
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานประจ าป ี2554 
Annual Report 2011 

องค์การส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์



  รายงานประจ าปี 2554 

องคก์ารส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) หน้า 2 
 

ค าน า 
องค์ส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) เป็นรฐัวิสาหกิจสงักดักระทรวงเกษตร    

และสหกรณ์ ภายใต้แบรนด ์“นมไทย-เดนมารค์” ที่สนับสนุนนโยบายของรฐับาล มภีารกจิเกี่ยวกบัเกษตรกร        

ผู้เลี้ยงโคนม ในเรื่องการพฒันาความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเลี้ยงโคนม เพื่อให้มกีารผลติน ้านม

คุณภาพสงูเพิม่ผลติภาพและการสรา้งมลูค่าเพิม่กบัเกษตรกร โดยในปี 2554 อ.ส.ค. ไดร้บัใบรบัรองผลติภณัฑ์

อนิทรยีม์าตรฐานสนิคา้เกษตรกรและอาหารแห่งชาต(ิปศุสตัวอ์นิทรยี)์ จากกรมปศุสตัว์ ตัง้แต่วนัที ่6 มถุินายน 

2554 ถงึวนัที ่5 มถุินายน 2557 ซึง่ อ.ส.ค. เป็นหน่วยงานแรกทีด่ าเนินการ จากการปรบัเปลีย่นระบบการผลติ

มาตัง้แต่ปี 2550 และใช้เป็นฟาร์มโคนมอินทรยี์ต้นแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ 

เกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนม สถาบนัการศกึษา และบุคคลทัว่ไป 

รายงานประจ าปี 2554 ฉบบันี้ จดัท าขึน้เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ใหก้บัหน่วยงาน   

ทีเ่กีย่วขอ้งและผูส้นใจไดใ้ชป้ระโยชน์ต่อไป 

 

ส านักนโยบายและแผน 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลภาพรวม 

ของ อ.ส.ค. 
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ช่ือหน่วยงาน 

“ องคก์ารส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ” 
“ Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO) ” 

 

วตัถปุระสงคก์ารจดัตัง้ อ.ส.ค. 
อ.ส.ค. เป็นรฐัวสิาหกจิในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จดัตัง้ขึน้ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ 

อ.ส.ค. พ.ศ.2514 โดยมวีตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้ 
 1. วตัถปุระสงคด้์านส่งเสริมกิจการโคนม 
  (1.1) ส่งเสรมิการเลีย้งโคนมและสตัวอ์ื่นทีใ่หน้ ้านมและเนื้อ 
  (1.2) ฝึกอบรมบุคคลใหม้คีวามรูค้วามช านาญในการเลีย้งโคนมและสตัวอ์ื่นทีใ่หน้ ้านมและเนื้อ 
การผลติน ้านมและเนื้อ และการประกอบผลติภณัฑจ์ากน ้านมและเนื้อ 
  (1.3) ช่วยเหลอื แนะน า และใหค้ าปรกึษาแก่เกษตรกร ตลอดจนประสานงานและร่วมมอืกบั
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการก าจดัโรค การเลี้ยงดูสตัว์ การผสมเทียม อาหารและอื่นๆ ส าหรบัโคนม      
และสตัวอ์ื่นทีใ่หน้ ้านมและเนื้อ 
  (1.4) พฒันาและผลติพนัธุโ์คนมและสตัวอ์ื่นทีใ่หน้ ้านมและเนื้อ 
  (1.5) ส่งเสรมิและสนบัสนุนการบรโิภคนมและผลติภณัฑน์มในประเทศ 
  (1.6) ด าเนินกจิกรรมอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืต่อเนื่องกบัการส่งเสรมิกจิการโคนม 

2. วตัถปุระสงคด้์านธรุกิจอตุสาหกรรมโคนม 
  (2.1) ผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนและให้ซึ่งน ้านมและเนื้อ ผลิตภณัฑ์จากน ้านมและเนื้อ        
โคนมและสตัว์อื่นที่ให้น ้านมและเนื้อ ตลอดจนอาหารสตัว์ น ้ าเชื้อเอ็มบรโิอและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ      
การผลติ และการตลาด 
  (2.2) ด าเนินธุรกจิบรกิารเกี่ยวกบัการเลีย้งโคนม และสตัวอ์ื่นทีใ่หน้ ้านมและเนื้อ  และการผลติ
ผลติภณัฑจ์ากน ้านมและเนื้อ 
  (2.3) ด าเนินกจิกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งหรอืต่อเนื่องกบัธุรกจิอุตสาหกรรมโคนม 
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วิสยัทศัน์ 
เป็นรฐัวิสาหกิจที่เสรมิสร้างความมัน่คงให้อาชีพการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมไทยอย่างยัง่ยืน 

(Strengthening the Thai Dairy Industry) 

 

พนัธกิจ    
1. ด าเนินธุรกจิกจิการโคนม การผลติและการจ าหน่ายผลติภณัฑน์ม เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการ

แขง่ขนั และสรา้งความเขม้แขง็ในตราสนิคา้ใหเ้พิม่มากขึน้ 
2. ด าเนินธุรกิจการผลิต การจ าหน่ายน ้านม และผลิตภัณฑ์นมจากน ้ านมดิบของฟาร์มโคนม   

เกษตรกรไทยเพื่อใหค้นไทยไดบ้รโิภคน ้านมและผลติภณัฑน์มทีม่คีุณค่าและมาตรฐานสงู 
3. เป็นตลาดรองรบัน ้านมดบิให้แก่เกษตรกรเพื่อเสรมิสร้างความเขม้แขง็ในอาชพีการเลี้ยงโคนมให้

ยัง่ยนื ดว้ยการส่งเสรมิการผลติน ้านมดบิทีม่คีุณภาพตามมาตรฐานสากลและตน้ทุนต ่า 
4. เป็นกลไกส าคญัของรฐัในการรณรงค์การบรโิภคนมและการส่งเสรมิอาชพี รวมถึงการพฒันา      

องคก์รกลาง เพื่อพฒันาอุตสาหกรรมโคนมไทย 
 

ค่านิยม อ.ส.ค. 
มุง่มัน่พฒันาอาชพีการเลีย้งโคนมและอุตสาหกรรมนมไทยใหแ้ขง็แรงอยา่งยัง่ยนื 
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ยทุธศาสตรก์ารด าเนินงาน อ.ส.ค. 
ยทุธศาสตรก์ารด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจปี 2552-2556 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 การสรา้งงานเพิม่รายไดแ้ละเพิม่ประสทิธภิาพเพื่อเลีย้งตวัเองไดอ้ยา่งเพยีงพอ 
  เป้าประสงคท่ี์ 1 พฒันา Brand และการตลาดของ อ.ส.ค. เพื่อเพิม่รายไดเ้ชงิพาณชิย ์
  เป้าประสงค์ท่ี 2 เพิม่ประสทิธภิาพการผลติและการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความได้เปรยีบ
ทางการแขง่ขนัและมกี าไรเลีย้งตวัเอง 
  เป้าประสงค์ท่ี 3 ส่งเสรมิและเพิม่ประสทิธภิาพการเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกรเพื่อรกัษา
เสถยีรภาพราคาและการรบัซือ้นมดบิรองรบัการเตบิโต 
  เป้าประสงค์ท่ี 4 การใช้ประโยชน์จากทรพัยากรและที่ดนิเพื่อให้เกดิประสทิธภิาพและสรา้ง
รายไดเ้พิม่แก่องคก์ร 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 การบรหิารจดัการองคก์รเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัใหอ้ยูไ่ดอ้ย่างยัง่ยนื 
  เป้าประสงคท่ี์ 1 พฒันาระบบบญัชกีารเงนิเพื่อการบรหิารโดยมขีอ้มลูเป็นปจัจุบนั เพื่อเป็น
เครื่องมอืสนับสนุนให้การวดั วเิคราะห์ และประเมนิผลการด าเนินงานที่แม่นย า และเปรยีบเทยีบกบัองค์กร
คู่แขง่ไดร้วมทัง้สะทอ้นใหเ้หน็ถงึผลการด าเนินงานทีแ่ทจ้รงิ 
  เป้าประสงค์ท่ี 2 พัฒนาทรพัยากรบุคคลและระบบงาน เพื่อให้พนักงานมคีวามสามารถ
สมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และส่งเสรมิทกัษะความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี มขีวญัก าลงัใจในการท างาน     
และเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้
  เป้าประสงค์ท่ี 3 น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ(ICT) มาใช้ เพื่อเพิม่ประสิทธภิาพในการ
บรหิารงานขององคก์รและการปฏบิตังิานของพนกังาน 
  เป้าประสงค์ท่ี 4 น าระบบบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายในมาสร้างเป็นภูมคิุ้มกนั และ   
ธรรมาภบิาลในองคก์รโดยปลกูฝงัใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินกจิกรรมปกตแิละเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 การสนบัสนุนนโยบายรฐับาลและสงัคม เพื่อสรา้งคุณค่าองคก์ร 
 เป้าประสงคท่ี์ 1 ก าหนดทศิทางการด าเนินงานขององคก์รใหส้อดคลอ้งและสนับสนุนนโยบาย

ของรฐับาลเพื่อยกระดบัเป็นรฐัวสิาหกจิชัน้ด ีและเป็นองคก์รกลางเพื่อพฒันาอุตสาหกรรมนมไทย 
  เป้าประสงค์ท่ี 2 มุ่งให้ความส าคญัในเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคมของรฐัวสิาหกิจ เพื่อ
ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน 
 
 
 
 
ทีม่า : แผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2554 
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ก าเนิดฟารม์โคนมไทย-เดนมารค์ และ อ.ส.ค. 
fhtthtgrwgerg  

เ ดื อ น กั น ย า ย น  ปี พุ ท ธ ศั ก ร า ช  2503 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชและสมเดจ็พระนางเจา้สริกิิตพระบรมราชนิีนาถ 
เสดจ็ประพาสทวปียุโรป ในการเสดจ็ทรงประทบัแรมอยู่ 
ณ ประเทศเดนมาร์ค ทรงให้ความสนพระทยัเกี่ยวกับ
กิจการการเลี้ยงโคนมของชาวเดนมาร์คเป็นอย่างมาก
และกลายเป็น จุดเร่ิมต้นความสัมพนัธ์ว่าด้วยการ
ร่วมมือด้านวิชาการการเล้ียงโคนมระหว่างประเทศ
ไทยและประเทศเดนมารค์ 

 
ก่อนหน้านัน้หน่ึงปี นายนิลส ์กุนน่าส ์ซอนเดอรก์อรด์ ชาวเดนมารค์ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการผลติสุกรของ 

FAO (Food and Agricultural Organization United Nation) ผูซ้ึง่ปฏบิตังิานร่วมกบักรมปศุสตัวร์ะหว่างปี 
พ.ศ.2498-2502 (ค.ศ.1955-1959) ได้สงัเกตว่าคนไทยไม่รูจ้กัโคนม และดื่มนมในปรมิาณน้อยมาก หลงัจาก
กลบัไปประเทศเดนมารค์ในปี พ.ศ. 2502 นายซอนเดอรก์อรด์ ไดจ้ดัท าโครงการฟารม์โคนมและศูนยฝึ์กอบรม
การเลีย้งโคนมในประเทศไทยเสนอต่อ Agricultural Marketingboard และต่อมาเดอืนมกราคม 2504 ไดม้คีณะ

ผูเ้ชีย่วชาญชาวเดนมารค์ไดม้าศกึษาส ารวจพืน้ทีใ่นการจดัตัง้
ฟาร์มโคนมสาธิตและศูนย์ฝึกอบรม อ าเภอมวกเหล็ก     
จงัหวดัสระบุร ีซึ่งเป็นสถานที่เป็นหุบเขาสวยงามมแีหล่งน ้า
สะอาด และไมไ่กลจากตลาดกรงุเทพฯวนัท่ี 20 ตุลาคม 2504 
ได้ลงนามสัญญาการให้ความร่วมมือช่วยเหลือทาง
วิชาการการเล้ียงโคนมระหว่างรัฐบาลเดนมาร์คกับ
รฐับาลไทย โดยDanish Agricultural Marketing board 
จดัสรรเงนิช่วยเหลอืจ านวน 4.33 ล้านโครเนอร์ (หรอื
ประมาณ 23.5 ลา้นบาทในสมยันัน้) ส าหรบัด าเนินโครงการ
เป็นระยะเวลา 8 ปีรฐับาลเดนมารค์ไดส้่งผู้เชี่ยวชาญมาร่วม

ด าเนินการในปี พ.ศ. 2509 (ค.ศ.1966) พรอ้มกบัสนับสนุนเงนิจ านวน 2.87 ลา้นโครเนอร ์ส าหรบัด าเนินงาน
ในช่วง 8 ปีอนัเป็นการตอบสนองพระราชปณิธาน และความสนพระทยัในอาชพีการเลีย้งโคนม หลงัจากเสดจ็  
นิวตัปิระเทศไทย 
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระเจ้าเฟรดเดอริค
ท่ี 9 แห่งประเทศเดนมารค์ ได้ทรงประกอบพิธีเปิด
ฟารม์โคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเล้ียงโคนมไทย-
เ ด น ม า ร์ ค  อ ย่ า ง เ ป็ น ท า ง ก า ร  เ มื่ อ
วัน ท่ี  16 มกราคม  2505 จึง นั บ ได้ ว่ า เ ป็ นวันที่ มี
ความส าคญัยิง่ในประวตัิศาสตร์ของการเลี้ยงโคนมใน
ประเทศไทยต่อมาในปี พ.ศ. 2514 รฐับาลไทยไดร้บัโอน
กจิการฟารม์โคนมและศูนยฝึ์กอบรมการเลีย้งโคนมไทย-เดนมารค์ จดัตัง้เป็นรฐัวสิาหกจิสงักดักระทรวงเกษตร
และสหกรณ์มชีื่อว่า "องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)” มสี านักงานตัง้อยู่เลขที่ 160 
ถนนมติรภาพ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุร ีเพื่อด าเนินบทบาทในการส่งเสรมิการเลี้ยงโคนมและพฒันา
อุตสาหกรรมนมต่อไป รฐับาลไทยได้ก าหนดให้วนัท่ี 17 มกราคมของทุกปีเป็นวนัโคนมแห่งชาติ 
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โครงสร้างองคก์ร 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

ผูอ้ านวยการ 
-ว่าง-                   

(นายนพดล ตนัวเิชยีร) 
รองผูอ้ านวยการท าการแทนผูอ้ านวยการ 

รองผูอ้ านวยการ           

(นายนพดล ตนัวเิชยีร)  
 
 

รองผูอ้ านวยการ           
-วา่ง- 

ส านักตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
(นางอจัฉรา ชาตยิานนท)์ 

 

ฝ่ายการพนักงาน 
(นายมนุี เมษประสาท) 

) 

ส านักเทคโนโลยีการเล้ียงโคนม 
(น.สพ.โกวทิย ์นิธชิยั) 

ส านักผลิตปัจจยัการเล้ียงโคนม 
(น.สพ.โชคชยั ชยัมงคล) 

ส านักส่งเสริมกิจการโคนม 
(นายสทัธา เลื่อมใสสุข) 

ส านักท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
(ม.ร.ว.อจัฉราพนัธุ ์จกัรพนัธุ)์ 

ผูช่้วยผูอ้ านวยการ 
(นายสุวรจัน์ หงษ์ยนัตรชยั)                      

 

ส านักผูอ้ านวยการ 
(นางสมถวลิ พานิชยิง่) 

ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง 
(นายสุขศริ ิรุง่เรอืง) 

ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน 
 (นายวนิิจ วงศว์โรฬาร) 

ส านักงาน อ.ส.ค.  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 (นายสมุติร ลกิขะไชย) 

ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

(นายณรงค ์วงศเ์ณร) 

ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง 

(นายนคิม สรุยิากุล) 
 

ส านักการตลาด 
(นายนเิวศ ชาตยิานนท)์ 

ส านักนโยบายและแผน 
(ดร.ณรงคฤ์ทธิ ์วงศส์วุรรรณ) 

ส านักงานขาย 
(นายวุฒชิยั จัน่เพชร) 

ฝ่ายการบญัชีและการเงิน   
(นางธรีนนัท ์ไทยประยูร) 

ฝ่ายการพสัดแุละบริการ 
(นายปรารถนา มานะกจิ) 

ส านักบริหารงานคณะกรรมการ
กลางนมโรงเรียน 

(นายสุชาต ิจรยิาเลศิศกัดิ)์                       
 

-ว่าง- 

ผูช่้วยผูอ้ านวยการ 
(นายสุชาต ิจรยิาเลศิศกัดิ)์                       

 

โครงสร้างการบริหารอ.ส.ค.ณ 30 กนัยายน 2554 
 

จดัตัง้ตามพระราชบญัญติัโคนม
และผลิตภณัฑน์ม พ.ศ.2551 

file:///J:/Copy%20of%20CHARTNEW%202553.xls
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นายธวชัชยั ส าโรงวฒันา 
กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ

 
 

 
 

 

 
นายปรชีา สมบูรณ์ประเสรฐิ 

อธบิดกีรมปศสุตัว ์

 
นายอภชิาต ิจงสกลุ 

เลขาธกิารส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 

 
นายจติรกร สามประดษิฐ ์

รองอธบิดกีรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
แทนอธบิดกีรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

 
นางวชัร ีวมิกุตายน 

อธบิดกีรมการคา้ภายใน 

 
นางจฑุาทพิย ์เตชชาตวินิช 

รองผูอ้ านวยการส านกังบประมาณ 
ผูแ้ทนส านกังบประมาณ 

 

 
 

 
นายอษัฎางค ์ศรศีภุรพนัธ ์
ทีป่รกึษากรมสรรพากร 
ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั 

 

 
นายสมศกัย ์ภูรศีรศีกัดิ ์

ผูว้่าราชการจงัหวดัสพุรรณบุร ี

 
นายสุรนิทร ์ประสทิธิห์ริญั 

นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัสพุรรณบุร ี

 

 
พนัเอก ดร. นาฬกิอตภิคั แสงสนิท 

ผูอ้ านวยการองคก์ารบรหิารการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษ
เพื่อการทอ่งเทีย่วอย่างยัง่ยนื 

 

 
นายนพดล ตนัวเิชยีร 

รองผูอ้ านวยการท าการแทนผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. 

 

กรรมการและเลขานุการ 

 

กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ 

 

กรรมการ 

 

ประธานกรรมการ 

 

คณะกรรมการ อ.ส.ค. ณ 30 กนัยายน 2554 
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นายนพดล ตนัวเิชยีร  

รองผูอ้ านวยการท าการแทนผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. 
 

