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  การดําเนินงานของ อ.ส.ค.ในป 2552 มีกําไรสุทธิเปนเงิน 454 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2551          
คิดเปนรอยละ 40.12 เกิดจากรายได 5,745.50 ลานบาท และรายจาย 5,291.09 ลานบาท ซ่ึงกําไรท่ีเพ่ิมขึ้น               
เปนผลมาจากการจําหนายสินคาหลัก คือ ผลิตภัณฑนม โดยจําหนายไดเพ่ิมขึ้นจากป 2551 คิดเปนรอยละ43.34 
นอกจากนั้น ยังสามารถจําหนายอาหารสัตวไดเพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 79.31 ของป 2551 อีกดวย 
  ชวงไตรมาสแรกของป อ.ส.ค.ไดรับผลกระทบจากปญหาความตื่นตระหนกของผูบริโภค               
ท่ีมีตอขาวการปนเปอนสารเมลามีนในน้ํานม ทําใหตองรับซ้ือน้ํานมดิบเพ่ิมสูงขึ้นเพ่ือบรรเทาความเดือดรอน
ใหกับเกษตรกรอันสืบเนื่องจากปญหาดังกลาว สงผลใหเม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2551 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ          
งบกลางรายการสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนใหกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดย อ.ส.ค.และชุมนุม
สหกรณโคนมแหงประเทศไทย จํากัด จัดซ้ือนมพาสเจอรไรสในราคาถุงละ 6 บาท เพ่ือแจกจายใหกับประชาชน 
โดยเฉพาะตามจุดตรวจบริการของจังหวัดท่ัวประเทศในชวงเทศกาลขึ้นปใหม 
  นอกจากนั้น ในการแกไขปญหาน้ํานมดิบลน คณะรัฐมนตรียังมีมติใหจัดซ้ือนมโรงเรียน 
U.H.T. ใหเด็กกอนวัยเรียนถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ซ่ึงตอมาไดขยายการจัดซ้ือนมโรงเรียน U.H.T.ใหแก
นักเรียนจนถึงช้ันประถมศึกษาป ท่ี 5-6 ดวย และในปนี้  อ .ส.ค .ยังไดรับเลือกให เปนฝายเลขานุการ                           
ในคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนมตามพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑนม พ .ศ.2551 จึงเปน              
บทบาทใหมของ อ.ส.ค.ในการกําหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการตาง ๆ เพ่ือสงเสริมและพัฒนาอาชีพ            
การเล้ียงโคนมและธุรกิจอุตสาหกรรมนมท้ังระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทสรุปผูบริหาร
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  อ.ส.ค.เปนหนวยงานท่ีเปนกลไกของรัฐบาลในการบริหารจัดการน้ํานม ดังนั้น จึงถือเปน
ภารกิจของ อ.ส.ค.ในเรื่องการจัดการรองรับน้ํานมดิบของเกษตรกร รวมไปถึงการรณรงคการบริโภคนม               
ซ่ึงลวนแลวแตเปนภารกิจท่ีสําคัญตอเกษตรกรผูเล้ียงโคนม และในปนี้ อ.ส.ค.ไดแกไขปญหาน้ํานมดิบลนตลาด 
ตามมติคณะรัฐมนตรีมาอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีการขยายนมโรงเรียนไปถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี 5-6 นอกจากนั้น 
อ.ส.ค.ยังเนนถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยการจัดใหมีการอบรมพนักงานแบบมีสวนรวมและ               
การทํางานเปนทีม เพ่ือใหเกิดมาตรฐานการทํางานแบบมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการปลูกฝงการสราง
วัฒนธรรมท่ีดีใหเกิดขึ้นในองคกรอีกดวย 
 

สํานักนโยบายและแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํานํา
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“องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.)”      
“Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (D.P.O.)” 

 

 
 

อ.ส.ค. เปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้ง อ.ส.ค. พ.ศ. 2514  โดยมีวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา ดังตอไปนี้ 
  1. วัตถุประสงคดานสงเสริมกิจการโคนม 
 (ก) สงเสริมการเล้ียงโคนมและสัตวอ่ืนท่ีใหน้ํานมและเนื้อ 
 (ข) ฝกอบรมบุคคลใหมีความรูความชํานาญในการเล้ียงโคนมและสัตวอ่ืนท่ีใหน้ํานม             
และเนื้อ การผลิตน้ํานมและเนื้อ และการประกอบผลิตภัณฑจากน้ํานมและเนื้อ 
 (ค) ชวยเหลือ แนะนํา และใหคําปรึกษาแกเกษตรกร ตลอดจนประสานงานและรวมมือกับ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของในดานการกําจัดโรค การเล้ียงดูสัตว การผสมเทียม อาหารและอ่ืน ๆ สําหรับโคนม และ
สัตวอ่ืนท่ีใหน้ํานมและเนื้อ  
 (ง) พัฒนาและผลิตพันธุโคนมและสัตวอ่ืนท่ีใหน้ํานมและเนื้อ 
 (จ) สงเสริมและสนับสนุนการบริโภคนมและผลิตภัณฑนมในประเทศ 
 (ฌ) ดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของหรือตอเนื่องกับการสงเสริมกิจการ 
  2. วัตถุประสงคดานธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม 
 (ก) ผลิต ซ้ือ ขาย แลกเปล่ียนและใหซ่ึงน้ํานมและเนื้อ ผลิตภัณฑจากน้ํานมและเนื้อโคนม
และสัตวอ่ืนท่ีใหน้ํานมและเนื้อ ตลอดจนอาหารสัตว น้ําเช้ือเอ็มบริโอและอุปกรณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการผลิตและ
การตลาด 
 (ข) ดําเนินธุรกิจบริการเกี่ยวกับการเล้ียงโคนม และสัตวอ่ืนท่ีใหน้ํานมและเนื้อ และการผลิต
ผลิตภัณฑจากน้ํานมและเนื้อ 
 (ค) ดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของหรือตอเนื่องกับธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม 
 
 

ชื่อหนวยงาน

วัตถุประสงคการจัดตั้ง อ.ส.ค.
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  เปนรัฐวิสาหกิจท่ีเสริมสรางความม่ันคงใหอาชีพการเล้ียงโคนมและอุตสาหกรรมไทย              
อยางยั่งยืน (Strengthening the Thai Dairy Industry) 
 

 
 
  1.  ดําเนินธุรกิจกิจการโคนม การผลิตและการจําหนายผลิตภัณฑนม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ             
ในการแขงขันและสรางความเขมแข็งในตราสินคาใหเพ่ิมมากขึ้น 
  2. ดําเนินธุรกิจการผลิต การจําหนายน้ํานม และผลิตภัณฑนมจากน้ํานมดิบของฟารมโคนม 
เกษตรกรไทยเพ่ือใหคนไทยไดบริโภคน้ํานมและผลิตภัณฑนมท่ีมีคุณคาและมาตรฐานสูง 
  3. เปนตลาดรองรับน้ํานมดิบใหแกเกษตรกรเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งในอาชีพการเล้ียง           
โคนมใหยั่งยืน ดวยการสงเสริมการผลิตน้ํานมท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและตนทุนต่ํา 
  4. เปนกลไกสําคัญของรัฐในการรณรงคการบริโภคนม และการสงเสริมอาชีพ รวมถึง               
การพัฒนาองคกรกลางเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไทย 
 

 
 
 ยุทธศาสตรการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจป 2552 – 2556 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางงานเพ่ิมรายไดและเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือเล้ียงตัวเองไดอยางเพียงพอ 
  เปาประสงคที่ 1 พัฒนา Brand และการตลาดของ อ.ส.ค. เพ่ือเพ่ิมรายไดเชิงพาณิชย 
   เปาประสงคที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดความไดเปรียบ            
ทางการแขงขันและมีกําไรเล้ียงตัวเอง 
  เปาประสงคที่ 3 สงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการเล้ียงโคนมใหแกเกษตรกรเพ่ือรักษา
เสถียรภาพราคาและการรับซ้ือนมดิบรองรับการเติบโต 
  เปาประสงคที่ 4 การใชประโยชนจากทรัพยากรและท่ีดินเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและสราง
รายไดเพ่ิมแกองคกร 

วิสัยทัศน

พันธกิจ / ภารกิจ

ยุทธศาสตร
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ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการองคกรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหอยูไดอยางยั่งยืน 
  เปาประสงคที่ 1 พัฒนาระบบบัญชีการเงินเพ่ือการบริหารโดยมีขอมูลเปนปจจุบันเพ่ือเปน
เครื่องมือสนับสนุนใหการวัด วิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานท่ีแมนยํา และเปรียบเทียบกับองคกรคูแขง
ได รวมท้ังสะทอนใหเห็นถึงผลการดําเนินงานท่ีแทจริง  
  เปาประสงคที่ 2 พัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบงานเพ่ือใหพนักงานมีความสามารถ 
สมรรถนะอยางตอเนื่องและสงเสริมทักษะความรูความเขาใจดานเทคโนโลยี มีขวัญกําลังใจในการทํางาน              
และเปนองคกรแหงการเรียนรู 
  เปาประสงคที่ 3 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใช  เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพ                    
ในการบริหารงานขององคกรและการปฏิบัติงานของพนักงาน 
  เปาประสงคที่ 4 นําระบบบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในมาสรางเปนภูมิคุมกันและ                
ธรรมาภิบาลในองคกร โดยปลูกฝงใหเปนสวนหนึ่งของการดําเนินกิจกรรมปกติและเปนวัฒนธรรมองคกร 

ยุทธศาสตรที่ 3 การสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและสังคม เพ่ือสรางคุณคาองคกร 
 เปาประสงคที่ 1 กําหนดทิศทางการดําเนินงานขององคกรใหสอดคลองและสนับสนุน

นโยบายของรัฐบาลเพ่ือยกระดับเปนรัฐวิสาหกิจ ช้ันดี และเปนองคกรกลางเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมนมไทย 
  เปาประสงคที่ 2 มุงใหความสําคัญในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมของรัฐวิสาหกิจ                
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
ที่มา : แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2552 
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  เม่ือป พ.ศ.2503 พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถไดทรงเสด็จประพาสทวีปยุโรป ในระหวางท่ีลนเกลาท้ังสองพระองคทรงประทับแรมอยู                  
ณ ประเทศเดนมารค ทรงใหความสนพระทัยเกี่ยวกับกิจการการเล้ียงโคนมของชาวเดนมารคเปนอยางมาก 
ดังนั้น หลังจากเสด็จนิวัติประเทศไทยแลว  ในปตอมา รัฐบาลเดนมารคและสมาคมเกษตรกรเดนมารคจึงได
รวมกันนอมเกลาถวายโครงการสงเสริมการเล้ียงโคนมใหเปนของขวัญแดลนเกลาท้ังสองพระองคและเพ่ือให
การดําเนินโครงการสงเสริมการเล้ียงโคนมในประเทศไทยบรรลุผลตามเจตนารมณท่ีตั้งไว จึงไดมีการตกลง          
ทําสัญญาใหความชวยเหลือดานวิชาการ และเศรษฐกิจ ระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลเดนมารคขึ้น ในการนี้ 
รัฐบาลเดนมารคไดใหความชวยเหลือจัดตั้งฟารมโคนมและศูนยฝกอบรมการเล้ียงโคนมไทย – เดนมารคขึ้น          
ท่ีอําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พรอมท้ังจัดสงผูเช่ียวชาญมารวมดําเนินการและจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การดําเนินงานตลอดโครงการเปนเงินประมาณ 23.5 ลานบาท 
  ฟารมโคนมและศูนยฝกอบรมการเล้ียงโคนมไทย – เดนมารคไดเริ่มเปดดําเนินการ เม่ือวันท่ี                   
16 มกราคม พ.ศ.2505 ภายหลังจากท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระเจาเฟรดเดอริคท่ี 9                
แหงประเทศเดนมารคไดทรงประกอบพิธีเปดอยางเปนทางการ  จึงนับไดวาเปนวันท่ีมีความสําคัญยิ่ง                   
ในประวัติศาสตรการเล้ียงโคนมเมืองไทย ตอมาในป พ .ศ.2530 รัฐบาลจึงไดกําหนดใหวันดังกลาวเปน                
“วันโคนมแหงชาติ” กิจการฟารมโคนมไดวิวัฒนาการขยายตัวเจริญกาวหนาไปเปนลําดับจวบจนถึง พ.ศ. 2514 
รัฐบาลไทยจึงไดรับโอนกิจการฟารมโคนมและศูนยฝกอบรมการเล้ียงโคนมไทย – เดนมารค และจัดตั้งขึ้น           
โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย พ.ศ.2514 สังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ มีช่ือวา “องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย” (อ.ส.ค.) หรือ “Dairy Farming Promotion 
Organization of Thailand” (D.P.O.) 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

ประวัติและความเปนมา
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  โครงสรางการบริหารงานตามขอบังคับ อ.ส.ค. วาดวยการแบงสวนงานและการกําหนดอํานาจ
หนาท่ีของสวนงานองคกร พ.ศ. 2541  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรางองคกร

คณะกรรมการ อ.ส.ค. 
 

