอยู่ตามต่างจังหวัด
(เช่น พัทลุง นครปฐม เพชรบูรณ์) มีหน้าที่รวบรวมโคและส่งให้คอกกลางของเครือข่ายจังหวัดราชบุรี เมื่อ นาโค
มาถึงคอกกลาง จะมีการตรวจรับโดยกรรมการ มีการตัดราคาโคที่ไม่ตรงตามโครงการ เงินส่วนต่างที่ได้มาใช้
บริหารความเสี่ยงของวิสาหกิจชุมชน ปัจจุบันมีโคขุนกลางน้า ณ คอกกลาง 82 ตัว และคอกสยามบีฟ 84 ตัว
(คอกได้ GAP ซึ่งฝากที่สยามบีฟเลี้ยงเพื่อเตรียมส่ง บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด)
2.2) ระดับความคิดเห็นของสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต่อการบริหารเงินกองทุนและ
คอกกลาง พบว่า มีสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนรับรู้แนวทางการบริหารจัดการเงินทุนวิสาหกิจชุมชน
ร้อยละ 37.91 โดยคิดว่าแนวทางการบริหารจัดการเงินทุนมีความเหมาะสมระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 4.37
ส่วนการรับรู้การบริหารจัดการคอกกลางของวิสาหกิจชุม ชน มีสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนรับรู้ร้อยละ
58.29 โดยคิดว่าแนวทางการบริหารจัดการคอกกลางของวิสาหกิจชุมชนมีความเหมาะสมระดับปานกลาง
ที่ค ะแนนเฉลี่ย 3.86 เนื่องจากมีการใช้คณะกรรมการของวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้บริหาร โดยคณะกรรมการ
วิสาหกิจชุมชนมีการสื่อสารผ่าน Application Line เป็นระยะ ๆ (ตารางที่ 4.4 และ 4.5)
ตารางที่ 4.4 การรับรู้และระดับความเหมาะสมในการบริหารเงินทุนของวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน
1. เครือข่ายโคเนื้อล้านนา
2. เครือข่ายโคเนื้อตาก
3. เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์
4. เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี
ภาพรวม

การรับรู้ (ร้อยละ)
ทราบ
ไม่ทราบ
30.88
69.12
43.75
56.25
52.94
47.06
14.29
85.71
37.91
62.09

ความเหมาะสม
คะแนนเฉลี่ย
แปลผล
4.90
มาก
4.54
มาก
4.00
ปานกลาง
3.00
น้อย
4.37
มาก

ที่มา: จากการสารวจ

ตารางที่ 4.5 การรับรู้และระดับความเหมาะสมในการบริหารคอกกลางของวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน
1. เครือข่ายโคเนื้อล้านนา
2. เครือข่ายโคเนื้อตาก
3. เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์
4. เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี
ภาพรวม

การรับรู้ (ร้อยละ)
ทราบ
ไม่ทราบ
44.12
55.88
68.75
31.25
64.71
35.29
57.14
42.86
58.29
41.71

ความเหมาะสม
คะแนนเฉลี่ย
แปลผล
4.67
มาก
4.27
มาก
2.27
ไม่เหมาะสม
4.50
มาก
3.86
ปานกลาง

ที่มา: จากการสารวจ

2.3) การมีส่วนร่วมของสมาชิกร่วมกับวิสาหกิจชุมชน พบว่า สมาชิกร้อยละ 65.40 มีส่วนร่วม
ในการบริหาร/ดาเนินงานกับวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ ร่วมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วม
ฟังการประชุมชี้แจงผลการดาเนิ น งาน และกาหนดกฎระเบียบ/เงื่อนไข/สั ญญาต่าง ๆ ส่ วนสมาชิกร้อยละ
34.60 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เนื่องจากเป็นบางวิสาหกิจชุมชนมีคณะกรรมการและกฎระเบียบก่อน
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อยู่แล้ว ซึ่งสมาชิกวิสาหกิจชุมชนรับทราบและยอมรับในหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของวิสาหกิจชุมชนก่อนสมัครเข้าร่วม
เป็ นสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้การที่ส มัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเนื่องจากต้องการ
จาหน่ายโคให้กับ วิสาหกิจ ชุมชนฯ และเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ จึงไม่ได้ให้ความสนใจการมีส่วนร่ว ม
ในการบริหารงานของวิสาหกิจชุมชน (ตารางที่ 4.6)
ตารางที่ 4.6 การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ดาเนินงานของสมาชิกร่วมกับวิสาหกิจชุมชน
หน่วย : ร้อยละ
วิสาหกิจชุมชน
1. เครือข่ายโคเนื้อล้านนา
2. เครือข่ายโคเนื้อตาก
3. เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์
4. เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี
ภาพรวม
ที่มา: จากการสารวจ

การมีส่วนร่วม
คัดเลือก
การประชุมชีแ้ จง
ร่วม
คณะกรรมการฯ
ผลการ
กาหนด
ดาเนินงาน
กฎระเบียบ
10.29
38.24
1.47
37.50
68.75
18.75
76.47
70.59
52.94
14.29
42.86
35.07
55.92
18.96

คณะ
กรรมการฯ

รวม

ไม่มีส่วน
ร่วม

7.35
21.88
29.41
42.86
21.80

44.12
75.00
94.12
42.86
65.40

55.88
25.00
5.88
57.14
34.60

4.1.3 การประสานงาน
1) การชี้แจงการดาเนินงานโครงการ
กรมปศุสัตว์ ได้ดาเนิน การจัดทาคู่มือโครงการให้ กับสานักงานปศุสัตว์ระดับเขตและจังหวัด
(ภาคผนวกที่ 3) ซึ่งในการดาเนินโครงการในระยะแรก พบว่า เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการทุกรายมีความเข้าใจ
โครงการ ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.50 กล่าวคือ มีความเข้าใจแนวทางการดาเนินงานโครงการระดับค่อนข้างมาก
(ตารางที่ 4.7) แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคู่มือโครงการฯ หลายครั้ง สร้างความสับสนในการปฏิบัติงานของ
เจ้ าหน้ าที่ ป ศุสั ตว์จั งหวัด ทาให้ เจ้ าหน้ าที่ป ศุสั ตว์จังหวัด ต้องท าความเข้ าใจในหลั ก เกณฑ์ ข้ อกาหนดของ
โครงการหลายครั้ง ตลอดจนเรื่องของเอกสารในการจัดซื้อโคให้เป็นไปตามข้อกาหนดและระเบียบของราชการ
บางพื้นที่มีการร้องเรียนอย่างไม่เป็นทางการกับผู้มีอานาจในพื้นที่เพื่อเร่งรัด เรื่องการจัดซื้อโคของโครงการ
ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว
ตารางที่ 4.7 ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในการดาเนินงานโครงการ
รายการ
1. เข้าใจ
2. ไม่เข้าใจ

ร้อยละ
100.00
0.00

คะแนนเฉลี่ย
3.50

แปลผล
ค่อนข้างมาก

ที่มา: จากการสารวจ

ในส่วนของสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประธานวิสาหกิจชุมชนมีการชี้แจงทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ เงื่อนไข สัญญาต่าง ๆ โดยมีสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนร้อยละ 88.15
เข้าร่ว มฟั งการชี้แ จง และมีค วามเข้าใจระดับ ค่ อนข้างมาก ด้ ว ยคะแนนเฉลี่ ย 3.64 สมาชิก และเครือ ข่าย
วิส าหกิจ ชุมชนร้อยละ 11.85 ไม่ ได้เข้ าร่ว มฟั งการชี้แจง เนื่ องจากบางส่ วนติดภารกิจในการเลี้ ยงโค และ
บางส่วนเข้าร่วมเป็นสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหลังที่ได้รับการอนุมัติเงินจากโครงการมาระยะหนึ่งแล้ว
(ตารางที่ 4.8 )
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ตารางที่ 4.8 การเข้าร่วมฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ เงื่อนไข สัญญาต่างๆ ของสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน

การเข้าร่วมการชี้แจง

คะแนนเฉลี่ย

แปลผล

11.76

3.92

ค่อนข้างมาก

84.37

15.63

3.67

ค่อนข้างมาก

3. เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์

94.12

5.88

3.50

ค่อนข้างมาก

4. เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี

85.71

14.29

3.17

ปานกลาง

88.15

11.85

3.64

ค่อนข้างมาก

เข้าร่วม

ไม่เข้าร่วม

1. เครือข่ายโคเนื้อล้านนา

88.24

2. เครือข่ายโคเนื้อตาก

ภาพรวม
ที่มา: จากการสารวจ

2) การแก้ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในโครงการฯ
การดาเนินงานระยะที่ผ่านมีวิสาหกิจชุมชนทั้ง 4 แห่ง มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นภายในโครงการซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกโครงการ รวมทั้งสิ้น 19 เรื่อง
ร้อ ยละความสาเร็จ ของการแก้ไขปัญ หาอุป สรรควิเคราะห์จ ากความคิด เห็น ของประธานวิส าหกิจชุม ชน
มีจ านวน 9 เรื ่อ ง ที ่แ ก้ไ ขปัญ หาอุป สรรคน้อ ยกว่า ร้อ ยละ 70 รองลงมาจ านวน 8 เรื ่อ ง ที ่ม ีร้อ ยละ
ความสาเร็จในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคร้อยละ 90 – 100 จานวน 1 เรื่อง ที่มีร้อยละความสาเร็จในการแก้ไข
ปัญหาอุป สรรคน้อยกว่าร้อยละ 80 – 89.99 และร้อยละความสาเร็จในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคน้อยกว่า
ร้อยละ 70 – 79.99 (ตารางที่ 4.9)
ตารางที่ 4.9 ความสาเร็จในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในโครงการ
วิสาหกิจชุมชน
1. เครือข่ายโคเนื้อล้านนา
2. เครือข่ายโคเนื้อตาก
3. เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์
4. เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี
ภาพรวม
ที่มา: จากการสารวจ

จานวนปัญหา
อุปสรรค
2 เรื่อง
6 เรื่อง
5 เรื่อง
6 เรื่อง
19 เรื่อง

ความสาเร็จในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
น้อยกว่าร้อยละ ร้อยละ 70 – ร้อยละ 80 ร้อยละ 90
70
79.99
– 89.99
- 100
2 เรื่อง
2 เรื่อง
1 เรื่อง
1 เรื่อง
2 เรื่อง
2 เรื่อง
3 เรื่อง
3 เรื่อง
3 เรื่อง
9 เรื่อง
1 เรื่อง
1 เรื่อง
8 เรื่อง

ความสาเร็ จ ในการแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในโครงการแต่ ล ะวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
มีความสาเร็จในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ดังนี้
2.1) เครือข่ายโคเนื้อล้านนา ในการดาเนินงานระยะที่ผ่านมา วิสาหกิจชุมชนมีปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานต่าง ๆ โดยการดาเนินงานในปีที่ 1 วิสาหกิจชุมชน มีเงินเพื่อซื้อโค 8 เดือน และมีเวลาเบิกเงิน
สร้างคอกกลางได้เพียง 4 เดือนจากระยะเวลาทั้งหมด 1 ปี การดาเนินงานในปีที่ 2 วิสาหกิจชุมชน มีระยะเวลา
ในการทางานและเบิกเงินซื้อโคเพียง 3 เดือน ภาพที่ 4.2) ซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้
ตามแผน (ตารางที่ 4.10 และรายละเอียดภาพผนวกที่ 4)
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ที่มา : ประธานวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนา

รูปที่ 4.2 Timeline ในการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนา
ตารางที่ 4.10 ความสาเร็จในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานของเครือข่ายโคเนื้อล้านนา
การแก้ปัญหา

ปัญหาอุปสรรค

วิธีการแก้ปัญหาของวิสากิจชุมชนฯ

1. การด าเนิ น งานในปี ที่ 1 วิ ส าหกิ จ
ชุ ม ชน มี เงิ น เพื่ อ ซื้ อโค 8 เดื อ น และมี
เวลาเบิ ก เงิ น สร้ า งคอกกลางได้ เพี ย ง
4 เดื อ นจากระยะเวลาทั้ ง หมด 1 ปี
ท าให้ เกิ ด ปั ญ หา เช่ น สมาชิ กและ
เครือข่ายจาหน่ายโคให้กับแหล่ งอื่น โรค
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19)
2. การด าเนิ น งานในปี ที่ 2 วิ ส าหกิ จ
ชุมชน มีระยะเวลาในการทางานและเบิก
เงินซื้อโคเพียง 3 เดือน ทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ตามแผน เนื่องจากถูกระงับ
การเบิกจ่ายเงินในระยะแรก โรคลัมปีสกิน
(LUMPY SKIN) ระบาดในโค ไม่ สามารถ
เคลื่อนย้ายโค วัตถุดิบอาหารสัตว์ราคาสูง
และถูกระงับเบิกจ่ายเงิน
ที่มา: จากการสารวจ

-

วิสาหกิจชุมชน
และเจ้าหน้าที่

-

วิสาหกิจชุมชน
และเจ้าหน้าที่

ระดับความสาเร็จ
ในการแก้ปัญหา
(ร้อยละ)
(ยังไม่ได้รับการ
แก้ไข)

(ยังไม่ได้รับการ
แก้ไข)

2.2) เครือข่ายโคเนื้อตาก การแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ในเรื่องต่าง ๆ
จานวน 6 เรื่อง เป็นการแก้ไขปัญหาด้วยวิสาหกิจชุมชนเอง และบางส่วนได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่
กรมปศุสัตว์ โดยประเด็น ที่ส ามารถแก้ไขปัญ หาได้สาเร็จร้อยละ 100 จานวน 2 เรื่อง ได้แก่ แผลอักเสบ
จากการตอนโค ผลกระทบจากการระบาดของโรคลัมปีสกิน ประเด็นที่แก้ไขสาเร็จบางส่วน จานวน 4 เรื่อง
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โดยสามารถแก้ไ ขปัญ หาได้ร้อ ยละ 80 - 50 ได้แ ก่ การจาหน่า ยโคที่ต้อ งจาหน่า ยเฉพาะวิส ากิ จ ชุม ชน
ในโครงการ ต้นทุนค่าอาหารสูงกว่าตามคู่มือโครงการ ราคารับซื้อโคก่อนขุนตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ
มีราคาต่ากว่ าราคาตลาด ส่ว นประเด็น ที่ยังไม่ได้รับ การแก้ไข จานวน 1 เรื่อง ได้แก่ สมาชิกและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนไม่ต้องการจาหน่ายโคก่อนขุนตามน้าหนักที่โครงการกาหนด เนื่องจากถ้าสมาชิกและเครือข่าย
เลี้ยงโคในน้าหนักที่มากขึ้นราคาจาหน่ายต่อตัวสูงขึ้น และบางช่วงราคาของโครงการต่ากว่าราคาตลาดทั่ว ไป
ทาให้ส มาชิก วิส าหกิจ ชุม ชนหลายรายจาหน่า ยโคให้กับ พ่อ ค้า ทั่ว ไป ตลอดจนการจาหน่า ยโคให้ก ับ
วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายโคเนื้อล้านนา ซึ่งเป็นข้อจากัดทางการตลาด ส่งผลให้ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผน
ตามคู่มือโครงการ (ตารางที่ 4.11 และภาคผนวกที่ 4)
ตารางที่ 4.11 ระดับความสาเร็จในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานของเครือข่ายโคเนื้อตาก
ปัญหาอุปสรรค
1. แผลอักเสบจากการตอน

วิธีการแก้ปัญหาของวิสากิจชุมชนฯ

เจ้ า หน้ า ที่ ก รมปศุ สั ต ว์ ได้ ป ระสานให้
บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด มารับซื้อโคขุน
จากวิสาหกิจชุมชน ให้ใช้วิธีตอนแบบใดก็ได้
2. ผลกระทบจากการระบาดของโรค วิสาหกิจชุมชนได้จัดซื้อวัคซีน
ลัมปีสกิน
3. การจาหน่ายโคที่ต้องจาหน่ายเฉพาะ เจ้ า หน้ า ที่ ก รมปศุ สั ต ว์ ได้ ป ระสานให้
วิสาหกิจชุมชนในโครงการ
บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด มารับซื้อโคขุน
จากวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน และน าโคที่ ไ ม่ ไ ด้
มาตรฐานตามคู่ มื อ โครงการไปขายให้
ตลาดทั่วไป
4. การเลี้ยงโค ณ คอกกลางของวิสาหกิจ วิสาหกิจชุมชนจึงพยายามปรับสูตรอาหาร
ชุ มชนมี ต้ นทุ นในส่ วนของค่ าอาหารสู ง และหาวั ต ถุ ดิ บ ในพื้ น ที่ เ พื่ อ ลดต้ น ทุ น
(ตามคู่มือโครงการฯ กาหนดให้ค่าอาหาร อาหารโค ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี ป รั บ ปริ ม าณ
โค 5,000 บาท/ตัว)
อาหารข้ น เพิ่ ม หญ้ าสดเพื่ อ ทดแทน
อาหารข้นบางส่วน
5. ราคารับซื้อโคก่อนขุนตามหลักเกณฑ์ เพื่อให้สามารถดาเนินการให้ได้ใกล้เคียง
ของโครงการมีราคาต่ากว่าราคาตลาด กับ เป้าหมาย วิสาหกิจชุมชนจึงรับซื้อโค
ก่อนขุนในราคาที่สูงขึ้น โดยปรับราคารับ
ซื้อโคก่อนขุนจากสมาชิกเป็น 115 บาท/กก.
6. สมาชิก และเครือ ข่า ยไม่ต ้อ งการ ข อ อ นุ มั ติ เพื่ อ ป รั บ คุ ณ ส ม บั ติ แ ล ะ
จ าห น่า ยโคก่อ นขุน ตามน้ าห นัก ที่ ข้อกาหนดของโครงการให้มีการยืดหยุ่น
โครงการกาหนด
ที่มา: จากการสารวจ

การแก้ปัญหา
วิสาหกิจชุมชน
และเจ้าหน้าที่

ระดับความสาเร็จ
ในการแก้ปัญหา
(ร้อยละ)
ร้อยละ 100

วิสาหกิจชุมชน

ร้อยละ 100

วิสาหกิจชุมชน
และเจ้าหน้าที่

ร้อยละ 80

วิสาหกิจชุมชน

ร้อยละ 70

วิสาหกิจชุมชน

ร้อยละ 50

วิสาหกิจชุมชน
และเจ้าหน้าที่

(ยังไม่ได้รับการ
แก้ไข)

2.3) เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์ การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
เรื่องต่าง ๆ จานวน 5 เรื่อง เป็ นการแก้ไขปัญหาด้วยวิสาหกิจชุมชนเอง และบางส่ วนได้รับความร่วมมือจาก
เจ้า หน้า ที่ก รมปศุสัต ว์ โดยประเด็น ที่ส ามารถแก้ไ ขปัญ หาได้สาเร็จ ร้อ ยละ 100 จานวน 3 เรื่อ ง ได้แ ก่
การเปลี่ยนแปลงประธานวิสาหกิจชุมชน 3 ครั้ง เนื่องจากมีความคิดเห็นในการบริหารงานและเงินที่ได้รับจาก
โครงการแตกต่างกัน โคเกิดบาดทะยั กหลังจากการตอนโคแบบรัดไข่ และปัญ หาจากการแพร่ระบาดของ
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โรคลัมปีสกิน ส่วนประเด็นที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข จานวน 2 เรื่อง ราคาโคที่โครงการกาหนดในบางช่วงมีราคา
ต่ากว่าราคาตลาด และเดือนเมษายน 2564 วิ สาหกิจชุมชนย้ายโคออกจากคอกกลางของบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ
จากั ด (ตามคู่ มื อ โครงการกาหนดให้ ใ ช้ ค อกกลางของบริ ษั ท พรี เ มี่ ย มบี ฟ จากั ด ) เนื่ อ งจากลดปั ญ หาใน
การบริหารจัดการร่วมกัน เช่น การใช้เครื่องจักร และลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงโค (ตารางที่ 4.12 และภาคผนวกที่ 4)
ตารางที่ 4.12 ระดับความสาเร็จในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานของเครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์
ปัญหาอุปสรรค

วิธีการแก้ปัญหาของวิสากิจชุมชนฯ

การแก้ปัญหา

1. ตั้ งแต่ อนุ มั ติ โครงการฯ – ปั จจุ บั น มี
การเปลี่ยนแปลงประธานวิสาหกิจชุมชน
3 ครั้ง
2. โคเกิดบาดทะยักหลังจากการตอนโค
แบ บ รั ด ไข่ (วิ ธี ก ารต อน ต าม คู่ มื อ
โครงการ)
3. จากปัญ หาการระบาดของโรค
ลัม ปีส กิน วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนไม่ ส ามารถ
เคลื่อนย้ายโค
4. ในบางช่วงราคาโคที่โครงการกาหนด
มีราคาต่ากว่าราคาตลาด

มีก ารแต่ง ตั้ง คณะกรรมการที่เ หลือ 8
ราย เพื ่อ เป็น คณะท างาน FTA ที ่ร่ว ม
รับผิดชอบเงินกู้โครงการ
ขณะนี้ได้ตอนโคแบบการตอนแบบเบอร์
ดิ ส โซ่ และท าความเข้ า ใจกั บ บริ ษั ท
พรีเมี่ยมบีฟ จากัด เรียบร้อยแล้ว
กรมปศุสัต ว์มีห นัง สือ เพื ่อ แก้ไ ขปัญ หา
การเคลื ่อ นย้า ยโคที ่ด ่า นกัก กัน สัต ว์
แต่ไม่สามารถดาเนินการได้
บรรเทาปั ญ หาโดยการรั บ ซื้ อ โคจาก
สมาชิกของเครือข่ายอื่น ๆ

วิสาหกิจชุมชน

ระดับความสาเร็จ
ในการแก้ปัญหา
(ร้อยละ)
ร้อยละ 100

วิสาหกิจชุมชน

ร้อยละ 100

วิสาหกิจชุมชน
และเจ้าหน้าที่

ร้อยละ 100

วิสาหกิจชุมชน

5. เดือนเมษายน 2564 วิสาหกิจชุมชน
ย้า ยโคออกจากคอกกลางของบริษัท
พรีเมี่ ย มบี ฟ จากั ด (ตามคู่ มื อ โครงการ
ก าหนดให้ใ ช้ค อกกลางของบริษ ัท
พรีเมี่ยมบีฟ จากัด)

จากกรรมการของวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่
มีความต้องการดาเนินการต่อแต่ไม่มีคอก
กลางในการเลี้ยง จึงหารือกับกรมปศุสัตว์
ให้กระจายไปเลี้ยงตามบ้าน ซึ่งปัจจุบันมี
การใช้คอกกลางซึ่งเป็นพื้นที่ของประธาน
และกรรมการซึ่งสามารถดูแลโคได้อย่าง
ใกล้ชิดลดความเสียหายได้มากกว่าเลี้ยงที่
คอกกลาง

วิสาหกิจชุมชน

(ยังไม่ได้รับการ
แก้ไข)
(ยังไม่ได้รับการ
แก้ไข)

ที่มา: จากการสารวจ

2.4) เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน เรื่องต่าง ๆ
จานวน 6 เรื่อง เป็นการแก้ไขปัญหาด้วยวิ สาหกิจชุมชนเอง และได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์
โดยประเด็นที่สามารถแก้ไขปัญหาได้สาเร็จร้อยละ 100 ได้แก่ คอกกลางของวิสาหกิจชุมชนฯ รองรับโคที่รับซื้อได้
ไม่เพียงพอ ความเข้าใจในการบริหารงานของคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนฯ ไม่ตรงกัน และผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคลัมปีสกิน ประเด็นที่แก้ไขสาเร็จบางส่วน จานวน 2 เรื่อง โดยสามารถแก้ไขปัญหาได้ ร้อยละ 50 - 30 ได้แก่
เรื่อง พื้นที่คอกกลางของวิสาหกิจชุมชนในช่วงฤดูฝน ทาให้น้าขังมีความชื้นสะสมส่งผลกระทบทาให้โคเกิดโรค
และค่าอาหารในการเลี้ยงโคตามคู่มือโครงการกาหนดไม่เพียงพอ
ส่วนประเด็นที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข 1 เรื่อง ได้แก่ การทาสัญญาระหว่างวิสาหกิจชุมชนฯ
และกรมปศุสัตว์ ผู้ทาสัญญาเป็นคณะกรรมการชุดเก่า ซึ่งหากมีการทาสัญญาฉบับใหม่ คณะกรรมการรายใหม่
ที่เข้ามาทดแทน ส่วนใหญ่ไม่ยินยอมที่จะทาสัญญาใหม่ (ตารางที่ 4.13 และภาคผนวกที่ 4)
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ตารางที่ 4.13 ระดับความสาเร็จในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานของเครือข่ายโคเนื้อราชบุรี

ปัญหาอุปสรรค

วิธีการแก้ปัญหาของวิสากิจชุมชนฯ

การแก้ปัญหา

1. คอกกลางของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนฯ ไม่
สามารถรองรั บ โคได้ ทั้ ง หมด และไม่
ส าม ารถ ป รั บ ป รุ ง ค อ ก ก ล า งต าม
มาตรฐาน GAP
2. คณ ะกรรม การบ างท่ า น เข้ า ใจ
ข้ อ ก าหนดของโครงการคลาดเคลื่ อ น
ส่ ง ผลให้ คณ ะกรรมการฯ ลาออก
จานวน 5 ราย
3. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคลัมปีสกิน

วิสาหกิจชุมชนจึงได้นาโคฝากเลี้ยงที่คอก
เลี้ยงโคของบริษัท สยามบีฟ จากัด ซึ่งเป็น
คอกที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP เพื่ อเป็น
การแก้ปัญหาเบื้องต้น
วิสาหกิจชุมชนฯ ชี้แจงระเบียบการใช้เงิน
ชี้แจงให้กับกรรมการและสมาชิก
คณะกรรมการฯ ชุ ด เดิ ม ขอลาออกและ
มีการเลือกตั้งคณะกรรมการทดแทน
วิสาหกิจชุมชนฯ ทาการซื้อวัคซีนผ่านทาง
สมาคมโคเนื้อกาแพงแสน และโคเนื้อไทย
ในการจั ด ซื้ อ วั ค ซี น จากต่ า งประเทศ
โดสละ 50 บาท
เท พื้ น ปู น เพิ่ ม เติ ม แ ต่ ก็ ไ ม่ ส าม ารถ
แก้ ปั ญ ห าได้ ทั้ ง ห ม ด เนื่ อ งจากเป็ น
ลักษณะของตาแหน่งพื้นที่คอกกลาง เป็น
ที่ลดชัน
ยื ม เงิน ที่ ได้ รับ การอนุ มั ติ ข องโครงการฯ
และเมื ่อ ได้ก าไรจากการจ าหน่า ยโค
ก็นามาเงินมาคืนจากยอดดังกล่าว

วิสาหกิจชุมชน
และเจ้าหน้าที่

4. คอกกลางตั้งอยู่พื้นที่ต่าฝนตกชุกทา
ให้น้าขัง มีความชื้นสะสม ส่งผลกระทบ
ทาให้โคเกิดโรค

5. ค่าอาหารในการเลี้ยงโคไม่ เพี ยงพอ
เนื่องจากโครงการได้ให้เงินทุนในการซื้อ
โคตามแผนการผลิต (ตามคู่มือโครงการฯ
กาหนดให้ค่าอาหารโค 5,000 บาท/ตัว)
6. กรรมการวิ สาหกิ จชุ มชนรายใหม่ ที่ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน มี ค วามคิ ด เห็ น ให้ ท า
เข้ามาทดแทน ส่วนใหญ่ไม่ยินยอมที่จะ สั ญ ญารู ป แบบสั ญ ญาผู้ รั บ ผิ ด ชอบเป็ น
ทาสัญญาใหม่
คณะกรรมการ เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนฯ
บริหารงานผ่านกรรมการวิสาหกิจชุมชนฯ
ที่มา: จากการสารวจ

ระดับ
ความสาเร็จใน
การแก้ปัญหา
(ร้อยละ)
ร้อยละ 100

วิสาหกิจชุมชน

ร้อยละ 100

วิสาหกิจชุมชน

ร้อยละ 100

วิสาหกิจชุมชน

ร้อยละ 50

วิสาหกิจชุมชน

ร้อยละ 30

วิสาหกิจชุมชน
และเจ้าหน้าที่

(ยังไม่ได้รับการ
แก้ไข)

4.1.4 การติดตาม กากับงาน
1) การติดตามรายงานผล กรมปศุสัตว์โดยกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้มีการติดตามกากับ
การดาเนิน งานโครงการ ในพื้น ที่จ านวน 4 ครั้งต่อปี มีการรายงานผลการดาเนิน งานให้ศูนย์ป ระเมิน ผล
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรทุกเดือน ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และรายงานผลการด าเนิ น งานเป็ น รายไตรมาสให้ ส่ ว นบริห ารกองทุ น ส านั ก งานเศรษฐกิ จ
การเกษตรทุกรายไตรมาส
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดมีการรายงานผลการดาเนินงานให้กับกรมปศุสัตว์ ดังนี้
- รายงานประจาเดือ นหน่ว ยงานที่ได้รับ จัด สรรเงิน ต้อ งจัด ทารายงานต่า ง ๆ โดยส่ง ถึง
กองคลัง กรมปศุสัตว์ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปทุกเดือน ตั้งแต่เดือนที่ได้รับโอนเงิน จนกว่าจะสิ้นสุด
โครงการ และส่ งคื น เงิน ให้ กองคลั ง กรมปศุ สั ตว์ เสร็จสิ้ น ประกอบด้ ว ย รายงานรับ - จ่าย ประจาเดื อ น
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ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายโครงการ (เงินจ่ายขาด) สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ โครงการฯ (บัญชีเงิน
จ่ายขาด) แสดงยอดเงิน ณ วันสิ้นเดือน และสาเนา Bank Statement บัญชีเงินฝากกระแสรายวันโครงการฯ
(บัญชีเงินจ่ายขาด) แสดงรายการประจาเดือนที่จัดทารายงาน
- รายงานรายไตรมาส หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงิน จัดส่ งรายงานให้กองส่ งเสริมและพั ฒนา
การปศุสัตว์ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หลังสิ้นไตรมาส ประกอบด้วย รายงานแสดงรายละเอียดลูกหนี้
และรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการ
2) การติดตามกากับ ของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดทั้ง 4 จังหวัด มีการติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ ดาเนินการแล้ว 24 ครั้ง/ปี และการติดตามของวิส าหกิจชุมชนมีการติดตามสมาชิก และเครือข่าย
เพื่อให้โคในระบบมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ สร้างกลุ่มไลน์เพื่อให้สมาชิกที่มีปัญหา ข้อสงสัย
หรือการสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง บางวิสาหกิจชุมชนมีเจ้าหน้าที่สัตวบาลออกไปทาการเยี่ยมเยือน
สมาชิก การดูแลรักษาสัตว์ในโครงการที่ป่ว ยกระทัน หัน วิส าหกิจชุม ชนได้รับ ความร่ว มมือจากสานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด ทั้งให้การบริการผสมเทียมแก่สมาชิก และตรวจเยี่ยมอยู่เป็นระยะ ๆ
4.2 ปัจจัยนาเข้า (Input)
4.2.1 งบประมาณ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้เห็นชอบอนุมัติโครงการฯ ภายใต้งบประมาณ 161,781,560 บาท
โดยมีการโอนเงินให้กรมปศุสัต ว์ จานวน 2 งวด โดยงวดที่ 1 โอนเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 จานวนเงิน
91,104,260 บาท เเยกเป็น เงิน จ่า ยขาด 1,369,300 บาท เงิน ยืม ปลอดดอกเบี้ย 32,335,460 บาท
และเงิน กู้คิด ดอกเบี ้ย ร้อ ยละ 3 ต่อ ปี 57,399,500 บาท งวดที่ 2 โอนเมื่อ วัน ที่ 12 พฤษภาคม 2563
จานวนเงิน 67,339,700 บาท แยกเป็นเงินยืมปลอดดอกเบี้ย 47,339,700 บาท และเงินกู้คิดดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี
20,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 158,443,960 บาท
กรมปศุสัตว์ดาเนินการโอนงบประมาณให้กับสานักงานปศุสัตว์จังหวัด ประมาณในเดือนเมษายน
2563 และโอนงบประมาณให้กับ บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งจะเห็นได้ว่า
กรมปศุสัตว์ มีการโอนเงินงบประมาณค่อนข้างล่าช้าเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดาเนินงานของส่วนกองทุนฯ
เนื่องจากในการโอนเงินต้องใช้ระเบียบราชการ และมีกระบวนการด้านการเงินหลายขั้นตอน จากการสัมภาษณ์
ประธานวิสาหกิจชุมชน พบว่า การโอนเงินของกรมปศุสัตว์ในช่วงเวลาดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับไม่ทันเวลามาก มีคะแนนเฉลี่ย 1.50 คะแนน (ตารางที่ 4.14)
ตารางที่ 4.14 ระดับความทันเวลากับแผนปฏิบัติงานในการรับซื้อโคของวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน
1. เครือข่ายโคเนื้อล้านนา
2. เครือข่ายโคเนื้อตาก
3. เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์
4. เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี
เฉลี่ย
ที่มา: จากการสารวจ

คะแนน
1
2
2
1
1.50

แปลผล
ไม่ทันเวลามาก
ไม่ทันเวลา
ไม่ทันเวลา
ไม่ทันเวลามาก
ไม่ทันเวลามาก
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เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานในปีที่ 1 พบว่า มีวิสาหกิจชุมชนที่ไม่สามารถเบิกเงินได้ครบตามเป้าหมาย
กรมปศุสัตว์จึงเสนอขออนุมัติการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินหมุนเวียนโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและ
การตลาดโคเนื้อรองรับ FTA เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ให้กับวิสาหกิจชุมชน โดยเครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์
วงเงินที่ขอขยาย จานวน 7,687,750 บาท ขอเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 และเครือข่ายโคเนื้อ
ล้านนา วงเงิน ที่ขอขยาย จานวน 14,652,121 บาท ขอเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2565
ซึ่ง คณะกรรมการบริห ารกองทุน ฯ อนุมัติใ ห้มีก ารขยายระยะเวลาการเบิก จ่า ยเงิน หมุน เวีย นโครงการ
ตามที่กรมปศุสัตว์เสนอเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
การเบิก จ่า ยเงิน ที่ผ่า นมามีก ารเบิก จ่า ยเงิน แล้ว 144,884,634 บาท คิด เป็น ร้อ ยละ 91.44
ของเงิน ที่ได้รับ การอนุมัติ จาแนกเป็น เงิน เงิน จ่ายขาดเบิก จ่าย 1,323,905 บาท คิด เป็น ร้อยละ 96.68
เงินยืมปลอดดอกเบี้ยของเกษตรกรเบิกจ่าย 62,671,229 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.26 ในส่วนของบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ
จากัด เงินจ่ายยืมปลอดดอกเบี้ย และเงินกู้คิดดอกเบี้ย ร้อยละ 3 มีการเบิกจ่ายแล้วร้อยละ 100.00 หรือจานวน
80,889,500 บาท (ตารางที่ 4.15)
ตารางที่ 4.15 การเบิกจ่ายงบประมาณ
รายการ
1. เงินจ่ายขาด
1.1 ฝึกอบรมเกษตรกร
1.2 ติดตามกากับดูแลการดาเนินงานโครงการ เพื่อเป็นค่าจ้าง
เจ้าหน้าที่ตดิ ตามโครงการฯ และติดตามงานในพื้นที่
2. เงินยืมปลอดดอกเบี้ยของเกษตรกร
2.1 ก่อสร้างคอกกลาง โรงเก็บอาหาร สานักงานอาคาร
ปฏิบัติการ
2.2 ปรับปรุงคอกกลาง
2.3 เงินหมุนเวียนสาหรับกลุม่ วิสาหกิจชุมชน
- เงินหมุนเวียนผลิตโคก่อนขุน
- เงินหมุนเวียนผลิตโคขุน
3. บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด
3.1 เงินยืมปลอดดอกเบีย้
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
- สร้างห้องผลิต
- สร้างห้องเย็น
- อาคารจอดรถ
3.2 เงินกู้คิดดอกเบี้ย ร้อยละ 3
- ซื้อโคก่อนขุนและปัจจัยการผลิต
- จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ 9 รายการ
- เงินทุนหมุนเวียน ซื้อโคขุนปลายน้าเพื่อแปรสภาพ
- ปรับปรุงฟาร์มโคนม พร้อมโรงเรือนและอุปกรณ์
รวมทั้งสิ้น
ที่มา: กรมปศุสัตว์ ข้อมูล ณ เมษายน 2565

จานวนเงิน
ได้รับการจัดสรร ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
(บาท)
1,369,300
1,323,905
892,500
847,530

ร้อยละ
96.68
94.96

476,800

476,375

99.91

76,185,160

62,671,229

82.26

4,575,160

4,575,160

100.00

600,000
71,010,000
26,830,000
44,180,000
80,889,500
3,490,000
1,090,000
1,000,000
900,000
500,000
77,399,500
30,000,000
7,399,500
25,000,000
15,000,000
158,443,960

600,000
57,496,069

100.00
80.97

57,496,069

80.97

80,889,500
3,490,000
1,090,000
1,000,000
900,000
500,000
77,399,500
30,000,000
7,399,500
25,000,000
15,000,000
144,884,634

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
91.44
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4.2.2 องค์ความรู้
การดาเนิ นโครงการในปีแรก ได้มีการถ่ายทอดความรู้ให้ เกษตรกรที่เป็นสมาชิกและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนทั้ง 4 แห่ง และมีการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ร่วมกับเกษตรกร มีลักษณะการอบรม
ด้วยการบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน รวมทั้งสิ้น 4 หลักสูตร ได้แก่ 1) การจัดการฟาร์มโคเนื้อพันธุ์
การปรับปรุงพันธุ์ การควบคุมโรค 2) การจัดการฟาร์มโคก่อนขุน ฟาร์มโคขุน อาหารและการให้อาหาร 3) การผลิต
โคเนื้อให้ตรงตามต้องการของตลาด และ 4) การผลิตเนื้อโคอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
4.3 ผลได้ (Output)
4.3.1 การเพิ ่ม ศักยภาพการผลิต โคและการจาหน่า ยโค พัฒ นาศักยภาพวิส าหกิจชุมชนเพื่อ เพิ่มขีด
ความสามารถการผลิตโคเนื้อทั้งปริมาณและคุณภาพ เชื่อมโยงตลาดครบวงจร ซึ่งมีผลการดาเนินกิจกรรม ดังนี้
1) การถ่ายทอดองค์ความรู้
กรมปศุสัตว์ได้มีการจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ร่วมกับเกษตรกร เพื่อ ชี้แจงโครงการฯ และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจานวน 370 ราย นอกจากนี้กรมปศุสัตว์ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กับสมาชิกและวิสาหกิจชุมชนตามหลักสูตรข้อ 4.2.2 โดยใช้วิธีการบรรยาย ฝึกปฏิ บัติ และศึกษาดูงาน
ทั ้ง นี ้ม ีก ารจัด การอบรมในช่ว งเดือ นมิถ ุน ายน - ตุล าคม 2563 ซึ ่ง มีค วามล่า ช้า กว่า แผนการอบรม
(แผนการอบรมช่วงเดือนมีนาคม - กันยายน 2563) เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ 560 ราย ครบตามเป้าหมาย
(ตารางที่ 4.16) เมื่อสมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้รับการถ่า ยทอดความรู้แล้ว มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรต่าง ๆ
ในภาพรวมระดับ ค่อนข้างมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.81 (ตารางที่ 4.17)
ตารางที่ 4.16 จานวนเจ้าหน้าที่ สมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้
กลุ่มเป้าหมาย
1. เครือข่ายโคเนื้อล้านนา
2. เครือข่ายโคเนื้อตาก
3. เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์
4. เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี
5. เจ้าหน้าที่และเครือข่ายโคเนื้อไทย
รวมทั้งสิ้น

จานวนเกษตรกร (ราย)
140
140
140
140
370
930

ที่มา: จากการสารวจ

ตารางที่ 4.17 ความรู้ความเข้าใจของสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหลังได้รับการถ่ายทอดความรู้
วิสาหกิจชุมชน
1. เครือข่ายโคเนื้อล้านนา
2. เครือข่ายโคเนื้อตาก
3. เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์
4. เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี
ภาพรวม
ที่มา: จากการสารวจ

