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หมายเหตุ :- เครื่องหมาย * คือ จ านวนพนักงานที่มีอยู่จริง /กรอบอัตราก าลัง  (74/75) 

 อ านาจหน้าท่ีของฝ่ายส่งเสรมิการเลี้ยงโคนม 

              มีอ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนกำรด ำเนินภำรกิจด้ำนส่งเสริมกำรเลี้ยง  โคนมในพ้ืนที่จังหวัด
สระบุรี จังหวัดลพบุรี และจังหวัดนครรำชสีมำ และกำรขยำยเขตส่งเสริมแหล่งใหม่ๆ ในภูมิภำคอ่ืน งำนกำรด ำเนิน
กิจกรรมกำรบริกำรด้ำนสัตวแพทย์ ผสมเทียม และถ่ำยทอดเทคโนโลยีไปสู่ระดับฟำร์มเกษตรกรด้วยวิธีกำรส่งเสริม
กำรเกษตร งำนกำรด ำเนินโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำฟำร์มโคนม งำนบริหำรจัดกำรน้ ำนมดิบ ภำพรวมของ 
อ.ส.ค. ให้เป็นไปตำมกำรผลิตและคุณภำพได้มำตรฐำน งำนกำรด ำเนินกิจกรรมกำรจัดซื้อ  และจัดหำจ ำหน่ำย
ปัจจัยกำรเลี้ยงโคนม และปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรและหรือผู้อ ำนวยกำร 

  

แผนกควบคุมโรค 

และห้องปฏิบตัิการ 

(นางสาวสินีนาฏ เจือจันทร์) 
รก.หัวหน้าแผนกฯ 

7/8* 

แผนกบริการปัจจยัการเลีย้งโคนม 

(นายศรายุทธ ยาแก้ว) 
8/8* 

แผนกส่งเสริมการเลีย้งโคนม 

ภาคกลาง เขต 2 

(นายสมหมาย ทมุไมล์) 
18/18* 

ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 

(นายณรงค์ วงศ์เณร) 
1/1* 

แผนกยุทธศาสตร์สง่เสริมการเลี้ยงโคนม 
(นางกัญญา สงวนสุข) 

7/7* 

แผนกสัตวแพทย ์

และผสมเทียม 

(นายสุปวีณ ์พรหมทอง) 
10/10* 

แผนกส่งเสริมการเลีย้งโคนม 

ภาคกลาง เขต 1 

(นายสยาม ใบบัว) 
21/21* 

 

กองสัตวแพทย์และผสมเทียม 
(นายไพโรจน์ อัมพวันวงศ์) 

1/1* 

กองส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 
(นายวัชรินทร์ สุระโคตร) 

1/1* 

กองบริการปัจจัยการเลี้ยงโคนม 
(นายเสาร์ ศิวิจชัย) 

1/1* 

แผนกควบคุมโรค 
และห้องปฏิบตัิการ 

(นางสาวสินีนาฏ เจือจันทร์) 
รก.หัวหน้าแผนกฯ 

5/6* 

แผนกบริการปัจจยัการเลีย้งโคนม 
(นายศรายุทธ ยาแก้ว) 

8/8* 

แผนกส่งเสริมการเลีย้งโคนม 
ภาคกลาง เขต 2 

(นายสมหมาย ทมุไมล์) 
19/19* 
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 จ านวนพนักงานฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 

 

 

 

 

 

        

หมายเหตุ :- ไม่มีพนักงานสัญญาจ้าง  

 รางวัลที่ได้รับในรอบปี 2564 
 การจัดท าแผนลดค่าใช้จ่ายของฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 
  ฝ่ำยส่งเสริมกำรเลี้ยงโคนม ได้จัดท ำแผนลดค่ำใช้จ่ำยในเรื่องค่ำวัสดุส ำนักงำน ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 
และค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง โดยกำรก ำหนดเป็นมำตรกำร 3 ส. ได้แก่  

1. สร้ำงควำมตระหนัก :-หัวหน้ำฝ่ำยแจ้งพนักงำนในที่ประชุมประจ ำเดือนทุกครั้งให้ทรำบถึงผล
กำรด ำเนินงำน  ก ำไร-ขำดทุนขององค์กร   นโยบำยกำรลดค่ำใช้จ่ำยประจ ำเดือน   

2. สร้ำงควำมรู้ที่ถูกต้อง :-ให้ควำมรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรลดค่ำใช้จ่ำย ไม่ตึงเกินไป เช่นไม่
ประหยัด ไฟฟ้ำแสงสว่ำงจนมองเห็นไม่ชัดเจน  

3. สร้ำงควำมถูกต้อง :- รณรงค์กำรลดค่ำใช้จ่ำย และใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ เช่น กำรใช้
กระดำษ A4 ทั้งสองด้ำน 
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และจำกผลกำรด ำเนินกำรลดค่ำใช้จ่ำยท ำให้ฝ่ำยส่งเสริมกำรเลี้ยงโคนม ได้รับรำงวัลที่ 1 
“โครงการประกวดการแข่งขันลดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ่มค่า ของ อ.ส.ค. ประจ าปี 2564” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการด าเนินงาน  

5.1 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
5.1.1 โครงการพัฒนาเกษตรกรอัจฉริยะ Smart Farmer 

             เพ่ือพัฒนำเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ให้มีศักยภำพน ำสู่ผู้ประสบผลสัมฤทธิ์ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินคุณสมบัติเกษตรอัจฉริยะ และอ.ส.ค. ยกระดับพัฒนำเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่มีศักยภำพสู่เกษตรกร
อัจฉริยะ ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถบริหำรจัดกำรฟำร์ม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นผู้ประสบควำมส ำเร็จใน
อำชีพกำรเลี้ยงโคนมและเป็นต้นแบบส ำหรับผู้ประกอบอำชีพกำรเลี้ยงโคนม ซึ่งจะต้องมีรำยได้มำกกว่ำ 500,000 
บำท/ปี ฟำร์มเกษตรกรโคนมต้องผ่ำนมำตรฐำนฟำร์ม (GAP) และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรจัดกำรฟำร์ม  
จำกผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2564 มีจ ำนวนฟำร์มเกษตรกรที่ผ่ำนเกณฑ์กำรเป็น Smart Farmer ในเขต
ส่งเสริมกำรเลี้ยงโคนมภำคกลำง จำกเป้ำหมำยจ ำนวน 120 รำย  มีจ ำนวนฟำร์มที่ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน 66 รำย    
คิดเป็นร้อยละ 55     

บทวิเคราะห์การพัฒนาเกษตรกรอัจฉริยะ Smart  Farmer ยังไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจำก :- 
           1. เกษตรกรยังไม่มีควำมพร้อมในกำรใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพฟำร์มในกำร
จัดกำรฟำร์มโคนมของตัวเอง เช่น กำรใช้น้ ำเชื้อแยกเพศเมีย กำรใช้ Application ต่ำงๆ  
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          2. เกษตรกรประสบปัญหำเรื่องภำษีค่ำน้ ำนม จึงแบ่งแยกขนำดของฟำร์มออก (แยกเบอร์ถัง) 
เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรช ำระภำษีให้น้อยลง ท ำให้มีผลต่อรำยได้น้อยลงซึ่งเกษตรกรที่ต้องผ่ำน Smart Farmer จะต้องมี
รำยได้ไม่นอ้ยกว่ำ 500,000 บำท/ฟำร์ม/ปี 

แนวทางแก้ไข การพัฒนาเกษตรกรอัจฉริยะ  Smart  Farmer 
            1. เจ้ำหน้ำที่ อ.ส.ค. ควรเข้ำประสำนงำนกับสหกรณ์ฯ ในพ้ืนที่ให้มำกขึ้น เพ่ือจะได้ทรำบถึง
ปัญหำและแนวทำงปฏิบัติพร้อมกับกำรพัฒนำฟำร์มเกษตรกรร่วมกันเพ่ือน ำไปสู่กำรเป็นSmart  Farmer 
            2. อ.ส.ค. และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ควรแนะน ำชี้ให้เกษตรกรเห็นควำมส ำคัญของประโยชน์ในกำร
เป็น Smart  Farmer  
             3. ควรจะตั้งหลักเกณฑ์ในกำรเป็น Smart Farmer รูปแบบใหม่บ้ำง เช่น  ตำมขนำดของฟำร์ม  
ขนำดเล็ก กลำง ใหญ่ เพ่ือให้สอดคล้องกับรำยได้ของฟำร์มเกษตรกรที่น ำมำใช้ในกำรพิจำรณำเป็น Smart 
Farmer 

5.1.2 โครงการพัฒนาฟาร์มโคนมให้ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม(GAP) 
                 เพ่ือเพ่ิมจ ำนวนฟำร์มโคนมกำรรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรฟำร์มที่ดี (GAP) ซึ่งกำรพัฒนำ
ฟำร์มโคนม  ให้ได้กำรรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรฟำร์มที่ดี (GAP) เพ่ือยืนยันขีดของควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพ
กำรผลิตและคุณภำพน้ ำนมดิบที่น่ำเชื่อถือ เป็นเครื่องมือส่งเสริมกำรจัดกำรฟำร์มและเพ่ิมประสิทธิภำพ ควำม
ยั่งยืนและควำมมั่นคงในอำชีพกำรเลี้ยงโคนม จำกผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2564 มีจ ำนวนฟำร์ม
เกษตรกรที่ยื่นขอรับรองกำรผ่ำนมำตรฐำนฟำร์ม (GAP) ในเขตส่งเสริมกำรเลี้ยงโคนมภำคกลำง เป้ำหมำยจ ำนวน 
150 รำย มีจ ำนวนฟำร์มเกษตรกรที่ผ่ำนกำรรับรอง (GAP) จ ำนวน  33 รำย คิดเป็นร้อยละ 22 

