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คํานํา 
 
  อ.ส.ค.มีภารกิจที่สําคัญตอเกษตรกรผูเล้ียงโคนมในประเทศไทย ดังนั้น อ.ส.ค.จึงเปนกลไกของ
รัฐบาลในการบริหารจัดการน้ํานม เพื่อใหเกษตรกรผูเล้ียงโคนมในประเทศไทยมีอาชีพที่ยั่งยืน โดยการวางเปาหมาย          
ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ํานมดิบใหมีคุณภาพสูง ใชตนทุนต่ํา และเปนอาชีพที่สรางกําไรใหกับเกษตรกร 
ซึ่งจะสงผลถึงผูบริโภคใหไดบริโภคนมที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมอยางกวางขวาง เพื่อใหคนไทยมีสุขภาพ               
ที่แข็งแรงสมบูรณ แขงขันกับชนชาติอื่นได 
  ป 2550 อ.ส.ค.ดําเนินกลยุทธทางการตลาดอยางเขมขน มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย               
โดยรวมมือกับผูจัดจําหนายนมและ Modern Trade จัดรายการรวมกับ 7-Eleven, Big C และ Tesco Lotus จัดทํา
โฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศน, ส่ือส่ิงพิมพ และส่ือวิทยุ รวมถึงการจัดกิจกรรมสนับสนุนการจําหนาย
ผลิตภัณฑนม โดยการจัด Event Marketing ในงานที่หนวยงานราชการจัดขึ้น จึงนับวาเปนการสงเสริมภาพลักษณ
ขององคกรไดอีกทางหนึ่ง  นอกจากนี้  อ .ส .ค .เปดตัวการทองเที่ยวเชิงเกษตรฟารมโคนมไทย  – เดนมารค               
(Thai – Danish Farm Agro – Tourism) ซึ่งเปนโครงการที่อยูภายใตแผนฟนฟูสายกิจการโคนม โดยไดมี               
ความรวมมือกับภาครัฐและเอกชนตาง ๆ ในพื้นที่ เพื่อใหเกิดการพัฒนาการทองเที่ยว ซึ่งจะนําไปสูการเติบโต               
ของการทองเที่ยวเชิงเกษตรควบคูไปพรอมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนม 
 

สํานักนโยบายและแผน 
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สารบญั 
 

  หนา 
สวนที่ 1 ขอมูลภาพรวมของ อ.ส.ค. 5 
           วิสัยทัศน, พันธกจิ, วัตถุประสงค 6 
           ประวัต ิอ.ส.ค. 7 
           โครงสราง อ.ส.ค. 8 – 9 
           คณะกรรมการ อ.ส.ค. 10 – 11 
           คณะผูบริหาร อ.ส.ค. 12 – 13 
           อัตรากําลัง 14 
   

สวนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานของ อ.ส.ค. ประจําป 2550 15 
           ผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย 16 

 
                      การจัดทําแผนการปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการ   
           เพื่อฟนฟูฐานะทางการเงิน 

16 

 
                      การนําระบบบริหารจัดการมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใช   
           ในการบริหารจัดการ อ.ส.ค. (EVM) 

16 – 17 

                       การเบิกจายงบลงทุน 17 
           ผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยทุธ อ.ส.ค. 18 
                       กลยุทธการดําเนินงานดานกิจการโคนม 18 – 20 
                       กลยุทธการดําเนินงานดานอุตสาหกรรมนม 21 – 24 
                       กลยุทธการดําเนินงานดานอํานวยการและบริหาร 25 – 26 
           ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน 27 
                       ดานการเงิน 27 
                       ดานกิจการโคนม 28 – 31 
                       ดานอุตสาหกรรมนม 32 – 35  
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สารบญั 
 

  หนา 
           ผลการปฏิบัติงานที่สําคัญ 36 
                       กิจกรรมที่สําคัญ 36 – 37 
                       กิจกรรมเพื่อสังคม 38 
                       ความรวมมือทางวิชาการ 39 
                       กิจกรรมอื่น ๆ 40 
           ผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 41 - 44 
   

สวนที่ 3 รายงานทางการเงิน อ.ส.ค. (ขอมูลเบื้องตน) 45 
           รายงานทางการเงิน 46 – 52 
           หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 53 – 80 
   

สวนที่ 4 แนวทางการดําเนินงานของ อ.ส.ค.ป 2551 81 
           ยุทธศาสตรการจัดทําแผนปฏิบัติงาน อ.ส.ค.ป 2551 82 
           อุตสาหกรรมโคนมไทย 82 
                       คุณภาพน้ํานมและระบบมาตรฐานคุณภาพ 82 – 83 
           ความคาดหวงัของผูมสีวนไดเสีย 83 – 85  
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สารบญัภาคผนวก 
 

  หนา 
ภาคผนวก  86 
ภาคผนวก ก องคประกอบของคณะกรรมการ อ.ส.ค. ตามพระราชกฤษฎกีาจัดตั้ง 

อ.ส.ค 
87 

ภาคผนวก ข คณะกรรมการ อ.ส.ค. 88 – 89 
ภาคผนวก ค รายนามคณะกรรมการ อ.ส.ค.ที่มาประชุม ปงบประมาณ 2550              

(ต.ค.49 – ก.ย.50) 
90 – 92 

ภาคผนวก ง ทําเนียบผูอํานวยการ อ.ส.ค. 93 
ภาคผนวก จ แผนที่แสดงเขตสงเสริมการเลี้ยงโคนม / รวบรวมน้ํานม  

และโรงงานนม อ.ส.ค. 
94 

ภาคผนวก ฉ Website อ.ส.ค. 95 
ภาคผนวก ช สถานที่ติดตอหนวยงานของ อ.ส.ค. 96 – 97 
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  สวนที่ 1 
 
 
 

                                             วิสัยทัศน     (vision)           
 
 

            พันธกิจ     (mission) 
 
 

    วัตถุประสงค     (object) 
 
 

             ประวัติ อ.ส.ค.     (history) 
 
 

        โครงสราง อ.ส.ค.     (structure) 
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วิสัยทัศนวิสัยทัศนวิสัยทัศน   
 

เปนองคกรที่เปนผูนําดานเกษตรอุตสาหกรรมนมในการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
เกษตรกรไทย เพื่อสรางเสถียรภาพดานปริมาณและราคา 

 

พันธกิจพันธกิจพันธกิจ   
 

เพิ่มประสิทธิภาพของเกษตรกรผูเล้ียงโคนมในการผลิตน้ํานมดิบที่มีคุณภาพสูง 
ตนทุนต่ํา และเปนอาชีพที่มีกําไรและยั่งยืน 

 
สง เสริมใหประชาชนไทยมีการบริ โภคนมที่มีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม                 
อยางกวางขวาง เพื่อใหสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ แขงขันกับชนชาติอื่นได 

 
เปนกลไกสําคัญของรัฐบาลในการบริหารจัดการน้ํานมดิบ เพื่อใหเกษตรกรไทย 
มีอาชีพที่ยั่งยืน 

 

วัตถุประสงควัตถุประสงควัตถุประสงค   
 

เพิ่มพัฒนา อ.ส.ค.สูความเปนผูนําทางเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม การแปรรูป  
และการตลาดน้ํานมดิบในระดับนานาชาติ 

 
สงเสริมใหประชาชนไทยมีอัตราการบริโภคนมใกลเคียงตางประเทศ เพื่อสราง
สุขภาพพนามัยใหแข็งแรง 

 
เพื่อใหการสงเสริมการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมนมของไทยสามารถ
ดําเนินงานและเติบโตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
เพื่อปรับบทบาทและพัฒนาองคกรใหดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ แขงขันได
ในตลาดการคาเสรี มีกําไร ไมเปนภาระของรัฐ 
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ประวัติ อประวัติ อประวัติ อ...สสส...คคค...   
        

          เมื่อปพุทธศักราช 2503 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชและ
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถไดทรงเสด็จประพาสทวีปยุโรป ในระหวางที่             
ลนเกลาทั้งสองพระองคทรงประทับแรมอยู ณ ประเทศเดนมารค  ทรงให               
ความสนพระทัยเกี่ยวกับกิจการการเลี้ยงโคนมของชาวเดนมารคเปนอยางมาก 
ดังนั้น หลังจากเสด็จนิวัติประเทศไทยแลว ในปตอมา รัฐบาลเดนมารคและ
สมาคมเกษตรกรเดนมารคจึงไดรวมกันนอมเกลาถวายโครงการสงเสริมการเลี้ยง
โคนม ใหเปนของขวัญแดลนเกลาทั้งสองพระองคและเพื่อใหการดําเนินโครงการ
สงเสริมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยบรรลุผลตามเจตนารมณที่ตั้งไว จึงไดมี           
การตกลงทําสัญญาใหความชวยเหลือดานวิชาการและเศรษฐกิจระหวางรัฐบาล
ไทยและรัฐบาลเดนมารคขึ้น ในการนี้ รัฐบาลเดนมารคไดใหความชวยเหลือจัดตั้ง             
ฟารมโคนมและศูนยฝกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย – เดนมารคขึ้นที่อําเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พรอมท้ังจัดสงผูเชี่ยวชาญมารวมดําเนินการและจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตลอดโครงการเปนเงินประมาณ 23.5           
ลานบาท 
          ฟารมโคนมและศูนยฝกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย – เดนมารคไดเร่ิมเปด
ดําเนินการเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2505 ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จ              
พระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระเจาเฟรดเดอริคที่ 9 แหงประเทศเดนมารค ไดทรง
ประกอบพิธีเปดอยางเปนทางการ จึงนับไดวาเปนวันที่มีความสําคัญยิ่งใน
ประวัติศาสตรการเลี้ยงโคนมเมืองไทย ตอมาในป พ.ศ.2530 รัฐบาลจึงได
กําหนดใหวันดังกลาวเปน “วันโคนมแหงชาติ” กิจการฟารมโคนมไดวิวัฒนาการ
ขยายตัวเจริญกาวหนาไปเปนลําดับ จวบจนถึง พ.ศ.2514 รัฐบาลไทยจึงไดรับโอน
กิจการฟารมโคนมและศูนยฝกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย - เดนมารค และจัดตั้งขึ้น
โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 
พ.ศ.2514 สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีชื่อวา “องคการสงเสริมกิจการ
โคนมแหงประเทศไทย” (อ.ส.ค.) หรือ “Dairy Farming Promotion 
Organization of Thailand” (D.P.O.) 
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โครงสราง อโครงสราง อโครงสราง อ...สสส...คคค. (. (. (ตตต...คคค...49 49 49 ––– ก ก ก...คคค...505050)))   
  โครงสรางการบริหารงานตามขอบังคับ อ.ส.ค. วาดวยการแบงสวนงานและการกําหนดอํานาจ
หนาที่ของสวนงานองคกร พ.ศ. 2541 (ป 2550 ใช ต.ค.49 – ก.ค.50) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

รองผูอํานวยการ 
(อุตสาหกรรมนม) 

รองผูอํานวยการ 
(บริหาร) 

รองผูอํานวยการ 
(กิจการโคนม)  ผูชวยผูอํานวยการ 

คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

ผูอํานวยการ 

สํานักตรวจสอบและประเมินระบบงาน สํานักผูอํานวยการ 

สํานักงาน อ.ส.ค. 
ภาคกลาง 

สํานักงาน อ.ส.ค. 
ภาคใต 

สํานักงาน อ.ส.ค.ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนอื 

สํานักงาน อ.ส.ค. 
ภาคเหนือ-ตอนบน 

สํานักงาน อ.ส.ค. 
ภาคเหนือ-ตอนลาง 

สํานักพัฒนาธุรกิจ สํานักนโยบาย      
และแผน 

ฝายการพนักงาน 

ฝายการบัญชี 
และการเงิน 

ฝายการพัสดุ 
และบริการ 

สถาบันวิจัย 
และพัฒนาโคนม 

สํานักงานผลิตและ 
จําหนายพันธุโคนม 

สํานักงานสงเสริม 
กิจการโคนม 

กองพัฒนาและบริการธุรกิจโคนมภาคกลาง 
 

กองพัฒนาและบริการธุรกิจโคนมภาคใต 

กองสงเสรมิกิจการโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

กองสงเสริมกิจการโคนมภาคเหนอื 
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โครงสราง อโครงสราง อโครงสราง อ...สสส...คคค. (. (. (สสส...คคค...50 50 50 ––– ก ก ก...ยยย...505050)))   
  โครงสรางการบริหารงานตามขอบังคับ อ.ส.ค. วาดวยการแบงสวนงานและการกําหนดอํานาจ
หนาที่ของสวนงานองคกร พ.ศ. 2541 (ป 2550 ใช ส.ค.50 – ก.ย.50) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

ผูอํานวยการ 

สํานักตรวจสอบและประเมินระบบงาน สํานักผูอํานวยการ 

รองผูอํานวยการ  ผูชวยผูอํานวยการ 

สํานักนโยบาย       
และแผน 

ฝายการพนักงาน 

ฝายการบัญชี 
และการเงิน 

ฝายการพัสดุ 
และบริการ 

สํานักงาน อ.ส.ค. 
ภาคกลาง 

สํานักงาน อ.ส.ค. 
ภาคใต 

สํานักงาน อ.ส.ค.ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนอื 

สํานักงาน อ.ส.ค. 
ภาคเหนือ 

สํานักพัฒนาธุรกิจ สถาบันวิจัย 
และพัฒนาโคนม 

สํานักงานผลิตและ 
จําหนายพันธุโคนม 

สํานักงานสงเสริม 
กิจการโคนม 

กองพัฒนาและบริการธุรกิจโคนมภาคกลาง 

กองพัฒนาและบริการธุรกิจโคนมภาคใต 

กองสงเสรมิกิจการโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

        กองสงเสริมกิจการโคนมภาคเหนือ 
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คณะกรรมการ อคณะกรรมการ อคณะกรรมการ อ...สสส...คคค...   
      
                                                                                                                                    
         
         
        นายอํานาจ     ธีระวนิช 
                กรรมการผูทรงคุณวุฒิ        
                                                                                                                     
 
 
 
 
         
        นายภิรมย     ศรีจันทร 
                          กรรมการ 
 
 
 
              นางสาวสุพัตรา     ธนเสนีวัฒน 
                         กรรมการ 
 
 
 
        นายกนก     คติการ 
                         กรรมการ 
 
 
 
                  นายสกุล     สุขสวัสดิ์ 
                 กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 

ประธานกรรมการ 

สายกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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                 นายศิริพล     ยอดเมืองเจริญ 
                                  กรรมการ 
                     
 
 
 

                 นางสาววลัยรัตน     ศรีอรุณ 
                               กรรมการ 

        
 
 
         

        นายมานะ     หลักทอง 
                                   กรรมการ 
           
 
         
 
 
         
         
        นายปรีกฤษ     กุณามา 
                           กรรมการ 
 
 
 
              นายสุนันท    กีรติวัฒนาพิศาล 
                                 กรรมการ 
 
 
 
        นายปรีชา     สงวัฒนา 
              กรรมการ 

   

สายงานเกีย่วของ 

กรรมการผูทรงคณุวุฒิ
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สํานักพัฒนาธุรกิจ 
นายสุชาติ  จริยาเลิศศักดิ์ 

สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 
นายสุเมธ   ประทุมสุวรรณ 

สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคใต 
นายสุขศิริ   รุงเรือง 

สํานักงาน อ.ส.ค. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นายสุวรัจน   หงษยนตรชัย 

สํานักงาน อ.ส.ค. 
ภาคเหนือตอนบน 

นายพนิชย   จาริกภากร 

   

คณะผูบริหาร อคณะผูบริหาร อคณะผูบริหาร อ...สสส...คคค...   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานอุตสาหกรรมนม 

รองผูอํานวยการ 

-วาง- 

ผูชวยผูอํานวยการ 
นายนพดล  ตันวิเชียร 

สํานักงาน อ.ส.ค. 
ภาคเหนือตอนลาง 
นายพนิชย   จาริกภากร 

ผูอํานวยการ (แทน) 
เม.ย.50 – ก.ย.50 
นายอํานาจ ธีระวนิช 

ผูอํานวยการ 
ต.ค.49 - มี.ค.50 
นายสกุล  สุขสวัสดิ์ 
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สํานักผูอํานวยการ 
นางศิริพร   พุทธาราม 

สํานักตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
ม.ร.ว.อัจฉราพันธุ   จักรพันธุ 

ฝายการพัสดุและบริการ 
นางธีรนันท   ไทยประยูร 

สํานักงานผลิตและจําหนายพันธุโคนม 
นางสมถวิล   พานิชยิ่ง 

สํานักงานสงเสริมกิจการโคนม 
นายปรารถนา   มานะกิจ 

สํานักนโยบายและแผน 
นางรัตนา   อังศุภากร 

สถาบันวิจัยและพัฒนาโคนม 
นายโชคชัย   ชัยมงคล 

ฝายการบัญชีและการเงิน 
นางอัจฉรา   ชาติยานนท 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   

ดานอํานวยการและบริหาร

ดานกิจการโคนม 

ฝายการพนักงาน (รักษาการ) 
นายนิเวศ   ชาติยานนท 
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อัตรากําลังอัตรากําลังอัตรากําลัง   
 
  ในป 2550 อ.ส.ค.มีโครงสรางการบริหารงานแบงเปน 3 ดาน ประกอบดวย ดานอุตสาหกรรมนม               
ดานสงเสริมกิจการโคนม และดานอํานวยการและบริหาร แบงการบริหารงานตามหนาที่เปนฝาย สํานัก สํานักงาน 
สถาบัน รวมทั้งสิ้น 15 หนวยงาน มีอัตรากําลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 จํานวน 1,057 ราย (พนักงาน 878 ราย 
ลูกจาง 179 ราย) จําแนกเปน 

•    ผูบริหารระดับสูง  2 ราย  (รองผูอํานวยการ  1 ตําแหนง  และผูชวยผูอํานวยการ               
1 ตําแหนง) 

•    ดานอุตสาหกรรมนม จํานวน 611 ราย (พนักงาน 478 ราย และ ลูกจาง 133 ราย) 
•    ดานกิจการโคนม จํานวน 222 ราย (พนักงาน 198 ราย และลูกจาง 24 ราย) 
•    ดานอํานวยการและบริหาร จํานวน 222 ราย (พนักงาน 200 ราย และลูกจาง 22 ราย) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อุตสาหกรรมนม
58%

  กิจการโคนม
21%

อํานวยการ
และบริหาร

21%

 ผูบริหารระดับสูง
0%



               

                                                                                                                     องคการสงเสรมิกจิการโคนมแหงประเทศไทยองคการสงเสรมิกจิการโคนมแหงประเทศไทยองคการสงเสรมิกจิการโคนมแหงประเทศไทย                                                                                                  

                      
                                              15               นมโคสดแท นมโคสดแท นมโคสดแท 111000000%%% ไมใชนมผง ไมใชนมผง ไมใชนมผง  

 
 
 
 
 
 
 
 

     สวนที่ 2 
 
 
 
 
 
 

            ผลการปฏิบัติงานของ อ.ส.ค. 
 
 
 

    ประจําป 2550 
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ผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย   
   

   การจัดทําแผนการปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการ เพ่ือฟนฟูการจัดทําแผนการปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการ เพ่ือฟนฟูการจัดทําแผนการปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการ เพ่ือฟนฟู
ฐานะทางการเงินฐานะทางการเงินฐานะทางการเงิน   
 
  จากการที่ อ.ส.ค.ไดจัดทําแผนการปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการ เพื่อฟนฟูฐานะทางการเงิน 
ที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ อ.ส.ค.ในการประชุมคร้ังที่ 5/2548 วันที่ 22 มิถุนายน 2548 อ.ส.ค.ทําหนังสือ
เสนอตอรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ถึงประธานสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เห็นชอบใหจัดทําโครงการการบริหารจัดการน้ํานมดิบทั้งระบบ               
และการจัดตั้งโรงงานผลิตนมผงเสนอ ดังนั้น อ.ส.ค.จึงจําเปนตองปรับปรุงแผนการปรับปรุงโครงสรางการบริหาร
จัดการเพื่อฟนฟูฐานะทางการเงินใหสอดคลองกับทิศทางและแนวทางการบริหารจัดการตามที่ไดรับมอบหมาย
เพิ่มเติม แตเนื่องจากในชวงเวลาที่มีการจัดทําแผนการปรับปรุงฯมีการปรับเปล่ียนคณะรัฐมนตรีหลายครั้ง จึงทําให
การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนและขาดความตอเนื่อง 
  ป 2550 อ.ส.ค.มีการปรับปรุงแผนการปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการเพื่อฟนฟูฐานะ               
ทางการเงินตามแนวทางการบริหารจัดการที่ไดรับ และไดจัดทําหนังสือ เรียนรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เพื่อขอความเห็นชอบนําเสนอคณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรฯ มีความเห็นให อ.ส.ค.        
นําเรื่องไปหารือกับกระทรวงการคลัง ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ 
 

   การการการ นํ า ร ะบบบริ หารจั ดการมู ลค า เ ชิ ง เศรษฐศาสตรมา ใชนํ า ร ะบบบริ หารจั ดการมู ลค า เ ชิ ง เศรษฐศาสตรมา ใชนํ า ร ะบบบริ หารจั ดการมู ลค า เ ชิ ง เศรษฐศาสตรมา ใช                             
ในการบริหารจัดการ อในการบริหารจัดการ อในการบริหารจัดการ อ...สสส...คคค. (. (. (EEEVVVMMM)))   
 
  ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ จึงไดกําหนดตัวชี้วัด
เพื่อประเมินผลงานดานการดําเนินงานตามนโยบาย ในการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร 
(EVM) มาใชในระบบการประเมินผลการดําเนินงานประจําปทุกรัฐวิสาหกิจ การดําเนินโครงการฯ  ดังกลาว               
แบงออกเปน 3 ระยะ ตั้งแตป 2549 – 2551 

• ระยะที่ 1 ป 2549 เปนการเตรียมความพรอมในการนําระบบบริหารจัดการฯ มาใช               
ในการบริหารรัฐวิสาหกิจในระดับองคกร ซึ่งจากการประเมินรัฐวิสาหกิจในป 2549 อ.ส.ค.
ไดคะแนนประเมิน เร่ือง การนําระบบบริหารจัดการฯ มาใชในการบริหารงานรัฐวิสาหกิจ 
ในระดับ 4 
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• ระยะที่ 2 ป 2550 เปนการนําระบบบริหารจัดการฯ มาเชื่อมโยงเขากับกระบวนการบริหาร
จัดการและการดําเนินธุรกิจ ป 2550 และ 2551 โดยในป 2550 รัฐวิสาหกิจควรดําเนินการ 
ดังนี้ 

1. พัฒนาระบบวัดผลงานคา EP (Economic Profit) ในระดับตอไป 
2. เชื่อมโยงระบบ EVM เขากับกระบวนการดําเนินธุรกิจของแตละหนวยงานหลัก 
3. พัฒนาระบบ Balanced Score Card (BSC) 
อ.ส.ค.ไดพัฒนาระบบบริหารจัดการฯ โดยการจัดตั้งคณะทํางานโครงการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) อ.ส.ค. และไดดําเนินการปรับปรุง
รายการทางการบัญชีจากงบกําไรขาดทุนและงบดุล เพื่อคํานวณคากําไรเชิงเศรษฐศาสตร 
(Economic Profit) และจัดทําคา EVA (Economic Value Management) ระดับองคกร            
ในป 2546 – 2549 รวมถึงมีการประชุมของคณะทํางานฯ, การฝกอบรม และจัดทําคูมือ 
EVA ซึ่งในการจัดทําคา EVA นั้น ทําให อ.ส.ค.ทราบถึงผลการดําเนินงานป 2546 – 2549 
ที่แทจริง และนํามาปรับปรุง EVA ในป 2550 – 2551 ตอไป 

 

   การการการเบิกจายงบลงทุนเบิกจายงบลงทุนเบิกจายงบลงทุน    
 
  จากการที่รัฐบาลมีนโยบายในการเรงรัดการใชจายงบลงทุน ทําใหมีผลกระทบตอ อ.ส.ค.ในเรื่อง 
การบริหารฐานะทางการเงิน เนื่องจาก อ.ส.ค.ประสบปญหาขาดสภาพคลองทางการเงิน จึงจําเปนตองดําเนินการ
ทบทวนแผนการลงทุนใหม เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะทางการเงินของ อ.ส.ค. โดยพิจารณาการลงทุนตามเหตุผล
ความจําเปนและการลงทุนที่มีผลตอการสรางรายไดดังนี้ 

• ดําเนินการเฉพาะรายการลงทุนที่มีความจําเปน และมีผลตอการสรางรายไดใหกับ               
อ.ส.ค. กอน 

• การลงทุนที่มีผลตอการสรางรายไดใหกับ อ.ส.ค.นอย แตยังมีความจําเปนใหชะลอ              
การลงทุน  หาก  อ .ส .ค .มีสภาพคลองทางการเงินดีขึ้ นในช วง  2  เดือนสุดทาย               
กอนสิ้นปงบประมาณ จึงคอยดําเนินการลงทุนตอไป 

• การลงทุนในรายการที่ไมกอใหเกิดรายได มีความจําเปนนอย และสามารถชะลอไปกอนได 
ใหยกเลิกการลงทุนไปกอน 

     ทําใหผลการเบิกจายงบลงทุนในปนี้คิดเปนรอยละ 24.38 ของงบประมาณที่ได           
รับอนุมัติทั้งป 
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ผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ อผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ อผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ อ...สสส...คคค...   
   