ระดับความรู้ความเข้าใจ
คะแนนเฉลี่ย
แปลผล
4.02
ค่อนข้างมาก
3.69
ค่อนข้างมาก
3.67
ค่อนข้างมาก
3.80
ค่อนข้างมาก
3.81
ค่อนข้างมาก
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2) การก่อสร้างและปรับปรุงคอก เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ผลิตเชื่อมโยงกับตลาด
ของวิสาหกิจ ชุมชน 4 แห่ง คณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ ได้เห็นชอบตามโครงการสนับสนุนเงินกู้ปลอด
ดอกเบี้ยในการสร้างโรงเรือ นเลี้ยงโคก่อนขุนและโคขุน ให้กับเครือข่ายโคเนื้อล้านนา สร้างคอกกลางพร้อม
โรงเก็บอาหาร สานักงาน คอกปฏิบัติการ จานวน 3 คอก ด้วยงบประมาณ 4,575,160 บาท ปรับปรุงโรงเรือน
เลี้ยงโคก่อนขุนและโคขุนให้กับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อไทย จังหวัดราชบุรี ดาเนินการปรับปรุงโรงเรือน
เลี้ยงโคของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นอกจากนี้ยังอนุมัติเงิน กู้คิดดอกเบี้ย ร้อ ยละ 3 จานวน
15,000,000 บาท ให้กับบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด เพื่อปรับปรุงฟาร์มโค พร้อมโรงเรือนและอุปกรณ์ เป็นคอกกลาง
ของบริษัท โดยมีการแบ่งให้ เครือ ข่ายโคเนื้อล้านนา และเครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์ ร่ว มกันใช้ประโยชน์
จากคอกกลางดังกล่าวเพื่อผลิตโคปลายน้า อีกทั้งบริษัทจะรับซื้อโคก่อนขุน และโคขุนจากวิสาหกิจชุมชนและ
เครือข่ายที่ได้รับและไม่ได้รับการสนับสนุนเงินจากโครงการ เพื่อนาเข้าขุน ณ คอกกลางของบริษัท
จากการดาเนินงานที่ผ่านมา พบว่า การก่อสร้างคอกกลางเลี้ยงโคขุนต้น น้า/กลางน้า โรงเก็บ
อาหาร อาคารที่พัก และที่เก็บของ ของเครือข่ายโคเนื้อล้านนาดาเนินการได้ล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากการเสนอ
ขออนุมัติโครงการในกิจกรรมการก่อสร้างครั้งแรกให้กรมปศุสัตว์นั้น ยังไม่มีเงื่อนไขที่ต้องให้ยื่นที่ดินที่วิสาหกิ จ
ชุ ม ชนจะก่ อ สร้ า ง อี ก ทั้ ง กรมปศุ สั ต ว์ แ จ้ ง ให้ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกู้ ไ ด้ ค อกกลางเพี ย ง 1 คอกเท่ า นั้ น ต่ อ มา
มีการพิจารณารายละเอียดของโครงการจึงถูกปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขและความเหมาะสม เมื่อมีการอนุมัติโครงการ
วิสาหกิจชุมชนได้รับเงินกู้เพื่อสร้างคอกกลางเพิ่มเป็น 3 หลัง ทาให้ต้องหาพื้นที่สร้างคอกกลางใหม่ พร้อมกับต้องทา
ประชาพิจารณ์ก่อนมีการก่อสร้าง ซึ่งระหว่างการดาเนินการก่อสร้าง วิสาหกิจชุมชนยังคงรับซื้อโคจากสมาชิก
เข้าคอกขุน ชั่ว คราว โดยดาเนินการก่อสร้างคอกกลางแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ 2565 สามารถรองรับโค
จากสมาชิกและเครือข่ายได้ประมาณ 600 – 700 ตัว เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนได้ต่อยอดและเพิ่มเติมจากเงินกู้
ปลอดดอกเบี้ยของโครงการประมาณ 10 ล้านบาท ปัจจุบันมีโคอยู่ในคอกของวิสาหกิจชุมชนประมาณ 112 ตัว
การปรับปรุงคอกกลางเลี้ยงโคขุนต้นน้า/กลางน้า ของเครือข่ายโคเนื้อราชบุรี ดาเนินการปรับปรุง
เรียบร้อยแล้ว 1 หลัง ครบตามเป้าหมาย เบิกเงินแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 โดยคอกกลางของ
วิสาหกิจชุมชนสามารถรองรับโคได้จานวน 160 ตัว ซึ่งปัจจุบันมีโคกลางน้า 82 ตัว และคอกของบริษัทสยามบีฟ
(ซึ่งเป็นคอกที่ได้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ : GAP) 84 ตัว เพื่อเตรียมส่งให้กับบริษัท
พรีเมี่ยมบีฟ จากัด โดยบริษัทคิดค่าใช้จ่ายกับวิสาหกิจชุมชนในการเลี้ยงดูและค่าอาหาร 95 บาท/วัน/ตัว
คอกกลางที่ ขุน โคของเครื อข่ายโคเนื้อนครสวรรค์กาหนดให้ เลี้ ยงโค ณ คอกกลางของบริษั ท
พรี เมี่ ย มบี ฟ จ ากั ด ที่ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากโครงการในการปรั บ ปรุ งคอก ในระยะแรกวิส าหกิ จ ชุ ม ชน
ดาเนินการเลี้ยง ณ คอกกลางดังกล่าว ต่อมามีการย้ายโคมาเลี้ยง ณ คอกของประธานและกรรมการวิสาหกิจชุมชน
เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงโค ส่วนคอกกลางของเครือข่ายโคเนื้อตากไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการ
ซึ่งวิสาหกิจชุมชนมีคอกกลางเป็นของตนเองโดยปัจจุบันยังมีการนาโคเข้ามาขุน (รายละเอียดดังที่กล่าวมา
ข้อ 4.1.2)
3) การรับซื้อและจาหน่ายโค
3.1) การผลิตโคก่อนขุน วิสาหกิจชุมชนทั้ง 4 แห่ง มีแผนการรับซื้อก่อนโคขุนเดือนละ 135 ตัวต่อเดือน
(ต่อมา 8 เมษายน 2565 กรมปศุสัตว์เสนอการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายของวิสาหกิจชุมชนและแผนการรับซื้อ
โคของวิสาหกิจชุมชน รอบปีที่ 1 – 8 ซึง่ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการเบิกเงิน
เมื่อ วัน ที่ 17 พฤษภาคม 2564) เพื่อ มาขุน ที่ค อกกลางของวิส าหกิจชุม ชนฯ โดยกาหนดให้เริ่ม ซื้อ ตั้ง แต่
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยโคก่อนขุนตามคู่มือโครงการมีลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
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- โคเนื้อมีชีวิตเพศผู้ สุขภาพดี แข็งแรง และไม่มีอาการของโรคติดต่อ หรือโรคที่ต้องห้าม
ในการเคลื่อนย้ายสัตว์ตามกฎหมาย เช่น โรคปากเท้าเปื่อย
- น้าหนักอยู่ในช่วง 180 - 220 กก./ตัว อายุไม่เกิน 10 เดือน
- สายพันธ์ลูกผสมเลือดยุโรปอย่างน้อยร้อยละ 50 เช่น ลูกผสมชาร์โรเล่ส์ ลูกผสมแองกัส
ลูกผสมบีฟมาสเตอร์
- ห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดง ฮอร์โมน หรือยาปฏิชีวนะที่ต้องห้ามตามประกาศของกรมปศุสัตว์
- สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability) มีประวัติ NID พร้อมไมโครชิพ
- ทาการตอนก่อนอายุ 6 เดือน โดยวิธีผ่าตัดหรือใช้ยางรัดไข่เท่านั้น
3.1.1) การรับซื้อโคก่อนขุนของวิสาหกิจชุมชน
จากข้อกาหนดของโครงการวิสาหกิจชุมชนทั้ง 4 แห่ง จะรับซื้อโคก่อนขุนน้าหนัก
ประมาณ 220 กิโลกรัม โดยมีการประกันราคาซื้อขายกิโลกรัมละ 110 บาท เพื่อเลี้ยงในคอกกลางของวิสาหกิจชุมชน
โดยวิสาหกิจชุมชนจะเลี้ยงเป็นโคขุนกลางน้า (น้าหนักประมาณ 400 กิโลกรัม) เพื่อผลิตเป็นโคขุนปลายน้าหรือ
จาหน่ายให้วิสาหกิจชุมชนอื่น การรับซื้อโคก่อนขุนของวิสาหกิจชุมชน พบว่า วิสาหกิจชุมชนเริ่มมีการจัดซื้อ
โคก่อ นขุน ประมาณเดือ นเมษายน 2563 เนื่อ งจากกรมปศุสัต ว์โ อนเงิน ยืม ให้สานัก งานปศุสัต ว์จัง หวัด
ในเดือนเมษายน 2563 การดาเนินงานที่ผ่านมาวิสาหกิจชุมชนทั้ง 4 แห่ง รับซื้อโคก่อนขุนจานวน 414 ตัว
คิดเป็นร้อยละ 17.24 ของเป้าหมาย ราคา 110 - 120 บาทต่อกิโลกรัม โดยมี น้าหนักเฉลี่ย 214.13 – 312
กิโ ลกรัม ต่อ ตัว (เป้าหมายจานวน 2,880 ตัว มีน้าหนัก 180 – 220 กิโ ลกรัม ต่อ ตัว ราคา 110 บาทต่อ
กิโลกรัม) (ตารางที่ 4.18) ในการรับซื้อโคก่อนขุนจากสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชนจะเห็นได้ว่า น้าหนัก
โคก่ อนขุ นที ่ร ับ ซื้อ มีน้ าหนัก เฉลี ่ย สูง กว่า ที ่โ ครงการก าหนด อีก ทั ้ง ปริม าณโค ที ่รับ ซื ้อ ยัง ไม่ส ามารถ
ดาเนิน การได้ ตามเป้าหมาย เนื่องจากสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบางส่วนจาหน่ายโคไปก่อนได้รับ
เงินกู้ อีกทั้งเกิดการแพร่ระบาดของโรคในคน (เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019) และสัตว์ (โรคลัมปีสกิน และเท้าปากเปื่อย)
ส่งผลให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายโคได้
ตารางที่ 4.18 การรับซื้อโคก่อนขุนของวิสาหกิจชุมชน
จานวนโคก่อนขุน
น้าหนักเฉลี่ย
ราคา
วิสาหกิจชุมชน
เป้าหมาย*
ผล
ร้อยละ
(กก./ตัว)
(บาท/กก.)
(ตัว)
(ตัว)
1. เครือข่ายโคเนื้อล้านนา
512
40
7.81
214.13 - 256.00
110.00
2. เครือข่ายโคเนื้อตาก
840
244
29.05 238.00 – 275.00
110.00 – 120.00
3. เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์
449
29
6.46
312.00
110.00
4. เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี
600
101
16.83
258.28
110.00 – 117.00
รวมทั้งหมด
2,401
414
17.24 214.13 – 312.00
110.00 – 120.00
หมายเหตุ: * จากมติการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลโครงการฯ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ที่มา: จากการสารวจ

3.1.2) การจาหน่ายโคก่อนขุนของสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน พบว่า สมาชิกและ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมีการจาหน่ายให้กับวิสาหกิจชุมชนแหล่งเดียวร้อยละ 34.96 จาหน่ายให้แหล่งจาหน่ายอื่น
นอกวิสาหกิจชุ มชนร้อยละ 53.66 และจาหน่ายให้ทั้งวิสาหกิจชุมชนและแหล่งจาหน่ายอื่น ร้อยละ 11.38
ซึ่งสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจาหน่ายให้กับแหล่งจาหน่ายอื่นโดยสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
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จาหน่ายโคที่คุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกาหนด เช่น เลือดผสมยุโรปน้อยกว่าร้อยละ 50 อายุและน้าหนักโค
เกิน กว่าที่โครงการกาหนดไปมาก และบางส่ว นต้องการรับเงินสดจากการจาหน่ายโค (วิสาหกิจชุมชนรอ
การเบิกเงินจากโครงการ 7 - 14 วัน) (ตารางที่ 4.19)
ตารางที่ 4.19 แหล่งจาหน่ายโคก่อนขุนของสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
หน่วย : ร้อยละ
วิสาหกิจชุมชน
1. เครือข่ายโคเนื้อล้านนา
2. เครือข่ายโคเนื้อตาก
3. เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์
4. เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี
ภาพรวม
ที่มา: จากการสารวจ

วิสาหกิจชุมชน
18.18
35.00
63.64
14.29
34.96

แหล่งจาหน่ายโคก่อนขุน
นอกวิสาหกิจชุมชน
ในและนอกวิสาหกิจชุมชน
81.82
40.00
25.00
36.36
71.42
14.29
53.66
11.38

เมื่อพิจารณาอายุและน้าหนักโคก่อนขุนที่จาหน่ายให้วิสาหกิจชุมชน พบว่า ในภาพรวม
โคก่อนขุน ที่จาหน่า ยมีอ ายุเฉลี่ย 9 - 12 เดือน โดยมีส มาชิกและเครือ ข่ายวิส าหกิจชุม ชนร้อยละ 85.96
ที่จาหน่ายโคก่อนขุนอายุน้อยกว่า 10 เดือน และร้อยละ 14.04 จาหน่ายโคก่อนขุนที่มีอายุ ไม่น้อยกว่า 10 เดือน
(ตารางที่ 4.20) ส่วนน้าหนักโคในภาพรวมมีน้าหนักเฉลี่ย 241.20 กิโลกรัมต่อตัว โดยมีสมาชิกและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนร้อยละ 96.49 จาหน่ายโคก่อนขุนน้าหนักไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัมต่อตัว และจาหน่ายโคก่อนขุน
น้าหนักน้อยกว่า 200 กิโลกรัมต่อตัว ร้อยละ 3.51 (ตารางที่ 4.21) หากเปรียบเทียบกับข้อกาหนดของโครงการ
จะเห็นได้ว่า การจาหน่ายโคก่อนขุนของสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมีบางส่วนที่จาหน่ายในอายุและ
น้าหนักที่มากกว่าข้อกาหนดของโครงการ จากการที่กล่าวมาข้างต้นคุณสมบัติต่ าง ๆ ของโคก่อนขุนที่โครงการ
กาหนดจะส่ งผลต่อเป้ าหมายจ านวนโคของโครงการ เงิน ยืม ที ่จ ะหมุน เวีย นในการรับ ซื้อ โค ตลอดจน
คุณ ภาพของเนื้อ โคด้ว ย ดัง นั้น การจาหน่ายและรับซื้อโคจึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่วิสาหกิจชุมชนไม่สามารถ
ดาเนินการได้ตามเป้าหมายของโครงการ
ตารางที่ 4.20 อายุโคก่อนขุนที่จาหน่ายให้วิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน
1. เครือข่ายโคเนื้อล้านนา
2. เครือข่ายโคเนื้อตาก
3. เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์
4. เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี
ภาพรวม
ที่มา: จากการสารวจ

อายุโคก่อนขุน (ร้อยละ)
น้อยกว่า 10 เดือน ไม่น้อยกว่า 10 เดือน
100.00
0.00
66.67
33.33
100.00
0.00
100.00
0.00
85.96
14.04

อายุโคเฉลี่ย (เดือน)
8.00
10.50
7.57
8.50
9.12
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ตารางที่ 4.21 น้าหนักโคก่อนขุนที่จาหน่ายให้วิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน
1. เครือข่ายโคเนื้อล้านนา
2. เครือข่ายโคเนื้อตาก
3. เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์
4. เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี
ภาพรวม
ที่มา: จากการสารวจ

น้าหนักโคต่อตัว (ร้อยละ)
น้อยกว่า 200 กก./ตัว
ไม่น้อยกว่า 200 กก./ตัว
0.00
100.00
8.33
91.67
0.00
100.00
0.00
100.00
3.51
96.49

น้าหนักโคเฉลี่ย
253.75
232.92
235.71
285.00
241.20

ราคาที่วิส าหกิจ ชุม ชนรับ ซื้อ โคก่อ นขุน ตามคุณ สมบัติโ ครงการ มีร าคาประกัน
110 บาท/กิโลกรัม จากการสารวจ พบว่า สมาชิกและเครือข่ายร้อยละ 51.72 จาหน่ ายโคก่อนขุนได้ไม่น้อยกว่า
ราคาประกัน ของโครงการ เนื่ องจากบางช่ว งเวลามีการรับซื้อโคราคาตลาดสู งกว่าราคาประกัน ที่โครงการ
กาหนด ในส่ ว นของสมาชิกและเครื อข่ายวิส าหกิ จชุ มชนอีกร้อ ยละ 48.28 จาหน่ายได้ ในราคาที่ น้อ ยกว่า
โครงการกาหนด (ตารางที่ 4.22) เมื่อพิจารณามูลค่าโคก่อนขุนที่สมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจาหน่าย
พบว่า โคก่อนขุนที่สมาชิกและเครือข่ายจาหน่ายมูลโคมีมูลค่าเฉลี่ย 25,916 บาทต่อตัว เมื่อเปรียบเทียบกับ
ข้อกาหนดโครงการที่กาหนดให้วิสาหกิจชุมชนรับซื้อโคมูลค่า 22,000 บาท/ตัว พบว่า สมาชิกและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนร้อยละ 84.00 จาหน่ายโคก่อนขุนมีมูลค่าไม่น้อยกว่าที่โครงการกาหนด รองลงมาร้อยละ 16.00
จาหน่ายได้น้อยกว่ามูลค่าที่โครงการกาหนด เนื่องจากโคที่จาหน่ายคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่โครงการ เช่น เป็นโค
ที่ไม่ได้ตอน ไม่ได้กุดเขา และบางวิส าหกิจชุมชนมีการหักค่าใช้จ่ายในการบริห ารจัดการรับซื้อโคก่อน ขุน
จากสมาชิก (ตารางที่ 4.23)
ตารางที่ 4.22 สมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่จาหน่ายโคก่อนขุนในราคาประกันของโครงการ
วิสาหกิจชุมชน
1. เครือข่ายโคเนื้อล้านนา
2. เครือข่ายโคเนื้อตาก
3. เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์
4. เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี
ภาพรวม
ที่มา: จากการสารวจ

จาหน่ายในวิสาหกิจชุมชน (ร้อยละ)
น้อยกว่า 110 บาท/กก.
ไม่น้อยกว่า 110 บาท/กก.
50.00
50.00
8.33
91.67
85.71
14.29
50.00
50.00
48.28
51.72

ราคาแหล่งจาหน่ายอื่น
(บาท/กก.)
90 - 100
88 – 114
98 – 100
84 – 100
84 - 114

ตารางที่ 4.23 สมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่จาหน่ายโคก่อนขุนได้ตามมูลค่าที่โครงการกาหนด
วิสาหกิจชุมชน
1. เครือข่ายโคเนื้อล้านนา
2. เครือข่ายโคเนื้อตาก
3. เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์
4. เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี
ภาพรวม
ที่มา: จากการสารวจ

จาหน่ายในวิสาหกิจชุมชน (ร้อยละ)
น้อยกว่า 22,000 บาท ไม่น้อยกว่า 22,000 บาท
0.00
100.00
8.33
91.67
42.86
57.14
0.00
100.00
16.00
84.00

มูลค่าโคก่อนขุนเฉลี่ย
(บาท/ตัว)
26,675.00
25,758.33
24,571.43
30,050.00
25,916.00
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3.2) การผลิต โคขุน วิส าหกิ จชุ ม ชน 3 แห่ ง ได้ แก่ เครือข่ ายโคเนื้ อล้ านนา เครือ ข่ายโคเนื้ อ
นครสวรรค์ และเครือข่ายโคเนื้อราชบุรี มีแผนการรับซื้อโคขุนเดือนละ 145 ตัว/เดือน (ต่อมา 8 เมษายน 2565
กรมปศุสัตว์เสนอการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายของวิสาหกิจชุมชนและแผนการรับซื้อโคของวิสาหกิจชุมชน
รอบปีที่ 1 – 8 ซึ่ง คณะกรรมการบริห ารกองทุน ฯ มีม ติเ ห็น ชอบขยายระยะเวลาการเบิก เงิน เมื่อ วัน ที่
17 พฤษภาคม 2564) โดยกาหนดให้เริ่มซื้อตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โคขุน กลางน้าตามคู่มือโครงการ
มีลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
- โคเนื้อมีชีวิตเพศผู้ สุขภาพดี แข็งแรง และไม่มีอาการของโรคติดต่อ หรือโรคที่ต้องห้าม
ในการเคลื่อนย้ายสัตว์ตามกฎหมาย เช่น โรคปากเท้าเปื่อย
- น้าหนักอยู่ในช่วง 350 - 400 กก./ตัว อายุไม่เกิน 18 เดือน
- สายพันธ์ลูกผสมเลือดยุโรปอย่างน้อยร้อยละ 50 เช่น ลูกผสมชาร์โรเล่ส์ ลูกผสมแองกัส
ลูกผสมบีฟมาสเตอร์
- ห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดง ฮอร์โมน หรือยาปฏิชีวนะที่ต้องห้ามตามประกาศของกรมปศุสัตว์
- สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability) มีประวัติ NID พร้อมไมโครชิพ
3.2.1) การรับซื้อโคขุนกลางน้าของวิสาหกิจชุมชน
จากข้อกาหนดของโครงการวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 แห่ง จะรับซื้อโคขุนกลางน้าน้าหนัก
ประมาณ 400 กิโลกรัม โดยมีการประกันราคาซื้อขายกิโลกรัมละ 100 บาท จากวิสาหกิจชุมชนอื่น เข้ามาเลี้ยง
ในคอกกลางของวิสาหกิจชุมชน หรือ คอกกลางบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ โดยวิสาหกิจชุมชนจะเลี้ยงเป็นโคขุนปลายน้า
(น้าหนักประมาณ 580 กิโลกรัม) เพื่อผลิตเป็นโคขุนพร้อมแปรสภาพจาหน่ายให้กับบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด
การรับ ซื้อโคขุน กลางน้าของวิส าหกิจ ชุมชน พบว่า วิส าหกิจชุมชนเริ่มมีการจัดซื้อโคขุน กลางน้าประมาณ
เดือ นเมษายน 2563 เนื่อ งจากกรมปศุสัต ว์โ อนเงิน ยืม ให้สานัก งานปศุสัต ว์จัง หวัด เดือ นเมษายน 2563
โดยวิส าหกิจ ชุม ชนทั้ง 3 แห่ง รับ ซื้อ โคก่อ นขุน จานวน 935 ตัว คิด เป็น ร้อ ยละ 35.32 ของเป้า หมาย
ราคา 100 - 102 บาทต่อกิโลกรัม น้าหนักเฉลี่ย 353.80 – 483.03 กิโลกรัมต่อตัว (ตารางที่ 4.24) การจัดซื้อ
โคขุน กลางน้ าของวิส าหกิจ ชุม ชนจะเห็น ได้ว ่า โคบางส่ว นมีร าคาและน้าหนัก เฉลี ่ย สูง กว่า ที่โ ครงการ
กาหนด และปริมาณการรับซื้อโคขุนกลางน้าไม่สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากโคขุนกลางน้า
ของสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามคุณสมบัติของโครงการมีจานวนน้ อย บางส่วนต้องการเงินสด
จึงจาหน่ายให้พ่อ ค้าที่มารับ ซื้อที่ฟาร์ม ซึ่งในการรับ ซื้อโคของวิส าหกิจชุม ชนในช่ว งแรกต้อ งมีระยะเวลา
ในการเบิกเงินยืมตามระเบียบราชการทาให้ไม่สามารถชาระเป็นเงินสดให้กับสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ได้ทันที นอกจากนี้การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรคลัมปีสกิน และเท้าปากเปื่อย ทาให้การเคลื่อนย้าย
โคขุนกลางน้าต่างพื้นที่เป็นไปได้ลาบาก
ตารางที่ 4.24 การรับซื้อโคขุนกลางน้าของวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน
1. เครือข่ายโคเนื้อล้านนา
2. เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์
3. เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี
ภาพรวม
ที่มา: จากการสารวจ

จานวนโคขุน
เป้าหมาย
ผล
(ตัว)
(ตัว)
889
302
798
258
960
375
2,647
935

ร้อยละ

น้าหนักเฉลี่ย
(กก./ตัว)

ราคา
(บาท/กก.)

33.97
32.33
39.06
35.32

353.80 - 483.03
441
370.04 – 392.50
353.80 – 483.03

100
100
100 – 102
100 – 102
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3.2.2) การจาหน่ายโคขุนกลางน้าของสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน พบว่า สมาชิกและ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมีการจาหน่ายให้กับวิสาหกิจชุมชนแหล่งเดียวร้อยละ 44.25 จาหน่ายให้แหล่งจาหน่ายอื่น
นอกวิส าหกิจ ชุมชนร้อยละ 48.67 และจาหน่ายให้ทั้งวิส าหกิจชุมชนและแหล่งจาหน่ายอื่น ร้อยละ 7.08
ซึ่งสมาชิกและเครือข่ายอื่นจาหน่ายให้กับแหล่งจาหน่ายอื่น เนื่องจากสมาชิกและเครือข่ายต้องการรับเงินสด
จากการจาหน่าย บางส่วนยังนิยมจาหน่ายโคแบบเหมาตัวไม่ชั่งน้าหนัก และบางส่วนจะจาหน่ายที่คุณสมบัติ
ไม่ตรงตามข้อกาหนดของโครงการ เช่น เลือดผสมยุโรปน้อยกว่าร้อยละ 50 (ตารางที่ 4.25)
ตารางที่ 4.25 แหล่งจาหน่ายโคขุนกลางน้าของสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
หน่วย : ร้อยละ
วิสาหกิจชุมชน
1. เครือข่ายโคเนื้อล้านนา
2. เครือข่ายโคเนื้อตาก
3. เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์
4. เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี
ภาพรวม
ที่มา: จากการสารวจ

วิสาหกิจชุมชน
58.97
16.67
50.00
40.00
44.25

แหล่งจาหน่ายโคขุน
นอกวิสาหกิจชุมชน
ในและนอกวิสาหกิจชุมชน
28.21
12.82
83.33
0
40.00
10.00
60.00
48.67
7.08

เมื่อพิจารณาอายุและน้าหนักโคขุนกลางน้าที่จาหน่ายให้วิสาหกิจชุมชน พบว่า โคขุน
กลางน้าที่จาหน่ายมีอายุเฉลี่ย 14.95 เดือน โดยมีสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนร้อยละ 80.95 จาหน่าย
โคขุนกลางน้าอายุไม่เกิน 18 เดือน และร้อยละ 19.05 จาหน่ายโคขุนกลางน้าที่มีอายุ ไม่น้อยกว่า 18 เดือน
(ตารางที่ 4.26) ส่วนน้าหนักโคขุนกลางน้าในภาพรวมมีน้าหนักเฉลี่ย 353.85 กิโลกรัมต่อตัว โดยมีสมาชิกและ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนร้อยละ 61.54 จาหน่ายโคขุนกลางน้าน้าหนักไม่น้อยกว่า 350 - 400 กิโลกรัมต่อตัว
และร้ อ ยละ 38.46 จาหน่ า ยโคขุ น กลางน้าน้าหนั ก น้ อ ยกว่ า 400 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ตั ว (ตารางที่ 4.27)
หากเปรียบเทียบกับข้อกาหนดของโครงการ จะเห็นได้ว่า การจาหน่ายโคขุนกลางน้าของสมาชิกและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน มีบางส่วนที่จาหน่ายอายุและน้าหนักไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของโครงการ
ตารางที่ 4.26 อายุโคขุนกลางน้าของสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน
1. เครือข่ายโคเนื้อล้านนา
2. เครือข่ายโคเนื้อตาก
3. เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์
4. เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี
ภาพรวม
ที่มา: จากการสารวจ

อายุโคขุนกลางน้า (ร้อยละ)
น้อยกว่า 18 เดือน
ไม่น้อยกว่า 18 เดือน
83.87
16.13
100.00
0.00
66.66
33.34
66.67
33.33
80.95
19.05

อายุโคเฉลี่ย (เดือน)
15.42
11.50
14.50
13.33
14.95
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ตารางที่ 4.27 น้าหนักโคก่อนขุนที่จาหน่ายให้วิสาหกิจชุมชน
น้าหนักโคต่อตัว (ร้อยละ)
น้อยกว่า 350 กิโลกรัม ไม่น้อยกว่า 350 - 400 กิโลกรัม
1. เครือข่ายโคเนื้อล้านนา
29.03
70.97
2. เครือข่ายโคเนื้อตาก
50.00
50.00
3. เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์
33.33
66.67
4. เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี
66.67
33.33
ภาพรวม
38.46
61.54
ที่มา: จากการสารวจ
วิสาหกิจชุมชน

น้าหนักโคเฉลี่ย
(กิโลกรัม)
355.22
320.00
375.00
320.00
353.85

ราคาที่วิสาหกิจชุมชนรับซื้อโคก่อนขุนตามคุณสมบัติโคขุนกลางน้าที่โครงการกาหนด
มีราคาประกัน 100 บาทต่อกิโลกรัม จากการสารวจ พบว่า สมาชิกและเครือข่ายร้อยละ 100.00 หรือสมาชิก
และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทุกรายจาหน่ายโคขุนกลางน้าไม่น้อยกว่าราคาประกันของโครงการ (ตารางที่ 4.28)
ตารางที่ 4.28 การจาหน่ายโคขุนกลางน้าของสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน
1. เครือข่ายโคเนื้อล้านนา
2. เครือข่ายโคเนื้อตาก
3. เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์
4. เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี
ภาพรวม
ที่มา: จากการสารวจ

จาหน่ายในวิสาหกิจชุมชน (ร้อยละ)
น้อยกว่าราคาประกัน
ไม่น้อยกว่าราคาประกัน
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00

ราคาแหล่งจาหน่ายอื่น
(บาท/กก.)
90 – 95
90 – 105
100 – 105
97 – 100
90 - 105

จากผลการประเมิน ในการรับซื้อและจาหน่ายโค สรุปได้ว่า จานวนโคที่วิสาหกิจชุมชนรับซื้อ
จากสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนยังไม่เป็นไปตามเป้ าหมายโครงการ โคบางส่วนยังมีคุณสมบัติไม่ตรง
กับที่โครงการกาหนด เช่น อายุ และน้าหนัก อีกทั้งสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบางส่วนยังจาหน่ายได้
ราคาน้อยกว่าราคาประกัน เนื่องจากไม่สามารถผลิตโคได้ตามคุณสมบัติของโครงการ เช่น การทาหมันโค ตัดเขาโค
และบางวิสาหกิจชุม ชนมีการหักค่าบริ หารจัดการในการรับซื้อโค ซึ่งข้อกาหนดต่าง ๆ และคุณสมบัติของโค
ที่โ ครงการกาหนดจะต้อ งสอดคล้อ งกับ เป้า หมายปริม าณโคที่วิส าหกิจ ชุม ชนรับ ซื้อ และจานวนเงิน ยืม ที่
ได้รับการอนุ มั ติ เ พื่ อ เป็ น เงิ น หมุ น เวี ย นในการรั บ ซื้ อ โคของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน หากวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนมี ก ารรั บ
ซื้ อ โคที ่น้ าหนัก มากกว่า ที ่โ ครงการก าหนดจะท าให้เงิน ยืม ในการหมุน เวีย นไม่ส อดคล้อ งกับ ปริม าณโค
นอกจากนี้ยังมีปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในโครงการของวิสาหกิจชุมชนที่กล่าวมาข้างต้นมีหลายประเด็นที่
ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้สาเร็จ และยังคงเป็นอุปสรรคในการดาเนินงานภายใต้โครงการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ทาให้ การดาเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
4) การบริหารรายได้จากการจาหน่ายโคขุน โครงการกาหนดให้วิสาหกิจชุมชนต้องมีการบริหาร
รายได้จากการขายโคขุนเป็น 3 ส่วน โดยเป็นเงินคืนกองทุนร้อยละ 70 หักเป็นทุนสะสมของวิสาหกิจชุมชน
ร้อ ยละ 20 คืน ให้เกษตรกรร้อ ยละ 10 จากการสัม ภาษณ์วิส าหกิจ ชุม ชนทั้ง 4 แห่ง ยัง ไม่มีก ารบริห าร
รายได้ดัง กล่า ว โดยเครือ ข่า ยโคเนื้อ ล้า นนาไม่ได้กาหนดในระเบีย บ/เงื่อ นไขในส่ว นของการคืน เงิน หรือ
ปัน ผลให้กับ สมาชิกซึ่งสมาชิกก็รับทราบก่อนสมัครแล้ว และในระยะแรกวิส าหกิจ ชุมชนยังไม่ทราบในส่วน
ของกาไรภายใต้โครงการ คาดว่าจะได้เห็นผลกาไรเมื่อเข้าสู่การดาเนินงานภายใต้โครงการปีที่ 5 ทั้งนี้ในส่วน
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ของรายได้ที่ไ ด้จ ากการจาหน่า ยโควิส าหกิ จ ชุม ชนนาไปซื้อ วัส ดุอุป กรณ์ใ นการผลิต อาหารสัต ว์เพื่อ ลด
ต้น ทุน ในการเลี้ยงโค และคืน เงิน ให้กับ กองทุนฯ เครือข่ายโคเนื้อตากยังไม่มีการกาหนดรูปแบบการบริหาร
รายได้ที่ชัดเจน เนื่องจากขณะนี้เน้น เรื่ อ งการคืน เงินให้ กับกองทุน ฯ เครือ ข่า ยเนื้อ นครสวรรค์ ยังไม่สามารถ
สรุปบัญชี กาไร - ขาดทุน เนื่องจากปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชน และการจัดการ
คอก ส่ว นเครือ ข่า ยโคเนื้อ ราชบุรี เมื่ อ ปิด ยอดการทาบัญ ชี กาไร - ขาดทุน ของปีที่ 2 พบว่า ขาดสภาพ
คล่องทางการเงิน ไม่มีเงินสดหมุนเวียนซื้อโคจากสมาชิกและเครือข่าย
5) ปริมาณและการจาหน่ายมูลสัตว์ที่ได้จากโครงการฯ พบว่า มูลโคที่ได้จากคอกกลางวิสาหกิจชุมชน
ส่วนใหญ่นามาใช้ในการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อใช้ในคอกกลางของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีวิสาหกิจชุมชนเพียง 2 แห่ง
ทีม่ ีการจาหน่ายมูลโคที่ได้การเลี้ยงโคจากโครงการ ได้แก่ เครือข่ายโคเนื้อตาก จาหน่ายให้มูลโคให้กับเกษตรกร
ผู้ปลูกทุเรียนในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก คิดเป็นมูลค่า 2,400 บาท และเครือข่ายโคเนื้อราชบุรี โดยเริ่มจาหน่าย
ประมาณเดือนพฤษภาคม 2564 ให้กับบริษัท สยามบีฟ จากัด คิดเป็นมูลค่า 4,140 บาท วิสาหกิจชุมชนอีก 2 แห่ง
ที่ไม่ได้จาหน่ายมูลโค พบว่า เครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชนโคเนื้อล้านนา การดาเนินการก่อสร้างคอกกลางแล้วเสร็จ
เป็นช่วงฤดูฝน เนื่องจากการอนุมัติการสร้างคอกกลางล่ าช้า ทาให้ไม่สามารถจาหน่ายมูลโคได้ ส่วนเครือข่าย
โคเนื้อนครสวรรค์ช่วงที่ผ่านมาใช้คอกกลางร่วมกับบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด ซึ่งในปัจจุบันมีการย้ายคอกโค 3 ครั้ง
จึงไม่มีการจาหน่ายมูลโค (ตารางที่ 4.29)
ตารางที่ 4.29 การใช้ประโยชน์มูลโค ณ คอกกลางของวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน
1. เครือข่ายโคเนื้อล้านนา
2. เครือข่ายโคเนื้อตาก
3. เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์
4. เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี

จาหน่าย
-

ใช้ในฟาร์ม
-

สวนทุเรียนอาเภอ
แม่สอด 2,400 บาท
-

-

สยามบีฟ
4,140 บาท

-

-

อื่น ๆ
แจกผู้อื่น 9,000 บาท
ทอดกฐินผ้าป่ามูลโค 9,000 บาท
ส่วนใหญ่ใช้ในแปลงหญ้าอาหารสัตว์ของ
วิสาหกิจชุมชน 360,000 กิโลกรัม
ย้ายโคมา 3 คอก จึงไม่ได้มีการนามูล
โคไปใช้ประโยชน์
ส่วนใหญ่ฝนตกน้าขังคอกกลางมูลโคจึง
นาไปใช้ประโยชน์ได้น้อย

ที่มา: จากการสารวจ

การใช้ประโยชน์มูลโคของสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ณ ฟาร์มของตนเอง พบว่า สมาชิก
และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนร้อยละ 48.10 นามูลโคมาใช้ประโยชน์ในฟาร์มโดยนามาใส่แปลงพืชอาหารสัตว์
ของตนเอง รองลงมาร้อยละ 31.90 น ามูลโคไปจาหน่ายให้ กับเกษตรกรภายในชุมชน และร้อยละ 20.00
จาหน่ายและใช้ในฟาร์มตนเอง (ตารางที่ 4.30) เมื่อคิดมูลค่าการใช้ประโยชน์จากฟาร์ม โคของตนเอง พบว่า
สมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมขน ร้อยละ 83.17 มีการใช้ประโยชน์มูลโคมูลค่าน้อยกว่า 1,440 บาทต่อตัวต่อปี
และร้อยละ 16.83 มีการใช้ประโยชน์จากมูลโคมูลค่ามากกว่า 1,440 บาทต่อตัวต่อปี (ตารางที่ 4.31)
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ตารางที่ 4.30 การใช้ประโยชน์ของมูลโคของสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
หน่วย : ร้อยละ
วิสาหกิจชุมชน
1. เครือข่ายโคเนื้อล้านนา
2. เครือข่ายโคเนื้อตาก
3. เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์
4. เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี
ภาพรวม
ที่มา: จากการสารวจ

จาหน่าย
50.75
20.00
23.08
27.27
31.90

การใช้ประโยชน์มูลโค
ใช้ในฟาร์ม
จาหน่ายและใช้ในฟาร์ม
13.43
35.82
60.00
20.00
61.54
15.38
72.73
0.00
48.10
20.00

ตารางที่ 4.31 สมาชิกและเครือข่ายที่ได้ประโยชน์จากมูลค่ามูลโค
วิสาหกิจชุมชน
1. เครือข่ายโคเนื้อล้านนา
2. เครือข่ายโคเนื้อตาก
3. เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์
4. เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี
ภาพรวม
ที่มา: จากการสารวจ

ร้อยละของสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
น้อยกว่า 1,440 บาท บาท/ตัว/ปี
ไม่น้อยกว่า 1,440 บาท บาท/ตัว/ปี
61.19
38.81
100.00
0.00
76.92
23.08
100.00
0.00
83.17
16.83

4.3.2 การเพิ่มศักยภาพการแปรรูปและการขยายโอกาสทางการตลาด โดยบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด
1) วัสดุอุปกรณ์และการผลิตภัณฑ์ บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด ได้ดาเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
1 แห่ง สร้างห้องผลิต 1 แห่ง สร้างห้องเย็น 1 แห่ง และอาคารจอดรถ 1 หลัง การจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 9 รายการ
การปรับ ปรุง ฟาร์ม โค พร้อ มโรงเรือ นและอุป กรณ์ ดาเนิน การเรีย บร้อ ยแล้ว 1 แห่ง ครบตามเป้า หมาย
ผลจากการสนับสนุนของโครงการทาให้มีผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อโคแช่เย็น ที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยี
บรรจุภัณ ฑ์สุญ ญากาศแบบ Dar fresh หรือ Skin Vacumm โดยบริษั ท มีผ ลิต ภัณ ฑ์ เ พิ่ม ขึ้น มากกว่า
30 ผลิตภัณฑ์ เช่น เนื้อเอ็นข้อ สันนอกสเต็กแช่แข็ง ลิ้นแองกัสสไลด์แช่แข็ง เนื้อหมักกระเทียมพริกไทยเสียบไม้
ซึ่งจาหน่ายไปยังผู้ประกอบการรายใหญ่ (Modern Trade) เช่น Mackro CP Freshmart Tesco Lotus
The mall Paragon นอกจากนี้ ยั ง ทาการส่ ง ออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ปจาหน่ า ย สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพพม่ า
ซึ่งดาเนินการแล้วเสร็จในการดาเนินงานโครงการปีที่ 1 โดยทุกรายการข้างต้นยังมีการใช้งานอยู่ (ตารางที่ 4.32)
นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการลงทุนเพิ่มเติมในส่วนปรับปรุงโรงงานและสร้างเพิ่มเติม และซื้อเครื่องจักรใหม่
เพื่อรองรับการผลิตสินค้ามูลค่า 30,105,594.45 บาท (ตารางที่ 4.33)
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ตารางที่ 4.32 มูลค่า และสถานะการใช้งานรายการต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ
รายการ

มูลค่า

1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า สร้างการผลิต ห้องเย็นและ
อาคารจอดรถ
1.1 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
1.2 สร้างห้องผลิต
1.3 สร้างห้องเย็น
1.4 สร้างห้องอบรม
2. จัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 9 รายการ
2.1 เครื่องสุญญากาศ Dar fresh
2.2 ระบบปรับอากาศและดูดความชื้น
2.3 รวมแขวนตาก/ชั้นสแตนเลสเก็บชิ้นส่วน
2.4 ชั้นวางเนื้อในห้องบ่มซาก
2.5 เครื่องสไลด์เนื้อ
2.6 เครื่องหั่นบาง
2.7 เครื่อง Metal detector
2.8 ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็นเก็บกระดูก – ไขมัน
2.9 รถขนส่งหกล้อห้องเย็น และสิบล้อ
3. ปรับปรุงฟาร์มโค พร้อมโรงเรือน และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อทาคอกกลาง จังหวัดชัยนาท
เลี้ยงโคขุนปลายน้า
3.1 ปรับปรุงฟาร์ม และปรับปรุงโรงเรือน
- เทพื้นคอกคอนกรีตเสริมเหล็ก คอกขุน
กลางน้า ปลายน้า จานวน 10 คอก
- ปรับปรุงรั้วคอก คอกขุน กลางน้า ปลายน้า
จานวน 10 คอก
- ก่อสร้างรางอาหารคอกขุน กลางน้า ปลายน้า
จานวน 10 คอก
- ก่อสร้างแท๊งค์ระบบให้น้าโคขุน ทั้งฟาร์ม
- ก่อสร้างอาคารพร้อมลานคอนกรีตเสริทเหล็ก
โรงเหล็ก อาหารโคขุน
- ก่อสร้างโรงเก็บอาหารหยาบ ฟาง หญ้าสด
หญ้าแห้ง
- ก่อสร้างและปรับปรุงห้องประชุม อบรม
ห้องพักสาหรับแขก และพนักงาน
- ก่อสร้างและปรับปรุง บ่อพักน้าดี บ่อพักน้าเสีย
พร้อมราง ระบายน้า
- ปรับปรุงแปลงหญ้า จานวน 70 ไร่
ที่มา: จากการสารวจ

3,490,000

สถานะการใช้งาน
มีการใช้งาน
ไม่ได้ใช้งาน

หมายเหตุ
ดอกเบี้ย 0%

1,090,000
1,000,000
900,000
500,000
7,399,500
1,872,500
360,000
300,000
400,000
170,000
110,000
312,000
500,000
3,375000
15,000,00

√
√
√
√

9,200,000
1,750,000

√
√

750,000

√

500,000

√

500,000
1,200,000

√
√

1,500,000

√

1,500,000

√

1,200,000

√

300,000

√

ดอกเบี้ย 3%
√
√
√
√
√
√
√
√
√

70
ตารางที่ 4.32 (ต่อ)
รายการ

มูลค่า

3.2 จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องจักร (รถผสม TMR รถ)
- รถผสมอาหาร TMR
- รถตัก ขนาดใหญ่ จานวน 1 คัน
- รถตัก ขนาดกลาง จานวน 1 คัน
- รถไถ จานวน 2 คัน
- รถบรรทุกอาหารเปียก จานวน 1 คัน
- รถบรรทุกอาหารหยาบ จานวน 1 คัน
รวมทั้งสิ้น
ที่มา: จากการสารวจ

5,800,000
800,000
2,000,000
600,000
800,000
800,000
800,000
25,889,500

สถานะการใช้งาน
มีการใช้งาน
ไม่ได้ใช้งาน

หมายเหตุ

√
√
√
√
√
√

ตารางที่ 4.33 มูลค่าการลงทุนเพิ่มเติม บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด ในช่วงปี 2564 – ปัจจุบัน
รายการ
1. ปรับปรุงโรงงาน เช่น พื้น ผนัง ระบบไฟฟ้า
2. สร้างเพิ่มเติมเพื่อรองรับการผลิตสินค้า
2.1 ห้องแต่งตัวพนักงงาน และผู้เยี่ยมชม
2.2 ห้องบ่มซากระยะยาวสาหรับบริษัทโคพรีเมี่ยม

มูลค่าการลงทุน (บาท)
600,000

หมายเหตุ

250,000
600,000

เพื่อรองรับการตรวจรับรองมาตรฐาน
เพื่ อรองรั บซากโคที่ คุ ณ ภาพดี ส่ งตลาด
พรีเมี่ยม
เพื่ อรองรั บ ซากโคที่ ไม่ มี เกรด หรื อ
Marbling Score
เพื่ อ รองรั บ การเก็ บ เนื้ อโคตั ด แต่ งแล้ ว
รอแพคขาย
เพื่อเก็บสินค้าแช่แข็งสาเร็จรูป
เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า
เพื่อรองรับสินค้าแปรรูปจากโคจากโคของ
เกษตรกรที่ คุ ณภาพไม่ ได้ ต ามความ
ต้องการของตลาด

2.3 ห้องบ่มซาก 14 วัน / 21 วัน

3,200,000

2.4 ห้อง Frozen 2

1,800,000

2.5 ห้อง Frozen 3
2.6 ห้อง Slice 2
2.7 อาคารผลิ ต สิ น ค้ า แปรรู ป พร้ อ มระบบ
ความเย็น (ห้อง Chill 1 ห้อง Frozen 1 ห้อง)
3. ซื้อเครื่องจักรใหม่
3.1 เครื่องสไลด์เนื้อขนาด 13” จานวน 8 เครื่อง
3.2 เครื่องบรรจุ Skin Vacuum #3
3.3 เครื่องบรรจุ Skin Vacuum #4
3.4 เครื่องบรรจุ Skin Vacuum #5
4. ซื้อรถขนส่ง 4 ล้อกลาง 2 คัน
5. ครุภัณฑ์อื่น ๆ สาหรับอาคารใหม่ เช่น
ชั้นสแตนเลส โต๊ะสแตนเลส รถเข็น
รวม
ที่มา: บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด

2,500,000
400,000
4,148,397.05

1,097,600
3,424,000
2,621,500
6,721,750
2,542,347.40
200,000
30,105,594.45
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จากการที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการและการเพิ่มเติมของบริษัททาให้มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ตลอดจนมีช่องทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น พบว่า การดาเนินงานโครงการปีที่ 1 มีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
30 รายการ คิดเป็นร้อยละ 330 ของจานวนผลิตภัณฑ์ปีที่ผ่านมา ลูกค้าหลักเพิ่มขึ้น 4 ช่องทาง แต่ลูกค้าของ
ภั ต ตาคาร/โรงแรมลดลง มี มู ล ค่ า การจาหน่ า ยสิ น ค้ า จากการใช้ เ ทคโนโลยี Darfresh 48 ล้ า นบาท
การดาเนินงานปีที่ 2 มีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเป็น 83 รายการ คิดเป็นร้อยละ 638 หรือเพิ่มขึ้นจากปีที่ 1 40 รายการ
คิดเป็นร้อยละ 193 ลูกค้าหลักเพิ่มขึ้น 1 ช่องทาง Seven – Eleven มีมูล ค่าการจาหน่ายสินค้าจากการใช้
เทคโนโลยี Darfresh 98 ล้านบาท (ตารางที่ 4.34)
ตารางที่ 4.34 การพัฒนาสินค้าและการตลาดของบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด
รายละเอียด

ก่อนเข้าร่วมโครงการ

รายการสินค้า

13 รายการ

ลูกค้าหลัก

- แม็คโคร
- ภัตตาคาร/โรงแรม

มูลค่าการขายสินค้าจาก
0 บาท
การใช้เทคโนโลยี
Darfresh ต่อปี
ที่มา: บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด

หลังเข้าร่วมโครงการ
ปีที่ 1
ปีที่ 2
43 รายการ
83 รายการ
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 330) (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 638
หรือ 6.83 เท่า)
- แม็คโคร
- แม็คโคร
- เทสโก้โลตัส
- เทสโก้โลตัส
- CP Fresh Mart
- CP Fresh Mart
- The Mall
- The Mall
- Export
- Seven – Eleven
- Export
48 ล้านบาท
98 ล้านบาท**

หมายเหตุ
แ บ ร น ด์ ลู ก ค้ า 43
รายการ ของ บริ ษั ท
43 รายการ
7 – 11 เริ่ม 42 สาขา
เดือน ตุลาคม 2564

**บริษัทได้ลงทุนเพิ่ม
3 เครื่อง รวมเป็น
ทั้งหมด 4 เครื่อง

2) คอกกลางของบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด รองรับโคได้ประมาณ 3,000 ตัว ปัจจุบันได้รับ
การรับรองมาตรฐานฟาร์ม ณ คอกกลาง ได้แก่ ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัต ว์ที่เหมาะสม
(GFM) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) ปลอดโรคปากเท้าเปื่อย (FMD) ปลอดโรคแท้งติดต่อ
ในโค (Brucellisis) คอกกักมาตรฐานเอกชนสาหรับการนาเข้า มาตรฐานเอกชนสาหรับการส่งออก มาตรฐาน
เอกชนสาหรับปลอดโรค FMD เรียบร้อยแล้ว จานวนโคเข้าคอกขุน ณ คอกกลาง บริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จากัด
จังหวัดชัยนาท พบว่า บริษัทไม่ได้รับซื้อโคก่อนขุนจากวิสาหกิจชุมชน แต่รับซื้อโคขุนกลางน้าจานวน 2,055 ตัว
คิดเป็นร้อยละ 81.55 ของเป้าหมาย จากวิสาหกิจชุมชนที่ไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการ เนื่องจากโคของ
วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการมีจานวนน้อย (ตารางที่ 4.35)
ตารางที่ 4.35 จานวนโคขุนกลางน้าทีบ่ ริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด รับซื้อนามาขุน ณ คอกกลางของบริษัท
ช่วงปี
ปีที่ 1 (17 ก.พ. 63 – 16 กพ. 64)
ปีที่ 2 (17 ก.พ. 64 – 16 กพ. 65)
รวม
ที่มา: บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด

เป้าหมาย (ตัว)
1,260
1,260
2,520

จานวนโค
ผลการดาเนินงาน (ตัว)
1,166
889
2,055

ร้อยละ
92.54
70.56
81.55

มูลค่า (บาท)
60,617,075.16
41,852,373.00
102,469,448.16
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การบริหารงานคอกกลางร่วมกัน บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด ได้ทาความตกลงร่วมกัน
ระหว่างเครือข่ายโคเนื้อล้านนา และเครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์ในการใช้งานคอกกลางของบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ
จากัด ได้แก่ ค่าบริการใช้พื้น ที่โดยยกเว้นค่าบริการดังกล่าวตลอดระยะเวลาโครงการ 8 ปี วิสาหกิจชุมชน
รับ ผิด ชอบดูแลปรับ ปรุงคอกในส่ว นการใช้งานของวิส าหกิจ ชุม ชน ค่าน้า/ค่า ไฟ ค่าภาษี โ รงเรือ น (ถ้า มี)
ของวิสาหกิจชุมชน และต้องบริหารจัดการในเรื่องของอุปกรณ์ บุคลากร อาหารโคขุน ตลอดจนสุขอนามัย
ของโคขุนที่อยู่ในคอกของวิส าหกิจ ชุมชน อีกทั้งต้องปฏิบัติ ตามข้อกาหนดการใช้คอกตามมาตรฐาน GAP
และ FMD Free อย่างเคร่งครัด (ภาคผนวกที่ 5)
การดาเนิน งานปีที่ 1 เครือ ข่ายโคเนื้อล้านนาส่งโคที่รับ ซื้อจากเครือข่ายโคเนื้อ ตาก
ไปเลี้ยงที่คอกกลางของบริษัท โดยวิสาหกิจชุมชนส่งเจ้าหน้าที่สัตวบาลไปเลี้ยงโคร่วมกับบริษัท ช่วยจัดหา
วัตถุดิบอาหารสัตว์ แต่ประสบภาวะขาดทุน การส่งเจ้าหน้าที่ของวิสาหกิจชุมชนฯ ไปเลี้ยงประจาที่คอกกลาง
ของบริษัท ทาให้มีค่าใช้จ่ายส่งผลต่อต้นทุนในการเลี้ยงโคสูงขึ้น เนื่องจากโคที่ส่งไปจากเครือข่ายโคเนื้อตาก
เป็นโรคปากเท้าเปื่อย หลังจากนั้นจึงนาโคมาเลี้ยงที่คอกกกลางของวิสาหกิจชุมชน อีกทั้งคอกกลางของวิสาหกิจชุมชน
ยังสามารถบรรจุโคได้อีกจานวนมาก ทาให้การดาเนินงานช่วงปีที่ 2 วิสาหกิจชุมชนไม่ได้นาโคไปเลี้ยงคอกกลาง
ของบริ ษั ท ส าหรับ เครือ ข่ายโคเนื้ อ นครสวรรค์ ในระยะแรกได้น ำโคเข้ำ ขุน ณ คอกกลำง วิส ำหกิจ ชุมชน
กำหนดให้คณะกรรมกำรทั้ง 9 รำย ร่ว มกัน จัด จ้ำ งพนัก งำนสัต วบำลประจำฟำร์ม มำตรฐำนและคนงำน
ตำมจำนวนที่เหมำะสมในกำรปฏิบัติงำนและผลิตอำหำรสัตว์เพื่อใช้ในคอกกลำง และสลับกันเป็นเวรคอกกลำง
เพื่อประสำนงำนกับพนักงำนสัตวบำลประจำฟำร์มเพื่อดูแลจัดกำรโคก่อนขุน และโคขุนคอกกลำง รวมทั้งกรณี
ฉุกเฉินต่ำง ๆ ต่อมำมีปัญหำในกำรบริหำรจัดกำรร่วมกันระหว่ำงบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จำกัด และวิสำหกิจชุมชน
เดือนเมษำยน 2564 วิส ำหกิจ ชุ มชนจึ งย้ำยมำใช้งำนคอกกลำงเป็ น พื้ นที่ ของประธำนและกรรมกำรของ
วิสำหกิจชุมชน
ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด ได้แบ่งพื้นที่บางส่วน
ของคอกกลางของบริษัทจัดทาแหล่งเรียนรู้ สาหรับเกษตรกรในเครือข่าย และนอกเครือข่ายเข้ ามาต่อยอด
การพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยให้เข้มแข็ง อีกทั้งเป็น ยังมีแผนที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรเปิดโอกาสให้
เกษตรกรพื้นที่ใกล้เคียงตลอดและสมาชิกเครือข่ายนาสินค้าเกษตรแปรรูปจาหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม บริษัท
ได้เตรีย มความพร้อมแปลงปลูกกัญ ชาในฟาร์ม จานวน 5,000 ต้น เพื่อใช้ต้น ราก ใบ ส่วนที่เหลื อจากการ
จาหน่ ายเป็ น ส่ วนประกอบในอาหารขุน โคเพื่ อสร้างจุดขาย เพิ่ มมู ล ค่าโคเนื้ อ ตลอดจนเป็น แปลงสาธิตให้
เกษตรกรในและนอกวิสาหกิจชุมชนที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ซึ่งการทาอาหารสั ตว์โดยใช้ส่วนประกอบต่าง ๆ
ของกัญชา บริษัทได้ทาวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาและมีการจดสิทธิบัตรผลงานเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้
บริษัทได้ดาเนินการก่อสร้างโรงการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนเลี้ยงโดยใช้มูลโคแห้ง เนื่องจากในการปลูกกัญชาต้อง
มีการใช้ปุ๋ยอินทรี ย์ ซึ่งปุ๋ย ไส้เดือนคือหนึ่งในปุ๋ยที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต โดยบริษัทได้เริ่มมีการผลิต
ปุ๋ยมูลไส้เดือนโดยใช้มูลโค ซึ่งนอกจากจะเป็นการประหยัดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยแล้วยังเป็นการเพิ่มรายได้จากมูลโค
อีกด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวประมาณกันยายน 2564 และขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นต่อ ๆ
ไปทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ อยู่ระหว่างดาเนินการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะมีการเปิดตัวศูนย์การเรียนรู้
ประมาณเดือนกรกฎาคม 2565
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4.4 ผลลัพธ์เบื้องต้น (Result Outcome)
4.4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและผลิตภัณฑ์
1) การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แ ก่เกษตรกรรายอื่น เมื่อสมาชิก
และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ได้รับการถ่ายทอดความรู้แล้ว พบว่า มีระดับความรู้ความเข้าใจในระดับค่อนข้างมาก
มีคะแนนเฉลี่ย 3.81 ทั้งนี้สมาชิกและเครือข่ายที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ทุกรายมีการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ซึ่งส่วนใหญ่นาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ระดับค่อนข้างมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.83 (ตารางที่ 4.36) ส่วนการถ่ายทอด
องค์ค วามรู ้ให้แ ก่ เกษตรกรรายอื่น พบว่า มีสมาชิก และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนร้อยละ 68.28 น าความรู้ไป
ถ่ายทอดให้เกษตรกรรายอื่นประมาณ 4 – 13 ราย ส่ว นสมาชิก ร้อ ยละ 31.72 ไม่ไ ด้นาความรู้ไ ปถ่า ยทอด
เนื่องจากไม่มีโอกาส และคนรู้จักส่วนใหญ่เข้ารับ การอบรมด้วยกัน (ตารางที่ 4.37)
ตารางที่ 4.36 ความรู้ความเข้าใจและการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ของสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน
1. เครือข่ายโคเนื้อล้านนา
2. เครือข่ายโคเนื้อตาก
3. เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์
4. เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี
ภาพรวม
ที่มา: จากการสารวจ

ระดับความรู้ความเข้าใจ
คะแนนเฉลี่ย
แปลผล
4.02
ค่อนข้างมาก
3.69
ค่อนข้างมาก
3.67
ค่อนข้างมาก
3.80
ค่อนข้างมาก
3.81
ค่อนข้างมาก

ระดับการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
คะแนนเฉลี่ย
แปลผล
3.94
ค่อนข้างมาก
3.62
ค่อนข้างมาก
3.83
ค่อนข้างมาก
3.89
ค่อนข้างมาก
3.83
ค่อนข้างมาก

ตารางที่ 4.37 การนาความรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรรายอื่น
วิสาหกิจชุมชน
1. เครือข่ายโคเนื้อล้านนา
2. เครือข่ายโคเนื้อตาก
3. เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์
4. เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี
ภาพรวม
ที่มา: จากการสารวจ

การถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น (ร้อยละ)
ถ่ายทอดความรู้
ไม่ถ่ายทอดความรู้
68.18
31.82
64.52
35.48
58.82
41.18
83.33
16.67
68.28
31.72

จานวนการถ่ายทอด
ความรู้ให้ผู้อื่นเฉลี่ย (ราย)
8
13
4
11
4 - 13

2) อัตราการเกิดลูกของแม่โคในฟาร์ม พบว่า หลังจากการได้รับการถ่ายทอดความรู้ สมาชิก
และเครือ ข่า ยวิส าหกิจ ชุม ชนน าความรู้ที ่ได้ไปปรับ ใช้ในการเลี ้ย งโค และถ่ายทอดให้กับ สมาชิก ในกลุ ่ม
เครือข่ายได้ดาเนิน การพัฒ นาประสิทธิภ าพการผลิตในฟาร์ม และพัฒ นาคุณภาพโค พบว่า การเกิดลูกโค
ในฟาร์มของสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในภาพรวม มีอัตราส่วนการเกิดลูกโคเพศผู้ : เพศเมีย 46.08
: 53.92 กล่าวคือ เกิดลูกโคเพศผู้เฉลี่ยในฟาร์มของเกษตรกรร้อยละ 46.08 ของจานวนลูกโคที่เกิดในฟาร์ม
ทั้งหมด และเกิดเพศเมียเฉลี่ย ในฟาร์มร้อยละ 53.92 ของจานวนลูกโคที่เกิดในฟาร์มทั้ง หมด ซึ่งโครงการ
มีเป้ าหมายให้เกิด ลูกโคเพศผู้ ร้อยละ 80 ของจานวนลูกโคที่เกิดในฟาร์มทั้งหมด เมื่อ พิจารณาสมาชิก และ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน พบว่า สมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนร้อยละ 91.67 มีแม่โคในฝูงให้ลูกเพศผู้น้อยกว่า
ร้อยละ 80 (ตารางที่ 4.38) ซึ่งเมื่อ เปรียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการยังคงไม่ส ามารถดาเนินการได้
ตามเป้าหมาย
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ตารางที่ 4.38 สมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่มีแม่โคในฝูงให้ลูกเพศผู้ร้อยละ 80 ของลูกโคทั้งหมด
วิสาหกิจชุมชน
1. เครือข่ายโคเนื้อล้านนา
2. เครือข่ายโคเนื้อตาก
3. เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์
4. เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี
ภาพรวม
ที่มา: จากการสารวจ

อัตราส่วนเฉลี่ย
เพศผู้ : เพศเมีย
51.71 : 48.29
43.38 : 56.62
44.76 : 55.24
42.93 : 57.07
46.08 : 53.92

หน่วย : ร้อยละ
แม่โคในฝูงให้ลูกเพศผู้
น้อยกว่าร้อยละ 80
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
85.48
14.52
96.43
3.57
85.71
14.29
100.00
0.00
91.67
8.33

3) การจาหน่ายโคก่อนขุนและโคขุนกลางน้าให้กับวิสาหกิจชุมชน ตามคุณสมบัติของโครงการ
การรับซื้อโคก่อนขุนต้องเป็นโคเพศผู้อายุไม่เกิน 10 เดือน น้าหนักไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัมต่อตัว จากการจาหน่าย
ของสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน พบว่า สมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนร้อยละ 95.24 มีการจาหน่าย
โคก่อ นขุน ตรงตามข้อ กาหนดของโครงการ กล่า วคือ มีก ารจาหน่า ยลูก โคเพศผู้อ ายุไ ม่เ กิน 10 เดือ น
น้ าหนั กไม่ น้ อยกว่าร้ อยละ 200 กิ โลกรั มต่ อตั ว ซึ่ งสมาชิ กและเครือข่ ายที่ จ าหน่ ายโคก่ อนขุ นร้อยละ 4.76
จาหน่ายลูกโคเพศผู้อายุไม่เกิน 10 เดือน โดยมีน้าหนักเฉลี่ยน้อยกว่า 200 กิโลกรัมต่อ ตัว (ตารางที่ 4.39)
ส่วนโคขุนกลางน้าตามคุณสมบัติโครงการต้องรับซื้อลูกโคเพศผู้อายุไม่เกิน 18 เดือน มีน้าหนักเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
350 - 400 กิโ ลกรัม ต่อ ตัว จากการจาหน่า ยโคขุน กลางน้า พบว่า สมาชิก และเครือ ข่า ยวิส าหกิจ ชุม ชน
ร้อยละ 59.02 มีการจาหน่ายโคขุนกลางน้าตรงตามคุณสมบัติโครงการ ซึ่งสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ที่มีการจาหน่ายโคขุนกลางน้าน้าหนัก มากกว่า 400 กิโลกรัม เนื่องจากเป็นคุณสมบัติสายพันธุ์บีฟมาสเตอร์
ที่ เครื อข่ ายโคเนื้ อ ล้ านนารั บ ซื้ อ จะมี น้ าหนั ก สู ง และมี ส มาชิก และเครือ ข่ายวิส าหกิ จชุ ม ชนร้อ ยละ 40.98
จ าหน่ ายลู ก โคเพศผู้ อ ายุ ไม่ เกิ น 18 เดื อ น โดยมี น้ าหนั ก เฉลี่ ย น้ อ ยกว่า 350 กิ โ ลกรัม ต่ อ ตั ว ซึ่ งไม่ ต รงกั บ
คุณสมบัติของโครงการ (ตารางที่ 4.40)
ตารางที่ 4.39 สมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่จาหน่ายโคก่อนขุนตามคุณสมบัติของโครงการ
หน่วย : ร้อยละ
วิสาหกิจชุมชน
1. เครือข่ายโคเนื้อล้านนา
2. เครือข่ายโคเนื้อตาก
3. เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์
4. เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี
ภาพรวม
ที่มา : จากการสารวจ

ลูกโคเพศผู้อายุไม่เกิน 10 เดือน
น้าหนักเฉลี่ยน้อยกว่า 200 กก.
น้าหนักเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 200 กก.
0.00
100.00
12.50
87.50
0.00
100.00
0.00
100.00
4.76
95.24
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ตารางที่ 4.40 สมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่จาหน่ายโคขุนกลางน้าตามคุณสมบัติของโครงการ
หน่วย : ร้อยละ
วิสาหกิจชุมชน
1. เครือข่ายโคเนื้อล้านนา
2. เครือข่ายโคเนื้อตาก
3. เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์
4. เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี
ภาพรวม
ที่มา: จากการสารวจ

ลูกโคเพศผู้อายุไม่เกิน 18 เดือน
น้าหนักเฉลี่ยน้อยกว่า 350 กก.
น้าหนักเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 350
30.00
70.00
50.00
50.00
40.00
60.00
66.67
33.33
40.98
59.02

จากการพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตต่อวันของโคที่จาหน่ายให้วิสากิจชุมชน พบว่า โคก่อนขุน
ที่จาหน่ายให้กับวิสาหกิจชุมชนในภาพรวมมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 0.95 กิโลกรัมต่อวัน จากข้อกาหนด
ประสิทธิภาพการผลิตลูกโคในฝูงมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 1 กิโลกรัมต่อวั น ซึ่งโคก่อนขุนของสมาชิกและ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนร้อยละ 56.00 มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยน้อยกว่า 1 กิโลกรัมต่อวัน และร้อยละ 44.00
มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1 กิ โ ลกรั ม ต่ อ วั น (ตารางที่ 4.41) ส่ ว นโคขุ น กลางน้าที่ จาหน่ า ย
ให้ กั บ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนในภาพรวมมี อั ต ราการเจริญ เติบ โตเฉลี่ย 0.80 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่ง โคกลางน้าของ
สมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนร้อยละ 82.54 มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยน้อยกว่า 1 กิโลกรัมต่อวัน
และร้อยละ 17.46 มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยมากกว่า 1 กิโลกรัมต่อวัน (ตารางที่ 4.42)
ตารางที่ 4.41 อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันและร้อยละของโคก่อนขุน
วิสาหกิจชุมชน
1. เครือข่ายโคเนื้อล้านนา
2. เครือข่ายโคเนื้อตาก
3. เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์
4. เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี
ภาพรวม
ที่มา: จากการสารวจ

อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน
(กก.)
1.06
0.81
1.05
1.14
0.95

อัตราเจริญเติบโตโดยเฉลี่ยต่อวัน (ร้อยละ)
น้อยกว่า 1 กก.
ไม่น้อยกว่า 1 กก.
50.00
50.00
83.33
16.67
28.57
71.43
0.00
100.00
56.00
44.00

ตารางที่ 4.42 อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันและร้อยละของโคขุนกลางน้า
วิสาหกิจชุมชน
1. เครือข่ายโคเนื้อล้านนา
2. เครือข่ายโคเนื้อตาก
3. เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์
4. เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี
ภาพรวม
ที่มา: จากการสารวจ

อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน
(กก.)
0.78
0.81
0.91
0.82
0.80

อัตราเจริญเติบโตโดยเฉลี่ยต่อวัน (ร้อยละ)
น้อยกว่า 1 กก.
ไม่น้อยกว่า 1 กก.
96.77
3.23
100.00
0.00
66.67
33.33
66.67
33.33
82.54
17.46
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เมื่อวิสาหกิจชุมชนรับซื้อโคจากสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนามาขุน ณ คอกกลางของ
วิสาหกิจชุมชน พบว่า โคก่อนขุนช่วงอายุ 8 – 16 เดือน มีอัตราการเจริญเติบโตต่อวันเฉลี่ย 0.8 – 1.00 กิโลกรัมต่อวัน
ส่วนโคขุนกลางน้าช่วงอายุ 17 – 24 เดือน มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 0.6 – 1 กิโลกรัมต่อวัน (ตารางที่ 4.43)
และทุกวิสาหกิจชุมชนมีระยะเวลาในการเลี้ยงโคขุนถึงส่งขายสั้นลงกว่าจาก 18 - 36 เดือน เป็น 12 – 24 เดือน
ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของโคประกอบด้วย สายพันธุ์ อาหารสัตว์ และการจัดการฟาร์ม
ตารางที่ 4.43 อัตราการเจริญเติบโตของโคที่รับซื้อจากสมาชิกและเครือข่าย ณ คอกกลางของวิสาหกิจชุมชน
อายุ
เฉลี่ย
(เดือน)
1. เครือข่ายโคเนื้อล้านนา
ลูกผสมยุโรป
ลูกผสมบีฟมาสเตอร์
8 – 16
2. เครือข่ายโคเนื้อตาก
โคพันธุ์ตาก (ชาโรเล่ส์)
12
3. เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์ ลูกผสมยุโรป (ชาโรเล่ส์ / 15
แองกัส)
4. เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี
ลูกผสมยุโรป
ภาพรวม
8 – 16
ที่มา: จากการสารวจ
วิสาหกิจชุมชน

พันธุ์โค

โคก่อนขุน
อัตราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ย
(กก./วัน/ตัว)
1
1
0.8
1
0.8 – 1

โคขุน
อายุเฉลี่ย
อัตราการ
(เดือน) เจริญเติบโตเฉลี่ย
(กก./วัน/ตัว)
> 24
<1
17 - 24
1
24

0.6

17 - > 24

1
0.6 - 1

4) การรับรองมาตรฐานฟาร์ม ของคอกกลางวิสาหกิจชุมชน พบว่า คอกกลางวิสาหกิจชุมชนได้
รั บ รองมาตรฐานฟาร์ ม ที่ มี ร ะบบการป้ อ งกั น โรคและการเลี้ ย งสั ตว์ ที่ เ หมาะสม GOOD FARMING
MANAGEMENT (GFM) ได้แก่ เครือข่ายโคเนื้อตาก และเครือข่ายโคเนื้อราชบุรี ได้รับรองมาตรฐานดังกล่าว
ตั้งแต่ก่อนเข้าร่ว มโครงการ ส่ว นเครือข่ายโคเนื้อ ล้านนาได้รับรองมาตรฐานเมื่อ วันที่ 22 เมษายน 2564
ซึ่งเป็นคอกกลางที่ใช้งบประมาณส่วนหนึ่งจากโครงการในการก่อสร้าง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์
Good Agricultural Practices for Livestock (GAP) ยั ง ไม่ มี วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนได้ รั บ รองมาตรฐานดั ง กล่ า ว
(ตารางที่ 4.44) เนื่ องจากเครือข่ายโคเนื้อล้านนาอยู่ระหว่างพัฒ นาคอกกลางไปสู่ ม าตรฐาน GAP ซึ่ง ตาม
ข้อ กาหนดเหลือ เพีย งในส่ว นของการดาเนิน การก่อ สร้า งรั้ว รอบคอกกลาง เครือ ข่า ย โคเนื้อตากยังไม่ มี
งบประมาณในการปรับปรุงคอกเพื่อให้ได้มาตรฐาน GAP และคอกกลางของเครือข่ายโคเนื้อราชบุรี ลักษณะ
ที่ตั้งคอกอยู่ในพื้นที่ลุ่ม เมื่อฝนตกจะมีน้าท่วมขังจึงไม่สามารถปรับปรุงคอกไปสู่มาตรฐาน GAP
ตารางที่ 4.44 การได้รับรองมาตรฐานฟาร์มของคอกกลางวิสาหกิจชุมชน
มาตรฐาน GAP
มาตรฐาน GFM
วิสาหกิจชุมชน
ได้รับ
ไม่ได้รับ
ได้รับ
ไม่ได้รับ
ได้รับรองเมื่อ
การรับรอง
การรับรอง
การรับรอง
การรับรอง
1. เครือข่ายโคเนื้อล้านนา
√
√
22 เม.ย. 2564
2. เครือข่ายโคเนื้อตาก
√
√
11 มี.ค. 2562
3. เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์
√
4. เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี
√
√
2 ก.ย. 2562
หมายเหตุ: เครือข่ายโคเนื้อตามโครงการต้องเลี้ยงโคที่คอกกลางของบริษัท แต่ปัจจุบันเลี้ยง ณ คอกของประธานและกรรมการฯ
ที่มา: จากการสารวจ
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การรับ รองมาตรฐาน GFM ของฟาร์มสมาชิกและเครือข่ายวิส าหกิจชุมชน พบว่า ฟาร์มของ
สมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนได้รับรองมาตรฐานร้อยละ 22.71 และฟาร์มสมาชิกอีกร้อยละ 77.29
ยังไม่ได้รับรองมาตรฐาน (ตารางที่ 4.45) เนื่องจากสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบางส่วนยังมีการเลี้ยงโค
แบบเดิมอีกทั้งยังคิดว่าการขอรับรองมาตรฐานมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก
ตารางที่ 4.45 การได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม GFM ของสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
หน่วย : ร้อยละ
วิสาหกิจชุมชน
1. เครือข่ายโคเนื้อล้านนา
2. เครือข่ายโคเนื้อตาก
3. เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์
4. เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี
ภาพรวม
ที่มา: จากการสารวจ

การรับรองมาตรฐานฟาร์ม GFM
ได้รับรอง
ไม่ได้รับรอง
29.41
70.59
3.23
96.77
35.29
64.71
25.00
75.00
22.71
77.29

5) การลงทะเบียนโค ในระบบ e – breeding หรือระบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
บนระบบออนไลน์ เพื่อการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทางการจัดการฟาร์มและการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การดาเนินงาน
ตามคู่มือโครงการ วิสาหกิจชุมชนที่ขอรับเงินกู้เพื่อดาเนินการผลิตโคก่อนขุนและโคขุน ต้องดาเนินการเข้าร่วม
โครงการโดยสมาชิกและเครือข่ายวิส าหกิจชุมชนต้องขึ้นทะเบียนฟาร์มกับวิสาหกิจชุมชน โคที่เข้าร่วมโครงการ
ต้องทารหัสประจาตัวสัตว์ด้วยการฝังไมโครชิพและทาประกันความเสี่ยงกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร อีกทั้งเกษตรกรต้องบันทึกข้อมูลโคทุกตัว และส่งข้อมูลให้กับวิสาหกิจ ชุมชน เพื่อจัดเก็บด้วยระบบ
e – breeding โดยความร่วมมือจากกรมปศุสัตว์ จากการสารวจ พบว่า สมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ร้ อยละ 80.26 ไม่ รู้ จั ก e – breeding และร้อยละ 19.74 รู้จั กระบบ e – breeding โดยสมาชิ กและเครือข่ าย
วิสาหกิจชุมชนที่รู้จักระบบ มีการลงทะเบียนในระบบดังกล่าวเพียงร้ อยละ 31.11 ของสมาชิกและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนที่รู้จักระบบทั้งหมด (ตารางที่ 4.46) ส่วนอีกร้อยละ 68.89 ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ e – breeding
เนื่องจากขั้นตอนยุ่งยากไม่ทาให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติตาม เกษตรไม่สามารถลงทะเบีย นด้ว ยตนเองได้
อีกทั้งระบบไม่ ได้ส่ งผลต่ อราคาในการจาหน่ายโค
ตารางที่ 4.46 การรับรู้และการลงทะเบียนโค ในระบบ e - breeding ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน
1. เครือข่ายโคเนื้อล้านนา
2. เครือข่ายโคเนื้อตาก
3. เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์
4. เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี
ภาพรวม
ที่มา: จากการสารวจ

การรับรู้ระบบ
ทราบ
ไม่ทราบ
29.85
70.15
9.68
90.32
5.88
94.12
33.33
66.67
19.74
80.26

หน่วย : ร้อยละ
การลงทะเบียนในระบบ
ลงทะเบียน
ไม่ลงทะเบียน
50.00
50.00
0.00
100.00
0.00
100.00
25.00
75.00
31.11
68.89
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4.4.2 การรับซื้อโคขุนปลายน้า
บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด รับซื้อโคขุนปลายน้าจากวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ เครือข่ายโคเนื้อ
ล้ านนา เครื อ ข่ า ยโคเนื้ อ นครสวรรค์ และเครื อ ข่ ายโคเนื้ อ ราชบุ รี จ านวน 466 ตั ว รอบปี ที่ 2 (วัน ที่ 17
กุมภาพันธ์ 64 – 16 กุมภาพันธ์ 2565) ตามคุณสมบัติโครงการต้องเป็นโคที่ตอนแล้ว โคอายุ 3 ปี น้าหนัก
ไม่น้อยกว่า 600 กิโลกรัม เมื่อพิจารณาตามคุณสมบัติโครงการ พบว่าบริษัทรับซื้อโคขุนปลายน้าจากวิสาหกิจชุมชน
เป็น โคตามคุณ สมบัติของโครงการ คือ มีโ คที่ถูก ตอนร้อ ยละ 94.42 และมีน้าหนักก่อนเชือ ดไม่น้อยกว่า
600 กิโลกรัมต่อตัว ร้อยละ 11.37 ตามลาดับ (ตารางที่ 4.47)
ตารางที่ 4.47 การรับซื้อโคขุนปลายน้าจากวิสาหกิจชุมชน ตามคุณสมบัติของโครงการ
วิสาหกิจชุมชน

จานวน
(ตัว)
466
101
112
253
519
985

1. วิสาหกิจที่ได้รับการสนับสนุนเงิน
1.1 เครือข่ายโคเนื้อล้านนา
1.2 เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์
1.3 เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี
2. พรีเมี่ยมบีฟ ฟาร์ม
ภาพรวม
หมายเหตุ : Na. หมายถึง ไม่มีข้อมูล
ที่มา: บริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จากัด และจากการคานวณ

การตอนโค (ร้อยละ)
ตอน
ไม่ตอน
94.42
5.58
Na.
Na.
87.50
12.50
95.26
4.74
100.00
0.00
97.36
2.64

น้าหนักก่อนเชือด (ร้อยละ)
น้อยกว่า 600 กก. ไม่น้อยกว่า 600 กก.
88.63
11.37
99.01
0.99
80.36
19.64
88.14
11.86
0.00
100.00
41.93
58.07

ในการแบ่ง เกรดของเนื ้อ โคนั้น ใช้ห ลายหลัก การเพื่อ แบ่ง เกรดเนื้อ โคออกเป็น ระดับ ต่า ง ๆ
เช่น สีของเนื้อ (เนื้อที่ดีสีจ ะออกไปในทางสีแดงเข้ม แต่ต้องไม่เข้ มผิดธรรมชาติ และต้องสีไม่อ่อนเกินไป)
อายุของสั ตว์ (สั ตว์มีอายุ มากเนื้ อจะเหนียวและมีเนื้อที่ห ยาบมากกว่าเนื้อที่ มาจากโคในวัยหนุ่มสาว) หรือ
แม้กระทั่งการใช้อัตราส่วนต่าง ๆ ของซากสัตว์มาเป็นเกณฑ์ (เนื้อโคที่ดีจะต้องมีสัดส่วนไขมัน ส่วนของเนื้อ
และส่วนของกระดูกในปริมาณที่เหมาะสม จึงสามารถบอกได้ว่าโคตัวนั้นสุขภาพดี ได้รับการเลี้ยงมาอย่างถูกวิธี
ทาให้เนื้อออกมามีคุณภาพดีด้วย) เพศของโคก็ยังมีส่วน (หากเป็นโคตัวผู้เนื้อก็จะมีความเหนียวมากกว่าเนื้อโค
ตัว เมีย โดยธรรมชาติ) แต่ ก ารแบ่ง เกรดเนื้อ โคด้ว ยปริม าณไขมัน ที่แ ทรกในเนื้อ หรือ Marbling Score
จะเป็น วิธีที่นิย ม และง่า ยที่สุด ในการแบ่ง เกรดของเนื้อ โค บริษัท พรีเ มี่ย มบีฟ จากัด แบ่ ง เกรดเนื้อ โค
ด้วยปริมาณไขมันที่แทรกหรือ Marbling Score กล่าวคือ จาแนกเกรดของเนื้อโคโดยดูจากระดับไขมันแทรก
ขนาดหน้าตัด ขนาดไขมันพอก และสีสัน โดยใช้มาตรฐานของประเทศออสเตรเลีย หรือ MLA เป็นต้นแบบ
โดยเนื้อโคมีเกรด 1 – 9 กล่าวคือ เนื้อโคที่มีเกรดที่สูงแสดงถึงเนื้อโคที่มีคุณภาพดี (ภาพที่ 4.3) ซึ่งโคขุนปลายน้า
ที่บริษัทรับซื้อจากวิสาหกิจชุมชนจะมีคุณภาพของเนื้อโคเป็น เกรด 0 – เกรด 4 ซึ่งส่วนใหญ่โคขุนปลายน้าที่รับซื้อ
จากวิสาหกิจชุมชนคุณภาพเกรด 1 ร้อยละ 45.71 เกรด 2 ร้อยละ 30.47 เกรด 0 ร้อยละ 21.89 เกรด 3 ร้อยละ 1.72
และเกรด 4 ร้อยละ 0.21 ตามลาดับ นอกจากนี้ยังพบตาหนิหรือจุดดาบนเนื้อโค 837.70 กิโลกรัม ซึ่งเป็นโค
ของเครือข่ายโคเนื้อราชบุรี เมื่อพิจารณาตามเกรดมาตรฐาน MLA ซึ่งมีเกรด 1 – 9 พบว่า โคของวิสาหกิจชุมชนทั้ง
3 แห่ง มีคุณภาพเนื้อโค เกรด 1 – 4 ร้อยละ 78.11 (ตารางที่ 4.48)
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ที่มา: บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด

ภาพที่ 4.3 Marbling Score หรือเกรดไขมันแทรก
ตารางที่ 4.48 การรับซื้อโคปลายน้าจากวิสาหกิจชุมชน จาแนกตามเกรดต่ าง ๆ
วิสาหกิจชุมชน

เกรด
0
1. วิสาหกิจที่ได้รับการสนับสนุนเงิน
21.89
1.1 เครือข่ายโคเนื้อล้านนา
20.79
1.2 เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์
39.29
1.3 เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี
14.62
2. พรีเมี่ยมบีฟ ฟาร์ม
26.40
ภาพรวม
24.26
ที่มา: บริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จากัด และจากการคานวณ

เกรด
1
45.71
53.47
31.25
49.01
31.02
37.97

การตัดเกรด (ร้อยละ)
เกรด เกรด เกรด
2
3
4
30.47 1.72 0.21
23.76 1.98
27.68 1.79
34.39 1.58 0.40
30.25 11.75 30.36 7.01 0.10

รวม
เกรด 1 - 4
78.11
79.21
60.71
85.37
73.03
75.43

น้าหนักเนื้อ
โคที่เป็น
ตาหนิ (กก.)
837.70
837.70
837.70

ราคาซื้อโคของบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด ไม่รวมโบนัสซากจาแนกสายพันธุ์และเกรดของโคที่มีการตอน
มีราคาระหว่าง 180 – 220 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบตั้งแต่เริ่มโครงการ บริษัทมีการปรับราคารับ
ซื้อขึ้นกิโลกรัมละ 5 – 10 บาท ส่วนโคเลือดผสมยุโรปไม่เกินร้อยละ 50 และโคที่ไม่ได้ตอนที่มีน้าหนัก 600
กิโลกรัมขึ้น ไป จะรับ ซื้อที่ร าคาระหว่าง 95 – 170 หรือตกลงขึ้นอยู่กับภาวะตลาดและความต้องการของ
ลูกค้าในช่วงนั้น ๆ (ตารางที่ 4.49) ในส่วนของมูลค่าการรับซื้อโคขุนปลายน้าของบริษัท พบว่า มูลค่าโคที่รับซื้อ
ณ ราคาหน้าฟาร์ม มีมูลค่า 41,670,960.21 บาท เมื่อชาแหละเนื้อโควิสาหกิจชุมชนได้รับโบนัสซาก คิดเป็น
มูลค่า 161,685.52 บาท ซึ่งเป็นค่าคุณภาพซากของเนื้อโคและบริษัท เพิ่มเงินให้วิสาหกิจชุมชนเพื่อชดเชยให้
กรณีที่บริษัทจ่ายเงินให้วิสาหกิจชุมชนล่าช้า ซึ่งซากโคของเครือข่ายโคเนื้อราชบุรี พบจุดดาที่เนื้อโคจึงได้มีการ
หักเงินจากความเสียหายดังกล่าวเป็นมูลค่า 167,539.20 บาท ดังนั้น การดาเนินงานภายใต้โครงการวิสาหกิจ
ชุมชนทั้ง 3 แห่ง ได้รับ เงิน จากการจาหน่า ยโคให้กับ บริษัท คิด เป็น มูล ค่า 41,670,960.21 บาท ซึ่ง ใน
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ปัจ จุบันบริษัท ได้มีผลิตภัณฑ์เนื้อโคบีฟมาสเตอร์ซึ่งเป็นโคที่มีไขมันแทรกน้อย เนื้อนุ่ม สาหรับกลุ่มผู้รักสุขภาพ
โดยมีแผนเพิ่มราคารับซื้อสาหรับพันธุ์ดังกล่าวด้วย (ตารางที่ 4.50)
ตารางที่ 4.49 ตารางเปรียบเทียบราคาซื้อโคของบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด ไม่รวมโบนัสซาก
วันที่ประกาศใช้
สายพันธุ์

เกรด

ชาร์โรเล่ส์
(ตอน)

0–1
2
3
4
0–1
2
3
4
0–1
2
3
4

แองกัส
(ตอน)
โฮลสไตน์
(ตอน)

6/10/2563

12/5/2564

180
200
220
240
180
200
220
240
165
175
190
210

180
200
220
240
180
200
220
240
165
175
190
210

เลือดยุโรป
เกิน 50%
(ตอน)
เลือดยุโรป น้าหนัก
เกิน 50%
600
(ไม่ตอน)
กิโลกรัม
ขึ้นไป
ชาร์โรเล่ส์
(ไม่ตอน)
บราห์มัน
(ไม่ตอน)
ที่มา: บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด

11/6/2564

2/9/2564

185
185
205
205
225
225
240
240
185
185
205
205
225
225
240
240
170
170
180
180
195
195
215
215
กิโลกรัมละ 100 บาท

หน่วย : บาทต่อกิโลกรัม
เปรียบเทียบ
ครั้งแรก/
1/2/2565
ปัจจุบัน
190
+ 10
210
+ 10
230
+ 10
260
+ 20
190
+ 10
210
+ 10
230
+ 10
260
+ 20
170
+5
180
+5
200
+ 10
220
+ 10

กิโลกรัมละ 95 บาท
กิโลกรัมละ 170 บาท
ราคาตามตกลง ขึ้นอยู่กับภาวะตลาด และความต้องการของลูกค่าในช่วงนั้น ๆ
(ไม่ได้รับซื้อประจา)

ตารางที่ 4.50 มูลค่าการรับซื้อโคขุนเพื่อแปรสภาพของวิสาหกิจชุมชน ณ โรงงานแปรสภาพบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด
วิสาหกิจชุมชน

ปีที่ 1
รับซื้อหน้าฟาร์ม รับซื้อ หน้าฟาร์ม

1. วิสาหกิจที่ได้รับการสนับสนุนเงิน 14,551,052.09 27,125,761.80
1.1 เครือข่ายโคเนื้อล้านนา
2,442,475.50 5,604,323.00
1.2 เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์ 5,824,728.69 6,777,690.00
1.3 เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี
6,283,847.90 14,743,748.80
2. พรีเมี่ยมบีฟ ฟาร์ม
31,879,448.00 34,858,373.48
ภาพรวม
46,430,500.09 61,984,135.28
ที่มา: บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด

ปีที่ 2
โบนัสซาก *

เนื้อมีปัญหา
*
161,685.52 167,539.20
31,876.50
32,822.50
96,986.52 167,539.20
244,995.00
406,680.52 167,539.20

รวมปีที่ 1 - 2
41,670,960.21
8,078,675.00
12,635,241.19
20,957,044.02
66,982,816.48
108,653,776.69
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4.4.3 ค่าใช้จ่ายในการขนส่งโค
1) จากฟาร์มของสมาชิก และเครือข่ายวิส าหกิจชุมชนไปคอกกลางของวิส าหกิจชุมชน พบว่า
สมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ซึ่งมีทั้งที่สมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ขนโคไปส่งที่คอกกลางวิสาหกิจชุมชนด้วยตนเองและจ้างรถรับจ้าง ถ้าขนส่งด้วยตนเองจะเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะ
ค่าน้ามันโดยค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับระยะทางจากฟาร์มสมาชิก และเครือข่ายไปคอกกลางของวิสาหกิจ ชุมชน
ส่วนการจ้างรถขนส่งขึ้นอยู่กับการตกลงราคาในแต่ละรอบ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการขนส่งโค พบว่า
หลั ง เข้าร่ว มโครงการมีส มาชิก และเครื อ ข่า ยวิส าหกิจชุม ชนร้อ ยละ 75.41 (ตารางที่ 4.51) มีค่าใช้จ่า ย
ในการขนส่งโค เนื่องจากก่อนเข้าร่วมโครงการสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ จาหน่ายให้กับ
พ่อค้าทั้งในและนอกชุมชน โดยพ่อค้าดังกล่าวมารับซื้อโคที่ฟาร์มจึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งโค
ตารางที่ 4.51 ร้อยละสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งโคจากฟาร์มสมาชิกไป
วิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน
1. เครือข่ายโคเนื้อล้านนา
2. เครือข่ายโคเนื้อตาก
3. เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์
4. เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี
ภาพรวม
ที่มา: จากการสารวจ

