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ก าเนิดฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค และ อ.ส.ค. 
 
 

 
htt 

เ ดื อนกั นย ายน  ปีพุ ทธ ศักราช  2503 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ม ห า ร า ช แ ล ะ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ์

พระบรมราชินีนาถ เสด็จประพาสทวีปยุโรป     

ในการเสด็จทรงประทับแรมอยู่  ณ ประเทศ      

เดนมาร์ค ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับกิจการ

การเลี้ยงโคนมของชาวเดนมาร์คเป็นอย่างมาก

และกลายเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ว่าด้วยการ

ร่วมมือด้านวิชาการการเลี้ยงโคนมระหว่าง

ประเทศไทยและประเทศเดนมารค์ 

ก่อนหน้านั้นหนึ่งปี นายนิลส์ กุนน่าส์ ซอนเดอร์กอร์ด ชาวเดนมาร์ค ผู้เชี่ยวชาญด้าน

การผลิตสุกรของ FAO (Food and Agricultural Organization, United Nation) ผู้ซึ่งปฏิบัติงาน

ร่วมกับกรมปศุสัตวร์ะหว่างปี พ.ศ.2498-2502 (ค.ศ.1955-1959) ได้สังเกตว่าคนไทยไม่รู้จัก

โ ค น ม แ ล ะ ดื่ ม น ม ใ น ป ริ ม า ณ น้ อ ย

มาก หลังจากกลับไปประเทศเดนมาร์ค   

ใน ปี พ.ศ. 2502 นายซอนเดอรก์อรด์   

ได้จัดท า โครงการฟาร์มโคนมและศูนย์

ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม ในประเทศไทย

เ ส น อ ต่ อ  Danish Gricultural Marketing 

Board และต่อมาเดือนมกราคม 2504 ได้มี

คณะผู้เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์คได้มาศึกษา

ส ารวจพื้นที่ในการจัดตั้งฟาร์มโคนมสาธิต

และศูนย์ฝึกอบรม  อ า เภอมวกเหล็ก 

จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นสถานที่เป็นหุบเขาสวยงาม มีแหล่งน้ าสะอาด และไม่ไกลจากตลาด

กรุงเทพฯ วันท่ี 20 ตุลาคม 2504 ได้ลงนามสัญญาการให้ความร่วมมือช่วยเหลือทางวิชาการ

การเลี้ยงโคนมระหว่างรัฐบาลเดนมาร์คกับรัฐบาลไทย โดย Danish Agricultural Marketing 

Board จัดสรรเงินช่วยเหลือจ านวน 4.33 ล้านโครเนอร์ (หรือประมาณ 23.5 ล้านบาท         
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ในสมัยนั้น) ส าหรับด าเนินโครงการเป็นระยะเวลา 8 ปี รัฐบาลเดนมาร์คได้ส่งผู้เชี่ยวชาญ

มาร่วมด าเนินการ ในปี พ.ศ. 2509 (ค.ศ.1966) พร้อมกับสนับสนุนเงินจ านวน 2.87 ล้าน    

โครเนอร์ ส าหรับด าเนินงานในช่วง 8 ปี อันเป็นการตอบสนองพระราชปณิธานและความ         

สนพระทัยในอาชีพการเล้ียงโคนม หลังจากเสด็จนิวัติประเทศไทย 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พล    

อดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระเจ้าเฟรดเดอริค

ที่ 9 แห่งประเทศเดนมาร์ค ได้ทรงประกอบพิธีเปิด

ฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-    

เดนมาร์ค อย่างเป็นทางการ เมื่อ วันที่ 16 มกราคม      

2505 จึ ง นั บ ไ ด้ ว่ า เ ป็ น วั น ที่ มี ค ว า ม ส า คั ญ ยิ่ ง              

ในประวัติศาสตร์ของการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย 

ตอ่มาในปี พ.ศ.2514 รัฐบาลไทยได้รับโอนกิจการฟาร์ม

โคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม  ไทย-เดนมาร์ค จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์มีชื่อว่า "องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)”     

มีส านักงาน ตั้งอยู่เลขที่ 160  ถนนมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อด าเนิน

บทบาทในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและพัฒนาอุตสาหกรรมนมต่อไป  รัฐบาลไทย           

ได้ก าหนดให้วันที ่17 มกราคม ของทุกปีเป็นวันโคนมแห่งชาติ 
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สารจากประธานกรรมการ 
องค์การส่งเสริมการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

เพ่ือให้การด าเนินงาน อ.ส.ค. เป็นไปด้วยความราบรื่นและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ในฐานะ อ.ส.ค. เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง  ซึ่งได้เผชิญกับภาวะ
เศรษฐกิจที่ท้าทายต่อการด าเนินการด้านอุตสาหกรรมนม มาหลายรูปแบบ ทั้งนี้ 
เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ อ.ส.ค. ให้เติบโตเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นน า            
การด าเนินงานของ อ.ส.ค. ควรพิจารณาเป็นภาพรวมทั้งต้นน้ า (ส่งเสริม) กลางน้ า 
(ผลิต) ปลายน้ า (จ าหน่าย) และหวังจะเห็นการด าเนินกิจการของ อ.ส.ค. มีความ
เข้มแข็ง ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์ของ อ.ส.ค. อย่างยั่งยืนในการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “ไทย-เดนมาร์ค” สัญลักษณ์ที่ นมวัวแดง ผลิตจากนมโค 
สดแท้ 100 % 

ผมขอเรียนว่า ประเทศไทยก าลังข้ามไปสู่การเปลี่ยนผ่าน (Transitional gateway) เข้าสู่โลกยุคใหม่    
ที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีโฉมหน้าเป็นอย่างไร ความยืดเยื้อของปัญหาในประเทศอุตสาหกรรมนม การเปลี่ยน
ผ่านในภาคต่างประเทศที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกกันว่า 
ASEAN Economic Community หรือ AEC ในปี 2558 เพ่ือเป็นจุดต่อยอดในการสร้างความแข็งแกร่งทาง
เศรษฐกิจ เพ่ือให้อ.ส.ค. รุกตลาดเอเชียได้ อ.ส.ค. จ าเป็นต้องปรั บโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยเน้นการด าเนินงานและแผนการตลาดใหม่ๆ ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยได้มาตรฐาน และมีความหลากหลายมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมอ านาจในการแข่งขัน  

เพ่ือส่งเสริมการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม ( Inclusive growth) และลดความเหลื่อมล้ าของการเข้าถึง
บริการของ อ.ส.ค. เราจะสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ของ อ.ส.ค. แก่ผู้บริโภคในราคาที่เหมาะสม เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด เพ่ือให้ผู้บริโภคมีความรู้  ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ได้ดีขึ้น  ซึ่งน ามาสู่การ
เลือกใช้ได้ตรงกับความต้องการ เน้นการท างานทั้งเชิงรับและเชิงรุก นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ การด าเนินงาน
ในเชิงวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมโคนมให้กับเกษตรกรและ
สหกรณ์อย่างทั่วถึงให้สามารถด าเนินการทางธุรกิจและแข่งขัน เพ่ือที่จะให้ อ.ส.ค.สามารถยืนหยัดเป็นผู้น าด้าน
อุตสาหกรรมนมได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคง 
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สารจากผู้อ านวยการ 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อ านวยการท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค . แถลงทิศทาง
นโยบาย อ.ส.ค. ปี 2557 เพื่อเร่งผลักดัน อ.ส.ค. ให้เติบโตเป็นรัฐวิสาหกิจช้ันน า เป็นที่เช่ือมั่นของ
คนไทยและมีความภาคภูมิใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “ไทย-เดนมาร์ค” สัญลักษณ์ที่ 
นมวัวแดง ผลิตจากนมโค สดแท้ 100 % สนับสนุนการด าเนินงานด้วยหลักวิชาการ การถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมโคนมให้กับเกษตรกร และสหกรณ์ ให้
สามารถด าเนินการทางธุรกิจและแข่งขันได้  สร้างความเช่ือมั่นเรื่องของผลิตภัณฑ์นมให้กับ
ประชาชนควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมท่ีดีของชุมชน ด าเนินการตามภารกิจขององค์กร ดังนี ้

นโยบายด้านอุตสาหกรรมนม ซึ่งเป็นรายได้หลักขององค์กร ด้วยการ 

 ปรับปรุ งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยได้มาตรฐานและมีความหลากหลายมากขึ้น             
เพื่อเพ่ิมอ านาจในการแข่งขัน  

 มุ่งเน้นแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในแบรนด์ “ไทย-เดนมาร์ค” ให้มาก 

  ขยายตลาดต่างประเทศให้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15 ต่อปี  โดยเปิดตลาดใหม่เพิ่มในประเทศ
เวียดนาม พม่า และจีน เป็นต้น 

  เพิ่มศูนย์กระจายสินค้าให้มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง     
และเพียงพอ 

 บูรณาการบริหารจดัการระหว่างทกุโรงงานนมของ อ.ส.ค. เพื่อให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุด  

 ก ากับดูแลการบริหารจัดการนมโรงเรียนทั้งระบบให้เกิดประสิทธิภาพ 

นโยบายด้านกิจการโคนม 

 พัฒนาการเลี้ยงโคนมของสมาชิกและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและ      
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มในการลดต้นทุนการผลิตน้ านมดิบ 

 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับ อ.ส.ค. 

นโยบายด้านอ านวยการและบริการ 

 น าสารสนเทศเข้ามาใช้ในองค์กร มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกดิประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

 เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารจัดการ และการบัญชี เพื่อรองรับการพัฒนา
ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning หรือ ERP) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทั้งระบบของ
องค์กร เพื่อให้มีความทันสมัย และรวดเร็วทันเหตุการณ์    

 เร่งด าเนินการพัฒนาบุคลากรในทุก ๆ ด้าน เพื่อรองรับการเจรญิเตบิโตขององค์กร และรองรบัการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน (AEC) ในปี 2558  
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คณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

 
 ประธานกรรมการ อ.ส.ค.  

ชื่อ  นายธวัชชัย  ส าโรงวัฒนา 
ด ารงต าแหน่ง  8 ม.ค.56 – 10 มิ.ย.57 

  วัน/เดือน/ปีเกิด  10 มีนาคม  2495 อายุ  62 ปี 

การศึกษา 
ปริญญาโท  

 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขาการจัดการ
ภาครัฐและเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

 หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
สถาบันพระปกเกล้า 

 ผู้บริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 36 ส านักงาน ก.พ.  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2546 

 ผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์  
            มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ปริญญาตรี 

 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ 
 ปี 2552  

            อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
 ปี 2551 

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ต าแหน่งปัจจุบัน 

 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

รายละเอียดข้อมูลหลกัทรัพย์ท่ีส าคัญ/กิจกรรมถือครองกับ
รัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี   
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transection) ที่มีต่อ
รัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี 

 
 ประธานกรรมการ อ.ส.ค.  

ชื่อ  นายอภิชาต  จงสกลุ 
ด ารงต าแหน่ง  24 ก.ค.57 – 30 ก.ย.57 

วัน/เดือน/ปีเกิด  10 มิถุนายน  2498 อายุ  59 ปี 

การศึกษา 
ปริญญาโท  

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปริญญาตรี 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
ประสบการณ์ 

 ปี 2557  
            อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

 ปี 2550 
เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

 ปี 2548 
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
 ประธานกรรมการ อ.ส.ค. 

รายละเอียดข้อมูลหลกัทรัพย์ท่ีส าคัญ/กิจกรรมถือครองกับ
รัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี   
 

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transection)  ที่มีต่อ
รัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี 
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 กรรมการ อ.ส.ค.  

ชื่อ  นายสัตวแพทย์ทฤษฎี  ชาวสวนเจริญ 
ด ารงต าแหน่ง  1 ต.ค.54 – 30 ก.ย.57 

  วัน/เดือน/ปีเกิด  6 กุมภาพันธ ์ 2497 อายุ  60 ปี 

การศึกษา 
ปริญญาตรี 

 สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์ 
 ปี 2554  

            อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
 ปี 2553 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ปี 2551 
รองอธิบดี กรมปศุสัตว์ 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
  อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
  กรรมการ อ.ส.ค. 

รายละเอียดข้อมูลหลกัทรัพย์ท่ีส าคัญ/กิจกรรมถือครองกับ
รัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี   
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transection) ที่มีต่อ
รัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี 
 

 
 กรรมการ อ.ส.ค.  

ชื่อ  นายอนันต์  ลิลา 
ด ารงต าแหน่ง  24 ก.ค.57 – 30 ก.ย.57 

วัน/เดือน/ปีเกิด  2 เมษายน  2499 อายุ  58 ปี 

การศึกษา 
ปริญญาโท  

 เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ปริญญาตรี 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประสบการณ์ 

 ปี 2556  
เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 ปี 2555 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 ปี 2552 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
 เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 กรรมการ อ.ส.ค. 

รายละเอียดข้อมูลหลกัทรัพย์ท่ีส าคัญ/กิจกรรมถือครองกับ
รัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี   
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transection) ที่มีต่อ
รัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี 
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 กรรมการ อ.ส.ค.  

ชื่อ  นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล 
ด ารงต าแหน่ง  1 ต.ค.56 – 7 ธ.ค.56 

  วัน/เดือน/ปีเกิด  19 เมษายน  2501 อายุ  56 ปี 

การศึกษา 
ปริญญาโท  

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)             
สาขาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปริญญาตรี 
 วิทยาศาสตรบณัฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาโรคพืช 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประสบการณ์ 

 ปี 2553  
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 ปี 2551 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

 ปี 2550 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์           
(นักบริหาร 10) 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์            

รายละเอียดข้อมูลหลกัทรัพย์ท่ีส าคัญ/กิจกรรมถือครองกับ
รัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี   
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transection)  ที่มีต่อ
รัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี 
 

 
 กรรมการ อ.ส.ค.  

ชื่อ  นายจุมพล  สงวนสนิ 
ด ารงต าแหน่ง  8 ธ.ค.56 – 30 ก.ย.57 

วัน/เดือน/ปีเกิด  22 พฤศจิกายน  2497 อายุ  60 ปี 

การศึกษา 
ปริญญาเอก 

 Ph.D Fisheries Science (Marine Chemistry) 
มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น 

ปริญญาโท  
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาทางทะเล) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาตรี 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ประสบการณ์ 
 ปี 2557  

            อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 ปี 2556 

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์            
 ปี 2555 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      
  ต าแหน่งปัจจุบัน 

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  กรรมการ อ.ส.ค. 

 รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ที่ส าคัญ/กิจกรรมถือครองกับ
รัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี   
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transection) ที่มีต่อ
รัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี 
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กรรมการ อ.ส.ค.  

ชื่อ  นายสมชาติ  สร้อยทอง 
ด ารงต าแหน่ง  1 ต.ค.56 – 18 ก.ค.57 

  วัน/เดือน/ปีเกิด  8 ตุลาคม  2498 อายุ  59  ปี 

การศึกษา 
ปริญญาโท  

 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสน
ศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 

ปริญญาตรี 
 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ประสบการณ์ 
 อธิบดีกรมการค้าภายใน 
 ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นักวิชาการพาณิชย์

ทรงคุณวุฒิ) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
พาณิชย ์

 รองอธิบดีกรมการค้าภายใน 
ต าแหน่งปัจจุบัน 

  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์      

รายละเอียดข้อมูลหลกัทรัพย์ท่ีส าคัญ/กิจกรรมถือครองกับ
รัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี   
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transection) ที่มีต่อ
รัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี 
 

 
 กรรมการ อ.ส.ค.  

ชื่อ  นางจินตนา  ชัยยวรรณาการ 
ด ารงต าแหน่ง  19 ก.ค.57 – 30 ก.ย.57 

วัน/เดือน/ปีเกิด  15 กุมภาพันธ์  2497 อายุ  60 ปี 

การศึกษา 
ปริญญาโท  

 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสน
ศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ปริญญาตรี   
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประสบการณ์ 

 ปี 2557  
            อธิบดีกรมการค้าภายใน 

 ปี 2553 
รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

 ปี 2552 
รองอธิบดีกรมการค้าภายใน 

  ต าแหน่งปัจจุบัน 
  อธิบดีกรมการค้าภายใน      

รายละเอียดข้อมูลหลกัทรัพย์ท่ีส าคัญ/กิจกรรมถือครองกับ
รัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี   
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transection  ที่มีต่อ
รัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี 
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 กรรมการ อ.ส.ค.  

 
ชื่อ  นางกิตติมา  นวลทว ี

ด ารงต าแหน่ง  13 ม.ค.55 – 29 ก.ย.57 
  วัน/เดือน/ปีเกิด  26 พ.ย  2497 อายุ  60 ปี 

การศึกษา 
ปริญญาโท  

 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  (รป.ม)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ปริญญาตรี 
 บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

ประสบการณ์ 
 ปี 2555  

             รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 ปี 2551 

ผู้อ านวยการส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหาร 
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 คลังเขต 4 จังหวัดอุดรธานี 
ต าแหน่งปัจจุบัน 

 รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 กรรมการ อ.ส.ค 

รายละเอียดข้อมูลหลกัทรัพย์ท่ีส าคัญ/กิจกรรมถือครองกับ
รัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี   
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transection) ที่มีต่อ
รัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี 
 

 
 กรรมการ อ.ส.ค.  

 
ชื่อ  นางจุฑาทิพย์  เตชชาติวนิช 

ด ารงต าแหน่ง  1 ธ.ค.52 – 30 ก.ย.57 
วัน/เดือน/ปีเกิด  21 มีนาคม  2497 อายุ  60 ปี 

การศึกษา 
ปริญญาโท  

 รัฐาศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาตรี 

 ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประสบการณ์ 
 ปี 2553  

              รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
 ปี 2552 

ที่ปรึกษาส านักงบประมาณ  
ต าแหน่งปัจจุบัน 

 รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
 กรรมการ อ.ส.ค.  

รายละเอียดข้อมูลหลกัทรัพย์ท่ีส าคัญ/กิจกรรมถือครองกับ
รัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี   
 

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transection)  ที่มีต่อ
รัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี 
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 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   

 
ชื่อ  นายวันชัย  โอสุคนธ์ทิพย์ 

ด ารงต าแหน่ง  29 พ.ค.56 – 29 มิ.ย.57 
  วัน/เดือน/ปีเกิด  - ปี 

การศึกษา 
ปริญญาโท  

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)        
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ปริญญาตรี 
 รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ประสบการณ์ 
 ปี 2557  

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
 ปี 2553 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี 
 ปี 2550 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
ต าแหน่งปัจจุบัน 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

รายละเอียดข้อมูลหลกัทรัพย์ท่ีส าคัญ/กิจกรรมถือครองกับ
รัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี   
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transection)  ที่มีต่อ
รัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี 
 

 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

 
ชื่อ  นายวิทวัส  ชัยปาณี 

ด ารงต าแหน่ง  24 ก.ค.57 – 30 ก.ย.57 
วัน/เดือน/ปีเกิด  8  ตุลาคม  2501 อายุ  56 ปี 

การศึกษา 
ปริญญาตรี 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต (พันธุศาสตร์)           
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

ประสบการณ์ 
 ปี 2545  

ประธานบริหาร บริษัท ครีเอทีฟ จูซ จีวัน จ ากัด  
 ปี 2532 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์        
(ประเทศไทย) จ ากัด 

 ปี 2525 
ผู้อ านวยการบริหารงานลูกค้า บริษัท เดนท์สุ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
 ประธานบริหาร บริษัท ครีเอทีฟ จูซ จีวัน จ ากัด  
 คณะกรรมการองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก)  
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. 

รายละเอียดข้อมูลหลกัทรัพย์ท่ีส าคัญ/กิจกรรมถือครองกับ
รัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี   
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transection)  ที่มีต่อ
รัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี 
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 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

 
ชื่อ  พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค  แสงสนิท 
ด ารงต าแหน่ง  8 ม.ค.56 – 1 ก.ค.57 

  วัน/เดือน/ปีเกิด  31 ธันวาคม  2508 อายุ  49 ปี 

การศึกษา 
ปริญญาเอก  

 Management จาก Massachusetts Institute of 
Technlogy (M.I.T) รัฐ Massachusetts ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

ปริญญาโท  
 Operations Research จาก Massachusetts Institute 

of Technlogy (M.I.T) รัฐ Massachusetts ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 Operations Research จาก Stanford University        
รัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ปริญญาตรี 

 สถิติศาสตรบ์ัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)           
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประสบการณ ์

 รองผู้อ านวยการส า นักบริหาร บริษัท นารายณ์สากล
ประกันภัย จ ากัด 

 รองผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กองบัญชาการ
ทหารสูงสุด 

 รองประธานคณะกรรมการด า เนินการศูนย์ปฏิบัติการ
นายกรัฐมนตรี 

ต าแหน่งปัจจุบัน 

 กรรมการบริหาร สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดา 

 รองประธานกรรมการมูลนิธิคุณหญิงลักขณา แสงสนิท     
และบุตร 

 อนุกรรมการมาตรฐานแหล่งท่องเที่ ยว กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. 
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ที่ส าคัญ/กิจกรรมถือครองกับรัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี   
รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน (Connected Transection)  ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี 

 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

 
ชื่อ  นายพงศ์กานต์  หงสกุล 

ด ารงต าแหน่ง  24 ก.ค.57 – 30 ก.ย.57 
วัน/เดือน/ปีเกิด  2  กรกฎาคม  2508 อายุ  49 ปี 

การศึกษา 
ปริญญาโท  

 MBA, Major : Marketing University of 
Denver, Colorado, USA. 

