
      

  
  

รรายงานประจ าปี ายงานประจ าปี 25532553  
((ตต..คค..5252  ––  กก..ยย..5353))  
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  ในปี 2553 อ.ส.ค.เรํงด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายของภาครัฐ ดังจะ             
เห็นได๎จากการด าเนินการพัฒนาระบบบัญชี ท าให๎ อ.ส.ค.สามารถแยกบัญชีเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมให๎งบการเงิน
ปี 2553 ได๎ส าเร็จ รวมไปถึงการด าเนินการทบทวนแนวทางการฟ้ืนฟู อ.ส.ค. เพ่ือให๎ อ.ส.ค.ด าเนินงานเชิงธุรกิจ
ด๎านอุตสาหกรรมเป็นเชิงพาณิชย์อยํางชัดเจน และด าเนินการสํงเสริมโคนมให๎แกํเกษตรกรอยํางมีประสิทธิภาพ 
โดยการจัดท าแผนธุรกิจและแผนสํงเสริมกิจการโคนม เป็นแผน 3-5 ปี และให๎บรรจุอยูํในแผนวิสาหกิจ                  
พ.ศ.2555-2559 
  นอกจากนี้ ในปี 2553 อ.ส.ค.ได๎ช าระเงินให๎กับกระทรวงการคลังเป็นจ านวนเงิน 30 ล๎านบาท                   
โดยการผํอนช าระเป็นงวด เนื่องมาจากการค๎างน าสํงเงินรายได๎แผํนดินในปีที่มีผลประกอบการก าไร ตั้งแตํปี 2530    
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 134 ล๎านบาท ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการขาดสภาพคลํองทางการเงิน, ภาวะหนี้สิน ที่ท าให๎ 
อ.ส.ค.มีผลการด าเนินงานขาดทุนสะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
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  อ.ส.ค.ได๎ด าเนินการตามนโยบายภาครัฐ โดยการเรํงรัดจัดท าแผนธุรกิจอุตสาหกรรมนมและแผน
สํงเสริมกิจการโคนม เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางในการด าเนินงานให๎ชัดเจนและมีการพัฒนาองค์กรไปตามแผนที่
จัดท าขึ้น ซึ่งจะสํงไปถึงผลการด าเนินงานและการบริหารจัดการองค์กรของ อ.ส.ค. ให๎ด าเนินไปอยํางเป็นระบบ
และมีศักยภาพ และในท๎ายที่สุดจะท าให๎ อ.ส.ค.ได๎รับคะแนนผลการประเมินการด าเนินงานตามระบบประเมินผล
การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่สูงขึ้น 
 

ส านักนโยบายและแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าน า 
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  หน้า 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของ อ.ส.ค.  
 ชื่อหนํวยงาน 7 
 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง อ.ส.ค. 7 
 วิสัยทัศน์ 8 
 พันธกิจ / ภารกิจ 8 
 คํานิยม อ.ส.ค. 8 
 ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน อ.ส.ค. 9 
 ก าเนิดฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค และ อ.ส.ค. 10 
 โครงสร๎างองค์กร 12 
 คณะกรรมการ อ.ส.ค. (ณ วันที่ 30 กันยายน 2553) 13 
 ผู๎บริหาร อ.ส.ค. (ณ วันที่ 30 กันยายน 2553) 14 
 อัตราก าลัง อ.ส.ค. (ณ วันที่ 30 กันยายน 2553) 16 
ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานของ อ.ส.ค. ประจ าปี 2553  
 ผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย 18 
 ผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ อ.ส.ค. 21 
 ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน 25 
 ผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญ 28 
 ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 33 
ส่วนที่ 3 รายงานทางการเงินของ อ.ส.ค. (ข้อมูลเบื้องต้น) ประจ าปี 2553  
 งบแสดงฐานะการเงิน 38 
 งบรายได๎และคําใช๎จําย 40 
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 42 
 การวิเคราะห์ทางการเงิน 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบญั 
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  หน้า 
ภาคผนวก   
ภาคผนวก ก องค์ประกอบของคณะกรรมการ อ.ส.ค. ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค 50 
ภาคผนวก ข การเข๎ารํวมประชุมของคณะกรรมการ อ.ส.ค. ปี 2553 51 
ภาคผนวก ค การเข๎ารํวมประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. ปี 2553 54 
ภาคผนวก ง การเข๎ารํวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. ปี 2553 56 
ภาคผนวก จ ท าเนียบผู๎อ านวยการ อ.ส.ค. 58 
ภาคผนวก ฉ กราฟแสดงผลการด าเนินงาน อ.ส.ค. 59 
ภาคผนวก ช ผลิตภัณฑ์นม ตราไทย-เดนมาร์ค 66 
ภาคผนวก ซ บ๎านพักรับรองของ อ.ส.ค. 68 
ภาคผนวก ฌ ระบบมาตรฐานที่ได๎รับการรับรอง 70 
ภาคผนวก ญ สถานที่ติดตํอ อ.ส.ค. 71 

 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
 

 อ.ส.ค.เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 
อ.ส.ค. พ.ศ.2514 โดยมีวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎ในพระราชกฤษฎีกา ดังตํอไปนี้ 
  1. วัตถุประสงค์ด้านส่งเสริมกิจการโคนม 
 (ก) สํงเสริมการเลี้ยงโคนมและสัตว์อ่ืนที่ให๎น้ านมและเนื้อ 
 (ข) ฝึกอบรมบุคคลให๎มีความรู๎ความช านาญในการเลี้ยงโคนมและสัตว์อ่ืนที่ให๎น้ านมและเนื้อ 
การผลิตน้ านมและเนื้อ และการประกอบผลิตภัณฑ์จากน้ านมและเนื้อ 
 (ค) ชํวยเหลือ แนะน า และให๎ค าปรึกษาแกํเกษตรกร ตลอดจนประสานงานและรํวมมือกับ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในด๎านการก าจัดโรค การเลี้ยงดูสัตว์ การผสมเทียม อาหารและอ่ืน ๆ ส าหรับโคนม และสัตว์
อ่ืนที่ให๎น้ านมและเนื้อ  
 (ง) พัฒนาและผลิตพันธุ์โคนมและสัตว์อ่ืนที่ให๎น้ านมและเนื้อ 
 (จ) สํงเสริมและสนับสนุนการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมในประเทศ 
 (ฌ) ด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือตํอเนื่องกับการสํงเสริมกิจการ 
  2. วัตถุประสงค์ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม 
 (ก) ผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนและให๎ซึ่งน้ านมและเนื้อ ผลิตภัณฑ์จากน้ านมและเนื้อโคนม
และสัตว์อ่ืนที่ให๎น้ านมและเนื้อ ตลอดจนอาหารสัตว์ น้ าเชื้อเอ็มบริโอและอุปกรณ์ตําง ๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตและ
การตลาด 
 (ข) ด าเนินธุรกิจบริการเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม และสัตว์อ่ืนที่ให๎น้ านมและเนื้อ และการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากน้ านมและเนื้อ 
 (ค) ด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือตํอเนื่องกับธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อหน่วยงาน 

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง อ.ส.ค. 
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  เป็นรัฐวิสาหกิจที่เสริมสร๎างความมั่นคงให๎อาชีพการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมไทยอยํางยั่งยืน 
(Strengthening the Thai Dairy Industry) 
 

 
 

1. ด าเนินธุรกิจกิจการโคนม การผลิตและการจ าหนํายผลิตภัณฑ์นม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขํงขันและสร๎างความเข๎มแข็งในตราสินค๎าให๎เพ่ิมมากข้ึน 

2. ด าเนินธุรกิจการผลิต การจ าหนํายน้ านม และผลิตภัณฑ์นมจากน้ านมดิบของฟาร์มโคนม
เกษตรกรไทยเพ่ือให๎คนไทยได๎บริโภคน้ านมและผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณคําและมาตรฐานสูง 

3. เป็นตลาดรองรับน้ านมดิบให๎แกํเกษตรกรเพ่ือเสริมสร๎างความเข๎มแข็งในอาชีพ การเลี้ยง              
โคนมให๎ยั่งยืน ด๎วยการสํงเสริมการผลิตน้ านมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและต๎นทุนต่ า 

4. เป็นกลไกส าคัญของรัฐในการรณรงค์การบริโภคนมและการสํงเสริมอาชีพ รวมถึงการพัฒนา
องค์กรกลางเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไทย 
 

 
 
  มุํงม่ันพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมนมไทยให๎แข็งแรงอยํางยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน ์

พันธกิจ / ภารกิจ 

ค่านิยม อ.ส.ค. 
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 ยุทธศาสตร์การด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ.2552-2556 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร๎างงานเพิ่มรายได๎และเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือเลี้ยงตัวเองได๎อยํางเพียงพอ 
  เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนา Brand และการตลาดของ อ.ส.ค. เพ่ือเพ่ิมรายไดเ๎ชิงพาณิชย์ 
   เป้าประสงค์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการด าเนินงานเพ่ือให๎เกิดความได๎เปรียบ             
ทางการแขํงขันและมีก าไรเลี้ยงตัวเอง 
  เป้าประสงค์ที่ 3 สํงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมให๎แกํเกษตรกรเพ่ือรักษา
เสถียรภาพราคาและการรับซื้อนมดิบรองรับการเติบโต 
  เป้าประสงค์ที่ 4 การใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรและที่ดินเ พ่ือให๎ เกิดประสิทธิภาพและ              
สร๎างรายได๎เพ่ิมแกํองค์กร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการองค์กรเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันให๎อยูํได๎อยํางยั่งยืน 
  เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาระบบบัญชีการเงินเพ่ือการบริหารโดยมีข๎อมูลเป็นปัจจุบัน เพ่ือเป็น
เครื่องมือสนับสนุนให๎การวัด วิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานที่แมํนย า และเปรียบเทียบกับองค์กรคูํแขํงได๎ 
รวมทั้งสะท๎อนให๎เห็นถึงผลการด าเนินงานที่แท๎จริง  
  เป้าประสงค์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบงานเพ่ือให๎พนักงานมีความสามารถ 
สมรรถนะอยํางตํอเนื่องและสํงเสริมทักษะความรู๎ความเข๎าใจด๎านเทคโนโลยี มีขวัญก าลังใจในการท างาน และเป็น
องค์กรแหํงการเรียนรู๎ 
  เป้าประสงค์ที่ 3 น าระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ (ICT) มาใช๎  เ พ่ือ เ พ่ิมประสิทธิภาพ                  
ในการบริหารงานขององค์กรและการปฏิบัติงานของพนักงาน 
  เป้าประสงค์ที่ 4 น าระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมาสร๎ างเป็นภูมิคุ๎มกันและ         
ธรรมาภิบาลในองค์กร โดยปลูกฝังให๎เป็นสํวนหนึ่งของการด าเนินกิจกรรมปกติและเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและสังคม เพ่ือสร๎างคุณคําองค์กร 
 เป้าประสงค์ที่ 1 ก าหนดทิศทางการด าเนินงานขององค์กรให๎สอดคล๎องและสนับสนุนนโยบาย

ของรัฐบาลเพื่อยกระดับเป็นรัฐวิสาหกิจ ชั้นดี และเป็นองค์กรกลางเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมนมไทย 
  เป้าประสงค์ที่ 2 มุํงให๎ความส าคัญในเรื่องความรับผิดชอบตํอสังคมของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การด าเนนิงาน อ.ส.ค. 
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  เดือนกันยายน พ.ศ.2503 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จ
พระนางเจ๎าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จประพาสทวีปยุโรป ในการเสด็จทรงประทับแรมอยูํ ณ ประเทศ                
เดนมาร์ค ทรงให๎ความสนพระทัยเกี่ยวกับกิจการการเลี้ยงโคนมของชาวเดนมาร์คเป็นอยํางมาก และกลายเป็น
จุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ว่าด้วยการร่วมมือด้านวิชาการการเลี้ยงโคนมระหว่างประเทศไทยและประเทศ               
เดนมาร์ค 
  กํอนหน๎านั้นหนึ่งปี นายนิลส์ กุนนําส์ ซอนเดอร์กอร์ด ชาวเดนมาร์ค ผู๎เชี่ยวชาญ ด๎านการผลิต
สุกร ของ FAO (Food and Agricultural Organization United Nation) ผู๎ซึ่งปฏิบัติงานรํวมกับกรมปศุสัตว์
ระหวํางปี พ.ศ.2498-2502 (ค.ศ.1955-1959) 

จากการสังเกตพบวํา คนไทยไมํรู๎จักโคนมและดื่มนม                       
ในปริมาณน๎อยมาก หลังจากกลับไปประเทศเดนมาร์คในปี พ.ศ.
2502 นายซอนเดอร์กอร์ด  ได๎จัดท าโครงการฟาร์มโคนมและ              
ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยเสนอตํอ Danish 
Agricultural Marketing board และตํอมาเดือนมกราคม พ.ศ.
2504 ได๎มีคณะผู๎เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์คได๎มาศึกษาส ารวจพ้ืนที่           
ในการจัดตั้งฟาร์มโคนมสาธิตและศูนย์ฝึกอบรม ณ อ าเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นสถานที่เป็นหุบเขาสวยงาม มีแหลํงน้ าสะอาด 
และไมํไกลจากตลาดกรุงเทพฯ 
          วันที่  20 ตุลาคม พ.ศ.2504 ได๎ลงนามสัญญาการให๎            
ความรํวมมือชํวยเหลือทางวิชาการการเลี้ยงโคนม ระหวํางรัฐบาล

เดนมาร์คกับรัฐบาลไทย โดย Danish Agricultural Marketing board จัดสรรเงินชํวยเหลือจ านวน 4.33                 
ล๎านโครเนอร์ (หรือประมาณ 23.5 ล๎านบาท ในสมัยนั้น) ส าหรับด าเนินโครงการเป็นระยะเวลา 8 ปี รัฐบาล         
เดนมาร์คได๎สํงผู๎เชี่ยวชาญมารํวมด าเนินการในปี พ.ศ.2509 (ค.ศ.1966) พร๎อมกับสนับสนุนเงินจ านวน 2.87            
ล๎านโครเนอร์ ส าหรับด าเนินงานในชํวง 8 ปี อันเป็นการตอบสนองพระราชปณิธานและความสนพระทัยในอาชีพ
การเลี้ยงโคนม หลังจากเสด็จนิวัติประเทศไทย 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าเนิดฟาร์มโคนมไทย-เดนมารค์ และ อ.ส.ค. 
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 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระเจ๎าเฟรดเดอริคที่  9                    
แหํงประเทศเดนมาร์ค ได๎ทรงประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย -เดนมาร์ค               
อยํางเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2505 จึงนับได๎วํา
เป็นวันที่มีความส าคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ของการเลี้ยงโคนม    
ในประเทศไทย ตํอมาในปี พ.ศ.2514 รัฐบาลไทยได๎รับโอน
กิ จกา รฟาร์ ม โคนมและศูนย์ ฝึ กอบรมการ เลี้ ย ง โคนม                   
ไทย-เดนมาร์คจัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตร          
และสหกรณ์ มีชื่อวํา "องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย (อ.ส.ค.)” หรือ Dairy Farming Promotion 
Organization of Thailand (D.P.O.) มีส านักงานตั้งอยูํ
เลขที่ 160 ถนนมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี            
เพ่ือด าเนินบทบาทในการสํงเสริมการเลี้ยงโคนมและพัฒนา
อุตสาหกรรมนมตํอไป  ซึ่ งรัฐบาลไทยได๎ก าหนดให๎วันที่                 
17 มกราคมของทุกปี เป็น “วันโคนมแห่งชาติ”  
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  โครงสร๎างการบริหารงานตามข๎อบังคับ อ.ส.ค. วําด๎วยการแบํงสํวนงานและการก าหนดอ านาจ
หน๎าที่ของสํวนงานองค์กร พ.ศ.2541  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

โครงสร้างองค์กร 

ผู้อ านวยการ  
(-วําง-)                                                                                

(นายนพดล  ตันวิเชียร)                                                           
รองผู้อ านวยการ ท าการแทน

ผู้อ านวยการ  

ส านักเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม 
(นายโกวิทย์  นิธิชัย) 

ส านักผลิตปัจจัยการเลี้ยงโคนม 
(นายโชคชัย  ชัยมงคล) 

ส านักส่งเสริมกิจการโคนม 
(นายสัทธา  เลื่อมใสสขุ) 

ส านักท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
(ม.ร.ว.อัจฉราพันธุ์  จักรพันธุ์) 

ส านักผู้อ านวยการ 
(นางสมถวิล  พานิชย่ิง) 

ส านักนโยบายและแผน 
(ดร.ณรงค์ฤทธิ ์ วงศ์สุวรรณ) 

ฝ่ายการพนักงาน 
(นายมุนี  เมษประสาท) 

ฝ่ายการบญัชแีละการเงิน 
(นางธีรนนัท์  ไทยประยูร) 

ส านักบริหารงานคณะกรรมการ
กลางนมโรงเรียน 

(นายสุชาติ  จริยาเลิศศักดิ์) 

ฝ่ายการพัสดแุละบริการ 
(นายปรารถนา  มานะกิจ) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  
(นายสุวรัจน ์ หงษย์ันตรชัย) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  
(-วําง-) 

รองผู้อ านวยการ  
(นางรัตนา  อังศุภากร) 

รองผู้อ านวยการ  
(นายนพดล  ตันวิเชียร) 

ส านักตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
(นางอัจฉรา  ชาติยานนท์) 

ส านักการตลาด 
(นายสุชาติ  จริยาเลิศศักดิ์) 

