


สว่นท่ี1  การรว่มกล ุม่เกษตรกร

1.ใบจดทะเบียน

1.1  มีการร่วมกลุ่มท่ี  เป็นทางการ
ได้แก่เกษตรกร  และวิสาหกิจชุมชน



สว่นท่ี1  การรว่มกล ุม่เกษตรกร

2.มีการประชมุต่อเน่ือง

1.1  มีการร่วมกลุ่มท่ี  เป็นทางการ 
ได้แก่เกษตรกร  และวิสาหกิจชุมชน



สว่นท่ี1  การรว่มกล ุม่เกษตรกร

3.มีการก าหนดระเบียบ

1.1  มีการร่วมกลุ่มท่ี  เป็นทางการ 
ได้แก่เกษตรกร  และวิสาหกิจชุมชน



สว่นท่ี1  การรว่มกล ุม่เกษตรกร

1.มีรายช่ือคณะกรรมการ
1.2  การตัง้คณะ
กรรมการบริหารแปลงใหญ่
ก าหนดบทบาท และ
ก าหนดกฎระเบียบ

1.นายสุเทพ ปานนอ้ย ประธานกรรมการ

2.นายสุดตา ดพีจิารณ์ รองประธานกรรมการ

3.นายสุเทพ ตรทีา เลขานุการ

4.นายลืน่ ทองนนัใจ กรรมการ

5.นายสมพงษ์ อนิโห ้ กรรมการ

6.นางสาวบญุธรรม ช่วงโชติ กรรมการ

7.นายไพโรจน์ ทนทาน กรรมการ

8.นายพร รอดทอง กรรมการ

9.นางสากล อดุม กรรมการ



สว่นท่ี1  การรว่มกล ุม่เกษตรกร

2.มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ี

1.2  การตัง้คณะ
กรรมการบริหารแปลงใหญ่
ก าหนดบทบาท และก าหนด
กฎระเบียบ

อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหนา้ที่

ด าเนินกิจการท ัง้ปวงของสหกรณ์ใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และ

ค าส ัง่ของสหกรณ์ กบัในทางอนัจะท าใหเ้กิด

ความจ าเรญิแก่สหกรณ์



สว่นท่ี1  การรว่มกล ุม่เกษตรกร

3.รายละเอียดกฎระเบียบ

1.2  การตัง้คณะ
กรรมการบริหารแปลง
ใหญ่ก าหนดบทบาท และ
ก าหนดกฎระเบียบ



สว่นท่ี 2  การบรหิารจดัการ

1.มีขอ้พ้ืนฐานรายแปลงในระบบ
2.1  การจดัเกบ็ข้อมูล
พืน้ฐานและความก้าวหน้า
ของแปลง

http://www.bigfarm.doae.go.th

http://www.bigfarm.doae.go.th/


สว่นท่ี 2  การบรหิารจดัการ

2.มขีอ้มลูความกา้วหนา้

2.1  การจดัเกบ็ข้อมูลพืน้ฐาน
และความก้าวหน้าของแปลง

เร่ิมต้น ปี 2559
1.โคเน้ือ 340 ตัว เป็น s2n ข้าว เกษตรกร 
34 รายจากสมาชิกทั้งหมด 213 ราย
2.ผลติโคขุนคุณภาพดใีห้กบัเครือข่ายได้ 
1,692 ตัว/ปี

ปัจจุบัน ปี 2562
1.โคเน้ือ 340 ตัว เป็น s2nข้าว 
เกษตรกร 34 รายจากสมาชิกทั้งหมด 
213 ราย
2.ผลติโคขุนคุณภาพดใีห้กบัเครือข่าย
ได้ 1,800ตัว/ปี



