
 

 

ขอมูลพ้ืนฐานแปลงใหญ 
 
คําช้ีแจง  

1. ขอมูลพ้ืนฐานแปลงใหญแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานแปลงใหญ ประกอบดวย 1) ขอมูลท่ัวไป 2) ขอมูลแปลง 3) ขอมูล

เกษตรกรสมาชิก 4) การผลิตสินคาหลัก 5) การตลาด/รูปแบบการจําหนาย 6) การบริหารจัดการแปลง  
7) การวิเคราะหสภาพการผลิตและการตลาดของแปลงใหญ 8) การกําหนดเปาหมาย   

 หมายเหตุ สําหรับขอมูลสวนนี้ใหนําขอมูลท่ีไดจัดเก็บไวแลวมาใชประโยชนในการกรอก
ขอมูล ซ่ึงเปนขอมูลเดียวกัน (คงท่ี) 

 สวนท่ี 2  รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ ประกอบดวย การเตรียมการ 
แผนและการดําเนินงาน และการบูรณาการการทํางาน  

 สวนท่ี 3  ผลการดําเนินงาน ประกอบดวย การลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต  
การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ 

 หมายเหตุ  สําหรับการกรอกขอมูลในสวนท่ี 2 และ 3 เปนขอมูลท่ีตองมีการรายงาน
ความกาวหนา ขอใหกรอกขอมูลตามความเปนจริงของแปลงท่ีเปนอยู  

2. ขอความรวมมือทานในการกรอกขอมูลตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 
 3. หนวยของสินคา 

3.1 พืช หนวยเปนกิโลกรัม 
3.2 ปศุสัตว  

โคเนื้อ หนวยเปน ตัว 
โคนม หนวยเปน กิโลกรัม 

3.3  ประมง หนวยเปน กิโลกรัม 
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สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานแปลงใหญ 
 

1. ขอมูลท่ัวไป 
 ประเภทแปลงใหญ 
    (   ) 1. แปลงตนแบบ 76 จังหวัด      (   ) 2. แปลงท่ัวไป    
(ต.ย.1) ช่ือแปลง แปลงใหญน้ํานมโค                                              

ท่ีตั้ง ตําบลลําพญากลาง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี     
 พิกัด   (ท่ีทําการกลุม X/Y )   E 761759 N 1650506      
ขอมูล ณ วันท่ี  9 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2558 
2. ขอมูลแปลง 

2.1 ชื่อผูจัดการแปลง 
  ชื่อ-สกุล นายจํานัล   โคติวงศ  ตําแหนง  สหกรณจังหวัดสระบุรี 
  หนวยงานตนสังกัด กรมสงเสริมสหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัดสระบุรี 
  หมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได 081- 810 - 8580 
2.2 จํานวนเกษตรกรสมาชิกสหกรณโคนมไทยมิลค ท้ังสิ้น 859 ราย (ขอมูล ณ 18 มิ.ย.58) แบง

เปาหมายดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับสมาชิก ดังนี้ 
แบงตามกิจกรรมในปงบประมาณ 2559  ดังนี้ 
(1) ปรับเปล่ียนรูปแบบฟารมและการจัดการ ป 2559   จํานวน   50 ฟารม 
(2) ศูนยผลิตอาหารสัตว Feed Center (อาหารขน และอาหาร TMR) จํานวน 859 ฟารม  
(3) การรวบรวมน้ํานมดิบจากฟารมสมาชิก     จํานวน 859 ฟารม 
 
2.3 ชนิดสินคาหลัก  น้ํานมโค 
 2.4 พ้ืนท่ีฟารมสมาชิก รวมพ้ืนท่ีปลูกหญาของสมาชิก 10,928 ไร และพ้ืนท่ีแปลงพืชอาหารสัตวท่ี

สหกรณดําเนินการเอง 1,200 ไร 
2.5 แหลงน้ําในการผลิต   
  - ยังอยูระหวางดําเนินการตรวจสอบขอมูล - 

(   ) 1. ในเขตชลประทาน……………………..ไร  
อยูในเขตความรับผิดชอบของโครงการชลประทานจังหวัด...........................................หรือ 
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา........................................................................................... 
(   ) 2. นอกเขตชลประทาน......................ไร แหลงน้ําจากไหน 