ปริญญาตรี 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
ประสบการณ์ 

 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด  
 บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จ ากัด 
 บริษัท เต็ดตราแพ็ค (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บริษัท ทาทาสตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
 ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เอพีเอ็ม กรุ๊ป โซลูชั่น จ ากัด 
 กรรมการในคณะกรรมการองค์การจัดการน้ าเสีย  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. 

รายละเอียดข้อมูลหลกัทรัพย์ท่ีส าคัญ/กิจกรรมถือครองกับ
รัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี   
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transection)  ที่มีต่อ
รัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี 
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 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

 
ชื่อ  ศ. ดร. ถวิล พ่ึงมา 

ด ารงต าแหน่ง  29 พ.ค.56 – 6 ก.ค.57 
  วัน/เดือน/ปีเกิด  25 กุมภาพันธ์  2497 อายุ  60 ปี 

การศึกษา 
ปริญญาเอก  

 Doctor of Engineering in Electrical  of 
Engineering, Tokai  University, ประเทศญี่ปุ่น   

ปริญญาโท  
 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

ปริญญาตรี 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า                

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

ประสบการณ์ 
 2556 
 อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง 
 2555 รักษาการอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยี      

ประทุมวัน 
ต าแหน่งปัจจุบัน 

 ศาสตราจารย์ ประจ าภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
โทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 

รายละเอียดข้อมูลหลกัทรัพย์ท่ีส าคัญ/กิจกรรมถือครองกับ
รัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี   
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transection)                         
ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี 
 

 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

 
ชื่อ  นาย ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฎ ์

ด ารงต าแหน่ง  24 ก.ค.57 – 1 ส.ค.57 
วัน/เดือน/ปีเกิด  5 มกราคม  2495 อายุ  62 ปี 

การศึกษา 
ปริญญาตรี 

 บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ 

 ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร 

 ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (รักษาการ) 
กรมสรรพากร  

ต าแหน่งปัจจุบัน 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. 

รายละเอียดข้อมูลหลกัทรัพย์ท่ีส าคัญ/กิจกรรมถือครองกับ
รัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี   
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transection)  ที่มีต่อ
รัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี 
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 กรรมการและเลขานุการ อ.ส.ค. 

 
ชื่อ  นายนพดล  ตันวิเชียร     

ด ารงต าแหน่ง  พ.ศ 2554 – ปัจจุบัน 
  วัน/เดือน/ปีเกิด  3  มกราคม  2501 อายุ  56 ปี 

การศึกษา 
ปริญญาตรี 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประสบการณ์ 
 รองผู้อ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค.            

(นักบริหาร 10) 
 โฆษก อ.ส.ค. ประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (ฝ่ายนายจ้าง) 

หน้าท่ีพิเศษ 
 โฆษก อ.ส.ค. ประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (ฝ่ายนายจ้าง) 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
 รองผู้อ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค.            

(นักบริหาร 10) 
 กรรมการและเลขานุการ อ.ส.ค. 

รายละเอียดข้อมูลหลกัทรัพย์ท่ีส าคัญ/กิจกรรมถือครองกับ
รัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี   
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transection)  ที่มีต่อ
รัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี 
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บทบาทของคณะกรรมการ 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค) 

อ านาจหน้าท่ี 
ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลโดยท่ัวไป ซึ่งกิจการของ

อ.ส.ค. และให้มีอ านาจและหน้าท่ีดังต่อไปนี้ด้วย คือ 
        1) ด าเนินกิจการตามมาตรา 7 
        2) ก าหนดข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการเงิน 
        3) ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง 
ระเบียบวินัยและการลงโทษพนักงานและลูกจ้าง 
        4) ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจ านวนอัตราต าแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้างและเ งินอื่นของ
พนักงานและลูกจ้าง 
        5) ก าหนดอัตราเงินเดือนของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการโดยได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี 
        6) ก าหนดอัตราดอกเบี้ย ค่าภาระ ค่าบริการ และค่าด าเนินธุรกิจต่าง ๆ  
        7) ก าหนดอัตราและดอกเบี้ยเงินสะสมของผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการพนักงานและลูกจ้าง   
และระเบียบการจ่ายคืนเงินสะสม 
         8) ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการ
ของผู้ปฏิบัติงานของ อ.ส.ค. และครอบครัว 
        9) แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อให้ปฏิบัติกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย   
และก าหนดค่าตอบแทนอนุกรรมการ 
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คณะผู้บริหาร  
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค) 

 
- --- 

                                                             -ว่าง - 
 
 
 
 

   ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 
 

 
 

 
นายนพดล ตันวิเชียร 

รองผู้อ านวยการ 
ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 

 

 

 
 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ 

  รองผู้อ านวยการ 

 
 นายสุขศิริ รุ่งเรือง 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

 

 
ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
 
 
 
 

 
 นายสวุรัจน์ หงษย์ันตรชัย 

ผู้เชี่ยวชาญ 9 
 

 
นายสุมิตร ลิกขะไชย 

หัวหน้าฝาุยอ านวยการ 

 
นางอัจฉรา ชาติยานนท ์

หัวหน้าฝาุยตรวจสอบและประเมินระบบงาน 

 
นางสาวอรนุช  จิราวัฒนานุรักษ ์
หัวหน้าฝาุยนโยบายและแผนงาน 

 

 
นางนิธิมา ตันตระกูล   

หัวหน้าฝาุยบญัชีและการเงิน 
 
 
 
 

 
นายมงคล  จุลกิ่ง 

             หวัหนา้ฝุายพัสดุและบริการ 
 
 
 
 

 
                 นายมุนี เมษประสาท 
            หวัหน้าฝาุยทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
                 

ด้านอ านวยการและบริหาร 
 

 
 

-ว่าง- 
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นายวุฒิชยั จั่นเพ็ชร 

 หัวหนา้ฝุายวิจยัและพัฒนา 
 การเลี้ยงโคนม  

 
 
 
 
 
 

 
 

                                 

                    
นายโชคชัย ชัยมงคล 

หัวหน้าฝาุยส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 
 

 
น.สพ.โกวิทย ์นิธิชยั 

 นักวิชาการ 8 
 

 

 

 

นายสัทธา  เล่ือมใสสุข 
หัวหน้าฝาุยทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
นายธีระ  เพลินสินธุ ์

หัวหน้าฝาุยการตลาดและการขาย 
 

 
                    นายสุรัตน์ สุขใจ 

หัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง 
(โรงงานนมสระบุรี) 

 
นายณรงค์ วงศ์เณร 

หัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 
(โรงงานนมประจวบคีรีขันธ์) 

 

  
นายชัยณรงค์  เปาอินทร์ 

                   หัวหน้าส านกังาน อ.ส.ค.         
  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ                                  

(โรงงานนมขอนแก่น) 
 

 
                นายวิศิษฎ ์แสงคล้อย    
              หัวหน้าส านกังาน อ.ส.ค. 
                  ภาคเหนือตอนลา่ง 

(โรงงานนมสุโขทัย) 
 

  
                  นายวินิจ วงศ์วโรฬาร 
                หัวหนา้ส านกังาน อ.ส.ค. 
                   ภาคเหนือตอนบน 
                  (โรงงานนมเชียงใหม่ ) 
 

 
 

 
นายชวลิต  ขาวปลอด 

นักวิชาการ 8 
 
 

  
 

ด้านอุตสาหกรรมนม 
 

ด้านกิจการโคนม 
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  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะกรรมการตรวจสอบองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

(อ.ส.ค.)  ประกอบด้วย นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค.     

นางจุฑาทิพย์ เตชชาติวนิช รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ นางกิตติมา นวลทวี รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง 

ศาสตราจารย์ ถวิล พ่ึงมา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. และนางอัจฉรา ชาติยานนท์ 

หัวหน้าฝุายตรวจสอบและประเมินระบบงาน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. ในระหว่างปี   

คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีค าสั่ง ให้นายสมชาติ สร้อยทอง พ้นจากต าแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน        

และศาสตราจารย์ ถวิล พ่ึงมา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ลาออกจากกรรมการ อ.ส.ค. จึงได้แต่งตั้ง นางจินตนา  

ชัยยวรรณาการ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. และนาย ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฎ์  

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. และปลายปีงบประมาณ นาย ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฎ์ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิลาออกจากกรรมการ อ.ส.ค. และกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 

  คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. ได้ด าเนินงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ    

และคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ออกโดยกระทรวงการคลัง จึงได้ร่วมกัน

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ อ.ส.ค.ส าหรับปีงบประมาณ 2557 คณะกรรมการ

ตรวจสอบ อ.ส.ค. ได้สอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบขอสงฝุายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 13 แผนงาน 

ได้แก่ แผนตรวจสอบ การผลิตผลิตภัณฑ์นม การตลาดและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม การบริหารทรัพยากร

บุคคล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน งบประมาณท าการ/ลงทุนการ

จัดซื้อ/จ้าง/เช่า การบริหารจัดการทางการเงิน การบริหารจัดการลูกหนี้ การให้ค าปรึกษา  consult การ

ตรวจสอบภาคสนามและตามนโยบายผู้บริหาร โดยมีการสอบทานทุกแผนงาน ยกเว้นบางแผนงานยังไม่บรรลุ

เปูาหมาย เนื่องจากมีประเด็นปัญหาอุปสรรคบางประการและอยู่ระหว่างด าเนินการของ อ.ส.ค. ซึ่งในระหว่างปี

คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. มีการประชุมรวม 8 ครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่จากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(สตง.) และผู้บริหารของอ.ส.ค. เช่น รองผู้อ านวยการท าการแทนผู้อ านวยการหัวหน้าฝุายบัญชีและการเงิน 

หวัหน้าฝุายนโยบายและแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือแสดงความคิดเห็นและชี้แจง

รายละเอียด 

  คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้สรุปผลการด าเนินงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

และคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ออกโดยกระทรวงการคลังดังนี้ 

 

รายงานผลการด าเนนิงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 
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  คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค.ได้มีการสอบทานเกี่ยวกับความถูกต้องน่าเชื่อถือของรายงาน

ทางการเงิน และความมีประสิทธิภาพการด าเนินงานของ อ.ส.ค. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ได้แก่ งบก าไร

ขาดทุน งบดุล ลูกหนี้ (กรณีหนี้ค้างนาน) งบประมาณท าการ/งบลงทุน การด าเนินงานเกี่ยวกับความมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผลการผลิต (การผลิต -การสูญเสีย) การจ าหน่าย ด้านการพัสดุ (จัดซื้อ/จ้าง/เช่า)         

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาระบบบัญชี 

การบริหารจัดการงานของ อ.ส.ค. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ อ.ส.ค.       

มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายพิเศษของคณะกรรมการ อ.ส.ค.จึงได้สรุปประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องแต่ละด้าน 

ดังนี้ 

 เกี่ยวกับความถูกต้องน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินพบประเด็นที่เป็นสาระส าคัญ คือ      

1) การรับรองงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(สตง.) ได้ตรวจสอบรับรองงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 มีประเด็น

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะให้แก้ไข ซึ่ง อ.ส.ค. ได้ด าเนินการจัดท าค าชี้แจงพร้อมเอกสาร และรายละเอียด         

ที่เก่ียวข้อง ส่ง สตง. เรียบร้อยแล้ว 

   2) การรับรองงบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556 ยังไม่เป็นปัจจุบันให้     

อ.ส.ค. ก าหนดระยะเวลาจัดส่งงบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556 ให้ สตง.ตรวจสอบรับรอง 

หากติดขัดหน่วยงานใด สรุปปัญหาและรายงานเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ และอ.ส.ค. ควรพิจารณา

จัดจ้างบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญการปิดงบการเงิน โดยเฉพาะงบกระแสเงินสดเพ่ือให้งบการเงินเป็น

ปัจจุบัน 

    3) การจัดส่งงบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556 อ.ส.ค. น าส่ง สตง.

เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง สตง. ตรวจสอบรับรองงบการเงิน 

 เกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินงานการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ค าสั่ง 

ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ อ.ส.ค. มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายพิเศษของคณะกรรมการตรวจสอบอ.ส.ค . 

ด้านการพัสดุ/การใช้งบลงทุน เห็นว่าต้องด าเนินการให้เป็นตามระเบียบข้อบังคับโดยเคร่งครัด การใช้งบลงทุน

ควรให้เป็นไปตามเปูาหมายและแผนการเบิก-จ่าย ส่วนด้านการผลิตผลิตภัณฑ์นม  มีการสูญเสียลดลง แต่ยังสูง

กว่า KPI ควรระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่ได้มาตรฐานให้ผู้ปฏิบัติน าไปแก้ไข และ อ.ส.ค. ได้ปรับวิธีการ

ด าเนินงานจากการจ้างภายนอกผลิตนมโรงเรียนและพาสเจอร์ไรส์เป็นการซื้อ/ขาย ให้ฝุายตรวจสอบและ

ประเมินระบบงานติดตามการบันทึกบัญชีและการจ่ายเงินได้ถูกต้อง ครบถ้วนตรงงวดเวลาบัญชีแล้ว ด้านการ

จ าหน่าย อ.ส.ค. ควรพิจารณามาตรการกรณีผู้แทนจ าหน่าย ไม่สามารถกระจายสินค้าได้ตามเปูาหมาย ส าหรับ

การพัฒนาระบบ ERP ให้ติดตามผลการส่งมอบงานให้ครบถ้วนตามสัญญา 

 

1.  สอบทานผลการตรวจสอบภายในและให้ความเห็น / ข้อเสนอแนะ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค.ได้รับทราบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงไตรมาส 1 – 4 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และร่างแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และร่างแผน

บริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินของ

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานภายในองค์กรต่อไป    

 

คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. ได้รับทราบรายงานผลการด าเนินงานจากฝุายตรวจสอบและ

ประเมินระบบงาน และรายงานจากฝุายนโยบายและแผนงาน ได้จัดท าและติดตามผลตามระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่มีการก าหนดองค์ประกอบของระบบ

การควบคุมภายใน 5 ด้าน ของ อ.ส.ค. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม กิจกรรมการ

ควบคุม  การบริหารความเสี่ยง  สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามประเมินผล เห็นว่า  อ.ส.ค. มีการด าเนินงาน

ภายใต้ระบบควบคุมภายในที่มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  ค าสั่ง คณะรัฐมนตรี นโยบายคณะกรรมการ 

อ.ส.ค.  มีการระบุสาเหตุจุดอ่อนของการควบคุม และแผนปฏิบัติงานในการปรับปรุงจุดอ่อนและการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง ที่เหมาะสมเพียงพอต่อการตรวจสอบภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติที่ดี ซึ่งมีการ

จัดท าคู่มือการควบคุมภายในปี พ.ศ. 2557 อนึ่ง ไม่พบประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งผู้บริหารและ

ผู้ปฏิบัติงานรายงานตามระเบียบ อ.ส.ค. 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค.ปฏิบัติงานตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่กระทรวงการคลัง

ก าหนด โดยมอบนโยบายเกี่ยวกับการให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ติดตามผลด าเนินงานโดยแยกเรื่องส าคัญที่ตรวจ

พบจากหน่วยรับตรวจ  ได้แก่  เรื่องที่ถือเป็นตัวอย่างที่ดี  เรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามแนวนโยบายหรือ

ระเบียบข้อบังคับที่ก าหนดไว้ และเรื่องที่ต้องขอรับนโยบายจากส่วนกลางเพ่ือให้มั่นใจว่าการด าเนินงานมีการ

ควบคุมภายในเหมาะสมสามารถปูองกันและหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ได้มีการเสนอคณะกรรมการ อ.

ส.ค.ได้พิจารณาเป็นประจ าทุกครั้งหลังการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

2.  สอบทานนโยบายบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.ค. 

3.  สอบทานระบบควบคุมภายในที่มปีระสิทธิผล 

4.  สอบทานการปฏิบัตงิานด้วยความเป็นอิสระ 
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เ พ่ือให้ เกิดความชัด เจน เป็นมาตรฐานในด้านวัตถุประสงค์อ านาจหน้าที่บทบาท             

ความรับผิดชอบ จึงได้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. พ.ศ. 2556 และได้รับอนุมัติกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค.  พ.ศ. 2557 จากคณะกรรมการ อ.ส.ค. ท าให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ได้

ประเมินผลการด าเนินงานตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. ทั้งคณะประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้คะแนน 3.92 จากคะแนนเต็ม 4.00 

 

   

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. พิจารณาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของฝุายตรวจสอบและ

ประเมินระบบงาน  ดังนี้ 

1) อนุมัติกฎบัตรฝุายตรวจสอบและประเมินระบบงาน พ.ศ. 2557 โดยพิจารณาทบทวน

เพ่ิมเติมและปรับปรุงวัตถุประสงค์ ความรับผิดชอบ ภาระหน้าที่ ค านิยามการตรวจสอบภายใน โดยเน้นการ

ก าหนดคุณสมบัติและการแต่งตั้งหัวหน้าฝุายตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายใน 

2) อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการน าแผนวิสาหกิจ ตัวชี้วัด 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) แผนบริหารความเสี่ยงองค์กร กระบวนงาน/ระบบ/กิจกรรม

ของ อ.ส.ค. ความเห็นของหน่วยงานภายใน และนโยบายของผู้บริหารมาใช้ประกอบการจัดท าแผนตรวจสอบ

ประจ าป ี

3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายตรวจสอบและประเมินระบบงาน และการปฏิบัติงานของ

หัวหน้าฝุายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 

 

 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. ได้มีการประชุมหารือร่วมกับผู้แทน สตง. ได้รับทราบประเด็น

ปัญหา/อุปสรรคความล่าช้าของการรับรองงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และแนวทางการ

ตรวจสอบรับรองงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556 เนื่องจากอ.ส.ค. น าส่งรายละเอียด 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค . ให้ความเห็นว่า อ.ส.ค. ควร

ก าหนดระยะเวลาการจัดส่งเอกสารเพ่ิมเติมปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และการจัดส่งงบการเงิน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556 ให้ชัดเจน โดยให้ฝุายบัญชีและการเงิน จัดท าตารางสรุปปัญหาการจัดท า  

งบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2555  พ.ศ. 2555 และ 2556 ให้ฝุายตรวจสอบและประเมินระบบงาน ติดตาม

5.  ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 

6.  การปฏิบัติตามข้อก าหนดกฎบัตรและคู่มือการปฏิบัติงาน

ส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวสิาหกิจ 

7.  การปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 
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และรายงานเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. ทุกครั้งที่มีการประชุมงบลงทุน ควรมีการติดตาม/เร่งรัดกรณี

การเบิก-จ่ายไม่เป็นไปตามแผน และมีการรายงาน/น าเสนอข้อมูลเป็นตาราง/กราฟเปรียบเทียบ แผน -ผล 

ปัญหา/เหตุผล  ส าหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพ ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์นม คณะกรรมการ อ.ส.ค. มีนโยบาย

ให้ทุกส านักงานภาค ด าเนินการลดการสูญเสียอย่างต่อเนื่อง 

คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. ด าเนินงานภายใต้ระบบควบคุมภายในที่ดีและปฏิบัติตามกฎ   

ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง คณะรัฐมนตรี นโยบายคณะกรรมการ อ.ส.ค. และการบริหารจัดการความเสี่ยง        

ที่เหมาะสมเพียงพอต่อการตรวจสอบภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติที่ดี ซึ่งก าหนดโดย

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ที่มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานพร้อม

ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. ซึ่งไม่พบประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์

น าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. รับทราบและพิจารณาเป็นประจ าทุกครั้งหลังการประชุม และคณะกรรมการ 

อ.ส.ค. ได้มีการพิจารณามอบหมายให้ อ.ส.ค. รับด าเนินการและน าไปปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งมีการติดตามผลการ

ด าเนินงานตามความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรวมต่อไป 

 
 
                       ลงชื่อ    มารศรี  สายสุทธิ ์
            (นางมารศรี  สายสุทธิ์) 
          หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบระบบงาน 
       ท าการแทนหัวหน้าฝุายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
                วันที่ ๑๘ ธันวาคม  ๒๕๕๗ 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
“องค์กรน าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโคนมไทย มุ่งสร้างอาชีพมั่นคง รับผิดชอบต่อสังคม และก้าวเข้าสู่อาเซี่ยน” 

“Organization to drive Thailand Dairy Farming, Aim to create secure career,                         
Social Responsible and Step toward ASEAN.” 

