แผน-ผลการดาเนินงานโคนม ปี 2563

ข้อมูล ต.ค 2562- ก.พ 2563

ระบบการผลิตและปรับปรุงพันธุ์โคนม ปี 2563
การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์และการจัดการฟาร์ มโคนมฟาร์ มโคน : Research center
- Training Center : ศูนย์ วจิ ัยและพัฒนาโคนม, ศูนย์ วจิ ัยฯ เชี ยงใหม่
- DLD Dairy School : ศูนย์ วจิ ัยฯ สกลนคร, ศูนย์ วจิ ัยฯ สระแก้ ว, ศูนย์ วจิ ัยฯ จันทบุรี
ยุทธศาสตร์ พฒ
ั นาโคนมและผลิตภัณฑ์ นม ปี 2560-2569
1. การสร้ างความเข้ มแข็งให้ เกษตรกรผู้เลีย้ งโคนมและองค์ กรโคนม
2. การพัฒนาการผลิตนา้ นมโคและอุตสาหกรรมโคนมให้ ได้ มาตรฐาน
3. การส่ งเสริมการบริโภคนมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นม
เพื่อการแข่ งขันระดับนานาชาติ
ลูกโค นม 285 ตัว
4. การพัฒนาระบบฐานข้ อมูลและการใช้ ประโยชน์
5. การวิจยั และพัฒนาองค์ ความรู้ การเลีย้ งโคนม
โคเพศเมีย 143 ตัว
โคเพศผู้ 142 ตัว
ให้ เกษตรกร
- จาหน่ ายลูกโคเพศผู้ 142 ตัวๆละ 1,000 บาท
เป็ นเงิน 142,000 บาท

แม่ โคนม 380 ตัว
-โครีดนม 236 ตัว
- โคแห้ งนม 144 ตัว

- แม่ พนั ธุ์ปลด 76 ตัวๆละ 25,000 บาท
เป็ นเงิน 1,900,000 บาท

โคสาวทดแทน 76 ตัว
จาหน่ ายโคพันธุ์ 23 ตัว

โคสาวท้ อง 99 ตัว

- อัตราการตายลูกโค 8%

โคเพศเมียหย่ านม 132 ตัว

จาหน่ ายแม่ พนั ธุ์คดั ออก 76 ตัว

โคสาวผสมพันธุ์ 124ตัว
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อัตราการตาย/คัดออก 3 %

โครุ่นอายุ 1 ปี 128 ตัว

- โคสาวท้ อง 23 ตัวๆละ 45,000 บาท
เป็ นเงิน 1,035,000 บาท

- อัตราการผสมติด 80%
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ผลผลิตน้ ำนม

ปี งบประมาณ 2563 ค่ าวัสดุการเกษตร/วัสดุวทิ ยาศาสตร์ และการแพทย์/วัสดุเวชภัณฑ์ 15,670,500 บาท
รวมมูลค่ าการจาหน่ ายโคนมและผลผลิตนา้ นม 25,471,880 บาท
- โครีดนม 236 ตัว ผลผลิตนา้ นม 18 กก./ตัว/วัน ราคากก.ละ 18 บาท (5,490 กก./305 วัน)
ผลผลิตรวม 1,295,640 กก. (ใช้ เลีย้ งลูกโค 51,480 กก.) จาหน่ าย 1,244,160 กก. เป็ นเงิน 22,394,880 บาท
- จาหน่ ายโคสาวท้ อง 23 ตัวๆ ละ 45,000 บาท เป็ นเงิน 1,035,000 บาท
- จาหน่ ายลูกโคเพศผู้ 142 ตัวๆ ละ 1,000 บาท เป็ นเงิน 142,000 บาท
- จาหน่ ายแม่ พนั ธุ์คดั ออก 76 ตัวๆ ละ 25,000 บาท เป็ นเงิน 1,900,000 บาท
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การพัฒนางานโคนมสู่ ความเป็ นเลิศ
การบริหารจัดการฟาร์ ม อาหารและการให้ อาหาร แปลงพืชอาหารสั ตว์
การจัดการสุ ขภาพสั ตว์ ฐานข้ อมูลโคนม เครื่ องจักรกล ภูมทิ ศั น์ และ บุคลากร
-Training Center
-Super Cow
-Research center
ศูนย์ วจิ ยั ฯโคนม
ศูนย์ วจิ ยั ฯเชียงใหม่