(   ) 2.1 น้ําฝน ......................................................................................................ไร  
(   ) 2.2 แหลงน้ําธรรมชาติ.....................................................................................ไร 
(   ) 2.. แหลงอ่ืนๆ ...............................................................................................ไร 

(   ) 1) ฝาย (ระบุชื่อฝาย).....................................พิกัด (X/Y)............................ 
(   ) 2) บอบาดาล ระบุพิกัด(X/Y).................................................................... 
(   ) 3) สถานสีูบน้ําดวยไฟฟาบาน...........................พิกัด (X/Y)........................ 
(   ) 4 คลองธรรมชาติ ระบุชื่อคลอง.................................................................. 

 2.6 สภาพความเหมาะสมของพ้ืนท่ี (zoning) กับชนิดสินคาท่ีผลิตอยูในปจจุบัน 
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  เปนพ้ืนท่ีเหมาะสมการเลี้ยงโคนม ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง การ
กําหนดเขตเหมาะสมสําหรับเลี้ยงโคนม ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2556  

(   ) 1. S1 จํานวน ................ไร สมาชิก.........................ราย 
(   ) 2. S2 .จํานวน ................ไร สมาชิก.........................ราย 
(   ) 3. S3 จํานวน ................ไร สมาชิก.........................ราย 
(   ) 4. N จํานวน ................ไร สมาชิก.........................ราย 

2.7 มีศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรรวมอยูในพ้ืนท่ีตําบลท่ีแปลงใหญ
ตั้งอยูหรือไม 

      (  ) 1. ไมมี  
(   ) 2. มี  ระบุสินคาหลักของ ศพก. ..................................  

(   ) 2.1 ศูนยหลัก  (   ) 2.2 ศูนยเครือขาย 
3. ขอมูลเกษตรกรสมาชิก (เฉพาะในพ้ืนท่ีแปลงใหญ เปาหมาย ป 2559 ตามขอ 2.2 (1) จํานวน 50 ราย
เทานั้น) 

3.1 การถือครองท่ีดินของเกษตรกรสมาชิก  
     (   ) 1. เชา.......................................................ราย.............................................ไร 
     (   ) 2. ของตนเอง    50    ราย   1,432ไร  
     (   ) 3. เชาและของตนเอง..................................ราย...........................................ไร 
      (   ) 4. อ่ืนๆ (ระบุ)...........................................ราย.............................................ไร 
3.2 พ้ืนท่ีมีเอกสารสิทธิ์ (หมายถึงเอกสารท่ีสามารถใชแสดงสิทธิในการทําธุรกรรม) 

 ( ) 1. มี จํานวน 50 ราย  1,432 ไร 
 (   ) 2. ไมมี จํานวน....................ราย .......................................ไร 

3.3 การทําบัญชีตนทุนอาชีพ จํานวน  50 ราย ไมทําจํานวน........-..............ราย 
   (เฉพาะในพ้ืนท่ีแปลงใหญ เปาหมาย ป 2559 ตามขอ 2.2 (1) จํานวน 50 รายเทานั้น) 

4. การผลิตสินคาหลัก 
4.1 ชนิดสินคา (ระบุ)  น้ํานมโค 

1) พันธุ (ระบุ) ..........................................................จํานวน........................................ไร 
2) พันธุ (ระบุ) ..........................................................จํานวน........................................ไร 
 
 

4.2 จํานวนครั้งในการผลิต   
(   ) 1. จํานวน .................ครั้ง/ป    
(  ) 2. กรณีอ่ืนๆ (ระบุ) ผลิตทุกวัน ตลอดท้ังป รีดนมวันละ 2 ครั้ง (เชา-เย็น) 

     ลักษณะการผลิต  (   ) 1. ในฤดู (   ) 2. นอกฤดู 
4.3 ชวงเวลาผลผลิตออกสูตลาด (คาฐานป 2557) 