 

 
นายนพดล ตนัวเิชยีร  
รองผูอ้ านวยการ 

 

 

 
( - ว่าง - ) 

 

 
นายสุวรจัน์ หงษ์ยนัตรชยั 

ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายสุชาต ิจรยิาเลศิศกัดิ ์

ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการ 
 

 

 

 
นายนเิวศ ชาตยิานนท ์
หวัหน้าส านกัการตลาด 

 

 
นายวุฒชิยั จัน่เพช็ร 
หวัหน้าส านกังานขาย 

 
นายนคิม สุรยิากุล 

หวัหน้าส านกังาน อ.ส.ค.ภาคกลาง 

 
นายณรงค ์วงศเ์ณร 

หวัหน้าส านกังาน อ.ส.ค.ภาคใต ้

 
นายสุมติร ลกิขะไชย 

หวัหน้าส านกังาน อ.ส.ค.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 
นายสุขศริ ิรุง่เรอืง 

หวัหน้าส านกังาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนลา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ด้านอตุสาหกรรมนม 

 

ผู้บริหาร อ.ส.ค. ณ 30 กนัยายน 2554 
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นายวนิิจ วงศว์โรฬาร 

หวัหน้าส านกังาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางสมถวลิ พานิชยิง่ 

หวัหน้าส านกัผูอ้ านวยการ 

 
ดร. ณรงคฤ์ทธิ ์วงศส์ุวรรณ 

หวัหน้าส านกันโยบายและแผน 

 
นายมนุี เมษประสาท 

หวัหน้าฝา่ยการพนกังาน 

 
นางธรีนนัท ์ไทยประยูร 

หวัหน้าฝา่ยการบญัชแีละการเงนิ 

 

 
นายปรารถนา มานะกจิ 

หวัหน้าฝา่ยการพสัดุและบรกิาร 
 

 

 

 
นายสุชาต ิจรยิาเลศิศกัดิ ์

หวัหน้าส านกับรหิารงานคณะกรรมการกลาง         
นมโรงเรยีน 

 

 

 

 
น.สพ.โกวทิย ์นิธชิยั 

หวัหน้าส านกัเทคโนโลยกีารเลีย้งโคนม 

 
นายสทัธา เลื่อมใสสุข 

หวัหน้าส านกัสง่เสรมิกจิการโคนม 

 
น.สพ.โชคชยั ชยัมงคล 

หวัหน้าส านกัผลติปจัจยัการเลีย้งโคนม 

 
ม.ร.ว.อจัฉราพนัธุ ์จกัรพนัธุ ์

หวัหน้าส านกัทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 

 

 

 

 

 

 

ด้านกิจการโคนม 
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อตัราก าลงัทัง้หมดของ อ.ส.ค. 
       (ข้อมลู ณ 30 กนัยายน 2554) 

 อ.ส.ค.แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 3 ด้าน คือ ด้านอ านวยการและบริหาร ด้านกิจการ            
โคนมและด้านอุตสาหกรรมนม โดยแต่ละด้านจดัแบ่งตามหน้าที่ ในระดับฝ่าย/ส านัก/ส านักงาน/สถาบัน       
และส านกังานภาค ทัง้หมด 18 หน่วยงาน 

ปีงบประมาณ 2554 อ.ส.ค. มอีตัราก าลงั ณ กนัยายน 2554 จ านวน 993 คน (พนักงาน 871 คน และ
ลกูจา้ง 122 คน) มรีายละเอยีด ดงันี้ 
  1. ผูบ้รหิาร จ านวน 3 คน ประกอบดว้ย รองผูอ้ านวยการ 1 คน และผูช้่วยผูอ้ านวยการ 2 คน 

 2. ดา้นอ านวยการและบรหิาร จ านวน 194 คน แบ่งเป็นพนกังาน 176 คน และลกูจา้ง 18 คน 
  3. ดา้นกจิการโคนม จ านวน 204 คน แบ่งเป็นพนกังาน 185 คน และลกูจา้ง 19 คน 
  4. ดา้นอุตสาหกรรมนม จ านวน 592 คน แบ่งเป็นพนกังาน 507 คน และลกูจา้ง 85 คน 
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ส่วนที่ 2 
ผลการปฏิบัติงาน 

ของ อ.ส.ค. 
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ผลการปฏิบติังานตามแนวนโยบาย 
การด าเนินการแยกบญัชีเชิงพาณิชยแ์ละเชิงสงัคม 

ตัง้แต่ปี 2553 อ.ส.ค. ได้รบัการการด าเนินการแยกบญัชีเชิงพาณิชย์และเชงิสงัคม เข้ามา
ปฏบิตัเิป็นแนวนโยบาย เพื่อให้ฐานะทางการเงนิสะท้อนถงึผลการด าเนินงานที่แท้จรงิอนัเนื่องมาจาก อ.ส.ค. 
ต้องด าเนินการตามนโยบายของรฐับาลในการรบัซื้อน ้านมดบิในราคาประกัน และรบัซื้อผลผลิตน ้านมดิบ
ส่วนเกินที่เกษตรกรไม่สามารถขายได้ โดยเฉพาะช่วงปิดภาคเรียนที่โรงงานแปรรูปขนาดเล็ก ที่ผลิต            
ในโครงการนมโรงเรยีนจ าเป็นต้องหยุดการผลติชัว่คราว ดงันัน้ อ.ส.ค. จงึไดด้ าเนินการแยกบญัชเีชงิพาณิชย์
และสงัคม ตามที ่ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ(สคร.) ก าหนด 
  ในปี 2554 นี้ อ.ส.ค. มคีวามชดัเจนในการแยกบญัชกีารด าเนินงานทางธุรกิจออกจากการ
ด าเนินงานตามนโยบายรฐับาล และสามารถแยกบญัชีการรบัซื้อน ้านมดิบส่วนเดิม การผลิต/แปรรูป และ     
การขายผลติภณัฑน์มตามนโยบายรฐับาล โดยสามารถแยกบญัชเีชงิพาณิชยแ์ละเชงิสงัคมของงบก าไรขาดทุน 
และงบดุลไดเ้ป็นรายปีแลว้เสรจ็ครบทุกโครงการ 

การจดัท าแผนธรุกิจและแผนส่งเสริมกิจการโคนม 
  ในการจัดท าแผนวิสาหกิจ  อ.ส.ค. ประจ าปี 2555-2559 จะต้องจัดท าแผนธุรกิจและ         
แผนส่งเสริมกิจการโคนม โดยต้องมีแผนระยะยาว 3-5 ปี เพื่อให้ อ.ส.ค. มีการด าเนินงานธุรกิจ ด้าน
อุตสาหกรรมลกัษณะเชงิพาณิชย ์และดา้นส่งเสรมิกจิการโคนมลกัษณะเชงิสงัคม ใหแ้ก่เกษตรกรอย่างชดัเจน 
ดงันัน้ อ.ส.ค. จงึจดัการระดมความคิดเห็นและทบทวนแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. ประจ าปี 2555-2559 ขึ้น           
ในระหว่างวนัที ่21-23 กุมภาพนัธ ์2554 ซึง่ไดท้บทวน วสิยัทศัน์, พนัธกจิ, ยุทธศาสตร,์ แผนงานและโครงการ 
ในแผนวสิาหกจิ อ.ส.ค. ประจ าปี 2555-2559 รวมถึงการทบทวนสภาพแวดล้อม (SWOT) จุดแขง็ จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรคของการด าเนินงานทัง้ 5 ดา้น ซึง่ประกอบดว้ย ดา้นบรหิารอ านวยการ, ดา้นกจิการโคนม, 
ดา้นอุตสาหกรรมนม, ดา้นการตลาดและขาย และดา้นการท่องเทีย่ว 
  นอกจากนี้ อ.ส.ค. ได้ปรบัแผนปฏบิตังิานประจ าปี 2555 เพื่อให้สอดคล้องกบัโครงสรา้งใหม ่
และตามข้อบังคับ อ.ส.ค. ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและการก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนงานพ.ศ. 2554       
และปรบังบประมาณ อ.ส.ค. ประจ าปี 2555 ตามที่กระทรวงการคลงั โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รฐัวิสาหกิจ(สคร.) ได้แจ้งให้รฐัวิสาหกิจด าเนินการประมาณการผลกระทบจากอุทกภัยที่มีผลต่อรายได ้
ค่าใช้จ่าย ซึ่ง อ.ส.ค. คาดว่าผลกระทบจากภาวะดงักล่าวจะท าให้สนิค้ามรีาคาสูงขึน้อนัเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่
เพิม่ขึ้น รวมถึงการปรบัเงนิเดอืนใหม่ตามนโยบายรฐับาล อ.ส.ค. จึงปรบัรายได้ ค่าใช้จ่าย และก าไรลดลง
ประมาณ 10% 
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การบริหารแผนลงทุน 

ในปี 2554 อ .ส .ค.  บริหารแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ทัง้ ในส่ วนของงบลงทุนเพื่ อ              
การด าเนินงานปกต ิและงบลงทุนตามโครงการพฒันาทีไ่ดร้บัอนุมตัจิาก คณะรฐัมนตร(ีครม.) โดยมกีารตดิตาม
ผลการใชง้บลงทุน และน าเสนอผูบ้รหิารตามล าดบัชัน้เป็นประจ าทุกเดอืน ซึ่งปีนี้  อ.ส.ค. สามารถด าเนินการ
เบกิจา่ยงบลงทุนทีเ่กดิขึน้จรงิคดิเป็นรอ้ยละ 90.28 

การน าระบบบริหารจดัการมลูค่าเชิงเศรษฐศาสตรม์าใช้ในการบริหารจดัการ อ.ส.ค. (EVM) 
  ในปี 2554 ผู้บรหิารระดบัสูงของ อ.ส.ค. มนีโยบายให้พนักงานมคีวามรู้ความเขา้ใจในเรื่อง 
EVM และสามารถน าไปใช้ในทางบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพ จึงด าเนินการจัดโครงการอบรม             
เชงิปฏบิตัิการหลกัสูตร “การบรหิารจดัการเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่เชงิเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้” ส าหรบั
พนกังานระดบั 7-8, พนกังานในส่วนงานดา้นบญัชแีละการเงนิ และพนักงานในส่วนแผนงานและงบประมาณที่
เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้ผู้บรหิารและพนักงานเขา้ใจในระบบหลกัการของ EVM มากขึน้ สามารถน าไปใช้วเิคราะห์
แผนงาน โครงการรวมถงึการตดิตามและประเมนิผลไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพต่อไป 

การใช้ทรพัยากรและความร่วมมือระหว่างกนัของรฐัวิสาหกิจ 
  กระทรวงการคลงัไดม้อบหมายใหร้ฐัวสิาหกจิ น านโยบายของรฐับาลทีต่้องการใหม้กีารเร่งรดั
การเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศมาปฏบิตั ิโดยน ามาเป็นตวัชี้วดัร่วมกนัในทุก
รฐัวสิาหกจิ ซึ่งพจิารณาจากความส าเรจ็ของการจดัท าแผนการใช้ทรพัยากรและความร่วมมอืระหว่างกนัของ
รฐัวสิาหกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการด าเนินงานตามภารกิจ นโยบายและกลยุทธ์ของรฐัวสิาหกิจ และ     
เป็นการลดการลงทุนทีซ่ ้าซอ้นระหว่างกนัในรฐัวสิาหกจิ 
  ในปี 2554 รฐัวสิาหกิจจะต้องจดัท าแผนการใช้ทรพัยากรและความร่วมมอืระหว่างกนัของ
รฐัวสิาหกจิเป็นแผนระยะยาว 3-5 ปี และแผนประจ าปี 2555 ที่สอดคล้องกบัแผนระยะยาว ในความร่วมมอื
ระหว่างกนัจะตอ้งใหเ้กดิประสทิธภิาพ การบูรณาการ สรา้งมลูค่าเพิม่ และสรา้งความสามารถในการแข่งขนัได ้
ดงันัน้ อ.ส.ค. จงึไดแ้ต่งตัง้คณะท างานจดัท าแผนการใชท้รพัยากรและความร่วมมอืระหว่างกนัของรฐัวสิาหกจิ
ตามค าสัง่ อ.ส.ค. ที่ 178/2555 เพื่อด าเนินการจดัท าแผนดงักล่าว ซึ่ง อ.ส.ค.ด าเนินงาน 2 โครงการ คือ 
โครงการ    รา้นต้นแบบนม-ไทยเดนมารค์ เป็นความร่วมมอืกบับรษิัททโีอท ีจ ากดั (มหาชน) และโครงการ
ความรว่มมอืระหว่างอ.ส.ค.กบักระทรวงยตุธิรรม 
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การด าเนินงานด้าน CG และ CSR 
อ.ส.ค. ส่งเสรมิใหม้กีารด าเนินงานการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(Corporate Governance : CG) 

และการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยการแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี (CG) และการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม (CSR) 
ตามค าสัง่คณะกรรมการ อ.ส.ค. ที ่5/2554 และแต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CG) และการแสดง
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม (CSR) ตามค าสัง่ อ.ส.ค. ที่ 62/2554 เพื่อแปลงนโยบายไปสู่       
การปฏบิตั ิซึง่ อ.ส.ค. ไดด้ าเนินการเกีย่วกบั CG และ CSR โดยสรปุมดีงันี้ 

1. การแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อมภายในองคก์ร 
อ.ส.ค. ถือว่าพนักงานเป็นปจัจัยส าคัญและมีคุณค่าที่จะน ามาซึ่งความก้าวหน้าและ

ความส าเร็จ แสดงความเจรญิเติบโตอย่างยัง่ยนืขององค์กร จงึให้การสนับสนุนพฒันาความสามารถของ
พนักงาน ดูแลคุณภาพชวีติการท างาน การได้รบัผลตอบแทนทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม ผูบ้รหิารและพนักงาน  
มสี่วนรว่มในการก าหนดแผนใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางและเป้าหมายขององคก์ร 

2. การแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อมสู่สงัคมใกล้  
ประกอบด้วย ลูกค้า คู่ค้า ครอบครวัพนักงาน อ.ส.ค. และชุมชนสิง่แวดล้อม เพื่อให้เกิด

ความสมัพนัธ์ที่ดีเอื้อเฟ้ือประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงการร่วมมอืกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และการจดั
กจิกรรมภายในทอ้งถิน่ 

3. การแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อมสู่สงัคมไกล  
อ.ส.ค.เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในโครงการต่างๆ อาทิ เช่น การรีไซเคิล     

กล่องนมเพื่อสิง่แวดล้อม, การจดัอบรมความรู้เกี่ยวกับโครงการ, สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสรมิความรู้และ
ประสบการณ์แก่เยาวชน 
 4.    การแสดงความรบัผิดชอบในภาพรวมท่ีมุ่งเน้นการเสริมสร้างทุนปัญญาให้แก่
สงัคม  

อ.ส.ค.ได้ด าเนินโครงการบ่มเพาะเยาวชนโคนมยุคใหม่ มโีรงเรียนเข้าร่วมโครงการ        
7 โรงเรยีน, โครงการยกระดบัมาตรฐานการศกึษาเยาวชน โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ 
(สคร.) ไดร้บัโรงเรยีนไทยรฐัวทิยา 68. (วดัเหวลาด) เป็นโรงเรยีนในอุปถมัภ ์
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ผลการปฏิบติังานตามแผนกลยทุธ์ 

กลยุทธ์การด าเนินงานด้านกิจการโคนม 
ฟารม์โคนมอินทรีย ์(Organic Dairy Farm) 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มนีโยบายให้ด าเนินการตามมาตรฐานสคิ้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาต(ิมกอช.) ทีจ่ะต้องค านึงถงึผูบ้รโิภคเป็นส าคญั โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพผูบ้รโิภค ที่จะต้องได้รบัอาหาร  
ทีผ่ลติโดยหลกีเลีย่งการใชย้าและสารเคม ีอ.ส.ค. จงึเลง็เหน็ช่องทางในการเพิม่รายไดใ้หก้บัเกษตรกรโดยการ
สรา้งมูลค่าเพิม่ให้กบัน ้านมดบิ ทัง้ยงัเป็นการสนองความต้องการของผู้บรโิภคบางกลุ่ม จงึจดัตัง้ฟาร์มโคนม 
เชงิอนิทรยี ์โดยสรา้งฟารม์ตน้แบบและโครงสรา้งพืน้ฐานรองรบัฟารม์โคนมอนิทรยี ์เมื่อวนัที ่1 มถุินายน 2550
อ.ส.ค. ได้ด าเนินการจดัท าฟาร์ม ปรบัเปลี่ยนไปสู่ระบบการจดัการการผลิต โคนมน ้านมดิบปลอดสารเคม ี     
ใชพ้ืน้ทีด่ าเนินโครงการทัง้สิน้จ านวน 134 ไร่ แบ่งเป็นแปลงพชือาหารสตัว์จ านวน 131 ไร่ และพืน้ทีโ่รงเรอืน
รดีนมกบัสิง่อ านวยความสะดวกจ านวน 3 ไร ่
 อ.ส.ค. ได้รบัใบรบัรองผลติภณัฑอ์นิทรยี ์มาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (ปศุสตัว์
อนิทรยี)์ เล่ม 1 มกษ. 9000-2552 เกษตรอนิทรยี ์เล่ม 2 มกอช. 9000-2548 จากกรมปศุสตัวว์่า อ.ส.ค.      
เป็นผูผ้ลติโคนมอนิทรยี ์หมายเลขผลติภณัฑ ์กษ. 02-15-09000-19110001-100 ตัง้แต่วนัที ่6 มถุินายน 2554 
ถงึวนัที ่5 มถุินายน 2557 

 

การรบัรองมาตรฐานศนูยผ์ลิตน ้าเช้ือ 
อ.ส.ค.ได้ร ับการรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน ้ าเชื้อส าหรับผสมพันธุ์ส ัตว์ จากกรมปศุสัตว ์        

ตามหนังสอืรบัรองเลขที ่กษ 0601 1 07 10 ออกให้ ณ วนัที่ 1 สงิหาคม 2553- 31 กรกฎาคม 2554 เพื่อ      
เป็นการยนืยนัถึงคุณภาพมาตรฐานน ้าเชื้อที่ อ.ส.ค. ผลิต และ อ.ส.ค. ได้รบัรองการตรวจอย่างต่อเนื่อง       
เป็นประจ าทุกปี ซึง่ในปีนี้ อ.ส.ค. ไดร้บัหนงัสอืรบัรองมาตรฐานศูนยผ์ลติน ้าเชือ้ จากกรมปศุสตัวเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
กลยทุธก์ารด าเนินงานด้านอตุสาหกรรมนม 

ด้านการผลิต 
  ในปีนี้ อ.ส.ค. เริม่มกีารปรบัปรุงเครื่องจกัรอุปกรณ์ทีม่สีภาพเก่า และประสทิธภิาพการท างาน
ต ่าของโรงงานผลติภณัฑน์ม ไดแ้ก่ โรงงานนมมวกเหลก็ โรงงานนมปราณบุร ีโรงงานนมขอนแก่น โรงงานนม
สุโขทยั และโรงงานนมเชยีงใหม่ โดยการปรบัปรุงเครื่องจกัรบางส่วน และจดัหาเครื่องจกัรอุปกรณ์ใหม่มา
ทดแทนในส่วนทีเ่สื่อมสภาพ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติของผลติภณัฑน์ม ยเูอชท ี จาก 450 ตนั/วนั     
เป็น 620 ตนั/วนั ส าหรบัรองรบัปรมิาณน ้านมดบิที่เพิ่มขึ้น และรองรบัความต้องการของตลาดนมพาณิชย ์
รวมถงึโครงการอาหารเสรมิ(นม)โรงเรยีน ตามนโยบายของรฐับาล และทีส่ าคญัที่สุดเป็นการรกัษามาตรฐาน
คุณภาพที่ อ.ส.ค. มีการควบคุมในกระบวนการผลิตให้เป็นที่ยอมรับของมาตรฐานสากล โดยโรงงาน   
ผลติภณัฑน์มของ อ.ส.ค.มกีารควบคุมการผลติ การตรวจสอบคุณภาพ โดยมรีะบบคุณภาพก ากบัดงันี้ 
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ระบบคุณภาพ 

โรงงานนมมวกเหล็ก โรงงานนมปราณบุร ี โรงงานนมขอนแก่น โรงงานนมสุโขทัย โรงงานนมเชียงใหม ่
ISO9001: 2000 ISO9001: 2000 ISO9001: 2000 ISO9001: 2000  

 ISO9001: 2008    
HACCP HACCP HACCP HACCP HACCP 
GMP GMP GMP GMP GMP 

 Healthy 
Workplace 

Healthy Workplace Healthy 
Workplace 

 

HALAL Food HALAL Food HALAL Food HALAL Food  
 

นอกจากนี้ อ.ส.ค. ยงัไดม้กีารจดัอบรมใหค้วามรูก้บัพนกังาน และเขา้ร่วมโครงการต่างๆ อย่าง
สม ่าเสมอ ท าใหไ้ดร้บัรางวลั อาทเิช่น 

 ส านกังาน อ.ส.ค.ภาคใต้ (โรงงานนมปราณบุร)ี รบัมอบโล่เกยีรตคิุณจากสถาบนัอาหาร 
ทีเ่ขา้รว่มโครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติของศกัยภาพการผลติของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่หลกัการปฏบิตัทิี่
เป็นเลศิในการผลติและการรกัษาระบบ Green Productivity เพื่อการผลติอาหารอย่างยัง่ยนื เมื่อวนัที่ 30 
กนัยายน 2554  

 ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (โรงานนมขอนแก่น) ได้รบัรองการปฏบิตัิ
ทางสุขลกัษณะทีด่ ีส าหรบัศูนยร์วบรวมน ้านมดบิ จากกรมปศุสตัว ์หมายเลข กษ. 02 23 06401 41090401 
001 ออกให ้ณ วนัที ่4 ตุลาคม 2554 ถงึวนัที ่3 ตุลาคม 2556 ประกอบดว้ย ศูนยร์วบรวมน ้านมดบิศรธีาตุ 
ศูนยร์วบรวมน ้านมดบิกระนวน และศูนยร์วบรวมน ้านมดบิน ้าพอง 

 ส านกังาน อ.ส.ค.ภาคใต ้(โรงงานนมปราณบุร)ี ไดร้บัหนังสอืรบัรองมาตรฐานวธิกีารทีด่ี
ในการผลติ “ระดบัดมีาก” เลขที่ 8-4-15-77-10-00918 เรื่องวธิกีารผลติ เครื่องมอืเครื่องใช้ในการผลติและ    
การเก็บรักษาอาหารจาก ส านักคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กระทรวงสาธารณสุข ให้ไว้จนถึง           
วนัที ่1 เมษายน 2556  

 ส านกังาน อ.ส.ค.ภาคใต ้(โรงงานนมปราณบุร)ี ไดร้บัหนังสอืรบัรองมาตรฐานวธิกีารทีด่ี
ในการผลติ “ระดบัดมีาก” เลขที่ 8-4-15-77-10-01874 เรื่องวธิกีารผลติ เครื่องมอืเครื่องใช้ในการผลติและ    
เกบ็รกัษาผลติภณัฑน์มพรอ้มบรโิภคชนิดเหลวทีผ่่านกรรมวธิกีารฆา่เชือ้ดว้ยความรอ้นโดยวธิกีารพาสเจอรไ์รส ์
จากส านกัคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กระทรวงสาธารณสุข ใหไ้วจ้นถงึวนัที ่1 เมษายน 2556 

 ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (โรงานนมขอนแก่น) ได้รบัหนังสอืรบัรอง
มาตรฐานวธิกีารทีด่ใีนการผลติ “ระดบัดมีาก” เลขที ่8-4-15-10-09-00878 เรื่อง วธิกีารผลติ เครื่องมอืเครื่องใช้
ในการผลติ และการเกบ็รกัษาอาหาร จากส านักคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กระทรวงสาธารณสุข ใหไ้ว้
จนถงึวนัที ่18 พฤศจกิายน 2555  
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 ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (โรงานนมขอนแก่น) ได้รบัหนังสอืรบัรอง

มาตรฐานวธิกีารทีด่ใีนการผลติ “ระดบัดมีาก” เลขที ่8-4-15-10-09-00879 เรื่อง วธิกีารผลติ เครื่องมอืเครื่องใช้
ในการผลติ และการเก็บรกัษาผลติภณัฑน์มพรอ้มบรโิภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวธิกีารฆ่าเชื้อด้วยความรอ้น
โดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ จากส านักคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กระทรวงสาธารณสุข ให้ไว้จนถึง           
วนัที ่18 พฤศจกิายน 2555  

 ส านกงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง (โรงงานนมสุโขทยั) ไดร้บัหนังสอืรบัรองมาตรฐาน
วธิกีารทีด่ใีนการผลติ “ระดบัดมีาก” เลขที ่8-4-15-64-10-00410 เรือ่ง วธิกีารผลติเครือ่งมอืเครื่องใชใ้นการผลติ 
และการเก็บรกัษาอาหาร จากส านักคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กระทรวงสาธารณสุข ใหไ้ว้จนถงึวนัที ่
14 มถุินายน 2556  

 ส านกงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง (โรงงานนมสุโขทยั) ไดร้บัหนังสอืรบัรองมาตรฐาน
วธิกีารทีด่ใีนการผลติ “ระดบัดมีาก” เลขที ่8-4-15-64-10-00405เรือ่ง วธิกีารผลติ เครือ่งมอืเครื่องใชใ้นการผลติ 
และการเก็บรกัษาผลติภณัฑน์มพรอ้มบรโิภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวธิกีารฆ่าเชื้อด้วยความรอ้นโดยวธิพีาส
เจอร์ไรส์ จากส านักคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กระทรวงสาธารณสุข ให้ไว้จนถึงวนัที่ 14 มถุินายน 
2556  

 

ด้านการตลาด 
  ในปี 2554 อ.ส.ค. สามารถเพิม่ส่วนแบ่งการตลาดของนม ยเูอชท ีไดร้อ้ยละ 1 โดยการส ารวจ
ของบรษิัท เอส ไอ จ ีคอมบบิล็อค จ ากดั ในรอบเดอืน กรกฎาคม-สงิหาคม 2552 ถึงเดอืน กรกฎาคม - 
สงิหาคม 2553 มสี่วนแบ่งการตลาดรอ้ยละ 28 ของตลาดนม ยเูอชท ีอนัเนื่องมาจากปีทีผ่่านมา อ.ส.ค. ไดท้ า
แผนการตลาดเชงิรุก มกีารด าเนินกจิกรรมต่างๆ มากมาย ซึ่งในปีนี้ อ.ส.ค. ยงัคงมีกจิกรรมที่ต่อเนื่องหลาย
กจิกรรมรวมถงึกจิกรรม “ยอ้นรอยร าลกึประวตัศิาสตร ์50 ปี การก่อตัง้ฟารม์โคนมไทย-เดนมารค์” โดยให้
ผูผ้ลติและตวัแทนจ าหน่ายนมไทย-เดนมารค์ ทัว่ประเทศ ไดท้ ากจิกรรมรว่มกนั มกีารจดัเสวนาและแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นทางการตลาดและการขาย ตลอดจนวิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวม ทศิทางการท าการตลาด
รว่มกนัในอนาคต 
  นอกจากนี้ อ.ส.ค. ไดจ้ดักจิกรรม “Soft Opening Strawberry D-Day” เปิดตวัผลติภณัฑใ์หม่
นมไทย-เดนมาร์ครสสตรอเบอร์รี่ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กอายุระหว่าง 10-18 ปี ในขนาด             
125 มลิลลิติร และเพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่ายผลติภณัฑน์ม โดยการจดัตัง้รา้นนมต้นแบบใชตู้้คอนเทนเนอร์
ส าเรจ็รูป ที่ส านักงาน ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) เพื่อจ าหน่ายผลติภณัฑน์มและสนิค้าไทย -เดนมารค์ ก่อนที่จะ
ขยายไปยงัศูนยร์าชการ ยา่นสนิคา้ และศูนยก์ารคา้อื่นๆ ต่อไป 
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กลยทุธก์ารด าเนินงานด้านอ านวยการและบริหาร 
  ปี 2554 ผู้บรหิาร อ.ส.ค. ให้ความส าคญักบักระบวนการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี(Corporate 
Governance : CG) ก าหนดเป็นนโยบายและผลกัดนัใหทุ้กส่วนงาน มกีารบรหิารจดัการทีด่ ีไดอ้อกประกาศ 
อ.ส.ค. เรื่อง การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีเพื่อก าหนดให้คณะกรรมการ อ.ส.ค. ผูบ้รหิาร และพนักงานยดึถอืเป็น
แนวทางในการปฏิบตัิมกีารจดัท าคู่มอืการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุ รกิจการ
พจิารณาทบทวนในการปฏบิตัิงาน มกีารจดัท าคู่มอืการก ากบั ดูแลกิจการที่ดขีอง อ.ส.ค. ให้สอดคล้องกบั
สถานการณ์ปจัจุบนั ตามมาตรฐานสากล 7 ประการ และตามโครงสรา้งการก ากบั ดูแลกจิการทัง้ 4 ดา้น คอื 
ดา้นบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ อ.ส.ค. ดา้นบรหิาร การจดัการองคก์ร ดา้นผูม้สี่วนไดเ้สยี 
และด้านบุคลากรและการเรยีนรู ้นอกจากนี้ยงัได้ประกาศใช้ระเบยีบ อ.ส.ค. ว่าด้วย ประมวลจรยิธรรมของ
ผูป้ฏบิตังิาน พ.ศ. 2554 เป็นตน้ 
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ผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติังาน 

ด้านกิจการโคนม 

การรวบรวมน ้านม 

อ.ส.ค. มศีูนยส์่งเสรมิการเลีย้งโคนมอยูใ่นความดแูลจ านวน 25 แห่ง กระจาย ดงันี้ 

 ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งเป็นกองส่งเสริมกิจการโคนม       

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 8 แห่ง และหน่วยงานภายนอกทีส่่งน ้านมให ้อ.ส.ค. จ านวน 16 แห่ง 

 ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือ แบ่งเป็นกองส่งเสรมิกิจการโคนมภาคเหนือ จ านวน        

5 แห่ง และหน่วยงานภายนอกทีส่่งน ้านมให ้อ.ส.ค. จ านวน 8 แห่ง 

สามารถรวบรวมน ้านมดบิใหแ้ก่ อ.ส.ค. ได้ 28,041.17 ตนั มลูค่า 460.50 ลา้นบาท สูงกว่า

เป้าหมายคดิเป็นรอ้ยละ 8.94 และ 7.51 ของเป้าหมายตามล าดบั 

เกษตรกร / สมาชิกผูเ้ล้ียงโคนม 

อ.ส.ค. รบัซื้อน ้านมดบิจากเกษตรกรตามส านักงาน อ.ส.ค.ภาค จากแหล่งรบัซื้อน ้านมดบิที่

เป็นสมาชกิ อ.ส.ค. ไดแ้ก่ ศูนยส์่งเสรมิการเลีย้งโคนม, สหกรณ์โคนมไทย-เดนมารค์ จ ากดั, ส านักผลติปจัจยั

การเลีย้งโคนม อ.ส.ค. และรบัซือ้หน้าโรงงานจากหน่วยงานภายนอกทีไ่ม่ไดเ้ป็นสมาชกิของ อ.ส.ค. รวมทัง้สิน้ 

72 แห่ง โดยมจี านวนเกษตรกร/สมาชกิส่งนมทีส่่งนมใหก้บั อ.ส.ค. จ านวน 4,558 ราย 
 

จ านวนโคของเกษตรกร 

 จ านวนโคทัง้หมดของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่เป็นสมาชิก อ.ส.ค. และศูนย์ธุรกิจโคนม

เชยีงใหม่ ที่ไม่ใช่สมาชกิ ณ 30 กนัยายน 2554 มจี านวนทัง้สิ้น 113,375 ตัว สามารถรดีนมได้ 45,190 ตัว     

คดิเป็นรอ้ยละ 39.86 ของโคทัง้หมด 
 

การบริการสตัวแพทย ์

ปี 2554 อ.ส.ค. ออกให้บรกิารแก่เกษตรกรในการบรกิารด้านสตัวแพทย์ ได้แก่ การดูแล

สุขภาพโค การควบคุมป้องกันโรค และการตรวจรักษาระบบสืบพันธุ์ จ านวน 61,417 ครัง้ มูลค่า 9.37        

ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 95.38 และ 88.16 ของเป้าหมายตามล าดบั 
 

การบริการผสมเทียม 

ปี 2554 อ.ส.ค. ออกใหบ้รกิารแก่เกษตรกรในการบรกิารดา้นผสมเทยีม ไดแ้ก่ การผสมเทยีม

รายตวัและการขึน้ทะเบยีนโค จ านวน 52,730 ครัง้ มลูค่า 8.70 ลา้นบาท โดยการบรกิารคดิเป็นรอ้ยละ 82.57 

และมลูค่าการบรกิารคดิเป็นรอ้ยละ 94.17 ของเป้าหมาย 
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ฟารม์โคนม อ.ส.ค. 

ฝงูโคทัง้หมดของฟารม์โคนม อ.ส.ค. ณ 30 กนัยายน 2554 มจี านวนทัง้สิ้น 483 ตวัจ าแนก

เป็นฝงูโคทดแทน จ านวน 169 ตวั, ฝงูโคฟารม์สาธติ (ผลผลติ) F1 จ านวน 230 ตวั, ฝงูโคนมมาตรฐาน (ฟารม์

ววัแดง) F3 จ านวน 22 ตวั, ฝงูโคเพศผู ้จ านวน15 ตวั และฝงูโคพ่อพนัธุ ์จ านวน 47 ตวั โดยมโีครดีนม จ านวน 

131 ตวั คดิเป็นรอ้ยละ 27.12 ของโคทัง้หมด สามารถผลติน ้านมไดป้รมิาณ 620.23 ตนัมลูค่า 10.63 ลา้นบาท 

จ าแนกเป็นน ้านมดบิส่งเขา้โรงงานนมมวกเหลก็ ปรมิาณ 558.78 ตนั มูลค่า 9.99 ล้านบาท, น ้านมดบิ       

เลีย้งลูกโค ปรมิาณ 10.86 ตนั มลูค่า 0.14 ล้านบาท และน ้านมดบิเสื่อมคุณภาพ ปรมิาณ 50.59 ตนั มลูค่า       

0.51 ลา้นบาท ส่วนผลผลติคดิเป็นรอ้ยละ 70.44 ของเป้าหมาย โดยผลติน ้านมไดเ้ฉลีย่ 10.80 กโิลกรมั/ตวั/วนั 
 

การจ าหน่ายอาหารสตัว ์

อ.ส.ค. มกีารจ าหน่ายอาหารสตัว์รวม 9,147.21 ตนั มูลค่า 82.94 ล้านบาท โดยปรมิาณ      

คดิเป็นรอ้ยละ 88.16 และมูลค่าคดิเป็นรอ้ยละ 88.48 ของเป้าหมาย ซึ่งเป็นการจ าหน่ายแร่ธาตุชนิดก้อน

พรมีกิซ์และอาหารสตัว์อื่นๆ ที่จ าหน่ายโดยกองพฒันาและบรกิารธุรกจิโคนมภาคกลาง, ส านักงาน อ.ส.ค.

ภาคใต,้ ส านกังาน อ.ส.ค.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และส านกังาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง 
 

การจ าหน่ายน ้าเช้ือแช่แขง็ 

แผนกผลติน ้าเชื้อพ่อพนัธุโ์คนม ส านักผลติปจัจยัการเลี้ยงโคนม ไดผ้ลติน ้าเชื้อ เพื่อจ าหน่าย

ให้แก่เกษตรกรและบุคคลทัว่ไป มชี่องทางการจ าหน่ายโดยวธิกีารจ าหน่ายผ่านการบรกิารของ อ.ส.ค.  และ   

การจ าหน่ายไม่ผ่านการบรกิารของ อ.ส.ค. ซึ่งในปี 2554 จ าหน่ายได้ทัง้สิ้น จ านวน 78,689 หลอด มูลค่า    

7.05 ลา้นบาท จ าหน่ายไดค้ดิเป็นรอ้ยละ 91.60 และ 94.81 ของเป้าหมาย 
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ด้านอตุสาหกรรมนม 

การรบัซ้ือและจ าหน่ายน ้านมดิบ 

โรงงานนมของ อ.ส.ค. มีการรับซื้อน ้ านมดิบจากสหกรณ์โคนมไทย -เดนมาร์ค จ ากัด,         

ศูนยส์่งเสรมิการเลีย้งโคนม และหน่วยงานภายนอก เพื่อเขา้โรงงานผลติภณัฑน์มปรมิาณ  169,598.47 ตนั 

มูลค่า 2,938.53 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 90.86 และ 95.42 ตามล าดบั จากการรบัซื้อน ้านมตามสญัญา 

(MOU) ในปี 2554 ปรมิาณ 167,663.54 ตนั มูลค่า 2,905.84 ล้านบาท และรบัซื้อน ้านมไม่ได้ท าสญัญา 

(MOU) ปรมิาณ 1,934.93 ตนั มลูค่า 32.69 ล้านบาท อ.ส.ค. มกีารจ าหน่ายน ้านมดบิ ณ หน้าโรงงานให้กบั

บรษิัท, หน่วยงานภายนอกรวมทัง้ผู้ที่สนใจทัว่ไป ปรมิาณ 523.17 ตนั มูลค่า 10.89 ล้านบาท ซึ่งคดิเป็น     

รอ้ยละ 63.64 และ 76.74 ของเป้าหมายตามล าดบั 
 

การผลิตผลิตภณัฑน์ม 

โรงงานนมของ อ.ส.ค. ทัง้ 5 โรงงาน สามารถผลติผลติภณัฑน์มทุกชนิดปรมิาณ 162,889.09 

ตนั คดิเป็นรอ้ยละ 89.00 ซึง่แบ่งเป็นการผลติในแต่ละโรงงาน ดงันี้ 

 โรงงานนมมวกเหลก็ ผลติไดป้รมิาณ 76,499.00 ตนั คดิเป็นรอ้ยละ 85.12 ของ

เป้าหมายในการผลติผลติภณัฑน์ม 

 โรงงานนมปราณบุร ีผลิตได้ปรมิาณ 29,060.85 ตัน คิดเป็นร้อยละ 99.68 ของ

เป้าหมายในการผลติผลติภณัฑน์ม 

 โรงงานนมขอนแก่น ผลิตได้ปรมิาณ 30,226.40 ตัน คิดเป็นร้อยละ 96.61 ของ

เป้าหมายในการผลติผลติภณัฑน์ม 

 โรงงานนมสุโขทยั ผลติไดป้รมิาณ 24,919.58 ตนั คดิเป็นรอ้ยละ 91.92 ของเป้าหมาย

ในการผลติผลติภณัฑน์ม 

 โรงงานนมเชียงใหม่ ผลติได้ปรมิาณ 2,183.27 ตัน คดิเป็นร้อยละ 38.97 ของ

เป้าหมายในการผลติผลติภณัฑน์ม  

จ าแนกเป็นนมพาณิชย์ ปรมิาณ 111,316.12 ตนั และนมโรงเรยีน ปรมิาณ 51,572.97 ตัน 

โดยนมพาณชิย ์คดิเป็นรอ้ยละ 96.30 ของเป้าหมาย ส่วนนมโรงเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 76.48 
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การสญูเสียผลิตภณัฑน์ม 

ในการผลติผลติภณัฑน์มของ อ.ส.ค. มสีญูเสยีทัง้กระบวนการผลติทัง้สิน้ 3,915.79 ตนั มลูค่า 

102.34 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 2.37 ของน ้านมปรงุแต่ง จ าแนกไดต้ามขัน้ตอน ดงันี้ 

 สูญเสียในกระบวนการผลิต เมื่อน ้ านมเข้ากระบวนการผลิตเกิดการสูญเสียใน

กระบวนการผลติ ปรมิาณ 1,823.54 ตนั มลูค่า 40.54 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.11 ของนมปรงุแต่งสญูเสยี 

 หลงักระบวนการผลติ จากการตรวจสอบหลงักระบวนการผลติแลว้ มกีารสูญเสยีหลงั

กระบวนการผลติ ซึง่เกดิจากตวัอย่างตรวจคุณภาพ, คดัเบอรล์งัและแปรสภาพผลติภณัฑน์มทีไ่ม่ไดม้าตรฐาน 

ปรมิาณ 1,544.05 ตนั มลูค่า 45.51 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.95 ของผลติภณัฑน์มทีผ่ลติได ้

 สูญเสยีระหว่างรอจ าหน่าย หลงัจากขัน้ตอนการตรวจสอบคุณภาพและน ้าผลติภณัฑ์

นมเตรยีมจ าหน่าย พบว่ามผีลติภณัฑท์ี่เสยีหายจากสตัว์กดัแทะ , บวม, เสยี ปรมิาณ 548.19 ตนั มูลค่า            

16.28 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.34 ของผลติภณัฑน์มทีผ่ลติได ้
 

การจ าหน่ายผลิตภณัฑน์ม 

 ในปี 2554 อ.ส.ค.สามารถจ าหน่ายผลติภณัฑน์มรวมทัง้สิน้ 162,646.99 ตนั มลูค่า 5,992.14 

ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 90.73 และ 89.67 ของเป้าหมายตามล าดบั แบ่งเป็น 

 โรงงานนมมวกเหลก็ จ าหน่ายได้ปรมิาณ 65,287.38 ตนั มูลค่า 2,419.47 ลา้นบาท 

โดยปรมิาณ คดิเป็นรอ้ยละ 74.16 และมลูค่าคดิเป็นรอ้ยละ 73.36 ของเป้าหมาย 

 โรงงานนมปราณบุร ีจ าหน่ายได้ปรมิาณ 37,487.79 ตนั มูลค่า 1,393.28 ล้านบาท    

สงูกว่าเป้าหมาย คดิเป็นรอ้ยละ 31.96 และ 28.18 ตามล าดบั 

 โรงงานนมขอนแก่น จ าหน่ายได้ปรมิาณ 37,946.75 ตนั มลูค่า 1,401.11 ลา้นบาท   

สงูกว่าเป้าหมาย คดิเป็นรอ้ยละ 23.92 และ 21.38 ตามล าดบั 

 โรงงานนมสุโขทัย จ าหน่ายได้ปริมาณ 16,102.61 ตัน มูลค่า 586.63 ล้านบาท       

โดยปรมิาณ คดิเป็นรอ้ยละ 60.48 และ 58.63ตามล าดบั 

 โรงงานนมเชยีงใหม่ จ าหน่ายได้ปรมิาณ 5,822.45 ตนั มูลค่า 209.65 ล้านบาท      

สงูกว่าเป้าหมายคดิเป็นรอ้ยละ 4.27 และ 20.87 ตามล าดบั 

จ าแนกเป็นจ าหน่ายนมพาณิชยป์รมิาณ 107,231.61 ตนั มูลค่า 4,053.53 ล้านบาทคดิเป็น

รอ้ยละ 95.35 และ 92.73 ของเป้าหมายตามล าดบั และจ าหน่ายนมโรงเรยีนปรมิาณ 55,414.38 ตนั มลูค่า 

1,938.61 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 82.95 และ 83.88 ของเป้าหมายตามล าดบั 
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ผลการปฏิบติังานท่ีส าคญั 

กิจกรรมท่ีส าคญั 

โครงการสวสัดิการพนักงาน อ.ส.ค 
 ตามกฎกระทรวงแรงงานและประกาศคณะกรรมการแรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพนัธไ์ดก้ าหนดใหม้ี
การตรวจสุขภาพของพนักงานและลูกจา้งทุกปี ซึง่ในปี 2554 อ.ส.ค. ไดก้ าหนดใหม้กีารตรวจสุขภาพประจ าปี
ในวนัที่ 4-18 สงิหาคม 2554 โดยผูม้สีทิธเิขา้รบัการตรวจสุขภาพ จ านวน 1,092 คน มผีู้เขา้รบัการตรวจ
สุขภาพจรงิ จ านวน 920 คน คดิเป็นรอ้ยละ 84.25 ผลการตรวจสุขภาพ พนักงานส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑป์กต/ิ
ผ่านเกณฑ/์ไมพ่บเชือ้ 