ก่อนเข้าร่วมโครงการ
5.71
42.86
30.77
21.31

หลังเข้าร่วมโครงการ
97.14
92.86
61.54
40.00
75.41

หน่วย : ร้อยละ
การเปลี่ยนแปลง
+ 91.43
+ 50.00
+ 30.77
+ 40.00
+ 54.10

2) จากคอกกลางวิสาหกิจชุมชนไปคอกกลางของบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด การดาเนินโครงการ
ที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายในการขนส่งโคยังไม่มีการทาข้อตกลงกันระหว่างวิสาหกิจชุมชนและบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ
จากัด ที่ชัดเจน ซึ่งมีเพียงวิสาหกิจชุมชน 2 แห่ง ที่มีการตกลงกั นเป็นครั้งคราว ได้แก่ เครือข่ายโคเนื้อตาก
ที่จาหน่ายโคก่อนขุนให้เครือข่ายโคเนื้อล้านนา และนาไปขุนต่อที่คอกกลางของบริษัท โดยเครือข่ายโคเนื้อล้านนา
เป็นผู้ออกค่าขนส่งทั้งหมด ส่วนการจาหน่ายโคขุนกลางน้าให้บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด วิสาหกิจชุมชนออกค่าขนส่ง
ร้อยละ 50 บริษัทออกค่าขนส่งร้อยละ 50 และเครือข่ายโคเนื้อราชบุรีในระยะแรกบริษัทช่วยออกค่าขนส่ง
ตามที่ตกลงก่อนส่ง ต่อมาวิสาหกิจชุมชนออกค่าขนส่งร้อยละ 100 ส่วนการขนส่งโคขุนปลายน้าของเครือข่าย
โคเนื้อล้านนา และเครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์ที่จาหน่ายให้บริษัทนั้น วิสาหกิจชุมชนทั้ง 2 แห่ง เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่า ขนส่ง ทั้งหมด รับ ผิด ชอบค่า ใช้จ่า ยในการขนส่ง เอง (ตารางที่ 4.52) จากการสัม ภาษณ์ผู้แ ทนบริษัท
พรีเมี่ยมบีฟ จากัด พบว่า การดาเนินงานที่ผ่านมาบริษัทมีการออกค่าใช้ จ่ายบางส่วนในการขนส่งโคให้กับ
วิสาหกิจชุมชน ซึ่งแต่ละรอบมีค่าคนส่งที่ไม่เท่ากัน ทาให้บริษัทไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายได้ แต่ในอนาคต
คาดว่าจะมีการหารือและทาข้อตกลงร่วมกันในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขนส่งโคกับวิสาหกิจชุมชน
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ตารางที่ 4.52 ค่าใช้จ่ายในการขนส่งของวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน
1. เครือข่ายโคเนื้อล้านนา
2. เครือข่ายโคเนื้อตาก
3. เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์
4. เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
- การจาหน่ายให้บริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จากัด : ระยะทาง 660 กิโลเมตร คิดเป็นเงิน 26,000
บาทต่อเที่ยว โดยบรรทุกโคจานวน 17 – 18 ตัว (วิสาหกิจชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด)
- การจาหน่ายให้เครือข่ายโคเนื้อล้านนา : ผู้รับซื้อเป็นผู้ออกค่าขนส่งทั้งหมด
- การจาหน่ายให้บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด : ระยะทาง 293 กิโลเมตร คิดเป็นเงิน 6,500 บาท
(วิสาหกิจชุมชนออกค่าขนส่งร้อยละ 50 บริษัทออกค่าขนส่งร้อยละ 50)
- การจาหน่ายให้บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด : ระยะทาง 460 กิโลเมตร คิดเป็นเงิน 4,500 บาท
(วิสาหกิจชุมชนออกค่าขนส่งร้อยละ 100)
- การจาหน่ายให้บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด : ระยะทาง 170 กิโลเมตร คิดเป็นเงิน 6,200 บาท
(ในระยะแรกบริษัทช่วยออกค่าขนส่งตามที่ตกลงก่อนส่ง ต่อมาวิสาหกิจชุมชนออกค่า
ขนส่งร้อยละ 100)

ที่มา: จากการสารวจ

3) จากคอกกลางของบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด ไปโรงงานแปรสภาพ : จากการได้รับสนับสนุนในการซื้อรถ
ของโครงการทาให้ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 3,000 บาทต่อเที่ยว (ก่อนเข้าร่วมโครงการมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งโค
7,000 บาทต่อเที่ย ว โดยบรรทุก โคประมาณ 17 ตัว ) โดยบริษัท เสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าน้ามัน และค่าจ้าง
คนขับรถ
4.4.4 มูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์โคเนื้อที่มีคุณภาพ
ในระยะเวลาช่ว ง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัท พรีเมี่ยมบี ฟ จากัด จาหน่ายผลิตภัณ ฑ์โ คเนื้อ รวมมูล ค่า
483,484,638.61 บาท ประกอบด้ว ย 3 แบรนด์ จาแนกเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จากเนื้ อ ในประเทศและเนื้ อ นาเข้ า
บางส่วน ได้แก่ แบรนด์ Pro Butcher มีสัดส่วนการจาหน่ายร้อยละ 39.20 และ PMB มีสัดส่วนการจาหน่าย
ร้อยละ 46.43 ส่วนเนื้อนาเข้าจากต่า งประเทศ ได้แก่ แบรนด์ Prime Meat ซึ่งเป็นเนื้อที่บริษัท MAKRO TH
นาเข้าเนื้อโคมาจ้างบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด แปรรูป ซึ่งมีสัดส่วนมูลค่าการจาหน่ายร้อยละ 14.37 (ตารางที่ 4.53)
วัตถุดิบเพื่อนามาเป็นผลิตภัณฑ์โคเนื้อของบริษัท แบ่งเป็น 2 แหล่ง ได้แก่ เนื้อโคภายในประเทศ เป็นโคเนื้อมีชีวิต
จากฟาร์มของบริษัท วิสาหกิจชุมชน 4 แห่ง เครือข่ายอื่น ๆ และฟาร์มของสมาชิกบริษัท ซึ่งมีมูลค่า 261.37 ล้านบาท
คิดเป็น สัด ส่ว นการซื้อวัตถุดิบ ร้อ ยละ 68.92 ของมูล ค่า วัตถุดิบทั้งหมด และซื้อวัต ถุดิบ จากเนื้อโคนาเข้า
จากต่างประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มีมูลค่าการซื้อวัตถุดิบ 117.89 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
การซื้อวัตถุดิบร้อยละ 31.08 ของมูลค่าวัตถุดิบทั้งหมด เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลง พบว่า ปีที่ 2 มีการซื้อ
วัตถุดิบจากเนื้อโคภายในประเทศเพิ่มขึ้น มูลค่า 6.87 ล้านบาท และจากเนื้อ โคนาเข้ามูลค่า 77.01 ล้านบาท
(ตารางที่ 4.54)
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ตารางที่ 4.53 มูลค่าการจาหน่ายเนื้อโคและผลิตภัณฑ์ของบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด
มูลค่าการจาหน่าย (บาท)
สัดส่วนการ
จาหน่าย (ร้อยละ)
ปีที่ 1
ปีที่ 2
รวม
1. Pro Butcher MAKRO TH
89,435,811.60 100,068,597.02 189,504,408.62
39.20
MAKRO TH
10,536,084.35
1,417,170.00
11,953,254.35
TESCO Lotus
41,583,500.05
81,459,878.86 123,043,378.91
The Mall Group
5,489,545.40
29,227,767.69
34,717,313.09
CPFM
8,347,328.00
17,214,488.90
25,561,816.90
2. PMB
46.43
Export Cambodia
11,179,713.62
1,749,400.00
12,929,113.62
Export Myanmar
9,282,300.00
9,282,300.00
OTHER (Retails)
3,622,042.12
3,035,831.42
6,657,873.54
CP-ALL (7-11)
368,756.83
368,756.83
3. Prime Meat* MAKRO TH
4,939,999.72
64,526,423.03
69,466,422.75
14.37
รวม
184,416,324.86 299,068,313.75 483,484,638.61
100.00
หมายเหตุ: * MAKRO TH นาเข้าเนื้อโคมาจ้างบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด แปรรูป
ที่มา: บริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จากัด และจากการคานวณ
ตราสินค้า

บริษัท

ตารางที่ 4.54 มูลค่าการซื้อวัตถุดิบโคของบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด
มูลค่าการซื้อวัตถุดิบ (ล้านบาท)
สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบ (ร้อยละ)
แหล่งที่มาของวัตถุดิบ
การ
ปีที่ 1
ปีที่ 2
รวม
ปีที่ 1
ปีที่ 2 ภาพรวม
เปลี่ยนแปลง
1. เนื้อโคภายในประเทศ
127.25 134.12 261.37
6.87
86.16
57.92
68.92
1.1 ฟาร์มของบริษัท
31.88
35.10
66.98
3.22
21.59
15.16
17.66
1.2 วิสากิจชุมชน 4 แห่ง
14.55
27.98
42.53
13.43
9.85
12.08
11.22
1.3 เครือข่ายอื่น ๆ
38.66
41.02
79.69
2.36
26.18
17.71
21.01
1.4 ฟาร์มของสมาชิกบริษัท 42.15
30.01
72.17
- 12.14
28.54
12.96
19.03
2. เนื้อโคนาเข้า
20.44
97.45
117.89
77.01
13.84
42.08
31.08
รวม
147.69 231.57 379.26
83.88
100.00 100.00 100.00
ที่มา: บริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จากัด และจากการคานวณ

4.5 ทัศนคติ
4.5.1 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของประธานวิสาหกิจชุมชน
1) ความคิดเห็นที่มีต่อความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ข้อกาหนดโครงการที่ชัดเจน และความเหมาะสม
ของกิจกรรมของโครงการเพื่อไปสู่การเปิด FTA โคเนื้อ การจัดการคอกกลางของวิสาหกิจชุมชน พบว่า มีความเหมาะสม
ระดับ น้อ ย ที่ค ะแนนเฉลี่ย 2.83 โดยคิด ว่าหลัก เกณฑ์ข้อ กาหนดโครงการที่ชัด เจน มี ค วามไม่เหมาะสม
คะแนนเฉลี่ย 2.25 เนื่องจากข้อกาหนด หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของโครงการฯ ไม่มีความยืดหยุ่นและไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันความเหมาะสมของกิจกรรมของโครงการเพื่อไปสู่การเปิด FTA โคเนื้อ มีความเหมาะสม
ระดับน้อย คะแนนเฉลี่ย 3.00 และความเหมาะสมของการจัดการคอกกลางของวิสาหกิจชุมชน มีความเหมาะสม
ระดับน้อย คะแนนเฉลี่ย 3.25 เนื่อ งจากข้อ กาหนดการบริห ารคอกกลางร่ว มกัน ระหว่า งวิส าหกิจ ชุม ชน
และบริษัทยังไม่ชัดเจน (ตารางที่ 4.55)
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2) ความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ พบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย
3.65 โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจระดับมาก ได้แก่ การติดตามกิจกรรมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
และการเชื่อมโยงตลาด เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการติดตามวิสาหกิจชุมชนเป็นระยะ ๆ และตลาดรองรับ และราคา
ประกั นที่ ชั ดเจน ประเด็ นที่ มี ความความพึ งพอใจระดั บปานกลาง ได้ แก่ การรั บสมั คร/การคั ดเลื อกเกษตรกร
กิจกรรมของโครงการในการผลิตและการตลาดเพื่อรองรับการเปิด FTA ความสามัคคีและความพร้อมเพรียง
ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน และการประสานงานของเจ้าหน้าที่ในการดาเนินงานโครงการ ส่วนประเด็น
ที่มีความพึงพอใจระดับน้อย ได้แก่ การชี้แจงโครงการ/การประชาสัมพันธ์โครงการ การพบปะแลกเปลี่ยน
ความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค ของกลุ่ม และความพร้อมของแหล่งจาหน่ายผลผลิต เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของคนและสัตว์ จึงไม่สามารถแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรคของกลุ่ม อีกทั้งในการจาหน่ายโค
ของสมาชิกและเครือข่ายวิส าหกิจ ชุมชนที่ได้ตามคุณสมบัติของโครงการยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของวิสาหกิจชุมชน (ตารางที่ 4.55)
ตารางที่ 4.55 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของประธานวิสาหกิจชุมชน
ประเด็น
1. ความเหมาะสม
1.1 หลักเกณฑ์ข้อกาหนดของโครงการ (รับสมัครเกษตรกร) ที่ชัดเจน
1.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมของโครงการเพื่อไปสู่การเปิด FTA โคเนื้อ
1.3 ความเหมาะสมของการจัดการคอกกลางของวิสาหกิจชุมชน
2. ความพึงพอใจ
2.1 การชี้แจงโครงการ/การประชาสัมพันธ์โครงการ
2.2 การรับสมัคร/การคัดเลือกเกษตรกร
2.3 กิจกรรมของโครงการในการผลิตและการตลาดเพื่อรองรับการเปิด FTA
2.4 การติดตามกิจกรรมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
2.5 ความสามัคคีและความพร้อมเพรียงของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
2.6 การพบปะแลกเปลี่ยนความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค ของกลุ่ม
2.7 ความพร้อมของแหล่งจาหน่ายผลผลิต
2.8 การเชื่อมโยงตลาด
2.9 การประสานงานของเจ้าหน้าที่ในการดาเนินงานโครงการ
ที่มา: จากการสารวจ

คะแนนเฉลี่ย
2.83
2.25
3.00
3.25
3.65
3.00
3.50
3.50
4.50
3.75
3.00
3.33
4.25
4.00

แปลผล
เหมาะสมน้อย
ไม่เหมาะสม
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมน้อย
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง

4.5.2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อ
การดาเนิน งานโครงการในภาพรวมระดับ ปานกลาง ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.98 โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจ
ระดับมาก ได้แก่ หลักสูตรการอบรมถ่ายทอดความรู้ เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวให้ความรู้ตั้งแต่เรื่องสายพันธุ์
การจัดการฟาร์ม อาหารสัตว์ ตลอดจนด้านการตลาดโคเนื้อ ส่วนประเด็นที่เหลือมีความพึงพอใจระดับปานกลาง
ได้แก่ การชี้แจงโครงการ/การประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรมของโครงการในการผลิตและการตลาดเพื่อ
รองรับการเปิด FTA การติดตามกิจกรรมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่/วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ความสามัคคี
และความพร้อ มเพรีย งของสมาชิก กลุ่ม วิส าหกิจ ชุม ชน ความเข้ม แข็ง ของผู้นาในการขับ เคลื่อ นกระตุ้น
สมาชิก การพบปะแลกเปลี่ย นความคืบ หน้า ปัญ หา อุป สรรค ของกลุ่ม ความพร้อมของแหล่ง จาหน่า ย
ผลผลิต การเชื่อมโยงตลาด และการประสานงานของเจ้าหน้าที่ในการดาเนินงานโครงการ โดยประเด็นที่มีค่าคะแนน
เฉลี่ยมากที่สุด คือ หลักสูตรการอบรมถ่ายทอดความรู้ (ตารางที่ 4.56)
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ตารางที่ 4.56 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
ประเด็นคาถาม
1. การชี้แจงโครงการ/การประชาสัมพันธ์โครงการ
2. หลักสูตรการอบรมถ่ายทอดความรู้
3. กิจกรรมของโครงการในการผลิตและการตลาดเพื่อรองรับการเปิด FTA
4. การติดตามกิจกรรมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่/วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่
5. ความสามัคคีและความพร้อมเพรียงของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
6. ความเข้มแข็งของผู้นาในการขับเคลื่อนกระตุ้นสมาชิก
7. การพบปะแลกเปลี่ยนความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค ของกลุ่ม
8. ความพร้อมของแหล่งจาหน่ายผลผลิต
9. การเชื่อมโยงตลาด
10. การประสานงานของเจ้าหน้าที่ในการดาเนินงานโครงการ
11. ความพึงพอใจในการดาเนินงานโครงการฯภาพรวม
ที่มา: จากการสารวจ

คะแนนเฉลี่ย
3.95
4.30
4.04
4.06
4.06
3.78
4.02
4.03
4.08
4.13
3.98

แปลผล
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

4.6 ผลการประเมินเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล
ผลการประเมินเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล จาแนกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ
ด้านปั จจัย นาเข้า ด้านผลได้ และด้านผลลัพธ์เบื้องต้น ทั้ง หมด 45 ตัวชี้วัด ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยถ่วง
น้าหนัก 2.73 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (ตารางที่ 4.57) ซึง่ อยู่ในระดับปานกลาง จาแนกได้ดังนี้
ตารางที่ 4.57 ผลการประเมินภาพรวมเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของโครงการ
ประเด็น
1. การบริหารจัดการ
2. ปัจจัยนาเข้า
3. ผลได้
4. ผลลัพธ์เบื้องต้น
ภาพรวม
ที่มา: จากการคานวณ

น้าหนักของตัวชี้วัด (ร้อยละ)
(1)
40
10
30
20
100

ค่าคะแนน
(2)
1.43
0.26
0.71
0.41
2.80

คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
(2)÷(1)=(3)
3.58
2.60
2.37
2.05
2.80

แปลผล
ดี
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
ปานกลาง

4.6.1 ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 11 ตัวชี้วัด แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การดาเนินงานตามแผน
การบริหารจัดการ การประสานงาน และการติดตามกากับงาน มีน้าหนักของตัวชี้วัดร้อยละ 40 ผลการติดตาม
มีค ะแนนเฉลี่ย ถ่ว งน้าหนัก 3.58 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ ดี โดยตัว ชี้วัดที่ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้แ ก่
1) กรมปศุสัต ว์มีก ารบริห ารขับ เคลื่อ นโครงการในภาพรวม 2) มีก ารบริห ารเงิน ทุน ของวิส าหกิจ ชุม ชน
3) ระดับความเหมาะสมของการบริหารจัดการเงินกองทุน 4) มีการบริหารจัดการคอกกลางโดยวิสาหกิจชุมชน
5) ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจโครงการ และ 6) จานวนครั้งในการติดตามงานของกรมปศุสัตว์ ตัวชี้วัด
ที่ได้คะแนน 4 คะแนน ได้แก่ 1) ร้อยละของการดาเนินงานเป็นไปตามเป้า หมาย 2) ระดับความเหมาะสมของ
การจัดการคอกกลาง 3) มีการรายงานผลการดาเนินงาน (รายเดือน และรายไตรมาส)
ตัวชี้วัดที่ได้คะแนน 2.42 คะแนน โดยต้องปรับปรุง ได้แก่ ร้อยละความสาเร็จในการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในโครงการ เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนทั้ง 4 แห่ง มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นภายในโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 21 เรื่อง จาแนกเป็นสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคร้อยละ 90 – 100
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จ านวน 9 เรื ่อ ง แก้ไ ขส าเร็จ ร้อ ยละ 80 – 89.99 จานวน 2 เรื่อ ง แก้ไ ขส าเร็จ ร้อ ยละ 70 – 79.99
จานวน 1 เรื่อง และแก้ไขสาเร็จ น้อยกว่าร้อยละ 70 จานวน 9 เรื่อง ส่วนตัวชี้วัดที่ได้ 2 คะแนน ได้แก่ มีแผน
การดาเนิ นงาน/แผนปฏิบั ติงาน เนื่ องจากมีการเสนอปรับเปลี่ ยนแผนต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 3 ครั้ง
(ตารางที่ 4.58)
ตารางที่ 4.58 ผลการประเมินด้านบริหารจัดการเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของโครงการ
ประเด็น/ตัวชี้วัด

ผลการประเมิน

(คะแนน
ที่ได้)

(1)
1. การดาเนินงานตามแผน

(2)

(3)

1.1 มี แ ผนด าเนิ น การ
ดาเนินงาน/แผนปฏิบัติงาน
1.2 ร้ อ ยละของการ
ด าเนิ น งานเป็ น ไปตาม
เป้าหมาย
2. การบริหารจัดการ

- มี แผน แต่ เ สนอขอปรั บ เปลี่ ย นแผนการ
ดาเนินงาน 3 ครั้ง
- โดยในภาพรวมสามารถดาเนิน งานได้ร้อ ยละ
88.09 ของเป้าหมาย

2.00

2.1 กรมปศุ สั ต ว์ มี ก าร - ระดั บ กรม มี ก ารแต่ ง ตั้ งคณ ะกรรมการ
บริหารขับเคลื่อนโครงการ อานวยการโครงการฯ โดยมีการประชุมมากกว่า
ในภาพรวม
3 ครั้ง/ปี
- ระดับ ภูมิภ าค มี คาสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการ
บริ ห ารและคณะท างานขั บ เคลื่ อ นโครงการฯ
ระดับเขต และคณะทางานขับเคลื่อนโครงการฯ
ระดับจังหวัด โดยมีการประชุม 22 ครั้ง
2.2 การบริหารเงินทุนและคอกกลาง
(1) มี การบ ริ ห าร - ดาเนิ น การโดยคณะกรรมการของวิส าหกิจ
เงินทุนของวิสาหกิจชุมชน ชุมชนซึ่งทุกวิสาหกิจชุมชนมีการประชุมในการ
บริหารงานเงินทุนมากกว่า 3 ครั้ง/ปี
(2 ) ร ะ ดั บ ค ว า ม - ความเหมาะสมระดับมาก ด้วยคะแนน 4.37
เหมาะสมของการบริ ห าร
จัดการเงินกองทุน
(3) มี การบ ริ ห าร - ดาเนิ น การโดยคณะกรรมการของวิส าหกิจ
จั ด ก ารค อก กล างโด ย ชุมชนซึ่งทุกวิสาหกิจชุมชนมีการประชุมในการ
วิสาหกิจชุมชน
บริหารงานคอกกลางมากกว่า 3 ครั้ง/ปี
ที่มา: จากการสารวจ

4.00

น้าหนัก
คะแนน
ของ ค่าคะแนน เฉลี่ย
ตัวชี้วัด
ถ่วง
(ร้อยละ)
น้าหนัก
(4)
(3x4)=(5) (6)
3.20
(ดี)
10.00
0.20
15.00

0.60
4.80
(ดีมาก)

5.00

1.00

0.05

5.00

1.00

0.05

5.00

1.00

0.05

5.00

1.00

0.05
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ตารางที่ 4.58 (ต่อ)
น้าหนัก
คะแนน
ประเด็น/ตัวชี้วัด
ผลการประเมิน
(คะแนน
ของ
ค่าคะแนน เฉลี่ย
ที่ได้)
ตัวชี้วัด
ถ่วง
(ร้อยละ)
น้าหนัก
(1)
(2)
(3)
(4)
(3x4)=(5) (6)
(4 ) ร ะ ดั บ ค ว า ม - ความเหมาะสมระดั บปานกลาง ด้ วยคะแนน 4.00
1.00
0.04
เหมาะสมของการจัดการ 3.86
คอกกลาง
3. การประสานงาน
3.40
(ดี)
3 .1 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง - เจ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบโครงการทุ ก รายมี 5.00
2.00
0.10
เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจ ความเข้าใจโครงการ ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.50
โครงการ
3.2 ร้อยละความสาเร็จ - วิสาหกิจชุมชนทั้ง 4 แห่ง มีปัญหาอุปสรรคใน 2.42
3.00
0.07
ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค การดาเนินงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในโครงการ
ที่เกิดขึ้นภายในโครงการ
19 เรื่อง โดยมี จานวน 9 เรื่องที่ แก้ไขปั ญ หา
อุปสรรคน้ อยกว่าร้ อยละ 70 รองลงมาจานวน
8 เรื่อง ที่แก้ไขปัญหาอุปสรรคน้อยกว่าร้อยละ
9 0 - 1 0 0 จ า น วน 1 เรื่ อ งที่ มี ร้ อ ย ล ะ
ความสาเร็จในการแก้ไขปัญ หาอุปสรรคน้อย
ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ 80 – 8 9.99 แ ล ะ ร้ อ ย ล ะ
ความส าเร็ จ ในการแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ป สรรค
น้อยกว่าร้อยละ 70 – 79.99
4. การติดตาม กากับงาน
4.40
(ดีมาก)
4.1 จ านวนครั้งในการ - กองส่ งเสริ มและพั ฒ นาการปศุ สั ตว์ กรมปศุ 5.00
2.00
0.10
ติดตามงานของกรมปศุสัตว์ สั ต ว์ ม ีก ารติด ตามก ากับ การด าเนิน งาน
โครงการ ในพื้นที่จานวน 4 ครั้งต่อปี
4.2 มี การรายงานผล - รายงานผลการดาเนินงานให้ศูนย์ประเมินผล 4.00
3.00
0.12
การด าเนิ นงาน (รายเดื อน ส านั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตรทุ กเดื อน
และรายไตรมาส)
โดยรายงานทุ กวันที่ 10 ของเดื อนถั ดไปซึ่ งส่ ง
รายงานล่ าช้ ากว่าเวลาที่ ก าหนดอี กทั้ งมี แก้ ไข
ข้ อมู ล ใน แ ต่ ล ะเดื อน แ ล ะ ร า ย งา น ผ ล
การดาเนินงานเป็นรายไตรมาสให้ส่วนบริหาร
กองทุนฯ
ภาพรวม
40.00
1.43
3.58
(ดี)
ที่มา: จากการสารวจ

4.6.2 ด้านปัจจัยนาเข้า ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ งบประมาณ และองค์ความรู้
มีน้าหนักของตัว ชี้ วัดร้อยละ 10 ผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ยถ่ว งน้าหนัก 2.60 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุง โดยตั ว ชี้ วั ด ด้ า นองค์ ค วามรู้ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ถ่ ว งน้าหนั ก 5.00 คะแนน อยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก
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ซึ่งตัวชี้วัด จานวนหลักสูตรที่สนับสนุนให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ทั้งหมด 4 หลักสูตร ครบตามเป้าหมาย
ได้ ค ะแนนเต็ ม 5 คะแนน
ส่วนของประเด็นตัวชี้วัดด้านงบประมาณ ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก 2.00 อยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุง โดยตัวชี้วัดที่ได้ 3 คะแนน ได้แก่ ร้อยละการเบิกจ่ายเงินที่ได้สนับสนุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
โดยการเบิกจ่ายเงินที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 144,884,634 บาท คิดเป็นร้อยละ
91.44 ของเงินที่ได้รับการอนุมัติ และตั ว ชี้ วั ด ที่ ไ ด้ 1 คะแนน ซึ่ ง ต้ อ งเร่ ง ดาเนิ น การแก้ ไ ข ได้ แ ก่ ระดั บ
ความทันเวลาของงบประมาณ โดยมีความทันเวลากับแผนปฏิบัติงานระดับไม่ทันเวลามาก เนื่องจากกรมปศุสัตว์
ดาเนินการโอนงบประมาณให้กับสานักงานปศุสัตว์จังหวัดประมาณเดือนเมษายน 2563 อีกทั้งกระบวนการ
เสนอขอเงินกู้ยืม ของกองทุน ฯ มีร ะยะเวลาประมาณ 20 เดือ น ทาให้โ คที่มีอายุ และขนาดตามโครงการ
ของสมาชิกได้มีการจาหน่ายไปก่อนได้รับการอนุมัติจากกรรมการบริหารกองทุนฯ (ตารางที่ 4.59)
ตารางที่ 4.59 ผลการประเมินด้านปัจจัยนาเข้าเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของโครงการ
ประเด็น/ตัวชี้วัด

ผลการประเมิน

(1)
1. งบประมาณ
1.1 ร้ อ ยละการเบิ ก
จ่ า ยเงิ น ที่ ไ ด้ ส นั บ สนุ น
เป็ น ไปตามเป้ า หมายที่
กาหนด
1 .2 ร ะ ดั บ ค ว า ม
ทันเวลาของงบประมาณ
2. องค์ความรู้

(2)

น้าหนัก
ของ
(คะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
ที่ได้)
(ร้อย
ละ)
(3)
(4) (3x4)=(5)

(6)
2.00
(ต้องปรับปรุง)

- ร้อ ยละ 91.44 ของเงิน ที่ไ ด้รับ การอนุมัติ
และมี ก ารเสนอขอขยายระยะเวลาในการ
เบิกจ่าย 2 ครั้ง

3.00

4.00

0.12

- ความทันเวลาระดับไม่ทันเวลามาก มีคะแนน
เฉลี่ย 1.50 คะแนน

1.00

4.00

0.04

2.1 จานวนหลักสูตรที่ - 4 หลักสูตร
สนั บ สนุ น ให้ แ ก่ ส มาชิ ก
วิสาหกิจชุมชน
ภาพรวม

คะแนน
เฉลี่ย
ถ่วง
น้าหนัก

5.00
(ดีมาก)
5.00

2.00

0.10

10.00

0.26

2.60
(ต้องปรับปรุง)

ที่มา: จากการสารวจ

4.6.3 ด้านผลได้ ประกอบด้วย 18 ตัวชี้วัด แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ การเพิ่มศักยภาพการผลิตโคและ
ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ค รบห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน และการเพิ่ ม ศั ก ยภาพการแปรรู ป และขยายโอกาสทางการตลาด
มีน้าหนักของตัว ชี้วัดร้อยละ 30 ผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ยถ่ว งน้าหนัก 2.37 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุง จาแนกตามประเด็นตัวชี้วัดได้ ดังนี้
1) ด้า นการเพิ่ม ศัก ยภาพการผลิต โคและระบบโลจิส ติก ส์ ค รบห่ ว งโซ่อุป ทาน ในภาพรวม
มีคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก 2.45 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง โดยตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน
อยู่ระดับดีมาก ได้แก่ จานวนเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่ได้รั บการถ่ายทอดองค์ความรู้ และวิสาหกิจชุมชนมี
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การปรับปรุงคอกกลางเลี้ยงขุนต้นน้า/กลางน้า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนน 4 คะแนน อยู่ระดับดี ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนมี
การก่อสร้า งคอกกลางเลี้ย งขุน ต้น น้า/กลางน้า ร้อยละของเกษตรกรที่จาหน่า ยโคก่อนขุนได้ในโครงการ
เฉลี่ยตัวละ 22,000 บาท และร้อยละของเกษตรกรที่จาหน่ายโคขุนในราคาประกัน ตัวชี้วัดที่ได้คะแนน 3 คะแนน
อยู่ระดับปานกลาง ได้แก่ จานวนคอกกลางรับซื้อโคหย่านมจากเกษตรกรกระจายอยู่เกือบทุกภาค เนื่องจากตามที่
โครงการกาหนดเครือ ข่า ยโคเนื ้อ นครสวรรค์ใช้ ค อกกลางร่ว มกับ บริษัท พรีเมี่ย มบีฟ จากัด แต่ปัจจุบัน
เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์ไม่ได้ใช้คอกกลางดังกล่าวโดยนาโคที่รับซื้อจากสมาชิกและเครือข่ายไปเลี้ยงที่คอก
ของประธานและกรรมการของวิสาหกิจชุมชน
ส่วนตัวชี้วัดที่ต้องเร่งแก้ไข คือ ตัวชี้วัดที่ได้คะแนน 1 คะแนน ได้แก่ ร้อยละของเกษตรกร
ที่จาหน่ายลูกโคหย่านมในราคาประกัน จานวนโคก่อนขุนที่วิส าหกิจชุมชนที่รับซื้อจาหน่ายโคก่อนขุนได้
อย่างต่อเนื่องเดือนละ 250 ตัว และมีเงินหมุนเวียน 5.5 ล้านบาท และร้อยละเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากมูลค่า
โคเฉลี่ยตัวละ 1,440 บาทต่อตัวต่อปี โดยมีสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพียงร้อยละ 51.72 จาหน่าย
โคก่อนขุนได้ไม่น้อยกว่าราคาประกัน วิสาหกิจชุมชนทั้ง 4 แห่ง รับซื้อโคก่อนขุนเฉลี่ยเพียงเดือนละ 17 – 18 ตัว
มีเงิน หมุนเวียนไม่น้อยกว่า 379,500 บาทต่อเดือน และมีสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพียงร้อยละ
16.83 ที่มีก ารใช้ป ระโยชน์จ ากมูล ค่า ซึ่ง คิ ด เป็น มูล ค่า 1,440 บาทต่อ ตัว ต่อ ปี และตัว ชี้วัด ที่ได้ค ะแนน
0 คะแนน ได้แก่ จานวนวิส าหกิจชุมชนที่มีการบริห ารรายได้จากการจาหน่ายโคขุนเป็น 3 ส่วน เนื่องจาก
วิสาหกิจชุมชนทั้ง 4 แห่ง ไม่มีการบริหารรายได้ตามที่โครงการกาหนด
2) ด้านการเพิ่มศักยภาพการแปรรูป และขยายโอกาสทางการตลาดในภาพรวม มีคะแนน
เฉลี่ยถ่วงน้าหนัก 2.15 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับต้องปรับปรุง โดยตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน อยู่ระดับดีมาก
ได้แก่ จานวนครุภัณ ฑ์และอุป กรณ์ที่มีก ารจัด ซื้อและมีการใช้ งานรายการผลิต ภัณ ฑ์แปรรูปเนื้อโคแช่เย็น
(Chilled Meat) ที ่ไ ด้ร ับ การพัฒ นาด้ว ยเทคโนโลยีบ รรจุภ ัณ ฑ์ส ูญ ญากาศแบบ Darfresh หรือ Skin
Vacuum เพิ่มขึ้น และคอกกลางได้รับมาตรฐาน GAP FMD Free
ตัวชี้วัดที่ต้องปรับ ปรุง คือ ตัวชี้วัดที่ได้คะแนน 2 คะแนน ได้แก่ มีศูนย์กลางการเรียนรู้
(Learning Center) ส าหรั บ เกษตรกรในเครื อ ข่ า ย และนอกเครื อ ข่ ายได้ เข้ า มาเรี ย นรู้ ต่ อ ยอดการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมโคเนื้อไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น และมีพื้นที่บางส่วนของคอกกลาง (Central Feedlot) ทาเป็นแหล่ง
เรียนรู้เชิงเกษตร เปิดโอกาสให้เกษตรกรพื้นที่ใกล้เคียงและสมาชิกเครือข่ายนาสินค้าเกษตรแปรรูปจาหน่าย
เพื่อสร้างรายได้เสริม อยู่ระหว่างดาเนินการซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวศูนย์การเรียนรู้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2565
ตัวชี้วัดที่ต้องเร่งแก้ไข คือ ตัวชี้วัดที่ได้คะแนน 0 คะแนน ได้แก่ จานวนโคก่อนขุนที่รับซื้อ
จากวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับเงินสนับสนุน จากโครงการและนามาขุน ณ คอกกลาง จานวนโคก่อนขุนที่รับ ซื้อจาก
วิส าหกิจ ชุ มชนที่ ไม่ ได้รับ การสนั บ สนุ น จากโครงการและนามาขุน ณ คอกกลาง และมี คอกกลาง (Central
Feedlot) ที่เป็นการบริหารงานร่วมกันระหว่างเอกชนกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กล่าวคือบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ
จากัด รับซื้อเฉพาะโคขุนกลางน้า เนื่องจากโคก่อนขุนของวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับและไม่ได้รับเงินสนับสนุนของ
โครงการมีจานวนน้อย และตามที่โครงการกาหนดให้มีการบริหารคอกกลางร่วมกันระหว่างบริษัทและเครือข่าย
วิส าหกิ จ ชุ ม ชนซึ่ งในระยะแรกมี ก ารบริ ห ารงานร่ว มกั น ระหว่ างเครือ ข่า ยโคเนื้ อ ล้ านนา เครือ ข่ ายโคเนื้ อ
นครสวรรค์และบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด แต่ปัจจุบันไม่มีการบริหารงานและใช้คอกกลางร่วมกัน เนื่องจากคอกกลาง
ของเครือข่ายโคเนื้อล้านนายังสามารถรองรับโคอีกจานวนมาก และเครือข่ายนครสวรรค์นาโคที่รับซื้อไว้ที่คอก
ของประธานและคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนเพื่อสะดวกในการเลี้ยงและดูแลรักษา (ตารางที่ 4.60)
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ตารางที่ 4.60 ผลการประเมินด้านผลได้เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของโครงการ
ประเด็น/ตัวชี้วัด

ผลการประเมิน

(1)
(2)
1. การเพิ่มศักยภาพการผลิตโคและการจาหน่ายโค
1.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้
( 1 ) จ า น ว น - รวมทั ้ง หมด 930 ราย โดยจัด สัม มนา
เจ้าหน้าที่และเกษตรกร เพื่อชี้แจงโครงการฯ และถ่ายทอดองค์ความรู้
ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา 370 ราย และถ่ายทอด
ความรู้
องค์ค วามรู ้ใ ห้ก ับ สมาชิก และเค รือ ข่า ย
วิสาหกิจชุมชน 560 ราย
1.2 จัดสร้าง/ปรับปรุงคอก Feedlot)
(1 ) วิ ส า ห กิ จ - ดาเนินการแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ชุมชนมีการก่อสร้างคอก ซึ่งล่าช้ากว่าแผนที่กาหนดไว้
กลางเลี้ ย งขุ น ต้ น น้ า/
กลางน้า (feedlot)
(2) วิสาหกิจชุมชน - ดาเนินการแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม 2563
มี การปรั บปรุ งคอกกลาง
เลี้ ยงขุ นต้ นน้ า/กลางน้ า
(feedlot)
(3) จ านวนคอก - 4 แห่ง ได้แก่ เครือข่ายโคเนื้อล้านนา เครือข่าย
กลางรับซื้อโคหย่านมจาก โคเนื้อตาก เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี ซึ่งปัจจุบันมี
เกษตรกรกระจายอยู่เกือบ การใช้ งานทั้ ง 3 แห่ ง ส่ ว นเครื อ ข่ า ยโคเนื้ อ
ทุกภาค
นครสวรรค์ใช้คอกกลางของบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ
จ ากั ด แต่ ปั จจุ บั นเครือข่ ายโคเนื้ อนครสวรรค์
ไม่ได้ใช้งาน
1.3 การจาหน่ายโค
(การจั ดหาลู กโคหย่ านม
เลี้ยงใน Feedlot)
(1) ร้ อ ยละของ - ร้ อ ยละ 29.31 จ าหน่ า ยโคก่ อ นขุ น ได้ ต าม
เกษตรกรที่ จ าหน่ ายลู ก ราคาประกัน
โ ค ห ย่ า น ม ใ น ร า ค า - ร้อยละ 22.41 จาหน่ายได้ในราคาที่ สูงกว่า
ประกัน
ราคาประกัน
(2) ร้ อยละของ - ร้อยละ 4.00 จาหน่ายในมูลค่าเท่ากับที่
เกษตรกรที่ จ าหน่ า ยโค โครงการกาหนด
ก่ อ นขุ น ได้ ในโครงการ - ร้อ ยละ 80.00 จาหน่ายในมูล ค่ามากกว่าที่
เฉลี่ยตัวละ 22,000 บาท โครงการกาหนด
ที่มา: จากการสารวจ

น้าหนัก
คะแนน
(คะแนน ของ
เฉลี่ย
ค่าคะแนน
ที่ได้)
ตัวชี้วัด
ถ่วง
(ร้อยละ)
น้าหนัก
(3)
(4)
(3x4)=(5) (6)
2.45
(ต้องปรับปรุง)
5.00

1.00

0.05

4.00

1.50

0.06

5.00

1.50

0.08

3

1.00

0.03

1

2.50

0.03

4

2.50

0.10
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ตารางที่ 4.60 (ต่อ)
น้าหนัก
คะแนน
ประเด็น/ตัวชี้วัด
ผลการประเมิน
(คะแนน
ของ
เฉลี่ย
ค่าคะแนน
ที่ได้)
ตัวชี้วัด
ถ่วง
(ร้อยละ)
น้าหนัก
(1)
(2)
(3)
(4)
(3x4)=(5) (6)
(3) จานวนโคก่อน - วิสาหกิจชุมชน 4 แห่งรับซื้อโคก่อนขุน เฉลี่ย
1
2.50
0.03
ขุ นที่ วิ สาหกิ จชุ มชนที่ รั บ เดือนละ 17 – 18 ตัว และเงินหมุนเวียนไม่น้อย
ซื้ อจ าหน่ ายโคก่ อนขุ นได้ กว่า 396,000 บาท
อย่างต่อเนื่องเดือนละ 250
ตั ว และมี เงิ น หมุ น เวี ย น
5.5 ล้านบาท
(4) ร้ อยล ะของ - ร้อ ยละ 16.83 มีการใช้ประโยชน์จากมูลโค
1
2.50
0.03
เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ มูลค่ามากกว่า 1,440 บาท/ตัว/ปี
จากมู ล โคคิ ด เป็ น มู ล ค่ า
เฉลี่ยตัวละ 1,440 บาท/ปี
1.4 จัดหาโคขุนเลี้ยงใน Central feedlot
(1) ร้ อ ยละของ - ร้อ ยละ 80.00 จ าหน่ ายโคขุ น กลางน้ าตาม
4
2.50
0.10
เกษตรกรที่ จ าหน่ า ยโค ราคาประกัน
ขุนในราคาประกัน
- ร้อ ยละ 20.00 จาหน่ ายได้ในราคาที่ สูงกว่ า
ราคาประกัน
(2) จานวน
- วิส าห กิจ ชุม ชนทั ้ง 4 แห่ง ยัง ไม่ม ีก าร
0
2.50
0.00
วิสาหกิจชุมชนที่มีการ
บริหารรายได้จากการจาหน่ายโคขุนเป็น 3 ส่วน
บริหารรายได้จากการ
จาหน่ายโคขุนเป็น 3 ส่วน
2. การเพิ่มศักยภาพการ
2.15
แปรรูปและขยายโอกาส
(ต้อง
ทางการตลาด
ปรับปรุง)
2.1 จานวนครุภัณฑ์ - 9 รายการ และมีการใช้งาน
5
1.00
0.05
และอุปกรณ์ที่มี
การจัดซื้อและมีการใช้งาน
2 . 2 ร า ย ก า ร - ปี ที่ 1 มี ผลิ ตภั ณ ฑ์ เพิ่ มขึ้ น 30 รายการ คิ ดเป็ น 5
1.00
0.05
ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อโคแช่ ร้อยละ 330
เย็ น (Chilled Meat) ที่ - ปี ที่ 2 เพิ่ ม ขึ้ น 40 รายการจากปี ที่ 1 คิ ดเป็ น
ได้ รั บการพั ฒ นาด้ วย ร้อยละ 193
เทคโนโลยี บ รรจุ ภั ณ ฑ์
สูญญากาศแบบ Darfresh
ห รื อ Skin Vacuum
เพิ่มขึ้น
ที่มา: จากการสารวจ
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ตารางที่ 4.60 (ต่อ)
ประเด็น/ตัวชี้วัด

ผลการประเมิน

(1)
(2)
2.3 คอกกลาง (Central Feedlot)
(1) คอกกลาง
- ได้รับรองมาตรฐาน GFM, GAP, FMD Free,
(Central Feedlot) ที่ได้รับ ปลอดโรคแท้ งติด ต่อในโค, คอกกักมาตรฐาน
มาตรฐาน GAP FMD Free เอกชนส าหรั บ การน าเข้ า , มาตรฐานเอกชน
สาหรับการส่งออก และมาตรฐานเอกชน
(2 ) จ า น ว น โค - ไม่ มี การรับซื้ อโคก่ อนขุ น รับซื้ อเฉพาะโคขุ น
ก่ อ น ขุ น ที่ รั บ ซื้ อ จ า ก กลางน้ า เนื่ องจากโคก่ อ นขุ น ของเกษตรกรมี
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ จานวนน้อย
เงินสนับสนุนจากโครงการ
และนามาขุน ณ คอกกลาง
(3 ) จ า น ว น โค - ไม่ มี การรับซื้ อโคก่ อนขุ น รับซื้ อเฉพาะโคขุ น
ก่ อ น ขุ น ที่ รั บ ซื้ อ จ า ก กลางน้ า เนื่ องจากโคก่ อ นขุ น ของเกษตรกรมี
วิสาหกิจชุมชนที่ไม่ได้รับ จานวนน้อย
ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก
โครงการและนามาขุน
ณ คอกกลาง
2 .4 มี ค อ ก ก ล า ง - ระยะแรกบริษั ทมี การบริหารร่วมกันระหว่าง
( Central Feedlot) ที่ เครื อ ข่ า ยโคเนื้ อ ล้ านนาและเครื อ ข่ ายโคเนื้ อ
เป็ น ก า ร บ ริ ห า ร งา น นครสวรรค์ แต่ปัจจุบันไม่มีการบริหารงานและ
ร่วมกันระหว่างเอกชนกับ การใช้คอกกลางร่วมกัน
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
2.5 มี ศู น ย์ กลางการ - อยู่ระหว่างดาเนินการ คาดว่าจะมีการเปิดตัว
เรียนรู้ (Learning Center) ศูนย์การเรียนรู้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2565
ส า ห รั บ เก ษ ต ร ก ร ใน
เค รื อ ข่ า ย แ ล ะ น อ ก
เครือข่ ายได้ เข้ ามาเรียนรู้
ต่ อ ย อ ด ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมโคเนื้อไทยให้
เข้มแข็งยิ่งขึ้น
ที่มา: จากการสารวจ