บทวิเคราะห์ ปัญหา/อุปสรรค การพัฒนาฟาร์มโคนมให้ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม(GAP) 
           1. ผลพวงของเกษตรกรบำงฟำร์มแยกจำกฟำร์มเดิมมีผลต่อกำรท ำมำตรฐำนฟำร์ม  (GAP) ซึ่ง
กรมปศุสัตว์ก ำหนดมำตรฐำนฟำร์ม ไว้ที่หนึ่งฟำร์มต่อหนึ่งเบอร์ถัง 
           2. เกษตรกรยังไม่มีควำมพร้อมในกำรท ำมำตรฐำนฟำร์ม( GAP) เช่น ไม่มีแหล่งเงินทุนในกำร
ปรับปรุงฟำร์มให้เข้ำสู่ระบบมำตรฐำนฟำร์ม ไม่มีองค์ควำมรู้ในกำรท ำระบบมำตรฐำนฟำร์ม 
          3. เนื่องจำกช่วงที่ผ่ำนมำมีกำรแพร่ระบำดโรคติดต่อโควิด -19, โรคปำกเท้ำเปื่อย และโรค        
ลัมปีสกิน มีผลต่อกำรเข้ำให้ค ำแนะน ำให้ควำมรู้ ให้ค ำปรึกษำในกำรท ำระบบมำตรฐำนฟำร์มของเจ้ำหน้ำที่ และ
เกษตรกรบำงรำยไม่ยินยอมให้เข้ำฟำร์ม ซึ่งมีผลต่อกำรเข้ำตรวจระบบประเมินมำตรฐำนฟำร์ม  (GAP) ของกรม   
ปศุสัตว์ 

ทางแก้ไขการรับรองมาตรฐานฟาร์ม(GAP) 
          1. ควรจัดหำแหล่งเงินทุนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ยังไม่มีทุน และต้องกำรท ำฟำร์มให้ผ่ำนระบบ
มำตรฐำน (GAP) ให้กู้เงินเพื่อปรับปรุงฟำร์ม 
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เปา้หมาย ผลการด าเนินงาน % 

1. การบริการสตัวแพทย์ ครั้ง 49,960         49,960     33,659             67.37      39,555                  

   มูลค่าการใหบ้ริการสตัวแพทย์ ลา้นบาท 6.236           6.236       2.570               41.21      2.753                    

2. การบริการผสมเทยีม ครั้ง 26,000         26,000     28,836             110.91     30,176                  

   มูลค่าการใหบ้ริการผสมเทยีม ลา้นบาท 2.320           2.320       4.313               185.91     4.530                    

3. การบริการจัดการฟาร์มและสหกรณ์ ครั้ง 14,500         14,500     14,902             102.77     18,497                  

   มูลค่าการใหบ้ริการจัดการฟาร์มและสหกรณ์ ลา้นบาท 3.200           3.200       2.646               82.69      3.343                    

4. ปริมาณการจ าหน่ายแร่ธาตุ ตัน 1,814.400     1,814.40   1,748.48           96.37      1,874.675              

    มูลค่าการจ าหน่ายแร่ธาตุ ลา้นบาท 23.436         23.436     20.803             88.77      22.132                  

5. ปริมาณการจ าหน่ายอาหารสตัว์อ่ืนๆ ตัน 7,017.960     7,017.96   3,655.74           52.09      7,669.790              

    มูลค่าการจ าหน่ายอาหารสตัว์อ่ืนๆ ลา้นบาท 65.000         65.000     34.302             52.77      75.072                  

6. การจ าหน่ายน้ าเช้ือไม่ผ่านบริการ หลอด 41,000         41,000     57,432             140.08     72,456                  

   มูลค่าการจ าหน่ายน้ าเช้ือไม่ผ่านบริการ ลา้นบาท 3.900           3.900       4.566               117.08     5.288                    

7. การจ าหน่ายไนโตรเจนเหลว ตัน 39.960         39.960     37.755             94.48      41.315                  

   มูลค่าการจ าหน่ายไนโตรเจนเหลว ลา้นบาท 1.109           1.109       0.956               86.17      1.033                    

8. รายได้อ่ืนๆ และปจัจัยการเลีย้งโคนม ลา้นบาท 3.698           3.698       2.606               70.48      2.552                    

   รายได้อ่ืนๆ และปจัจัยการเลีย้งโคนม ลา้นบาท 3.698           3.698       2.606               70.48      2.552                    

108.899        108.899    72.763             66.82      116.703                

ผลการด าเนินงานสะสม
 ต.ค. 62- ก.ย. 63

รวม จ านวนเงิน

รายการ หน่วย
เปา้หมายป ี

2564
ผลการด าเนินงานสะสม ต.ค. 63 - ก.ย. 64

    2. ควรรับค ำปรึกษำ หำรือกับกรมปศุสัตว์และสหกรณ์ฯ ในพ้ืนที่เพ่ือขอควำมอนุเครำะห์ยืดหยุ่น
เกณฑ์บำงข้อในกำรตรวจรับรองมำตรฐำนฟำร์ม (GAP)      
            5.1.3 โครงการพัฒนาฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง (DIP) 

         เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต และลดต้นทุนในกำรผลิตน้ ำนมโดยใช้ฐำนข้อมูล อ.ส.ค. 
บริหำรจัดกำรฟำร์มให้มีประสิทธิภำพ  สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรฟำร์มที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ ซึ่งปัจจุบัน
ต้นทุนกำรผลิตน้ ำนมดิบของฟำร์มโคนมส่วนใหญ่สูงตำมรำคำปัจจัยกำรผลิตและต้นทุนกำรบริหำรจัดกำร 
เนื่องจำกขำดเครื่องมือบริหำรจัดกำรฟำร์มที่ดีและมีประสิทธิภำพ อ.ส.ค. จึงเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดกำรฟำร์ม 
โดยใช้ฐำนข้อมูลโคนมของ อ.ส.ค. สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรฟำร์มให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่เช่นกัน โดยฟำร์ม
เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรต้องผ่ำนเกณฑ์ตัวชี้วัดฟำร์มประสิทธิ์ภำพสูง 7  ใน 9 ข้อ จำกผลกำรด ำเนินงำน
ปีงบประมำณ 2564 มีจ ำนวนควำมส ำเร็จในกำรน ำเข้ำข้อมูลกำรพัฒนำฟำร์มตัวอย่ำงประสิทธิภำพสูงจำก
เป้ำหมำย 840 รำย มีผลกำรด ำเนินงำน 840 รำย คิดเป็นร้อยละ 100 และมีจ ำนวนควำมส ำเร็จที่ผ่ำนเกณฑ์ 7 ใน 
9 ข้อ จำกเป้ำหมำย 500 รำย ได้มีผลกำรด ำเนินงำน 506 รำยคิดเป็นร้อยละ 101.20 

5.2 การด าเนินงานของหน่วยงาน 
     5.2.1 รายงานผลการด าเนินงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของ อ.ส.ค. 

ผลการด าเนินงานฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ประจ าปี 2564 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ประจ าปี 2564                                                                           8  

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ประจ าปี 2564                                                                           9  

 

 

ผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยส่งเสริมกำรเลี้ยงโคนม ประจ ำปี 2564 มีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน
ภำยในปีงบประมำณ 2564 รวมทั้งสิ้น 72.763 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 66.82 ของเป้ำหมำย จำกผลกำร
ด ำเนินงำนดังกล่ำวไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในบำงกิจกรรม ปรำกฏตำมรำยละเอียดของแต่ละแผนกฯ 
ดังนี้ 

 การบริการด้านสัตวแพทย์ ต่ าเป้าหมาย   
มีเหตุผลประกอบดังนี้ 
1. เนื่องจำกในหลำยๆ พ้ืนที่ เกษตรกรใช้บริกำรจำกกรมปศุสัตว์ และทีมสัตวแพทย์เอกชน        

ที่มีควำมคล่องตัวในกำรให้บริกำรสูงกว่ำ  และจำกกรมปศุสัตว์จึงท ำให้ผลลัพธ์ของกิจกรรมดังกล่ำวไม่เป็นไป      
ตำมเป้ำหมำย รวมไปถึงกำรรักษำโคป่วยเบื้องต้นของเกษตรกรในยุคปัจจุบันมีควำมรู้พ้ืนฐำนในกำรรักษำและ     
กำรใช้ยำค่อนข้ำงสูง จึงส่งผลให้เคสของกำรเจ็บป่วยของโคนม จึงไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยอีกด้วย  และในช่วง      
ปี 2564 พบกำรเกิดโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นในประเทศไทย คือ โรคลัมปีสกิน  ระบำดในพ้ืนที่สหกรณ์โคนมฯ สูงเนิน,
ขำมทะเลสอ, สีคิ้ว เป็นต้น ทำงแผนกสัตวแพทย์และผสมเทียม ฝ่ำยส่งเสริมกำรเลี้ยงโคนม และกรมปศุสัตว์       
ลงพื้นที่ปฏิบัติงำนให้ควำมรู้และท ำกำรรักษำให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ เพ่ือสนับสนุนกำรรักษำและป้องกัน
กำรเกิดโรคฯ  

2. นโยบำยของ อ.ส.ค. ด้ำนส่งเสริมกิจกำรโคนมจะมีกำรผ่อนถ่ำยโอนงำนบริกำรสุขภำพสัตว์
และผสมเทียมไปให้กับสหกรณ์ฯที่มีควำมพร้อมด ำเนินกำรเอง ซึ่งจะไม่เพ่ิมบุคลำกรในพ้ืนที่ หรือปฏิบัติงำนดูแล
ควบคู่ด้ำนคุณภำพน้ ำนมไปด้วย กำรบริกำรงำนสัตว์แพทย์อำจไม่ทั่วถึง  งำนบริกำรจึงลดน้อยลง 

3. ในพ้ืนที่ส่งเสริมของอ.ส.ค.บำงแห่งมีกำรให้บริกำรจำกทีมหมออิสระจ ำนวนมำกและท ำงำน
แข่งขันกันเรื่องกำรบริกำรงำนสุขภำพสัตว์ ท ำให้เกษตรกรมีทำงเลือกหลำกหลำยทำงในงำนบริกำรเช่นควำม
สะดวกรวดเร็ว,ควำมพร้อมและรำคำค่ำบริกำร 

4. เกษตรกรยุคปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเป็นเกษตรกรยุคดจิิทัลสำมำรถรักษำโคนมของตนได้ในเบื้องต้น 
เป็นกำรลดต้นทุนกำรผลิตและประหยัดค่ำใช้จ่ำยในฟำร์ม โดยได้รับค ำแนะน ำทำงสื่อ Internet หรือ Application 
ต่ำงๆ ตำมยุคสมัยใหม่ งำนบริกำรจึงลดน้อยลง 

 การบริการจัดการฟาร์มและสหกรณ์ สูงกว่าเป้าหมาย  
โดยแยกกิจกรรมด ำเนินกำรเป็น 2 ส่วน คือ  
1. แผนกส่งเสริมกำรเลี้ยงโคนมเขต 1 และเขต 2 ด ำเนินกำรในส่วนคัดเลือกฟำร์มที่เข้ำร่วม

โครงกำร Smatr Farmer เพ่ือน ำระบบบริหำรจัดกำรฟำร์มโคนม Zyan Dairy ทดลองใช้ในฟำร์มโคนมเพ่ือ
ตรวจจับตำมระบบของโปรแกรม ซึ่งในปี 2565 มีแผนเพิ่มฟำร์มที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ เพ่ิมข้ึน 
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2. แผนกสัตวแพทย์และผสมเทียม ด ำเนินกำรในส่วนโครงกำรฟำร์มประสิทธิภำพสูง (DIP) เพ่ือ

แก้ไขปัญหำระบบสืบพันธุ์ต้องใช้เจ้ำหน้ำที่มีควำมช ำนำญพิเศษในกำรรักษำ ดูแล ติดตำม ท ำให้เกษตรกรสนใจที่
จะเข้ำร่วมโครงกำรสูง กำรลงบันทึกข้อมูลรำยฟำร์มเพ่ือประเมินผลตำมเกณฑ์ชี้วัดฟำร์มประสิทธิภำพสูง ซึ่ง
โครงกำรดังกล่ำวส่งผลดีต่อเกษตรกรโดยตรงอีกสหกรณ์โคนมฯ สนับสนุนให้สมำชิกเข้ำร่วมโครงกำรให้มำกที่สุด 

 การบริการผสมเทียม สูงกว่าเป้าหมาย  
1. เกษตรกร ยังมีควำมเชื่อม่ันและไว้วำงใจ เจ้ำหน้ำที่ของ อ.ส.ค.ในกำรให้บริกำรเรื่อง ผสมเทียม

,ตรวจท้องโค,แก้ไขปัญหำระบบสืบพันธุ์โคตลอดจนกำรให้ค ำแนะน ำองค์ควำมรู้เรื่องกำรผสมเทียมที่ดีและถูกต้อง 
2. เกษตรกร/สหกรณ์  ยังมีควำมมั่นใจเรื่องพันธุ์กรรมโคนมที่ผลิต โดย อ.ส.ค.จำกแผนกผลิต

น้ ำเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนม ซึ่งมีกำรประเมินค่ำพันธุ์กรรมโคนมทุกๆปี เป็นกำรปรับปรุงพัฒนำพันธุ์กรรมที่
ทันสมัยได้รับกำรรับรองมำตรฐำนของกำรผลิตพ่อพันธุ์โคนม  จำกกรมปศุสัตว์ 

3. ในระดับพ้ืนที่กำรให้บริกำร อ.ส.ค. มีกำรจัดตั้ง Appication line กลุ่มไว้ส ำหรับแจ้งขอรับ
บริกำร ผสมเทียม, สัตวแพทย์ ตำมหน่วยส่งเสริม อ.ส.ค.เพ่ือจะอ ำนวยควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรให้บริกำร 
งำนผสมเทียม, สัตวแพทย์ ส ำหรับเกษตรกร 

   การจ าหน่ายอาหารสัตว์ ต่ ากว่าเป้าหมายค่อนข้างสูง 
       กำรจ ำหน่ำยอำหำรสัตว์ ประจ ำปี 2564 เป้ำหมำย 7 ,018 ตัน ซึ่งผลกำรด ำเนินกำร 3,154.38 
ตัน เนื่องจำกในปีงบประมำณ 2564 บริษัทที่ชนะกำรประกวดรำคำ เป็นบริษัทใหม่ กำรยอมรับควำมน่ำเชื่อถือ
จำกเกษตรกรลดลงเพรำะวัตถุดิบในส่วนผสมอำหำรสัตว์มีกำรปรับเปลี่ยนจำกเดิมท ำให้เกษตรกรขำดควำมมั่นใจ
ในคุณภำพอำหำร ตรำ อ.ส.ค., ควำมล่ำช้ำในกำรขนส่ง และกำรส่งมอบอำหำรสัตว์ไม่เป็นไปตำมก ำหนด, อีกทั้ง
ตลำดกำรแข่งขันกำรจ ำหน่ำยอำหำรสัตว์ค่อนข้ำงสูงและเกษตรกรมีทำงเลือกหหลำกหลำย , รำคำเป็นตัวแปรที่
ส ำคัญในกำรตัดสินใจสั่งซื้อต่อเกษตรกร 
      ข้อเสนอแนะในปีงบประมำณ 2565 
      กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย, กำรจัดท ำโปรโมชันต่ำงๆ ในแต่ละเดือน, กำรลงพ้ืนที่เพ่ิมมำกขี้น 
กำรจัดอบรมให้ควำมรู้เรื่องต่ำงๆ แก่ฟำร์มเกษตรกรเพ่ิมขึ้น เป็นต้น  

  การจ าหน่ายแร่ธาตุ ต่ ากว่าเป้าหมายเล็กน้อย 
      กำรจ ำหน่ำยแร่ธำตุ/พรีมิกซ์ ประจ ำปี 2564  เป้ำหมำยที่ตั้งไว้คือ 1 ,814.4 ตัน ซึ่งผลที่ได้จริงคือ 
1,607.8 ตัน เนื่องจำกทำงให้ชุมนุมไทยเดนมำร์ค และบริษัทอำหำรสัตว์ ต้องใช้เป็นส่วนผสมในอำหำรสัตว์ตำม
ข้อก ำหนดในสัญญำ จึงท ำให้ผลกำรด ำเนินกำรยอดจ ำหน่ำยแร่ธำตุต่ ำกว่ำเป้ำหมำยเล็กน้อย 
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   การจ าหน่ายน้ าเชื้อรอพิสูจน์/ผ่านการพิสูจน์และน าเชื้อแยกเพศ สูงกว่าเป้าหมาย 
        กำรจ ำหน่ำยน้ ำเชื้อรอพิสูจน์/ผ่ำนพิสูจน์และน ำเชื้อแยกเพศ ประจ ำปี 2564  ในภำครวมสูงกว่ำ
เป้ำหมำย เป้ำหมำย 41,000 หลอด ซึ่งผลที่ได้รับจริงคือ 52,970 หลอด เนื่องจำกเป็นกำรส่งเสริมกำรขำยนอก
พ้ืนที่เป้ำหมำย  โดยได้มีกำรส่งเสริมกำรขำยให้กับสหกรณ์โคนมฯ และเกษตรกรนอกเครือข่ำยที่สนใจสั่งซื้อเป็น
เงินสด / แผนกส่งเสริมฯ /ส ำนักงำนภำค 

   การจ าหน่ายไนโตรเจนเหลว ต่ ากว่าเป้าหมายเล็กน้อย 
  โดยมีเป้ำหมำย จ ำนวน 39,960 กก. ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 38,041 กก. เป็นผลมำจำกใน
เขตพ้ืนที่ภำคกลำง มีผู้จ ำหน่ำยไนโตรเจนเหลวรำยใหม่ติดตั้งถังจ ำหน่ำยไนโตรเจนเหลวเหมือนกับ อ.ส.ค. ท ำให้มี
ลูกค้ำบำงรำยเปลี่ยนไปใช้บริกำรกับผู้จ ำหน่ำยรำยใหม่ที่ใกล้พ้ืนที่ ลดระยะเวลำกำรเดินทำงมำซื้อที่ อ.ส.ค. 
ถึงแม้ว่ำรำคำกำรจ ำหน่ำยที่ อ.ส.ค. จะถูกกว่ำผู้จ ำหน่ำยรำยใหม่ประมำณ 5-10 บำทต่อกิโลกรัม  

  รายได้อื่นๆ และการจ าหน่ายปัจจัยการเลี้ยงโคนม ต่ ากว่าเป้าหมายเล็กน้อย 
           กำรจ ำหน่ำยดังกล่ำวเป็นทำงเลือกให้กับเกษตรกร สินค้ำบำงรำยกำรอำจสูงกว่ำรำคำตลำดและ
บำงรำยกำรต่ ำกว่ำรำคำตลำดจึงท ำให้ไม่เป็นตำมเป้ำหมำย  เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนพนักงำนส่งเสริมให้ท ำงำนได้
คล่องตัว และรวดเร็วขึ้น 

 การควบคุมโรค เป้ำหมำยที่ตั้งไว้คือ 22,200 ครั้ง ผลกำรด ำเนินกำรจริงคือ 17,802 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 80.19 เนื่องจำกในเดือนพฤศจิกำยน 2563 – มกรำคม 2564 เป็นช่วงของกำรเตรียมกำรจัดงำน
เทศกำลโคนมแห่งชำติประจ ำปี 2564 และในเดือนธันวำคม 2563 เกิดกำรเกิดกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 ระลอกที่ 2 และเดือนมีนำคม 2564 เกิดระลอกที่ 3 และกำรเกิดกำรแพร่ระบำดของโรคปำกและเท้ำ
เปื่อยในหลำยพ้ืนที่ จึงท ำให้กำรออกบริกำรลดลงท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปเป้ำหมำย 