เดือน ปริมาณผลผลิตรวม (ตัน) 
มกราคม 3,781 
กุมภาพันธ 3,465 
มีนาคม 3,840 
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เมษายน 3,680 
พฤษภาคม 3,822 
มิถุนายน 3,862 
กรกฎาคม 3,683 
สิงหาคม 3,542 
กันยายน 3,436 
ตุลาคม 3,231 
พฤศจิกายน 3,477 
ธันวาคม 3,727 

ปริมาณผลผลิตรวม 43,551 
 

4.4 ตนทุนการผลิตเฉลี่ย......อยูระหวางดําเนินการจัดเก็บและปรับปรุงขอมูล..........บาท/หนวย  
4.5 ราคาขายผลผลิตเฉลี่ย 17.60 บาท/กิโลกรัม  (เปนราคาฐานและมีการบวกเพ่ิมหรือหักลดตาม

คุณภาพน้ํานมดิบ) 
4.6 การรับรองมาตรฐานระบบการผลิตในปจจุบัน  

(    ) 1. ไมมี    
(   ) 2. มี ระบุ 

(    ) 2.1 GAP จํานวน  อยูระหวางพัฒนาปรับปรุงฟารมเขาสูมาตรฐาน GAP 50 ราย 
(    ) 2.2 เกษตรอินทรีย จํานวน .................................................................ราย 
(    ) 2.3 RSPO จํานวน .............................................................................ราย 
(    ) 2.4 อ่ืนๆ (ระบุ)......................................................................................ราย 
 
 
 

5. การตลาด/รูปแบบการจําหนาย 
5.1 รูปแบบการจําหนาย (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

(   ) 1. ตางคนตางขาย  
(   ) 2. การบริหารจัดการผลผลิต (รวมกันขาย) สมาชิกขายใหสหกรณโคนมไทยมิลค จํากัด 
(   ) 3. Contract Farming 
(   ) 4. ประมูล 
(   ) 5. อ่ืน ๆ (ระบุ).................................................................................................................. 

5.2 ผูรับซ้ือผลผลิตจากกลุมสมาชิกแปลงใหญ (ระบุชื่อ) (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
(   ) 1. สหกรณโคนมไทยมิลค จํากัด 
(   ) 2. โรงสี/โรงงาน........................................................................................................  
(   ) 3. ตลาดกลาง………………………………………….…………………………………………………… 
(   ) 4. บริษัท/ หางราน บริษัทฟรีสแลนด คัมพินา(ประเทศไทย) จํากัด มหาชน  
(   ) 5. วิสาหกิจชุมชน……………………………………………………………………..…………………… 
(   ) 6. พอคาคนกลาง……………………………………………………………………..…………………… 
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(   ) 7. อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................ 
5.3 ลักษณะการจําหนาย (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

5.3.1 การคัดเกรด (   ) 1. ไมมี  
(  ) 2. มี ระบุ ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม 

เรื่องมาตรฐานการรับซ้ือน้ํานมโค 
5.3.2 การสรางมูลคาเพ่ิมในการจําหนายสินคา 

(   ) 1. ไมมี  
(   ) 2. มี ระบุ (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

(   ) 2.1 แปรรูปเบื้องตน 
(   ) 2.2 การบรรจุภัณฑสําหรับจําหนาย 
(   ) 2.3 อ่ืนๆ (ระบุ แปรรูปผลิตภัณฑนมยูเอชที และพาสเจอรไรสโดยโรงงาน 
แปรรูปของสหกรณโคนมไทยมิลค จํากัด 

6. การบริหารจัดการแปลง 
6.1 ทีมผูจัดการแปลง ประกอบดวย 

6.1.1 หนวยงานราชการ   จํานวน  8  ราย 
6.1.2 เกษตรกรสมาชิกแปลง จํานวน...............-................................ราย 
6.1.3 ภาคเอกชน จํานวน................................-..................................ราย 
6.1.4 อ่ืนๆ (ระบุ)  ฝายจัดการของสหกรณโคนมไทยมิลค จํากัด จํานวน 3 ราย 

 
6.2 สถานภาพการรวมกลุม/องคกรการเกษตร  

(   ) 1. ยังไมไดรวมกลุม 
(   ) 2. รวมกลุมแลว  เปนแบบ 

(   ) 2.1 สหกรณ   (   ) 2.3 วิสาหกิจชุมชน  
(   ) 2.2 กลุมเกษตรกร (นิติบุคล) (   ) 2.4 อ่ืนๆ (ระบุ) ......................................... 