 

การจดังาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจ าปี 2554 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกบัองค์การส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)    

จดังาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจ าปี 2554 ขึน้ระหว่างวนัที ่5-11 มกราคม 2554 ณ ส านักงาน อ.ส.ค. 
อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี โดยได้รบัพระมหากรุณาธคิุณจากสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรม   
ราชกุมาร ีเสดจ็เป็นองค์ประธานเปิดงานในวนัที ่5 มกราคม 2554 จดังานภายใต้แนวคดิ "โคนมไทยสดใส  
แข่งขนัได้ด้วยใจเดียวกนั” ภายในงานได้มกีารแบ่งพื้นที่การเรยีนรู้ออกเป็นโซนต่างๆ อาทิ โซนแสดง
นิทรรศการ, โซนการเรยีนรู้กิจกรรม Milk Festival, และยงัมกีิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมการแสดงของ
นักเรยีนจากโครงการ มริาเคิลออฟไลฟ์, กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากกล่องนมและกิจกรรมการ
ประกวดร้องเพลงนอกจากนี้ ยงัมกีารแสดงนิทรรศการและออกร้านจากหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐั เอกชน   
และนกัศกึษา 

 ประกวดโคนมครัง้ท่ี 28 แบ่งออกเป็น 6 ประเภท 
 ประกวดโคนมและตลาดนัดโคนม เพื่อแสดงการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์โคนม         
ของประเทศ โดยเกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนมทัว่ประเทศ โดยพระบาทสมเดจ็ปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช 
ทรงมพีระมหากรุณาธคิุณพระราชทานถ้วยรางวลัชนะเลิศ และได้รบัเกียรติจากนายธวชัชยั ส าโรงวฒันา        
อธบิดกีรมพฒันาที่ดนิประธานคณะกรรมการ อ.ส.ค. เป็นประธานในพิธมีอบถ้วยรางวลัพระราชทาน ให้แก่ 
นายสมาน เหลง็หวาน จากฟาร์มสมาชกิสหกรณ์โคนม-ไทยเดนมารค์ ปากช่อง จ ากดั เกษตรกรผู้ส่งโคนม 
ทอ้งแรกอายไุมเ่กนิ 28 เดอืน (ดา้นผลผลติ) เขา้ประกวด 

 กิจกรรมเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่ 
 นายนพดล ตันวิเชยีร รองผู้อ านวยการท าการแทนผู้อ านวยการ องค์การส่งเสรมิ

กิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้เปิดตัวผลติภณัฑ์ใหม่นมไทย-เดนมาร์ค รสสตรอเบอร์รี่ในงาน 
“เทศกาลโคนมแห่งชาต”ิ ประจ าปี 2554 ภายใตช้ื่อกจิกรรม “Soft Opening Strawberry D-Day” 
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 กิจกรรมการแข่งขนัน าเสนอแนวความคิด(ปาฐกถา) 

   การประกวดการน าเสนอแนวความคดิ ภายใต้หวัข้อ “นมไทย แข่งขนัได้ ด้วยใจ
เดียวกนั” ชงิถ้วยพระราชทานจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีโดยมผีู้เขา้ร่วมแข่งขนั
ทัง้หมด 12 สถาบนัการศกึษา รวม 42 บทความ รางวลัชนะเลศิ ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้คณะสตัวศาสตร์
และเทคโนโลย ีมรีายชื่อดงันี้ นางสาวสุทธมิา ทบัทมิไสย ์นายเฉลมิชยั ดวงจนัดา และนายศขิรนิทร ์อนิทรทศัน์ 
โดยมี ดร.ด ารง สีนานุรักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น         
รองชนะเลศิอนัดบั 2 ได้แก่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ีศูนยส์ุพรรณบุร ีและรางวลัชมเชย ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยั
นเรศวร, มหาวทิยาลยัศรปีทุมวทิยาเขตชลบุร ีและมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเ์กษม 

 

กิจกรรม “ย้อนรอยร าลึกประวติัศาสตร ์50 ปี อ.ส.ค. ก่อตัง้ฟารม์ไทยเดนมารค์” 

 เนื่ องในโอกาสที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  (อ.ส.ค.) มีอายุครบ 50 ปี              

นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อ านวยการท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ได้จดักิจกรรม “ย้อนรอยร าลึก

ประวติัศาสตร์ 50 ปี อ.ส.ค. ก่อตัง้ฟาร์มไทย-เดนมารค์” ภายในงานได้เชญิเหล่าเอเย่นต์หรอืตัวแทน

จ าหน่ายนมไทย-เดนมารค์ จากทัว่ประเทศเขา้ร่วม ท ากจิกรรมต่างๆ มากมาย ณ ส านักงาน อ.ส.ค. อ าเภอ

มวกเหลก็ จงัหวดัสระบุร ีระหว่างวนัที ่18-19 มนีาคม 2554 

 

กิจกรรมเพ่ือสงัคม 

ววัแดงร่วมใจช่วยเหลือผูป้ระสบภยัน ้าท่วม 

 บริจาคผลิตภณัฑน์มพร้อมด่ืมและน ้าด่ืมภายใต้แบรนดไ์ทย-เดนมารค์ 
 อ.ส.ค. น าโดย นายธวชัชยั ส าโรงวฒันาอธบิดกีรมพฒันาทีด่นิประธานคณะกรรมการ 

อ.ส.ค. พรอ้มผูบ้รหิาร อ.ส.ค. ไดร้่วมบรจิาคผลติภณัฑน์มพรอ้มดื่ม และน ้าดื่มภายใต้ แบรนดไ์ทย-เดนมารค์  
มมีูลค่ารวม 3,500,000 บาท ให้แก่ศูนยป์ฏบิตักิารช่วยเหลอืผู้ประสบอุทกภยั (ศปภ.) โดยมนีายกรฐัมนตรี
นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร เป็นผูร้บัมอบ 

 ววัแดงร่วมใจช่วยเหลือผูป้ระสบภยัน ้าท่วม 
อ.ส.ค. ร่วมใจช่วยเหลอืผู้ประสบภยัน ้าท่วม โดยพนักงาน อ.ส.ค. ร่วมกนัรบับรจิาค

สิ่งของจากประชาชนในเขต อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี เพื่อน าไปช่วยเหลือผู้ประสบภยั โดยได้น า
ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มและน ้ าดื่มภายใต้แบรนด์ไทย -เดนมาร์คไปบริจาค รวมทัง้ให้บริการสัตว์แพทย์/        
ผสมเทยีมฟรแีก่เกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนมทีเ่ดอืดรอ้นเป็นเวลาหนึ่งเดอืน โดย 

วนัที ่20 ตุลาคม 2553 อ.ส.ค. น าผลติภณัฑน์มพรอ้มดื่มจ านวน 21,600 กล่อง และ
น ้าดื่มภายใต้แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค จ านวน 1,200 ขวด ไปมอบให้กบัสถานีโทรทศัน์ช่อง 3 เพื่อน าไป
ช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยั 
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วันที่ 21 ตุลาคม 2553 อ.ส.ค. ปล่อยคาราวานสิ่งของ และน าทีมสัตวแพทย ์          

ไปช่วยเหลอืเกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนมผูป้ระสบภยัในเขตพืน้ที ่จงัหวดัสระบุร,ี ลพบุร ีและนครราชสมีา 
 

 

โครงการ“Thai Denmark Nature Camp” 
อ.ส.ค. ไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัของทรพัยากรธรรมชาติ ซึง่เป็นปจัจยัทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชวีติ

ของมนุษย ์จงึไดจ้ดักจิกรรมโดยร่วมมอืกบัชมรมนักสื่อความหมายธรรมชาตจิงัหวดัเชยีงใหม่ ในการรวมกลุ่ม
เยาวชนเพื่อปลูกฝงัจติส านึกและเจตนารมณ์ที่ดใีห้แก่เยาวชน อกีทัง้เป็นโอกาสที่จะส่งเสรมิการเรยีนรูอ้าชพี
พระราชทานการเลี้ยงโคนม ตลอดจนคุณประโยชน์ของนมโคสดแท้ให้แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการผ่าน
กจิกรรมการเรยีนรูภ้ายในฟารม์โคนมไทย-เดนมารค์ จงึไดจ้ดัท าโครงการ “Thai Denmark Nature Camp”
ผูเ้ขา้รว่มโครงการจะไดร้บัประสบการณ์การเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนทีม่คีุณค่า ภายใต้แนวคดิ “มีใจรกัธรรมชาติ
ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านอาชีพพระราชทานการเล้ียงโคนม” จดัขึน้ระหว่างวนัที่ 25-28 สงิหาคม 2554     
ณ ฟารม์โคนมไทย–เดนมารค์ ส านักงาน อ.ส.ค. อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุร ีโครงการนี้ อ.ส.ค. ได้เชญิ
ตวัแทนนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายอายุระหว่าง 16-18 ปี จากโรงเรยีนต่างๆใน จงัหวดัสระบุร,ี ลพบุรี
นครราชสมีา และกรงุเทพมหานคร จ านวน 50 คน เขา้รว่มโครงการ 

 

ววัแดงร่วมพฒันาเยาวชนสร้างจิตส านึกให้จงรกัภกัดีและรกัท้องถ่ิน 
อ.ส.ค. จดักิจกรรมการเรยีนรู้ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและส่งเสรมิความรู้/ประสบการณ์    

สร้างจติส านึกให้จงรกัภกัดแีละรกัท้องถิ่น พงึพอใจในวถิชีวีติพอเพยีงสามารถเป็นแนวทางในการประกอบ
อาชพีในอนาคต โดยจดัทวัรฟ์ารม์ชมกจิการ เป็นการเรยีนรู้เกี่ยวกบัประวตัศิาสตรข์องอาชพีการเลี้ยงโคนม   
ในประเทศไทย เป็นการปลูกจติส านึกใหเ้ยาวชนเหน็คุณค่าของการดื่มนม ซึง่ในอนาคตอาจต่อยอดจดัท าเป็น
โครงการมคัคุเทศกน้์อยต่อไป 

 

โครงการ Recycle กล่องนม 
อ.ส.ค. ร่วมกบั บรษิัท Tetra Pak จดัท าโครงการ Recycle กล่องนมนี้ขึ้น เพื่อสร้าง

ภาพลกัษณ์ที่ดใีห้กบัองคก์รในการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม รวมถงึรณรงค์ให้พนักงานและครอบครวัมจีติส านึกใน
การรว่มกนัดูแลและป้องกนัสิง่แวดลอ้ม และเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัและผูท้ีด่อ้ยโอกาส โดยการน ากล่องนม  
ทีใ่ชแ้ลว้มาท าเป็นของใชท้ีจ่ าเป็นต่อการด ารงชวีติ  
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“วนัด่ืมนมโรงเรียนโลก 2011” 
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO) ได้ก าหนดให้วนัพุธสุดท้ายของเดือน

กนัยายนของทุกปี เป็นวนัดื่มนมโรงเรยีนโลก โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงโครงการนม
โรงเรยีนในแต่ละประเทศ รวมทัง้กระตุ้นใหเ้ดก็และเยาวชนหนัมาใหค้วามส าคญักบัการดื่มนมมากขึน้ อ.ส.ค.
ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารจดัการโครงการอาหารเสรมิ(นม)โรงเรยีน จงึไดจ้ดักจิกรรมวนัดื่ม
นมโรงเรยีนโลกขึน้เมื่อวนัพุธ ที่ 28 กนัยายน 2554 ซึง่เป็นครัง้ที ่12 ได้เปิดตวัรูปแบบบรรจุภณัฑใ์หม่ของ   
นมโรงเรยีน เพื่อสรา้งแรงจงูใจใหเ้ดก็หนัมาดื่มนมมากขึน้มคีวามทนัสมยัและมสีสีนัสะดุดตาสวยงาม รวมทัง้ยงั
ไดเ้ปิดเวบ็ไซต์ www.schoolmilkthai.com เพื่อประชาสมัพนัธโ์ครงการอาหารเสรมิ(นม)โรงเรยีน ส าหรบัให้
ความรูใ้นเรือ่งต่างๆ เกีย่วกบันมโรงเรยีน  

 

โครงการสร้างสรรคค์นรุ่นใหม่ สู่แชมป์เจต็สกีระดบัโลก 

นมไทย-เดนมารค์ให้การสนับสนุนสมาคมเจต็สกแีห่งประเทศไทย ซึง่นักกฬีาไปสรา้งผลงาน

ในการแข่งขนัเจต็สกชีงิแชมป์ทีส่หรฐัอเมรกิา มาอย่างต่อเนื่อง โดยสมาคมเจต็สกฯี เปิดตวั 7 ขุนผลทมีชาต ิ        

ชุดชงิแชมป์โลกปี 2011 ในวนัที ่1-9 ตุลาคม 2554 ลงล่าชงิแชมป์โลกทัง้ 3 ระดบัขัน้ โดยนมไทย-เดนมารค์

เป็นผู้สนับสนุน ภายใต้สโลแกนว่า “พลงันมไทยเดนมารค์ นมโคสดแท้สร้างสรรค์คนรุ่นใหม่สู่แชมป์-       

เจต็สกีระดบัโลก” พรอ้มกบั บรษิทั มติรแทป้ระกนัภยั กไ็ดใ้หค้วามคุม้ครองพเิศษแก่นกัเจต็สกทีมีชาตไิทย 

 

ความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ 

โครงการร้านต้นแบบนมไทย-เดนมารค์ 
 กจิกรรม Kiosk (รา้นต้นแบบ) เพื่อน าเสนอผลติภณัฑน์มและเครื่องดื่มที่ผลติจากโคนมสดแท้

100% เพื่อใหผู้บ้รโิภคได้รบัความสะดวกสบายกบัท าเลทีเ่หมาะสมในแหล่งชุมชนและการบรกิารทีเ่ป็นกนัเอง 
โดยร่วมมอืกบับรษิัท ทโีอท ีส านักงานใหญ่ ถ.แจ้งวฒันะ และได้เริม่ด าเนินการ เมื่อวนัที่ 8 สงิหาคม 2554 
โดยโครงการจะขยายสู่ส่วนงานราชการและสถาบนัการศกึษาต่างๆ ในปีต่อๆ ไป 

 

โครงการความร่วมมือระหว่าง อ.ส.ค. กบักระทรวงยติุธรรม 
 ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2553 จนถึงปจัจุบนั โดยการจดัท าสญัญาระหว่าง อ.ส.ค. กบักระทรวง

ยตุธิรรม ก าหนดใหเ้ป็นโครงการทีด่ าเนินการอย่างต่อเนื่องตามความต้องการใหผู้ต้้องขงัและเยาวชนในสถาน
พนิิจไดด้ื่มผลติภณัฑ์นมทีม่คีุณภาพ ผลติจากนมโคสดแทข้องเกษตรกรไทย อนัส่งผลต่อสุขภาพของผู้ดื่มนม    
และยงัช่วยเหลอืเกษตรกรไดม้อีาชพีทีย่ ัง่ยนื และยงัส่งผลต่อระบบเศรษฐกจิและสงัคมโดยรวมของประเทศ 
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โครงการ ความร่วมมือบ าบดัน ้าเสีย 

 อ.ส.ค. ร่วมกบั องค์การบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื(อพท.) ด าเนิน

โครงการบ าบดัน ้าเสยีจากโรงงาน โดยใช ้Dasta Ball และในครัง้นี้ ดร.นาฬกิอตภิคั แสงสนิท ผู้อ านวยการ 

อพท. ไดม้อบ Dasta Ball ใหแ้ก่ นายธวชัชยั ส าโรงวฒันา อธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ ประธานกกรมการ อ.ส.ค. 

เป็นจ านวน 20,000 ลกู เพื่อน าไปใชใ้นโครงการ ในการบ าบดัน ้าเสยีจากโรงงานนม 
 

โครงการความร่วมมือระหว่าง อ.ส.ค. กบัท้องถ่ิน 
 อ.ส.ค. ร่วมกบั องค์การบรหิารส่วนต าบลมติรภาพและบรษิทั ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 

จดัท าโครงการเกีย่วกบัสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ดงันี้ 

 โครงการก าจกัขยะในชุมชน อ.ส.ค. เข้าร่วมโครงการก าจดัขยะในเขตชุมชน บรเิวณ
ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง และโรงงานนมมวกเหลก็ จดัพื้นที่รวบรวมขยะ โดยม ีอบต.มติรภาพสนับสนุน     
ถงัขยะ บรษิทั ทพีโีอ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูร้บัด าเนินการก าจดัขยะทัง้หมด 

 โครงการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน อ.ส.ค.  อ าเอมวกเหล็ก         
จงัหวดัสระบุร ีอาท ิเช่นการป้องกนัยาเสพตดิในชุมชน, การสรา้งความปลอดภยัในชุมชน, การสรา้งและพฒันา
ประชาคมในชุมชนให้เข้มแข็ง, การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชากรในชุมชน, การพฒันาปรบัปรุงถนน
สาธารณูปโภคและอื่นๆ ในชุมชน, การป้องกนัภยัทางถนนส านักงาน อ.ส.ค. และการจดักจิกรรมตามประเพณี
และวฒันธรรมในสงัคม 

 โครงการปลูกและบ ารุงรกัษาป่าไม้บริเวณเขาตาแป้น ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของต้นน ้ า       
ล าคลองมวกเหลก็ 

 

กิจกรรมวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 
 อ.ส.ค. โดยโครงการสปัดาห์ส่งเสรมิศาสนา จรยิธรรม ร่วมกับ ศูนย์ปฏบิตัิธรรมมหาจุฬา

อาศรม มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั จดัปาฐกถาธรรมเรื่อง “ยึดศาสนธรรมน าสู่สนัติสุข” เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั เพื่อพฒันาจติใจปลูกฝงั ส่งเสรมิคุณธรรม 
และจรยิธรรม แก่พนักงาน อ.ส.ค. เพื่อน าไปใชใ้นการด ารงชวีติ นอกจากนี้ อ.ส.ค. ทัง้ 5 โรงงานยงัมพีธิถีวาย
พระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่ องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จ          
พระเจา้อยู่หวัและสมเดจ็พระนางเจา้สริกิิตพระบรมราชนิีนาถรวมถงึกจิกรรมปลูกต้นไม ้และร่วมกนัท าความ
สะอาด อกีดว้ย 

 

การรบันักศึกษาฝึกงาน 
อ.ส.ค. ร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษาต่างๆในการรบันักศกึษาทีต่้องการเสรมิสรา้งทกัษะ และ

เรียนรู้งานในเชิงปฏิบัติในสาขาวิชาที่ก าลังศึกษาอยู่ทัง้ในส่วนกลางและทุกส านักงานภาค  เพื่อเป็น            
การพฒันาการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งประสบการณ์ เพื่อน าไปใชใ้นการประกอบอาชพีหลงัจากจบการศกึษา 
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กิจกรรมอ่ืนๆ 
นักศึกษาโครงการลุ่มน ้าโขงชาวเวียดนามและลาว จ านวน 15 คน เยี่ยมชมโรงงานนม

ขอนแก่น เมือ่วนัที ่20 ตุลาคม 2553 ส านกังาน อ.ส.ค.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รวบรวมเงนิจากผูม้จีติศรทัธา
จ านวน 16,119 บาท มอบให้กบั นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อ านวยการท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 
สมทบกองกฐินสามัคคี ณ วัดป่าแดง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 ส านักงาน อ.ส.ค.           
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท าพธิีถวายสกัการะพระบรมสาทิลกัษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  เนื่องใน
วโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษา 5 ธนัวามหาราช และรวมกจิกรรม Big Cleaning Day ในวนัพุธที ่1 ธนัวาคม  
2553 

 จดังานวนัครบรอบ 13 ปี วนัเปิดโรงงานผลติภณัฑน์ม อ.ส.ค.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      
เมือ่วนัเสารท์ี ่25 ธนัวาคม 2553 

 อบรมทบทวนเรื่อง “ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน GMP” ด้านสุขลกัษณะส่วนบุคคล    
ในการปฏบิตังิาน รุน่ที ่1, 2 และ 3 วนัที ่10,14 และ 17 มกราคม 2554 

 รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธรีะ วงศ์สมุทร เปิดงานวนัเกษตร
อสีาน ประจ าปี 2554 เมือ่วนัที ่21 มกราคม 2554 

 เขา้ร่วมงานเกษตรอสีานประจ าปี 2554 ณ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ระหว่างวนัที ่21-30 
มกราคม 2554 