น้าหนัก
(คะแนน
ของ
ที่ได้)
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
(3)
(4)

คะแนน
เฉลี่ย
ค่าคะแนน
ถ่วง
น้าหนัก
(3x4)=(5) (6)

5

1.50

0.08

0

1.50

0.00

0

1.50

0.00

0

1.50

0.00

2

1.00

0.02
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ตารางที่ 4.60 (ต่อ)
น้าหนัก
คะแนน
ประเด็น/ตัวชี้วัด
ผลการประเมิน
(คะแนน
ของ
เฉลี่ย
ค่าคะแนน
ที่ได้)
ตัวชี้วัด
ถ่วง
(ร้อยละ)
น้าหนัก
(1)
(2)
(3)
(4)
(3x4)=(5) (6)
2.6 มี พื้ น ที่ บ างส่ ว น - อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การ ว่ า จะมี ก ารเปิ ด ตั ว
2
1.00
0.02
ของคอกกลาง (Central ศูนย์การเรียนรู้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2565
Feedlot) ท าเป็ น แหล่ ง
เรี ย นรู้ เ ชิ ง เกษตร เปิ ด
โอกาสให้เกษตรกรพื้นที่
ใกล้ เ คี ย งและสมาชิ ก
เครือข่ายนาสินค้าเกษตร
แปรรูปจาหน่ายเพื่อสร้าง
รายได้เสริม
ภาพรวม
30.00
0.71
2.37
(ต้องปรับปรุง)
ที่มา: จากการสารวจ

4.5.4 ด้านผลลัพธ์เบื้องต้น ประกอบด้วย 11 ตัวชี้วัด แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตโคเนื้อและผลิตภัณฑ์ และการรับซื้อโคขุนปลายบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด มีน้าหนักของตัวชี้วัดร้อยละ 20
ผลการประเมิ น มีคะแนนเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนัก 2.05 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง จาแนกตามประเด็น
ตัวชี้วัดได้ ดังนี้
1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและผลิตภัณฑ์ ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
1.89 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับต้องปรับปรุง โดยตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน อยู่ระดับดีมาก ได้แก่ ร้อยละ
ของเกษตรกรนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละของเกษตรกรที่มีลูกโคเพศผู้อายุไม่เกิน 10 เดือน มีน้าหนักเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม
ตัวชี้วัดที่ต้องปรับ ปรุง คือตัวชี้วัดที่ได้คะแนน 2 คะแนน ได้แก่ ร้อยละของเกษตรกรที่
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรรายอื่นได้ โดยสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชนร้อยละ 68.28 นาความรู้ไป
ถ่ายทอดให้เกษตรกรรายอื่นประมาณ 4 – 13 ราย ส่วนสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนไม่นาความรู้ที่ได้รับ
ไปถ่ายทอดให้ผู้อื่น เนื่องจากไม่มีโอกาส และคนรู้จักส่วนใหญ่เข้ารับการอบรมด้วยกัน
ตัวชี้วัดที่ต้องเร่งแก้ไข คือ ตัวชี้วัดที่ได้คะแนน 1 คะแนน ได้แก่ ร้อยละของเกษตรกรที่มีแม่โค
ในฝูงที่ให้ลูกโคเพศผู้ ร้อยละ 80 ของจานวนลูกโคทั้งหมด ร้อยละของเกษตรกรที่มีโคขุนที่มีอัตราการเจริญเติบโต
โดยเฉลี่ ย 1 กก./วัน ร้ อยละของเกษตรมี ฟาร์ม โคเนื้ อได้รับ รองมาตรฐาน GFM โดยสมาชิกและเครือข่าย
วิสาหกิจ ชุมชนมีเพีย งร้อยละ 8.33 ที่มีแม่โคในฝูงให้ ลูกเพศผู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สมาชิกและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนที่เลี้ยงโคก่อนขุนและโคขุนกลางน้าร้อยละ 44.00 และ 17.46 มีการเจริญเติบโตของโคเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัมต่อวัน ส่วนของการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GFM พบว่า สมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ร้อ ยละ 22.71 ได้ รับ การรั บ รองมาตรฐานฟาร์ม GFM และตัว ชี้ วัด ที่ ได้ค ะแนน 0 คะแนน ได้แ ก่ จ านวน
วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP ร้อยละของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนได้รับการลงทะเบียนโคใน
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ระบบ e – breeding โดยคอกกลางของวิสาหกิจชุมชนยังไม่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม ส่วนการลงทะเบียนใน
ระบบ e- breeding มีสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพียงร้อยละ 31.11 ลงทะเบียนในระบบดังกล่าว
2) การรับ ซื้อโคขุน ปลายน้าของบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยถ่วง
น้าหนัก 2.33 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ ต้อ งปรับ ปรุง โดยตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน อยู่ร ะดับ ดีม าก
ได้แก่ ร้อยละของโคขุนของวิสาหกิจชุมชนที่จาหน่ายให้บริษัทได้รับการตอน ตัวชี้วัดที่ได้คะแนน 4 คะแนน
อยู่ระดับดี ได้แก่ มูลค่าการรับซื้อวัตถุดิบโคภายในประเทศซึ่ งสามารถทดแทนการนาเข้า โดยปีที่ 1 รับซื้อ
มูลค่า 127.25 ล้านบาท และปีที่ มูลค่า 134.12 ล้านบาท ตัวชี้วัดที่ได้คะแนน 3คะแนน อยู่ระดับปานกลาง
ได้แ ก่ ร้อยละของโคขุน ของวิส าหกิจ ชุมชนที่จาหน่ายให้บริษัทมีเนื้อโคที่ได้คุณ ภาพตามมาตรฐาน MLA
ร้อยละ 78.71 จาแนกเป็น เกรด 1 ร้อยละ 45.71 เกรด 2 ร้อยละ 30.47 เกรด 3 ร้อยละ 1.72 และเกรด 4 ร้อยละ 0.21
ตัว ชี้วัดที่ต้องเร่งแก้ไข คือ ตัว ชี้วัดที่ได้คะแนน 1 คะแนน ได้แก่ ร้อยละของโคขุนของ
วิสาหกิจชุมชนที่จาหน่ายให้บริษัทมีน้าหนักไม่น้อยกว่า 600 กิโลกรัมต่อตัว มีเพียงร้อยละ 11.37 และตัวชี้วัดที่
ได้คะแนน 0 คะแนน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งโคตลอดห่ วงโซ่การผลิตลดลง โดยค่าขนส่งจากฟาร์มไป
วิสาหกิจชุมชน และค่าขนส่งจากวิสาหกิจชุมชนไปคอกกลางของบริษัทไม่ลดลง มีเพียงค่าขนส่งจากคอกกลาง
ไปโรงงานแปรสภาพลดลง (ตารางที่ 4.61)
ตารางที่ 4.61 ผลการประเมินด้านผลลัพธ์เบื้องต้นเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของโครงการ
น้าหนัก
คะแนน
ประเด็น/ตัวชี้วัด
ผลการประเมิน
(คะแนน
ของ
เฉลี่ย
ค่าคะแนน
ที่ได้)
ตัวชี้วัด
ถ่วง
(ร้อยละ)
น้าหนัก
(1)
(2)
(3)
(4)
(3x4)=(5) (6)
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและผลิตภัณฑ์
1.89
(ต้องปรับปรุง)
1 .1 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง - เกษตรกรทุกรายมีการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
5
1.50
0.03
เกษตรกรน าความรู้ ไ ปใช้ ซึ่ งส่ ว นใหญ่ น าความรู้ ไปใช้ ป ระโยชน์ ร ะดั บ
ประโยชน์
ค่อนข้างมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.83
1 .2 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง - ร้ อ ยละ 68.28 น าความรู้ ไ ปถ่ า ยทอดให้
2
1.50
0.03
เกษตรกรที่ ถ่ ายทอดองค์ เกษตรกรรายอื่นประมาณ 4 – 13 ราย
ความรู้ให้เกษตรกรรายอื่นได้
1 .3 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง - ร้ อ ยละ 8.33 มี แม่ โคในฝู งให้ ลู กเพศ ผู้
1
2.00
0.02
เกษตรกรที่มีแม่โคในฝูงที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ให้ลูกโคเพศผู้ ร้อยละ 80
ของจานวนลูกโคทั้งหมด
1 .4 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง - ร้ อ ยละ 95.24 ที่ มี ลู ก โคเพศผู้ อ ายุ ไม่ เกิ น
5
2.00
0.10
เกษตรกรที่ มีลู กโคเพศผู้ 10 เดื อ น มี น้ าหนั ก เฉลี่ ย ไม่ น้ อ ยกว่ า 200
อายุ ไม่ เ กิ น 10 เดื อ น กิโลกรัม
มี น้ าหนั ก เฉลี่ ย ไม่ น้ อ ย
กว่า 200 กิโลกรัม
ที่มา: จากการสารวจ
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ตารางที่ 4.61 (ต่อ)
ประเด็น/ตัวชี้วัด

ผลการประเมิน

(1)
(2)
1 .5 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง โคก่อนขุน
เกษตรกรที่ มี โ คขุ น ที่ มี
- ร้ อ ยละ 44.00 มี อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โต
อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โต โดยเฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 1 กก./วัน
โดยเฉลี่ย 1 กก./วัน
โคขุนกลางน้า
- ร้ อ ยละ 17.46 มี อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โต
โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1 กก./วัน
1 .6 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง - ร้อยละ 22.71 ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม GFM
เกษ ต รมี ฟ าร์ ม โค เนื้ อ
ได้รับรองมาตรฐาน GFM
1.7 จานวนวิสาหกิจที่ - ยั ง ไม่ มี วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนได้ รั บ รองมาตรฐาน
ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP GAP
1 .8 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง - ร้ อ ยละ 31.11 ของสมาชิ ก และเครื อ ข่ า ยที่
เกษตรกรที่ ขึ้ น ทะเบี ย น รู้จักระบบทั้งหมด
ได้ รั บ การลงทะเบี ย นโค
ในระบบ e – breeding
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ ต าม
แผนที่ ต ลาดต้ อ งการท า
ให้ รู้ ส ายพั น ธุ์ ที่ ชั ด เจน
ส่ งผลให้ ส ามารถขายได้
ราคาสูงกว่าโคทั่วไป
2. การรับซื้อโคขุนปลายน้า
2.1 ค่าใช้ จ่ายในการ - ค่าขนส่งจากฟาร์มไปวิสาหกิจชุมชน : ไม่ลดลง
ขนส่งโคตลอดห่วงโซ่การ - ค่าขนส่งจากวิสาหกิจชุมชนไปคอกกลางบริษัท
ผลิตลดลง
: ไม่ลดลง
- ค่าขนส่งจากคอกกลางไปโรงงาน : ลดลง
2.2 ร้อยละของโคขุน
ของวิ ส าห กิ จ ชุ ม ชน ที่
จาหน่ายให้บริษัท (ราคา
แ ล ะ คุ ณ ภ า พ ต า ม
โครงการหรื อ สู ง กว่ า ที่
โครงการกาหนด)
(1) ร้อยละของโค -ร้อยละ 94.42 มีการตอน
ที่ได้รับการตอน
ที่มา : จากการสารวจ

น้าหนัก
คะแนน
(คะแนน
ของ
เฉลี่ย
ค่าคะแนน
ที่ได้)
ตัวชี้วัด
ถ่วง
(ร้อยละ)
น้าหนัก
(3)
(4)
(3x4)=(5) (6)
1
2.00
0.02

1

2.00

0.02

0

2.00

0.00

0

1.00

0.00

0

2.00

2.33
(ต้องปรับปรุง)
0.00

5

0.50

0.03
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ตารางที่ 4.61 (ต่อ)
ประเด็น/ตัวชี้วัด
(1)
(2) ร้อยละของโค
ที่ น้ าห นั กไม่ น้ อ ยกว่ า
600 กิโลกรัมต่อตัว
(3) ร้อยละของโค
ขุน ของวิส าหกิ จชุ ม ชนที่
จ าหน่ า ยให้ บ ริ ษั ท มี เนื้ อ
โคที่ได้คุณภาพ
2.3 มูลค่าการเนื้อโค
ภายในประเทศ (มู ล ค่ า
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ โค เนื้ อที่ มี
คุณภาพ สามารถทดแทน
การนาเข้าปีละ 150 ล้านบาท)
ภาพรวม

ผลการประเมิน
(2)
- ร้อยละ 11.37 มีน้าหนักมากกว่า 600
กิโลกรัมต่อตัว

น้าหนัก
คะแนน
(คะแนน
ของ
เฉลี่ย
ค่าคะแนน
ที่ได้)
ตัวชี้วัด
ถ่วง
(ร้อยละ)
น้าหนัก
(3)
(4)
(3x4)=(5) (6)
1
0.50
0.01

- ร้อยละ 78.71 จาแนกเป็น
เกรด 1 ร้อยละ 45.71 เกรด 2 ร้อยละ 30.47
เกรด 3 ร้อยละ 1.72 และเกรด 4 ร้อยละ 0.21

3

1.00

0.03

- มูลค่าการรับซื้อเนื้อโคภายในประเทศ ปีที่ 1
มูลค่า 127.25 ล้านบาท ปีที่ 2 มูลค่า 134.12
ล้านบาท

4

2.00

0.08

20

0.41
2.05
(ต้องปรับปรุง)

ที่มา : จากการสารวจ

จากผลการประเมิน ทั้ง 4 ด้าน ในภาพรวมการดาเนินโครงการมีค่าคะแนนถ่ว งน้าหนัก ระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจ ารณาค่าคะแนนถ่วงน้าหนักจาแนกตามด้านต่าง ๆ พบว่า ถึงแม้ด้านการบริหารจัดการ
มีค่าคะแนนถ่วงน้าหนักเฉลี่ยระดับดี แต่เรื่องต่าง ๆ เช่น การเสนอขอปรับแผนกับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
มีการเสนอปรับแผนถึง 3 ครั้ง และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโครงการที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้สาเร็จ
ได้ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 57.14 ของจานวนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในโครงการ หากมีการเร่งดาเนินการ
เรื่องดังกล่าวจะทาให้ด้านบริหารจัดการ มีค่าคะแนนถ่วงน้าหนักสูงขึ้นกล่าวคือมีระดับความสาเร็จระดับดีมาก
ด้า นปัจ จัย นาเข้า และด้า นผลได้ มีค่าคะแนนถ่วงน้าหนักเฉลี่ยระดับต้องปรับปรุง โดยเรื่องที่ต้อง
ปรับปรุง เช่น การใช้คอกกลางของบริษัทร่วมกันกับเครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์ โคก่อนขุน ที่มีคุณ สมบัติต าม
โครงการของสมาชิก และเครือ ข่า ยวิ ส าหกิจ ชุม ชนมีป ริม าณน้อ ยไม่เ พีย งพอต่อ ความต้อ งการของ
วิส าหกิจ ชุม ชนและบริษัท ราคาจ าหน่า ยโคของสมาชิก และเครือ ข่า ยวิส าหกิจ ชุม ชนให้เ ป็น ไปตาม
เงื่อนไขของโครงการ ทั้งนี้ต้องมีการปรับปรุงโคก่อนขุนให้เป็นไปตามคุณสมบัติของโครงการ และการบริหาร
รายได้ของวิส าหกิจ ชุมชน
ด้า นผลลัพ ธ์ เ บื้อ งต้น มีค่าคะแนนถ่วงน้าหนักเฉลี่ยระดับ ต้องปรับปรุง โดยเรื่อ งที่ต้อ งปรับ ปรุง
ได้แ ก่ ค่า ใช้จ่า ยในการขนส่ง โคตลอดห่ว งโซ่อุป ทานการผลิต และคุณ ภาพโคขุน ปลายน้าที่จาหน่า ยให้
บริษ ัท ซึ ่ง ผลประเมิน ของโครงการด้า นผลลัพ ธ์จ ะเป็น ตัว ชี ้ว ัด ที ่ส ามารถชี ้ใ ห้เ ห็น ความส าเร็ จ ของ
วัต ถุป ระสงค์ห ลั ก ของโครงการ ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถการผลิตโคเนื้อและเนื้อโค
ให้สามารถแข่งขันได้ การพัฒนาประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์เพิ่มมูลค่า ลดต้นทุน การสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เครือ ข่า ยการผลิตตลอดห่วงโซ่ และการเพิ่มขีดความสามารถการตลาด สามารถแข่งขันรองรับผลกระทบที่จะเกิด
จาก FTA ได้
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4.7 การวัดความสาเร็จของโครงการ
4.7.1 มิติประสิทธิภาพ พิจารณาจากร้อยละผลการดาเนินงานซึง่ ภาพรวมของโครงการ พบว่า มีผลการประเมิน
ในมิติประสิทธิภาพมีระดับความสาเร็จระดับดี โดยสามารถดาเนินงานได้ร้อยละ 88.09 ของเป้าหมาย (ตารางที่ 4.3)
ผลการดาเนินงานจาแนกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่
1) กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตโคและระบบโลจิสติกส์ครบวงจรห่วงโซ่อุปทานให้วิสาหกิจชุมชน
4 แห่ง มีระดับความสาเร็จระดับ ปานกลาง ดาเนินงานในภาพรวมได้ร้อยละ 81.68 ของเป้าหมาย กล่าวคือ
การถ่า ยทอดเทคโนโลยีพั ฒ นาศัก ยภาพเกษตรกร การติด ตามงาน การก่อสร้างปรับ ปรุงคอกกลางของ
วิสาหกิจชุมชนดาเนินงานได้ครบตามเป้าหมาย แต่การก่อสร้างคอกของเครือข่ายโคเนื้อล้านนายังมีความล่าช้า
กว่าแผนปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการย้ายที่สร้างคอกต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนซึ่ง ต้องใช้ระยะเวลา
ส่วนการเลี้ยงหรือการรับซื้อโคก่อนขุนและโคขุนของวิสาหกิจชุมชนทั้ง 4 แห่ง ดาเนินการได้เพียงร้อยละ 26.72
ของเป้าหมาย ซึ่งต้องเร่งดาเนินการแก้ไข
2) กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการแปรรูปและขยายโอกาสทางการตลาดบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด
มีร ะดับ ความสาเร็จระดับ ดีมาก สามารถดาเนิน การในภาพรวมได้ร้อยละ 94.51 ของเป้าหมาย กล่าวคือ
การปรับปรุงระบบไฟฟ้า สร้างห้องผลิต สร้างห้องเย็น อาคารจอดรถ จัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และการปรับปรุง
ฟาร์มพร้อมโรงเรือนและอุปกรณ์ สามารถดาเนินงานได้ ครบตามเป้าหมายและเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ส่วนการเลี้ยงโคก่อนขุนและจัดหาปัจจัยการผลิต ดาเนินงานได้ร้อยละ 81.55 ของเป้าหมาย ซึ่งยังไม่สามารถ
ดาเนินงานได้ตามเป้าหมาย มีความสาเร็จระดับปานกลาง จากการรับซื้อโคของวิสาหกิจชุมชนและการรับซื้อโค
ของบริษัทไม่เป็น ไปตามเป้าหมายส่งผลต่อเนื่องในการซื้อโคขุน ปลายน้าแปรสภาพต่อปี ดาเนินการได้เพียง
ร้อยละ 74.52 ของเป้าหมาย ซึ่งต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดาเนินการได้ตามเป้าหมาย
จากการประเมินผลด้านประสิทธิภาพจะเห็นได้ว่า ในส่วนที่ต้องเร่งดาเนินการแก้ไขปรับปรุงคือ
การรับซื้อโคก่อนขุน โคขุนกลางน้า และโคขุนปลายน้าพร้อมแปรสภาพ จากสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิ จชุมชน
การด าเนิ น การไม่ ได้ ต ามเป้ า หมายซึ่ ง เกิ ด จากปั ญ หาอุ ป สรรคทั้ ง ปั จ จั ย ภายในและภายนอก และระดั บ
ความสาเร็จของการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาโครงการที่ยังไม่สามารถดาเนินการแก้ไขได้ทั้งหมด
อีก ทั้ งการก าหนดเป้ าหมายปริ มาณโคและจ านวนเงิน ยื ม ที่ คณะกรรมการบริห ารกองทุ นฯ อนุ มั ติ จะต้ อ ง
สอดคล้ องกับ น้ าหนั กของโค ซึ่งมีบ างวิส าหกิจชุมชนรับซื้อโคที่ มีน้าหนักเกินคุณ สมบั ติของโครงการทาให้
ปริมาณโคลดลงจากเป้าหมาย
4.7.2 มิติประสิทธิผล พิจารณาจากความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขความสาเร็จของโครงการ
พบว่า ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก 2.20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (ตารางที่ 4.62) ซึ่งอยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุง โดยพิจารณาแต่ละตัวชี้วัด พบว่า ประสิ ทธิผลการผลิตลู กโคของแม่โคในฝูง และการรับรอง
มาตรฐานฟาร์มยังมีผลคะแนนที่ต่า กล่าวคือ สมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนร้อยละ 8.33 มีแม่โคใน
ฝูงให้ลูกเพศผู้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 โดยโคเพศผู้ที่เกิดในฟาร์มของสมาชิกและเครือข่ายยังมีอัตราการเกิด
เพศผู้เฉลี่ย ร้อยละ 46.08 ของจานวนลูก โคที่เกิด ในฟาร์ม (ตารางที่ 4.38) อัต ราการเจริญเติบ โตของโค
พบว่า สมาชิก และเครือข่ายวิส าหกิจ ชุมชนที่จาหน่ายโคก่อนขุน และโคขุน กลางน้าให้กับ วิส าหกิจ ชุม ชน
ร้อยละ 44.00 และ 17.46 สามารถเลี้ย งโคให้มีอัต ราการเจริญ เติบ โตเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัมต่อวัน
ส่วนการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GFM มีสมาชิกและเครือ ข่ายวิส าหกิจชุม ชนร้อ ยละ 77.29 ยังไม่ได้รับ รอง
มาตรฐานดังกล่าว (ตารางที่ 4.45) เนื่อ งจากสมาชิกและเครือข่ายยังมีการเลี้ ยงโคแบบวิถีเดิม และคิดว่า
กระบวนการขอการรับรองฟาร์มมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก วิสาหกิจชุมชนที่มีการใช้งานคอกกลาง พบว่า คอกกลางมี
การรับรองมาตรฐาน GFM แล้ว ในส่วนของ GAP มีเพียงคอกกลางของบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด เท่านั้นที่
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ได้ร ับ การรับ รอง GAP ส่ว นมูล ค่า การจาหน่า ยผลิ ตภั ณฑ์ โคเนื้ อที่ มี คุ ณภาพ พบว่า มู ลค่ าการรับซื้ อเนื้ อโค
ภายในประเทศ ปีที่ 1 มูลค่า 127.25 ล้านบาท ปีที่ 2 มูลค่า 134.12 ล้านบาท จากการดาเนินงานในปีที่ 2
มีการรับซื้อวัตถุดิบโคภายในประเทศเพิ่มขึ้น จากปีที่ 1 จานวน 6.987 ล้านบาท แต่ในขณะเดียวกันก็มีการรับ
ซื้อเนื้อโคจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน เนื่องจากบริษัท MAKRO TH นาเข้าเนื้อโคมาจ้างบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ
จากัด แปรรูป อีกทั้งบริษัทได้มีการขยายกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มขึ้นด้วย (ตารางที่ 4.62)
จากที ่ก ล่า วมาในมิต ิป ระสิท ธิผ ล จะเห็น ได้ว ่า สมาชิก และเครือ ข่า ยวิส าหกิจ ชุม ชนยัง ให้
ความสาคัญ กับ อัตราการเกิดลูกโคเพศผู ้ อัตราการเจริญ เติบ โต และการรับ รองมาตรฐานฟาร์มน้อยมาก
เนื่อ งจากยัง มีค วามรู้เรื่อ งการผสมโคให้เกิด เพศผู้ การให้อ าหารเพื่อ ให้มีน้าหนัก สูง ตลอดจนเรื่อ งของ
การจัดการฟาร์ม ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการเลี้ยงโคให้ได้คุณภาพเพื่อแข่งขันของเนื้อโคนาเข้าจากต่างประเทศ
ตารางที่ 4.62 คะแนนความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด

ผลการประเมิน

(1)
(2)
1. ประสิทธิภาพการผลิตลูกโค
ของแม่โคในฝูงเพิ่มขึ้นจากร้อยละ
65 เป็นร้อยละ 80 และมีอัตรา
การเติบโตเฉลี่ย 1 กิโลกรัมต่อวัน
1.1 ร้อยละของเกษตรกรที่
ร้อยละ 8.33
มีแม่โคในฝูงที่ให้ลูกโคเพศผู้ร้อยละ
80 ของจานวนลูกโคทัง้ หมด
1.2 ร้อยละของเกษตรกรที่ โค ก่ อ น ขุ น : ร้ อ ย ล ะ
มีโคขุนที่มีอัตราการเจริญเติบโต 44.00
โดยเฉลี่ย 1 กิโลกรัม/วัน
โคขุ น กลางน้ า : ร้ อ ยละ
17.46
2. น้ าหนั ก ลู ก โคหย่ า นมอายุ
ไม่เกิน 8 เดือน จากที่มีน้าหนัก
เฉลี่ ย 170 กิ โ ลกรั ม เพิ่ ม เป็ น
200 กิโลกรัม
2.1 ร้อยละของเกษตรกรที่
ร้อยละ 95.24
มี ลู ก โค เพ ศ ผู้ อ า ยุ ไ ม่ เกิ น
10 เดื อ น มี น้ าหนั ก เฉลี่ ย ไม่
น้อยกว่า 200 กิโลกรัม
3. จ านวนฟาร์ ม โคเนื้ อ ที่ ได้ รั บ
การรั บ รองม าตรฐาน GFM
3 ฟาร์ม
ที่มา: จากการคานวณ

คะแนนที่ได้
(คะแนน)
(3)

น้าหนักของ
ตัวชี้วัด
(4)

ค่าคะแนน
(3x4)=(5)

1

10.00

0.10

1

10.00

0.10

5

20.00

1.00

คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนัก
(6)
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ตารางที่ 4.62 (ต่อ)
ตัวชี้วัด

ผลการประเมิน

(1)
(2)
3.1 ร้อยละของเกษตรกรที่
ร้อยละ 22.71
มี ฟ า ร์ ม โค เนื้ อ ไ ด้ รั บ ร อ ง
มาตรฐาน GFM
4. จ านวนฟาร์ ม โคเนื้ อ ที่ ได้ รั บ
ก ารรั บ รอ งม าต รฐาน GAP
3 ฟาร์ม
4.1 จานวนวิสาหกิจชุมชนที่
ไม่มี
ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP
5. มู ลค่ าผลิ ตภั ณ ฑ์ เนื้ อที่ มี
คุ ณ ภ าพ ส าม ารถ ท ด แ ท น
การน าเข้ าอย่ างน้ อยปี ละ 150
ล้านบาท
5.1 มู ล ค่ า การซื้ อ เนื้ อ โค มู ล ค่ า การรั บ ซื้ อ เนื้ อ โค
ภายในประทศ
ภายในประเทศ ปี ที่ 1
มูลค่า 127.25 ล้านบาท
ปี ที่ 2 มู ล ค่ า 134.12
ล้านบาท
รวมทั้งหมด

คะแนนที่ได้
(คะแนน)
(3)
1

น้าหนักของ
ตัวชี้วัด
(4)
20.00

ค่าคะแนน
(3x4)=(5)
0.20

0

20.00

0.00

4

20.00

0.80

12

100.00

2.20

คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนัก
(6)

2.20
(ต้องปรับปรุง)

ที่มา: จากการคานวณ

4.8 ปัญหา/อุปสรรค ในการดาเนินโครงการ
4.8.1 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนาจังหวัดเชียงราย
1) การยื่ นขออนุ มัติ โครงการฯ ใช้ระยะเวลาประมาณ 20 เดือน ท าให้ การดาเนินโครงการตามที่ได้
อนุมัติไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งเงื่อนไขต่าง ๆ ของโครงการไม่มีความยืดหยุ่น ทาให้วิสาหกิจชุมชน
ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผนของโครงการฯ นอกจากนี้กิจกรรมการก่อสร้างการยื่นโครงการในครั้งแรกกรมปศุสัตว์
นั้นยังไม่มีเงื่อนไขที่ต้องให้ยื่นที่ดินที่วิสาหกิจชุมชนจะก่อสร้าง และกรมปศุสัตว์แจ้งให้วิสาหกิจชุมชนที่ยื่นกู้ได้
คอกกลางเพียง 1 คอกเท่านั้น เมื่อมีการพิจารณารายละเอียดของโครงการฯ จึงถูกปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขและ
ความเหมาะสม เมื่อมีการอนุมัติโครงการฯ วิส าหกิจชุมชนได้รับเงินกู้เพื่อสร้างคอกกลางเพิ่มเป็น 3 หลัง
ทาให้ ต้องหาพื้ น ที่ส ร้างคอกกลางใหม่ พร้อมกับต้องท าประชาพิจารณ์ ก่อนมีการก่อสร้าง ทาให้ คอกกลาง
ดาเนินการช้ากว่าแผนตามคู่มือโครงการ ฯ ซึ่งระหว่างการดาเนินการก่อสร้า ง วิสาหกิจชุมชนฯ ยังคงรับซื้อโค
จากสมาชิกเข้าคอกขุนชั่วคราว
2) การดาเนิน โครงการต้อ งตามเงื่อ นไขการเบิก จ่า ย และการขออนุมัติต่า ง ๆ มีร ะยะเวลา
ในการพิจารณา ซึ่งทาให้เกิดค่าใช้จ่าย และต้นทุนที่เพิ่มขึ้นกับวิสาหกิจชุมชน
3) ผลกระทบจากการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรั สโคโรน่า 2019 และโรคลัมปีสกิน ส่งผลให้
ภาวะเศรษฐกิจหดตัวส่งผลกระทบต่อการบริโภคเนื้อโคและกิจกรรมการเลี้ยงโคเนื้อของสมาชิก อีกทั้งค่าใช้จ่าย
ในการจัดการป้องกันโรคของเครือข่ายเพิ่มขึ้น
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4) เครือข่ายโคเนื้อตาก ไม่สามารถส่งโคให้ได้ เนื่องจากการเกิดโรคลัมปีสกินในพื้นที่ และคุณลักษณะ
ของโคไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในโครงการฯ
5) ผลกระทบจากการระงับการเบิกจ่ายเงินหลัง 17 กุมภาพันธ์ 2564
5.1) วิสาหกิจชุมชนต้องดาเนินการปรับแผนการรับซื้อโคทั้งหมด การดาเนินกิจกรรมภายใน
คอกกลางและรับซื้อโคต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง สมาชิกวิส าหกิจชุมชนบางรายไม่สามารถเลี้ยงโคต่อได้
เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงโคสูงขึ้น วิสาหกิจชุมชนจึงต้องรับซื้อโคจากสมาชิกโดยยังไม่สามารถจ่ายเงินสด
5.2) มีการระงับการเบิกเงิน ราคาวัตถุดิบสูง โรคลัมปีสกิน ระบาดในพื้นที่ ไม่สามารถทาตาม
แผนปี 2564 ภายในเดือนมกราคม 2565 ได้ เนื่องจากปัญหาโรคลัมปีสกิน ทาให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายโคได้
5.3) เดือนมกราคม 2565 กรมปศุสัตว์แจ้งวิสาหกิจชุมชนปรับแผนใหม่เพื่อขออนุมัติ เพราะหากเกิน
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 จะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ วิสาหกิจชุมชนได้ดาเนินการแล้ว
ตามระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งขณะนี้วิสาหกิจชุมชนได้ถูกระงับการเบิกเงินซึ่งส่งผลให้ไม่มีเงินซื้ออาหารมาเลี้ยงโค
ในคอกกลาง และไม่สามารถรับซื้อโคจากสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่มีคุณสมบัติตามโครงการได้
5.4) ผลิตพืชอาหารสัตว์ที่ใช้เลี้ยงโคขุนในคอกกลาง และค่าขนส่งโคมีราคาสูง
4.8.2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อ จังหวัดตาก
1) ระยะแรกของโครงการฯ ได้รับการโอนเงินจากกรมปศุสัตว์ล่าช้า 3 เดือน ทาให้ วิสาหกิจชุมชน
ขาดสภาพคล่องทางการเงิน อีกทั้งวิสาหกิจชุมชนมีขนาดใหญ่ สมาชิกประมาณ 300 ราย แต่ได้รับการอนุมัติ เ งิน
จากโครงการจานวนน้อยกว่าวิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ ทาให้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ซึ่งวิสาหกิจชุมชน
ได้หารือไปยังกรมปศุสัตว์ แต่ได้รับคาแนะนาไม่ต้องซื้อโคได้ตามเป้าหมายให้นาเงินไปจัดซื้ออาหาร ส่งผลให้
ไม่สามารถรับซื้อโคจากสมาชิกได้ตามแผนของโครงการ
2) การตอนโค เกษตรกรโดยทั่วไปจะใช้วิธีบาริสโซ่ แต่กรมปศุสัตว์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคทาการรัดไข่
ทาให้แผลอักเสบนาน การรักษาแผลใช้เวลา ประมาณ 4 เดือน และมีค่าใช้จ่าย
3) เกษตรกรสมาชิกขายโคให้กับพ่อค้าคนกลางซึ่งให้ราคาสูงกว่า
4) ผลกระทบจากการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และโรคลัมปีสกิน ส่งผลให้ มี
ปัญหาในการเคลื่อนย้าย ค่าใช้จ่ายในการจัดการป้องกันโรคของเครือข่ายเพิ่มขึ้น
5) อาหารสัตว์มีราคาสูง การบริหารจัดการเลี้ยงโคขุนมีประสิทธิภาพต่า
6) คุณลักษณะของโคต้นน้าของสมาชิกยังไม่เป็นตามความต้องการของตลาด
4.8.3 วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
1) ตั้งแต่อนุมัติโครงการฯ มีการเปลี่ยนแปลงประธานวิสาหกิจชุมชน 2 ครั้ง เนื่องจากมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารจัดการในการดาเนินงานโครงการไม่สอดคล้องกัน ทั้งนี้วิสาหกิจชุมชนได้แจ้งกรมปศุสัตว์แล้ว
2) โคต้นน้าของสมาชิกอาจไม่เพียงพอสาหรับนาเข้าขุน อาจส่งผลให้ผลิตโคขุนได้ต่ากว่าแผน
3) การบริหารคอกกลาง ณ จังหวัดชัยนาท มีการบริหารจัดการคอกที่มีประสิทธิภาพ ถึงแม้ประสบปัญหา
โรคระบาดแต่ไม่พบความเสียหายรุนแรง แต่เนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ
จากัด กับวิสาหกิจชุมชน เช่น การใช้เครื่องจักร ดังนั้นประมาณเดือนเมษายน 2564 จึงต้องนาโคออกจาก
คอกกลางดังกล่าว ซึ่งกรรมการของวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มีความต้องการดาเนินการต่อแต่ไม่มีคอกกลาง
ในการเลี้ยง จึงหารือกับกรมปศุสัตว์ให้กระจายไปเลี้ยงตามบ้าน ซึ่ งปัจจุบันมีการใช้คอกกลางซึ่งเป็นพื้นที่ของ
สมาชิกโดยปรับปรุงจากโรงเลี้ยงได้ ซึ่งไม่สามารถใช้เลี้ยงโคจานวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนามาสู่
ความเสียหายที่รุนแรง
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4) การเคลื่ อนย้ ายโคก่ อนขุ น และโคขุ นจากสถานที่ เลี้ ยงตามแผนเดิม ณ คอกขุนกลาง (Central
Feedlot) ของบริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จากัด ไปเลี้ยงในคอกขุนโคของกรรมการวิสาหกิจชุมชนฯ ตากฟ้า ส่งผลให้มี
พื้นที่รองรับโคขุนได้น้อยกว่าพื้นที่เลี้ยงตามแผนเดิม ประสิทธิภาพการผลิตลดต่าลง และขาดแคลนพืชอาหารสัตว์
5) เกษตรกรของเครื อ ข่ ายบางรายให้ ค วามร่ ว มมื อ น้ อ ย เช่ น เดื อ นกั น ยายน 2564 รั บ ซื้ อ โค
ประมาณ 100 ตัว โดยเกษตรกรเริ่มทยอยส่งแต่ช่วงเวลาดังกล่าวราคาโคสูง เกษตรกรจึงหยุดส่งโค เนื่องจาก
ราคาโคของโครงการฯ มีราคาต่ากว่าราคาพ่อค้ามารับซื้อทาให้เกษตรกรขายโคให้พ่อค้า และปัญหาการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้ไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อติดตามเครือข่ายได้ ความผูกพันระหว่างวิสาหกิจชุมชน
และเกษตรกรเครือข่ายจึงค่อนข้างน้อยกว่าเดิม
6) จากปัญหาการระบาดของโรคลัมปีสกิน ถึงแม้กรมปศุสัตว์มีหนังสือเพื่อแก้ไขปัญหาการเคลื่อนย้าย
โคที่ด่านกักกันสัตว์ แต่ไม่สามารถดาเนินการได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ซึ่งเงื่อนไขในการเคลื่อนย้ายต้องมี
นายสัตวแพทย์ในอาเภออยู่ด้วยถึงจะเคลื่อนย้ายโคได้ ต่อมานายสัตวแพทย์มีการโอนย้ายไปยังสานักงาน
ปศุสัตว์เขต ทาให้ติดปัญหาเรื่องการเซ็นเอกสารต่าง ๆ ทาให้มีเคลื่อนย้ายโคไม่ได้
7) ต้นทุนการเลี้ยงโคเพิ่มสูงขึ้น
4.8.4 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อไทย จังหวัดราชบุรี
1) วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนได้ รั บ ทุ น ในการปรับ ปรุงคอกกลางซึ่ งเป็ น คอกเก่ าของวิท ยาลั ยเกษตรและ
เทคโนโลยีราชบุรี ซึ่งในช่วงฤดูฝนบริเวณดังกล่าวเป็นช่องเขา หากมีฝนตกชุกทาให้ น้าขัง มีความชื้นสะสม
ส่งผลกระทบทาให้โคเกิดโรค
2) คณะกรรมการและสมาชิกมีปัญหาในเรื่องการสื่อสาร เนื่องจากมีสมาชิกยื่นเรื่องขอตรวจรับรอง
มาตรฐานน้อ ย ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การขึ้นทะเบีย นโค อีก ทั้ง คณะกรรมการวิส าหกิจชุมชนมีค วามเข้าใจ
เรื่อ งการบริห ารจั ดการไม่มากนั ก ท าให้ เกิ ดความขัด แย้งภายในวิส าหกิจชุม ชนจึงมี คณะกรรมการลาออก
จานวน 5 ราย ต้องบริหารจัดการคัดเลือกกรรมการชุดใหม่ และแจ้งขอปรับแก้ไขสัญญาเพื่อให้เป็นกรรมการชุด
ปัจจุบัน
3) วิสาหกิจชุมชนไม่สามารถเคลื่อนย้ายโคได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน
ในเบื้องต้น วิสาหกิจ ชุมชนยังไม่ได้รับ วัคซีนจากกรมปศุสัตว์ แต่ได้ดาเนินการแก้ ปัญหาโดยการสั่งซื้อวัคซีน
ผ่านทางสมาคมโคเนื้อกาแพงแสน และโคเนื้อไทยในการจัดซื้อวัคซีนจากต่างประเทศ
4) โคที่ส่งเข้าแปรสภาพให้กับบริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จากัด ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากได้รับการจ่ายเงิน
จากบริษัท ช้า กว่ากาหนด (40-50 วัน ) ส่งผลให้เครือ ข่ายฯ ขาดสภาพคล่อง ไม่มีเงิน สดหมุน เวียนซื้อโค
จากเกษตรกรเพื่อตรียมเข้าสู่การเลี้ยงโคขุน
4.8.5 บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด
1) คอกกลาง จังหวัดชัยนาท
1.1) จานวนโคกลางน้าที่นาเข้าคอกขุนกลางยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากจานวนการผลิตโค
ในกลุ่มสมาชิกยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
1.2) เกษตรกรในเครือข่าย ยังไม่มีมาตรฐานฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย และ GAP
ทาให้บ ริษัท ต้องซื้อโคจากฟาร์มที่มีม าตรฐานในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด เพื่อใช้เอกสารมาตรฐานฟาร์ม
ประกอบการส่งออก
1.3) ผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน ทาให้กิจกรรมการผลิตโคขุน
เกิดการหยุดชะงัก รวมทั้งได้รับผลกระทบจากระเบียบปฏิบัติในการเคลื่อนย้ายเพื่อการควบคุมป้องกันโรค
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1.4) ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลให้รายได้ของ
ฟาร์มที่จะได้รับจากการจาหน่ ายจมูกถั่วเหลือง และเปลือกถั่ว ลดลงจากแผนที่กาหนดไว้ร้อยละ 50 - 60
เนื่องจากบริษัท ดัชมิลล์ จากัด ลดกาลังการผลิตทาให้คงเหลือผลพลอยได้จากการผลิตลดน้อยลง รายได้จาก
การจาหน่ายลดลง รวมทั้งต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งอื่นเพื่อใช้ในการผลิตอาหารในฟาร์ม
1.5) โคจากเครือ ข่า ยที่รับ เข้าคอกกัก ก่อ นขุน จากจังหวัด ตาก เป็น โรคปากและเท้าเปื่อ ย
ทาให้กิจกรรมการผลิตบางส่วนหยุดชะงักไปกว่า 3 เดือน
1.6) ผลกระทบจากการนาเข้าโคจากต่างประเทศ ซึ่งมีข้อได้เปรียบเรื่องคุณภาพ และราคาถูกกว่า
ส่งผลให้ตลาดปลายทางบางส่วนขาดความไว้วางใจในคุณภาพของโคขุนในประเทศ
2) โรงแปรสภาพ จังหวัดสุพรรณบุรี
2.1) จานวนโคในเครือข่ายส่งแปรสภาพยังไม่เป็นไปตามจานวนที่กาหนดไว้ในแผน ลูกค้าปรับแผน
เป็นส่งเนื้อโคนาเข้ามาตัดแต่งร้อยละ 30 ทดแทน
2.2) คุณ ภาพโคที่ส่งเข้าแปรสภาพมีคุณ ลักษณะที่ยังไม่เป็น ไปตามความต้องการของตลาด
เช่น น้าหนักก่อนแปรสภาพ สายพันธุ์ การตอน รวมถึงลายไขมันแทรก ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องใช้เวลานานขึ้น
ในการบริหารจัดการกระจายสินค้า ส่งผลให้กระแสเงินสดหมุนเวียนน้อยกว่าเป้าหมาย
2.3) ผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน ส่งผลให้การเคลื่อนย้ายโคขุน
เป็นไปอย่างยากลาบาก หรือไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เลยในหลายๆ พื้นที่เสี่ยง
2.4) ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทาให้เกิดผลกระทบ ดังนี้
(1) การปิดศูนย์รับกระจายสินค้าของลูกค้ารายใหญ่หลายราย เนื่องจากมีพนักงานติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 ทาให้สินค้าจานวนมากเสียหาย (สินค้าแช่เย็น) โคขุนที่ผ่านการแปรสภาพแล้วยังคงค้าง
สต๊อกสินค้าในห้องเย็นของบริษัท
(2) บรรจุภัณฑ์หลายรายการต้องนาเข้าจากต่างประเทศ ทาให้ต้องกักตุนเป็นจานวนมากกว่า
ปกติเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
(3) เพิ่มต้นทุนในการผลิตสินค้าในเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019
ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
(4) ต้นทุนในส่วนของการทางานล่วงเวลาสูงกว่าปกติประมาณร้อยละ 15 - 20 เนื่องจาก
การกักตัวกรณีต้องสงสัยว่าเป็นบุคคลมีความเสี่ยงหรือกรณีพนักงานหยุดงานหลังฉีดวัคซีน และการแบ่งกลุ่ม
ย่อยสลับกันทางาน ส่งผลให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
(5) กลุ่มลูกค้าร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม ปิดให้บริการทาให้จาเป็นต้องนาชิ้นส่วนหลัก
หรือ prime cut มาเฉลี ่ย จ าหน่า ยในราคาถูก ให้ก ับ Modern Trade แทน เพื ่อ การ balance ชิ้น ส่ ว น
เครื่องในวัว หนังวัว หรือ by products ไม่สามารถจาหน่ายได้