   กลยุทธการดําเนินงานดานกิจการโคนมกลยุทธการดําเนินงานดานกิจการโคนมกลยุทธการดําเนินงานดานกิจการโคนม    
   

 โครงการทองเที่ยวเชิงเกษตรฟารมโคนมไทย - เดนมารค 
          โครงการทองเที่ยวเชิงเกษตรฟารมโคนมไทย – เดนมารค (Thai – 
Danish Dairy Farm Agro-Tourism) เปนโครงการที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบาย
ของผูบริหาร อ.ส.ค. ภายใตแผนฟนฟูสายกิจการโคนม เพื่อเปนการใชพื้นที่
ของ  อ .ส .ค .ให เกิดประโยชน สูงสุดทั้ งทรัพยากรบุคคลและสถานที่               
ประกอบกับ อ.ส.ค.มีประวัติความเปนมาของการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนม
มายาวนาน สามารถเปนศูนยกลางของการศึกษาเกี่ยวกับอาชีพการเลี้ยง          
โคนมและพัฒนาเปนการทองเที่ยว รวมถึงการแสวงหาความรวมมือกับ
ภาครัฐและเอกชนตาง ๆ ไดเขารวมกิจกรรมกับสมาคมการทองเที่ยวจังหวัด
สระบุรี, การทองเที่ยว และการกีฬาจังหวัดสระบุรี เพื่อศึกษาการจัดการ
การตลาดทองเที่ยว บริการการทองเที่ยว และจัด Event Marketing               
อยางตอเนื่อง  การทองเที่ยวเชิงเกษตรฟารมโคนมไทย  – เดนมารค             
เปดตัวอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2550 
 

 โครงการฟารมฝูงโคนมมาตรฐานของ อ.ส.ค. 
          อ.ส.ค.ไดจัดทําโครงการฟารมฝูงโคนมมาตรฐานขึ้น มีระยะเวลา           
การดําเนินงาน 5 ป ตั้งแตป 2548 – 2552 เพื่อเปนแหลงศึกษา คนควา วิจัย 
และสาธิตเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมใหแกเกษตรกร นักศึกษา และผูสนใจ
ทั่วไป และเพื่อศึกษาความเปนไปไดของรูปแบบงานสงเสริมเชิงรุกของ อ.ส.ค.
ใหกับฟารมโคนม อันจักนําไปสูการขยายผลใหกวางขวางแกเกษตรกร            
เปนแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ํานม โดยมีการจัดการฝูงโค           
การเพิ่มประสิทธิภาพการผสมพันธุใหกับแมโค การจัดการฟารมมุงเนนใหใช
ศักยภาพเกษตรกรสูงสุด โดยอาศัยเทคโนโลยีสนับสนุน และการจัดระบบ
การจัดการฟารมใหสอดคลองกับระเบียบมาตรฐานฟารมโคนมและการผลิต
น้ํานมดิบของประเทศไทย พ.ศ.2542 โดยกรมปศุสัตว 

 
 
 



               

                                                                                                                     องคการสงเสรมิกจิการโคนมแหงประเทศไทยองคการสงเสรมิกจิการโคนมแหงประเทศไทยองคการสงเสรมิกจิการโคนมแหงประเทศไทย                                                                                                  

                      
                                              19               นมโคสดแท นมโคสดแท นมโคสดแท 111000000%%% ไมใชนมผง ไมใชนมผง ไมใชนมผง  

 
          ในป 2550 ผลการดําเนินงาน (ต.ค.49 – ก.ย.50) ประสิทธิภาพฟารมฝูงโคนมมาตรฐาน อ.ส.ค.  

มีดังนี้ 
ผลผลิต หนวย เปาหมาย ต.ค.49 – ก.ย.50 

  1. ขนาดฝูงโคโดยเฉลี่ย ตัว/ป 50 47 
  2. แมโคตอโคทั้งหมด % >70 100 
  3. แมโครีดนมตอแมโค % >80 85.11 
  4. วันทองวาง วัน <150 170 
  5. จํานวนครั้งที่ผสมติด ครั้ง <3.0 2.75 
  6. ระยะเวลาตกลูกเฉลี่ย วัน <420 400 
  7. อายุโคสาวคลอดลูกตัวแรก เดือน <30 31 
  8. ผลผลิตเฉลี่ย กก./ตัว/วัน 15.00 14.20 
  9. อัตราการคัดทิ้งแมโค %/ป 25.00 19.00 
10. ตนทุนการผลิตน้ํานม บาท/กก. <9 10.56 

 

          จากผลการดําเนินงานประสิทธิภาพฟารมฝูงโคนม พบวาการจัดการฝูงโคระหวางป แมโครีดนม
เปนรอยละ 85.11 ของฝูงแมโค ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่ตั้งไว ในขณะที่ประสิทธิภาพการผสมพันธุแมโคที่ผสมติดแลว       
มีวันทองวาง 170 วัน โดยมีจํานวนครั้งที่ผสมติด 2.75 ครั้ง ใหผลผลิตน้ํานมดิบเฉลี่ย 14.20 กก./ตัว/วัน ต่ํากวา
เปาหมายที่ตั้งไวเล็กนอย 

          ตนทุนการผลิตน้ํานมดิบในปนี้สูงขึ้นกวาปที่ผานมา และตนทุนสวนใหญยังคงเปนคาอาหาร             
ซึ่งประกอบดวยอาหารขนและอาหารหยาบ อันเนื่องมาจากภาวะราคาตนทุนวัตถุดิบอาหารสัตว ประกอบกับภาวะ
เศรษฐกิจปจจุบันทําใหมีแนวโนมวาราคาวัตถุดิบจะสูงขึ้นอีก ซึ่งจะมีผลตอตนทุนการผลิตน้ํานมดิบในอนาคต 
   

 การจัดการจํานวนวันทองวางโดยเฉลี่ยของแมโค 
          การจัดการเกี่ยวกับจํานวนวันทองวางโดยเฉลี่ยของแมโคเปน 

สวนหนึ่งของการวัดความสําเร็จของการดําเนินการสงเสริมกิจการโคนมที่ อ.ส.ค.        
ไดกําหนดเปนตัวชี้วัด เพื่อประเมินผลการดําเนินงานประจําปของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเปน
การวัดความสําเร็จในการดําเนินงานของเกษตรกรที่เปนสมาชิกของกองสงเสริม
กิจการโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกองสงเสริมกิจการโคนมภาคเหนือของ อ.
ส.ค. 
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          ในปนี้มีการดําเนินการอบรมใหความรูกับเกษตรกรและเจาหนาที่         
ที่เกี่ยวของใหเห็นถึงความสําคัญในเรื่องความสมบูรณพันธุของแมโคนมและ
การตรวจแกไขโคนมที่มีปญหาระบบสืบพันธุ เพื่อนําประโยชนที่ไดจาก               
การนําวันทองวางของแมโคมาใชเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการฟารมและ          
การผลิตน้ํานมของแมโคนม นอกจากนั้น ยังไดปรับบทบาทสัตวแพทยและ 
ผสมเทียมใหเนนงานทางดานการแกไขปญหาระบบสืบพันธุอีกดวย จํานวน        
วันทองวางโดยเฉลี่ยของแมโคเกษตรกรที่ เปนสมาชิกของ อ.ส.ค.ในปนี้               
มีคาเฉลี่ย 155.46 วัน 

          การพัฒนาการผลิตน้ํานมของแมโคนมและการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการฟารม นํามา             
ซึ่งการพัฒนาในเรื่องปริมาณและคุณภาพของน้ํานมดิบที่ได รับ เนื่องจาก
เกษตรกรบางสวนยังขาดความตระหนักถึงผลเสียในการสงน้ํานมดิบที่มีปญหา
เร่ืองคุณภาพ  ดังนั้น  อ .ส .ค .จึงไดมีการฝกอบรมเกษตรกรและเจาหนาที่                 
ในการดูแลคุณภาพน้ํานมดิบ การออกตรวจเยี่ยมและใหคําแนะนําฟารม                
ที่มีปญหาเรื่องคุณภาพน้ํานม พรอมทั้งแนะนําเกษตรกรใหเห็นความสําคัญ              
ของการปรับปรุงพันธุโคนมและการใหอาหารโคนมที่มีผลตอความสมบูรณของโค 
ซึ่งจะทําใหผลผลิตน้ํานมดิบสูงขึ้น  
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   กลยุทธการดําเนินงานดานกลยุทธการดําเนินงานดานกลยุทธการดําเนินงานดานอุตสาหกรรมนมอุตสาหกรรมนมอุตสาหกรรมนม    
   

 การบริหารจัดการน้ํานมดิบและนมโรงเรียนทั้งระบบ 
          ป 2550 อ.ส.ค.มีการเตรียมการรับนํ้านมดิบเขาผลิตตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง เกณฑการควบคุมคุณภาพน้ํานมดิบรับซื้อ
จากเกษตรกร เพื่อใหไดรับน้ํานมดิบที่มีคุณภาพเขาผลิตเปนผลิตภัณฑนม           
ที่มีคุณภาพ ในขณะที่สถานการณน้ํานมดิบขาดแคลนจากราคานมผงนําเขา 

ที่สูงขึ้นใกลเคียงกับราคารับซื้อน้ํานมดิบในประเทศ และเกษตรกรมีความเดือดรอนจากภาวะตนทุนที่สูงขึ้น ดังนั้น            
อ.ส.ค.จึงมีการปรับราคานํ้านมดิบหลายครั้ง รวมถึงการออกมาตรการขึ้นราคาน้ํานมดิบในระหวางรอการพิจารณา 
การปรับราคาน้ํานมดิบทั้งระบบของกระทรวงเกษตรและสหกรณดวย ดังนี้ 

ปรับราคา (บาท/กก.) มติ ผล 
Bulk Milk เกษตรกรรายยอย 

1. คณะกรรมการ อ.ส.ค. ในการประชุมครั้งที่ 2/2550   
    เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2549 

ประกาศ อ.ส.ค.อนุมัติใหปรับราคา   
รับซ้ือน้ํานมดิบ มีผลต้ังแตวันที่          
7 ธันวาคม 2549 

12.90 11.40 

2. คณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค.ในการประชุมครั้งที่  
    5/2550 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 โดยความเห็นชอบ 
    ของคณะกรรมการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ กระทรวง 
    เกษตรและสหกรณ ใหปรับราคารับซ้ือน้ํานมดิบทั้งระบบ 

ประกาศ อ.ส.ค.อนุมัติใหปรับราคา   
รับซ้ือน้ํานมดิบมีผลต้ังแตวันที่           
1 เมษายน 2550 

13.75 12.00 

3. คณะกรรมการ อ.ส.ค. ในการประชุมครั้งที่ 3/2551  
    เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 ตามประกาศการปรับราคา 
    ของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑนม 

มติคณะกรรมการ อ.ส.ค. ให อ.ส.ค.       
ปรับราคารับซ้ือน้ํานมดิบ (Bulk Milk)     
มีผลต้ังแตวันที่ 16 กันยายน 2550 

14.50  

 

          จากภาวะตนทุนที่สูงขึ้นดังกลาว คณะอนุกรรมการบริหารโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จึงไดมีคําส่ัง          
ใหจัดตั้งคณะทํางานศึกษาราคากลางและงบประมาณการจัดซื้อนมพรอมดื่ม                   
ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ซึ่งคณะทํางานฯ ไดทําการศึกษาราคากลาง
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน จํานวน 4 ครั้ง และไดนําเสนอโครงสรางราคากลางใหกับ
คณะอนุกรรมการบริหารโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จากนั้นไดนําเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑตามขั้นตอนและกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ไดเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับราคากลางนมโรงเรียน ที่ประชุมมีมติเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 
2550 เห็นชอบใหปรับเพิ่มนมพาสเจอรไรสถุงละ 45 สตางค และนม ยู.เอช.ที.กลองละ 58 สตางค 
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 ดานการผลิต 
          อ .ส .ค .ดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องบรรจุผลิตภัณฑนม               
โดยการเชาเครื่องบรรจุใหมเพื่อทดแทนเครื่องบรรจุเกาที่มีอายุการใชงาน           
มานาน  พร อมกั นนั้ น  ได มี ก า รปรับป รุ งประสิ ทธิ ภาพ เครื่ อ งจั ก ร               
โ ดยกา รทํ า สัญญาซ อมบํ า รุ ง เ ค ร่ื อ งบ ร รจุ นม  เ พื่ อ ลดหรื อ ไม ใ ห               
เกิดการ Break down ของเครื่องจักร, การสูญเสียกระดาษบรรจุ,              
ลดการสูญเสียผลิตภัณฑนมตัวอยาง และลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ               
ติดเชื้ออันเนื่องมาจากเครื่องบรรจุ มีการนําระบบบริหารจัดการกระบวนการ
ผลิตมาใช ซึ่งมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง รวมถึง
การนําการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment 
Effectiveness : OEE) มาใชในกระบวนการผลิตนม ยู.เอช.ที. ซึ่งแสดงถึง
การลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการทํางานของเครื่องจักร ทําใหเครื่องจักร  
มีประสิทธิผลโดยรวมและเปนการแสดงถึงการปรับปรุงดูแลกระบวนการผลิต
และวิ ธี ก า ร เ ก็ บ รั กษา สินค าค งคลั งที่ อ อกจากกระบวนการผลิ ต               
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งหากลดความสูญเสียลงไดเทากับสามารถ               
ลดตนทุนการดําเนินงานและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินคา               
รอจําหนาย สามารถจําหนายไดเร็ว ไมตกคางเปนสินคาคงคลัง 

 สภก. สภต. สภอ. สภน.
(สุโขทัย) 

สภน.
(เชียงใหม) 

กําลังการผลิต (ตัน/วัน) 200 60 60 60 15 
ความสามารถ 
ในการผลิตจริง (ตัน/วัน) 

178.43 62.10 74.71 48.03 6.62 

อัตราการสูญเสีย 
ทั้งกระบวนการผลิต (%) 

2.26 1.05 1.42 1.01 1.46 

 

ระบบคุณภาพ 
โรงงานนมมวกเหล็ก โรงงานนมปราณบุร ี โรงงานนมขอนแกน โรงงานนมสุโขทยั โรงงานนมเชียงใหม 

ISO9001: 2000 ISO9001: 2000 ISO9001: 2000 ISO9001: 2000  
HACCP HACCP HACCP HACCP  

GMP GMP GMP GMP GMP 
 Healthy Workplace Healthy Workplace Healthy Workplace  
 HALAL Food HALAL Food   
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 ดานการตลาด 
          อ .ส .ค .นําแผนการสงเสริมการขายบรรจุไว ในแผนปฏิบัติงาน           
เปนการดําเนินงานโดยเนนการสื่อสารใหเขาถึงผูบริโภค เพื่อใหผูบริโภค  
ทราบถึงการออกผลิตภัณฑใหมในชองทางการจัดจําหนาย  และรับรู            
ในกิจกรรมของสินคาตราไทย – เดนมารค โดยใชงบประมาณสวนใหญ
ทางการประชาสัมพันธองคกร, การจัด Event Marketing และจัดกิจกรรม
รวมกับหนวยงานอื่น ๆ เชน สํานักงานสงเสริมสุขภาพ, กรุงเทพฯ, กระทรวง
เกษตรและสหกรณ เปนตน รวมถึงการสํารวจการจัดวางสินคาในชองทาง 
การจัดจําหนาย โดยกลุมภารกิจการตลาดและการขาย เพื่อใหมีสินคา             
วางจําหนายอยางสม่ํ า เสมอ  และให          
ตราไทย – เดนมารค ซึ่งเปนตราสินคา            
ที่มีคุณภาพอยูคูกับคนไทยมานานเปน
สินคาที่เขาถึงไดงาย สามารถแบงกิจกรรม
ได ดังนี้ 

1.   การสงเสริมการขาย (Promotion) 
ในระหวางป 2550 อ.ส.ค.มีกิจกรรมสงเสริมการขายรวมกับผูจําหนายนมพาณิชยและ Modern Trade 

รวม 4 ครั้ง ดังนี้ 
1.1 รวมกับ 7-Eleven จัดรายการ “แสตมป VII” อ.ส.ค.สนับสนุน 5% ของมูลคาสินคาขาย               

เขารานคาเปนเวลา 3 เดือน (102 วัน) 
1.2 รวมกับ Big C 

1.2.1 จัดรายการสงเสริมการขาย In Store Bro.24 โดย อ.ส.ค.ใหสวนลด 4% เปนนม ยู.เอช.ที. 
250 ซีซี.ทุกรส 

1.2.2 จัดรายการสงเสริมการขายนม ยู.เอช.ที. 200 ซีซี. แพ็ค 6 กลอง รสหวานและ               
รสช็อคโกแลต ตราไทย – เดนมารค ลดราคาจากเดิม 45.50 บาท เหลือ 43 บาท 

1.3 รวมกับ Tesco Lotus จัดรายการ In Store โดย อ.ส.ค.ใหสวนลด Club Pack นม ยู.เอช.ที.  
200 ซีซี. สวนลด 1.50% ในชวงระหวาง 6 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2549 โดย Tesco Lotus 
พิมพในโบรชัวรลดราคาจากเดิม รสจืด 40 บาท/แพ็ค, รสหวาน 41 บาท/แพ็ค เหลือเพียง               
38 บาท/แพ็ค ระหวางวันที่ 5 – 29 มกราคม 2550 
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          2.  การโฆษณาประชาสัมพันธ 

2.1 การโฆษณาผานสื่อโทรทัศน อ.ส.ค.ไดจัดทําภาพยนตร
โฆษณาออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง 3, 5, 7, 9 และ 
ITV เร่ือง “วัวแดงคุมคา ราคา 5 บาท ไทย – เดนมารค               
ไมผสมนมผง”  

2.2 การโฆษณาผานสื่อ ส่ิงพิมพ  โดยได ใหการสนับสนุน               
การจัดทําหนังสือ  “คูมือสัตวแพทย  2000”, สนับสนุน              
ส่ือโฆษณาหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ และเอกสารเผยแพร
ประชาสัมพันธโครงการ  “รวมพลังไทย ดื่มนมไทย –               
เดนมารค” 

2.3 การโฆษณาผานสื่อวิทยุ การจัดทําสปอตโฆษณาในสถานี
วิทยุ “พอมีเงิน 5 บาท จะซื้ออะไรดี” ออกอากาศ 5 คร้ัง/
วัน กระจายตามจังหวัดตาง ๆ จํานวน 9 สถานี  

          3.  กิจกรรมสนับสนุนการจําหนายผลิตภัณฑนม 
3.1 การจัด Event Marketing อ.ส.ค.ออกจัดบูธ เพื่อจําหนาย

สินคาและส ง เสริมภาพลักษณองคกรในงานต าง  ๆ               
ที่หนวยงานราชการจัดขึ้นในระหวางปรวม 10 คร้ัง 

3.2 โครงการปายชื่อโรงเรียน ไดจัดทําปายชื่อโรงเรียนใหกับ
โรงเรียนในภาคตาง ๆ จํานวน 100 ปาย แบงเปนสํานักงาน 
อ.ส.ค.ภาคกลาง, ภาคใต, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคเหนือตอนลาง สํานักงานละ 25 ปาย กระจายไปตาม
โรงเรียนในเขตที่สํานักงานภาคประสานงานอยู 

3.3 โครงการประกวดแผนการสื่อสารการตลาด คร้ังที่ 1 ในหัวขอ 
“คนไทยรุนใหม ฉลาดคิด ฉลาดเลือก และใสใจสุขภาพ
กั บนมสดแท  1 0 0 %” ร ว ม กั บ นิ สิ ต ชั้ น ป ที่  1  – 4 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 
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   กลยุทธการดําเนินงานดานอํานวยการและบริหารกลยุทธการดําเนินงานดานอํานวยการและบริหารกลยุทธการดําเนินงานดานอํานวยการและบริหาร    
   

 โครงสรางการบริหารงาน อ.ส.ค. 
          อ.ส.ค.มีคําส่ังคณะกรรมการ อ.ส.ค.ที่ 9/2547 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2547 แตงตั้งคณะทํางาน

ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน อ.ส.ค. เพื่อปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการใหการดําเนินการของ อ.ส.ค.ไปสู
เปาหมายการฟนฟูฐานะทางการเงินและแผนกลยุทธทางการเกษตรดานโคนมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตอมา
คณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค.เห็นสมควรใหมีการพิจารณาแตงตั้งคณะทํางานทบทวนและยกรางแผนกลยุทธ
และโครงสราง อ.ส.ค. ตามคําส่ังคณะอนุกรรมการที่ 1/2550 ลงวันที่ 10 มกราคม 2550 เพื่อพิจารณาทบทวนทิศทาง               
การดําเนินงานและยกรางแผนกลยุทธและโครงสราง อ.ส.ค.ใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน 

          โครงสรางการบริหารงานปจจุบันประกาศใชตั้งแตป 2541 มีกลุมภารกิจ 3 ดาน คือ ดานกิจการ 
โคนม ดานอุตสาหกรรมนม และดานอํานวยการและบริหาร ในการปรับโครงสรางการแบงสวนงาน พ.ศ.2550 (ใหม) 
ตามมติคณะกรรมการ อ.ส.ค. ครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2550 ไดมีการปรับดานอุตสาหกรรมนม     
โดยใหสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือ - ตอนลาง รวมกับสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือ – ตอนบน และเรียกเปน “สํานักงาน 
อ.ส.ค.ภาคเหนือ” 
 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          อ.ส.ค.นําระบบเครือขายสารสนเทศ (LAN) เขามาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน      

ทั้งในหนวยงานภูมิภาคและสวนกลาง โดยเริ่มมีการติดตั้งเครือขายตั้งแตเดือนสิงหาคม 2548 
          1.  ระบบสารสนเทศการผลิต (e – Milkplant) 

       การดําเนินงานในดานอุตสาหกรรมไดมีการติดตั้งระบบ ERP (Enterprise Resource 
Planning) โดยการจัดทําใหเปนระบบกลางของระบบการผลิต การจําหนาย และระบบบัญชี สําหรับโรงงานนม              
ของ อ.ส.ค. ทั้ง 5 โรงงาน ซึ่งในป 2550 โรงงานนมมวกเหล็กและโรงงานนมขอนแกนไดเร่ิมใชโปรมแกรมดังกลาว
คูขนานไปกับการใชงานตามระบบเดิม ขณะที่โรงงานนมปราณบุรีและโรงงานนมสุโขทัย มีการติดตั้งและฝกอบรม      
การใชระบบใหกับพนักงานชวงปลายป 2550 เตรียมการทดลองใชงานในปงบประมาณถัดไป 
       2.  ระบบบริหารสํานักงานสํานักอิเล็กทรอนิกส (e – Office) 

จากการติดตั้งระบบเครือขายสารสนเทศในสวนภูมิภาคและสวนกลาง  อ.ส.ค.จึงนําระบบ
การจัดการงานสารบรรณมาใชในการบริหารจัดการงานทางดานเอกสาร เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน      
ใหเกิดความรวดเร็วและถูกตอง โดยมีการติดตั้งระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e – Office) และจัดฝกอบรม            
การใชงานใหกับหนวยงานสวนภูมิภาคและสวนกลางพรอมกับทดลองใชงานควบคูไปกับการทํางานระบบเดิม 
 
 
 
 



               

                                                                                                                     องคการสงเสรมิกจิการโคนมแหงประเทศไทยองคการสงเสรมิกจิการโคนมแหงประเทศไทยองคการสงเสรมิกจิการโคนมแหงประเทศไทย                                                                                                  

                      
                                              26               นมโคสดแท นมโคสดแท นมโคสดแท 111000000%%% ไมใชนมผง ไมใชนมผง ไมใชนมผง  

 

 การเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 
          1.  สัมมนา “การอานและวิเคราะหงบการเงิน” 
  อ.ส.ค.จัดการสัมมนา เร่ือง “การอานและวิเคราะหงบการเงิน” ในวันที่ 15 – 16 

มิถุนายน  2550 มีผูรวมสัมมนาระดับผูบริหารรวม  61 คน โดยไดเชิญวิทยากรจากคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา มาใหความรูในการจัดทํางบการเงิน รวมทั้งความเขาใจเกี่ยวกับระบบ
รายงานและขอมูลตาง ๆ ใหเปนแนวทางเดียวกัน สามารถเปนขอมูลประกอบการบริหารจัดการองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งงบการเงินยังเปนขอมูลที่ใชในการประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานที่ผูบริหารของ อ.ส.ค.
จําเปนตองอานและวิเคราะหใหได เพื่อใหเห็นผลกระทบและความสัมพันธของการดําเนินงานของสวนงานตาง ๆ ที่มี
ตอฐานะและผลประกอบการขององคกร 

          2.  ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการตรวจสอบงบการเงินและตรวจสอบ
ดานบริหารสําหรับผูตรวจสอบภายใน” 
   การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการตรวจสอบงบการเงินและ
ตรวจสอบดานบริหารสําหรับผูตรวจสอบภายใน” ระหวางวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2550 รวมผูเขาอบรม 15 คน  
ไดจัดสัมมนาขึ้นตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ตามคูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน               
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กําหนดใหมีการพัฒนาและอบรมบุคลากรดานตรวจสอบ
ภายในไวอยางนอย 40 ชั่วโมง/คน/ป ตอเนื่องเปนประจําทุกป เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะของผูตรวจสอบ
ภายในเพิ่มเติม เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นแกฝายบริหารและผูจะมาขอรับคําปรึกษาจากสํานักตรวจสอบและประเมิน
ระบบงาน โดยไดเชิญวิทยากรจากกรมการตรวจบัญชีสหกรณมาฝกอบรมใหแกพนักงาน อ.ส.ค. เกี่ยวกับเทคนิค              
การตรวจสอบงบการเงินและตรวจสอบดานการบริหารสําหรับผูตรวจสอบภายใน 
 

 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
          การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของ อ.ส.ค.ไดมีการกําหนดกลยุทธและแผนการพัฒนา