ผูอํานวยการ 

สํานักงาน อ.ส.ค. 
ภาคกลาง 

สํานักงาน อ.ส.ค. 
ภาคใต 

สํานักงาน อ.ส.ค.ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สํานักงาน อ.ส.ค. 
ภาคเหนือ 

สํานักการตลาด 
 

สํานักเทคโนโลยี                  
การเล้ียงโคนม 

สํานักผลิตปจจัย                
การเล้ียงโคนม 

สํานักสงเสริม 
กิจการโคนม 

สํานักทองเที่ยว                  
เชิงเกษตร 

สํานักตรวจสอบและประเมินระบบงาน สํานักผูอํานวยการ 

รองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ 

ฝายการพนักงาน 

ฝายการบัญชีและการเงิน 

ฝายการพัสดุและบริการ 

สํานักนโยบายและแผน 
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คณะกรรมการ อ.ส.ค. (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552)  

สายกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

สายงานท่ีเกี่ยวของ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

ประธานกรรมการ 

นายอํานาจ   ธีระวนิช 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

นางสาววลัยรัตน  ศรีอรุณ 
ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ 
ผูแทนสํานักงบประมาณ 

กรรมการ 

นางรัตนา  อังศุภากร 
รองผูอํานวยการ อ.ส.ค. 
กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการและเลขานุการ 

นายอภิชาต  จงสกุล 
เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กรรมการ 

นายยรรยง  พวงราช 
อธิบดีกรมการคาภายใน 

กรรมการ 

นายกนก   คติการ 
กรรมการ 

นายสุนันท  กีรติวัฒนาพิศาล 
กรรมการ 

  
 

นายศุภชัย  บานพับทอง 
อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 

กรรมการ 

  

 

นายอัษฎางค   ศรีศุภรพันธ 
รองอธิบดีกรมสรรพากร ผูแทน
กระทรวงการคลัง   กรรมการ   

  

นายเปรมประชา  ศุภสมุทร 
กรรมการ 

นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง 
อธิบดีกรมปศุสัตว 

กรรมการ 
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ผูอํานวยการ 
-วาง- 

รองผูอํานวยการ 
นางรัตนา  อังศุภากร 

 

ผูชวยผูอํานวยการ 
นายนพดล  ตันวิเชียร 

 

 

ดานอุตสาหกรรมนม 

 

 
 
 
     
                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
                                                                             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผูบริหาร อ.ส.ค. (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552)

สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคใต 
นายสุขศิริ  รุงเรือง 

สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือ 
นายสุมิตร  ลิกขะไชย 

ผูชวยผูอํานวยการ 
นายสุวรัจน  หงษยันตรชัย 

สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง 
นายนิคม  สุริยากุล 

สํานักการตลาด 
นายโกวิทย  นิธิชัย 

 

สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นายณรงค  วงคเณร 
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ดานอํานวยการและบริหาร 

 

ดานสงเสริมกิจการโคนม 

สํานักผูอํานวยการ 
นางบุณยสฤษดิ์  รอดโฉม 

สํานักตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
ม.ร.ว.อัจฉราพันธุ  จักรพันธุ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 

สํานักนโยบายและแผน 
นายสุชาติ  จริยาเลิศศักดิ์ 

ฝายการพนักงาน 
นางสมถวิล  พาณิชยิ่ง 

 

ฝายการบัญชีและการเงิน 
นางอัจฉรา  ชาติยานนท 

ฝายการพัสดุและบริการ 
นางธีรนันท  ไทยประยูร 

สํานักเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม 
นายปรารถนา  มานะกิจ 

สํานักผลิตปจจัยการเลี้ยงโคนม 
นายโชคชัย  ชัยมงคล 

 

สํานักสงเสริมกิจการโคนม 
นายสัทธา  เล่ือมใสสุข 

สํานักทองเท่ียวเชิงเกษตร 
ดร.ณรงคฤทธิ์  วงศสุวรรณ   
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อ.ส.ค. แบงโครงสรางการบริหารงานเปน 3 ดาน คือ ดานอํานวยการและบริหาร ดานกิจการ           
โคนม และดานอุตสาหกรรมนม โดยแตละดานจัดแบงตามหนาท่ีในระดับฝาย /สํานัก/สํานักงาน/สถาบัน                  
และสํานักงานภาค ท้ังหมด 15 หนวยงาน 

ปงบประมาณ 2552 อ.ส.ค.มีอัตรากําลัง ณ 30 กันยายน 2552 จํานวน 1,018 คน (พนักงาน 890 
คน และลูกจาง 128 คน) มีรายละเอียด ดังนี ้

     1. ผูบริหาร จํานวน 3 คน ประกอบดวย รองผูอํานวยการ 1 คน และผูชวยผูอํานวยการ 2 คน 
     2. ดานอํานวยการและบริหาร จํานวน 193 คน แบงเปนพนักงาน 175 คน และลูกจาง 18 คน 
     3. ดานกิจการโคนม จํานวน 211 คน แบงเปนพนักงาน 191 คน และลูกจาง 20 คน 
     4. ดานอุตสาหกรรมนม จํานวน 611 คน แบงเปนพนักงาน 521 คน และลูกจาง 90 คน 

 

 
 
 
 
 
 

อัตรากําลัง

3 2 2 2 3 

237 233 222 202 193 

328 305 

222 221 211 

547 546 

611 615 611 

ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552

อัตรากําลัง ณ 30 กันยายน 2552

ผูบริหาร

ดาน บร.

ดาน กค.

ดาน อน.

คน 
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 การจัดทําและดําเนินการตามแผนฟนฟูและปรับบทบาทขององคกร 
ตามท่ีกระทรวงการคลังไดกําหนดแนวนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจ (Statement of 

Direction : SODs) สําหรับใชเปนแนวทางในการกําหนดตัวช้ีวัดการประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
ในหลักการและแนวทางการดําเนินงานตาม SODs ของ อ.ส.ค . ในเรื่องเรงรัดทําแผนปรับโครงสราง                        
การดําเนินงาน โครงสรางทางการเงินและบทบาทการดําเนินงานใหชัดเจน เพ่ือใหเปนเชิงพาณิชยเต็มตัว ดังนั้น 
อ.ส.ค.จึงตองจัดทําแผนฟนฟูและปรับบทบาทองคกรและถายทอดเปนแผนปฏิบัติงานประจําป 2552 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ไดวาจางบริษัท หลักทรัพยสินเอเชีย 
จํากัด ใหเปนท่ีปรึกษาในการกําหนดแนวทางการฟนฟู อ.ส.ค. โดยจัดทําเปนแผนในระดับกรอบแนวคิด 
(Conceptual Framework Plan) เพ่ือใชในการตัดสินใจรวมกันและใหเปนไปในทิศทาง SODs จากนั้นจึงกําหนด
เปนแผนฟนฟู อ.ส.ค. นําเสนอตอคณะรัฐมนตรี 

จากผลการประชุมคณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ (กนร.) ครั้งท่ี 3/2552 เม่ือวันท่ี                 
16 กรกฎาคม 2552 ไดพิจารณาความสอดคลองของการจัดตั้งบริษัทลูก เพ่ือดําเนินการดานผลิตภัณฑนม                 
ในเชิงพาณิชยและกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. พ.ศ.2514 และพระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งองคกรของรัฐบาล            
พ.ศ.2496 เห็นวาขอบเขตการดําเนินงานของบริษัทลูกท่ีจะตั้งขึ้นตองไมซํ้าซอนกับภารกิจหลักของ อ .ส.ค.             
และคณะรัฐมนตรีไดรับทราบผลการประชุมจาก กนร .แลว จึงตองมีการทบทวนแนวทางการฟนฟู อ.ส.ค. 
เนื่องจาก 

1. ภารกิจอุตสาหกรรมนมเปนภารกิจหลักของ อ.ส.ค. การปรับโครงสรางองคกร โดยมี
กิจการอุตสาหกรรมนมเปนบริษัทลูก จึงซํ้าซอนกับภารกิจหลักของ อ.ส.ค. 

2. ภารกิจอุตสาหกรรมนมของ อ.ส.ค.ไมสามารถแยกจาก อ.ส.ค.ได เนื่องจากเปนกลไก
ของรัฐในการแกไขปญหาน้ํานมดิบลนตลาดและผลิตภัณฑนมของ อ.ส.ค.ใชนมสด 100% เปนกลยุทธการตลาด 
ซ่ึงถือเปนกิจกรรมท่ีครบวงจร 

3. ผลประกอบการ อ.ส.ค.ในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมามีผลกําไรเติบโตอยางตอเนื่อง                 
และคาดวาหาก อ.ส.ค.สามารถดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ.2552 – 2556 ท่ีมีอยูจะมีผลกําไรสะสม ตั้งแต        
ป 2554 เปนตนไป 

ดังนั้น แนวทางฟนฟู อ.ส.ค.จึงควรปรับเปนการปรับกลยุทธการบริหารจัดการใหเปนไป             
ตามแผนวิสาหกิจและสอดคลองกับ SODs ของ อ.ส.ค. 
 
 

ผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย
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 การบริหารแผนลงทุน 

รัฐบาลมีนโยบายเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณเพ่ือเปนแนวทางหนึ่งในการกระตุน
เศรษฐกิจของประเทศ และจากการท่ีรัฐวิสาหกิจเปนกลไกหนึ่งในการดําเนินงานเพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล 
ดังนั้น ตั้งแตป 2549 กระทรวงการคลังจึงไดมอบหมายใหหนวยงานตาง ๆ รวมถึงรัฐวิสาหกิจใหนํานโยบาย
ดังกลาวมาปฏิบัติและเปนตัวช้ีวัดรวมในทุกรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงการควบคุมใหการเบิกจายงบลงทุนเปนไปตามแผน
จะเปนการลดคาเสียโอกาสของเงินงบประมาณท่ีไดจัดสรรไวแลว 

อ.ส.ค .ไดมีการปรับเปล่ียนแผนการดําเนินงานระหวางป จึงมีการทบทวนปรับเปล่ียน                
การลงทุนสําหรับรายการท่ีจําเปนตามแผนการดําเนินงานใหม เม่ือพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะ
ตลาดในปจจุบันท่ีไมเอ้ืออํานวยตอการลงทุน จึงตองชะลอการลงทุนบางรายการและลดการลงทุนท่ีหมด             
ความจําเปน แตเนื่องจากการขออนุมัติปรับเปล่ียนรายการลงทุนใหมบางรายการเกินอํานาจของคณะกรรมการ 
อ.ส.ค. ตองเสนอขออนุมัติตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางไดทันตามกําหนด 

อยางไรก็ตาม อ.ส.ค.ไดจัดทํารายการท่ีขออนุมัติผูกพันเบิกจายเหล่ือมปในป 2553 รวมถึง
รายการท่ีขออนุมัติ ยกเลิก และสรุปการเบิกจายงบลงทุนในป 2552 เสนอตอคณะกรรมการ อ.ส.ค., สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.), สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(สศช.) และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) แลว 
 

 การนําระบบบริหารจัดการมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการ อ.ส.ค. (EVM) 

การนําระบบการบริหารจัดการเพ่ือสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร  (Economic Value 
Management : EVM) มาใชในระบบการประเมินผลดําเนินงานประจําปของกระทรวงการคลัง ท่ีตองการ                  
มุงเนนใหรัฐวิสาหกิจมีการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือใหสามารถแขงขันกับเอกชนไดอยางตอเนื่อง ดังนั้น ในการนํา 
EVM มาใชในการบริหารจัดการองคกรตามวัตถุประสงคท่ีตองการเพ่ิมความคลองตัวในการบริหารจัดการและ
สรางความรับผิดชอบตอผลงานของรัฐวิสาหกิจ การประเมินผลในป 2552 ของ อ.ส.ค. จึงเปนการนํา EVM            
มาเช่ือมโยงกับการบริหารจัดการองคกร โดยพิจารณาจากพัฒนาการของการนํา EVM มาใชกับระบบการบริหาร
จัดการ ซ่ึงแบงเปน 5 ระดับ เปนการวัดการนําระบบ EVM มาใชกับระบบบริหารจัดการ เริ่มจากการจัดการ
เบ้ืองตนไปจนถึงการนํา EVM มาใชกับระบบบริหารจัดการอยางครบถวนสมบูรณท่ัวท้ังองคกร จนกระท่ัง                 
มีการพัฒนาระบบ EVM อยางตอเนื่อง 
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ในป 2552 การพิจารณารูปแบบและผลตอบแทนตามผลงาน การสรางคา EP สําหรับผูบริหาร
อยูระหวางทําการศึกษาโครงสรางระบบผลตอบแทนผูบริหารระดับสูงสุด อยางไรก็ตาม ในการสรรหา
ผูอํานวยการ อ.ส.ค. การจัดทํารางสัญญาไดระบุใหมีการนําคา EP มากําหนดผลตอบแทนตามผลงานดวย 
นอกจากนี้ ยังไดใหเกร็ดความรูความเขาใจแกพนักงานเกี่ยวกับเรื่อง EVM โดยการเผยแพรประชาสัมพันธ
หนังสือเวียนและเผยแพรผาน Website ของ อ.ส.ค. 
 

 การแกปญหานมลน 

จากภาวะปญหาน้ํานมดิบลนตลาด คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เรื่อง การแกไขปญหาน้ํานมดิบ            
ลนตลาด เม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2551 โดยอนุมัติงบกลางป 2552 วงเงิน 60 ลานบาท เพ่ือจัดซ้ือนมพาสเจอรไรส
แจกใหประชาชนตามจุดบริการในชวงเทศกาลปใหม และไดมีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2552 
เกี่ยวกับแนวทางแกปญหาน้ํานมดิบลนตลาด ซ่ึงให อ.ส.ค.เปนกลไกของรัฐบาลในการแกไขปญหาน้ํานมดิบ   
ลนตลาด เพ่ือเปนการชวยเหลือเกษตรกรผูเล้ียงโคนมประมาณ 20,000 ราย โดยยืมเงินจากกองทุนสงเคราะห
เกษตรกรและเสนอตัวงบประมาณรายจายประจําปเพ่ือชดเชยราคาน้ํานมดิบ 1.50 บาท/กิโลกรัม รวมไดจายเงิน
ชดเชยราคาน้ํานมดิบใหเกษตรกรท้ังส้ินเปนเงิน 346 ลานบาท  

ตอมา คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2552 อนุมัติให อ.ส.ค.กูเงินจากกองทุน
สงเคราะหเกษตรกร เปนเงิน 185 ลานบาท โดยชําระคืนภายใน 1 ป เพ่ือรับซ้ือน้ํานมดิบลนตลาดรวม 4,900 ตัน 
นําไปผลิตเปนนม ยู.เอช.ที. จํานวน 24.5 ลานกลอง สําหรับจําหนายในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน          
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 – 6 ซ่ึง อ.ส.ค.ไดนําเงินสงคืนกองทุนเพ่ือปดบัญชีโครงการแกไขปญหาน้ํานมดิบ                
ลนตลาดและไดรับหนังสือแจงกลับจากกรมบัญชีกลางเรียบรอยแลว แตเนื่องจากงบประมาณนมโรงเรียน            
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 – 6 จัดสรรลงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ลาชา ทําใหนม ยู.เอช.ที.ท่ีผลิตไว          
ลนคลังสินคา ดังนั้น ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2552 จึงมีมติอนุมัติงบกลางป 2552 วงเงิน 
510.54 ลานบาท ให อ.ส.ค.จัดซ้ือนม ยู.เอช.ที. จํานวน 67.62 ลานกลอง สงมอบใหนักเรียนช้ันประถมศึกษา          
ปท่ี 5 – 6 

หลังจากนั้น เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2552 คณะรัฐมนตรีไดมีมติแกไขปญหาน้ํานมดิบลนของ
เกษตรกรนํามาผลิตเปนนมโรงเรียน (นม ยู.เอช.ที.) โดย 

1. อนุมัติงบกลางป 2552 เปนเงิน 604 ลานบาท ให อ.ส.ค.จัดซ้ือนม ยู.เอช.ที.ใหเด็ก          
กอนวัยเรียน – ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 5.3 ลานบาท สําหรับดื่มเปนเวลา 15 วัน 