บทที่ 5
สรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุป
การประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA มีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินกระบวนการดาเนินงาน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของโครงการ โดยข้อมูลผลการดาเนินงาน
ผลผลิตของโครงการ เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้น ในช่วงระหว่าง 17 กุมภาพันธ์ 2563 – 16 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อทราบ
ความก้าวหน้า แนวโน้มผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงานโครงการ เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
โครงการในระยะต่อไปให้บ รรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์โครงการ จานวนตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 139 ตัวอย่าง
ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผล ประกอบด้วย การบริหารจัดการ ปัจจัยนาเข้า ผลได้ และผลลัพธ์เบื้องต้น
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับเป้าหมาย และเกณฑ์ของการประเมิน หรือเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วม
โครงการของเกษตรกร โดยการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรเป้าหมายการประเมินผล
5.1.1 ผลการประเมินผล
จากผลการประเมินทั้ง 4 ด้าน ในภาพรวมการดาเนินโครงการมีค่าคะแนนถ่วงน้าหนักระดับปานกลาง
(ค่าคะแนนถ่วงน้าหนักเฉลี่ย 2.80) เมื่อพิจารณาค่าคะแนนถ่วงน้าหนักจาแนกตามด้านต่าง ๆ พบว่า
1) ด้านการบริหารจัดการ มีค่าคะแนนถ่วงน้าหนักระดับดี (ค่าคะแนนถ่ว งน้าหนักเฉลี่ย 3.58)
โดยการดาเนินงานโครงการมี การวางแผนการดาเนินงาน ตลอดจนมีการจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน แต่มีเสนอ
ขอปรับ เปลี่ย นแผนการดาเนิน งาน ถึง 3 ครั้ง เช่น การขอปรับ ลดอัต ราดอกเบี้ย เนื่อ งจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 การขอขยายอนุมัติการเบิกเงินของวิสาหกิจชุมชนในปีที่ 1 เนื่องจาก
ไม่สามารถรับซื้อโคได้ตามเป้าหมายอีกทั้งมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่การสร้างคอกกลาง และการขอปรับเปลี่ยน
เป้าหมายการรับซื้อโค เนื่องจากโคของสมาชิกที่ได้ตามข้อกาหนดของโครงการฯ มีน้อย ตลอดจนสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ ซึ่งในการดาเนินงานภาพรวมสามารถดาเนินงานได้ร้อยละ 88.09 ของเป้าหมาย
ในการบริหารโครงการกรมปศุสัตว์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานโครงการทั้งระดับส่วนกลางและ
ระดับจังหวัดในการขับเคลื่อนโครงการ ส่วนการบริหารและขับเคลื่อนโครงการของวิสาหกิจชุมชนทั้ง 4 แห่ง
ดาเนินการโดยคณะกรรมการชุดเดียวกับของวิสาหกิจชุมชน สมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมีความเห็น
ในการบริหารเงินกองทุนมีความเหมาะสมระดับมาก การบริหารคอกกลางของวิสาหกิจชุมชนมีความเหมาะสม
ระดับปานกลาง และความสาเร็จในการแก้ไขปัญหาในการดาเนินงานที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มีร้อยละความสาเร็จ
ในการแก้ไขปัญหาสาเร็จน้อยกว่าร้อยละ 70 ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานที่เกิดขึ้นภายในโครงการ
เกิดจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกโครงการ เช่น ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์สูง ความต้องการจาหน่ายโคให้กับ
วิสาหกิจชุมชนของสมาชิกและเครือข่าย การเกิดโรคระบาดทั้งในคนและสัตว์ หากมีการเร่งดาเนินการในเรื่องของ
การดาเนินงานภายใต้แผนบริห ารความเสี่ยงของโครงการซึ่งมีความสอดคล้องกับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ภายในโครงการ จะทาให้ลดการเสนอขอปรับแผนโครงการ และสามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
2) ด้านปัจจัยนาเข้า มีค่าคะแนนถ่วงน้าหนักระดับต้องปรับปรุง (ค่าคะแนนถ่วงน้าหนักเฉลี่ย 2.60)
โดยการดาเนินงานปีที่ 1 – 2 มีการโอนเงินให้กรมปศุสัตว์ 158,443,960 บาท เบิกจ่ายเงินร้อยละ 91.44
ขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย 2 ครั้ง กรมปศุสัตว์ดาเนินการโอนงบประมาณให้กับสานักงานปศุสัตว์จังหวัด และ
บริษัท พรีเมี่ย มบีฟ จากัด เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ แผนปฏิบัติง านอยู่ใ นระดับ ไม่ทันเวลามาก และถ่า ยทอด
องค์ความรู้ซง่ึ ลักษณะการอบรมด้วยการบรรยาย ฝึกปฏิบัติ ศึกษาดูงาน ทั้งหมด 4 หลักสูตร
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3) ด้านผลได้ มีค่าคะแนนถ่ว งน้าหนักระดับต้องปรับปรุง (ค่าคะแนนถ่ว งน้าหนักเฉลี่ย 2.37)
โดยมีเจ้าหน้าที่ สมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนได้รับการถ่ายทอดความรู้ 930 ราย ครบตามเป้าหมาย
คอกกลางของวิส าหกิจ ชุม ชนปัจ จุบัน มีก ารใช้ง านอยู่ 3 วิส าหกิจ ชุม ชน ได้แ ก่ เครือ ข่า ยโคเนื้อ ตาก
เครือข่ายโคเนื้อล้านนา ซึ่ง ได้รับ การสนับสนุนการก่อสร้างคอกกลางจากโครงการดาเนินการได้ล่าช้ากว่า
แผนเนื่องจากเปลี่ยนพื้นที่การสร้างคอกกลาง เครือข่ายโคเนื้อราชบุรีได้รับการสนับสนุนปรับปรุงคอกกลาง
จากโครงการ ส่วนเครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์ตามคู่มือโครงการใช้คอกกลางร่วมกับบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด
แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้งานร่วมกัน เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนต้องการลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงโคจึงเลี้ยงโคที่รับซื้อมา
ณ ฟาร์มโคของคณะกรรมการวิสาหกิจ ชุมชน การจาหน่ายโคก่อนขุนและโคขุนกลางน้าของสมาชิก และ
เครือ ข่า ยส่ว นใหญ่จาหน่า ยให้วิส าหกิจ ชุม ชนได้ ไ ม่น้อ ยกว่า ราคาประกัน ของโครงการ วิส าหกิจ ชุม ชน
ทั้ง 4 แห่ง ไม่ส ามารถรับ ซื ้อ โคก่อ นขุน และโคขุน กลางน้ าได้ต ามปริม าณเป้า หมายของโครงการ
วิส าหกิจ ชุมชนยั งไม่มีการบริ ห ารรายได้จากการจาหน่ ายโคที่ชัดเจน
บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด ได้รับการสนับสนุนจากโครงการในการปรับปรุงคอกกลาง ในปัจจุบัน
คอกกลางดังกล่าวได้รับรองมาตรฐานต่าง ๆ เช่น GAP FMD Free ตามโครงการกาหนดให้บริษัท และวิสาหกิจชุมชน
มีการใช้คอกกลางร่วมกัน โดยระยะแรกมีเครือข่ายโคเนื้อล้านนาและเครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์นาโคมาเลี้ยงที่
คอกกลางของบริษัท ในปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนทั้ง 2 แห่ง ไม่ได้นาโคมาเลี้ยงเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงโคสูง
บริษัท มีก ารแบ่ง พื้น ที่คอกกลางจัด ทาศูน ย์การเรีย นรู้ซึ่งคาดว่าจะดาเนิน การเปิด ศูน ย์ดังกล่า วประมาณ
เดือนกรกฎาคม 2565 บริษัทไม่มีการซื้อโคก่อนขุนแต่รับซื้อเฉพาะโคขุนกลางน้าและโคขุนปลายน้า เนื่องจาก
โคก่อนขุนของวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ที่เป็นไปตามคุณสมบัติของโครงการมีปริมาณน้อย การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด หลังได้รับการสนับสนุนจากโครงการมี จานวนผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 638
หรือ 6.83 เท่า ทั้งนี้บริษัทได้ลงทุนเพิ่มเติมจากโครงการ เช่น ปรับปรุงโรงงาน ซื้อเครื่องจักรใหม่ รวมเป็นเงิน
30.11 ล้านบาท
4) ด้านผลลัพธ์เบื้องต้น มีค่าคะแนนถ่วงน้าหนักระดับต้องปรับปรุง (ค่าคะแนนถ่วงน้าหนักเฉลี่ย 2.05)
โดยสมาชิก และเครือ ข่า ยวิส าหกิจ ชุม ชน ส่ว นใหญ่นาความรู้ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ร ะดับ ค่อ นข้า งมาก และไป
ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นประมาณรายละ 4 – 13 ราย อัตราการเกิดลูกของแม่โคในฟาร์มเพศผู้ : เพศเมียสัดส่วน
46.08 : 53.92 ซึ่งน้อยกว่าที่โครงการกาหนดให้มีสัดส่วน 80 : 20 ของลูกโคที่เกิดในฟาร์ม อัตราการเจริญเติบโต
โคของสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่จาหน่ายให้วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่เฉลี่ยน้อยกว่า 1 กิโลกรัมต่อวัน
การจาหน่ายโคก่อนขุนอายุ 10 เดือนของสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มีน้าหนักไม่น้อยกว่า
200 กิโลกรัมต่อตัว ฟาร์มโคของสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับรองมาตรฐาน GFM
อีกทั้งสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนยังมีการรับรู้ระบบ e - breeding จานวนน้อย ส่วนค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
โคของสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชนไม่ลดลง
การรับซื้อโคขุนปลายน้าของบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด จากวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มีการตอน
แต่น้าหนักน้อยกว่า 600 กิโลกรัมต่อตัว ซึ่งเมื่อนาแปรสภาพแล้วส่วนใหญ่จะมีระดับไขมันแทรกตามมาตรฐาน
MLA ร้อยละ 1 – 8 หรือเกรด 1 – 4 บริษัทมีมูลค่าการรับซื้อเนื้อโคภายในประเทศ ปีที่ 1 มูลค่า 127.25
ล้านบาท ปีที่ 2 มูลค่า 134.12 ล้านบาท จากการดาเนินงานในปีที่ 2 มีการรับซื้อวัตถุดิบโคภายในประเทศ
เพิ่มขึ้นจากปีที่ 1 จานวน 6.987 ล้านบาท แต่ในขณะเดียวกันก็มีการรับซื้อเนื้อโคจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น
ด้วยเช่นกัน เนื่องจากบริษัท MAKRO TH นาเข้าเนื้อโคมาจ้างบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด แปรรูป อีกทั้งบริษัท
ได้มีการขยายกลุ่มลูกค่าที่เพิ่มขึ้นด้วย
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5.1.2 ความสาเร็ จ ของโครงการ
1) มิติประสิทธิภ าพ มีระดับความสาเร็จระดับดี ภาพรวมสามารถดาเนินงานได้ร้อยละ 88.09
ของเป้าหมาย โดยกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตโคและระบบโลจิสติกส์ครบวงจรห่วงโซ่อุปทานให้วิสาหกิจชุมชน
4 แห่ง มีระดับความสาเร็จระดับปานกลาง ดาเนินงานในภาพรวมได้ร้อยละ 81.68 และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ
การแปรรูป และขยายโอกาสทางการตลาดบริษัท พรีเ มี่ย มบีฟ จากัด มีร ะดับ ความส าเร็จระดับดีมาก
สามารถดาเนินการในภาพรวมได้ร้อยละ 94.51 ของเป้าหมาย ซึ่งในส่วนที่ต้องเร่งดาเนินการแก้ไขปรับปรุง
ได้แก่ การรับซื้อโคก่อนขุน โคขุนกลางน้า และโคขุนปลายน้าพร้อมแปรสภาพไม่เป็นไปตามเป้าหมายซึ่งเกิด
จากปัญหาอุปสรรคทั้งปัจจัยภายในและภายนอก และระดั บความสาเร็จของการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาตลอด
ระยะเวลาโครงการที่ยังไม่สามารถดาเนินการแก้ไขได้ทั้งหมด อีกทั้งการกาหนดเป้าหมายปริมาณโคและจานวน
เงินยืมที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมัติจะต้องสอดคล้องกับน้าหนักของโค ซึ่งมีบางวิสาหกิจชุมชนรับซื้อ
โคที่มีน้าหนักเกินคุณสมบัติของโครงการทาให้ปริมาณโคลดลงจากเป้าหมาย
2) มิติป ระสิท ธิผ ล ซึ่ง พิจ ารณาจากความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขความสาเร็จของ
โครงการอยู่ในระดับต้องเร่งแก้ไข (คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก 1.40 คะแนน) ควรต้อ งเร่ง แก้ไ ขเรื่อ งประสิทธิผล
การผลิตลูกโคของแม่โคในฝูง และการรับรองมาตรฐานฟาร์ม ซึ่ง มีผ ลคะแนนที่ต่า เนื่อ งจากสมาชิก และ
เครือข่ายวิส าหกิจชุมชนร้อยละ 8.33 มีแม่โคในฝูงให้ลูกเพศผู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อัตราการเจริญเติบโต
ของโคร้อยละ 82.54 มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยน้อยกว่า 1 กิโลกรัมต่อวัน ส่วนการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GFM
มีสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนร้อยละ 77.29 ยังไม่ได้รับรองมาตรฐาน คอกกลางของวิสาหกิจชุมชนมี
การรับรองมาตรฐาน GFM แต่ยังไม่ได้การรับรองมาตรฐาน GAP ส่วนมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์โคเนื้อที่มี
คุณภาพมีการรับซื้อวัตถุดิบโคภายในประเทศเพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีการรับซื้อเนื้อโคจากต่างประเทศ
เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
5.1.3 ข้อค้นพบจากการประเมินผล
1) การดาเนินงานระยะแรกหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการยังมีความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อน อาทิ
เรื่องการโอนเงินงบประมาณ การจัดซื้อโคไม่ตรงตามขนาดที่โครงการกาหนด
2) วิสาหกิจชุมชนบางแห่ ง ได้จัดซื้อโคน้าหนักที่สูงกว่าที่โ ครงการกาหนด โดยใช้ง บประมาณ
ตามที่ไ ด้รับ จัด สรร ส่ง ผลให้เ ป้า หมายจานวนโคลดลง โดยยัง ไม่ไ ด้ข ออนุมัติจ ากคณะกรรมการบริห าร
กองทุน ฯ ในการปรั บ เปลี่ ย นเงื่อนไข และเป้าหมายโครงการ
3) การบริหารงานโครงการบางวิสาหกิจชุมชนไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเกิดจากการปรับเปลี่ยน
ประธานและคณะกรรมการของวิส าหกิจชุมชน โดยวิส าหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีตากฟ้า จังหวัด
นครสวรรค์ และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อไทย จังหวัดราชบุรี คณะกรรมการชุดใหม่ทั้ง 2 แห่ง ยังไม่ทา
สัญญาเงินกู้ยืมภายใต้โครงการฯ กับกรมปศุสัตว์ เนื่องจากคิดว่าไม่ได้บริหารโครงการมาแต่แรกจึงไม่เข้าใจ
โครงการ รวมทั้งยังไม่เชื่อมั่นในการบริหารเงินทุนต่อจากคณะกรรมการชุดเดิม
4) ผลการดาเนิ น งานโครงการต่ ากว่า เป้า หมาย ซึ่ง เป็น ปัญ หาที่ เ กิด จากทั้ง ปัจ จั ยภายในและ
ภายนอก เช่น วิสาหกิจชุมชนไม่สามารถควบคุมให้สมาชิก และเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการจาหน่ายโคให้กับ
วิสาหกิจชุมชนได้ โดยในบางช่วงราคาโคตามท้องตลาดสูงกว่าราคาที่โครงการกาหนด ทาให้สมาชิกบางราย
จาหน่ายให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อหน้าฟาร์ม ปัญหาการบริหารจัดการคอกกลางร่วมกันของวิสาหกิจชุมชนกับ
บริษัทเอกชน รวมไปถึงต้นทุนค่าอาหารสัตว์สูง และโรคระบาดที่เกิดขึ้น โดยบางปัญหาสามารถแก้ไขได้และ
บางปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข
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5) การพัฒ นาสายพั น ธุ์ โ คเพื่ อให้ ไ ด้คุ ณสมบัติ โ คตามที่ โ ครงการกาหนดจะต้อ งใช้ร ะยะเวลา
ประมาณ 25 เดือ น หรือ 2 ปี 1 เดือ น จึง จะสามารถจาหน่า ยให้ว ิส าหกิจ ชุม ชนได้ ดัง นั้น ในระยะแรก
วิสาหกิจชุมชนจึงมีรายได้จากเงินหมุนเวียนในการจาหน่ายโคน้อย การเบิกเงินเพื่อรับซื้อโคของวิสาหกิจชุมชน
ยังต่ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากโคที่ได้ตามคุณสมบัติของวิสาหกิจชุมชนมีจานวนน้อย ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ
การชาระเงินคืนกองทุนฯ ของวิสาหกิจชุมชน
6) คุณภาพของเนื้อโคของวิสาหกิจชุมชนยังมีเนื้อโคที่เกิดจุดดาหรือตาหนิที่เนื้อโค ถึงแม้โคจะมี
คุณภาพตามเกรดแต่ส่วนใหญ่ยังมีเกรดระดับปานกลาง ซึ่งเนื้อโคที่อยู่ในเกรดสูงยังมีจานวนน้อย
7) ฟาร์มของสมาชิกส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม เนื่องจากบางส่วนอยู่ระหว่างการรอรับรอง
มาตรฐานฟาร์มและบางส่วนยังมีการเลี้ยงโคแบบดั้งเดิม มีการลงทะเบียนโคในระบบ e – breeding น้อย
เนื่องจากระบบมีขั้น ตอนยุ่งยาก ไม่ส ามารถลงทะเบียนด้ว ยตนเอง อีกทั้งยังไม่ทราบประโยชน์ของระบบ
ซึ่งสมาชิกเห็นว่าการลงระบบไม่ส่งผลต่อราคาในการจาหน่ายโค
8) วิสาหกิจชุมชนทั้ง 4 แห่ง ยังไม่มีการบริหารรายได้จากการจาหน่ายโคขุนตามคู่มือโครงการ
ทีใ่ ห้วิสาหกิจชุมชนต้องมีการบริหารรายได้จากการขายโคขุนเป็น 3 ส่วน โดยเป็นเงินคืนกองทุนร้อยละ 70
หักเป็นทุนสะสมของเครือข่าย ร้อยละ 20 และคืนให้เกษตรกรร้อยละ 10 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการเงินโครงการ และการคืนเงินให้กับกองทุนฯ
5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1 ด้านการบริหารจัดการ
1) ส่ว นบริห ารกองทุน ฯ ควรมีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งเจ้าหน้าที่
กรมปศุสัตว์จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนฯ และบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด อย่างต่อเนื่อง
เพื่อทาความเข้าใจแนวทางการดาเนินงานโครงการและเป็นไปตามระเบียบของกองทุนฯ
2) กรมปศุสัตว์และวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ควรหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหา รวมทั้ง
ทบทวนเป้าหมายการดาเนินงาน วิธีการดาเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง โดยคำนึงถึงคุณภำพของโคตำมวัตถุประสงค์โครงกำร ศักยภำพของวิสำหกิจชุมชนและบริษัท
ที่จะดำเนินกำรต่อไปได้ และส่วนบริหารกองทุน ฯ ควรเสนอเรื่อ งดัง กล่า วต่อ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
เพื่อพิจารณาการทาสัตยาบัน และปรับเปลี่ยนเป้าหมายโครงการต่อไป
3) กรมปศุสัตว์ควรเร่งดาเนินการปรับปรุงสัญญายืมเงิน หรือทาความเข้าใจในสัญญายืมเงิน กับ
วิสาหกิจชุมชนที่มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการของวิสาหกิจชุมชน เพื่อลดข้อขัดแย้งในอนาคต และควรมีการติดตาม
และให้คาปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนสามารถบริหารจัดการเงินทุนในการดาเนินงานโครงการได้
อย่างต่อเนื่อง
4) การบริหารจัดการคอกร่วมกันระหว่างบริษัท และวิสาหกิจชุมชนควรมีการทาข้อตกลงในการใช้
คอกร่วมกันทั้งการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ อาหารสัตว์ เวชภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงโค
ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกาหนดของมาตรฐานฟาร์มต่าง ๆ ให้ชัดเจน พร้อมทั้งมีแผนรองรับความเสี่ยงใน
กรณีมีโรคระบาด
5) วิสาหกิจชุมชนควรมีการทาสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อโคกับสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ล่วงหน้า โดยคานึงถึงคุณสมบัติโคตามโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเป้าหมายของ
โครงการ ทั้งนี้ต้องคานึงถึงศักยภาพของสมาชิกและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนด้วย ทั้งนี้วิสาหกิจชุมชนควรหา
แนวทางเพื่อให้สมาชิกจาหน่ายโคกับวิสาหกิจชุมชนตามเงื่อนไขของโครงการ
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5.2.2 ด้านคุณภาพโค
วัตถุประสงค์สาคัญของโครงการประการหนึ่งคือการพัฒนาศักยภาพการผลิตโคเนื้อ ซึ่งผลการประเมิน
พบว่า การยกระดับการผลิตโคเนื้อยังต้องเร่งดาเนินการแก้ ไข ซึ่งปัจจัยสาคัญที่จะทาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าวประกอบด้วย พันธุ์โค อาหารโค และการจัดการฟาร์ม ดังนั้น เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และวิสาหกิจชุมชน
ควรให้องค์ความรู้และคาแนะนาในเรื่องพันธุ์โค อาหารสัตว์ และการจัดการฟาร์มกับสมาชิกและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนอย่างใกล้ชิดและต่ อเนื่อง รวมทั้งศึกษาสูตรอาหารโคที่เหมาะสมโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่
เพื่อลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าโค ตลอดจนพัฒนาโคให้มีคุณภาพเนื้อที่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ นอกจากนี้
กรมปศุสัตว์ควรประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ ระบบ e – breeding หรือระบบบันทึกข้อมูลการเลี้ยงสัตว์
บนระบบออนไลน์ เพื่อการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทางการจัดการฟาร์มและการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
5.2.3 ด้านการขนส่ง
กรมปศุสัตว์ วิสาหกิจชุมชน และบริษัทควรหารือและบริหารจัดการเรื่องการนาโคเข้าขุน ณ คอกกลาง
ของวิสาหกิจชุมชนและบริษัทโดยคานึงถึงระยะทางและต้นทุนค่าขนส่ง เพื่อลดขั้นตอนการขนส่งโคตั้งแต่ต้นน้า
กลางน้า และปลายน้า และควรมีก ารทาความตกลงให้ชัด เจนในส่ว นของการกาหนดสัด ส่ว นค่า ใช้จ่า ย
ในการขนส่งโคตลอดห่วงโซ่
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ความสาเร็จในการแก้ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
1. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนา จังหวัดเชียงราย
ปัญหาอุปสรรค

วิธีการแก้ปัญหาของวิสากิจชุมชนฯ

1. การด าเนิ นงานในปี ที่ 1 วิ ส าหกิ จ
ชุมชน มีเงิ นเพื่อซื้ อโค 8 เดื อน และมี
เวลาเบิ ก เงิ น สร้ า งคอกกลางได้ เ พี ย ง
4 เดื อ นจากระยะเวลาทั้ ง หมด 1 ปี
มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ระยะเวลาตั้งแต่การยื่นกู้จนถึง
ได้รับอนุมัติโครงการ 20 เดือน ความไม่
มั่นใจของสมาชิกจึงจาหน่ายโคออกไป
นอกระบบ เมื่อได้รับอนุมัติเงินกู้จึงต้อง
เริ่มเลี้ยงใหม่ทาให้เกิดการขาดช่วงของ
การผลิตลูกโคเพื่อจาหน่ายให้วิสาหกิจ
ชุมชน
1.2 ระยะเวลาในการได้รับเงินจาก
วั น ที่ ก องทุ น ฯ อนุ มั ติ โ ครงการจนถึ ง
การเบิกเงินครั้งแรก 4 เดือนเงื่อนไขใน
การเบิกเงินซื้อโคและอาหาร ที่ต้องการ
เงินมาซื้อก่อน เพื่อจะนาเอกสารการ
ซื้อของไปเบิกเงินคืน
1.3 ระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติการ
เบิกเงินก่อสร้างคอกกลาง ตั้งแต่ อนุมัติ
โครงการเมื่ อ 7 มกราคม 2563 แต่
เบิ ก เงิ น ค่ า ก่ อ สร้ า งได้ เ มื่ อ วั น ที่ 20
ตุลาคม 2563 รวมระยะเวลากว่า 9 เดือน
ทาให้ต้องปรับแผนการเลี้ยงโคที่รับซื้อ
จากสมาชิกโดยการสร้างคอกสารองซึ่ง
ไม่สามารถรองรับโคที่ซื้อจากสมาชิกได้
ตามปกติ ต้องอยู่อย่างแออัดและการ
ผลิตอาหารเลี้ยงโคก็ประสบปัญหาเรือ่ ง
คุ ณ ภาพเพราะบริ เ วณที่ ส ร้ า งคอก
ชั่วคราวไม่ได้ มีการเตรียมไว้ล่วงหน้า
ต้องแก้ปัญหาวันต่ อวันเมื่อโคไม่ได้รับ
การดูแลตามปกติที่ควรจะเป็นจึงทาให้
การเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามแผน
เกิดการสูญเสียในระบบ

-

การแก้ปัญหา
วิสาหกิจชุมชน
และเจ้าหน้าที่

ระดับ
ความสาเร็จใน
การแก้ปัญหา
(ร้อยละ)
(ยังไม่ได้รับการ
แก้ไข)
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1.4 ตามโครงการวิสาหกิจชุมชน
ต้ อ งรั บ ซื้ อ โคจากวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
เครื อ ข่ า ยโคเนื้ อ ตาก ซึ่ ง ในเอกสาร
โครงการระบุ ว่าเครื อข่า ยโคเนื้ อ ตาก
จะต้อ งส่ง ให้วิส าหกิจ ชุม ชนเดือนละ
20 ตั ว ห า กนั บ ตั้ งแ ต่ เ ริ่ ม อนุ มั ติ
โครงการจนถึงเวลานี้จะต้องส่งโคเข้า
คอกกลางของวิสาหกิจชุมชนฯ ไม่น้อย
กว่า 1,000 ตัว ซึ่งปัจจุบันส่งเข้ามาไม่
ถึ ง 100 ตั ว ดั งนั้ น วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนจึ ง
ต้ อ งพยายามหาสมาชิ ก เพิ่ ม เพื่ อให้ มี
จานวนโคเข้าสู่ระบบให้มากที่สุด
1.5 โรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
(Covid – 19) ท าให้ เ กิ ด อุ ป สรรคต่ อ
การอบรม การประชุม การหาสมาชิกเพิ่ม
วิสาหกิจชุมชนขยายกลุ่มสมาชิกได้จาก
480 รายเมื่อเริ่มต้น จนถึงวันนี้สมาชิก
เพิ่มขึ้นเป็น 670 ราย
1.6 เมื่อโครงการดาเนินมาครบ 1 ปี
กรมปศุสัตว์ได้มีคาสั่งจังหวัดระงับการ
เบิกจ่ายเงิน วิสาหกิจชุมชนทาหนังสือ
ขอคาชี้แจงเรื่องเหตุผลที่เบิกเงินไม่ได้
แต่ไม่ได้รับการชี้แจงกลับ โดยถูกระงับ
การเบิ ก เงิ น ตั้ ง แต่ กุ ม ภาพั น ธ์ 2564
จนถึง พฤษภาคม 2564 รวมระยะเวลา
4 เดื อ น ซึ่ ง ในขณะนั้ น ที่ ค อกกลาง
วิสาหกิจชุมชนมีโคยืนขุนอยู่ ประมาณ
สองร้อยกว่าตัว ไม่มีอาหารกิน จึงต้อง
แก้ปัญหาโดยการขายโคบางส่วนให้แก่
พ่อค้าในพื้นที่ซึ่งมาช่วยซื้อเพื่อมีเงินซื้อ
อาหารให้โคที่เหลือในคอกกลาง ซึ่งเรื่อง
การระงับการเบิกเงินวิสาหกิจชุมชนไม่ได้
ทราบล่วงหน้ามาก่อน

-

การแก้ปัญหา

ระดับ
ความสาเร็จใน
การแก้ปัญหา
(ร้อยละ)
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2. การด าเนิ นงานในปี ที่ 2 วิ ส าหกิ จ
ชุ มชน มี ระยะเวลาในการท างานและ
เบิ กเงิ นซื้ อ โคเพี ยง 3 เดื อ น ท าให้ ไ ม่
สามารถด าเนิ น การได้ ต ามแผนมี
รายละเอียดดังนี้
2.1 การเบิกจ่ายเงินในรอบปีที่ 2
เ ริ่ ม เ บิ ก ไ ด้ อี ก ค รั้ ง ป ล า ย เ ดื อ น
พฤษภาคม 2564 เมื่ อ เบิ ก เงิ น ได้
โรคลั ม ปี ส กิ น (LUMPY SKIN) ระบาด
ในโค ตั้ งแต่ พ ฤษภาคม 2564 จนถึ ง
ตุลาคม 2564 มีคาสั่งห้ามเคลื่อนย้าย
โคทั่ ว ประเทศ ท าให้ ส มาชิ ก ต้ อ ง
จาหน่ายโคออกนอกระบบเนื่องจากไม่
สามารถทาใบเคลื่อนย้ายที่ถูกต้องได้
2.2 การพั ฒ นาและแก้ ไ ขปั ญ หา
การเปิดเสรีทางการค้าเนื้อโค วิสาหกิจ
ชุมชน ตั้งเป้าในการทาตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ คือ การผลิตเนื้อคุณภาพ
เพื่อต่อสู้กับเนื้อนาเข้า ดังนั้นจึงกาหนดให้
สมาชิ กท าลู กผสมบี ฟ มาสเตอร์ เ พี ย ง
อย่างเดียวและรับซื้อตามเป้าหมาย จึง
ไม่ส ามารถรวบรวมให้มี ปริมาณตามที่
โครงการระบุไว้
2.3 ราคาวั ตถุ ดิ บอาหารสั ตว์ ที่
สู งขึ้ น เช่ น กากถั่ วเหลื อง เมื่ อเริ่ มต้ น
โครงการกิโลกรัมละ 12.30 บาท ปัจจุบัน
23.00 บาท ปุ๋ยยูเรียจากกระสอบละ 550
บาท ปัจจุบัน 1,550 บาท
2.4 เดือนมกราคม 2565 ปศุสัตว์
จั ง หวั ด ได้ รั บ ค าสั่ ง ให้ แ จ้ ง วิ ส าหกิ จ
ชุมชนให้ปรับแผนไปใหม่เพื่อขออนุมัติ
ใช้เงินที่เหลือ เพราะหากปล่อยให้เลย
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 จะต้องทา
เ รื่ อ ง เ ข้ า ไ ป ข อ อนุ มั ติ จ า กค ณ ะ
กรรมการบริ หารกองทุ น ฯ วิ ส าหกิ จ
ชุ ม ชนได้ ด าเนิ น การและส่ ง แผนไป
ภายในเวลาที่กาหนด แต่ปัจจุบัน (16
เมษายน 2565) ยังไม่สามารถเบิกเงิน
เพื่อมาทาธุรกิจต่อได้ จึงทาให้เกิดความ

-

การแก้ปัญหา
วิสาหกิจชุมชน
และเจ้าหน้าที่

ระดับ
ความสาเร็จใน
การแก้ปัญหา
(ร้อยละ)
(ยังไม่ได้รับการ
แก้ไข)
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เสียหาย ไม่มีเงินซื้ออาหารมาเลี้ยงโคใน
คอกกลางและไม่มีเงินมาซื้อโคก่อนขุน
ของสมาชิกที่แจ้งความประสงค์ต้องการ
จาหน่ายโคมาเรื่อย ๆ
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ปัญหาอุปสรรค
1. การตอนโคตามคู่มือโครงการฯให้
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคทาการรัดไข่ ทาให้
แผลอักเสบนาน บางตัวเป็นแผลเรื้อรัง
ประมาณ 4 เดือน มีผลกระทบต่ออัตรา
การเจริญเติบโต และมีค่าใช้จ่ายในการ
รักษาแผล
2. ผลกระทบจากการระบาดของ
โรคลัมปีสกิน
3. วิส าหกิ จชุม ชนต้ องการขยายเวลา
การช าระหนี้ เนื่ อ งจากปั ญ หาการ
ระบาดของโรคลัมปีสกิน ได้รับวัคซีน
น้ อ ยไม่ เ พี ย งพอ ท าให้ โ คเป็ น โรค
จานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ เกษตรกรต้อง
หาทางแก้ปัญหากันเอง
4. ระยะแรกของโครงการได้รับการโอน
เงิ น จากกรมปศุ สั ตว์ ล่ า ช้ า ท าให้ ขาด
สภาพคล่องทางการเงิน อีกทั้งจ านวน
สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนมีขนาดใหญ่
แต่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ เ งิ น จากโครงการ
จานวนน้อยกว่าวิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ ทา
ให้ ไม่ เพี ยงพอกั บค่ าใช้ จ่ าย เช่ น
ค่าอาหาร
5. การจาหน่ายโคที่ต้องจาหน่าย
เฉพาะวิสาหกิจชุมชนในโครงการ
5.1 ช่วงปลายเดือนมกราคม 2564
มีโคก่อนขุนพร้อมจาหน่ายประมาณ
30 ตัว ซึ่งตามโครงการต้องจาหน่าย
ให้กับเครือข่ายโคเนื้อล้านนา แต่เนื่อง
ด้วยคอกกลางที่ได้รับการสนับสนุนจาก
โครงการ ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จทา
ให้ไม่สามารถดาเนินการรับซื้อโคก่อน
ขุนได้ ซึ่งหากรอคอกกลางสร้างเสร็จจะ
ทาให้น้าหนักโคก่อนขุนเกินข้อกาหนด
ของโครงการได้
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การแก้ปัญหา

- เจ้า หน้าที่ กรมปศุ สัตว์ ได้ประสานให้ วิสาหกิจชุมชน
บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด มารับซื้อโคขุน และเจ้าหน้าที่
จากวิสาหกิจชุมชน ให้ใช้วิธีตอนแบบใดก็ได้

- วิสาหกิจชุมชนได้จดั ซื้อวัคซีน

ระดับ
ความสาเร็จใน
การแก้ปัญหา
(ร้อยละ)
ร้อยละ 100

วิสาหกิจชุมชน

ร้อยละ 100

- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ วิสาหกิจชุมชน
โดยมีการแบ่งชาระเป็น 4 ครั้ง/ปี
และเจ้าหน้าที่

ร้อยละ 100

- วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนได้ ห ารื อ ไปยั ง กรม วิสาหกิจชุมชน
ปศุสัตว์ โดยได้รับคาแนะนาไม่ต้องซื้อโค และเจ้าหน้าที่
ได้ ต ามเป้ า หมายให้ น าเงิ น ไปจั ด ซื้ อ
อาหาร ส่งผลให้ไม่สามารถรับซื้อโคจาก
สมาชิกได้ตามแผนของโครงการฯ

ร้อยละ 80

- เจ้า หน้าที่ กรมปศุ สัตว์ ได้ประสานให้ วิสาหกิจชุมชน
บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด มารับซื้อโคขุน และเจ้าหน้าที่
จากวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน และน าโคที่ ไ ม่ ไ ด้
มาตรฐานตามคู่ มื อ โครงการไปขายให้
ตลาดทั่วไป

ร้อยละ 80
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5.2 ราคาโคที่จาหน่ายทั่วไปราคา
สูงกว่าราคาที่โครงการกาหนด ซึ่งการ
จาหน่ายโคต้องจาหน่ายเฉพาะ
วิสาหกิจชุมชนในโครงการ ทาให้
วิสาหกิจชุมชน ประสบปัญหาขาดทุน
6. การเลี้ยงโค ณ คอกกลางของวิสาหกิจ
ชุมชนมี ต้ นทุ นในส่ วนของค่ าอาหารสู ง
(ตามคู่มือโครงการฯ กาหนดให้ค่าอาหาร
โค 5,000 บาท/ตัว)
7. ร า ค า รั บ ซื้ อ โ ค ก่ อ น ขุ น ต า ม
หลักเกณฑ์ของโครงการมีราคาต่ากว่า
ราคาตลาด อีกทั้งเกษตรกรไม่ต้องการ
จ าหน่ า ยโคก่ อ นขุ น ตามน้ าหนั ก ที่
โครงการกาหนดทาให้วิสาหกิจชุมชน
ต้องรับซื้อโคก่อนขุนที่มี น้าหนักเฉลี่ ย
มากกว่าที่โครงการ
8. ตามข้อ กาหนดคุณ สมบัติโ ค เช่น
การก าหนดให้ รั บ ซื้ อ อายุ โ คก่ อ นขุ น
น้ าหนั ก โค และราคาในการรับ ซื ้อ
ซึ่งในบางช่ว งเป็นราคาที่ ต่ากว่าราคา
ตลาดทั่วไป ทาให้สมาชิกวิสากิจชุมชน
หลายรายจาหน่ายโคให้กับพ่อค้าทั่วไป
ตลอดจนการจาหน่ายโคให้กับวิสากิจ
ชุมชนเครือข่ายโคเนื้อล้านนา ซึ่งเป็น
ข้ อ จ ากั ด ทางการตลาด ส่ ง ผลให้ ไ ม่
สามารถด าเนิ น การได้ ต ามแผนตาม
คู่มือโครงการฯ
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การแก้ปัญหา

- วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนจึ ง พยายามปรั บ สู ต ร วิสาหกิจชุมชน
อาหารและหาวั ต ถุ ดิ บ ในพื้ น ที่ เ พื่ อ ลด
ต้ น ทุ น อาหารโค ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี ป รั บ
ปริ ม าณอาหารข้ น เพิ่ ม หญ้ า สดเพื่ อ
ทดแทนอาหารข้นบางส่วน
- เพื่ อ ให้ ส ามารถด าเนิ น การให้ ไ ด้ วิสาหกิจชุมชน
ใกล้ เ คี ย งกั บ เป้ า หมาย ท าให้ วิ ส าหกิ จ
ชุมชนรับซื้อโคก่อนขุนในราคาที่สูง โดย
ปรั บ ราคารั บ ซื้ อ โคก่ อ นขุ น จากสมาชิ ก
เป็น 115 บาท/กก. ซึ่งเป็นการช่วยเหลือ
สมาชิก ราคาที่สูงขึ้นวิสาหกิจนาเงินที่ได้
จากกาไรในการจาหน่ายโคขุน และเนื้อแปร
รูปมาบริหารจัดการ
- ขออนุ มั ติ เ พื่ อ ปรั บ คุ ณ สมบั ติ แ ละ วิสาหกิจชุมชน
ข้อกาหนดของโครงการให้มีการยืดหยุ่น และเจ้าหน้าที่

ระดับ
ความสาเร็จใน
การแก้ปัญหา
(ร้อยละ)

ร้อยละ 70

ร้อยละ 50

(ยังไม่ได้รับการ
แก้ไข)
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3. วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
ปัญหาอุปสรรค
1. ตั้งแต่ อนุ มัติ โครงการฯ – ปั จจุ บันมี
การเปลี่ยนแปลงประธานวิสาหกิจชุมชน
3 ครั้ง เนื่องจากความคิดเห็นการบริหาร
จั ดการในการด าเนิ น งานโครงการไม่
สอดคล้องกัน ระหว่างการดาเนินงานมี
คณะกรรมการบางท่ า นได้ ขอถอนตั ว
ออกจากโครงการ และได้ แสดงความ
คิดเห็ นไม่ ขอร่ วมรับผิ ดชอบกั บหนี้ สิ น
เงินกู้ของโครงการ ทั้งนี้วิสาหกิจชุมชน
ได้แจ้งกรมปศุสัตว์แล้ว
2. ตามคู่มือโครงการกาหนดวิธีตอนโค
แบบรัดไข่ ซึ่งการตอนโควิธีดังกล่าวทา
ให้โคเป็นเกิดแผลเป็นบาดทะยัก ตาย 4 ตัว
3. จากปัญ หาการระบาดของโรค
ลัม ปีส กิน วิสาหกิจ ชุมชนไม่สามารถ
เคลื่อนย้ายโค

วิธีการแก้ปัญหาของวิสากิจชุมชนฯ

การแก้ปัญหา

- มีก ารแต่ง ตั้ง คณะกรรมการที่เ หลือ วิสาหกิจชุมชน
8 ร า ย เ พื ่อ เ ป็น ค ณ ะ ท า ง า น FTA
ที่ร่วมรับผิดชอบเงินกู้โครงการ

- ขณะนี้ ไ ด้ ต อนโคแบบการตอนแบบ วิสาหกิจชุมชน
เบอร์ดิสโซ่ และทาความเข้าใจกับบริษัท
พรีเมี่ยมบีฟ จากัด เรียบร้อยแล้ว
- กรมปศุสัตว์มีหนังสือเพื่อแก้ไขปัญหา วิสาหกิจชุมชน
การเคลื ่อ นย้า ยโคที ่ด ่า นกัก กัน สัต ว์ และเจ้าหน้าที่
แต่ไม่สามารถดาเนินการได้ตั้งแต่เดือน
เมษายน 2564 ซึ ่ง เงื ่อ นไ ข ในการ
เคลื่ อ นย้ า ยต้ อ งมี น ายสั ต วแพทย์ ใ น
อ าเภออยู่ ด้ ว ยถึ ง จะเคลื่ อ นย้ า ยโคได้
ต่อมานายสัตวแพทย์มีการโอนย้ายไปยัง
สานักงานปศุสัตว์เขต ในระยะแรกทาให้
ติ ด ปั ญ หาเรื่ อ งการเซ็ น เอกสารต่ า ง ๆ
ทาให้มีเคลื่อนย้ายโคไม่ได้
4. สมาชิ ก ของเครื อ ข่ า ยวิ ส าหกิ จ ชุ ม - บรรเทาปั ญ หาโดยการรั บ ซื้ อ โคจาก วิสาหกิจชุมชน
บางรายให้ความร่วมมือน้อย ซึ่งเดือน สมาชิกของเครือข่ายอื่น ๆ
กันยายน 2564 ได้ทาข้อตกลงอย่างไม่
เป็นทางการรับซื้อโคประมาณ 100 ตัว
โดยจะเริ่ ม ส่ ง โคให้ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
แต่ช่วงเวลาดังกล่าวราคาโคสูง สมาชิก
จึงจ าหน่ายโคให้กั บพ่ อค้ าที่ มารับซื้อที่
ฟาร์ ม เนื่องจากราคาโคของโครงการ
มีราคาต่ากว่าราคาตลาด และปัญหา
การแพร่ร ะบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา
2019 ท าให้ ไ ม่ ส ามารถลงพื้ น ที่ เ พื่ อ
ติ ด ตามเครื อ ข่ า ยได้ ความผู ก พั น
ระหว่างวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร
เครือข่ายจึงค่อนข้างน้อยกว่าเดิม