 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. สร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างองค์การและระบบบริหารการจัดการภายใน ด้วยรูปแบบการ

จัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
2. มุ่งส่งเสริมการเลี้ยงโคนมด้วยองค์ความรู้ด้านการวิจัย และการบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ 

พร้อมยกระดับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
3. ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบประกันคุณภาพ พร้อมกับมุ่งลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นใน

กระบวนการผลิต 
4. เพ่ิมขีดความสามารถทางการตลาดเชิงพาณิชย์ ด้วยองค์ความรู้การวิจัยตลาด บูรณาการร่วมกับ

ศักยภาพของทีมขาย เพ่ือสนองตอบความต้องการของตลาดกลุ่มเปูาหมายได้ชัดเจน 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด ผลิตภัณฑ์นมใน

ต่างประเทศ และมุ่งแข่งขันในตลาดอาเซี่ยน 
6. ขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ภายใต้กรอบความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

ค่านิยมองค์กร 
I – STRONG  “คนแข็งแรง ใจแข็งแรง องค์กรแข็งแรง” 

I =  Innovation  สรรสร้างนวัตกรรม 
S =  Standard  มั่นคงในมาตรฐาน 
T =  Teamwork  ท างานเป็นทีม 
R =  Responsibility รู้จักหน้าที่ 
O =  Organization จัดการอย่างเป็นระบบ 
N =  Networking  สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ 
G =  Good Governance ยึดมั่นในธรรมาภิบาล 
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เป้าประสงค ์
1. โครงสร้างองค์การมีการก าหนดผังงานอย่างชัดเจน มีการสื่อสารท าความเข้าใจกับบุคคลากรภายใน

องค์กร ให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตรงตามต าแหน่ง ก่อเกิดการท างานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ตลอดทั้งมีการวางแผนงาน อัตราก าลังคน โครงสร้างอัตราผลตอบแทนที่ชัดเจน เหมาะสมตาม
กรอบแห่งวิชาชีพ และมีระบบการบริหารจัดการภายในที่เป็นระบบ ระเบียบ เป็นขั้นตอนตามสายบังคับบัญชา 
ตลอดจนมีรูปแบบการบริหารองค์การในเชิงธุรกิจ อยู่ภายใต้กรอบแห่ง พรบ. จัดตั้งฯ อย่างเคร่งครัด  

2. ภารกิจด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม มีการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่องและอยู่ในระดับที่เชื่อถือได้
ตามหลักเกณฑ์ของงานวิจัย พร้อมทั้งมีการบูรณาการงานวิจัย เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับเกษตรผู้เลี้ยงโคนมอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้เกษตรผู้เลี้ยงโคนมมีขีดความสามารถเพ่ิมสูงขึ้น จากการพัฒนากระบวนการด้านการผลิตน้ านม
ดิบที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการฟาร์มได้อย่างเป็นระบบในเชิงธุรกิจ ซึ่งจะท าให้กระบวนการผลิตตลอด
ทั้งคลัสเตอร์ มีระบบที่สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการจัดเก็บฐานข้อมูลด้านการเลี้ยงโคนม อย่างชัดเจน 
ตั้งแต่จ านวนสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค. ปริมาณและคุณภาพน้ านมดิบ ข้อมูลทางด้านการบัญชี 
และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งมีศูนย์กลางด้านการเผยแพร่ข้อมูลและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเลี้ยง
โคนมภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียนที่เป็นที่ยอมรับ  

3. ประสิทธิภาพการผลิตได้รับการประกันคุณภาพ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 80 ของระบบประกันมาตรฐานที่ปรากฏ พร้อมทั้งความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตมีปริมาณลด
ต่ าลงกว่าร้อยละ 30 

4. การจัดการทางการการตลาดมีขีดความสามารถเพ่ิมสูงขึ้น สามารถบรรลุเปูาประสงค์ตามกรอบของ
รายได้ที่ก าหนด ตลอดจนมีการวิจัยตลาดอย่างมืออาชีพ ศักยภาพของทีมขายมีทักษะทางด้านการขายเพ่ิมสูงขึ้น 
พร้อมแข่งขันได้ในภูมิภาค    

5. ส่วนแบ่งทางการตลาดผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค.ในตลาดต่างประเทศเพ่ิมสูงขึ้น ยอดการส่งออกไป
ประเทศจีนขยายตัว มีความร่วมมือทางธุรกิจกับประเทศในอาเซียน และมีเครือข่ายความมือแลกเปลี่ยนความรู้
ด้านการเลี้ยงโคนม เทคโนโลยี และกระบวนการผลิตกับประเทศผู้น าอุตสาหกรรมนม  

6. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของ อ.ส.ค.มีการจัดการอย่างเป็นระบบ พ้ืนที่โดยรอบมีการบูรณะ ฟ้ืนฟู 
สามารถใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยวได้ ตลอดจนมีการจัดสรรพ้ืนที่ อาคารที่พัก เพ่ือการด าเนิน
ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อย่างมืออาชีพ และมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ยังมีการสร้าง
ความร่วมมือกับชุมชน ในการรักษาสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่โดยรอบชุมชน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร ์                                                                                                                                          
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารจัดการองค์กรเชิงธุรกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจัย พัฒนา ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม และถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งในประเทศ 
                   และต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพ่ิมศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์นมให้ได้มาตรฐานการผลิตตามหลักสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   การสร้างเสริมคุณภาพการตลาดเชิงธุรกิจ  มุ่งสนองตอบลูกค้าในประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การสร้างความร่วมมือ และ ประสานการตลาดในอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน 
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แนวนโนบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions: SODs) ที่มีต่อองค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  
 กระทรวงการคลังได้ประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัด และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานนโยบายเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ฯลฯ เพ่ือสรุปแนวนโยบายผู้ถือหุ้น
ภาครัฐ (Statement of Directions: SODs) ที่มีต่อ อ.ส.ค. ที่จะใช้เป็นแนวทางในการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 
และชี้ประเด็นที่รัฐวิสาหกิจควรให้ความส าคัญและเร่งด าเนินการ ตลอดจนใช้เป็นปนวทางในการก าหนดตัวชี้วัด
ส าหรับการประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจต่อไป ซึ่ง SODs ที่มีต่อ อ.ส.ค. มี 3 ระดับ ดังนี้  

1. แนวนโยบายส าหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม 
1.1 เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงานที่

ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

2. แนวนโยบายส าหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 
2.1 เป็นเครื่องมือของภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

3. แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐท่ีมีต่อองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
3.1 สร้างเสถียรภาพให้กับตลาดน้ านมดิบ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ รวมทั้ง

พัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงโคนมอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  

เพื่อให้สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  อ.ส.ค.จึงได้ก าหนดแผนงานและ  
แนวทางการด าเนินงานตาม SODs ดังนี้ 

แผนระยะสั้น แผนระยะยาว 
1. สร้างความชัดเจนในการบริหารจัดการองค์กรและการ 
   จัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่ม    
   ศักยภาพในการแข่งขัน 
2. ศึกษาโอกาสและผลกระทบที่เกิดจากการเปิดการค้าเสรี  
   และการเป็น AEC ที่มีต่อองค์กร 
3. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง 
   กับภารกิจทั้งในปจัจุบนัและอนาคต 
4. พัฒนากระบวนการวางแผนการด าเนินงานในภารกิจ 
   หลักให้สอดคล้องกับสภาวะของอุตสาหกรรม 
5. สร้างความชัดเจนในการก าหนดหลักเกณฑ์/แนว  
    ทางการแยกบัญชีการด าเนินงานทางธุรกิจออกจากการ  
    ด าเนินงานเชิงสังคมหรืองานตามนโยบายของรัฐบาล 
6.  สร้างเสถียรภาพด้านราคาน้ านมดิบโดยใช้ข้อมูลและ 
    กลไกตลาดในการวางแผนการส่งเสริมและการผลิต 
7. พัฒนาสนิค้าไห้ได้ตามมาตรฐานสากล 
 

1. น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กบัการพัฒนากระบวนการ 
    การผลิตให้มีประสิทธิภาพสงูสุด 
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งจากนมโคสด 100% และจาการใช้ 
   วัตถุดิบอื่นประกอบให้มีความหลากหลายมากข้ึนเพื่อ  
   รองรับปริมาณน้ านมดิบเกษตรกรที่เพิ่มข้ึนในอนาคต 
3. ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและ 
   พัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายให้มากข้ึน 
4. ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลให้ 
    สามารถเป็นการด าเนินงานทางธุรกิจได้ 
5. สนับสนุนการด าเนินงานในเชิงวิชาการ การถ่ายทอด  
   เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม    
   โคนม ให้กับเกษตรกรและสหกรณ์ให้สามารถ  
   ด าเนินการทางธุรกิจและแข่งขันได ้
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โครงสร้างองค์กร 
(ณ 30 ก.ย. 2557) 
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อัตราก าลังของ อ.ส.ค. 
(ณ 30 ก.ย. 2557) 

 
 

บุคลากร พนักงาน ลูกจ้าง รวม 
ผู้บริหารระดับสูง 
1.ผู้อ านวยการ 
2.รองผู้อ านวยการ 
3.ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
4.ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 9 

 
- 
2 
2 
1 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
2 
2 
1 

รวม 5 - 5 
นักวชิาการ 8 
ด้านอ านวยการและบริหาร 
1.ฝุายอ านวยการ 
2.ฝุายตรวจสอบและประเมนิระบบงาน 
3.ฝุายนโยบายและแผนงาน 
4.ฝุายทรัพยากรบคุคล 
5.ฝุายบัญชีและการเงนิ 
6.ฝุายพัสดุและบริการ 

2 
 

30 
17 
28 
36 
36 
56 

- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

13 

2 
 

30 
17 
28 
36 
36 
69 

รวม 205 13 218 
ด้านธุรกิจกิจการโคนม 
1.ฝุายวิจัยและพัฒนาการเลีย้งโคนม 
2.ฝุายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 
3.ฝุายท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

 
73 
80 
34 

 
11 
- 
1 

 
84 
80 
35 

รวม 187 12 199 
ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมนม 
1.ฝุายการตลาดและการขาย 
2.ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง (โรงงานนมมวกเหล็ก) 
3.ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ (โรงงานนมประจวบครีีขนัธ์) 
4.ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื                
  (โรงงานนมขอนแก่น) 
5.ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนอืตอนลา่ง (โรงงานนมสุโขทยั) 
6.ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนอืตอนบน (โรงงานนมเชียงใหม่) 

 
48 
240 
117 
89 
 

63 
36 

 
- 

11 
15 
9 
 
4 
11 

 
48 
251 
132 
98 
 

67 
47 

รวม 593 50 643 

รวมทั้งสิ้น 990 75 1,065 
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อัตราก าลังของ อ.ส.ค. 

 

ระดับการศึกษาของพนักงาน อ.ส.ค.

 

ระดับอายุของพนักงาน อ.ส.ค. 

                                                                               
 

1% 

20% 

19% 60% 

ผู้บริหารระดับสูง  

ด้านอ านวยการและบริหาร  

ด้านกิจการโคนม  

ด้านอุตสาหกรรมนม  

6% 

41% 51% 
สูงกว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 

 39%  

 53%  

 8%  

มากกว่า 50 ปี  

30-50 ปี  

ต่ ากว่า 30 ปี 
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การด าเนินการตามนโยบาย 
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1. ความส าเร็จในการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีบัญชี 2558                               
   (แผนธุรกิจและแผนส่งเสริมกิจการโคนม)  

   
 

   
  

ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ได้อนุมัติโครงการจ้างที่ปรึกษา “ทบทวนแผนวิสาหกิจองค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย ปี 2555-2559 (ฉบับปรับปรุงปี 2558-2559) ตามหนังสือที่ กษ 1903/601      
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 โดยจ้างมหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์  ซึ่งมี ดร.นันท์ฐณัช รุ่งรัศมีวัฒนกุล อาจารย์
ประจ าหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้อ านวยการโครงการฯ โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

1.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2555-2559 (ฉบับปรับปรุง
ปี 2558-2559) และแผนปฏิบัติงาน อ.ส.ค. ประจ าปี 2558” ในวันที่ 17-19 มีนาคม 2557 เพ่ือถ่ายทอดและ
ชี้แจงแนวทาง กรอบการท าแผนปฏิบัติงาน ประจ าปี 2558 และเพ่ือทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 
วิเคราะห์โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง จุดด้อย รวมถึงแนวทางในการด าเนินธุรกิจของ อ.ส.ค. ในปี 2558 น ามาซึ่ง
รายงานฉบับต้น (Inception Report)  โดยผู้อ านวยการโครงการฯ  

1.2 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ และสัมภาษณ์เชิงลึกจากทุกฝุาย/ทุกส านักงานภาค          
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานโครงการในปี 2557 และก าหนดเป็นแผนงานด้านต่างๆ ใหม่ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกฝุาย/ทุกส านักงานภาค และเพ่ือแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคในการด าเนินงานและ
น าผลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลข้อมูลที่ได้ประกอบการด าเนินการปรับปรุงร่างแผนวิสาหกิจฯ และร่าง
แผนปฏิบัติงานฯ ต่อไป น ามาซึ่งแผนวิสาหกิจฯ ฉบับต้นร่าง ( Inception Report) และแผนวิสาหกิจฯ        
ฉบับปรับปรุง (Progress Report)  

1.3 รายงานความก้าวหน้าโครงการทบทวนแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. ประจ าปี 2555-2559      
(ฉบับปรับปรุงปี 2558 - 2559) และการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2558 ต่อคณะกรรมการ อ.ส.ค.  
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1.4 ผู้อ านวยการโครงการจัดท าแผนฯ ส่งร่าง (Progress Report II) แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
2558 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557  

1.5 ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ได้รับรายงานความคืบหน้าโครงการฯ พร้อมร่างแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี 2558  

1.6 ทุกฝุาย/ทุกส านักงาน ร่วมประชุมทบทวนร่างแผนปฏิบัติงาน อ.ส.ค. ประจ าปี 2558     
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557    

1.7 ผู้อ านวยการโครงการฯ ส่งร่างแผนปฏิบัติงาน อ.ส.ค. ประจ าปี 2558 (Progress Report II) 
อีกครั้ง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557  

1.8 ขออนุมัติทบทวนแผนปฏิบัติงานประจ าปี  2557 เนื่องจากการประชุมติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ปรากฏว่า อ.ส.ค. 
ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเปูาหมาย ด้วยสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลง เป็นปัจจัยให้ 
อ.ส.ค. ต้องเสนอทบทวนแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2557 เพ่ือให้ อ.ส.ค. สามารถ
ด าเนินงานได้ตามเปูาหมายหลักที่ก าหนด โดยให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน และสามารถด าเนินการได้ตาม
แผนวิสาหกิจของ อ.ส.ค.  

1.9 น าเสนอร่างแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2555-2559 (ฉบับปรับปรุงปี 2558-2559)       
และแผนปฏิบัติงาน อ.ส.ค. ประจ าปี 2558 ครั้งที่ 1 ต่อคณะกรรมการ อ.ส.ค. เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557  

1.10 น าเสนอร่างแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2555-2559 (ฉบับปรับปรุงปี 2558-2559) และ     
แผนปฏิบัติงาน อ.ส.ค. ประจ าปี 2558 ตามที่ได้ด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการ อ.ส.ค.  และ
คณะกรรมการ อ.ส.ค. ได้เห็นชอบ วันที่ 29 กันยายน 2557  
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2. ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน 

              รายการ 
ผลการด าเนินงาน  

 รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
   เบิกจ่าย   เบิกจ่าย   เบิกจ่าย   เบิกจ่าย 

1. เปูาหมายการเบิกจ่าย (ล้านบาท)         13.99        36.35        48.51        58.23       157.08 
2. ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)          7.94        41.22        33.81        67.00       149.97 
3. % เปรียบเทียบเปูาหมาย (ล้านบาท)        56.80      120.81        70.78      120.42        95.47 

 

ในการบริหารแผนลงทุน พิจารณาจากการด าเนินงานเบิกจ่ายเงินตามงบลงทุนของ อ.ส.ค.     
ทั้งในส่วนของงบลงทุน โครงการพัฒนาต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. ทั้งนี้ ณ สิ้นปีบัญชี 2557 อ.ส.ค. มียอดเงิน
สะสมของการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริง จ านวน 157.08 ล้านบาท จากยอดเงินตามงบลงทุนที่อนุมัติให้
เบิกจ่ายได้ ทั้งสิ้น 149.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.47 ซึ่งไม่เป็นไปตามเปูาหมายเนื่องจากบางรายการเป็น
งบลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ ท าให้การก่อสร้างล่าช้า และประกอบกับผู้รับเหมาด าเนินการล่าช้ากว่าก าหนด 
ไม่เป็นไปตามแผน ต้องผูกพันเบิกจ่ายเหลื่อมปี ในปี 2558  

3. ระดับของการน าระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้ 
   สรุปได้ว่าระดับผู้บริหารสามารถแสดงให้ เห็นถึงการมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของ
คณะกรรมการการด าเนินงานด้าน EVM และร่วมติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงานด้าน EVM อย่าง
สม่ าเสมอ โดยผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน า EVM ไปใช้ในการก ากับนโยบาย ทิศทาง และ
ความส าเร็จของการด าเนินงานด้าน EVM ของ อ.ส.ค. ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมถึงผู้บริหารให้
ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ แก่พนักงานทุกระดับของ อ.ส.ค. ที่ยังขาด 
Knowledge Management (KM) ในเรื่องการน าระบบบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) 
มาใช้ โดย   
   (Economic Value Management : EVM) ส าหรับระดับปฏิบัติ พนักงานทุกระดับของ อ.ส.ค. 
ยังขาด Knowledge Management (KM) ในเรื่องนี้ ซึ่ง อ.ส.ค. ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้ 
     (1) คณะกรรมการก าหนดทิศทาง EVM ของ อ.ส.ค. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้พนักงานระดับกลาง เพ่ือสนับสนุนระบบ EVM ให้เกิดประสิทธิภาพ” และเพ่ือให้
พนักงาน เกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดตั้งศูนย์ EVM 
   (2)  คณะกรรมการก าหนดทิศทาง EVM ของ อ.ส.ค.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง            
“การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนด้านกิจการโคนม อ านวยการและบริหารที่มีผลกระทบกับ EVM ”  
     (3) คณะกรรมการก าหนดทิศทาง EVM ของ อ.ส.ค.จัดอบรมหลักสูตร “ EVM ด้านกลยุทธ์
และวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่า EP” ซึ่งท าให้ระดับปฏิบัติ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวใน
ระดับที่ดีท าให้สามารถน าระบบบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้กับระบบงานต่างๆ 
อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  
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4. ระดับความส าเร็จในการวิจัยและพัฒนา  
 (Research and development : R&D) 

           ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และ อ.ส.ค. ได้จัดท าบันทึกข้อตกลง
การประเมินผลการด าเนินงานของ อ.ส.ค. ประจ าปี 2557 การด าเนินงานตามนโยบาย เรื่องระดับความส าเร็จใน
การวิจัยและพัฒนา (Research and development : R&D) ดังนี้ 

          1.1 จัดตั้งคณะท างานในการด าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาของ อ.ส.ค.  
1.2  คณะท างานได้มีการประชุม 5 ครั้ง  

  1.3  พิจารณารูปแบบ/กระบวนการจัดท าแผนวิจัยและพัฒนาของ อ.ส.ค. 
1.4  พิจารณาจัดท าแผนระยะสั้น (ประจ าปี 2557) น าเสนอผู้อ านวยการอนุมัติ พร้อมกับการ  

ด าเนินการวิจัย 2 โครงการ คือ โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มส าหรับเด็ก และโครงการวิจัย    
และพัฒนาปุ๋ยจากน้ านมดิบเพื่อเพ่ิมคุณภาพของอาหารสัตว์ในการเลี้ยงโคนม  

1.5  จัดท ารายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานตามแผนงานประจ าปี 2557 พร้อมสรุป     
จุดดี/จุดด้อย ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน โดยคณะท างานเพ่ือน าเสนอผู้อ านวยการ 

1.6  น ารายงานตามข้อ 1.4 เพ่ือประกอบการปรับปรุงแผนงานประจ าปี 2558 
1.7  จัดท าแผนงานประจ าปี 2558 และแผนระยะยาวน าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. เพ่ือให้ 

ความเห็นชอบภายในเดือนสิงหาคม 2557 ตามแผนการด าเนินงานของคณะท างาน โดยได้น าเสนอที่ประชุม
พนักงานระดับหัวหน้าฝุาย/ส านักงาน ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
แผนวิจัยและพัฒนาของ อ.ส.ค. ปี 2557 – 2559 โดยให้ปรับลดแผนเหลือ 12 แผนงาน/โครงการ  