ส านักงานขาย 
(นายวุฒิชัย  จั่นเพ็ชร) 

ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง 
(นายนิคม  สุริยากุล) 

ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต ้
(นายณรงค์  วงศเ์ณร) 

ส านักงาน อ.ส.ค.                            
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(นายสุมิตร  ลกิขะไชย) 

ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือ
ตอนล่าง 

(นายณรงค์  วงศเ์ณร) 

ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือ
ตอนบน 

(นายวินิจ  วงศ์วโรฬาร) 
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นายธวัชชัย  ส าโรงวัฒนา 
กรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิ 

 

 
 
 

 
นายปรีชา  สมบูรณ์ประเสริฐ 

อธิบดีกรมปศุสัตว ์
กรรมการ 

 
นายจิตรกร  สามประดษิฐ์ 

รองอธิบดีกรมสํงเสริมสหกรณ์ 
กรรมการ 

 
นายอภิชาต  จงสกุล 

เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กรรมการ 

 
 
 

 
นางวัชรี  วิมุกตายน 

อธิบดีกรมการค๎าภายใน 
กรรมการ 

 
นางจุฑาทิพย ์ เตชชาตวินิช 
ผู๎แทนส านักงบประมาณ 

กรรมการ 

 
นายอัษฎางค์  ศรีศุภรพันธุ ์
ผู๎แทนกระทรวงการคลัง 

กรรมการ 
 
 
 

 
นายสมศักดิ์  ภูรีศรีศักดิ์ 
กรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ 

 
นายสุรินทร์  ประสิทธิ์หิรัญ 

กรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 

 
พันเอกนาฬิกอตภิัค  แสงสนิท 

กรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 

 
นายนพดล  ตันวิเชียร 

ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการ 
กรรมการและเลขานกุาร 

คณะกรรมการ อ.ส.ค. (ณ วันที่ 30 กันยายน 2553) 

ประธานกรรมการ 

 

สายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

สายงานที่เกี่ยวข้อง 

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

กรรมการและเลขานุการ 

 

http://www.dpo.go.th/main.php?filename=mm5
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ด้านอุตสาหกรรมนม 

 
 

 
 
 
 
 
 

ผู๎อ านวยการ 
-วําง- 

 

  

 

 

 

รองผู๎อ านวยการ รองผู๎อ านวยการ  ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการ ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการ 
นางรัตนา  อังศุภากร นายนพดล  ตันวิเชียร  นายสุวรัจน ์ หงษย์ันตรชัย -วําง- 

 
 
 
 
 

    
ส านักการตลาด ส านักงานขาย ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต ๎

นายสุชาติ  จริยาเลิศศักดิ์ นายวุฒิชยั  จั่นเพชร นายนิคม  สุริยากุล นายณรงค์  วงศ์เณร 
    

   

 

ส านักงาน อ.ส.ค. 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

ส านักงาน อ.ส.ค. 
ภาคเหนือตอนลําง 

ส านักงาน อ.ส.ค. 
ภาคเหนือตอนบน 

 

นายสุมิตร  ลกิขะไชย นายสุขศิริ  รุํงเรือง นายวินจิ  วงศ์วโรฬาร  

 
 
 

ผู้บริหาร อ.ส.ค. (ณ วันที่ 30 กนัยายน 2553) 
   

       

   
   

http://www.dpo.go.th/main.php?filename=mm6
http://www.dpo.go.th/main.php?filename=mm5
http://www.dpo.go.th/main.php?filename=mm4
http://www.dpo.go.th/main.php?filename=mm7
http://www.dpo.go.th/main.php?filename=mm21
http://www.dpo.go.th/main.php?filename=mm10
http://www.dpo.go.th/main.php?filename=mm13
http://www.dpo.go.th/main.php?filename=mm16
http://www.dpo.go.th/main.php?filename=mm20
http://www.dpo.go.th/main.php?filename=mm19
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ด้านกิจการโคนม 

 

ด้านอ านวยการและบริหาร 

 
 
 
 
 

    
ส านักเทคโนโลย ี
การเลีย้งโคนม 

ส านักผลิตปัจจัย 
การเลีย้งโคนม 

ส านักสํงเสรมิกิจการโคนม ส านักทํองเที่ยวเชิงเกษตร 

นายโกวิทย์  นธิิชัย นายโชคชัย  ชยัมงคล นายสัทธา  เล่ือมใสสุข ม.ร.ว.อัจฉราพันธุ์  จักรพันธุ ์

 
 
 
 

    
ส านักผู๎อ านวยการ ส านักตรวจสอบ 

และประเมินระบบงาน 
ส านักนโยบายและแผน ฝุายการพนักงาน 

นางสมถวิล  พานิชยิ่ง นางอัจฉรา  ชาตยิานนท ์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ นายมุนี  เมษประสาท 
    

   

 

ฝุายการบัญชีและการเงิน ฝุายการพสัดุและบริการ รักษาการ ส านักบริหารงาน 
คณะกรรมการกลาง 

นมโรงเรียน 

 

นางธีรนันท์  ไทยประยูร นายปรารถนา  มานะกิจ นายสุชาติ  จริยาเลิศศักดิ์  

 
 
 
 
 

ผู้บริหาร อ.ส.ค. (ณ วันที่ 30 กนัยายน 2553) 

http://www.dpo.go.th/main.php?filename=mm9
http://www.dpo.go.th/main.php?filename=mm2
http://www.dpo.go.th/main.php?filename=mm3
http://www.dpo.go.th/main.php?filename=mm8
http://www.dpo.go.th/main.php?filename=mm8
http://www.dpo.go.th/main.php?filename=mm14
http://www.dpo.go.th/main.php?filename=mm17
http://www.dpo.go.th/main.php?filename=mm7
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อ.ส.ค.แบํงโครงสร๎างการบริหารงานเป็น 3 ด๎าน คือ ด๎านอ านวยการและบริหาร ด๎านกิจการ            
โคนม และด๎านอุตสาหกรรมนม โดยแตํละด๎านจัดแบํงตามหน๎าที่ในระดับฝุาย/ส านัก/ส านักงาน/สถาบัน และ
ส านักงานภาค ทั้งหมด 18 หนํวยงาน 

ปีงบประมาณ 2553 อ.ส.ค.มีอัตราก าลัง ณ 30 กันยายน 2553 จ านวน 1,008 คน (พนักงาน 
884 คน และลูกจ๎าง 124 คน) มีรายละเอียด ดังนี้ 

     1. ผู๎บริหาร จ านวน 3 คน ประกอบด๎วย รองผู๎อ านวยการ 1 คน และผู๎ชํวยผู๎อ านวยการ             
2 คน 

     2. ด๎านอ านวยการและบริหาร จ านวน 193 คน แบํงเป็นพนักงาน 175 คน และลูกจ๎าง 18 
คน 

     3. ด๎านกิจการโคนม จ านวน 207 คน แบํงเป็นพนักงาน 187 คน และลูกจ๎าง 20 คน 
     4. ด๎านอุตสาหกรรมนม จ านวน 604 คน แบํงเป็นพนักงาน 518 คน และลูกจ๎าง 86 คน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

อัตราก าลัง อ.ส.ค. (ณ วันที่ 30 กนัยายน 2553) 
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การด าเนินการแยกบัญชีเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
อ.ส.ค.ได๎ด าเนินการพัฒนาระบบบัญชีให๎สามารถแยกบัญชีได๎ทั้งเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม เพ่ือจะ

ได๎ประเมินผลได๎ตามทิศทางที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก าหนด โดยแบํงตามภารกิจ          
ที่ส าคัญของ อ.ส.ค. ประกอบด๎วย การด าเนินงานด๎านอุตสาหกรรมนม การด าเนินงานด๎านกิจการโคนม และ        
การด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายและผลิตภัณฑ์นม ซึ่งที่ผํานมา อ.ส.ค.ต๎องด าเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาล เพ่ือชํวยเหลือเกษตรกรผู๎ เลี้ยงโคนมในการรองรับน้ านมดิบสํวนเกินของเกษตรกร ซึ่งอ.ส.ค.ต๎องแบกรับ
คําใช๎จํายดังกลําว ท าให๎มีผลกระทบตํอฐานะทางการเงิน ทั้งยังไมํได๎สะท๎อนถึงผลการด าเนินงานที่แท๎จริง 
  ในปีนี้ อ.ส.ค.ได๎ด าเนินการทบทวนหลักเกณฑ์การด าเนินการแยกบัญชีเชิงพาณิชย์และสังคม       
และสามารถจัดท างบการเงินประจ าปีบัญชี 2553 ตามที่ สคร.ก าหนด โดยด าเนินการแยกบัญชีตามกิจกรรม      
บัญชีการรับซื้อน้ านมดิบสํวนเกิน การผลิต/การแปรรูป และการขายผลิตภัณฑ์นมตามนโยบายของรัฐบาล               
ได๎อยํางชัดเจน 
 

 

การจัดท าแผนธุรกิจและแผนส่งเสริมกิจการโคนม 
การทบทวนแนวทางการฟ้ืนฟู ท าให๎ อ.ส.ค.ต๎องปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการให๎สอดคล๎องกับ

แนวนโยบายของรัฐวิสาหกิจ (Statement of Direction : SOD) โดย อ.ส.ค.จะต๎องจัดท าแผนธุรกิจและ             
แผนสํงเสริมกิจการโคนม ทั้งระยะสั้นและระยะยาวให๎แล๎วเสร็จ นโยบายในการจัดท าแผนธุรกิจและแผนสํงเสริม
กิจการโคนม นั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎ อ.ส.ค.ด าเนินธุรกิจด๎านอุตสาหกรรมนมเป็นเชิงพาณิชย์อยํางชัดเจน            
โดยต๎องค านึงถึงการวิเคราะห์ด๎านการตลาด สํวนการด าเนินงานด๎านสํงเสริมกิจการโคนมให๎แกํเกษตรกร ต๎องมี
การจัดท าแผนพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเลี้ยงโคนม รวมไปถึงการจัดท าแผนด๎านบุคลากร 
แผนพัฒนาระบบบัญชี และระบบสารสนเทศ โดยแผนปฏิบัติงานประจ าปีจะต๎องสอดคล๎องกับแผนธุรกิจและ         
แผนสํงเสริมกิจการโคนม 
  การด าเนินงานของ อ.ส.ค.ได๎มีการแตํงตั้งคณะท างานปรับแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ.2552-2556 
ขึ้น ตามค าสั่งที่ 067/2553 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2553 คณะท างานฯ มีอ านาจหน๎าที่รวบรวมข๎อมูลเพ่ือประกอบ    
การยกรํางในการจัดท าแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ.2552-2556 ตามแนวนโยบายของคณะอนุกรรมการบริหารงาน          
อ.ส.ค.และคณะกรรมการ อ.ส.ค. 
  อ.ส.ค.ได๎มีการทบทวนแผนวิสาหกิจเพ่ือให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยปรับเป็น         
แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ.2555-2559 โดยคณะท างานฯ ได๎วิเคราะห์สภาพแวดล๎อม (SWOT) จุดแข็ง            
จุดอํอน โอกาส อุปสรรคของ อ.ส.ค. ทั้ง 5 ด๎าน คือ ด๎านบริหารจัดการองค์กร ด๎านสํงเสริมกิจการโคนม          
ด๎านอุตสาหกรรมนม ด๎านการตลาด ด๎านการทํองเที่ยว ทั้งนี้ อ.ส.ค.ได๎มีจัดสัมมนา ระดมความคิดเห็น และทบทวน
แผนวิสาหกิจ ตลอดจนได๎จัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ อ .ส.ค. และแผนงาน/โครงการ อ.ส.ค.                 
พ.ศ.2555-2559 และน าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. ครั้งที่ 14/2553 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 เพ่ือรับทราบ
ความคืบหน๎าการจัดท าแผนวิสาหกิจ พ.ศ.2555-2559 และจัดท าแผนวิสาหกิจให๎แล๎วเสร็จตํอไป 
 
 
 

ผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย 
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การบริหารแผนลงทุน 
 ในปี 2553 อ.ส.ค.มีนโยบายปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานและแผนการลงทุนใหมํ เพ่ือให๎

สอดคล๎องกับสภาวะเศรษฐกิจ สภาวะตลาด และการแก๎ปัญหาน้ านมดิบล๎นตลาด ดังนั้น จึงต๎องมีการทบทวน
รายการอนุมัติงบลงทุนประจ าปี 2553 เพ่ือปรับเปลี่ยนการลงทุนส าหรับรายการที่จ าเป็นตามแผนการด าเนินงาน
ใหมํ และยกเลิกรายการลงทุนที่หมดความจ าเป็นรวม 12.32 ล๎านบาท และเนื่องจากการปรับเปลี่ยน               
แผนการด าเนินงานใหมํ จึงต๎องมีการปรับเปลี่ยนงบลงทุนบางรายการ ท าให๎ต๎องมีการขออนุมัติผูกพันเหลื่อมปี           
ในปี 2554 รวมเป็นเงิน 32.32 ล๎านบาท ท าให๎ อ.ส.ค.มีความสามารถในการบริหารแผนลงทุนร๎อยละ 74.39 ของ
แผนฯ ที่ได๎รับอนุมัต ิ

อยํางไรก็ตาม ได๎มีการรายงานผลการใช๎งบลงทุนเป็นประจ าทุกเดือน ในการประชุมพนักงาน
ตั้งแตํระดับหัวหน๎าฝุาย/ส านัก/ส านักงานขึ้นไป อีกทั้ง ยังรายงานตํอคณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. และ
คณะกรรมการ อ.ส.ค. เพ่ือเป็นการติดตามการใช๎งบประมาณให๎สอดคล๎องกับแผนลงทุนและฐานะการเงินของ 
อ.ส.ค. 
 

 

การน าระบบบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการบริหารจัดการ อ.ส.ค. (EVM) 
อ.ส.ค.ได๎พยายามน าระบบการบริหารจัดการเพ่ือสร๎างมูลคําเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic 

Value Management : EVM) มาเชื่อมโยงกับผลตอบแทนของผู๎บริหารระดับสูง (ผู๎อ านวยการ) เห็นได๎จากค าสั่ง
คณะกรรมการ อ.ส.ค.ที่ 6/2553 เรื่อง แตํงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู๎อ านวยการ อ.ส.ค. 
โดยคณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. มีอ านาจหน๎าที่ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู๎อ านวยการ อ.ส.ค. เพ่ือใช๎เป็นข๎อผูกพันตามสัญญาจ๎างบริหาร โดยค านึงถึงเปูาหมายระดับความส าเร็จ 
(Brenchmark) ของเปูาหมายหรือพันธกิจ รวมทั้งตัวชี้วัดที่ชัดเจน อันเป็นความรับผิดชอบของผู๎อ านวยการ อ.ส.ค. 
ตามภาระงานของ อ.ส.ค. เพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอยํางแท๎จริง แตํเนื่องจากการท างานในชํวง
ระยะเวลาอันสั้นและได๎ลาออกจากต าแหนํง ท าให๎ อ.ส.ค.ยังไมํมีผู๎บริหารในต าแหนํงผู๎อ านวยการอยํางแท๎จริง           
ในสํวนของการลงทุน อ.ส.ค.ยังไมํมีการด าเนินการลงทุนเป็นโครงการ ดังนั้น  การน าระบบ EVM มาใช๎               
ในการบริหารจัดการและการวิเคราะห์โครงการลงทุนตําง ๆ จึงยังไมํมีการด าเนินงาน 
 

 

การแก้ไขปัญหาน้ านมดิบ 
จากพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ.2551 ที่ก าหนดให๎ อ.ส.ค.มีบทบาทในฐานะ       

ผู๎ก ากับดูแลน้ านมดิบทั้งระบบ อ.ส.ค.ต๎องรับภาระนมสํวนเกินจากบันทึกข๎อตกลงการบริหารจัดการน้ านมดิบ 
(MOU) ตั้งแตํปีงบประมาณ 2552 จนกระทั่งในปีงบประมาณ 2553 คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมให๎มี
การจัดท า MOU ใหมํ ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553 แตํเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
13 พฤษภาคม 2552 อ.ส.ค.ได๎รับสิทธิพิเศษในการจ าหนํายนมโรงเรียนถึง 30 กันยายน 2552 ท าให๎ อ.ส.ค.            
ซึ่งมีสต็อคนมโรงเรียนคงเหลืออยูํมาก ประสบปัญหานม ยู .เอช.ที.ล๎นคลังสินค๎า จึงจ าเป็นต๎องปฏิเสธการจัดท า 
MOU สํวนเกิน จ านวน 80 ตัน/วัน ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 8/2552 
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให๎ทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน ได๎มอบให๎            
อ.ส.ค.เป็นองค์กรกลางในการบริหารจัดการนมโรงเรียน และให๎ อ.ส.ค.ชํวยรับซื้อน้ านมดิบสํวนเกิน MOU ตํอไป
กํอน โดยได๎จัดสรรสิทธิการจ าหนํายหรือหาผู๎ประกอบการที่ได๎รับสิทธิ์มาชํวยจ าหนํายนมสํวนนี้ให๎กับ อ.ส.ค. และ
มีค าสั่งแตํงตั้งคณะท างานพิจารณารายละเอียดการทบทวนระบบบริหารจัดการนมโ รงเรียน โดยให๎ อ.ส.ค.             
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เป็นองค์กรกลางบริหารจัดการนมโรงเรียน เพ่ือรองรับน้ านมดิบที่น ามาแปรรูปเข๎าสูํตลาดนมโรงเรียนได๎ทั้งหมด 
และให๎ อ.ส.ค.จัดระบบบัญชีและการบริหารโครงการฯ แยกออกจากงานปกติ เพ่ือให๎เกิดความคลํองตัวและ
โปรํงใส 

คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 เห็นชอบในหลักการการทบทวนระบบริหาร
จัดการนมโรงเรียนตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยวัตถุประสงค์หลักเพ่ือแก๎ไขปัญหาการบริหาร
จัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทั้งระบบ บทบาทและหน๎าที่ของ อ.ส.ค.จึงเป็นการด าเนินการ 2 สํวน 
คือ เป็นหนํวยงานกลางที่ท าหน๎าที่ในการบริหารจัดการนมโรงเรียนในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับการจัดสรรปริมาณ            
น้ านมดิบ ปริมาณการจ าหนําย และพ้ืนที่การจ าหนํายนมโรงเรียนให๎กับผู๎ประกอบการที่เข๎ารํวมโครงการ ตลอดจน
ก ากับ ดูแล และรับรองคุณภาพน้ านมดิบและนมพร๎อมดื่ม อีกหน๎าที่หนึ่ง คือ อ.ส.ค.เป็นหนึ่งในผู๎ประกอบการ            
ที่เข๎ารํวมโครงการ เชํนเดียวกับผู๎ประกอบการอ่ืนที่ต๎องท าตาม มติคณะกรรมการกลางที่จัดสรรสิทธิการจ าหนําย
นมโรงเรียนตามหลักเกณฑ์ การได๎รับสิทธิพิเศษดังกลําวจึงกํอให๎เกิดประโยชน์ตํอสํวนรวม  นักเรียนได๎ดื่มนม            
ที่มีคุณภาพ ผลิตจากนมโคสดแท๎ภายในประเทศ ซึ่งผํานการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานขององค์การอาหาร
และยา (อ.ย.) และไมํมีนมผงหรือวัตถุดิบอ่ืนเจือปน 
 

 

การด าเนินงานด้าน CG และ CSR 
 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได๎ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการก ากับ

ดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ เพ่ือใช๎เป็นกลไกส าคัญในการผลักดันให๎เกิดความโปรํงใสในกิจการของวิสาหกิจ โดยมี        
ความเป็นสากลและรัฐวิสาหกิจสามารถน าไปใช๎ในการปฏิบัติให๎เกิดประสิทธิภาพได๎ จึงเป็นสํวนหนึ่ง ที่สคร.ใช๎เป็น
เครื่องมือในการติดตามการท างานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

อ.ส.ค.จึงได๎สํงเสริมให๎มีการก ากับด าเนินการในเรื่องก ากับดูแลกิจการที่ดี  (Corporate 
Governance:CG) และการแสดงความรับผิดชอบตํอสังคม (Corporate social Responsibility:CSR) ให๎เป็นไป
ตามแนวทางที่ สคร.ก าหนด อาทิเชํน โครงการบํมเพาะเยาวชนโคนมยุคใหมํของวัวแดง, วัวแดงรํวมพัฒนาเยาวชน
สร๎างจิตส านึกให๎จงรักภักดีและรักท๎องถิ่น, โครงการรณรงค์ตํอต๎านยาเสพติด เป็นต๎น 
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กลยุทธก์ารด าเนินงานด้านกิจการโคนม 

 

ฟาร์มโคนมอินทรีย์ (Organic Dairy Farm) 
 อ.ส.ค.โดยแผนกพัฒนาการเลี้ยงโคนม ส านักผลิตปัจจัยการเลี้ยงโคนม ได๎ริเริ่มด าเนินการสร๎าง       

ฟาร์มโคนมอินทรีย์ตั้งแตํปี 2550 เป็นต๎นมา ในการสร๎างฟาร์มอินทรีย์ต๎นแบบ ต๎องใช๎ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยน
การปศุสัตว์แบบเดิม 3 ปี โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนการจัดการฟาร์มในระบบการผลิต ไปสูํระบบการจัดการ        
การผลิตโคนมน้ านมดิบปลอดสารเคมี หลังจากนั้น  จึงยื่นขอขึ้นทะเบียนรับรองการเป็นฟาร์มโคนมอินทรีย์             
ซ่ึงปัจจุบัน ฟาร์มโคนมอินทรีย์ต๎นแบบได๎พ๎นระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนจากปศุสัตว์แบบเดิมเป็นปศุสัตว์อินทรีย์
แล๎ว และได๎ด าเนินการยื่นเรื่องขึ้นทะเบียนรับรองการเป็นฟาร์มโคนมอินทรีย์กับศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์ กรมปศุสัตว์ 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบปศุสัตว์อินทรีย์ ศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์ กรมปศุสัตว์ ได๎มาท าการตรวจสอบฟาร์มโคนม
อินทรีย์ของ อ.ส.ค. เมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 ผลการตรวจสรุปได๎วํา ในภาพรวมสํวนใหญํผํานเกณฑ์ที่ก าหนด        
แตํมี 2 ประเด็นที่ยังไมํชัดเจน คือ เรื่องของอาหารข๎นที่ยังไมํสามารถยืนยันความเป็นอาหารข๎นอินทรีย์ได๎ และ
เรื่องการใช๎ยาปฏิชีวนะที่ยังมีการใช๎อยูํเพ่ือรักษาอาการปุวยของโคนม ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบปศุสัตว์
อินทรีย์จึงได๎แจ๎งให๎ อ.ส.ค.แก๎ไขสํวนที่ยังไมํชัดเจนให๎เรียบร๎อย และคณะกรรมการฯ จะเข๎าตรวจสอบในภายหลัง 
 

 

การรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ าเชื้อ 
อ.ส.ค.ได๎รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ าเชื้อส าหรับผสมพันธุ์สัตว์ จากกรมปศุสัตว์  ตามหนังสือ

รับรองเลขที่ กษ 0601 1 07 10 ออกให๎ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2552–31 กรกฎาคม 2553 เพ่ือเป็นการยืนยัน           
ถึงคุณภาพมาตรฐานน้ าเชื้อที่ อ.ส.ค.ผลิต และอ.ส.ค.ได๎รับรองการตรวจอยํางตํอเนื่องเป็นประจ าทุกปี ซึ่งในปีนี้         
อ.ส.ค.ได๎รับหนังสือรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ าเชื้อ จากกรมปศุสัตว์เรียบร๎อยแล๎ว 
 
กลยุทธก์ารด าเนินงานด้านอุตสาหกรรมนม 

 

ด้านการผลิต 
โรงงานนมของ อ.ส.ค.ทั้ง 5 โรงงาน ได๎แกํ โรงงานนมสระบุรี โรงงานนมปราณบุรี โรงงานขอนแกํน 

โรงงานนมสุโขทัย และโรงงานนมเชียงใหมํ มีการควบคุมกระบวนการกระบวนการผลิตและได๎มาตรฐานสากล              
ที่ยอมรับ ได๎แกํ ISO, HACCP, GMP และHACCP Food โดยมุํงเน๎นด๎านคุณภาพ เริ่มตั้งแตํการผลิตน้ านมที่ดี 
จนกระทั่งการตรวจสอบคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนทั้งนมพาณิชย์และนมโรงเรียน มีการจัดอบรมให๎ความรู๎กับ
พนักงานและรํวมกันท ากิจกรรมอยํางสม่ าเสมอ เชํน การอบรมโอเปอร์เรเตอร์ , การจัดกิจกรรม Big Cleaning 
Day เป็นต๎น 
 

 
สภก. สภต. สภอ. 

สภน. 
(สุโขทัย) 

สภน.
(เชียงใหม)่ 

ก าลังการผลิต (ตัน/วัน) 236 72 120 80 16 
ความสามารถในการผลิตจริง (ตัน/วัน) 210 76 87 67 5 
อัตราการสูญเสียทั้งกระบวนการผลิต (%) 3.06 0.96 1.58 1.23 1.71 

 

ผลการปฏิบัตงิานตามแผนกลยุทธ์ อ.ส.ค. 
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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  
 

  ผลงานที่ได๎รับการรับรอง / ผลงานที่ได๎รับรางวัล 
 เกียรติบัตร การเข๎ารํวมโครงการโรงงานนมสีขาวแบบยั่งยืน จากกรมสวัสดิการและคุ๎มครอง

แรงงาน จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 มอบให๎แกํโรงงานนมมวกเหล็ก 
 เกียรติบัตร การเข๎ารํวมกิจกรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ

ใช๎พลังงานส าหรับอุตสาหกรรม รุํนที่ 8 โดยส านักพัฒนาอุตสาหกรรมเปูาหมาย กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม มอบให๎ 
ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 แกํโรงงานนมสุโขทัย โรงงานนมเชียงใหมํ 

 หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต “ระดับดีมาก” เลขที่ 8-4-15-40-09-00878 
เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช๎ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร จากส านักงานคณะกรรมการอาหาร         
และยา กระทรวงสาธารณสุข ให๎ไว๎จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 มอบให๎แกํโรงงานนมขอนแกํน 

 หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต “ระดับดีมาก” เลขที่ 8-4-15-40-09-00879 
เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช๎ในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร๎อมบริโภคชนิดเหลว               
ที่ผํานกรรมวิธีการฆําเชื้อด๎วยความร๎อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข ให๎ไว๎จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 มอบให๎แกํโรงงานนมขอนแกํน 

 หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต “ระดับดีมาก” เลขที่ 8-4-15-64-10-00410 
เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช๎ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร จากส านักงานคณะกรรมการอาหาร          
และยา กระทรวงสาธารณสุข ให๎ไว๎จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2556 มอบให๎แกํโรงงานนมสุโขทัย 

 หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต “ระดับดีมาก” เลขที่ 8-4-15-64-10-00405 
เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช๎ในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร๎อมบริโภคชนิดเหลว                    
ที่ผํานกรรมวิธีการฆําเชื้อด๎วยความร๎อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข ให๎ไว๎จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2556 มอบให๎แกํโรงงานนมสุโขทัย 
 

 

ด้านการตลาด 
จากผลการส ารวจในปี 2553 ของ SIG Combibloc เรื่อง สํวนแบํงตลาดของนม ยู.เอช.ที. อ.ส.ค. 

ภายใต๎สินค๎าตราไทย-เดนมาร์ค มีสํวนแบํงตลาดของนม ยู.เอช.ที.ร๎อยละ 27 ซึ่งสามารถรักษาสํวนแบํงตลาดของ
นม ยู.เอช.ที.ได๎เทํากับปีที่ผํานมา ท าให๎มียอดการจ าหนํายผลิตภัณฑ์นมทั้งสิ้นมูลคํา 6,066.67 ล๎านบาท สูงกวํา
เปูาหมายคิดเป็นร๎อยละ 22.34 และจากการด าเนินการตามแผนงานด๎านการตลาดเชิงรุก อ.ส.ค.ได๎ด าเนินกิจกรรม
ทั้งสิ้น 34 กิจกรรม จ าแนกได๎ ดังนี้ 
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 การรํวมจัดงานกับหนํวยงานตําง ๆ 
๏ รํวมจัดงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 รํวมงานวันเด็กแหํงชาติ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรแหํงชาติ วันที่ 9 มกราคม 2553 
 ออกงานกาชาด ณ สวนอัมพร ระหวํางวันที่ 30 มีนาคม-7 เมษายน 2553 

๏ รํวมจัดงานกับกระทรวงพาณิชย์ 
 รํวมจัดงานธงฟูา ในบริเวณเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 14 ครั้ง 
 รํวมงานมหกรรมธงฟูามหาชน ณ อิมแพ็ค อารีนํา เมืองทองธานี ระหวํางวันที่ 20-30 

เมษายน 2553, 15-21 พฤษภาคม 2553 และ 18-25 มิถุนายน 2553    
 การจัดโปรโมชั่น 

๏ ลูกค๎า 
1. Tradition Trade จ านวน 9 ครั้ง 
2. Modern Trade จ านวน 23 ครั้ง  

๏ ผู๎บริโภค 
1. กิจกรรม Lucky Draw “สํงรักเต็มกลํอง สํงโชคเสริมความรู๎” การสํงชิ้นสํวนชิงโชค         

ตัดกลํองด๎านภาษาไทย สํงชิง Notebook 10 รางวัล และกล๎อง Digital 60 รางวัล มีผู๎สํงชิ้นสํวนมารํวมกิจกรรม
ทั้งสิ้น 880,000 ชิ้น 

2. สะสมกลํองด๎านภาษาไทย แลกเปูคูํใจไปฟาร์มแคมป์ปิ้งกับนมไทย -เดนมาร์ค             
รวมทั้งสิ้น 6,336 ใบ 

3. จัดท า Postcard วันพํอ ขนาด 3.5”x6” จ านวน 50,000 ใบ มอบให๎ผู๎ซื้อผลิตภัณฑ์
นมไทย-เดนมาร์ค ผํานห๎าง Tesco Lotus ในชํวงเดือนธันวาคม 2552  

 กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
๏ จัดกิจกรรมรณรงค์การดื่มนม โดยสอดแทรกความรู๎ประโยชน์การดื่มนมด๎วยสื่อการสอน

ผํานการแสดง โดยจัดกิจกรรมแสดงละครหุํนวัวแดงและเบนซ์ โบ๏ท, แจกนม, แจกหนังสือการ์ตูน ในเขตกรุงเทพฯ, 
ปริมณฑล และตํางจังหวัด รวม 100 โรงเรียน 

๏ กิจกรรม Photo Contest โดยสํงรูปถํายเข๎าประกวดภายใต๎ Theme ภาพประทับใจกับ
นมไทย-เดนมาร์ค เพ่ือนแท๎หํวงใยคุณ ผํานทาง www.sanook.com มีผู๎สํงรูปเข๎าประกวด 329 ภาพ และ
ลงทะเบียนรํวมกิจกรรมทั้งสิ้น 2,417 ราย  

๏ รํวมงาน “สื่อมวลชนสังสรรค์ 2553 ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 
สิงหาคม 2553 
 
กลยุทธก์ารด าเนินงานด้านอ านวยการและบริหาร 

 

การฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช”้ 
การฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการเพ่ือสร๎างมูลคําเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช๎” จัดขึ้น         

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2553 เพ่ือสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ ให๎แกํพนักงานภายใน อ.ส.ค. ในการน าระบบบริหาร
จัดการเพ่ือสร๎างมูลคําเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management) มาใช๎ในการบริหารจัดการภายใน
องค์กร 
 
 

http://www.sanook.com/
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การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 การพัฒนาบุคลากรให๎เกิดความเข๎าใจในงานและวิธีการบริหารงานที่ทันสมัย จ าเป็นต๎องมีความรู๎ 

ความเข๎าใจ และพร๎อมที่จะปฏิบัติงานให๎สอดคล๎อง ณ สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ในปี 2553 อ.ส.ค.โดยแผนก
พัฒนาบุคลากร ฝุายการพนักงาน ได๎จัดการอบรมให๎แกํบุคลากรทั้งจากสํวนกลางและทุกส านักงานภาค รวมทั้งสิ้น 
19 หลักสูตร จ านวนผู๎เข๎ารับการอบรมทั้งสิ้น 1,429 คน และจ านวนพนักงานที่ไปฝึกอบรม/ดูงาน/สัมมนา
ภายในประเทศ รวมทั้งสิ้น 110 หลักสูตร โดยแบํงเป็นผู๎เข๎ารับการอบรมด๎านอ านวยการและบริหาร จ านวน          
83 คน ด๎านอุตสาหกรรมนม จ านวน 143 คน และด๎านกิจการโคนม จ านวน 8 คน 
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ด้านกิจการโคนม 
 

 

การรวบรวมน้ านม 
 อ.ส.ค.มีศูนย์สํงเสริมการเลี้ยงโคนมอยูํในความดูแลจ านวน 34 แหํง กระจายอยูํ ดังนี้ 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ กองสํงเสริมกิจการโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ านวน           
7 แหํง และหนํวยงานภายนอกที่สํงน้ านมให๎ จ านวน 15 แหํง 

 ภาคเหนือ คือ กองสํงเสริมกิจการโคนมภาคเหนือ จ านวน 5 แหํง และหนํวยงานภายนอก         
ที่สํงน้ านมให๎ จ านวน 7 แหํง 
  สามารถรวบรวมน้ านมดิบให๎แกํ อ.ส.ค.ได๎ 56,091.26 ตัน มูลคํา 874.13 ล๎านบาท สูงกวํา
เปูาหมายคิดเป็นร๎อยละ 8.96 และ 1.82 ของเปูาหมายตามล าดับ 
 

 

เกษตรกร / สมาชิกผู้เลี้ยงโคนม 
อ.ส.ค.รับซื้อน้ านมดิบจากเกษตรกรตามภาคจากแหลํงรับซื้อน้ านมดิบที่เป็นสมาชิก อ.ส.ค. ได๎แกํ 

สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค จ ากัด, ศูนย์สํงเสริมการเลี้ยงโคนม และสหกรณ์ฯ อ่ืน ๆ ที่ไมํได๎เป็นสมาชิกของ 
อ.ส.ค. รวมทั้งสิ้น 71 แหํง โดยมีจ านวนเกษตรกร/สมาชิกสํงนมที่สํงนมให๎กับ อ.ส.ค. จ านวน 3,683 ราย 
 

 

จ านวนโคของเกษตรกร 
 จ านวนโคทั้งหมดของเกษตรกรผู๎เลี้ยงโคนมที่เป็นสมาชิก อ.ส.ค.และศูนย์ธุรกิจโคนมเชียงใหมํที่ไมํใชํ

สมาชิก ณ 30 กันยายน 2553 มีจ านวนทั้งสิ้น 114,969 ตัว สามารถรีดนมได๎ 47,922 ตัว คิดเป็นร๎อยละ 41.68 
ของโคทั้งหมด 
 