-DLD Dairy School
-Research center

-DLD Dairy School
-Research center

-DLD Dairy School
-Research center
-งานนโยบาย

ศูนย์ วจิ ยั ฯสกลนคร

ศูนย์ วจิ ยั ฯสระแก้ว

ศูนย์ วจิ ยั ฯจันทบุรี

1. พัฒนาการจัดการฟาร์ มให้ เป็ นเลิศ
- มาตรฐานฟาร์ มโคนม ฟาร์ มปลอดโรค
- การเลีย้ งโคสาวทดแทนคุณภาพดี
- การจัดการฝูงโคนมที่เหมาะสม
- องค์ความรู้โคนมอินทรีย์

2. ด้ านวิจยั ปรับปรุงพันธุ์
- สร้ างฝูงแม่ พนั ธุ์ยอดเยีย่ ม ให้ ผลผลิต 5,000 กก./Lact.
- วิจยั และพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์โคนมที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของประเทศไทย

งบประมาณการดาเนินงานโคนม ปี 2563
หน่ วยงาน

วัสดุการเกษตร

วัสดุเวชภัณฑ์

รวม

ศูนย์ วจิ ัยฯ สกลนคร (TF)

6,833,100
2,050,200
1,281,400

59,500
23,700
14,800

6,892,600
2,073,900
1,296,200

รวม

10,164,700

98,000

10,262,700

ศูนย์ วจิ ัยฯ โคนม (TF)
ศูนย์ วจิ ัยฯ เชียงใหม่ (TF)

งบประมาณการดาเนินงานโคนม ปี 2563
หน่ วยงาน

วัสดุการเกษตร

วัสดุเวชภัณฑ์

รวม

ศูนย์ วจิ ัยฯสระแก้ ว (TMZ)

2,060,600
960,600

24,000
13,200

2,084,600
973,800

3,021,200

37,200

3,058,400

ศูนย์ วจิ ัยฯจันทบุรี

รวม

เป้ าหมายการผลิตโคนม ปี 2563
หน่ วยงาน

พ่อ

แม่

ขนาดอื่นๆ

ทดสอบ

ศูนย์ วจิ ัยฯ โคนม

2(2)

180(196)

144(131)

15(2)

ศูนย์ วจิ ัยฯ เชียงใหม่

0(2)
0
1(0)
0
3(2)

50(42)
50(41)
80(78)
20(32)
380(389)

40(63)
40(28)
64(50)
24(47)
312(319)

10(10) 100(117) 35(33)
0
90(69)
35(8)
15(0) 160(128) 56(25)
0
44(79)
14(7)
40(12) 735(724) 266(174)

ศูนย์ วจิ ัยฯ สกลนคร
ศูนย์ วจิ ัยฯสระแก้ ว
ศูนย์ วจิ ัยฯจันทบุรี

รวม

รวม

ผลิตลูก

341(331) 126(101)

ข้อมูล DHI มี.ค 2563

นาส่ งเงินรายได้ การจาหน่ ายโคนมและผลิตภัณฑ์ โคนม ปี 2563
หน่ วยงาน
ศูนย์ วจิ ัยฯ โคนม

จาหน่ ายนา้ นม
(บาท)
2,014,325.96

จาหน่ ายสั ตว์
รวมนาส่ งรายได้
(บาท)
(บาท)
297,600
2,311,925.96

ศูนย์ วจิ ัยฯ เชียงใหม่

725,933.13

145,945

871,878.13

ศูนย์ วจิ ัยฯ สกลนคร

217,969.44

8,000

225,969.44

ศูนย์ วจิ ัยฯสระแก้ว

693,138.00

36,500

729,638.00

ศูนย์ วจิ ัยฯจันทบุรี

211,137.74

101,600

312,737.74

3,862,504.27

589,645

4,452,149.27

รวม

ข้อมูล ต.ค 2562- มี.ค 2563