1.8  ต่อมาได้น าเสนอแผนวิจัยและพัฒนาของ อ.ส.ค. ปี 2557 – 2559 ต่อคณะกรรมการ  
อ.ส.ค. ในเดือนสิงหาคม 2557 แต่เนื่องจากคณะกรรมการ อ.ส.ค. มิได้มีการประชุมในเดือนสิงหาคม 2557     
จึงเลื่อนการประชุมมาเป็นวันที่ 29 กันยายน 2557 และมติที่ประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. ครั้งที่ 11/2557    
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 เห็นชอบแผนวิจัยและพัฒนาของ อ.ส.ค. ปี 2557 -2559  

1.9  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 อ.ส.ค. ได้จัดกิจกรรมเพ่ือเปิดตัวการวิจัยและพัฒนาของ  
อ.ส.ค. มีผู้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก คณะกรรมการ อ.ส.ค. ตลอดจนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
ก็ได้ให้ความสนใจ  

           เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่ก าหนดวัดเป็นครั้งแรก แต่ อ.ส.ค. มีการด าเนินงานเกี่ยวกับการวิจัย   
และพัฒนาโดยท าความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมาโดยตลอด ในการจัดท าแผนวิจัยและพัฒนาของ อ.ส.ค. 
จ าเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากทุกฝุาย ประกอบกับระยะเวลาในการจัดท าแผนค่อนข้างจะกระชั้นชิด แต่ด้วย 
อ.ส.ค. มีการท าความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ อยู่ตลอดจึงได้มีการใช้ผลงานจากการวิจัยฯ มาประกอบการ
พิจารณาการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ของ อ.ส.ค.เอง รวมทั้งได้มีการน าผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชย์   
ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนม และเพ่ือช่วยเกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการผลิต
น้ านมดิบได้ด้วย 
  ปี 2557 อ.ส.ค. ได้แต่งตั้งคณะท างานด้านวิจัยและพัฒนาของ อ.ส.ค โดยการประชุมได้มีการ
ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการวิจัยและพัฒนาในปี 2557 คือ (1) โครงการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์นม ส าหรับวัยเด็ก (2) โครงการวิจัยและพัฒนาปุ๋ยจากน้ านมดิบเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของหญ้า
อาหารสัตว์ในการเลี้ยงโคนม ซึ่งทั้ง 2 โครงการด าเนินการแล้วเสร็จเชิงการค้า 1 โครงการ คือ โครงการวิจัย
และพัฒนาปุ๋ยจากน้ านมดิบเพื่อเพิ่มคุณภาพของหญ้าอาหารสัตว์ในการเลี้ยงโคนม 
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ผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
1. ความส าเร็จของการด าเนินงานด้านอตุสาหกรรม 

1.1 ส่วนแบง่การตลาดของนมยู.เอช.ท ี
ผล The Nielsen: Retail Audit –MAT JUNE 2014 พบว่ารอบปีที่ผ่านมา ตลาดผลิตภัณฑ์

นมมีอัตราการเติบโต 4% กลุ่มที่มีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นได้แก่ นมพาสเจอร์ไรส์ (+6%), นมถั่วเหลือง (+8%), 
นม ยู.เอช.ที. (+6), พาสเจอร์ไรส์โยเกิร์ต (+2%), UHT Yoghurt (+5%) และ UHT TFD (-1%)  

ตลาดผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. มีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้น 6% : นมไทย-เดนมาร์ค มีปริมาณ
เพ่ิมขึ้น 5% (จาก 71.60 ล้านลิตร เป็น 75.70 ล้านลิตร มูลค่า 3,524.90 ล้านบาท (เติบโต 5%) มีส่วนแบ่ง  
ทางการตลาด 30% โฟร์โมสต์ มีปริมาณเพ่ิมขึ้น 1% จาก 96.6 ล้านลิตร เป็น 99.3 ล้านลิตรมูลค่า 5,913.70 
ล้านบาท (เติบโต 0.8%) มีส่วนแบ่งการตลาด 46 % หนองโพ มีปริมาณลดลง 0.1% (จาก 19.7 ล้านลิตร    
เป็น 19.6 ล้านลิตร) มูลค่า 905.30 ล้านบาท (เติบโต 1%) มีส่วนแบ่งการตลาด 8%   

 

 
ที่มา : ข้อมูลจากทางบริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อก วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 
         ผล Retail Audit –MAT June 2014 

ผลการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 มูลค่า 7,161.775 ล้านบาท 
ปริมาณ  187,302.55 ตัน จากเปูาหมายมูลค่า 7,082 ล้านบาท คิดเป็น  101.13% เป็นนมพาณิชย์  5,733.77 
ล้านบาท ท าได้ 97.58% ของเปูาหมายนมพาณิชย์ (5,876 ล้านบาท)  นมโรงเรียน 1,428.00 ล้านบาท ท าได้ 
118.41% ของเปูาหมายนมโรงเรียน (1,206 ล้านบาท) 
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1.2 รายได้จากการส่งออกผลิตภัณฑ์นม 
  รายได้ของการจ าหน่ายนมยู.เอช.ที.ในต่างประเทศ ปริมาณรวม 17,027.31 ตัน มูลค่า 614.94 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 158 ของเปูาหมาย 390 ล้าน โดยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ สปป.
ลาว และกัมพูชา เพิ่มขึ้น คือ UHT 125 มล. และโยเกิร์ตพร้อมดื่ม ยู.เอช.ที. มีผู้จัดจ าหน่ายรายใหม่  ในประเทศ
พม่าเพ่ิมข้ึน 1 ราย คือ บริษัท บีทีที แอนด์ ซี (ไทยแลนด์) จ ากัด (BTT&C (Thailand) Co.,Ltd.)    

หมายเหตุ 

                 การจ าหน่ายใน สปป.ลาว โดย TNN TRADING EXPORT-IMPORT SOLE CO.,LTD. จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ขนาด 200 ml. และ 250 ml. ครบทุกรสชาติ และเร่ิมจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ โยเกิร์ตพร้อมดื่ม ยู.เอช.ที. 

                 การจ าหน่ายในกัมพูชา โดย Phnom Penh Cooperation Co.,Ltd. BORDER PLUS Co.,Ltd.       
และ MRS.LAM HONG จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ขนาด 125 ml., 200 ml. และ 250 ml. ครบทุกรสชาติ และเร่ิมจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ใหม่ คือโยเกิร์ตพร้อมดื่ม ยู.เอช.ที. พร้อมกับกิจกรรมการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดใหม่ด้วย 

                 การจ าหน่ายในพม่า โดย บริษัท บีทีที แอนด์ ซี (ไทยแลนด์) จ ากัด เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายต้ังแต่        
เดือนเมษายน 2557 – กันยายน 2557 ผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่าย ขนาด 125 ml., 200 ml., 250 ml. ครบทุกรสชาติ         
และโยเกิร์ตพร้อมดื่ม ยู.เอช.ที. 

 
1.3 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อรายได้จากการขาย                      
     (เฉพาะยอดขายนมพาณิชย์) 

         รายได้ของการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม รวม 7,161.755 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ใหม่ โยเกิร์ตพร้อมดื่ม 
ยู.เอช.ที. จ าหน่ายได้ 30.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  0.42 ของเปูาหมายรวม โดยแยกผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อม
ดื่ม UHT DY ปริมาณสุทธิจ านวน 106,092 หีบ คิดเป็น 763.86 ตัน แต่ละรสชาติ  
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4. ความส าเร็จของการด าเนินการส่งเสรมิกิจการโคนม  
 ความส าเร็จในการพัฒนาฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง  

 ความส าเร็จในการพัฒนาฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง เป็นรูปแบบการส่งเสริมเชิงรุก โดยใช้
ระบบฐานข้อมูลโคนมของ อ.ส.ค. มาใช้ในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริม น าวิชาการและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมที่
เชี่ยวชาญท างานร่วมกันตรงต่อเกษตรกรเป็นรายฟาร์มเข้าฟาร์มเกษตรกร ตามโปรแกรมเป็นประจ าอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง เจ้าหน้าที่จะด าเนินการเก็บข้อมูลแก้ไขปัญหาและให้ค าแนะน าต่อเกษตรกรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนม ลดความสูญเสียและเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร มีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมอยู่ได้ใน
อาชีพอย่างยั่งยืน  

อ.ส.ค. จะด าเนินการเพิ่มเปูาหมายจ านวนฟาร์มเกษตรกรและการพัฒนาฟาร์มเกษตรกรให้ผ่าน
หลักเกณฑ์ชี้วัดเป็นฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงเพ่ิมขึ้นทุกปีและได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดผลการด าเนินงานด้านการ
ส่งเสริมกิจการโคนมของ อ.ส.ค. ซึ่งมีผลการด าเนินงานตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2557 ดังนี้ 

เกษตรกร
ร่วมโครงการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

จ านวนเกษตรกร 

(ราย) 

ผ่านเกณฑ์วัด 

(ราย) 

จ านวนเกษตรกร 

(ราย) 

ผ่านเกณฑ์วัด 

(ราย) 

จ านวนเกษตรกร 

(ราย) 

ผ่านเกณฑ์วัด 

(ราย) 

ภาคกลาง 437 114 537 190 562 218 

ภาคใต้ 52 26 61 28 77 34 

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
50 17 69 36 94 52 

ภาคเหนือ
ตอนล่าง 

22 4 34 13 38 9 

รวม 561 161 701 267 771 313 

% เพ่ิม ลด 25% 66% 9% 17% 
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ตัวชี้วัดฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง 

     หมายเหตุ : 1. ฟาร์มที่ได้รับคัดเลือกเป็นฟาร์มที่มีประสิทธิภาพสูง ต้องผ่านเกณฑ์ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพ         
                        7 หัวข้อ จาก 9 ถือได้ว่าเป็นฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง (Smart Dairy Farmer)             
                   : 2. กิจการส าหรับฟาร์มที่เป็นตัวอย่างฟาร์มที่มีประสิทธิภาพสูง ต้องมีรายได้เพิ่มมากขึ้นทุกปีด้วย 

       : 3. น้ านมดิบเกรด 3 ในรอบป ี(%) พิจารณาจากร้อยละของจ านวนครั้งท่ีได้เกรด 3 จาก         
             จ านวนครั้ง ที่ท าการตรวจคุณภาพน้ านมท้ังหมดในรอบปีของรายฟาร์ม 

  

   

    

 

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพฟาร์ม เป้าหมาย 
1.โคทดแทนต่อโคท้ังหมด  (%)   ≤40 
2.แม่โครีดต่อแม่โค (%)  ≥75 
3.วันท้องว่าง (วัน) ≤148 
4.จ านวนครั้งที่ผสมติดของแม่โค (ครั้ง)    ≤3 
5.ระยะเวลาตกลูกเฉลี่ย (วัน) ≤430 
6.อายุโคสาวคลอดลูกตัวแรก (เดือน)   ≤31 
7.ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ตัว/วัน)   ≥11 
8. อายุที่ผสมติดโคสาว (เดือน)   ≤21 
9. น้ านมดิบเกรด 3 ในรอบปี (%)   ≤10 
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การบริหารจัดการองค์กร 
1. บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
 1.1 การก าหนดให้มีแผน ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมายที่ส าคัญ 
       อ.ส.ค.ด าเนินการทบทวนแผนวิสาหกิจและแผนแม่บท ICT ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน  โดยจัดให้มีการจัดท า Workshop เพ่ือระดมความคิดเห็นจากมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 17-19 มีนาคม 
2557  
      1.2 การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่ส าคัญ 

 การควบคุมภายใน 
            มีการน าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค.ครบ 2 ครั้ง (ไตรมาสละครั้ง) 

 ตรวจสอบภายใน   
            คณะกรรมการ อ.ส.ค.ได้เห็นชอบแผนการด าเนินงานก่อนเริ่มปีงบประมาณ และน าเสนอ
คณะกรรมการ อ.ส.ค. ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 28 ตุลาคม 2556    

 ระบบบริหารความเสี่ยง 
            มีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือก ากับดูแลคณะกรรมการ อ.ส.ค.ให้ความเห็นชอบ
แผนบริหารความเสี่ยงก่อนเริ่มปีงบประมาณ และน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ อ.ส.ค. ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 
27 พฤศจิกายน 2556     

 ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ 
            มีการน าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. ครั้งที่ 12/2556 วันที่ 26 กันยายน 2556  

 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ได้น าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. เป็นประจ าทุกเดือน 

              1.3 การติดตามการดูแลการด าเนินงานทั้งด้านที่ไม่ใช่การเงินและด้านการเงิน 
   ได้น าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. เป็นประจ าทุกเดือน 

          1.4 การประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงและบริหารสูงสุด 
 อ.ส.ค.อยู่ระหว่างการสรรหาผู้อ านวยการ จึงยังไม่มีผลการปฏิบัติงาน ส าหรับการประเมิน

ผู้บริหารระดับสูงสุด 
 ส าหรับผู้บริหารระดับสูงมีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างประธานกรรมการ อ.ส.ค.

กับผู้อ านวยการ, ผู้อ านวยการกับรองผู้อ านวยการ, ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และฝุาย/ส านักงาน
,ฝุาย/ส านักงานกับกอง (ผู้ช่วย) และหัวหน้าแผนกในสังกัด 

      1.5 การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ อ.ส.ค. 
           ได้ก าหนดแผนการประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ อ.ส.ค. ประจ าปี 2557 ไว้
ล่วงหน้า และได้แจ้งให้ทุกฝุาย/ส านักงานทราบและถือปฏิบัติตามแผนการประชุม รวมทั้งติดตามการด าเนินงาน 
ให้เป็นไปตามแผนทุกเดือน 

   1.6 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
           คณะกรรมการ อ.ส.ค.เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ าปี และ Website อ.ส.ค.  
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 1.7 การส่งเสริมการด าเนินงานด้าน CG 
           อ.ส.ค.น าเสนอแผนการด าเนินงานด้าน CG ให้คณะกรรมการ อ.ส.ค.เห็นชอบก่อนเริ่มปีบัญชี
และรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

 1.8 การส่งเสริมการด าเนินงานด้าน CSR 
           อ.ส.ค.น าเสนอแผนการด าเนินงานด้าน CSR ให้คณะกรรมการ อ.ส.ค.เห็นชอบก่อนเริ่มปีบัญชี
และรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 
 

2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
2.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

 อ.ส.ค.ก าหนดแผนการทบทวนแบบประเมินตนเองในไตรมาส 3 
 ด าเนินการประเมินคณะกรรมการ อ.ส.ค.ในไตรมาส 4 

2.2 การส่งเสริมความรู้ความสามารถ 
        อ.ส.ค.ได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้ /มอบคู่มือ /การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ อ.ส.ค.                    
แก่คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

 2. การบริหารความความเสี่ยง 
 อ.ส.ค. ทบทวนเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงทั้งด้านผลกระทบ (Impact : I) และโอกาสเกิด 

(Likelihood : L) และก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจากการระดมสมอง เพ่ือระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามสภาวะ
แวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งที่มาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเพ่ือประเมินระดับความรุนแรงของ
ความเสี่ยง และพิจารณาจากแนวนโยบายผู้บริหาร แผนวิสาหกิจ ยุทธศาสตร์ รวมทั้งบันทึกข้อตกลงการ
ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรโดยมีการระบุปัจจัยเสี่ยง  (Risk Factor) ก าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง        
(Key Risk Indicator : KRI) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ระดับความเสี่ยงที่เบี่ยงเบนได้     
(Risk Tolerance) ที่ครอบคลุมทุกปัจจัยเสี่ยง และสาเหตุของความเสี่ยง (Risk Cause) เพ่ือหามาตรการและ
แนวทางปูองกันเพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.ค. แผนบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.ค. ครอบคลุมความ
เสี่ยงที่ส าคัญท้ัง 4 ด้าน ดังนี้ 

   1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
        เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเปูาหมายของการเป็นองค์กรน าขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 

โคนมไทย มุ่งสร้างอาชีพมั่นคง รับผิดชอบต่อสังคม และก้าวเข้าสู่อาเซียน 

   2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) 
        มีการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานหลัก ให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพ 
   3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
        เพ่ือรักษาความมั่นคงทางการเงิน โดยให้ความส าคัญในด้านการเพ่ิมยอดขายเพ่ือให้

ฐานะทางการเงินในปัจจุบันและด้านการปูองกันผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 
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   4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
        ได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดข้ึน โดยมีแผนงาน/มาตรการ

ปูองกันผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดย อ.ส.ค. เตรียมแผนเพ่ือรองรับหากเกิดเหตุ
ที่เกิดจากภาวะฉุกเฉิน เป็นการบริหารความเสี่ยงอย่างหนึ่ง 

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)  
อ.ส.ค. ได้ทบทวนนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ทบทวนเกณฑ์การวิเคราะห์

ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) รวมทั้งทบทวนผลการประเมินความเสี่ยง ผลการ
วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (BIA) และทบทวนช่วงเวลานานที่สุดที่ยอมรับได้หาก อ.ส.ค. จ าเป็นต้องหยุด
ด าเนินการให้บริการ เพ่ือวิเคราะห์และก าหนดล าดับของงานที่ส าคัญ นอกจากนี้ อ.ส.ค. ได้จัดท าและทบทวน
แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ของธุรกรรมงานที่ส าคัญ รวมทั้ง
ด าเนินการทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ส าคัญเป็นประจ าทุกปี 

            

 3. การควบคุมภายใน 
 อ.ส.ค. พัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยน าแนวทางการจัดวางระบบการ

ควบคุมภายในและการประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 มาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ  และสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์/แนวทางและคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจปี  2555 
ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  (สคร.)และมีการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน     
(Ongoing Monitoring) และการประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) ซึ่งประกอบด้วย การ
ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) และการประเมินการควบคุมอย่างอิสระ 
(Independent Assessment) โดยฝุายตรวจสอบและประเมินระบบงานข้อบกพร่องที่ตรวจพบจากการ
ตรวจสอบและการสอบทานอ่ืนๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้เพ่ือให้ อ.ส.ค. เป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ โปร่งใส มีการรายงานทั้งทางด้านการเงินและมิใช่การเงิน       
ที่เชื่อถือได้และมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม รวมทั้งสนับสนุนการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 

นอกจากนี้ อ.ส.ค.ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการก ากับ ดูแลและติดตาม
การบริหารระบบการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 

1.สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการก ากับ
ดูแลที่ดีและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
  2.สอบทานการด าเนินงานของ อ.ส.ค.ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน 
มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือ ค าสั่งที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของ อ.ส.ค.  
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ในปีงบประมาณ 2557 อ.ส.ค. ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่ได้
ด าเนินการเพิ่มเติมจากปีท่ีแล้ว ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักและบรรยากาศของการควบคุมภายในให้แก่ผู้บริหาร
และพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยออกพ้ืนที่เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานและการจัดท ารายงานด้าน
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้กับทุกฝุาย/ส านักงาน 

2. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายใน โดยน าแนวทาง : การจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน การประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์/แนวทาง และคู่มือการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของ สคร. มาเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าคู่มือการ
ควบคุมภายในของ อ.ส.ค. เพ่ือให้หน่วยงานน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. จัดท าโครงการประกวดโรงงานผลิตภัณฑ์นมดีเด่น ประจ าปี 2557 ซึ่งเป็นโครงการพิเศษ   
ที่จัดขึ้นในช่วงปลายปี 2557 โดยมีการน าเสนอผลงานในแต่ละด้าน ที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมภายใน     
ของ อ.ส.ค. ได้แก่ ด้านมาตรฐานคุณภาพสากล ด้านลดการสูญเสีย ด้านความสะอาดและความปลอดภัย เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

4. การตรวจสอบภายใน 
  การตรวจสอบภายในของฝุายตรวจสอบและประเมินระบบงาน ได้ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555     
และคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของ ฝุายตรวจสอบและประเมินระบบงาน ฉบับที่ 5 พ.ศ.2556     
มีผลให้การตรวจสอบของ ฝุายตรวจสอบและประเมินระบบงาน บรรลุผลตามแผนที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. แผนการตรวจสอบ การด าเนินงานด้านงบประมาณท าการ/งบลงทุน 
          งบท าการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปรียบเทียบกับเปูาหมายผลการด าเนินงานมีก าไรต่ ากว่า