 

การการบริการสัตวแพทย์ 
 ปี 2553 อ.ส.ค.ออกให๎บริการแกํเกษตรกรในการบริการด๎านสัตวแพทย์ ได๎แกํ การดูแลสุขภาพโค 

การควบคุมปูองกันโรค และการตรวจรักษาระบบสืบพันธุ์ จ านวน 62,951 ครั้ง มูลคํา 10.32 ล๎านบาท คิดเป็น
ร๎อยละ 70.86 และ 80.60 ของเปูาหมายตามล าดับ 
 

 

การบริการผสมเทียม 
 ปี 2553 อ.ส.ค.ออกให๎บริการแกํเกษตรกรในการบริการด๎านผสมเทียม ได๎แกํ การผสมเทียมรายตัว

และการขึ้นทะเบียนโค จ านวน 69,869 ครั้ง มูลคํา 10.47 ล๎านบาท โดยการบริการสูงกวําเปูาหมายคิดเป็นร๎อยละ 
4.59 และมูลคําการบริการคิดเป็นร๎อยละ 99.10 ของเปูาหมาย 
 

 

ฟาร์มโคนม อ.ส.ค. 
 ฝูงโคทั้งหมดของฟาร์มโคนม อ.ส.ค. ณ 30 กันยายน 2553 มีจ านวนทั้งสิ้น 534 ตัว จ าแนกเป็น          

ฝูงโคทดแทน จ านวน 181 ตัว, ฝูงโคฟาร์มสาธิต (ผลผลิต) F1 จ านวน 249 ตัว, ฝูงโคนมมาตรฐาน (ฟาร์มวัวแดง) 
F3 จ านวน 43 ตัว, ฝูงโคเพศผู๎ จ านวน 17 ตัว และฝูงโคพํอพันธุ์ จ านวน 44 ตัว 
   

ผลการปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัตงิาน 
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โดยมีโครีดนม จ านวน 165 ตัว คิดเป็นร๎อยละ 30.90 ของโคทั้งหมด สามารถผลิตน้ านมได๎ปริมาณ 
757.25 ตัน มูลคํา 12.21 ล๎านบาท จ าแนกเป็นน้ านมดิบสํงเข๎าโรงงานนมมวกเหล็ก ปริมาณ 703.65 ตัน มูลคํา 
11.65 ล๎านบาท, น้ านมดิบเลี้ยงลูกโค ปริมาณ 10.62 ตัน มูลคํา 0.13 ล๎านบาท และน้ านมดิบเสื่อมคุณภาพ 
ปริมาณ 42.97 ตัน มูลคํา 0.43 ล๎านบาท 

สํวนผลผลิตคิดเป็นร๎อยละ 78.29 ของเปูาหมาย โดยผลิตน้ านมได๎เฉลี่ย 12.18 กิโลกรัม/ตัว/วัน 
 

 

การรวบรวมน้ านม 
อ.ส.ค.มีการจ าหนํายอาหารสัตว์ ปริมาณ 11,767.35 ตัน มูลคํา 102.47 ล๎านบาท โดยมีปริมาณ          

สูงกวําเปูาหมายคิดเป็นร๎อยละ 0.37 และมูลคําคิดเป็นร๎อยละ 89.22 ของเปูาหมาย ซึ่งเป็นการจ าหนํายแรํธาตุ
ชนิดก๎อนและพรีมิกซ์ของส านักผลิตปัจจัยการเลี้ยงโคนมที่จ าหนํายให๎แกํชุมนุมสหกรณ์โคนมแหํงประเทศไทย, 
กองพัฒนาและบริการธุรกิจโคนมภาคกลาง, ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต๎, ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และส านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือ 
 

 

การจ าหน่ายน้ าเชื้อแช่แข็ง 
 แผนกผลิตน้ าเชื้อพํอพันธุ์โคนม ส านักผลิตปัจจัยการเลี้ยงโคนม ได๎ผลิตน้ าเชื้อเพ่ือจ าหนํายให๎แกํ

เกษตรกรและบุคคลทั่วไป มีชํองทางการจ าหนํายโดยวิธีการจ าหนํายผํานการบริการของ อ.ส.ค.และการจ าหนําย
ไมํผํานการบริการของ อ.ส.ค. ซึ่งในปี 2553 จ าหนํายได๎ทั้งสิ้น จ านวน 78,873 หลอด มูลคํา 6.03 ล๎านบาท            
โดยปริมาณการจ าหนํายสูงกวําเปูาหมายคิดเป็นร๎อยละ 5.02 และ 92.56 ของเปูาหมาย 
 
ด้านอุตสาหกรรมนม 
 

การรับซื้อและจ าหน่ายน้ านมดิบ 
  โรงงานนมของ อ.ส.ค.มีการรับซื้อน้ านมดิบจากสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค จ ากัด, ศูนย์สํงเสริม
การเลี้ยงโคนม และหนํวยงานภายนอก เพ่ือเข๎าโรงงานผลิตภัณฑ์นม ปริมาณ 168,025.64 ตัน มูลคํา 2,747.98 
ล๎านบาท สูงกวําเปูาหมายคิดเป็นร๎อยละ 8.98 และ 11.11 ตามล าดับ จากการรับซื้อน้ านมตามสัญญา (MOU) ใน
ปี 2553 ปริมาณ 167,106.42 ตัน มูลคํา 2,733.14 ล๎านบาท และรับซื้อไมํมีสัญญา ปริมาณ 919.22 ตัน มูลคํา 
14.84 ล๎านบาท 
  อ.ส.ค.มีการจ าหนํายน้ านมดิบ ณ หน๎าโรงงานให๎กับบริษัท, หนํวยงานภายนอก รวมทั้งผู๎ที่สนใจ
ทั่วไป ปริมาณ 545.73 ตัน มูลคํา 10.87 ล๎านบาท ซึ่งคิดเป็นร๎อยละ 66.38 และ 78.25 ของเปูาหมายตามล าดับ 
 

การผลิตผลิตภัณฑ์นม 
  โรงงานนมของ อ.ส.ค.ทั้ง 5 โรงงาน สามารถผลิตผลิตภัณฑ์นมทุกชนิด ปริมาณ 162,396.18 ตัน 
สูงกวําเปูาหมายคิดเป็นร๎อยละ 14.38 ซึ่งแบํงเป็นการผลิตในแตํละโรงงาน ดังนี้ 

 โรงงานนมมวกเหล็ก ผลิตได๎ปริมาณ 76,623.27 ตัน สูงกวําเปูาหมายคิดเป็นร๎อยละ 10.58 
 โรงงานนมปราณบุรี ผลิตได๎ปริมาณ 27,660.35 ตัน สูงกวําเปูาหมายคิดเป็นร๎อยละ 8.30 
 โรงงานนมขอนแกํน ผลิตได๎ปริมาณ 31,878.89 ตัน สูงกวําเปูาหมายคิดเป็นร๎อยละ 25.44 
 โรงงานนมสุโขทัย ผลิตได๎ปริมาณ 24,500.73 ตัน สูงกวําเปูาหมายคิดเป็นร๎อยละ 34.25 
 โรงงานนมเชียงใหมํ ผลิตได๎ปริมาณ 1,732.94 คิดเป็นร๎อยละ 49.78 ของเปูาหมาย 
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ในการผลิตผลิตภัณฑ์นม จ าแนกเป็นนมพาณิชย์ ปริมาณ 105,416.74 ตัน และนมโรงเรียน 
ปริมาณ 56,979.44 ตัน โดยนมพาณิชย์คิดเป็นร๎อยละ 88.47 ของเปูาหมาย สํวนนมโรงเรียนสูงกวําเปูาหมาย          
คิดเป็นร๎อยละ 149.58 
 

การสูญเสียผลิตภัณฑ์นม 
  ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค. มีสูญเสียทั้งกระบวนการผลิตทั้งสิ้น 3,467.19 ตัน มูลคํา 
91.26 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 2.12 ของน้ านมปรุงแตํง จ าแนกได๎ตามข้ันตอน ดังนี้ 

 สูญเสียในกระบวนการผลิต เมื่อน าน้ านมเข๎ากระบวนการผลิตเกิดการสูญเสียใน
กระบวนการผลิต ปริมาณ 1,351.00 ตัน มูลคํา 27.99 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 0.83 ของนมปรุงแตํง 

 สูญเสียหลังกระบวนการผลิต จากการตรวจสอบหลังกระบวนการผลิตแล๎ว  มีการสูญเสีย
หลังกระบวนการผลิต ซึ่งเกิดจากตัวอยํางตรวจคุณภาพ, คัดเบอร์ลัง และแปรสภาพผลิตภัณฑ์นมที่ไมํได๎มาตรฐาน 
ปริมาณ 1,564.98 ตัน มูลคํา 46.35 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 0.97 ของผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตได๎ 

 สูญเสียระหวํางรอจ าหนําย หลังจากขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพและน าผลิตภัณฑ์นม
เตรียมจ าหนําย พบวํามีผลิตภัณฑ์ที่เสียหายจากสัตว์กัดแทะ, บวม, เสีย ปริมาณ 551.21 ตัน มูลคํา 16.93           
ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 0.34 ของผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตได๎ 
 

การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม 
  ในปี 2553 อ.ส.ค.สามารถจ าหนํายผลิตภัณฑ์นมรวมทั้งสิ้น 166,118.87 ตัน มูลคํา 6,066.67 
ล๎านบาท สูงกวําเปูาหมายคิดเป็นร๎อยละ 21.81 และ 22.34 ตามล าดับ แบํงเป็น 

 โรงงานนมมวกเหล็ก จ าหนํายได๎ปริมาณ 69,647.88 ตัน มูลคํา 2,545.67 ล๎านบาท            
โดยปริมาณสูงกวําเปูาหมายคิดเป็นร๎อยละ 1.42 และมูลคําคิดเป็นร๎อยละ 96.79 ของเปูาหมาย 

 โรงงานนมปราณบุรี จ าหนํายได๎ปริมาณ 36,156.60 ตัน มูลคํา 1,362.22 ล๎านบาท สูงกวํา
เปูาหมายคิดเป็นร๎อยละ 43.71 และ 38.78 ตามล าดับ 

 โรงงานนมขอนแกํน จ าหนํายได๎ปริมาณ 39,306.20 ตัน มูลคํา 1,430.92 ล๎านบาท สูงกวํา
เปูาหมายคิดเป็นร๎อยละ 46.81 และ 42.45 ตามล าดับ 

 โรงงานนมสุโขทัย จ าหนํายได๎ปริมาณ 15,385.19 ตัน มูลคํา 531.63 ล๎านบาท สูงกวํา
เปูาหมายคิดเป็นร๎อยละ 25.11 และ 88.04 ตามล าดับ 

 โรงงานนมเชียงใหมํ จ าหนํายได๎ปริมาณ 5,623.00 ตัน มูลคํา 196.23 ล๎านบาท สูงกวํา
เปูาหมายคิดเป็นร๎อยละ 61.66 และ 228.58 ตามล าดับ 

ในการจ าหนํายผลิตภัณฑ์นม จ าแนกเป็นจ าหนํายนมพาณิชย์ ปริมาณ 102,739.76 ตัน และ       
นมโรงเรียน ปริมาณ 63,379.11 ตัน ซึ่ งนมพาณิชย์จ าหนํายได๎คิดเป็นร๎อยละ 90.49 ของเปูาหมาย                    
สํวนนมโรงเรียนจ าหนํายได๎สูงกวําเปูาหมายคิดเป็นร๎อยละ 177.42 
 
ด้านอ านวยการและบริหาร 
  อ.ส.ค.ได๎ด าเนินการน าสํงเงินรายได๎แผํนดินที่ค๎างน าสํง ตั้งแตํปี 2530-2533, ปี 2536-2537,         
ปี 2546-2547 และปี 2550 เป็นเงิน 134 ล๎านบาท ให๎กับกระทรวงการคลังแล๎ว โดยการผํอนช าระเป็นงวด            
เริ่มตั้งแตํเดือนธันวาคม 2552 โดยเดือนธันวาคม 2552 และเดือนมกราคม 2553 น าสํงเดือนละ 10 ล๎านบาท 
ตั้งแตํเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เป็นต๎นไป อ.ส.ค.น าสํงเดือนละ 5 ล๎านบาท จนกระทั่งถึงเดือนกันยายน 2553           
รวมเป็นเงิน 60 ล๎านบาท 



รายงานประจ าปี 2553 หนา้ 28 
  

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

www.dpo.go.th 

 

 
 
กิจกรรมที่ส าคัญ 
 

โครงการสวัสดิการพนักงาน อ.ส.ค. 
  ตามกฎกระทรวงแรงงานและประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ได๎ก าหนดให๎มี
การตรวจสุขภาพของพนักงานและลูกจ๎างทุกปี ซึ่งในปี 2553 อ.ส.ค.ได๎ก าหนดให๎มีการตรวจสุขภาพประจ าปี          
ในวันที่ 16, 17, 19, 23, 26 สิงหาคม 2553 โดยผู๎มีสิทธิเข๎ารับการตรวจสุขภาพ จ านวน 1,134 คน มีผู๎เข๎ารับ    
การตรวจสุขภาพจริง จ านวน 1,048 คน คิดเป็นร๎อยละ 92.42 ผลการตรวจสุขภาพ พนักงานสํวนใหญํอยูํในเกณฑ์
ปกต/ิผํานเกณฑ/์ไมํพบเชื้อ 
 

การจัดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” 
  อ.ส.ค.จัดงาน “เทศกาลโคนมแหํงชาติ” ประจ าปี2553 ขึ้น ระหวํางวันที่ 4-13 มกราคม 2553 
โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเป็นประธานเปิดงาน               
ในวันที่ 4 มกราคม 2553 ในปีนี้มีการจัดนิทรรศการทางวิชาการภายใต๎หัวข๎อ “นมไทยใสํใจผู๎บริโภค” เนื้อหา
วิชาการประกอบด๎วยความรู๎ด๎านวิชาการ, การจัดการด๎านคุณภาพ และจัดการแขํงขันการน าเสนอแนวคิด Dairy 
Business Plan หัวข๎อ “Green Milk Good Health” ชิงถ๎วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เป็นปีที่ 4 ซ่ึงผู๎ชนะเลิศ ได๎แกํ มหาวิทยาลัยขอนแกํน และครองแชมป์เป็นปีที่ 2 ติดตํอกัน 
  ด๎านการประกวดโคนม ปีนี้เป็นปีที่ 27 แบํงการประกวดเป็น 6 ประเภท โดยประเภทที่ชิง           
ถ๎วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ คือ ด๎านผลผลิตน้ านมมาก ซึ่งโคนมที่ชนะเลิศการประกวดเป็นของ
นายสุภาษิต สุขก าปัง จากสหกรณ์โคนมพญาเย็นแดรี่ ผลผลิตน้ านมเฉลี่ย 33.08 กิโลกรัม/ตัว/วัน นอกจากนี้ ยังมี
การบรรยายทางวิชาการอีกด๎วย  

 การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคัดลักษณะรูปรํางโคนม” (Dairy Type Trait)         
โดยคุณจุรีรัตน์ แสนโภชน์ และ คุณสายันต์ บัวบาน จากกรมปศุสัตว์ เป็นผู๎บรรยาย 

 การสัมมนา เรื่อง “การผสมพันธุ์โคนมไทยในปัจจุบันกับผลลัพธ์ทางพันธุกรรมในอนาคต”  
โดย ผศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คุณพิรุณ ภูํสากล อาชีพเกษตรกรผู๎เลี้ยงโคนม  
และคุณธรรมนูญ ทองประไพ พนักงาน อ.ส.ค. 
 