ดา้นการลดตน้ทุนการผลิต

เป้าหมาย กิจกรรม ช่วงเวลา ผูป้ฏิบติังาน

ลดตน้ทุนดา้น
อาหารสัตว์ 5%

1.ปลูกหญา้เนเปียร์
เอง
2.ท าสูตรอาหาร
TMR โดยใช้
วตัถุดิบในพ้ืนท่ี

ระยะเวลาขนุ 6 
เดือน

1.เจา้หนา้ท่ี
สหกรณ์ฯ เป็น
ผูใ้หค้  าแนะน า
และติดตาม
2.เกษตรกรเป็น
ปฏิบติังาน

สว่นท่ี 2  การบรหิารจดัการ

2.2เป้ำหมำยและแผนปฏบิตัิงำนที่ชดัเจน



ดา้นการเพิ่มผลผลิต

เป้าหมาย กิจกรรม ช่วงเวลา ผูป้ฏิบติังาน

เพิ่มน ้าหนกัโค 5% 1.คดัโคคุณภาพ
เขา้ขนุ
2.ท าสูตรอาหาร
TMR โดยใช้
วตัถุดิบในพ้ืนท่ี

ระยะเวลาขนุ 6 เดือน 1.เจา้หนา้ท่ี
สหกรณ์ฯ เป็น
ผูใ้หค้  าแนะน า 
และติดตาม
2.เกษตรกรเป็น
ปฏิบติังาน

2.2เป้ำหมำยและแผนปฏบิตังิำนที่ชดัเจน



ดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

เป้าหมาย กิจกรรม ช่วงเวลา ผูป้ฏิบติังาน
เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต 5%

1.เพิ่มจ  านวนโคให้
สมาชิกต่อรายมากข้ึน
ตามก าลงัการเล้ียง
2.เพิ่มจ  านวนสมาชิก
ในการเล้ียงเพื่อเพิ่ม
ปริมาณผลผลิต

ระยะเวลา 1 ปี 1.เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ

2.2เป้ำหมำยและแผนปฏบิตังิำนที่ชดัเจน



ดา้นการบริหารจดัการแปลง

เป้าหมาย กิจกรรม ช่วงเวลา ผูป้ฏิบติังาน

- มีผลผลิตเพียงพอกบั
ตลาด
- มัน่ใจในเร่ืองราคา
และตลาด
- เกษตรกรมีรายได้
เสริมจากการเล้ียงโคขนุ
และการปลูก 
พืชอาหารสัตว(์หญา้เน
เปียร์) 

1.ผลิตโคเน้ือได ้800 ตวั
2. มีการจดัท าสญัญา 
MOU.ในราคา 105บาท/ 
กก
3. เกษตรกรมีรายไดเ้สริม
จากการขายหญา้เนเปียรใน
รอบปีจ านวน 2,000 ตนั
เป็นเงิน 1,200,000 บาท

ระยะเวลา 1 ปี 1.เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์
เป็นผูใ้หค้  าแนะน า 
และติดตาม
2.เกษตรกรเป็น
ปฏิบติังาน

2.2เป้ำหมำยและแผนปฏบิตังิำนที่ชดัเจน



แผนการตลาด

เป้าหมาย กิจกรรม ช่วงเวลา ผูป้ฏิบติังาน

- มีตลาดแน่นอน
- เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มข้ึน

1. ขายให ้สหกรณ์
เครือข่ายโคเน้ือ
นครปฐม จ ากดั , บจก
แอล เอส เฉิงคงั อิม
ปอร์ต (ลาว จีน) จ  ากดั. 
บริษทัลุงเชาวน์ฟาร์ม  
จ  ากดั
2. เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มข้ึน 3,240,000 บาท 

ระยะเวลา 1 ปี 1.เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์
เป็นผูใ้หค้  าแนะน า 
และติดตาม
2.เกษตรกรเป็น
ปฏิบติังาน

2.2เป้ำหมำยและแผนปฏบิตังิำนที่ชดัเจน



สว่นท่ี 2  การบรหิารจดัการ

2.3 สมำชิกมีสว่นรว่มในกำรบรหิำรจดักำรอำท ิหำทนุ ปจัจยักำรผลติ กำรระดุมทนุ กำรผลติร่วมกนั