 ห้องปฏิบัติการ เป้ำหมำยที่ตั้งไว้คือ 4,000 ครั้ง ผลกำรด ำเนินกำรจริงคือ 7,049 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 176.23 เนื่องจำกสถำนที่รับบริกำรมีควำมสะดวก สะอำด ผลกำรตรวจมีควำมถูกต้องและรวดเร็ว 
สำมำรถให้ค ำแนะน ำกับผู้รับบริกำรได้ดี มีช่องทำงกำรสื่อสำร และเข้ำถึงผู้รับบริกำรได้หลำยช่องทำง พนักงำนที่
ให้บริกำรมีบุคลิกเหมำะสม ยิ้มแย้ม และมีมำรยำทดี และยังคงมำตรฐำนที่ดีไว้เสมอ และมีกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำ
งำนอย่ำงสม่ ำเสมอจึงท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนเกินกว่ำเป้ำหมำย 
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 5.2.2 การด าเนินงานด้านการแสดง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ม 
นโยบายและผลการจัดการรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 

 

 

 

โครงกำรพัฒนำสหกรณ์โคนมในเขตภำคกลำง ให้เป็นสหกรณ์โคนมต้นแบบ โดยกำรพัฒนำ
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมำร์ค ซับกระดำน จ ำกัด ประจ ำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำสหกรณ์โคนมในเขตภำค
กลำง ให้เป็นสหกรณ์โคนมต้นแบบด้ำนคุณภำพ ด้วยกำรลดจ ำนวน Somatic cell count (SCC) ในน้ ำนมดิบ
เพ่ือให้ได้น้ ำนมดิบคุณภำพโดยปริมำณ SCC ≤ 500,000 เซลล์/มิลลิลิตร เข้ำสู่โรงงำน และสอดคล้องกับแผน
วิสำหกิจ โดยกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำนั้น ได้มีกำรจัดอบรมเกี่ยวกับคุณภำพน้ ำนม กำรจัดกำรฟำร์ม สุขภำพ       
โคเบื้องต้น โภชนศำสตร์สัตว์เคี้ยวเอ้ือง ลงพ้ืนที่เพ่ือให้ค ำแนะน ำและแก้ไขปัญหำด้ำนคุณภำพน้ ำนมดิบ ให้กับ
สมำชิกสหกรณ์ฯ ทั้งหมดจ ำนวน 146 รำย และสำธิตวิธีกำรตรวจ CMT ที่เหมำะสมให้กับสมำชิกครบ 100% 
ควบคู่กับกำรคัดกรอง CMT หน้ำสหกรณ์ฯ เพ่ือแจ้งเตือนสมำชิกรำยที่พบ CMT+2 ขึ้นไป (ระดับ CMT+2 มีค่ำ 
SCC เฉลี่ย 800,000 เซลล์/มิลลิลิตร อ้ำงอิงจำกกำรรวบรวมข้อมูล ณ สหกรณ์ฯ) และลงพ้ืนที่ซ้ ำรำยฟำร์มที่ยังพบ
ปัญหำอีกครั้ง 

 

แผนการด าเนินงาน 
 โดยแผนกำรด ำเนินงำนแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ 
  ช่วงที่ 1 กำรเตรียมควำมพร้อม 
  ช่วงที่ 2 กำรเปลี่ยนผ่ำน 
  ช่วงที่ 3 กำรปรับใช้มำตรกำรคัดกรอง 
  ช่วงที่ 4 กำรใช้มำตรกำรปฏิเสธกำรรับซื้อน้ ำนมดิบ (Reject) 
 

โครงการพัฒนาสหกรณ์โคนมในเขตภาคกลางให้เป็นสหกรณ์โคนมต้นแบบ  
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ซับกระดาน จ ากัด 

(ด าเนินการในปี 2563 ติดตามผลต่อเนื่องในปี 2564) 
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สรุปผลการด าเนินงาน 

กำรคัดกรองน้ ำนมดิบหน้ำสหกรณ์ฯ ด้วยน้ ำยำ CMT เป็นแนวทำงปฏิบัติที่ส ำคัญในกำรเฝ้ำระวัง 
ควบคุม และป้องกันปัญหำโรคเต้ำนมอักเสบให้กับฟำร์มของเกษตรกร โดยเริ่มคัดกรองเพ่ือปฏิเสธกำรรับซื้อ  
น้ ำนมดิบในเดือนตุลำคม 2563 ค่ำเฉลี่ย SCC น้ ำนมดิบรวมของสหกรณ์ฯ ในเดือนตุลำคมอยู่ที่ 532,165 เซลล์/
มิลลิลิตร ซึ่งหำกเปรียบเทียบกับค่ำเฉลี่ย SCC เดือนกันยำยน 2563 โดยด ำเนินกำรเพียงคัดกรองเพ่ือแจ้งเตือน
สมำชิกรำยที่ตรวจพบ CMT +2 ขึ้นไป (ยังไม่มีกำร reject) พบว่ำค่ำเฉลี่ย SCC เริ่มลดลง เนื่องจำกสมำชิกมีกำร
เริ่มปรับพฤติกรรมด้ำนสุขศำสตร์กำรรีด คัดกรอง CMT ถูกวิธี และคัดเลือกโครีดมำกยิ่งขึ้น  

ภำยหลังกำรถ่ำยโอนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรคัดกรอง และลงพ้ืนที่บำงส่วนให้กับเจ้ำหน้ำที่
สหกรณ์ฯ พบว่ำเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ฯ มีกำรคัดกรองเพ่ือปฏิเสธกำรรับซื้อน้ ำนมดิบ ควบคู่กับกำรแก้ไขปัญหำรำย
ฟำร์มอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด และสำมำรถลดค่ำ SCC จำกน้ ำนมดิบรวมของสมำชิกได้ถึง 445,187 เซลล์/
มิลลิลิตร (ผล SCC เฉลี่ยล่ำสุดในเดือนกันยำยน 2564) และเนื่องด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-
19 และโรคลัมปีสกินซึ่งเป็นโรคติดต่อในโคกระบือ เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริม อ.ส.ค . จึงได้ปรับกำรปฏิบัติงำนเป็นกำร
สอบถำมเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ฯ เกี่ยวกับผลกำรคัดกรองแทนกำรออกพ้ืนที่ เพ่ือลดกำรกระจำยควำมเสี่ยงต่อกำรเกิด
โรคดังกล่ำว พร้อมทั้งติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมำร์ค 
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ซับกระดำน แล้วนั้น ยังได้มีกำรขยำยผลโครงกำรฯ ไปยังสหกรณ์อ่ืนๆ ในเขตภำคกลำง และติดตำมผล 
กำรด ำเนินงำนในทุกสหกรณฯ์ ต่อไป 

 

กราฟค่าเฉลี่ย SCC รายเดือน 

 
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข 

1. ควำมพร้อมด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ของเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์และ อ.ส.ค. 

1. จัดประชุมภำยใน/อบรมเจ้ำหน้ำที่ ที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำ
คุณภำพน้ ำนม กำรเสริมสร้ำงทักษะต่ำงๆ จำกผู้เชี่ยวชำญหรือ 
ผู้มีประสบกำรณ์ เช่น กำรออกแบบรูปแบบกำรปฏิบัติงำน   กำร
พัฒนำทีม กำรวิเครำะห์ปัญหำภำยในฟำร์ม เป็นต้น เพ่ือส่งเสริม
ให้เจ้ำหน้ำที่มีควำมพร้อมที่จะให้ค ำแนะน ำและแก้ไขปัญหำให้กับ
เกษตรกร 

2. อัตรำก ำลังด้ำนบุคลำกรของสหกรณ์ 
ไม่เพียงพอ 

2. อัตรำก ำลังของเจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงพอต่อสมำชิก ทั้งเจ้ำหน้ำที่คัด
กรองน้ ำนมดิบหน้ำศูนย์ และเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริม ควรจัดสรร
งบประมำณเพ่ือเพ่ิมอัตรำก ำลังด้ำนบุคลำกร ให้เหมำะสมกับ Job 
description 
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ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข 

3. วัสดุ/อุปกรณ์/อะไหล่ส ำรองของชุด
เครื่องรีด (ไม่มีส ำรองเปลี่ยนให้กับ
เกษตรกร เพ่ือใช้ได้ทันท่วงที ในกรณี
ฉุกเฉิน) 

3. ควรมีนโยบำยจัดหำวัสดุ/อุปกรณ์/อะไหล่ส ำรองของชุดเครื่อง
รีด ให้กับเกษตรกรที่ก ำลังประสบปัญหำในกรณีเร่งด่วน 

4. กำรไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ
คุณภำพน้ ำนมของเกษตรกรบำงรำย 

4. ปรับแนวคิดในกำรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมให้กับเกษตรกร  
ด้วยกำรจัดอบรมเกี่ยวกับกำรปลูกจิตส ำนึก, กำรขำดทุนจำกกำร
สูญเสียน้ ำนมที่ไม่มีคุณภำพ, ผลเสียต่อฟำร์มและผู้บริโภคจำก
น้ ำนมที่ไม่ได้มำตรฐำน ลงพ้ืนที่เข้ำไปพูดคุยกับฟำร์มนั้นโดยตรง
ซ้ ำๆ ร่วมแก้ไขปัญหำ และเพ่ือให้เกษตรกรเกิดกำรเปิดใจยอมรับ
สิ่งใหม่ ปรับแนวคิดในกำรพัฒนำฟำร์มให้ถูกต้องและเหมำะสม
ยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะโครงการสหกรณ์ต้นแบบ ปี 2565 
  ควรมีนโยบำยจัดสรรงบประมำณเพ่ือจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล่ส ำรองของชุดเครื่องรีด
ให้กับเกษตรกรที่ก ำลังประสบปัญหำในกรณีเร่งด่วน เนื่องจำกที่ผ่ำนมำไม่มีอุปกรณ์ส ำรองเพ่ือเปลี่ยนให้กับ
เกษตรกร จึงแก้ไขปัญหำได้ล่ำช้ำและไม่ทันท่วงที 
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ความเป็นมา 
องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นหน่วยงำนของรัฐมีหน้ำที่ให้กำร

ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค ำแนะน ำช่วยเหลือเกษตรกร ให้ประสบผลส ำเร็จในอำชีพกำรเลี้ยงโคนม กำรยกระดับ
มำตรฐำนกำรผลิต ระบบกำรจัดกำรฟำร์มเกษตรกรที่ดี คุณภำพน้ ำนม และระบบกำรจัดกำรสภำพแวดล้อมภำยใน
ฟำร์มที่ไม่ ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม มีรำยได้จำกกำรประกอบอำชีพกำรเลี้ยงโคนมที่มั่นคง ยั่งยืน  สำมำรถเป็น
ฟำร์มโคนมพ่ีเลี้ยงหรือฟำร์มตัวอย่ำง (ปรำชญ์เกษตร) ให้กับเกษตรกรรำยอ่ืนที่ยั งมีปัญหำระบบกำรจัดกำรที่ยัง
ด้อยประสิทธิภำพ โดยให้เกษตรกรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ แนะน ำ แก้ไขปัญหำ เรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง ถือได้
ว่ำเป็นรูปแบบกำรส่งเสริมเกษตรกรรูปแบบหนึ่ง โดยให้เกษตรกรที่ประสบผลส ำเร็จสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  จึงได้จัดท ำโครงกำร อ.ส.ค. รักนม รักฟำร์ม ยกระดับเป็นฟำร์มโคนมพ่ีเลี้ยง ทุกภูมิภำค
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำรูปแบบและยกระดับระบบกำรบริหำรจัดกำรฟำร์มโคนม 

วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้กำรสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนำ ยกระดับระบบกำรจัดกำรเลี้ยงโคนมของฟำร์มเกษตรกรให้ 
ประสบผลส ำเร็จ ยกระดับมำตรฐำนกำรผลิต ทั้งด้ำนประสิทธิภำพกำรผลิต คุณภำพน้ ำนม และระบบกำรจัดกำร
สภำพแวดล้อมภำยในฟำร์มที่ไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม โดยมีรูปแบบระบบกำรจัดกำรฟำร์มที่ดี  มีรำยได้จำก
กำรประกอบอำชีพกำรเลี้ยงโคนมที่มั่นคง ยั่งยืน ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณสมบัติเป็นฟำร์มโคนมพ่ีเลี้ยง ที่
สำมำรถเป็นฟำร์มโคนมพ่ีเลี้ยงหรือตัวอย่ำงและสร้ำงฟำร์มเครือข่ำยกับฟำร์มโคนมเกษตรกรรำยอื่นได้      

ตัวช้ีวัด 
1. ฟำร์มสำมำรถผ่ำนกำรประเมินฟำร์มประสิทธิภำพสูง ตำมเกณฑ์กำรประเมินของ อ.ส.ค.ทั้ง   

9 ข้อ 
2. สำมำรถเป็นฟำร์มพ่ีเลี้ยง  ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรฟำร์มที่มีประสิทธิภำพ ลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง  พร้อมทั้งช่วยแนะน ำให้กับเกษตรกรในเครือข่ำย จ ำนวน 5 ฟำร์ม 
 

 

 

 

 

โครงการ อ.ส.ค.รักนม รักฟาร์ม ยกระดับฟาร์มพี่เลี้ยง และต่อยอดการสร้างฟาร์มเครือข่าย 
สร้าง CSR กับเกษตรกร ส าหรับ ปี 2563 ต่อเนื่อง ปี 2564 
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ระยะเวลาด าเนินการป ี2564
กิจกรรม

1.จัดท ำโครงกำรและน ำเสนอ

2.ขออนุมติังบประมำณ

3.ส ำรวจและคัดปัญหำฟำร์ม

   (5.3)กำรจัดกำรแกไ้ขปัญหำ

   (5.4)กำรท ำบัญชีฟำร์ม

6.ประเมนิผลกำรเป็นฟำร์มพีเ่ล้ียง

7.สรุปรำยละเอยีด

น้ าหนัก

4.พฒันำและปรับปรุงฟำร์มเกษตรกร

เพือ่ควำมย่ังยืน

5.อบรมให้ควำมรู้เพือ่ปรับปรุงแกไ้ข

ฟำร์มเกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร

และฟำร์มเครือข่ำยจ ำนวน 5 ฟำร์ม

   (5.1) กำรจัดกำรอำหำรเพือ่ให้

   (5.2)กำรปรับปรุงและพฒันำ

ก าลงัด าเนินการ
ด าเนินการแลว้

ยงัไม่ด าเนินการ

เป้าหมาย 
ฟำร์มที่ยกระดับเป็นฟำร์มพ่ีเลี้ยง จ ำนวน 1  ฟำร์ม ได้แก่ฟำร์มนำย เกรียงศักดิ์ จอมหงษ์ 

บ้ำนเลขที่ 171 หมู่ที่ 1 ต ำบลปำกช่อง อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ  สังกัดสหกรณ์โคนมไทย-เดนมำร์ค 
ปำกช่อง จ ำกัด หมำยเลขสมำชิก 102-0053 และฟำร์มเครือข่ำย จ ำนวน  5  ฟำร์ม ได้แก่ 

1. นำย ประเสริฐ  ผูกพัน   หมำยเลขสมำชิก 102-3056  
2. นำย เสน่ห์  จอมโพธิ์    หมำยเลขสมำชิก 102-3101  
3. นำย ประสิทธิ์  ผูกพัน   หมำยเลขสมำชิก 102-3057  
4. นำย ประทีป  รักไท้      หมำยเลขสมำชิก 102-2072  
5. นำย ธรรมรัฐ  ปำนภำษี    หมำยเลขสมำชิก 102-2070 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการด าเนินงานฟาร์มพี่เลี้ยง 
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SCC FAT Protein Lactose TS SNF เกรดนม

?500000 ?3.6 ?3 ?4.5 ?12 ? 8.35 (1,2)

ต.ค.63 257,666      3.55 2.99 4.65 11.97 8.48 1

พ.ย.63 290,666      3.63 3.00 4.63 11.98 8.51 1

ธ.ค.63 181,666      3.39 3.01 4.68 11.81 8.52 1
ม.ค.64 205,000      3.98 3.55 3.97 12.46 8.56 1
ก.พ.64 262,333      3.80 3.03 4.58 12.13 8.37 1

ม.ีค.64 104,333      3.62 3.00 4.68 12.14 8.55 1

เม.ย.64 76,666       3.48 3.00 4.72 12.05 8.56 1

พ.ค.64 95,000       3.66 2.94 4.65 12.16 8.44 1

ม.ิย.64 57,000       3.81 2.89 4.54 12.22 8.38 1

ก.ค.64 103,333      3.82 3.13 4.59 12.2 8.36 1

ส.ค.64 41,333       3.69 2.96 4.6 12.01 8.31 1

ก.ย.64 64,666       3.89 3.09 4.51 12.35 8.45 1

เดือน

คุณภาพน้ านม

ก่อนเข้าร่วม
โครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.โคทดแทนต่อโคท้ังหมด(%) ≤40 % 70.37 22.2 24 17.8 18.3 15.3 12.9 13.04 17.3 13.16 22.99 21.95 21.95

2.แม่โครีดนมต่อแม่โค(%) ≥75 % 72.22 66.7 80.7 85 82.8 86.9 86.9 80 75.8 77.27 75 76.56 76.56

3.วันท้องว่ำง(วัน) ≤148 วัน 194 107 112 118 162 170 191 194 191 189 177 177 173

4.จ ำนวนคร้ังท่ีผสมติดแม่โคเฉล่ีย ≤3 คร้ัง 2.13 1.39 1.42 1.88 2.05 2.55 2.48 2.7 2.71 2.79 2.56 2.57 2.59

5.ระยะห่ำงกำรตกลูกเฉล่ีย(วัน) ≤430 วัน 388 448 442 451 446 446 448 462 456 443 448 443 444

6.อำยุโคสำวคลอดลูกตัวแรก(เดือน) ≤31 เดือน 30 32 30 30 30 29 28 28 28 28 28 28 28

7.อำยุท่ีผสมติดโคสำว(เดือน) ≤21 เดือน 17 17 18 18 18 19 20 20 21 20 21 21 21

8.ผลผลิตน้ ำนมเฉล่ีย(กก./ตัว/วัน) ≥11 กก./ตัว/วัน 16.58 15 15 16.4 16.5 16.9 15.3 15.31 15.4 15.26 15.03 13.67 13.57

9.น้ ำนมเกรด 4,5 ในรอบปี(%) ≤10 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     ผ่าน 7 ใน 9 ข้อ 6 6 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7

ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพฟาร์ม เป้าหมาย
                           ระยะเวลาด าเนินการ

ประสิทธิภาพฟารม์

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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5.3 การด าเนินงานกิจกรรมพิเศษ (นอกเหนือจากงานประจ าของหน่วยงาน)  
 

 

ตำมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับองค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย 
(อ.ส.ค.) มอบโครงกำรส่งควำมสุข มอบให้เกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2564  เพ่ือเป็นของขวัญ
เกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรำยได้พอเพียง โดยส่งมอบเป็นผลิตภัณฑ์นมไทย -เดนมำร์ค อำหำรสัตว์ และลด
ค่ำบริกำร DIP ในช่วงเดือนพฤศจิกำยน 2563 – มกรำคม 2564 มูลค่ำรวมทั้งสิ้น 3,098,843 บำท (สำมล้ำนเก้ำ
หมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบสำมบำทถ้วน) ให้แก่สหกรณ์โคนมในเขตภำคกลำง จ ำนวน 15 สหกรณ์ ได้แก่ :- 