กิจกรรมเพ่ือสังคม 
 

โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชนไทย 
อ.ส.ค.เข๎ารํวมโครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชนไทยกับกระทรวงการคลัง  ซึ่งได๎

ให๎ความส าคัญตํอการเจริญเติบโตและความเข๎มแข็งของประเทศอยํางยั่งยืน จึงได๎จัดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน
โครงการสนับสนุนความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล๎อม คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จึงได๎มี
แนวความคิดในการด าเนินโครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชนไทย เพ่ือสนับสนุนให๎เยาวชนมีโอกาส
ในการเข๎าถึงสถานศึกษาที่มีมาตรฐาน มีอุปกรณ์และสถานที่ในการเลํนกีฬาตามความเหมาะสม เพ่ือให๎สุขภาพ
แข็งแรง สมบูรณ์ สามารถเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ สํงผลให๎ประเทศมีการเจริญเติบโตอยํางยั่งยืน 

ผลการปฏิบัตงิานที่ส าคญั 
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ไดใ๎นอนาคต โดย อ.ส.ค.ซึ่งเปน็รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเลือกโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 
(วัดเหวลาด) อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นโรงเรียนในอุปถัมภ์ตามโครงการฯ โดยมีแผนการด าเนินงาน 
ดังนี้ 

1. ด๎านพลังกาย 
 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล๎อม โดยรํวมกับชุมชนจัดโครงการปรับปรุงสภาพแวดล๎อม

ของโรงเรียน 
2. ด๎านพลังปัญญา 

 โครงการพัฒนาห๎องสมุด/จัดอาสาสมัครให๎ความรู๎และให๎ความชํวยเหลือ โดยรํวมกับ
ชุมชนจัดโครงการพัฒนาห๎องสมุดของโรงเรียน และจัดโครงการอาสาสมัครให๎ความรู๎ให๎ความชํวยเหลือ 

3. ด๎านพลังทรัพย์ 
 บริจาคอุปกรณ์กีฬา 
 สํงเสริมการบริโภคนมเพ่ือสุขภาพ (จัดผลิตภัณฑ์นมมอบให๎โรงเรียน เพ่ือมอบให๎กับ          

เด็กด๎อยโอกาส) 
 

โครงการ “บ่มเพาะเยาวชนโคนมยุคใหม่” 
ในปี 2553 อ.ส.ค.โดยส านักเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม ได๎เริ่มโครงการ “บํมเพาะเยาวชนโคนม       

รุํนใหมํ” ตามนโยบายความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม เพ่ือให๎เยาวชนรุํนใหมํเกิดความสนใจอาชีพ           
การเลี้ยงโคนมและสืบสานอาชีพการเลี้ยงโคนมให๎คงอยูํอยํางยั่งยืน มีเปูาหมายในการด าเนินโครงการทั้งสิ้น             
7 โรงเรียน ซึ่งในปี 2553 อ.ส.ค.เริ่มโครงการที่โรงเรียนรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
ซึ่งเป็นโรงเรียนอุปถัมภ์ของ อ.ส.ค. เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553 และจัดในรูปแบบฐานการเรียนรู๎ผสมผสานกับ
ความบันเทิงที่เก่ียวข๎องกับความรู๎การเลี้ยงโคนมที่ส าคัญ อาทิเชํน ความรู๎ระบบอุตสาหกรรมโคนม, การผลิตน้ านม
ที่สะอาด, การบังคับโคด๎วยเชือก และผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพ เป็นต๎น 
 

โครงการจัดการขยะครบวงจรเพื่อผลิตเป็นน้ าหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ 
อ.ส.ค.จะสดสวยด๎วยมือเรา เป็นโครงการจัดการขยะอยํางครบวงจร เพ่ือผลิตเป็นน้ าหมักชีวภาพ

และปุ๋ยอินทรีย์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎การแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับขยะในพ้ืนที่ อ.ส.ค. มีการจัดการที่เหมาะสม ถูกวิธี
และเพ่ือปลูกจิตส านึกให๎บุคลากรของ อ.ส.ค.และผู๎พักอาศัยในบ๎านพักของ อ.ส.ค. รู๎จักจัดการขยะและคัดแยกขยะ 
เพ่ือน าไปใช๎ประโยชน์ในการผลิตเป็นน้ าหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ จึงได๎ด าเนินการจัดอบรมเรื่องการคัดแยกขยะ
เพ่ือจัดท าเป็นน้ าหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ขึ้น ในวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์ถํายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยง       
โคนม อ.ส.ค. อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีผู๎เข๎ารับการอบรมประกอบด๎วย พนักงาน อ.ส.ค. และผู๎ปกครอง
หมูํบ๎าน ก, ข, ค, ง รวมทั้งตัวแทนผู๎พักอาศัยในหมูํบ๎าน อ.ส.ค. จ านวนทั้งสิ้น 80 คน  
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ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ 
 

โครงการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ 
  อ.ส.ค.เข๎ารํวมโครงการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ โดยกรมสํงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ได๎สนับสนุนโครงการการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการใช๎พลังงาน
ส าหรับอุตสาหกรรม รุํนที่ 8 (Total Energy Management : TEM 8) ซึ่งเป็นโครงการสํงเสริมความรู๎               
ด๎านการบริหารจัดการพลังงานให๎กับโรงงานอยํางถูกต๎อง เพื่อให๎โรงงานอุตสาหกรรมได๎วิเคราะห์และจัดการการใช๎
พลังงานในทุกกระบวนการ และลดต๎นทุนการผลิต ซึ่งสํงผลให๎โรงงานเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน        
ทางการตลาด รวมถึงบุคลากรของสถานประกอบการสามารถบริหารจัดการพลังงานในโรงงานได๎ด๎วยตนเอง           
ในระยะยาวและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได๎มุํงเน๎นการมีสํวนรํวมของพนักงานทุกระดับ โดยการสร๎างจิตส านึกและ
ทัศนคติในการอนุรักษ์พลังงานให๎แกํบุคลากรอยํางทั่วถึง โดยมีส านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน และส านักงาน 
อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนลํางเข๎ารํวมโครงการ 
 

อ.ส.ค.ร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ 
  อ.ส.ค.รํวมมือกับกรมปศุสัตว์ ในโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน โดยจัดสํงตัวแทนสัตวแพทย์ 
ของ อ.ส.ค.เข๎ารํวมกับทีมงานของกรมปศุสัตว์ เพ่ือออกพ้ืนที่ให๎ค าแนะน าแกํเกษตรกรผู๎เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่จังหวัด
ชุมพร เมื่อวันที่ 5-7 สิงหาคม 2553 
 

โครงการให้ทุนสนับสนุนโครงการอุตสาหกรรม 
  อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการให๎ทุนสนับสนุนโครงการอุตสาหกรรมส าหรับ
นักศึกษา โครงงาน IRPUS การเพ่ิมประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสียโรงงานอุตสาหกรรมนม โดยการบ าบัดขั้นต๎น
ด๎วยไคโตซาน Increasing dairy industry wastewater treatment by pretreatment with chitosan 
 

อ.ส.ค.ร่วมจัดงาน “Milk for Child-Milk for Science” 
  ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รํวมจัดงาน “Milk for Child - Milk for science” 
ในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แหํงชาติ ประจ าปี 2553 ระหวํางวันที่ 17-18 สิงหาคม 2553 
 

การรับนักศึกษาฝึกงาน 
  อ.ส.ค.รํวมมือกับสถาบันการศึกษาตําง ๆ เป็นประจ าทุกปี ในการรับนักศึกษาที่ต๎องการ
เสริมสร๎างทักษะในสาขาวิชาที่ก าลังศึกษาอยูํ ทั้งในสํวนกลางและทุกส านักงานภาค เพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎และ
เสริมสร๎างประสบการณ์ ส าหรับน าไปใช๎ในการประกอบอาชีพตํอไป 
 

กิจกรรมอ่ืน ๆ 
 อ.ส.ค.สนับสนุนงบประมาณในการแขํงขันวอลเลํย์บอล “ไทยแลนด์ลีก” ครั้งที่ 5 ปี 2553 

จังหวัดสระบุรี โดยการมอบเงินสนับสนุน เป็นเงิน 100,000 บาท พร๎อมมอบนม ยู.เอช.ที. ขนาด 250 มล. (1x36)    
จ านวน 100 หีบ 

 อ.ส.ค.สํงมอบผลิตภัณฑ์นมให๎จังหวัดสระบุรี เพ่ือมอบให๎กับนักกีฬาทีมชาติ ที่ฝึกซ๎อมและ 
เก็บตัว ณ การกีฬาและทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี 
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 อ.ส.ค.สนับสนุนฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 5 จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม-        
5 มิถุนายน 2553 

 อ.ส.ค.สํงมอบผลิตภัณฑ์นมให๎จังหวัดสระบุรี เพ่ือรํวมงานจัดเลี้ยงผู๎ต๎องขังเรือนจ าจังหวัด
สระบุรี ในวันที่ 9 สิงหาคม 2553  
 
ความร่วมมือทางวิชาการ 
 

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล 
อ.ส.ค.รํวมกับมหาวิทยาลัยมหิดลท าการวิจัย เพ่ือการพัฒนาการผลิตน้ านมอินทรีย์ใน             

ประเทศไทย โดยการศึกษาถึงคุณลักษณะน้ านม สุขภาพ และการสืบพันธุ์ของแมํโคนมอินทรีย์ แบํงงานวิจัย
ออกเป็น 2 งานวิจัยยํอย ได๎แกํ 

 เรื่อง “สุขภาพเต๎านม องค์ประกอบน้ านม และชนิดของกรดไขมัน เปรียบเทียบระหวําง
การผลิตน้ านมแบบดั้งเดิมและการผลิตน้ านมแบบอินทรีย์” สรุปผลการวิจัยได๎วํา ปริมาณน้ านมรายวันเฉลี่ย          
ของแมํโคที่เลี้ยงแบบอินทรีย์ต่ ากวําแมํโคที่เลี้ยงแบบดั้งเดิมอยํางมีนัยส าคัญ การประเมินสุขภาพของเต๎านม                
ของการเลี้ยงทั้ง 2 แบบไมํแตกตํางกันเชํนเดียวกับคําเซลล์โซมาติก สํวนการประเมินองค์ประกอบน้ านมของแมํโค
รายตัวพบวํา เปอร์เซ็นต์ไขมัน, โปรตีน และคําของแข็งรวมในน้ านม มีความแตกตํางระหวํางแมํโคทั้ง 2 กลุํม         
อยํางมีนัยส าคัญ การวิเคราะห์กรดไขมันในน้ านม พบวํา กรดไขมันชนิดโอเมก๎า 3 ในน้ านมอินทรีย์มีมากกวํา         
และสัดสํวนของกรดไขมันชนิดโอเมก๎า 6 ตํอกรดไขมันชนิดโอเมก๎า 3 ในน้ านมอินทรีย์มีคําต่ ากวํา (ซึ่งเป็นผลดี      
ตํอสุขภาพ) 

 เรื่อง “ภาวะสมดุลพลังงาน เมตาบอลิซึมของโปรตีน คุณลักษณะการเป็นสัด  และ           
การท างานของรังไขํของแมํโคนมอินทรีย์” สรุปผลการวิจัยได๎วํา แมํโคที่เลี้ยงแบบอินทรีย์มีการเปลี่ยนแปลงของ
น้ าหนักตัวและคะแนนความสมบูรณ์ของรํางกาย รวมทั้งระดับความเข๎มข๎นของกรดไขมันชนิด Non-esterified 
หลังจากที่แมํโคคลอดลูกไมํแตกตํางจากแมํโคที่เลี้ยงแบบดั้งเดิม แตํมีระดับความเข๎มข๎นของสารเบต๎า -ไฮดร๏อกซี่
บิวทิเรทมากกวํา ซึ่งหมายความวํา แมํโคนมที่เลี้ยงแบบอินทรีย์จะมีสภาวะการขาดสมดุลพลังงานของรํางกายและ
สํงผลตํอการท างานของรังไขํแมํโคนมที่เลี้ยงแบบอินทรีย์ด๎อยกวําแมํโคที่เลี้ยงแบบดั้งเดิม 
 

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 เรื่อง “การใช๎อาหาร Partial Mixed Ratio (PMR) เพ่ือเป็นแหลํงอาหารหยาบส าหรับโคนม” 

โ ด ยน า ง ส า ว เ ที ย นทิ พย์  ไ ก ร พ รห ม  นิ สิ ต ร ะดั บบั ณฑิ ต ศึ กษ า  ภ าค วิ ช า สั ต ว บ า ล  คณ ะ เ กษ ต ร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.ส.ค.ให๎ความอนุเคราะห์งานวิจัยระหวํางเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2553 ขณะนี้ 
ผลงานวิจัยอยูํในชํวงวิเคราะห์ข๎อมูล 

 เรื่อง “การใช๎วัตถุดิบในท๎องถิ่นผลิตอาหาร Partial Mixed Ratio (PMR) เพ่ือเป็นแหลํง
อาหารหยาบส าหรับโคนม” โดยนายนวนน จันทรประสาน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.ส.ค.ให๎ความอนุเคราะห์งานวิจัยระหวํางเดือนกันยายน-ธันวาคม 2553 ขณะนี้          
ได๎เลื่อนก าหนดเวลาท างานวิจัยออกไปกํอน 
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ร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง 
ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนลําง ได๎ท าบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ (MOU) ระหวําง อ.ส.ค. 

กับวิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย โดยมีการประสานความรํวมมือผนึกก าลัง สํงเสริม และสนับสนุน      
ในการจัดการอาชีวศึกษาและพัฒนาผลิตบุคลากรด๎านวิชาชีพ ให๎สนองตํอความต๎องการพัฒนาประเทศ และ       
สนองตํอความต๎องการของสถานประกอบการ ตั้งแตํเดือนมิถุนายน 2551 เป็นต๎นมา 
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ผลการด าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 
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องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 
 

     (พันบาท) 
 หมายเหตุ  2553  2552 
   (ข้อมูลเบื้องต้น)  (อยู่ระหว่าง              

การตรวจสอบของ สตง.) 
สินทรัพย์      
  สินทรัพย์หมุนเวียน      
    เงินสดและรายการเทียบเทําเงินสด 2  468,096.91  206,447.86 
    ลูกหนี้ระยะสั้น 3  614,959.93  699,526.57 
    รายได๎ค๎างรับ   2,392.64  4,876.17 
    เงินลงทุนระยะสั้น 4  2,000.00  2,000.00 
    สินค๎าและวัสดุคงเหลือ 5  728,188.94  835,813.74 
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   -  - 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   1,815,638.42  1,748,664.34 
      
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น      
    ลูกหนี้ระยะยาว 6  -  - 
    เงินลงทุนระยะยาว 7  -  - 
    ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธ)ิ 8  233,928.55  228,857.20 
    สินทรัพย์โครงสร๎างพื้นฐาน (สุทธิ)   -  - 
    สินทรัพย์ไมํมีตัวตน (สุทธ)ิ 10  573.62  907.92 
    สินทรัพย์ไมํหมุนเวียนอื่น   9,946.93  12,434.41 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   244,449.10  242,199.53 
รวมสินทรัพย์   2,060,087.52  1,990,863.87 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสํวนหนึ่งของงบการเงิน 
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องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 
 

     (พันบาท) 
 หมายเหตุ  2553  2552 
   (ข้อมูลเบื้องต้น)  (อยู่ระหว่าง                 

การตรวจสอบของ สตง.) 
หนี้สิน      
  หนี้สินหมุนเวียน      
    เจ๎าหน้ีระยะสั้น   668,948.35  867,819.73 
    คําใช๎จํายค๎างจําย   1,440.14  3,538.96 
    รายได๎รับลํวงหน๎า   26.24  2,796.46 
    รายได๎แผํนดินรอน าสํงคลัง   159,825.00  396,645.00 
    รายได๎รอการรับรู๎ระยะสั้น   -  - 
    เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น   -  - 
    เงินรับฝากระยะสั้น   -  - 
    เงินกู๎ระยะสั้น 12  2,516.08  158,016.24 
    หน้ีสินหมุนเวียนอื่น   102,917.15  159,950.96 

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น   935,672.96  1,588,767.36 
  หนี้สินไม่หมุนเวียน      
    เจ๎าหน้ีระยะยาว   -  - 
    รายได๎รอการรับรู๎ระยะยาว   30,678.34  29,057.63 
    เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว   -  - 
    เงินรับฝากระยะสั้น   -  - 
    เงินกู๎ระยะยาว 13  372,742.99  396,715.49 
    หน้ีสินไมํหมุนเวียนอื่น   10,688.91  8,918.01 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   414,110.24  434,691.13 
รวมหนี้สิน   1,349,783.20  2,023,458.48 

สินทรัพย์สุทธิ      
ส่วนทุน/สินทรัพย์สุทธิ      
    เงินทุน   651,366.79  651,366.79 
    รายได๎สูง (ต่ า) กวําคําใช๎จํายสะสม *  58,937.53  (683,961.40) 

รวมสินทรัพย์สุทธิ   2,060,087.52  1,990,863.87 
 

หมายเหตุ *  ก าไรสะสมประจ าปี 2553 เป็นข๎อมูลเบื้องต๎นที่ยังไมํได๎ปรับยอดยกมาตามงบการเงิน 
  ประจ าปี 2552 ที่อยูํระหวํางการตรวจสอบของ สตง.     
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องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
งบรายได้และค่าใช้จ่าย 

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 
 

     (พันบาท) 
 หมายเหตุ  2553  2552 
   (ข้อมูลเบื้องต้น)  (อยู่ระหว่าง                  

การตรวจสอบของ สตง.) 
รายได้จากการด าเนินงาน      
  รายได้จากรัฐบาล      
    งบประมาณประจ า   -  - 
    งบประมาณลงทุน   -  - 
    งบประมาณ – งบกลาง   -  - 
    เงินกู๎ของรัฐบาล   -  - 

รวมรายได้จากรัฐบาล   -  - 
      
  รายได้จากแหล่งอื่น      
    รายได๎จากการขายสินค๎าและบริการ   5,785,592.68  5,716,363.28 
    รายได๎จากเงินชํวยเหลือและเงินบริจาค   -  - 
    รายได๎เงินสมทบกองทุน   -  - 
    รายได๎อื่น   26,285.25  35,992.76 

รวมรายได้จากแหล่งอื่น   5,811,877.93  5,752,356.05 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน   5,811,877.93  5,752,356.05 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสํวนหนึ่งของงบการเงิน 
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องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
งบรายได้และค่าใช้จ่าย 

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 
 

     (พันบาท) 
 หมายเหตุ  2553  2552 
   (ข้อมูลเบื้องต้น)  (อยู่ระหว่าง                  

การตรวจสอบของ สตง.) 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน      
  คําใช๎จํายบุคลากร 14  312,863.20  288,755.73 
  คําบ าเหน็จบ านาญ   20,229.56  25,563.23 
  คําใช๎จํายในการฝึกอบรม   2,933.70  2,497.19 
  คําใช๎จํายเดินทาง   3,920.90  2,950.27 
  คําวัสดุและคําใช๎จําย   4,468,088.80  4,340,173.13 
  คําสาธารณูปโภค 15  120,047.86  103,278.37 
  คําเสื่อมราคาและคําตัดจ าหนําย 16  26,214.65  39,661.49 
  คําใช๎จํายเงินอุดหนุน   348.71  216.94 
  คําใช๎จํายอื่น ๆ   430,068.98  417,147.96 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน   5,384,716.37  5,220,244.31 
รายได๎สูง (ต่ า) กวําคําใช๎จํายจากการด าเนินงาน   427,161.55  532,111.73 
      
รายได้ / ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด าเนินงาน      
  ก าไรสุทธิจากการจ าหนํายสินทรัพย์   73.43  1,327.62 
  ขาดทุนสุทธิจากการจ าหนํายสินทรัพย์   98.45  116.66 
  ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ   -  51.85 

รวมรายได้ / ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิด                         
จากการด าเนินงาน 

  (25.02)  1,159.11 

      
รายได้สูง / (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย                         
จากการด าเนินงานปกติ 

  427,136.54  533,270.85 

      
รายการพิเศษ   -  - 
รายได้สูง / (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ   427,136.54  533,270.85 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสํวนหนึ่งของงบการเงิน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
   
หมายเหตุที่ 1 สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

-------------------- 
 
    (พันบาท) 

  2553  2552 
  (ข้อมูลเบื้องต้น)  (อยู่ระหว่าง                 

การตรวจสอบของ สตง.) 