2. อนุมัติงบกลางป 2552 จํานวน 1,458.91 ลานบาท จัดสรรใหแกองคกรปกครอง             
สวนทองถ่ิน เปนเงิน 1,398.86 ลานบาท และใหกระทรวงศึกษาธิการ (โรงเรียนเอกชน) จํานวน 60.04 ลานบาท 
เพ่ือนําไปจัดซ้ือนมใหเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 – 6 
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กลยุทธการดําเนินงานดานกิจการโคนม 
 

 ฟารมโคนมอินทรีย (Organic Dairy Farm) 
  อ.ส.ค.โดยแผนกพัฒนาการเล้ียงโคนม สํานักผลิตปจจัยการเล้ียงโคนม เปนหนวยงานแรก             
ท่ีจัดตั้งและดําเนินการฟารมโคนมเชิงอินทรีย โดยการสรางฟารมตนแบบและโครงสรางพ้ืนฐานรองรับ                  
ฟารมโคนมอินทรียตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2550 เปนตนมา ไดดําเนินการจัดการฟารมเพ่ือเตรียมปรับเปล่ียน
ระบบการผลิต ซ่ึงจะนําไปสูระบบการจัดการการผลิตโคนมน้ํานมดิบปลอดสารเคมีไปสูผูบริโภค ดังท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีนโยบายใหดําเนินการตามมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ             
(มกอช.) ท่ีจะตองคํานึงถึงผูบริโภคเปนสําคัญ โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพของผูบริโภคท่ีจะตองไดรับอาหารท่ีผลิต                    
โดยหลีกเล่ียงการใชยาและสารเคมี ประกอบกับ อ.ส.ค.ไดเล็งเห็นชองทางในการเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกร        
โดยการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับน้ํานมดิบ ขณะเดียวกัน ยังสามารถสนองความตองการของตลาดผูบริโภคบางกลุม
อีกดวย 
  ฟารมโคนมอินทรียตนแบบตองใชระยะเวลาในการปรับเปล่ียนจากปศุสัตวแบบเดิม 3 ป                 
และใชระยะเวลา 1 ปในการยื่นขอขึ้นทะเบียนรับรองการเปนฟารมโคนมอินทรีย อ .ส.ค.ใชพ้ืนท่ีดําเนิน
โครงการท้ังส้ิน 134 ไร แบงเปนแปลงพืชอาหารสัตว 131 ไร และสวนพ้ืนท่ีโรงเรือนรีดนมกับส่ิงอํานวย            
ความสะดวก 3 ไร ไดปรับเปล่ียนจากฟารมโคนมตามแนวปฏิบัติเดิมไปสูแนวทางการปฏิบัติแบบฟารมโคนม
อินทรีย ซ่ึงปจจุบันมีแมโครีดนม 20 ตัว แมโคหยุดรีดนม 23 ตัว ผลผลิตน้ํานมดิบประมาณ 10 กก./ตัว/วัน และ
ไดดําเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนรับรองการเปนฟารมโคนมอินทรียกับศูนยปศุสัตวอินทรีย กรมปศุสัตวแลว       
คาดวาจะไดรับการรับรองประมาณเดือนกรกฎาคม 2553 หลังจากนั้น อ.ส.ค.จะไดนําฟารมโคนมอินทรีย              
เปนตนแบบในการบริหารจัดการและเปนแนวทางในการถายทอดความรูใหแกเกษตรกรผูเล้ียงโคนมตอไป 
 

 การรับรองมาตรฐานศูนยผลิตน้ําเชื้อ 
อ.ส.ค.ไดรับการรับรองมาตรฐานศูนยผลิตน้ําเช้ือสําหรับผสมพันธุสัตว จากกรมปศุสัตว             

ตามหนังสือรับรองเลขท่ี กษ 0601 1 07 10 ออกให ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2552 – 31 กรกฎาคม 2553 เพ่ือเปน             
การยืนยันถึงคุณภาพมาตรฐานน้ําเช้ือท่ี อ.ส.ค.ผลิต 
 
 
 
 
 

ผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ อ.ส.ค.
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 ดานการผลิต 
อ.ส.ค.ไดมีการบริหารจัดการในกระบวนการผลิตและกํากับดูแลอยางใกลชิด ควบคูไปกับ         

การควบคุมการใชพลังงานอยางเหมาะสม แตเนื่องจากในป 2552 เกิดภาวะน้ํานมดิบลน ซ่ึง อ .ส.ค .                        
ตองแบกรับภาระตามนโยบายของรัฐและไดแกปญหาอยางตอเนื่อง ซ่ึงเหตุดังกลาวไดสงผลตอการผลิต                
ของ อ.ส.ค. จากการรองรับน้ํานมดิบท่ีเขามามาก ทําใหเครื่องจักรท่ีมีอยูทําการผลิตท่ีเกินกําลัง และบางชวงเวลา
ไมสามารถดูแลไดตามรอบการดูแลรักษา จึงมีผลทําใหปริมาณการสูญเสียของผลิตภัณฑนมสูงขึ้นมาก                   
อยางไรก็ตาม อ.ส.ค.ยังใหความสําคัญตอระบบคุณภาพเปนอยางดี เพ่ือรักษาคุณภาพและมาตรฐานใหคงอยู         
โดยการเขารวมโครงการตาง ๆ เปนการเพ่ิมศักยภาพและสงเสริมใหเกิดการเรียนรูเพ่ิมขึ้น 
 

 สภก. สภต. สภอ. สภน.(สุโขทัย) สภน.(เชียงใหม) 
กําลังการผลิต (ตัน/วัน) 236 72 120 80 15 
ความสามารถในการผลิตจริง (ตัน/วัน) 203.51 72.43 84.60 64.18 4.05 
อัตราการสูญเสียท้ังกระบวนการผลิต (%) 2.77 0.96 0.92 1.33 1.33 

 

ระบบคุณภาพ 
โรงงานนมมวกเหล็ก โรงงานนมปราณบุร ี โรงงานนมขอนแกน โรงงานนมสุโขทัย 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   

 

  ผลงานท่ีไดรับการรับรอง / ผลงานท่ีไดรับรางวัล 
 เกียรติบัตรการเขารวมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือรองรับวิกฤติ

เศรษฐกิจจากสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2552 มอบใหแกโรงงานนมปราณบุรี 
โรงงานนมขอนแกน และโรงงานนมสุโขทัย 

 เกียรติบัตรการเขารวมโครงการโรงงานนมสีขาวแบบยั่งยืน จากกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน จังหวัดสระบุรี เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2552 มอบใหแกโรงงานนมมวกเหล็ก 

 เกียรติบัตร “การบรรลุผลดีเดน” โครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวมจากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน มอบให ณ วันท่ี 16 ธันวาคม 2551 แกโรงงานนม
สุโขทัย 
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22 หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการท่ีดีในการผลิต “ระดับดีมาก” เลขท่ี 8-4-15-40-09-00878 
เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร จากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข ใหไวจนถึงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 มอบใหแกโรงงานนมขอนแกน 

 หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการท่ีดีในการผลิต “ระดับดีมาก” เลขท่ี 8-4-15-40-09-00879 
เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวท่ีผาน
กรรมวิธีการฆาเช้ือดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข ใหไวจนถึงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 มอบใหแกโรงงานนมขอนแกน 

 หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการท่ีดีในการผลิต “ระดับดีมาก” เลขท่ี 8-4-15-64-09-00059 
เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร จากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข ใหไวจนถึงวันท่ี 15 มีนาคม 2555 มอบใหแกโรงงานนมสุโขทัย 

 หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการท่ีดีในการผลิต “ระดับดีมาก” เลขท่ี 8-4-15-64-09-00058 
เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวท่ีผาน
กรรมวิธีการฆาเช้ือดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข ใหไวจนถึงวันท่ี 15 มีนาคม 2555 มอบใหแกโรงงานนมสุโขทัย 
 

 ดานการตลาด 
จากผลการสํารวจในป 2552 ของ SIG Combibloc เรื่อง สวนแบงตลาดของนม ย.ูเอช.ที. อ.ส.ค. 

ภายใตสินคาตราไทย – เดนมารค มีสวนแบงตลาดของนม ยู.เอช.ที.รอยละ 27 ซ่ึงสามารถรักษาสวนแบงตลาด
ของนม ยู.เอช.ที.ไดเทากับปท่ีผานมาและเปนไปตามเปาหมาย ทําใหมียอดการจําหนายผลิตภัณฑนมท้ังส้ิน
มูลคา 5,472.95 ลานบาท สูงกวาเปาหมายคิดเปนรอยละ  17.72 และจากการดําเนินการตามแผนงาน                     
ดานการตลาดเชิงรุก อ.ส.ค.ไดดําเนินกิจกรรมท้ังส้ิน 48 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 94.12 จําแนกได ดังนี้ 
  การรวมจัดงานกับหนวยงานตาง ๆ 

 รวมจัดงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
๏ รวมงานวันเด็กแหงชาติ ณ พิพิธภัณฑการเกษตรแหงชาติ วันท่ี 10 มกราคม 2552 
๏ รวมงานมหกรรมสัตวเล้ียง จังหวัดนนทบุรี วันท่ี 9-15 มีนาคม 2552 
๏ รวมงานมหกรรมสินคาสหกรณและกลุมเกษตรกร วันท่ี 26-30 มีนาคม 2552 
๏ ออกงานกาชาด ณ สวนอัมพร วันท่ี 30 มีนาคม-7 เมษายน 2552 
๏ รวมงาน World Milk Day ณ Central World วันท่ี 1 มิถุนายน 2552 

 
 
 
 



                                                                                                           รายงานประจําป อ.ส.ค. 2552 

 

องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

 

23 รวมจัดงานกับกระทรวงพาณิชย 
๏ รวมจัดงานธงฟา ในบริเวณเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 49 ครั้ง และตางจังหวัด             

23 ครั้ง 
๏ รวมงานรวมพลคนอินทรีย 2552 วันท่ี 4-5 กุมภาพันธ 2552 
๏ รวมงานฟาสดใส คนไทยยิ้มได ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี วันท่ี 11-17 มิถุนายน 

2552 
๏ รวมงานเมดอินไทยแลนด 2552 ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี วันท่ี 3-12 กรกฎาคม 

2552 
๏ รวมงานสัปดาหนิยมไทย ณ สวนอัมพร วันท่ี 11-16 กันยายน 2552 
๏ รวมงานมหกรรมการคาลุมน้ําโขง ป 2552 

 รวมจัดงานกับกระทรวงแรงงาน 
๏ รวมงานมหกรรมอาหารปลอดภัย สูภัยเศรษฐกิจ ณ The Mall บางกะป วันท่ี 26-30 

สิงหาคม 2552 
 รวมจัดงานกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๏ รวมงานมหกรรมเกษตรรวมใจ 2009 ณ The Mall บางกะป วันท่ี 22-25 มกราคม 2552 
๏ รวมงานเกษตรแหงชาติ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน วันท่ี  30 มกราคม-             

7 กุมภาพันธ 2552 
 การจัดโปรโมช่ัน 

๏ ลูกคา 
1. Tradition Trade จํานวน 8 ครั้ง ทําใหยอดขายเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.91 
2. Modern Trade จํานวน 35 ครั้ง ทําใหยอดขายเพ่ิมขึ้นรอยละ 18.07 
3. แจกเส้ือ Chocolate เม่ือซ้ือนมช็อคโกแลต 20 หีบ/60 โหล รับเส้ือ 1 ตัว ทําให

ยอดขายเพ่ิมขึ้นรอยละ 8.7 
๏ ผูบริโภค 

1. สะสมหูกลองนมไทย-เดนมารค แลกของท่ีระลึก 45 ป เพ่ือใหผูบริโภคสงช้ินสวน          
หูกลองแลกแกว 45 ปนมไทย-เดนมารค มีผูสงมารวมกิจกรรม 1,312,560 ช้ิน 

2. สะสมกลองดานภาษาไทย แลกเปคูใจไปฟารมแคมปปงกับนมไทย-เดนมารค              
รวมท้ังส้ิน 1,000 ใบ 
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243. จัดกิจกรรมออกบูธตามสถาบันกวดวิชา, สถานศึกษา, สถานท่ีทํางาน และ Shopping 
Center 

3.1 ในเขตกรุงเทพฯ ระหวางวันท่ี 24 เมษายน -18 พฤษภาคม 2552 จํานวน 53 แหง 
มีผูสนใจเขารวม 94,000 คน 

3.2 ในพ้ืนท่ีตางจังหวัด ระหวางวันท่ี 24 มิถุนายน-2 สิงหาคม 2552 จํานวน 49 แหง 
มีผูสนใจเขารวม 85,000 คน 

๏ กิจกรรมการจัดโปรโมช่ันรวมกับสินคาอ่ืน ๆ 
1. รวมกับแปงเด็ก Babi Mild เม่ือซ้ือแปงเด็กรับนม ย.ูเอช.ที. 200 ml. รสจืด 1 กลอง 
2. รวมกับอาหารเชาซีเรียล ตราโคเน เม่ือซ้ืออาหารเชารับนม ยู.เอช.ที. 125 ml. รสจืด         

1 กลอง 
 กิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ 

๏ กิจกรรมรณรงคนมไทย-เดนมารค ปลอดสารเมลามีน โดยใชส่ือหนังสือพิมพไทยรัฐ
และสยามรัฐ, วิทยุ, โทรทัศน และ www.sanook.com  

๏ ออกเยี่ยมโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และตางจังหวัด 192 โรงเรียน โดยจัด
กิจกรรมแสดงละครหุนวัวแดงและเบนซ โบท, แจกนม ยู.เอช.ที. 125 ml., แจกหนังสือการตูน, CD Cartoon 
Animation และแจกกลองดินสอวัวแดง สําหรับผูสงภาพระบายสีการตนูวัวแดง รวมเด็กนักเรียนเขารวมกิจกรรม 
123,000 คน 

๏ กิจกรรมการจัดเรียงสินคา  จัดในเขตกรุงเทพฯ 92 สาขา เขตภาคกลาง 49 สาขา                  
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน 40 สาขา 

๏ กิจกรรมบอกรักผานกลอง ลุนทองทุกสัปดาห เผยแพรกิจกรรมผานวิทยุภูมิภาค , 
โทรทัศนชอง 5 หลังขาวภาคค่ํา, ปาย และหนังสือพิมพไทยรัฐ มีผูรวมกิจกรรมสงช้ินสวนเขารวม 1,041,937 ช้ิน 

๏ กิจกรรมส่ือโฆษณาสงรัก เปนโฆษณาท่ีบงบอกถึงความรัก ความหวงใย โดยใช                
นมไทย-เดนมารค เปนส่ิงสรางภาพลักษณท่ีทันสมัย 

