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ค าน า 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตร     

และสหกรณ์ ภายใต้แบรนด์ “นมไทย-เดนมาร์ค” ที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล มีภารกิจเกี่ยวกับเกษตรกรผู้เลี้ยง 
โคนม ในเรื่องการพัฒนาความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม เพื่อให้มีการผลิตน้้านมคุณภาพสูงเพ่ิมผลิต
ภาพและการสร้างมูลค่าเพ่ิมกับเกษตรกร โดยในปี 2554 อ.ส.ค. ได้รับใบรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์มาตรฐานสินค้า
เกษตรกรและอาหารแห่งชาติ (ปศุสัตว์อินทรีย์) จากกรมปศุสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 
2557 ซึ่ง อ.ส.ค. เป็นหน่วยงานแรกที่ด้าเนินการ จากการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตมาตั้งแต่ปี 2550 และใช้เป็น
ฟาร์มโคนมอินทรีย์ต้นแบบ เ พ่ือเป็นแนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แ ก่  เกษตรกรผู้ เลี้ ยงโคนม 
สถาบันการศึกษา และบุคคลทั่วไป 

รายงานประจ้าปี 2555 ของ อ.ส.ค. ฉบับนี้ จัดท้าขึ้นเพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจไดใ้ช้ประโยชน์ต่อไป 

 

ส านักนโยบายและแผน 
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลภาพรวมของ อ.ส.ค. 
 ชื่อหน่วยงาน 
 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง อ.ส.ค. 
 วิสัยทัศน์ อ.ส.ค. 
 พันธกิจ อ.ส.ค. 
 ค่านิยม อ.ส.ค 
 ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน อ.ส.ค. 
 แนวทางการด าเนินงาน อ.ส.ค 
 ก าเนิดฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค 
 โครงสร้างองค์กร 
 คณะกรรมการ อ.ส.ค 
 ผู้บริหาร อ.ส.ค. 
 อัตราก าลังทั้งหมดของ อ.ส.ค. 
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ชื่อหน่วยงาน 
“องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)” 

“Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO)” 
 

 

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง อ.ส.ค. 
อ.ส.ค. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. 

พ.ศ.2514 โดยมีวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

 1. วัตถุประสงค์ด้านส่งเสริมกิจการโคนม 
  (1.1) ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและสัตว์อ่ืนที่ให้น้้านมและเนื้อ 
  (1.2) ฝึกอบรมบุคคลให้มีความรู้ความช้านาญในการเลี้ยงโคนมและสัตว์อ่ืนที่ให้น้้านมและเนื้อ   
การผลิตน้้านมและเนื้อ และการประกอบผลิตภัณฑ์จากน้้านมและเนื้อ 
  (1.3) ช่วยเหลือ แนะน้า และให้ค้าปรึกษาแก่เกษตรกร ตลอดจนประสานงานและร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในด้านการก้าจัดโรค การเลี้ยงดูสัตว์ การผสมเทียม อาหารและอ่ืนๆ ส้าหรับโคนมและสัตว์อ่ืนที่
ให้น้้านมและเนื้อ 
  (1.4) พัฒนาและผลิตพันธุ์โคนมและสัตว์อ่ืนที่ให้น้้านมและเนื้อ 
  (1.5) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมในประเทศ 
  (1.6) ด้าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือต่อเนื่องกับการส่งเสริมกิจการโคนม 

2. วัตถุประสงค์ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม 
  (2.1) ผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนและให้ซึ่งน้้านมและเนื้อ ผลิตภัณฑ์จากน้้านมและเนื้อโคนมและสัตว์
อ่ืนที่ให้น้้านมและเนื้อ ตลอดจนอาหารสัตว์ น้้าเชื้อเอ็มบริโอและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวกับ การผลิต และการตลาด 
  (2.2) ด้าเนินธุรกิจบริการเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม และสัตว์อ่ืนที่ให้น้้านมและเนื้อ  และการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากน้้านมและเนื้อ 
  (2.3) ด้าเนินกิจกรรมอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือต่อเนื่องกับธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นผู้น้าในอุตสาหกรรมโคนมไทย ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยง

โคนมอย่างยั่งยืน  

พันธกิจ (Mission) 
ปฏิรูประบบบริหารที่เน้นความคล่องตัวในการด้าเนินธุรกิจ  และมีการปรับปรุงพัฒนาระบบการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ ควบคู่กับระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการน้้านมดิบทั้งระบบของประเทศ 
ตลอดจนพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นม  รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับ
ของประเทศ  อีกทั้งบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ให้ความรู้จากประสบการณ์
จริง  (Learning Experience)  

ค่านิยมองค์กร 
ค่านิยมองค์กร “REDCOW” 
R = Royal initiative                  : เป็นองค์กรที่ถือก้าเนิดจากอาชีพการเลี้ยงโคนม  
                                                      พระราชทาน 
E = Experienced Organization  : เป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ 
D = Dairy Industry Excellence    : เป็นองค์กรด้านอุตสาหกรรมนมที่ดีเยี่ยม 
C = CG/CSR                         : เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
O = Oriented dairy Innovation Perform : เป็นองค์กรที่มีนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์นม 
W = Wisdom                         : เป็นองค์กรที่มีความรู้ ความสามารถ 

 
 

ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน อ.ส.ค. 
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจปี 2555-2559 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรเชิงธุรกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเพ่ิมขีดความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมให้เป็นผู้น้าของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเป็นกลไกของรัฐในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและรักษาเสถียรภาพน้้านมดิบของประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเพ่ิมศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์นมให้มีความหลากหลายและได้มาตรฐานสากล  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดผลิตภัณฑ์นมและสร้างความพึงพอใจของลูกค้า 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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แนวทางการด าเนินงาน อ.ส.ค. 
ในปี 2555-2559 อ.ส.ค. มีแนวทางการด้าเนินงาน โดยก้าหนดเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรเชิงธุรกิจ  

 เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการด้าเนินงานของ อ.ส.ค.ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 
แก้ไขระเบียบข้อบังคับท่ีเอ้ือต่อการด้าเนินงานเชิงธุรกิจ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
มีการบริหารจัดการด้านการเงิน เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโคนม ตลอดจนการพัฒนาบุคคลากร
ให้มีความรู้ ทักษะ และมีจิตส้านึกการบริการ โดยค้านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม      

ยุทธศาสตร์ที ่2 การเพิ่มขีดความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมให้เป็นผู้น าของประเทศ 

เพ่ือสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเลี้ยงโคนมของประเทศ พัฒนาการส่งเสริม
อาชีพการเลี้ยงโคนมจากองค์ความรู้ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนการวิจัยและการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 
มีฟาร์มโคนมต้นแบบแสดงเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยเหมาะสมกับประเทศพร้อมกับ
การฝึกอบรม ถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้ นวัตกรรมและศึกษาดูงาน ทั้งนี้เพ่ือให้อาชีพการเลี้ยงโคนมมีความ
มั่นคงและยั่งยืน  

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การเป็นกลไกของรัฐในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและรักษาเสถียรภาพน้ านมดิบของประเทศ  

       เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและการบริหารจัดการน้้านมดิบ
ของประเทศอย่างเป็นระบบ ทั้งในเชิงปริมาณและมาตรฐานคุณภาพด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
ให้บริการปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีที่ส้าคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพใน
การผลิต ครอบคลุมทุกภาค 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การเพิ่มศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์นมให้มีความหลากหลายและได้มาตรฐานสากล 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมนมให้เติบโตอย่างยั่งยืนบน

พ้ืนฐานการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและมูลค่าผลิตภัณฑ์ มีการลงทุนด้านการผลิต การวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้ได้
ผลิตภัณฑ์นมที่มีความหลากหลาย มีมาตรฐาน คุณภาพและปลอดภัยสู่ผู้บริโภค  

ยุทธศาสตร์ที ่5 การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดผลิตภัณฑ์นมและสร้างความพึงพอใจของลูกค้า 
เพ่ือให้มีส่วนแบ่งการตลาดใกล้เคียงกับคู่แข่งขันอันดับหนึ่งและครองส่วนแบ่งการตลาด

อันดับหนึ่งภายใน 5 ปี การเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันด้วยระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย 
พัฒนาระบบเครือข่ายการตลาดครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เพ่ิมช่องทางการจ้าหน่ายและขยายตลาดไปต่างประเทศ 
ตลอดจนสนับสนุนโครงการนมโรงเรียนของรัฐบาล 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

 ด้าเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ อ.ส.ค. โดยการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูธรรมชาติให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ และน้าประวัติการพัฒนาการเลี้ยงโคนมของประเทศไทยมาน้าเสนอ  เพ่ือส่งเสริม
ภาพลักษณ์ขององค์กรให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการ น้าระบบสารสนเทศมาใช้
ส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์    

ที่มา : แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. ประจ าปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง) 
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ก าเนิดฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค และ อ.ส.ค. 
f         เดือนกันยายน ปีพุทธศักราช 2503 พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ เสด็จประพาสทวีปยุโรป 
ในการเสด็จทรงประทับแรมอยู่ ณ ประเทศเดนมาร์ค ทรงให้
ความสนพระทัยเกี่ยวกับกิจการการเลี้ยงโคนมของชาวเดน
มาร์คเป็นอย่างมากและกลายเป็น จุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ว่า
ด้วยการร่วมมือด้านวิชาการการเลี้ยงโคนมระหว่างประเทศ
ไทยและประเทศเดนมาร์ค 

ก่อนหน้านั้นหนึ่งปี นายนิลส์ กุนน่าส์ ซอนเดอร์ -
กอร์ด ชาวเดนมาร์ค ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสุกรของ FAO 
(Food and Agricultural Organization United Nation) 
ผู้ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับกรมปศุสัตว์ระหว่างปี พ.ศ.2498-2502 (ค.ศ.1955-1959) ได้สังเกตว่าคนไทยไม่รู้จักโคนม   
และดื่มนมในปริมาณน้อยมาก หลังจากกลับไปประเทศเดนมาร์คในปี พ.ศ. 2502 นายซอนเดอร์กอร์ด ได้จัดท้า

โครงการฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมในประเทศ
ไทยเสนอต่อ Agricultural Marketingboard และต่อมาเดือน
มกราคม 2504 ได้มีคณะผู้เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์คได้มาศึกษา
ส้ารวจพ้ืนที่ในการจัดตั้ งฟาร์มโคนมสาธิตและศูนย์ฝึกอบรม 
อ้าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ซึ่งเป็นสถานที่ เป็นหุบเขา
สวยงามมีแหล่งน้้าสะอาด และไม่ไกลจากตลาดกรุงเทพฯวันที่ 20 
ตุลาคม 2504 ได้ลงนามสัญญาการให้ความร่วมมือช่วยเหลือทาง
วิชาการการเลี้ยงโคนมระหว่างรัฐบาลเดนมาร์คกับรัฐบาล
ไทย โดย Danish Agricultural Marketing board จัดสรรเงิน
ช่วยเหลือจ้านวน 4.33 ล้านโครเนอร์ (หรือประมาณ 23.5 ล้าน
บาทในสมัยนั้น) ส้าหรับด้าเนินโครงการเป็นระยะเวลา 8 ปี
รัฐบาลเดนมาร์คได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาร่วมด้าเนินการในปี พ.ศ. 

2509 (ค.ศ.1966) พร้อมกับสนับสนุนเงินจ้านวน 2.87 ล้านโครเนอร์ ส้าหรับด้าเนินงานในช่วง 8 ปีอันเป็นการ
ตอบสนองพระราชปณิธาน และความสนพระทัยในอาชีพการเลี้ยงโคนมหลังจากเสด็จนิวัติประเทศไทย 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชและสมเด็จพระเจ้าเฟรดเดอริคที่ 9 แห่งประเทศ 
เดนมาร์ค ได้ทรงประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนมและศูนย์
ฝึ กอบรมการ เลี้ ย ง โ คนม ไทย -เ ดนมาร์ ค  อย่ า ง เป็ น
ทางการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2505 จึงนับได้ว่าเป็นวันที่มี
ความส้ าคัญยิ่ ง ในประวัติ ศาสตร์ของการ เลี้ ย งโคนม          
ในประเทศไทยต่อมาในปี พ.ศ. 2514 รัฐบาลไทยได้รับโอน
กิจการฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย -  
เดนมาร์ค จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตร    
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และสหกรณ์มีชื่อว่า "องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)” มีส้านักงานตั้งอยู่เลขที่ 160       
ถนนมิตรภาพ อ้าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพ่ือด้าเนินบทบาทในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและพัฒนา
อุตสาหกรรมนมต่อไป รัฐบาลไทยได้ก้าหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปีเป็นวันโคนมแห่งชาติ 

 

 

 



  โครงสร้างองค์กร 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการ 
-ว่าง- 

 

รองผู้อ านวยการ           
 

รองผู้อ านวยการ           
 

ส านักตรวจสอบและประเมนิระบบงาน 
 

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
 

ส านักอ านวยการ 
 

ส านักงาน 
 อ.ส.ค. 

ภาคกลาง 
 

 ฝ่ายการตลาด ส านักนโยบาย 
และแผน 

ฝ่ายขายกลาง ฝ่ายบัญช ี
และการเงิน   

ฝ่ายพัสด ุ
และบริการ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
 

คณะกรรมการ อ.ส.ค 
 

ส านักงาน 
 อ.ส.ค. 
ภาคใต ้

 

ส านักงาน 
อ.ส.ค.ภาค 

เหนือตอนล่าง 
 

ส านักงาน 
อ.ส.ค. ภาค 
ตะวันออก/

เหนือ 
 

ส านักงาน 
 อ.ส.ค.ภาค 

เหนือตอนบน 
 

ฝ่ายวิชาการ 
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ

เลี้ยงโคนม 
 

ฝ่ายฟาร์ม 
โคนม 

ฝ่ายส่งเสริม 
และพัฒนาการ

เลี้ยงโคนม 
 

ฝ่ายท่องเที่ยว
เชิงเกษตร 

 

file:///J:/Copy of CHARTNEW 2553.xls
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นายธวัชชัย ส้าโรงวัฒนา 
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 

 
 

 
 

 

 
นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ 

อธิบดีกรมปศุสัตว ์

 
นายอภิชาติ จงสกุล 

เลขาธิการส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
นายจิตรกร สามประดิษฐ ์

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
แทนอธิบดกีรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 
นางวัชรี วิมกุตายน 

อธิบดีกรมการค้าภายใน 

 
นางจุฑาทิพย ์เตชชาติวนิช 

รองผู้อ้านวยการส้านกังบประมาณ 
ผู้แทนส้านักงบประมาณ 

 

 
 

 
นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ ์
ที่ปรึกษากรมสรรพากร 
ผู้แทนกระทรวงการคลัง 

 

 
นายสมศักย ์ภูรีศรีศักดิ ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 

 
นายสุรินทร์ ประสิทธิห์ิรัญ 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสพุรรณบุรี 

 

 
พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท 

ผู้อ้านวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืน 

 

 
นายนพดล ตันวิเชียร 

รองผู้อ้านวยการท้าการแทนผู้อา้นวยการ อ.ส.ค. 

 

กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการ อ.ส.ค. ณ 30 กันยายน 2555 
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นายนพดล ตันวิเชียร  

รองผู้อ้านวยการท้าการแทนผู้อา้นวยการ อ.ส.ค. 
 

 

 
นายนพดล ตันวิเชียร  

รองผู้อ้านวยการ 
 

 

 
นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ ์

รองผู้อ้านวยการ 
 

 
นายสุวรัจน ์หงษ์ยันตรชยั 

ผู้ช่วยผู้อ้านวยการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายสุขศิริ รุ่งเรือง 
ผู้ช่วยผู้อ้านวยการ 

 
ม.ร.ว.อัจฉราพันธุ์ จกัรพันธุ ์
หัวหน้าสา้นักอา้นวยการ 

 
นางอัจฉรา ชาติยานนท ์

หัวหน้าสา้นักตรวจสอบและประเมินระบบงาน 

 
ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ 

หัวหน้าสา้นักนโยบายและแผน 

 
นางธีรนันท์ ไทยประยูร 

หัวหน้าฝาุยบญัชีและการเงิน 

 
นางสมถวิล พานิชยิ่ง 

หัวหน้าฝาุยพัสดุและบริการ 
 

 
นายมุนี เมษประสาท 

หัวหน้าฝาุยบรหิารทรัพยากรมนุษย ์

 

ด้านอ านวยการและบริหาร 

ผู้บริหาร อ.ส.ค. ณ 30 กันยายน 2555 
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นายโชคชัย ชัยมงคล 

หัวหน้าฝาุยฟาร์มโคนม 

 
น.สพ.โกวิทย ์นิธิชยั 

หัวหน้าฝาุยวิชาการและถา่ยทอด 
เทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม 

 
นายสัทธา เล่ือมใสสุข 

หัวหน้าฝาุยส่งเสริมและพัฒนา 
การเลี้ยงโคนม 

 
น.สพ.โชคชัย ชัยมงคล 
หัวหน้าฝาุยฟาร์มโคนม 

 
นายวุฒิชยั จั่นเพ็ชร 

หัวหน้าฝาุยทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร 

 

 

 
 

 
 

  

 
นายนิเวศ ชาติยานนท ์
ผู้จัดการฝุายการตลาด 

 

 
นายสุมิตร ลิกขะไชย 
ผู้จัดการฝุายขายกลาง 

 
นายนิคม สุริยากุล 

ผู้จัดการ 
ส้านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง 

(โรงงานนมมวกเหล็ก) 

 
นายณรงค์ วงศ์เณร 

ผู้จัดการ 
ส้านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้  
(โรงงานนมปราณบุรี) 

 
นายสุรัตน์ สุขใจ 

ผู้จัดการ 
ส้านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(โรงงานนมขอนแก่น) 
 

    
นายสุขศิริ รุ่งเรือง 
ผู้ช่วยผู้อ้านวยการ 
รักษาการผู้จัดการ 

ส านกังาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง 
(โรงงานนมสุโขทัย) 

 
นายชวลิต ขาวปลอด  
รักษาการผู้จดัการ 

ส านกังาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน 
(โรงงานนมเชียงใหม่) 

  

ด้านธุรกิจกิจการโคนม 

ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมนม 
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อัตราก าลังทั้งหมดของ อ.ส.ค. 
       (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2555) 

 บุคลากร พนักงาน ลูกจ้าง รวม 
ผู้บริหารระดับสูง 
1.ผู้อ้านวยการ 
2.รองผู้อ้านวยการ 
3.ผู้ช่วยผู้อ้านวยการ 

 
- 
2 
2 

 
- 
- 
- 

 
- 
2 
2 

รวม 4 - 4 
นักวิชาการ 8 
ด้านอ านวยการและบริหาร 
1.ส้านักอ้านวยการ 
2.ส้านักตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
3.ส้านักนโยบายและแผน 
4.ฝุายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
5.ฝุายบัญชีและการเงิน 
6.ฝุายพัสดุและบริการ 

1 
 

25 
15 
20 
27 
37 
66 

- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1 
 

25 
15 
20 
27 
37 
66 

รวม 190 - 190 
ด้านธุรกิจกิจการโคนม 
1.ฝุายฟาร์มโคนม 
2.ฝุายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม 
3.ฝุายส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคนม 
4.ฝุายท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

 
49 
17 
87 
36 

 
- 
- 
- 
- 

 
49 
17 
87 
36 

รวม 189 - 189 
ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมนม 
1.ฝุายการตลาด 
2.ฝุายขายกลาง 
3.ส้านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง (โรงงานนมมวกเหล็ก) 
4.ส้านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ (โรงงานนมปราณบุรี) 
5.ส้านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงงานนมขอนแก่น) 
6.ส้านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง (โรงงานนมสุโขทัย) 
7.ส้านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน (โรงงานนมเชียงใหม่) 

 
18 
15 
238 
117 
83 
55 
22 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
18 
15 
238 
117 
83 
55 
22 

รวม 548 - 548 
รวมทั้งสิ้น 932 - 932 
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ส่วนที่ 2 : ผลการปฏบิัตงิานของ อ.ส.ค. 
                          ประจ าปี 2555 

 ผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย 
 ผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ ์
 ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน 
 ผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญ 
 รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

                                      ตรวจสอบ อ.ส.ค ประจ าปีงบประมาณ 2555 
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ผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย 
1. การด าเนินการแยกบัญชีเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 

การด้าเนินการแยกบัญชีเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม พิจารณาจากระดับความส้าเร็จในการจัดท้างบการเงิน     
ปีบัญชี 2555 ที่ด้าเนินการแยกบัญชีเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม ของงบก้าไรขาดทุนและงบดุลตามภารกิจของ อ.ส.ค. 
จ้านวน 3 ด้าน ได้แก่ การด้าเนินงานด้านอุตสาหกรรมนม การด้าเนินงานด้านกิจการโคนม และการด้าเนินการ     
เพ่ือสนับสนุนการด้าเนินงานของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยจะต้องมีความชัดเจนในการแยกบัญชี   
การด้าเนินงานทางธุรกิจออกจากการด้าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และสามารถแยกบัญชีการรับซื้อน้้านมดิบ
ส่วนเกิน การผลิต/แปรรูปและการขายผลิตภัณฑ์นมตามนโยบายรัฐบาลได ้  
 ในปีบัญชี 2555 อ.ส.ค. สามารถด้าเนินการแยกบัญชีเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมของงบก้าไรขาดทุนและงบดุล
ไดแ้ล้วเสร็จครบทุกรายไตรมาสและรายปีแล้วเสร็จครบทุกโครงการ  