เปูาหมาย คิดเป็น ร้อยละ 32.08 โดยด้านรายได้สามารถด าเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 99.22 ซึ่งใกล้เคียง       
กับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ ส่วนค่าใช้จ่ายมีต้นทุนขายเพ่ิมขึ้น จากการปรับเงินเดือน ค่าจ้างแรงงานเพ่ิมขึ้นตาม
นโยบายรัฐ  การปรับปรุงเครื่องจักรขยายก าลังการผลิต การปรับราคารับซื้อน้ านมดิบ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือเร่งรัดยอดขาย ส่วนลดในการจ าหน่าย ค่าจ้างเหมาโครงการ ERP ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าติดตั้งเครือข่ายใยแก้ว 
เป็นต้น ประกอบกับ อ.ส.ค.ไม่ได้มีการปรับราคาขายผลิต ภัณฑ์นม ตามนโยบายตรึงราคาสินค้าของ คสช. และมี
การแข่งขันทางการตลาดสูงมาก  
                   เปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผลการด าเนินงานมีก าไรต่ ากว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวนเงิน 110.435 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.21 ทั้งนี้ด้านรายได้สามารถ
ด าเนินการได้สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวนเงิน 399.374 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.85              
ส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ิมสูงกว่าในสัดส่วนการเพ่ิมขึ้นของรายได้ เกิดจากต้นทุนการผลิตเพ่ิมขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารและค่าใช้จ่ายอ านวยการเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
                     งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อ.ส.ค. มีกรอบอนุมัติด าเนินการ วงเงิน 266.801 ล้านบาท 
มีเปูาหมายเบิกจ่าย วงเงิน 157.083 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557      
จ านวนเงิน 149.970 คิดเป็นร้อยละ 95.47 ซึ่งผลการเบิกจ่ายได้ไม่ครบถ้วนตามแผน/เปูาหมาย ท าให้
ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนของ อ.ส.ค. ได้ระดับคะแนนประมาณ 4 ส่วนหนึ่งเกิดจากรายการลงทุน  
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ในหมวดสิ่งก่อสร้างมีขั้นตอนต้องใช้เวลาในการด าเนินงาน /หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ต้องน าเข้าจาก
ต่างประเทศ/หมวดเครื่องใช้ส านักงานบางรายการไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    
      อ.ส.ค.ขออนุมัติงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เบิกจ่ายเหลื่อมปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 จ านวน 10 รายการ  วงเงิน 53.208 ล้านบาท  ในการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค.  ครั้งที่ 11/2557  
วันที่  29 กันยายน 2557 แล้ว 

2. แผนการตรวจสอบ การบริหารจัดการทางการเงิน 
          การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินเป็นไปตามข้อบังคับ ค าสั่งที่ก าหนด 

และมีระบบการควบคุมในด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพพอควร 
          การจัดท าแผนใช้จ่ายเงินของส านักงาน อ.ส.ค. ภาค (รายงานประมาณการรายรับ-รายจ่าย) 

ประจ าเดือน ด้านรายรับ ยังมีความแตกต่างจากการด าเนินงานจริง โดยเฉพาะรายรับจากผลิตภัณฑ์นม       
ส่วนรายจ่ายเป็นไปตามแผนงาน/งบประมาณที่ก าหนดไว้เป็นส่วนใหญ่ 

          แหล่งที่มา และที่ใช้ไปของเงินทุนของ อ.ส.ค. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 1) แหล่งที่มา
ของเงินทุน มาจากเจ้าหนี้การค้า/จากการที่กิจการมีก าไร/จากการด าเนินงานที่ผ่านมา  และจากสินค้าคงเหลือ 
คิดเป็นร้อยละ 28.67, 17.18 และ 15.91 ตามล าดับ 2) แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน ใช้ไปกับการลงทุนในที่ดิน  
อาคาร  และอุปกรณ์การจ่าย ช าระหนี้  รายได้แผ่นดินค้างน าส่ง และเงินกู้ยืมระยะยาว คิดเป็นร้อยละ 30 .72 , 
24.83 และ 13.04 ตามล าดับ  
                     สภาพคล่อง ทางการเงินลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวน 0.23 เท่า และ 0.13 เท่า     

3. แผนการตรวจสอบ งบการเงิน (การปิดบัญชีประจ าปีและได้รับการรับรองจาก สตง.) 
  งบการเงินประจ าปี พ.ศ. 2555 ฝุายบัญชีฯ ได้น าส่งงบการเงินให้ สตง. เพ่ือตรวจสอบและ
รับรองแล้วตามหนังสือที่  กษ. 1905/2801 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557ฝุายบัญชีและการเงินได้มีการ
ปรับปรุงงบการเงิน และน าส่ง สตง. ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่18  พฤศจิกายน 2557 

           งบการเงิน ประจ าปี พ.ศ. 2556 ฝุายบัญชีฯ ได้น าส่งงบการเงินให้ สตง. เพ่ือตรวจสอบและ
รับรองแล้ว ตามหนังสือ ที่ กษ. 1905/4339 ลงวันที่ 23 กันยายน 2557 

           งบการเงินประจ าปี พ.ศ. 2557 ส านักงาน อ.ส.ค. ภาค ได้น าส่งงบการเงินให้ฝุายบัญชีฯ เพ่ือ
จัดท างบการเงินภาพรวม อ.ส.ค. แล้วและอยู่ระหว่างการด าเนินงานของฝุายบัญชีฯ 

4. แผนการตรวจสอบ การบริหารจัดการลูกหนี้ 
             มีลูกหนี้ค้างช าระ ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 จ านวนเงิน 779.732 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวนเงิน  264.283 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการปรับปรุงบัญชีจ าหน่ายหนี้สูญ
ออกจากบัญชีลูกหนี้ อ.ส.ค. จ านวนเงิน 233.138 ล้านบาท (บริษัทนมไทย - เดนมาร์ค)  ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการ อ.ส.ค. ครั้งที่ 6/2557  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจ าหน่าย       
หนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ อ.ส.ค.จ านวนเงิน  27.31 ล้านบาท ตามหนังสือ นร. 0506/22957 ลงวันที่ 27 
สิงหาคม 2556  ทั้งนี้ฝุายบัญชีฯ/ส านักงาน อ.ส.ค.ภาค ได้ด าเนินการปรับปรุงบัญชีท้ายงบปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2556 แล้ว 
             เป็นลูกหนี้ที่เคลื่อนไหวปกติ จ านวนเงิน 702.717  ล้านบาท ไม่เคลื่อนไหว จ านวนเงิน 38.124  
ล้านบาท  ด าเนินคดี จ านวนเงิน 38.891 ล้านบาท  

           ส าหรับลูกหนี้ไม่เคลื่อนไหว ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้นมโรงเรียนที่มีอายุหนี้เกินก าหนด 120 วัน ขึ้น
ไป ซึ่งส านักงานภาค มีการด าเนินการติดตามหนี้ ตามหลักเกณฑฯ์ คู่มือนมโรงเรียนที่ก าหนด ไว้แล้ว 
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5. แผนการตรวจสอบ การผลิตผลิตภัณฑ์นม 
     รับชื้อน้ านมดิบ ร้อยละ 100.21 ของเปูาหมาย โดยน าบางส่วนขายเอกชน มีการผลิตผลิตภัณฑ์

นมร้อยละ 97.31 ของเปูาหมาย อัตราการสูญเสีย ร้อยละ 1.93 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด สาเหตุจากการสูญเสีย
พ้ืนฐาน การขัดข้องของเครื่องจักร การตรวจคุณภาพและการเก็บรักษา โดยมีเกณฑ์ ที่ก าหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 
1.7  
       อุปกรณ์การผลิต ที่เช่าใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตบางรายการไม่ได้ใช้งาน/ใช้งานน้อย 
ไม่คุ้มค่าเช่า 

6. แผนการตรวจสอบ การตลาดและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม 
          อ.ส.ค. มีการท าการตลาดโดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ในปี 2557 เป็น เงิน 

179.2 ล้านบาท สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวน 26.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.36  มีการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์นมรวมทั้งสิ้น 7 ,161.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101.22 ของเปูาหมาย จ าหน่ายได้สูงกว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวน 369.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.43 เนื่องจาก จ าหน่ายตลาดต่างประเทศ
และช่องทางโมเดิร์นเทรดได้สูงกว่าเปูาหมาย แต่เพ่ิมในอัตราที่ต่ ากว่าค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เพ่ิมข้ึน 

   7. แผนการตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
   อ.ส.ค. มีการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นไปตามตัวชี้วัด สคร. และระเบียบ สตง.      
พ.ศ. 2544 โดย  

 มีการแต่งตั้งคณะท างาน/ผู้ประสานงาน/ผู้ปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในประจ าทุกหน่วยงาน  จัดท าแผนจัดการความเสี่ยง แผนปรับปรุงการควบคุม
ภายใน และน าส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวให้แผนกบริหารความเสี่ยงฯ 
ทุกสิ้นไตรมาส 

 ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี 2557  
ประเมินความเสี่ยงประเมินการควบคุมภายใน จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง            
แผนปรับปรุงการควบคุมภายในประจ าปี 2558 เสนอคณะท างานฯ คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร อ.ส.ค.  ภายใน
ก าหนดตามล าดับ 

 อ.ส.ค. จัดส่งรายงานประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.  พ.ศ. 2544             
ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ภายในก าหนด 

 อ.ส.ค. ได้มีการจัดท าแผนบริหาร ความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ และมีการทบทวนคู่มือ 

8. แผนการตรวจสอบ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
           การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน พบว่าผู้บริหารทุกระดับ       

ปฏิบัติตามระเบียบฯ และประกาศก าหนดจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. ซึ่งประกาศใช้   ในปี พ.ศ. 2557 
 การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พบว่าผู้บริหารและ

พนักงาน ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ ก าหนดมีการจัดท ารายงานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ประจ าปี และเมื่อมีการแต่งตั้งโยกย้าย โดยผู้บริหารปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ด ี
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 การบริหารทรัพยากรบุคคล พบว่า การประเมิน  Competency Gap อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ การจัดท าแผนฝึกอบรมจึงยังไม่เป็นไปตาม Competency Gap/ประเมิน
การจัดอบรม ไม่ครบทุกหลักสูตร/บันทึกประวัติการอบรม ไม่เป็นปัจจุบัน 

9. แผนการตรวจสอบจัดซื้อ จัดจ้าง และเช่า 
           ส่วนใหญ่ปฏิบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค. ส านักนายกรัฐมนตรีและ ระเบียบ ปปช. แต่บางกิจกรรม 

ด าเนินการก่อนอนุมัติซ้ือ/จ้าง แจ้งรายละเอียดขอซื้อ/จ้างไม่ชัดเจน  ลงประกาศในเว็บไซด์ไม่ครบถ้วน 

10. แผนการตรวจสอบการให้ค าปรึกษา Consult  มีการให้ค าปรึกษา ดังนี้ 
  1) ด้านการเบิกจ่ายเงิน เรื่องค่าปรับกรณี ขับรถเร็วเกินก าหนดตามกฎหมายจราจร 
  2) ด้านงบประมาณ และด้านบัญชี 

 แนวทางปฏิบัติการเบิกนมตัวอย่างและการบันทึกบัญชีโอนค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 
 การจัดกิจกรรมโชว์ และปูอนนมแพะแกะ กรณีจัดซื้อพันธุ์แพะแกะหมุนเวียน 

จัดเป็นงบท าการหรืองบลงทุน 
 ขอความเห็นเกี่ยวกับการจัดท า จซ 01 กรรมการตรวจรับการจ้างโครงการจัดหาและ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นงบลงทุนระยะยาว (7 ปี) 
 ขอทราบหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสารเคมีและการน าส่งเวชภัณฑ์ยาสัตว์ เพ่ือ

จ าหน่ายกับสมาชิก สหกรณ์โคนม บุคคลทั่วไป ผลการตรวจสอบ 
 ขอทราบแนวทางปฏิบัติด้านบัญชี กรณีการเบิกจ่ายค่าออกแบบรายการต่อเติม

อาคารส านักงาน และคลังเก็บน้ าเชื้อแช่แข็ง ที่ขอยกเลิกงบลงทุนภายหลังการบันทึก
บัญชีเรียบร้อยแล้ว 

11. แผนการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
             1) การก าหนดกลยุทธ์การบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ อ.ส.ค. ได้จัดจ้างที่ปรึกษา

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพ่ือจัดท าสถาปัตยกรรมด้าน ICT องค์กรและแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อ.ส.ค. สถาปัตยกรรมด้าน ICT 

    2) การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน 
    3) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

12. แผนการตรวจสอบภาคสนาม 
 เป็นการสุ่มตรวจเพียงส่วนหนึ่งในพ้ืนที่จริง ด้านบัญชีการเงิน ด้านระบบงาน และด้านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งเป็นเรื่องส าคัญ 3 ด้าน คือ 
 ตัวอย่างที่ดีสมควรเป็นแบบอย่าง 
 ที่ควรพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
 ขอรับหลักเกณฑ์/นโยบายจากส่วนกลาง เพ่ือให้หน่วยรับตรวจ รับข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข 
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 5. การบริหารจัดการสารสนเทศ 
 1) การก าหนดกลยุทธ์การบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ อ.ส.ค. ได้จัดจ้างท่ีปรึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อจัดท าสถาปัตยกรรมด้าน  ICT องค์กร และแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อ.ส.ค.  

 เริ่มใช้งานระบบ MIS เดือนสิงหาคม 2557 มีการน าเข้าข้อมูลการด าเนินงาน
ประจ าเดือน ด้านกิจการโคนม/อุตสาหกรรม/การจ าหน่าย - รับซื้อน้ านมดิบ/ 
อัตราก าลัง/การให้บริการด้านอ่ืนๆ โดยอยู่ระหว่างด าเนินการกรอกข้อมูลย้อนหลัง     
2 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557) 

 ในเดือนกันยายน ผู้ใช้งานระบบได้ท าการกรอกข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
และ 2557 ย้อนหลัง 2 ปี แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อ.ส.ค. 
พ.ศ. 2555 - 2559 

 มีการทบทวนทุกปี เพ่ือปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทาง
การตลาดซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีแผนปฏิบัติงานปรับปรุงประสิทธิภาพ
เครือข่ายการพัฒนา Website เพ่ือรองรับการเข้าสู่ AEC การพัฒนาระบบงานภายใน
องค์กร และการพัฒนาบุคลากร 

2) การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน 
 ระบบเครือข่าย การใช้งานอินเตอร์เน็ตมีการเปลี่ยนเครือข่ายผู้ให้บริการจาก CAT 

เป็น TOT มีความเร็วมากขึ้น และได้ท าการกีดกันการใช้งาน  Facebook และ 
Youtube เพ่ือปูองกันปัญหาอินเตอร์เน็ตช้าจากการโหลดไฟล์ภาพและไฟล์วิดีโอ 

 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) การใช้งานรวดเร็วมีประสิทธิภาพ มี
ความเสถียร และได้ท าการแก้ปัญหาความล่าช้าจาก Server แล้ว  

 ระบบงานควบคุมเอกสาร (e-Document control) เริ่มใช้ระบบเดือนกันยายน 2557 
ทุกฝุาย/ส านักงานภาค อยู่ระหว่างด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในระบบ 

 MAC-5 โปรแกรมบัญชีส าเร็จรูปที่ใช้บริหารจัดการระบบบัญชีขององค์กร  จะยังคง
ปฏิบัติงานคู่ขนานกับระบบ ERP จะเปลี่ยนไปใช้ระบบ ERP เมื่อการพัฒนาระบบ  
เสร็จสิ้น 

3) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ระบบสารสนเทศด้านการผลิต (e-Milkplant System) และระบบสารสนเทศด้าน

บริการการส่งเสริม (e-Extension System) อยู่ในขั้นตอนการทดลองใช้งานระบบ 
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารจัดการ และการบัญชี เพ่ือรองรับการพัฒนา

ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning หรือ ERP) เริ่มใช้
งานระบบจริงเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 โดยมีส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้  ส านักงาน 
อ.ส.ค. ภาคกลาง และส านักงานใหญ่ เป็นหน่วยงานน าร่อง 
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6. การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ในปี 2557 อ.ส.ค. มีพนักงานทั้งหมด 1,065 คน เป็น พนักงาน 990 คน และลูกจ้าง 75 คน        
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของ อ.ส.ค. ได้ด าเนินโครงการจัดท าแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2557 – 2559       
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบชี้น าการก าหนดทิศทาง การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ
แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. และตอบสนองต่อการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร ตามแนวทางของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  

           ในปี 2557 อ.ส.ค.มีการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี 2555-2559  (ฉบับปรับปรุง 2557-2559) และแผนปฏิบัติงานด้าน HR เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานในปี 2557 รวมถึงการก าหนดช่องทาง/วิธีการสื่อสารกลยุทธ์/แผนงาน ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้  

 ยุทธศาสตร์การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน 
             เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของ อ.ส.ค. ให้ตอบสนองยุทธศาสตร์         

การด าเนินงานของ อ.ส.ค ตามแผนวิสาหกิจปรับปรุงปี 2557- 2559 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิม-ลด บทบาท
ในการด าเนินงานในบางหน่วยงานภายใน อ.ส.ค. ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเพ่ือให้การด าเนินงานของ 
อ.ส.ค. ตอบสนองต่อทิศทางและนโยบายของรัฐ  

  อ.ส.ค. ได้แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการศึกษาและปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารงาน อ.ส.ค. ให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. ปรับปรุงปี 2557 – 2559 และขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

 ยุทธศาสตร์การบริหารก าลังคน 
                     เพ่ือให้ก าลังคนของ อ.ส.ค.เหมาะสมกับภารกิจและเปูาหมายในการด าเนินงานตาม

แผนวิสาหกิจ ให้ทุกหน่วยงานของ อ.ส.ค. ใช้ก าลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน ขับเคลื่อนพันธกิจตามที่ก าหนดไว้ในแผน
วิสาหกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า และให้มีระบบการบริหารก าลังคนที่เป็นมาตรฐาน และช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติตามพันธกิจให้บรรลุผล 

            อ.ส.ค. ได้ด าเนินการทบทวนการจัดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ 
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ที่สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ 
อ.ส.ค. ปี 2557- 2559 โดยได้ก าหนดความชัดเจนว่า ภารกิจใดที่ต้องเป็นของพนักงานประจ า ภารกิจใดที่ต้องใช้
การจ้างเหมาจากองค์กรภายนอก หรือสัญญาจ้างทั้งหมด หรือบางส่วน ตลอดจนยุบ เลิก อัตราต าแหน่ง
ลูกจ้างประจ าหรืออัตราต าแหน่งที่หมดความจ าเป็นหรือมีบทบาทน้อยลงเพ่ือน าอัตราดังกล่าวไปใช้ในภารกิจ
หลักท่ีส าคัญและมีความจ าเป็นมากกว่า โดยภารกิจของ อ.ส.ค. จ าแนกออกเป็น 3 ประเภท ตามแนวทางการใช้
อัตราก าลังของ อ.ส..ค. ดังนี้ 

  1) ภารกิจหลัก (Core Function) เป็นลักษณะงานหลักตามบทบาท ภาระหน้าที่
ของหน่วยงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ/หรือมีความรับผิดชอบสูงที่จ าเป็นต้องด าเนินการให้
สัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายที่ก าหนด 

  2) ภารกิจรอง (NON-Core Function) เป็นลักษณะงานที่ท าเพ่ือการสนับสนุนให้
การด าเนินการตามลักษณะงานสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายที่ก าหนด เช่น การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ งานที่
เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ งานการศึกษาวิจัย เป็นต้น 

  3) ภารกิจสนับสนุน (SUPPORTING Function) เป็นลักษณะงานด้านการ
อ านวยการ งานธุรการ งานบริการ เพื่อให้การด าเนินงานตามลักษณะงานหรือภารกิจหลัก และลักษณะงานรอง
หรือภารกิจรองสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายที่ก าหนด 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
                     เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด ต่องบประมาณที่ใช้ในการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะตอบสนองต่อการ
ปฏิบัติหน้ าที่ ให้บรรลุผลตามภารกิจที่ ก าหนด เ พ่ือเ พ่ิมขีดสมรรถนะในระดับบุคคล (Functional 
Competency) ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ เพ่ือก าหนดแนวทางและเปูาหมายการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ อ.ส.ค. ให้ชัดเจน และต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Organization 
Culture) ในการแสวงหาและการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น 

  อ.ส.ค. ได้จัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ หรือแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้กับทรัพยากรบุคคลทุกระดับต าแหน่งภายใน
องค์กร ทั้งในระดับบริหาร วิชาการ อ านวยการ และปฏิบัติการเพ่ือตอบสนองต่อการด าเนินงานตามแผน
วิสาหกิจ อ.ส.ค. 2557 – 2559 เป็นส าคัญ โดยมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้  

  1) การศึกษา (Education) โดย อ.ส.ค. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสศึกษา
ต่อ เพ่ือน าองค์ความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์มาใช้บูรณาการ (Information) ในการปฏิบัติงาน และพัฒนา
ตนเองไปสู่ระดับต าแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น  

  2) การฝึกอบรม (Trainning) โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ อ.ส.ค เป็นผู้จัด
ฝึกอบรม และ อ.ส.ค.จัดส่งไปรับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอก 