๏ กิจกรรม Photo Contest โดยสงรูปถายเขาประกวดผานทาง www.sanook.com มีผูสงรูป
เขาประกวด 422 ภาพ มีผูรวม Vote ท้ังส้ิน 17,211 คะแนน 
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25กลยุทธการดําเนินงานดานอํานวยการและบริหาร 
 

 การเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 การฝกอบรมหลักสูตร “D.P.O. Young Executive Talent” 

 การฝกอบรมหลักสูตร “D.P.O. Young Executive Talent” เปนการพัฒนาบุคลากรในระดับ 
4-5 ระหวางวันท่ี 24 เมษายน-7 มิถุนายน 2552 เพ่ือเตรียมความพรอมจากระดับปฏิบัติการขึ้นไปสูตําแหนง
ผูบริหาร ใหรูจักการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ซ่ึงจําเปนจะตองมีการวางแผน การประสายงาน การกํากับดูแล
นโยบายและผลงานท่ีไดรับมอบหมายใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดภารกิจ และเปนการเพ่ิมพูนความรู 
ความสามารถ ทักษะ รวมไปถึงการมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล เพ่ือรองรับภาระงานท่ีตองรับผิดชอบในระดับท่ี
สูงขึ้น 

 การฝกอบรม “เทคนิคการทํางานเปนทีม (Team Working Techniques)” 
 การฝกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการทํางานเปนทีม” เปนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
เพ่ือใหพนักงานเขาใจถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการทํางานเปนทีม ซ่ึงในการสรางทีมงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ จําเปนตองอาศัยความเขาใจถึงรากฐานทางพฤติกรรม ตั้งแตการเขาใจพฤติกรรมของตนเอง 
พฤติกรรมของผูอ่ืน และพฤติกรรมขององคกร เปนการวางรากฐานและสรางแรงจูงใจใหบุคลากรภายในองคกร
มีความคิดท่ีจะพัฒนาตนเองและตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตน  และสามารถปรับตัว                 
เขาหากัน โดยคํานึงถึงเปาหมายองคกรเปนสําคัญ แบงการอบรม ดังนี ้

1. ระดับ 3 ระหวางวันท่ี 6-9 สิงหาคม 2552 และ 13-16 สิงหาคม 2552 
2. ลูกจาง-ระดับ 2 ระหวางวันท่ี 18-20 กันยายน 2552 และ 25-27 กันยายน 2552 

 

 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  การพัฒนาบุคลากรใหเกิดความเขาใจในงานและวิธีการบริหารงานท่ีทันสมัย จําเปนตองมี
ความรู ความเขาใจ และพรอมท่ีจะปฏิบัติงานใหสอดคลอง ณ สภาวการณท่ีเปล่ียนแปลงไป ในป 2552 อ.ส.ค.
โดยแผนกพัฒนาบุคลากร ฝายการพนักงาน ไดจัดการอบรมใหแกบุคลากรท้ังจากสวนกลางและสํานักงานทุก
ภาค รวมท้ังส้ิน 27 หลักสูตร จํานวนผูเขารับการอบรมท้ังส้ิน 1,768 คน และจํานวนพนักงานท่ีไปฝกอบรม/ดู
งาน/สัมมนาภายในประเทศ รวมท้ังส้ิน 123 หลักสูตร โดยแบงเปนผูเขารับการอบรมดานอํานวยการและบริหาร 
จํานวน 54 คน  ดานอุตสาหกรรมนม จํานวน 165 คน และดานกิจการโคนม จํานวน 28 คน 
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ดานกิจการโคนม 
 

   การรวบรวมน้ํานม 
  อ.ส.ค.มีศูนยสงเสริมการเล้ียงโคนมอยูในความดูแลจํานวน 45 แหง กระจายอยู ดังนี ้

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ กองสงเสริมกิจการโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กสอ.) 
จํานวน 7 แหง และหนวยงานภายนอกท่ีสงน้ํานมให จํานวน 20 แหง 

 ภาคเหนือ คือ กองสงเสริมกิจการโคนมภาคเหนือ (กสน.) จํานวน 5 แหง และหนวยงาน
ภายนอกท่ีสงน้ํานมให จํานวน 13 แหง 
  สามารถรวบรวมน้ํานมดิบใหแก อ.ส.ค.ได 24,076.96 ตัน มูลคา 385.58 ลานบาท สูงกวา
เปาหมายคิดเปนรอยละ 4.82 และคิดเปนรอยละ 98.28 ของเปาหมายตามลําดับ 
 

   เกษตรกร / สมาชิกผูเลี้ยงโคนม 
  อ.ส.ค.รับซ้ือน้ํานมดิบจากเกษตรกรตามภาคจากแหลงรับซ้ือน้ํานมดิบท่ีเปนสมาชิก อ.ส.ค. 
ไดแก สหกรณโคนมไทย – เดนมารค จํากัด, ศูนยสงเสริมการเล้ียงโคนม และสหกรณฯ อ่ืน ๆ ท่ีไมไดเปน
สมาชิกของ อ.ส.ค. รวมท้ังส้ิน 86 แหง โดยมีจํานวนเกษตรกร/สมาชิกสงนมท่ีสงนมใหกับ อ.ส.ค. จํานวน         
3,610 ราย 
 

   จํานวนโคนมของเกษตรกร 
  จํานวนโคนมของเกษตรกรผูเล้ียงโคนมท่ีเปนสมาชิก อ.ส.ค.และศูนยธุรกิจโคนมเชียงใหม            
ท่ีไมใชสมาชิก มีจํานวนโค ณ 30 กันยายน 2552 จํานวน รวม 104,823 ตัว สามารถรีดนมได 43,253 ตัว คิดเปน
รอยละ 41.26 ของโคท้ังหมด 
 

   การบริการสัตวแพทย 
  ป 2552 อ.ส.ค.ออกใหบริการแกเกษตรกรในการบริการดานสัตวแพทย ไดแก การดูแลสุขภาพ
โค การควบคุมปองกันโรค และการตรวจรักษาระบบสืบพันธุ จํานวน 61,535 ครั้ง มูลคา 9.52 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 58.77 และ 75.83 ของเปาหมายตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน
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  ป 2552 อ.ส.ค.ออกใหบริการแกเกษตรกรในการบริการดานผสมเทียม ไดแก การผสมเทียม            
รายตัวและการขึ้นทะเบียนโค จํานวน 53,314 ครั้ง มูลคา 8.47 ลานบาท คิดเปนรอยละ 68.92 และ 63.65 ของ
เปาหมายตามลําดับ 
 

   ฟารมโคนม อ.ส.ค. 
  ฝูงโคท้ังหมดของฟารมโคนม อ.ส.ค. ณ 30 กันยายน 2552 มีจํานวนท้ังส้ิน 475 ตัว จําแนกเปน 
ฝูงโคเพศเมีย จํานวน 168 ตัว, ฝูงโคฟารมสาธิต (ผลผลิต) F1 จํานวน 224 ตัว, ฝูงโคนมมาตรฐาน (ฟารมวัวแดง) 
F3 จํานวน 43 ตัว, ฝูงโคเพศผู จํานวน 4 ตัว และฝูงโคพอพันธุ จํานวน 36 ตัว  

โดยมีโครีดนม จํานวน 154 ตัว ซ่ึงโครีดนมคิดเปนรอยละ 32.42 ของโคท้ังหมด สามารถผลิต
น้ํานมได ปริมาณ 743.48 ตัน มูลคา 12.32 ลานบาท จําแนกเปน น้ํานมดิบสงเขาโรงงานนมมวกเหล็ก ปริมาณ 
697.00 ตัน มูลคา 11.86 ลานบาท, น้ํานมดิบเล้ียงลูกโค ปริมาณ 13.73 ตัน มูลคา 0.14 ลานบาท และน้ํานมดิบ
เส่ือมคุณภาพ ปริมาณ 32.76 ตัน มูลคา 0.33 ลานบาท 

สวนผลผลิตคิดเปนรอยละ 86.76 ของเปาหมาย โดยผลิตน้ํานมไดเฉล่ีย 14.17 กิโลกรัม/ตัว/วัน 
 

   การจําหนายอาหารสัตว 
  อ.ส.ค.มีการจําหนายอาหารสัตว ปริมาณ 11,780.40 ตัน มูลคา 98.31 ลานบาท โดยมีปริมาณ    
สูงกวาเปาหมายคิดเปนรอยละ 6.61 และมูลคาคิดเปนรอยละ 96.34 ของเปาหมาย ซ่ึงเปนการจําหนายแรธาตุ              
ชนิดกอนและพรีมิกซของสํา นักผลิตปจจัยการ เล้ียงโคนมท่ีจํ าหน าย ใหแก ชุมนุมสหกรณโคนม                            
แหงประเทศไทย, กองพัฒนาและบริการธุรกิจโคนมภาคกลาง, สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต, สํานักงาน อ.ส.ค.               
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือ 
 

   การจําหนายน้ําเชื้อแชแข็ง 
  แผนกผลิตน้ําเช้ือพอพันธุโคนม สํานักผลิตปจจัยการเล้ียงโคนม ไดผลิตน้ําเช้ือเพ่ือจําหนาย
ใหแกเกษตรกรและบุคคลท่ัวไป มีชองทางการจําหนายโดยวิธีการจําหนายผานการบริการของ  อ.ส.ค.และ                
การจําหนายไมผานการบริการของ อ.ส.ค. ซ่ึงในป 2552 จําหนายไดท้ังส้ิน จํานวน 62,304 หลอด มูลคา 4.71 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 66.23 และ 60.99 ของเปาหมายตามลําดับ 
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   การรับซ้ือและจําหนายน้ํานมดิบ 
  โรงงานนมของ อ.ส.ค .มีการรับซ้ือน้ํานมดิบจากสหกรณโคนมไทย – เดนมารค จํากัด ,                
ศูนยสงเสริมการเล้ียงโคนม และหนวยงานภายนอก เพ่ือเขาโรงงานผลิตภัณฑนม ปริมาณ 161,151.00 ตัน มูลคา 
2,710.95 ลานบาท สูงกวาเปาหมายคิดเปนรอยละ 18.03 และ 9.16 ตามลําดับ จากการรับซ้ือน้ํานมตามสัญญา 
(MOU) ในป 2552 ปริมาณ 155,584.69 ตัน มูลคา 2,618.00 ลานบาท และรับซ้ือไมมีสัญญา ปริมาณ 5,566.31 
ตัน มูลคา 92.96 ลานบาท 
  อ.ส.ค.มีการจําหนายน้ํานมดิบ ณ หนาโรงงานใหกับบริษัท , หนวยงานภายนอก รวมท้ัง               
ผูท่ีสนใจท่ัวไป ปริมาณ 392.69 ตัน มูลคา 7.64 ลานบาท ซ่ึงคิดเปนรอยละ 68.37 และ 70.16 ของเปาหมาย
ตามลําดับ 
 

   การผลิตผลิตภัณฑนม 
  โรงงานนมของ อ.ส.ค.ท้ัง 5 โรงงาน สามารถผลิตผลิตภัณฑนมทุกชนิด ปริมาณ 156,501.84 
ตัน สูงกวาเปาหมายคิดเปนรอยละ 7.85 ซ่ึงแบงเปนการผลิตในแตละโรงงาน ดังนี ้

 โรงงานนมมวกเหล็ก ผลิตไดปริมาณ 74,281.43 ตัน สูงกวาเปาหมายคิดเปนรอยละ 11.66 
 โรงงานนมปราณบุรี ผลิตไดปริมาณ 26,437.47 ตัน สูงกวาเปาหมายคิดเปนรอยละ 13.30 
 โรงงานนมขอนแกน ผลิตไดปริมาณ 30,877.71 ตัน สูงกวาเปาหมายคิดเปนรอยละ 21.78 
 โรงงานนมสุโขทัย ผลิตไดปริมาณ 23,425.53 ตัน คิดเปนรอยละ 92.95 ของเปาหมาย 
 โรงงานนมเชียงใหม ผลิตไดปริมาณ 1,479.75 คิดเปนรอยละ 31.47 ของเปาหมาย 

ในการผลิตผลิตภัณฑนม จําแนกเปนผลิตนมพาณิชย ปริมาณ 108,131.83 ตัน และนมโรงเรียน 
ปริมาณ 48,370.01 ตัน โดยนมพาณิชยคิดเปนรอยละ 91.86 ของเปาหมาย สวนนมโรงเรียนสูงกวาเปาหมาย           
คิดเปนรอยละ 76.52 
 

   การสูญเสียผลิตภัณฑนม 
  ในการผลิตผลิตภัณฑนมของ อ.ส.ค. มีสูญเสียท้ังกระบวนการผลิตท้ังส้ิน 2,933.35 ตัน มูลคา 
76.74 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.84 ของน้ํานมปรุงแตง จําแนกไดตามขั้นตอน ดังนี้ 

 สูญเสียในกระบวนการผลิต เม่ือนําน้ํานมเขากระบวนการผลิตเกิดการสูญเสียใน
กระบวนการผลิต ปริมาณ 1,017.71 ตัน มูลคา 18.88 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.65 ของนมปรุงแตง 

 สูญเสียหลังกระบวนการผลิต จากการตรวจสอบหลังกระบวนการผลิตแลว มีการสูญเสีย               
หลังกระบวนการผลิต ซ่ึงเกิดจากตัวอยางตรวจคุณภาพ, คัดเบอรลัง และแปรสภาพผลิตภัณฑนมท่ีไมได
มาตรฐาน ปริมาณ 1,373.87 ตัน มูลคา 41.58 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.88 ของผลิตภัณฑนมท่ีผลิตได 
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 สูญเสียระหวางรอจําหนาย หลังจากขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพและนําผลิตภัณฑนม               

เตรียมจําหนาย พบวามีผลิตภัณฑท่ีเสียหายจากสัตวกัดแทะ, บวม, เสีย ปริมาณ 541.76 ตัน มูลคา 16.28 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 0.35 ของผลิตภัณฑนมท่ีผลิตได 
 

   การจําหนายผลิตภัณฑนม 
  ในป 2552 อ.ส.ค.สามารถจําหนายผลิตภัณฑนมรวมท้ังส้ิน 154,244.53 ตัน มูลคา 5,472.95 
ลานบาท สูงกวาเปาหมายคิดเปนรอยละ 20.01 และ 17.72 ตามลําดับ แบงเปน 

 โรงงานนมมวกเหล็ก จําหนายไดปริมาณ 70,295.23 ตัน มูลคา 2,566.96 ลานบาท สูงกวา
เปาหมายคิดเปนรอยละ 9.49 และ 3.59 ตามลําดับ 

 โรงงานนมปราณบุรี จําหนายไดปริมาณ 28,641.50 ตัน มูลคา 1,018.81 ลานบาท สูงกวา
เปาหมายคิดเปนรอยละ 22.95 และ 16.85 ตามลําดับ 