6.3 แหลงเครื่องจักรกลการเกษตร (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
(  ) 1. ของกลุม     (   ) 2. เชา (   ) 3. จาง   (  ) 4. ของเกษตรกรเอง    
 

7. การวิเคราะหสภาพการผลิตและการตลาดของแปลงใหญ  
(วิเคราะหกอนจัดทําแผนแปลงใหญ และจะตองระบุแนวทางแกไขในแผน) 
 

ประเด็น ไมมีปญหา มีปญหา  หมายเหตุ 
7.1 สภาพแวดลอมในการผลิต 

(1) คุณภาพดิน 
 
(2) คุณภาพ/ความเพียงพอของ

น้ํา 
      (3) อ่ืนๆ (ระบุ)ไฟฟา 

  
 
 
 
 
 

ระบุรายละเอียดปญหา 
-สภาพดินในการปลูกแปลงหญามีคุณภาพ
ไมสมํ่าเสมอ ตองการมีการปรับปรุงดิน 
-มีแหลงน้ําไมเพียงพอ 
 
-ไฟฟาไมเพียงพอ ไฟตกบอย 

7.2 ปจจัยการผลิต   ระบุรายละเอียดปญหา 
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      (1) พันธุดี 
      (2) ปุยและสารปรับปรุงบํารุง
ดิน 
      (3) สารปองกันกําจัดศัตรูพืช 
      (4) เครื่องจักรกล/เครื่องมือ
การเกษตร 
      (5) เงินทุน 
      (6) แรงงาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................. 
……………… 
……………… 
………………. 

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

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

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

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

.............................................................. 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

7.3 เทคโนโลยีการผลิต 
7.3.1 ดานพืช 

      (1) การเตรียมดิน/การปรับปรุง
บํารุงดิน 
      (2) การปลูก 
      (3) การใชปุย 
      (4) การปองกันกําจัดศัตรูพืช 
      (5) การใหน้ํา/ระบบน้ํา 
      (6) การเก็บเก่ียว 
      (7) วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 

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

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

ระบุรายละเอียดปญหา/เทคโนโลยีท่ี
ตองการ 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
............................................................... 

 
 
 

ประเด็น ไมมีปญหา มีปญหา หมายเหตุ 
7.3.2 ดานปศุสัตว  

 
 

 ระบุรายละเอียดปญหา/เทคโนโลยีท่ี
ตองการ 

      (1) การปรับปรุงและพัฒนา
พันธุสัตว 
      (2) การใชเทคโนโลยีชีวภาพ 
      (3) การจัดการเลี้ยงดูสัตวระยะ
ตางๆ 
      (4) การจัดการฟารม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
-ยังพบปญหาการผสมติดยาก 
 
 
-เกษตรกรมีการเลี้ยงโคนมหลากหลาย
ขนาด (เล็ก/กลาง/ใหญ)จึงมีการจัดการท่ี
หลากหลายรูปแบบ 

7.3.2 ดานปศุสัตว (ตอ)    

(5) การปองกันและควบคุมโรค
ระบาดสัตว 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงในการแพรกระจาย
ของโรคระบาดสัตว เนื่องจากเปนพ้ืนท่ี
รอยตอของจังหวัดใกลเคียง มี
ผูประกอบการรับจางขนสงน้ํานมดิบ และ
พอคาโคคอนขางมาก 
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      (6) การจัดการอาหารสัตว 
 
      (7) การจัดการควบคุมและ
รักษาคุณภาพผลผลิตหลังการ 
เก็บเก่ียว 
      (8) การจัดการขนสงน้ํานม/
ผลผลิต  

 (9) การแปรรูป/ผลิตภัณฑ 
(10) การตรวจสอบยอนกลับ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

-มีความจําเปนตองใชอาหารสัตวท่ีมี
คุณภาพสูงในการดูแลโคนม 
-ยังพบปญหาการปนเปอนของจุลินทรียใน
น้ํานมดิบ 

7.3.3 ดานประมง    
      (1) การเตรียมบอ/กระชัง 
      (2) การเพาะและอนุบาล 
      (3) ปริมาณและคุณภาพน้ํา 
      (4) การปองกันและรักษา 
      (5) การจับผลผลิต 
      (6) วิทยาการหลังการจับ
ผลผลิต 
      (7) การแปรรูป 
      (8) บรรจุภัณฑ 

..................... 
………………….
.…………………
……………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 

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

.……………….