หมายเหตุที่ 2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     
  เงินสดในมือ  126.31  412.52 
  เงินฝากสถาบันการเงิน  467,970.60  206,035.34 
  เงินฝากคลัง  -  - 
  รายการเทียบเทําเงินสดอื่น  -  - 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  468,096.91  206,447.86 
     
หมายเหตุที่ 3 ลูกหนี้ระยะสั้น     
  ลูกหน้ีเงินยืม  27.05  2,515.85 
  เงินให๎ยืมและให๎กู๎  -  - 
  ลูกหน้ีคําขายสินค๎าและบริการ  893,205.14  859,241.71 
  ลูกหน้ีอื่น  25,732.30  148,543.41 
  หัก  คําเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  304,004.56  310,774.40 

รวมลูกหนี้ระยะสั้น  614,959.93  699,526.57 
     
หมายเหตุที่ 4 เงินลงทุนระยะสั้น     
  เงินฝากประจ า  2,000.00  2,000.00 
  เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนดภายใน 1 ปี  -  - 
  เงินลงทุนในตราสารทุน  -  - 
  เงินลงทุนหมุนเวียนอื่น  -  - 

รวมเงินลงทุนระยะสั้น  2,000.00  2,000.00 
     
หมายเหตุที่ 5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ     
  สินค๎าคงเหลือ  674,927.26  782,822.22 
  วัสดุคงเหลือ  53,261.68  52,991.53 

รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ  728,188.94  835,813.74 
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    (พันบาท) 
  2553  2552 
  (ข้อมูลเบื้องต้น)  (อยู่ระหว่าง                   

การตรวจสอบของ สตง.) 

หมายเหตุที่ 6 ลูกหนี้ระยะยาว     
  ลูกหน้ีเงินชํวยเหลือ     
  เงินให๎กู๎ยืมและให๎กู๎     
  ลูกหน้ีคําขายสินค๎าและบริการ     
  ลูกหน้ีอื่น     
  หัก  คําเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ     

รวมลูกหนี้ระยะยาว     
     
หมายเหตุที่ 7 เงินลงทุนระยะยาว     
  เงินฝากประจ า     
  เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด     
  เงินลงทุนในตราสารทุน     
  เงินลงทุนหมุนเวียนอื่น     

รวมเงินลงทุนระยะยาว     
     
หมายเหตุที่ 8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)     
  ท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธิ์  6,127.69  6,127.69 
  (ท่ีดินราชพัสดุในความครอบครอง ........... ตารางวา)     
  อาคาร  344,293.03  327,271.04 
  หัก  คําเสื่อมราคาสะสม  228,377.07  216,271.95 
  อาคาร (สุทธ)ิ  115,915.96  110,999.08 
  อุปกรณ์  831,920.78  820,224.68 
  หัก  คําเสื่อมราคาสะสม  720,035.88  708,494.25 
  อุปกรณ์ (สุทธ)ิ  111,884.91  111,730.43 

รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)  233,928.55  228,857.20 
     
หมายเหตุที่ 9 สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน (สุทธิ)     
  สินทรัพย์โครงสร๎างพื้นฐาน  -  - 
  หัก  คําเสื่อมราคาสะสม  -  - 

รวมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)  -  - 
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    (พันบาท) 
  2553  2552 
  (ข้อมูลเบื้องต้น)  (อยู่ระหว่าง                    

การตรวจสอบของ สตง.) 
หมายเหตุที่ 10 สินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตน (สุทธิ)     
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  1,581.91  1,581.91 
  หัก  คําตัดจ าหนํายสะสม  1,008.29  674.00 
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธ)ิ  573.62  907.92 
  สินทรัพย์ไมํมีตัวตนอื่น  -  - 
  หัก  คําตัดจ าหนํายสะสม  -  - 
  สินทรัพย์ไมํมีตัวตนอื่น (สุทธ)ิ  -  - 

รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (สุทธิ)  573.62  907.92 
     
หมายเหตุที่ 11 เงินทดรองราชการรับจากคลัง 
              ระยะสั้น 

    

  เงินทดรองเพื่อโครงการเงินกู๎จากตํางประเทศ  -  - 
  เงินทดรองเพื่อหนํวยงานในตํางประเทศ  -  - 
  เงินทดรองเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติ  -  - 

รวมเงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น  -  - 
     
หมายเหตุที่ 12 เงินกู้ระยะสั้น     
  เงินกู้ระยะสั้นที่เป็นสกุลเงินบาท     
    หลักทรัพย์ของรัฐบาล  -  - 
    เงินกู๎อื่น  2,516.08  158,016.24 
  รวมเงินกู้ระยะสั้นที่เป็นสกุลเงินบาท  2,516.08  158,016.24 
  เงินกู้ระยะสั้นที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ     
    เงินกู๎ที่เป็นสกุลเงินตํางประเทศ  -  - 
  รวมเงินกู้ระยะสั้นที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ  -  - 
  รวมเงินกู้ระยะสั้น  2,516.08  158,016.24 
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    (พันบาท) 
  2553  2552 
  (ข้อมูลเบื้องต้น)  (อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ของ สตง.) 

หมายเหตุที่ 13 เงินกู้ระยะยาว     
  เงินกู้ระยะยาวเป็นสกุลเงินบาท     
    หลักทรัพย์ของรัฐบาล  -  - 
    เงินกู๎อื่น  372,742.99  396,715.49 

รวมเงินกู้ระยะยาวที่เป็นสกุลเงินบาท  372,742.99  396,715.49 
  เงินกู้ระยะสั้นที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ     
    เงินกู๎ที่เป็นสกุลเงินตํางประเทศ  -  - 

รวมเงินกู้ระยะสั้นที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ  -  - 
รวมเงินกู้ระยะยาว  372,742.99  396,715.49 

     
หมายเหตุที่ 14 ค่าใช้จ่ายบุคลากร     
    เงินเดือน  253,791.23  234,944.38 
    เงินประจ าต าแหนํง  -  - 
    คําจ๎างประจ า  15,522.83  17,888.94 
    คําจ๎างชั่วคราว  6,025.06  3,346.18 
    คําใช๎จํายบุคลากรอื่น  37,524.08  32,576.22 

รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร  312,863.20  288,755.73 
     
หมายเหตุที่ 15 ค่าสาธารณูปโภค     
    คําไฟฟูา  59,725.60  52,805.29 
    คําน้ าประปา  173.51  192.67 
    คําน้ ามันเชื้อเพลิง  58,760.33  49,180.63 
    คําสาธารณูปโภคอื่น  1,388.43  1,099.79 

รวมค่าสาธารณูปโภค  120,047.86  103,278.37 
     
หมายเหตุที่ 16 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย     
    อาคาร  12,147.40  12,332.57 
    อุปกรณ์  14,067.25  27,328.92 
    สินทรัพย์โครงสร๎างพื้นฐาน  -  - 
    สินทรัพย์ไมํมีตัวตน  -  - 

รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย  26,214.65  39,661.49 
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การวิเคราะห์ทางการเงิน 
 
1.  การย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Common Size)   
 

วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน      
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 

 

   (พันบาท)  อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง 
 2553  2552  2553  2552 
 

(ข้อมูลเบื้องต้น)  
(อยู่ระหว่าง           

การตรวจสอบ     
ของ สตง.) 

 (ข้อมูลเบื้องต้น)  
(อยู่ระหว่าง          

การตรวจสอบ  
ของ สตง.) 

สินทรัพย์        
สินทรัพย์หมุนเวียน        
เงินสดและรายการเทียบเทําเงินสด 470,096.91  208,447.86  22.82  10.47 
ลูกหนี้การค๎า-สุทธิ 596,707.96  647,514.25  28.97  32.52 
ลูกหนี้อื่น 18,224.92  49,496.47  0.88  2.49 
สินค๎าคงเหลือ 662,860.26  771,762.76  32.18  38.77 
ปศุสัตว์คงเหลือ 12,067.00  11,059.46  0.59  0.56 
วัสดุคงเหลือ 53,261.68  52,991.53  2.59  2.66 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2,419.68  7,392.02  0.12  0.37 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,815,638.42  1,748,664.34  88.13  87.83 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 233,928.55  228,857.20  11.36  11.50 
สินทรัพย์โครงสร๎างพื้นฐาน (สุทธิ) -  -  0.00  0.00 
สินทรัพย์ไมํมีตัวตน (สุทธิ) 573.62  907.92  0.03  0.05 
สินทรัพย์ไมํหมุนเวียนอื่น 9,946.93  12,434.41  0.48  0.62 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 244,449.10  242,199.53  11.87  12.17 
รวมสินทรัพย ์ 2,060,087.52  1,990,863.87  100.00  100.00 
หนี้สิน        
หนี้สินหมุนเวียน        
เงินเบิกเกินบัญชี 15.62  1,031.69  0.00  0.05 
เจ๎าหนี้การค๎า 643,774.78  834,754.30  31.25  41.93 
เจ๎าหนี้อื่น 25,173.57  33,065.44  1.22  1.66 
คําใช๎จํายค๎างจําย 1,440.14  3,538.96  0.07  0.18 
เงินกู๎ระยะยาวถึงก าหนดช าระใน 1 ป ี 2,500.47  156,984.55  0.02  7.89 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 102,943.39  162,747.42  5.00  8.17 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 775,847.96  1,192,122.36  37.66  59.88 
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วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน      
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 

 

   (พันบาท)  อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง 
 2553  2552  2553  2552 

 (ข้อมูลเบื้องต้น)  
(อยู่ระหว่าง           

การตรวจสอบ        
ของ สตง.) 

 (ข้อมูลเบื้องต้น)  
(อยู่ระหว่าง             

การตรวจสอบ   
ของ สตง.) 

หนี้สินไม่หมุนเวียน        
เงินกู๎ระยะยาว 372,742.99  396,715.49  18.09  19.93 
เจ๎าหนี้กองทุนบ าเหน็จพนกังาน 10,688.91  8,918.01  0.52  0.45 
รายได๎แผํนดินค๎างน าสํง 159,825.00  396,645.00  7.76  19.92 
รายได๎จากการบริจาครอการรับรู ๎ 30,678.34  29,057.63  1.49  1.46 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 573,935.24  831,336.13  27.86  41.76 
รวมหนี้สิน 1,349,783.20  2,023,458.48  65.52  101.64 
สํวนทุน / สินทรัพย์สุทธ ิ        
เงินทุน 651,366.79  651,366.79  31.62  32.72 
รายได๎สูง (ต่ า) กวําคําใช๎จาํยสะสม 58,937.53  (683,961.40)  2.86  (34.36) 
สินทรัพย์สุทธ ิ 2,060,087.52  1,990,863.87  100.00  100.00 
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วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 

 

   (พันบาท)  อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง 
 2553  2552  2553  2552 

 (ข้อมูลเบื้องต้น)  
(อยู่ระหว่าง            

การตรวจสอบ      
ของ สตง.) 

 (ข้อมูลเบื้องต้น)  
(อยู่ระหว่าง            

การตรวจสอบ   
ของ สตง.) 

รวมรายได ้        
รายได๎จากการด าเนินงาน -  -  -  - 
รายได๎จากรัฐบาล -  -  -  - 
รายได๎จากเงินงบประมาณประจ า -  -  -  - 
รายได๎จากเงินงบประมาณลงทุน -  -  -  - 
รายได๎อื่นจากรัฐบาล -  -  -  - 
รวมรายได้จากรัฐบาล -  -  -  - 
รายได้จากแหล่งอื่น        
รายได๎จากการขายสินค๎าและบริการ 5,785,592.68  5,716,363.28  99.55  99.35 
รายได๎จากการชํวยเหลือและบริจาค -  -  -  - 
รายได๎อื่น 26,285.25  35,992.76  0.45  0.63 
รวมรายได้จากแหล่งอื่น 5,811,877.93  5,752,356.05  100.00  100.00 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน 5,811,877.93  5,752,356.05  100.00  100.00 
        
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน        
คําใช๎จํายบุคลากร 312,863.20  288,755.73  5.38  5.02 
คําบ าเหน็จบ านาญ 20,229.56  25,563.23  0.35  0.44 
คําใช๎จํายในการฝึกอบรม 2,933.70  2,497.19  0.05  0.04 
คําใช๎จํายเดินทาง 3,920.90  2,950.27  0.07  0.05 
คําวัสดุ คําใช๎สอย และคําสาธารณูปโภค 4,588,136.66  4,443,451.50  78.94  77.23 
คําเส่ือมราคาและคําตัดจ าหนําย 26,214.65  39,661.49  0.45  0.69 
คําใช๎จํายเงินอุดหนุน 348.71  216.94  0.01  0.00 
คําใช๎จํายอื่น 430,068.98  417,147.96  7.40  7.25 
รวมค่าใช้จา่ยจากการด าเนินงาน 5,384,716.37  5,220,244.31  92.65  83.48 
รายได้สูง (ต่ า) กวา่ค่าใช้จา่ย                  
จากการด าเนินงาน 

427,161.55  532,111.73  7.35  16.50 

รายได/๎คําใช๎จํายที่ไมํเกิด                    จาก
การด าเนินงาน 

(25.02)  1,159.11  (0.00)  0.02 

รายได้สูง (ต่ า) กวา่ค่าใช้จา่ย                 
จากกิจกรรมปกต ิ

427,136.54  533,270.85  100.00  100.00 

รายการพิเศษ -  -  -  - 
รายได้สูง (ต่ า) กวา่ค่าใช้จา่ยสทุธ ิ 427,136.54  533,270.85  100.00  100.00 
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 รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการโดยต าแหน่งหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ 
รวมไม่เกิน 11 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ทรงคุณวุฒทิี่คณะรัฐมนตรี
แต่งตั้ง จ านวนไม่เกิน 4 คน 

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

สายงานที่เกี่ยวข้อง 

 
1. อธิบดีกรมการค้าภายใน 
 
2. ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
 
3. ผู้แทนส านักงบประมาณ 

 
 
 
 

สายกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ ์

 
1. อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
 
2. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
3. เลขาธิการส านักงาน 
   เศรษฐกิจการเกษตร 
 
4. ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 
   (กรรมการและเลขานุการ) 

 

องค์ประกอบของคณะกรรมการ อ.ส.ค. 
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. 

ภาคผนวก ก   องค์ประกอบของคณะกรรมการ อ.ส.ค. 

                  ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. 



รายงานประจ าปี 2553 หนา้ 51 
  

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

www.dpo.go.th 

 

 
 
   

ท่ี คณะกรรมการ อ.ส.ค. ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม / คร้ังท่ี (วันท่ี) 

1/2553 2/2553 3/2553 4/2553 5/2553 
7ต.ค.52 18พ.ย.52 18ธ.ค.52 26ม.ค.53 23ก.พ.53 

1 
นายอ านาจ  ธีระวนิช 

ประธาน
กรรมการ 

     
นายธวัชชัย  ส าโรงวัฒนา      
(กรรมการผู๎ทรงคุณวฒุิ)      

2 

อธิบดีกรมปศุสัตว ์ 

กรรมการ 

     
(นายปรีชา  สมบูรณ์ประเสริฐ)      
- นายศิริวฒัน ์ อินทรมงคล แทน  แทน   
- นายสินชัย  เรอืงไพบูลย์    แทน  
- นายพจน์ภริัชย์  เนียมจุยี      

3 
นายจิตรกร  สามประดิษฐ์ 

กรรมการ 
     

(รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์) 
- นายอเนก  ถนอมทรัพย์ แทน     

4 
เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กรรมการ 
    

 
(นายอภิชาต  จงสกุล)     
- นางอารีย์  โสมวด ี แทน แทน แทน แทน  

5 

อธิบดีกรมการค้าภายใน 

กรรมการ 

     
(นางสาวชุติมา  บณุยประภัศร)      
(นางวัชรี  วิมุกตายน)      
- นายวิชัย  โภชนกิจ แทน แทน แทน  แทน 
- นายอทิธิพงศ์  คณุากรบดินทร ์      

6 
นางสาววลยัรัตน ์ ศรีอรุณ 

กรรมการ 
     

นางจุฑาทิพย ์ เตชชาติวนิช      
(ผู๎แทนส านักงบประมาณ)      

7 
นายอัษฎางค์  ศรีศุภรพันธุ ์

กรรมการ      
(ผู๎แทนกระทรวงการคลัง) 

8.1 นายสุนันท์  กีรติวัฒนพิศาล 
กรรมการ 

     
8.2 นายสมศักย์  ภูรีศรีศักด์ิ      

 (กรรมการผู๎ทรงคุณวฒุิ)      
9.1 นายเปรมประชา  ศุภสมุทร 

กรรมการ 
     

9.2 นายสุรินทร์  ประสิทธิ์หิรัญ      
 (กรรมการผู๎ทรงคุณวฒุิ)      

10.1 นายกนก  คติการ 
กรรมการ 

     
10.2 พันเอก นาฬิกอติภัค  แสงสนิท      

 (กรรมการผู๎ทรงคุณวฒุิ)      

11 
นายวนิยา  มกรพงศ์ (ผู๎อ านวยการ) กรรมการ

และ
เลขานกุาร 

     
นางรัตนา  อังศุภากร (รอง ผอ.ท าการแทน ผอ.)      
นายนภดล  ตนัวิเชียร  (ผู๎ชํวย ผอ.)      

