
ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอสอยดำว

โครงกำรแปลงใหญ่ประชำรัฐโคนมสอยดำว(น ำ้นมดิบ)



LOGO

ข้อมูลพืน้ฐำนแปลงใหญ่







ผ่ำนกำรอนุมัติจำก S/C เมื่อ 19/04/60





พธีิเปิดแปลงใหญ่ โดย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวดัและนำยอ ำเภอสอยดำว







นำยนพดล องิประภำนนท์
ผู้จัดกำรแปลงใหญ่

นำยวนินำ  ศรีสงครำม
ประธำนแปลงใหญ่

นำงสุภำพร ป๊อกตัง
คณะท ำงำน

นำงยุพนิ พรมรุกชำติ
คณะท ำงำน

นำงลำวลั บุญมี
คณะท ำงำน 

นำยประจักษ์ เจริญสิทธ์ิ
คณะท ำงำน

นำยประยงค์  คงเจริญ
คณะท ำงำน

นำยเสนำะ จูทยั
คณะท ำงำน

นายปรย เสาวลักษณ์
เลขาฯ  



คณะท ำงำนทมีผู้จัดกำรแปลงใหญ่
1. ปศุสัตว์อ าเภอสอยดาว
2. ผู้แทนส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
3. ผู้แทนส านักงานประมงจังหวัดที่รับผิดชอบในพืน้ที่                                                
4. ผู้แทนส านักงานปฏรูิปที่ดนิจังหวัดที่รับผิดชอบในพืน้ที่                                         
5. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภาพ
ชลบุรีหรือผู้แทน        
6. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพฒันาการสัตวแพทย์ภาค
ตะวันออกหรือผู้แทน            
7. ผู้แทนส านักงานตรวจบญัชีสหกรณ์ที่รับผิดชอบในพืน้ที่ 
8. ผู้แทนส านักงานสหกรณ์จังหวัดที่รับผิดชอบในพืน้ที่ 
9. ผู้แทนสถานีพฒันาที่ดนิจงัหวัดที่รับผิดชอบในพืน้ที่ 
10. ผู้แทนศูนย์วิจัยและพฒันาอาหารสัตว์ สระแก้ว
11. ผู้แทนศูนย์วิจัยและบ ารุงพนัธ์ุสัตว์ จันทบุรี
12.ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชีพเกษตรกร
จังหวัดหรือผู้แทน

ประธาน
คณะท างาน
คณะท างาน
คณะท างาน
คณะท างาน

คณะท างาน

คณะท างาน
คณะท างาน
คณะท างาน
คณะท างาน
คณะท างาน
คณะท างาน



คณะท ำงำนทมีผู้จัดกำรแปลงใหญ่ (ต่อ)
13.หวัหน้าฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรักษาที่3โครงการ
ชลประทานจันทบุรี
14.ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขา
สอยดาว
15.สมาชิกสภาเกษตรกรประจ าอ าเภอสอยดาว 
16.ผู้จัดการสหกรณ์โคนมสอยดาว จ ากัด 
17.นายกเทศมนตรีต าบลทบัช้าง 
18.นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขนาน
19.ก านันต าบลทบัช้าง
20.บริษัทเอกชนในพืน้ที่ 
21.เกษตรกรในพืน้ที่แปลงใหญ่ 2 ท่าน
22.ประธานสหกรณ์โคนมสอยดาว จ ากัด
23.ผู้แทนบริษัทฟรีสแลนด์คัมพน่ิา (นายปรย
เสาวลักษณ์.) 

คณะท างาน

คณะท างาน

คณะท างาน
คณะท างาน
คณะท างาน
คณะท างาน
คณะท างาน
คณะท างาน
คณะท างาน
คณะท างาน
คณะท างานและ
เลขานุการ



สมำชิกแปลงใหญ่ฯ



ประชุมแผนเงนิกู้แปลงใหญ่ 3 ม.ิย.60





รบัมอบเงินกูแ้ปลงใหญ่ 10 ลา้น+motor pool 

วนัที ่7 มิ.ย.60 จากนายกรฐัมนตรี









ประชุมคณะท ำงำนทมีผู้จัดกำรแปลงใหญ่
ประชำรัฐโคนมสอยดำว





ประชุมคณะท ำงำนแปลงใหญ่ในส่วน
ของปศุสัตว์ทุกวนัที ่10ของเดอืน





ประกอบด้วย ส่วนต่างๆ ดังนี ้
1. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
2. ศูนย์วิจัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี
3. ศูนย์วิจัยและพฒันาการสัตวแพทย์ภาค
ตะวันออก
4. ศูนย์วิจัยและพฒันาอาหารสัตว์ 
สระแก้ว 
5. บริษัทฟรีสแลนด์คัมพน่ิา  จ ากัด
6. คณะท างานสหกรณ์โคนมสอยดาว
7. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสอยดาว
8. สมาชิกแปลงใหญ่
9. ผู้จัดการแปลงใหญ่ฯ



ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวดัจันทบุรี
อบรมเกษตรกรและเจ้ำหน้ำที่ลงข้อมูลสมุดบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำยในครัวเรือน





ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดัจันทบุรี

1.ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคปากและเทา้เป่ือย



2.ทดสอบโรค T.B. ,BULCELLOSIS



3.แต่งกีบโคนม



4.ควบคุมป้องกนัโรค FMD



เดือน
แก้ไขปัญหาระบบสบืพันธุ ์(ตัว)

ส่งเสริมระบบสบืพันธุ์

แก้ไขฯ ท้อง จ าหน่าย รอติดตามผล

มิ.ย.-60 36 9 3 24 122

ก.ค.-60 34 8 3 19 124

ส.ค.-60 47 2 1 41 183

ก.ย.-60 27 0 0 27 0

ต.ค.-60 0 0 0 0 0

พ.ย.-60 75 0 0 75 348

ศูนย์วจิัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภำพชลบุรี
แก้ไขปัญหำกำรผสมตดิยำกในโคนม



แก้ไขปัญหำระบบสืบพนัธ์ุ



ศูนย์วจิยัและพฒันำอำหำรสัตว์สระแก้ว
กำรจัดกำรเร่ืองสูตรผสมอำหำรสัตว์ T.M.R. และส่งเสริมกำรปลูกข้ำวโพดและหญ้ำเลีย้งสัตว์







จัดอบรมและสนับสนุนกำรใช้อำหำร TMR แก่เกษตรกร 
จ ำนวน 5 ฟำร์ม  (ชุดที2่)





รำยช่ือเกษตรกรที่ได้ทดลอง TMR (ชุดที ่1)

1. นายสุชาติ  ป๊อกตงั TS 12.81

2. นายบุญมี  ขุนศิริ TS 12.60

3. น.ส.นุสรา รุนสูงเนิน TS 13.12

4. นางประทุม  แสงอ่อน TS 12.47

5. นายชนะชยั  รุนสูงเนิน TS 12.42



ศูนย์วจัิยและพฒันำสัตวแพทย์ภำคตะวนัออก

1. ชนัสูตรโรคสตัว์

2. การป้องกนัรกัษาโรคเตา้นมอกัเสบ

3. เพาะเช้ือเพือ่ตรวจหาเช้ือทีท่ าใหเ้กิดโรคต่างๆ

4. ตรวจสอบคุณภาพน ้านมเดือนละ 2 ครั้ง



บริษัทฟรีสแลนด์คมัพนิำ จ ำกดั
ระบบเคร่ืองรีดและวธีิกำรรีดนม







คุณภำพน ำ้นม

เนื้ อนม



คุณภำพน ำ้นม
ไขมนั



คุณภำพน ำ้นม
เช้ือเตา้นมอกัเสบ



คุณภำพน ำ้นม
เช้ือทัว่ไป



Soi Dao Cooperative Limited. 2017

กันยายน (
ตุลาคม (
พฤศจกิายน (
ธันวาคม (



สหกรณ์โคนมสอยดำว จ ำกดั
ผลติข้ำวโพดหมักคุณภำพ



บ่อหมักข้ำวโพด



อธิบดกีรมปศุสัตว์ตรวจเยีย่มแปลงใหญ่



ประธำนกรรมกำรอำวุโสและคณะดูงำนแปลงใหญ่ วนัที ่24/06/60



ทีม ธ.ก.ส.ภำคตะวนัออกดูงำนวนัที ่17/07/60



สมำชิกแปลงใหญ่ฯศึกษำดูงำน





วนัที่ 25 ก.ค.2560 ฝึกอบรมเกษตรกรก่อนไปดูงำน



ศึกษำดูงำนแปลงใหญ่ วนัที2่6-27 กรกฎำคม 2560





งบสนับสนุนกรมปศุสัตว์



ปีงบประมำณ 2561



ของบประมำณจำกภำครัฐ ปี 2561
งบสนับสนุนจำกกรมส่งเสริมสหกรณ์



งบขอผ่ำนส ำนักงำนจงัหวดัจนัทบุรี











ขอบคุณครับ
สวสัดี