บุคลากรในป 2550 ไว 1 แผนงาน และจัดฝกอบรม จํานวน 170 หลักสูตร/ป ปรากฏวาในการดําเนินการสามารถ       
จัดฝกอบรมได  จํานวน 136 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 80 ของเปาหมาย เปนการฝกอบรมภายใน อ.ส.ค. จํานวน 17 
หลักสูตร และอบรมภายนอก อ.ส.ค. จํานวน 119 หลักสูตร จําแนกได ดังนี้ 

ฝกอบรม ภายใน อ.ส.ค. (คน) ภายนอก อ.ส.ค. (คน) 
สายอํานวยการและบริหาร 68 85 
สายอุตสาหกรรมนม 174 196 
สายกิจการโคนม 152 14 

รวม 394 295 
 
 
 



               

                                                                                                                     องคการสงเสรมิกจิการโคนมแหงประเทศไทยองคการสงเสรมิกจิการโคนมแหงประเทศไทยองคการสงเสรมิกจิการโคนมแหงประเทศไทย                                                                                                  

                      
                                              27               นมโคสดแท นมโคสดแท นมโคสดแท 111000000%%% ไมใชนมผง ไมใชนมผง ไมใชนมผง  

 

ผลการปฏิบัติงานผลการปฏิบัติงานผลการปฏิบัติงานตตตามแผนปฏิบัติงานามแผนปฏิบัติงานามแผนปฏิบัติงาน   
   

   ดานการเงินดานการเงินดานการเงิน      
 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (ส.ต.ง.) ไดรับรองงบการเงินของ อ.ส.ค. ประจําปงบประมาณ 2549 
เปนปลาสุด และ อ.ส.ค.ไดนําสงงบการเงินประจําปงบประมาณ 2550 เพื่อให ส.ต.ง.ตรวจสอบรับรอง โดยในป 2550 
มีรายไดจากการดําเนินงาน 3,413.78 ลานบาท เปรียบเทียบกับเปาหมายคิดเปนรอยละ 98.61 ลดลงจากปที่ผานมา
รอยละ 0.39 มีรายจาย 3,341.58 ลานบาท เปรียบเทียบกับเปาหมายคิดเปนรอยละ 98.08 ลดลงจากปที่ผานมา          
รอยละ 4.86 ผลการดําเนินงานกําไรรวมทั้งสิ้น 116.11 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมาย ปรากฏวาสูงกวา
เปาหมายมาก หรือกําไรเฉลี่ย 9.68 ลานบาท/เดือน   

                                              หนวย : ลานบาท 
เปาหมาย
งบประมาณ ป ป เปาหมาย เพ่ิม,ลด
ป 2550 2550 2549 2550 2549

รายได 3,461.83 3,413.78 3,427.02 98.61 -0.39 
รายจาย 3,407.10 3,341.58 3,512.21 98.08 -4.86 
กําไร - ขาดทุนสุทธิ 54.73 116.11 -85.19 212.15 -236.30 
กําไร - ขาดทุนสุทธิ / เดือน 4.56 9.68 -7.10 212.15 -236.30 

ผลการดําเนินงาน %เปรียบเทียบ 
รายการ

 
 
    หมายเหตุ ไดรับเงินชดเชยจากรัฐบาล (โครงการขยายพันธุโคนมป 2525 – 2529) 
   เปนเงิน 43.91 ลานบาท 
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   ดานกิจการโคนมดานกิจการโคนมดานกิจการโคนม      
   

 การรวบรวมน้ํานม 
          อ.ส.ค.มีศูนยสงเสริมการเลี้ยงโคนมอยูในความดูแลจํานวน 24 แหง กระจายอยู ดังนี้ 

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ กองสงเสริมกิจการโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(กสอ.) จํานวน 5 แหง และหนวยงานภายนอกที่สงน้ํานมให จํานวน 7 แหง 

• ภาคเหนือ คือ กองสงเสริมกิจการโคนมภาคเหนือ (กสน.) จํานวน 5 แหง และ
หนวยงานภายนอกที่สงน้ํานมให จํานวน 7 แหง 

          สามารถรวบรวมน้ํานมดิบใหแก อ.ส.ค.ได 21,612.28 ตัน มูลคา 259.14 ลานบาท คิดเปน             
รอยละ 86.78 และ 90.56 ของเปาหมายตามลําดับ  

 

 เกษตรกร/สมาชิกผูเลี้ยงโคนม 
อ.ส.ค.รับซื้อน้ํานมดิบจากเกษตรกรตามภาคจากแหลงรับซื้อน้ํานมดิบที่เปนสมาชิก อ.ส.ค. ไดแก 

สหกรณโคนมไทย – เดนมารค จํากัด, ศูนยสงเสริมการเลี้ยงโคนม และสหกรณฯ อื่น ๆ ที่ไมไดเปน
สมาชิกของ อ.ส.ค. รวมทั้งสิ้น 65 แหง มาจากแหลงตาง ๆ ดังนี้ 

 
                                                            

 
 
 
 
 

          จํานวนเกษตรกร/สมาชิกสงนมที่สงนมใหกับ อ.ส.ค. จํานวน 3,269 ราย จําแนกตามกองพัฒนาฯ
และกองสงเสริมฯ ไดดังนี้   

กสอ.,  398

กพต.,  1,104 กพก.,  1,514

ศธ.ชม.,  154กสน.,  99 หนวย : ราย

 
 
 
 

กพก.  30

กพต.  6

กสอ.  12

กสน.  12 ศธ.ชม.  5 หนวย : แหง
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 จํานวนโคนมของเกษตรกร 
จํานวนโคนมของเกษตรกรผูเล้ียงโคนมที่เปนสมาชิก อ.ส.ค.และศูนยธุรกิจโคนมเชียงใหมที่ไมใช

สมาชิก มีจํานวนโค ณ 30 กันยายน 2550 จํานวน รวม 85,244 ตัว สามารถรีดนมได 32,744 ตัว คิดเปน
รอยละ 38.41 ของโคทั้งหมด 
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11,479
14,911

1,602850
3,902
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20,000
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40,000
50,000

กพก. กพต. กสอ. กสน. ศธ.ชม.

ตัว
โคทั้งหมด โครีดนม

 
 

 การบริการสัตวแพทย 
ป 2550 อ.ส.ค.ออกใหบริการแกเกษตรกรในการบริการดานสัตวแพทย ไดแก การดูแลสุขภาพโค 

การควบคุมปองกันโรค และการตรวจรักษาระบบสืบพันธุ จํานวน 63,556 ครั้ง มูลคา 9.89 ลานบาท  
คิดเปนรอยละ 47.85 และ 53.91 ของเปาหมายตามลําดับ จําแนกเปนกองพัฒนาธุรกิจโคนม               
(ภาคกลาง, ภาคใต) และกองสงเสริมกิจการโคนม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ) ใหบริการ             
คิดเปนรอยละ 44.43, 52.83, 92.49 และ 51.75 ของเปาหมายตามลําดับ 

1,8327,263
51,291

3,170
-

20,000
40,000
60,000
80,000

100,000
120,000

กพก. กพต. กสอ. กสน.

คร้ัง
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 การบริการผสมเทียม 
ป 2550 อ.ส.ค.ออกใหบริการแกเกษตรกรในการบริการดานผสมเทียม ไดแก การผสมเทียม            

รายตัวและการขึ้นทะเบียนโค จํานวน 53,655 ครั้ง มูลคา 7.90 ลานบาท คิดเปนรอยละ 52.88 และ 
46.18 ของเปาหมายตามลําดับ จําแนกเปนกองพัฒนาธุรกิจโคนม (ภาคกลาง, ภาคใต) และกองสงเสริม
กิจการโคนม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ) ใหบริการคิดเปนรอยละ 52.65, 45.56, 65.19 และ 
52.00 ของเปาหมายตามลําดับ 

1,8467,748

36,146

7,915
-
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กพก. กพต. กสอ. กสน.

คร้ัง
เปาหมาย ผล

                                         
 

 ฟารมโคนม อ.ส.ค. 
ฝูงโคทั้งหมดของฟารมโคนม อ.ส.ค. ณ 30 กันยายน 2550 มีจํานวนทั้งส้ิน 424 ตัว จําแนกเปน 

• ฝูงโคเพศเมีย จํานวน 185 ตัว 
• ฝูงโคฟารมสาธิต จํานวน 142 ตัว 
• ฝูงโคนมมาตรฐาน (ฟารมวัวแดง) จํานวน 47 ตัว 
• ฝูงโคเพศผู จํานวน 7 ตัว 
• ฝูงโคพอพันธุ จํานวน 43 ตัว  

โดยมีโครีดนม จํานวน 136 ตัว ซึ่งโครีดนมคิดเปนรอยละ 32.08 ของโคทั้งหมด สามารถผลิต
น้ํานมได ปริมาณ 1,068.73 ตัน มูลคา 14.28 ลานบาท จําแนกเปน 

• น้ํานมดิบสงเขาโรงงานนมมวกเหล็ก ปริมาณ 547.21 ตัน มูลคา 7.32 ลานบาท 
• น้ํานมดิบเล้ียงลูกโค ปริมาณ 502.20 ตัน มูลคา 6.72 ลานบาท 
• น้ํานมดิบเส่ือมคุณภาพ ปริมาณ 19.32 ตัน มูลคา 0.25 ลานบาท 

ผลผลิตสูงกวาเปาหมายรอยละ 60.88 โดยผลิตน้ํานมไดเฉลี่ย 12.81 กก./ตัว/วัน 
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 การจําหนายอาหารสัตวและพืชอาหารสัตว 
• อ.ส.ค.มีการจําหนายอาหารสัตว ปริมาณ 1,228.01 ตัน มูลคา 13.27 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

85.29 และ  71.96 ของเปาหมายตามลําดับ  ซึ่ ง เปนการจําหนายแรธาตุชนิดกอน               
และพรีมิกซของสถาบันวิจัยและพัฒนาโคนมที่จําหนายใหแกชุมนุมสหกรณโคนม               
แหงประเทศไทย, กองพัฒนาและบริการธุรกิจโคนม (ภาคกลาง, ภาคใต) และกองสงเสริม
กิจการโคนม  (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ) ขณะเดียวกันกองพัฒนาฯ  และ               
กองสงเสริมฯ ไดมีการจําหนายอาหารสัตวอื่น ๆ เปนจํานวน 888.90 ตัน มูลคา 6.04 ลานบาท 

• อ.ส.ค.โดยสํานักงานผลิตและจําหนายพันธุโคนม ไดผลิตอาหารหยาบหลายชนิดเพื่อจําหนาย 
ไดแก  หญาแหง, หญาหมัก, ขาวโพดหมัก, เมล็ดพันธุหญา, กระถินตากแหง เปนตน รายได
รวมทั้งสิ้น 5.65 ลานบาท คิดเปนรอยละ 44.66 ของเปาหมาย 
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 การจําหนายน้ําเชื้อแชแข็ง 
แผนกผลิตน้ําเชื้อพอพันธุโคนม สถาบันวิจัยและพัฒนาโคนม ไดผลิตน้ําเชื้อเพื่อจําหนายใหแก

เกษตรกรและบุคคลทั่วไป มีชองทางการจําหนายโดยวิธีการจําหนายผานการบริการของ อ.ส.ค.และ           
การจําหนายไมผานการบริการของ  อ .ส .ค .  ในป  2550 จําหนายไดคิดเปนรอยละ  23.27               
ของเปาหมาย รวมจําหนายไดทั้งส้ิน จํานวน  72,957 หลอด มูลคา 3.45 ลานบาท คิดเปนรอยละ 28.72 
และ 34.25 ของเปาหมายตามลําดับ 

56,736

16,221

-
20,000
40,000
60,000
80,000

100,000

 ผานการบริการ ไมผานการบริการ

หลอด เปา ผล

 
 
 



               

                                                                                                                     องคการสงเสรมิกจิการโคนมแหงประเทศไทยองคการสงเสรมิกจิการโคนมแหงประเทศไทยองคการสงเสรมิกจิการโคนมแหงประเทศไทย                                                                                                  

                      
                                              32               นมโคสดแท นมโคสดแท นมโคสดแท 111000000%%% ไมใชนมผง ไมใชนมผง ไมใชนมผง  

 

   ดานดานดานอุตสาหกรรมนมอุตสาหกรรมนมอุตสาหกรรมนม      
   

 การรับซื้อและจําหนายน้ํานมดิบ 
โรงงานนมของ  อ .ส .ค .มีการรับซื้อน้ํานมดิบจากสหกรณโคนมไทย  – เดนมารค  จํากัด ,               

ศูนยสงเสริมการเลี้ยงโคนม และหนวยงานภายนอก เพื่อเขาโรงงานผลิตภัณฑนม ปริมาณ 119,481.35 
ตัน มูลคา 1,557.19  ลานบาท สูงกวาเปาหมายคิดเปนรอยละ 14.38 และ 19.14 ตามลําดับ             
จากการรับซื้อน้ํานมตามสัญญา (MOU) ในป 2550 ปริมาณ 90,457.95 ตัน มูลคา 1,180.04 ลานบาท 
และรับซื้อไมมีสัญญา ปริมาณ 29,023.40 ตัน มูลคา 377.15 ลานบาท 
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อ.ส.ค.มีการจําหนายน้ํานมดิบ ณ หนาโรงงานใหกับบริษัท, หนวยงานภายนอก รวมทั้งผูที่สนใจ

ทั่วไป ปริมาณ 1,420.37 ตัน มูลคา 19.71 ลานบาท สูงกวาเปาหมายคิดเปนรอยละ 56.95 และ 74.12 
ตามลําดับ 

 

 การผลิตผลิตภัณฑนม 
โรงงานนมของ อ.ส.ค.ทั้ง 5 โรงงาน สามารถผลิตผลิตภัณฑนมทุกชนิด ปริมาณ 115,776.19 ตัน  

คิดเปนรอยละ 104.42 ของเปาหมาย ซึ่งแบงเปนการผลิตในแตละโรงงาน ดังนี้ 
• โรงงานนมมวกเหล็ก ผลิตไดปริมาณ 55,847.87 ตัน คิดเปนรอยละ 98.13 ของ

เปาหมาย 
• โรงงานนมปราณบุรี ผลิตไดปริมาณ 19,436.59 ตัน คิดเปนรอยละ 96.02 ของ

เปาหมาย 
• โรงงานนมขอนแกน ผลิตไดปริมาณ 23,384.84 ตัน สูงกวาเปาหมายคิดเปนรอยละ 

5.46 ของเปาหมาย 
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• โรงงานนมสุโขทัย ผลิตไดปริมาณ 15,033.72 ตัน สูงกวาเปาหมายคิดเปนรอยละ 
114.60 

• โรงงานนมเชียงใหม ผลิตไดปริมาณ 2,073.17 ตัน คิดเปนรอยละ 45.67 ของ
เปาหมาย 
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ในการผลิตผลิตภัณฑนม จําแนกเปนผลิตนมพาณิชย ปริมาณ 97,937.74 ตัน และนมโรงเรียน 

ปริมาณ 17,838.45 ตัน คิดเปนรอยละ 103.85 และ 107.66 ของเปาหมายตามลําดับ 

นมโรงเรียน
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หนวย : ตัน : รอยละ
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 การสูญเสียผลิตภัณฑนม 
ในการผลิตผลิตภัณฑนมของ อ.ส.ค. มีสูญเสียทั้งกระบวนการผลิตทั้งสิ้น 1,987.04 ตัน มูลคา 

40.01 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.71 ของน้ํานมปรุงแตง จําแนกไดตามขั้นตอน ดังนี้ 
• สูญเสียในกระบวนการผลิต เมื่อนําน้ํานมเขากระบวนการผลิตเกิดการสูญเสีย               

ในกระบวนการผลิต ปริมาณ 922.10 ตัน มูลคา 12.74 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.79 
ของนมปรุงแตง 

• สูญเสียหลังกระบวนการผลิต  จากการตรวจสอบหลังกระบวนการผลิตแลว               
มีการสูญเสียหลังกระบวนการผลิต ซึ่งเกิดจากตัวอยางตรวจคุณภาพ, คัดเบอรลัง และ
แปรสภาพผลิตภัณฑนมที่ไมไดมาตรฐาน ปริมาณ 974.81 ตัน มูลคา 25.06 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 0.85 ของผลิตภัณฑนมที่ผลิตได 

• สูญเสียระหวางรอจําหนาย  หลังจากขั้ นตอนการตรวจสอบคุณภาพและ               
นําผลิตภัณฑนมเตรียมจําหนาย พบวามีผลิตภัณฑที่เสียหายจากสัตวกัดแทะ, บวม, 
เสีย ปริมาณ 90.13 ตัน มูลคา 2.22 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.08 ของผลิตภัณฑนม            
ที่ผลิตได  

 
 

 การจําหนายผลิตภัณฑนม 
ในป 2550 อ.ส.ค.สามารถจําหนายผลิตภัณฑนมรวมทั้งสิ้น 113,618.69 ตัน มูลคา 3,266.34 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 94.40 และ 96.98 ของเปาหมายตามลําดับ แบงเปน 
• โรงงานนมมวกเหล็ก จําหนายไดปริมาณ 54,808.79 ตัน มูลคา 1,581.86 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 96.30 และ 95.78 ของเปาหมายตามลําดับ 
• โรงงานนมปราณบุรี จําหนายไดปริมาณ 20,557.03 ตัน มูลคา 609.20 ลานบาท            

สูงกวาเปาหมายคิดเปนรอยละ 3.10 และ 6.07 ของเปาหมายตามลําดับ 
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รง . มวกเหลก็ รง . ปราณบุร ี รง . ขอนแกน  รง . สุโขทัย รง . เชียงใหม 
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• โรงงานนมขอนแกน จําหนายไดปริมาณ 22,939.91 ตัน มูลคา 670.24 ลานบาท               
คิดเปนรอยละ 80.49 และ 82.88 ของเปาหมายตามลําดับ 

• โรงงานนมสุโขทัย จําหนายไดปริมาณ 13,834.84 ตัน มูลคา 364.77 ลานบาท สูงกวา
เปาหมายคิดเปนรอยละ 32.19 และ 48.23 ของเปาหมายตามลําดับ 

• โรงงานนมเชียงใหม จําหนายไดปริมาณ 1,478.12 ตัน มูลคา 40.27 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 32.56 และ 46.08 ของเปาหมายตามลําดับ 

 

 
          ในการจําหนายผลิตภัณฑนม จําแนกเปนจําหนายนมพาณิชย ปริมาณ 96,159.19 
ตัน และนมโรงเรียน ปริมาณ 17,459.50 ตัน คิดเปนรอยละ 93.97 และ 96.86 ของเปาหมาย
ตามลําดับ 
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ผลการปฏิบัติงานที่สําคญัผลการปฏิบัติงานที่สําคญัผลการปฏิบัติงานที่สําคญั   
   

   กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมที่สําคัญที่สําคัญที่สําคัญ   
   

 การประเมินผลการดําเนินงาน อ.ส.ค. 
อ.ส.ค.เขาสูระบบประเมินผลการดําเนินงานตั้งแตป 2547 ซึ่งไดจัดทําบันทึกขอตกลงประเมินผล  

การดําเนินงาน โดยสํานักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และมีบริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่น
เซอรวิส จํากัด (TRIS) เปนที่ปรึกษาในการประเมินผลการดําเนินงานของ อ.ส.ค. และในป 2550 อ.ส.ค.ไดรับ              
ผลการประเมินระดับคะแนน 2.5635 จากการพิจารณาตามเกณฑในรายงานการใหคําปรึกษาระบบประเมินผล        
การดําเนินงานองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค. ) ประจําบัญชี 2550    
   

 งาน “เทศกาลโคนมแหงชาติ” ประจําป 2550 
งาน “เทศกาลโคนมแหงชาติ” ประจําป 2550 เร่ิมตนจัดขึ้นตั้งแตวันที่ 13 มกราคม 2550 เปนปที่ 25 

โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปน
ประธานเปดงาน และสิ้นสุดงานในวันที่ 21 มกราคม 2550 ในการจัดงานครั้งนี้ไดรับ
ความรวมมือจากผูแทนสวนราชการจังหวัดสระบุรี, ผูแทนสวนราชการอําเภอ
มวกเหล็ก และผูแทนจากเกษตรกร นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานราชการ, หางราน, 
ผูประกอบการอุตสาหกรรมนม รวมจัดนิทรรศการและออกรานเพื่อใหเกษตรกรไดรับ
ความรู ความกาวหนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สามารถนําไปพัฒนาการเลี้ยงโคนม พรอมท้ังการจําหนายปจจัยการเลี้ยง
โคนมใหแกเกษตรกรภายในงาน 

อ.ส.ค.ไดจัดนิทรรศการวิชาการในป 2550 ชื่อ “80 พรรษา องคมหาราชา พระผูพระราชทาน
อาชีพการเลี้ยงโคนม” เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และจัดประกวดการนําเสนอ

แนวความคิด (ปาฐกถา) ชิงถวยพระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หัวขอ “อาชีพ              
การเลี้ยงโคนมไทยแบบยั่งยืน ภายใตเศรษฐกิจพอเพียง” 
ผูชนะเลิศ ไดแก นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแมโจ ขณะเดียวกัน
มีเกษตรกรใหความสนใจสงโคนมเขาประกวดรวม 219 ตัว              
โคนมที่ชนะเลิศไดครองถวยพระราชทานของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวฯ ในปนี้ คือ โคนมของนายนพดล ชวยเพล จากสหกรณโคนมมวกเหล็ก ผลผลิตน้ํานมเฉลี่ย 
38.36 กิโลกรัม/วัน 
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 โครงการ “สรางตนแบบของการพัฒนาประสิทธิภาพภายใน
องคกรดวยกระบวนการเพิ่มผลผลิต” 
          อ.ส.ค.ที่ไดรับการพิจารณาใหเขารวมโครงการ “สรางตนแบบของ
การพัฒนาประสิทธิภาพภายในองคกร ดวยกระบวนการเพิ่มผลผลิต” 
จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม รวมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ ซึ่งทาง
สถาบันฯ ไดสงทีมที่ปรึกษาเขามาดําเนินการสํารวจปญหาและรวมประชุม 
เพื่ อจัดทําแผนงาน ,  โครงการ  รวมถึ งกําหนดตัวชี้ วั ด  เพื่ อติดตาม               
ผลการดําเนินงานรวมกัน ดังนี้ 

1. ดานการผลิต มีการจัดทําแนวทางการวัดประสิทธิผลโดยรวม
ของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness : OEE)  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักร 

2. ดานระบบมาตรฐานคุณภาพ มีการอบรมความสําคัญของ
มาตรฐานและหลักการของระบบ GMP ใหพนักงานดานการผลิต 
เพื่อตระหนักดานความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) 

3. ดานทรัพยากรบุคคล มีการอบรม เร่ือง “ทักษะการสอนงาน” 
ใหกับคณะทํางานฯ โดยกําหนดใหมีการทําใบแจกแจงงาน 
สําหรับนํามาจัดทําคูมือการสอนงานและฝกอบรมทักษะ               
การประ เมินผลงานใหกับพนักงานด านการผลิตระดับ               
หัวหนางานขึ้นไป           

 

 โครงการเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน อ.ส.ค. 
อ.ส.ค.โดยแผนกเงินเดือนสวัสดิการและวินัย ฝายการพนักงาน ไดจัดทําโครงการตรวจสุขภาพ        

ของพนักงาน – ลูกจางของ อ.ส.ค. ซึ่งพนักงาน – ลูกจางไดรับการตรวจเปนประจําทุกป ทั้งนี้เปนไปตามกฎกระทรวง 
เ ร่ือง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสุขภาพลูกจาง  และสงผลการตรวจ            
แกพนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ.2547 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2547 และตามประกาศ
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เร่ือง มาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจาง           
ในรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 ดังนั้น จึงมีการกําหนดการตรวจสุขภาพ
ประจําป 2550 ขึ้น ในวันที่ 6, 20, 21, 28 มิถุนายน และ 17, 23, 25 กรกฎาคม 2550 
มีพนักงานเขารับการตรวจสุขภาพ จํานวน 987 คน โดยศูนยการแพทยอินเตอรเมดิคัล แคร แอนด แล็บ จํากัด 
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   กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมเพ่ือเพ่ือเพ่ือสังคมสังคมสังคม   
   

 โครงการเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (CT) 
สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคกลางเขารวมโครงการเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขงขัน กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแตป 2545 มีเปาหมายในการประหยัดพลังงาน
เพื่อลดตนทุนการผลิตและลดมลพิษตอส่ิงแวดลอม โดยมีเปาหมาย ดังนี้ 

 
 
 
 

 โครงการลดการใชพลังงาน 
โครงการลดการใชพลังงานในภาคราชการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติใหการประหยัดพลังงานเปนวาระ

แหงชาติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2547 ที่ทุกฝายตองใหความสําคัญและรวมกันปฏิบัติใหเกิดผลอยางจริงจังและตอเนื่อง 
โดยเฉพาะหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ กระทรวงพลังงานเปนผูสรุปผลรายงานเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ               
เปนรายหนวยงานอยางสม่ําเสมอ ซึ่ง อ.ส.ค.เปนรัฐวิสาหกิจที่เขารวมอยูในโครงการดังกลาว ไดรายงานสถานการณ
การใชพลังงานไฟฟาและการใชน้ํามันเชื้อเพลิงอยางตอเนื่อง เพื่อมุงหวังใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช
พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานใหมีประโยชนสูงสุด ทั้งยังชวยลดปญหาโลกรอนที่กําลังเกิดขึ้นในปจจุบันได
อีกทางหนึ่งดวย 

 
 

 การรับนักศึกษาฝกงาน 
อ.ส.ค.รวมกับสถาบันการศึกษาจากสถาบันตาง ๆ ในสวนกลางและสวนภูมิภาค เพื่อเปนการพัฒนา