 โรงงานนมขอนแกน จําหนายไดปริมาณ 32,930.90 ตัน มูลคา 1,204.51 ลานบาท สูงกวา
เปาหมายคิดเปนรอยละ 32.54 และ 39.79 ตามลําดับ 

 โรงงานนมสุโขทัย จําหนายไดปริมาณ 16,966.64 ตัน มูลคา 433.11 ลานบาท สูงกวา
เปาหมายคิดเปนรอยละ 46.38 และ 64.22 ตามลําดับ 

 โรงงานนมเชียงใหม จําหนายไดปริมาณ 5,410.26 ตัน มูลคา 187.19 ลานบาท สูงกวา
เปาหมายคิดเปนรอยละ 17.82 และ 55.26 ตามลําดับ 

ในการจําหนายผลิตภัณฑนม จําแนกเปนจําหนายนมพาณิชย ปริมาณ 102,935.21 ตัน และ                       
นมโรงเรียน ปริมาณ 51,309.32 ตัน ซ่ึงนมพาณิชยจําหนายไดคิดเปนรอยละ 95.91 สวนนมโรงเรียนจําหนายได
สูงกวาเปาหมายคิดเปนรอยละ 141.99 
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กิจกรรมที่สําคัญ 
 

โครงการสวัสดิการพนักงาน อ.ส.ค. 
  ตามกฎกระทรวงแรงงานและประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ไดกําหนด 
ใหมีการตรวจสุขภาพของพนักงานและลูกจางทุกป ซ่ึงในป 2552 อ.ส.ค.ไดกําหนดใหมีการตรวจสุขภาพ
ประจําป โดยมีพนักงานเขารับการตรวจท้ังส้ิน 1,058 คน จําแนกกลุมการตรวจ ดังนี้ 

1. พนักงานและลูกจางอายุต่ํากวา 35 ป จํานวน 75 คน ตรวจสุขภาพ 3 รายการ 
2. พนักงานและลูกจางอายุมากกวา 35 ป จํานวน 983 คน ตรวจสุขภาพ 7 รายการ 
3. พนักงานและลูกจางท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับดาน QC และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑนม            

ซ่ึงตองตรวจเพ่ิมในเรื่องของไวรัสตับอักเสบบี (Abs Agl) จํานวน 277 คน 
 

การจัดงาน “เทศกาลโคนมแหงชาติ” 
  อ.ส.ค.จัดงาน “เทศกาลโคนมแหงชาติ” ประจําป 2552 ระหวางวันท่ี 16-25 มกราคม 2552                 
โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปนประธานเปดงาน                    
ในวันศุกรท่ี 16 มกราคม 2552 โดยในปนี้ นิทรรศการทางวิชาการจัดขึ้นภายใตหัวขอ “ระบบการเล้ียงโคนม
แบบยั่งยืน” มีการจัดการแขงขันการนําเสนอแนวคิด Dairy Business Plan หัวขอ “นมสดดีกวา คุณคามากหลาย 
ดื่มไดสนิทใจ ปลอดภัยทุกหยด” ชิงถวยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ครั้งท่ี 3 ซ่ึงผูชนะเลิศ ไดแก มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  ดานการประกวดโคนม จัดขึ้นเปนป ท่ี 26 แบงเปน 6 ประเภท โดยประเภทท่ีชิงถวย
พระราชทานจากสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ คือ ดานผลผลิตน้ํานมมาก โดยโคนมท่ีชนะเลิศการประกวดเปนของ          
นายนพดล ชวยเพล จากสหกรณโคนมมิตรภาพ จํากัด ผลผลิตน้ํานมเฉล่ีย 39.93 กิโลกรัม/ตัว/วัน นอกจากนี้           
ยังมีการบรรยายทางวิชาการในหัวขอ 

 “สรีระวิทยาระบบสืบพันธุโคเพศเมีย วงรอบเปนสัด การควบคุมพัฒนาการของรังไข
และการตกไข” โดย ดร.ศิวัช สังขศรีทวงษ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาต ิ

 “การเตรียมแมโคตัวรับ การควบคุมวงรอบการเปนสัด และการควบคุมใหแมโคตกไข
พรอมกันท้ังฝูง” โดย ดร.ศิวัช สังขศรีทวงษ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

 “การผลิตตัวออน : การผลิตตัวออนในหลอดแกว การผลิตตัวออนจากการเรง                  
การตกไขในตัวให และการผลิตตัวออนจากการโคลน” โดย รศ.ดร.รังสรรค พาลพาย และคณะ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

ผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญ
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 “การเตรียมความพรอมเพ่ือการยายฝากตัวออนอยางไดผล” โดย รศ.ดร.รังสรรค             

พาลพาย และคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 

กิจกรรมเพื่อสังคม 
 

ความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ 
 อ.ส.ค.เปนเจาภาพรวมกับศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ในการจัดฝกอบรม

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการผลิตโค : การผลิตและยายฝากตัวออน” ระหวางวันท่ี 27-31 
ตุลาคม 2551 ณ อ.ส.ค. อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ี

 อ.ส.ค.รวมกับศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“สาธิตการฝกใชอัลตราซาวด เพ่ือตรวจระบบสืบพันธุ และใชฮอรโมนเพ่ือควบคุมการตกไข และการยายฝาก 
ตัวออน (Embryo Tranfer : ET)” ระหวางวันท่ี 21-23 มกราคม 2552 ณ อ.ส.ค. อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ี

 สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือ (สุโขทัย) รวมมือกับสถานีตํารวจภูธรศรีนคร จัดทําขอตกลง                
การปฏิบัติหนาท่ีศูนยประสานงานประชาชนและอาสาสมัครชวยงานตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ                   
ภาคประชาชน (ศปช.ตร.องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย) วาจะใหความรวมมือกับเจาหนาท่ี
ตํารวจในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมตาง ๆ ในสังคม และทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการประสานงาน
และการดําเนินกิจกรรมระหวางสถานีตํารวจกับประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน และสังคมเกิดความสงบสุข 

 สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมจัดงาน “Milk for Child - Milk for science”             
ในวันสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2552 ระหวางวันท่ี 17-18 สิงหาคม 2552 
 

โครงการ “จากวันแมถึงวันพอ 116 วัน สรางสามัคคี” 
อ.ส .ค . เขารวมโครงการ “จากวันแม ถึงวันพอ 116 วัน สรางสามัคคี” ท่ีจัดขึ้นโดยสํานัก

นายกรัฐมนตรีและมูลนิธิโทรทัศนเฉลิมพระเกียรติผานดาวเทียม เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา          
12 สิงหาคม 2551 กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรม                     
มอบธงสัญลักษณขึ้น และมีผูอํานวยการ อ.ส.ค.เปนคณะกรรมการดวย ในโครงการฯ ดังกลาว อ.ส.ค.ไดจัด
กิจกรรมขึ้นระหวางวันท่ี 3-6 พฤศจิกายน 2551 ประกอบดวย 

 วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2551 อ.ส.ค.จัดพิธีรับมอบธงสัญลักษณโครงการ “จากวันแมถึงวันพอ              
116 วัน สรางสามัคคี” จากองคการสะพานปลา ณ สํานักงานกลาง อ.ส.ค. อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ี

 วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2551 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ หองประชุมสํานักงานกลาง อ.ส.ค. อําเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
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 วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2551 จัดกิจกรรมปลูกตนไม บริเวณตรงขามวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก อําเภอ

มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
 วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2551 อ.ส.ค.ทําพิธีสงมอบธงสัญลักษณโครงการฯ ใหแกองคการสงเคราะห

การทําสวนยาง ณ องคการสงเคราะหการทําสวนยาง กรุงเทพฯ 
 

การรับนักศึกษาฝกงาน 
อ.ส.ค.ไดเปดโอกาสใหแกนักศึกษาไดพัฒนาการเรียนรูและเสริมสรางประสบการณ จึงรวมมือกับ

สถาบันการศึกษาตาง ๆ ในการรับนักศึกษาท่ีตองการเสริมสรางทักษะในสาขาวิชาท่ีกําลังศึกษาอยู ท้ังใน
สวนกลางและทุกสํานักงานภาค ซ่ึงในป 2552 รับนักศึกษาท้ังส้ิน 284 คน โดยเขารับการฝกงานในสวนกลาง 
จํานวน 180 คน, ในสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือ จํานวน 47 คน, ในสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต จํานวน 28 คน และ
ในสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 29 คน 
 

กิจกรรมอื่น ๆ 
 อ.ส.ค.โดยการสนับสนุนจากบริษัท Tetra Pak ไดนําเอากลองนมพรอมดื่มมา Recycle ทําเปน

โตะและเกาอ้ี และนําไปมอบใหกับโรงเรียนท่ีดื่มนมโรงเรียน อ.ส.ค. 
 อ.ส.ค.แจกหนากากอนามัย จํานวน 200,000 ช้ิน ใหแกผูบริโภคท่ีซ้ือผลิตภัณฑนมไทย-เดนมารค 

เพ่ือปองกันโรคไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) 
 

ความรวมมือทางวิชาการ 
 

รวมมือกับมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ทําการทดลองวิจัย ดังนี้ 
 เรื่อง “The Effect of Liquid Methionine on Milk Production, Health and Reproduction in Dairy 

Cows” เปนการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตน้ํานมดิบจากการใชสาร Methionine ท่ีเปนผลพลอยไดจาก
ขบวนการอุตสาหกรรม ซ่ึงหากเกิดประโยชนและการทดลองไดผลออกมาเปนท่ีนาพอใจ ก็สามารถท่ีจะลด
ตนทุนการผลิตน้ํานมดิบได ปจจุบัน อยูระหวางการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

 เรื่อง “Growth Performance, Health and Immunocompetence of Preweaning Dairy Calf Fed 
With Stevioside” เปนการศึกษาการเจริญเติบโต, สุขภาพ และการเพ่ิมภูมิคุมกันโรคในลูกโคกอนหยานม            
จากการท่ีลูกโคกินสารสกัดจากหญาหวานผสมในน้ํานม ปจจุบัน อยูระหวางการวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ

 เรื่อง “ความสัมพันธของระบบประสาทและตอมเหง่ือบนผิวหนังสีขาวและผิวหนังสีดําของโค 
ตอการปรับตัวทางสรีรวิทยาท่ีสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลง” เปนการศึกษาถึงความสัมพันธของความหนาแนน
ของระบบประสาทและตอมเหง่ือบนผิวหนังสีขาวและสีดําในโคนม ซ่ึงเปนปจจัยหนึ่งในการปรับตัว               
ทางสรีรวิทยาของสัตวตอการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ ปจจุบัน อยูระหวางการวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ
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 เรื่ อง  “การใชประโยชนจากหญา เขตรอนท่ีตัดในชวง เวลา ท่ีแตกต างกันในรอบวัน                           

ตอประสิทธิภาพการผลิตโคนม” เปนการศึกษาเพ่ือทดสอบความแตกตางของคุณคาทางอาหารของหญาท่ีตัด    
ในชวงเวลาแตกตางกันในรอบวัน ซ่ึงจะเปนการระบุชวงเวลาและอายุในการตัดท่ีดี ปจจุบัน อยูระหวาง               
การวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ
 

รวมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ทดลองวิจัย ดังนี้ 
 เรื่อง “การพัฒนาการผลิตน้ํานมอินทรียในประเทศไทย” เปนการศึกษาถึงคุณลักษณะน้ํานม 

สุขภาพ และการสืบพันธุของแมโคนมอินทรีย (Development of organic milk production in Thailand : studies 
on milk performance, health and reproduction of organic dairy cows) ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณ             
จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 2552 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายท่ีสําคัญ                
เพ่ือการพัฒนากิจการฟารมโคนมเชิงอินทรียภายในประเทศ รวมกับการศึกษาวิจัยเชิงลึกถึงภาวะสมดุลของ
พลังงานและการทํางานของระบบสืบพันธุ เปรียบเทียบระหวางการผลิตน้ํานมเชิงอินทรียและการผลิตน้ํานม
แบบดั้งเดิม เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานทางคลินิกท่ีสําคัญตอการพัฒนาและการเพ่ิมประสิทธิภาพของกิจการ              
ฟารมโคนมอินทรียของ อ.ส.ค. และของประเทศไทยตอไปในอนาคต 

 “อิทธิพลความสมดุลของพลังงานตอสภาวะการทํางานของรังไขหลังคลอดและผลสําเร็จ               
ของการใชโปรแกรมฮอรโมนเหนี่ยวนําการตกไขในแมโครีดนม” เปนการศึกษาถึงความสําคัญและความสมดุล
ของพลังงานท่ีมีผลตอการทํางานของระบบสืบพันธุในแมโครีดนม ปจจุบัน อยูระหวางการวิเคราะหขอมูล          
ทางสถิต ิ
 

รวมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทดลองวิจัย ดังนี้ 
 เรื่อง “การใชสาร Methionine ชนิดผง เสริมในอาหาร ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหผลผลิต

น้ํ านมและองคประกอบน้ํานม” เปนการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตน้ํ านมดิบจากการใช                       
สาร Methionine ท่ีเปนผลพลอยไดจากขบวนการทางอุตสาหกรรม ซ่ึงหากเกิดประโยชนและการทดลอง               
ไดผลออกมาเปนท่ีนาพอใจ ก็สามารถท่ีจะลดตนทุนการผลิตน้ํานมดิบได ปจจุบัน อยูระหวางการวิเคราะห
ขอมูลทางสถิต ิ
 
 
 
 
 
 
 

 

 



                                                                                                           รายงานประจําป อ.ส.ค. 2552 

 

องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

 

34 

 
 

 
 

ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค.
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องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 
 

     (พันบาท) 
 หมายเหตุ  2552  2551 
   (ขอมูลเบ้ืองตน)  (อยูระหวางการตรวจสอบ

ของ ส.ต.ง.) 
สินทรัพย      
     สินทรัพยหมุนเวียน      
          เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2  197,243.43  164,403.66 
          ลูกหนี้ระยะสั้น 3  660,324.73  270,913.32 
          รายไดคางรับ   3,068.16  1,806.76 
          เงินลงทุนระยะสั้น 4  2,600.00  2,600.00 
          สินคาและวัสดุคงเหลือ 5  842,477.41  298,254.72 
          สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน   -  - 
          รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น   1,705,713.74  737,978.46 
      
     สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น      
          ลูกหนี้ระยะยาว 6  -  - 
          เงินลงทุนระยะยาว 7  -  - 
          ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ) 8  231,312.82  240,169.12 
          สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน (สุทธิ) 9  -  - 
          สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ) 10  495.64  1,224.08 
          สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน   9,891.63  9,891.63 
          รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน   241,700.10  251,284.43 