2. การจัดท าแผนธุรกิจและแผนส่งเสริมกิจการโคนม 
 ในการจัดท้าแผนธุรกิจและแผนส่งเสริมกิจการโคนม พิจารณาจากระดับความส้าเร็จในการจัดท้าแผน
วิสาหกิจประจ้าปีบัญชี 2555 – 2559 (แผนธุรกิจและแผนส่งเสริมกิจการโคนม) แล้วเสร็จ และแผนปฏิบัติการ       
ปีบัญชี 2555  ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและแผนส่งเสริมกิจการโคนมและแผนปฏิบัติการ ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ อ.ส.ค. ในวันที่ 26 กันยายน 2555  
 ในปีบัญชี 2555  อ.ส.ค. สามารถจัดท้าแผนวิสาหกิจประจ้าปีบัญชี 2555 – 2559 (แผนธุรกิจและแผน
ส่งเสริมกิจการโคนม) และแผนปฏิบัติการ ปีบัญชี 2555  อ.ส.ค. สามารถด้าเนินงานได้ตามเปูาหมายของแผนงาน/
โครงการ ของจ้านวนแผนการ/โครงการทั้งหมด เพียง 2 กลุ่มงาน จากทั้งหมด 18 กลุ่มงาน คิดเป็นร้อยละ 11.11  

3. การบริหารแผนลงทุน 
ในการบริหารแผนลงทุน พิจารณาจากการด้าเนินงานเบิกจ่ายเงินตามงบลงทุนของ อ.ส.ค. ทั้งในส่วนของ  

งบลงทุนเพ่ือการด้าเนินงานปกติและงบลงทุนตามโครงการพัฒนาต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. ทั้งนี้ ณ สิ้นปีบัญชี 
2555 อ.ส.ค. มียอดเงินสะสมของการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริง จ้านวน 47,571,856.19 บาท จากยอดเงินตาม
งบลงทุนที่อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ ทั้งสิ้น 63,814,927.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.55 ซึ่งไม่เป็นไปตามเปูาหมาย 
เนื่องจากรายการลงทุนในหมวดเครื่องจักรอุปกรณ์บางรายการไม่สามารถจัดซื้อได้เพราะหมวดสิ่งก่อสร้างและหมวด
เครื่องจักรอุปกรณ์มีวงเงินสูง ในการประกวดราคาครั้งแรกจึงไม่มีผู้สนใจท้าให้ต้องอนุมัติจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษ         
และหมวดยานพาหนะ บริษัทคู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ได้เนื่องจากขาดอะไหล่ และบางสาเหตุจากอุทกภัย 
จึงไม่สามารถด้าเนินการได้  
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4.  การน าระบบบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการบริหารจัดการ อ.ส.ค. (EVM) 
 การน้าระบบบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้ พิจารณาจากการน้าระบบบริหารจัดการเพ่ือ
สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาเชื่อมโยงเข้ากับการบริหารจัดการหลักขององค์กร โดยพิจารณาจาก
พัฒนาการของการน้ามาใช้ มีการน้า EVM มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทาแผนธุรกิจของ อ.ส.ค. โดยอยู่ในช่วงเริ่มต้น
ของการเรียนรู้ มีการรายงานค่า EP/KPIs ระดับองค์กรต่อผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการฯ ผู้บริหารของ อ.ส.ค.   
มีความเข้าใจในระบบและหลักการ EVM อย่างเหมาะสม 
 ปี 2555 สรุปได้ว่าระดับผู้บริหารสามารถแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของคณะท้างาน
ก้าหนดทิศทางการดาเนินงานด้าน EVM และร่วมติดตามความคืบหน้าของการด้าเนินงานด้าน EVM อย่างสม่้าเสมอ 
โดยผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน้า EVM ไปใช้ในการก้ากับนโยบาย ทิศทางและความส้าเร็จของการ
ด้าเนินงานด้าน EVM ของ อ.ส.ค. ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ส้าหรับระดับปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ EVM มีความรู้
ความเข้าใจในด้าน EVM ในระดับที่ดี ท้าให้สามารถพัฒนาองค์ประกอบ และน้า EVM ไปใช้กับระบบงานต่างๆ       
ทั้งการจัดท้าแผนงานและการติดตามประเมินผลได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  

5. การใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ 
 กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้รัฐวิสาหกิจ น้านโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศมาปฏิบัติ โดยน้ามาเป็นตัวชี้วัดร่วมกันในทุกรัฐวิสาหกิจ ซึ่งพิจารณา
จากความส้าเร็จของการจัดท้าแผนการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อการด้าเนินงานตามภารกิจนโยบายและกลยุทธ์ของรัฐวิสาหกิจและเป็นการลดการลงทุนที่ซ้้าซ้อนระหว่างกันใน
รัฐวิสาหกิจ 
 ในปี 2555 การใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ พิจารณาจากความส้าเร็จของการ
ด้าเนินงานตามแผนการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจประจ้าปี 2555 การด้าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ ในปีบัญชี 2555 สามารถด้าเนินงานได้คิดเป็นร้อยละ 100 และมีผลการด้าเนินงานเป็นไปตาม
เปูาหมายครบถ้วนทุกแผนงาน รวมถึงคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ได้มีการเห็นชอบแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ระหว่างรัฐวิสาหกิจประจ้าปีบัญชี 2556 ในวันที่ 26 กันยายน 2555  
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ผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ 
1. กลยุทธ์การด าเนินงานด้านกิจการโคนม 

1.1 ฟาร์มโคนมอินทรีย์ (Organic Dairy Farm) 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้ด้าเนินการตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (มกอช.) ที่จะต้องค้านึงถึงผู้บริโภคเป็นส้าคัญ โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพผู้บริโภค ที่จะต้องได้รับอาหารที่ผลิต
โดยหลีกเลี่ยงการใช้ยาและสารเคมี  อ.ส.ค. จึงเล็งเห็นช่องทางในการเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรโดยการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับน้้านมดิบ ทั้งยังเป็นการสนองความต้องการของผู้บริโภคบางกลุ่ม จึงจัดตั้งฟาร์มโคนมเชิงอินทรีย์    
โดยสร้างฟาร์มต้นแบบและโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับฟาร์มโคนมอินทรีย์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 อ.ส.ค.           
ได้ด้าเนินการจัดท้าฟาร์ม ปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบการจัดการการผลิต โคนมน้้านมดิบปลอดสารเคมี โดยวิธีเลี้ยงแบบ
ธรรมชาติ นั่นคือปล่อยให้โคแทะเล็มหญ้าในแปลงอย่างอิสระ ไม่ให้เกิดความเครียด ทั้งยังเน้นให้โคกินพืชอาหารสัตว์
ที่เป็นอาหารหยาบมากข้ึน นอกจากนี้มีการจัดการดูแลเอาใจใส่อย่างดี ที่ส้าคัญต้องปลอดการใช้สารเคมี ยาปฏิชีวนะ
และฮอร์โมนในระบบการเลี้ยงด้วย มุ่งผลิตน้้านมอินทรีย์ที่มีคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “และค้านึงถึงสวัสดิภาพ
สัตว์ (Animal Welfare)” ฟาร์มโคนมอินทรีย์ของ อ.ส.ค. มีพ้ืนที่ด้าเนินโครงการทั้งสิ้นจ้านวน 134 ไร่ แบ่งเป็นแปลง
พืชอาหารสัตว์จ้านวน 131 ไร่ และพ้ืนที่โรงเรือนรีดนมกับสิ่งอ้านวยความสะดวกจ้านวน 3 ไร่ 
 อ.ส.ค. ได้รับใบรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (ปศุสัตว์อินทรีย์) 
เล่ม 1 มกษ. 9000-2552 เกษตรอินทรีย์ เล่ม 2 มกอช. 9000-2548 จากกรมปศุสัตว์ว่า อ.ส.ค. เป็นผู้ผลิตโคนม
อินทรีย์ หมายเลขผลิตภัณฑ์ กษ. 02-15-09000-19110001-100 ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 
2557 

1.2 การรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ าเชื้อ 
อ.ส.ค. ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน้้าเชื้อส้าหรับผสมพันธุ์สัตว์ จากกรมปศุสัตว์ ตามหนั งสือ

รับรองเลขที่ กษ 0601-1-07-10 ออกให้ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2555 - 31 กรกฎาคม 2556 เพ่ือเป็นการยืนยันถึง
คุณภาพมาตรฐานน้้าเชื้อที่ อ.ส.ค. ผลิต และ อ.ส.ค. ได้รับรองการตรวจอย่างต่อเนื่องเป็นประจ้าทุกปี ซึ่งในปีนี้ 
อ.ส.ค. ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน้้าเชื้อ จากกรมปศุสัตว์เรียบร้อยแล้ว 

2. กลยุทธ์การด าเนินงานด้านอุตสาหกรรมนม 

2.1 ด้านการผลิต 
  ในปีนี้ อ.ส.ค. เริ่มมีการปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีสภาพเก่า  และประสิทธิภาพการท้างานต่้า
ของโรงงานผลิตภัณฑ์นม ได้แก่ โรงงานนมมวกเหล็ก โรงงานนมปราณบุรี โรงงานนมขอนแก่น โรงงานนมสุโขทัย 
และโรงงานนมเชียงใหม่ โดยการปรับปรุงเครื่องจักรบางส่วน และจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ใหม่มาทดแทนในส่วนที่
เสื่อมสภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตของผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที จาก 450 ตัน/วัน เป็น 620 ตัน/วัน ส้าหรับ
รองรับปริมาณน้้านมดิบที่เพ่ิมขึ้น และรองรับความต้องการของตลาดนมพาณิชย์ รวมถึงโครงการอาหารเสริม(นม)
โรงเรียน ตามนโยบายของรัฐบาล และที่ส้าคัญที่สุดเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพที่ อ.ส.ค . มีการควบคุมใน
กระบวนการผลิตให้เป็นที่ยอมรับของมาตรฐานสากล โดยโรงงานผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค.มีการควบคุมการผลิต   
การตรวจสอบคุณภาพ โดยมีระบบคุณภาพก้ากับดังนี้ 
 



รายงานประจ าปี 2555  
 

Dairy  Farming  Promotion  Organization  of  Thailand  20 

 

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. ยังได้มีการจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานและเข้าร่วมโครงการต่างๆ อย่าง
สม่้าเสมอ ท้าให้ได้รับรางวัล อาทิเช่น 

 ส้านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ (โรงงานนมปราณบุรี) ได้รับรองกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม
พร้อมดื่ม ยู.เอช.ที. และพาสเจอร์ไรส์ เลขที่ใบรับรอง Q90125 จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) ออกให้ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2558  

 ส้านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ (โรงงานนมปราณบุรี) ได้รับรองกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมโค 
นมปรุงแต่ง (รสจืด รสหวานและรสช็อคโกแลต) ชนิดนม ยู.เอช.ที. และพาสเจอร์ไรส์ เลขที่ใบรับรอง H0038      
จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ออกให้ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่          
8 มิถุนายน 2558  

 ส้านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ (โรงงานนมปราณบุรี) ได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรม      
สีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) เลขที่รับรอง 3-1117/2555 เรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากกระทรวงอุตสาหกรรม        
มีผลถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558  

 ส้านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ (โรงงานนมปราณบุรี) ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีใน
การผลิต “ระดับดีมาก” เลขที่ 8-4-15-77-10-01874 เรื่องวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริ โภคชนิดเหลวที่ผ่ านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีการพาสเจอร์ ไรส์                  
จากส้านักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ให้ไว้จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2556 

 ส้านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ (โรงงานนมปราณบุรี) ได้รับหนังสือรับรองการผลิตจ้านวน           
5 รายการ (ห้ารายการ) การท้าการผลิต ผลิตภัณฑ์เพ่ือจ้าหน่ายแก่ผู้บริโภคครบถ้วนตามเงื่อนไขการขอรับรอง           
“ฮาลาล” ที่ กอจ.ปข.ฮล. 30/2555 จากคณะกรรมการอิสลามประจ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ให้ไว้จนถึงวันที่       
23 สิงหาคม 2556 

 ส้านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ (โรงงานนมปราณบุรี) ได้รับใบประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชยด้าน
การบริหารและคุ้มครองความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท้างาน ระดับจังหวัด จากกระทรวง
แรงงาน ให้ไว้ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 

 ส้านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงงานนมขอนแก่น) ได้รับรองกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์นมโค นม ยู.เอช.ที.และพาสเจอร์ไรส์ รสจืด รสหวาน และรสช็อคโกแลต เลขที่ใบรับรอง H0040        
จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ออกให้ ณ วันที่ 2 กันยายน 2555 ถึงวันที่              
1 กันยายน 2558  
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 ส้านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงงานนมขอนแก่น) ได้รับรองกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ นมโค นมปรุงแต่ง ชนิดพาสเจอร์ไรส์ และ ยู.เอช.ที เลขที่ใบรับรอง G0059 จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ออกให้ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2558  

 ส้านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงานนมขอนแก่น) ได้รับหนังสือรับรองฮาลาล 
ผลิตภัณฑ์นมสดยูเอชที, นมปรุงแต่ง, นมสดพาสเจอร์ไรส์นมโค ชนิดพาสเจอร์ไรส์/ชนิดยู เอช ที ตามรายการที่แนบ
ประกอบหนังสือรับรองนี้ ทะเบียนเลขที่ B665/2553 จากส้านักงานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย           
ให้ไว้จนถึงวันที ่29 พฤศจิกายน 2555 

 ส้านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงงานนมขอนแก่น) ได้รับหนังสือรับรอง
มาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต “ระดับดีมาก” เลขที่ 8-4-15-10-09-00879 เรื่อง วิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธี    
พาสเจอร์ไรส์ จากส้านักคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กระทรวงสาธารณสุข ให้ไว้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 
2555  

 ส้านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงงานนมขอนแก่น)  ได้รับหนังสือรับรองว่าเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) เลขที่รับรอง 2-848/2555 เรื่องการการด้าเนิน
กิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ส้าเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้ จากกระทรวงอุตสาหกรรม มีผลถึงวันที่   
14 พฤศจิกายน 2557 

 ส้านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงงานนมขอนแก่น)  ได้รับมอบเกียรติบัตร    
เป็นผู้ให้ความอนุเคราะห์ กิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลตุ๊กกี้ ชิงร้อย เพ่ือจัดหาทุนทรัพย์ใช้ในการก่อสร้างศาลาที่พัก
ประชาชนและศูนย์บริการประชาชน ประจ้าอ้าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี จากสถานีต้ารวจภูธรวังสามหมอ   
ให้ไว้ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2555 

 ส้านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงงานนมขอนแก่น)  ได้รับมอบเกียรติบัตร    
เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีก ครั้งที่ 8 ประจ้าปี 2556 จากสโมสร
วอลเลย์บอลขอนแก่น ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2555 

 ส้านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงงานนมขอนแก่น)  ได้รับมอบเกียรติบัตร   
เป็นผู้สนับสนุน การประกวดโคนมและการแข่งขันวัวหันชิงแชมป์ภาคอีสาน งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจ้าปี 2555 
ระหว่างวันที่ 20 – 29 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 ส้านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงงานนมขอนแก่น) ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้
เข้าร่วมแสดงผลงาน ในงานมหกรรมตลาดนัดสุขภาพ จากโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ให้ไว้ ณ วันที่              
8 พฤศจิกายน 2555 

 ส้านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง (โรงงานนมสุโขทัย) ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการ
ที่ดีในการผลิต “ระดับดีมาก” เลขที่ 8-4-15-64-10-00410 เรื่อง วิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการ
เก็บรักษาอาหาร จากส้านักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ให้ไว้จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 
2556  

 ส้านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง (โรงงานนมสุโขทัย) ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการ
ที่ดีในการผลิต “ระดับดีมาก” เลขที่ 8-4-15-64-10-00405เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ จาก
ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ให้ไว้จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2556  
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3. กลยุทธ์การด าเนินงานด้านอ านวยการและบริหาร 
 ปี 2555 ผู้บริหาร อ.ส.ค. ให้ความส้าคัญกับกระบวนการก้ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : 
CG) ก้าหนดเป็นนโยบายและผลักดันให้ทุกส่วนงาน มีการบริหารจัดการที่ดี ได้ออกประกาศ อ.ส.ค. เรื่องการก้ากับ
ดูแลกิจการที่ดี เพ่ือก้าหนดให้คณะกรรมการ อ.ส.ค. ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติมีการ
จัดท้าคู่มือการก้ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการด้าเนินธุรกิจการพิจารณาทบทวนในการปฏิบัติงาน มีการ
จัดท้าคู่มือการก้ากับ ดูแลกิจการที่ดีของ อ.ส.ค. ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตามมาตรฐานสากล 7 ประการ 
และตามโครงสร้างการก้ากับ ดูแลกิจการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ อ.ส.ค. 
ด้านบริหาร การจัดการองค์กร ด้านผู้มีส่วนได้เสียและด้านบุคลากรและการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังได้ประกาศใช้
ระเบียบ อ.ส.ค. ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2554 เป็นต้น 
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ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน 
1.ด้านกิจการโคนม 

1.1 จ านวนเกษตรกร / สมาชิกผู้เลี้ยงโคนม, จ านวนโค, และปริมาณน้ านม 

     ภาคกลาง 
  เกษตรกร/สมาชิกทั้งหมดของ อ.ส.ค. ณ 30 กันยายน 2555 จ้านวน 2,067 ราย และเกษตรกร/
สมาชิกท่ีส่งนมให้กับ อ.ส.ค. จ้านวน 1,619 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 78.33 ของเกษตรกร/สมาชิกทั้งหมด 

 จ้านวนโคทั้งหมดของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่เป็นสมาชิก อ.ส.ค. ณ 30 กันยายน 2555 มีจ้านวน
ทั้งสิ้น 51,775 ตัว สามารถรีดนมได้ 21,248 ตัว หรือคิดเป็นร้อยละ 41.04 ของจ้านวนโคท้ังหมด 

ปริมาณน้้านม อ.ส.ค. ณ 30 กันยายน 2555  รับซื้อน้้านมดิบจากเกษตรกร จากแหล่งรับซื้อน้้านม
ดิบที่เป็นสมาชิก อ.ส.ค. ได้แก่ สหกรณ์โคนมไทย -เดนมาร์ค จ้ากัด, โรงงานนมมวกเหล็ก และฝุายฟาร์มโคนม 
สามารถรวบรวมน้้านมดิบ ได้ 78,166.67 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,406.96 ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 18 บาทต่อกิโลกรัม 
(ตารางท่ี 1.1) 

           ภาคใต้ 
  เกษตรกร/สมาชิกทั้งหมดของ อ.ส.ค. ณ 30 กันยายน 2555 จ้านวน 1,530 ราย และเกษตรกร/
สมาชิกท่ีส่งนมให้กับ อ.ส.ค. จ้านวน 1,100 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 71.90 ของเกษตรกร/สมาชิกทั้งหมด 

 จ้านวนโคทั้งหมดของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่เป็นสมาชิก อ.ส.ค. ณ 30 กันยายน 2555 มีจ้านวน
ทั้งสิ้น 37,518 ตัว สามารถรีดนมได้ 15,891 ตัว หรือคิดเป็นร้อยละ 42.36 ของจ้านวนโคท้ังหมด 

ปริมาณน้้านม อ.ส.ค. ณ 30 กันยายน 2555 รับซื้อน้้านมดิบจากเกษตรกร จากแหล่งรับซื้อน้้านม
ดิบที่เป็นสมาชิก อ.ส.ค. ได้แก่ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค จ้ากัด และโรงงานนมปราณบุรี สามารถรวบรวมน้้านม
ดิบ ได้  37,234.60 ตัน คิดเป็นมูลค่า  670.98 ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 18.02 บาทต่อกิโลกรัม (ตารางท่ี 1.1) 

            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  เกษตรกร/สมาชิกทั้งหมดของ อ.ส.ค. ณ 30 กันยายน 2555  จ้านวน 608 ราย และ เกษตรกร/
สมาชิกท่ีส่งนมให้กับ อ.ส.ค. จ้านวน 473 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 77.80 ของเกษตรกร/สมาชิกทั้งหมด 
   จ้านวนโคทั้งหมดของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่เป็นสมาชิก อ.ส.ค. ณ 30 กันยายน 2555 มีจ้านวน
ทั้งสิ้น 13,896 ตัว สามารถรีดนมได้ 5,688 ตัว หรือคิดเป็นร้อยละ 40.93 ของจ้านวนโคท้ังหมด 