ความรูและเสริมสรางประสบการณใหแกนักศึกษา รวม 240 คน จําแนกเปนนักศึกษาฝกงานในสวนกลาง 107 คน, 
สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือ 56 คน, สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต 34 คน และสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
43 คน 

อัตราการใชงาน = 0.130 kwh / ลิตรผลิตภัณฑนม 
อัตราการใชน้ํามันเตา = 0.015 ลิตร / ลิตรผลิตภัณฑนม 
อัตราการใชพลังงานทั้งหมด = < 1 MJ / ลิตรผลิตภัณฑนม 

800,000
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1,200,000
1,400,000
1,600,000

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ป 2546 ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550

 ยูนิต  กราฟแสดงการใชไฟฟา อ.ส.ค. ป 2546 - 2550
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ป 2546 ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550

 ลิตร
 กราฟแสดงการใชน้ํามัน อ.ส.ค. ป 2546 - 2550

 
ที่มา : โครงการลดการใชพลังงานในสวนราชการ ที่มา : โครงการลดการใชพลังงานในสวนราชการ 
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   ความรวมมือทางวิชาการความรวมมือทางวิชาการความรวมมือทางวิชาการ      
 

 โครงการความรวมมือทางการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ อ.ส.ค. 
อ.ส.ค.ไดตกลงทําความรวมมือทางการศึกษา วิชาการ งานวิจัย และการใหบริการทางวิชาการ              

ดานโคนมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร (คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร) 
ซึ่งหนวยงานทั้งสองไดตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการสงเสริมอาชีพ           
การเลี้ยงโคนมใหตอสูกับสภาวการณตาง ๆ มีความเขมแข็งและเลี้ยงตัวเองได              
จึงไดลงนามในขอตกลงความรวมมือ ตั้งแตวันที่ 10 มกราคม 2549 เปนตนมา                
โดยหนวยงานทั้งสองสงเสริมและกระชับความสัมพันธระหวางกันทางการศึกษา 
วิชาการ และงานวิจัยดานโคนม รวมมือกันในดานบุคลากร, วัสดุอุปกรณในการสงเสริมการเลี้ยงและใหบริการวิชาการ
ดานเทคโนโลยีโคนมใหกับเกษตรกรอยางตอเนื่อง โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของความเสมอภาพและประสานประโยชน
รวมกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศ อุปกรณ สถานที่ และปจจัยที่เกี่ยวของที่สนับสนุนดานการศึกษา 
วิชาการ และการวิจัยของนักศึกษา และบุคลากร 
 

 โครงการความรวมมือทางการศึกษา วิชาการ งานวิจัย และการใหบริการวิชาการ            
ดานโคนมและอุตสาหกรรมนม 

อ.ส.ค.โดยรองศาสตราจารยอํานาจ ธีระวนิชย ประธานกรรมการ ทําการแทนผูอํานวยการ อ.ส.ค. 
และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ไดทํา

ขอตกลงความรวมมือทางการศึกษา วิชาการ งานวิจัย และการใหบริการวิชาการ
ดานโคนมและอุตสาหกรรมนม เนื่องจากหนวยงานทั้งสองไดตระหนักและเล็งเห็น
ความสําคัญของการสงเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมใหตอสูกับสภาวการณตาง ๆ              
มีความเขมแข็งและเลี้ยงตัวเองได แตดวยหนวยงานทั้งสองมีขอจํากัดดานภารกิจ
ตาง ๆ ทําใหทิศทางการสงเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
ซึ่ ง ในอดีตหนวยงานทั้ งสองไดมีความรวมมือกันเปนอยางดี  และเพื่อให

ความสัมพันธนี้แนบแนนและมีบทบาทในการสรางงานที่ เปนรูปธรรมมากขึ้น และมีทิศทางที่สอดคลองกัน               
จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหลาย  ๆ คร้ัง จึงเห็นวาหนวยงานทั้งสองนาจะไดทําขอมูลรวมมือกัน               
ในดานการศึกษา วิชาการ งานวิจัย และการบริการวิชาการใหใกลชิดและจริงจังมากขึ้น เพื่อใหเกษตรกรผูเล้ียงโคนม
ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกลเคียง สามารถเลี้ยงตนเอง สรางฐานะทางเศรษฐกิจใหดีขึ้นได 
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   กิจกรรมอื่นๆกิจกรรมอื่นๆกิจกรรมอื่นๆ      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
   
   

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

กิจกรรมรวมกบัหนวยงานอื่นๆ

กิจกรรมกีฬาภายใน อ.ส.ค.

กิจกรรมตามประเพณี 

ตอนรับผูเย่ียมชมโรงงาน 
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ผลการผลการผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
อออ...สสส...คคค...   
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          สวนที่ 3 
 
 
 
 
 
 

            รายงานทางการเงิน อ.ส.ค. 
 
 
 
 

    (ขอมูลเบื้องตน) 
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รายงานทางการเงินรายงานทางการเงินรายงานทางการเงิน 
 

องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 
งบดุล 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 
(พันบาท) 

   2550  2549 
  

หมายเหต ุ
 ขอมูลเบื้องตน  ขอมูลเบื้องตน 

สินทรัพย      
สินทรัพยหมุนเวียน      
 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3.1  116,944.04  81,817.89 
 เงินลงทุนชั่วคราว   8,891.75  8,891.75 
 ลูกหนี้การคา – สุทธิ 2.2 , 3.2  168,050.00  263,094.45 
 ลูกหนี้อื่น 3.3  57,166.00  62,463.73 
 สินคาคงเหลือ 2.3 , 3.4  86,285.34  76,799.45 
 ปศุสัตวคงเหลือ 2.4 , 3.5  9,077.67  10,586.17 
 วัสดุคงเหลือ 2.5 , 3.6  103,587.39  107,039.69 
 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 3.7  1,111.87  3,460.49 
 รวมสินทรัพยหมุนเวียน   551,114.05  614,153.63 
สินทรัพยไมหมุนเวียน      
 เงินลงทุน 3.8                                 -                                 -  
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ 2.7 , 3.9   262,470.28  275,047.49 
 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 3.10  999.88  914.58 
 รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน   263,470.16  275,962.08 
 รวมสินทรัพย   814,584.22  890,115.71 

      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน     
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องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

งบดุล 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 

(พันบาท) 
   2550  2549 
  

หมายเหต ุ
 ขอมูลเบื้องตน  ขอมูลเบื้องตน 

หนี้สินและสวนของทุน      
หนี้สินหมุนเวียน      
 เงินเบิกเกินบัญชี 3.11  146,524.51  196,057.83 
 เจาหนี้การคา 3.12  498,305.05  544,034.52 
 เจาหนี้อื่น   62,565.00  87,801.69 
 คาใชจายคางจาย 3.13  8,675.43  21,621.46 
 เงินกูยืมระยะยาวถึงกําหนดชําระ 3.14  5,365.28  5,354.81 
 ใน 1 ป      
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3.15  46,601.75  60,362.34 
 รวมหนี้สินหมนุเวียน   768,037.02  915,232.66 
หนี้สินไมหมุนเวียน      
 เงินกูยืมระยะยาว 3.16  443,458.82  497,458.82 
 รายไดแผนดินคางนําสง 3.17  112,710.00  91,045.00 
 รายไดจากการบริจาครอการรบัรู 2.7  33,789.99  24,239.36 
 รวมหนี้สินไมหมุนเวียน   589,958.81  612,743.18 
 รวมหนี้สิน   1,357,995.83  1,527,975.84 
สวนของทุน      
 ทุน 3.18  651,366.79  651,366.79 
 ขาดทุนสะสม   (1,194,778.40)  (1,289,226.92) 
 รวมสวนของทุน   (543,411.61)  (637,860.13) 
 รวมหนี้สินและสวนของทุน   814,584.22  890,115.71 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน     
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องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

งบกําไรขาดทุน 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 

(พันบาท) 
   2550  2549 

  
หมายเหต ุ

 
ขอมูล
เบื้องตน  

ขอมูล
เบื้องตน 

รายได      
 รายไดจากการขาย   3,378,334.00  3,391,739.25 
 รายไดอื่น 3.19  35,445.59  35,280.02 
 รวมรายได   3,413,779.58  3,427,019.27 
คาใชจาย      
 ตนทุนขาย 3.20  2,908,567.65  3,007,619.87 
 คาใชจายสวนสงเสริม รายละเอียดแนบ 1 , 3.21  117,087.43  116,748.89 
 คาใชจายในการขายและบริหาร รายละเอียดแนบ 2 , 3.22  290,838.35  366,262.66 
 คาเสื่อมราคา รายละเอียดแนบ 3  10,997.83  7,758.97 
 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา   5.32  - 
 ตางประเทศ      
 ขาดทุนจากการประเมินคาฝูงโค   751.92  - 
 รวมคาใชจาย   3,328,248.50  3,498,390.39 
 กําไร(ขาดทุน)จากกิจการตามปกต ิ   85,531.08  (71,371.11) 
 กอนหักดอกเบี้ยจาย      
 หัก ดอกเบี้ยจาย   13,325.35  13,817.36 
กําไร(ขาดทุน)จากกิจการตามปกต ิ   72,205.73  (85,188.47) 
 บวก รายไดเงินชดเชยจากรัฐบาล   43,907.79  - 
 (โครงการขยายพันธุโคนม      
 ป 2525 – 2529)      
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ   116,113.52  (85,188.47) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน     
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องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

ตนทุนขาย 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 

(พันบาท) 
   2550  2549 
  

หมายเหต ุ
 ขอมูลเบื้องตน  ขอมูลเบื้องตน 

ตนทุนขายผลติภัณฑนม      
 คาน้ํานมดิบ รายละเอียดแนบ 5  1,556,247.87  1,289,031.71 
 คาวัสดุในการผลิต   1,008,658.81  889,583.35 
 คาใชจายโรงงาน รายละเอียดแนบ 4  333,306.10  312,871.02 
 รวมตนทุนผลิตภัณฑนมที่ผลิต   2,898,212.78  2,491,486.08 
 บวก สินคาคงเหลือตนงวด   76,799.45  396,678.63 
        ซื้อสินคาผลิตภัณฑนมสําเร็จรูป   28,496.81  179,235.70 
    3,003,509.04  3,067,400.41 
 หัก สินคาคงเหลือปลายงวด   86,285.34  76,799.45 
    2,917,223.70  2,990,600.96 
 หัก สินคาสงเสริมการขาย   28,531.38  40,639.54 
       สินคาโอนไปสวนงานของ อ.ส.ค.   76.05  1,171.24 
       สินคาเสื่อมคุณภาพรออนุมัติ   2,202.82  - 
       ตัดบัญชีเปนสูญ      
    2,886,413.46  2,948,244.19 
 บวก ตนทุนนมดิบขายใหเอกชน   18,946.06  58,248.61 
 รวมตนทุนขายผลิตภัณฑนม   2,905,359.51  3,006,492.80 
 ตนทุนโคที่จําหนาย   3,208.14  1,127.07 
 รวมตนทุนขาย   2,908,567.65  3,007,619.87 
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องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของทุน 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 

(พันบาท) 
  ทุน  กําไรสะสม  รวม 
    ขอมูลเบื้องตน  ขอมูลเบื้องตน 
 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 651,366.79  (1,204,038.45)  (552,671.66) 
 ขาดทุนสุทธิประจําป   (85,188.47)  (85,188.47) 
 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 651,366.79  (1,289,226.92)  (637,860.13) 
 กําไรสุทธิประจาํป   116,113.52  116,113.52 
 รายไดแผนดินคางนําสง   (21,665.00)  (21,655.00) 
 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 651,366.79  (1,194,778.40)  (543,411.61) 
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องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

งบกระแสเงินสด 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 

(พันบาท) 
   2550  2549 
   ขอมูลเบื้องตน  ขอมูลเบื้องตน 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนนิงาน     
 กําไร(ขาดทุน)สุทธิ  116,113.52  (85,188.47) 
 รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)     
      จากกจิกรรมดําเนินงาน :     
      คาเสื่อมราคา  53,438.88  56,454.50 
      หนี้สงสัยจะสูญ  97.54  8,822.29 
      ผล(กาํไร)ขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสิน  27.16  (36.33) 
      ผล(กาํไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  (84.40)  (507.43) 
      รายไดจากการรับบริจาครอการรับรูโอนเปนรายได  (3,081.23)  (586.07) 
 กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง  166,511.47  (21,041.52) 
 ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน     
 ลูกหนี้การคา(เพิ่มขึ้น)ลดลง  94,948.54  (9,090.15) 
 ลูกหนี้อื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง  5,297.74  (1,448.53) 
 สินคาคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง  (9,485.89)  319,879.18 
 ปศุสัตวคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง  1,508.50  (527.91) 
 วัสดุคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง  3,452.31  (22,025.44) 
 สินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลง  2,348.62  6,703.05 
 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)  (85.30)  (10.00) 
 เจาหนี้การคา(ลดลง)  (45,729.47)  (97,549.99) 
 เจาหนี้อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)  (2,843.70)  2,600.63 
 คาใชจายคางจาย(ลดลง)  (12,946.03)  (52,269.73) 
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น(ลดลง)  (13,267.21)  (9,253.19) 
      เงินสดสุทธิไดมาจากกจิกรรมดําเนินงาน  189,709.57  115,966.42 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน 
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องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

งบกระแสเงินสด 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 

(พันบาท) 
   2550  2549 
   ขอมูลเบื้องตน  ขอมูลเบื้องตน 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     
 ลงทุนในเงินฝากประจําเกิน 3 เดือน  -  (8,891.75) 
 ลงทุนในระบบไฟฟาฯ และซือ้อุปกรณ(เพิม่ขึน้)  (63,147.34)  (44,184.12) 
 เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพย  12.37  56.11 
      เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน  (63,134.97)  (53,019.76) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     
 เงินเบิกเกินบัญชีลดลง  (49,533.32)  (63,375.61) 
 จายคืนเงินกูยืมระยะยาว  (53,905.13)  (7,751.56) 
 รับเงินจากรัฐบาล  11,990.00  22,340.00 
      เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (91,448.45)  (48,787.17) 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ  35,126.15  14,159.50 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด  81,817.89  67,658.39 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด  116,944.04  81,817.89 
      
 ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม     
      เงินสดจายระหวางป     
           ดอกเบี้ยจาย  13,325.35  13,817.36 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน 
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   หมายเหตุประกอบงบการเงินหมายเหตุประกอบงบการเงินหมายเหตุประกอบงบการเงิน      
 

องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 
.................................................. 

 
1. วัตถุประสงค 
 

องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีวัตถุประสงคในการจัดต้ังตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา 
ดังนี้ 

1.1 วัตถุประสงคดานสงเสริมกิจการโคนม 
(ก) สงเสริมการเลี้ยงโคนมและสัตวอื่นที่ใหน้ํานมและเนื้อ 
(ข) ฝกอบรมบุคคลใหมีความรู ความชํานาญในการเลี้ยงโคนมและสัตวอื่นที่ใหน้ํานมและเนื้อ การผลิตน้ํานม             

และเนื้อ และการประกอบผลิตภัณฑน้ํานมและเนื้อ 
(ค) ชวยเหลือ แนะนํา และใหคําปรึกษาแกเกษตรกร ตลอดจนประสานงานและรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ            

ในการกําจัดโรค การเลี้ยงสัตว การผสมเทียม อาหาร และอื่น ๆ สําหรับโคนม และ สัตวอื่นที่ใหน้ํานมและเนื้อ 
(ง) พัฒนาและผลิตพันธุโคและสัตวอื่นที่ใหน้ํานมและเนื้อ 
(จ) สงเสริมและสนับสนุนการบริโภคนมและผลิตภัณฑนมในประเทศ 
(ฉ) ดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตอเนื่องกับการสงเสริมกิจการโคนม 

1.2 วัตถุประสงคดานธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม 
(ก) ผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน และใหซึ่งน้ํานมและเนื้อ ผลิตภัณฑจากน้ํานมและเนื้อ โคนม และสัตวอื่นที่ใหน้ํานม

และเนื้อ ตลอดจนอาหารสัตว น้ําเชื้อเอ็มบริโอ และอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตและการตลาด 
(ข) ดําเนินธุรกิจบริการเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมและสัตวอื่นที่ใหน้ํานมและเนื้อ และการผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานม        

และเนื้อ 
(ค) ดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตอเนื่องกับธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม 

 
2. สรุปนโยบายบัญชีที่สําคัญ 
 

2.1 รายได 
      รายไดจากการขายสินคารับรูทันทีที่สงมอบสินคาใหลูกคา 

 

2.2 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
      การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญถือปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2520 และ
ตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยกระทรวงการคลัง ตามหนังสือที่ กค 0512/48751 ลงวันที่ 21 กันยายน 2527                  
โดยคํานวณการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจาก ยอดลูกหนี้การคาที่มิใชสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งคางชําระ             
เกินกวา 6 เดือนขึ้นไป ตามอัตรา ดังนี้ 
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ระยะเวลาทีห่นีค้างชําระ อัตรารอยละ 
เกินกวา 6 เดือน – 1 ป 50 
เกินกวา 1 ป – 2 ป 75 
เกินกวา 2 ป 100 

 

      การตั้งหนี้สงสัยจะสูญถือเปนคาใชจายในงวดบัญชีที่ต้ังหนี้สงสัยจะสูญ และการลดหนี้สงสัยจะสูญถือเปนรายได
ในงวดบัญชีที่ลดหนี้สงสัยจะสูญ 

 

2.3 สินคาคงเหลือ 
      สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ แลวแตราคาใดจะต่ํากวาราคาทุนของสินคา
คงเหลือ คํานวณจากตนทุนการผลิตจริงโดยใชวิธีถัวเฉลี่ย 

 

2.4 ปศุสัตวคงเหลือ 
      โคที่จัดซื้อ บันทึกในราคาทุนรวมคาใชจายในการซื้อและตีราคา ณ วันสิ้นงวด โคที่เกิดจากการเลี้ยงดู เมื่อเกิด        
จะไมรับรูมูลคา แตจะตีราคา ณ วันสิ้นงวด 
      อ.ส.ค.ตีราคาโคคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด โดยใชหลักเกณฑการประเมินราคาโค พ.ศ.2544 ดังนี้ 

ประเภทโค การประมาณราคา 
เพศเมียแรกเกิดจนถึงผสมพันธุ  
     - น้ําหนัก 120 กก.แรก กก.ละ 60 บาท/ตัว 
     - น้ําหนักเพิ่มจาก 120 กก.ขึ้นไป กก.ละ 50 บาท/ตัว (ตัวละไมเกิน 25,000 บาท) 
โคสาวทองนอยกวา 5 เดือน 30,000 บาท/ตัว 
โคสาวทองมากกวา 5 เดือน 32,000 บาท/ตัว 
แมโครีดนม Lactation 5 – 1 15,000 – 35,000 บาท/ตัว 
โคหยุดรีดนมทอง Lactation 5 – 1 10,000 – 30,000 บาท/ตัว 
โคเพศเมียคัดทิ้ง  
     - Body Condition Score 1 – 2 15 บาท/กก. 
     - Body Condition Score 3 25 บาท/กก. 
     - Body Condition Score 4 – 5  30 บาท/กก. 
โคเพศผูขายคัดทิ้ง 10 บาท/กก. 
โคพอพันธุ  
     - พันธุแท 60 บาท/กก. 
     - พันธุลูกผสม 50 บาท/กก. 

 

      อ.ส.ค.รับรูมูลคาโคคงเหลือ ณ  วันสิ้นงวด ดวยจํานวนที่ไดจากการตรวจนับ คูณ ราคาที่ประมาณการขึ้น           
ตามที่กลาวขางตน ผลตางจากราคาตามบัญชีจะรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนจากการประเมินคาฝูงโคในงวดบัญชี               
ที่ประเมิน 
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2.5 วัสดุคงเหลือ 

      วัสดุคงเหลือยกเวนประเภทน้ําเชื้อแสดงดวยราคาทุน ซึ่งคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ย 
      อ.ส.ค.เปลี่ยนวิธีการรับรูมูลคาวัสดุคงเหลือประเภทน้ําเชื้อที่ อ.ส.ค.ผลิตดวยราคาทุนที่รวมคาใชจายที่เกี่ยวของ
กับการผลิต 

 

2.6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
      สินทรัพยที่ซื้อมากอนป 2521 บันทึกดวยราคาตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2550  
      สินทรัพยที่ซื้อหรือไดมาต้ังแตป 2521 บันทึกบัญชีตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือไดมารวมกับคาใชจายในการซื้อ
หรือติดต้ังหรือกอสราง 
      วิธีการคํานวณคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยที่ซื้อหรือไดมาต้ังแตป 2521 ใชวิธีเสนตรงตามอัตรารอยละตอปของ
สินทรัพยแตละประเภท ดังนี้ 

ประเภท อัตราคาเส่ือมราคา (รอยละ) 
อาคารและสิ่งกอสราง 5 
ระบบไฟฟาและชลประทาน 5 
ถนนและรั้ว 10 
เครื่องจักรและอุปกรณ 10 – 15 
ยานพาหนะ 20 - 25 

 

2.7 รายไดจากการบริจาครอการรับรู 
      อ.ส.ค.รับรูสินทรัพยที่รับบริจาคเปนสินทรัพยตามประเภทที่ไดรับคูกับบัญชีหนี้สินประเภทรายไดจากการบริจาค
รอการรับรู สําหรับสินทรัพยที่รับบริจาค ซึ่งมีอายุการใชประโยชนนานเกิน 1 ป หรือมีเงื่อนไขในการใชสินทรัพยนั้น 
และจะทยอยรับรูเปนรายไดจากการรับบริจาคตามเกณฑที่เปนระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่จําเปน           
ตอการจับคูรายไดจากการรับบริจาคกับคาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่รับบริจาคหรือคาใชจายที่เกี่ยวของ 

 

2.8 หนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ 
      บันทึกบัญชีโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนที่ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศ ณ วันที่
เกิดรายการยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดของแตละป จะปรับคาเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคาร                
แหงประเทศไทยประกาศ ณ วันเดียวกัน ผลกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน บันทึกเปนกําไรหรือขาดทุนในงวด
บัญชีนั้น 

 
3. ขอมูลเพิ่มเติม 

3.1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย 
                                                                                          หนวย : ลานบาท  

 2550  2549 
เงินสด 0.52  0.25 
เงินฝากกระแสรายวัน (4.22)  3.63 
เงินฝากออมทรัพย 120.64  77.94 

รวม 116.94  81.82 
เงินลงทุนชั่วคราว 8.89  8.89 
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3.2 ลูกหนี้การคา – สุทธิ ประกอบดวย 

                                                                                          หนวย : ลานบาท  
 2550  2549 
ลูกหนี้ผลิตภัณฑนม 456.19  551.50 
ลูกหนี้สมาชิก 5.28  6.27 

 461.47  557.77 
หัก คาเผือ่หนี้สงสัยจะสญู 293.42  294.67 

รวม 168.05  263.10 
 

      ลูกหนี้ผลิตภัณฑนม ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 ไดรวมลูกหนี้บริษัท นมไทย – เดนมารค จํากัด 
จํานวน 233.14 ลานบาท ซึ่งทางผูถือหุนใหญไดขอใหบริษัทลมละลายตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 4.8    
ซึ่ง อ.ส.ค.ไดต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวแลวเต็มจํานวน 
      ลูกหนี้สมาชิก เปนลูกหนี้คาโคและคาบริการที่ อ.ส.ค.ใหบริการแกสมาชิกที่จัดสงน้ํานมดิบให อ.ส.ค.เปนประจํา 

 

3.3 ลูกหนี้อื่น – สุทธิ ประกอบดวย 
                                                                                          หนวย : ลานบาท  

 2550  2549 
ลูกหนี้เช็คคืน 1.01  1.01 
ลูกหนี้อื่น 15.29  31.10 
ลูกหนี้เช็คลงวันทีล่วงหนา 49.50  38.99 

รวม 65.80  71.10 
หัก คาเผือ่หนี้สงสัยจะสญู 8.64  8.64 

รวม 57.16  62.46 
 

3.4 สินคาคงเหลือ – สุทธิ ประกอบดวย 
                                                                                                 หนวย : ลานบาท  

 2550  2549 
ผลิตภัณฑนมสเตอริไลส 71.20  70.72 
ผลิตภัณฑนมสเตอริไลสเสือ่มสภาพรออนุมัติตัดบัญชี 65.92  62.93 
ผลิตภัณฑนมพาสเจอรไรส 15.09  6.08 
ผลิตภัณฑนมพาสเจอรไรสขาดบญัช ี 0.78  0.78 
 152.99  140.51 
หัก สํารองสินคาเสื่อมสภาพรออนมัุติตัดบัญชี 65.92  62.93 
      สํารองสินคาขาดบัญชีรอสอบสวน 0.78  0.78 

รวม 86.29  76.80 
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• ผลิตภัณฑนมสเตอริไลสเสื่อมสภาพรออนุมัติตัดบัญชี จํานวน 65.92 ลานบาท ประกอบดวย 

                                                                                                      หนวย : ลานบาท 
ป 2542 สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 51.31 
ป 2546 สํานักงานภาคใต 6.20 
ป 2548 สํานักงานภาคใต 5.42 
ป 2550 สํานักงานภาคใต 2.20 

รวม 65.13 
 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
ในป 2542 สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดจากการออกแบบและติดต้ังระบบ CIP ของโรงงาน 