ระดับ
ความสาเร็จใน
การแก้ปัญหา
(ร้อยละ)
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

(ยังไม่ได้รับการ
แก้ไข)
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ปัญหาอุปสรรค
5. การบริ ห ารคอกกลาง ณ จั ง หวั ด
ชัยนาทร่วมกันระหว่างวิสาหกิจชุมชน
และบริษัท พรีเมี่ยมบีฟจากัด เช่น การ
ใช้เครื่องจักร ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงโค
ดั งนั้ น ประมาณเดื อ นเมษายน 2564
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนจึ ง ย้ า ยมาใช้ ง านคอก
กลางเป็นพื้นที่ของสมาชิก

วิธีการแก้ปัญหาของวิสากิจชุมชนฯ

การแก้ปัญหา

- กรรมการของวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มี วิสาหกิจชุมชน
ความต้องการดาเนินการต่อแต่ไม่มีคอก
กลางในการเลี้ยง จึงหารือกับกรมปศุสัตว์
ให้กระจายไปเลี้ยงตามบ้าน ซึ่งปัจจุบันมี
การใช้คอกกลางซึ่งเป็นพื้นที่ของประธาน
และกรรมการซึ่งสามารถดูแลโคได้อย่าง
ใกล้ ชิ ด ลดความเสี ย หายได้ ม ากกว่ า ที่
เลี้ยงคอกกลาง

ระดับ
ความสาเร็จใน
การแก้ปัญหา
(ร้อยละ)
(ยังไม่ได้รับการ
แก้ไข)
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4. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อไทย จังหวัดราชบุรี
การแก้ปัญหา

ระดับ
ความสาเร็จใน
การแก้ปัญหา
(ร้อยละ)
ร้อยละ 100

ปัญหาอุปสรรค

วิธีการแก้ปัญหาของวิสากิจชุมชนฯ

1. คอกกลางของวิสาหกิจชุมชนฯ ไม่
สามารถเลี้ยงโคไว้คอกกลางทั้งหมดได้
เนื่องจากพื้นที่คอกสามารถบรรจุโคได้
160 ตัว
2. วิ สาหกิ จชุ มชนได้ รับ การร้ องเรี ย น
ของสมาชิก ซึ่งคณะกรรมการบางท่าน
เ ข้ า ใ จ ข้ อ ก า ห น ด ข อ ง โ ค ร ง ก า ร
คลาดเคลื่อน (มีความเข้าใจว่าเมื่อได้
เงินจากโครงการแล้วจะนามาแบ่งส่วน
กัน) ทั้งนี้กรรมการและสมาชิกบางส่วน
ยังมีความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการ
ไม่ มากนัก ส่งผลให้ค ณะกรรมการฯ
ลาออก จานวน 5 ราย
3. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคลัมปีสกิน ทาให้วิสาหกิจชุมชนไม่
สามารถเคลื่อนย้ายโค อีกทั้ง ยัง ไม่ไ ด้
รับวัคซีนจากกรมปศุสัตว์
4. วิสาหกิจ ชุมชนได้รับ การสนับสนุ น
ปรับปรุงคอกกลางซึ่งเป็นคอกเก่าของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
ซึ่งในช่วงฤดูฝนบริเวณดังกล่าวเป็นช่อง
เ ขา ห า กมี ฝ นต กชุ กท า ใ ห้ น้ า ขั ง
มีความชื้นสะสม ส่งผลกระทบทาให้โค
เกิดโรค
5. ค่าอาหารในการเลี้ยงโคไม่เพียงพอ
เนื่องจากโครงการได้ให้เงินทุนในการ
ซื้ อ โคตามแผนการผลิ ต (ตามคู่ มื อ
โครงการฯ ก าหนดให้ ค่ า อาหารโค
5,000 บาท/ตัว)
6. การทาสัญญาระหว่างวิ สาหกิ จชุมชน
และกรมปศุ สั ต ว์ ผู้ ท า สั ญ ญ า เ ป็ น
คณะกรรมการชุดเก่า ซึ่งหากมีการทา
สั ญ ญาฉบั บ ใหม่ คณะกรรมการราย
ใหม่ ที่ เ ข้ า มาทดแทน ส่ ว นใหญ่ ไ ม่
ยินยอมที่จะทาสัญญาใหม่

- วิ สาหกิ จชุ มชนจึ งได้น าโคฝากเลี้ ยงที่
คอกเลี้ยงโคของบริษัท สยามบีฟ จากัด
ซึ่งเป็ น คอกที่ ไ ด้ รั บ รองมาตรฐาน GAP
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้น
- วิสาหกิจชุมชนฯ ชี้แจงระเบียบการใช้
เงินชี้แจงให้กับกรรมการและสมาชิก
- คณะกรรมการฯ ชุดเดิมขอลาออกและ
มีการเลือกตั้งคณะกรรมการทดแทน

วิสาหกิจชุมชน
และเจ้าหน้าที่
วิสาหกิจชุมชน

ร้อยละ 100

- วิสาหกิจชุมชนฯ ทาการซื้อวัคซีนผ่าน
ทางสมาคมโคเนื้ อ ก าแพงแสน และโค
เ นื้ อ ไ ท ย ใ น ก า ร จั ด ซื้ อ วั ค ซี น จ า ก
ต่างประเทศ โดสละ 50 บาท
- เทพื้ น ปู น เพิ่ ม เติ ม แต่ ก็ ไ ม่ ส ามารถ
แก้ ปั ญ หาได้ ทั้ ง หมด เนื่ อ งจากเป็ น
ลั ก ษณะของต าแหน่ ง พื้ น ที่ ค อกกลาง
เป็นที่ลดชัน

วิสาหกิจชุมชน

ร้อยละ 100

วิสาหกิจชุมชน

ร้อยละ 50

- ยืมเงินที่ได้รับการอนุมัติของโครงการฯ
และเมื่ อ ได้ ก าไรจากการจ าหน่ า ยโคก็
นามาเงินมาคืนจากยอดดังกล่าว

วิสาหกิจชุมชน

ร้อยละ 30

- วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน มี ค วามคิ ด เห็ น ให้ ท า
สั ญ ญารู ป แบบสั ญ ญาผู้ รั บ ผิ ด ชอบเป็ น
คณะกรรมการ เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนฯ
บริหารงานผ่านกรรมการวิสาหกิจชุมชนฯ

วิสาหกิจชุมชน
และเจ้าหน้าที่

(ยังไม่ได้รับการ
แก้ไข)
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ภาคผนวกที่ 5
บันทึกข้อตกลงการใช้พื้นที่คอกกลางของ บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จำกัด
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ภาคผนวกที่ 6
แบบสอบถามเจ้าหน้าที่ บริษัท ประธานวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร
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แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดที่รับผิดชอบโครงการ
การประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA
ปี 2563 -2564
ข้อมูลทั้งหมดในแบบสัมภาษณ์นี้ ทางราชการเก็บไว้เป็นความลับและจะนาไปเผยแพร่เฉพาะค่าประมาณทางสถิติ ที่เป็นส่วนรวม เท่านั้น

เจ้าหน้าที่ ชื่อ/สกุล ........................................................... ตาแหน่ง..............................................................
จังหวัด........................... เบอร์โทร ......................................วันที่ให้ข้อมูล ..................................................
1. หน่วยงานของท่านมีรายละเอียด แผน และผลการดาเนินงาน อย่างไร และสามารถเป็นไปตามแผนหรือไม่
เพราะสาเหตุอะไร (กรุณาแนบรายละเอียดแผนและผลการดาเนินงานโครงการ) หน่วยงานของท่านมีการขอ
ปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินงานหรือไม่ ถ้ามี จานวนกี่ครั้ง เพราะสาเหตุใด (ปรับปรุงข้อมูล)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......……..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......…..
2. ในหน่วยงานของท่านมีแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอย่างไร (เช่น มีการตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานในการ
ดาเนินงานโครงการ มีการจัดทาคู่มือโครงการ มีการสัมมนาเพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการ) (ปรับปรุงข้อมูล)
2.1 ระดับส่วนกลาง ……………………………………………………………………………………………………………...................……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........…………….
2.2 ระดับภูมิภาค ……………………………………………………………………………………………………………….......................…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..............………
2.3 ถ้ า มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ/คณะท างานในการด าเนิ น งานโครงการ (กรุ ณ าแนบส าเนาค าสั่ ง
คณะกรรมการ/คณะทางาน) มีการจัดประชุมแล้วกี่ครั้ง (กรุณาแนบสรุปผลการประชุม) ………………….............…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........…….
3. ท่านทราบวิธีการบริหารเงินกองทุนที่ได้รับจากโครงการฯ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือไม่ (เช่น มีการตั้ง
คณะกรรมการ/คณะทางานในการดาเนินงานโครงการ) ถ้าทราบโปรดอธิบายโดยละเอียด และวิธีการดังกล่าวมี
ความเหมาะสมหรือไม่ ระดับใด
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3.1 ความเหมาะสมของการบริหารเงินกองทุน
 1) เหมาะสม ระดับ .................. เพราะ ......................................................................... ......................................
 2) ไม่เหมาะสม เพราะ ......................................................................................................................................
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4. ท่า นทราบวิธี การบริ หารจั ด การคอกกลางของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรื อไม่ (เช่น มีการตั้งคณะกรรมการ/
คณะทางานในการดาเนินงานโครงการ) ถ้าทราบโปรดอธิบายโดยละเอียด (ตอบเฉพาะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย ราชบุรี และชัยนาท)
....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... ...........................................
....................................................................................................................................................................................
4.1 ความเหมาะสมของการบริหารคอกกลาง
 1) เหมาะสม ระดับ
 1.1 น้อยที่สุด  1.2 น้อย  1.3 ปานกลาง  1.4 มาก  1.5 มากที่สุด
เพราะ.........................................................................................................................................................
 2) ไม่เหมาะสม เพราะ.............................................................................. .......................................................
5. ท่านมีความเข้าใจในการดาเนินงานโครงการหรือไม่ อย่างไร โปรดอธิบายโดยละเอียด
 1) เข้าใจ ระดับ
 1.1 น้อยที่สุด  1.2 น้อย  1.3 ปานกลาง  1.4 มาก  1.5 มากที่สุด
เพราะ.........................................................................................................................................................
 2) ไม่เข้าใจ เพราะ........................................................................................................................ ...................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ...............................................
6. ในการดาเนินงานโครงการช่วงที่ผ่านมามีข้อร้องเรียนของโครงการหรือไม่ ถ้ามีท่านมีแนวทางการแก้ปัญหา
อย่างไร
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
7. นอกจากหน่วยงานของท่าน มีหน่วยงานอื่น (ภาครัฐ/เกษตรกร/บริษัท) มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานหรือไม่
ถ้ามี ได้แก่หน่วยงานใดบ้าง และปฏิบัติงานร่วมกันในกิจกรรมใดของโครงการฯ
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
8. หน่วยงานต่าง ๆ มีความพร้อม/ความร่วมมือในการปฏิบัติงานระดับใด
8.1) หน่วยงานในส่วนกลาง (ระดับกรม)
 1) น้อยที่สุด  2) น้อย  3) ปานกลาง 4) มาก  5) มากที่สุด
เหตุผล ........................................................................................................................................................................
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8.2) หน่วยงานในสังกัดระดับภูมิภาค (ปศุสัตว์เขต)
 1) น้อยที่สุด  2) น้อย  3) ปานกลาง 4) มาก  5) มากที่สุด
เหตุผล ........................................................................................................................................................................
8.5) ความพร้อมของวิสาหกิจชุมชน/เกษตรกร
 1) น้อยที่สุด  2) น้อย  3) ปานกลาง 4) มาก  5) มากที่สุด
เหตุผล ........................................................................................................................................................................
9. หน่วยงานของท่านมีการติดตามผลการดาเนินงานโครงการหรือไม่ ถ้ามี จานวนครั้ง
1) ระดับส่วนกลาง จานวน........... ครั้ง/ปี ดาเนินการแล้ว ............... ครั้ง/ปี
2) ระดับภูมิภาค จานวน........... ครั้ง/ปี ดาเนินการแล้ว ............... ครั้ง/ปี
3) ระดับจังหวัด (กรณีติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ) จานวน ...... ครั้ง/ปี ดาเนินการแล้ว ...... ครั้ง/ปี
10. หน่วยงานท่านมีการรายงานผลการดาเนินงานหรือไม่ ถ้ามี กรุณาแนบรายงานผลการดาเนินงาน
 1) มี ได้แก่  (1.1) รายเดือน  (1.2) รายไตรมาส  (1.3) รายปี  (1.4) อื่น ๆ ระบุ......................
 2) ไม่มี เพราะ ....................................................................................................................... ..............................
11. วิสาหกิจชุมชนมีการติดตาม กากับงานของกลุ่ม และสมาชิก หรือไม่ อย่างไร
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
12. หน่วยงานของท่านได้รับจัดสรรงบประมาณ ..................บาท และเบิกจ่าย................. บาท จาแนกเป็น
รายการ
1. เงินจ่ายขาด
1.1 ฝึกอบรมเกษตรกร
1.2 ติดตามกากับดูแลการดาเนินงานโครงการ
2. เงินยืมปลอดดอกเบี้ยของเกษตรกร
2.1 ก่อสร้างคอกกลาง โรงเก็บอาหาร สานักงาน อาคาร
ปฏิบัติการ/ปรับปรุงคอกกลาง
2.2 เงินหมุนเวียนสาหรับกลุ่มวิสาหกิจ
1) เงินหมุนเวียนผลิตโคก่อนขุน
2) เงินหมุนเวียนผลิตโคขุน
3. อื่น ๆ ระบุ ........................................................

จานวนเงิน (บาท)
ได้รับการจัดสรร
ผลการเบิกจ่าย
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13. ท่านคิดว่าการจัดสรรงบประมาณของโครงการฯ ให้กับหน่วยงานของท่าน และวิสาหกิจชุมชน มีความ
เหมาะสม ความเพียงพอของงบประมาณ และความทันเวลากับแผนปฏิบัติงานระดับใด
13.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ
 1) น้อยที่สุด  2) น้อย  3) ปานกลาง 4) มาก  5) มากที่สุด
เหตุผล ...................................................................................................................... ...................................................
13.2 ความเพียงพอของงบประมาณ
 1) น้อยที่สุด  2) น้อย  3) ปานกลาง 4) มาก  5) มากที่สุด
เหตุผล ...................................................................................................................... ...................................................
13.3 ความทันเวลาของงบประมาณ
 1) น้อยที่สุด  2) น้อย  3) ปานกลาง 4) มาก  5) มากที่สุด
เหตุผล ............................................................................................................... ..........................................................
14. ท่านและเกษตรกรได้เข้าร่วมการสัมมนาของโครงการฯ หรือไม่ (หน่วยงานระดับส่วนกลางเป็นผู้ดาเนินการ)
 1) ได้เข้าร่วม เมื่อ ..............................  2) ไม่ได้เข้าร่วม เพราะ................................................
15. หลักสูตรที่หน่วยงานของท่านสนับสนุนให้แก่ วิสาหกิจชุมชน จานวนกี่หลักสูตร และมีจานวนเกษตรกร
เข้ารับการฝึกอบรมดูงาน อย่างไรบ้าง
หลักสูตร

จานวนเกษตรกร จานวนวัน
ลักษณะการอบรม
(ราย)
(วัน)
เช่น บรรยาย ฝึกปฏิบัติ ศึกษาดูงาน

1.
2.
3.
4.
16. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าหรือไม่ ถ้ามี ได้แก่อะไรบ้าง
 1) มี ได้แก่....................................................................................................................... ....................
 2) ไม่มี เพราะ........................................................................................................................ ..............
..

17. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อการดาเนินโครงการ
ประเด็นคาถาม
17.1 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อโครงการ
1) ท่านมีความพึงพอใจต่อการเตรียมการดาเนินงานส่วนกลาง/
เขต ระดั บใด (ความชั ด เจนของคู่ มือ โครงการ และการชี้แ จง
ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่รับผิดชอบโครงการ)
2) ความเหมาะสมของหลั ก เกณฑ์ ข้ อ ก าหนด/เงื่ อ นไขของ
โครงการ การคั ด เลื อ กเกษตรกรเข้ า ร่ ว มโครงการ มี ค วาม
เหมาะสมระดับใด

ความพึงพอใจ/ความเหมาะสม/ความ
ระบุเหตุผล.......
สอดคล้อง
 พอใจ น้อยที่สุด  พอใจ น้อย
 พอใจ ปานกลาง  พอใจ มาก
 พอใจ มากที่สุด
 เหมาะสม น้อยที่ สุด  เหมาะสม น้อย
 เหมาะสม ปานกลาง  เหมาะสม มาก
 เหมาะสม มากที่สุด
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ความพึงพอใจ/ความเหมาะสม/ความ
ระบุเหตุผล.......
สอดคล้อง

ประเด็นคาถาม
3) ระยะเวลาโครงการมีความเหมาะสมระดับใด

 เหมาะสม น้อยที่ สุด  เหมาะสม น้อย
 เหมาะสม ปานกลาง  เหมาะสม มาก
 เหมาะสม มากที่สุด
4) ท่ า นมี ค วามพึ ง ใจต่ อ การติ ด ตาม ดู แ ล ก ากั บ งาน ของ  พอใจ น้อยที่สุด  พอใจ น้อย
 พอใจ ปานกลาง  พอใจ มาก
หน่วยงานส่วนกลาง/เขต ระดับใด
 พอใจ มากที่สุด
5) ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินโครงการในภาพรวมของ  พอใจ น้อยที่สุด  พอใจ น้อย
 พอใจ ปานกลาง  พอใจ มาก
หน่วยงานของท่าน ระดับใด
 พอใจ มากที่สุด

17.2 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อเกษตรกร
1) ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้ความร่วมมือของเกษตรกรใน  พอใจ น้อยที่สุด  พอใจ น้อย
 พอใจ ปานกลาง  พอใจ มาก
การทากิจกรรมต่าง ๆ ระดับใด
 พอใจ มากที่สุด
2) ท่านมีความพึงพอใจต่อความสามัคคี และความพร้อมเพรียง  พอใจ น้อยที่สุด  พอใจ น้อย
 พอใจ ปานกลาง  พอใจ มาก
ของสมาชิกกลุ่ม/เกษตรกร ระดับใด
 พอใจ มากที่สุด

(ตอบเฉพาะเกษตรกรที่มีการรวมกลุ่ม เท่านั้น)
3) ท่ า นมี ความพึ งพอใจต่ อ ความเข้ ม แข็ งของผู้ น ากลุ่ ม ในการ
ขับเคลื่อนหรือกระตุ้นสมาชิก ระดับใด (ตอบเฉพาะเกษตรกรที่มี
การรวมกลุ่ม เท่านั้น)
4) ท่านมีความพึงพอใจต่อความตั้งใจ/ความพร้อมของเกษตรกรใน
การดาเนินโครงการ ระดับใด

 พอใจ น้อยที่สุด  พอใจ น้อย
 พอใจ ปานกลาง  พอใจ มาก
 พอใจ มากที่สุด
 พอใจ น้อยที่สุด  พอใจ น้อย
 พอใจ ปานกลาง  พอใจ มาก
 พอใจ มากที่สุด

18. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการเปิดการค้าเสรีโคเนื้อ และในปี 2564 มีการเปิดการค้าเสรีโคเนื้อ ท่านคิด
ว่าเกษตรกรในพื้นที่ของท่านได้รับผลกระทบหรือไม่ อย่างไร
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
19. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนินโครงการ
ประเด็น

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/วิธีการแก้ปัญหา
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ประเด็นสัมภาษณ์บริษัทพรีเมี่ยมบีฟ จากัด
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนือ้ รองรับ FTA
ข้อมูลทั้งหมดในแบบสัมภาษณ์นี้ ทางราชการเก็บไว้เป็นความลับ
และจะนาไปเผยแพร่เฉพาะค่าประมาณทางสถิติ ที่เป็นส่วนรวม เท่านั้น

ผู้ให้ข้อมูล

เบอร์โทร
วันที่ให้ข้อมูล..................
..........................................................
1. บริบทของบริษัทพรีเมี่ยมบีฟ จากัด
1.1 การก่อตั้งบริษัท เช่น ความเป็นมา ปีที่ก่อตั้ง
1.2 ธุรกิจของบริษัท เช่น ชนิดสินค้า กาลังการผลิต เงินทุนหมุนเวียน การจาหน่าย ช่องทางการตลาด (ก่อนเข้า
ร่วมโครงการ และระหว่างเข้าร่วมโครงการ)
1.3 แนวทางธุรกิจในอนาคต
2. งบประมาณ และสถานะการใช้งาน
2.1 งบประมาณ และสถานะการใช้งานรายการต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ
รายการ
1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า สร้างการผลิต
ห้องเย็นและอาคารจอดรถ
1.1 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
1.2 สร้างห้องผลิต
1.3 สร้างห้องเย็น
1.4 สร้างห้องอบรม
2. จัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 9 รายการ
2.1 เครื่องสุญญากาศ Dar fresh
2.2 ระบบปรับอากาศและดูดความชื้น
2.3 รวมแขวนตาก/ชั้นสแตนเลสเก็บชิ้นส่วน
2.4 ชั้นวางเนื้อในห้องบ่มซาก
2.5 เครื่องสไลด์เนื้อ
2.6 เครื่องหั่นบาง
2.7 เครื่อง Metal detector
2.8 ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็นเก็บกระดูก –
ไขมัน
2.9 รถขนส่งหกล้อห้องเย็นสิบล้อ
3. ปรับปรุงฟาร์มโค พร้อมโรงเรือน
และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อทาคอกกลาง
จังหวัดชัยนาท เลี้ยงโคขุนปลายน้า
3.1 ปรับปรุงฟาร์ม และปรับปรุงโรงเรือน

ได้รับการ
จัดสรร
(บาท)
3,490,000
1,090,000
1,000,000
900,000
500,000
7,399,500
1,872,500
360,000
300,000
400,000
170,000
110,000
312,000
500,000
3,375000
15,000,00
9,200,000

เบิกจ่าย
(บาท)

บริษัทจ่ายเพิ่ม สถานะการ
(บาท)
ใช้งาน

หมายเหตุ
ดอกเบี้ย 0%

ดอกเบี้ย 3%

ดอกเบี้ย 3%
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รายการ

ได้รับการ
จัดสรร
(บาท)
1,750,000

- เทพื้นคอกคอนกรีตเสริมเหล็ก คอกขุน
กลางน้า ปลายน้า จานวน 10 คอก
- ปรับปรุงรั้วคอก คอกขุน กลางน้า ปลาย
750,000
น้า จานวน 10 คอก
- ก่อสร้างรางอาหารคอกขุน กลางน้า
500,000
ปลายน้า จานวน 10 คอก
- ก่อสร้างแท๊งค์ระบบให้น้าโคขุน ทั้ง
500,000
ฟาร์ม
- ก่อสร้างอาคารพร้อมลานคอนกรีตเสริท
1,200,000
เหล็ก โรงเหล็ก อาหารโคขุน
- ก่อสร้างโรงเก็บอาหารหยาบ ฟาง หญ้า
1,500,000
สด หญ้าแห้ง
- ก่อสร้างและปรับปรุงห้องประชุม อบรม
1,500,000
ห้องพักสาหรับแขก และพนักงาน
- ก่อสร้างและปรับปรุง บ่อพักน้าดี บ่อพัก
1,200,000
น้าเสีย พร้อมราง ระบายน้า
-ปรับปรุงแปลงหญ้า จานวน 70 ไร่
300,000
3.2 จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องจักร (รถผสม
5,800,000
TMR รถ
- รถผสมอาหาร TMR
800,000
- รถตัก ขนาดใหญ่ จานวน 1 คัน
2,000,000
- รถตัก ขนาดกลาง จานวน 1 คัน
600,000
- รถไถ จานวน 2 คัน
800,000
- รถบรรทุกอาหารเปียก จานวน 1 คัน
800,000
- รถบรรทุกอาหารหยาบ จานวน 1 คัน
800,000
4. ซื้อโคก่อนขุนและปัจจัยการผลิต เพื่อ 30,000,000
เข้าเลี้ยงขุนในคอกกลาง จังหวัดชัยนาท
เป็นโคขุนเพื่อส่งแปรสภาพ (2,160 ตัว/
ปี)
5. เงินทุนหมุนเวียน ซื้อโคขุนปลายน้า 25,000,000
เพื่อแปรสภาพ
รวมทั้งสิ้น

เบิกจ่าย
(บาท)

บริษัทจ่ายเพิ่ม สถานะการ
(บาท)
ใช้งาน

หมายเหตุ

ดอกเบี้ย 3%

ดอกเบี้ย 3%

หมายเหตุ : บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด สมทบเงินเพื่อผลิตโคขุนและซื้อฟาร์ม จานวน 40,000,000 บาท
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2.2 บริษัทจัดซื้อเพิ่มเติม
รายการ

จานวนเงิน

สถานะการใช้งาน

หมายเหตุ

1.
2.
3.
4.
5.
รวม
3. รายการผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อโคแช่เย็น ที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์สุญญากาศแบบ
Darfresh หรือ Skin Vacum
3.1 ก่อนเข้าร่วมโครงการ จานวน .............. ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่...............................................................
.....................................................................................................................................................................................
3.2 ระหว่างมีโครงการ
(1) ปีที่ 1 (17 ก.พ. 63 – 16 ก.พ. 64) จานวน
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่.........................................
................................................................................................................................. ....................................................
(2) ปีที่ 2 (17 ก.พ. 64 – 16 ก.พ. 65) จานวน
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่.........................................
.....................................................................................................................................................................................
(3) ปีที่ 3 (17 ก.พ. 65 – 30 เมย. 65) จานวน
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่.........................................
................................................................................................................................................................... ..................
4. มูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์โคเนื้อของบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด
4.1 ก่อนเข้าร่วมโครงการ มูลค่า
บาท
4.2 ระหว่างมีโครงการ
(1) ปีที่ 1 (17 ก.พ. 63 – 16 ก.พ. 64) มูลค่า
บาท
(2) ปีที่ 2 (17 ก.พ. 64 – 16 ก.พ. 65) มูลค่า
บาท
(3) ปีที่ 3 (17 ก.พ. 65 - เม.ย. 65) มูลค่า
บาท
5. คอกกลางของบริษัท (ชัยนาท) ได้รับรองมาตรฐานต่าง ๆหรือไม่
 1) ได้รับการรับรอง ได้แก่
 1.1) GFM เมื่อวันที่
.
 1.2) GAP เมื่อวันที่
.
 1.3) FMD Free เมื่อวันที่
.
.
 1.4) อื่น ๆ ได้แก่

เมื่อวันที่

.

255
 2) อยู่ระหว่างการขอรับรองมาตรฐาน
โดยยื่นขอการรับรอง เมื่อวันที่
.
 3) ไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจาก
.
6. จานวนโคก่อนขุนที่รับซื้อจากวิสาหกิจชุมชน/แหล่งจาหน่ายที่ได้รับและไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการ
และนามาขุน ณ คอกกลาง (ระหว่างวันที่ 17 ก.พ. 63 – 16 ก.พ. 65)
6.1 การดาเนินงานปี ที่ 1 เริ่มโครงการ – 16 ก.พ. 64
เป้าหมาย
จานวน
ตัว

จานวน
ตัว

ผลการดาเนินงาน
น้าหนักเฉลี่ย ราคา (บาท/
ต่อตัว
กก.)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

ปัญหา/
อุปสรรค

1. วิสาหกิจทีไ่ ด้รับการ
สนับสนุนจากโครงการ
1.1
1.2
1.3
1.4
2. แหล่งจาหน่ายที่ไม่ได้รับ
การสนับสนุนจากโครงการ
2.1
2.2
2.3
รวม/เฉลี่ย
หมายเหตุ : รับซื้อลูกโคหย่านมของสมาชิกในราคาประกัน (110 บาท/กก. หรือ สูงกว่าท้องตลาด ร้อยละ 8 – 10)

6.2 การดาเนินงานปี ที่ 2 17 ก.พ. 64 – 16 ก.พ. 65
เป้าหมาย
จานวน
ตัว

จานวน
ตัว

ผลการดาเนินงาน
น้าหนักเฉลี่ย ราคา (บาท/
ต่อตัว
กก.)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

1. วิสาหกิจทีไ่ ด้รับการ
สนับสนุนจากโครงการ
1.1
1.2
2. แหล่งจาหน่ายที่ไม่ได้รับ
การสนับสนุนจากโครงการ
2.1
2.2
รวม/เฉลี่ย
หมายเหตุ : รับซื้อลูกโคหย่านมของสมาชิกในราคาประกัน (110 บาท/กก. หรือ สูงกว่าท้องตลาด ร้อยละ 8 – 10)

ปัญหา/
อุปสรรค
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6.3 การดาเนินงานปี ที่ 3 17 ก.พ. 65 – 30 เม.ย. 65
เป้าหมาย
จานวน
ตัว

จานวน
ตัว

ผลการดาเนินงาน
น้าหนักเฉลี่ย ราคา (บาท/
ต่อตัว
กก.)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

ปัญหา/
อุปสรรค

1. วิสาหกิจทีไ่ ด้รับการ
สนับสนุนจากโครงการ
1.1
1.2
1.3
1.4
2. แหล่งจาหน่ายทีไ่ ม่ได้รับ
การสนับสนุนจากโครงการ
2.1
2.2
2.3
รวม/เฉลี่ย
หมายเหตุ : รับซื้อลูกโคหย่านมของสมาชิกในราคาประกัน (110 บาท/กก. หรือ สูงกว่าท้องตลาด ร้อยละ 8 – 10)

7. จานวนโคขุนกลางน้าที่รับซื้อจากวิสาหกิจชุมชน/แหล่งจาหน่ายที่ได้รับและไม่ได้รับเงินสนับสนุนจาก
โครงการและนามาขุน ณ คอกกลาง (ระหว่างวันที่ 17 ก.พ. 63 – 16 ก.พ. 65)
7.1 การดาเนินงานปี ที่ 1 เริ่มโครงการ – 16 ก.พ. 64
เป้าหมาย
จานวน
ตัว

จานวน
ตัว

ผลการดาเนินงาน
น้าหนักเฉลี่ย ราคา (บาท/
ต่อตัว
กก.)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

1. วิสาหกิจทีไ่ ด้รับการ
สนับสนุนจากโครงการ
1.1
1.2
1.3
1.4
2. แหล่งจาหน่ายที่ไม่ได้รับ
การสนับสนุนจากโครงการ
2.1
2.2
2.3
รวม/เฉลี่ย
หมายเหตุ : รับซื้อจากวิสาหกิจราคาประกัน 100 บาท/กก. หรือ สูงกว่าท้องตลาด ร้อยละ 8 – 10

ปัญหา/
อุปสรรค
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7.2 การดาเนินงานปี ที่ 2 17 ก.พ. 64 – 16 ก.พ. 65
เป้าหมาย
จานวน
ตัว

จานวน
ตัว

ผลการดาเนินงาน
น้าหนักเฉลี่ย ราคา (บาท/
ต่อตัว
กก.)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

ปัญหา/
อุปสรรค

1. วิสาหกิจทีไ่ ด้รับการ
สนับสนุนจากโครงการ
1.1
1.2
1.3
1.4
2. แหล่งจาหน่ายที่ไม่ได้รับ
การสนับสนุนจากโครงการ
2.1
2.2
2.3
รวม/เฉลี่ย
หมายเหตุ : รับซื้อจากวิสาหกิจราคาประกัน 100 บาท/กก. หรือ สูงกว่าท้องตลาด ร้อยละ 8 – 10

7.3 การดาเนินงานปี ที่ 3 17 ก.พ. 65 – 30 เม.ย. 65
เป้าหมาย
จานวน
ตัว

จานวน
ตัว

ผลการดาเนินงาน
น้าหนักเฉลี่ย ราคา (บาท/
ต่อตัว
กก.)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

1. วิสาหกิจทีไ่ ด้รับการ
สนับสนุนจากโครงการ
1.1
1.2
1.3
1.4
2. แหล่งจาหน่ายที่ไม่ได้รับ
การสนับสนุนจากโครงการ
2.1
2.2
2.3
รวม/เฉลี่ย
หมายเหตุ : รับซื้อจากวิสาหกิจราคาประกัน 100 บาท/กก. หรือ สูงกว่าท้องตลาด ร้อยละ 8 – 10

ปัญหา/
อุปสรรค
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8. จานวนโคขุนปลายน้า (โคขุนพร้อมแปรสภาพ) ที่รับซื้อจากวิสาหกิจชุมชน/แหล่งจาหน่ายที่ได้รับและไม่ได้
รับเงินสนับสนุนจากโครงการและนามาขุน ณ คอกกลาง (ระหว่างวันที่ 17 ก.พ. 63 – 16 ก.พ. 65)
8.1 การดาเนินงานปี ที่ 1 เริ่มโครงการ – 16 ก.พ. 64
เป้าหมาย
จานวน
ตัว

จานวน
ตัว

ผลการดาเนินงาน
น้าหนักเฉลี่ย ราคา (บาท/
ต่อตัว
กก.)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

ปัญหา/
อุปสรรค

1. วิสาหกิจทีไ่ ด้รับการ
สนับสนุนจากโครงการ
1.1
1.2
1.3
1.4
2. แหล่งจาหน่ายที่ไม่ได้รับ
การสนับสนุนจากโครงการ
2.1
2.2
2.3
รวม/เฉลี่ย
หมายเหตุ : รับซื้อจากวิสาหกิจราคาประกัน 100 บาท/กก. หรือ สูงกว่าท้องตลาด ร้อยละ 8 – 10

8.2 การดาเนินงานปี ที่ 2 17 ก.พ. 64 – 16 ก.พ. 65
เป้าหมาย
จานวน
ตัว

จานวน
ตัว

ผลการดาเนินงาน
น้าหนักเฉลี่ย ราคา (บาท/
ต่อตัว
กก.)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

1. วิสาหกิจทีไ่ ด้รับการ
สนับสนุนจากโครงการ
1.1
1.2
1.3
1.4
2. แหล่งจาหน่ายที่ไม่ได้รับ
การสนับสนุนจากโครงการ
2.1
2.2
2.3
รวม/เฉลี่ย
หมายเหตุ : รับซื้อจากวิสาหกิจราคาประกัน 100 บาท/กก. หรือ สูงกว่าท้องตลาด ร้อยละ 8 – 10

ปัญหา/
อุปสรรค
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8.3 การดาเนินงานปี ที่ 3 17 ก.พ. 65 – 30 เม.ย. 65
เป้าหมาย
จานวน
ตัว

จานวน
ตัว

ผลการดาเนินงาน
น้าหนักเฉลี่ย ราคา (บาท/
ต่อตัว
กก.)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

ปัญหา/
อุปสรรค

1. วิสาหกิจทีไ่ ด้รับการ
สนับสนุนจากโครงการ
1.1
1.2
1.3
1.4
2. แหล่งจาหน่ายที่ไม่ได้รับ
การสนับสนุนจากโครงการ
2.1
2.2
2.3
รวม/เฉลี่ย
หมายเหตุ : รับซื้อจากวิสาหกิจราคาประกัน 100 บาท/กก. หรือ สูงกว่าท้องตลาด ร้อยละ 8 – 10

9. วิสาหกิจที่ได้รับผลตอบแทนจากการพัฒนาพันธุ์โค
9.1 วิสาหกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ
วิสาหกิจชุมชน

ผลตอบแทน (บาทต่อกิโลกรัม
น้าหนักซากเย็น)

หมายเหตุ

1. เครือข่ายโคเนื้อล้านนา
2. เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์
3. เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี
4. เครือข่ายโคเนื้อตาก
หมายเหตุ : ค่าตอบแทนจากการผลิตที่เป็นมาตรฐานเพิ่มอีก 1 บาท/กิโลกรัมน้าหนักซากเย็น 7 วัน (ประมาณ ตัวละ 300 – 500 บาท)
รวมถึงหากเกษตรกรสามารถเลี้ยงให้มีไขมันแทรกระดับ 2 ขึ้นไป ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 3 บาท/กก. (น้าหนักซากเย็น 7 วัน)

9.2 วิสาหกิจ/แหล่งจาหน่ายอื่น ๆที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ
วิสาหกิจชุมชน
1.
2.
3.
4.

ผลตอบแทน (บาทต่อกิโลกรัม
น้าหนักซากเย็น)

หมายเหตุ
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10. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งโค
10.1 วิสาหกิจชุมชน => บริษัทพรีเมี่ยมบีฟ จากัด
 (1) วิสาหกิจชุมชนรับผิดชอบทั้งหมด  (2) บริษัทรับผิดชอบทั้งหมด
 (3) วิสาหกิจชุมชนร้อยละ
และบริษัท ร้อยละ
 (4) อื่น ๆ ระบุ
อธิบายเพิ่มเติม

10.2 แหล่งรับซื้ออื่น ๆ (ระบุ)
=> บริษัทพรีเมี่ยมบีฟ จากัด
 (1) วิสาหกิจชุมชนรับผิดชอบทั้งหมด  (2) บริษัทรับผิดชอบทั้งหมด
 (3) วิสาหกิจชุมชนร้อยละ
และบริษัท ร้อยละ
 (4) อื่น ๆ ระบุ
อธิบายเพิ่มเติม
.11. จากข้อ 9 มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งโคเท่าไหร่
รายการ
ก่อนเข้าร่วมโครงการ
1) วิสาหกิจชุมชน => คอกกลางชัยนาท
ระยะทาง
กม.
คิดเป็นเงิน
บาท/
จานวนโค
ตัว
2) แหล่งรับซื้ออื่น ๆ => คอกกลางชัยนาท ระยะทาง
กม.
คิดเป็นเงิน
บาท/
จานวนโค
ตัว
3. คอกกลางชัยนาท => โรงแปรสภาพ
ระยะทาง
กม.
คิดเป็นเงิน
บาท/
จานวนโค
ตัว
4) อื่น ๆ
ระยะทาง
กม.
คิดเป็นเงิน
บาท/
จานวนโค
ตัว

หลังเข้าร่วมโครงการ
ระยะทาง
กม.
คิดเป็นเงิน
บาท/
จานวนโค
ตัว
ระยะทาง
กม.
คิดเป็นเงิน
บาท/
จานวนโค
ตัว
ระยะทาง
กม.
คิดเป็นเงิน
บาท/
จานวนโค
ตัว
ระยะทาง
กม.
คิดเป็นเงิน
บาท/
จานวนโค
ตัว

.
.
.
.

.
.
.
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12. คอกกลาง ณ จังหวัดชัยนาท มีการบริหารงานร่วมกันระหว่าง บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด และเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน หรือไม่และมีการบริหารการใช้งานคอกกลางร่วมกันอย่างไร
12.1 การดาเนินงานปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 ก.พ. 63 – 16 ก.พ. 64)
 1) มีการใช้คอกกลางของบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด (คอกกลาง ณ จังหวัดชัยนาท)
 1.1) มีการบริหารการใช้คอกกลางร่วมกัน โดย................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.
 1.2) ไม่มีการบริหารการใช้คอกกลางร่วมกัน เนื่องจาก....................................................................
....................................................................................................................................................................................
 2) ไม่มี เนื่องจาก............................................................................................................................. ..........
...................................................................................................................................................................................
12.2 การดาเนินงานปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 ก.พ. 64 – 16 ก.พ. 65
 1) มีการใช้คอกกลางของบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด (คอกกลาง ณ จังหวัดชัยนาท)
 1.1) มีการบริหารการใช้คอกกลางร่วมกัน โดย...............................................................................
.................................................................................................................................................... .................................
 1.2) ไม่มีการบริหารการใช้คอกกลางร่วมกัน เนื่องจาก....................................................................
.....................................................................................................................................................................................
 2) ไม่มี เนื่องจาก........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
12.3 การดาเนินงานปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. 65 – 30 เม.ย. 65
 1) มีการใช้คอกกลางของบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด (คอกกลาง ณ จังหวัดชัยนาท)
 1.1) มีการบริหารการใช้คอกกลางร่วมกัน โดย...............................................................................
....................................................................................................................................................................................
 1.2) ไม่มีการบริหารการใช้คอกกลางร่วมกัน เนื่องจาก..................................................................
.................................................................................................................................................................................... .
 2) ไม่มี เนื่องจาก........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
13. ท่านมีศูนย์กลางเรียนรู้ (Learning Center) สาหรับในเกษตรกรในเครือข่ายและนอกเครือข่ายได้เข้า
เรียนรู้ค่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยให้เข้มแข็งยิ่งขี้นหรือไม่
 1) มีศูนย์เรียนรู้ โดย
 1.1) มีเกษตรกรในเครือข่ายมาเรียนรู้
 1.2) มีเกษตรกรนอกเครือข่ายมาเรียนรู้
 1.3) มีมีศูนย์กลางเรียนรู้ แต่ยังไม่มีการเข้ามาเรียนรู้
 2) อยู่ระหว่างการดาเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
 3) ยังไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจาก................................................................................................................
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14. มีพื้นที่บางส่วนของคอกกลาง ณ จังหวัดชัยนาท ทาเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตร เปิดโอกาสให้เกษตรกร
พื้นที่ใกล้เคียงและสมาชิกเครือข่ายนาสินค้าเกษตรแปรรูปจะหน่ายเพื่อสร้างรายได้เสริมหรือไม่
 1) มีการจัดพื้นที่ของคอกกลาง ณ จังหวัดชัยนาท เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตร โดย
 1.1) เกษตรกรพื้นที่ใกล้เคียงนาสินค้ามาจาหน่าย
 1.2) สมาชิกเครือข่ายนาสินค้าเกษตรมาจาหน่าย
 1.3) มีการจัดพื้นที่แต่ยังไม่มีการจาหน่ายสินค้า
 2) อยู่ระหว่างการดาเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
 3) ยังไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจาก
อธิบายเพิ่มเติม
.
15. ประโยชน์ที่ได้รับในการเข้าร่วมโครงการในระยะเวลาที่ผ่านมาของบริษัท เช่น การเข้าร่วมโครงการแล้วมี
ผลต่อขยายผลทางธุรกิจหรือเพิ่มช่องทางการตลาดหรือไม่
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
16. ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีโคเนื้อ ในปี 2564 ที่มีต่อ บริษัท .
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
17. ท่านมีความคิดเห็นว่าการดาเนินโครงการในประเด็นต่าง ๆ มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจหรือไม่ และมีคะแนนความ
เหมาะสม/ความพึงพอใจ เท่าไหร่ (โปรดระบุคะแนนระหว่าง 1 - 5 คะแนน โดยมี 1 = ไม่พอพอใจ/ไม่เหมาะสม มาก 2= ไม่พอ
พอใจ/ไม่เหมาะสม 3= พึงพอใจ/เหมาะสม น้อย 4= พึงพอใจ/เหมาะสม ปานกลาง 5=พึงพอใจ/เหมาะสม มาก)
ประเด็นคาถาม
17.1 ความเหมาะสม
1) หลักเกณฑ์ข้อกาหนดของโครงการ ที่ชัดเจน
2) ความเหมาะสมของกิจกรรมของโครงการเพื่อไปสู่การเปิด FTA โคเนื้อ
3) ความเหมาะสมของการจัดการคอกกลางของวิสาหกิจชุมชน
17.2 ความพึงพอใจ
1) การชี้แจงโครงการ/การประชาสัมพันธ์โครงการ
2) กิจกรรมของโครงการในการผลิตและการตลาดเพื่อรองรับการเปิด FTA

ความเหมาะสม/
ความพึงพอใจ

ระบุเหตุผล.......
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ความเหมาะสม/
ความพึงพอใจ

ประเด็นคาถาม

ระบุเหตุผล.......