 เขา้รว่มกจิกรรมงานเกษตรลุ่มน ้าโขง ครัง้ที ่14 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยนีครพนม 
และมหาวทิยาลยันครพนม จงัหวดันครพนม 

 นม Thai-Denmark นมโคสดแทใ้หก้ารสนับสนุนสมาคมเจต็สกแีห่งประเทศไทย อ.ส.ค.
มอบเงนิสนบัสนุน กฬีาวอลเลยบ์อลไทยแลนดล์กี ทมีสโมสร สระบุร ีนมไทย-เดนมารค์ จ านวน 200,000 บาท 

 อ.ส.ค. จดักิจกรรมเทิดพระเกียรติวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 5 ธนัวามหาราชวนัพ่อ
แห่งชาต ิ2553 พรอ้มทัง้จดักจิกรรมปลกูตน้ไมเ้ทดิพระเกยีรต ิ

 วนัที่ 12 สงิหาคม 2554 คณะผู้บรหิารและพนักงาน อ.ส.ค. จดัพิธถีวายพระพร      
เฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชนิีนาจ เนื่องในโอกาสวนัแม่แห่งชาตปิระจ าปี 2554 และ
รว่มกนัปลกูตน้ไมเ้ฉลมิพระเกยีรตบิรเิวณหน้าส านกังาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 

 อ.ส.ค. ให้ความรู้เกี่ยวกบัอาหารหยาบ และสาธติการปลูกหญ้าเนเปียนแก่เกษตรกร
ตัวแทน อ.ส.ค. ร่วมกับสภากาแฟปรกึษาหารือกับส่วนราชการจงัหวดัสระบุร ีในวันที่ 15 มนีาคม 2554         
ณ หอประชุมองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสระบุร ี(หลงัใหม)่ สถานกฬีา จงัหวดัสระบุร ี

 อ.ส.ค. ร่วมต้อนรับเกษตรกรผู้เลี้ ยงโคนมจากประเทศมาเลเชียเยี่ยมชมดูงาน             
ณ อ.ส.ค. อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุร ีในวนัที ่26 พฤษภาคม 2554 
 



  รายงานประจ าปี 2554 

องคก์ารส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) หน้า 34 
 

 

 ผู้บรหิาร อ.ส.ค. ร่วมต้อนรบัตวัแทนจากรฐับาลรฐัเวสเทริ์นออสเตรเลยีรฐัวคิตอเลีย    
และผู้แทนจากส านักงานข้าหลวงพาณิชย์ออสเตรเลยี เข้าฟงัการน าเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูล ณ อ.ส.ค.      
อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุร ีในวนัที ่3 มถุินายน 2554 

 อ.ส.ค. ต้อนรบัคณะกรรมการผูบ้รหิารจาก AIT มาเยีย่มชมและศกึษาดูงาน ณ อ.ส.ค. 
อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุร ีในวนัที ่3 มถุินายน 2555 

 

ความร่วมมือทางวิชาการ 
 

การใช้อาหาร PMR เพ่ือเป็นแหล่งอาหารหยาบส าหรบัโคนม 
  การใชอ้าหาร PMR เพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบส าหรบัโคนมเป็นความร่วมมอื ระหว่าง อ.ส.ค. 
กบั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์โดย นางสาวเทยีนทพิย ์ไกรพรหม นิสติระดบับณัทติศกึษา ภาควชิาสตัวบาล 
คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

การใช้วตัถดิุบในท้องถ่ินผลิตอาหาร PMR เพ่ือเป็นแหล่งอาหารหยาบส าหรบัโคนม 
  การใชว้ตัถุดบิในทอ้งถิน่ผลติอาหาร PMR เพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบส าหรบัโคนมเป็นความ
รว่มมอื ระหว่าง อ.ส.ค. กบั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์โดยนายนวนน จนัทรประสาน นิสติระดบับณัทติศกึษา 
ภาควชิาสตัวบาล คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

การใช้น ้ากากผงชูรสผสมกากน ้าตาลทดแทนอาหารข้นในโคสาวลูกผสมโอสไตน์ฟรีเช่ียน 

เป็นการศึกษาการใช้น ้ากากผงชูรสผสมน ้าตาลทดแทนอาหารข้นต่อประสทิธภิาพการผลติ 
โดยม ีนางสาวอรวมิล แก้วเกลีย้ง นิสติภาควชิาสตัวบาล คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขต
บางเขน กรงุเทพมหานคร เป็นผูท้ าการวจิยั ไดผ้ลสรุปว่า การใชน้ ้ากากผงชูรสผสมกากน ้าตาลทดแทนอาหาร
ขน้ ไมม่ผีลต่อสมรรถนะการผลติ เมทาบอลซิมึ และตน้ทุนการผลติโคสาว โดยผลงานบางส่วนงานของงานวจิยั
นี้ ไดร้บัการตพีมิพใ์นการประชุมทางวชิาการสาขาสตัว ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์อกีดว้ย 
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รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
อ.ส.ค.ประจ าปีงบประมาณ 2554 

 

 

 

 



  รายงานประจ าปี 2554 

องคก์ารส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) หน้า 36 
 

 

 

 



  รายงานประจ าปี 2554 

องคก์ารส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) หน้า 37 
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ส่วนที่ 3 
รายงานทางการเงิน 

ของอ.ส.ค. 
(ข้อมูลเบื้องต้น) 
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องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 

     (พนับาท) 
 หมายเหต ุ  2554  2553 
   (ข้อมูลเบือ้งต้น)  (อยู่ระหว่างการ- 
     ตรวจสอบของส.ต.ง.) 

สินทรพัย ์      
สินทรพัยห์มุนเวียน      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 2          479,840.74             496,977.07  
ลกูหนี้ระยะสัน้ 3          616,902.75             589,452.93  
รายไดค้า้งรบั              1,386.19                2,238.38  
เงนิลงทุนระยะสัน้ 4          203,423.98                2,029.27  
สนิคา้และวสัดุคงเหลอื 5          648,252.87             655,869.67  
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น             33,178.01               46,129.71  
รวมสินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน   1,982,984.54            1,792,697.02  
      
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน      
ลกูหนี้ระยะยาว 6                      -                          -    
เงนิลงทุนระยะยาว 7                      -                          -    
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (สทุธ)ิ 8          258,039.42             231,756.43  
สนิทรพัยโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน (สทุธ)ิ 9                      -                          -    
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (สทุธ)ิ 10                299.80                   591.53  
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น              9,944.13               10,619.26  
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน   268,283.35               242,967.23  

รวมสินทรพัย ์          2,251,267.89             2,035,664.24  

 

หมายเหต ุ         ประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิ 
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องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 

     
 (พนับาท) 

 หมายเหต ุ  2554  2553 
   (ข้อมูลเบือ้งต้น)  (อยู่ระหว่างการ- 
     ตรวจสอบของส.ต.ง.) 

หน้ีสิน      
หน้ีสินหมุนเวียน      
เจา้หนี้ระยะสัน้   552,265.67  550,660.25 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย   568.23  16,959.32 
รายไดร้บัล่วงหน้า   6,065.87  1,880.01 
รายไดแ้ผ่นดนิรอน าสง่คลงั   190,279.00  523,279.00 
รายไดร้อการรบัรูร้ะยะสัน้   -  - 

เงนิทดรองราชการรบัจากคลงัระยะสัน้   -  - 
เงนิรบัฝากระยะสัน้   -  - 
เงนิกูร้ะยะสัน้ 12  -  148,740.72 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น   134,611.83  199,616.85 
รวมหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   883,790.60  1,441,136.14 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน      
เจา้หนี้ระยะยาว     - 
รายไดร้อการรบัรูร้ะยะยาว   28,033.21  28,100.72 
เงนิทดรองราชการรบัจากคลงัระยะยาว   -  - 

เงนิรบัฝากระยะสัน้   -  - 
เงนิกูร้ะยะยาว 13  251,347.34  294,724.26 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น   -  8,937.96 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน   279,380.56  331,762.94 

รวมหน้ีสิน   1,163,171.16  1,772,899.09 

สินทรพัยส์ทุธิ      

ส่วนทุน/สินทรพัยส์ุทธิ      

เงนิทุน   651,366.79  651,366.79 
ขาดทุนสะสม   436,729.95  (388,601.63) 
รวมสินทรพัยส์ุทธิ   2,251,267.89  2,035,664.24 

 

หมายเหต*ุ ก าไรสะสมประจ าปี 2554  เป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ทีย่งัไม่ไดป้รบัยอดยกมาตามงบการเงนิ  ประจ าปี 2553 ที่
อยู่ระหว่างการตรวจสอบของ ส.ต.ง. 
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องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
งบรายได้และค่าใช้จ่าย 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 

      (พนับาท) 
 หมายเหต ุ  2554  2553 
   (ข้อมูลเบือ้งต้น)  (อยู่ระหว่างการ- 
     ตรวจสอบของส.ต.ง.) 

รายได้จากการด าเนินงาน      
รายได้จากรฐับาล      
งบประมาณประจ า   -  - 
งบประมาณลงทุน   -  - 
งบประมาณ – งบกลาง   -  - 
รายไดอ้ื่นจากรฐับาล(เพิม่เงนิอุดหนุนรบัจาก
รฐับาล) 

  -  379,418.16 

รวมรายไดจ้ากรฐับาล   -  379,418.16 
      
รายได้จากแหล่งอ่ืน      
รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิาร   6,068,716.09  6,129,544.15 
รายไดจ้ากเงนิช่วยเหลอืและเงนิบรจิาค   -  - 
รายไดเ้งนิสมทบกองทุน   -  - 
รายไดอ้ื่น   30,383.95  36,333.77 
รวมรายได้จากแหล่งอ่ืน   6,099,100.04  6,165,877.92 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน   6,099,100.04  6,545,296.08 

 

หมายเหต ุ        ประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิ 
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องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
งบรายได้และค่าใช้จ่าย 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 

     (พนับาท) 
 หมายเหต ุ  2554  2553 
   (ข้อมูลเบือ้งต้น)  (อยู่ระหว่างการ- 
     ตรวจสอบของส.ต.ง.) 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน      
ค่าใชจ้่ายบคุลากร 14  353,468.80  311,449.83 
ค่าบ าเหน็จบ านาญ   25,535.62  20,725.42 
ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม   9,018.18  2,933.70 
ค่าใชจ้่ายเดนิทาง   4,156.96  3,882.27 
ค่าวสัดุและค่าใชจ้่าย   4,605,680.79  4,590,297.98 
ค่าสาธารณูปโภค 15  133,828.34  120,092.58 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 16  29,526.34  27,744.55 
ค่าใชจ้่ายเงนิอุดหนุน   1,016.84  380,004.45 
ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ   464,992.79  552,406.50 
รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน   5,627,224.65  6,009,537.29 
รายไดส้งู (ต ่า) กว่าค่าใชจ้า่ยจากการด าเนินงาน   471,875.39  535,758.79 
      

รายได้ / ค่าใช้จา่ยท่ีไม่เกิดจากการด าเนินงาน      
ก าไรสทุธจิากการจ าหน่ายสนิทรพัย ์   -  - 
ขาดทุนสทุธจิากการจ าหน่ายสนิทรพัย ์   (907.14)  (80.19) 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ   -  - 
รวมรายได้/ค่าใช้จา่ยท่ีไม่เกิดจากการ
ด าเนินงาน 

  (907.14)  (80.19) 

      
รายได้สูง/(ต า่) กว่าค่าใช้จา่ยจากการ
ด าเนินงานปกติ 

  470,968.25  535,678.60 

รายการพเิศษ      
รายได้สูง/(ต า่) กว่าค่าใช้จา่ยสุทธิ   470,968.25  535,678.60 

 

หมายเหต ุ          ประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิ 
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หมายเหต ุ        ประกอบงบการเงิน 
หมายเหตท่ีุ 1 สรปุนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

------------------------------------------------------ 

    (พนับาท) 
  2554  2553 
  (ข้อมูลเบือ้งต้น)  (อยู่ระหว่างการ- 
    ตรวจสอบของส.ต.ง.) 

หมายเหตท่ีุ 2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     
เงนิสดในมอื  141.02  126.31 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิ  479,699.72  496,850.75 
เงนิฝากคลงั  -  - 
รายการเทยีบเท่าเงนิสดอื่น  -  - 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  479,840.74  496,977.07 

     
หมายเหตท่ีุ 3 ลูกหน้ีระยะสัน้     
ลกูหนี้เงนิยมื  2,351.20  728.51 
เงนิใหย้มืและใหกู้ ้  -  - 
ลกูหนี้ค่าขายสนิคา้และบรกิาร  892,734.54  889,527.62 
ลกูหนี้อื่น  26,118.48  13,211.20 
หกัค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู  304,301.47  314,014.41 
รวมลูกหน้ีระยะสัน้  616,902.75  589,452.93 

     
หมายเหตท่ีุ 4 เงินลงทุนระยะสัน้    - 
เงนิฝากประจ า  203,423.98  2,029.27 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีจ่ะครบก าหนดภายใน 1 ปี  -  - 
เงนิลงทุนในตราสารทุน  -  - 
เงนิลงทุนหมุนเวยีนอื่น  -  - 
รวมเงินลงทุนระยะสัน้  203,423.98  2,029.27 

     
หมายเหตท่ีุ 5 สินค้าและวสัดคุงเหลือ     
สนิคา้คงเหลอื  601,064.16  598,606.43 
วสัดุคงเหลอื  47,188.72  57,263.24 
รวมสินค้าและวสัดคุงเหลือ  648,252.87  655,869.67 
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    (พนับาท) 
  2554  2553 
  (ข้อมูลเบือ้งต้น)  (อยู่ระหว่างการ- 
    ตรวจสอบของส.ต.ง.) 

หมายเหตท่ีุ 6 ลูกหน้ีระยะยาว     
ลกูหนี้เงนิช่วยเหลอื     
เงนิใหกู้ย้มืและใหกู้ ้     
ลกูหนี้ค่าขายสนิคา้และบรกิาร     
ลกูหนี้อื่น     
หกัค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู     
รวมลูกหน้ีระยะยาว  -  - 

     หมายเหตท่ีุ 7 เงินลงทุนระยะยาว     
เงนิฝากประจ า     
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีจ่ะถอืจนครบก าหนด     
เงนิลงทุนในตราสารทุน     
เงนิลงทุนหมุนเวยีนอื่น     
รวมเงินลงทุนระยะยาว  -  - 

     หมายเหตท่ีุ 8 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (สุทธิ)     

ทีด่นิทีม่กีรรมสทิธิ ์  6,127.69  6,127.69 
     (ทีด่นิราชพสัดุในความครอบครอง ........... ตารางวา)     

อาคาร  352,148.44  343,957.06 
หกัค่าเสือ่มราคาสะสม  239,384.40  228,305.07 
อาคาร (สทุธ)ิ  112,764.04  115,651.99 
อุปกรณ์  861,967.21  831,949.66 
หกัค่าเสือ่มราคาสะสม  722,819.52  721,972.90 
อุปกรณ์ (สทุธ)ิ  139,147.69  109,976.75 
รวมท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (สุทธิ)  258,039.42  231,756.43 

     หมายเหตท่ีุ 9 สินทรพัยโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน (สุทธิ)    - 
สนิทรพัยโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน     
หกัค่าเสือ่มราคาสะสม     
รวมสินทรพัยโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน (สุทธิ)  -  - 
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    (พนับาท) 
  2554  2553 
  (ข้อมูลเบือ้งต้น)  (อยู่ระหว่างการ- 
    ตรวจสอบของส.ต.ง.) 

หมายเหตท่ีุ 10 สินทรพัยท่ี์ไมมี่ตวัตน (สุทธิ)     
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์  1,606.10  1581.9135 
หกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม  1,306.29  990.38 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์(สทุธ)ิ  299.80  591.53 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอื่น  -  - 
หกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม  -  - 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอื่น (สทุธ)ิ  -  - 
รวมสินทรพัยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน (สุทธิ)  299.80  591.53 

     หมายเหตท่ีุ 11 เงินทดรองราชการรบัจากคลงัระยะสัน้     
เงนิทดรองเพื่อโครงการเงนิกูจ้ากต่างประเทศ  -  - 
เงนิทดรองเพื่อหน่วยงานในต่างประเทศ  -  - 
เงนิทดรองเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตั ิ  -  - 
รวมเงินทดรองราชการรบัจากคลงัระยะสัน้  -  - 

     หมายเหตท่ีุ 12 เงินกู้ระยะสัน้     
เงินกู้ระยะสัน้ท่ีเป็นสกลุเงินบาท     
หลกัทรพัยข์องรฐับาล    - 
เงนิกูอ้ื่น  -  148,740.72 
รวมเงินกู้ระยะสัน้ท่ีเป็นสกลุเงินบาท  -  148,740.72 
เงินกู้ระยะสัน้ท่ีเป็นสกลุเงินต่างประเทศ     
เงนิกูท้ีเ่ป็นสกุลเงนิต่างประเทศ     
รวมเงินกู้ระยะสัน้ท่ีเป็นสกลุเงินต่างประเทศ  -  - 
รวมเงินกู้ระยะสัน้  -  148,740.72 

หมายเหตท่ีุ 13 เงินกู้ระยะยาว     
เงินกู้ระยะยาวเป็นสกลุเงินบาท     
หลกัทรพัยข์องรฐับาล    - 
เงนิกูอ้ื่น  251,347.34  294,724.26 
รวมเงินกู้ระยะสัน้ท่ีเป็นสกลุเงินบาท  251,347.34  294,724.26 
เงินกู้ระยะยาวท่ีเป็นสกลุเงินต่างประเทศ     
เงนิกูท้ีเ่ป็นสกุลเงนิต่างประเทศ    - 
รวมเงินกู้ระยะสัน้ท่ีเป็นสกลุเงินต่างประเทศ  -  - 
รวมเงินกู้ระยะยาว  251,347.34  294,724.26 
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    (พนับาท) 
  2554  2553 
  (ข้อมูลเบือ้งต้น)  (อยู่ระหว่างการ- 
    ตรวจสอบของส.ต.ง.) 

หมายเหตท่ีุ 14 ค่าใช้จ่ายบุคลากร     
เงนิเดอืน  272,378.51  247,660.44 
เงนิประจ าต าแหน่ง  -  - 
ค่าจา้งประจ า  17,971.58  20,272.41 
ค่าจา้งชัว่คราว  8,102.89  6,021.94 
ค่าใชจ้่ายบคุลากรอื่น  55,015.81  37,495.05 
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร  353,468.80  311,449.83 

     หมายเหตท่ีุ 15 ค่าสาธารณูปโภค     
ค่าไฟฟ้า  61,450.17  59,785.83 
ค่าน ้าประปา  1,863.66  173.51 
ค่าน ้ามนัเชือ้เพลงิ  69,025.96  58,750.61 
ค่าสาธารณูปโภคอื่น  1,488.55  1,382.63 
รวมค่าสาธารณูปโภค  133,828.34  120,092.58 
     หมายเหตท่ีุ 16 ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย     
อาคาร  12,889.98  12,928.51 
อุปกรณ์  16,636.36  14,816.04 
สนิทรพัยโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน  -  - 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  -  - 
รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  29,526.34  27,744.55 
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การวิเคราะหท์างการเงิน 

1.  การย่อส่วนตามแนวด่ิง(Common Size) 
     วิเคราะหง์บแสดงฐานะการเงิน 
             ณวนัท่ี 30 กนัยายน 2554และ 2553 

   (พนับาท)  อตัราย่อส่วนตามแนวด่ิง 
 2554  2553  2554  2553 
 (ข้อมูล

เบือ้งต้น) 
 (อยู่ระหว่าง 

การตรวจสอบ 
 (ข้อมูล

เบือ้งต้น) 
 (อยู่ระหว่าง 

การตรวจสอบ 
   ของส.ต.ง.)    ของส.ต.ง.) 