โดยบริษัท เอ.พี.วี. (ประเทศไทย) จํากัด ไมเหมาะสม ทําใหมีสารเคมีตกคางจากการลางระบบ อ.ส.ค.            
ไดดําเนินคดีแพงกับบริษัท เอ.พี.วี. (ประเทศไทย) จํากัด ตามคดีหมายเลขดําที่ 8980/2543 เมื่อวันที่               
13 ตุลาคม 2543 และศาลแพงกรุงเทพใตไดพิพากษาคดีดังกลาว เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 ตามคดี
หมายเลขแดงที่ 213/2548 ใหบริษัท เอ.พี.วี. (ประเทศไทย) จํากัด ไมตองชดใชคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ตอ อ.ส.ค.แตอยางใด แตให อ.ส.ค.ชําระเงินคาเครื่องจักร และอุปกรณใหแกบริษัท เอ.พี.วี. (ประเทศไทย) 
จํากัด จํานวน 9.95 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับต้ังแตวันที่ 11 มกราคม 2544 (วันที่ 
ยื่นคําใหการและฟองแยง) เปนตนไป และ อ.ส.ค.ไดอุทธรณคดีเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2548 ปจจุบัน             
อยูระหวางดําเนินการของศาลอุทธรณ อ.ส.ค.ไดต้ังสํารองสินคาเสื่อมสภาพรออนุมัติตัดบัญชีทั้งจํานวนแลว 

• ในป 2546 ของสํานักงานภาคใต อ.ส.ค.ไดแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ตามคําสั่ง อ.ส.ค.ที่ 108/2547 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2547 และไดสงสํานวนการสอบสวนใหกระทรวง           
การคลังตรวจสอบและพิจารณา กระทรวงการคลังใหผูรับผิดชอบชดใชความเสียหายดังกลาว 

• สํานักงานภาคใตที่ผลิตระหวางเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2548 ไมไดมาตรฐาน จํานวน 211.45 ตัน ๆ ละ 
25,640.76 บาท เปนมูลคา 5.42 ลานบาท อ.ส.ค.ไดแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงตามคําสั่ง  
อ.ส.ค.ที่ 037/2549 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2548 จากผลการสอบสวนของคณะกรรมการผลิตภัณฑนม          
ที่ไมไดมาตรฐานเกิดจากความบกพรองของระบบการผลิต ซึ่ง อ.ส.ค.ไดรายงานใหผูกํากับดูแลทราบแลว 
นมสเตอริไลสเสื่อมสภาพที่กลาวขางตนไดต้ังสํารองไวแลวทั้งจํานวน 

• ผลิตภัณฑนม ยู.เอช.ที. สํานักงานภาคใตที่ผลิตระหวางวันที่ 26 เมษายน 2550 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 
เสื่อมคุณภาพในลักษณะกอนจับหัวกลองและพบเชื้อแบคทีเรียชนิด Bacilli.sp ที่จุด AP Value จํานวน 
87.057 ตัน คิดเปนมูลคา 2.20 ลานบาท เมื่อทําการซอมบํารุง AP Value ผลิตภัณฑก็มีคุณภาพเปนปกติ
เหมือนเดิม ในงวดป 2551 บริษัท เต็ดตราแพค (ไทย) จํากัด ไดชดเชยคาเสียหายใหกับ อ.ส.ค.เปนจํานวน 
0.75 ลานบาท สําหรับสวนที่เหลือจํานวน 1.45 ลานบาท อยูระหวางการขอชดเชยจากบริษัทฯ ตามหนังสือ
เลขที่ กษ 1913/0668 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 

• ผลิตภัณฑพาสเจอรไรสขาดบัญชีจํานวน 0.78 ลานบาท เปนสินคาขาดบัญชีในป 2529 ของสํานักงาน
ภาคเหนือตอนบน อ.ส.ค.ไดแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตาม            
คําสั่ง  อ.ส.ค.ที่  070/2547  สั่ง  ณ  วันที่  11  มีนาคม  2547 คณะกรรมการฯ ไดสรุปผลการสอบสวนเสนอ
ผูอํานวยการองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย ซึ่งผลการสอบสวนเห็นควรใหมีผูรับผิดชอบ
ชดใชเงิน จํานวน 0.78 ลานบาท ผูอํานวยการองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทยไดเห็นชอบ  
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ตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และไดสงผลการสอบสวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 
ขอ 17 วรรค 2 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2547 แลว กระทรวงการคลังใหผูรับผิดชอบชดใชคาสินไหมทดแทน         
แก อ.ส.ค. และ อ.ส.ค.มีหนังสือถึงกระทรวงการคลังใหพิจารณาวินิจฉัยในเรื่องขอกฎหมายเกี่ยวกับอายุ
ความละเมิดที่จะใชบังคับตอผูกระทําละเมิด เนื่องจากเหตุละเมิดเกิดกอนพระราชบัญญัติความรับผิด         
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 ใชบังคับ 

 

3.5 ปศุสัตวคงเหลือ 
      ปศุสัตวคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 จํานวน 433 ตัว มูลคา 9.08 ลานบาท และจํานวน 596 
ตัว มูลคา 10.59 ลานบาท ตามลําดับ เปนโคของสถาบันวิจัยฯ และสํานักงานผลิตพันธุโคฯ ที่ อ.ส.ค.ซื้อมาเพื่อดูแล
และขายตอใหกับเกษตรกรและเลี้ยงไว เพ่ือทําการวิจัย พัฒนา เพ่ือจําหนายใหเกษตรกร 

 

3.6 วัสดุคงเหลือ ประกอบดวย 
                                                                                          หนวย : ลานบาท  

 2550  2549 
วัสดุการบรรจุและหีบหอ 55.80  57.98 
วัสดุปรุงรสและสี 3.55  4.43 
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2.05  2.59 
วัสดุวิทยาศาสตรและสัตวแพทย 4.40  4.38 
วัสดุสํานักงานและงานบานงานครัว 0.33  0.44 
วัสดุซอมแซมและบํารุงรักษา 21.28  18.26 
ผลิตภัณฑน้ําเชื้อ 14.60  16.83 
อาหารสัตว 1.58  2.13 

รวม 103.59  107.04 
 

3.7 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย 
                                                                                          หนวย : ลานบาท  

 2550  2549 
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 0.33  2.06 
รายไดคางรับ 0.78  1.40 

รวม 1.11  3.46 
 

      ลูกหนี้เงินยืมทดรอง ไดตัดลูกหนี้รายนายศุภกรหรือไพศาล ริมประโคน ในงวดป 2549 จํานวน 1.16 ลานบาท            
ที่รวมอยูในเงินยืมทดรองเปนคาใชจายที่เกิดจากนายศุภกรไดยืมเปนคาใชจายในการดําเนินคดี ต้ังแตป 2528 – 2538 
โดยไมมีการหักลางเงินยืมทดรองดังกลาว ปจจุบัน ไดลาออกจาก อ.ส.ค. และ อ.ส.ค.ไดฟองดําเนินคดีกับนายศุภกร
หรือไพศาล ศาลชั้นตนพิพากษาใหยกฟองคดีเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2545 และศาลฎีกาไดพิพากษายืนตามศาลชั้นตน  
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548 
      รายไดคางรับ เปนรายไดคาผลิตภัณฑนมและดอกเบี้ยคางรับคาโค 36 เดือน ซึ่งสวนใหญ  อ.ส.ค.ไดรับชําระ         
ในปถัดมา 
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3.8 เงินลงทุนระยะยาว 

                                                                                          หนวย : ลานบาท  
 2550  2549 
เงินลงทุนในบริษัท นมไทย – เดนมารค จํากัด 40.00  40.00 
หัก คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนฯ 40.00  40.00 

รวม 00.00  00.00 
 

      เปนเงินลงทุนในบริษัท นมไทย – เดนมารค จํากัด จํานวน 40 ลานบาท หรือรอยละ  20 ของทุนจดทะเบียน             
ซึ่งลงทุนรวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร เพ่ือดําเนินการดานการตลาด                 
ในการจําหนายน้ํานมพรอมด่ืมและผลิตภัณฑอาหารนมภายใตชื่อ “นมไทย – เดนมารค” สัญลักษณตราวัวแดง           
อันเปนผลิตภัณฑนมของ อ.ส.ค. โดย อ.ส.ค.ตกลงจะขายสินคาใหแกบริษัทฯ เปนเวลา 5 ป ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 
2537 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2541 ในป 2537 บริษัทมีกําไรและคาดวา อ.ส.ค.จะไดรับเงินปนผลจากผลกําไร              
ของป 2537 จํานวน 2.45 ลานบาท แตยังไมไดรับ เนื่องจากผูถือหุนไมรับรองงบการเงิน ตอมาไดมีมติที่ประชุมใหญ
วิสามัญ  ผูถือหุน คร้ังที่ 2/2540 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2540 และครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2540 ใหเลิก
บริษัทฯ และแตงต้ังผูชําระบัญชี แตขณะนี้ยังไมสามารถจดทะเบียนเลิกบริษัทฯ ได เนื่องจากบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล
โปรดักส (ประเทศไทย) จํากัด (คูสัญญาฝายที่ 2 ถือหุนรอยละ 49) ไดยื่นคํารองคัดคานตอศาลแพงกรุงเทพใตคดีแพง
หมายเลขดําที่ 23088/2540 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2540 ขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนมติเลิกบริษัทฯ โดยอางวามติ 
ที่ประชุมดังกลาวเปนมติที่มิชอบ ขัดตอกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1195 เร่ืองอยู
ระหวางการพิจารณาตามขั้นตอนของศาล ต้ังแตป 2539 เปนตนมา ปจจุบัน บริษัท อินเตอรเนชั่นแนลโปรดักส 
(ประเทศไทย) จํากัด ไดถูกพิทักษทรัพยแลว และผูชําระบัญชีแจงตอผูถือหุนวาบริษัทฯ มีหนี้สินมากกวาทรัพยสิน            
จึงเห็นควรรองขอตอศาลลมละลาย  เพ่ือขอใหบริษัท นมไทย – เดนมารค จํากัด ลมละลาย เงินลงทุนดังกลาวคาดวา
จะไมไดรับคืน จึงต้ังดอยคาเต็มจํานวน 

 

3.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ ประกอบดวย 
หนวย : ลานบาท 

 ที่ดิน 

อาคาร
และส่ิง    
กอ 
สราง 

ระบบ
ไฟฟา
และชล 
ประ 
ทาน 

ถนน
และรั้ว 

เครื่อง 
จักรและ
อุปกรณ 

ยาน 
พาหนะ 

งาน
ระหวาง
กอ 
สราง 

รวม 

ราคาทุน         
ณ 30 กันยายน 2549 4.03 309.92 62.90 10.04 739.50 73.96 22.39 1,222.74 
เพิ่มขึ้นระหวางงวด - 13.13 1.63 0.49 47.88 1.14 - 64.27 
ลดระหวางงวด - - - - 1.5 0.45 22.39 24.39 
ณ 30 กันยายน 2550 4.03 323.05 64.53 10.53 785.83 74.65 - 1,262.62 
คาเส่ือมราคาสะสม         
ณ 30 กันยายน 2549 - 187.70 35.36 9.46 642.31 72.85 - 947.68 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด - 12.16 2.47 0.28 38.19 0.90 - 54.00 
ลดระหวางงวด - - - - 1.08 0.45 - 1.53 
ณ 30 กันยายน 2550 - 199.86 37.83 9.74 679.42 73.30 0.00 1,000.15 
ราคาตามบัญชีสุทธ ิ         
ณ 30 กันยายน 2550 4.03 123.19 26.70 0.79 106.41 1.35 0.00 262.47 
ณ 30 กันยายน 2549 4.03 122.22 27.54 0.58 97.18 1.11 22.39 275.05 
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      มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2547 ให อ.ส.ค.กอสรางโรงงานผลิตอาหารโคนมครบวงจรที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธมีคาออกแบบ 0.19 ลานบาท มูลคากอสรางตามสัญญา 33.99 ลานบาท และคาจางที่ปรึกษา 
ควบคุมงาน 0.20 ลานบาท รวมคากอสรางโรงงาน 34.38 ลานบาท แตไดรับเงินจากงบประมาณ 34.33 ลานบาท 
สวนที่ ไมไดรับจากงบประมาณ อ.ส.ค.ไดจายเงินเพิ่มเติม 0.05 ลานบาท ปจจุบัน ไดกอสรางเสร็จแลว และเปด
ดําเนินงานโดยชุมนุมสหกรณโคนมประจวบคีรีขันธ – เพชรบุรี – ชุมพร จํากัด 
      คาเสื่อมสําหรับป 2550 และ 2549 จํานวน 53.44 ลานบาท และ 56.45 ลานบาท ตามลําดับ แยกเปนคาใชจาย
ประเภทตาง ๆ ดังนี้ 

                                                                                           หนวย : ลานบาท  
 2550  2549 
ตนทุนขาย 42.44  48.69 
คาเสื่อมราคา 10.57  7.17 
คาเสื่อมราคารับบริจาค 0.43  0.59 

รวม 53.44  56.45 
 

      อ.ส.ค.ไดนําเครื่องจักรและสิ่งปลูกสรางโรงงานนมจังหวัดสุโขทัย มูลคา 261.14 ลานบาท ไปจดทะเบียนจํานอง
เปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารวงเงินกู 100 ลานบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.11 

 

3.10 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย 
                                                                                          หนวย : ลานบาท 

 2550  2549 
สินคาขาดบัญชีรอการสอบสวน 0.78  0.78 
รายไดขาดบัญชีรอการสอบสวน 0.04  0.04 
เงินมัดจําคํ้าประกัน 0.18  0.09 

รวม 1.00  0.91 
 

      สินคาขาดบัญชีรอการสอบสวน อ.ส.ค.ไดต้ังคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงแลวตามหมายเหตุประกอบ          
งบการเงินขอ 4.4 และรายไดขาดบัญชีรอการสอบสวน อยูระหวางใหแผนกกฎหมายสรุปเร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา             
สั่งการ 

 

3.11 เงินเบิกเกินบัญชี 
หนวย : ลานบาท 

 วงเงิน อัตรา
ดอกเบี้ย 

หลักประกัน ยอดหนี้คงเหลือ 

 (ลานบาท)   2550 2549 
ธนาคารออมสิน 200 MOR -0.5 - 146.84 155.49 
ธนาคารกรุงไทยจํากัด 100 MOR +0.5 เครื่องจักรและสิ่ง          

ปลูกสราง – โรงงาน 
ผลิตนม จ.สุโขทัย 

(0.32) 40.57 

รวม    146.52 196.06 
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3.12 เจาหนี้การคา ประกอบดวย 

                                                                                           หนวย : ลานบาท 
 2550  2549 
เจาหนี้คาน้ํานมดิบ 118.00  99.03 
เจาหนี้คาวัสดุบรรจุและหีบหอ 320.16  294.90 
เจาหนี้คาวัสดุปรุงรสและสี 4.57  6.01 
เจาหนี้คาใชจายในการดําเนินงานอื่น 55.57  144.09 

รวม 498.30  544.03 
 

3.13 คาใชจายคางจาย ประกอบดวย 
                                                                                          หนวย : ลานบาท 

 2550  2549 
คาวัสดุสําหรับใชผลิตผลิตภัณฑนม 0.08  - 
เงินเดือนคางจาย 0.05  11.97 
คาใชจายอื่น ๆ 8.55  9.65 

รวม 8.68  21.62 
 

3.14 เงินกูยืมระยะยาวถึงกําหนดชําระใน 1 ป ประกอบดวย 
                                                                                          หนวย : ลานบาท 

 2550  2549 
เงินกูยืมภายในประเทศ 5.09  - 
เงินกูยืมจากตางประเทศ 0.27  5.35 

รวม 5.36  5.35 
 

 เงินกูยืมจากตางประเทศ ประกอบดวย 
 2550  2549 
 (ลาน DKr)  (ลานบาท)  (ลาน DKr)  (ลานบาท) 
เงินกูกระทรวงการคลัง        
   สัญญาที ่191/2525 -  -  -  - 
   สัญญาที ่224/2528 0.04  0.27  0.84  5.35 

รวม 0.04  0.27  0.84  5.35 
 

 เงินกูกระทรวงการคลัง มีรายละเอยีดการเปลี่ยนแปลง ดังนี ้
 ยอดคงเหลือ โอนจาก โอนยอด/ ยอดคงเหลือ 
 ณ 30 ก.ย.49 ระยะยาว ชําระ ณ 30 ก.ย.50 

 (ลาน DKr) (ลาน DKr) (ลาน DKr) (ลาน DKr) (ลาน DKr) 
เงินกูกระทรวงการคลัง      
สัญญาที่ 191/2525 - - - - - 
สัญญาที่ 224/2528 0.84 5.35 0.80 0.04 0.27 
 0.84 5.35 0.80 0.04 0.27 
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 เงินกูยืมภายในประเทศ ประกอบดวย 

                                                                                           หนวย : ลานบาท 
 2550  2549 
เงินกูกองทุนสงเคราะหเกษตรกร    
    สัญญาที่ 103/2524 5.09  0.00 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 3.16 ขอ ก.    

 

3.15 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย 
                                                                                          หนวย : ลานบาท 

 2550  2549 
เจาหนี้เงินมัดจําและค้ําประกันสัญญา 17.76  20.05 
รายไดคาผลิตภัณฑนมรอการรับรู 6.93  20.32 
อื่น ๆ 21.91  19.99 

รวม 46.60  60.36 
 

3.16 เงินกูยืมระยะยาว ประกอบดวย 
                                                                                          หนวย : ลานบาท 

 2550  2549 
เงินกูยืมภายในประเทศ 443.46  497.46 
เงินกูยืมจากตางประเทศ -  - 

รวม 443.46  497.46 
 

 เงินกูยืมในประเทศ มีรายละเอยีด ดังนี้ 
                                                                                                                           หนวย : ลานบาท 

   2550    2549 
เงินกูกองทุนสงเคราะหเกษตรกร        
   - สัญญาที่ 103/2524   0.00    54.00 
เงินกูยืมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการ
ชวยเหลอืเกษตรกร (ค.ช.ก.) 

  57.57    57.57 

เงินกูกรมสงเสริมสหกรณ        
   - ผลขาดทุนจากการจําหนายน้ํานมดิบ    47.28    47.28   
   - คาน้ํานมดิบและเบี้ยปรับ 338.61  385.89  338.61  385.89 

รวมทั้งส้ิน   443.46    497.46 
 

ก. เงินกูกองทุนสงเคราะหเกษตรกร กูมาเพ่ือดําเนินงานของโครงการขยายพันธุโคนม ป 2525 – 2529          
ตามสัญญาที่ 103/2524 จํานวน 80 ลานบาท โดยไมมีดอกเบี้ย สัญญาเงินกูดังกลาวไดครบกําหนด
ชําระแลว และโครงการฯ ไดสิ้นสุดลงเชนกัน อ.ส.ค.ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามหนังสือ              
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/4560 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2538 ให อ.ส.ค.ผอนชําระหนี้
ภายในระยะเวลา 5 ป  ต้ังแตป 2538–2542 โดยในป 2538 ผอนชําระ 8 ลานบาท และในปตอไปปละ 18     
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ลานบาท โดยไมเสียคาปรับ ซึ่งต้ังแตป 2538 ถึงปจจุบัน อ.ส.ค.ไดผอนชําระไปเพียง 2 งวด จํานวน 26 
ลานบาท และยังคางชําระอีกจํานวน 54 ลานบาท มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550 แจงตาม
หนังสือที่ นร 0506/871 ลงวันที่ 18 มกราคม 2550 ใหชดเชยผลขาดทุนจํานวน 43.91  ลานบาท 
คงเหลือ 10.09 ลานบาท ใหขยายการชําระหนี้ให อ.ส.ค.คืนป 2550 จํานวน 5.00 ลานบาท และป 2551 
ชําระคืน 5.09 ลานบาท ในงวดป 2550 อ.ส.ค.ไดจายชําระหนี้จํานวน 5.00 ลานบาทแลว รวมทั้ง               
โอนเงินกูจากระยะยาวไปเปนเงินกูยืมถึงกําหนดชําระใน 1 ป จํานวน 5.09 ลานบาท เพ่ือรอจายชําระหนี้
ในงวดป 2551 ตอไป 

ข. เงินกูยืม เปนเงินกูยืมตามนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกรในโครงการสงเสริมการเลี้ยงโคนม
ตามแผนปรับโครงสรางและระบบการผลิตการเกษตร ป 2537 – 2539 จํานวน 50 ลานบาท และ
โครงการจัดซื้อพันธุโคนมจากตางประเทศ จํานวน 43.99  ลานบาท รวมทั้งสิ้น 93.99 ลานบาท                  
มีระยะเวลาสงใชเงินคืนภายในเดือนกันยายน 2539 และเดือนเมษายน 2540 แต อ.ส.ค.ไดชําระคืน           
เงินกูฯ จํานวน 36.42 ลานบาท  ในป 2547 ยังคางชําระอีกจํานวน 57.57 ลานบาท 

ค. เงินกูกรมสงเสริมสหกรณ เปนเงินกูโดยไมมีดอกเบี้ย กรมสงเสริมสหกรณกูมาจากกองทุนสงเคราะห
เกษตรกรให อ.ส.ค.ใชในการดําเนินการโครงการพยุงราคาน้ํานมดิบ ประกอบดวย 

• หนี้ที่เกิดจากผลขาดทุนจากสวนตางของราคาน้ํานมดิบจํานวน 47.28 ลานบาท เนื่องจากกรมสงเสริม
สหกรณไดจายคาน้ํานมดิบใหแกสหกรณและเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมที่ไดรวบรวมน้ํานมดิบในระหวาง
เดือนมีนาคม - เมษายน 2542 มูลคา 181.04 ลานบาท ในขณะที่กรมสงเสริมสหกรณไดรับชําระคา
น้ํานมดิบจากบริษัทที่รับซื้อและสหกรณโคนมหนองโพ จํากัด จํานวน 133.76 ลานบาท และให อ.ส.ค.
ตองชําระผลตางของราคาจํานวน 47.28 ลานบาท ใหกับกรมสงเสริมสหกรณ ปจจุบัน อ.ส.ค.อยูระหวาง
ดําเนินการเสนอขอปรับโครงสรางหนี้กับกองทุนสงเคราะหเกษตรกร และจัดทําแผนการชําระหนี้นําเสนอ
กองทุนสงเคราะหเกษตรกรเพื่อพิจารณาตอไป 

• หนี้ที่เกิดจากการกูยืมเงินเพื่อจายคาน้ํานมดิบและเบี้ยปรับใหแกสหกรณและเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมแทน 
อ.ส.ค. จํานวน 338.61 ลานบาท โดยกรมสงเสริมสหกรณไดจายคาน้ํานมดิบแทน อ.ส.ค. รวมเปนเงิน 
385.89 ลานบาท 

 

 เงินกูยืมจากตางประเทศ มีรายละเอียด ดังนี ้
 2550  2549 

 

เงิน
กูยืม
ระยะ
ยาว 

 

เงิน
กูยืม
ระยะ
ยาว     
ที่ครบ
กําหนด
ชําระ
ภายใน 

1 ป 

 เงินกูยืมระยะยาว
สุทธ ิ

 

เงิน
กูยืม
ระยะ
ยาว 

 

เงิน
กูยืม
ระยะ
ยาว     
ที่ครบ
กําหนด
ชําระ
ภายใน 

1 ป 

 เงินกูยืมระยะยาว
สุทธ ิ

 (ลาน)  (ลาน)  (ลาน)  (ลาน)  (ลาน)  (ลาน)  (ลาน)  (ลาน) 
 (DKr)  (DKr)  (DKr)  (DKr)  (DKr)  (DKr)  (DKr)  (DKr) 
- สัญญาที่ 
224/2528 

-  -  -  -  1.07  1.07  -  - 

รวม -  -  -  -  1.07  1.07  -  - 
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เงินกูยืมจากตางประเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 เปนเงินกูกระทรวงการคลังถึงกําหนดชําระใน 1 ป 

และ อ.ส.ค.จายชําระในป 2550 คงคางจํานวน 0.04 เดนนิส โครนเนอร คิดเปนมูลคา 0.27 ลานบาท ซึ่งเปน
เงินที่กระทรวงการคลังกูจากรัฐบาลเดนมารค และนํามาให อ.ส.ค.กูตอโดยไมเสียดอกเบี้ย สําหรับสัญญาที่ 
224/2528 หากผิดนัดชําระจะตองเสียเบี้ยปรับในอัตรารอยละ 15 ใหกับกระทรวงการคลัง โดยใหผอนชําระป
ละ 2 งวด คือ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม และ 1 เมษายน ของทุกป และจากการประชุม  เร่ือง การพิจารณาการ
ปรับโครงสรางหนี้เงินกูของ อ.ส.ค.เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2544 ณ สํานักบริหารหนี้สาธารณะที่ประชุมมีมติให
กระทรวงการคลังงดเวนเบี้ยปรับรอยละ 15 ตามสัญญากูเงินเดิม 

 

3.17 รายไดแผนดินคางนําสง ประกอบดวย 
                                                                                          หนวย : ลานบาท 
รายไดแผนดินคางนําสงปงบประมาณ 2550  2549 

2530 18.10  18.10 
2531 19.72  19.72 
2532 13.84  13.84 
2533 3.41  3.41 
2536 6.35  6.35 
2537 25.21  25.21 
2546 2.65  2.65 
2547 1.77  1.77 
2550 21.66  0.00 
รวม 112.71  91.05 

 

3.18 ทุน ประกอบดวย 
                                                                                          หนวย : ลานบาท 

 2550  2549 
ทุนประเดิม 30.64  30.64 
ทุนรับจากงบประมาณ 617.17  617.17 
ทุนรับจากเงินทุนเรงรัดเพิ่มผลผลิตการเกษตร 3.56  3.56 

รวม 651.37  651.37 
 

• ทุนรับจากงบประมาณ เปนเงินรับเพ่ือการจัดต้ังโรงงานนมและเครื่องจักรอุปกรณสํานักงานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานใหญ ภาคเหนือตอนลาง และภาคใต 