ปริมาณน้้านม อ.ส.ค. ณ 30 กันยายน 2555 รับซื้อน้้านมดิบจากเกษตรกร จากแหล่งรับซื้อน้้านม
ดิบที่เป็นสมาชิก อ.ส.ค. ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม และโรงงานนมขอนแก่น สามารถรวบรวมน้้านมดิบ       
ได้ 35,076.89 ตัน คิดเป็นมูลค่า 602.28  ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 17.17 บาทต่อกิโลกรัม  (ตารางท่ี 1.1) 
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             ภาคเหนือตอนล่าง 
  เกษตรกร/สมาชิกทั้งหมดของ อ.ส.ค. ณ 30 กันยายน 2555 จ้านวน 505 ราย และเกษตรกร/
สมาชิกท่ีส่งนมให้กับ อ.ส.ค. จ้านวน 467 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 92.48 ของเกษตรกร/สมาชิกทั้งหมด 
   จ้านวนโคทั้งหมดของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่เป็นสมาชิก อ.ส.ค. ณ 30 กันยายน 2555 มีจ้านวน
ทั้งสิ้น 17,784 ตัว สามารถรีดนมได้ 7,403 ตัว หรือคิดเป็นร้อยละ 41.63 ของจ้านวนโคท้ังหมด 

ปริมาณน้้านม อ.ส.ค. ณ 30 กันยายน 2555 รับซื้อน้้านมดิบจากเกษตรกร จากแหล่งรับซื้อน้้านม
ดิบที่เป็นสมาชิก อ.ส.ค. ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม และโรงงานนมสุโขทัย สามารถรวบรวมน้้านมดิบ         
ได้ 27,547.94 ตัน คิดเป็นมูลค่า 498.58 ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 18.10 บาทต่อกิโลกรัม (ตารางท่ี 1.1) 

             ภาคเหนือตอนบน 
  ไม่มีเกษตรกร/สมาชิกของ อ.ส.ค. ณ 30 กันยายน 2555    

 ไม่มีจ้านวนโคของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่เป็นสมาชิก อ.ส.ค. ณ 30 กันยายน 2555       
ปริมาณน้้านม อ.ส.ค. ณ 30 กันยายน 2555  รับซื้อน้้านมดิบจากเกษตรกร จากแหล่งรับซื้อน้้านม

ดิบที่เป็นสมาชิก อ.ส.ค. ได้แก่ โรงงานนมเชียงใหม่ สามารถรวบรวมน้้านมดิบ ได้ 2,456.48 ตัน คิดเป็นมูลค่า 44.24  
ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 18.01 บาทต่อกิโลกรัม (ตารางท่ี 1.1) 

  สรุปรวมเกษตรกร/สมาชิกทั้งหมดของ อ.ส.ค. ณ 30 กันยายน 2555 จ านวน  4,710 ราย    
และเกษตรกร/สมาชิกที่ส่งนมให้กับ อ.ส.ค. จ านวน 3,659 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 77.69 ของเกษตรกร/สมาชิก
ทั้งหมด 
   สรุปจ านวนโคทั้งหมดของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่เป็นสมาชิก อ.ส.ค. ณ 30 กันยายน 2555    
มีจ านวนทั้งสิ้น 120,973 ตัว สามารถรีดนมได้ 50,230 ตัว หรือคิดเป็นร้อยละ 41.52 ของจ านวนโคทั้งหมด 

สรุปปริมาณน้ านม อ.ส.ค.  ณ 30 กันยายน 2555 รับซื้อน้ านมดิบจากเกษตรกร จากแหล่งรับ
ซื้อน้ านมดิบที่เป็นสมาชิก อ.ส.ค. สามารถรวบรวมน้ านมดิบ ได้  180,482.57 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3,223.04     
ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 17.86 บาทต่อกิโลกรัม  

1.2 ฝูงโค อ.ส.ค. 
  ฝูงโคทั้งหมดของฟาร์มโคนม อ.ส.ค. ณ 30 กันยายน 2555 มีจ้านวนทั้งสิ้น 431 ตัวจ้าแนกเป็นฝูง   

โคทดแทน จ้านวน 152 ตัว, ฝูงโคฟาร์มสาธิต (ผลผลิต) F1 จ้านวน 202 ตัว, ฝูงโคนมมาตรฐาน (ฟาร์มวัวแดง) F3 
จ้านวน 58 ตัว และฝูงโคเพศผู้ จ้านวน 19 ตัว โดยมีโครีดนม จ้านวน 166 ตัว คิดเป็นร้อยละ 38.52 ของโคทั้งหมด 
สามารถผลิตน้้านมได้ปริมาณ 639.93 ตัน คิดเป็นมูลค่า 11.60 ล้านบาท จ้าแนกเป็นน้้านมดิบส่งเข้าโรงงานนม
มวกเหล็ก ปริมาณ 584.24 ตัน มูลค่า 10.97 ล้านบาท, น้้านมดิบเลี้ยงลูกโค ปริมาณ 9.51 ตัน คิดเป็นมูลค่า 0.17 
ล้านบาท และน้้านมดิบเสื่อมคุณภาพ ปริมาณ 46.17 ตัน มูลค่า 0.46 ล้านบาท  
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ตารางท่ี 1.1  :  จ านวนเกษตรกร / สมาชิกผู้เลี้ยงโคนม, จ านวนโค, และปริมาณน้ านม ของ อ.ส.ค. 

รายการ 

เกษตรกร/สมาชิก 
(ราย) 

โค (ตัว) ปริมาณน้ านม 
(กิโลกรัม) 

มูลค่า (บาท) 
ราคาเฉลีย่ 
(บาท/กก.) 

ทั้งหมด ส่งนม ทั้งหมด รีดนม 

 
ภาคกลาง 
1.สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค จ้ากัด 
2.โรงงานนมมวกเหล็ก 
3.ฝุายฟาร์มนม 
 
ภาคใต ้
1..สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค จ้ากัด 
2.โรงงานนมปราณบุรี 
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1.ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 
2.โรงงานนมขอนแก่น 
 
ภาคเหนือตอนล่าง 
1.ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 
2.โรงงานนมสุโขทัย 
 
ภาคเหนือตอนบน 
1.โรงงานนมเชียงใหม่ 

 
2,067 
1,872 

194 
1 
 

1,530 
1530 

- 
 

608 
608 

- 
 

505 
103 
402 

 
- 
- 

 
1,619 
1,469 

149 
1 
 

1,100 
1100 

- 
 

473 
473 

- 
 

467 
83 

384 
 

- 
- 

 
51,775 
46,514 
4,859 

402 
 

37,518 
37518 

- 
 

13,896 
13,896 

- 
 

17,784 
2,475 

15,309 
 

- 
- 

 
21,248 
18,909 
2,188 

151 
 

15,891 
37518 

- 
 

5,688 
5,688 

- 
 

7,403 
849 

6,554 
 

- 
- 

 
78,166,666.90 
70,108,793.84 
7,473,630.26 

584,242.80 
 

37,234,597.00 
32,095,982.00 
5,138,615.00 

 
35,076,887.00 
27,895,487.00 
7,181,400.00 

 
27,547,937.50 

3,169,273.50 
24,378,664.00 

 
2,456,480.00 
2,456,480.00 

 
1,406,960,253.38 
1,262,601,895.70 

133,387,102.36 
10,971,255.32 

 
670,978,726.35 
578,774,189.07 
92,204,537.28 

 
602,275,382.50 
472,508,095.20 
129,767,287.30 

 
498,583,771.52 

54,002,280.52 
444,581,491.00 

 
44,241,727.88 
44,241,727.88 

 
18.00 
18.00 
17.85 
18.78 

 
18.02 
18.03 
17.94 

 
17.17 
16.94 
18.07 

 
18.10 
17.04 
18.24 

 
18.01 
18.01 

รวมทั้งสิ้น 4,710 3,659 120,973 50,230 180,482,568.40 3,223,039,861.63 17.86 

 

2.ด้านการรับซื้อและการจัดจ าหน่ายน้ านม 

2.1 การรับซือ้น้ านมทั้งหมด 

      ภาคกลาง 
โรงงานนมของ อ.ส.ค. มีการรับซื้อน้้านมดิบจากสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค จ้ากัด และสหกรณ์โค

นมอ่ืน ๆ 12 แห่ง ปริมาณ 70,108.79 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,262.60 ล้านบาท โรงงานนมมวกเหล็กและฝุายฟาร์ม    
โคนม ปริมาณ 7,473.63 ตัน และ 584.24 ตัน ตามล้าดับ คิดเป็นมูลค่า 133.39 ล้านบาท และ 10.97 ล้านบาท 
ตามล้าดับ 
             ภาคใต้ 

โรงงานนมของ อ.ส.ค. มีการรับซื้อน้้านมดิบจากสหกรณ์โคนมไทย -เดนมาร์ค จ้ากัด และสหกรณ์   
โคนมอ่ืน ๆ 7 แห่ง ปริมาณ 32,095.98 ตัน มูลค่า 578.77 ล้านบาท โรงงานนมปราณบุรี ปริมาณ 5,138.62 ตัน    
คิดเป็นมูลค่า 92.20 ล้านบาท  
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   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โรงงานนมของ อ.ส.ค. มีการรับซื้อน้้านมดิบจากศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 7 แห่ง ปริมาณ 

27,895.49 ตัน คิดเป็นมูลค่า 472.51 ล้านบาท  โรงงานนมขอนแก่น ปริมาณ 7,181.40 ตัน คิดเป็นมูลค่า 129.77 
ล้านบาท  
             ภาคเหนือตอนล่าง 

โรงงานนมของ อ.ส.ค. มีการรับซื้อน้้านมดิบจากศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 5 แห่ง ปริมาณ 
3,169.27 ตัน คิดเป็นมูลค่า 54  ล้านบาท โรงงานนมสุโขทัย ปริมาณ 24,378.66 ตัน คิดเป็นมูลค่า 444.58       
ล้านบาท  

   ภาคเหนือตอนบน 
โรงงานนมของ อ.ส.ค. มีการรับซื้อน้้านมดิบจากหน่วยงานต่างๆ 4 แห่ง ปริมาณ 2,456.48 ตัน    

คิดเป็นมูลค่า 44.24  ล้านบาท 
   

2.2 การจ าหน่ายน้ านมทั้งหมด 

            โรงงานนมปราณบุรี 
  โรงงานนมปราณบุรี จ้าหน่ายน้้านมให้บริษัท ลาวิลล่า อิจเจราสโต จ้ากัด ปริมาณ 3,280 กิโลกรัม 
คิดเปน็มูลค่า 82,000 บาท  
  

 โรงงานนมสุโขทัย 
  โรงงานนมสุโขทัย จ้าหน่ายน้้านมให้กับหน่วยงานต่างๆ ปริมาณ 358,270 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 
6,979,360 บาท  
  โรงงานนมเชียงใหม่ 

 โรงงานนมเชียงใหม่ จ้าหน่ายน้้านมให้เอกชนรายย่อย (หน้าโรงงาน) ปริมาณ 296,450 กิโลกรัม   
คิดเป็นมูลค่า 6,890,647 บาท 

3. ด้านการให้บริการ 

3.1 การบริการสัตวแพทย์และการบริการผสมเทียม 

การบริการสัตวแพทย์ 
  มีโคเข้ารับการบริการสัตวแพทย์ จ้านวน 56,084 ตัว รายได้ค่าบริการ เวชภัณฑ์และวัสดุฯ คิดเป็น
เงิน 8,959,777 บาท โดยแยกเป็น ฝุายส่งเสริม (สหกรณ์ฯ) ฝุายส่งเสริม (ห้องปฏิบัติการฯ) ส้านักงาน  อ.ส.ค. ภาคใต้ 
ส้านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส้านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง โคที่ได้รับบริการ จ้านวน 
46,603 ตัว  2,381 ตัว  5,354 ตัว  1,105 ตัว และ  641 ตัว ตามล้าดับ  รายได้ค่าบริการ เวชภัณฑ์ วัสดุฯ คิดเป็น
เงิน 6,358,890 บาท 550,347 บาท 1,729,445 บาท 304,625 บาท และ 16,470 บาท ตามล้าดับ 
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การบริการผสมเทียม 
  มีโคเข้ารับการบริการผสมเทียม จ้านวน 61,279 ตัว รายได้ค่าบริการ รายได้น้้าเชื้อและวัสดุฯ      
คิดเป็นเงิน 9,137,504.02 บาท โดยแยกเป็น ฝุายส่งเสริมฯ ส้านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้  ส้านักงาน อ.ส.ค.ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และส้านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง โคที่ได้รับบริการ จ้านวน 44,405 ตัว  5,736 ตัว  
9,700 ตัว  และ  1,438 ตัว ตามล้าดับ  รายได้ค่าบริการ รายได้น้้าเชื้อและวัสดุฯ คิดเป็นเงิน 6,562,731 บาท 
778,312.02 บาท 1,544,221 บาท และ 252,240 บาท ตามล้าดับ 

 

3.2 อาหารสัตว ์

 อ.ส.ค. มีการ รับ/ซื้อเพ่ิมอาหารสัตว์ ปริมาณ 6,556,794.03 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 16.16 ล้านบาท  
ใช้อาหารสัตว์ ปริมาณ 4,885 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 58,099.86 บาท และจ้าหน่ายอาหารสัตว์  ปริมาณ  
6,516,936.03 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 67.12 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ้าหน่ายแร่ธาตุชนิดก้อนพรีมิกซ์และอาหารสัตว์
อ่ืนๆ ที่จ้าหน่ายโดยกองพัฒนาและบริการธุรกิจโคนมภาคกลาง ฝุายส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคนม, ส้านักงาน    
อ.ส.ค.ภาคใต้, ส้านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส้านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง 

 

3.3 การฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม   

 ฝุายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม มีการฝึกงานนักศึกษา จ้านวน 509 ราย คิดเป็น
มูลค่า 853,700 บาท โดยแยกเป็น หลักสูตรการเลี้ยงโคนม การใช้เครื่องรีดนม และฝึกงานนักศึกษา จ้านวน 252 
ราย  96 ราย  และ 161 ราย ตามล้าดับ คิดเป็นมูลค่า 680,000 บาท 67,200 บาท  และ 106,500 บาท ตามล้าดับ  

  

3.4 ท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
 มีผู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ้านวน 44,780 ราย คิดเป็นมูลค่า 2.55 ล้านบาท โดยแยกเป็น บุคคลทั่วไป 

(ไทย)  โรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ราชการ,รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ค่ายการเรียนรู้ จ้านวน 11,097 ราย  
23,073 ราย  2,660 ราย  3,457 ราย  4,170 ราย และ 188 ราย ตามล้าดับ คิดเป็นมูลค่า 792,062.50 บาท 
986,788.50 บาท  195,524 บาท 249,335 บาท  242,312.50 บาท และ 74,200 บาท ตามล้าดับ  

 

3.5 ปัจจัยการผลิต 

 การผลิตน้้าเชื้อแช่แข็ง จ้านวน 88,845 หลอด คิดเป็นมูลค่า 3,431,400 บาท จ้าหน่ายไป 83,246 
หลอด โดยแยกเป็น การจ้าหน่ายผ่านการบริการ จ้านวน 39,847 หลอด ไม่ผ่านการบริการ 43,399 หลอด          
การจ้าหน่ายไนโตรเจนเหลว จ้านวน  47,786 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 1,199,150 บาท และจ้าหน่ายวัสดุผสมเทียม      
และอ่ืนๆ คิดเป็นมูลค่า 71,879 บาท  
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4. ด้านอุตสาหกรรมนม 

4.1 การผลิตผลิตภัณฑ์นม 
 อ.ส.ค. สามารถผลิตผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆ ได้รวมกันทั้งสิ้นปริมาณ 167,016,177.70 ลิตร แบ่งเป็น

การผลิตในแต่ละโรงงาน ดังนี้ 

 โรงงานนมมวกเหล็ก ผลิตได้ปริมาณ 67,762,009.75 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 91.78 ของ
เปูาหมายในการผลิตผลิตภัณฑ์นม 

 โรงงานนมปราณบุรี ผลิตได้ปริมาณ 36,774,742.15 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 129.40 ของ
เปูาหมายในการผลิตผลิตภัณฑ์นม 

 โรงงานนมขอนแก่น ผลิตได้ปริมาณ 33,972,961.35 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 103.42 ของ
เปูาหมายในการผลิตผลิตภัณฑ์นม 

 โรงงานนมสุโขทัย ผลิตได้ปริมาณ 26,302,677 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 89.83 ของเปูาหมาย
ในการผลิตผลิตภัณฑ์นม 

 โรงงานนมเชียงใหม่ ผลิตได้ปริมาณ 2,203,787.45 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 55.41 ของ
เปูาหมายในการผลิตผลิตภัณฑ์นม  

การผลิตรวมทั้งสิ้น 167,016,177.70 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 99.21 ของเป้าหมายในการผลิตผลิตภัณฑ์นม 
โดยแยกเป็นนมพาณิชย์ ปริมาณ 125,343,318 ลิตร และนมโรงเรียน ปริมาณ 41,672,859.60 ลิตร  

 4.2 การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม 

 อ.ส.ค. สามารถจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆ ได้รวมกันทั้งสิ้นปริมาณ 164,466,940.51 ลิตร     
คิดเป็นมูลค่า 6,224,853,736.64 แบ่งเป็นการจ้าหน่ายในแต่ละโรงงาน ดังนี้ 

 โรงงานนมมวกเหล็ก จ้าหน่ายได้ปริมาณ 59,559,086.16 ลิตร คิดเป็นมูลค่า 2,270.24 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.78 ของเปูาหมายปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์นมและคิดเป็นร้อยละ 72.24 ของเปูาหมาย
มูลค่าการผลิตผลิตภัณฑ์นม 

 โรงงานนมปราณบุรี จ้าหน่ายได้ปริมาณ 42,348,162.92 ลิตร คิดเป็นมูลค่า 1,616.53 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 150.50 ของเปูาหมายปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์นมและคิดเป็นร้อยละ 147.18           
ของเปูาหมายมูลค่าการผลิตผลิตภัณฑ์นม 

 โรงงานนมขอนแก่น จ้าหน่ายได้ปริมาณ 39,649,086.30 ลิตร คิดเป็นมูลค่า 1,491.42 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 118.50 ของเปูาหมายปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์นม และคิดเป็นร้อยละ 143.80          
ของเปูาหมายมูลค่าการผลิตผลิตภัณฑ์นม 

 โรงงานนมสุโขทัย จ้าหน่ายได้ปริมาณ 18,328,698.50 ลิตร คิดเป็นมูลค่า 681.02       
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 145.90 ของเปูาหมายปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์นม และคิดเป็นร้อยละ 220.93 ของ
เปูาหมายมูลค่าการผลิตผลิตภัณฑ์นม 
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 โรงงานนมเชียงใหม่ จ้าหน่ายได้ปริมาณ 4,581,906.63 ลิตร คิดเป็นมูลค่า 165.64 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 116.45 ของเปูาหมายปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์นม และคิดเป็นร้อยละ 134 ของเปูาหมาย
มูลค่าการผลิตผลิตภัณฑ์นม 

 จ้าแนกเป็นจ้าหน่ายนมพาณิชย์ปริมาณ 121,326,889.59 ลิตร คิดเป็นมูลค่า 4,692.86 ล้านบาทคิด
เป็นร้อยละ 111.71 ของเปูาหมายปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์นม และคิดเป็นร้อยละ 112.34 ของเปูาหมายมูลค่าการ
ผลิตผลิตภัณฑ์นม และจ้าหน่ายนมโรงเรียนปริมาณ 43,140,050.92 ลิตร คิดเป็นมูลค่า 1,532 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 82.24 ของเปูาหมายปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์นม และคิดเป็นร้อยละ 99.95 ของเปูาหมายมูลค่าการผลิต
ผลิตภัณฑ์นม 

  การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆ รวมกันทั้งสิ้นปริมาณ 164,466,940.51 ลิตร คิดเป็นมูลค่า 
6,224,853,736.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 102.11 ของเป้าหมายปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์นม และคิดเป็นร้อยละ 
109.02 ของเป้าหมายมูลค่าการผลิตผลิตภัณฑ์นม  
หมายเหตุ : การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม ปริมาณ รวมนมแถมแล้ว  ส่วนมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

4.3 การสูญเสียทั้งกระบวนการผลิต 
 ในปี 2555 อ.ส.ค มีสูญเสียทั้งกระบวนการผลิตรวมทั้งสิ้น ปริมาณ 5,787,659.74 ลิตร คิดเป็นมูลค่า 

154.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.40 ของน้้านมปรุงแต่ง แบ่งเป็น 5 โรงงาน ดังนี้ 

 โรงงานนมมวกเหล็ก สูญเสียปริมาณ 3681,069.82 ลิตร คิดเป็นมูลค่า 104.70 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 5.24 ของนมปรุงแต่ง  

 โรงงานนมปราณบุรี สูญเสียปริมาณ 343,825.72 ลิตร คิดเป็นมูลค่า 9 ล้านบาท  หรือคิด
เป็นร้อยละ 0.94 ของนมปรุงแต่ง  

 โรงงานนมขอนแก่น สูญเสียปริมาณ 1,182,707.35 ลิตร คิดเป็นมูลค่า 26.85 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 3.42 ของนมปรุงแต่ง  