1.จดัหาแหล่งเงนิทุนเพิม่ ทั้งภายใน - ภายนอกโดยระดุมทุนเพิม่และจดัหาแหล่งเงนิกู้
ดอกเบีย้ต า่
2.พฒันาความรู้ความสามารถ ของบุคลากรในสหกรณ์ ทั้งสมาชิก กรรมการและพนักงาน
3.สมาชิกสามารถผลติโคต้นน า้เองได้
4.สามารถผลติโคขุนได้อย่างมีคุณภาพ



สว่นท่ี 2  การบรหิารจดัการ

2.3 สมำชิกมีสว่นรว่มในกำรบรหิำรจดักำรอำท ิหำทนุ ปจัจยักำรผลติ กำรระดุมทนุ กำรผลติร่วมกนั



สว่นท่ี 2  การบรหิารจดัการ

2.4 กำรท ำบญัชีตน้ทนุอำชีพ

สมดุบญัชีครวัเรอืน       บญัชีตน้ทนุอำชีพ



ตวัอย่ำงสมดุบญัชีครวัเรอืน       



ใชร้ะบบโปรแกรมซ้ือ-ขำยของกรมตรวจบญัชี



สว่นท่ี 2  การบรหิารจดัการ

2.5 กำรตลำด

1.เอกสำรจ ำหน่ำย 2.สญัญำซ้ือ-ขำย



3.รำยงำนผลผลติแผนจ ำหน่ำย

แผนการจ าหน่ายโคขนุ

สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคขนุในเขตปฏิรูปท่ีดินปางศิลาทอง จ ากดั

รายการ
ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62 ต.ค.-62 พ.ย.-62 รวม หมายเหตุ

(ตวั) (ตวั) (ตวั) (ตวั) (ตวั) (ตวั) (ตวั) (ตวั) (ตวั) (ตวั) (ตวั) (ตวั) (ตวั)

โคเพศผู ้ 400 400 400 400 400 400 600 600 600 600 600 600 6000

2.5 กำรตลำด



สว่นท่ี 3  ผลการด าเนินงาน

3.1 ลดตน้ทนุกำรผลติ

เป้าหมาย ก่อนเริมโครงการ ปัจจุบนั ร้อยละ

ลดตน้ทุน
ดา้นอาหาร
สัตว์ 5%

ค่าอาหาร 7,000
บาท /ต่อตวั

ค่าอาหาร 6,300
บาท /ตวั 
ลดตน้ทุนได ้
700 บาท/ตวั

10%



สว่นท่ี 3  ผลการด าเนินงาน

3.2 เพิ่มผลผลติ

เป้าหมาย ก่อนเริมโครงการ ปัจจุบนั ร้อยละ

เพิ่ม
น ้าหนกัโค 
5%

น ้าหนกัโคเพิ่มข้ึน
0.9 kg /วนั

ปัจจุบนั
น ้าหนกัโค
เพิ่มข้ึน 1 kg /
วนั

11.11%



สว่นท่ี 3  ผลการด าเนินงาน

3.3 ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำน



ใบรบัรองกำรตรวจโรคสตัว ์



สว่นท่ี 3  ผลการด าเนินงาน

3.4 เพิม่มูลค่ำผลผลติ ไดแ้ก ่มีกำรแปรรูปผลติภณัฑเ์บื้องตน้ กำรพฒันำบรรจุภณัฑ ์เป็นตน้

- รายได้จากการขายโค 5,750 บาท/
ตัว

- แปรรูปผลติภัณฑ์สามารถสร้าง
รายได้เพิม่ขึน้ ตัวละ 10,000 บาท

รายไดเ้พิ่มข้ึนจากการขายแปรรูปตวั
ละ 10,000 บาท  (10,000 - 5,750 บาท 
= 4,250 บาท)คิดเป็น 42.5% /ตวั