.……………… 
……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………… 
……………….. 
………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................. 
7.4 การเพ่ิมมูลคาสินคา 
      (1) การแปรรูป 
      (2) บรรจุภัณฑ 
      (3) มาตรฐานสินคา 

 
 
 
 

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

 
 

ประเด็น ไมมีปญหา มีปญหา หมายเหตุ 
7.5 การตลาด  
      (1) ผลผลิตสอดคลองกับ
ความตองการของตลาด (เชน 
ปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา 
ฯลฯ) 
      (2) ชองทางการจําหนาย/
ตลาดรับซ้ือ 
      (3) ราคาสินคา 
      (4) การรวบรวม/จัดเก็บ
สินคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ระบุรายละเอียดปญหา 
 
 
 
 
-กรณีนมโรงเรียนจะไมมีปญหาเรื่อง
ชองทางจําหนาย กรณีเปนนมพาณิชย 
สหกรณเพ่ิมเริ่มเปดตัวผลิตภัณฑ และยัง
อยูระหวางการหาชองทางตลาดเพ่ิมเติม 

7.5 การตลาด  
      (5) การขนสงสินคา 

 
 

 
………………… 

ระบุรายละเอียดปญหา 
…………………………………………………………… 
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      (6) การสงมอบสินคา  ………………. …………………………………………………………… 
7.6 การบริหารจัดการ 
      (1) ความสามารถและความ
เขมแข็ง ของคณะกรรมการกลุม 
      (2) ความสามารถและความ
รวมมือของสมาชิก 

 
 
 
 

 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 

ระบุรายละเอียดปญหา 
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………
.………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

 
8. กําหนดเปาหมาย (ใชขอมูลจากแผนพัฒนาของแปลงใหญท่ีไดจัดทําไว) 

8.1 ลดตนทุนการผลิต 
(   ) 1. ไมมี   
(   ) 2. มี  จากเดิม......................................บาท/หนวย  เปน.................บาท/หนวย 

8.2 เพ่ิมผลผลิต 
(   ) 1. ไมมี   
(   ) 2. มี  จากเดิม.........................หนวย/หนวยการผลิต  เปน....................หนวย/หนวยการ

ผลิต 
ปงบประมาณ คาฐาน 2558 2559 2560 2561 2562 

ปริมาณน้ํานมดิบ 
กิโลกรัม/ตัว/วัน 

11 11.39 11.79 12.20 12.64 13.07 

 
8.3 พัฒนาคุณภาพผลผลิต 

(   ) 1. ไมมี  
(   ) 2. มี ระบุ เชน 

(  ) 2.1 มีมาตรฐานการผลิต 
2.1.1 รับรอง GAP จํานวน 50 ฟารม 
2.1.2 รับรองเกษตรอินทรีย จํานวน...............................................................ราย 
2.1.3 รับรอง RSPO จํานวน...........................................................................ราย 
2.1.4 รับรองมาตรฐานอ่ืนๆ (ระบุ)...................................... จํานวน...............ราย 

(   ) 2.2 ยกระดับคุณภาพผลผลิต 
2.2.1 มีผลผลิตคุณภาพระดับ A เพ่ิมข้ึน รอยละ................................................. 
2.2.2 อ่ืนๆ  เกษตรกรสมาชิกไดรับราคาเพ่ิมข้ึนจากคุณภาพองคประกอบน้ํานม

ดิบท่ีดีข้ึนไมนอยกวา 0.50 บาท/กิโลกรัม 
 
 
 

8.4 ตลาด 
(   ) 1. ไมมี  
(  ) 2. มี ระบุ เชน 
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(   ) 1. มีแหลงจําหนาย/ชองทางการจําหนายเพ่ิมข้ึน จาก............แหลง เปน............แหลง 
(   ) 2. มีความม่ันคงทางตลาด ระบุ.................................................................................... 
      (เชน Contract Farming การซ้ือขายลวงหนา เปนตน) 
(   ) 3. มีระบบตรวจสอบยอนกลับ ระบุ............................................................................. 