• ทุนรับจากเงินทุนเรงรัดเพิ่มผลผลิตการเกษตร เปนทุนอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจการของ อ.ส.ค. 
โดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารเงินทุนเรงรัดเพิ่มผลผลิตการเกษตรใหจายขาดแก อ.ส.ค. 
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3.19 รายไดอื่น ประกอบดวย 

                                                                                                                   หนวย : ลานบาท 
 2550  2549 
ดอกเบีย้รับ 0.80  0.32 
รายไดจากการบริการและธรรมเนียม 5.54  - 
รายไดจากการจําหนายวัสดุอุปกรณในการเลี้ยงดูโค 6.93  6.25 
รายไดเงินสนับสนุน 3.50  3.34 
กําไรจากการจําหนายสินทรัพย 0.01  0.06 
รายไดเบ็ดเตล็ด 13.04  21.91 
รายไดจากการบริจาค 3.08  0.59 
กําไรจากการประเมินคาฝูงโค 2.45  1.65 
กําไรจากอัตราแลกเปลีย่น 0.09  0.51 
กําไรจากการประเมินคาวัสดุปลายงวด -  0.65 
เงินชดเชยจากรัฐบาล (โครงการขยายพันธุโคนม ป 2525 – 2529) 43.91  - 

รวม 79.35  35.28 
 

กําไรจากการประเมินคาฝูงโค เปนผลตางระหวางมูลคาโคคงเหลือจากการตรวจนับและตีราคา ณ วันสิ้น
งวดกับราคาตามบัญชีตามนโยบายบัญชี ในการตีราคาโคคงเหลือมีรายละเอียด ดังนี้ 

                                                                                                               หนวย : ลานบาท 
 2550    2549   
 จํานวนตัว  จํานวนเงนิ  จํานวนตัว  จํานวนเงนิ 
โคคงเหลือยกมาตนงวด 596  10.59  539  10.06 
บวก เพิ่มระหวางงวด 270  0.21  270  - 
 866  10.80  809  10.06 
หัก จําหนายระหวางงวด 433  3.42  213  1.12 
มูลคาโคคงเหลือตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด 433  7.38  596  8.94 
มูลคาโคคงเหลือจากการตรวจนับ             
และตีราคา ณ วันสิ้นงวด 

433  9.08  596  10.59 

กําไรจากการประเมินคาฝูงโค   1.70    1.65 
 

3.20 ตนทุนขาย 
                                                                                           หนวย : ลานบาท 

 2550  2549 
ตนทุนขายผลิตภัณฑนม 2,905.36  3,006.49 
ตนทุนโคที่จําหนาย 3.21  1.13 

รวม 2,908.57  3,007.62 
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ตนทุนขายผลิตภัณฑนม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 จํานวน 2,908.57 ลานบาท 

และ 3,007.62 ลานบาท ตามลําดับ ประกอบดวย 
                                                                                                      หนวย : ลานบาท 

 2550  2549 
น้ํานมดิบ 1,556.25  1,289.03 
วัสดุในการผลิต 1,008.66  889.58 
คาใชจายโรงงาน 333.30  312.87 
รวมตนทุนผลิตภัณฑนมที่ผลิต 2,898.21  2,491.48 
บวก สินคาคงเหลือตนงวด 76.80  396.68 
        ซื้อสินคาสําเร็จรูป 28.50  179.24 
รวมสินคาที่มีเพ่ือจําหนาย 3,003.51  3,067.40 
หัก สินคาคงเหลอืปลายงวด 86.29  76.80 
      สนิคาที่จําหนาย 2,917.22  2,990.60 
หัก สินคาสงเสริมการขาย 28.53  40.67 
      สนิคาโอนไปสวนงานของ อ.ส.ค. 0.08  1.69 
      สนิคาเสื่อมสภาพ 2.20  - 
รวมตนทุนขายผลติภัณฑนมที่ผลิต 2,886.41  2,948.24 
บวก ตนทุนน้ํานมดิบขายใหเอกชน 18.95  58.25 

รวม 2,905.36  3,006.49 
 

 คาใชจายโรงงาน ประกอบดวย 
                                                                                             หนวย : ลานบาท 

 2550  2549 
เงินเดือนและคาจาง 58.39  55.11 
คาตอบแทน 13.51  10.97 
คาสาธารณูปโภค 36.79  31.22 
เงินกองทุนบําเหน็จและสํารองเลีย้งชีพ 5.47  5.72 
คาซอมแซมอาคารและอปุกรณ 56.55  51.54 
คาจางเหมาบริการ 25.49  27.42 
คาวัสดุสิ้นเปลือง 42.37  43.40 
คาใชจายในการดําเนินงานอื่น 52.29  42.56 
คาเสื่อมราคา 42.44  44.93 

รวม 333.30  312.87 
 
 
 
 
 



               

                                                                                                                     องคการสงเสรมิกจิการโคนมแหงประเทศไทยองคการสงเสรมิกจิการโคนมแหงประเทศไทยองคการสงเสรมิกจิการโคนมแหงประเทศไทย                                                                                                  

                      
                                              67               นมโคสดแท นมโคสดแท นมโคสดแท 111000000%%% ไมใชนมผง ไมใชนมผง ไมใชนมผง  

 
3.21 คาใชจายฝายสงเสริมกิจการโคนม ประกอบดวย 

                                                                                          หนวย : ลานบาท 
 2550  2549 
เงินเดือนและคาจาง 61.38  61.10 
คาตอบแทน 3.41  2.50 
คาสาธารณูปโภค 0.77  2.56 
เงินกองทุนบําเหน็จและสํารองเลีย้งชีพ 5.87  6.56 
คาซอมแซมอาคารและอปุกรณ 2.12  2.46 
คาจางเหมาบริการ 1.13  0.88 
คาวัสดุสิ้นเปลือง 38.07  36.97 
คาใชจายในการดําเนินงานอื่น 3.04  2.49 
สวนลดในการขาย 1.30  1.02 
หนี้สงสัยจะสูญ 0.00  0.21 

รวม 117.09  116.75 
 

3.22 คาใชจายในการขายและบริหาร ประกอบดวย 
                                                                                          หนวย : ลานบาท 

 2550  2549 
เงินเดือนและคาจาง 111.36  108.62 
คาตอบแทน 10.56  7.16 
คาสาธารณูปโภค 5.32  6.98 
เงินกองทุนบําเหน็จและสํารองเลีย้งชีพ 9.89  11.19 
คาซอมแซมอาคารและอปุกรณ 4.54  6.61 
คาจางเหมาบริการ 79.02  110.99 
คาวัสดุสิ้นเปลือง 13.63  18.43 
คาใชจายในการดําเนินงานอื่น 25.69  48.80 
สวนลดในการขาย 28.53  40.64 
สินคาเสื่อมสภาพ 2.20  - 
หนี้สงสัยจะสูญ 0.10  5.68 

รวม 290.84  366.26 
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รายละเอียดแนบ 1 

องคการสงเสริมกจิการโคนมแหงประเทศไทย 
คาใชจายสวนสงเสริม 

รายละเอยีดประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2550 

(พันบาท) 
รหัสบัญช ี ชื่อบัญชี รวมทั้งหมด สํานักงานใหญ โครงการฯ 25-29 

51010 เงินเดือน 55,270.14 55,270.14  
51040 เงินชวยทําศพพนักงาน - -  
51050 เงินเพิ่มพิเศษ - -  
51060 เงินชดเชย 1,091.79 1,091.79  

รวมหมวดเงนิเดอืน 56,361.93 56,361.93  
52010 คาจางประจํา 4,960.20 4,960.20  
52060 เงินชดเชย - -  

รวมหมวดคาจางประจํา 4,960.20 4,960.20  
53010 คาจางช่ัวคราว 54.67 54.67  
53020 เงินชดเชย - -  

รวมหมวดคาจางชั่วคราว 54.67 54.67  
54010 คาลวงเวลา 234.69 234.69  
54020 เบ้ียประชุมกรรมการ - -  
54040 คาสมนาคุณ 35.20 35.20  
54050 คาสอนพิเศษ 88.90 88.90  
54060 เงินชวยคารักษาพยาบาล 2,369.68 2,369.68  
54070 เงินชวยเหลือบุตร 144.30 144.30  
54080 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 541.37 541.37  
54100 เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 5,868.79 5,868.79  

รวมหมวดคาตอบแทน 9,282.93 9,282.93  
55010 คาซอมแซมยานพาหนะ 644.65 644.65  
55020 คาซอมแซมอาคารและสิ่งกอสราง 406.83 406.83  
55030 คากระแสไฟฟา 645.96 645.96  
55040 คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ 353.97 353.97  
55050 คาเครื่องแตงกายไปตางประเทศ - -  
55060 คาภาษี 81.46 81.46  
55070 คาประกันภัย 449.74 449.74  
55080 คาขนสง 9.26 9.26  
55090 คาโฆษณาประชาสัมพันธ 93.78 93.78  
55100 คารับรองและพิธีการ 87.50 87.50  
55110 คาโทรศัพท 120.62 120.62  

-  ตอ  - 
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องคการสงเสริมกจิการโคนมแหงประเทศไทย 

คาใชจายสวนสงเสริม 
รายละเอยีดประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2550 
(พันบาท) 

รหัสบัญช ี ชื่อบัญชี รวมทั้งหมด สํานักงานใหญ โครงการฯ 25-29 
55120 คาไปรษณียากร 10.59 10.59  
55130 คาปรับคาธรรมเนียม 322.29 322.29  
55140 คาจางเหมาบริการ 1,129.54 1,129.54  
55150 ดอกเบี้ยจาย - -  
55160 เงินรางวัล - -  
55170 คาน้ําประปา - -  
55180 คาเชา 876.12 876.12  
55190 คาเชาเครื่องจักร - -  
55200 คาซอมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ 1,069.16 1,069.16  
55210 คาใชสอยเบ็ดเตล็ด 127.38 127.38  
55220 สวนลดในการจําหนาย 1,296.40 1,296.40  
55230 ภาษีที่ขอคืนไมได 622.35 622.35  
55240 คาใชจายในการพัฒนาบุคลากร 1.42 1.42  

รวมหมวดคาใชสอย 8,349.02 8,349.02  
56010 สวนตางน้ํานมดิบขายสํานักงานภาค 226.38 226.38  
56020 วัสดุการบรรจุและหีบหอ 311.73 311.73  
56030 วัสดุการปรุงรสและสี - -  
56040 วัสดุโรงงาน 0.49 0.49  
56050 คาอาหารสัตว 4,679.71 4,679.71  
56060 คาปุยและเมล็ดพันธุ 279.04 279.04  
56070 วัสดุการเกษตร 271.44 271.44  
56080 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 4,085.62 4,085.62  
56090 วัสดุสัตวแพทย 855.19 855.19  
56100 วัสดุผสมเทียม 413.60 413.60  
56110 วัสดุวิทยาศาสตรและเคมีภัณฑ 32.66 32.66  
56120 วัสดุสํานักงาน 267.56 267.56  
56130 คาน้ําแข็ง - -  
56140 วัสดุงานบานงานครัว 16.53 16.53  
56150 วัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ 1.40 1.40  
56160 วัสดุหองปฐมพยาบาล - -  
56180 วัสดุซอมแซมยานพาหนะ 5.25 5.25  
56190 วัสดุซอมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ 40.78 40.78  

-  ตอ  - 
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องคการสงเสริมกจิการโคนมแหงประเทศไทย 

คาใชจายสวนสงเสริม 
รายละเอยีดประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2550 
(พันบาท) 

รหัสบัญช ี ชื่อบัญชี รวมทั้งหมด สํานักงานใหญ โครงการฯ 25-29 
56200 วัสดุซอมแซมอาคารและสิ่งกอสราง 1.63 1.63  
56210 วัสดุฝกอบรม 2,385.31 2,385.31  
56220 คาหนังสือและเอกสาร 0.74 0.74  
56240 คาเครื่องมือชาง 19.99 19.99  
56250 วัสดุเบ็ดเตล็ด 8.09 8.09  

รวมหมวดวัสด ุ 13,903.15 13,903.15  
57020 อาหารสัตว 13,890.34 13,890.34  
57030 เวชภัณฑยาสัตว 4,605.45 4,605.45  
57040 เวชภัณฑผสมเทียม 4,626.24 4,626.24  
57050 วัสดุอุปกรณในการเลี้ยงดูโค 697.82 697.82  
57070 ปจจัยการเลี้ยงโคนม 344.41 344.41  

รวมหมวดซื้อสินคามาเพื่อจําหนาย 24,164.26 24,164.26  
58000 เงินอุดหนุน - -  
59060 คาใชจายวันโคนมแหงชาติ - -  
59100 หนี้สงสัยจะสูญ 0.38 0.38  
59300 ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย 10.91 10.91  

รวมทั้งหมด 117,087.43 117,087.43  
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รายละเอียดแนบ 2 

องคการสงเสริมกจิการโคนมแหงประเทศไทย 
คาใชจายสวนบริหาร 

รายละเอยีดประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2550 

(พันบาท) 
รหัส
บัญชี รายการบัญชี 

รวม
ท้ังหมด 

สํานักงาน
ใหญ 

ภาคเหนือ
ตอนบน ภาคใต ภาคกลาง 

ภาคตะวัน 
ออกฯ 

ภาคเหนือ
ตอนลาง 

51010 เงินเดือน 101,341.39 61,699.29 3,423.53 6,835.71 18,514.93 5,699.84 5,168.09 
51040 เงินชวยทําศพพนักงาน 133.29 133.29 - - - - - 
51050 เงินเพิ่มพิเศษ - - - - - - - 
51060 เงินชดเชย 3,370.91 2,680.60 - - 179.99 - 510.32 

รวมหมวดเงินเดือน 104,845.60 64,513.18 3,423.53 6,835.71 18,694.92 5,699.84 5,678.41 
52010 คาจางประจํา 5,329.02 2,765.53 668.16 1,723.92 - 171.41 - 
52040 เงินชวยคาทําศพ - - - - - - - 
52060 เงินชดเชย - - - - - - - 

รวมหมวดคาจางประจํา 5,329.02 2,765.53 668.16 1,723.92 - 171.41 - 
53010 คาจางชั่วคราว 1,185.23 317.79 - 35.17 - 357.07 475.20 
53060 เงินชดเชย - - - - - - - 

รวมหมวดคาจางช่ัวคราว 1,185.23 317.79 - 35.17 - 357.07 475.20 
54010 คาลวงเวลา 2,821.16 538.26 - 319.90 1,628.71 186.23 148.06 
54020 เบี้ยประชุมกรรมการ 1,727.46 1,727.46 - - - - - 
54040 คาสมนาคุณ 6.60 3.60 - - - 3.00 - 
54050 คาสอนพิเศษ - - - - - - - 
54060 เงินชวยคารักษาพยาบาล 5,138.33 4,244.15 98.24 128.63 455.26 95.06 117.00 
54070 เงินชวยเหลือบุตร 183.15 88.70 7.00 23.45 39.95 12.40 11.65 
54080 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 680.37 352.97 25.74 91.05 119.93 65.77 24.92 
54100 เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 9,891.64 6,126.87 380.14 789.49 1,009.96 1,096.17 489.01 

รวมหมวดคาตอบแทน 20,448.71 13,082.00 511.11 1,352.52 3,253.80 1,458.63 790.65 
55010 คาซอมแซมยานพาหนะ 1,312.40 653.72 123.34 185.70 119.14 62.87 167.63 
55020 คาซอมแซมอาคารและ

ส่ิงกอสราง 
1,593.83 441.60 28.24 235.79 586.10 116.30 185.80 

55030 คากระแสไฟฟา 4,204.58 2,369.84 145.16 1,459.54 - 1.87 228.16 
55040 คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง              

และยานพาหนะ 
1,552.98 854.15 136.81 132.56 31.53 183.65 214.28 

55050 คาเครื่องแตงกายเดินทาง        
ไปตางประเทศ 

- - - - - - - 

55060 คาภาษี 1,093.86 705.71 13.59 75.77 9.55 23.15 266.08 
55070 คาประกันภัย 1,756.62 917.94 142.78 274.15 162.26 151.43 108.07 
55080 คาขนสง 72,059.46 3.20 3,665.04 22,400.90 27,438.58 5,792.18 12,759.55 
55090 คาโฆษณาประชาสัมพันธ 4,359.55 3,301.61 16.25 480.44 42.64 355.40 163.21 

                                                                                                                                                                              -  ตอ  - 
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องคการสงเสริมกจิการโคนมแหงประเทศไทย 

คาใชจายสวนบริหาร 
รายละเอยีดประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2550 
(พันบาท) 

รหัส
บัญชี รายการบัญชี 

รวม
ท้ังหมด 

สํานักงาน
ใหญ 

ภาคเหนือ
ตอนบน ภาคใต ภาคกลาง 

ภาคตะวัน 
ออกฯ 

ภาคเหนือ
ตอนลาง 

55100 คารับรองและพิธีการ 646.79 452.09 9.23 27.55 30.74 55.60 71.57 
55110 คาโทรศัพท 973.03 541.65 44.80 111.22 83.02 90.06 102.28 
55120 คาไปรษณียากร 199.27 69.97 6.65 31.57 14.11 27.78 49.20 
55130 คาปรับและคาธรรมเนียม 1,946.49 1,073.48 46.50 170.16 280.12 265.25 110.98 
55140 คาจางเหมาบริการ 6,966.28 2,446.62 268.39 1,170.12 275.96 1,514.32 1,290.86 
55150 ดอกเบี้ยจาย - - - - - - - 
55160 เงินรางวัล - - - - - - - 
55170 คานํ้าประปา 145.37 90.01 0.55 - - - 54.81 
55180 คาเชา 6,308.81 1,403.54 34.37 320.18 1,309.94 142.90 3,097.88 
55190 คาเชาเครื่องจักร 511.13 - - 70.00 - - 441.13 
55200 คาซอมแซมเครื่องจักร            

และอุปกรณ 
1,634.44 302.65 25.58 163.21 632.70 140.17 370.15 

55210 คาใชสอยเบ็ดเตล็ด 475.48 327.53 2.79 90.54 36.22 8.38 10.01 
55220 สวนลดในการจําหนาย 28,531.38 - 319.56 451.31 19,290.52 4,460.60 4,009.39 
55230 ภาษีท่ีขอคืนไมได 1,780.81 826.55 36.92 316.43 254.47 89.51 256.92 
55240 คาพัฒนาบุคลากร 453.25 371.77 - - - 81.49 - 

รวมหมวดคาใชสอย 138,505.82 17,153.63 5,066.57 28,167.13 50,597.61 13,562.91 23,957.96 
56020 วัสดุการบรรจุและหีบหอ 3,976.15 14.75 410.64 470.79 2,255.87 110.97 713.13 
56030 วัสดุการปรุงรสและสี - - - - - - - 
56040 วัสดุโรงงาน 2,514.77 - - - 1,885.53 387.74 241.50 
56060 คาปุยและเมล็ดพันธุ 7.70 - - 7.70 - - - 
56070 วัสดุการเกษตร 10.47 6.12 - - 2.22 - 2.14 
56080 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 4,300.45 1,893.47 169.02 660.58 743.35 511.76 322.26 
56110 วัสดุวิทยาศาสตร                   

และเคมีภัณฑ 
62.64 1.67 - - 20.04 1.63 39.30 

56120 วัสดุสํานักงาน 1,859.55 623.45 110.26 250.21 286.85 248.63 340.15 
56130 คานํ้าแข็ง 384.75 - 243.58 - - 0.10 141.06 
56140 วัสดุงานบานงานครัว 244.06 33.87 - 17.27 19.20 99.44 74.28 
56150 วัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ - - - - - - - 
56160 วัสดุหองปฐมพยาบาล 62.84 54.75 0.11 7.97 - - - 
56170 คาเครื่องแตงกาย - - - - - - - 
56180 วัสดุซอมแซมยานพาหนะ 18.66 18.66 - - - - - 
56190 วัสดุซอมแซมเครื่องจักร            

และอุปกรณ 
- - - - - - - 

-  ตอ  - 
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องคการสงเสริมกจิการโคนมแหงประเทศไทย 

คาใชจายสวนบริหาร 
รายละเอยีดประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2550 
(พันบาท) 

รหัส
บัญชี รายการบัญชี 

รวม
ท้ังหมด 

สํานักงาน
ใหญ 

ภาคเหนือ
ตอนบน ภาคใต ภาคกลาง 

ภาคตะวัน 
ออกฯ 

ภาคเหนือ
ตอนลาง 

56200 วัสดุซอมแซมอาคาร                 
และสิ่งกอสราง 

52.30 52.30 - - - - - 

56210 วัสดุฝกอบรม - - - - - - - 
56220 คาหนังสือเอกสาร 22.94 10.44 - 1.83 0.49 3.42 6.75 
56240 คาเครื่องมือชาง 3.87 1.56 - 0.09 0.39 1.83 - 
56250 วัสดุเบ็ดเตล็ด 108.37 40.55 4.36 26.02 2.97 23.43 11.05 

รวมหมวดวัสดุ 13,629.51 2,751.58 937.97 1,442.47 5,216.91 1,388.96 1,891.62 
58000 เงินอุดหนุน 161.49 157.09 - 4.40 - - - 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 161.49 157.09 - 4.40 - - - 
 ขาดทุนจากการจําหนาย

ทรัพยสิน 
28.04 21.94 6.10 - - - - 

 คาใชจายวันโคนม 4,014.95 4,014.95 - - - - - 
 คาสอบบัญชี 390.00 390.00 - - - - - 
 หน้ีสงสัยจะสูญ 97.17 - - - - 97.17 - 
 สินคาเสื่อมสภาพรออนุมัติตัด

บัญชีเปนสูญ 
2,202.82 - - 2,202.82 - - - 

รวมทั้งหมด 290,838.35 105,167.70 10,613.44 41,764.14 77,763.24 22,736.00 32,793.84 
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รายละเอียดแนบ 3 

องคการสงเสริมกจิการโคนมแหงประเทศไทย 
คาเสื่อมราคา 

สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2550 
(พันบาท) 

 
อาคาร
และ

สิ่งกอสราง 

ระบบ
ไฟฟา
และชล 
ประทาน 

ถนน      
และร้ัว 

เคร่ืองจักร
และ

เคร่ืองมือฯ 

ยาน 
พาหนะ 

รวม
ท้ังหมด บริหาร สงเสริม โรงงาน 

โครง       
การฯ 

ฝายบริหาร 29.11 0.25 - 1.72 - 31.08 31.08    
สํานักผูอํานวยการ 1.25 1.09 - 132.82 - 135.16 135.16    
สํานักนโยบายและแผน - - - 148.05 - 148.05 148.05    
สํานักตรวจสอบและประเมิน
ระบบงาน 

- - - 27.94 - 27.94 27.94    

สํานักพัฒนาธุรกิจ 1.34 1.32 - 51.61 - 54.26 54.26    
ฝายการพนักงาน - - - 26.02 - 26.02 26.02    
ฝายการบัญชีและการเงิน 1.30 - - 101.85 - 103.15 103.15    
ฝายจัดซ้ือและบริการ 147.85 167.67 - 47.90 14.11 377.53 377.53    
สถาบันวิจัยและพัฒนา 432.20 99.47 - 666.25 - 1,197.93  1,197.93   
สํานักสงเสริมกิจการโคนม 62.41 2.86 - 189.76 127.20 382.24  382.24   
โครงการทองเที่ยว 4.32 - - 3.20 - 7.52  7.52   
รวมคาเสื่อมราคา 
สํานักงานใหญ 

679.78 272.67 - 1,397.11 141.31 2,490.87     

สํานักผลิตและจําหนาย             
พันธุโคนม 

204.02 126.21 - 125.85 - 456.08  456.08   

สํานักสงเสริมกิจการโคนม 
(สํานักงานภาค) 

1,765.42 164.70 - 1,731.06 184.16 3,845.34  264.45 3,580.89  

โรงงานผลิตอาหารสัตว
สําเร็จรูปครบวงจรฯ 

489.55 9.27 45.38 2,154.14 - 2,698.33    2,698.33 

รวมคาเสื่อมราคา 
สํานักงานใหญท้ังหมด 

3,138.77 572.84 45.38 5,408.17 325.47 9,490.62 903.19 2,308.21 3,580.89 2,698.33 

สํานักงานภาคเหนือตอนบน 10.50 19.31 - 194.73 5.48 230.02 42.13  187.89  
สํานักงานภาคใต 383.05 68.07 - 1,285.54 - 1,736.66 236.22  1,500.45  
สํานักงานภาคกลาง 1,195.55 750.36 34.35 2,329.97 - 4,310.23 388.75  3,921.49  
สํานักงานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

4,056.80 108.71 4.00 10,381.78 104.00 14,655.29 2,836.26  11,819.03  

สํานักงานภาคเหนือตอนลาง 3,370.17 942.26 198.03 18,488.01 17.59 23,016.05 1,584.74  21,431.31  
รวมท้ังหมด 12,154.84 2,461.55 281.76 38,088.20 452.54 53,438.88 5,991.28 2,308.21 42,441.05 2,698.33 
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รายละเอียดแนบ 4 

องคการสงเสริมกจิการโคนมแหงประเทศไทย 
คาใชจายสวนโรงงาน 

รายละเอยีดประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2550 

(พันบาท) 

รหัสบัญช ี รายการบัญชี รวม
ทั้งหมด 

ภาคเหนือ
ตอนบน ภาคใต ภาคกลาง ภาคตะวัน 

ออกฯ 
ภาคเหนือ
ตอนลาง 

51010 เงินเดือน 49,997.48 1,846.08 8,336.27 30,093.23 5,582.27 4,139.63 
51040 เงินชวยทําศพพนักงาน 43.65 - - - - 43.65 
51050 เงินเพิ่มพิเศษ - - - - - - 
51060 เงินชดเชย 285.76 - 109.92 175.84 - - 