รวม 
เข้าประชุม 10 11 11 9 11 
ไม่เข้าประชุม 1 - - 2 - 

% กรรมการเข้าร่วมประชุม 90.91 100.00 100.00 81.82 100.00 
 

(จ านวนคร้ังการประชุมที่มีการเข๎าประชุมตัง้แตํร๎อยละ 80 ขึ้นไป = 10 คร้ัง) 
 

หมายเหตุ  นายปรีชา สมบูรณป์ระเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กรรมการในคณะกรรมการ อ.ส.ค. 
ท าการแทนผู๎อ านวยการ อ.ส.ค. ตั้งแตํวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 (ตามค าสัง่ 
คณะกรรมการ อ.ส.ค.ที่ 26/2553 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2553) 
 

ภาคผนวก ข   การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ อ.ส.ค.ป ี2553 
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ที่ คณะกรรมการ อ.ส.ค. ต าแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม / ครั้งที่ (วันที)่ 

6/2553 7/2553 8/2553 9/2553 
10/2553-
กรณีพิเศษ 

23มี.ค.53 28เม.ย.53 25พ.ค.53 15มิ.ย.53 6ก.ค.53 

1 
นายอ านาจ  ธีระวนิช 

ประธาน
กรรมการ 

     
นายธวัชชัย  ส าโรงวัฒนา      
(กรรมการผู๎ทรงคุณวฒุิ)      

2 

อธิบดีกรมปศุสัตว ์ 

กรรมการ 

     
(นายปรีชา  สมบูรณ์ประเสริฐ)      
- นายศิริวฒัน ์ อินทรมงคล     แทน 
- นายสินชัย  เรอืงไพบูลย์      
- นายพจน์ภริัชย์  เนียมจุยี      

3 
นายจิตรกร  สามประดิษฐ์ 

กรรมการ 
     

(รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์) 
- นายอเนก  ถนอมทรัพย์      

4 
เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กรรมการ 
   

 
 

(นายอภิชาต  จงสกุล)  
- นางอารีย์  โสมวด ี    แทน  

5 

อธิบดีกรมการค้าภายใน 

กรรมการ 

     
(นางสาวชุติมา  บณุยประภัศร)      
(นางวัชรี  วิมุกตายน)      
- นายวิชัย  โภชนกิจ  แทน    
- นายอทิธิพงศ์  คณุากรบดินทร ์      

6 
นางสาววลยัรัตน ์ ศรีอรุณ 

กรรมการ 
     

นางจุฑาทิพย ์ เตชชาติวนิช      
(ผู๎แทนส านักงบประมาณ)      

7 
นายอัษฎางค์  ศรีศุภรพันธุ ์

กรรมการ      
(ผู๎แทนกระทรวงการคลัง) 

8.1 นายสุนันท์  กีรติวัฒนพิศาล 
กรรมการ 

     
8.2 นายสมศักย์  ภูรีศรีศักด์ิ      

 (กรรมการผู๎ทรงคุณวฒุิ)      
9.1 นายเปรมประชา  ศุภสมุทร 

กรรมการ 
     

9.2 นายสุรินทร์  ประสิทธิ์หิรัญ      
 (กรรมการผู๎ทรงคุณวฒุิ)      

10.1 นายกนก  คติการ 
กรรมการ 

     
10.2 พันเอก นาฬิกอติภัค  แสงสนิท      

 (กรรมการผู๎ทรงคุณวฒุิ)      

11 
นายวนิยา  มกรพงศ์ (ผู๎อ านวยการ) กรรมการ

และ
เลขานกุาร 

     
นางรัตนา  อังศุภากร (รอง ผอ.ท าการแทน ผอ.)      
นายนภดล  ตนัวิเชียร  (ผู๎ชํวย ผอ.)      

รวม 
เข้าประชุม 10 10 11 10 8 
ไม่เข้าประชุม 1 1 - 1 3 

% กรรมการเข้าร่วมประชุม 90.91 90.91 100.00 90.91 72.73 
 

(จ านวนคร้ังการประชุมที่มีการเข๎าประชุมตัง้แตํร๎อยละ 80 ขึ้นไป = 10 คร้ัง) 
 

หมายเหตุ  นายปรีชา สมบูรณป์ระเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กรรมการในคณะกรรมการ อ.ส.ค. 
ท าการแทนผู๎อ านวยการ อ.ส.ค. ตั้งแตํวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 (ตามค าสัง่ 
คณะกรรมการ อ.ส.ค.ที่ 26/2553 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2553) 

ภาคผนวก ข   การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ อ.ส.ค.ป ี2553 
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ที่ คณะกรรมการ อ.ส.ค. ต าแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม / ครั้งที่ (วันที)่ 
11/2553-
กรณีพิเศษ 

12/2553 13/2553 14/2553 

22ก.ค.53 11ส.ค.53 30ส.ค.53 29ก.ย.53 

1 
นายอ านาจ  ธีระวนิช 

ประธาน
กรรมการ 

    
นายธวัชชัย  ส าโรงวัฒนา     
(กรรมการผู๎ทรงคุณวฒุิ)     

2 

อธิบดีกรมปศุสัตว ์ 

กรรมการ 

    
(นายปรีชา  สมบูรณ์ประเสริฐ)     
- นายศิริวฒัน ์ อินทรมงคล     
- นายสินชัย  เรอืงไพบูลย์     
- นายพจน์ภริัชย์  เนียมจุยี แทน    

3 
นายจิตรกร  สามประดิษฐ์ 

กรรมการ 
    

(รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์) 
- นายอเนก  ถนอมทรัพย์     

4 
เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กรรมการ 
    

(นายอภิชาต  จงสกุล) 
- นางอารีย์  โสมวด ี   แทน  

5 

อธิบดีกรมการค้าภายใน 

กรรมการ 

    
(นางสาวชุติมา  บณุยประภัศร)     
(นางวัชรี  วิมุกตายน)     
- นายวิชัย  โภชนกิจ     
- นายอทิธิพงศ์  คณุากรบดินทร ์  แทน แทน  

6 
นางสาววลยัรัตน ์ ศรีอรุณ 

กรรมการ 
    

นางจุฑาทิพย ์ เตชชาติวนิช     
(ผู๎แทนส านักงบประมาณ)     

7 
นายอัษฎางค์  ศรีศุภรพันธุ ์

กรรมการ     
(ผู๎แทนกระทรวงการคลัง) 

8.1 นายสุนันท์  กีรติวัฒนพิศาล 
กรรมการ 

    
8.2 นายสมศักย์  ภูรีศรีศักด์ิ     

 (กรรมการผู๎ทรงคุณวฒุิ)     
9.1 นายเปรมประชา  ศุภสมุทร 

กรรมการ 
    

9.2 นายสุรินทร์  ประสิทธิ์หิรัญ     
 (กรรมการผู๎ทรงคุณวฒุิ)     

10.1 นายกนก  คติการ 
กรรมการ 

    
10.2 พันเอก นาฬิกอติภัค  แสงสนิท     

 (กรรมการผู๎ทรงคุณวฒุิ)   (ลาประชุม) (ลาประชุม) 

11 
นายวนิยา  มกรพงศ์ (ผู๎อ านวยการ) กรรมการ

และ
เลขานกุาร 

 - - - 
นางรัตนา  อังศุภากร (รอง ผอ.ท าการแทน ผอ.)     
นายนภดล  ตนัวิเชียร  (ผู๎ชํวย ผอ.)     

รวม 
เข้าประชุม 8 6 9 7 
ไม่เข้าประชุม 3 4 1 3 

% กรรมการเข้าร่วมประชุม 72.73 60.00 90.00 70.00 
 

(จ านวนคร้ังการประชุมที่มีการเข๎าประชุมตัง้แตํร๎อยละ 80 ขึ้นไป = 10 คร้ัง) 
 

หมายเหตุ  นายปรีชา สมบูรณป์ระเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กรรมการในคณะกรรมการ อ.ส.ค. 
ท าการแทนผู๎อ านวยการ อ.ส.ค. ตั้งแตํวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 (ตามค าสัง่ 
คณะกรรมการ อ.ส.ค.ที่ 26/2553 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2553) 

ภาคผนวก ข   การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ อ.ส.ค.ป ี2553 
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(ได๎รับมอบหมายให๎ก ากับ ดูแลการบริหารงานของ อ.ส.ค. แทนคณะกรรมการ อ.ส.ค.ในทุกด๎าน                        
ยกเว๎น ด๎านกฎหมาย / พิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค.                                  

โดยรายงานการปฏิบัติงานให๎คณะกรรมการ อ.ส.ค.รับทราบเป็นประจ าทุกเดือน) 
 

ที่ คณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม / ครั้งที่ (วันที)่ 

1/2553 2/2553 3/2553 4/2553 5/2553 
2ต.ค.52 19ม.ค.53 16ก.พ.53 9มี.ค.53 21เม.ย.53 

1 
นายอ านาจ  ธีระวนิช ประธาน  

อนุ       
กรรมการ 

     
นายธวัชชัย  ส าโรงวัฒนา      
กรรมการผูท๎รงคุณวุฒิ      

2 
(นายศิริวัฒน์  อินทรมงคล)  อนุ     

กรรมการ      
รองอธิบดีกรมปศุสัตว ์

3 
นายวิชยั  โภชนกิจ 

อนุ 
กรรมการ      ผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะดา๎นตน๎ทนุและการก าหนด

ราคาสินค๎า กรมการค๎าภายใน 
4.1 นายจิตรกร  สามประดิษฐ์ 

อนุ 
กรรมการ 

-     
รองอธิบดีกรมสํงเสรมิสหกรณ ์

4.2 นายปริญญา  เพ็งสมบัต ิ
 

    
 ผู๎อ านวยการส านักพฒันาธรุกิจสหกรณ์     

5 
นายสรรเสริญ  อัจจุตมานัส อนุ 

กรรมการ 
-     

ผู๎อ านวยการกองนิตกิาร 

6 นายมนู  สัตยเทวา 
อนุ 

กรรมการ 
- - -   

7.1 นางรัตนา  อังศุภากร 
อนุ 

กรรมการ
และ

เลขานกุาร 

 
    

 รอง ผอ.อ.ส.ค. ท าการแทน ผอ.อ.ส.ค.     
7.2 นายวนิยา  มกรพงศ์  

    
 ผู๎อ านวยการ อ.ส.ค.  

7.3 นายปรีชา  สมบูรณป์ระเสริฐ      
 อธิบดีกรมปศุสัตว ์ท าการแทน ผอ.อ.ส.ค.      

รวม 
เข้าประชุม 4 6 4 5 6 
ไม่เข้าประชุม 1 - 2 2 1 

% กรรมการเข้าร่วมประชุม 80.00 100.00 66.67 71.43 85.71 
 

(จ านวนคร้ังการประชุมที่มีการเข๎าประชุมตัง้แตํร๎อยละ 60 ขึ้นไป = 6 คร้ัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค   การเข้าร่วมประชุมของคณะอนุกรรมการบรหิารงาน อ.ส.ค.   

                  ป ี2553 
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(ได๎รับมอบหมายให๎ก ากับ ดูแลการบริหารงานของ อ.ส.ค. แทนคณะกรรมการ อ.ส.ค.ในทุกด๎าน                        
ยกเว๎น ด๎านกฎหมาย / พิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค.                                  

โดยรายงานการปฏิบัติงานให๎คณะกรรมการ อ.ส.ค.รับทราบเป็นประจ าทุกเดือน) 
 

ที่ คณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม / ครั้งที่ (วันที)่ 

6/2553 7/2553 8/2553 9/2553 
15มิ.ย.53 19ก.ค.53 20ส.ค.53 17ก.ย.53 

1 
นายอ านาจ  ธีระวนิช ประธาน  

อนุ       
กรรมการ 

    
นายธวัชชัย  ส าโรงวัฒนา     
กรรมการผูท๎รงคุณวุฒิ     

2 
(นายศิริวัฒน์  อินทรมงคล)  อนุ     

กรรมการ     
รองอธิบดีกรมปศุสัตว ์

3 
นายวิชยั  โภชนกิจ 

อนุ 
กรรมการ     ผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะดา๎นตน๎ทนุและการก าหนด

ราคาสินค๎า กรมการค๎าภายใน 
4.1 นายจิตรกร  สามประดิษฐ์ 

อนุ 
กรรมการ 

    
รองอธิบดีกรมสํงเสรมิสหกรณ ์

4.2 นายปริญญา  เพ็งสมบัต ิ     
 ผู๎อ านวยการส านักพฒันาธรุกิจสหกรณ์     

5 
นายสรรเสริญ  อัจจุตมานัส อนุ 

กรรมการ     
ผู๎อ านวยการกองนิตกิาร 

6 นายมนู  สัตยเทวา 
อนุ 

กรรมการ     

7.1 นางรัตนา  อังศุภากร 
อนุ 

กรรมการ
และ

เลขานกุาร 

    
 รอง ผอ.อ.ส.ค. ท าการแทน ผอ.อ.ส.ค.     

7.2 นายวนิยา  มกรพงศ์ 
  - - 

 ผู๎อ านวยการ อ.ส.ค. 
7.3 นายปรีชา  สมบูรณป์ระเสริฐ   

  
 อธิบดีกรมปศุสัตว ์ท าการแทน ผอ.อ.ส.ค.   

รวม 
เข้าประชุม 4 5 4 4 
ไม่เข้าประชุม 3 2 3 3 

% กรรมการเข้าร่วมประชุม 57.14 71.43 57.14 57.14 
 

(จ านวนคร้ังการประชุมที่มีการเข๎าประชุมตัง้แตํร๎อยละ 60 ขึ้นไป = 6 คร้ัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค   การเข้าร่วมประชุมของคณะอนุกรรมการบรหิารงาน อ.ส.ค.   

                  ป ี2553 
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(มีอ านาจหน๎าที่ตามนัยแหํงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2543) 
 

ที่ คณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม / ครั้งที่ (วันที)่ 

1/2553 2/2553 3/2553 4/2553 
24พ.ย.52 1ก.พ.53 18ก.พ.53 24ม.ีค.53 

1.1 นายยรรยง  พวงราช 
ประธาน         
กรรมการ 

    
1.2 นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร     
1.3 นางวัชรี  วิมุกตายน     

 อธิบดีกรมการค๎าภายใน     

2.1 
นางสาววลยัรัตน์  ศรีอรุณ 

กรรมการ 
    

ผู๎อ านวยการส านักงบประมาณ 

2.2 
นางจุฑาทิพย์  เตชชาติวนิช 

    
ที่ปรึกษาส านกังบประมาณ 

3.1 นายสุนันท์  กีรติวัฒนพิศาล 
กรรมการ 

    
3.2 นายสมศักย์  ภูรีศรีศักด์ิ     

 กรรมการผูท๎รงคุณวุฒิ อ.ส.ค.     

4 
นายสุรินทร์  ประสิทธิ์หิรัญ 

กรรมการ -    
กรรมการผูท๎รงคุณวุฒิ อ.ส.ค. 

5 
นางอัจฉรา  ชาตยิานนท์ 

เลขานกุาร     
หัวหน๎าส านกัตรวจสอบฯ อ.ส.ค. 

รวม 
เข้าประชุม 4 4 4 5 
ไม่เข้าประชุม - 1 1 - 

% กรรมการเข้าร่วมประชุม 100.00 80.00 80.00 100.00 
 

(จ านวนคร้ังการประชุมที่มีการเข๎าประชุมตัง้แตํร๎อยละ 60 ขึ้นไป = 8 คร้ัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง   การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 

                 ประจ าปี 2553   

                  ป ี2553 
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(มีอ านาจหน๎าที่ตามนัยแหํงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2543) 
 

ที่ คณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม / ครั้งที่ (วันที)่ 

5/2553 6/2553 7/2553 8/2553 
24พ.ย.52 1ก.พ.53 18ก.พ.53 24ม.ีค.53 

1.1 นายยรรยง  พวงราช 
ประธาน         
กรรมการ 

    
1.2 นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร     
1.3 นางวัชรี  วิมุกตายน     

 อธิบดีกรมการค๎าภายใน     

2.1 
นางสาววลยัรัตน์  ศรีอรุณ 

กรรมการ 
    

ผู๎อ านวยการส านักงบประมาณ 

2.2 
นางจุฑาทิพย์  เตชชาติวนิช 

    
ที่ปรึกษาส านกังบประมาณ 

3.1 นายสุนันท์  กีรติวัฒนพิศาล 
กรรมการ 

    
3.2 นายสมศักย์  ภูรีศรีศักด์ิ     

 กรรมการผูท๎รงคุณวุฒิ อ.ส.ค.     

4 
นายสุรินทร์  ประสิทธิ์หิรัญ 

กรรมการ     
กรรมการผูท๎รงคุณวุฒิ อ.ส.ค. 

5 
นางอัจฉรา  ชาตยิานนท์ 

เลขานกุาร     
หัวหน๎าส านกัตรวจสอบฯ อ.ส.ค. 