สินทรพัย ์        
สินทรพัยห์มุนเวียน        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 479,840.74  496,977.07  21.31  24.41 
เงนิลงทุนชัว่คราว 203,423.98  2,029.27  9.04  0.10 
ลกูหนี้การคา้-สทุธ ิ 589,681.37  581,436.15  26.19  28.56 
ลกูหนี้อื่น 58,048.19  7,288.26  2.58  0.36 
สนิคา้คงเหลอื 589,831.73  586,539.43  26.20  28.81 
ปศุสตัวค์งเหลอื 11,232.43  12,067.00  0.50  0.59 
วสัดุคงเหลอื 47,188.72  57,263.24  2.10  2.81 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 3,737.39  49,096.60  0.17  2.41 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,982,984.54  1,792,697.02  88.08  88.06 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน        
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (สทุธ)ิ 258,039.42  231,756.43  11.46  11.38 
สนิทรพัยโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน (สทุธ)ิ -  -  -  - 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (สทุธ)ิ 299.80  591.53  0.01  0.03 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 9,944.13  10,619.26  0.44  0.52 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 268,283.35  242,967.23  11.92  11.94 
รวมสินทรพัย ์ 2,251,267.89  2,035,664.24  100.00  100.00 

หน้ีสิน        
หน้ีสินหมุนเวียน        
เงนิเบกิเกนิบญัช ี -  70.72  0.00  0.00 
เจา้หนี้การคา้ 479,841.58  527,338.96  21.31  25.91 
เจา้หนี้อื่น 72,424.09  23,321.29  3.22  1.15 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 568.23  16,959.32  0.03  0.83 
เงนิกูร้ะยะยาวถงึก าหนดช าระใน 1 ปี -  148,670.00  0.00  7.30 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 140,677.70  201,496.86  6.25  9.90 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 693,511.60  917,857.14  30.81  45.09 
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วิเคราะหง์บแสดงฐานะการเงิน 
ณวนัท่ี 30 กนัยายน 2554และ 2553 

   (พนับาท)  อตัราย่อส่วนตามแนวด่ิง 
 2554  2553  2554  2553 
 (ข้อมูล

เบือ้งต้น) 
 (อยู่ระหว่าง 

การตรวจสอบ 
 (ข้อมูล

เบือ้งต้น) 
 (อยู่ระหว่าง 

การตรวจสอบ 
   ของส.ต.ง.)    ของส.ต.ง.) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน        
เงนิกูร้ะยะยาว 251,347.34  294,724.26  11.16  14.48 
เจา้หนี้กองทุนบ าเหนจ็พนกังาน -  8,937.96  0.00  0.44 
รายไดแ้ผ่นดนิคา้งน าสง่ 190,279.00  523,279.00  8.45  25.71 
รายไดจ้ากการบรจิาครอการรบัรู ้ 28,033.21  28,100.72  1.25  1.38 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 469,659.56  855,041.94  20.86  42.00 
รวมหน้ีสิน 1,163,171.16  1,772,899.09  51.67  87.09 
สว่นทุน / สนิทรพัยส์ทุธ ิ        
เงนิทุน 651,366.79  651,366.79  28.93  32.00 
รายไดส้งู (ต ่า) กว่าค่าใชจ้า่ยสะสม 436,729.95  (388,601.63)  19.40  (19.09) 
สินทรพัยส์ทุธิ 2,251,267.89  2,035,664.24  100.00  100.00 
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วิเคราะหง์บแสดงฐานะการเงิน 
ณวนัท่ี 30 กนัยายน 2554และ 2553 

   (พนับาท)  อตัราย่อส่วนตามแนวด่ิง 
 2554  2553  2554  2553 
 (ข้อมูล

เบือ้งต้น) 
 (อยู่ระหว่า 

งการตรวจสอบ 
 (ข้อมูล

เบือ้งต้น) 
 (อยู่ระหว่าง 

การตรวจสอบ 
   ของส.ต.ง.)    ของส.ต.ง.) 

รวมรายได ้        
รายไดจ้ากการด าเนินงาน        
รายไดจ้ากรฐับาล        
รายไดจ้ากเงนิงบประมาณประจ า     -  - 
รายไดจ้ากเงนิงบประมาณลงทุน     -  - 
รายไดอ้ืน่จากรฐับาล   379,418.16  -  5.80 
รวมรายได้จากรฐับาล -  379,418.16  -  5.80 
รายได้จากแหล่งอ่ืน        
รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิาร 6,068,716.09  6,129,544.15  99.50  93.65 
รายไดจ้ากการช่วยเหลอืและบรจิาค -  -  -  - 
รายไดอ้ืน่ 30,383.95  36,333.77  0.50  0.56 
รวมรายได้จากแหล่งอ่ืน 6,099,100.04  6,165,877.92  100.00  94.20 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน 6,099,100.04  6,545,296.08  100.00  100.00 
        ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน        
คา่ใชจ้า่ยบุคลากร 353,468.80  311,449.83  5.80  4.76 
คา่บ าเหน็จบ านาญ 25,535.62  20,725.42  0.42  0.32 
คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม 9,018.18  2,933.70  0.15  0.04 
คา่ใชจ้า่ยเดนิทาง 4,156.96  3,882.27  0.07  0.06 
คา่วสัดุ คา่ใชส้อย และคา่สาธารณูปโภค 4,739,509.12  4,710,390.56  77.72  71.97 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 29,526.34  27,744.55  0.48  0.42 
คา่ใชจ้า่ยเงนิอุดหนุน 1,016.84  380,004.45  0.02  5.81 
คา่ใชจ้า่ยอืน่ 464,992.79  552,406.50  7.62  8.44 
รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 5,627,224.65  6,009,537.29  92.27  91.81 
รายได้สงู (ต า่) กว่าค่าใช้จ่ายจากการ
ด าเนินงาน 

471,875.39  535,758.79  7.74  8.19 

รายได/้คา่ใชจ้่ายทีไ่ม่เกดิจากการ
ด าเนินงาน 

(907.14)  (80.19)  (0.01)  (0.00) 

รายได้สงู (ต า่) กว่าค่าใช้จ่ายจาก
กิจกรรมปกติ 

470,968.25  535,678.60  100.00  100.00 

รายการพเิศษ -  -    - 
รายได้สงู (ต า่) กว่าค่าใช้จ่ายสทุธิ 470,968.25  535,678.60  100.00  100.00 
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รฐัมนตรีแต่งตัง้กรรมการโดยต าแหน่งหรือกรรมการผูท้รงคณุวฒิุเป็นประธานกรรมการรวม
ไม่เกิน 11 คน 

 

 

 
 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการ อ.ส.ค. 

 

 

 

 

 

1. อธบิดกีรมปศุสตัว ์

2. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

3. เลขาธิการส านกังาน
เศรษฐกิจการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

1. อธบิดกีรมการคา้ภายใน 

2. ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั 

3. ผูแ้ทนส านกังบประมาณ 

 

 

 

 

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

4. ………………… 

 

สายกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

 

สายงานท่ีเก่ียวข้อง 

 

ผูท้รงคณุวฒิุท่ี
คณะรฐัมนตรีแต่งตัง้
จ านวนไม่เกิน 4 คน 

 

ภาคผนวก ก   องคป์ระกอบของคณะกรรมการ อ.ส.ค. 
ตามพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้ อ.ส.ค. 
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นายธวชัชยั  ส าโรงวฒันา อธิบดีกรมพฒันาท่ีดิน (ประธานกรรมการ อ.ส.ค.) 
วนั/เดือน/ปีเกิด วนัที1่0 มนีาคม พ.ศ. 2495 
ประวติัการศึกษา 

 ปริญญาตรี 
 นิตศิาสตรบ์ณัฑติ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 ปริญญาโท  
 รฐัประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต (สาขาการจดัการภาครฐัและเอกชน)

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
 หลกัสตูรการบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน         

สถาบนัพระปกเกลา้ 
 ผูบ้รหิารระดบัสงู (นบส.) รุ่นที ่36 ส านกังาน ก.พ. 

วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่น 2546 
 ผูบ้รหิารระดบัสงู ดา้นการคา้และการพาณิชย ์ 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
ประวติัการท างาน  

 ปี 2520  
 เจา้หน้าทีป่ฏริปูทีด่นิ 3 ส.ป.ก. นครพนม 
 นิตกิร 3-5 กองนิตกิาร 
 หวัหน้าฝา่ยนิตกิาร ส.ป.ก. สพุรรณบุร ี
 หวัหน้าฝา่ยนิตกิาร ส.ป.ก. กาญจนบุร ี
 หวัหน้างานวจิยั ส านกังานเลขานุการกรม 
 หวัหน้าฝา่ยนิตกิรรมสญัญา กองนิตกิาร 
 หวัหน้าฝา่ยนิตกิาร ส.ป.ก. ลพบุร ี
 ปฏริปูทีด่นิ จงัหวดันครนายก 
 ปฏริปูทีด่นิ จงัหวดัสระบุร ี
 ผูอ้ านวยการกองจดัการปฏริปูทีด่นิ  
 รองเลขาธกิาร ส านกังานการปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม 
 ผูต้รวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ปี 2550 
 หวัหน้าผูต้รวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ปี 2551  
 รองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ปี 2552  
 อธบิด ีกรมพฒันาทีด่นิ 

 

ภาคผนวก ข   ประวติัการท างานของคณะกรรมการ อ.ส.ค. 
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ความรูค้วามช านาญ 

 ดา้นกฎหมาย   
 ดา้นการบรหิารจดัการและบรหิารธุรกจิ   
 ดา้นการเกษตร    

 

 

นายปรีชา  สมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศสุตัว ์(กรรมการ อ.ส.ค.) 
วนั/เดือน/ปีเกิด วนัที ่3 มนีาคม พ.ศ. 2494 
ประวติัการศึกษา 

 ปรญิญาวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ สาขาเกษตรศาสตรม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 ปรญิญาเกษตรศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาสง่เสรมิการเกษตร

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 
ประวติัการท างาน  

 1 ตุลาคม 2534 นกัวชิาการเกษตร 7 ส านกังานเกษตรจงัหวดัพะเยา              
กรมสง่เสรมิการเกษตร 

 23 สงิหาคม 2536 นกัวชิาการเกษตร 7 ส านกังานเกษตรจงัหวดัอ่างทอง        
กรมสง่เสรมิการเกษตร 

 18 พฤศจกิายน 2541 เกษตรจงัหวดั (เจา้หน้าทีบ่รหิารงานการเกษตร 8) 
ส านกังานเกษตรจงัหวดัชยันาท กรมสง่เสรมิการเกษตร 

 20 กุมภาพนัธ ์2539 เจา้หน้าทีบ่รหิารงานการเกษตร 7 ส านกังานเกษตร  
จงัหวดัอ่างทอง กรมสง่เสรมิการเกษตร 

 22 ตุลาคม 2542 เจา้หน้าทีบ่รหิารงานการเกษตร 8 ส านกังานเกษตร 
จงัหวดัอ่างทอง กรมสง่เสรมิการเกษตร 

 21 มนีาคม 2546 เกษตรจงัหวดั (เจา้หน้าทีบ่รหิารงานการเกษตร 8)   

 ส านกังานเกษตรจงัหวดัอ่างทอง กรมสง่เสรมิการเกษตร 

 30 กุมภาพนัธ ์2546 ผูอ้ านวยการกองการเจา้หน้าที ่(ผูอ้ านวยการกอง 8)       
กรมสง่เสรมิการเกษตร 

 1 มถุินายน 2548 ผูอ้ านวยการส านกัพฒันาคุณภาพสนิคา้เกษตร (นกัวชิาการ
เกษตร 9) กรมสง่เสรมิการเกษตร 

 29 พฤศจกิายน 2550 รองอธบิด ี(นกับรหิาร 9 ประเภทบรหิาร) กรมสง่เสรมิ
การเกษตร 

 1 ตุลาคม 2551 ผูต้รวจราชการ (ผูต้รวจราชการกระทรวง 10 ประเภทบรหิาร) 
ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 1 ตุลาคม 2552 อธบิด ี(นกับรหิาร 10 ประเภทบรหิาร) กรมปศุสตัว ์
อธิบดีกรมปศสุตัว ์

 1 สงิหาคม 2517 เกษตรอ าเภอ (เจา้หน้าทีก่ารเกษตร) ส านกังานเกษตร       
อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภมู ิกรมสง่เสรมิการเกษตร 
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 1 มนีาคม 2518 เกษตรอ าเภอ (เจา้หน้าทีก่ารเกษตร 2) ส านกังานเกษตร     
อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภมู ิ กรมสง่เสรมิการเกษตร 

 9 กนัยายน 2518 เกษตรอ าเภอ (เจา้หน้าทีก่ารเกษตร 3) ส านกังานเกษตร    
อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภมู ิกรมสง่เสรมิการเกษตร 

 1 ตุลาคม 2518 นกัวชิาการเกษตร 3 ส านกังานเลขานุการกรม กรมสง่เสรมิ
การเกษตร 

 1 มนีาคม 2520 นกัวชิาการเกษตร 4 ส านกังานเลขานุการกรมกรมสง่เสรมิ
การเกษตร 

 21 กนัยายน 2520 นกัวชิาการเกษตร 4  กองแผนงานและโครงการพเิศษกรม
สง่เสรมิการเกษตร 

 2 ตุลาคม 2523 นกัวชิาการเกษตร 5 กองแผนงานและโครงการพเิศษ กรมสง่เสรมิ
การเกษตร 

 13 พฤษภาคม 2526 นกัวชิาการเกษตร 5 กองพฒันาการบรหิารงานการเกษตร 
กรมสง่เสรมิการเกษตร 

 1 พฤศจกิายน 2527 ผูช้่วยเกษตรจงัหวดั (นกัวชิาการเกษตร 6) จงัหวดัจนัทบุร ี
กรมสง่เสรมิการเกษตร 

 1 พฤษภาคม 2530 ผูช้่วยเกษตรจงัหวดั (นกัวชิาการเกษตร 6) จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร กรมสง่เสรมิการเกษตร 

 10 กันยายน 2533 นักวิชาการเกษตร 6 ส านักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร      
กรมสง่เสรมิการเกษตร 
 

 

นายอภิชาต จงสกลุ เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กรรมการ อ.ส.ค.) 
วนั/เดือน/ปีเกิด พ.ศ. 2498 
ประวติัการศึกษา 

 วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ (ฟิสกิส)์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ (เทคโนโลยกีารบรหิารสิง่แวดลอ้ม) มหาวทิยาลยัมหดิล 

ประวติัการท างาน  

 ผูอ้ านวยการศนูยศ์กึษาการพฒันาพกิุลทองอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
 ผูอ้ านวยการส านกังานพฒันาทีด่นิเขต8 จงัหวดัพษิณุโลก 
 ผูอ้ านวยการส านกังานพฒันาทีด่นิเขต 10 จงัหวดัราชบุร ี
 รองอธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจบุนั  

 เลขาธกิารส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 กรรมการ องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย 
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 โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 อนุกรรมมาธกิารตดิตามและประเมนิผลภาวะเศรษฐกจิมหภาคสภาผูแ้ทนราษฎร 

 

 

นายจิตรกร  สามประดิษฐ ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (กรรมการ อ.ส.ค.) 
วนั/เดือน/ปีเกิด วนัที ่9 พฤศจกิายน พ.ศ. 2495 
ประวติัการศึกษา  

 ปริญญาตรี  
 วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ (วทบ.) (เศรษฐศาสตรเ์กษตร)  

               มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 นิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช (มสธ.) 

 ปริญญาโท  
 รฐัประศาสนศาสตร ์(พฒันบรหิารศาสตรม์หาบณัฑติ)   

                สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) 
ประวติัการท างาน  

 สหกรณ์จงัหวดักระบี ่(ปี 2535-2537) 
 สหกรณ์จงัหวดัตรงั (ปี 2537-2542) 
 ผูอ้ านวยการกองฝึกอบรม (ปี2542-2544) 
 ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นนโยบายและแผน (ปี 2544-2545) 
 ผูอ้ านวยการส านกัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ (ปี 2545-2550) 
 รองอธบิดกีรมสง่เสรมิสหกรณ์ (นกับรหิาร 9)(ปี 2550-ปจัจุบนั) 

 

 

นางวชัรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน  
วนั/เดือน/ปีเกิด วนัที ่2 มกราคม พ.ศ. 2496 
ประวติัการศึกษา  

 ปริญญาตรี   
 บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
 นิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 

 ปริญญาโท   
 พฒันบรหิารศาสตรม์หาบณัฑติ (บรหิารธุรกจิ)   

  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์  
ประวติัการท างาน 

 ปี 2540 ด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการกองการสนิคา้อุตสาหกรรม 1 
 ปี 2542 ด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการส านกัแผนงานระบบสารสนเทศ 
 ปี 2546 ด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการส านกัสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 
 ปี 2549 ด ารงต าแหน่งรองอธบิดกีรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์
 ปี 2552 ด ารงต าแหน่งผูต้รวจราชการ กระทรวงพาณิชย ์
 ปี 2553 ด ารงต าแหน่งอธบิดกีรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์
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นางจฑุาทิพย ์ เตชชาติวนิช รองผูอ้ านวยการส านักงบประมาณ 
(กรรมการ อ.ส.ค. ผูแ้ทนส านักงบประมาณ) 
วนั/เดือน/ปีเกิด วนัที ่21 มนีาคม พ.ศ. 2497 
ประวติัการศึกษา 

 ปริญญาตรี   
 ศศ.บ. (รฐัศาสตร)์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  

 ปริญญาโท 
 รฐัศาสตรม์หาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
    

 

นายอษัฎางคศ์รีศภุรพนัธ ์ท่ีปรกึษาด้านยุทธศาสตรก์ารจดัเกบ็ภาษี  
(กลุ่มธรุกรรมทางการเงินการธนาคาร) กรมสรรพากร (กรรมการ อ.ส.ค.  
ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั) 
วนั/เดือน/ปีเกิด วนัที ่9 เมษายน พ.ศ. 2495      
ประวติัการศึกษา 

 ปริญญาตรี  
 พาณิชยศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 นิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 ปริญญาโท  
 พฒันบรหิารศาสตร ์มหาบณัฑติ  

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) 
 

 

นายสมศกัย ์ภรีูศรีศกัด์ิ ผูว้่าราชการจงัหวดัสุพรรณบุรี 
วนั/เดือน/ปีเกิด วนัที ่15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2494 
ประวติัการศึกษา  

 ปริญญาตรี 
 วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ สาขาไฟฟ้าสือ่สาร 

 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ วทิยาเขตลาดกระบงั  
 ปริญญาโท 

 พฒันบรหิารศาสตรมหาบณัฑติ ทางรฐัประศาสนศาสตร ์
 สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

ประวติัการท างาน  

 2520 - 2534 วศิวกรไฟฟ้าสือ่สาร กองการสือ่สาร 
     ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย  
 2534 หวัหน้างาน (เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 6) งานบรกิารวชิาการ ฝ่ายพฒันาบุคคล 

กองการเจา้หน้าที ่ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย  
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 2535 หวัหน้าฝา่ย (เจา้หน้าทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน 7) ฝ่ายแผนและโครงการ 
ส านกังานจงัหวดัชุมพร 

 2535 หวัหน้าฝา่ย (เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป 7) ฝา่ยอ านวยการ 
ส านกังานจงัหวดัสระบุร ี 

 2536 หวัหน้าฝ่าย (เจา้หน้าที่ทะเบยีนวชิาชพี 7) ฝ่ายตรวจสอบกฎหมายวชิาชพี 
กองงานคณะกรรมการควบคุมการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมและสถาปตัยกรรม 
ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย  

 1 กนัยายน 2536 เลขานุการกรม (เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป 8)  
ส านกังานเลขานุการกรม ส านกัผงัเมอืง กระทรวงมหาดไทย  

 2540 ผงัเมอืงจงัหวดั (เจา้หน้าทีบ่รหิารงานผงัเมอืง 8) ส านกังานผงัเมอืง  
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ช่วยราชการกรมการผงัเมอืง  
ปฏบิตัหิน้าทีต่รวจราชการกรม ประจ าคณะทีป่รกึษา  
กรมการผงัเมอืง กระทรวงมหาดไทย  

 2540 ผูอ้ านวยการสว่น (เจา้หน้าทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน 8)  
สว่นนโยบายเมอืงและโครงสรา้งพืน้ฐาน ส านกันโยบายและแผน  
ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย  

 2541 ผูอ้ านวยการสว่น (เจา้หน้าทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน 8)  
สว่นนโยบายและแผนรวม ส านกันโยบายและแผน  
ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย  

 2542 ผู้อ านวยการกอง (เจ้าหน้าที่ทะเบียนวิชาชีพ 8) กองงานคณะกรรมการ
ควบคุมการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมและสถาปตัยกรรม  
ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย  

 2543 ผูอ้ านวยการศนูย ์(เจา้หน้าทีร่ะบบงานคอมพวิเตอร ์8)  
ศนูยส์ารสนเทศ ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย  

 2544 ผูอ้ านวยการกอง (เจา้หน้าทีบ่รหิารงานสือ่สาร 8) กองการสือ่สาร  
ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย  

 1 ธนัวาคม 2545 รองผูว้่าราชการจงัหวดัอ่างทอง  
 1 ตุลาคม 2547 รองผูว้่าราชการจงัหวดัสพุรรณบุร ี 
 ตุลาคม 2549 ผูว้่าราชการจงัหวดัสพุรรณบุร ี

 

 

นายสุรินทร ์ ประสิทธ์ิหิรญั นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัสุพรรณบุรี 
(กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ อ.ส.ค.) 
วนั/เดือน/ปีเกิด วนัที ่6 มนีาคม พ.ศ. 2502   
ประวติัการศึกษา 