 โรงงานนมสุโขทัย ผลิตได้ปริมาณ 543,514.05 ลิตร คิดเป็นมูลค่า 12.86 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 2.04 ของนมปรุงแต่ง  

 โรงงานนมเชียงใหม่ ผลิตได้ปริมาณ 36,542.80 ลิตร คิดเป็นมูลค่า 0.87 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 1.63 ของนมปรุงแต่ง  

จ าแนกได้ตามขั้นตอน ดังนี้ 

 สูญเสียในกระบวนการผลิต ปริมาณ  3,197,978.49 ลิตร คิดเป็นมูลค่า 7,578.19 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.88 ของนมปรุงแต่งสูญเสีย 

 สูญเสียหลังกระบวนการผลิต ปริมาณ  2,211,657.75 ลิตร คิดเป็นมูลค่า 67.07 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 1.33 ของผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตได้ 

 สูญเสียระหว่างรอจ้าหน่าย ปริมาณ 378,023 ลิตร คิดเป็นมูลค่า 11.42 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 0.23 ของผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตได้ 
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ผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญ 
1. กิจกรรมที่ส าคัญ 

1.1 โครงการสวัสดิการพนักงาน อ.ส.ค 
             ตามกฎกระทรวงแรงงานและประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ได้ก้าหนดให้มีการ
ตรวจสุขภาพของพนักงานและลูกจ้างทุกปี ซึ่งในปี 2555 อ.ส.ค. ได้ก้าหนดให้มีการตรวจสุขภาพประจ้าปี โดยผู้มีสิทธิ
เข้ารับการตรวจสุขภาพ จ้านวน 932 คน มีผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพจริง จ้านวน 920 คน คิดเป็นร้อยละ 98.71     
ผลการตรวจสุขภาพ พนักงานส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ/ผ่านเกณฑ์/ไม่พบเชื้อ 
 
 

1.2 การจัดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจ าปี 2555” 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  (อ.ส.ค.)           
จัดงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจ้าปี 2555 ขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม 2555 ณ ส้านักงาน อ.ส.ค. อ้าเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพ่ือร้าลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานอาชีพการ
เลี้ยงโคนมแก่พสกนิกรชาวไทยพร้อมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 50 ปีของฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค โดยได้รับพระ
มหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานในวันที่         
11 มกราคม 2555  
 ส้าหรับปีนี้ จะจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปี เนื่องจากเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 50 ปีของฟาร์ม
โคนมไทย-เดนมาร์ค ส้าหรับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน จะมีการแสดงความก้าวหน้าของวิทยาการด้านการเลี้ยง 
โคนมและอุตสาหกรรมนมของประเทศเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรมนม ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน
ทัศนคติซึ่งกันและกัน รวมทั้งจะจัดเวทีในการเพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่
ไปสู่เกษตรกร รวมทั้ง มีการแสดงนิทรรศการในหัวข้อที่น่าสนใจหลายเรื่อง อาทิ เรื่อง"84 พรรษา 50 ปีอาชีพ
พระราชทาน สู่การเป็นผู้น้าอุตสาหกรรมโคนมอาเซียน” การสัมมนาวิชาการภายใต้หัวข้อ "เส้นทางการเป็นผู้น้า
อุตสาหกรรมการโคนมอาเซียนของไทย” การแข่งขันประกวดแนวคิดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หัวข้อ”อุตสาหกรรมนมไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” รวมทั้งยังจัดให้มีการประกวด   
โคนม 7 ประเภท ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ จะมีการเนรมิตเมืองคาวบอยที่เต็ม
รูปแบบบริเวณเชิงเขาตาแปูน และยังมีกิจกรรมน้าชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค รวมทั้งมีการออกร้าน ตกแต่งร้านค้า
ต่างๆในสไตล์ คาวบอย กิจกรรมคาวบอยไนท์ ในยามค่้าคืน และการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์นมและปัจจัยการเลี้ยงโคนม
ราคาถูก จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และนักศึกษา 
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 นิทรรศการวิชาการ  “84 พรรษา 50 ปี อาชะพระราชทาน สู่การเป็นผู้น าอุตสาหกรรม   
โคนมอาเซียน” 

   นิทรรศการวิชาการ “84 พรรษา 50 ปี อาชะพระราชทาน สู่การเป็นผู้น้าอุตสาหกรรมโค       
นมอาเซียน” บริเวณ เชิงเขาตาแปูน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม 2555 น้าเสนอ 

1. งานเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา พระบิดาแห่งการโคนมไทย ผู้พระราชทานการเลี้ยงโคนม 
2. งานแสดงความก้าวหน้า 50 ปี ฟาร์มโคนมไทย -เดนมาร์ค จุดก้าเนิดอาชีพการเลี้ยงโคนม

พระราชทาน 
3. การแสดงผลงานวิชาการ งานวิจัยจากความร่วมมือทางวิชาการ จากสถาบันการศึกษา 

สถาบันวิจัย และผลงาน อ.ส.ค. 
4. งานนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมโคนม 
5. งานการคัดเลือกและมอบรางวัลซอนเดอร์กอร์ด 
6. งานแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ อ.ส.ค. 
7. งานแสดงความก้าวหน้าและการปรับปรุงพันธุโคนม 
8. งานสาธิตและนิทรรศการงานนอกสถานที่  

      -การจัดการแปลงหญ้า 
      -ฟาร์มโคนมสาธิต 
      -ฟาร์มโคนมอินทรีย์ 
 

  กิจกรรมการแข่งขันน าเสนอแนวความคิด(ปาฐกถา) 
ปาฐกถา การจัดแข่งขันการน้าเสนอแนวความคิด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ       

ครั้งที่ 6 หัวข้อ “อุตสาหกรรมนมไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”  วันที่ 14 มกราคม 2555 ณ ลานประกวดโคนม เพ่ือสร้าง
ความตื่นตัวในกลุ่มสถาบันการศึกษา และสถาบันเกษตรกรให้มีมุมมองถึงอนาคตกิจการโคนมของประเทศ และเพ่ือ
ผลักดันให้ได้แนวคิดใหม่ ๆ จากนิสิต นักศึกษา เพ่ือเปูนกรอบนโยบายจัดท้าแผนงาน แผนกลยุทธ์ ในการพัฒนา
กิจการโคนมไทยให้แข่งขันได้ในโลกสากล ทีมที่เข้ารอบแข่งขันจ้านวน 5 ทีม (จาก 10 ทีม) (1) ม.แม่โจ้  (2)           
ม.เทคโนโลยีราชมงคล นครราชสีมา (3) ม.เทคโนโลยี ศูนย์สุพรรณบุรี (4) ม.เชียงใหม่  (5) ม.เทคโนโลยีสุรนารี 

ผลการแข่งขันการน้าเสนอแนวคิด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ม.แม่โจ้  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่ ม.เทคโนโลยีฯ ศุนย์สุพรรณบุรี และ ม.เชียงใหม่ ตามล้าดับ รางวัลชมเชย      
อันดับ 1  รางวัลชมเชย อันดับ 2 และรางวัลกองเชียร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ ม.เทคโนโลยีสุรนารี  ม.เทคโนโลยีราชมงคล 
นครราชสีมา และ ม.เทคโนโลยี ศูนย์สุพรรณบุรี ตามล้าดับ 

 การประกวดโคนมชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
                        การประกวดโคนมชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 29 ประจ้าปี 
2555 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ การประกวด     
โคนม ท้องแรกอายุไม่เกิน 28 เดือน ซึ่งเป็นการแข่งขันการให้ผลผลิต เพ่ือแสดงศักยภาพการให้น้้านมของแม่โคท้อง
แรก แม้อาจจะไม่ได้สะท้อนภาพจริงของโคนมทั้งหมดของไทย เนื่องจากมีปัจจัยมากมายที่เกี่ยวข้อง แต่สามารถบอก
ได้ว่า โคนมลูกผสมที่เกิดในบ้านเรามีความสามารถในการให้นมสูง  ถ้ามีการจัดการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่
เกษตรกรมีปัญหาที่จะต้องเตรียมพร้อมกับการแข่งขันในตลาดเสรี 
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              การประกวดโคนมแบ่งเป็น 6 ประเภท โดยก้าหนดอายุ รูปร่าง ลักษณะภายนอก และการให้ผลผลิต     
ที่มีพันธุกรรม การจัดการ และสิ่งแวดล้อม เป็นตัวก้าหนด  
ผลรางวัลชนะเลิศ การจัดการประกวด 6 ประเภท ได้แก่  
ประเภทท่ี1  ด้านรูปร่าง โคนมอายุตั้งแต่ 12 เดือน แต่ไม่เกิน 15 เดือน  
 ได้แก่ คุณนภดล ช่วยเพล สหกรณ์มิตรภาพ 
ประเภทท่ี2   ด้านรูปร่าง โคนมอายุมากกว่า 15 เดือน แต่ไม่เกิน 18 เดือน  
 ได้แก่ คุณเฉลิมพล ไวทรง สหกรณส์วนมะเดื่อ 
ประเภทท่ี3   ด้านรูปร่าง โคนมอายุมากกว่า 18 เดือน แต่ไม่เกิน 21 เดือน  
 ได้แก่ คุณสุชาติ ทองแย้ม สหกรณ์มวกเหล็ก 
ประเภทท่ี4   ด้านรูปร่าง โคนมอายุมากกว่า 21 เดือน  
 ได้แก่ คุณแหลม ทะนันรัมย์ 
ประเภทท่ี5   ด้านผลผลิต โคนมมากท้องแรก อายุไม่เกิน 28 เดือน  
 ได้แก่ คุณจิรัชยา ทองสนิท สหกรณช์อนม่วง 
ประเภทท่ี6   ด้านผลผลิต โคนมมาก ไมจ่้ากัดอายุ  
 ได้แก่ คุณสมาน เหล็งหวาน สหกรณ์ปากช่อง 
ประเภทโคนมรุ่นพิเศษ อายุตั้งแต่ 8 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน  
 ได้แก่ คุณสุชาติ ทองแย้ม สหกรณ์มวกเหล็ก 
 

 มอบรางวัลซอนเดอร์กอร์ด เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจ าปี 2555 
         พิธีมอบรางวัลซอนเดอร์กอร์ด เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจ้าปี 2555 คณะท้างานนิทรรศการ
วิชาการ จัดพิธีมอบรางวัลซอนเดอร์กอร์ด โดยมีท่าน นิลส์ กุนนาร์ ซอนเดอร์กอร์ด ปูชนียบุคคลของวงการโคนมไทย 
เข้าร่วมพิธีและมอบรางวัลกับสหกรณ์ที่ได้รับการพิจารณา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 ณ ลานประกวดโคนม 
เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจ้าปี 2555 ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลซอนเดอร์กอร์ด ทั้ง 3 รางวัล 
ได้แก่  
รางวัลด้านการจัดการคุณภาพน้ านมดิบ       ได้แก่  สหกรณ์การเกษตรไชยปราการ จ้ากัด 
รางวัลด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก ได้แก่  สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ก.ช.น. หนองรี จ้ากัด 
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคนม       ได้แก่  สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ก.ช.น. หนองรี จ้ากัด 
 

1.3 กิจกรรม “ย้อนรอยร าลึกประวัติศาสตร์ 50 ปี อ.ส.ค. ก่อตั้งฟาร์มไทยเดนมาร์ค” 
 เนื่องในโอกาสที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีอายุครบ 50 ปี นายนพดล 
ตันวิเชียร รองผู้อ้านวยการท้าการแทนผู้อ้านวยการ อ.ส.ค. ได้จัดกิจกรรม “ย้อนรอยร าลึกประวัติศาสตร์ 50 ปี 
อ.ส.ค. ก่อตั้งฟาร์มไทย-เดนมาร์ค” ภายในงานได้เชิญเหล่าเอเย่นต์หรือตัวแทนจ้าหน่ายนมไทย-เดนมาร์ค จากทั่ว 
ประเทศเข้าร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการตลาดและการขายนมไทย – เดนมาร์ค ตลอดจนวิเคราะห์
สถานการณ์ภาพรวมและทิศทางการท้าการตลาดในอนาคตร่วมกัน และกิจกรรม “ย้อนรอย 50 ปี ฟาร์มโคนม-     
เดนมาร์ค” นอกจากนี้เหล่าเหล่าเอเย่นต์ ยังได้ดื่มด่้ากับธรรมชาติที่รายล้อมด้วยภูเขา เมฆหมอกและสายน้้าที่ไหลพัด
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ผ่านมาจากเทือกเขาอันศักดิ์สิทธิ์ของมวกเหล็ก นอกจากนี้ยังได้ทราบประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งโคนมไทย-เดน
มาร์ค ฟาร์มต้นแบบแห่งแรกของเมืองไทย และการก่อเกิดโคนมอาชีพพระราชทาน และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ 
สวยงาม ที่ละครหลากหลายเรื่องได้เข้ามาใช้พ้ืนที่ในการถ่ายท้า นอกจากนี้ เหล่าเอเย่นต์ได้ร่วมใจกันท้าความดี     
ปลูกต้นไม้ เนื่องในวาระโอกาสพิเศษเพ่ือ “เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 50 ปี ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ณ 
แปลงน้้าพุธรรมชาติของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมท้ากิจกรรมต่างๆ แบบวิถีชีวิตชาวฟาร์ม เช่น  รีดนมโค             
การบ่วงบาศก์โค เป็นต้น 

 1.4 เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “โอลีฟ มิลค์” 
 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อ้านวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
(อ.ส.ค.) เปิดตัวผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค "โอลีฟ มิลค์" ในงาน "มิลกี้ เวย์ 2012" ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
รามอินทรา ด้วยผู้บริโภคคนไทยให้ความส้าคัญกับสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการดื่มนมที่มี แนวโน้มดีขึ้น 
‘อ.ส.ค.’ ส่ง “โอลีฟ มิลค์” สร้างทางเลือกใหม่แก่ผู้บริโภค หลังประสบความส้าเร็จกับนมกุหลาบ สร้างความ
ต่างพร้อมรุกตลาดอาเซียน กอร์ปกับ อ.ส.ค. เล็งเห็นว่า การแข่งขันที่สูงในตลาดนมของประเทศไทย          
การแข่งขันด้วยกลยุทธ์ด้านราคาและรสชาติไม่เพียงพออีกต่อไป ดังนั้นจึงต้องหาจุดเด่นอื่นให้กับผลิตภัณฑ์ของ 
อ.ส.ค. เพ่ือสร้างความแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอ่ืน พร้อมทั้งดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ซึ่งค้าตอบ
ของปัญหานี้ก็คือ ผลิตภัณฑ์นมที่ไม่ได้ให้คุณค่าจากสารอาหารเพียงโปรตีน ไขมันและวิตามินเหมือนนมปกติ 
ประกอบกับเหตุที่ปัจจุบันผู้บริโภคชาวไทยให้ความสนใจกับอาหารเพ่ือสุขภาพมากขึ้นเรื่อยๆ  โดยเฉพาะใน
กลุ่มเครื่องดื่ม อ.ส.ค. จึงได้ออกผลิตภัณฑ์นม Olive’s Milk ซึ่งผสมสารสกัดจากมะกอก เพ่ือเป็นทางเลือกแก่
ผู้บริโภค ในงาน Milky Way 2012 โดยนม Olive’s Milk นี้เป็นนมโคสดแท้ 100% ผสมกับสารสกัดจาก
มะกอก ซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าชาเขียว หรือเปลือกและเมล็ดองุ่น คุณประโยชน์ของสารสกัดจาก
มะกอกนั้นมีมากเช่น ปูองกันการแข็งตัวของเลือดและปกปูองเซลล์ในร่างกายรวมถึงสมองไม่ให้ถูกท้าลายโดย
อนุมูลอิสระ อีกทั้งยังชะลอการเกิดโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุและลดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งเต้านม
และมะเร็งล้าไส้ใหญ่ “Olive’s Milk นี้นอกจากจะเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นสิ่งที่แสดงถึง
ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมนมในประเทศไทย ที่สามารถผลิตนมได้หลายรสชาติ พร้อมทั้งสามารถน้าผลไม้
ไทยมาประยุกต์เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้อีกด้วย” 

1.5 โครงการ “วันดื่มนมโรงเรียนโลก”  
 วันดื่มนมโรงเรียนโลก เป็นโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เป็นโครงการที่รัฐบาลในวันดื่ม
นมโรงเรียนโลก โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเป็นโครงการที่รัฐบาลในปี 2535 เพ่ือพัฒนาร่างกายของ
นักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงและมีน้้าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข ปลูกฝังการดื่มนมในเด็กและเยาวชน ตลอดจนเป็นอาหารเสริมในการพัฒนาร่างกายและ
สติปัญญา รวมทั้งสนับสนุนใช้น้้านมดิบในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของรัฐบาล โดยมีเปูาหมายให้
นักเรียนได้ดื่มนมที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมขายน้้านมดิบได้ ด้วยเห็นว่า เด็กควรจะได้
ดื่มนมซึ่งเป็นอาหารธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง อันจะส่งผลให้พัฒนาการด้าน
ต่าง ๆของเด็กเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ จึงได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมอย่างจริงจัง 
โดยในระยะแรกได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส้าหรับเด็กก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1-3) 
จนปัจจุบันขยายเปูาหมายถึงชั้น ป.6 
 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อ้านวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
(อ.ส.ค.) กล่าวว่าเพ่ือสร้างความตระหนักถึงโครงการนมโรงเรียนในแต่ละประเทศ และเพ่ือแสดงถึงความส้าคัญ
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ของโครงการนมโรงเรียนในระดับโลก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จึงได้ก้าหนดให้วัน
พุธสุดท้ายของเดือนกันยายนของทุกปีเป็นวันดื่มนมโรงเรียนโลกขึ้นโดยปัจจุบันมีประเทศมากกว่า 40 ประเทศ
ทั่วโลก อาทิ จีน อิหร่าน อินเดียอินโดนีเซีย จาเมกา ปากีสถาน ซาอุดีอาระเบีย แทนซาเนียจัดกิจกรรม
ดังกล่าวขึ้นในประเทศของตนเอง  
 ส้าหรับประเทศไทย อ.ส.ค. ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน ก็เป็นหนึ่งองค์กรที่ร่วมกับ 40 ประเทศทั่วโลกในการจัดวันดื่มนมโรงเรียนโลกขึ้น       
เพ่ือกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนไทยได้ตระหนักและเห็นความส้าคัญในการดื่มนมมากขึ้น  ซึ่งที่ผ่านมา อ.ส.ค.    
ได้จัดกิจกรรมเพ่ือรณรงค์ส่งเสริมให้เด็กไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของการดื่มนมโรงเรียนโดยจัดกิจกรรมผ่าน
เว็บไซต์ อาทิ การจัดกิจกรรมประกวดค้าขวัญนมโรงเรียนและกิจกรรมอ่ืน ๆ อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังได้จัด
ให้มีการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “we enjoy drinkings choolmilk” เพ่ือรณรงค์การดื่มนมโรงเรียนเพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ของความสนุกสนานในการดื่มนมโรงเรียน รวมทั้งประชาสัมพันธ์เว็บไซต์นมโรงเรียนและเพ่ือเป็น
การประชาสัมพันธ์โครงการนมโรงเรียนของรัฐบาล ซึ่งมีนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ดื่มนมโรงเรียนสนใจส่ง
ภาพเข้าประกวดกว่า 1,000 ภาพ และมีแผนที่จะจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ เพ่ือรณรงค์
และส่งเสริมการดื่มนมโรงเรียนของเด็กไทยให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นส้าหรับการจัดงานวันดื่มนมโรงเรียนโลกได้
จัดขึ้นครั้งแรกในเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2000 และได้จัดต่อเนื่องเป็นกิจกรรมประจ้าทุกปีในแต่ละประเทศทั่ว
โลก โดยวันดื่มนมโรงเรียนโลกในปีนี้ ตรงกับวันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555 นับเป็นครั้งที่ 12 ที่ได้มีการจัด
กิจกรรมวันดื่มนมโรงเรียนโลกขึ้นมา 

1.6 นมอินทรีย์แท้ “บัตเตอร์ฟลาย” หนึ่งเดียวที่ได้รับมาตรฐาน 
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) ได้ปรับเปลี่ยนการเลี้ยงโคนมในฟาร์มเข้า
สู่ระบบอินทรีย์เมื่อ 4 ปีก่อน โดยมีความมุ่งหวังที่จะผลิตน้้านมอินทรีย์ที่มีคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
และค้านึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) และนมอินทรีย์คุณภาพที่น้าวัตถุดิบนมสดจากฟาร์ม อ.ส.ค.  
ได้ออกสู่ท้องตลาดภายใต้เครื่องหมายการค้า “บัตเตอร์ฟลาย”(Butterfly) ถือเป็นนมอินทรีย์ที่ได้รับรอง
มาตรฐานการผลิตน้้านมอินทรีย์จากศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์กรมปศุสัตว์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ปัจจุบันมีแม่
โคนมอินทรีย์ทั้งหมด 40 ตัวให้ผลผลิตน้้านมดิบอินทรีย์วันละกว่า 200 กก.หรือประมาณ 70 -80 ตันต่อปี     
แต่ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการน้้านมอินทรีย์อยุ่ที่ประมาณ 300 – 400 ตันต่อปี จึงถือว่าไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ เนื่องจาก กิจการ อ.ส.ค. มีเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ได้รับรองมาตรฐานการผลิตน้้านมอินทรีย์จาก
ศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์กรมปศุสัตว์ โดยนมสดทั้งหมด อ.ส.ค. ปูอนให้บริษัท บัตเตอร์ฟลาย จ้ากัด ราคา กก.     
ละ 23 – 25 บาท ซึ่งสูงกว่าน้้านมดิบปกติทั่วไปราว 30 % อย่างไรก็ตามในปี 2555 อ.ส.ค. จะเร่งส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายเกษตรกรสมาชิกให้เข้าสู่ระบบอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น เปูาหมาย 50 ฟาร์ม ภายในปี 2558 เพ่ือผลิต
น้้านมอินทรีย์ปูอนตลาดที่มีความต้องการสูง โดย อ.ส.ค. จะเป็นพ่ีเลี้ยงให้ค้าปรึกษาด้านการจัดการฟาร์มโคนม
อินทรีย์ พร้อมรับซื้อผลผลิตน้้านมอินทรีย์ของเกษตรกรในราคาสุงกว่าปกติทั่วไป นอกจากนี้ อ.ส.ค. ตั้งเปูาไว้ว่า 
อนาคตจะมีการปรับเปลี่ยนการเลี้ยงโคนมในฟาร์ม อ.ส.ค. ที่มีราว 400 ตัว เข้าสู่ระบบอินทรีย์ทั้งหมด และยังมี
แผนเพิ่มพ้ืนที่ผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์ทั้งหญ้า ข้าวโพด กระถิน มันส้าปะหลัง และถ่ัวเหลืองอินทรีย์ เพ่ือใช้เลี้ยง
โคนมในฟาร์ม โดยตั้งเปูาผลิตน้้านมอินทรีย์ประมาณ 4 – 5 ตันต่อวัน 
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2. กิจกรรมเพื่อสังคม 

2.1 “My Greatest Mom, On Tour Thai-Denmark Farm” 
นมไทย-เดนมาร์คชวนลูกๆ แสดงความกตัญญูในวันแม่พาสื่อบุกฟาร์ม พร้อมเปิดบ้าน อ.ส.ค. 