รวม 
เข้าประชุม 5 5 4 5 
ไม่เข้าประชุม - - 1 - 

% กรรมการเข้าร่วมประชุม 100.00 100.00 80.00 100.00 
 

(จ านวนคร้ังการประชุมที่มีการเข๎าประชุมตัง้แตํร๎อยละ 60 ขึ้นไป = 8 คร้ัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง   การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 

                 ประจ าปี 2553   

                  ป ี2553 
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1. นายยอด  วัฒนสินธุ์ 19 ตุลาคม 2514 – 23 ธันวาคม 2519 
2. นายทินกร  คมกฤส 3 กุมภาพันธ์ 2520 – 31 ตุลาคม 2525 
3. นายทิม  พรรณศิริ 1 พฤศจิกายน 2525 – 14 กุมภาพันธ์ 2526 แทน 
4. นายบุญมี  จันทรวงศ์ 15 กุมภาพันธ์ 2526 – 29 มิถุนายน 2526 

  ลาออกเมื่อ 29 มิถุนายน 2526 
5. นายส าเนา  จุลกะรัตน์ 29 มิถุนายน 2526 – 2 มกราคม 2527 แทน 
6. นายเฉลิมชัย  เล็กชม 3 มกราคม 2527 – 4 สิงหาคม 2535 
7. นายมนัส  หงส์พฤกษ 12 กันยายน 2535 – 17 มกราคม 2537 
8. นายสันชัย  ประเสริฐสุวรรณ 18 มกราคม 2537 – 30 กันยายน 2542 
9. นายบุญมี  จันทรวงศ์ 1 มกราคม 2542 – 25 ตุลาคม 2542 แทน 

10. รศ.นที  ขลิบทอง 26 ตุลาคม 2542 – 28 มีนาคม 2543 แทน 
11. นายพิเชฐ  ศักดิ์พิทักษ์สกุล 29 มีนาคม 2542 – 8 พฤษภาคม 2543 แทน 
12. นายพิเชฐ  ศักดิ์พิทักษ์สกุล 9 พฤษภาคม 2543 – 31 กรกฎาคม 2546 
13. นายณพคุณ  สวนประเสริฐ 7 มกราคม 2545 – 30 สิงหาคม 2547 แทน 
14. นายสกุล  สุขสวัสดิ์ 31 สิงหาคม 2547 – 30 มีนาคม 2550 

  ลาออกเมื่อ 1 เมษายน 2550 ตามมติคณะกรรมการ อ.ส.ค. 
ครั้งที่ 7/2550 วันที่ 7 มีนาคม 2550 

15. นายอ านาจ  ธีระวนิช ประธานคณะกรรมการ อ.ส.ค.  
  ท าการแทนผู๎อ านวยการ อ.ส.ค. 
  ตั้งแตํ 1 เมษายน 2550 – 2 ธันวาคม 2550 แทน 

16. นางรัตนา  อังศุภากร  รองผู๎อ านวยการ ท าการแทนผู๎อ านวยการ อ.ส.ค. 
  ตั้งแตํ 3 ธันวาคม 2550 – 30 กันยายน 2552 

17. นายวินยา  มกรพงศ์ 5 มกราคม 2553 – 30 กันยายน 2553 
18. นายปรีชา  สมบูรณ์ประเสริฐ 28 กรกฎาคม 2553 – 31 ตุลาคม 2553 แทน 
19. นายนพดล  ตันวิเชียร 1 พฤศจิกายน 2553 – ปัจจบุัน แทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ   ท าเนยีบผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 
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ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

ภาคกลาง 26  31  22  25  23  

ภาคใต้ 6  7  9  10  9  

ภาคตะวันออกฯ 23  12  17  27  22  

ภาคเหนือ(สุโขทัย) 10  12  11  18  12  

ภาคเหนือ(เชียงใหม่) 5  5  6  6  5  

0  

5  
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35  

ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
ภาคกลาง 2,251  2,027  2,101  2,296  2,243  
ภาคใต ้ 1,677  1,673  1,503  1,453  1,377  
ภาคตะวันออกฯ 512  447  378  420  501  
ภาคเหนอื(สุโขทัย) 157  109  503  565  612  
ภาคเหนอื(เชียงใหม่) 230  204  0  0  0  

0  

500  

1,000  

1,500  

2,000  

2,500  

ภาคผนวก ฉ   กราฟแสดงแหล่งรับซื้อน้ านมดิบของ อ.ส.ค. 

ภาคผนวก ฉ   กราฟแสดงสมาชิกทั้งหมดและสมาชิกส่งนมของ อ.ส.ค. 

แห่ง 

ราย 
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ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
ภาคกลาง 40,218  39,243  41,625  49,608  50,730  
ภาคใต ้ 30,143  29,112  27,460  28,458  33,731  
ภาคตะวันออกฯ 10,421  10,534  8,974  10,974  12,885  
ภาคเหนอื(สุโขทัย) 2,766  2,577  13,968  15,783  17,623  
ภาคเหนอื(เชียงใหม่) 3,858  4,202  0  0  0  

0  
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50,000  

60,000  

ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

สสค. 56,926  49,329  65,471  47,489  49,817  

สภต. 4,468  3,170  3,175  20,731  3,501  

สภอ. 7,247  7,263  6,816  2,877  7,609  

สภน. 1,934  1,832  1,816  8,954  1,658  

ห้องปฏิบัตกิารฯ 1,206  1,962  21,230  1,851  366  
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ภาคผนวก ฉ   กราฟแสดงโคทัง้หมดและโครดีนมของ อ.ส.ค. 

ภาคผนวก ฉ   กราฟแสดงการให้บริการสัตวแพทย์ของ อ.ส.ค. 

ครั้ง 

ตัว 
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ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

สสค. 36,668  36,146  43,275  39,241  50,160  

สภต. 11,009  7,915  6,377  4,365  7,747  

สภอ. 8,120  7,748  7,356  7,794  9,924  

สภน. 1,780  1,846  1,938  1,914  2,038  

0  

10,000  

20,000  

30,000  

40,000  

50,000  

60,000  

ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

แร่ธาต ุ 930  1,079  1,313  1,415  1,620  

พรีมิกซ์ 2  3  15  25  33  

อาหารสัตว์อืน่ ๆ 1,947  889  5,052  10,340  10,114  

0  

2,000  

4,000  

6,000  

8,000  

10,000  

12,000  

ภาคผนวก ฉ   กราฟแสดงการให้บริการผสมเทียมของ อ.ส.ค. 

ภาคผนวก ฉ   กราฟแสดงการจ าหน่ายอาหารสัตว์ของ อ.ส.ค. 

ครั้ง 

ตัน 
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ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

เกษตรกร 500  684  324  621  566  

นักศึกษา 0  0  55  35  93  

0  

100  

200  
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400  

500  

600  

700  

800  

ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

ผลิตน้้าเชือ้ 111,893  88,707  98,439  89,759  79,899  

จ้าหน่ายน้้าเชื้อ 53,591  72,957  61,993  62,304  78,873  
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20,000  

40,000  

60,000  

80,000  

100,000  

120,000  

ภาคผนวก ฉ   กราฟแสดงการให้บริการฝึกอบรมของ อ.ส.ค. 

ภาคผนวก ฉ   กราฟแสดงการผลิตและจ าหน่ายน้ าเช้ือแช่แข็งของ อ.ส.ค. 

ราย 

หลอด 
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ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

ภาคกลาง 50,837  56,616  58,537  75,877  79,238  

ภาคใต้ 19,921  19,866  21,287  27,085  28,185  

ภาคตะวันออกฯ 23,382  24,102  24,531  32,239  32,969  

ภาคเหนือ(สุโขทัย) 11,390  15,196  19,406  24,332  25,747  

ภาคเหนือ(เชียงใหม่) 4,813  3,703  2,527  1,617  1,887  

0  
10,000  
20,000  
30,000  
40,000  
50,000  
60,000  
70,000  
80,000  
90,000  

ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

รง.มวกเหล็ก 330  15  17  0  0  

รง.ปราณบุร ี 218  7  24  5  5  

รง.ขอนแกน่ 2,515  17  20  0  0  

รง.สุโขทยั 1,305  1,030  525  279  368  

รง.เชียงใหม่ 488  352  184  109  173  

0  

500  

1,000  

1,500  

2,000  

2,500  

3,000  

ภาคผนวก ฉ   กราฟแสดงการรับซื้อน้ านมดิบของ อ.ส.ค. 

ภาคผนวก ฉ   กราฟแสดงการจ าหน่ายน้ านมดิบของ อ.ส.ค. 

ตัน 

ตัน 
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ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

รง.มวกเหล็ก 50,301  55,848  58,624  74,281  76,623  

รง.ปราณบุร ี 19,181  19,437  19,853  26,437  27,660  

รง.ขอนแกน่ 20,626  23,385  24,070  30,878  31,879  

รง.สุโขทยั 11,773  15,034  18,559  23,426  24,501  

รง.เชียงใหม่ 2,127  2,073  2,028  1,480  1,733  
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20,000  
30,000  
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70,000  
80,000  
90,000  

ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

รง.มวกเหล็ก 59,714  54,809  56,795  70,295  69,648  

รง.ปราณบุร ี 19,541  20,557  21,046  28,642  36,157  

รง.ขอนแกน่ 23,557  22,940  24,331  32,931  39,306  

รง.สุโขทยั 11,078  13,835  15,481  16,967  15,385  

รง.เชียงใหม่ 1,923  1,478  2,491  5,402  5,623  
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ภาคผนวก ฉ   กราฟแสดงการผลิตผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค. 

ภาคผนวก ฉ   กราฟแสดงการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค. 

ตัน 

ตัน 
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ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
รง.มวกเหล็ก 3.18  2.26  1.64  2.77  3.06  
รง.ปราณบุร ี 1.00  1.05  0.86  0.96  0.96  
รง.ขอนแก่น 1.06  1.42  1.16  0.92  1.58  
รง.สุโขทัย 1.10  1.01  1.10  1.33  1.23  
รง.เชียงใหม ่ 1.57  1.46  0.98  1.33  1.71  
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0.50  

1.00  

1.50  

2.00  
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3.00  

3.50  

ภาคผนวก ฉ   กราฟแสดงการสูญเสียทัง้กระบวนการผลิตของ อ.ส.ค. 
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นม ยู.เอช.ท.ี มี 3 ขนาด 
 125 มล. (รสจืด รสหวาน รสช็อคโกแลต) 

200 มล. (รสจืด รสหวาน รสช็อคโกแลต รสพร่องมันเนย) 
250 มล. (รสจืด รสหวาน รสช็อคโกแลต) 

 

 
 
 

นมพาสเจอร์ไรส์ มี 3 ขนาด  
ถุง 200 ซีซ.ี (รสจืด รสหวาน รสช็อคโกแลต) 
ถุง 1000 ซซีี. (รสจืด รสหวาน รสช็อคโกแลต) 

ขวด 400 ซีซี. (รสจืด รสหวาน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ช   ผลิตภัณฑ์นม ตราไทย-เดนมาร์ค 
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นมเปรี้ยวรสผลไม้ ถงุ ขนาด 150 ซซีี.  
(รสส้ม รสมะนาว รสสับปะรด รสสตรอเบอร์ร่ี) 

 

 
 

โยเกิร์ต ถ้วย ขนาด 120 ซีซี. 
(รสลูกชิด รสสตรอเบอร์ร่ี รสธรรมชาติ รสผลไม้รวม) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
น้ าดื่ม ตรา อ.ส.ค. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช   ผลิตภัณฑ์นม ตราไทย-เดนมาร์ค 
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ปัจจุบัน อ.ส.ค.มีบริการบ้านพักรับรอง จ านวน 4 หลัง สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายการพัสดุและ
บริการ โทรศัพท์ 036-345311 โดยสามารถ Download แบบฟอร์ม “แบบจองบ้านพักรับรอง” ได้ที่ 
www.dpo.go.th  
 

เรือนสีชมพู 

 

   
 

เรือนสีขาว 

 

    
 
 

 
 

ภาคผนวก ซ   บ้านพักรับรองของ อ.ส.ค. 

http://www.dpo.go.th/
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เรือนสีเขียว 

 

    
 

เรือนสีส้ม 

 

 

 

   

  

 

 
 

ภาคผนวก ซ   บ้านพักรับรองของ อ.ส.ค. 
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ISO 9001:2000 Certified No.15/03Q0022R00 
ระบบมาตรฐาน ISO (International Organization for Standardization) เป็นระบบ
มาตรฐานด๎านคุณภาพของการจัดการระบบตํอประสิทธิภาพในการผลิต เพ่ือตอบสนอง
ความต๎องการของลูกค๎าและความพึงพอใจ  

 

HACCP System Certified No.15/03H0021R00 
ระบบ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) เป็นระบบวิเคราะห์
จุดวิกฤติในกระบวนการผลิตอาหาร โดยการประเมินจุดวิกฤติที่เป็นไปได๎ในการเกิด
อันตรายทั้งหมด ในด๎านกายภาพ เคมี และด๎านจุลินทรีย์ เพ่ือให๎มีความมั่นใจได๎วํา
อาหารที่ผลิตมีความปลอดภัยสูงสุดแกํผู๎บริโภค  

 

GMP (Good Manufacturing Practice) 
หลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) เป็นระบบพ้ืนฐานของโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตอาหารแกํผู๎บริโภค โดยมีหลักในการเตรียมสิ่งแวดล๎อมในการผลิตอาหารให๎ถูก
สุขลักษณะ เชํน อาคารสถานที่ในการผลิต เครื่องจักรอุปกรณ์ และสุขลักษณะ            
สํวนบุคคล เป็นต๎น เพ่ือให๎มีความปลอดภัย เหมาะส าหรับการผลิตอาหารแกํผู๎บริโภค 

 

Healthy Workplace 
รางวัลเหรียญทอง "สถานที่ท างานนําอยูํ นําท างาน" จากกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งเป็นการรับรองสถานที่ท างานที่มีการจัดสิ่งแวดล๎อมในการท างาน          
ให๎เอ้ือตํอการมีสุขภาพท่ีดี และจัดกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพในที่ท างาน 

 

HALAL Food 
ผํานการตรวจสอบมาตรฐานในการผลิตอาหารตามหลักศาสนาอิสลาม (ฮาลาล)          
จากสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล ส านักงานคณะกรรมการอิสลามแหํงประเทศไทย 

   
   
 

 
 
   
   
   
   
   
 

ภาคผนวก ฌ   ระบบมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง 
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ส านักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพมหานคร  
89/2 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  
อาคาร 9  ชั้น 14 (ICT3) หมูํ 3 ถนนแจ๎งวัฒนะ                
แขวงทุํงสองห๎อง เขตหลักสี่ กทม. 10210  
ส านักผู๎อ านวยการ  0-2568-2573  
                 0-2568-2573   
ส านักนโยบายและแผน  0-2568-2575-76   
ฝุายการบัญชีและการเงิน  0-2568-2580-81 

ส านักการตลาด  0-2568-2577-79   
ส านักงานขาย   0-2568-2493  0-2568-2579 
ส านักบริหารงานคณะกรรมการกลางนมโรงเรียน  0-2568-2574, 0-2568-2492  0-2568-2489 

  

 

ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง (ส านักงานใหญ่)  
(โรงงานนมสระบุร)ี 
160 ถนนมิตรภาพ ต าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก  
จังหวัดสระบุรี 18180  
 

ส านักผู๎อ านวยการ  0-3634-5311 , 0-3634-1425       0-3634-5311 ,  
0-3634-1425 

ส านักตรวจสอบและประเมินระบบงาน   0-3634-5297  0-3634-5297 
ส านักนโยบายและแผน  0-3634-1256  0-3634-1425 
ฝุายการพนักงาน  0-3634-2015  0-3634-1425 
ฝุายการบัญชีและการเงิน  0-3634-1539  0-3634-1425 
ฝุายการพัสดุและบริการ  0-3634-1419 , 0-3634-1014 ,  

0-3634-1608 
 0-3634-1014 

ส านักสํงเสริมกิจการโคนม  0-3634-1685 , 0-3634-1288  0-3634-1685 
ส านักเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม  0-3634-1069  0-3634-1069 
ส านักผลิตปัจจัยการเลี้ยงโคนม  0-3634-1069  0-3634-1069 
ส านักทํองเท่ียวเชิงเกษตร   0-3634-5187  0-3634-5188 
ส านักงาน 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 ,  
0-3634-4380 

 

 
 
 

ภาคผนวก ญ   สถานที่ติดต่อ อ.ส.ค. 
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ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต ้(โรงงานนมประจวบคีรีขันธ์) 
174 ถนนเพชรเกษม ต.หนองตาแต๎ม อ.ปราณบุรี  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120  
 0-3262-1628-9      0-3262-1837 

  

 

ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(โรงงานนมขอนแก่น) 
343 หมูํ 15 ต.ทําพระ อ.เมือง จ.ขอนแกํน 40260  
 0-4334-6784-8      0-4334-6788 

  

 

ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง  
(โรงงานนมสุโขทัย)  
198 หมูํ 3 ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180  
 0-5566-0274-5      0-5566-0274  
www.dposukhothai.com  

  

 

ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน  
(โรงงานนมเชียงใหม่)  
122 ถนนห๎วยแก๎ว ต.ช๎างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหมํ 50300  
 0-5322-3200      0-5322-3200 

 
 

ภาคผนวก ญ   สถานที่ติดต่อ อ.ส.ค. 

http://www.dposukhothai.com/


               

 

                                                                                                                                  
  

 

                                                                                                                                                                 
   
 
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนกติดตามและประเมินผล  ส านักนโยบายและแผน 

โทรศัพท์ 0-3634-1200 ต่อ 203 

โทรสาร 0-3634-1425 , 0-3634-5311 

E-mail : follow@dpo.go.th 