 ปริญญาตรี  
 แพทยศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัมหดิล 
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 ปริญญาโท  
 ศลิปะศาสตรม์หาบณัฑติ (พฒันาสงัคม)  

            สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) 
ความรูค้วามช านาญ 
ดา้นการสาธารณสขุ, ดา้นการบรหิารงานภาครฐั รวมทัง้ประสบการณ์ประกอบธุรกจิ 
 

 

พนัเอก ดร.นาฬิกอติภคั  แสงสนิท ผูอ้ านวยการองคก์ารบริหารการพฒันาพืน้ท่ีพิเศษ 
เพื่อการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน (อพท.) (กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ อ.ส.ค.) 
วนั/เดือน/ปี เกิด วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2508 
ประวติัการศึกษา 

 มธัยมศึกษา 
 โรงเรยีนจติรลดา 

 ปริญญาตรี 
 สถติศิาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่ง)  

จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 เหรยีญทอง สาขาสถติศิาสตร ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปริญญาโท  
 สาขาOperations Research จาก Stanford Universitรฐั California 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 ปริญญาเอก 

 สาขา Management จาก Massachusetts Institute of Technology 
(M.I.T.) รฐั Massachusetts ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ประวติัการท างาน 

 กรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอก
เงนิ  

 ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิารการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเพื่อการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 
 ทีป่รกึษานายกสมาคมธุรกจิการท่องเทีย่วจงัหวดัพงังา 
 ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษิทั Thailand Privilege Card จ ากดั 
 กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการก าหนดค่าตอบแทน กรรมการประเมนิผล 

บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) 
 ประธานคณะกรรมการนโยบายโครงขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนที ่3 จ ี
 กรรมการ คณะกรรมการจดัตัง้บรษิทัโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
 กรรมการ บรษิทั Advanced Data Communications จ ากดั 
 ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (เทียบเท่า 

ขา้ราชการพลเรอืนระดบั 11) 
 ประธานคณะกรรมการสถติแิห่งชาต ิ
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 ประธานคณะกรรมการสง่เสรมิและพฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเพิม่พูน
ความรูส้ าหรบัคนพกิาร 

 รองประธานคณะกรรมการด าเนินการศนูยป์ฏบิตักิารนายกรฐัมนตร ี
 รองผูอ้ านวยการศนูยป์ฏบิตักิารเพื่อสนัตภิาพ กองบญัชาการทหารสงูสดุ 
 ผูอ้ านวยการส านกับรหิาร บรษิทั นารายณ์สากลประกนัภยั จ ากดั 

ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจบุนั  

 รองผูอ้ านวยการ รกัษาการแทนผูอ้ านวยการ องคก์ารบรหิารการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษ
เพื่อการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 

 รกัษาการผู้อ านวยการส านักธุรกิจและบริการ องค์การบริหารการพฒันาพื้นที่
พเิศษเพื่อการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 

 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศการท่าเรอื
แห่งประเทศไทย 

 กรรมการ ประธานอนุกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีองคก์ารตลาดเพื่อเกษตรกร 
 กรรมการ ประธานอนุกรรมการประชาสมัพนัธ ์องคก์ารส่งเสรมิกจิการโคนมแห่ง

ประเทศไทย 
 รองประธานกรรมการมลูนิธ ิคุณหญงิลกัขณา แสงสนิท และบุตร 
 กรรมการบรหิาร สมาคมนกัเรยีนเก่าโรงเรยีนจติรลดา 

ราชการพิเศษ 

 ทีป่รกึษารฐัมนตรวี่าการกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา (นายวรีะศกัดิ ์โควสรุตัน์) 
 ทีป่รกึษานายกรฐัมนตร ี(นายบรรหาร ศลิปอาชา) 
 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม     

(นายสวุจัน์ ลปิตพลัลภ) 
 ผูช้ านาญการประจ าคณะกรรมาธกิารการคมนาคม วุฒสิภา 

 

 

นายนพดล  ตนัวิเชียร รองผู้อ านวยการท าการแทนผู้อ านวยการ องคก์ารส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) (กรรมการและเลขานุการ อ.ส.ค.) 
วนั/เดือน/ปี เกิด วนัที ่3 มกราคม  พ.ศ. 2501 
ประวติัการศึกษา 

 ปริญญาตรี  
 (วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ) สาขาเศรษฐศาสตรเ์กษตร    

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ประวติัการท างาน  

 16 มิ.ย. 2523 - 3 ธ.ค. 2527 พนักงานวิจยัตลาดตรี-โทงานสถิติ และแผนงาน 
ฝา่ยเลขานุการ อ.ส.ค.  

 4 ธ.ค. 2527 – 30 ก.ย. 2530 หวัหน้างานสถติแิละแผนงาน งานสถติแิละแผนงาน 
ฝา่ยเลขานุการ 

 1 ต.ค. 2530 – 31 ก.ค. 2532 หวัหน้าแผนกนโยบายและแผน ส านกัผูอ้ านวยการ 
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 1 ส.ค. 2532 – 31 ก.ค. 2533 รกัษาการผูจ้ดัการส านกั อ.ส.ค.สาขาภาคเหนือ 
 1 ส.ค. 2533 – 2 เม.ย. 2537 ผูจ้ดัการส านกั อ.ส.ค.สาขาภาคเหนือ 
 3 พ.ค. 2537 – 6 พ.ย. 2537 ผูจ้ดัการส านกั อ.ส.ค.สาขาภาคใต ้ปฏบิตังิานประจ า

ส านกัผูอ้ านวยการในหน้าทีป่ระสานงานการจดัตัง้โรงงานนม 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 7 พ.ย. 2537 – 31 พ.ค. 2541 หวัหน้าส านกันโยบายและแผน อ.ส.ค. 
 1 ม.ิย. 2541 – 10 ก.พ. 2542 หวัหน้าส านกัพฒันาธุรกจิ อ.ส.ค. 
 11 ก.พ. 2542 – 30 พ.ย. 2543 หวัหน้าส านกังานสง่เสรมิกจิการโคนม อ.ส.ค. 
 1 ธ.ค. 2543 ผูช้่วยผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. 
 1 พ.ย. 2553 - ปจัจุบนั (ธนัวาคม 2554) รองผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. 
 1 พ.ย. 2553 – ปจัจุบนั รองผูอ้ านวยการ  ท าการแทนผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. 

หน้าท่ีพิเศษ  

 โฆษก อ.ส.ค. ประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 คณะกรรมการกจิการสมัพนัธฝ์า่ยนายจา้ง 
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(จ านวนครัง้การประชุมทีม่กีารเขา้ประชุมตัง้แต่รอ้ยละ 80 ขึน้ไป = 9 ครัง้) 
หมายเหตุ  นายนพดล ตนัวเิชยีร  รองผูอ้ านวยการ ท าการแทนผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. ตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2553 จนกว่าการสรรหา
ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. จะแลว้เสรจ็ (ตามค าสัง่คณะกรรมการ อ.ส.ค. ที ่2/2554 ลงวนัที ่29 ตุลาคม 2553) 
 
 

  
คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

  การเข้าร่วมประชมุ / ครัง้ท่ี (วนัท่ี) 
ท่ี ต าแหน่ง 1/2554 2/2554 3/2554 4/2554 (ม.ค.) 5/2554 (ก.พ.) 6/2554 

     29 ต.ค.53 30 พ.ย.53 29 ธ.ค.53  11 ก.พ.54  21 ก.พ.54  22 มี.ค.54 

1 
นายธวชัชยั ส าโรงวฒันา ประธาน 

     
(กรรมการผูท้รงคุณวุฒ)ิ กรรมการ 

2 

อธิบดีกรมปศสุตัว ์

กรรมการ 

     

(นายปรชีา สมบรูณ์ประเสริฐ) 
- นายศริวิฒัน์ อนิทรมงคล 

     

- นายสนิชยั  เรอืงไพบูลย ์       
  

3 
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กรรมการ 
    



      

(นายสมชาย ชาญณรงคก์ลุ)           

 
นายจิตรกร สามประดิษฐ ์ กรรมการ 

 

  
  

(รองอธบิดกีรมสง่แสรมิสหกรณ์) (แทน)   

4 

เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

กรรมการ 
     

(นายอภิชา ตจงสกลุ)   

- นางอารยี ์โสมวด ี         แทน 


5 
อธิบดีกรมการค้าภายใน 

กรรมการ 
   

  


(นางวชัร ี วิมกุตายน)   

- นายอทิธพิงศ ์คณุากรบดนิทร ์         แทน   

6 
นางจฑุาทิพย ์เตชชาติวนิช 

กรรมการ      

(ผูแ้ทนส านกังบประมาณ) 

7 
นายอษัฎางค ์ ศรีศภุรพนัธุ ์

กรรมการ      

(ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั) 

8 
นายสมศกัย ์ภรีูศรีศกัด์ิ 

กรรมการ       

(กรรมการผูท้รงคุณวุฒ)ิ 

9 
นายสุรินทร ์ประสิทธ์ิหิรญั 

 กรรมการ      

(กรรมการผูท้รงคุณวุฒ)ิ 

10 
พนัเอก คร.นาฬิกอติภคั       
แสงสนิท  กรรมการ      

(กรรมการผูท้รงคุณวุฒ)ิ 

11 
นายนพดล ตนัวิเชียร กรรมการและ 

-     รองผอ. ท าการแทนผูอ้ านวยการ 
อ.ส.ค. 

เลขานุการ 

รวม 
เข้าประชมุ 8 10 7 10 8 8 

ไม่เข้าประชุม 2 1 4 1 3 3 

ภาคผนวก ค   การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการ อ.ส.ค. ปี 2554 
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หมายเหตุ  นายนพดล ตนัวเิชยีร รองผูอ้ านวยการ ท าการแทนผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. ตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2553 จนกว่าการสรรหา
ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. จะแลว้เสรจ็ (ตามค าสัง่คณะกรรมการ อ.ส.ค. ที ่2/2554 ลงวนัที ่29 ตุลาคม 2554 

 

 

  
คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

  การเข้าร่วมประชมุ / ครัง้ท่ี (วนัท่ี) 
ท่ี ต าแหน่ง 7/2554 8/2554  9/2554 10/2554 11/2554 12/2554 

     26 เม.ย.54  30 พ.ค.54  23 มิ.ย.54  29 ก.ค.54  30 ส.ค.54  12 ต.ค.54 

1 
นายธวชัชยั ส าโรงวฒันา ประธาน 

     
(กรรมการผูท้รงคุณวุฒ)ิ กรรมการ 

2 

อธิบดีกรมปศสุตัว ์

กรรมการ 

     

(นายปรชีา สมบรูณ์ประเสริฐ) 
 

- นายศริวิฒัน์ อนิทรมงคล     แทน       

- นายสนิชยั เรอืงไพบลูย ์           แทน 

3 
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กรรมการ 
      


  



(นายสมชาย ชาญณรงคก์ลุ)       


  


 
นายจิตรกร สามประดิษฐ ์ กรรมการ 

     
(รองอธบิดกีรมสง่แสรมิสหกรณ์) (แทน) 

4 

เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

กรรมการ 
     

(นายอภิชาต จงสกลุ)     

- นางอารยี ์โสมวด ี แทน แทน   


 

5 
อธิบดีกรมการค้าภายใน 

กรรมการ 
     

(นางวชัร ีวิมุกตายน) 
- นายอทิธพิงศ ์คณุากรบดนิทร ์             

6 
นางจฑุาทิพย ์เตชชาติวนิช 

กรรมการ      

(ผูแ้ทนส านกังบประมาณ) 

7 
นายอษัฎางค ์ ศรีศภุรพนัธุ ์

กรรมการ      

(ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั) 

8 
นายสมศกัย ์ภรีูศรีศกัด์ิ 

กรรมการ       
(กรรมการผูท้รงคุณวุฒ)ิ 

9 
นายสุรินทร ์ประสิทธ์ิหิรญั 

 กรรมการ      

(กรรมการผูท้รงคุณวุฒ)ิ 

10 
พนัเอก คร.นาฬิกอติภคั     
แสงสนิท  กรรมการ      

(กรรมการผูท้รงคุณวุฒ)ิ 

11 
นายนพดล ตนัวิเชียร กรรมการและ 

     รองผอ. ท าการแทนผูอ้ านวยการ 
อ.ส.ค. 

เลขานุการ 

รวม 
เข้าประชมุ 9 9 9 11 9 10 

ไม่เข้าประชุม 2 2 2 - 2 1 
% กรรมการเข้าร่วมประชมุ 81.82 81.82 81.82 100.00 81.82 90.91  

ภาคผนวก ค   การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการ อ.ส.ค. ปี 2554 
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คณะอนุกรรมการบริหารงาน

อ.ส.ค. 

  การเข้าร่วมประชมุ / ครัง้ท่ี (วนัท่ี) 
ท่ี ต าแหน่ง 1/2554 2/2554 3/2554 4/2554 5/2554 6/2554 

     19 ต.ค.53 19 พ.ย.53 16 ธ.ค.53  19 ม.ค.54 11 ก.พ.54  18 ม.ีค.54 

1 

นายธวชัชยั ส าโรงวฒันา   
     

กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ ประธาน   
   

นายปรชีา สมบรูณ์ประเสริฐ อนุกรรมการ 
     

อธบิดกีรมปศสุตัว ์   


2 นายกนัตพ์จน์ อาสภวิริยะ 
ทีป่รกึษา

คณะอนุกรรมการ 
 - - - - - 

3 
นายจิตรกร สามประดิษฐ ์

อนุกรรมการ      
รองอธบิดกีรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

4 

นายสรรเสริญ อจัจตุมานัส 

อนุกรรมการ 
  



 ผูอ้ านวยการกองนิตกิา
รสป.กษ. 

นายโอภาส เทีย่งงามด ี
  

แทน 
 

5 

นายวิชยั โภชนกิจ 

อนุกรรมการ  - - - - - 
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นตน้ทนุ
และก าหนดราคาสนิคา้กรมการ
คา้ภายใน 

6 

นายอนันต ์รุ่งพรทวีวฒัน์ 

อนุกรรมการ -     

นกับรหิารพเิศษสถาบนัวจิยั
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แหง่ประเทศไทย 

 
6 

นายศิริวฒัน์ อินทรมงคล 
อนุกรรมการ      

ทีป่รกึษาอธบิดกีรมปศสุตัว ์

7 นายมนู สตัยเทวา อนุกรรมการ      

8 
นายวิเชียร ผลวฒันสุข 

อนุกรรมการ -     ทีป่รกึษาโครงการส่วนพระองค์
สวนจติรลดา 

9 นางจิรพร มีหลีสวสัด์ิ อนุกรรมการ -     

 
นายปรชีา สมบรูณ์ประเสริฐ   


     10.1 

อธบิดกีรมปศสุตัว ์ท าการแทน
ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. อนุกรรมการ 

 
นายนพดล ตนัวิเชียร และ 



    

  
รองผูอ้ านวยการ ท าการแทน
ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. 

เลขานุการ 


รวม 
เข้าประชมุ 6 8 9 8 6 8 

ไม่เข้าประชุม 2 1 - 1 3 1 
% กรรมการเข้าร่วมประชุม 75.00 88.89 100.00 88.89 66.67 88.89 

(จ านวนครัง้การประชุมทีม่กีารเขา้ประชุมตัง้แต่รอ้ยละ 60 ขึน้ไป = 12 ครัง้)       

ภาคผนวก ง   การเข้าร่วมประชมุของคณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. ปี 2554 
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  คณะอนุกรรมการบริหารงาน
อ.ส.ค. 

  การเข้าร่วมประชมุ / ครัง้ท่ี (วนัท่ี) 
ท่ี ต าแหน่ง 7/2554 8/2554 9/2554 10/2554 11/2554 12/2554 

     20 เม.ย.54  18 พ.ค.54  20 ม.ิย.54  25 ก.ค.54  24 ส.ค.54  23 ก.ย.54 

1 

นายธวชัชยั ส าโรงวฒันา   
     

กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ ประธาน 
     

นายปรชีา สมบรูณ์ประเสริฐ อนุกรรมการ 
     

อธบิดกีรมปศสุตัว ์   

2 นายกนัตพ์จน์ อาสภวิริยะ 
ทีป่รกึษา

คณะอนุกรรมการ 
- - - - - - 

3 
นายจิตรกร สามประดิษฐ ์

อนุกรรมการ      

รองอธบิดกีรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

4 
นายสรรเสริญ อจัจตุมานัส 

อนุกรรมการ 
     

ผูอ้ านวยการกองนิตกิารสป.กษ. 
นายโอภาส เทีย่งงามด ี

     

5 

นายวิชยั โภชนกิจ 

อนุกรรมการ - - - - - - 
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นตน้ทนุ
และก าหนดราคาสนิคา้ กรมการ
คา้ภายใน 

 

6 

นายอนันต ์รุ่งพรทวีวฒัน์ 

อนุกรรมการ      

นกับรหิารพเิศษสถาบนัวจิยั
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่
ประเทศไทย 

 
6 

นายศิริวฒัน์ อินทรมงคล 
อนุกรรมการ      

ทีป่รกึษาอธบิดกีรมปศสุตัว ์

7 นายมนู สตัยเทวา อนุกรรมการ      

8 
นายวิเชียร ผลวฒันสุข 

อนุกรรมการ      ทีป่รกึษาโครงการส่วนพระองค์
สวนจติรลดา 

9 นางจิรพร มีหลีสวสัด์ิ อนุกรรมการ      

 นายปรชีา สมบรูณ์ประเสริฐ  

 

  



10.1 
อธบิดกีรมปศสุตัว ์ท าการแทน
ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. อนุกรรมการ   

 
นายนพดล ตนัวิเชียร และ 

     

  
รองผูอ้ านวยการ ท าการแทน
ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. 

เลขานุการ 

รวม 
เข้าประชมุ 8 8 8 8 8 9 

ไม่เข้าประชุม 1 1 1 1 1 - 
% กรรมการเข้าร่วมประชมุ 88.89 88.89 88.89 88.89 88.89 100.00 

  (จ านวนครัง้การประชุมทีม่กีารเขา้ประชุมตัง้แต่รอ้ยละ 60 ขึน้ไป = 12 ครัง้)       

ภาคผนวก ง   การเข้าร่วมประชมุของคณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. ปี 2554 

 



  รายงานประจ าปี 2554 

องคก์ารส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) หน้า 65 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 

  การเข้าร่วมประชมุ / ครัง้ท่ี (วนัท่ี) 
ท่ี ต าแหน่ง 1/2554 2/2554 3/2554 4/2554 5/2554 

     27 ต.ค.53  26 พ.ย.53 20 ม.ค.54 10 ม.ีค.54 22 เม.ย.54 

1 นางวชัร ีวิมุกตายน ประธาน 
    

  อธบิดกีรมการคา้ภายใน กรรมการ 
2 นางจฑุาทิพย ์เตชชาติวนิช 

กรรมการ     

  รองผูอ้ านวยการ ส านกังบประมาณ 
3 นายสมศกัย ์ภรีูศรีศกัด์ิ 

กรรมการ     
  กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิอ.ส.ค. 
4 นายสุรินทร ์ประสิทธ์ิหิรญั 

กรรมการ     
  กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิอ.ส.ค. 
5 นางอจัฉรา ชาติยานนท ์

เลขานุการ     

  หวัหน้าส านกัตรวจสอบฯ อ.ส.ค. 

รวม 
เข้าประชมุ 5 4 5 5 4 

ไม่เข้าประชุม - 1 - - 1 

% กรรมการเข้าร่วมประชมุ 100.00 80.00 100.00 100.00 80.00 

  
คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 

  การเข้าร่วมประชมุ / ครัง้ท่ี (วนัท่ี) 
ท่ี ต าแหน่ง 6/2554 7/2554 8/2554 9/2554 

    28 ม.ิย.54 28 ก.ค.54 29 ส.ค.54 30 ก.ย.54 

1 นางวชัร ีวิมุกตายน ประธาน 
   

  อธบิดกีรมการคา้ภายใน กรรมการ 
2 นางจฑุาทิพย ์เตชชาติวนิช 

กรรมการ   
  รองผูอ้ านวยการ ส านกังบประมาณ 

3 นายสมศกัย ์ภรีูศรีศกัด์ิ 
กรรมการ    

  กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิอ.ส.ค. 
4 นายสุรินทร ์ประสิทธ์ิหิรญั 

กรรมการ    
  กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิอ.ส.ค. 
5 นางอจัฉรา ชาติยานนท ์

เลขานุการ    
  หวัหน้าส านกัตรวจสอบฯ อ.ส.ค. 