(เชน QR code ,บารโคด เปนตน) 
(   ) 4. อ่ืนๆ ระบุ สหกรณมีการแปรรูปผลิตภัณฑ ไมนอยกวา 3 ผลิตภัณฑ 

8.5 บริหารจัดการ (   ) 1. ไมมี (   ) 2. มี (ระบุ) (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
(   ) 1. รวมกลุมบริหารจัดการการผลิตรวมกัน เชน วางแผนการผลิต, จัดซ้ือปจจัย 

การผลิต,ใชเครื่องจักรกลการเกษตร, บริหารจัดการน้ํา เปนตน 
(   ) 2. รวมกลุมบริหารจัดการการตลาดรวมกัน เชน  วางแผนการตลาด, จําหนาย

ผลผลิต เปนตน 
(   ) 3. รวมกลุมบริหารจัดการองคกร เชน จัดตั้งกลุม / องคกรเกษตรกร, บริหาร

จัดการเงินทุนและผลตอบแทน เปนตน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ  
 

คําช้ีแจง 1. ใชขอมูลจากแผนพัฒนาแปลงใหญท่ีไดจัดทําไวแลว 
  2. ใหเติมคําลงในชองระยะเวลาดําเนินงานท่ีกําหนดในแผน และทําเครื่องหมาย ลงในชอง 
               ผลดําเนินการ 
 

ประเด็น 
ระยะเวลา

ดําเนินงานท่ี
กําหนดในแผน 

ผลการดําเนินการ 
หมายเหตุ ดําเนินการ

เสร็จแลว 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไม
ดําเนินกา
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ร 
1. เตรียมการ      

1.1 ประชุมชี้แจงสมาชิกแปลง ต.ค.-ก.พ.59     
1.2 จัดเก็บขอมูลภาวะ

เศรษฐกิจ สังคม ครัวเรือนของ
สมาชิกรายครัวเรือน 

ม.ค.-ก.พ.59     

1.3 จัดทําขอมูลแผนท่ีราย
แปลง 

ม.ค.-ก.พ.59     

2. แผนและการดําเนินงาน      
2.1 ลดตนทุนการผลิต ธ.ค.58-ก.ย.59     

(1)เลี้ยงเฉพาะโคนมท่ีใหผลผลิต      
(2)การใชเทคโนโลยีทางการเกษตร
มาใชในการรีดนมเพ่ือทดแทน
แรงงาน 

     

(3)การลดตนทุนโลจิสติกสใน
ขบวนการขนสงน้ํานมดิบ โดยการ
จัดซ้ือรถ Tanker  

     

 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ (ตอ) 
 

ประเด็น 
ระยะเวลา

ดําเนินงานท่ี
กําหนดในแผน 

ผลการดําเนินการ 
หมายเหตุ ดําเนินการ

เสร็จแลว 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไม
ดําเนินการ 

2. แผนและการดําเนินงาน(ตอ)      
2.2 เพ่ิมผลผลิต ธ.ค.58-ก.ย.59     

(1)พัฒนาระบบฟารมเลี้ยงโคสาว
ทดแทนโดยสหกรณ 

     

(2)การปรับโครงสรางฟารม
สมาชิก และเลี้ยงดวยอาหารสัตว
ท่ีสรางสมดุลใหแกโคนม 

     

(3)การจัดตั้งFeed Centerโดย      
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สหกรณ 
-ขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิต
อาหารสัตวTMR 

     

-แปลงพืชอาหารสัตวท่ีดําเนินการ
โดยสหกรณ 

     

(4)การเขตกรรมท่ีถูกตองตาม
ประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณท่ีเหมาะสมกับการเลี้ยง
โคนม 

     

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ (ตอ) 
 