รวมหมวดเงนิเดอืน 50,326.89 1,846.08 8,446.19 30,269.07 5,582.27 4,183.28 
52010 คาจางประจํา 6,110.69 1,757.16 3,854.57 - 498.96 - 
52040 เงินชวยคาทําศพ - - - - - - 
52060 เงินชดเชย - - - - - - 

รวมหมวดคาจางประจํา 6,110.69 1,757.16 3,854.57 - 498.96 - 
53010 คาจางช่ัวคราว 1,950.46 - 62.48 62.48 861.64 963.86 
53060 เงินชดเชย - - - - - - 

รวมหมวดคาจางชั่วคราว 1,954.46 - 62.48 62.48 861.64 963.86 
54010 คาลวงเวลา 9,732.85 38.71 2,039.32 4,276.14 2,090.36 1,288.33 
54020 เบ้ียประชุมกรรมการ - - - - - - 
54040 คาสมนาคุณ - - - - - - 
54050 คาสอนพิเศษ 3.00 - - - 3.00 - 
54060 เงินชวยคารักษาพยาบาล 3,011.84 35.73 267.71 2,412.14 92.79 203.46 
54070 เงินชวยเหลือบุตร 165.70 7.80 46.20 71.55 25.75 14.40 
54080 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 597.90 17.06 202.82 263.68 74.70 39.64 
54100 เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 5,468.71 335.35 1,137.50 3,603.79 1.10 390.97 

รวมหมวดคาตอบแทน 18,980.00 434.64 3,693.55 10,627.30 2,287.70 1,936.81 
55010 คาซอมแซมยานพาหนะ 219.73 - 29.41 133.09 42.36 14.86 
55020 คาซอมแซมอาคารและสิ่งกอสราง 2,617.12 - 288.05 1,350.49 702.97 275.61 
55030 คากระแสไฟฟา 36,515.86 822.82 4,469.11 16,183.67 8,948.38 6,081.88 
55040 คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางและ

ยานพาหนะ 
388.05 57.24 47.70 111.00 51.40 120.71 

55050 คาเครื่องแตงกายเดินทาง                
ไปตางประเทศ 

- - - - - - 

55060 คาภาษี 295.71 - 2.20 57.48 234.06 1.97 
55070 คาประกันภัย 741.50 - 37.86 253.78 146.07 303.80 

-  ตอ  - 
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องคการสงเสริมกจิการโคนมแหงประเทศไทย 

คาใชจายสวนโรงงาน 
รายละเอยีดประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2550 
(พันบาท) 

รหัสบัญช ี รายการบัญชี รวม
ทั้งหมด 

ภาคเหนือ
ตอนบน ภาคใต ภาคกลาง ภาคตะวัน 

ออกฯ 
ภาคเหนือ
ตอนลาง 

55080 คาขนสง 6,192.39 4.80 595.50 3,133.23 1,076.84 1,382.02 
55090 คาโฆษณาประชาสัมพันธ 57.56 - 6.43 9.77 38.28 3.08 
55100 คารับรองและพิธีการ 42.53 - - 2.23 8.59 31.72 
55110 คาโทรศัพท 79.73 - 24.73 22.58 14.17 18.26 
55120 คาไปรษณียากร 2.27 - 0.40 - 1.87 - 
55130 คาปรับและคาธรรมเนียม 927.76 9.60 279.55 226.58 95.00 317.03 
55140 คาจางเหมาบริการ 19,300.86 359.83 2,156.05 10,618.80 3,241.62 2,924.56 
55150 ดอกเบี้ยจาย - - - - - - 
55160 เงินรางวัล - - - - - - 
55170 คาน้ําประปา 196.36 25.02 138.31 - - 33.03 
55180 คาเชา 644.44 42.00 - - 26.14 576.30 
55190 คาเชาเครื่องจักร 13,196.61 - 3,260.12 6,162.98 3,199.01 574.51 
55200 คาซอมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ 53,711.39 438.05 10,268.04 25,081.08 12,927.83 4,996.39 
55210 คาใชสอยเบ็ดเตล็ด 74.45 - 15.32 54.91 1.59 2.63 
55220 สวนลดในการจําหนาย - - - - - - 
55230 ภาษีที่ขอคืนไมได 39,397.09 235.07 6,745.53 18,830.49 8,889.30 4,696.71 
55240 คาพัฒนาบุคลากร 10.76 - - - 10.76 - 

รวมหมวดคาใชสอย 174,612.15 1,994.43 28,364.30 82,232.15 39,656.22 22,365.05 
56040 วัสดุโรงงาน 2,367.35 16.80 498.58 825.06 651.33 375.59 
56060 คาปุยและเมล็ดพันธุ - - - - - - 
56070 วัสดุการเกษตร 1.54 - 0.54 1.00 - - 
56080 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 26,907.83 948.73 4,454.29 12,169.04 4,850.87 4,484.90 
56110 วัสดุวิทยาศาสตรและเคมีภัณฑ 11,988.20 171.94 1,852.79 4,467.38 3,095.50 2,400.59 
56120 วัสดุสํานักงาน 466.09 - 96.15 119.78 84.23 165.93 
56130 คาน้ําแข็ง 55.95 - 0.17 12.56 36.11 7.10 
56140 วัสดุงานบานงานครัว 262.88 5.75 40.92 65.94 97.67 52.60 
56150 วัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ - - - - - - 
56160 วัสดุหองปฐมพยาบาล - - - - - - 
56170 คาเครื่องแตงกาย 19.80 - - - - 19.80 
56180 วัสดุซอมแซมยานพาหนะ - - - - - - 

-  ตอ  - 
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องคการสงเสริมกจิการโคนมแหงประเทศไทย 

คาใชจายสวนโรงงาน 
รายละเอยีดประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2550 
(พันบาท) 

รหัสบัญช ี รายการบัญชี รวม
ทั้งหมด 

ภาคเหนือ
ตอนบน ภาคใต ภาคกลาง ภาคตะวัน 

ออกฯ 
ภาคเหนือ
ตอนลาง 

56190 วัสดุซอมแซมเครื่องจักรและ
อุปกรณ 

88.42 88.42 - - - - 

56200 วัสดุซอมแซมอาคารและ
สิ่งกอสราง 

- - - - - - 

56210 วัสดุฝกอบรม 7.99 - 7.99 - - - 
56220 คาหนังสือเอกสาร 3.51 - 1.94 0.13 0.20 1.23 
56240 คาเครื่องมือชาง 91.75 14.25 31.70 22.77 9.35 13.67 
56250 วัสดุเบ็ดเตล็ด 196.26 11.01 23.61 16.73 79.22 65.69 

รวมหมวดวัสด ุ 42,457.57 1,256.90 7,008.67 17,700.40 8,904.48 7,587.12 
58000 เงินอุดหนุน - - - - - - 

รวมหมวดเงนิอุดหนุน - - - - - - 
 คาภาษีและคาออกของ - - - - - - 
 คาเสื่อมราคา 38,860.16 187.89 1,500.45 3,921.49 11,819.02 21,431.31 
 ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย - - - - - - 
 ขาดทุนจากการจําหนายวัสดุ

ครุภัณฑเหลือใช 
8.17 8.17 - - - - 

รวมทั้งหมด 333,306.10 7,485.28 52,930.21 144,812.88 69,610.30 58,467.43 
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รายละเอียดแนบ 5 

องคการสงเสริมกจิการโคนมแหงประเทศไทย 
ตนทุนน้ํานมดิบ 

รายละเอยีดประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2550 

(พันบาท) 

รหัสบัญช ี รายการบัญชี รวมทั้งหมด เชียงใหม ภาค 
ตะวันออกฯ 

ภาคเหนือ
ตอนลาง 

51010 เงินเดือน 4,180.73 71.70 2,861.03 1,248.00 
51040 เงินชวยทําศพพนักงาน - - - - 
51050 เงินเพิ่มพิเศษ - - - - 
51060 เงินชดเชย - - - - 

รวมหมวดเงนิเดอืน 4,180.73 71.70 2,861.03 1,248.00 
52010 คาจางประจํา - - - - 
52060 เงินชดเชย - - - - 

รวมหมวดคาจางประจํา - - - - 
53010 คาจางช่ัวคราว - - - - 
53060 เงินชดเชย - - - - 

รวมหมวดคาจางชั่วคราว - - - - 
54010 คาลวงเวลา 491.40 - 133.95 357.45 
54020 เบ้ียประชุมกรรมการ - - - - 
54030 คาสมนาคุณ - - - - 
54040 คาสอนพิเศษ 4.00 - 4.00 - 
54050 เงินชวยคารักษาพยาบาล 377.15 - 140.48 236.67 
54060 เงินชวยเหลือบุตร 19.80 0.60 12.45 6.75 
54080 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 39.07 - 37.97 1.10 
54100 เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 358.63 - 244.13 114.50 

รวมหมวดคาตอบแทน 1,290.05 0.60 572.99 716.46 
55010 คาซอมแซมยานพาหนะ 1,018.95 - 968.64 50.31 
55020 คาซอมแซมอาคารและสิ่งกอสราง 230.92 - 193.47 37.45 
55030 คากระแสไฟฟา 2,746.37 - 1,644.38 1,101.99 
55040 คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ 82.34 3.23 66.61 12.50 
55050 คาเครื่องแตงกายเดินทางไปตางประเทศ - - - - 
55060 คาภาษี 43.16 - 28.00 15.16 
55070 คาประกันภัย 662.12 - 516.50 145.62 
55080 คาขนสง - - - - 
55090 คาโฆษณาประชาสัมพันธ 5.36 - 2.21 3.15 
55100 คารับรองและพิธีการ 9.80 - 6.26 3.54 

 -  ตอ  - 
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องคการสงเสริมกจิการโคนมแหงประเทศไทย 

ตนทุนน้ํานมดิบ 
รายละเอยีดประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2550 
(พันบาท) 

รหัสบัญช ี รายการบัญชี รวมทั้งหมด เชียงใหม ภาค 
ตะวันออกฯ 

ภาคเหนือ
ตอนลาง 

55110 คาโทรศัพท 8.13 1.50 4.63 2.00 
55120 คาไปรษณียากร 0.02 - - 0.02 
55130 คาปรับและคาธรรมเนียม 67.43 0.15 55.82 11.46 
55140 คาจางเหมาบริการ 311.08 - 302.28 8.80 
55150 ดอกเบี้ยจาย - - - - 
55160 เงินรางวัล - - - - 
55170 คาน้ําประปา 27.28 - 1.17 26.11 
55180 คาเชา 17.50 17.50 - - 
55190 คาเชาเครื่องจักร - - - - 
55200 คาซอมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ 790.11 - 511.37 278.75 
55210 คาใชสอยเบ็ดเตล็ด 16.20 - 6.20 7.00 
55220 สวนลดในการจําหนาย - - - - 
55230 ภาษีที่ขอคืนไมได 64.71 - 34.09 30.62 
55240 คาพัฒนาบุคลากร - - - - 

รวมหมวดคาใชสอย 6,101.52 22.38 4,344.65 1,734.49 
56010 คาน้ํานมดิบ 307,261.42 48,003.37 221,948.58 37,309.47 
56020 วัสดุการบรรจุและหีบหอ - - - - 
56040 วัสดุโรงงาน - - - - 
56050 คาอาหารสัตว - - - - 
56060 คาปุยและเมล็ดพันธุ - - - - 
56070 วัสดุการเกษตร 0.99 - 0.99 - 
56080 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 3,850.01 - 3,278.72 571.29 
56110 วัสดุวิทยาศาสตรและเคมีภัณฑ 270.43 - 222.51 47.92 
56120 วัสดุสํานักงาน 141.98 - 139.69 2.29 
56130 คาน้ําแข็ง 16.91 - 9.01 7.90 
56140 วัสดุงานบานงานครัว 6.22 - 4.14 2.08 
56150 วัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ - - - - 
56160 วัสดุหองปฐมพยาบาล 0.14 - 0.14 - 
56180 วัสดุซอมแซมยานพาหนะ - - - - 
56190 วัสดุซอมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ - - - - 
56200 วัสดุซอมแซมอาคารและสิ่งกอสราง - - - - 

-  ตอ  - 
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องคการสงเสริมกจิการโคนมแหงประเทศไทย 

ตนทุนน้ํานมดิบ 
รายละเอยีดประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2550 
(พันบาท) 

รหัสบัญช ี รายการบัญชี รวมทั้งหมด เชียงใหม ภาค 
ตะวันออกฯ 

ภาคเหนือ
ตอนลาง 

56210 วัสดุฝกอบรม 1.99 - 1.99 - 
56220 คาหนังสือเอกสาร - - - - 
56240 คาเครื่องมือชาง 5.00 - 5.00 - 
56250 วัสดุเบ็ดเตล็ด 46.00 - 43.07 2.93 

รวมหมวดวัสด ุ 311,601.09 48,003.37 225,653.84 37,943.88 
57020 อาหารสัตว - - - - 
57030 เวชภัณฑยาสัตว - - - - 
57040 เวชภัณฑผสมเทียม - - - - 
57050 วัสดุอุปกรณในการเลี้ยงดูโค - - - - 

รวมหมวดซื้อสินคามาเพื่อจําหนาย - - - - 
58000 เงินอุดหนุน - - - - 
59090 คาเสื่อมราคา 3,580.89 - 1,173.38 2,407.51 
59100 หนี้สงสัยจะสูญ - - - - 
59300 ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย - - - - 

รวมทั้งหมด 326,754.28 48,098.05 234,605.90 44,050.34 
ปริมาณน้ํานมดิบที่รับซ้ือจากเกษตรกรในงวดป 2550 
(กิโลกรัม) 

 3,673.18 18,518.15 3,081.58 

ตนทุนน้ํานมดิบตอกิโลกรัม  13.09 12.67 14.29 
 19,492.86 94.68 12,657.31 6,740.87 
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   สวนที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 

           แนวทางการดําเนินงาน 
 
 
 

    ของ อ.ส.ค. ป 2551 
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ยุทธศาสตรการจดัทําแผนปฏิบัติงาน อยุทธศาสตรการจดัทําแผนปฏิบัติงาน อยุทธศาสตรการจดัทําแผนปฏิบัติงาน อ...สสส...คคค. . .    
ป ป ป 255125512551   
 
  อ.ส.ค.ไดจัดทําแผนปฏิบัติงาน ประจําป 2551 โดยไดจัดทําตามยุทธศาสตรเพื่อให อ.ส.ค.สามารถ 
นําแผนปฏิบัติงานดังกลาวไปปฏิบัติจนสามารถบรรลุวัตถุประสงค วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร  

อ.ส.ค. ไดยึดหลักพื้นฐานปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มียุทธศาสตร 5 ขอประกอบดวย 
  ยุทธศาสตรที่ 1  การสรางงานเพิ่มรายไดเพื่อเล้ียงตัวเอง 

ยุทธศาสตรที่ 2    การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดรายจายอยางเพียงพอ 
ยุทธศาสตรที่ 3   การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหอยูไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรที่ 4    การสรางภูมิคุมกันโดยสรางคานิยม วัฒนธรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 

                                       ในการทํางาน 
ยุทธศาสตรที่ 5    การสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและสังคม เพื่อสรางคุณคาองคกร 

 

อุตสาหกรรมโคนมไทยอุตสาหกรรมโคนมไทยอุตสาหกรรมโคนมไทย   
 
  ความเขมแข็งของอุตสาหกรรมโคนมและผลิตภัณฑนมของประเทศไทย นับไดวามีความเขมแข็ง
มากกวาประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใตจากประสบการณการเลี้ยงโคนมมากกวา 35 ป การผลิตน้ํานม               
ปอนระบบการผลิตไดมากกวา 80% ของการบริโภคนมพรอมดื่ม แมวาผลผลิตของแมโคอยูระหวาง 3,500 – 3,900 
กิโลกรัม/ป จะต่ํากวาประเทศผูสงออกอุตสาหกรรมนม แตก็สูงกวาประเทศเพื่อนบาน ทั้งนี้ มีนโยบายที่สนับสนุน               
การพัฒนาอาชีพ สงผลใหสถานภาพมาตรฐานน้ํานม, ศูนยรวบรวมน้ํานม และมาตรฐานคุณภาพตาง ๆ นํามาใช
ปฏิบัติใหผูบริโภคเกิดความไววางใจและพึงพอใจ 
   

   คุณภาพน้ํานมและระบบมาตรฐานคุณภาพคุณภาพน้ํานมและระบบมาตรฐานคุณภาพคุณภาพน้ํานมและระบบมาตรฐานคุณภาพ   
   
  ผลิตภัณฑนม อ.ส.ค.และวัตถุดิบที่เขาสูกระบวนการแปรรูปน้ํานมดิบไดรับการควบคุมและรักษา
คุณภาพภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานภาครัฐ ไดแก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงพาณิชย และแผนกควบคุมคุณภาพ เพื่อรองรับเงื่อนไขเขตการคาเสรีและ               
ความปลอดภัยของระบบ ไดกําหนดมาตรฐานที่เปนมาตรฐานภาคบังคับ มาตรฐานจูงใจ และมาตรฐานสมัครใจ             
เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูบริโภค ไดแก 
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1. มาตรฐานน้ํานมดิบและศูนยรวบรวมน้ํานม (มกอช.) 
2. มาตรฐานฟารมโคนมและการผลิตน้ํานม (กปศ.) 
3. มาตรฐานการรับซื้อน้ํานมดิบ (ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณป 2549) 
4. มาตรฐานการปฏิบัติตามหลักเกณฑการผลิตที่ดี (GMP - กระทรวงสาธารณสุข) 
5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (คณะกรรมการอาหารและยา อย.) 
6. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
7. ประกาศกระทรวงพาณิชย (ชั่ง, ตวง, วัด) 
8. ระบบมาตรฐานคุณภาพสากล GMP, ISO, HACCP 

 

ความคาดหวังของผูมีสวนความคาดหวังของผูมีสวนความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียไดเสียไดเสีย   
 
  อ.ส.ค.เปนรัฐวิสาหกิจมีการดําเนินงานอยูภายใตการกํากับดูแลเชิงนโยบายจากรัฐบาลการดําเนิน
ธุรกิจอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมอยางครบวงจร รวมถึงดานสนองความตองการของผูบริโภคและตอสูกับคูแขง               
ในตลาดอุตสาหกรรมนมอยางเสรี การจัดทําแผนปฏิบัติงานครั้งนี้ จึงไดเพิ่มเติมการวิเคราะหความตองการของ               
ผูมีสวนไดเสียใหมีความครอบคลุมกลุมตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

1. กลุมผูบริโภคและผูจําหนายผลิตภัณฑนม 
   การบริโภคนมและผลิตภัณฑนมมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการใหความสําคัญ             
ทางคุณคาอาหารนม แตผลิตภัณฑนมในปจจุบันก็มีคูแขงจากอาหารเพื่อสุขภาพอื่นเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ   
ผลิตภัณฑนมถั่วเหลืองและอาหารธัญพืชตาง ๆ ที่สามารถบริโภคไดสะดวก ตลอดจนความตองการความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑนมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุมที่ตองการเสริมคุณคาทางอาหารเฉพาะวัย เฉพาะกลุม เชน               
กลุมผูสูงอายุ กลุมผูตองการควบคุมน้ําหนัก กลุมที่ตองการความสวยงาม และยังพบวากลุมที่สามารถตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑนมไดเอง ซึ่งเริ่มเปนกลุมใหญในสังคมยังมีความตองการความทันสมัยและความสวยงามของบรรจุภัณฑ         
ที่สวยสด สะดุดตา อันนําไปสูความภาคภูมิใจในการบริโภคสินคานม 

2. กลุมผูประกอบการอุตสาหกรรมนม 
   ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหมีหนวยงานหลักเพื่อเปนเจาภาพในการบริหารจัดการ             
น้ํานมดิบ  การบริหารจัดการนมโรงเรียน  และการจัดสรรสวนแบงนมผงนําเขา  โดยชุมนุมสหกรณโคนม               
แหงประเทศไทย, อ.ส.ค. และกรมปศุสัตว ตามลําดับ สามารถทําใหการบริหารจัดการน้ํานมดิบทั้งระบบมีประสิทธิผล          
มากขึ้น แตก็ยังคงตองการใหเกิดความตอเนื่องและเกิดความเปนธรรมในการบริหารจัดการ เพื่อสรางความสมดุล
ระหวางกลุมผูผลิตที่ใชนมผงนําเขา และกลุมผูผลิตที่ใชน้ํานมดิบภายในประเทศ  โดยเฉพาะเมื่อเกิดความผันผวน 
ดานราคา ปองกันการกีดกันและการแยงซื้อน้ํานมดิบกันได นอกจากนี้ ยังมีความตองการใหรณรงคการบริโภคน้ํานม            
อยางตอเนื่อง เพื่อขยายความตองการน้ํานมดิบและตองการควบคุมตนทุนการผลิตน้ํานมโดยการปรับโครงสราง            
การผลิตน้ํานมใหเหมาะนม ในขณะที่ราคาจําหนายผลิตภัณฑนมยังคงเปนราคาที่ถูกควบคุมอยู 
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   ภาวะโลกรอน (Climatic Change and Global Warning) ทําใหการผลิตน้ํานมและสงออก
นมผงลดลง รวมถึงความตองการการบริโภคนมของประเทศนําเขานมผงมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง เชน จีน, 
อินเดีย และเวียดนาม ทําใหราคานมผงนําเขาสูงขึ้นมาก ทําใหเกิดความตองการน้ํานมภายในประเทศมากขึ้น กดดัน
ทําใหราคารับซื้อน้ํานมดิบมีแนวโนมสูงขึ้นจนอาจสงผลกระทบตอการผลิตนมโรงเรียน 

3. กลุมเกษตรกรและสหกรณผูเลี้ยงโคนม 
   ภาวะตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น กดดันการผลิตน้ํานมในป 2548 และ 2549 อยางรุนแรง ทําให
เกษตรกรผูเล้ียงโคนมเลิกกิจการและแนวโนมการผลิตน้ํานมมีอัตราการขยายตัวที่ลดลงอยางเห็นไดชัด สงผลให              
ตองปรับราคารับซื้อน้ํานมเพื่อชวยเหลือเกษตรกรจากราคาน้ํานมดิบที่ผานการทําความเย็นแลวราคา 12.50 บาท            
ตอกิโลกรัม เปนราคา 13.75 บาทตอกิโลกรัม แตดวยราคาหางนมผงนําเขาสูงขึ้น จึงทําใหผูประกอบการแขงขันกัน        
ซื้อน้ํานมดิบจากเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น ทําใหราคารับซื้อปรับตัวสูงขึ้นอยางไมเปนระบบ เกษตรกรผูเล้ียงโคนมจึงยังคง
ตองการปรับราคารับซื้อน้ํานมใหสูงขึ้นไปตามความตองการที่เพิ่มขึ้น 
   การปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมเพื่อลดตนทุน ยังคงเปนความตองการพื้นฐาน            
ที่จะสามารถสรางขีดความสามารถในการแขงขันกันนําเขานมผงไดอยางยั่งยืนในระยะยาว การเพิ่มประสิทธิภาพ         
และการลดตนทุนอาหารเปนปจจัยสําคัญในการจัดการตนทุน เชนเดียวกับการปรับโครงสรางฝูงโคใหมีหนวยผลิต         
(แมโครีดนม) ใหมีสัดสวนอยูในฝูงใหสูงขึ้น และการมีแมพันธุโคนมที่แข็งแรง ทนทาน และใหผลผลิตสูงในระบบ            
การผลิตของประเทศก็ยังเปนความตองการที่สําคัญ อยางไรก็ตาม เกษตรกรผูเล้ียงโคนมยังคงตองการระบบ               
การสงเสริมอาชีพ การวิจัยและพัฒนา รวมถึงเงินทุนสนับสนุนในระยะเริ่มตน เพื่อขยายการผลิตน้ํานมดิบและ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตน้ํานมดิบเพิ่มมากขึ้น 

4. กลุมหนวยงานกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจภาครัฐ 
   แนวนโยบายของภาครัฐยังคงใหการสงเสริมศักยภาพของการเลี้ยงโคนม พัฒนาคุณภาพ
น้ํานม และยกระดับมาตรฐานการผลิตน้ํานมใหสามารถแขงขันในตลาดตางประเทศได ทั้งยังตองการใหมี               
หนวยงานกลางในการบริหารจัดการน้ํานมดิบที่ผลิตได ในเบื้องตนไดมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดการใหเกิด
ความสมดุลในกลุมผลิตผลิตภัณฑนมที่ใชนมผงนําเขาและกลุมผูใชน้ํานมดิบภายในประเทศไทย ทั้งยังคงตองการ
รักษาระดับราคาการรับซื้อและตลาดรับซื้อน้ํานม โดยผานกลไกและสหกรณผูเล้ียงโคนม และ อ.ส.ค.เปนหลัก               
เพื่อปองกันปญหาการขาดแคลนและการลนตลาด 
   ภาครัฐ (State Direction) ตองการให อ.ส.ค.ดําเนินงานเชิงสังคม เพื่อสงเสริมกิจการโคนม 
โดยสรางความชัดเจนในระบบเงินอุดหนุน เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทําบัญชีใหเปนปจจุบัน และใหระบบบัญชี         
เชิงสังคมและเชิงพาณิชยได รวมถึงการพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลเพื่อการบริหารการผลิตและการตลาด               
ใหครบถวนสมบูรณ ภาครัฐยังคงตองการให อ.ส.ค.ดําเนินงานเชิงพาณิชยในระดับหนวยธุรกิจ (Business Unit)               
โดยมีแผนธุรกิจ (Business Plan) ที่เปนรูปธรรม เพื่อการบริหารและเพิ่มรายได โดยการเพิ่มกําลังการผลิต การขยาย
และเพิ่มชองทางการตลาดและการจําหนาย การเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ 
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5. กลุมบุคลากรของ อ.ส.ค. 