รวมสินทรัพย   1,947,413.84  989,263.29 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน 
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องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 
     (พันบาท) 

 หมายเหตุ  2552  2551 
   (ขอมูลเบ้ืองตน)  (อยูระหวางการตรวจสอบ

ของ ส.ต.ง.) 
หนี้สิน      
     หนี้สินหมุนเวียน      
          เจาหนี้ระยะสั้น   936,783.19  539,736.93 
          คาใชจายคางจาย   30,297.88  8,793.61 
          รายไดรับลวงหนา   891.67  1,751.03 
          รายไดแผนดินรอนําสงคลัง   219,825.00  219,825.00 
          รายไดรอการรับรูระยะสั้น   -  - 
          เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น 11  -  - 
          เงินรับฝากระยะสั้น   -  - 
          เงินกูระยะสั้น 12  127,139.10  152,524.58 
          หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน   56,947.08  87,409.18 
          รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น   1,371,883.91  1,010,040.33 
     หนี้สินไมหมุนเวียน      
          เจาหนี้ระยะยาว   -  - 
          รายไดรอการรับรูระยะยาว   32,027.38  31,123.81 
          เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว   -  - 
          เงินรับฝากระยะสั้น   -  - 
          เงินกูระยะยาว 13  427,075.49  328,337.97 
          หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน   8,246.17  8,774.08 
          รวมหนี้สินไมหมุนเวียน   467,349.04  368,235.35 

รวมหนี้สิน   1,839,232.95  1,378,275.68 
สินทรัพยสุทธ ิ      
สวนทุน/สินทรัพยสุทธ ิ      
          เงินทุน   651,366.79  651,366.79 
          รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม   (543,185.90)  (1,040,379.18) 
          รวมสินทรัพยสุทธ ิ   1,947,413.84  989,263.29 
 

หมายเหตุ 1. กําไรสุทธิประจําป 2552 จํานวน 454,403.02 บาท 
 2. ผลตางจํานวน 42,790.26 บาท เปนผลตางท่ีเกิดจากงบการเงินประจําป 2551 ท่ี อ.ส.ค.นํามาปรับปรุง  
    ในป 2552     
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องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 
งบรายไดและคาใชจาย 

สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 
 

     (พันบาท) 
 หมายเหตุ  2552  2551 
   (ขอมูลเบ้ืองตน)  (อยูระหวางการตรวจสอบ

ของ ส.ต.ง.) 
รายไดจากการดําเนินงาน      
     รายไดจากรัฐบาล      
          งบประมาณประจํา   -  - 
          งบประมาณลงทุน   -  - 
          งบประมาณ – งบกลาง   -  107,120.85 
          เงินกูของรัฐบาล   -  - 
          รวมรายไดจากรัฐบาล   -  107,120.85 
      
     รายไดจากแหลงอื่น      
          รายไดจากการขายสินคาและบริการ   5,717,377.01  3,993,216.26 
          รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค   -  - 
          รายไดเงินสมทบกองทุน   -  - 
          รายไดอ่ืน   26,878.83  23,828.68 
          รวมรายไดจากแหลงอื่น   5,744,255.84  4,017,044.95 
รวมรายไดจากการดําเนินงาน   5,744,255.84  4,124,165.80 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน 
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องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 
งบรายไดและคาใชจาย 

สําหรับป ส้ินสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 
 

     (พันบาท) 
 หมายเหตุ  2552  2551 
   (ขอมูลเบ้ืองตน)  (อยูระหวางการตรวจสอบ

ของ ส.ต.ง.) 
คาใชจายจากการดําเนินงาน      
          คาใชจายบุคลากร 14  282,031.20  270,233.37 
          คาบําเหน็จบํานาญ   22,294.49  23,066.94 
          คาใชจายในการฝกอบรม   2,497.05  2,259.57 
          คาใชจายเดินทาง   2,294.98  2,735.12 
          คาวัสดุและคาใชจาย   4,563,193.42  3,197,417.37 
          คาสาธารณูปโภค 15  101,557.01  97,324.43 
          คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 16  36,366.32  45,018.70 
          คาใชจายเงินอุดหนุน   216.94  248.26 
          คาใชจายอ่ืน ๆ   279,955.28  189,941.33 
          รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน   5,291,036.69  3,828,245.09 
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายจากการดําเนินงาน   453,219.15  295,920.71 
      

รายได / คาใชจายท่ีไมเกิดจากการดําเนินงาน      
          กําไรสุทธิจากการจําหนายสินทรัพย   1,241.18  - 
          ขาดทุนสุทธิจากการจําหนายสินทรัพย   57.32  1,033.21 
          กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ   -  - 
          รวมรายได / คาใชจายท่ีไมเกิดจากการดําเนินงาน   1,183.87  (1,033.21) 
      

รายไดสูง / (ต่ํา) กวาคาใชจายจากการดําเนินงานปกต ิ   454,403.02  294,887.50 
      

รายการพิเศษ   -  - 
รายไดสูง / (ต่ํา) กวาคาใชจายสุทธ ิ   454,403.02  294,887.50 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
   

หมายเหตุท่ี 1 สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
------ 

 

    (พันบาท) 
  2552  2551 
  (ขอมูลเบ้ืองตน)  (อยูระหวางการตรวจสอบ

ของ ส.ต.ง.) 
หมายเหตุที่ 2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด     
     เงินสดในมือ  413.27  335.83 
     เงินฝากสถาบันการเงิน  196,830.16  164,067.83 
     เงินฝากคลัง  -  - 
     รายการเทียบเทาเงินสดอ่ืน  -  - 
     รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  197,243.43  164,403.66 
     

หมายเหตุที่ 3 ลูกหนี้ระยะส้ัน     
     ลูกหนี้เงินยืม  2,515.85  712.36 
     เงินใหยืมและใหกู  -  - 
     ลูกหนี้คาขายสินคาและบริการ  790,191.19  488,281.54 
     ลูกหนี้อ่ืน  170,248.36  84,623.87 
     หัก  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  302,630.66  302,704.44 
     รวมลูกหนี้ระยะสั้น  660,324.73  270,913.33 
     

หมายเหตุที่ 4 เงินลงทุนระยะส้ัน     
     เงินฝากประจํา  2,600.00  2,600.00 
     เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะครบกําหนดภายใน 1 ป  -  - 
     เงินลงทุนในตราสารทุน  -  - 
     เงินลงทุนหมุนเวียนอ่ืน  -  - 
     รวมเงินลงทุนระยะสั้น  2,600.00  2,600.00 
     

หมายเหตุที่ 5 สินคาและวัสดุคงเหลือ     
     สินคาคงเหลือ  678,674.63  179,966.78 
     วัสดุคงเหลือ  163,802.78  118,287.94 
     รวมสินคาและวัสดุคงเหลือ  842,477.41  298,254.72 
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    (พันบาท) 
  2552  2551 
  (ขอมูลเบ้ืองตน)  (อยูระหวางการตรวจสอบ

ของ ส.ต.ง.) 
หมายเหตุที่ 6 ลูกหนี้ระยะยาว     
     ลูกหนี้เงินชวยเหลือ  -  - 
     เงินใหกูยืมและใหกู  -  - 
     ลูกหนี้คาขายสินคาและบริการ  -  - 
     ลูกหนี้อ่ืน  -  - 
     หัก  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  -  - 
     รวมลูกหนี้ระยะยาว  -  - 
     

หมายเหตุที่ 7 เงินลงทุนระยะยาว     
     เงินฝากประจํา  -  - 
     เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด  -  - 
     เงินลงทุนในตราสารทุน  -  - 
     เงินลงทุนหมุนเวียนอ่ืน  -  - 
     รวมเงินลงทุนระยะยาว  -  - 
     

หมายเหตุที่ 8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)     
     ท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธิ์  6,127.69  4,027.69 
     (ท่ีดินราชพัสดุในความครอบครอง ........... ตารางวา)     
     อาคาร  292,173.70  332,538.62 
     หัก  คาเสื่อมราคาสะสม  180,805.69  212,251.48 
     อาคาร (สุทธิ)  111,368.00  120,287.14 
     อุปกรณ  663,750.20  862,007.02 
     หัก  คาเสื่อมราคาสะสม  549,933.07  746,152.73 
     อุปกรณ (สุทธิ)  113,817.14  115,854.29 
     รวมท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)  231,312.82  240,169.12 
     

หมายเหตุที่ 9 สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ)     
     สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน  -  - 
     หัก  คาเสื่อมราคาสะสม  -  - 
     รวมสินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ)  -  - 
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    (พันบาท) 
  2552  2551 
  (ขอมูลเบ้ืองตน)  (อยูระหวางการตรวจสอบ

ของ ส.ต.ง.) 
หมายเหตุที่ 10 สินทรัพยที่ไมมีตัวตน (สุทธิ)     
     โปรแกรมคอมพิวเตอร  1,471.20  1,581.91 
     หัก  คาตัดจําหนายสะสม  975.56  357.83 
     โปรแกรมคอมพิวเตอร (สุทธิ)  495.64  1,224.08 
     สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน  -  - 
     หัก  คาตัดจําหนายสะสม  -  - 
     สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน (สุทธ)ิ  -  - 
     รวมสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น (สุทธิ)  495.64  1,224.08 
     

หมายเหตุที่ 11 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะส้ัน     
     เงินทดรองเพ่ือโครงการเงินกูจากตางประเทศ  -  - 
     เงินทดรองเพ่ือหนวยงานในตางประเทศ  -  - 
     เงินทดรองเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ  -  - 
     รวมเงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น  -  - 
     

หมายเหตุที่ 12 เงินกูระยะส้ัน     
     เงินกูระยะสั้นท่ีเปนสกุลเงินบาท     
          หลักทรัพยของรัฐบาล  -  - 
          เงินกูอ่ืน  127,139.10  152,524.58 
     รวมเงินกูระยะสั้นท่ีเปนสกุลเงินบาท  127,139.10  152,524.58 
     เงินกูระยะสั้นท่ีเปนสกุลเงินตางประเทศ     
          เงินกูท่ีเปนสกุลเงินตางประเทศ  -  - 
     รวมเงินกูระยะสั้นท่ีเปนสกุลเงินตางประเทศ  -  - 
     รวมเงินกูระยะสั้น  127,139.10  152,524.58 
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    (พันบาท) 
  2552  2551 
  (ขอมูลเบ้ืองตน)  (อยูระหวางการตรวจสอบ

ของ ส.ต.ง.) 
หมายเหตุที่ 13 เงินกูระยะยาว     
     เงินกูระยะยาวเปนสกุลเงินบาท     
          หลักทรัพยของรัฐบาล     
          เงินกูอ่ืน  427,075.49  328,337.97 
     รวมเงินกูระยะสั้นท่ีเปนสกุลเงินบาท  427,075.49  328,337.97 
     เงินกูระยะยาวท่ีเปนสกุลเงินตางประเทศ     
          เงินกูท่ีเปนสกุลเงินตางประเทศ  -  - 
     รวมเงินกูระยะสั้นท่ีเปนสกุลเงินตางประเทศ  -  - 
     รวมเงินกูระยะยาว  427,075.49  328,337.97 
     

หมายเหตุที่ 14 คาใชจายบุคลากร     
     เงินเดือน  241,164.98  226,081.55 
     เงินประจําตําแหนง  -  - 
     คาจางประจํา  11,417.88  17,505.21 
     คาจางชั่วคราว  3,307.66  3,410.18 
     คาใชจายบุคลากรอ่ืน  26,140.68  23,236.43 
     รวมคาใชจายบุคลากร  282,031.20  270,233.37 
     

หมายเหตุที่ 15 คาสาธารณูปโภค     
     คาไฟฟา  52,838.77  41,546.95 
     คาน้ําประปา  192.67  203.94 
     คาน้ํามันเชื้อเพลิง  47,416.80  54,411.75 
     คาสาธารณูปโภคอ่ืน  1,108.77  1,161.80 
     รวมคาสาธารณูปโภค  101,557.01  97,324.44 
     

หมายเหตุที่ 16 คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย     
     อาคาร  12,033.42  12,391.62 
     อุปกรณ  24,332.90  32,627.08 
     สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน  -  - 
     สินทรัพยไมมีตัวตน  -  - 
     รวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  36,366.32  45,018.70 
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การวิเคราะหทางการเงิน 
 

1.  การยอสวนตามแนวดิ่ง (Common Size)   
 

วิเคราะหงบแสดงฐานะการเงิน      
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 และ 2551 

   (พันบาท)  อัตรายอสวนตามแนวด่ิง 
 2552  2551  2552  2551 
 (ขอมูลเบ้ืองตน)  (อยูระหวางการ

ตรวจสอบของ ส.ต.ง.) 
 (ขอมูลเบ้ืองตน)  (อยูระหวางการ

ตรวจสอบของ ส.ต.ง.) 
สินทรัพย        
สินทรัพยหมุนเวียน        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 199,843.43  167,003.66  10.26  16.88 
ลูกหนี้การคา-สุทธิ 496,196.51  194,272.82  25.48  19.64 
ลูกหนี้อ่ืน 164,128.22  76,640.50  8.43  7.75 
สินคาคงเหลือ 667,615.17  242,352.28  34.28  24.50 
ปศุสัตวคงเหลือ 11,059.46  10,302.52  0.57  1.04 
วัสดุคงเหลือ 163,802.78  45,599.92  8.41  4.61 
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 3,068.16  1,806.76  0.16  0.18 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,705,713.73  737,978.46  87.59  74.60 
สินทรัพยไมหมุนเวียน        
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ) 231,312.83  240,169.12  11.88  24.28 
สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน (สุทธิ) -  -  -  - 
สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธ)ิ 495.64  1,224.08  0.03  1.012 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 9,891.63  9,891.63  0.51  1.00 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 241,700.11  251,284.83  12.41  25.40 
รวมสินทรัพย 1,947,413.84  989,263.29  100.00  100.00 
หนี้สิน        
หนี้สินหมุนเวียน        
เงินเบิกเกินบัญชี 1,031.69  134,155.21  0.05  13.56 
เจาหนี้การคา 904,899.84  507,735.95  46.47  51.32 
เจาหนี้อ่ืน 31,883.35  32,000.99  1.64  3.23 
คาใชจายคางจาย 30,297.88  8,793.61  1.56  0.89 
เงินกูระยะยาวถึงกําหนดชําระใน 1 ป 126,107.41  18,369.37  6.48  1.86 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 66,084.91  97,934.27  3.39  9.90 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,160,305.07  798,989.40  59.58  80.77 
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วิเคราะหงบแสดงฐานะการเงิน      
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 และ 2551 

   (พันบาท)  อัตรายอสวนตามแนวด่ิง 
 2552  2551  2552  2551 
 (ขอมูลเบ้ืองตน)  (อยูระหวางการ

ตรวจสอบของ ส.ต.ง.) 
 (ขอมูลเบ้ืองตน)  (อยูระหวางการ

ตรวจสอบของ ส.ต.ง.) 
หนี้สินไมหมุนเวียน        
เงินกูระยะยาว 427,075.49  328,337.97  21.93  33.19 
รายไดแผนดินคางนําสง 219,825.00  219,825.00  11.29  22.22 
รายไดจากการบริจาครอการรับรู 32,027.38  31,123.31  1.64  3.15 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 678,927.87  579,286.28  34.86  58.56 
รวมหนี้สิน 1,839,232.95  1,378,275.68  94.44  139.32 
สวนทุน / สินทรัพยสุทธิ        
เงินทุน 651,366.79  651,366.79  33.45  65.84 
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม (543,185.90)  (1,040,379.18)  (27.89)  (105.17) 
สินทรัพยสุทธ ิ 1,947,413.84  989,263.29  100.00  100.00 
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วิเคราะหงบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 และ 2551 

   (พันบาท)  อัตรายอสวนตามแนวดิ่ง 
 2552  2551  2552  2551 
 (ขอมูลเบ้ืองตน)  (อยูระหวางการ

ตรวจสอบของ ส.ต.ง.) 
 (ขอมูล

เบ้ืองตน) 
 (อยูระหวางการ

ตรวจสอบของ 
ส.ต.ง.) 