ย้อนรอยต้านานนมกล่องแรกของคนไทย ในงานการจัดงาน “My Greatest Mom, On Tour Thai-
Denmark Farm” ณ ฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี หลังจากที่องค์การส่งเสริมกิจการ   
โคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) โฆษณาการ์ตูนแอนิเมชั่นชุด “The Magic Wand” เพ่ือโฆษณาสร้างการรับรู้
ไปยังกลุ่มเปูาหมายในการปรับดีไซน์ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค รูปโฉมใหม่ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย พร้อม
เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนใหม ่“เชน-ธนา ลิมปยารยะ” ไปเมื่อเร็วๆ นี้ อ.ส.ค.จึงขอเอาใจคุณแม่ คุณลูกสื่อมวลชน 
พร้อมคู่แม่ลูก พรีเซ็นเตอร์นมไทย-เดนมาร์ค พาท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ในงาน “My Greatest 
Mom,On Tour Thai-Denmark Farmณ” ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพ่ือท้ากิจกรรม 
ต้อนรับเทศกาลวันแม่วันที่ 12 สิงหาคม 2555 พร้อมเปิดบ้าน อ.ส.ค. ย้อนรอยต้านานนมกล่องแรกของคน
ไทย  

 2.2 มอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค เพื่อสนับสนุนนักกีฬาไทย 
 นายสุรัตน์ สุขใจ ผู้จัดการส้านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบผลิตภัณฑ์นม   

ไทย-เดนมาร์ค เพ่ือสนับสนุนนักกีฬาไทยและร่วมแสดงความยินดีกับ น้องแต้ว – พิมศิริ ศิริแก้ว ที่ได้เหรียญ
เงินจากกีฬา ยกน้้าหนักหญิง รุ่น 58 กิโลกรัม ในศึกโอลิมปิก 2012 ที่ประเทศอังกฤษ พร้อมแจกผลิตภัณฑ์นม
ให้ประชาชนที่รอต้อนรับและแสดงความยินดี ณ บ้านเขวา ต.กุดค้อ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 

   2.3 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ พร้อมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค 
 อ.ส.ค. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 พร้อมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์นม

ไทย – เดนมาร์ค จ้านวน 10 หีบ ณ บริเวณหน้าปูายชุมชนวัดมวกเหล็กนอกซ่ึงกิจกรรมในครั้งนี้เทศบาลต้าบล
มวกเหล็กร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดท้าโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือออก
ให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการในด้านต่างๆ เช่น การบริการในด้านงานทะเบียนราษฎร การจ้าหน่าย
สินค้าราคาถูก การแนะแนวอาชีพและเป็นการออกพบปะประชาชนเพ่ือรับทราบถึงปัญหายาเสพติด      
ปัญหาความต้องการของประชาชน เพ่ือจะน้าข้อมูลที่ได้รับมาก้าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถิ่น
ให้ตรงกับปัญหาตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

   2.4 โครงการ “บ่มเพาะเยาวชนโคนมยุคใหม่” (นิทรรศการและฐานการเรียนรู้)  
 โครงการบ่มเพาะเยาวชนโคนมยุคใหม่ เป็นโครงการที่ อ.ส.ค. ร่วมกับโรงเรียนมัธยมในพ้ืนที่

การเลี้ยงโคนม เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ ให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนรุ่นใหม่ ช่วยสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมให้คงอยู่
ได้อย่างยั่งยืนต่อไปในท้องถิ่น ด้วยรูปแบบจัดนิทรรศการ และฐานการเรียนรู้ที่ให้ความรู้แก่เยาวชนด้วย
สันทนาการ ในปีงบประมาณ 2555  มีแผนด้าเนินการพื้นท่ีส่งเสริมภาคกลางจ้านวน 7 โรงเรียน  

 
2.5 โครงการ “บ่มเพาะการเลี้ยงโคนมส าหรับเยาวชนยุคใหม่” (การเรียนการสอนในสถานศึกษา)  
 เป็นโครงการที่จัดวิทยากรของ อ.ส.ค. บ่มเพาะเยาวชนโคนมยุคใหม่ เป็นโครงการที่ อ.ส.ค. 

ร่วมกับโรงเรียนมัธยมในพ้ืนที่การเลี้ยงโคนม เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ ให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนรุ่นใหม่ ช่วยสานต่อ
อาชีพการเลี้ยงโคนมให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไปในท้องถิ่น ด้วยรูปแบบจัดนิทรรศการ และฐานการเรียนรู้ที่ให้
ความรู้แก่เยาวชนด้วยสันทนาการ ในปีงบประมาณ 2555  มีแผนด้าเนินการพ้ืนที่ ส่งเสริมภาคกลางจ้านวน     
7 โรงเรียน  
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2.6 โครงการ CG & CSR  
 กฎบัตร 

คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  (Corporate Governance : CG) และ 
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) 

1. หลักการและเหตุผล 
  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ที่ด้าเนินกิจการโดยใช้หลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) และการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) มีความรับผิดชอบ 
ส้านึกในหน้าที่ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดี  เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
มีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยก้าหนดกฎเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติด้านต่างๆ ของ อ.ส.ค. 
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ระบบการท้างานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือให้เกษตรกร พนักงาน ประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อมั่นแนวทางการก้ากับดูแลกิจการที่ดีของ อ.ส.ค. รวมทั้งด้าเนินการเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะน้ามาซึ่งความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป 

2. วัตถุประสงค ์
  กฎบัตรคณะอนุกรรมการก้ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (CSR) ก้าหนดขึ้นเพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบถึงเหตุผลการจัดตั้งคณะอนุกรรมการฯ  
องค์ประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งคณะอนุกรรมการก้ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) มีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะบริหารจัดการองค์กร ภายใต้กรอบการ
บริหารและก้ากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการและแนวทางการก้ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจของส้านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง รวมทั้งการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

3. องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
  3.1 คณะกรรมการ อ.ส.ค. เป็นผู้แต่งตั้งประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการก้ากับดูแลกิจการที่ดี  
(CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) 
  3.2 คณะอนุกรรมการก้ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (CSR) ประกอบด้วย 
   1) กรรมการ อ.ส.ค. / อนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. จ้านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
   2) ผู้อ้านวยการ อ.ส.ค. 
   3) ผู้บริหารของ อ.ส.ค. ระดับรองผู้อ้านวยการ / ผู้ช่วยผู้อ้านวยการ  
  4) หัวหน้าส้านักงาน อ.ส.ค.ภาค (ทุกภาค) และหัวหน้าฝุาย/ส้านัก ที่เป็นตัวแทนจากแต่ละ     
สายงาน  
 3.3 เป็นผู้มีภาวะผู้น้า วิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระ สามารถอุทิศเวลาและให้ความคิดเห็นอย่างเพียงพอ
ในการปฏิบัติงานในฐานะอนุกรรมการก้ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (CSR) 
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4. วาระการด ารงต าแหน่ง 
 4.1 อนุกรรมการก้ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(CSR) จะพ้นต้าแหน่งเมื่อ 
   1) ขาดคุณสมบัติของอนุกรรมการก้ากับดูแลกิจการที่ดี 
   2) ตาย 
   3) ลาออก 
   4) ถูกถอดถอนโดยคณะกรรมการ อ.ส.ค. 
  4.2 เมื่ออนุกรรมการก้ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (CSR) พ้นจากต้าแหน่ง ให้คณะกรรมการ อ.ส.ค. แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็น                   
อนุกรรมการก้ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) 

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 คณะอนุกรรมการก้ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(CSR) มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ อ.ส.ค. ให้ด้าเนินการ ในเรื่อง
ต่างๆ ดังนี้ 
 1. ก้าหนดนโยบายการก้ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) และการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)  
 2. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานด้าเนินการตามนโยบายการก้ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) อย่างเป็นรูปธรรม 
 3. ก้ากับดูแลให้มีการจัดท้าคู่มือการส่งเสริมการก้ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และนโยบายการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) โดยให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมให้พนักงานและ
สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน  
  4. ติดตามการด้าเนินงานให้เป็นไปตามหลักการและให้มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
อ.ส.ค. (Audit Committee) ทุกไตรมาส เพ่ือพิจารณากลั่นกรองก่อนน้าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. ต่อไป 
  5. เสนอแต่งตั้งคณะท้างานได้ตามความเหมาะสม 
  6. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

6. หลักการและแนวทางปฏิบัติ 

 คณะอนุกรรมการก้ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(CSR) ก้าหนดหลักการและแนวทางการปฏิบัติด้านต่างๆ ให้เกิดความเท่าเทียมกัน เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ที่ดี มีระบบการท้างานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ค้าสั่ง ประกาศ            
วิธีปฏิบัติและมาตรการต่างๆ ที่ทางการหรือ อ.ส.ค. ก้าหนด เปิดโอกาสเกษตรกร ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และมีส่วนร่วมในการก้าหนดนโยบายการบริหาร การตรวจสอบและการประเมินผล
อย่างจริงจังและด้าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            
พร้อมทั้งปลูกฝังจิตส้านึกให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมก้ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม และสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลส้าเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักการและแนวทางการก้ากับดูแลที่ดี (CG) ในรัฐวิสาหกิจของ สคร. 7 ประการ ดังนี้ 
 1) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ 
  2) ส้านึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ 
  3) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยสุจริตและพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน 
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  4) ความโปร่งใสในการด้าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 
  5) การสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมมูลค่าใดๆ 
นั้น จะต้องเป็นการเพ่ิมความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน 
  6) การส่งเสริมพัฒนาการก้ากับดูแลและจรรยาบรรณท่ีดีในการประกอบธุรกิจ  
  7) การส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การด้าเนินงานใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน หรือ
ท้องถิ่น 

7. การประชุม 
 7.1 คณะอนุกรรมการก้ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (CSR) มีก้าหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง 
  7.2 ในการประชุมคณะอนุกรรมการก้ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สั งคมและสิ่ งแวดล้อม (CSR) ต้องมีอนุกรรมการเข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ ากึ่ งหนึ่ งของจ้ านวน
คณะอนุกรรมการก้ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) จึง
จะครบองค์ประชุม 
  7.3 ในกรณีที่ประธานคณะอนุกรรมการก้ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการก้ากับดูแล
กิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
  7.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน  ในที่ประชุม
ออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

8. การรายงาน 
 ให้คณะอนุกรรมการก้ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (CSR) 
  8.1 จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานด้านการก้ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ให้คณะกรรมการ อ.ส.ค. ทราบในแต่ละไตรมาส 
   8.2 จัดท้ารายงานแสดงในรายงานกิจการประจ้าปีของ อ.ส.ค. 

9. หลักเกณฑ์อ่ืนๆ 
   กรณีอ่ืนใดที่ไม่ได้ก้าหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะอนุกรรมการก้ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) 
และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ใช้ดุลยพินิจในการน้าแนวปฏิบัติที่ก้าหนดตาม
มาตรฐานและแนวทางในการก้ากับดูแลกิจการที่ดีและหลักของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม               
มาประยุกต์ใช้ 

ลงชื่อ  

(นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. 

ประธานอนุกรรมการ CG และ CSR 
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   2.7 Road Show “นมไทย – เดนมาร์ค”  

 เพ่ือตอกย้้ารูปโฉมใหม่ สดใสกว่าเดิม อ.ส.ค. ได้ปรับแพคแพ็คเกจโฉมใหม่ พร้อมเปิดตัวพรีเซ็น
เตอร์ “เชน ธนา ลิมปยารยะ” เพ่ือเป็นการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในต่างจังหวัดให้มากขึ้น อ.ส.ค.ผู้ผลิตและจัด
จ้าหน่าย นมไทย – เดนมาร์ค ได้จัดกิจกรรม โรดโชว์ “นมไทย – เดนมาร์ค” โฉมใหม่ เพ่ือเป็นการกระตุ้น  
และเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในทุกภูมิภาค ให้จดจ้าและปรับแพ็คเกจโฉมใหม่ของ นมไทย – เดนมาร์ค โดยมีการตั้ง
บูทกิจกรรม ในห่างสรรพสินค้าชั้นน้าและสถานศึกษาพร้อมตั้งหน่วยรถ Cash Van ขายร้านค้าท้องถิ่น รวมทั้ง
อาคารที่ท้างานในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ทั้ง 4 ภาค 

 
2.8 โครงการ “แบ่งปันความรู้และการดูแลสุขภาวะชาวแก่งคอย” 

อ.ส.ค. มอบผลิตภัณฑ์สนับสนุน “โครงการแบ่งปันความรู้และการดูแลสุขภาวะชาวแก่งคอย” 
รวมกับศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือบรรจุผลิตภัณฑ์นมไว้ในถุงผ้าพร้อมกับหนังสือ    
มอบให้กับผู้ปุวยโรงพยาบาลแก่งคอยและโรงเรียนวัดหนองน้้าเขียว จ้านวน 370 ชุด  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปี 2555  
 

Dairy  Farming  Promotion  Organization  of  Thailand  40 

 

ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 

1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือรัฐวิสาหกิจ 
วันที่ 21 สิงหาคม 2555 นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อ้านวยการท้าการแทนผู้อ้านวยการ อ.ส.ค.    

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อ้านวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วย นายพิชัย สนแจ้ง ผู้อ้านวยการองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อ้านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมแถลงข่าวการลงนามบันทึกข้อตกลงการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือ
ระหว่างกันของรัฐวิสากิจภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมเยาวชนเกี่ยวกับการบริโภค
นม  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ   

2. รายการไทยเดนมาร์คโปรเอเชียนกรังด์ปรีซ์ 
วันที่ 6 สิงหาคม 2555 พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี พร้อมด้วยนายสุวัตร สิทธิหล่อ 

ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นายวินัย สิทธิมณฑล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนายสนิท      
วรปัญญา นายกสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ร่วมแถลง
ข่าวการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์แห่งทวีปเอเชียขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ “ควีนส์คัพ” รายการนมไทย
เดนมาร์คโปรเอเชียนกรังด์ปรีซ์ 2012 ระหว่างวันที่ 10 – 12  ส.ค 2555 หาดทรายท่องเที่ยว บึงบอระเพ็ด  
จ.นครสวรรค์  

  3. ความร่วมมือระหว่าง อ.ส.ค. และสถาบันพัฒนาความร่วมมือประเทศลุ่มน้ าโขง 
อ.ส.ค. ได้เปิดโอกาสการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยร่วมมือกับสถาบันพัฒนาความร่วมมือ

ประเทศลุ่มน้้าโขง (Mekong Institute) เพ่ือให้การต้อนรับและดูงาน พร้อมทั้งฝึกงานให้กับนักศึกษา          
4 มหาวิทยาลัย จากประเทศ สปป.ลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศพม่า และประเทศเวียดนาม จ้านวน 50 คน 
ในหลักสูตร “Youth Camp on Modern Farming System” โดยมีผู้ช่วยผู้อ้านวยการ อ.ส.ค. นายสุวรัจน์ 
หงส์ยันตรชัย น้าคณะเข้า ดูงาน ณ ส้านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงงานนมขอนแก่น ศูนย์รับ
นมและส่งเสริมการเลี้ยงโคนมน้้าพองในหลักสูตรดังกล่าว ได้ให้ความรู้ และรูปแบบของปัจจัยความส้าเร็จใน
การส่งเสริมอาชีพและอุตสาหกรรมนมไทย โดยมีการบริหารจัดการของ อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
เป็นต้นแบบ  

 4. โครงการ “ลานวัฒนธรรมสัญจร ซุปตาร์ไทยพาวัยใส ไทย – จีน ร่าเริงวัฒนธรรมประเพณี” 
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยผลิตภัณฑ์นม (Thai Milk Road) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้จัดท้าขึ้น

ภายใต้โครงการ “ลานวัฒนธรรมสัญจร ซุปตาร์ไทยพาวัยใส ไทย – จีน ร่าเริงวัฒนธรรมประเพณี” พร้อมทั้ง
พาชมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติ และจะท้าการเผยแพร่ผ่านรายการในปร ะเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรฟาร์มโคนมไทย – 
เดนมาร์ค จึงได้น้าคณะมาเท่ียวชมพร้อมถ่ายท้ารายการ ในพ้ืนที่ฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์ค 
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5. โครงการ “ธรรมมะในฟาร์ม ตักบาตรนมสดแห่งแรกของไทย” 
สสส.-สคล. จับมือ อ.ส.ค.หนนุกิจกรรม “ธรรมะในฟาร์ม ตักบาตรนมสดแห่งแรกของไทย” 

สานต่อกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ชวนคนไทยงดเหล้าหันมาดื่มนม สร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิต ณ ฟาร์มโคนม  
ไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี 

นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานในพิธีเปิดงาน “ธรรมะในฟาร์มและตัก
บาตรนมสด”เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดโดยส้านักงานเครือข่ายองค์กร  
งดเหล้า (สคล.) ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) พร้อมรณรงค์เชิญชวนให้คนไทยงดเหล้าหันมาดื่มนม เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพกายใจ 
ที่แข็งแรงมากข้ึน นายถาวร พรหมมีชัย กล่าวว่า จังหวัดสระบุรี มีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม คือ ประเพณีตัก
บาตรดอกไม้ ถือเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จัดการร่วมตักบาตรนมสด เป็นอีกหนึ่ง
ทางของการท้าบุญ เนื่องจากสระบุรีเป็นเมืองโคนม เป็นฐานในการผลิตน้้านมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ การร่วม
บุญ ในครั้งนี้เป็นการร่วมสร้างความดีให้มากขึ้น มีการรักษาศีลอย่างน้อย ศีล 5 ก็จะช่วยขจัดความมัวเมาหลง
ผิดของเราได้ นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งเป็นการสนับสนุนโยบาย
ของทางจังหวัดเภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อ้านวยการส้านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวถึง
ความส้าคัญของความร่วมมือและการจัดกิจกรรมรณรงค์ในช่วงงดเหล้าเข้าพรรษา  ว่าปีนี้ได้ตั้งเปูาหมายเชิญ
ชวนองค์กร ครอบครัวและบุคคล เข้าร่วม โดยทาง อ.ส.ค.เป็นอีกหนึ่งในองค์กรที่ร่วมโครงการรณรงค์งดเหล้า
เข้าพรรษามหากุศล ทั้งนี้ มีข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า ประเทศไทย คือ ฐานการผลิต
น้้านมดิบมากที่สุด แต่คนไทยกลับดื่มนมไม่มากนัก ประมาณ 14.19 ลิตรต่อคนต่อปี ขณะที่อัตราบริโภคนม
โดยเฉลี่ยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ที่ 60 ลิตรต่อคนต่อปี ส่วนข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่า   
คนไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2,699 ล้านลิตรประมาณ 53 ลิตรต่อคนต่อปี ถือเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงมาก
ระหว่างการเสริมสร้างสุขภาพและการท้าลายสุขภาพ ทั้งนี้ ทางเครือข่ายขอให้ก้าลังใจและเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย
ผลักดันและก่อให้เกิดบุคคล ครอบครัวและองค์กรต้นแบบมากข้ึนด้าน 

นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อ้านวยการท้าการแทนผู้อ้านวยการ อ.ส.ค.กล่าวว่า การเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการงดเหล้าเข้าพรรษามหากุศลในครั้งนี้ ได้ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ภายในฟาร์ม เนื่องจากมีพ้ืนที่กว้างใหญ่
สามารถน้ามาใช้ในการจัดกิจกรรมร่วมสร้างประโยชน์ให้สังคมได้ โดยมีการจัดธรรมะบรรยายให้กับพนักงาน
และผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมรับฟังท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมร่วมท้าบุญตักบาตรนมสด แห่งเดียวในประเทศไทย 
ที่ผ่านมาได้ยึดหลักการบริหารงานภายใต้หลักเกณฑ์ 6 ข้อ คือ ความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือในตราสินค้าที่
ผู้บริโภคไว้วางใจมาอย่างยาวนาน , คุณภาพนม, คุณค่า, ความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภค ,         
ความรับผิดชอบต่อสังคม และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการที่เสนอสินค้าหรือบริการใหม่ๆ สู่ตลาดเสมอ           
ซึ่งกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมก็จะพยายามที่จะให้ความร่วมมือ เพราะเห็นถึงความสุขที่เกิดจากกิจกรรม
นั้นๆ รวมทั้งยังช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศให้สามารถขายน้้านม
ดิบได้มากขึ้น กิจกรรมภายในงานมีการตักบาตรพระสงฆ์จ้านวน 85 รูป การสวดเจริญพระพุทธมนต์ โชว์การ
ผสมเครื่องดื่ม Healthy drink จากนมสด การบรรยายธรรมเรื่อง “การปฏิบัติตนให้เข้าถึงธรรมะในธรรมชาติ
ได้อย่างไร” โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต นอกจากนี้ได้มีการรับบริจาคหนังสือหรือสื่อซีดีธรรมะมือสอง   
เพ่ือน้าส่งห้องสมุดในทัณฑสถาน วัดที่ประสบอุทกภัย และสื่อซีดีธรรมะจะน้าส่งโรงเรียนผู้พิการทางสายตา 
หรือมูลนิธิต่างๆ 
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6. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
อ.ส.ค. โดยโครงการสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา จริยธรรม ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จัดปาฐกถาธรรมเรื่อง “ยึดศาสนธรรมน าสู่สันติสุข” เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือพัฒนาจิตใจปลูกฝัง ส่งเสริมคุณธรรม และ
จริยธรรม         แก่พนักงาน อ.ส.ค. เพ่ือน้าไปใช้ในการด้ารงชีวิต นอกจากนี้ อ.ส.ค. ทั้ง 5 โรงงานยังมีพิธีถวาย
พระพรชัยมงคล    ถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จ        พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรวมถึงกิจกรรมปลูกต้นไม้ และร่วมกันท้าความ
สะอาดอีกด้วย 

 
 

7. การรับนักศึกษาฝึกงาน 
อ.ส.ค. ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆในการรับนักศึกษาที่ต้องการเสริมสร้างทักษะ และเรียนรู้งานในเชิง

ปฏิบัติในสาขาวิชาที่ก้าลังศึกษาอยู่ทั้งในส่วนกลางและทุกส้านักงานภาค เพ่ือเป็นการพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ประสบการณ ์เพ่ือน้าไปใช้ในการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา 

 
 
 

 

8. กิจกรรมอ่ืนๆ 
 อ.ส.ค. ปลูกทานตะวัน ส้าหรับงานฤดูกาลท่องเที่ยวทุ่ งทานตะวัน ฝุายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค.         

และตัวแทนน้องๆ นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กปลูกทานตะวัน เพ่ือเตรียมพิธีเปิดงานฤดูกาล
ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันจังหวัดสระบุรี ณ บริเวณสวนสัตว์ อ.ส.ค. มวกเหล็ก อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี 
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รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค.
ประจ าปีงบประมาณ 2555 

 ปีงบประมาณ พ.ศ 2555 คณะกรรมการตรวจสอบองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
ประกอบด้วย นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. นางจุฑาทิพย์ 
เตซซาติวนิช รองผู้อ้านวยการส้านักงบประมาณ นายสมศักย์  ภูรีศรีศักดิ์ นายสุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. และนางอัจฉรา ชาติยานนท์ หัวหน้าส้านักตรวจสอบและประเมิน
ระบบงาน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค.  
 โดยระหว่างปีคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. มีการประชุมรวม 8 ครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่ส้านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) และผู้บริหาร อ.ส.ค. ซ่ึงประกอบด้วย รองผู้อ้านวยการท้าการแทนผู้อ้านวยการ,ฝุายบัญชีและการเงิน, 
ส้านักนโยบายและแผน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ตามระเบียบวาระที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการด้า เนินงานตามกฎ
บัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และคู่มือการปฏิบัติงานส้าหรับคณะกรรมการตรวจสอบใบรัฐวิสาหกิจ ออกโดย
กระทรวงการคลัง ดังนี้ 

1. สอบทานผลการตรวจสอบภายในและให้ความเห็น / ข้อเสนอแนะ 
 เกี่ยวกับความถูกต้องน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน  พบประเด็นที่เป็นสาระส้าคัญ คือ  

1) การรับรองงบการเงินยังไม่เป็นปัจจุบัน อยู่ระหว่างส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบ
รับรองงบการเงิน ประจ้าปี 2553 ที่ผ่านมาพบว่าการใช้ข้อมูลโปรแกรมบัญชีส้าเร็จรูป (Mac 5) 
ส่งให้ สตง. ตรวจสอบมีการจัดท้าข้อมูลรายละเอียดประกอบงบการเงินแต่ละส้านักงานภาค
บันทึกบัญชีแตกต่างกัน 

2) แนวทางการปฏิบัติ อ.ส.ค ควรมอบหมายให้ฝุายบัญชีและการเงินทบทวนและซักซ้อมการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี เพ่ือให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเป็นไปตามมาตรฐาน
เดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด้าเนินงานของ อ.ส.ค. 

3) อ.ส.ค. ควรจัดหาที่ปรึกษาเพ่ือวางระบบและเตรียมความพร้อมสู่การน้ามาตรฐานบัญชี
สากล (IFRS : international Financial Reporting Standards) ตามประกาศสภา
วิชาชีพบัญชี  

 เกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด้าเนินงาน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ค้าสั่ง 
ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ อ.ส.ค. มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายพิเศษของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อ.ส.ค. ในด้านการผลิตดพ้านการจ้าหน่าย ด้านการพัสดุ เห็นว่าต้องด้าเนินการให้เป็น
ตามระเบียบข้อบังคับโดยเคร่งครัด ส้าหรับการพัฒนาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ พบปัญหา
อุปสรรคหลายประการท้าให้เกิดการสูญเสียสูง ต้องพิจารณาตัดสินใจจึงชะลอการพัฒนาระบบ
แบบ ERP ไว้ก่อน แต่เร่งพัฒนาด้านบัญทึกบัญชี เพื่อแก้ไขปัญหาการบันทึกบัญชีที่แตกต่างกันของ
ส้านักงานภาค รวมทั้งวางระบบเพื่อรองรับบัญชีมาตรฐานสากล     
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2. สอบทานนโยบายบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค.  
  การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ได้รับทราบรายงานผลการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน อ.ส.ค ไตรมาส 1 – 3 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้มีข้อเสนอแนะ อ.ส.ค. ควรเพิ่มวิธีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้สามารถบริหารความเสี่ยงบรรลุตามเปูาหมาย 

3. สอบทานระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล 
 องค์ประกอบของระบบการควบคุมภายใน 5 ด้านของ อ.ส.ค. ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม 
กิจกรรมการควบคุม การบริหารความเสี่ยง สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามประเมินผล เห็นว่า อ.ส.ค. 
มีการด้าเนินงานภายใต้ระบบควบคุมภายใต้ระบบควบคุมภายในที่มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค้าสั่ง คณะรัฐมนตรีนโยบายคณะกรรมการ อ.ส.ค. และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอต่อ
การตรวจสอบภายในไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ดี อนึ่ง ไม่พบประเด็นความขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์ซึ่งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานรายงานตามระเบียบ อ.ส.ค. 

4. ตรวจทานการปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. ปฏิบัติงานตามระเบียบและแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่

กระทรวงการคลังก้าหนด โดยมอบนโยบายที่เกี่ยวกับการให้ความเห็น / ข้อเสนอแนะ  ติดตามผลด้าเนินงาน 
โดยแยกเรื่องส้าคัญที่ตรวจพบจากหน่วยรับตรวจ ได้แก่ เรื่องที่ถือเป็นตัวอย่างที่ดี เรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 
ให้เป็นไปตามแนวนโยบาย ข้อบังคับ ที่ก้าหนดไว้ และเรื่องที่ต้องขอรับนโยบายจากส่วนกลางเพ่ือให้มั่นใจว่า 
การด้าเนินงานมีการควบคุมภายในเหมาะสม สามารถปูองกันและหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ได้
ประเมินผลการด้าเนินงานตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. ทั้งคณะ ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 คะแนนที่ได้ 3.92 จากคะแนนเต็ม 4.00 

5. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค.  
 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. พ.ศ. 2554 และได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการ อ.ส.ค. ท้าให้เกิดความชัดเจนในด้านวัตถุประสงค์เป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น 
6. การปฏิบัติตามข้อก าหนดกฎบัตรและคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบใน

รัฐวิสาหกิจ 
คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. พิจารณาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของส้านักตรวจสอบและประเมิน

ระบบงาน ดังนี้  
1) อนุมัติกฎบัตรส้านักตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
2) อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
3)  ประเมินผลการปฏิบัติงานของส้านักตรวจสอบและประเมินระบบงาน และการปฏิบัติงาน

ของหัวหน้าส้านักตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
7. การปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจ าปี 

คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นส้าคัญที่ตรวจพบ คือ ประเด็น 
ปัญหาอุปสรรคความล่าช้าของงบการเงินประจ้าปี 2553 ซึ่งข้อมูลในระบบ Mac 5 ปฏิบัติไม่เหมือนกัน และ
การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรผลิตภัณฑ์นมของส้านักงานภาคนระหว่างการทบสอบระบบและเริ่มเดิน 
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เครื่องจักร พบปัญหาอุปสรรค์หลายประการท้าให้เกิดการสูญเสียสูง จึงมีผู้เกี่ยวข้องร่วมรับผิดชอบหลาย
หน่วยงาน คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. ด้าเนินงานภายใต้ระบบควบคุมภายใน ที่มีการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค้าสั่ง คณะรัฐมนตรี นโยบายคณะกรรมการ อ.ส.ค. และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสมเพียงพอต่อการตรวจสอบภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติที่ดี ซึ่งก้าหนดโดย
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ที่มีการจัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานพร้อม
ความเห็นและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. น้าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. รับทราบและ
พิจารณาเป็นประจ้าทุกครั้งหลังการประชุม และคณะกรรมการ อ.ส.ค. ได้พิจาณรามอบหมายให้ อ.ส.ค. รับ
ด้าเนินการและน้าไปปรับปรุงแก้ไข รวมทั้ง มีการติดตามผลการด้าเนินงานตามความเห็นและข้อเสนอแนะ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรวมต่อไป 

(ที่มา : รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ องค์การส่งสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ 2555) 
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ส่วนที่ 3: รายงานของผู้สอบบัญชี 
และงบการเงิน อ.ส.ค ประจ าปี 2555 

           
 งบแสดงฐานะทางการเงิน   
 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ 
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน 
 งบกระแสเงินสด 
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2555  
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รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการโดยต าแหน่งหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการรวม
ไม่เกิน 11 คน 
 

 

 

 

องค์ประกอบของคณะกรรมการ อ.ส.ค. 

 

 

 

 

1. อธิบดีกรมปศุสตัว ์

2. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ ์

3. เลขาธิการส้านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

1. อธิบดีกรมการค้าภายใน 

2. ผู้แทนกระทรวงการคลัง 

3. ผู้แทนส้านักงบประมาณ 

 

 

 

 

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

4. ………………… 

 

สายกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

 

สายงานที่เกี่ยวข้อง 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรี
แต่งต้ังจ านวนไม่เกิน 4 คน 

 

ภาคผนวก ก  องค์ประกอบของคณะกรรมการ อ.ส.ค. 
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. 
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นายธวัชชัย  ส าโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน (ประธานกรรมการ อ.ส.ค.) 
วัน/เดือน/ปีเกิด วันท่ี10 มีนาคม พ.ศ. 2495 
ประวัติการศึกษา 

 ปริญญาตรี 
 นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาโท  
 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน)สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน         

สถาบันพระปกเกล้า 
 ผู้บริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นท่ี 36 ส้านักงาน ก.พ. 

วิทยาลัยปูองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2546 
 ผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ประวัติการท างาน  

 ปี 2520  
 เจ้าหน้าท่ีปฏิรูปท่ีดิน 3 ส.ป.ก. นครพนม 
 นิติกร 3-5 กองนิติการ 
 หัวหน้าฝุายนิติการ ส.ป.ก. สุพรรณบุรี 
 หัวหน้าฝุายนิติการ ส.ป.ก. กาญจนบุรี 
 หัวหน้างานวิจัย ส้านักงานเลขานุการกรม 
 หัวหน้าฝุายนิติกรรมสัญญา กองนิติการ 
 หัวหน้าฝุายนิติการ ส.ป.ก. ลพบุรี 
 ปฏิรูปท่ีดิน จังหวัดนครนายก 
 ปฏิรูปท่ีดิน จังหวัดสระบุรี 
 ผู้อ้านวยการกองจัดการปฏิรูปท่ีดิน  
 รองเลขาธิการ ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ปี 2550 
 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ปี 2551  
 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ปี 2552  
 อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 

 
ความรู้ความช านาญ 

 ด้านกฎหมาย   
 ด้านการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ   
 ด้านการเกษตร    

ภาคผนวก ข   ประวัติการท างานของคณะกรรมการ อ.ส.ค. 
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นายปรีชา  สมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ (กรรมการ อ.ส.ค.) 
วัน/เดือน/ปีเกิด วันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2494 
ประวัติการศึกษา 

 ปริญญาวิทยาศาสตร์บณัฑติ สาขาเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 ปริญญาเกษตรศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตร

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประวัติการท างาน  

 1 ตุลาคม 2534 นักวิชาการเกษตร 7 ส้านักงานเกษตรจังหวดัพะเยา                  
กรมส่งเสรมิการเกษตร 

 23 สิงหาคม 2536 นักวิชาการเกษตร 7 ส้านักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง             
กรมส่งเสรมิการเกษตร 

 18 พฤศจิกายน 2541 เกษตรจังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานการเกษตร 8) ส้านักงาน
เกษตรจังหวัดชัยนาท กรมส่งเสรมิการเกษตร 

 20 กุมภาพันธ์ 2539 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานการเกษตร 7 ส้านักงานเกษตร  
จังหวัดอ่างทอง กรมส่งเสรมิการเกษตร 

 22 ตุลาคม 2542 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานการเกษตร 8 ส้านักงานเกษตร 
จังหวัดอ่างทอง กรมส่งเสรมิการเกษตร 

 21 มีนาคม 2546 เกษตรจังหวัด (เจ้าหน้าท่ีบริหารงานการเกษตร 8)   
 ส้านักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง กรมส่งเสรมิการเกษตร 
 30 กุมภาพันธ์ 2546 ผู้อ้านวยการกองการเจ้าหน้าที่ (ผู้อ้านวยการกอง 8)            

กรมส่งเสรมิการเกษตร 
 1 มิถุนายน 2548 ผู้อ้านวยการส้านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร (นักวิชาการเกษตร 9) 

กรมส่งเสรมิการเกษตร 
 29 พฤศจิกายน 2550 รองอธิบดี (นักบริหาร 9 ประเภทบริหาร)                       

กรมส่งเสรมิการเกษตร 
 1 ตุลาคม 2551 ผู้ตรวจราชการ (ผู้ตรวจราชการกระทรวง 10 ประเภทบริหาร) 

ส้านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 1 ตุลาคม 2552 อธิบดี (นักบริหาร 10 ประเภทบริหาร) กรมปศุสัตว์ 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
 1 สิงหาคม 2517 เกษตรอ้าเภอ (เจ้าหน้าที่การเกษตร) ส้านักงานเกษตร            

อ้าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภมูิ กรมส่งเสรมิการเกษตร 
 1 มีนาคม 2518 เกษตรอ้าเภอ (เจ้าหน้าที่การเกษตร 2) ส้านักงานเกษตร         

อ้าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภมูิ  กรมส่งเสรมิการเกษตร 
 9 กันยายน 2518 เกษตรอ้าเภอ (เจ้าหน้าท่ีการเกษตร 3) ส้านักงานเกษตร        

อ้าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภมูิ กรมส่งเสรมิการเกษตร 
 1 ตุลาคม 2518 นักวิชาการเกษตร 3 ส้านักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร 
 1 มีนาคม 2520 นักวิชาการเกษตร 4 ส้านักงานเลขานุการกรมกรมส่งเสริมการเกษตร 
 21 กันยายน 2520 นักวิชาการเกษตร 4  กองแผนงานและโครงการพิเศษกรมส่งเสริม

การเกษตร 
 2 ตุลาคม 2523 นักวิชาการเกษตร 5 กองแผนงานและโครงการพิเศษ กรมส่งเสริม



รายงานประจ าปี 2555  
 

Dairy  Farming  Promotion  Organization  of  Thailand  92 

 

การเกษตร 
 13 พฤษภาคม 2526 นักวิชาการเกษตร 5 กองพัฒนาการบริหารงานการเกษตร     กรม

ส่งเสริมการเกษตร 
 1 พฤศจิกายน 2527 ผู้ช่วยเกษตรจังหวัด (นักวิชาการเกษตร 6) จังหวัดจันทบุรี     กรม

ส่งเสริมการเกษตร 
 1 พฤษภาคม 2530 ผู้ช่วยเกษตรจังหวัด (นักวิชาการเกษตร 6) จังหวัดกรุงเทพมหานคร กรม

ส่งเสริมการเกษตร 
 10 กันยายน 2533 นักวิชาการเกษตร 6 ส้านักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร          กรม

ส่งเสริมการเกษตร 
 

 

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(กรรมการ อ.ส.ค.) 
วัน/เดือน/ปีเกิด พ.ศ. 2498 
ประวัติการศึกษา 

 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประวัติการท างาน  
 ผู้อ้านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
 ผู้อ้านวยการส้านักงานพัฒนาท่ีดินเขต8 จังหวัดพิษณุโลก 
 ผู้อ้านวยการส้านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 10 จังหวัดราชบุรี 
 รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน  
 เลขาธิการส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 กรรมการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
 โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 อนุกรรมมาธิการติดตามและประเมินผลภาวะเศรษฐกิจมหภาคสภาผู้แทนราษฎร 

 

 

นายจิตรกร  สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (กรรมการ อ.ส.ค.) 
วัน/เดือน/ปีเกิด วันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495 
ประวัติการศึกษา  

 ปริญญาตรี  
 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.) (เศรษฐศาสตร์เกษตร)  

               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) 

 ปริญญาโท  
 รัฐประศาสนศาสตร์ (พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต)   

                สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
ประวัติการท างาน  

 สหกรณ์จังหวัดตรัง (ปี 2537-2542) 
 ผู้อ้านวยการกองฝึกอบรม (ป2ี542-2544) 
 ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (ปี 2544-2545) 
 ผู้อ้านวยการส้านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ (ปี 2545-2550) 
 รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นักบริหาร 9) (ปี 2550-ปัจจุบัน) 
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นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน  
วัน/เดือน/ปีเกิด วันท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2496 
ประวัติการศึกษา  

 ปริญญาตรี   
 บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 ปริญญาโท   
 พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)   

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
ประวัติการท างาน 

 ปี 2540 ด้ารงต้าแหน่งผู้อ้านวยการกองการสินค้าอุตสาหกรรม 1 
 ปี 2542 ด้ารงต้าแหน่งผู้อ้านวยการส้านักแผนงานระบบสารสนเทศ 
 ปี 2546 ด้ารงต้าแหน่งผู้อ้านวยการส้านักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 
 ปี 2549 ด้ารงต้าแหน่งรองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
 ปี 2552 ด้ารงต้าแหน่งผู้ตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย์ 
 ปี 2553 ด้ารงต้าแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 

 

 

นางจุฑาทิพย์  เตชชาติวนิช รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
(กรรมการ อ.ส.ค. ผู้แทนส านักงบประมาณ) 
วัน/เดือน/ปีเกิด วันท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2497 
ประวัติการศึกษา 

 ปริญญาตรี   
 ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ปริญญาโท 
 รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 

    

 