3) การติดตามกิจกรรมการเกษตรของกรมปศุสัตว์
4) ความพร้อมของวิสาหกิจชุมชนในการจาหน่ายโคเนื้อให้กับริษัท (ปริมาณ
โคเนื่อที่จะหน่ายให้)
5) คุณภาพโคเนื้อที่บริษัทรับซื้อจากวิสาหกิจชุมชน
6) ความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน
7) การประสานงานของวิสาหกิจชุมชนและบริษัท
9) การประสานงานของเจ้าหน้าที่ในการดาเนินงานโครงการ

18. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนินโครงการ
ประเด็น

ปัญหา/อุปสรรค

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีการแก้ปัญหา
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ประเด็นสัมภาษณ์ประธานวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนือ้ รองรับ FTA ปี 2563 - 2564
ข้อมูลทั้งหมดในแบบสัมภาษณ์นี้ ทางราชการเก็บไว้เป็นความลับ
และจะนาไปเผยแพร่เฉพาะค่าประมาณทางสถิติ ที่เป็นส่วนรวม เท่านั้น

ชื่อวิสาหกิจชุมชน ............................................................................................................................................. จังหวัด............................................................
ชื่อผู้ประสานงาน .................................................................... ตาแหน่ง.............................................เบอร์โทร .................... วันทีใ่ ห้ข้อมูล …………………..

ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการและปัจจัยนาเข้า
2.1 วิสาหกิจชุมชนของท่านมีแนวทางการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน (เช่น มีการตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานฯ) โปรดอธิบายโดยละเอียด
(ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมของวิสาหกิจชุมชน)
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
2.1.1 มีการแต่งตั้งคณะทางานของวิสาหกิจชุมชนในการบริหารเงินทุนหรือไม่
 1) มีการแต่งตั้ง โดย 17 กุมภาพันธ์ 2563 – 16 กุมภาพันธ์ 2565
 1.1) ยังไม่มีการประชุม  1.2) ประชุม 1 – 3 ครั้ง/ปี  1.3) ประชุมมากกว่า 3 ครั้งต่อปี
 2) ไม่มี เพราะ ....................................................................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 1 บริบทของวิสาหกิจชุมชน (ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมของวิสาหกิจชุมชน)
1.1 การก่อตั้งวิสาหกิจชุมชน เช่น ความเป็นมา ปีที่ก่อตั้ง หลักเกณฑ์เงื่อนไขของการเป็นสมาชิก
1.2 ประธาน/และคณะกรรมการบริหาร
1.3 สมาชิกวิสาหกิจชุมชน
1.4 ธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน เช่น ชนิดสินค้า/กาลังการผลิต/เงินทุนหมุนเวียน/การจาหน่าย/ช่องทางการตลาด)
1.5 การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เช่น ทาไมถึงสมัครเข้าร่วมโครงการ แนวทางธุรกิจในอนาคต
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2.2 วิสาหกิจชุมชนของท่านมีแนวทางการบริหารจัดการคอกกลางของวิสาหกิจชุมชนเป็นอย่างไร (เช่น มีการตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานฯ) ถ้าทราบ
โปรดอธิบายโดยละเอียด และวิธีการดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่ ระดับใด เพราะเหตุใด (ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมของวิสาหกิจชุมชน)
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
2.2.1 มีการแต่งตั้งคณะทางานของวิสาหกิจชุมชนในการบริหารคอกกลางหรือไม่
 1) มีการแต่งตั้ง โดย 17 กุมภาพันธ์ 2563 – 16 กุมภาพันธ์ 2565
 1.1) ยังไม่มีการประชุม  1.2) ประชุม 1 – 3 ครั้ง/ปี  1.3) ประชุมมากกว่า 3 ครั้งต่อปี
 2) ไม่มี เพราะ ...................................................................................................................................................................................................
2.3 ในการดาเนินงานโครงการฯ ที่ผ่านมากลุ่มวิสาหกิจชุมชนของท่านได้รับการดาเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในโครงการหรือไม่
 1) มีปัญหาอุปสรรค ได้แก่
ปัญหาอุปสรรค

วิธีการแก้ปัญหา

ระดับความสาเร็จ
ในการแก้ปัญหา
(ร้อยละ)

หมายเหตุ : ระดับความสาเร็จในการแก้ปัญหา ได้แก่ (1) ดาเนินการแก้ไขสาเร็จร้อยละ 100 (2) ดาเนินการแก้ไขสาเร็จบางส่วน (ร้อยละ 80 - 89.99)
(3) ดาเนินการแก้ไขสาเร็จบางส่วน (ร้อยละ 70 – 79.99) (4) ดาเนินการแก้ไขสาเร็จบางส่วน (น้อยกว่าร้อยละ 70) (5) ไม่สามารถแก้ไขได้ (6) ยังไม่ได้รับการแก้ไข

 2) ไม่มีปัญหาอุปสรรค
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การแก้ปัญหา
(1) ด้วยตนเอง (2) เจ้าหน้าที่
(3) วิสาหกิจชุมชนและ
เจ้าหน้าที่
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2.4 ท่านคิดว่ากรมปศุสัตว์ได้โอนเงินที่ได้รับจากโครงการ ความทันเวลากับแผนปฏิบัติงานของวิสาหกิจชุมชนระดับใด (ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมของวิสาหกิจ
ชุมชน)
 1) ไม่ทันเวลามาก  2) ไม่ทันเวลา  3) ทันเวลาน้อย  4) ทันเวลาปานกลาง  5) ทันเวลามาก
เหตุผล .............................................................................................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 3 ผลได้ (Output)
3.1 การก่อสร้าง/ปรับปรุงคอกกลางของวิสาหกิจชุมชนของท่านดาเนินการแล้วเสร็จหรือไม่
 1) ดาเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่โครงการฯ กาหนด เมื่อวันที่..........................................................................................................................
 2) ดาเนินการแล้วเสร็จ ล่าช้ากว่าที่โครงการแล้วเสร็จ เพราะ............................................................................................................................. ........
โดยดาเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่.................................................................................................................................................................................
 3) อยู่ระหว่างดาเนินการ เพราะ..................................................................................................................................................................................
3.2 จากข้อ 3.1 คอกกลางของท่านสามารถใช้การได้หรือไม่
 1) ใช้งานได้  2) ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจาก.....................................................................................................................................................
3.3 วิสาหกิจชุมชนของท่านมีการใช้คอกกลางของบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด (คอกกลาง ณ จังหวัดชัยนาท) หรือไม่ และมีการบริหารการใช้งานคอกกลาง
ร่วมกันอย่างไร
 1) มีการใช้คอกกลางของบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด (คอกกลาง ณ จังหวัดชัยนาท)
 1.1) มีการบริหารการใช้คอกกลางร่วมกัน โดย....................................................................................................................................................
 1.2) ไม่มีการบริหารการใช้คอกกลางร่วมกัน เนื่องจาก........................................................................................................................................
 2) ไม่มี เนื่องจาก................................................................................................................................................................... ......................................
3.4 คอกกลางของท่านสามารถรองรับโค จานวน ..................... ตัว ปัจจุบันมีโคอยู่คอกกลางหรือไม่
 1) มี
จาแนกเป็น โคก่อนขุน จานวน.............. ตัว โคขุนกลางน้า จานวน ........................ ตัว โคขุนปลายน้า จานวน ........................ ตัว
 2) ไม่มี เนื่องจาก......................................................................................................................................................................................................
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3.5 การผลิตโคก่อนขุนภายใต้เงินทุนหมุนเวียนของโครงการฯ ระหว่างวันที่ 17 ก.พ. 63 – 16 ก.พ. 65 (ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมของวิสาหกิจชุมชน)
3.5.1 การรับซื้อโคก่อนขุน (ลูกโคหย่านม) จากสมาชิก
เดือนที่

จานวนตัว

เป้าหมาย
น้าหนักเฉลี่ยต่อ
ตัว

ราคา (บาท/
กก.)

จานวนตัว

ผลการดาเนินงาน
น้าหนักเฉลี่ยต่อ
ราคา (บาท/กก.)
ตัว

รวมเป็นเงิน
(บาท)

ปัญหา/อุปสรรค

ปีที่ 1
ปีที่ 2
รวม/เฉลี่ย
หมายเหตุ : รับซื้อลูกโคหย่านมของสมาชิกในราคาประกัน (110 บาท/กก. หรือ สูงกว่าท้องตลาด ร้อยละ 8 – 10)

3.5.2 การจาหน่ายโคก่อนขุน (จากการรับซื้อจากสมาชิก) ของวิสาหกิจชุมชน
เดือนที่

จานวน
ตัว

ผลการดาเนินงาน
น้าหนักเฉลี่ยต่อ
ราคา (บาท/กก.)
ตัว

ช่องทางการ
รวมเป็นเงิน จาหน่าย
(บาท)

ปัญหา/
อุปสรรค
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จานวน
ตัว

เป้าหมาย
น้าหนักเฉลี่ยต่อ
ราคา (บาท/กก.)
ตัว

ปีที่ 1
ปีที่ 2
รวม/เฉลี่ย
หมายเหตุ : จาหน่ายเดือนละ 250 ตัว เงินทุนหมุนเวียน 5.5 ล้านบาท (ภาพรวมทั้งโครงการฯ)

3.6 การผลิตโคขุนกลางน้าภายใต้เงินทุนหมุนเวียนของโครงการฯ ระหว่างวันที่ 17 ก.พ. 63 – 16 ก.พ. 65 (ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมของวิสาหกิจชุมชน)
3.6.1 การรับซื้อโคขุนกลางน้าของสมาชิก
เดือนที่

เป้าหมาย
จานวนตัว น้าหนักเฉลี่ยต่อตัว

ผลการดาเนินงาน
ราคา (บาท/
กก.)

จานวนตัว น้าหนักเฉลี่ยต่อตัว

ราคา (บาท/กก.)

ปีที่ 1
ปีที่ 2
รวม/เฉลี่ย
หมายเหตุ : รับซื้อลูกโคหย่านมของสมาชิกในราคาประกัน (110 บาท/กก. หรือ สูงกว่าท้องตลาด ร้อยละ 8 – 10)

ปัญหา/อุปสรรค
รวมเป็นเงิน
(บาท)
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3.6.2 การจาหน่ายโคขุนกลางน้า (จากการรับซื้อจากสมาชิก) ของวิสาหกิจชุมชน
เดือนที่

เป้าหมาย
จานวน น้าหนักเฉลี่ยต่อ
ราคา (บาท/กก.)
ตัว
ตัว

จานวน
ตัว

ผลการดาเนินงาน
น้าหนักเฉลี่ยต่อ
ราคา (บาท/กก.)
ตัว

รวมเป็นเงิน
(บาท)

ช่องทาง
จาหน่าย

ปัญหา/
อุปสรรค

ปีที่ 1
ปีที่ 2
รวม/เฉลี่ย
หมายเหตุ : จาหน่ายเดือนละ 250 ตัว เงินทุนหมุนเวียน 5.5 ล้านบาท (ภาพรวมทั้งโครงการฯ)

3.7 การผลิตโคขุนปลายน้าภายใต้เงินทุนหมุนเวียนของโครงการฯ ระหว่างวันที่ 17 ก.พ. 63 – 16 ก.พ. 65 (ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมของวิสาหกิจชุมชน)
3.7.1 การรับซื้อโคขุนปลายน้าของสมาชิก
เดือนที่

เป้าหมาย
จานวนตัว น้าหนักเฉลี่ยต่อตัว

ผลการดาเนินงาน
ราคา (บาท/
กก.)

จานวนตัว น้าหนักเฉลี่ยต่อตัว

ราคา (บาท/กก.)

ปัญหา/อุปสรรค
รวมเป็นเงิน
(บาท)
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ปีที่ 1
ปีที่ 2
รวม/เฉลี่ย
หมายเหตุ : รับซื้อลูกโคหย่านมของสมาชิกในราคาประกัน (110 บาท/กก. หรือ สูงกว่าท้องตลาด ร้อยละ 8 – 10)

3.7.2 การจาหน่ายโคขุนปลายน้า (จากการรับซื้อจากสมาชิก) ของวิสาหกิจชุมชน
เดือนที่

เป้าหมาย
จานวน น้าหนักเฉลี่ยต่อ
ราคา (บาท/กก.)
ตัว
ตัว

จานวน
ตัว

ผลการดาเนินงาน
น้าหนักเฉลี่ยต่อ
ราคา (บาท/กก.)
ตัว

ปีที่ 1
ปีที่ 2
รวม/เฉลี่ย
หมายเหตุ : จาหน่ายเดือนละ 250 ตัว เงินทุนหมุนเวียน 5.5 ล้านบาท (ภาพรวมทั้งโครงการฯ)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

ช่องทาง
จาหน่าย

ปัญหา/
อุปสรรค
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3.8 วิสาหกิจชุมชนมีการบริหารรายได้จากการจาหน่ายโคขุนอย่างไร
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ : (มีการบริหารรายได้จากการขายโคขุนออกเป็น 3 ส่วน โดยเป็นเงินคืนกองทุน ร้อยละ 70 หักเป็นทุนสะสมของเครือข่าย ร้อยละ 20 คืนให้เกษตรกร ร้อยละ 20)
3.9 มูลโคที่ได้จากโครงการ (ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 – 16 กุมภาพันธ์ 2565)
3.9.1 ปริมาณมูลโค ณ คอกกลางของวิสากิจชุมชน ............................ กิโลกรัม
3.9.2 วิสาหกิจชุมชนมีรายได้จากการขายมูลโคหรือไม่
 1) มี โดย
การจาหน่าย
จานวน (กก.)

ราคา (บาท/กก.)

รวมเป็นเงิน (บาท)

ปีที่ 1
ปีที่ 2
รวม/เฉลี่ย

 2) ไม่มี เนื่องจาก  2.1) ใช้ในฟาร์ม คิดเป็นมูลค่า ................................... บาท
 2.2) แจกผู้อื่น คิดเป็นมูลค่า ...................................... บาท
 2.3) อื่น ๆ ระบุ .....................................คิดเป็นมูลค่า ...................................... บาท

ช่องทาง/แหล่งจาหน่าย
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เดือน
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3.10 โคที่วิสาหกิจชุมชน รับซื้อจากสมาชิกมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยกี่กิโลกรัมต่อวัน
พันธุ์โค

อายุเฉลี่ย (เดือน)
โคก่อนขุน

โคขุน

อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย (กิโลกรัมต่อ
วัน)
โคก่อนขุน
โคขุน

หมายเหตุ

1.
2.
3.
4.
รวม/เฉลี่ย

270

3.11 วิสาหกิจชุมชนของท่านได้รับผลตอบแทนจากการพัฒนาโคหรือไม่ และวิสาหกิจชุมชนของท่านมีการบริหารจัดการอย่างไร
 1) ได้รับ กิโลกรัมละ จานวน .................... บาท/กก. รวมเป็นเงิน ............................................ บาท
โดยมีการบริหารจัดการ....................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
(นาเงินปันผลให้กับสมาชิก................................................................................................................................................................................................................
 2) ไม่ได้รับ เพราะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.12 วิสาหกิจชุมชนมีวิธีการในการดาเนินการค่าขนส่งโคอย่างไร
1) กรณีรับซื้อจากสมาชิก/ผู้รวบรวม
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
2) กรณีการจาหน่ายโคไปยังบริษัท/แหล่งจาหน่ายช่องทางอื่น ๆ
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
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3.13 จากข้อ 3.12 วิสาหกิจชุมชนของท่านมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งโคเท่าไหร่
รายการ
1) เกษตรกร => วิสาหกิจชุมชน

หลังเข้าร่วมโครงการ
ระยะทาง ............. กม. คิดเป็นเงิน .................... บาท
......................................................................................
.....................................................................................
ระยะทาง ............. กม. คิดเป็นเงิน .................... บาท
......................................................................................
.....................................................................................
ระยะทาง ............. กม. คิดเป็นเงิน .................... บาท
......................................................................................
.....................................................................................
ระยะทาง ............. กม. คิดเป็นเงิน .................... บาท
......................................................................................
.....................................................................................

3.14 วิสาหกิจชุมชนของท่านได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP หรือไม่
 1) ได้รับรองมาตรฐาน เมื่อวันที่ .................................................................................................................................................................................
 2) อยู่ระหว่างการขอรับรองมาตรฐาน โดยยื่นขอการรับรอง เมื่อวันที่ ......................................................................................................................
 3) ไม่ได้ขอรับรองมาตรฐาน เพราะ ...........................................................................................................................................................................
3.15 คอกกลางของวิสาหกิจชุมชน ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มอื่น ๆ หรือไม่
 1) ได้รับการรับรอง ได้แก่
 1.1) GMP เมื่อวันที่ ..........................................................
 1.2) GFM เมื่อวันที่ ..................................................................
 1.3) FMD เมื่อวันที่ ............................................................
 1.4) อื่น ๆ ……………… เมื่อวันที่ .................................................
 2) อยู่ระหว่างการขอรับรองมาตรฐาน ........................................ โดยยื่นขอการรับรอง เมื่อวันที่ ...........................................................................
 3) ไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจาก.............................................................................................................................................................................

271

ก่อนเข้าร่วมโครงการ
ระยะทาง ............. กม. คิดเป็นเงิน .................... บาท
......................................................................................
.....................................................................................
2) ผู้รวบรวม => วิสาหกิจชุมชน
ระยะทาง ............. กม. คิดเป็นเงิน .................... บาท
......................................................................................
.....................................................................................
3) วิสาหกิจชุมชน => บริษัทพรีเมี่ยมบีฟ ระยะทาง ............. กม. คิดเป็นเงิน .................... บาท
จากัด
......................................................................................
.....................................................................................
4) อื่น ๆ…………………………………………… ระยะทาง ............. กม. คิดเป็นเงิน .................... บาท
......................................................................................
.....................................................................................
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3.16 ท่านได้รับการลงทะเบียนโค ในระบบ e-breeding* เพื่อปรับปรุงพันธุ์ตามแผนที่ตลาดต้องการ หรือไม่ และส่งผลต่อราคาโคหรือไม่
 1) ได้รับการลงทะเบียน เมื่อวันที่..........................................................................................................................................................................
 1.1) มีผลต่อราคาการจาหน่ายโคสูงขึ้น จาก ......... บาท/กก. เป็น ......... บาท/กก.
 1.2) ไม่มีผลต่อราคาการจาหน่ายโค เนื่องจาก ..............................................................................................................................................
 2) ไม่ได้ลงทะเบียน เนื่องจาก.............................................................................................................................................................................
3.17 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของท่าน มีผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคของวิสาหกิจชุมชนหรือไม่ ถ้ามี ได้แก่อะไรบ้าง
 1) มี ได้แก่ ................................................................................................................................................................................................................
 2) ไม่มี เพราะ ...........................................................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 4 ทัศนคติ
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ท่านมีความคิดเห็นว่าการดาเนินโครงการในประเด็นต่าง ๆ มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจหรือไม่ และมีคะแนนความเหมาะสม/ความพึงพอใจ เท่าไหร่ (โปรดระบุคะแนนระหว่าง
1-5 คะแนน โดยมี 1 = ไม่พอพอใจ/ไม่เหมาะสม มาก 2= ไม่พอพอใจ/ไม่เหมาะสม 3= พึงพอใจ/เหมาะสม น้อย 4= พึงพอใจ/เหมาะสม ปานกลาง 5=พึงพอใจ/เหมาะสม มาก)
ความเหมาะสม/ความพึง
ประเด็นคาถาม
ระบุเหตุผล.......
พอใจ
4.1 ความเหมาะสม
1) หลักเกณฑ์ข้อกาหนดของโครงการ ที่ชัดเจน
2) ความเหมาะสมของกิจกรรมของโครงการเพื่อไปสู่การเปิด FTA โคเนื้อ
3) ความเหมาะสมของการจัดการคอกกลางของวิสาหกิจชุมชน
4.2 ความพึงพอใจ
1) การชี้แจงโครงการ/การประชาสัมพันธ์โครงการ
2) การรับสมัคร/การคัดเลือกเกษตรกร
3) กิจกรรมของโครงการในการผลิตและการตลาดเพื่อรองรับการเปิด FTA
4) การติดตามกิจกรรมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
5) ความสามัคคีและ ความพร้อมเพรียงของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
6) การพบปะแลกเปลี่ยนความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค ของกลุ่ม
7) ความพร้อมของแหล่งจาหน่ายผลผลิต
8) การเชื่อมโยงตลาด
9) การประสานงานของเจ้าหน้าที่ในการดาเนินงานโครงการ
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5. จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านคิดว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสมาชิกจะได้รับประโยชน์จากโครงการอย่างไร
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
6. จากการเปิดเสรีทางการค้าเสรี (FTA) ปี 2564 (มีการเปิดการค้าเสรีโคเนื้อ) ท่านคิดว่าสมาชิกในวิสาหกิจชุมชนของท่านได้รับผลกระทบหรือไม่
อย่างไร ท่านมีแนวทางรองรับการได้รับผลกระทบดังกล่าวอย่างไร
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
7. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนินโครงการ
ปัญหา/อุปสรรค

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีการแก้ปัญหา
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ประเด็น
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แบบสัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ รหัสแบบสอบถาม


การประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ปี 2563 - 2564
ชื่อเกษตรกร นาย/นาง/น.ส......................................................................................................อายุ.......................ปี

ที่อยู่ อาเภอ..............................จังหวัด................................................โทร...............................................................
ชื่อวิสาหกิจชุมชน............................................................................................................ .........................................
คาชี้แจง : กรอกข้อมูลในช่องว่าง/ทาเครื่องหมาย √ ตามตัวเลือกที่กาหนด ข้อมูลทั้งหมดในแบบสัมภาษณ์นี้ ทางราชการเก็บไว้เป็น
ความลับและจะนาไปเผยแพร่เฉพาะค่าประมาณทางสถิติ ที่เป็นส่วนรวม เท่านั้น

อบรม :  1) ได้รับการอบรม  2) ไม่ได้รับการอบรม การจาหน่ายให้วิสาหกิจ :  1) จาหน่าย  2) ไม่ได้จาหน่าย
ส่วนที่ 1 การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนและคอกกลางของวิสาหกิจชุมชน
1.1 ท่านมีส่วนร่วมในการบริหาร/ดาเนินงานในวิสาหกิจชุมชน หรือไม่
 1) มี โดย  1.1) ร่วมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 1.2) ร่วมกาหนดกฎระเบียบ/เงื่อนไข/สัญญาต่างๆ
 1.3) เข้าร่วมฟังการประชุมชี้ผลการดาเนินงาน โดยมีการจัดประชุมจานวน......ครั้ง/เดือน
 1.4) เป็นคณะกรรมการของวิสาหกิจชุมชน
 1.5) อื่น ๆ ระบุ………………………………………………………………………………………………
 2) ไม่มี เพราะ………………………………………………………………………………………………………………………
1.2 วิสาหกิจชุมชนที่ท่านเป็นสมาชิกมีการบริหาร/ดาเนินงานของกลุ่มด้านใดบ้าง
 1) มีระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชน
 2) การสะสมทุนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
 3) อื่น ๆ ระบุ …………………………………………………………………………………………………………………….
 4) ไม่ทราบ เนื่องจาก…………………………………………………………………………………………………………..
1.3 ท่านได้เข้าร่วมฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ เงื่อนไข สัญญาต่างๆ หรือไม่
 1) เข้าร่วม ระดับความเข้าใจ
 1.1) น้อย  1.2) ค่อนข้างน้อย  1.3) ปานกลาง  1.4) ค่อนข้างมาก  1.5) มาก
 2) ไม่ได้เข้าร่วม เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………….......
 3) ยังไม่ได้จัดประชุมชี้แจง เนื่องจาก………………………………………………………………………………………..
1.4 ท่านทราบแนวทางการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มวิสาหกิจของท่านหรือไม่ (เช่น มีการตั้ง
คณะกรรมการ/คณะทางานฯ) โปรดอธิบายโดยละเอียด และวิธีการดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่ ระดับใด
เพราะเหตุใด
 1) ทราบ โดยมีวิธีบริการจัดการเงินทุนหมุนเวียน…………………………………………………………………………
 2) ไม่ทราบ
(1) ความเหมาะสมของการบริหารเงินกองทุน
(1.1) ระดับความเหมาะสม
 1) ไม่เหมาะสมมาก เพราะ...................................................................................................................
 2) ไม่เหมาะสม เพราะ........................................................................................................................
 3) เหมาะสมน้อย เพราะ.....................................................................................................................
 4) เหมาะสมปานกลาง เพราะ.....................................................................................................................
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 5) เหมาะสมมากเพราะ.................................................................................................................................
(1.2) โดยวิธีการที่ท่านคิดว่าเหมาะสม ได้แก่…………………………………………………………………………..
1.5 ท่านทราบแนวทางการบริหารจัดการคอกกลางของวิสาหกิจชุมชนหรือไม่ (เช่น มีการตั้งคณะกรรมการ/คณะ
ทางานฯ) ถ้าทราบโปรดอธิบายโดยละเอียด และวิธีการดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่ ระดับใด เพราะเหตุใด
 1) ทราบ โดยมีวิธีบริหารการจัดการคอกกลาง……………………………………………………………………...…..
 2) ไม่ทราบ
(1) ความเหมาะสมของการบริหารคอกกลาง
(1.1) ระดับความเหมาะสม
 1) ไม่เหมาะสมมาก เพราะ.........................................................................................................
 2) ไม่เหมาะสม เพราะ.............................................................................................................
 3) เหมาะสมน้อย เพราะ...........................................................................................................
 4) เหมาะสมปานกลาง เพราะ...................................................................................................
 5) เหมาะสมมากเพราะ..............................................................................................................
(1.2) โดยวิธีการที่ท่านคิดว่าเหมาะสม ได้แก่……………………………………………………………………………..
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อ
2.1 ประสบการณ์การเลี้ยงโคเนื้อ .................... ปี
 1) โคก่อนขุน (โคหลังอย่านม อายุไม่เกิน 10 เดือน น้าหนักไม่ต่ากว่า 200 กก.) จานวน ................ ปี
 2) โคขุนกลางน้า (โคอายุไม่เกิน 18 เดือน น้าหนักอยู่ในช่วง 350 – 400 กก.) จานวน ................... ปี
 3) โคขุนปลายน้า (โคขุนพร้อมแปรสภาพ อายุไม่เกิน 3 ปี น้าหนักไม่ต่ากว่า 600 กก.) จานวน ...... ปี
2.2 จานวนคอกโคเนื้อของเกษตรกร ...................... คอก จานวน...................... ตัว
2.3 แรงงานในฟาร์มเลี้ยงโค .......... ราย จาแนกเป็น แรงงานในครัวเรือน .............. ราย แรงงานจ้าง ............. ราย
2.4 จานวนโคเนื้อทั้งหมดที่เกษตรกรเลี้ยง (ระหว่าง 17 กุมภาพันธ์ 2563 – 16 กุมภาพันธ์ 2565) จาแนกเป็น
พันธุ์โค

โคก่อนขุน
(ตัว)

โคขุนกลางน้า
(ตัว)

โคขุนปลาย
น้า (ตัว)

แม่พันธุ์
(ตัว)

พ่อพันธุ์
(ตัว)

หมายเหตุ

รวม
หมายเหตุ : พันธุ์แม่โคพื้นฐานที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ พันธุบ์ ราห์มัน พันธุ์ลูกผสมยุโรป และพันธุ์อื่น ๆ

2.5 ประสิทธิภาพการผลิตลูกโคของแม่โคในฝูงเพิ่มขึ้นหรือไม่ (ระหว่าง 17 กุมภาพันธ์ 2563 – 16 กุมภาพันธ์ 2565)
2.5.1 อัตราการให้ลูก
รายการ
1) แม่โคในฝูง (ตัว/ปี)

2) ให้ลูก (ตัว/ปี)
2.1) เพศผู้ (ตัว/ปี)
2.2) เพศเมีย (ตัว/ปี)

ก่อนเข้าร่วม
โครงการ

หลังเข้าร่วม
โครงการ

การเปลี่ยนแปลง
1=เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงโดย
เนื่องจาก.....
2=ไม่เปลี่ยนแปลง 1=เพิ่มขึ้น 2=ลดลง
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2.5.2 อัตราการเจริญเติบโต
1) โคก่อนขุน (โคหลังอย่านม อายุไม่เกิน 10 เดือน น้าหนักไม่ต่ากว่า 200 กก.) น้าหนักตัวเฉลี่ย/ตัว........กก.
รายการ

ก่อนเข้าร่วม
โครงการ

หลังเข้าร่วม
โครงการ

การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงโดย
1=เปลี่ยนแปลง
1=เพิ่มขึ้น 2=
2=ไม่เปลี่ยนแปลง
ลดลง

เนื่องจาก.....

1) อัตราการเจริญเติบโต
ต่อวันเพิ่มขึ้นวันละ
(กิโลกรัม)
2) ระยะเวลาการเลี้ยง
(เดือน)
3) น้าหนักเฉลี่ย/ตัว
(กิโลกรัม)

2) โคขุนกลางน้า (โคอายุไม่เกิน 18 เดือน น้าหนักอยู่ในช่วง 350 – 400 กก.) น้าหนักตัวเฉลี่ย/ตัว.......กก.
รายการ

ก่อนเข้าร่วม
โครงการ

หลังเข้าร่วม
โครงการ

การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงโดย
1=เปลี่ยนแปลง
1=เพิ่มขึ้น 2=
2=ไม่เปลี่ยนแปลง
ลดลง

เนื่องจาก.....

1) อัตราการเจริญเติบโต
ต่อวันเพิ่มขึ้นวันละ
(กิโลกรัม)
2) ระยะเวลาการเลี้ยง
(เดือน)
3) น้าหนักเฉลี่ย/ตัว
(กิโลกรัม)

3) โคขุนปลายน้า (โคขุนพร้อมแปรสภาพ อายุไม่เกิน 3 ปี น้าหนักไม่ต่ากว่า 600 กก.) น้าหนักตัวเฉลี่ย/ตัว…....กก.
รายการ
1) อัตราการเจริญเติบโต
ต่อวันเพิ่มขึ้นวันละ
(กิโลกรัม)
2) ระยะเวลาการเลี้ยง
(เดือน)
3) น้าหนักเฉลี่ย/ตัว
(กิโลกรัม)

ก่อนเข้าร่วม
โครงการ

หลังเข้าร่วม
โครงการ

การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงโดย
1=เปลี่ยนแปลง
1=เพิ่มขึ้น 2=
2=ไม่เปลี่ยนแปลง
ลดลง

เนื่องจาก.....
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2.6 ฟาร์มโคเนื้อของท่านได้รับรองมาตรฐานหรือไม่
 1) ได้รับการรับรอง ได้แก่  1.1) GMP  1.2) GFM  1.3) FMD  1.4) อื่น ๆ …………….
 2) ไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………
2.7 ท่านรู้จกั ระบบ ระบบ e-breeding* หรือไม่ ถ้ารู้จกั ท่านได้รับการลงทะเบียนโค ในระบบ e-breeding* เพื่อ
ปรับปรุงพันธุ์ตามแผนที่ตลาดต้องการ หรือไม่
1) รู้จัก
 1.1) ได้รับการลงทะเบียน เมื่อวันที่………………………………………………………………………………..
 1.2) ไม่ได้ลงทะเบียน เนื่องจาก…………………………………………………………………………………..
 2) ไม่รู้จัก เนื่องจาก................................................................................................................................
(* คือ ระบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเลีย้ งสัตว์บนระบบออนไลน์ เพื่อการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทางการจัดการฟาร์มและการ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ภายใต้การดูแลของศูนย์ข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สตั ว์)

ส่วนที่ 3 การจาหน่ายโค (17 กุมภาพันธ์ 2563 – 16 กุมภาพันธ์ 2565)
3.1 การจาหน่ายโคก่อนขุน (โคหลังหย่านม อายุไม่เกิน 10 เดือน น้าหนักไม่ต่ากว่า 200 กก.) ของเกษตรกร
 1) จาหน่ายให้วิสาหกิจชุมชน (เครือข่ายตาก เครือข่ายล้านนา เครือข่ายนครสวรรค์ เครือข่ายราชบุรี)
เดือน
จานวน
(ตัว)

อายุ
(เดือน)

โคก่อนขุน
น้าหนักเฉลี่ย
(กก./ตัว)

ราคา
(บาท/กก.)

มูลค่า
(บาท)

หมาย
เหตุ

รวม
*วิสาหกิจชุมชนรับซื้อโคก่อนขุน (ลูกโคหย่านม) ในราคาประกัน (110 บาท/กิโลกรัม หรือสูงกว่าท้องตลาด 8 – 10%) น้าหนัก
ประมาณ 220 กก./ตัว (วิสาหกิจชุมชนรับซื้อโคก่อนขุน (ลูกโคหย่านมอายุไม่เกิน 10 เดือน) ของสมาชิกเพื่อเลี้ยงคอกกลางวิสาหกิจ
โดยจะเลีย้ งเป็น โคขุนกลางน้า (น้าหนักประมาณ 400 กก./ตัว) เพื่อผลิตเป็นโคขุนปลายน้า)

 2) จาหน่ายตลาดทั่วไป ราคารับซื้อ ………………… บาท/กก. แหล่งจาหน่าย ……...…………………….…………
เดือน
โคก่อนขุน
หมาย
เหตุ
จานวน (ตัว) อายุ (เดือน)
น้าหนักเฉลี่ย
ราคา
มูลค่า (บาท)
(กก./ตัว)
(บาท/กก.)

รวม
 3) ยังไม่จาหน่าย เพราะ………………………………………………………………………………………………………………….
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3.2 การจาหน่ายโคขุนกลางน้า (โคอายุไม่เกิน 18 เดือน น้าหนักอยู่ในช่วง 350 – 400 กก.) ของเกษตรกร
 1) จาหน่ายให้วิสาหกิจชุมชน (เครือข่ายล้านนา เครือข่ายนครสวรรค์ เครือข่ายราชบุรี)
เดือน
โคขุนกลางน้า
หมาย
เหตุ
จานวน อายุ (เดือน) น้าหนักเฉลี่ย
ราคา
มูลค่า (บาท)
(ตัว)
(กก./ตัว)
(บาท/กก.)

รวม
*วิสาหกิจชุมชนรับซื้อโคขุนกลางน้าในราคาประกัน (100 บาท/กิโลกรัม หรือสูงกว่าท้องตลาด 8 – 10%) น้าหนักประมาณ 400 กก./ตัว
(วิสาหกิจชุมชนรับซื้อโคขุนกลางน้าเพื่อเลี้ยงคอกกลางวิสาหกิจหรือคอกกลางของ บ.พรีเมี่ยมบีฟ โดยจะเลี้ยงเป็นโคขุน ปลาย
น้า (น้าหนักประมาณ 580 กก./ตัว) เพื่อผลิตเป็นโคขุน

 2) จาหน่ายตลาดทั่วไป ราคารับซื้อ ………………… บาท/กก แหล่งจาหน่าย …………………………………
เดือน

โคขุนกลางน้า
จานวน (ตัว) อายุ (เดือน) น้าหนักเฉลี่ย (กก./ ราคา (บาท/
ตัว)
กก.)

มูลค่า (บาท)

หมาย
เหตุ

รวม
 3) ยังไม่จาหน่าย เพราะ…………………………………………………………………………………………………………
3.3 การจาหน่ายโคขุนปลายน้า (โคขุนพร้อมแปรสภาพ อายุไม่เกิน 3 ปี น้าหนักไม่ต่ากว่า 600 กก.) ของเกษตรกร
 1) จาหน่ายให้วิสาหกิจชุมชน
เดือน

รวม

โคขุนปลายน้า
จานวน (ตัว) อายุ (เดือน) น้าหนักเฉลี่ย (กก./ ราคา (บาท/
ตัว)
กก.)

มูลค่า (บาท)

หมาย
เหตุ
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 2) จาหน่ายตลาดทั่วไป ราคารับซื้อ ………………… บาท/กก แหล่งจาหน่าย ……………………………..…
เดือน

โคขุนปลายน้า
จานวน (ตัว) อายุ (เดือน) น้าหนักเฉลี่ย (กก./ ราคา (บาท/
ตัว)
กก.)

มูลค่า (บาท)

หมาย
เหตุ

รวม
 3) ยังไม่จาหน่าย เพราะ…………………………………………………………………………………………………………
3.4 ค่าใช้จ่ายในการขนส่งโค
3.4.1 ก่อนเข้าร่วมโครงการ
 1) มีค่าขนส่ง ได้แก่
 1.1) ฟาร์มเกษตรกร ไป ผู้รวบรวม โดยมี ระยะทาง .......... กม. คิดเป็นเงิน ............ บาท
 1.2) ฟาร์มเกษตร ไปวิสาหกิจฯ โดยมี ระยะทาง ............... กม. คิดเป็นเงิน ............. บาท
 1.3) ฟาร์มเกษตร ไปตลาดทั่วไป โดยมี ระยะทาง ............... กม. คิดเป็นเงิน ............ บาท
 2) ไม่มีค่าขนส่ง เนื่องจาก .......................................................................................................................................
3.4.2 หลังเข้าร่วมโครงการ
 1) มีค่าขนส่ง ได้แก่
 1.1) ฟาร์มเกษตรกร ไป ผู้รวบรวม โดยมี ระยะทาง .......... กม. คิดเป็นเงิน ............ บาท
 1.2) ฟาร์มเกษตร ไปวิสาหกิจฯ โดยมี ระยะทาง ................. กม. คิดเป็นเงิน .......... บาท
 1.3) ฟาร์มเกษตร ไปตลาดทั่วไป โดยมี ระยะทาง ................ กม. คิดเป็นเงิน ........... บาท
 2) ไม่มีค่าขนส่ง เนื่องจาก ......................................................................................................................................
3.4.3 ดังนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
 1) มีการเปลี่ยนแปลง โดย
 1.1) เพิ่มขึ้น โดยมี ระยะทาง ................... กม. คิดเป็นเงิน ............ บาท
 1.2) ลดลง โดยมี ระยะทาง ....................... กม. คิดเป็นเงิน .............. บาท
 2) ไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจาก ...................................................................................................................................
3.5 ท่านมีรายได้จากการขายมูลโคหรือไม่ (ระหว่างวันที่ 17 ก.พ. 63 – 16 ก.พ. 65 : 2 ปี)
 1) มี มูลค่ามูลโคที่เกษตรกรขายได้..................บาท/วัน/ตัว น้าหนักมูลโค....................กิโลกรัม/วัน
ราคามูลโค...................บาท/กิโลกรัม รวมเป็นเงิน ......................... บาท
 2) ไม่มี เนื่องจาก  2.1) ใช้ในฟาร์ม คิดเป็นมูลค่า ................................... บาท
 2.2) แจกผู้อื่น คิดเป็นมูลค่า ...................................... บาท
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 2.3) อื่น ๆ ระบุ ................................คิดเป็นมูลค่า ............................... บาท
ส่วนที่ 4 การได้อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้
4.1 ท่านได้เข้ารับการอบรม/ถ่ายทอดองค์ความรู้จากภายใต้การสนับสนุนจากโครงการฯ หรือไม่ (โปรดระบุ
คะแนนระหว่าง 1-5 คะแนน โดยมี 1 = ระดับน้อย 2= ระดับค่อนข้างน้อย 3= ระดับปานกลาง 4= ระดับค่อนข้างมาก 5= ระดับมาก)

 1) เข้าร่วม

จานวน...................หลักสูตร เข้ารับการฝึกอบรมดูงาน อย่างไรบ้าง

-

หลักสูตร

การเข้ารับ จานวน
ระดับ
การอบรม
วัน
ความรู้
(1=ได้รับ (วัน) ความเข้าใจ
2=ไม่ได้รับ)
(คะแนน 15)

การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
1=ใช้
ระดับการนา
2=ไม่ใช้
ความรู้
ไปใช้ประโยชน์
(คะแนน1-5)

เหตุผล

1. การจัดการฟาร์มโคเนื้อ
พันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์
การควบคุมโรค
2.การจัดการฟาร์มโคก่อน
ขุน ฟาร์มโคขุน อาหารและ
การให้อาหาร
3.การผลิตโคเนื้อ ให้ตรง
ตามต้องการของตลาด
4. การผลิตเนื้อโคอย่างมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
5. อื่น ๆ ระบุ ................

 2) ไม่เข้าร่วม เนื่องจาก...................................................................................................................
4.2 ท่านน าความรู้ ทักษะ การพั ฒนาการผลิตโคเนื้ ออย่างมีประสิทธิ ภาพไปถ่ ายทอดองค์ความรู้ ให้ แก่
เกษตรกรรายอื่นหรือไม่
 1) ถ่ายทอด จานวน................…….ราย  2) ไม่ได้ถ่ายทอด เพราะ................................................................
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ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดาเนินโครงการฯ
5.1 ท่านมีความคิดเห็นว่าการดาเนินโครงการในประเด็นต่าง ๆ มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจหรือไม่
และมีคะแนนความเหมาะสม/ความพึงพอใจ เท่าไหร่ (โปรดระบุคะแนนระหว่าง 1-5 คะแนน โดยมี 1 = ไม่พอใจมาก/
ไม่เหมาะสมมาก 2= ไม่พอใจ/ไม่เหมาะสม 3= พึงพอใจน้อย/เหมาะสมน้อย 4= พึงพอใจปานกลาง/เหมาะสมปานกลาง 5=พึง
พอใจมาก/เหมาะสมมาก)
ความ
ประเด็นคาถาม
ระบุเหตุผล.......
เหมาะสม/
ความพึงพอใจ
1) การชี้แจงโครงการ/การประชาสัมพันธ์โครงการ
2) หลักสูตรการอบรมถ่ายทอดความรู้
3) กิจกรรมของโครงการในการผลิตและการตลาดเพื่อรองรับการเปิด FTA
4) การติดตามกิจกรรมการเกษตรของเจ้าหน้าที่/วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่
5) ความสามัคคีและ ความพร้อมเพรียงของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
6) ความเข้มแข็งของผู้นาในการขับเคลื่อนกระตุ้นสมาชิก
7) การพบปะแลกเปลี่ยนความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค ของกลุ่ม
8) ความพร้อมของแหล่งจาหน่ายผลผลิต
9) การเชื่อมโยงตลาด
10) การประสานงานของเจ้าหน้าที่/วิสาหกิจชุมชนในการดาเนินงานโครงการ
11) ความพึงพอใจในการดาเนินงานโครงการฯในภาพรวม

5.2 ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนินโครงการ
ประเด็น

ปัญหา/อุปสรรค

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีการแก้ปัญหา
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ภาคผนวกที่ 7
ภาพกิจกรรมการประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA

285

ภาพการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลโครงการฯ ปี 2565
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ภาพกิจกรรมการประเมินผลโครงการฯ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีตากฟ้า
ในพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์

287

ภาพกิจกรรมการประเมินผลโครงการฯ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อไทย
ในพื้นที่ จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี

288

ภาพกิจกรรมการประเมินผลโครงการฯ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนา
ในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย

289

ภาพกิจกรรมการประเมินผลโครงการฯ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อตาก
ในพื้นที่ จังหวัดตาก
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ภาพกิจกรรมการประเมินผลโครงการฯ ณ บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จากัด
ในพื้นที่ อาเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
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ภาพกิจกรรมการประเมินผลโครงการฯ ณ คอกกลางชัยนาท
ในพื้นที่ อาเภอมโนรมณ์ จังหวัดชัยนาท