1.สหกรณ์โคนมไทย-เดนมำร์ค ซับกระดำน จ ำกัด 
2.สหกรณ์โคนมไทย-เดนมำร์ค มิตรภำพ จ ำกัด 
3.สหกรณ์โคนมไทย-เดนมำร์ค ล ำพญำกลำง จ ำกัด 
4.สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินซับสนุ่น 
5.สหกรณ์โคนมไทย-เดนมำร์ค ก.น.ช.หนองรี จ ำกัด 
6.สหกรณ์โคนมไทย-เดนมำร์ค ชอนม่วง จ ำกัด 
7.สหกรณ์โคนมไทย-เดนมำร์ค พระพุทธบำท จ ำกัด 
8.สหกรณ์โคนมไทย-เดนมำร์ก สวนมะเดื่อ จ ำกัด 
9.สหกรณ์โคนมไทย-เดนมำร์ค ปำกช่อง จ ำกัด 
10.สหกรณ์โคนมไทย-เดนมำร์ค สูงเนิน จ ำกัด 
11.สหกรณ์โคนม สีคิ้ว จ ำกัด 
12.สหกรณ์กำรเกษตรปักธงชัย จ ำกัด 
13.สหกรณ์โคนมเสิงสำง จ ำกัด 
14.สหกรณ์โคนมไทย-เดนมำร์ค ขำมทะเลสอ จ ำกัด 
15.สหกรณโ์คนมกำรเกษตรสีคิ้ว 
 

 

 

 

 

 

 

โครงการส่งความสุข มอบให้เกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2564 
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          ฝ่ำยส่งเสริมกำรเลี้ยงโคนม ด ำเนินกำรฉีด
พ่นน้ ำยำฆ่ำเชื้อบริเวณโดยรอบส ำนักงำน และ
ภำยในตัวส ำนักงำนงำน เพื่อกำรควบคุมสถำนกำรณ์ 
และกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนำ 2019 
(COVID-19)   โดยได้รับกำรสนับสนุนจำก องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลมิตรภำพ ได้จัดส่งเจ้ำหน้ำที่ มำท ำ
กำรฉีดพ่นสำรฆ่ำเชื้อไวรัส COVID-19  

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  ในส่วนของผู้มำใช้บริกำรซื้อขำยปัจจัยกำรเลี้ยงโคนม มีกำรตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้ำก่อนเข้ำมำใช้
บริกำร โดยกำรตรวจวัดอุณหภูมิไม่เกิน 37.5° C  /ใช้แอลกอฮอล์ล้ำงมือ และสวมหน้ำกำกอนำมัย  กรอกข้อมูล
ลูกค้ำ เพ่ือส ำหรับใช้เป็นข้อมูลในกำรสอบกลับกรณีมีกำรติดเชื้อ และให้พนักงำนของแผนกฯ รักษำระยะห่ำง 
Social Distancing ในกำรให้บริกำรจ ำหน่ำยกับลูกค้ำ เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันควบคุมกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ณ จุดบริกำรลูกค้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรเลี้ยงโคนม อ ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

การรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดจากเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) 
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 ชื่อโครงการ... กำรน ำวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีเหลือใช้จำกกำรจัดประกวดโคนม ในงำน “เทศกำลโคนม 
แห่งชำติ 2021” มำใช้ประโยชน์ภำยในฝ่ำยส่งเสริมกำรเลี้ยงโคนม 
 วัตถุประสงค์ : เพ่ือน ำวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีเหลือใช้จำกกำรจัดประกวดโคนม ในงำน”เทศกำลโคนม
แห่งชำติ ปี 2564” มำใช้ประโยชน์ภำยในฝ่ำยส่งเสริมกำรเลี้ยงโคนม 
 1. ปรับปรุงซ่อมแซมสถำนที่จอดรถยนต์ และรถจักรยำนยนต์ 
 2. ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรตึกสัตวแพทย์และผสมเทียม 
 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบส ำนักงำน พ้ืนผิวถนนเป็นหลุม บ่อ 
 4. จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์กิจกรรมกำรจ ำหน่ำยปัจจัยกำรเลี้ยงโคนม กระตุ้นกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ 
และบริกำรของฝ่ำยส่งเสริมกำรเลี้ยงโคนม 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการส่งเสรมิคุณธรรมของ อ.ส.ค. ในหัวขอ้ “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า” 
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  วันที่ 5-6 กรกฎำคม 2564 ฝ่ำยส่งเสริมกำรเลี้ยงโคนมได้จัดกำรประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร
ทบทวนแผนแม่บทส่งเสริม 4.0 ปี 2560 -2565 (ส ำหรับปี 2565) โดยได้เรียนเชิญ ดร.ธ ำรงศักดิ์ พลบ ำรุง 
นักวิชำกำรสัตวบำลช ำนำญกำรพิเศษ กองอำหำรสัตว์ กรมปศุสัตว์ ให้เกียรติเป็นวิทยำกรบรรยำยในครั้งนี้ และมีผู้
เข้ำอบรมจ ำนวน 40 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมกำรเลี้ยงโคนมไทย – เดนมำร์ค อ ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ผ่ำน
ระบบ Google Meet กับ ห้องประชุม ส ำนักงำน อ.ส.ค.ภำคทุกภำค 

 

สัมมนาการจัดท าแผนแม่บทส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 4.0  
พ.ศ. 2560-2565 (ส าหรับปี 2565) 
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กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 
 

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 น านกัศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 
ออกฝึกงานด้านรักษาระบบสืบพันธุ์โคนม และการป้องกันโรค และการแก้ไขปัญหาการผสมติดยากในโคนมนอกพื้นที ่

ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ปากช่อง จ ากัด 
 

วันที่ 20 ตุลาคม 2563  จัดอบรมและศึกษาดูงานเร่ือง “ การพัฒนาคุณภาพน้ านมดิบ” ของผู้น าสหกรณ์โคนมเสิง
สาง ณ สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย  จ ากัด อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
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ฝ่ำยส่งเสริมกำรเลี้ยงโคนม จัดอบรมให้ควำมรู้แก่เกษตรกร ประจ ำปี 2564 ในหัวข้อต่ำง ๆ ดังนี้ 
1.นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีตะวันออก วิทยำเขตบำงพระ ออกฝึกงำนนอกสถำนที่ 

โดยฝึกงำนด้ำนรักษำระบบสืบพันธุ์โคนม และกำรป้องกันโรค และกำรแก้ไขปัญหำกำรผสมติดยำกในโคนมนอก
พ้ืนที ่ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมำร์ค ปำกช่อง จ ำกัด 

2. จัดอบรมและศึกษำดูงำนเรื่อง “กำรพัฒนำคุณภำพน้ ำนมดิบ” ของผู้น ำสหกรณ์โคนมเสิงสำง 
ณ สหกรณ์กำรเกษตรปักธงชัย จ ำกัด อ ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 

3. จัดอบรมเรื่อง กำรทดสอบคุณภำพน้ ำนมดิบด้วยน้ ำยำ CMT และกำรดูแลรักษำเครื่องรีดนม 
ณ สหกรณ์โคนม เสิงสำง จ ำกัด มีผู้เข้ำอบรมจ ำนวน 54 รำย 

4. จัดอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรควบคุมและป้องกันโรคปำกและเท้ำเปื่อยในโคนม ณ สหกรณ์โคนม
ไทย-เดนมำร์ค สูงเนิน จ ำกัด มีเกษตรกรสมำชิกเข้ำรับกำรอบรมฯ จ ำนวน 144 รำย 

 

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 จัดอบรมเร่ือง การทดสอบคุณภาพน้ านมดิบด้วยน้ ายา CMT และการดูแลรักษาเคร่ืองรีดนม 
ณ สหกรณ์โคนม เสิงสาง จ ากัด มีผู้เข้าอบรมจ านวน 54 ราย 

วันที่ 27 มกราคม 2564 จัดอบรมให้ความรู้ด้านการควบคุมและป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมฯ 
ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สูงเนิน จ ากัด มีเกษตรกรสมาชิกเข้ารับการอบรมฯ จ านวน 144 ราย 
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 วันที่ 16 กันยำยน 2564 ฝ่ำยส่งเสริมกำรเลี้ยงโคนม ร่วมกับฝ่ำยทรัพยำกรบุคลล ได้จัดกิจกรรม
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนของผู้เกษียณอำยุ โดยได้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่ำงเคร่งครัด  ผ่ำนระบบ  Webex เพ่ือถ่ำยทอดองค์ควำมรู้แก่พนักงำนที่
ปฏิบัติงำนอยู่ตำมหน่วยส่งเสริมในเขตภำคกลำง ณ ห้องประชุมฝ่ำยส่งเสริมกำรเลี้ยงโคนม  อ ำเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี 

 

 

 

 

 วันที่ 10-11 สิงหำคม 2564 ฝ่ำยส่งเสริมกำรเลี้ยงโคนม จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร "นักส่งเสริม
มืออำชีพ Smart Dairy Extensionist" เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับบุคลำกรสำยกิจกำรโคนม ด้วยกำรทบทวน
ควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักกำรและเทคนิคกำรส่งเสริมกำรเกษตรและกำรส่งเสริมในยุค New Normal กิจกรรมน ำ
เสนอโครงกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงโคนมด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ด้ำนเทคโนโลยี
และนวัตกรรมกำรผลิตโคจนัมและน้ ำนม โดยมีผู้บริหำรและพนักงำนของฝ่ำยส่งเสริมกำรเลี้ยงโคนม, ฝ่ำยวิจัยและ
พัฒนำกำรเลี้ยงโคนม และกองส่งเสริมส ำนักงำนภำคทุกภำค เข้ำร่วมอบรมในครั้งนี้ ผ่ำนระบบ VDO Conference 
- Google Meet ณ ห้องประชุมฝ่ำยส่งเสริมกำรเลี้ยงโคนมกับ ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำกำรเลี้ยงโคนม อ ำเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี และห้องประชุมส ำนักงำนภำคทุกภำค 

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการท างานของผู้เกษียณอายุ 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักส่งเสริมมืออาชีพ Smart Dairy Extensionist" 
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ประชุมการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาคุณภาพน้ านมดิบ 
ด้วยการลด Somatic cell count ในน้ านมสหกรณ์ฯ  

ประชุมติดตามผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาสหกรณ์โคนมต้นแบบ 
 