นายอัษฎางค ์ ศรีศุภรพันธ์ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี  
(กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร) กรมสรรพากร (กรรมการ อ.ส.ค.  
ผู้แทนกระทรวงการคลัง) 
วัน/เดือน/ปีเกิด วันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2495      
ประวัติการศึกษา 

 ปริญญาตรี  
 พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 

 ปริญญาโท  
 พัฒนบริหารศาสตร์ มหาบัณฑิต  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
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นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
วัน/เดือน/ปีเกิด วันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 
ประวัติการศึกษา  

 ปริญญาตรี 
 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟูาสื่อสาร 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตลาดกระบัง  
 ปริญญาโท 

 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ประวัติการท างาน  
 2534 หัวหน้างาน (เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 6) งานบริการวิชาการ ฝุายพัฒนาบุคคล       

กองการเจ้าหน้าที่ ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 2535 หัวหน้าฝุาย (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7) ฝุายแผนและโครงการ 

ส้านักงานจังหวัดชุมพร 
 2535 หัวหน้าฝุาย (เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 7) ฝุายอ้านวยการ 

ส้านักงานจังหวัดสระบุรี  
 2536 หัวหน้าฝุาย (เจ้าหน้าที่ทะเบียนวิชาชีพ 7) ฝุายตรวจสอบกฎหมายวิชาชีพ     

กองงานคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 
ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

 1 กันยายน 2536 เลขานุการกรม (เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 8)  
ส้านักงานเลขานุการกรม ส้านักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  

 2540 ผังเมืองจังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานผังเมือง 8) ส้านักงานผังเมือง  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วยราชการกรมการผังเมือง  
ปฏิบัติหน้าท่ีตรวจราชการกรม ประจ้าคณะที่ปรึกษา  
กรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  

 2540 ผู้อ้านวยการส่วน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8)  
ส่วนนโยบายเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน ส้านักนโยบายและแผน  
ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

 2541 ผู้อ้านวยการส่วน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8)  
ส่วนนโยบายและแผนรวม ส้านักนโยบายและแผน  
ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

 2542 ผู้อ้านวยการกอง (เจ้าหน้าที่ทะเบียนวิชาชีพ 8) กองงานคณะกรรมการควบคุม
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม  
ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

 2543 ผู้อ้านวยการศูนย์ (เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 8)  
ศูนย์สารสนเทศ ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

 2544 ผู้อ้านวยการกอง (เจ้าหน้าท่ีบริหารงานสื่อสาร 8) กองการสื่อสาร  
ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

 1 ธันวาคม 2545 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  
 1 ตุลาคม 2547 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  
 ตุลาคม 2549 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
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นายสุรินทร์  ประสิทธิ์หิรัญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.) 
วัน/เดือน/ปีเกิด วันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2502   
ประวัติการศึกษา 

 ปริญญาตรี  
 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ปริญญาโท  
 ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)  

            สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
ความรู้ความช านาญ 
ด้านการสาธารณสุข, ด้านการบริหารงานภาครัฐ รวมทั้งประสบการณ์ประกอบธุรกิจ 
 
 
 

 

พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค  แสงสนิท ผู้อ านวยการองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ เพ่ือการ
ท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (อพท.) (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.) 
วัน/เดือน/ปี เกิด วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2508 
ประวัติการศึกษา 

 มัธยมศึกษา 
 โรงเรียนจิตรลดา 

 ปริญญาตรี 
 สถิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)  

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 เหรียญทอง สาขาสถิติศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท  
 สาขาOperations Research จาก Stanford University  รัฐ California 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาเอก 

 สาขา Management จาก Massachusetts Institute of Technology 
(M.I.T.) รัฐ Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประวัติการท างาน 
 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 ที่ปรึกษานายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา 
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท Thailand Privilege Card จ้ากัด 
 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการก้าหนดค่าตอบแทน กรรมการประเมินผล บริษัท 

ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) 
 ประธานคณะกรรมการนโยบายโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 จี 
 กรรมการ คณะกรรมการจัดตั้งบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 กรรมการ บริษัท Advanced Data Communications จ้ากัด 
 ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เทียบเท่า ข้าราชการพล

เรือนระดับ 11) 
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 ประธานคณะกรรมการสถิติแห่งชาติ 
 ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มพูน

ความรู้ส้าหรับคนพิการ 
 รองประธานคณะกรรมการด้าเนินการศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี 
 รองผู้อ้านวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กองบัญชาการทหารสูงสุด 
 ผู้อ้านวยการส้านักบริหาร บริษัท นารายณ์สากลประกันภัย จ้ากัด 

ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  
 รองผู้อ้านวยการ รักษาการแทนผู้อ้านวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 รักษาการผู้อ้านวยการส้านักธุรกิจและบริการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศการท่าเรือแห่ง

ประเทศไทย 
 กรรมการ ประธานอนุกรรมการก้ากับดูแลกิจการที่ดี องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 
 กรรมการ ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย 
 รองประธานกรรมการมูลนิธิ คุณหญิงลักขณา แสงสนิท และบุตร 
 กรรมการบริหาร สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดา 

ราชการพิเศษ 
 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์) 
 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (นายบรรหาร ศิลปอาชา) 
 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม     (นายสุ

วัจน์ ลิปตพัลลภ) 
 ผู้ช้านาญการประจ้าคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา 

 
 

 

นายนพดล  ตันวิเชียร รองผู้อ านวยการท าการแทนผู้อ านวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) (กรรมการและเลขานุการ อ.ส.ค.) 
วัน/เดือน/ปี เกิด วันท่ี 3 มกราคม  พ.ศ. 2501 
ประวัติการศึกษา 

 ปริญญาตรี  
 (วิทยาศาสตร์บัณฑิต) สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร    

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประวัติการท างาน  

 16 มิ.ย. 2523 - 3 ธ.ค. 2527 พนักงานวิจัยตลาดตรี-โทงานสถิติและแผนงาน ฝุาย
เลขานุการ อ.ส.ค.  

 4 ธ.ค. 2527 – 30 ก.ย. 2530 หัวหน้างานสถิติและแผนงาน งานสถิติและแผนงาน 
ฝุายเลขานุการ 

 1 ต.ค. 2530 – 31 ก.ค. 2532 หัวหน้าแผนกนโยบายและแผน ส้านักผู้อ้านวยการ 
 1 ส.ค. 2532 – 31 ก.ค. 2533 รักษาการผู้จัดการส้านัก อ.ส.ค.สาขาภาคเหนือ 
 1 ส.ค. 2533 – 2 เม.ย. 2537 ผู้จัดการส้านัก อ.ส.ค.สาขาภาคเหนือ 
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 3 พ.ค. 2537 – 6 พ.ย. 2537 ผู้จัดการส้านัก อ.ส.ค.สาขาภาคใต้ ปฏิบัติงานประจ้า

ส้านักผู้อ้านวยการในหน้าท่ีประสานงานการจัดตั้งโรงงานนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 7 พ.ย. 2537 – 31 พ.ค. 2541 หัวหน้าส้านักนโยบายและแผน อ.ส.ค. 
 1 มิ.ย. 2541 – 10 ก.พ. 2542 หัวหน้าส้านักพัฒนาธุรกิจ อ.ส.ค. 
 11 ก.พ. 2542 – 30 พ.ย. 2543 หัวหน้าส้านักงานส่งเสริมกิจการโคนม อ.ส.ค. 
 1 ธ.ค. 2543 ผู้ช่วยผู้อ้านวยการ อ.ส.ค. 
 1 พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน (ธันวาคม 2554) รองผู้อ้านวยการ อ.ส.ค. 
 1 พ.ย. 2553 – ปัจจุบัน รองผู้อ้านวยการ  ท้าการแทนผู้อ้านวยการ อ.ส.ค. 

หน้าท่ีพิเศษ  
 โฆษก อ.ส.ค. ประจ้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฝุายนายจ้าง 
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 ภาคผนวก ค    ค าสั่งแต่งตั้ง/อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการและอนุกรรมการ 
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(จ้านวนครั้งการประชุมที่มีการเข้าประชมุตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป = 10 ครั้ง) 
หมายเหต ุ นายนพดล ตันวิเชียร  รองผู้อ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 จนกว่าการสรรหา
ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. จะแลว้เสร็จ (ตามค าสั่งคณะกรรมการ อ.ส.ค. ที่ 2/2554 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553) 

 

  
คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

  การเข้าร่วมประชุม / คร้ังท่ี (วันที่) 
ท่ี ต าแหน่ง 1/2555 (ต.ค.) 2/2555 (พ.ย.) 3/2555(ธ.ค) 4/2555 (ม.ค.) 5/2555 (ก.พ) 6/2555 (มี.ค) 

    30 พ.ย. 54 27 ธ.ค.. 54 2 ก.พ.. 55 29 ก.พ. 55 2 เม.ย. 55 30 เม.ย. .55 

1 
นายธวัชชัย ส าโรงวัฒนา ประธาน 

      
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ 

2 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

กรรมการ 

      
(นายทฤษฎี ชาวสวนเจริญ) 

แทน แทน แทน  แทน แทน 
- นายสินชัย  เรืองไพบูลย์ 

       

3 

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กรรมการ 

            อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  (นายสมชาย ชาญณรงค์กุล)  มอบหมายให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นาย
จิตรกร สามประดิษฐ์)  เป็นกรรมการ อ.ส.ค. แทน  ในคณะกรรมการ อ.ส.ค. ต้ังแต่วันที่ 27 มกราคม 2554 ตามบันทึก 
อ.ส.ค. ที่ กษ 1901/ว91 ลงวันที่ 27 มกราคม 2554 (นายสมชาย ชาญณรงค์กุล) 

 

นายจิตรกร สามประดิษฐ์ กรรมการ 
          

   (รองอธิบดีกรมส่งแสริม
สหกรณ์) 

(แทน) 

4 

เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

กรรมการ 
      

(นายอภิชาต จงสกุล) 
    

  
 

- นางอารีย์ โสมวดี        แทน แทน 
 

5 

อธิบดีกรมการค้าภายใน 

กรรมการ 
    

 
 

 
(นางวัชรี  วิมุกตายน) 
-นายสมศักด์ิ เกียรติชัยลักษณ์ แทน  แทน แทน   

- นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ 
 

      
 

  

6 
นางจุฑาทิพย์ เตชชาติวนิช 

กรรมการ       
(ผู้แทนส้านักงบประมาณ) 

7 
นายอัษฎางค์  ศรีศุภรพันธุ์ 
นางกิตติมา นวลทวี กรรมการ 

  
    

      
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง) 

8 
นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ 

กรรมการ        
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 

9 
นายสุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ 

 กรรมการ       
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 

10 
พันเอก คร.นาฬิกอติภัค       
แสงสนิท  กรรมการ       
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 

11 
นายนพดล ตันวิเชียร กรรมการและ 

      รองผอ. ท้าการแทน
ผู้อ้านวยการ อ.ส.ค. 

เลขานุการ 

 
รวม 

 
 

เข้าประชุม 
 
9 11 8 7 10 9 

ไม่เข้าประชุม 
 
2 - 3 4 1 2 

 
% กรรมการเข้าร่วมประชุม 81.82 100.00 72.73 63.64 90.91 81.82 

ภาคผนวก จ     การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ อ.ส.ค. ปี 2555 
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(ต่อ) 

(จ้านวนครั้งการประชุมที่มีการเข้าประชมุตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป = 10 ครั้ง) 
หมายเหต ุ นายนพดล ตันวิเชียร  รองผู้อ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 จนกว่าการสรรหา
ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. จะแลว้เสร็จ (ตามค าสั่งคณะกรรมการ อ.ส.ค. ที่ 2/2554 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553) 

  

คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

  การเข้าร่วมประชุม / คร้ังท่ี (วันท่ี) 

ท่ี ต าแหน่ง 7/2555 (เม.ย.) 8/2555 (พ.ค.) 9/2555(มิ.ย.) 10/2555 (ก.ค.) 11/2555 (ส.ค.) 12/2555 (ก.ย.) 

    10 พ.ค. 55 28 มิ.ย. 55 30 ก.ค. 55 6 ส.ค 55 28 ส.ค. 55 26 ก.ย. .55 

1 
นายธวัชชัย ส าโรงวัฒนา ประธาน 

      
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ 

2 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

กรรมการ 
      (นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ) 

- นายสินชัย  เรืองไพบูลย์ แทน แทน แทน แทน แทน แทน 

  
  

    

3 

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กรรมการ 

           อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  (นายสมชาย ชาญณรงค์กุล)  มอบหมายให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายจิตรกร 
สามประดิษฐ์)  เป็นกรรมการ อ.ส.ค. แทน  ในคณะกรรมการ อ.ส.ค. ต้ังแต่วันที่ 27 มกราคม 2554 ตามบันทึก อ.ส.ค. ที่ กษ 
1901/ว91 ลงวันที่ 27 มกราคม 2554 (นายสมชาย ชาญณรงค์กุล) 

 
นายจิตรกร สามประดิษฐ์ กรรมการ 

  
 
  

 
  

(รองอธิบดีกรมส่งแสริมสหกรณ์) (แทน) 

4 

เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

กรรมการ 
  

  
  

(นายอภิชา ตจงสกุล) 
    

  
 

- นางอารีย์ โสมวดี      แทน  แทน 
  

5 

อธิบดีกรมการค้าภายใน 

กรรมการ 

    
  

 
(นางวัชรี  วิมุกตายน) 
-นายสมศักด์ิ เกียรติชัยลักษณ์ 

  

    แทน แทน 

- นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์         
 

  

6 นางจุฑาทิพย์ เตชชาติวนิช กรรมการ       
(ผู้แทนส้านักงบประมาณ) 

7 
นายอัษฎางค์  ศรีศุภรพันธุ์ 
นางกิตติมา นวลทวี กรรมการ 

      

      
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง) 

8 นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ กรรมการ        
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 

9 
นายสุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ 

 กรรมการ    
 
 

 
 

 
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 

10 
พันเอก คร.นาฬิกอติภัค       
แสงสนิท  กรรมการ       
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 

11 
นายนพดล ตันวิเชียร กรรมการและ 

      รองผอ. ท้าการแทนผู้อ้านวยการ 
อ.ส.ค. 

เลขานุการ 

รวม 
เข้าประชุม 10 10 10 9 9 11 

ไม่เข้า
ประชมุ 

 
1 1 2 2 2 - 

% กรรมการเข้าร่วมประชุม 90.91 90.91 90.91 81.82 81.82 100.00 

ภาคผนวก จ     การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ อ.ส.ค. ปี 2555 
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หมายเหต ุ นายนพดล ตันวิเชียร  รองผู้อ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 จนกว่าการสรรหา
ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. จะแลว้เสร็จ (ตามค าสั่งคณะกรรมการ อ.ส.ค. ที่ 2/2554 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553) 
 

 

 

 

 

  คณะอนุกรรมการบริหารงาน
อ.ส.ค. 

  การเข้าร่วมประชุม / คร้ังท่ี (วันที่) 
ท่ี ต าแหน่ง 1/2555 2/2555 3/2555 4/2555 5/2555 6/2555 
    7 ธ.ค.54 25 ม.ค..55  20 ก.พ.55  27 ก.พ.55  19 มี.ค..55  23 เม.ย.55 

  1 
นายทฤษฎี  ชาวสวนเจริญ 
อธิบดีกรมปศุสัตว ์

ประธาน 
อนกุรรมการ 

                                                

 
2 

นายจิตรกร  สามประดิษฐ ์
รองอธิบดีกรมส่งเสรมิสหกรณ ์

อนกุรรมการ 
      

3 
นายสรรเสริญ อัจจุตมานสั 

อนกุรรมการ 
      

ผู้อ้านวยการกองนิตกิารสป.กษ. 
นายโอภาส เที่ยงงามด ี       

4 

นายอนนัต์ รุ่งพรทวีวัฒน ์

อนกุรรมการ     
(ลาออก ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 

2555  เป็นต้นไป) 
นักบริหารพิเศษสถาบนัวิจัย
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 
 

5 
นายศิริวฒัน์ อนิทรมงคล 

อนกุรรมการ       
ที่ปรึกษาอธิบดกีรมปศุสัตว ์

6 นายมนู สัตยเทวา อนกุรรมการ       

7 
นายวิเชยีร ผลวัฒนสุข 

อนกุรรมการ       ที่ปรึกษาโครงการสว่นพระองค์
สวนจิตรลดา 

8 นางจิรพร มีหลีสวสัดิ ์ อนกุรรมการ       

9 
 
นางสาวสุวรรณี ส าโรงวัฒนา 
 

 
อนกุรรมการ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. ตามค าสั่งคณะกรรมการ อ.ส.ค. ที่ 

7/2555 ลงวันท่ี 18 เมษายน 2555 
 

10 
  

นายนพดล ตันวิเชยีร อนกุรรมการและ 
      รองผูอ้้านวยการ ท้าการแทน

ผู้อ้านวยการ อ.ส.ค. 
เลขานกุาร 

รวม 
เข้าประชุม 7 8 7 7 8 8 

ไม่เข้าประชุม 2 1 2 2 - 1 
% กรรมการเข้าร่วมประชุม 77.78 88.89 77.78 77.78 100 88.89 

 
  (จ้านวนครั้งการประชุมที่มีการเข้าประชุมตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป = 10 ครั้ง)       

ภาคผนวก จ   การเข้าร่วมประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. ปี 2555 
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หมายเหต ุ นายนพดล ตันวิเชียร  รองผู้อ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 จนกว่าการสรรหา
ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. จะแลว้เสร็จ (ตามค าสั่งคณะกรรมการ อ.ส.ค. ที่ 2/2554 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553) 
 

 

 

 

  
คณะอนุกรรมการบริหารงานอ.ส.ค. 

  
 

ท่ี ต าแหน่ง 7/2555 8/2555 9/2555 10/2555 11/2555 
    17 พ.ค..55 18 มิ.ย..55  18 ก.ค..55  22 ส.ค..55  11 ก.ย...55 

  1 
นายทฤษฎี  ชาวสวนเจริญ 
อธิบดีกรมปศุสัตว ์

ประธาน 
อนกุรรมการ 

                                        

 
2 

นายจิตรกร  สามประดิษฐ ์
รองอธิบดีกรมส่งเสรมิสหกรณ ์

อนกุรรมการ 
     

3 
นายสรรเสริญ อัจจุตมานสั 

อนกุรรมการ 
     

ผู้อ้านวยการกองนิตกิารสป.กษ. 
นายโอภาส เที่ยงงามด ี      

4 

นายอนนัต์ รุ่งพรทวีวัฒน ์

อนกุรรมการ (ลาออก ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555  เป็นต้นไป) นักบริหารพิเศษสถาบนัวิจัย
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 
 

5 
นายศิริวฒัน์ อนิทรมงคล 

อนกุรรมการ      
ที่ปรึกษาอธิบดกีรมปศุสัตว ์

6 นายมนู สัตยเทวา อนกุรรมการ      

7 
นายวิเชยีร ผลวัฒนสุข 

อนกุรรมการ      ที่ปรึกษาโครงการสว่นพระองค์สวน
จิตรลดา 

8 นางจิรพร มีหลีสวสัดิ ์ อนกุรรมการ      

9 
 
นางสาวสุวรรณี ส าโรงวัฒนา 
 

 
อนกุรรมการ      

10 
  

นายนพดล ตันวิเชยีร อนกุรรมการและ 
     รองผูอ้้านวยการ ท้าการแทน

ผู้อ้านวยการ อ.ส.ค. 
เลขานกุาร 

รวม 
เข้าประชุม 5 8 8 6 8 

ไม่เข้าประชุม 4 1 1 3 1 
% กรรมการเข้าร่วมประชุม 55.56 88.89 88.89 66.67 88.89 

 
  (จ้านวนครั้งการประชุมที่มีการเข้าประชุมตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป = 10 ครั้ง)      

ภาคผนวก จ   การเข้าร่วมประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. ปี 2555 
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หมายเหตุ  นายนพดล ตันวิเชียร  รองผู้อ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 จนกว่าการสรรหา  
 

(จ้านวนครั้งการประชุมที่มกีารเข้าประชมุตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป =  8 คร้ัง)     

หมายเหต ุ นายนพดล ตันวิเชียร  รองผู้อ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 จนกว่าการสรรหา  
 

 

  
คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 

  การเข้าร่วมประชุม / คร้ังท่ี (วันที่) 
ท่ี ต าแหน่ง 1/2555 2/2555 3/2555 4/2555 
    29 พ.ย.54 26 ธ.ค.54 3 ก.พ.55 15 มี.ค.55 
1 นางวัชรี วิมุกตายน ประธาน 

   
  อธิบดีกรมการค้าภายใน กรรมการ 
2 นางจุฑาทิพย์ เตชชาติวนิช 

กรรมการ   
  รองผูอ้้านวยการ สา้นกังบประมาณ 

3 นายสมศักย์ ภูรีศรีศักด์ิ 
กรรมการ    

  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ อ.ส.ค. 
4 นายสุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ 

กรรมการ    
  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ อ.ส.ค. 
5 นางอัจฉรา ชาติยานนท์ 

เลขานกุาร    
  หัวหน้าส้านกัตรวจสอบฯ อ.ส.ค. 