รวมรายได        
รายไดจากการดําเนินงาน -  -  -  - 
รายไดจากรัฐบาล -  -  -  - 
รายไดจากเงินงบประมาณประจํา -  -  -  - 
รายไดจากเงินงบประมาณลงทุน -  -  -  - 
รายไดอื่นจากรัฐบาล -  107,120.85  -  2.60 
รวมรายไดจากรัฐบาล -  107,120.85  -  2.60 
รายไดจากแหลงอ่ืน        
รายไดจากการขายสินคาและบริการ 5,717,377.01  3,993,216.26  99.51  96.85 
รายไดจากการชวยเหลือและบริจาค -  -  -  - 
รายไดอื่น 26,878.83  23,828.68  0.47  0.58 
รวมรายไดจากแหลงอ่ืน 5,744,255.84  4,017,044.94  99.98  97.43 
รวมรายไดจากการดําเนินงาน 5,744,255.84  4,124,165.79  99.98  100.03 
คาใชจายจากการดําเนินงาน        
คาใชจายบุคลากร 282,031.20  270,233.37  4.91  6.55 
คาบําเหน็จบํานาญ 22,294.49  23,066.94  0.39  0.56 
คาใชจายในการฝกอบรม 2,497.05  2,259.57  0.04  0.05 
คาใชจายเดินทาง 2,924.98  2,735.12  0.05  0.07 
คาวัสดุ คาใชสอย และคาสาธารณูปโภค 4,664,750.43  3,294,741.80  81.19  79.91 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 36,366.32  45,018.70  0.63  1.09 
คาใชจายเงินอุดหนุน 216.94  248.25  0.00  0.01 
คาใชจายอื่น 279,955.28  189,941.33  4.87  4.61 
รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน 5,291,036.69  3,828,245.08  92.09  92.85 
รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายจากการดําเนินงาน 453,219.15  295,920.71  7.89  7.18 
รายได/คาใชจายท่ีไมเกิดจากการดําเนินงาน 1,183.87  (1,033.21)  0.02  (0.03) 
รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายจากกิจกรรมปกติ 454,403.02  294,887.50  100.00  100.00 
รายการพิเศษ -  -  -  - 
รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายสุทธิ 454,403.02  294,887.50  100.00  100.00 
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 รัฐมนตรีแตงต้ังกรรมการโดยตําแหนงหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ 
รวมไมเกิน 11 คน 

 
 
 
 
 
 

ผูทรงคุณวุฒิท่ีคณะรัฐมนตรี
แตงต้ัง จํานวนไมเกิน 4 คน 

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

 

สายงานท่ีเก่ียวของ 

 
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. 

ภาคผนวก ก องคประกอบของคณะกรรมการ อ.ส.ค. ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง อ.ส.ค. 
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ท่ี คณะกรรมการ อ.ส.ค. ตําแหนง 
การเขารวมประชุม / ครั้งท่ี (วันท่ี) 

1/2552 2/2552 3/2552 4/2552 5/2552 
16 ต.ค.51 19 พ.ย.51 9 ธ.ค.51  16 ม.ค.52  11 ก.พ.52 

1 
นายอํานาจ  ธีระวนิช 

ประธาน
กรรมการ 

    
นายธวัชชัย  สําโรงวัฒนา      
(กรรมการผูทรงคุณวุฒิ)      

2 

อธิบดีกรมปศุสัตว  

กรรมการ 

     
(นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ)      
(นายยุคล  ล้ิมแหลมทอง)      
(นายปรีชา  สมบูรณประเสริฐ)      
- นายศิริวัฒน  อินทรมงคล แทน แทน แทน แทน แทน 

3 

อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 

กรรมการ 

     
(นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน)      
(นายศุภชัย  บานพับทอง)      
นายจิตรกร  สามประดิษฐ      
(รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ)      
 - นายอุดม  นวลหนูปลอง      
 - นายปริญญา  เพ็งสมบัติ แทน แทน แทน แทน  
 - นายเอนก  ถนอมทรัพย     แทน 

4 

เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กรรมการ 

     
(นายอภิชาต  จงสกุล)      
- นายศักดา  อังศุภากร แทน   แทน แทน 
- นางอารีย  โสมวดี      

5 
อธิบดีกรมการคาภายใน 

กรรมการ 
     

(นายยรรยง  พวงราช)      
- นายวิชัย  โภชนกิจ แทน แทน แทน แทน แทน 

6 
นางสาววลัยรัตน  ศรีอรุณ 

กรรมการ 
    

นางจุฑาทิพย  เตชชาติวนิช      
(ผูแทนสํานักงบประมาณ)      

7 
นายมานะ  หลักทอง 

กรรมการ 
     

นายอัษฎางค  ศรีศุภรพันธุ      
(ผูแทนกระทรวงการคลัง)      

 

ภาคผนวก ข การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ อ.ส.ค. ป 2552 



                                                                                                           รายงานประจําป อ.ส.ค. 2552 

 

องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

 

52 
 
 
   

ท่ี คณะกรรมการ อ.ส.ค. ตําแหนง 
การเขารวมประชุม / ครั้งท่ี (วันท่ี) 

1/2552 2/2552 3/2552 4/2552 5/2552 
16 ต.ค.51 19 พ.ย.51 9 ธ.ค.51  16 ม.ค.52  11 ก.พ.52 

8 
นายสุนันท  กีรติวัฒนพิศาล 

กรรมการ 
    

นายสมศักย  ภูรีศรีศักดิ ์      
(กรรมการผูทรงคุณวุฒิ)      

9 

นายวิชัย  หฤทัยธนาสันติ ์

กรรมการ 

   *  
นายเปรมประชา  ศุภสมุทร     
นายสุรินทร  ประสิทธิ์หิรัญ      
(กรรมการผูทรงคุณวุฒิ)      

10 

นายบรรจบ  ทองวิชิต 

กรรมการ 

     
นายกนก  คติการ      
พันเอก นาฬิกอติภัค  แสงสนิท      
(กรรมการผูทรงคุณวุฒิ)      

11 
นางรัตนา  อังศุภากร 

เลขานุการ     (รองผูอํานวยการ ทําการแทน
ผูอํานวยการ) 

รวม เขาประชุม 10 10 10 9 11 
ไมเขาประชุม - - - - - 

% กรรมการเขารวมประชุม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
 

ลําดับท่ี 9   *  มีอายุครบ 65 ป (วันท่ี 20 ธันวาคม 2551) ซึ่งขาดคุณสมบัติในการเปนคณะกรรมการ อ.ส.ค. ตามมาตรา 5  
                      แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ อ.ส.ค. ป 2552 
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ท่ี คณะกรรมการ อ.ส.ค. ตําแหนง 

การเขารวมประชุม / ครั้งท่ี (วันท่ี) 
6/2552 7/2552 8/2552 9/2552- 10/2552 

     กรณีพิเศษ    
10 มี.ค.52 21 เม.ย.52 4 พ.ค.52 26 พ.ค.52 10 มิ.ย.52

1 
นายอํานาจ  ธีระวนิช 

ประธาน
กรรมการ 

    
นายธวัชชัย  สําโรงวัฒนา      
(กรรมการผูทรงคุณวุฒิ)      

2 

อธิบดีกรมปศุสัตว  

กรรมการ 

     
(นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ)      
(นายยุคล  ล้ิมแหลมทอง)      
(นายปรีชา  สมบูรณประเสริฐ)      
- นายศิริวัฒน  อินทรมงคล แทน แทน  แทน  

3 

อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 

กรรมการ 

     
(นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน)      
(นายศุภชัย  บานพับทอง)      
นายจิตรกร  สามประดิษฐ      
(รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ)      
 - นายอุดม  นวลหนูปลอง   แทน   
 - นายปริญญา  เพ็งสมบัติ      
 - นายเอนก  ถนอมทรัพย แทน แทน  แทน แทน 

4 

เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กรรมการ 

     
(นายอภิชาต  จงสกุล)      
- นายศักดา  อังศุภากร      
- นางอารีย  โสมวดี     แทน 

5 
อธิบดีกรมการคาภายใน 

กรรมการ 
     

(นายยรรยง  พวงราช)      
- นายวิชัย  โภชนกิจ แทน แทน แทน แทน แทน 

6 
นางสาววลัยรัตน  ศรีอรุณ 

กรรมการ 
    

นางจุฑาทิพย  เตชชาติวนิช      
(ผูแทนสํานักงบประมาณ)      

7 
นายมานะ  หลักทอง 

กรรมการ 
     

นายอัษฎางค  ศรีศุภรพันธุ     
(ผูแทนกระทรวงการคลัง)      

ภาคผนวก ข การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ อ.ส.ค. ป 2552 
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ท่ี คณะกรรมการ อ.ส.ค. ตําแหนง 

การเขารวมประชุม / ครั้งท่ี (วันท่ี) 
6/2552 7/2552 8/2552 9/2552- 10/2552 

     กรณีพิเศษ    
10 มี.ค.52 21 เม.ย.52 4 พ.ค.52 26 พ.ค.52 10 มิ.ย.52

8 
นายสุนันท  กีรติวัฒนพิศาล 

กรรมการ 
    

นายสมศักย  ภูรีศรีศักดิ ์      
(กรรมการผูทรงคุณวุฒิ)      

9 

นายวิชัย  หฤทัยธนาสันติ ์

กรรมการ 

     
นายเปรมประชา  ศุภสมุทร     
นายสุรินทร  ประสิทธิ์หิรัญ      
(กรรมการผูทรงคุณวุฒิ)      

10 

นายบรรจบ  ทองวิชิต 

กรรมการ 

  ลาออก ต้ังแตวันที่ 22 เม.ย.52 เปนตนไป 
นายกนก  คติการ      
พันเอก นาฬิกอติภัค  แสงสนิท      
(กรรมการผูทรงคุณวุฒิ)      

11 
นางรัตนา  อังศุภากร 

เลขานุการ      (รองผูอํานวยการ ทําการแทน
ผูอํานวยการ) 

รวม เขาประชุม 11 11 9 9 11 
ไมเขาประชุม - - 1 1 - 

% กรรมการเขารวมประชุม 100.00 100.00 90.00 90.00 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ อ.ส.ค. ป 2552 
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ท่ี คณะกรรมการ อ.ส.ค. ตําแหนง 
การเขารวมประชุม / ครั้งท่ี (วันท่ี) 

11/2552 12/2552 13/2552 
 15 ก.ค.52 17 ส.ค.52  2 ก.ย.52 

1 
นายอํานาจ  ธีระวนิช 

ประธาน
กรรมการ 

  
นายธวัชชัย  สําโรงวัฒนา    
(กรรมการผูทรงคุณวุฒิ)    

2 

อธิบดีกรมปศุสัตว  

กรรมการ 

   
(นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ)    
(นายยุคล  ล้ิมแหลมทอง)   
(นายปรีชา  สมบูรณประเสริฐ)    
- นายศิริวัฒน  อินทรมงคล    

3 

อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 

กรรมการ 

   
(นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน)    
(นายศุภชัย  บานพับทอง)    
นายจิตรกร  สามประดิษฐ    
(รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ)    
 - นายอุดม  นวลหนูปลอง    
 - นายปริญญา  เพ็งสมบัติ    
 - นายเอนก  ถนอมทรัพย แทน แทน แทน 

4 

เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กรรมการ 

   
(นายอภิชาต  จงสกุล)   
- นายศักดา  อังศุภากร    
- นางอารีย  โสมวดี    

5 
อธิบดีกรมการคาภายใน 

กรรมการ 
   

(นายยรรยง  พวงราช)    
- นายวิชัย  โภชนกิจ แทน แทน แทน 

6 
นางสาววลัยรัตน  ศรีอรุณ 

กรรมการ 
  

นางจุฑาทิพย  เตชชาติวนิช    
(ผูแทนสํานักงบประมาณ)    

7 
นายมานะ  หลักทอง 

กรรมการ 
  

นายอัษฎางค  ศรีศุภรพันธุ   
(ผูแทนกระทรวงการคลัง)    

 

ภาคผนวก ข การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ อ.ส.ค. ป 2552 
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ท่ี คณะกรรมการ อ.ส.ค. ตําแหนง 
การเขารวมประชุม / ครั้งท่ี (วันท่ี) 

11/2552 12/2552 13/2552 
 15 ก.ค.52 17 ส.ค.52  2 ก.ย.52 

8 นายสุนันท  กีรติวัฒนพิศาล 
กรรมการ 

  
 นายสมศักย  ภูรีศรีศักดิ ์    
 (กรรมการผูทรงคุณวุฒิ)    

9 นายวิชัย  หฤทัยธนาสันติ ์

กรรมการ 

   
 นายเปรมประชา  ศุภสมุทร   
 นายสุรินทร  ประสิทธิ์หิรัญ    
 (กรรมการผูทรงคุณวุฒิ)    

10 นายบรรจบ  ทองวิชิต 

กรรมการ 

   
 นายกนก  คติการ   
 พันเอก นาฬิกอติภัค  แสงสนิท    
 (กรรมการผูทรงคุณวุฒิ)    

11 นางรัตนา  อังศุภากร 
เลขานุการ     (รองผูอํานวยการ ทําการแทนผูอํานวยการ) 

รวม 
เขาประชุม 10 11 11 

ไมเขาประชุม 1 - - 
% กรรมการเขารวมประชุม 90.91 100.00 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ อ.ส.ค. ป 2552 
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ท่ี คณะกรรมการ อ.ส.ค. ตําแหนง 
การเขารวมประชุม / ครั้งท่ี (วันท่ี) 

1/2552 2/2552 3/2552 4/2552 5/2552 
16 ต.ค.51 19 พ.ย.51 9 ธ.ค.51  16 ม.ค.52  11 ก.พ.52 

1 นายอํานาจ  ธีระวนิช ประธาน
อนุกรรมการ       กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

2 นายศิริวัฒน  อินทรมงคล 
อนุกรรมการ       ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการปศุสัตว           

และถายทอดเทคโนโลยี 
3 นายวิชัย  โภชนกิจ 

อนุกรรมการ       ผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒนา 
ระบบตลาด 

4 นายมานะ  หลักทอง 
อนุกรรมการ     *  ท่ีปรึกษากฎหมาย กระทรวงการคลัง 

5 นายปริญญา  เพ็งสมบัติ 
อนุกรรมการ 

     
 ผูอํานวยการสํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ      
 - นายอุดม  นวลหนูปลอง      

6 นางรัตนา  อังศุภากร 
อนุกรรมการ

และเลขานุการ       รองผูอํานวยการ อ.ส.ค.                                    
ทําการแทนผูอํานวยการ อ.ส.ค. 