รวม 

เข้าประชมุ 4 4 4 4 

ไม่เข้าประชุม 1 1 1 1 
% กรรมการเข้าร่วมประชมุ 80.00 80.00 80.00 80.00 

(จ านวนครัง้การประชุมทีม่กีารเขา้ประชุมตัง้แต่รอ้ยละ 60 ขึน้ไป =  1 ครัง้)     

ภาคผนวก จ   การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. ปี 2554 
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1. นายยอด วฒันสนิธุ ์    19 ตุลาคม 2514 – 23 ธนัวาคม 2519 
2. นายทนิกร คมกฤส    3 กุมภาพนัธ ์2520 – 31 ตุลาคม 2525 
3. นายทมิ พรรณศริ ิ    1 พฤศจกิายน 2525 – 14 กุมภาพนัธ ์2526 (แทน) 
4. นายบุญม ีจนัทรวงศ์    15 กุมภาพนัธ ์2526 – 29 มถุินายน 2526 

ลาออกเมือ่ 29 มถุินายน 2526 
5. นายส าเนา จลุกะรตัน์    29 มถุินายน 2526 – 2 มกราคม 2527 (แทน) 
6. นายเฉลมิชยั เลก็ชม    3 มกราคม 2527 – 4 สงิหาคม 2535 
7. นายมนสั หงษ์พฤกษ์    12 กนัยายน 2535 – 17 มกราคม 2537 
8. นายสนัชยั ประเสรฐิสุวรรณ   18 มกราคม 2537 – 30 กนัยายน 2542 
9. นายบุญม ีจนัทรวงศ์    1 มกราคม 2542 – 25 ตุลาคม 2542 (แทน) 
10. รศ.นท ีขลบิทอง    26 ตุลาคม 2542 – 28 มนีาคม 2543 (แทน) 
11. นายพเิชฐ ศกัดิพ์ทิกัษ์สกุล   29 มนีาคม 2543 – 8 พฤษภาคม 2543 (แทน) 
12. นายพเิชฐ ศกัดิพ์ทิกัษ์สกุล   9 พฤษภาคม 2543 – 31 กรกฎาคม 2546 
13. นายณพคุณ สวนประเสรฐิ   7 มกราคม 2545 – 30 สงิหาคม 2547 (แทน) 
14. นายสกุล สุขสวสัดิ ์    31 สงิหาคม 2547 – 31 มนีาคม 2550 

ลาออกเมือ่ 1 เมษายน 2550 
ตามมตคิณะกรรมการ อ.ส.ค. ครัง้ที ่7/2550 
วนัที ่7 มนีาคม 2550 

15. รศ.อ านาจ ธรีะวนิช    ประธานคณะกรรมการ อ.ส.ค. 
ท าการแทนผูอ้ านวยการ อ.ส.ค.    
ตัง้แต่ 1 เมษายน 2550 – 2 ธนัวาคม 2550 (แทน) 

16. นางรตันา องัศุภากร  รองผูอ้ านวยการท าการแทนผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. 
ตัง้แต่ 3 ธนัวาคม 2550 – 30 กนัยายน 2553 

17. นายวนิยา มกรพงศ์    5 มกราคม 2553 – 30 กนัยายน 2553 
18. นายปรชีา สมบูรณ์ประเสรฐิ   23 กรกฎาคม 2553 – 31 ตุลาคม 2553 (แทน) 
19. นายนพดล ตนัวเิชยีร   1 พฤศจกิายน 2553 – ปจัจุบนั (แทน) 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ   ท าเนียบผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. 
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ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

ภาคกลาง 31 22 25 23 19

ภาคใต ้ 7 9 10 9 16

ภาคตะวนัออกฯ 12 17 27 22 24

ภาคเหนอื(สโุขทยั) 12 11 18 12 10

ภาคเหนอื(เชยีงใหม)่ 5 6 6 5 3

0
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35

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

ภาคกลาง 2,027 2,101 2,296 2,243 2,123

ภาคใต ้ 1,673 1,503 1,453 1,377 1,456

ภาคตะวนัออกฯ 447 378 420 501 477

ภาคเหนอื(สโุขทยั) 109 503 565 612 502

ภาคเหนอื(เชยีงใหม)่ 204 0 0 0 0

0
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1,000

1,500

2,000

2,500

ภาคผนวก ช   กราฟแสดงแหล่งรบัซ้ือน ้านมดิบของ อ.ส.ค. 

 

แห่ง 

ภาคผนวก ช   กราฟแสดงสมาชิกทัง้หมดของ อ.ส.ค. 

 

ราย 
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ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

ภาคกลาง 1,515 1,510 1,694 1,656 1,515

ภาคใต ้ 1,104 993 1,002 1,020 1,028

ภาคตะวนัออกฯ 398 374 419 489 474

ภาคเหนอื(สโุขทยั) 99 479 495 518 433

ภาคเหนอื(เชยีงใหม)่ 154 0 0 0 0
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ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

ภาคกลาง 39,243 41,625 49,608 50,730 49,277

ภาคใต ้ 29,112 27,460 28,458 33,731 35,202

ภาคตะวนัออกฯ 10,534 8,974 10,974 12,885 13,305

ภาคเหนอื(สโุขทยั) 2,577 13,968 15,783 17,623 15,591

ภาคเหนอื(เชยีงใหม)่ 4,202 0 0 0 0
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ภาคผนวก ช   กราฟแสดงสมาชิกส่งนมของ อ.ส.ค. 

 

ราย 

ภาคผนวก ช   กราฟแสดงโคทัง้หมดของ อ.ส.ค. 

 

ตวั 
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ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

ภาคกลาง 15,047 15,961 20,269 20,994 18,444

ภาคใต ้ 11,479 11,241 11,974 14,228 14,514

ภาคตะวนัออกฯ 3,902 3,436 4,582 5,410 5,837

ภาคเหนอื(สโุขทยั) 850 5,666 6,428 7,290 6,395

ภาคเหนอื(เชยีงใหม)่ 1,602 0 0 0 0

0
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ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

สสค. 49,329 65,471 47,489 49,817 50,191

สภต. 3,170 3,175 20,731 3,501 2,885

สภอ. 7,263 6,816 2,877 7,609 7,208

สภน. 1,832 1,816 8,954 1,658 897

หอ้งปฏบิตักิารฯ 1,962 21,230 1,851 366 236
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ภาคผนวก ช   กราฟแสดงโครีดนมของ อ.ส.ค. 

 

ภาคผนวก ช   กราฟแสดงการให้บริการสตัวแ์พทยข์อง อ.ส.ค. 

 

ครัง้ 

ตวั 
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ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

สสค. 36,146 43,275 39,241 50,160 39426

สภต. 7,915 6,377 4,365 7,747 4906

สภอ. 7,748 7,356 7,794 9,924 6803

สภน. 1,846 1,938 1,914 2,038 1595
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ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

แรธ่าต ุ 1,079 1,313 1,415 1,620 1,698

พรมีกิซ ์ 3 15 25 33 41

อาหารสตัวอ์ ืน่ ๆ 889 5,052 10,340 10,114 7,409
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ภาคผนวก ช   กราฟแสดงการให้บริการผสมเทียมของ อ.ส.ค. 

 

ครัง้ 

ภาคผนวก ช   กราฟแสดงการจ าหน่ายอาหารสตัวข์อง อ.ส.ค. 

 

ตนั 
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ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

เกษตรกร 684 324 621 566 337

นกัศกึษา 0 55 35 93 146
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ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

ผูใ้หญ ่ 12,127 12,952 11,407 13,192

เด็ก 12,346 22,302 24,132 32,760
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ภาคผนวก ช   กราฟแสดงการให้บริการฝึกอบรมของ อ.ส.ค. 

 

คน 

ภาคผนวก ช   กราฟแสดงการให้บริการการท่องเท่ียวของ อ.ส.ค. 

 

คน 
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ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

ผลติน า้เชือ้ 88,707 98,439 89,759 79,899 91,246

จ าหนา่ยน า้เชือ้ 72,957 61,993 62,304 78,873 73,344
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ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

ภาคกลาง 56,616 58,537 75,877 79,238 79,776

ภาคใต ้ 19,866 21,287 27,085 28,185 29,864

ภาคตะวนัออกฯ 24,102 24,531 32,239 32,969 31,396

ภาคเหนอื(สโุขทยั) 15,196 19,406 24,332 25,747 26,164

ภาคเหนอื(เชยีงใหม)่ 3,703 2,527 1,617 1,887 2,399
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ภาคผนวก ช   กราฟแสดงการผลิตและจ าหน่ายน ้าเช้ือแช่แขง็ของ อ.ส.ค. 

 

หลอด 

ภาคผนวก ช   กราฟแสดงการการรบัซ้ือน ้านมดิบของ อ.ส.ค. 

 

ตนั 
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ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

รง.มวกเหล็ก 15 17 0 0 -

รง.ปราณบรุ ี 7 24 5 5 4

รง.ขอนแกน่ 17 20 0 0 -

รง.สโุขทยั 1,030 525 279 368 340

รง.เชยีงใหม ่ 352 184 109 173 179
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ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

รง.มวกเหล็ก 55,848 58,624 74,281 76,623 76,499

รง.ปราณบรุ ี 19,437 19,853 26,437 27,660 29,061

รง.ขอนแกน่ 23,385 24,070 30,878 31,879 30,226

รง.สโุขทยั 15,034 18,559 23,426 24,501 24,920

รง.เชยีงใหม ่ 2,073 2,028 1,480 1,733 2,183
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ภาคผนวก ช   กราฟแสดงการจ าหน่ายน ้านมดิบของ อ.ส.ค. 

 

ตนั 

ภาคผนวก ช   กราฟแสดงการผลิตผลิตภณัฑน์มของ อ.ส.ค. 

 

ตนั 
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ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

รง.มวกเหล็ก 54,809 56,795 70,295 69,648 65,287

รง.ปราณบรุ ี 20,557 21,046 28,642 36,157 37,488

รง.ขอนแกน่ 22,940 24,331 32,931 39,306 37,947

รง.สโุขทยั 13,835 15,481 16,967 15,385 16,103

รง.เชยีงใหม ่ 1,478 2,491 5,402 5,623 5,822
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ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

รง.มวกเหล็ก 2.26 1.64 2.77 3.06 3.23

รง.ปราณบรุ ี 1.05 0.86 0.96 0.96 0.79

รง.ขอนแกน่ 1.42 1.16 0.92 1.58 2.19

รง.สโุขทยั 1.01 1.10 1.33 1.23 1.86

รง.เชยีงใหม ่ 1.46 0.98 1.33 1.71 1.69

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

ภาคผนวก ช   กราฟแสดงการจ าหน่ายผลิตภณัฑน์มของ อ.ส.ค. 

 

ภาคผนวก ช   กราฟแสดงการสญูเสียทัง้กระบวนการผลิตของ อ.ส.ค. 

 

% 

ตนั 
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นม ยเูอชที มี  3 ขนาด 

 

ขนาด250 มล.( รสจืด, รสหวาน,รสชอ็คโกแลต ) 

   
 

ขนาด200 มล. (รสพรอ่งมนัเนย, รสจืด, รสหวาน,รสชอ็คโกแลต) 

    
 

ขนาด125 มล. (รสจืด, รสหวาน,รสชอ็คโกแลต, รสสตอเบอร่ี) 

 

  

 

 

ภาคผนวก ซ   ผลิตภณัฑน์ม ตราไทยเดนมารค์ 
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นมปรงุแต่งพาสเจอรไ์รส ์

 

ถงุขนาด1,000 cc. (รสจืด, รสหวาน,รสชอ็คโกแลต) 

   

   

ถงุขนาด200 cc. ( รสจืด, รสหวาน,รสชอ็คโกแลต ) 

   

   

ขวดขนาด400 cc. ( รสจืด, รสหวาน) 

 

 

ภาคผนวก ซ   ผลิตภณัฑน์ม ตราไทยเดนมารค์ 
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นมเปรีย้ว 

 

 

ถงุขนาด150 cc. ( รสสบัปะรด, รสส้ม, รสมะนาว, รสตอเบอรร์ี่) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ   ผลิตภณัฑน์ม ตราไทยเดนมารค์ 
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โยเกิรต์ตราไทย-เดนมารค์ 

 

ถ้วยขนาด120 cc. ( รสผลไม้รวม , รสธรรมชาติ , รสลกูชิด , รสตอเบอรร่ี์ ) 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ   ผลิตภณัฑน์ม ตราไทยเดนมารค์ 
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น ้าด่ืมตรา อ.ส.ค. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ   ผลิตภณัฑน์ ้า ตราไทย-เดนมารค์ 
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ปจัจบุนั อ.ส.ค.มบีรกิารท่องเทีย่วเชงิเกษตร สามารถตดิต่อไดท้ี ่ส านกัท่องเทีย่วเชงิเกษตรองคก์าร

ส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย 160 หมู ่1 ต.มติรภาพ อ.มติรภาพ จ.สระบุร ี18180 โทร. 036-345188, 
FAX. 036-344926 มอืถอื 081-9942375, 081-7954069  
 www.thaidenmarkfarm.com หรอื www.facebook.com/Farmkonom 
 

 
  

   
   

 

 

 
 

 

ภาคผนวก ญ   ท่องเท่ียวเชิงเกษตรไทย-เดนมารค์ 

 

http://www.thaidenmarkfarm.com/
http://www.facebook.com/Farmkonom
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 ปจัจุบนั อ.ส.ค. มบีรกิารเรอืนพกัรบัรองจ านวน 4 หลงั สามารถตดิต่อไดท้ี่ฝ่ายการพสัดุและบรกิาร 
โทรศพัทต์ดิต่อเรอืนพกัโทรศพัท์ 0-3634-5311, 0-3634-1425 โดยสามารถ Download แบบฟอรม์ “แบบจอง
บา้นพกัรบัรอง”ไดท้ี ่http://www.dpo.go.th/download/pdf/reservation_form.pdf 
 

เรือนพกัสีชมพ ู

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฎ   เรือนพกัรบัรองของ อ.ส.ค. 

 

http://www.dpo.go.th/download/pdf/reservation_form.pdf
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เรือนพกัสีเขียว 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฎ   เรือนพกัรบัรองของ อ.ส.ค. 
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เรือนพกัสีส้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฎ   เรือนพกัรบัรองของ อ.ส.ค. 
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เรือนพกัสีขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฎ   เรือนพกัรบัรองของ อ.ส.ค. 
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ภาคผนวก ฏ  ระบบมาตรฐานท่ีได้รบัการรบัรอง 

 

ISO 9001:2000 Certified No.15/03Q0022R00 
ระบบมาตรฐาน ISO (International Organization for 

Standardization) เป็นระบบมาตรฐานด้านคุณภาพของการจดัการ
ระบบต่อประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลกูคา้และความพงึพอใจ 

HACCP System Certified No.15/03H0021R00 
ระบบ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) 

เป็นระบบวเิคราะหจ์ดุวกิฤตใินกระบวนการผลติอาหารโดยการประเมนิ
จดุวกิฤตทิีเ่ป็นไปไดใ้นการเกดิอนัตรายทัง้หมดในดา้นกายภาพเคมแีละ
ด้านจุลนิทรยี์ เพื่อให้มคีวามมัน่ใจได้ว่าอาหารที่ผลติมคีวามปลอดภยั
สงูสุดแก่ผูบ้รโิภค 

GMP (Good Manufacturing Practice) 
หลกัการปฏิบตัิที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) เป็นระบบ

พืน้ฐานของโรงงานอุตสาหกรรมผลติอาหารแก่ผู้บรโิภคโดยมหีลกัใน
การเตรยีมสิง่แวดล้อมในการผลติอาหารให้ถูกสุขลกัษณะเช่นอาคาร
สถานทีใ่นการผลติเครือ่งจกัรอุปกรณ์และสุขลกัษณะส่วนบุคคลเป็นต้น
เพื่อใหม้คีวามปลอดภยัเหมาะส าหรบัการผลติอาหารแก่ผูบ้รโิภค 
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ภาคผนวก ฏ  ระบบมาตรฐานท่ีได้รบัการรบัรอง 

 

Healthy Workplace 
รางวลัเหรยีญทอง "สถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน" จากกรม

อนามยักระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นการรบัรองสถานที่ท างานที่มกีาร
จดัสิง่แวดลอ้มในการท างานใหเ้อื้อต่อการมสีุขภาพทีด่แีละจดักจิกรรม
ส่งเสรมิสุขภาพในทีท่ างาน 

HALAL Food 
ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานในการผลิตอาหารตามหลัก

ศาสนาอสิลาม (ฮาลาล) จากสถาบนัมาตรฐานอาหารฮาลาลส านักงาน
คณะกรรมการอสิลามแห่งประเทศไทย 

อ.ส.ค. เป็นหน่วยงานแรกทีด่ าเนินการฟารม์โคนมอนิทรยีแ์ละ
ได้รบัการรบัรองกรมปศุสตัว์ว่าเป็นผู้ผลตินมอนิทรยีท์ีไ่ด้รบัมาตรฐาน
สนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาตเิล่ม 1 มกษ. 9000 – 2552 เกษตร
อนิทรยีเ์ล่ม 2, มกอช. 9000 – 2548 ตามขอ้ก าหนดของ มอกช. 
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ส านักงาน อ.ส.ค. กรงุเทพมหานคร 
89/2 บจม.ทโีอทอีาคาร9 ชัน้14 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้งเขตหลกัสีก่ทม. 10210 

โทรศพัท ์0-2568-2573 โทรสาร 0-2568-2573 
 

 

 
 

ส านักงาน อ.ส.ค. อ าเภอ มวกเหลก็  จงัหวดั สระบรุี 
ส านกัผูอ้ านวยการ   0-3634-5311, 0-3634-1425       0-3634-5311, 0-3634-1425 
ส านกัตรวจสอบและประเมนิระบบงาน   0-3634-5297  0-3634-5297 
ส านกันโยบายและแผน  0-3634-1256   
ฝา่ยการพนกังาน  0-3634-2015   0-3634-2015  
ฝา่ยการบญัชแีละการเงนิ  0-3634-1539  0-3634-1973 
ฝา่ยการพสัดุและบรกิาร  0-3634-1608  0-3634-1014 
ส านกัสง่เสรมิกจิการโคนม  0-3634-1685  0-3634-1685 
ส านกัเทคโนโลยกีารเลีย้งโคนม  0-3634-1069, 0-36341014  0-3634-1069 
ส านกัผลติปจัจยัการเลีย้งโคนม  0-3634-1069  0-3634-1069 
ส านกัท่องเทีย่วเชงิเกษตร   0-3634-4926,0-3634-5187-8   0-3634-5187 
ส านกัการตลาด  0-3634-1559  0-3634-1559 
ส านกังานขายกลาง  0-3634-1559  0-3634-1559 
ส านกังาน อ.ส.ค.ภาคกลาง  
 

 0-3634-1013, 0-3634-1328 , 0-3634-2016, 
0-3634-5211, 0-3634-1436, 0-3634-1323,  
0-3634-4380 

 0-3634-1013 

 
ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง (ส านักงานใหญ่) 
โรงงานนมมวกเหลก็ 160 ถนน มติรภาพต าบลมติรภาพ อ าเภอ มวกเหลก็
จงัหวดั สระบุร1ี8180 
โทรศพัท ์/ โทรสาร 0-3634-1013 E-mail : mlplant@dpo.go.th 
 
 

ส านกัผูอ้ านวยการ   0-2568-2573,   0-2568-2573,  
ส านกันโยบายและแผน   0-2568-2575-76   
ฝา่ยการบญัชแีละการเงนิ  0-2568-2580-81   
ส านกัขายกลาง  0-2568-2493  0-2568-2579 
ส านกัเลขานุการ
คณะกรรมการโคนมและ
ผลติภณัฑน์ม 

 0-2568-2492,  
0-2568-2568, 
0-2568-2574 

 0-2568-2489 

ภาคผนวก ฐ  สถานท่ีติดต่อ อ.ส.ค. 

 

mailto:mlplant@dpo.go.th
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ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ (โรงงานนมปราณบุรี) 
174 ถนน เพชรเกษม ต.หนองตาแตม้ อ.ปราณบุร ี
จ.ประจวบครีขีนัธ ์77120  0-3262 -1628 - 9  
0-3262 -1837 
 
 
 
 

ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 (โรงงานนมขอนแก่น) 
344 หมู1่5  ต.ท่าพระ อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40260 

0-4334 -6788,0-4326-1381  
0-4326-1831,0-4326-1381 
 

 
 

ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง 
(โรงงานนมสโุขทยั)  
 198 หมู่ 3 ต.คลองมะพลบั อ.ศรนีคร จ.สโุขทยั 64180  

 0-5595 -1091-92 0-5595-1095-96 
 
 
 

 
 

ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน 
(โรงงานนมเชียงใหม่) 
122 ถนน หว้ยแกว้ ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 50300  
0-5322-3200 0-5322-2474 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ฐ  สถานท่ีติดต่อ อ.ส.ค. 
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DPO 
Dairy Farming Promotion 
Organization of Thailand 

 
       

แผนกตดิตามและประเมนิผล  ส านกันโยบายและแผน 
โทรศพัท ์0-3634-256 

โทรสาร 0-3634-1425 , 0-3634-5311 

E-mail : follow@dpo.go.th 