  อ.ส.ค. ได้มีมาตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ (Human Resource 
Development Strategy) โดยงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ถือเป็นการลงทุน ไม่ใช่
ค่าใช้จ่ายทั่วไป โดยใช้หลักแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการคิด วิเคราะห์ถึงผลตอบแทนในการลงทุน 
(ROI : Return On Investment) เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
จัดท าแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ อ.ส.ค. ตามแผนวิสาหกิจ 
2557 – 2559 แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลก าหนดขีดสมรรถนะ (Competency) โดยการจัดท าในลักษณะ
ของ “Trainning Road Map” การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ อ.ส.ค. เปูาหมายสูงสุดคือพัฒนาไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยการด าเนินการเป็นรูปธรรมตามหลักวิชาการ ตาม
แนวทางของ Knowlegde Management (KM) เพ่ือน าไปสู่การถ่ายทอด จากรุ่นสู่รุ่น เพ่ือประโยชน์ในการ
ด าเนินงานขององค์กร 



รายงานประจ าปี 2557 
 

57 | องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) / Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO) 

 

 ยุทธศาสตร์แรงงานสัมพันธ์และการจูงใจ 
                     เพ่ือให้การก าหนดค่าตอบแทนเหมาะสม เป็นธรรม กับต าแหน่งหน้าที่ความ

รับผิดชอบ และสอดคล้องกับตลาดแรงงานทั่วไป เพื่อปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาทางด้านแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งจะมีผล
ต่อการด าเนินงานของ อ.ส.ค. ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือจูงใจสร้างขวัญก าลังใจและคุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานให้มีความสุข เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในต าแหน่งหน้าที่ในสายวิชาชีพ 
เฉพาะที่ อ.ส.ค.ขาดแคลน และเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในทุกๆ ด้าน 

  อ.ส.ค. ได้ด าเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานสัมพันธ์ และ
ส่งเสริมให้เกิดแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนพิจารณาปรับปรุงระบบค่าตอบแทนให้เป็นไปตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับภาวะค่าครองชีพและใกล้เคียงกับธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน ทั้งภาครัฐหรือเอกชน เพ่ือสร้างแรงจูงใจ (Motivation) ให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ และมี
มาตรการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์และการจูงใจเชิงยุทธศาสตร์  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนากฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ อ.ส.ค. 
                    เพ่ือให้ กฎ ระเบียบการปฏิบัติงาน ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานของ อ.ส.ค. เป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงาน จ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุง พัฒนา กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ให้มีความสะดวกและคล่องตัวต่อการด าเนินงาน ตลอดจนเพ่ือให้การจัดท านิติกรรมสัญญา
ระหว่างหน่วยงานภายใน อ.ส.ค. กับหน่วยงานภายนอก อ.ส.ค เป็นไปด้วยความถูกต้อง รัดกุ ม เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน และมีความสะดวกคล่องตัวในการด าเนินงาน ให้การด าเนินงานในแต่ละภารกิจมีแนวทางใน
การปฏิบัติที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้  

 อ.ส.ค. ได้ด าเนินการส ารวจตรวจสอบค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ อ.ส.ค. ในปัจจุบัน เพ่ือ
น าเสนอต่อคณะท างาน แก้ไข ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ อ.ส.ค. และน าเสนอผู้มีอ านาจลงนามเพ่ือประกาศให้
มีผลบังคับใช้ต่อไป แต่งตั้งคณะท างานประกอบด้วยนิติกรและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการจัดท าและ
บริหารสัญญา เพ่ือท าหน้าที่รวบรวมนิติกรรมสัญญาที่แต่ละหน่วยงานได้จัดท าขึ้นไปแก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้อง 
รัดกุมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน  

 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมภิบาล 
                   เพ่ือปูองกันการทุจริต คอร์รัปชั่นในการปฏิบัติหน้าที่ขอสงผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค.        

เพ่ือส่งเสริม ยกย่องและเชิดชูให้ผู้ที่ปฏิบัติที่ตนด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ปฏิ บัติงาน
ทั่วไป  

  อ.ส.ค. ได้จัดท าโครงการ/แผนงานในการคัดเลือกหน่วยงานตัวอย่างในการใช้หลัก
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือก าหนดคุณสมบัติและ
คัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม ได้ตรา
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจัดงานพิธีมอบรางวัล และประกาศ
เกียรติคุณผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ รับทราบอย่างแพร่หลายทั้งภายในและภายนอก
องค์กร   
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกิจการ 
นโยบายส าคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมนมในประเทศไทยได้แก่ นโยบายนมโรงเรียน 

นโยบายนมผงขาดมันเนย โครงการรณรงค์เพ่ือการบริโภคนมและมาตรการสนับสนุนจากรัฐเพ่ือปรับตัว 
รองรับการเปิดเสรีทางการค้า 

1) นโยบายนมโรงเรียน เป็นโครงการที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2535 เพ่ือแก้ปัญหาการ
ขาดสารอาหารและภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ซึ่งการสนับสนุนให้เด็กมีการบริโภคนม ซึ่งเป็นอาหารที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการสูง อันจะส่งผลต่อพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็ก  

การด าเนินโครงการได้มีมาอย่างต่อเนื่องภายใต้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ จนถึงปี 2552 ยังคงพบปัญหา
คุณภาพนมโรงเรียนภายใต้ระบบการจ าหน่ายเสรีและไม่มีโซนนิ่ง กอปรกับยังมีปัญหาผู้ประกอบการไม่ซื้อน้ านมดิบ
จากเกษตรกร ต้องใช้งบประมาณจากงบกลาง เพ่ือแก้ไขปัญหากว่า 2,000 ล้านบาท และตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป 
รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณนมโรงเรียนเพ่ิมข้ึนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งจัดสรรให้กับโรงเรียนเอกชนได้ดื่ม
นมเช่นเดียวกัน โดยงบประมาณในส่วนของนมโรงเรียน ปี 2553 จ านวนกว่า 14,000 ล้านบาทจะสามารถรองรับ
น้ านมดิบของเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 1,200 ตัน/วัน ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาด้านคุณภาพนมโรงเรียน และ
การบริหารจัดการน้ านมดิบดังกล่าวข้างต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์
นม จึงเห็นสมควรทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน โดยมอบหมายให้ อ.ส.ค.เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
โคนมและผลิตภัณฑ์นม เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการนมโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดสรรปริมาณน้ านมดิบ ปริมาณการจ าหน่ายและพ้ืนที่การจ าหน่ายนมโรงเรียนให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการ โดยจัดสรรสิทธิการจ าหน่ายนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2557 ให้กับผู้ประกอบการ จ านวน 79 ราย โดยมี
สิทธิจ าหน่าย 1,267.54 ตันต่อวัน ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติใน 8 ด้าน ประกอบด้วย 

1.  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน 
2.  หลักเกณฑ์การจัดสรรสิทธิและพ้ืนที่จ าหน่ายนมโรงเรียนให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ  
3.  มาตรการตรวจสอบและควบคุม การผลิตและจ าหน่ายนมโรงเรียนของผู้ประกอบการ ตามที่ได้รับการ

จัดสรรสิทธิ 
4.  แนวปฏิบัติในการจัดซื้อนมโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)และโรงเรียนเอกชน  
5.  แนวปฏิบัติในการขนส่งและเก็บรักษานมโรงเรียน 
6.  มาตรการควบคุมก ากับดูแลการบริหารจัดการและคุณภาพนมในโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน 
7.  มาตรการลงโทษ และ 
8.  ราคาจัดซื้อนมโรงเรียน  

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาให้สิทธิพิเศษแก่
หน่วยงานต่าง ๆ ได้พิจารณาเรื่องขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจ าหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553ออกไปอีก 2 ปี 
นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558  ซึ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อาศัยอ านาจ
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ คสช(สลธ)/369 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ได้กรุณารับทราบใน
เรื่องดังกล่าวแล้ว 
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2) นโยบายเกี่ยวกับนมผงขาดมันเนย  นมผงขาดมันเนยเป็น 1 ใน 23 สินค้าเกษตรที่ไทยต้องเปิดตลาด
ตามข้อผูกพันขององค์การค้าโลก (WTO) และข้อผูกพันการเปิดการค้าเสรี (FTA) กับออสเตรเลียไทยจึงต้อง
ก าหนดโควตาการน าเข้านมผงขาดมันเนย เพื่อเป็นการคุ้มครองเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมภายในประเทศ เนื่องจากนม
ผงขาดมันเนยสามารถน าไปท าเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิดและมีผู้ประกอบการด้านนี้จ านวนมาก เพ่ือให้เกิดความ
เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการ และเหมาะสมกับความต้องการในประเทศ จึงต้องมีการจัดสรรโควตาน าเข้าโดย
คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ซึ่งมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน เป็นผู้จัดสรรโควตา
ให้แก่ผู้ประกอบการประเภทต่าง ๆ ได้แก่ นิติบุคคลผู้ผลิตนมข้น นิติบุคคลผู้ประกอบการแปรรูปนมอ่ืน และนิติ
บุคคลผู้ผลิตนมเปรี้ยว โดยเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557ที่ประชุมได้พิจารณาโควตาน าเข้านมผงขาดมันเนยที่
ผู้ประกอบการเสนอขอซึ่งเกินจากโควตาที่มีจ านวน 15,677.25 ตัน ให้เสนอคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม
พิจารณา ทั้งนี้จากมติคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบให้เปิดตลาดน าเข้านมผงขาดมันเนย ปี 2557 เพ่ิมเติมปริมาณ 
23,000 ตัน โดยเป็นโควตาเพิ่มขึ้นเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์นม 13,000 ตัน และเป็นโควตาเพ่ิมเติม
ส าหรับการท าตลาดรองรับการเปิดตลาด AEC 10,000 ตันหากมีความต้องการเพ่ิมเติมจะน าเสนอคณะกรรมการ
โคนมและผลิตภัณฑ์นมพิจารณาต่อไป (ท่ีมา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 มิถุนายน 2557) 

3) โครงการรณรงค์เพื่อการบริโภคนม สืบเนื่องจากผลการวิจัยที่พบว่าคนไทยมีอัตราการบริโภคนมต่อ
ประชากรต่ ามากโดยเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆโดยคนไทยมีอัตราการบริโภคนมต่อประชากรเฉลี่ย 23ลิตร/
คน/ปีโดยเปรียบเทียบการสถิติของทั่วทั้งโลกซึ่งมีอัตราการดื่มนมเฉลี่ย100 ลิตร/คน/ปีหรือคิดเฉลี่ยว่าตกคนละ
ประมาณ 1 แก้วต่อวัน จึงท าให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกันด าเนินโครงการรณรงค์เพ่ือการบริโภคนม จากการริเริ่มของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี 2547 โดยให้
ผู้ประกอบการมาท าการร่วมทุนเพ่ือรณรงค์การดื่มนม ก าหนดวงเงินเริ่มต้นของการรณรงค์ 35 ล้านบาทมีสัดส่วน
การร่วมทุน : (1) เกษตรกรผู้ผลิตน้ านมดิบลงทุนร้อยละ 30 (2) ผู้ประกอบการแปรรูปนมรายใหญ่ลงทุนร้อยละ 
35 และ (3) ผู้จ าหน่ายบรรจภุัณฑ์ลงทุนร้อยละ 35 

4) มาตรการการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อปรับตัวรองรับการเปิดเสรีทางการค้า : จากการเปิดเสรีทางการ
ค้าหรือ FTA ในกรอบต่าง ๆ กับประเทศคู่ค้า ท าให้มีทั้งกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์และกลุ่มผู้เสียประโยชน์หรือได้รับ
ผลกระทบ โดยกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวไม่สามารถปรับตัวและแข่งขันได้ รัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหา
ดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยคาดได้ว่าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศโดยรวมในโอกาสต่อไปด้วย จึง
ได้มีนโยบายช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ หรือมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยจัดตั้งโครงการช่วยเหลือเพ่ือ
การปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า หรือกองทุน FTA ตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอ เพ่ือให้ความช่วยเหลือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยกองทุน FTA ได้
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร และภาค
บริการตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 

5) การก าหนดเขตการเลี้ยงโคนม (Zoning) ในประเทศมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
  1. ก าหนดพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับการเลี้ยงโคนมของประเทศ 
  2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต ลดความเสี่ยงด้านการตลาด 
  3. สร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน 
  4. สร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้บริโภคในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 
  5. ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนด้านมลภาวะต่าง ๆ เช่น น้ าเสีย กลิ่น 
  6. การเป็นผู้น าด้านการเลี้ยงโคนมในภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน(AEC) 
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ส าหรับเขตที่เหมาะสมส าหรับการเลี้ยงโคนมของประเทศตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ าแนกเป็น
รายภาคและจังหวัด มีดังนี้ 
  ภาคกลาง มี 3 จังหวัด ประกอบด้วย สระบุรี ลพบุรี และนครปฐม 
  ภาคตะวันออก มี 1 จังหวัด คือ สระแก้ว 
  ภาคตะวันตก มี 4 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 3 จังหวัด ประกอบด้วย สกลนคร ขอนแก่น และนครราชสีมา 
  ภาคเหนือ มี 3 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงราย เชียงใหม่ และล าพูน 
รวม 14 จังหวัด โดยการก าหนดพ้ืนที่ที่เหมาะสมนั้น ใช้เกณฑ์หรือตัวชี้วัด เช่น เป็นจังหวัดที่มีจ านวนโคนมมาก 
มีแหล่งอาหารสัตว์มากมีการบริการด้านสัตวแพทย์อย่างเพียงพอ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศมีความเหมาะสม การ
ขนส่งสะดวก มีศักยภาพทางการตลาด ทั้งด้านการแปรรูป และการจ าหน่าย เป็นต้น 

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต 
1. การด าเนินงานด้านอุตสาหกรรมนมของ อ.ส.ค. ในปัจจุบัน 

ด้วยบทบาทหน้าที่ภารกิจงานของ อ.ส.ค. ในการผลิตภัณฑ์นมจากนมสดแท้ 100% โดยการ 
รับซื้อน้ านมดิบจากเกษตรกรสมาชิกของ อ.ส.ค ในปริมาณ 191,173 ตัน มีปริมาณเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 5.18 
(ปี 2556 จ านวน 181,760 ตัน) จากเกษตรกรที่ส่งนมให้ อ.ส.ค. มีจ านวนโคนม 121,454 ตัว เพ่ิมข้ึนคิดเป็น 
ร้อยละ 2.61  (ปี 2556 จ านวน 118,364 ตัว) สู่กระบวนการผลิตจ านวน 5 แห่ง ที่กระจายทุกภูมิภาค ดังนี้ 

1. โรงงานนมมวกเหล็กตั้งอยู่ที่ อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี มีก าลังการผลิต 250 ตัน/วัน 
2. โรงงานนมประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ที่ อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ มีก าลังการผลิต 120 ตัน/วัน 
3. โรงงานนมขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ อ. ท่าพระ จ. ขอนแก่น มีก าลังการผลิต 120 ตัน/วัน 
4. โรงงานนมสุโขทัย ตั้งอยู่ที่ อ. ศรีนคร จ. สุโขทัย มีก าลังการผลิต 80 ตัน/วัน 
5. โรงงานนมเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ มีก าลังการผลิต 15 ตัน/วัน 

ตารางท่ี 2.1 ศักยภาพด้านก าลังการผลิตและการจ าหน่าย 

รายการ/ปี 2552 2553 2554 2555 2556 2557 
จ านวนโคนม (ตัว) 

ทั้งประเทศ 495,560 525,770 555,486 573,963 589,779 598,120 
สมาชิก อ.ส.ค. 104,823 114,969 112,588 120,973 118,364 121,454 

ปริมาณน้ านมดิบ (ตัน) 
ทั้งประเทศ 840,691 914,388 984,960 1,064,270 1,095,314 1,105,625 
สมาชิก อ.ส.ค. 161,151 167,829 169,598 180,537 181,760 191,173 

จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม (ครัวเรือน) 
ทั้งประเทศ 20,130 21,371 22,084 22,786 17,094 16,634 
สมาชิก อ.ส.ค. 4,734 4,733 4,558 4,710 4,176 4,518 

ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์นมของ   
อ.ส.ค. (ตัน) 

156,502 162,396 162,889 167,017 177,589 185,995 

ยอดการจ าหน่ายนมของ อ.ส.ค. (ตัน) 
น้ านมดิบ 388 546 523 658 597 564 
ผลิตภณัฑ์นมของอ.ส.ค. 154,237 166,119 162,647 165,884 186,139 196,215 
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พิจารณาจากยอดการผลิตและการจ าหน่ายซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2556 
สามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมได้ 196,215 ตัน ในปี 2557 ซึ่งสูงขึ้นจากปี 2556 เนื่องจาก อ.ส.ค. ได้มีการยกขีด
ความสามารถในการผลิตด้วยการขยายและติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติมในทุกโรงงานผลิต เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการตลาดที่มีแนวโน้มการบริโภคนมท่ีสูงขึ้น  

  ในส่วนของการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการผลิตและจ าหน่ายนั้น จ าเป็นจะต้องแยกการพิจารณา
ออกเป็น 2 ส่วน โดยในส่วนแรกเป็นส่วนของเกษตรกร ซึ่งเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบเพ่ือตอบสนองกระบวนการผลิต
แปรรูปในโรงงาน ส่วนที่สองเป็นส่วนของโรงงาน อ.ส.ค. โดยจะนับตั้งแต่กระบวนการรับซื้ อน้ านมดิบ ขั้นตอน
ของการเก็บรักษา กระบวนการแปรรูป ตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ ไปจนกระทั่งกระบวนการขนส่ง
ถึงมือลูกค้า ซึ่งความสูญเสียในแต่ละข้ันตอน นับเป็นต้นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ของ 
อ.ส.ค. ใช้น้ านมโคสดแท้ 100 % ด้วยแล้ว ต้นทุนในการเก็บรักษาจึงค่อนข้างสูงกว่าผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออ่ืน 

ส่วนของเกษตรกร 
 การผลิตในส่วนของการได้มาซึ่งวัตถุดิบแห่งการผลิตผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค. นั้น เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง

ต้นทุนการเลี้ยงกับผลผลิตน้ านมดิบของโคนม ซึ่งมีปัจจัยหลายประการที่เกษตรกรไม่สามารถก ากับได้ เนื่องจาก
แหล่งวัตถุดิบเป็นสิ่งมีชีวิตที่ปัจจัยแวดล้อมหลายประการส่งผลต่อปริมาณผลผลิตที่ได้รับ 
 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจ าเป็นต้องควบคุมคุณภาพของอาหาร ซึ่งต้นทุนส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปที่อาหาร
ข้น โดยระดับราคาอาหารข้นที่ใช้เลี้ยงโคนมนั้น ค่อนข้างมีความผันผวน ตลอดจนในปัจจุบันประเทศไทยมีต้นทุน
ในการผลิตอาหารข้นค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ท าให้ต้นทุนน้ านมดิบของ
ประเทศไทยสูงกว่าประเทศอ่ืน  

  นอกจากนี้ ปัจจัยด้านการรักษาสุขอนามัยของฟาร์มให้ดี นับเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขส าคัญที่มีผลต่อระดับ
ปริมาณน้ านมดบิ รวมทั้ง ปัจจัยของสภาพแวดล้อมภายนอกท่ียากต่อการควบคุม เช่น สภาพอากาศ ก็เป็นปัจจัย
ที่มีผลโดยตรงต่อปริมาณน้ านมดิบด้วย ทั้งนี้ ยังมีในส่วนของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ อีกหลายประการที่เป็น
ต้นทุนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม สามารถสรุปรวมต้นทุนเพ่ือเปรียบเทียบกับราคาขายได้คร่าวๆ ดังตาราง 2.2 

ตารางท่ี 2.2  แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนและราคาขายน้ านมดิบที่เกษตรกรได้รับ 

ปี 
ต้นทุนน้ านม

ดิบ (บาท/กก.) 
ราคาเกษตรขาย
ได้ (บาท/กก.) 

ราคาหน้า
โรงงาน  

(บาท/กก.) 

ราคาอาหาร
ข้น (บาท/

กก.) 