สว่นท่ี 3  ผลการด าเนินงาน

3.5 กำรเพิม่ช่องทำงกำรตลำดและกำรท ำเกษตรพนัธสญัญำ

1.กำรเพิ่มช่องทำงกำรตลำด 2.ท ำสญัญำ MOU

สนิคำ้แปรรูป ตลำดเฟรนไชส ์



สว่นท่ี 4  การน าเทคโนโลยีและ

นวตักรรมมาใชใ้นแปลง

4.1 กำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งและถำ่ยทอดเทคโนโลยีสูเ่กษตรกร มีควำมสำมำรถใช้

เทคโนโลยนีวตักรรม กำรใชเ้ครื่องจกัรสมยัใหม่ในกำรผลติ

หน่วยงานทีดู่แล

1. ส านกังานกรมส่งเสรมิสหกรณ์

2. ส านกังานปศุสตัว ์

3. ส านกังานธนาคารเพือ่การเกษตร

และสหกรณก์ารเกษตร

หมำยเหต ุเป็นศูนยเ์รยีนรูก้ำร

สหกรณ์จงัหวดัก ำแพงเพชร



มกีารใชเ้ทคโนโลย ีเครื่องจกัร



สว่นท่ี 4  การน าเทคโนโลยีและ

นวตักรรมมาใชใ้นแปลง

4.2 กำรเพิม่ช่องทำงและโอกำสทำงกำรคำ้ผ่ำนระบบ e-commerce และสรำ้งแบรนดข์องตวัเอง

ตลำดเฟรนไชส์



เฟสบุค๊

4.2 กำรเพิม่ช่องทำงและโอกำสทำงกำรคำ้ผ่ำนระบบ e-commerce และสรำ้งแบรนดข์องตวัเอง



สรำ้งแบรนดข์องตนเอง 

4.2 กำรเพิม่ช่องทำงและโอกำสทำงกำรคำ้ผ่ำนระบบ e-commerce และสรำ้งแบรนดข์องตวัเอง



สว่นท่ี 5  ความยัง่ยืนในการ

ด าเนินการแปลงใหญ่

5.1 ควำมยัง่ยนืในกำรด ำเนินกำรแปลงใหญ่

มีกำรประชมุของสหกรณ์ 12 คร ัง้/ปี มีกำรประชมุกลุม่แปลงใหญ่ 1 คร ัง้/ปี



จ ำนวนสมำชิกที่เขำ้ประชมุ

5.1 ควำมยัง่ยนืในกำรด ำเนินกำรแปลงใหญ่



กำรระดมทนุกองทนุหมนุเวยีน

5.1 ควำมยัง่ยนืในกำรด ำเนินกำรแปลงใหญ่



สว่นท่ี 5  ความยัง่ยืนในการ

ด าเนินการแปลงใหญ่

5.2 ควำมสำมำรถของผูจ้ดักำรแปลง/ประธำนกลุม่เกษตรกร

1.มกีารประสานงานกบัสมาชกิภายในแปลง

2.รายงานผลความกา้วหนา้ในการด าเนินงานกลุม่แปลงใหญ่

3.มกีารก ากบัดูแลแกไ้ขปญัหา 4-5 ครัง้/เดอืน



สว่นท่ี 5  ความยัง่ยืนในการ

ด าเนินการแปลงใหญ่

5.3 ควำมพรอ้มของประธำนเกษตรกรที่จะเป็นผูจ้ดักำรแปลงในอนำคต

1.เป็นผูบ้รหิารทีด่ ีเพิม่ขดีความรูค้วามสามารถ

2. มคีวามยุตธิรรม อดทนต่อหนา้ที ่

3. รูจ้กัแกป้ญัหาภาวะของสมาชกิ

4. บคุลกิภาพด ี

5. เป็นผูม้คีวามรูอ้ย่างแจ่มแจง้และชดัเจน

6. รูร้ะเบยีบวนิยั



สว่นท่ี 5  ความยัง่ยืนในการ

ด าเนินการแปลงใหญ่

5.4 กำรท ำเกษตรที่สอดคลอ้งกบัระบบนิเวศลดกำรใชส้ำรเคมี

1.ใชม้ลูโคแทนการใชส้ารเคมี

2.หมกัหญา้เนเปียรโ์ดยไมใ่ชส้ารเคมี