ประชุมหารือวางแผนการรับซ้ือน้ านมดิบ 
ของแต่ละเดือนของสหกรณ์ฯ 
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ฝ่ายสง่เสริมการเลีย้งโคนม เข้าร่วมประชมุกบัสหกรณ์ฯ และหนว่ยงานภายนอก ประจ าปี 

2564 ในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

1. โครงการพฒันาสหกรณ์โคนมต้แบบ ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ซบักระดาน จ ากดั  

เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2564 

2. การปรับปรุงแก้ไข และพฒันาคณุภาพน า้นม ด้วยการลด SCC ในน า้นม ด้วยน า้ยา CMT 

ร่วมกบั : - 

การประชุมทบทวน SWOT ปี 2564 ส าหรับปี 2565 ด้านกิจการโคนม 
 

ประชุมแก้ปัญหาคุณภาพน้ านมโคเพ่ือลดจ านวนเซลล์โซมาติก (SCC) และพัฒนา
คุณภาพน้ านมดิบ ด้วยน้ ายา CMT 
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     2.1 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ขามทะเลสอ จ ากดั เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2564  

     2.2 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ปากชอ่ง จ ากดั เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2564  

     2.3 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค มิตรภาพ จ ากดั เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2564  

     2.4 สหกรณ์โคนม เสิงสาง จ ากดั เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564  

     2.5 สหกรณ์โคนมสีคิว้ เม่ือวนัท่ี 29 มิถนุายน 2564  

     2.6 ส านกังาน อ.ส.ค. ทกุภาค เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2564 

3. การวางแผนการรับน า้นมดิบของแต่ละสหกรณ์ฯ ในแต่ละเดือน ณ สหกรณ์โคนมไทย -     

เดนมาร์ค ซบักระดาน จ ากดั เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2564 

4. การประชุมทบทวน SWOT ประจ าปี 2564 (ส าหรับปี 2565) ด้านกิจการโคนม ร่วมกับ  

ฝ่ายวิจยัและพฒันาการเลีย้งโคนม ณ ห้องประชมุฝ่ายส่งเสริมการเลีย้งโคนม เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 

2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2563 และวันที่ 24 มีนำคม 2564  ฝ่ำยส่งเสริมกำรเลี้ยงโคนม เข้ำร่วม
ประชุม เวทีเสวนำ สภำโคนมภำคกลำง เพ่ือจัดให้เป็นเวทีเสวนำ พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำร
พัฒนำและแก้ไขปัญหำกำรเลี้ยงโคนมระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องในอำชีพกำรเลี้ยงโคนมกับ
องค์กรเกษตรกรโคนม เพ่ือเสริมสร้ำงกำรบูรณำกำรแผนงำนและงบประมำณของหน่วยงำนภำครัฐใน 
เป้ำหมำยผู้เขำ้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้น ำสหกรณ์โคนม ผู้น ำองค์กรเกษตรกรโคนมในพ้ืนที่เขตปศุสัตว์
ที่ 1 ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมไทย-เดนมำร์ค สวนมะเดื่อ จ ำกัด อ ำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี 

 

ประชุมเวทีเสวนา สภาโคนมภาคกลาง  
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ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของสหกรณโ์คนม 

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563  
ร่วมกับสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ขามทะเลสอ จ ากัด 

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563   
ร่วมกับสหกรณ์โคนม เสิงสาง จ ากัด 

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563   
ร่วมกับสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ชอนม่วง จ ากัด 
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ฝ่ายสง่เสริมการเลีย้งโคนม และพนกังานหนว่ยสง่เสริมฯ ในพืน้ท่ีเข้าร่วมประชมุใหญ่สามญั

ประจ าปี  2562  ร่วมกบัสหกรณ์ฯ เพื่อรับฟังผลการด าเนินการ และผลก าไรสทุธิประจ าปีของสหกรณ์ฯ จ านวน  

5 สหกรณ์ฯ ได้แก่ 

1. สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ขามทะเลสอ จ ากดั เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2564 

2. สหกรณ์โคนม เสิงสาง จ ากดั เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2564 

3. สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ชอนมว่ง จ ากดั เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2564 

4. สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ปากช่อง จ ากดั เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2564 

5. สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สงูเนิน จ ากดั เม่ือวนัท่ี 18 มิถนุายน 2564 

 

 

วันที่ 2 เมษายน 2564 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563   
ร่วมกับสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ปากช่อง จ ากัด 

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563   
ร่วมกับสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สูงเนิน จ ากัด 
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ฝ่ำยส่งเสริมกำรเลี้ยงโคนม ติดตำมตรวจเยี่ยมและให้ก ำลังใจแก่ทีมงำนของสหกรณ์ฯ ใน

กำรแก้ปัญหำและยกระดับคุณภำพน้ ำนมดิบ ด้วยกำรคัดกรอง CMT ก่อนรับนมดิบเพ่ือลดจ ำนวนโซมำติกเซลล์ ให้
ต่ ำกว่ำ 500,000 เซลล์/มิลลิลิตร ส ำหรับสหกรณ์โคนมในเขตภำคกลำงที่ท ำ MOU กับ อ.ส.ค. และได้เดินทำงไป
เยี่ยมส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำ ที่ช่วยสนับสนุนและให้ค ำแนะน ำในกำรแก้ปัญหำด้ำนคุณภำพน้ ำนมดิบ   

ตรวจเยี่ยม คัดกรองคุณภาพน้ านมดิบสหกรณ์โคนมในเขตภาคกลาง 
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วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายณรงค์ วงศ์เณร หวัันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายณรงค์ วงศ์เณร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเลีย้งโคนม 

มอบหมายให้นายสุปวีณ์ พรหมทอง  หัวหน้าแผนกสัตวแพทย์และผสมเทียม เข้าร่วมหารือกับคุณปัญจศรี ศรีทอง ผู้จัดการสหกรณ์

โคมไทย-เดนมาร์ค มิตรภาพ จ ากัด เพื่อวางแผนการลงพืน้ที่  

ท าการฉีดวคัซีนป้องกันโรคลมัปี สกินให้แก่เกษตรกรในพืน้ที่  โดยจะมีการลงพืน้ที่ฉีดวคัซีนในโคนมของเกษตรกรทัง้หมด 2,362 ตัว 

โดยผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัตติามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโควดิ-19 อย่างเคร่งครัด ณ สหกรณ์โคนมไทย-

เดนมาร์ค มติรภาพ จ ากดั อ าเภอมวกเหล็ก จังหวดัสระบุรี 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายณรงค์ วงศ์เณร หวัหน้าฝ่ายส่งเสริมการเลีย้งโคนม มอบหมายให้นายสุปวีณ์ พรหมทอง  หัวหน้าแผนก

สัตวแพทย์และผสมเทียม เข้าร่วมหารือกบัคุณปัญจศรี ศรีทอง ผู้จัดการสหกรณ์โคมไทย-เดนมาร์ค มติรภาพ จ ากดั เพื่อวางแผนการ

ลงพืน้ที่  

ท าการฉีดวคัซีนป้องกันโรคลมัปี สกินให้แก่เกษตรกรในพืน้ที่  โดยจะมีการลงพืน้ที่ฉีดวคัซีนในโคนมของเกษตรกรทัง้หมด 2,362 ตัว 

โดยผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัตติามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาของโรคติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดน

มาร์ค มิตรภาพ จ ากดั อ าเภอมวกเหลก็ จังหวัดสระบุรี 

วหน้าฝ่ายส่งเสริมการเลีย้งโคนม มอบหมายให้นายสุปวณ์ี พรหมทอง  หัวหน้าแผนกสตัวแพทย์และผสมเทียม เข้าร่วมหารือกับคุณ

ปัญจศรี ศรีทอง ผู้จัดการสหกรณ์โคมไทย-เดนมาร์ค มิตรภาพ จ ากัด เพื่อวางแผนการลงพืน้ที่  

ท าการฉีดวคัซีนป้องกันโรคลมัปี สกินให้แก่เกษตรกรในพืน้ที่  โดยจะมีการลงพืน้ที่ฉีดวคัซีนในโคนมของเกษตรกรทัง้หมด 2,362 ตัว 

โดยผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัตติามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโควดิ-19 อย่างเคร่งครัด ณ สหกรณ์โคนมไทย-

เดนมาร์ค มติรภาพ จ ากดั อ าเภอมวกเหล็ก จังหวดัสระบุรี 
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  ฝ่ำยส่งเสริมกำรเลี้ยงโคนม ได้ด ำเนินกำรสนับสนุนสหกรณ์โคนมในเขตภำคกลำง ในกำรดูแลลง
พ้ืนที่ฉีดวัคซีนลัมปีสกินในโคนม โดยเมื่อวันที่ 6 กรกฎำคม 2564 ได้เข้ำร่วมหำรือกับคุณปัญจศรี ศรีทอง ผู้จัดกำร
สหกรณ์โคมไทย-เดนมำร์ค มิตรภำพ จ ำกัด เพ่ือวำงแผนกำรลงพ้ืนที่ท ำกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกินให้แก่
เกษตรกรในพ้ืนที่  โดยจะมีกำรลงพ้ืนที่ฉีดวัคซีนในโคนมของเกษตรกร ก ำหนดลงพ้ืนที่ฉีดวัคซีนลัมปีสกิน          
ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมำร์ค มิตรภำพ จ ำกัด ดังนี้ 

 วันที่ 13 กันยำยน 2564 จ ำนวน 1,411 ตัว จ ำนวน 43 ฟำร์ม  
 วันที่ 12-13 กรกฎำคม 2564 จ ำนวน 2,385 ตัว 

 
  

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกิน 
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งบประมาณป ี2564
ระยะเวลาด าเนินการ

MOU กำรซ้ือขำยน้ ำนมโค

สหกรณ์โคนมฯ ,
ศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ,

วิสำหกจิชุมชน
จ ำนวน 50 แหง่

1 ปี
1 ตุลำคม 2563 ถึง 
30 กนัยำยน 2564

ปรำฎตำมตำรำงรำยละเอยีด
บนัทึกข้อตกลงกำรซ้ือขำย MOU น้ ำนมโค ประจ ำป ี2563/2564

บนัทึกข้อตกลงว่ำด้วยควำม
ร่วมมอืกำรส่งเสริมกำร

เล้ียงโคนม

บริษัท ซีพเีอฟ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

(มหำชน)