อัตราการให้นม
ของแม่โค  

(กก./ตัว/วัน) 
2552 12.81 15.60 17.25 8.29 10.44 
2553 13.59 15.46 16.50/17.00 8.87 10.96 
2554 14.33 16.39 17.00/18.00 9.68 11.81 
2555 14.47 16.61 18.00 9.81 12.23 
2556 15.34 16.92 18.00 10 12.62 
2557  15.82 16.94 18.00 10.52 12.71 

       ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

จากตารางที่ 2.2 จะพบว่าต้นทุนน้ านมดิบ ราคาขายของเกษตรกร ราคาหน้าโรงงาน รวมถึงราคา
อาหารข้น ล้วนแต่มีแนวโน้มที่สูงขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 -2557 แต่ในขณะเดียวกันอัตรา
การให้นมของแม่โคก็เพ่ิมขึ้นด้วยเป็นล าดับดังจะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ. 2555 หลังจากได้มีความพยายามในการลด
ราคาอาหารข้นด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาใช้สูตรอาหารของ อ.ส.ค. เพ่ือลดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกร     
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โคนม ในขณะเดียวกันช่วยเพิ่มอัตราการผลิตน้ านมดิบ เพ่ือสร้างความคุ้มค่าให้ให้เกษตรกรโคนมและยังเป็นการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความสมารถในการท ารายได้เพ่ิมขึ้น   

ต้นทุนน้ านมดิบมีการขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 ต้นทุนน้ านมดิบอยู่ที่ 15.82 บาท
ต่อกิโลกรัม ในขณะที่อัตราการให้นมของแม่โคค่อนข้างคงที่ในระดับที่ใกล้เคียงกันในแต่ละปี ราคาที่เกษตรกร
ขายได้แล้ว จะพบว่า ราคาหน้าโรงงานมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราคาหน้าโรงงานอยู่ที่ 18.00 
บาทต่อกิโลกรัม เห็นได้อย่างชัดเจนว่าหากเกษตรกรจะเพ่ิมความคุ้มค่าในการเลี้ยงโคนมจะต้องเร่งเพ่ิมอัตราการ
ได้น้ านมดิบให้สูงขึ้นเกินกว่าต้นทุนราคาขายและต้นทุนราคาอาหารข้น   

ส่วนของโรงงาน 
 หากจะวิเคราะห์ความคุ้มค่าในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค. ต้องเริ่มต้นตั้งแต่การรับน้ านม

ดิบมาจากเกษตรกร ซึ่งมีความคุ้มค่าที่มากขึ้นตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น  ไป
จนกระท่ังระบบโลจิสติกส์ถึงมือผู้บริโภค ซึ่งในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตในปัจจุบันเทคโนโลยีที่โรงงาน
นม อ.ส.ค. เลือกใช้นั้น เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย ยกระดับกระบวนการผลิตของเครื่องจักร จึงท าให้มีขีด
ความสามารถในการผลิตที่สูงขึ้นและยังท าให้การสูญเสียน้ านมดิบที่รับซื้อมาลดลง 

ในเรื่องของก าลังการผลิต อ.ส.ค. สามารถขยายโรงงานได้ด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจของ 
อ.ส.ค. โดยไม่ต้องค านึงถึงการลงทุนเรื่องเครื่องจักรที่ทันสมัยเพราะมีนายทุนพันธมิตรให้การส่งเสริม  ในการ
ปรับปรุงและปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยต่อความต้องการและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสินค้า  

กล่าวโดยสรุป ผลการด าเนินธุรกิจของอ.ส.ค. ในเรื่องของความคุ้มค่าในการผลิตโดยโดยดูจากอัตราการ  
ขยาบตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์จะพบว่า ตลาดนมยู.เอช.ที ขึ้นลงเป็นสัดส่วนเดียวกันตลาดนมรวม ในปี 2550-
2553 ตลาดนมยู.เอช.ที. โตกว่าตลาดนมเปรี้ยวอย่างมีนัยส าคัญ จนกระทั่ง 2554-2557 อัตราการขยายตัวของ
ตลาดนม ยู.เอช.ที เริ่มทรงตัวและตลาดนมพาสเจอร์ไรส์มีการหดตัวลงสวนทางกับตลาดนมเปรี้ยว ในขณะที่
ตลาดนมเปรี้ยวโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดในปี 2553-2556 และค่อยๆ ลดต่ าลงในช่วงปี 2556 ในขณะที่ตลาดนม
พาสเจอร์ไรส์กลับขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งจากทิศทางการขยายตัวดังกล่าว สะท้อนให้เห็นได้ว่า อ.ส.ค. ก าลังเผชิญ
กับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง  แต่ก็ยังมีความคุ้มค่าในกระบวนการผลิต เนื่องจากการบริหารจัดการโรงงานที่
เปลี่ยนแปลงไปโดยการเร่งยกระดับขีดความสามารถในการผลิตผนวกกับการเร่งยกระดับขีดความสามารถในการ
จัดจ าหน่ายทางฝุายการตลาดและฝุายขายของอ.ส.ค. 

 

 
 
ภาพที่ 1 อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์ในแต่ละตลาดของอ.ส.ค. 
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2.การด าเนินงานด้านอุตสาหกรรมนมของ อ.ส.ค. ในอนาคต 
1. โอกาสในการเติบโตของผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค. ยังมีอยู่สูง พิจารณาจากสถิติการบริโภคน้ านมของ

ประชากรไทยยังคงต่ ามาก เพียง 21-23 ลิตร/คน/ปี ขณะที่ประเทศญี่ปุุน ประชากรบริโภคประมาณ 74 ลิตร/
คน/ปี และในยุโรป สหรัฐฯและออสเตรเลียมีประชากรบริโภคนมกว่า 200 ลิตร/คน/ปี 

2. ทิศทางพฤติกรรมของผู้บริโภค ให้ความส าคัญต่อสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มี
ไขมันต่ า มีคลอเรสเตอรอลและน้ าตาลต่ า มีจุลินทรีย์ดีๆ และมีส่วนผสมของอาหารเสริม ดังนั้น อ.ส.ค. ต้อง
คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาสนองความต้องการของตลาด 

3. โรงงานนมของ อ.ส.ค. ทั้ง 5 แห่ง เชียงใหม่ สุโขทัย ขอนแก่น สระบุรี ปราณบุรี จะต้องได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุงให้ทันสมัย และลดต้นทุนการสูญเสียต่างๆ ในขั้นตอนการผลิตเพ่ือขยายก าลังผลิต 

4. สร้างโรงงานนมแห่งใหม่ทดแทนโรงงานนมเดิม เพ่ือขยายก าลังการผลิตรองรับการเติบโตของตลาด
ในอนาคตและการส่งออกต่างประเทศ 

  5. นมโรงเรียน ซึ่งในปัจจุบันมีสัดส่วนสูงถึงเกือบ 33% ของยอดขาย มีแนวโน้มที่ความต้องการจะลดลง
ในระยะยาว เพราะจ านวนเด็กมีอัตราเพ่ิมลดลง ประกอบกับมีผู้ประกอบการโรงงานนมเข้าร่วมโครงการมากขึ้น 
ต้องจัดสรรเฉลี่ยเปูาหมายกัน ขณะเดียวกัน ตลาดนมพาณิชย์ที่ อ.ส.ค. ผลิตนมพร้อมดื่มจ าหน่ายอยู่ มีอัตรา
เติบโตค่อนข้างต่ า อ.ส.ค. ต้องเตรียมหาตลาดใหม่ โดยเฉพาะตลาดของประเทศเพ่ือนบ้าน 
 6. อ.ส.ค.เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นม U.H.T.และนมพาสเจอร์ไรส์ขนาดกลางในประเทศไทย โดยมีบริษัท
มหาชนฟรีสแลนด์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ แต่การเติบโตของผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค.
มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงสุด อ.ส.ค.ควรให้ความส าคัญต่อการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายรวมทั้ง
สนับสนุนส่งเสริมให้คนไทยทุกกลุ่มเห็นความส าคัญของการดื่มนมและหันมาดื่มนมมากขึ้นซึ่งจะช่วยเพ่ิมยอด
จ าหน่ายนมของ อ.ส.ค.มากข้ึน 

7. อ.ส.ค.ต้องเริ่มด าเนินการให้โรงงานผลิตนมของ อ.ส.ค.ทุกแห่ง สามารถลดต้นทุนการผลิตและลดการ
สูญเสียทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นรับน้ านมดิบ จนถึงขั้นการจัดส่งจ าหน่าย เนื่องจากเมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในอีก 2 ปีข้างหน้า คาดว่าจะมีนมพร้อมดื่มราคาถูกจากต่างประเทศเข้ามาท าตลาดในประเทศไทยมากขึ้น 
โดยเฉพาะจากประเทศเวียดนามเพราะมีราคาถูกกว่า เนื่องจากต้นทุนการผลิตต่ ากว่า 

8. อ.ส.ค.ต้องเร่งขยายตลาดนมพร้อมดื่มในตลาดต่างประเทศโดยเร็ว โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มเออีซี
(CLMV) เช่น พม่า กัมพูชา และลาว เนื่องจากประเทศเหล่านี้ยังไม่สามารถผลิตนมพร้อมดื่มได้เพียงพอกับความ
ต้องการ อีกทั้งเทคโนโลยีการผลิตยังอยู่ในระดับต่ า ขณะที่ความต้องการนมพร้อมดื่มเพ่ิมมากขึ้นตามการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศก าลังพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการรายอ่ืนมีแนวโน้มเข้าไปขยาย
ตลาดในประเทศเหล่านี้เช่นกัน 

     9. อ.ส.ค.ควรเร่งหาตลาดใหม่ในต่างประเทศเพ่ิมขึ้นนอกจากประเทศในกลุ่ ม เออีซี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ประเทศจีนตอนใต้ เพราะจีนมีปัญหาคุณภาพนมพร้อมดื่มที่มีสารปนเปื้อนที่ผู้บริโภคไม่ไว้วางใจ และมีแนวโน้ม
ซื้อนมพร้อมดื่มจากต่างประเทศไปบริโภคมากข้ึน จึงน่าจะเป็นโอกาสที่ดีของ อ.ส.ค.ที่จะไปเปิดตลาดในประเทศ
จีน 
         10. อ.ส.ค. ผลิตนม UHT และพาสเจอร์ไรส์มาตั้งแต่เริ่มตั้งโรงงาน อ.ส.ค. ควรคิดค้นการผลิตผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่มีมูลค่าสูงและเป็นที่ต้องการออกสู่ตลาด รวมทั้งมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้ทันสมัย และมีขนาด
บรรจุหลายๆแบบให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อตามความเหมาะสมและก าลังเงิน 

11. ผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค. มีจุดแข็งโดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้นมโคสดแท้ 100%อ.ส.ค. ต้องพยายาม
เน้นย้ าให้เห็นถึงประโยชน์ของนมสดแท้ เพ่ือให้ผู้บริโภคหันมาดื่มนมที่ผลิตโดย อ.ส.ค. มากขึ้น 
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สภาวะการแข่งขันตลาดนมพร้อมดื่ม 
 อ.ส.ค. ด าเนินงานอยู่ในอุตสาหกรรมนม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่คู่แข่งขันรายใหม่เข้าถึงได้ยาก เพราะ
วัตถุดิบเรื่องน้ านมดิบการลงทุนที่สูงด้วยการใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีเฉพาะกิจ ประกอบกับความจ าเป็นด้าน
พันธมิตรเกษตรกรเพ่ือน้ านมดิบ พันธมิตรคู่ค้าเพ่ือช่องทางการจัดจ าหน่าย  ตลอดจนมีภาวะของการแข่งขันที่
รุนแรงเนื่องจากมีทั้งคู่แข่งทางตรงและทางอ้อม คู่แข่งทางตรง ซึ่งใช้นมโคแท้ 100 เปอร์เซ็นต์ ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์นมนั้น ผลิตภัณฑ์นมแบรนด์ “หนองโพ” เป็นคู่แข่งทางธุรกิจโดยตรง แต่ในตลาดผลิตภัณฑ์นมโดยรวม
นั้น ซึ่งนับรวมธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์นม จะพบว่า “โฟร์โมสต์” เป็นผู้น าตลาด ซึ่งนับว่าเป็นคู่แข่งทางธุรกิจที่ส าคัญ
ในตลาดผลิตภัณฑ์นม ถึงแม้ว่าวัตถุดิบที่ใช้ส าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์นมนั้น จะแตกต่างจากของ อ.ส.ค. ที่ใช้
น้ านมโคสดแท้ 100 %ในการผลิตผลิตภัณฑ์ก็ตาม แต่ในสายตาของผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันนั้น ยังให้
ความใส่ใจในวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์นมต่ าอยู่ ซึ่งจากการเลือกใช้วัตถุดิบหลักที่แตกต่างกันในการผลิต
ผลิตภัณฑ์นม ท าให้ข้อจ ากัดทางด้านต้นทุนของ อ.ส.ค. มีสูงกว่า รวมทั้งคู่แข่งทางอ้อม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นมถั่ว
เหลือง แลคตาซอย ไวตามิลค์ และดีน่า ซึ่งเป็นสินค้าทดแทนนั้น มีอัตราการขยายตัวทางการตลาดเพ่ิมสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ทั้งคู่แข่งทางตรง ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน สินค้าทดแทน และคู่แข่งโดยอ้อมอย่างนมถั่ว
เหลืองนั้น ล้วนแล้วแต่มีความได้เปรียบทางด้านต้นทุนที่ต่ ากว่าผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คของ อ.ส.ค. ทั้งสิ้น ท า
ให้ อ.ส.ค. มีข้อจ ากัดในกลยุทธ์ด้านราคาเกิดขึ้น  

 ทั้งนี้ ในส่วนของการก ากับต้นทุนและปริมาณของวัตถุดิบจากผู้ผลิตปัจจัยการผลิตนั้น อ.ส.ค. ต้องเผชิญ
กับนโยบายการประกันราคาน้ านมดิบจากรัฐบาล เงื่อนไขภารกิจการก ากับราคาน้ านมดิบ และการท าหน้าที่เป็น
กลไกก ากับภาวะน้ านมดิบล้นตลาด จึงท าให้อ านาจในการต่อรองด้านราคาน้ านมดิบของ อ.ส.ค. กับเกษตรกรมี
ไม่มากนัก มีเพียงเง่ือนไขของการตรวจสอบคุณภาพน้ านมดิบในเบื้องต้นตามเกณฑ์มาตรฐานโรงงานเท่านั้น ที่จะ
สามารถใช้เจรจาต่อรองระดับราคาได้ นอกจากนี้ในส่วนของระดับอ านาจการต่อรองในตลาดสินค้านมนั้น อ.ส.ค. 
มีอ านาจในการต่อรองด้านราคาค่อนข้างต่ า เพราะมีต้นทุนในการผลิตสูงกว่าผลิตภัณฑ์นมชนิดอ่ืนในท้องตลาด 
อีกท้ัง ผู้บริโภคมีตัวเลือกท่ีหลากหลาย ทั้งสินค้าประเภทเดียวกัน และสินค้าทดแทนอย่างผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลือง 

 ในด้านอ านาจต่อรองของผู้บริโภค ปัจจุบันผู้บริโภคมีทางเลือกมากมายในการเลือกซื้อดื่มบ ารุงเพ่ือ
สุขภาพประกอบกับการมีค่านิยมที่ดูแลรูปร่างและสัดส่วนกันมากขึ้นจึงท าให้ นมพร้อมดื่มยู . เอช.ที. มีส่วนแบ่ง
การตลาดลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับนมเปรี้ยว ในด้านคู่ค้า อ.ส.ค. มีอ านาจการต่อรองน้อยในกรณีของโมเดิร์น   
เทรด (MT)  ซึ่งต้องมีการจัดส่งและซื้อเป็นเครดิต ในขณะที่ร้านค้าปลีกดั้งเดิมซื้อผลิตภัณฑ์ อ.ส.ค. ได้ไม่มาก
เพราะต้องซื้อเงินสดประกอบกับต้องไปรับสินค้าเอง ซี่งอ.ส.ค.มีอ านาจการต่อรองค่อนข้างสูงในส่วนนี้ 
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การก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) 
         ในการด าเนินการและการปฏิบัติ เ พ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของ องค์การส่งเสริมกิจการโคนม          

แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในปีงบประมาณ 2557 คือ “องค์กรน าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโคนมไทย มุ่งสร้าง
อาชีพม่ันคง รับผิดชอบต่อสังคม และก้าวเข้าสู่อาเซียน” อ.ส.ค. จึงได้น าหลักการและแนวทางการก ากับดูแล
กิจการที่ดี (CG) ในรัฐวิสาหกิจ  มาเป็นกรอบแนวทางในการสร้างแนวปฏิบัติในองค์กร โดยได้ก าหนดนโยบาย
การก ากับดูแลกิจการที่ดีขึ้น เพ่ือให้พนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติอย่างสอดคล้องทั่วทั้งองค์กร      
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน-ลูกจ้าง อ.ส.ค. 
ตระหนักถึงความส าคัญและน าไปใช้ในการท างานเพ่ือเป็นวัฒนธรรมการท างานที่ดีของ อ.ส.ค.  

         ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2557  อ.ส.ค. ได้ท าการประชาสัมพันธ์หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ผ่านสื่อภายในองค์กรและโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้พนักงาน -ลูกจ้าง อ.ส.ค. ได้มีส่วนร่วม เพ่ือให้ อ.ส.ค. 
เป็นองค์กรที่มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ตลอดจนสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นที่ยอมรับเชื่อถือของสาธารณชน 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) 
        คณะกรรมการ อ.ส.ค. ได้เห็นชอบแนวทางปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยก าหนด

นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีรวม 4 ด้าน เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ทุกคน ยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างความเชื่อม่ัน และไว้วางใจจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย 
1. ด้านบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
             คณะกรรมการ อ.ส.ค. ยึดมั่นในหลักเกณฑ์และแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 
และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานสากล 7 ประการ คือ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ 
ความส านึกในหน้าที่ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต ความโปร่งใส การสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่องค์กร 
จรรยาบรรณท่ีดีในการประกอบธุรกิจตลอดจนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
2. ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
              อ.ส.ค.มุง่เน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได้ รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรในด้านต่างๆ ได้แก่ การบริหารความเสี่ยง           
การบริหารจัดการสารสนเทศ การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  
3. ด้านสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

         อ.ส.ค. ด าเนินกิจการและบริหารจัดการด้วยหลักคุณธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อมและสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ทั้งในส่วนของชุมชน พนักงาน ตลอดจนสังคมส่วนรวม 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และการประสานประโยชน์ระหว่าง อ.ส.ค. กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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 4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้ 
    อ.ส.ค. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นพลังที่

ส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ประกอบด้วยกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ เป็นธรรม เพ่ือให้สามารถสะท้อน
ประสิทธิภาพ และคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 

การด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate  Governance : CG) ปีงบประมาณ 2557 
มีจ าด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี จ านวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 
1. โครงการเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพ 
2. โครงการสวดมนต์ข้ามปี ท าความดีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2557 
3. โครงการคัดเลือกคนเด่นคนดีศรี อ.ส.ค. ประจ าปี 2557  

 

 
1.โครงการ “เดินว่ิงเพือ่สุขภาพ” 

 
1. หลักการและเหตุผล  

   ปัญหาสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ และพฤติกรรมการใช้ชีวิตส่วนตัว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริโภคอาหาร การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ตลอดจนขาดการเอาใจใส่ในสุขภาพ       
จนละเลยการออกก าลังกาย ส่งผลให้ร่างกายไม่แข็งแรงมีโรคแทรกซ้อนได้ง่าย ท าให้ประสบปัญหาสุขภาพ      
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อ.ส.ค. ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการออกก าลังกาย โดยสนับสนุนกิจกรรมของ
ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย-เดนมาร์ค อย่างต่อเนื่องและได้ร่วมมือกับชมรมฯ จัดการแข่งขันไทย-เดนมาร์ค มินิ
มาราธอนมาแล้ว 4 ครั้ง ประกอบกับ อ.ส.ค. ก าหนดจัดงานเทศกาลโคนมประจ าปีขึ้นในเดือนมกราคม ของทุกปี  
นอกจากนี้การส่งเสริมให้พนักงาน-ลูกจ้างมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ ถือเป็นการสร้างความสุขในการ
ท างานทั้ง 8 (Happy  Workplace) ของ อ.ส.ค.  