ประเด็น 
ระยะเวลา

ดําเนินงานท่ี
กําหนดในแผน 

ผลการดําเนินการ 
หมายเหตุ ดําเนินการ

เสร็จแลว 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไม
ดําเนินการ 

2. แผนและการดําเนินงาน(ตอ)      
2.3. ยกระดับคุณภาพ

ผลผลิต (พัฒนา) 
ธ.ค.58-ก.ย.59      

(1)ฟารมไดรับการรับรอง
มาตรฐานฟารม GAP 

     

(2)การตรวจสอบคุณภาพน้ํานม
ดิบจากฟารมท่ีปรับเปลี่ยนระบบ
รีดนมแบบ Pipe line& Cooling 
tank และขนสงโดยรถ Tankerมี
คาเฉลี่ยจํานวนจุลินทรียในน้ํานม
ดิบ 

    สมาชิกอยู
ระหวางติดตั้ง 
Pipe line& 

Cooling tank 

2.4 ตลาด ธ.ค.58-ก.ย.59     
(1)การรวบรวมน้ํานมดิบจาก      
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สมาชิก 
(2)สหกรณคงไวซ่ึงการรับรองการ
ปฏิบัติทางสุขลักษณะท่ีดีสําหรับ
ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ(GMP 
ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ) 

     

(3) สหกรณมีตราสินคาเปนของ
ตนเอง 

     

(4)สหกรณไดรับการรับรอง
มาตรฐานโรงงงาน (GMPของ 
อย.) 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ (ตอ) 
 

ประเด็น 
ระยะเวลา

ดําเนินงานท่ี
กําหนดในแผน 

ผลการดําเนินการ 
หมายเหตุ ดําเนินการ

เสร็จแลว 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไม
ดําเนินการ 

2. แผนและการดําเนินงาน(ตอ)      
2.5 บริหารจัดการ ธ.ค.58-ก.ย.59     

(1)การขอรับการสนับสนุนดาน
แหลงน้ํา 

     

(2)การขอรับการสนับสนุนดาน
ไฟฟา 

     

(3)การจัดหาแหลงเงินทุน
ดอกเบี้ยต่ํา 

     

(4)การบริหารจัดการการใช
เครื่องจักรกลการเกษตรรวมกัน
ในรูปแบบสหกรณ 

     

(5)สนับสนุนท่ีดินในการสราง
โรงพยาบาลสัตว 

     

(6)การถายทอดเทคโนโลยีการ
เลี้ยง/การปองกันและการพัฒนา
สูฟารมมาตรฐาน 

    งบยุทธศาสตร
สนง.ปศุสัตว
จังหวัดสระบุรี 

(7)การจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพ      
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รายแปลง/บัญชีกลุม 
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สวนท่ี 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ (ตอ) 
 คําช้ีแจง :  ใหทําเครื่องหมาย ลงในชองกิจกรรม และสามารถตอบไดมากกวา 1 คําตอบ และกรอกขอมูลในชองงบประมาณ 

หนวยงาน 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
(ระบุงบประมาณรวม
จากทุกกิจกรรมเปนราย
หนวยงาน) 

หมายเหตุ 
ถายทอด 
ความรู 

ปจจัย 
การผลิต 

เครื่องมือ/ 
อุปกรณ 

การตลาด อ่ืนๆ  
สนับสนุน(ชวยซื้อ)
ผลิตภณัฑนมแปร
รูปของสหกรณ 

3. การบูรณาการการทํางาน        
3.1. หนวยงานภาครัฐภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ       สนับสนุนโดย

การซ้ือ
ผลิตภัณฑนม
แปรรูปของ
สหกรณไป

จัดเปนอาหาร
วางในการจัด
อบรม/ประชุม 
ของหนวยงาน 

- สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด       
- สํานักงานเกษตรจังหวัด       
- สํานักงานประมงจังหวัด       
- สํานักงานปศุสัตว       
- สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด       
- สํานักงานสหกรณจังหวัด       
- สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด       
- สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัด       
- โครงการชลประทานท่ีดูแลพ้ืนท่ี       
- หนวยงานสังกัดสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี

รับผิดชอบ 
       

- สํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด        
สวนท่ี 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ (ตอ) 

หนวยงาน 
กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท)  
(ระบุงบประมาณ