รวม 
เขาประชุม 4 6 6 6 5 

ไมเขาประชุม 2 - - - - 
% กรรมการเขารวมประชุม 66.67 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

ลําดับท่ี 4  * ลาออก ต้ังแตวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2552 เปนตนไป (เกษียณอายุราชการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค การเขารวมประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. ป 2552 



                                                                                                           รายงานประจําป อ.ส.ค. 2552 
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58 
 
 
   

ท่ี คณะกรรมการ อ.ส.ค. ตําแหนง 
การเขารวมประชุม / ครั้งท่ี (วันท่ี) 

6/2552 7/2552 8/2552 9/2552 10/2552 
 25 ม.ีค.52  29 เม.ย.52  24 ม.ิย.52  28 ก.ค.52  26 ส.ค.52 

1 นายอํานาจ  ธีระวนิช ประธาน
อนุกรรมการ       กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

2 นายศิริวัฒน  อินทรมงคล 
อนุกรรมการ       ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการปศุสัตว              

และถายทอดเทคโนโลยี 
3 นายวิชัย  โภชนกิจ 

อนุกรรมการ       ผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒนา 
ระบบตลาด 

4 นายมานะ  หลักทอง 
อนุกรรมการ * * * * *  ท่ีปรึกษากฎหมาย กระทรวงการคลัง 

5 นายปริญญา  เพ็งสมบัติ 
อนุกรรมการ 

     
 ผูอํานวยการสํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ      
 - นายอุดม  นวลหนูปลอง      

6 นางรัตนา  อังศุภากร 
อนุกรรมการ

และเลขานุการ       รองผูอํานวยการ อ.ส.ค.                                    
ทําการแทนผูอํานวยการ อ.ส.ค. 

รวม 
เขาประชุม 5 5 5 4 3 

ไมเขาประชุม - - - 1 2 
% กรรมการเขารวมประชุม 100.00 100.00 100.00 80.00 60.00 

 

ลําดับท่ี 4  * ลาออก ต้ังแตวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2552 เปนตนไป (เกษียณอายุราชการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค การเขารวมประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. ป 2552 
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  1.  นายยอด  วัฒนสินธุ   19 ตุลาคม 2514 – 23 ธันวาคม 2519 
  2.  นายทินกร  คมกฤส   3 กุมภาพันธ 2520 – 31 ตุลาคม 2525 
  3.  นายทิม  พรรณศิร ิ   1 พฤศจิกายน 2525 – 14 กุมภาพันธ 2526 แทน 
  4.  นายบุญมี  จันทรวงศ   15 กุมภาพันธ 2526 – 29 มิถุนายน 2526 
     ลาออกเม่ือ 29 มิถุนายน 2526 
  5.  นายสําเนา  จุลกะรัตน   29 มิถุนายน 2526 – 2 มกราคม 2527 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.  นายบุญมี  จันทรวงศ   1 มกราคม 2542 – 25 ตุลาคม 2542 แทน 
10.  รศ.นที  ขลิบทอง   26 ตุลาคม 2542 – 28 มีนาคม 2543 แทน 
11.  นายพิเชฐ  ศักด์ิพิทักษสกุล  29 มีนาคม 2543 – 8 พฤษภาคม 2543 แทน 
12.  นายพิเชฐ  ศักด์ิพิทักษสกุล  9 พฤษภาคม 2543 – 31 กรกฎาคม 2546 
13.  นายณพคุณ  สวนประเสริฐ  7 มกราคม 2545 – 30 สิงหาคม 2547 แทน 
14.  นายสกุล  สุขสวัสด์ิ   31 สิงหาคม 2547 – 30 มีนาคม 2550 
     ลาออกเม่ือ 1 เมษายน 2550 ตามมติคณะกรรมการ อ.ส.ค. 
     ครั้งท่ี 7/2550 วันท่ี 7 มีนาคม 2550 
15.  นายอํานาจ  ธีระวนิช   ประธานคณะกรรมการ อ.ส.ค. 
     ทําการแทนผูอํานวยการ อ.ส.ค.  
     ต้ังแต 1 เมษายน 2550 – 2 ธันวาคม 2550 แทน 
16.  นางรัตนา  อังศุภากร   รองผูอํานวยการ ทําการแทนผูอํานวยการ อ.ส.ค.  
     ต้ังแต 3 ธันวาคม 2550 – 30 กันยายน 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฆ ทําเนียบผูอํานวยการ อ.ส.ค. 
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ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552

ภาคกลาง 20 26 31 22 25 

ภาคใต 13 6 7 9 10 

ภาคตะวันออกฯ 24 23 12 17 27 

ภาคเหนือ(สุโขทัย) 13 10 12 11 18 

ภาคเหนือ(เชียงใหม) 5 5 5 6 6 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

แหง

4,935 4,827 
4,460 4,485 

4,734 

4,019 
3,608 

3,270 3,356 
3,610 

ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552

สมาชิกท้ังหมด สมาชิกสงนม

ราย

ภาคผนวก ง กราฟแสดงแหลงรับซ้ือน้ํานมดิบของ อ.ส.ค. 

ภาคผนวก ง กราฟแสดงสมาชิกทั้งหมดและสมาชิกสงนมของ อ.ส.ค. 
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91,519 87,406 85,668 
92,027 

104,823 

36,527 35,296 32,880 36,304 
43,253 

ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552

โคท้ังหมด โครีดนม

ตัว

ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552

สสค. 62,991 56,926 49,329 65,471 47,489 

สภต. 5,321 4,468 3,170 3,175 20,731 

สภอ. 8,284 7,247 7,263 6,816 2,877 

สภน. 5,471 1,934 1,832 1,816 8,954 

หองปฏิบัติการฯ 1,723 1,206 1,962 21,230 1,851 

0 

10,000 

20,000 

30,000 

40,000 

50,000 

60,000 

70,000 

คร้ัง

ภาคผนวก ง กราฟแสดงโคทั้งหมดและโครีดนมของ อ.ส.ค. 

ภาคผนวก ง กราฟแสดงการใหบริการสัตวแพทยของ อ.ส.ค. 
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ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552

สสค. 51,175 36,668 36,146 43,275 39,241 

สภต. 9,107 11,009 7,915 6,377 4,365 

สภอ. 9,939 8,120 7,748 7,356 7,794 

สภน. 2,570 1,780 1,846 1,938 1,914 

0 

10,000 

20,000 

30,000 

40,000 

50,000 

60,000 

คร้ัง

ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552

แรธาตุ 1,182 930 1,079 1,313 1,415 

พรีมิกซ 2 2 3 15 25 

อาหารสัตวอ่ืน ๆ 0 1,947 889 5,052 10,340 

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

ตัน

ภาคผนวก ง กราฟแสดงการใหบริการผสมเทียมของ อ.ส.ค. 

ภาคผนวก ง กราฟแสดงการจําหนายอาหารสัตวของ อ.ส.ค. 
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89 
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684 

324 

621 

0 0 0 
55 35 

ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552

เกษตรกร นักศึกษา

ราย

100,577 
111,893 

88,707 
98,439 

89,759 

86,749 

53,591 

72,957 
61,993 62,304 

ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552

ผลิตน้ําเช้ือ จําหนายน้ําเช้ือ

หลอด

ภาคผนวก ง กราฟแสดงการใหบริการฝกอบรมของ อ.ส.ค. 

ภาคผนวก ง กราฟแสดงการผลิตและจําหนายน้ําเช้ือแชแข็งของ อ.ส.ค. 
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ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552

ภาคกลาง 54,658 50,837 56,616 58,537 75,877 

ภาคใต 18,119 19,921 19,866 21,287 27,085 

ภาคตะวันออกฯ 24,654 23,382 24,102 24,531 32,239 

ภาคเหนือ(สุโขทัย) 7,673 11,390 15,196 19,406 24,332 

ภาคเหนือ(เชียงใหม) 5,962 4,813 3,703 2,527 1,617 

0 

10,000 

20,000 

30,000 

40,000 

50,000 

60,000 

70,000 

80,000 

ตัน

ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552

รง.มวกเหล็ก 176 330 15 17 0 

รง.ปราณบุรี 527 218 7 24 5 

รง.ขอนแกน 2,422 2,515 17 20 0 

รง.สุโขทัย 1,424 1,305 1,030 525 279 

รง.เชียงใหม 622 488 352 184 109 

0 

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

3,000 

ตัน

ภาคผนวก ง กราฟแสดงการรับซ้ือน้ํานมดิบของ อ.ส.ค. 

ภาคผนวก ง กราฟแสดงการจําหนายน้ํานมดิบของ อ.ส.ค. 
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ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552

รง.มวกเหล็ก 52,846 50,301 55,848 58,624 74,281 

รง.ปราณบุรี 17,364 19,181 19,437 19,853 26,437 

รง.ขอนแกน 21,189 20,626 23,385 24,070 30,878 

รง.สุโขทัย 10,450 11,773 15,034 18,559 23,426 

รง.เชียงใหม 1,762 2,127 2,073 2,028 1,480 
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ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552

รง.มวกเหล็ก 47,812 59,714 54,809 56,795 70,295 

รง.ปราณบุรี 20,535 19,541 20,557 21,046 28,642 

รง.ขอนแกน 23,707 23,557 22,940 24,331 32,931 

รง.สุโขทัย 9,879 11,078 13,835 15,481 16,967 

รง.เชียงใหม 1,742 1,923 1,478 2,491 5,402 
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ภาคผนวก ง กราฟแสดงการผลิตผลิตภัณฑนมของ อ.ส.ค. 

ภาคผนวก ง กราฟแสดงการจําหนายผลิตภัณฑนมของ อ.ส.ค. 
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ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552

รง.มวกเหล็ก 1,208 1,599 1,582 1,851 2,567 

รง.ปราณบุรี 565 545 609 698 1,081 

รง.ขอนแกน 642 638 670 797 1,205 

รง.สุโขทัย 237 272 365 406 433 

รง.เชียงใหม 37 48 40 71 187 
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ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552

รง.มวกเหล็ก 2.93 3.18 2.26 1.64 2.77 

รง.ปราณบุรี 2.62 1.00 1.05 0.86 0.96 

รง.ขอนแกน 2.05 1.06 1.42 1.16 0.92 

รง.สุโขทัย 1.17 1.10 1.01 1.10 1.33 

รง.เชียงใหม 1.77 1.57 1.46 0.98 1.33 
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ภาคผนวก ง กราฟแสดงการสูญเสียทั้งกระบวนการผลิตของ อ.ส.ค. 

ภาคผนวก ง กราฟแสดงการจําหนายผลิตภัณฑนมของ อ.ส.ค. 
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1. Website อ.ส.ค. : www.thaidanskmilk.com  
2. Website สํานักทองเท่ียวเชิงเกษตร : www.thaidenmarkfarm.com  
3. สํานักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ :  89/2 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) อาคาร 9 ชั้น 14 หมู 5 ถนนแจงวัฒนะ             

แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  
สํานักผูอํานวยการ   0-2568-2573    0-2568-2573 
สํานักนโยบายและแผน   0-2568-2575-6   0-2568-2573 
ฝายการบัญชีและการเงิน  0-2568-2580-1   0-2568-2573 
สํานักการตลาด   0-2568-2577-9   0-2568-2573 
สํานักบริหารคณะกรรมการกลาง  0-2568-2574    0-2568-2573 
นมโรงเรียน 

4. สํานักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก : 160 ถนนมิตรภาพ ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 
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 , 0-3634-1425  0-3634-5311 , 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 , 0-3634-1608  0-3634-1014     
สํานักสงเสริมกิจการโคนม  0-3634-1685 , 0-3634-1288  0-3634-1685 
สํานักเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม  0-3634-1069    0-3634-1069 
สํานักผลิตปจจัยการเลี้ยงโคนม  0-3634-1069    0-3634-1069 
สํานักทองเท่ียวเชิงเกษตร  0-3634-5187    0-3634-5188 

5. สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง : 160 ถนนมิตรภาพ ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 
     0-3634-1013 , 0-3634-1328 ,  0-3634-1013 , 0-3634-4380

               0-3634-2016 , 0-3634-5211 , 
       0-3634-1436 , 0-3634-1323 ,  
       0-3634-4380  

 
 

ภาคผนวก จ สถานที่ติดตอ อ.ส.ค. 
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6. สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต : 174 ถนนเพชรเกษม ตําบลหนองตาแตม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
77120 

      0-3262-1628-9   0-3262-1837 
7. สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : 343 หมู 15 ตําบลทาพระ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40260 

      0-4334-6787-8   0-4334-6787 , 0-4326-1387 
8. สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือ (สุโขทัย) : 198 หมู 3 ตําบลคลองมะพลับ อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 64180 

 0-5595-1091-2   0-5595-1091 
9. สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือ (เชียงใหม) : 122 ถนนหวยแกว ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

50300 
 0-5322-3200    0-5322-2474 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ สถานที่ติดตอ อ.ส.ค. 



               

 
                                                                                                      

  
 

                                                                                                                                                                 
   
 
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนกติดตามและประเมินผล  สํานักนโยบายและแผน 
โทรศัพท 0-3634-1256 , 0-3634-1973 ตอ 203 

โทรสาร 0-3634-1425 , 0-3634-5311 
E-mail : follow@dpo.go.th 