รวม 
เข้าประชุม 4 4 5 5 

ไม่เข้าประชุม 1 1 - - 
% กรรมการเข้าร่วมประชุม 80.00 80.00 100.00 100.00 

(จ้านวนครั้งการประชุมที่มกีารเข้าประชมุตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป =  8 ครั้ง)     

  
คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 

  การเข้าร่วมประชุม / คร้ังท่ี (วันที่) 
ท่ี ต าแหน่ง 5/2555 6/2555 7/2555 8/2555 
    29 พ.ค.55 20 ก.ค.55 31 ส.ค.55 21 ก.ย.55 
1 นางวัชรี วิมุกตายน ประธาน 

   
  อธิบดีกรมการค้าภายใน กรรมการ 
2 นางจุฑาทิพย์ เตชชาติวนิช 

กรรมการ   
  รองผูอ้้านวยการ สา้นกังบประมาณ 

3 นายสมศักย์ ภูรีศรีศักด์ิ 
กรรมการ    

  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ อ.ส.ค. 
4 นายสุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ 

กรรมการ      กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ อ.ส.ค. 
5 นางอัจฉรา ชาติยานนท์ 

เลขานกุาร    
  หัวหน้าส้านกัตรวจสอบฯ อ.ส.ค. 

รวม 
เข้าประชุม 4 4 4 5 

ไม่เข้าประชุม 1 1 1 - 
% กรรมการเข้าร่วมประชุม 80.00 80.00 80.00 100.00 

 

ภาคผนวก จ   การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. ปี 2555 
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ภาคผนวก จ   การเข้าร่วมประชุมการสรรหาผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ปีงบประมาณ 2555 
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ภาคผนวก จ   การเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ ปรับปรุงวินัย ข้อบังคับ 

            และหลักเกณฑต์่างๆ ของ อ.ส.ค. ประจ าปีบัญช ี2555 
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ภาคผนวก จ   การเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ             

       และการสื่อสาร ของ อ.ส.ค. ประจ าปีงบประมาณ 2555 
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ภาคผนวก จ   การเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. ประจ าปี  2555 



รายงานประจ าปี 2555  
 

135 | Dairy  Farming  Promotion  Organization  of Thailand 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ   การเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG)             

 และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ประจ าปีบัญชี 2555 
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1. นายยอด วฒันสนิธุ์    19 ตุลาคม 2514 – 23 ธันวาคม 2519 
2. นายทินกร คมกฤส    3 กุมภาพันธ ์2520 – 31 ตลุาคม 2525 
3. นายทิม พรรณศริ ิ    1 พฤศจิกายน 2525 – 14 กุมภาพันธ ์2526 (แทน) 
4. นายบญุมี จนัทรวงศ ์    15 กุมภาพนัธ ์2526 – 29 มิถุนายน 2526 
5. นายส้าเนา จุลกะรัตน ์   29 มถิุนายน 2526 – 2 มกราคม 2527 (แทน) 
6. นายเฉลิมชัย เล็กชม    3 มกราคม 2527 – 4 สิงหาคม 2535 
7. นายมนัส หงษ์พฤกษ ์    12 กนัยายน 2535 – 17 มกราคม 2537 
8. นายสันชัย ประเสริฐสุวรรณ   18 มกราคม 2537 – 30 กนัยายน 2542 
9. นายบญุมี จนัทรวงศ ์    1 ตุลาคม 2542 – 25 ตุลาคม 2542 (แทน) 
10. รศ.นท ีขลิบทอง    26 ตุลาคม 2542 – 28 มีนาคม 2543 (แทน) 
11. นายพิเชฐ ศักดิ์พิทักษ์สกุล   29 มนีาคม 2543 – 8 พฤษภาคม 2543 (แทน) 
12. นายพิเชฐ ศักดิ์พิทักษ์สกุล   9 พฤษภาคม 2543 – 31 กรกฎาคม 2543 
13. นายณพคุณ สวนประเสริฐ   7 มกราคม 2543 – 31 กรกฎาคม 2546 (แทน) 
14. นายสกุล สขุสวัสดิ ์    31 สิงหาคม 2547 – 31 มนีาคม 2550 
15. รศ.อ้านาจ ธีระวนิช    1 เมษายน 2550 – 2 ธันวาคม 2550 (แทน) 
16. นางรตันา องัศุภากร  3 ธันวาคม 2550 – 30 กันยายน 2553 (แทน) 
17. นายวนิยา มกรพงศ ์   5 มกราคม 2553 – 30 กันยายน 2553 
18. นายปรีชา สมบูรณป์ระเสริฐ   23 กรกฎาคม 2553 – 31 ตุลาคม 2553 (แทน) 
19. นายนพดล ตนัวเิชียร   1 พฤศจิกายน 2553 – ปัจจุบัน (แทน) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ   ท าเนียบผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 
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ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ภาคกลาง 2,027 2,101 2,296 2,243 2,123 2,067

ภาคใต้ 1,673 1,503 1,453 1,377 1,456 1,530

ภาคตะวันออกฯ 447 378 420 501 477 608

ภาคเหนือ(สุโขทัย) 109 503 565 612 502 505

ภาคเหนือ(เชียงใหม่) 204 0 0 0 0 0

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

ราย 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ภาคกลาง 2,027 2,101 2,296 2,243 2,123 2,067

ภาคใต้ 1,673 1,503 1,453 1,377 1,456 1,530

ภาคตะวันออกฯ 447 378 420 501 477 608

ภาคเหนือ(สุโขทัย) 109 503 565 612 502 505

ภาคเหนือ(เชียงใหม่) 204 0 0 0 0 0

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

ราย 

ภาคผนวก ช   กราฟแสดงจ านวนเกษตรกร/สมาชิกผู้เลี้ยงโคนมทั้งหมดของ อ.ส.ค 

ภาคผนวก ช   กราฟแสดงจ านวนเกษตรกร/สมาชิกที่ส่งนมให้กับ อ.ส.ค 
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ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ภาคกลาง 39,243 41,625 49,608 50,730 49,277 51,775

ภาคใต้ 29,112 27,460 28,458 33,731 35,202 37,518

ภาคตะวันออกฯ 10,534 8,974 10,974 12,885 13,305 13,896

ภาคเหนือ(สุโขทัย) 2,577 13,968 15,783 17,623 15,591 17,784

ภาคเหนือ(เชียงใหม่) 4,202 0 0 0 0 0

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

ตัว 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ภาคกลาง 15,047 15,961 20,269 20,994 18,444 21,248

ภาคใต้ 11,479 11,241 11,974 14,228 14,514 15,891

ภาคตะวันออกฯ 3,902 3,436 4,582 5,410 5,837 5,688

ภาคเหนือ(สุโขทัย) 850 5,666 6,428 7,290 6,395 7,403

ภาคเหนือ(เชียงใหม่) 1,602 0 0 0 0 0

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

ตัว 

ภาคผนวก ช   กราฟแสดงจ านวนโคทั้งหมดของ อ.ส.ค 

ภาคผนวก ช   กราฟแสดงจ านวนโครีดนมของ อ.ส.ค 
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ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ภาคกลาง 31 22 25 23 19 12

ภาคใต้ 7 9 10 9 16 7

ภาคตะวันออกฯ 12 17 27 22 24 7

ภาคเหนือ(สุโขทัย) 12 11 18 12 10 7

ภาคเหนือ(เชียงใหม่) 5 6 6 5 3 4

0

5
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35

แห่ง 

ปี 
2550 

ปี 
2551 

ปี 
2552 

ปี 
2553 

ปี 
2554 

ปี 
2555 

ภาคกลาง 56,616 58,537 75,877 79,238 79,776 78,167

ภาคใต้ 19,866 21,287 27,085 28,185 29,864 37,235

ภาคตะวันออกฯ 24,102 24,531 32,239 32,969 31,396 35,077

ภาคเหนือ(สุโขทัย) 15,196 19,406 24,332 25,747 26,164 27,548

ภาคเหนือ(เชียงใหม่) 3,703 2,527 1,617 1,887 2,399 2,456

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

ตัน 

ภาคผนวก ช   กราฟแสดงจ านวนแหล่งรับซื้อน้ านมดิบของ อ.ส.ค 

ภาคผนวก ช   กราฟแสดงปริมาณการรับซื้อน้ านมดิบของ อ.ส.ค 
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ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

รง.มวกเหล็ก 15 17 0 0 0 0

รง.ปราณบุรี 7 24 5 5 4 3

รง.ขอนแก่น 17 20 0 0 0 0

รง.สุโขทัย 1,030 525 279 368 340 358

รง.เชียงใหม่ 352 184 109 173 179 296

0
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400
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1,000

1,200

ตัน 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ฝ.สส.(สหกรณ์ฯ) 49,329 65,471 47,489 49,817 50,191 46,603

ฝ.สส.(ห้องปฏิบัติการฯ) 1,962 21,230 1,851 366 236 2,381

สภต. 3,170 3,175 20,731 3,501 2,885 5,354

สภอ. 7,263 6,816 2,877 7,609 7,208 1,105

สภนล. 1,832 1,816 8,954 1,658 897 641

0

10,000

20,000
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40,000
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70,000

ตัว 

ภาคผนวก ช   กราฟแสดงปริมาณการจ าหน่ายน้ านมดิบของ อ.ส.ค 

ภาคผนวก ช   กราฟแสดงการให้บริการสัตวแพทย์ของ อ.ส.ค 
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ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ฝ.สส. 36,146 43,275 39,241 50,160 39,426 44,405

สภต. 7,915 6,377 4,365 7,747 4,906 5,736

สภอ. 7,748 7,356 7,794 9,924 6,803 9,700

สภนล. 1,846 1,938 1,914 2,038 1,595 1,438

53,655 58,946 53,314 69,869 52,730 61,279

 -

 10,000

 20,000
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 70,000

 80,000

ครั้ง 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

แร่ธาตุ 1,079 1,313 1,415 1,620 1,698 1,856

พรีมิกซ์ 3 15 25 33 41 48

อาหารสัตว์อ่ืน ๆ 889 5,052 10,340 10,114 7,409 4,613
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ตัน 

ภาคผนวก ช   กราฟแสดงการจ าหน่ายอาหารสัตว์ของ อ.ส.ค 

ภาคผนวก ช   กราฟแสดงการให้บริการผสมเทียมของ อ.ส.ค 
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ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

เกษตรกร 684 324 621 566 337 348

นักศึกษา 0 55 35 93 146 161
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ราย 

ภาคผนวก ช   กราฟแสดงการให้บริการฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค. 

ภาคผนวก ช   กราฟแสดงการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ อ.ส.ค. 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ผู้ใหญ่ 12,127 12,952 11,407 13,192 18,724

เด็ก 12,346 22,302 24,132 32,760 25,921
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               หมายเหตุ : 1,000 ลิตร = 1 ตัน 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

รง.มวกเหล็ก 55,848 58,624 74,281 76,623 76,499 67,762

รง.ปราณบุรี 19,437 19,853 26,437 27,660 29,061 36,775

รง.ขอนแก่น 23,385 24,070 30,878 31,879 30,226 33,973

รง.สุโขทัย 15,034 18,559 23,426 24,501 24,920 26,303

รง.เชียงใหม่ 2,073 2,028 1,480 1,733 2,183 2,204
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ตัน 

ภาคผนวก ช   กราฟแสดงการผลิตและจ าหน่ายน้ าเชื้อแช่แข็งของ อ.ส.ค. 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ผลิตน้้าเชื้อ 88,707 98,439 89,759 79,899 91,246 88,845

จ้าหน่ายน้้าเชื้อ 72,957 61,993 62,304 78,873 73,344 83,246

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

หลอด 

ภาคผนวก ช   กราฟแสดงการผลิตผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค. 
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ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

รง.มวกเหล็ก 54,809 56,795 70,295 69,648 65,287 59,559

รง.ปราณบุรี 20,557 21,046 28,642 36,157 37,488 42,348

รง.ขอนแก่น 22,940 24,331 32,931 39,306 37,947 39,649

รง.สุโขทัย 13,835 15,481 16,967 15,385 16,103 18,329

รง.เชียงใหม่ 1,478 2,491 5,402 5,623 5,822 4,582

0
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40,000

50,000

60,000

70,000

80,000
ตัน 

หมายเหตุ : 1,000 ลิตร = 1 ตัน 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

รง.มวกเหล็ก 2.26 1.64 2.77 3.06 3.23 5.24

รง.ปราณบุรี 1.05 0.86 0.96 0.96 0.79 0.94

รง.ขอนแก่น 1.42 1.16 0.92 1.58 2.19 3.42

รง.สุโขทัย 1.01 1.10 1.33 1.23 1.86 2.04

รง.เชียงใหม่ 1.46 0.98 1.33 1.71 1.69 1.63

0.00
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3.00

4.00

5.00

6.00

เปอร์เซ็นต์ (%) 

ภาคผนวก ช   กราฟแสดงการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค. 

ภาคผนวก ช   กราฟแสดงการสูญเสียทั้งกระบวนการผลิตของ อ.ส.ค. 
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นม ยูเอชที มี  3 ขนาด 

 

ขนาด250 มล.( รสจืด, รสหวาน,รสช็อคโกแลต ) 

   
 

ขนาด200 มล. (รสพร่องมันเนย, รสจืด, รสหวาน,รสช็อคโกแลต) 

    
 

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

 

  

 

 

 

ภาคผนวก ซ   ผลิตภัณฑ์นม ตราไทยเดนมาร์ค 
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นมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์ 

 

ถุงขนาด1,000 cc. (รสจืด, รสหวาน,รสช็อคโกแลต) 

   

   

ถุงขนาด200 cc. ( รสจืด, รสหวาน,รสช็อคโกแลต ) 

   

   

ขวดขนาด400 cc. ( รสจืด, รสหวาน) 

 

 

ภาคผนวก ซ   ผลิตภัณฑ์นม ตราไทยเดนมาร์ค 
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นมเปรี้ยว 

 

 

 

ถุงขนาด150 cc. ( รสสับปะรด, รสส้ม, รสมะนาว, รสตอเบอร์รี่) 
 

    

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ   ผลิตภัณฑ์นม ตราไทยเดนมาร์ค 
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โยเกิร์ตตราไทย-เดนมาร์ค 

 

 

 

ถ้วยขนาด120 cc. ( รสผลไม้รวม , รสธรรมชาติ , รสลูกชิด , รสตอเบอร์รี่ ) 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ   ผลิตภัณฑ์นม ตราไทยเดนมาร์ค 
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น้ าดื่มตรา อ.ส.ค. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ   ผลิตภัณฑ์น้ า ตราไทย-เดนมาร์ค 
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ปัจจุบัน อ.ส.ค.มีบริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ ส้านักท่องเที่ยวเชิงเกษตรองค์การส่งเสริม

กิจการโคนมแห่งประเทศไทย 160 หมู่ 1 ต.มิตรภาพ อ.มิตรภาพ จ.สระบุรี 18180 โทร. 036-345188, FAX. 036-
344926 มือถือ 081-9942375, 081-7954069  
 www.thaidenmarkfarm.com หรือ www.facebook.com/Farmkonom 
 

 
  

   
   

 

 

 
 

 

ภาคผนวก ญ   ท่องเที่ยวเชิงเกษตรไทย-เดนมาร์ค 

http://www.thaidenmarkfarm.com/
http://www.facebook.com/Farmkonom
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 ปัจจุบัน อ.ส.ค. มีบริการเรือนพักรับรองจ้านวน 4 หลัง สามารถติดต่อได้ที่ฝุายการพัสดุและบริการ 
โทรศัพท์ติดต่อเรือนพักโทรศัพท์ 0-3634-5311, 0-3634-1425 โดยสามารถ Download แบบฟอร์ม “แบบจอง
บ้านพักรับรอง”ได้ที ่http://www.dpo.go.th/download/pdf/reservation_form.pdf 
 

เรือนพักสีชมพู 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฎ   เรือนพักรับรองของ อ.ส.ค. 

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

 

 

 

 

ภาคผนวก ฎ   เรือนพักรับรองของ อ.ส.ค. 
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เรือนพักสีส้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฎ   เรือนพักรับรองของ อ.ส.ค. 
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เรือนพักสีขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฎ   เรือนพักรับรองของ อ.ส.ค. 
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ภาคผนวก ฏ  ระบบมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง 

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

Standardization) เป็นระบบมาตรฐานด้านคุณภาพของการจัดการระบบ
ต่อประสิทธิภาพในการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ
ความพึงพอใจ 

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

เป็นระบบวิเคราะห์จุดวิกฤติในกระบวนการผลิตอาหารโดยการประเมินจุด
วิกฤติที่เป็นไปได้ในการเกิดอันตรายทั้งหมดในด้านกายภาพเคมีและด้าน
จุลินทรีย์ เพ่ือให้มีความมั่นใจได้ว่าอาหารที่ผลิตมีความปลอดภัยสูงสุดแก่
ผู้บริโภค 

GMP (Good Manufacturing Practice) 
หลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) เป็นระบบพ้ืนฐาน

ของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารแก่ผู้บริโภคโดยมีหลักในการเตรียม
สิ่งแวดล้อมในการผลิตอาหารให้ถูกสุขลักษณะเช่นอาคารสถานที่ในการ
ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์และสุขลักษณะส่วนบุคคลเป็นต้นเพ่ือให้มีความ
ปลอดภัยเหมาะส้าหรับการผลิตอาหารแก่ผู้บริโภค 
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ภาคผนวก ฏ  ระบบมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง 

Healthy Workplace 
รางวัลเหรียญทอง "สถานที่ท้างานน่าอยู่น่าท้างาน" จากกรม

อนามัยกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นการรับรองสถานที่ท้างานที่มีการจัด
สิ่งแวดล้อมในการท้างานให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดีและจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพในที่ท้างาน 

HALAL Food 
ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานในการผลิตอาหารตามหลักศาสนา

อิสลาม (ฮาลาล)  จากสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาลส้ านักงาน
คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย 

อ.ส.ค. เป็นหน่วยงานแรกที่ด้าเนินการฟาร์มโคนมอินทรีย์และ
ได้รับการรับรองกรมปศุสัตว์ว่าเป็นผู้ผลิตนมอินทรีย์ที่ได้รับมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติเล่ม 1 มกษ. 9000 – 2552 เกษตรอินทรีย์เล่ม 
2, มกอช. 9000 – 2548 ตามข้อก้าหนดของ มอกช. 
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ส านักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพมหานคร 
89/2 บจม.ทีโอทีอาคาร9 ชั้น14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กทม. 10210 

โทรศัพท์ 0-2568-2573 โทรสาร 0-2568-2573 
 
 

 
 

ส านักงาน อ.ส.ค. อ าเภอ มวกเหลก็  จังหวัด สระบรุ ี
ส้านักอ้านวยการ   0-3634-5311, 0-3634-1425       0-3634-5311, 0-3634-1425 
ส้านักตรวจสอบและประเมินระบบงาน   0-3634-5297  0-3634-5297 
ส้านักนโยบายและแผน  0-3634-1256   
ฝุายบรหิารทรัพยากรมนุษย ์  0-3634-2015   0-3634-2015  
ฝุายบัญชีและการเงิน  0-3634-1539  0-3634-1973 
ฝุายพัสดุและบริการ  0-3634-1608  0-3634-1014 
ฝุายส่งเสรมิและพัฒนาการลี้ยงโคนม  0-3634-1685  0-3634-1685 
ฝุายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ  0-3634-1069, 0-36341014  0-3634-1069 
ฝุายฟารม์โคนม  0-3634-1069  0-3634-1069 
ฝุายท่องเที่ยวเชิงเกษตร   0-3634-4926,0-3634-5187-8   0-3634-5187 
ฝุายการตลาด  0-3634-1559  0-3634-1559 
ฝุายขายกลาง  0-3634-1559  0-3634-1559 
ส้านักงาน 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) 
โรงงานนมมวกเหล็ก 160 ถนน มิตรภาพต้าบลมิตรภาพ อ้าเภอ มวกเหล็ก
จังหวัด สระบุร1ี8180 
โทรศัพท ์/ โทรสาร 0-3634-1013 E-mail : mlplant@dpo.go.th 
 
 
 

ส้านักอ้านวยการ   0-2568-2573,   0-2568-2573,  
ส้านักนโยบายและแผน   0-2568-2575-76   
ฝุายบัญชีและการเงิน  0-2568-2580-81   
ฝุายขายกลาง  0-2568-2493  0-2568-2579 
ส้านักเลขานุการ
คณะกรรมการโคนมและ
ผลิตภณัฑ์นม 

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

 0-2568-2489 

ภาคผนวก ฐ  สถานที่ติดต่อ อ.ส.ค. 

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

 
 

ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 (โรงงานนมขอนแก่น) 

344 หมู1่5  ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260 

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

 
 

ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง 
(โรงงานนมสุโขทัย)  

 198 หมู่ 3 ต.คลองมะพลับ อ.ศรนีคร จ.สโุขทัย 64180  

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

 
 

ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน 
(โรงงานนมเชียงใหม่) 

122 ถนน ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300  
0-5322-3200 0-5322-2474 
 
 
 

 
 

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

 
       

แผนกติดตามและประเมินผล  ส้านักนโยบายและแผน 
โทรศัพท์ 0-3634-256 

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