   บุคลากรของ อ.ส.ค.มีความภาคภูมิใจในตัวองคกรที่ไดดําเนินพระบรมราโชวาทของ            
องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูรัชกาลที่ 9 ที่ไดทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมไวใหแกปวงชนชาวไทย จึงมี 
ความตองการใหประชาสัมพันธภาพลักษณที่ดีขององคการในหลายชองทางใหสามารถสงเสริมความเขมแข็งของ         
ตราสินคานมไทย - เดนมารค รวมถึงตองการให อ.ส.ค.สรางวัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนนผลงาน มีความกาวหนา        
ในงานจากความรู ความสามารถ และความรับผิดชอบ และการพัฒนาบุคลากรที่เปนระบบ เพื่อใหเปนองคกรที่มี           
ภูมิคุมใหโปรงใส รับใชสังคมได และเปนองคกรการเรียนรูตลอดเวลา อันจะนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน
ของบุคลากร อ.ส.ค. 
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       ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  ภาคผนวก ก  ภาคผนวก ก     องคประกอบของคณะกรรมการ อองคประกอบของคณะกรรมการ อองคประกอบของคณะกรรมการ อ...สสส...คคค. . .    
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ...สสส...คคค...      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• รัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการโดยตําแหนงหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ 
 

รวมไมเกิน 11 คน 
 
 
 
 
 

ผูทรงคุณวุฒทิี่คณะรัฐมนตรี
แตงตั้ง จํานวนไมเกิน 4 คน 

 
1. ……………………………….. 
 
2. ……………………………….. 
 
3. ……………………………….. 
 
 
4. ……………………………….. 
 

 

สายงานที่เกี่ยวของ 

 
1. อธิบดีกรมการคาภายใน 
 
2. ผูแทนกระทรวงการคลัง 
 
3. ผูแทนสํานักงบประมาณ 
 
 
 
 

สายกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ 

 
1. อธิบดีกรมปศุสัตว 
 
2. อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 
 
3. เลขาธิการสํานักงาน 
    เศรษฐกิจการเกษตร 
 
4. ผูอํานวยการ อ.ส.ค. 
    (กรรมการและเลขานุการ) 
 

องคประกอบของคณะกรรมการ อ.ส.ค. 
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง อ.ส.ค. 
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ภาคผนวก ข  ภาคผนวก ข  ภาคผนวก ข     คณะกรรมการ อคณะกรรมการ อคณะกรรมการ อ...สสส...คคค...      
 
  1.  นายอํานาจ  ธีระวนิช   ประธานกรรมการ   
        ตําแหนง     คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
        สังกัด   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
    50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 

  2.  นายภิรมย  ศรีจันทร  กรรมการ 
        ตําแหนง   อธิบดีกรมปศุสัตว    
        สังกัด   กรมปศุสัตว ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 

  3.  นางสาวสพุัตรา  ธนเสนีวัฒน กรรมการ 
        ตําแหนง   อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ    
        สังกัด   กรมสงเสริมสหกรณ เขตเทเวศร กรุงเทพฯ 10200 
 

  4.  นายกนก  คติการ  กรรมการ 
        ตําแหนง    เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
        สังกัด   สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
    50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 

  5.  นายศิริพล  ยอดเมอืงเจริญ กรรมการ 
        ตําแหนง   อธิบดีกรมการคาภายใน    
        สังกัด   กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 44/100 ถนนสนามบินน้ํา-นนทบุรี  
    ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
 

  6.  นางสาววลัยรัตน  ศรีอรุณ  กรรมการ 
        ตําแหนง   ผูแทนสํานักงบประมาณ    
        สังกัด   สํานักงบประมาณ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400 
 

  7.  นายมานะ  หลักทอง  กรรมการ 
        ตําแหนง   ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงการคลัง 
        สังกัด   กระทรวงการคลัง (สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง) 
    ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400 (ตึกชาง ชั้น 7) 
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ภาคผนวก ข  ภาคผนวก ข  ภาคผนวก ข     คณะกรรมการ อคณะกรรมการ อคณะกรรมการ อ...สสส...คคค...      
 
8.    นายปรีกฤษ  กุณามา  กรรมการ 
        ตําแหนง   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ   
        ที่อยู   26 ถนนเทพารักษ ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300 
 

  9.  นายสุนันท  กีรติวัฒนาพิศาล กรรมการ 
        ตําแหนง   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
        ที่อยู   บริษัท กีรติ แอนด เอสโซซิเอท จํากัด 
 

10.  นายปรีชา  สงวัฒนา  กรรมการ 
 

11.  นายสกุล  สุขสวัสดิ์  กรรมการและเลขานุการ 
        ตําแหนง      ผูอํานวยการองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย             
        สังกัด      องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 
    สํานักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ 103 ถนนกําแพงเพชร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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ภาคผนวก ค  ภาคผนวก ค  ภาคผนวก ค     รายนามคณะกรรมการ อรายนามคณะกรรมการ อรายนามคณะกรรมการ อ...สสส...คคค...ที่มาประชุม ที่มาประชุม ที่มาประชุม    
ปงบปงบปงบประมาณ ประมาณ ประมาณ 2550 2550 2550 (((ตตต...คคค...49 49 49 ––– ก ก ก...ยยย...505050)))   

การเขารวมประชุม / ครั้งท่ี (วันท่ี) 
2/2550 3/2550 4/2550 5/2550 ท่ี 

คณะกรรมการ อ.ส.ค.            
(ชุดเดิม) 

ตําแหนง 

การเขารวม
ประชุม        

ครั้งที่ 1/2550    
25 ต.ค.50 

คณะกรรมการ อ.ส.ค.            
(ชุดใหม) 

ตําแหนง 
6 ธ.ค.49 12 ธ.ค.49 10 ม.ค.50 14 ก.พ.50 

1 นายบรรพต หงสทอง  นายอํานาจ ธีระวนิช  
 (ปลัดกระทรวงเกษตร (กรรมการผูทรงคุณวุฒิ) 
 และสหกรณ) 

ประธาน 
กรรมการ  

 

ประธาน 
กรรมการ     

2 อธิบดีกรมปศุสตัว   อธิบดีกรมปศุสตัว     
 (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง)  (นายภิรมย ศรีจันทร)     
 - นายศิริวัฒน อินทรมงคล 

กรรมการ 
แทน - นายศิริวัฒน อินทรมงคล 

กรรมการ 
แทน แทน แทน แทน 

3 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ     
 (นายบุญมี จันทรวงศ)  (น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน)     
 - นายอุดม นวลหนูปลอง แทน - นายอุดม นวลหนูปลอง แทน  แทน  
  

กรรมการ 

 - นายปริญญา เพ็งสมบัติ 

กรรมการ 

 แทน  แทน 
4 เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ  เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ     
 การเกษตร  การเกษตร     
 (นางอัญชลี อุไรกุล)  (นายกนก คติการ)     
 - นายสุรศักดิ์ ทองเพียร 

กรรมการ 

แทน - นายสุรศักดิ์ ทองเพียร 

กรรมการ 

แทน    
5 อธิบดีกรมการคาภายใน  อธิบดีกรมการคาภายใน     
 (นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ)  (นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ)     
 - นายวิชัย โภชนกิจ 

กรรมการ 
แทน - นายวิชัย โภชนกิจ 

กรรมการ 
แทน แทน แทน แทน 

6 นายบัณฑูร สุภัควนิช - นายบัณฑูร สุภัควนิช -  -   
 (ผูแทนสํานักงบประมาณ)  น.ส.วลัยรัตน ศรีอรุณ   -  
  

กรรมการ 
 (ผูแทนสํานักงบประมาณ) 

กรรมการ 
    

7 นายเสงี่ยม สันทัด  นายมานะ หลักทอง     
 นายมานะ หลักทอง  (ผูแทนกระทรวงการคลัง)   -  
 (ผูแทนกระทรวงการคลัง) 

กรรมการ 
  

กรรมการ 
    

8 นายสุทัศน เจริญขวัญ นายปรีกฤษ กุณามา 
 (กรรมการผูทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.) 

กรรมการ  (กรรมการผูทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.) 
กรรมการ     

9 นายพงษศักดิ์ ลิ้มเจริญรัตน - นายสุนันท กีรติวัฒนพิศาล 
 (กรรมการผูทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.) 

กรรมการ 
 (กรรมการผูทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.) 

กรรมการ     

10 นายสกุล สุขสวัสดิ ์  นายปรีชา สงวัฒนา 
 (ผูอํานวยการ อ.ส.ค.) 

กรรมการและ
เลขานุการ  (กรรมการผูทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.) 

กรรมการ  - 
* นายปรีชา สงวัฒนา       

ขอลาออก 
11    นายสกุล สุขสวัสดิ ์     
    (ผูอํานวยการ อ.ส.ค.)     
    นายนพดล ตันวิเชียร     
    (ผูชวยผูอํานวยการ อ.ส.ค.) 

กรรมการ
และ

เลขานุการ 
    

เขาประชุม 8  เขาประชุม 10 9 8 10 รวม 
ไมเขาประชุม 2  ไมเขาประชุม 1 2 2 - 

% กรรมการเขารวมประชุม  80   90.90 81.82 80 100 

(จํานวนครั้งการประชุมที่มกีารเขาประชุมตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป = 13 คร้ัง) 
 

* นายปรีชา สงวัฒนา  ขอลาออกจากการเปนกรรมการ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2549 (มติคณะกรรมการ อ.ส.ค. ครั้งที่ 4/2550) 
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ภาคผนวก ค  ภาคผนวก ค  ภาคผนวก ค     รายนามคณะกรรมการ อรายนามคณะกรรมการ อรายนามคณะกรรมการ อ...สสส...คคค...ที่มที่มที่มาประชุม าประชุม าประชุม    
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ 2550 2550 2550 (((ตตต...คคค...49 49 49 ––– ก ก ก...ยยย...505050)))   

การเขารวมประชุม / ครั้งท่ี (วันท่ี) 
6/2550 7/2550 8/2550 9/2550 10/2550 ท่ี คณะกรรมการ อ.ส.ค. (ชุดใหม) ตําแหนง 

24 ก.พ.50 7 มี.ค.50 4 เม.ย.50 16 พ.ค.50 13 มิ.ย.50 
1 นายอํานาจ ธีระวนิช (กรรมการผูทรงคุณวุฒิ) ประธานกรรมการ      
2 อธิบดีกรมปศุสตัว (นายภิรมย  ศรีจันทร)      
 - นายศิริวัฒน อินทรมงคล 

กรรมการ 
แทน แทน แทน แทน แทน 

3 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ      
 (น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน)      
 - นายอุดม นวลหนูปลอง   แทน  แทน 
 - นายปริญญา เพ็งสมบัติ 

กรรมการ 

แทน แทน  แทน  
4 เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร      
 (นายกนก คติการ)   -   
 - นายสุรศักดิ์ ทองเพียร 

กรรมการ 
     

5 อธิบดีกรมการคาภายใน      
 (นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ)      
 - นายวิชัย โภชนกิจ 

กรรมการ 
แทน แทน แทน แทน แทน 

6 นายบัณฑูร สุภัควนิช      
 น.ส.วลัยรัตน ศรีอรุณ      
 (ผูแทนสํานักงบประมาณ) 

กรรมการ 
     

7 นายมานะ หลักทอง (ผูแทนกระทรวงการคลัง) กรรมการ    -  
8 นายปรีกฤษ กุณามา 
 (กรรมการผูทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.) 

กรรมการ      

9 นายสุนันท กีรติวัฒนพิศาล 
 (กรรมการผูทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.) 

กรรมการ      

10 นายปรีชา สงวัฒนา 
 (กรรมการผูทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.) 

กรรมการ * นายปรีชา สงวัฒนา  ขอลาออก 

11 นายสกุล สุขสวัสดิ์ (ผูอํานวยการ อ.ส.ค.)   ** นายสกุล สุขสวัสดิ์  ขอลาออก 
 นายนพดล ตันวิเชียร (ผูชวยผูอํานวยการ อ.ส.ค.) 

กรรมการและเลขานุการ 
     

เขาประชุม 10 10 9 9 10 รวม 
ไมเขาประชุม -  1 1 - 

% กรรมการเขารวมประชุม  100 100 90 90 100 

(จํานวนครั้งการประชุมที่มกีารเขาประชุมตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป = 13 คร้ัง) 
 

* นายปรีชา สงวัฒนา   ขอลาออกจากการเปนกรรมการ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2549 (มติคณะกรรมการ อ.ส.ค.  
   ครั้งที่ 4/2550) 
 

** นายสกุล สุขสวัสดิ์ ขอลาออกจากการเปนผูอํานวยการ อ.ส.ค. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2550  
   (มติคณะกรรมการ อ.ส.ค. ครั้งที่ 7/2550) 
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ภาคผนวก ค  ภาคผนวก ค  ภาคผนวก ค     รายนามคณะกรรมการ อรายนามคณะกรรมการ อรายนามคณะกรรมการ อ...สสส...คคค...ที่มาประชุม ที่มาประชุม ที่มาประชุม    
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ 2550 2550 2550 (((ตตต...คคค...49 49 49 ––– ก ก ก...ยยย...505050)))   

การเขารวมประชุม / ครั้งท่ี (วันท่ี) 
11/2550 12/2550 13/2550 14/2550 ท่ี คณะกรรมการ อ.ส.ค. (ชุดใหม) ตําแหนง 

11 ก.ค.50 15 ส.ค.50 29 ส.ค.50 12 ก.ย.50 
1 นายอํานาจ ธีระวนิช  (กรรมการผูทรงคุณวุฒิ) ประธานกรรมการ     
2 อธิบดีกรมปศุสตัว (นายภิรมย  ศรีจันทร)   -  
 - นายศิริวัฒน อินทรมงคล 

กรรมการ 
แทน แทน  แทน 

3 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ (น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน)     
 - นายอุดม นวลหนูปลอง แทน    
 - นายปริญญา เพ็งสมบัติ 

กรรมการ 
 แทน แทน แทน 

4 เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ (นายกนก คติการ) -  - - 
 - นายสุรศักดิ์ ทองเพียร 

กรรมการ 
    

5 อธิบดีกรมการคาภายใน (นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ) -    
 - นายวิชัย โภชนกิจ 

กรรมการ 
 แทน แทน แทน 

6 นายบัณฑูร สุภัควนิช     
 น.ส.วลัยรัตน ศรีอรุณ   -  
 (ผูแทนสํานักงบประมาณ) 

กรรมการ 
    

7 นายมานะ หลักทอง (ผูแทนกระทรวงการคลัง) กรรมการ     
8 นายปรีกฤษ กุณามา (กรรมการผูทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.) กรรมการ     
9 นายสุนันท กีรติวัฒนพิศาล 
 (กรรมการผูทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.) 

กรรมการ     

10 นายปรีชา สงวัฒนา (กรรมการผูทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.) กรรมการ * นายปรีชา สงวัฒนา  ขอลาออก 
11 นายสกุล สุขสวัสดิ์ (ผูอํานวยการ อ.ส.ค.) ** นายสกุล สุขสวัสดิ์  ขอลาออก 
 นายนพดล ตันวิเชียร (ผูชวยผูอํานวยการ อ.ส.ค.) 

กรรมการและเลขานุการ 
    

เขาประชุม 8 10 7 9 รวม 
ไมเขาประชุม 2 - 3 1 

% กรรมการเขารวมประชุม  80 100 70 90 

(จํานวนครั้งการประชุมที่มกีารเขาประชุมตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป = 13 คร้ัง) 
 

* นายปรีชา สงวัฒนา   ขอลาออกจากการเปนกรรมการ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2549 (มติคณะกรรมการ อ.ส.ค.  
   ครั้งที่ 4/2550) 
 

** นายสกุล สุขสวัสดิ์ ขอลาออกจากการเปนผูอํานวยการ อ.ส.ค. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2550  
   (มติคณะกรรมการ อ.ส.ค. ครั้งที่ 7/2550) 
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ภาคผนวก ง  ภาคผนวก ง  ภาคผนวก ง     ทําเนียบผูอํานวยการ ทําเนียบผูอํานวยการ ทําเนียบผูอํานวยการ อออ...สสส...คคค. . .       
 
  1.  นายยอด  วัฒนสินธุ   19 ตุลาคม 2514 – 23 ธันวาคม 2519 
  2.  นายทินกร  คมกฤส   3 กุมภาพันธ 2520 – 31 ตุลาคม 2525 
  3.  นายทมิ  พรรณศิริ   1 พฤศจิกายน 2525 – 14 กุมภาพันธ 2526 แทน 
  4.  นายบุญม ี จันทรวงศ   15 กุมภาพันธ 2526 – 29 มิถนุายน 2526 
     ลาออกเมือ่ 29 มิถุนายน 2526 
  5.  นายสําเนา  จุลกะรัตน  29 มิถุนายน 2526 – 2 มกราคม 2547 แทน 
  6.  นายเฉลิมชัย  เล็กชม   3 มกราคม 2527 – 4 สิงหาคม 2535 
  7.  นายมนัส  หงสพฤกษ   12 กันยายน 2535 – 17 มกราคม 2537 
  8.  นายสันชัย  ประเสริฐสุวรรณ  18 มกราคม 2537 – 30 กันยายน 2542 
  9.  นายบุญม ี จันทรวงศ   1 มกราคม 2542 – 25 ตุลาคม 2542 แทน 
10.  รศ.นที  ขลิบทอง   26 ตุลาคม 2542 – 28 มีนาคม 2543 แทน 
11.  นายพิเชฐ  ศักดิ์พิทักษสกุล  29 มีนาคม 2543 – 8 พฤษภาคม 2543 แทน 
12.  นายพิเชฐ  ศักดิ์พิทักษสกุล  9 พฤษภาคม 2543 – 31 กรกฎาคม 2546 
13.  นายณพคุณ  สวนประเสริฐ  7 มกราคม 2545 – 30 สิงหาคม 2547 แทน 
14.  นายสกุล  สุขสวัสดิ์   31 สิงหาคม 2547 – 30 มีนาคม 2550 
     ลาออกเมือ่ 1 เมษายน 2550 ตามมติคณะกรรมการ อ.ส.ค. 
     คร้ังที่ 7/2550 วันที่ 7 มีนาคม 2550 
15.  นายอํานาจ  ธีระวนิช   ประธานคณะกรรมการ อ.ส.ค. 
     รักษาการแทนผูอํานวยการ อ.ส.ค. ตั้งแต 1 เมษายน 2550 จนกระทั่ง 
     การสรรหาผูอํานวยการจะแลวเสร็จ  
     โดยนายนพดล  ตันวิเชียร ผูชวยผูอํานวยการ อ.ส.ค.รักษาการแทน  
     กรณีประธานกรรมการ อ.ส.ค.ไมอยูหรือไมสามารถปฏบิัติหนาที่ได 
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ภาคผนวก จ  ภาคผนวก จ  ภาคผนวก จ     แผนที่แสดงเขตสงเสริมการเลี้ยงโคนม แผนที่แสดงเขตสงเสริมการเลี้ยงโคนม แผนที่แสดงเขตสงเสริมการเลี้ยงโคนม / / / รวบรวมรวบรวมรวบรวม
น้ําน้ําน้ํานมและโรงงานนม อนมและโรงงานนม อนมและโรงงานนม อ...สสส...คคค. . .    

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ภาคเหนือ ภาคเหนือ ภาคเหนือ –––    ตอนบนตอนบนตอนบน    
สหกรณโคนมตาง ๆ 
เอกชนรายยอย 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
  1. ศูนยฯ ศรีธาตุ 
  2. ศูนยฯ กุดจับ 
  3. ศูนยฯ น้ําพอง 
  4. ศูนยฯ กระนวน 
  5. ศูนยฯ ทุงฝน 

ภาคเหนือ ภาคเหนือ ภาคเหนือ –––    ตอนลางตอนลางตอนลาง                   
  1. ศูนยฯ ศรีนคร 
  2. ศูนยฯ คีรีมาศ 
  3. ศูนยฯ ทุงเสลี่ยม 
  4. ศูนยฯ กงไกรลาศ 

ภาคกลางภาคกลางภาคกลาง    
  1. สหกรณฯ มิตรภาพ จํากัด 
  2. สหกรณฯ ปากชอง จํากัด 
  3. สหกรณฯ ซับกระดาน จํากัด 
  4. สหกรณฯ พระพุทธบาท จํากัด 
  5. สหกรณฯ ลําพญากลาง จาํกัด 
  6. สหกรณฯ สวนมะเดื่อ จํากัด 
  7. สหกรณฯ ขามทะเลสอ จํากัด 
  8. สหกรณฯ ก.น.ช.หนองรี จํากัด 
  9. สหกรณฯ สูงเนิน จํากัด 
10. สหกรณฯหนองยางเสือ จํากัด 
11. สหกรณฯ หนองมวง จํากัด 
12. สหกรณฯ สีคิ้ว จํากัด 
13. สหกรณฯ เสิงสาง จํากัด 

ภาคใตภาคใตภาคใต    
  1. สหกรณฯ หวยสัตวใหญ จํากัด 
  2. สหกรณฯ บานเนินดินแดง จํากัด 
  3. สหกรณฯ ประจวบคีรีขันธ จํากัด 
  4. สหกรณฯ อาวนอย จํากัด 
  5. สหกรณฯ ชะอาํ - หวยทราย จํากัด 
  6. สหกรณฯ กุยบุรี จํากัด 
  7. สหกรณฯ กาวหนาเพชรบุรี จํากัด 
  8. สหกรณฯ ชุมพร จํากัด 

โรงงานนม อ.ส.ค. 
 
สหกรณฯ / ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ 



               

                                                                                                                     องคการสงเสรมิกจิการโคนมแหงประเทศไทยองคการสงเสรมิกจิการโคนมแหงประเทศไทยองคการสงเสรมิกจิการโคนมแหงประเทศไทย                                                                                                  

                      
                                              95               นมโคสดแท นมโคสดแท นมโคสดแท 111000000%%% ไมใชนมผง ไมใชนมผง ไมใชนมผง  

   

ภาคผนวก ฉ  ภาคผนวก ฉ  ภาคผนวก ฉ     WWWeeebbbsssiiittteee อ อ อ...สสส...คคค. . .       
   

www.thaidanskmilk.com 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 

 
www.thaidenmarkfarm.com 
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ภาคผนวก ชภาคผนวก ชภาคผนวก ช         สถานที่ติดตอหนวยงานของ อสถานที่ติดตอหนวยงานของ อสถานที่ติดตอหนวยงานของ อ...สสส...คคค. . .       
 

 
 

 
ผูอํานวยการ     0-2158-0061-2    0-2158-0063 
ผูชวยผูอํานวยการ    0-2158-0061-2    0-2158-0063 
สํานักผูอํานวยการ    0-2158-0061-2    0-2158-0063 
สํานักนโยบายและแผน    0-2158-0064-5    0-2158-0063 
ฝายการบัญชีและการเงิน    0-2158-0070-1    0-2158-0063 
สํานักการตลาด     0-2158-0066-9    0-2158-0068 
 

 
 
 

ผูอํานวยการ     0-3634-1012    0-3634-5311 
รองผูอํานวยการ     0-3634-1456    0-3634-1456  
ผูชวยผูอํานวยการ    0-3634-5325    0-3634-5311 
สํานักผูอํานวยการ    0-3634-5311 ,    0-3634-5311 , 
            0-3634-1425         0-3634-1425 
สํานักตรวจสอบและประเมินระบบงาน  0-3634-5297    0-3634-5297 
สํานักนโยบายและแผน    0-3634-1256    0-3634-1425 
ฝายการพนักงาน     0-3634-2015    0-3634-1425 
ฝายการบัญชีและการเงิน    0-3634-1539    0-3634-1425 
ฝายการพัสดุและบริการ    0-3634-1419 , 0-3634-1014 ,  0-3634-1014 

       0-3634-1608    
สํานักสงเสริมกิจการโคนม    0-3634-1685 , 0-3634-1288   0-3634-1685 
สํานักเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม   0-3634-1069    0-3634-1069 
สํานักผลิตปจจยัการเลี้ยงโคนม   0-3634-1069    0-3634-1069 
สํานักทองเที่ยวเชิงเกษตร    0-3634-5187    0-3634-5188 
 
 

เลขที ่8 อาคารโกลดมารเก็ต ชั้น 3  
แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900  

160 ถนนมิตรภาพ ตําบลมิตรภาพ 
อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 
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สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง   0-3634-1013 , 0-3634-1328 ,  0-3634-1013 , 
            0-3634-2016 , 0-3634-5211 ,       0-3634-4380 
            0-3634-1436 , 0-3634-1323 , 
            0-3634-4380      
 

 
 
 

สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต    0-3262-1628-9    0-3262-1837 
 

 
 

สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  0-4334-6787-8    0-4334-6787 , 
                0-4326-1387 
 

 
 
สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือ (สุโขทัย)  0-5595-1091-2    0-5595-1091 
 

 
 
สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือ (เชียงใหม)  0-5322-3200    0-5322-2474 
 
 
 

343 หมู 15 ตําบลทาพระ อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน 40260    

198 หมู 3 ตําบลคลองมะพลับ 
อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 64180    

122 ถนนหวยแกว ตําบลชางเผือก 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300    

174 ถนนเพชรเกษม ตําบลหนองตาแตม 
อําเภอปราณบุรี จังหวดัประจวบครีีขันธ 77120  

160 ถนนมิตรภาพ ตําบลมิตรภาพ 
อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย 
 

แผนกติดตามและประเมินผล   สาํนักนโยบายและแผน 
  0-3634-1256  หรือ  0-3634-1200, 0-3634-1973 ตอ 203 

   0-3634-1425 
   E-mail : policyml@dpo.moac.thaigov.net , policyml@yahoo.co.th  

 



               

 
                                                                                   

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