หมายเหตุ 
ถายทอด 
ความรู 

ปจจัย 
การ

เครื่องมือ
/ 

การตล
าด 

อ่ืนๆ  
สนับสนุน(ชวยซื้อ)ผลิตภัณฑนมแปรรูปของ
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ผลิต อุปกรณ สหกรณ รวมจากทุก
กิจกรรมเปนราย

หนวยงาน) 
3. การบูรณาการการทํางาน (ตอ)        

3.2 หนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ        
1) สํานักงานพาณิชยจังหวัด       สนับสนุนโดยการซ้ือ

ผลิตภัณฑนมแปรรูปของ
สหกรณไปจัดเปนอาหารวาง
ในการจัดอบรม/ประชุม ของ

หนวยงาน 

2) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด       
3) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
4) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด       
5) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด       
6) สํานักงานจังหวัด       
7) หนวยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ระดับจังหวัดอ่ืนๆ (ระบุ)............................. 
      

8) หนวยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม 
ระดับจังหวัดอ่ืนๆ (ระบุ).............................. 

      

9) หนวยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อ่ืนๆ (ระบุ).......... 

      

สวนท่ี 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ (ตอ) 
 

หนวยงาน 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
(ระบุงบประมาณรวมจาก

ทุกกิจกรรมเปนราย
หนวยงาน) 

หมายเหตุ 
ถายทอด 
ความรู 

ปจจัย 
การผลิต 

เครื่องมือ/ 
อุปกรณ 

การตลาด อ่ืนๆ
......................... 

3. การบูรณาการการทํางาน (ตอ)        
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3.3 หนวยงานภาคเอกชน        
1) สภาหอการคาจังหวัด        
2) สภาอุตสาหกรรมจังหวัด        
3) สมาคมอารักขาพืช        
4) บริษัท.............................................................        
5) อ่ืนๆ (ระบ)ุ.....................................................        

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

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

.................................................................................        
3.4 องคกรพัฒนาเอกชน (เชน NGOs)  (ระบุ)        
.................................................................................        
.................................................................................        
.................................................................................        
.................................................................................        
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สวนท่ี 3 ผลจากการดําเนินงาน 
(ในกิจกรรมท่ียังไมเกิดผลผลิตไมตองเติมขอมูล) 

 

ประเด็น ผลลัพธ 
4. ผลจากการดําเนินงาน  
     4.1.1 การลดตนทุนการผลิต - ตนทุนการผลิตตอหนวยลดลง จาก..................บาท/หนวย  

เปน.............................บาท/หนวย  
- ตนทุนการผลิตโดยรวมลดลง จาก..................บาท/ฤดูกาล
ผลิต เปน ................บาท/ฤดูกาลผลิต 

      4.1.2 การเพ่ิมผลผลิต -  ผลผลิตเพ่ิมข้ึน จาก.......................หนวย/หนวยการผลิต  
เปน..................หนวย/หนวยการผลิต   

      4.1.3 การพัฒนาคุณภาพ (   ) มีมาตรฐานการผลิต (ระบ)ุ.......................เพ่ิมข้ึน จาก
.........................ราย เปน ........................ราย 
(   ) ยกระดับคุณภาพผลผลิต โดยมีผลผลิตคุณภาพระดับ A 
เพ่ิมข้ึน รอยละ.........................  
อ่ืนๆ............................. รอยละ.............. 

      4.1.4 การตลาด (   ) ปริมาณและคุณภาพผลผลิตสอดคลองกับความตองการ
ของตลาด 
(   ) มีแหลงจําหนาย/ชองทางการจําหนายเพ่ิมข้ึน  
จาก.........................แหลง เปน............................แหลง 
(   ) มีความม่ันคงทางตลาด เชน Contract Farming การ
ซ้ือขายลวงหนา เปนตน 
(   ) มีระบบตรวจสอบยอนกลับ เชน QR code ,บารโคด 
เปนตน   
(   ) ราคาจําหนายผลผลิตเพ่ิมข้ึน 

      4.1.5 การบริหารจัดการ (   ) กลุมมีการบริหารจัดการการผลิตรวมกัน  
(   ) กลุมมีบริหารจัดการการตลาดรวมกัน  
(   ) กลุมมีการบริหารจัดการองคกรรวมกัน  
 

 
 