2 ป ี
4 กมุภำพนัธ์ 2564 

ถึง 
3 กมุภำพนัธ์ 2566

ส ำนกังำน อ.ส.ค.ภำคตะวันออกเฉียงเหนอื 
1.อตัรำกำรผสมติดใหก้บัแมโ่คนม ปลีะ 1 ตัว 
2.โคสำวผสมติดอำยุ 18 เดือน
3.ผลผลิตน้ ำนม 14 กโิลกรัมต่อตัวต่อวัน 
4.ค่ำ SCC ไมเ่กนิ 500000 เซลล์/มล. 
เพื่อปรับปรุงผลผลิตน้ ำนมใหม้คุีณภำพท่ีดีขึ้นและช่วยแกไ้ขปญัหำ
ระบบเคร่ืองรีดนม
 ส ำนกังำน อ.ส.ค.ภำคเหนอืตอนบน 
1.ยกระดับคุณภำพอำหำรเพื่อพฒันำคุณภำพน้ ำนมดิบมำตรฐำนนม
ดิบพรีเมยีม สู่รำยได้ท่ีเพิ่มขึ้นยกระดับ
2.อบรมออนไลนแ์นวทำงฟื้นฟหูลังสัตว์ปว่ยด้วยโรคลัมปสีกนิใหก้บั
สมำชิก จ ำนวน 12 รำย

ช่ือ MOU หน่วยงานภายนอก ผลการด าเนินงาน

รายการ สภก. สภต. สภอ.  สภ.นล./สภ.นบ. ภาพรวม อ.ส.ค.

MOU (ตัน/วนั) 364.797       49.612         138.700        128.763          681.872        
1. เฉลี่ยรับน้ านมดิบทั้งหมด (1.1+1.2+1.3) (ตัน/วนั) 352.803       64.385        137.599        128.784          683.570        
   1.1 รับน้ านมดิบ ใน MOU 352.041       63.862        134.486        124.529          674.917        
   1.2 รับน้ านมดิบ นอก MOU 0.077          0.318          3.113           4.256              7.764            
   1.3 อ่ืนๆ(นมดิบช่วยเหลือกลุ่มสหกรณ์ภาคใต้) 0.685          0.204          -             -               0.889           
   1.4 ส านักงานภาคฯ  รับ น้ านมดิบจากส านักงาน อ.ส.ค.ภาคฯ 1.681          1.277          0.091           0.930              3.980           
                               -ภาคกลาง -            1.277          0.091           0.930              2.298           
                               -ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ -            -            -             -               -             
                               -ภาคเหนือตอนล่าง/บน 1.681          -            -             -               1.681           
   1.5 ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคฯ ส่ง น้ านมดิบให้ส านักงานภาค ฯ 2.298          -            -               1.681             3.980           
                               -ภาคกลาง 2.298          -            -               1.681             3.980           
                               -ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ -            -            -               -               -             
                               -ภาคเหนือตอนล่าง/บน -            -            -               -               -             
   1.6 จ าหน่าย หน้าโรงงาน -            -            0.234           0.007              0.241            
   1.7 น้ านมดิบเหลือเข้าสู่การผลิต 352.186       65.662         137.455        128.026          683.329        

นมดิบใน  MOU เกิน (ตัน/วนั) (12.756)        14.250         (4.214)          (4.234)            (6.955)          
                       %  นมดิบใน MOU เกิน (3.497)         28.723        (3.038)          (3.289)            (1.020)          
หมายเหตุ : ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน เพ่ิม MOU ใหกั้บสหกรณก์ารเกษตรแม่ทา จ านวน 3 ตัน/วัน (นมโรงเรียน) มีผล 1 มีนาคม 2564

5.4 ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก MOU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     5.4.1 MOU การซื้อขายน้ านมโค กับสหกรณ์โคนม ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ และวิสาหกิจ
ชุมชน จ านวน 50 แห่ง ระยะเวลา 1 ป ีตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564  

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริมาณการรับซื้อขายน้ านมโค MOU ป ี2563/2564 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564)  
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ผลสะสม % เป้าหมายสะสม
1. ปริมาณรับซ้ือน้ านมดิบ ตัน 248,883.28           249,503.05             100.25                   
    มลูค่าการรับซ้ือน้ านมดิบ บาท 4,783,536,641.60  4,865,309,475.00    101.71                   
2. ปริมาณน้ านมดิบเข้ากระบวนการผลิต ตัน 248,883.28           249,415.09             100.21                   
     มลูค่าการรับซ้ือน้ านมดิบ บาท 4,783,536,641.60  4,863,594,157.50    101.67                   

รายการ หน่วย เป้าหมายปี 2564
ผลการด าเนินงาน (ต.ค. 63- ก.ย.64)

 
 
 
 
 
 
  การรับซื้อขายน้ านมโค MOU ปี 2563/2564 

ในภำครวม อ.ส.ค. ลงนำมบันทึกกำรซื้อขำยน้ ำนมโค MOU ปี 2563/2564 ปริมำณ 
681.872 ตันต่อวัน หรือ 248,883.28 ตัน ดังนี้ :- 

1. ในปีนี้ อ.ส.ค. รับซื้อน้ ำนมดิบ จ ำนวน 683.570 ตันต่อวัน หรือ 249 ,503.05 ตัน  แยก
เป็น รับซื้อน้ ำนมดิบใน MOU จ ำนวน 675.806 ตันต่อวัน และรับซื้อน้ ำนมดิบนอก MOU จ ำนวน 7.764 ตันต่อ
วัน ส่วนกำรจ ำหน่ำยหน้ำโรงงำนมีที่ส ำนักงำน อ.ส.ค.ภำคเหนือตอนล่ำง จ ำนวน 0.007 ตันต่อวัน และที่ส ำนักงำน   
อ.ส.ค.ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จ ำนวน 0.234 ตันต่อวัน รวม 0.241 ตันต่อวัน ดังนั้นจะมีนมดิบเหลือเข้ำสู่
กระบวนกำรผลิต จ ำนวน 683.329 ตันต่อวัน หรือ 249,415.09 ตัน ในภำครวมมีนมดิบเกิน MOU ประมำณ    
วันละ 1.698 ตันต่อวัน 

2. กำรวิเครำะห์รำยภำค ดังนี้ 
     2.1 ส ำนักงำน อ.ส.ค.ภำคกลำง  MOU  364.797 ตันต่อวัน รับซื้อ  352.803 ตันต่อวัน 

ไม่เกิน MOU 
        2.2 ส ำนักงำน อ.ส.ค.ภำคใต้ MOU 49.612 ตันต่อวัน รับซื้อ 64.385 ตันต่อวัน เกิน 
MOU  14.773 ตันต่อวัน 

     2.3 ส ำนักงำน อ.ส.ค.ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ MOU 138.700 ตันต่อวัน รับซื้อ 
134.486 ตันต่อวัน ไม่เกิน MOU 
        2.4 ส ำนักงำน อ.ส.ค.ภำคเหนือตอนล่ำงและส ำนักงำน อ.ส.ค.ภำคเหนือตอนบน MOU 
128.763 ตันต่อวัน รับซื้อ 124.529 ตันต่อวัน ไม่เกิน MOU 

3. กำรก ำหนดมำตรกำรส ำหรับสหกรณ์โคนมฯ ที่ส่งน้ ำนมดิบเกิน MOU และสหกรณ์โคนมฯ 
ที่ขำยน้ ำนมดิบให้กับผู้ประกอบกำรหลำยแห่งแล้วส่งน้ ำนมดิบให้กับ อ.ส.ค. เกิน MOU 

   3.1 สหกรณ์โคนมฯ ที่ส่งน้ ำนมดิบเกิน MOU ให้ซื้อผลิตภัณฑ์นมจำก อ.ส.ค.  หรือซื้อเป็น
อำหำรสัตว์,แร่ธำตุ,น้ ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนมจำก อ.ส.ค. กลับคืนตำมมูลค่ำส่วนต่ำงรำคำน้ ำนมดิบที่เกิน 
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     5.4.2 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม กับบริษัท ซีพีเอฟ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 - 3 กุมภาพันธ์ 2566 

 

 

 

 

 

 

 

QR code บันทึกควำมร่วมมือระหว่ำง อ.ส.ค. กับ 
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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ฝ่ำยส่งเสริมกำรเลี้ยงโคนม ได้จัดพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) ด้ำนกำรส่งเสริม

กำรเลี้ยงโคนม ระหว่ำง อ.ส.ค. กับ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) โดยมีวัตถุประสงค์ตำมโครงกำร 
“พัฒนำกำรเลี้ยงโคนมเพ่ือสร้ำงรำยได้เพ่ิมให้แก่เกษตรกร” ที่จะสร้ำงควำมเข้มแข็งต่ออำชีพกำรเลี้ยง โคนมให้เกิด
ควำมยั่งยืน โดยกำรจัดกำรควำมรู้ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรจัดเก็บข้อมูล กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงโคนมในระดับ
ฟำร์มโคนม, สหกรณ์โคนม, ศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ และควำมร่วมมืออ่ืนๆ ของหน่วยงำนทั้งสอง เพ่ือน ำไป         
สู่ควำมส ำเร็จในด้ำนกำรผลิตน้ ำนมอย่ำงมีประสิทธิภำพอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 
เมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมกำรเลี้ยงโคนมไทย-เดนมำร์ค อ.ส.ค. มวกเหล็ก สระบุรี 

6. สถานที่ตดิตอ่ / เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงาน 
 ฝ่ำยส่งเสริมกำรเลี้ยงโคนม 
 ที่ตั้ง 160 หมู่ 1 ถนนมิตรภำพ ต ำบลมิตรภำพ อ ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 
 หมำยเลขโทรศัพท์ / โทรสำร  036-342055  
 E-Mail  : Farmpromote@dpo.go.th 