2. วัตถุประสงค์   
  1. เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคมมหาราช 
  2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงาน-ลูกจ้าง อ.ส.ค.  และครอบครัว ใส่ใจในสุขภาพ ด้วยการออกก าลังกาย 
  3. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจ าปี 2557 
  4. เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ อ.ส.ค.  
  5. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนให้ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและใส่ใจ        
     ในสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย 

3. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  
  จัดการแข่งขัน “ไทย-เดนมาร์คมินิมาราธอน  ครั้งที่ 5” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2557 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ฝุายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย-เดนมาร์ค 
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5. งบประมาณ  
 ค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนินโครงการ จ านวน 338,600 .-บาท (สามแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. พนักงาน-ลูกจ้าง อ.ส.ค. และครอบครัว ได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
2. พนักงาน-ลูกจ้าง อ.ส.ค. และครอบครัว ให้ความสนใจและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออก

ก าลังกาย ท าให้ร่างกายแข็งแรง ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
3. ประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันได้ทราบรายละเอียดการจัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ 
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2. โครงการสวดมนต์ขา้มปี  ท าความดีส่งท้ายปีเก่า  ต้อนรับปีใหม ่2557 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  ในช่วงเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ของทุกปี ถือเป็นเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและวิถี
ชีวิต ของคนไทย ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนส่วนใหญ่ได้ให้ความส าคัญกับการจัดงานบันเทิง 
งานรื่นเริง และมหรสพที่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นช่วงระหว่างการสิ้นสุดของวันที่ 31 ธันวาคม กับวันที่ 1 
มกราคมของปีถัดไป ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดงานอย่างสนุกสนาน บางแห่งเต็มไปด้วยอบายมุข มั่วสุม กินเหล้า        
ฟังเพลง ขาดสติ ซึ่งเป็นเรื่องส่งเสริมให้มีอบายมุขในคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ บ้างก็เกิดอุบัติเหตุ บ้างก็
เกิดเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกัน เกิดปัญหาตามมา ดังปรากฏตามข่าวหนังสือพิมพ์เป็นประจ าทุกๆ ปีในช่วงวัน     
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ่

  คณะสงฆ์อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ร่วมกับอ าเภอมวกเหล็ก อ.ส.ค . เทศบาล องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ่อค้า และประชาชนทั่วไป ได้ก าหนดจัดโครงการสวดมนต์ข้ามปี ท าความดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ เนื่องในปี 2557 เป็นปีมหามงคลเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 
87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 81 
พรรษา 12 สิงหาคม 2557 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 87 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 81 พรรษา 

2.2 เพ่ือสร้างจิตส านึก ทัศนคติและให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และอานิสงส์ของการสวดมนต์ส่งเสริม
ให้ประชาชนสวดมนต์เป็นกิจวัตร หรือทุกครั้งที่มีโอกาส 

2.3 เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่พิธีการต้อนรับศักราชใหม่ในรูปแบบที่เรียบง่าย โดยมุ่งเน้นการใช้มิติ
ศาสนา น าหลักธรรมทางศาสนามาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็นเป็นกุศล 
ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเร้าทั้งปวง 
           3. เป้าหมาย 

พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เจ้าคณะพระสังฆาธิการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พุทธศาสนิกชนเข้าร่วม
กิจกรรมฯ ไม่น้อยกว่า 1,000 คน 

4.  ระยะเวลาด าเนินการ 
ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 1 มกราคม 2557 

5.  สถานที่ด าเนินการ 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  (อ.ส.ค.) อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
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6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
6.1 คณะสงฆ์อ าเภอมวกเหล็ก 
6.2 อ าเภอมวกเหล็ก องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เทศบาลต าบลมวกเหล็ก 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอมวกเหล็ก 
7. งบประมาณ 
จากหน่วยงาน องค์กร พ่อค้า และประชาชน  ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  8.1 พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา เพ่ือเป็นสิริมงคลต้อนรับอรุณแห่งชีวิตชอง

ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
  8.2 พุทธศาสนิกชนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมกันเจริญพระ

พุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
  8.3 เผยแพร่พิธีการต้อนรับศักราชใหม่ในรูปแบบที่เรียบง่าย โดยมุ่งเน้นการเฉลิมฉลองด้วยการ

น าแนวทางของศาสนามาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็นเป็นกุศล ปลอดจาก
อบายมุขและสิ่งเร้าทั้งปวง 
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3. โครงการคัดเลือกคนเด่นคนดีศรี อ.ส.ค. ประจ าปี 2557 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 ตามแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. ปี 2555 - 2559  อ.ส.ค. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน โดยก าหนดเป็น 6 ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย  

ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรเชิงธุรกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2    การเพิ่มขีดความสามารถมรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมให้เป็นผู้น าของประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3    การเป็นกลไกของรัฐในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและรักษาเสถียรภาพน้ านมดิบของประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4    การเพิ่มศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์นมให้มีความหลากหลายและได้มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5    การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดผลิตภัณฑ์นมและสร้างความพึงพอใจของลูกค้า 
ยุทธศาสตร์ที่ 6    การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรเชิงธุรกิจเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
ด าเนินงานของ อ.ส.ค. โดยในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจะมีการพัฒนาบุคลลากรให้มีความรู้ ทักษะ และมีจิตส านึกการ
บริการ  ภายใต้โครงการค้นหาคนเก่งและเป็นคนดีของ อ.ส.ค. 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมจริยธรรมในการท างานและปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. 
2. เพื่อสร้างจิตส านึกการให้บริการ (Service Mind) แก่ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. ต่อลูกค้าท้ังภายในและภายนอก อ.ส.ค. 
3. เพื่อสร้างวัฒนธรรมและภาพลกัษณ์ที่ดีของ อ.ส.ค. 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 

 ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. ในระดับ 5 ลงไปทุกต าแหน่ง (รวมพนักงานจ้างตามสัญญาจ้างของ อ.ส.ค.) 

4. งบประมาณด าเนินการ 
 

ใช้งบประมาณประจ าปีตามโครงการเชิงยุทธ์ อ.ส.ค. ปี 2555 - 2559 ในยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรเชิงธุรกิจ ซึ่งได้รับความช่วยเห็นชอบจากคณะกรรมการ อ.ส.ค. แล้ว ในปีงบประมาณ 2556 - 2559 คิดเป็นเงินจ านวน 
800,000-บาท (แปดแสนบาทถ้วน) โดยจ าแนกเป็นรายปีๆละ 200,000-บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

5. ผู้รับผิดชอบ 
 

1. ฝุายทรัพยากรบุคคล โดยแผนกวินัยและสวัสดิการ 
2. ทุกฝุาย/ส านักงาน 
3. คณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกคนเก่งและเป็นคนดีของ อ.ส.ค. 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. มีจิตส านึกในการท าความดี 
2. ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
3. ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. มีจริยธรรมในการท างาน 

           4. ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
5. อ.ส.ค.มีภาพลักษณ์ที่ดี 
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2. ด้านการปฏิบัติงานดีเด่น 

นายส ารวย  เรือนศรี 
ต าแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ 4 

แผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม 
ฝุายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม 

 
 
 
 
 
 

 

1. ด้านคุณธรรมและมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น 

นายนิยม  สุวรรณสิงห์ 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 3 

แผนกพัฒนาการเลี้ยงโคนม 
ฝุายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม 

 
 
 
 
 

       
     

 

  3. ด้านนวัตกรรม 

   นายบุญเชิด  นพคุณ 
    ต าแหน่ง นักวิชาการผลิตภัณฑ์ 4 

              แผนกผลิตผลิตภณัฑ์นม กองโรงงาน 
                ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ 
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นโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอ่สังคมและสิง่แวดล้อม                                            

(Corporate Social Responsibility : CSR) 
  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีความมุ่งมั่น และตระหนักถึง
ความส าคัญ การด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ด้วยการค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ทั้งในพ้ืนที่ปฏิบัติการและสังคมโดยรวม          
มีแนวทางการบริหารงาน ตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบหลักการและแนว
ปฏิบัติทีด่ี ประกอบด้วย 10 ข้อ ดังนี้ 

1. การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
อ.ส.ค. ส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยค านึงถึงกระบวนการตัดสินใจ ระบบ แผนงาน 

ระเบียบวิธีปฏิบัติ กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการ อ.ส.ค. ฝุายบริหารและจัดการและ
พนักงานภายในองค์กร และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือน่าไปสู่การเจริญเติบโตและ
เพ่ิมมูลค่าให้กับกิจการในระยะยาว 

2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
  อ.ส.ค.สนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่คุณค่า     

และต่อต้านการผูกขาดทางการค้าหรือการใช้อ านาจเหนือตลาด จนท าให้ผู้บริโภคอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบ 
  3. การต่อต้านการทุจริต 

 อ.ส.ค. ส่งเสริมการสร้างกลไกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และการติดตามผล เพ่ือให้
พนักงาน ตัวแทน คู่สัญญารับจ้าง และคู่ค้า ตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตที่เกิดขึ้น 

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
  อ.ส.ค. เคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน และเปิดโอกาสให้พนักงาน ชุมชน 

และสังคม มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
  อ.ส.ค. เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักจริยธรรม ไม่เลือกปฏิบัติในการจ้าง แรงงาน

ได้รับความคุ้มครอง และมีสิทธิ์ขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งมีความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน 

6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
อ.ส.ค. ยึดมั่นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ปลอดภัยต่อชีวิตและสุขอนามัย

ของผู้บริโภคอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีการบริหารจัดการเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า รวมทั้งการ     
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ผู้บริโภคเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
  อ.ส.ค. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในพัฒนาชุมชนและสังคม สนับสนุนการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้

ของเยาวชนและสังคม ร่วมรักษาศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรมในชุมชนเพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
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8. การจัดการสิ่งแวดล้อม 
อ.ส.ค. ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย

อย่างเคร่งครัด การประกอบกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
และการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

9. การส่งเสริมสุขภาพและภาวะโภชนาการ  
อ.ส.ค. มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยค านึงถึงการผลิตผลิตภัณฑ์นมที่ มีคุณภาพให้กับ

ผู้บริโภค รวมทั้งรณรงค์ ส่งเสริมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์นม และคุณค่าทาง โภชนาการ ให้กับผู้บริโภคทุกคนได้มี
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องคุณประโยชน์ของ การดื่มนมเป็นประจ่าทุกวัน  

10. การบริหารจัดการฟาร์มโคนมและการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนม  
อ.ส.ค. ส่งเสริมความรู้ในการบริหารจัดการฟาร์มโคนมที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการพัฒนา

ฟาร์มโคนม เพ่ือยกระดับฟาร์มโคนมของเกษตรกรไทยให้มีมาตรฐาน  ช่วยลดต้นทุน ได้ผลผลิตที่ดีและ              
มีคุณภาพสูง ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน สร้างความ ยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม  

การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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การด าเนินงานด้าน CSR 
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การเปิดเผยข้อมูลและข่าวสาร (Disclosure of Data and Information) 
  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้อง
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  ได้มีการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) และการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพ่ือก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารของ อ.ส.ค. โดยสามารถใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของ อ.ส.ค.           
ทางโทรศัพท์ หรือติดต่อด้วยตนเอง นอกจากนี้ อ.ส.ค. ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละ
กลุ่มอย่างเหมาะสมเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ เวปไซต์ อ.ส.ค 
(www.dpo.go.th) รายงานประจ าปี ระบบอินทราเน็ต (Intranet) และสื่อเผยแพร่ภายในต่างๆ   

การเปิดเผยข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อ.ส.ค. ได้ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ดังนี้ 

 เผยแพร่ข้อมูลด้านระเบียบและค าสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ออกโดยส านัก
นายกรัฐมนตรี โดยท าการบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงในระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของ อ.ส.ค. 

 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลาง ประกาศผลผู้มีสิทธิเสนอราคา ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่  
เว็บไซต์ของ อ.ส.ค.,เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง, โฆษณาทางหนังสือพิมพ์, ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ท าการ
ของ อ.ส.ค., ประกาศทางวิทยุกระจายเสียง เป็นต้น 

 น าร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
ของ อ.ส.ค.และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนวิจารณ์ เสนอแนะ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน และหากมีการ
เสนอแนะให้ปรับปรุง ก็จะน าร่างที่แก้ไขปรับปรุงแล้วเผยแพร่ทางเว็บไซต์ดังกล่าวอีกคร้ังเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน 
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สรุปการเงิน ปงีบประมาณ 2557 
ฐานะทางการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 
2557 2556 

เพิ่ม(ลด) 
ร้อยละ 

สินทรัพย์     (ล้านบาท) 
รายได้        (ล้านบาท) 
รายจ่าย      (ล้านบาท) 
ก าไรสุทธิ    (ล้านบาท) 
เงินโบนัส     (ล้านบาท) 
เงินน าส่งรัฐ  (ล้านบาท) 

2,214.94 
7,197.68 
7,128.65 

67.08 
6.55 

24.00 

2,212.34 
6,817.35 
6,638.98 

177.51 
17.55 
69.00 

0.12 
5.71 
7.38 

-62.21 
-62.68 
-65.22 

 

อัตราส่วนทางการเงิน 

อัตราส่วนทางการเงิน 2557 2556 

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า) 
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 
อัตราผลตอบแทนของก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 
อัตราผลตอบแทนของก าไรสุทธิต่อรายได้ (ร้อยละ) 
อัตราผลตอบแทนของก าไรสุทธิต่อยอดขาย (ร้อยละ) 
อัตรารายจ่ายต่อรายได้ (ร้อยละ) 

1.55 
0.75 
3.02 
0.93 
0.94 
0.99 

1.89 
0.57 
8.13 
2.6 
2.62 
0.97 

 
ค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน อ.ส.ค. 

รายการบัญชี  2554   2555   2556   2557  
เงินเดือน 
ค่าจ้างประจ า 
ค่าจ้างช่ัวคราว 
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล 
เบี้ยประชุมกรรมการ 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 
เงินช่วยค่าครองชีพ 
เงินกองทุนบ าเหน็จ/ส ารองเลี้ยงชีพ 
เงินชดเชย 
โบนัส 
 

 264,178,374.19  
 20,342,583.00  
 8,102,893.65  

 10,978,163.89  
 1,870,400.00  
 2,433,657.20  
 1,713,810.00  

 29,282,103.59  
 4,956,986.33  

 19,195,635.79  
 จ่ายจากผลก าไร 

ปี 51 

 284,052,492.87  
 20,087,509.99  
 8,222,819.34  

 11,275,683.04  
 2,154,839.22  
 3,511,275.00  
 1,360,555.05  

 27,656,383.12  
 682,998.83  

 50,750,077.31  
 จ่ายจากผลก าไร 

ปี 52 

 304,982,585.77  
 15,024,567.91  
 9,211,606.61  

 15,108,162.75  
 2,284,500.00  
 3,477,088.50  
 4,300,710.00  

 28,932,522.53  
 371,185.60  

 52,333,729.61  
 จ่ายจากผลก าไร 

ปี 53 

330,694,390.16 
 12,523,950.00  

 788,672.50  
11,359,797.53 
3,417,685.00 
3,635,990.50 
5,336,552.10 

29,577,416.97 
2,655,499.40 

43,039,614.34 
จ่ายจากผลก าไร 

ปี 54 
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กิจกรรมที่ส าคัญในรอบปี 2557  
1.รอบรั้ว อ.ส.ค. 

 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556  อ.ส.ค. ไดจ้ัดพิธีท าบุญเลี้ยงพระ ณ ส านักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ เพ่ือเป็น  
ศิริมงคลกับพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงาน โดยมีผู้บริหารและพนักงานร่วมกันท าบุญอย่างพร้อมเพรียงกัน 

          

 คณะผู้แทน อ.ส.ค. เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา    
5 ธันวามหาราช เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556  ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

           

 วันที่ 4 ธันวาคม 2556 อ.ส.ค.ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายสัตย์ปฏิญาณ “กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 
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 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 คณะผู้บริหารระดับสูงของ อ.ส.ค. และพนักงาน ประกอบพิธีบวงสรวง 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ส านักงานกลาง อ.ส.ค. มวกเหล็ก ได้แก่ ศาลพระพรหม ศาลเจ้าพ่อบุญลือ ศาลสมเด็จ
พระนเรศวร พระเอกาทศรถ และอัญเชิญถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จากบ้าน
เกษตรกร ก่อนเริ่มงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ปี 2557 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี 2557 
 

121 | องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) / Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO) 

 

 งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจ าปี 2557 ระหว่างวันที่ 17 – 22 มกราคม 2557 
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 นายธวัชชัย ส าโรงวัฒนา ประธานกรรมการ อ.ส.ค. มอบนโยบายให้กับพนักงานและลูกจ้าง อ.ส.ค.   
ตามโครงการพัฒนาการสื่อสารและแรงงานสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 
 

 
 

 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ซึ่งการจัดงานครั้งนี้  ได้รับเกียรติจากท่านประธานกรรมการ อ.ส.ค.      
(นายธวัชชัย ส าโรงวัฒนา) มาเป็นประธานเปิดงาน "ประเพณีสงกรานต์ย้อนยุค" และร่วมพิธีรดน้ าขอพร
โดยมีผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก ด้วยบรรยากาศที่สดชื่น และ
สนุกสนาน 
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 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 อ.ส.ค. น าโดยนายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อ านวยการท าการแทน
ผู้อ านวยการอ.ส.ค. ร่วมบันทึกเทป "ถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี" ณ ห้องประชุม อบจ.        
(หลังใหม)่ จังหวัดสระบุรี 

             

 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค.       
เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีพนักงาน-
ลูกจ้าง อ.ส.ค. เข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง ณ บริเวณหน้าส านักงานกลาง มวกเหล็ก 

               

 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 
พร้อมด้วยผู้บริหาร เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางใหม่ ซึ่งฝุายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. ได้ก าหนดขึ้น
ตามแนวถนนเลียบเชิงเขา ตลอดเส้นทางนักท่องเที่ยวจะได้ชม ฟอสซิล แวะจุดชมวิวบันทึกภาพ ผ่านปุา
ประดู่ท่ีร่มรื่น ชมตาน้ าผุด(แปลงน้ าพ)ุ คอกวงกลม คอกโคทั่วไป และชมกิจกรรมการรีดนม การปูอนนม
ลูกโค โชว์การคล้องบ่วงบาศก์โค ต่อด้วยชมการสาธิตการท าปุ๋ยนม ชมสวนสัตว์ ไทย-เดนมาร์ค สุดท้าย
ชมการแสดงคาวบอยและข่ีม้า 
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 การฝึกภาคปฏิบัติ "หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจ าปี 2557" ในวันที่ 21 สิงหาคม 
2557 ณ ส านักงานกลาง อ.ส.ค. มวกเหล็ก 

              

 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค.    
เปิดกิจกรรมปูอนนมแพะ/แกะ ณ Thai – Danish Sheep House ฝุายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค . 

            

 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ณ ที่ท าการกองประชาสัมพันธ์ฯ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิม) ได้ท าบุญ
ทอดผ้าปุาเพ่ือหาทุนบูรณะศาลเจ้าพ่อบุญลือ รวบรวมเงินได้ทั้งหมด 77,279.บาท น าเข้าฝาก
ธนาคารกรุงไทย สาขามวกเหล็ก ในนามกองทุนปรับปรุงศาลเจ้าพ่อบุญลือ อ.ส.ค.  
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2.กิจกรรมเพื่อสังคม 

 อ.ส.ค ร่วมกับส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จัดกิจกรรม “ตักบาตรนมสดและธรรมใน
ฟาร์ม” ณ ฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์ค จ.สระบุรี ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 เพ่ือน้อมถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อ านวยการเป็นประธาน    
เปิดงาน 

           

            

             

 โครงการสวดมนข้ามปี ท าความดีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์ ในวัน
อังคารที่ 31 ธันวาคม 2556 โดย อ.ส.ค. ร่วมกับ อ.มวกเหล็กจัดกิจกรรม 
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 ระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2557 อ.ส.ค.ร่วมกับชมรมนักสื่อความหมายธรรมชาติจะจัดโครงการ  
"Thai Denmark Nature Camp" ที่ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คขึ้นเป็นปีที่ 4 เพ่ือสร้างเครือข่าย
เยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลูกฝังจิตส านึกให้กับเยาวชนให้มีใจรัก
ในธรรมชาติ เป็นแนวร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
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 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 นายธวัชชัย ส าโรงวัฒนา ปรานกรรมการ อ.ส.ค. พร้อมคณะผู้บริหาร 
อ.ส.ค. มอบเงินและผลิตภัณฑ์นมเพ่ือสนับสนุนสมาคมยกน้ าหนักสมัครเล่น ณ กองพันพัฒนาที่ 3       
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

 
 

 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิป กรุงเทพฯ โดยมีนางสมพร ใช้บางยาง        
นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธาน ได้แถลงข่าวอย่างเป็นทางการ การแข่งขัน
วอลเลย์บอลรายการ “ไทย-เดนมาร์ค ซุปเปอร์ลีก ครั้งที่ 2” 
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 อ.ส.ค.ให้การสนับสนุน “ไทย-เดนมาร์ค ซุปเปอร์ลีก ครั้งที่ 2” 

        

 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 10.30 น. คณะกรรมการและผู้บริหาร อ.ส.ค. ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
CSR “นมดี สังคมดี” เมื่อมอบเงินสนับสนุนแก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ อ.ปากเกล็ด จ.นนทบุรี 
จ านวน 300,000 บาท 

         

 อ.ส.ค. สนับสนุนผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยว UHT ส าหรับจัดเลี้ยงผู้บริจาคโลหิต ในการจัดกิจกรรม              
" วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2557" ซึ่งจัดขึ้นโดยเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 
2557 ณ ลานแสดงสินค้า ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สระบุรี 
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 วันที่ 3 สิงหาคม 2557 นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค. พร้อม
ด้วย นายสุมิตร ลิกขะไชย หัวหน้าฝุายอ านวยการ ร่วมพิธีปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา   
มหาราชินี ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ แห่งใหม่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมี พลอากาศเอก ประจิน    
จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี งานนี้ อ.ส.ค.น าผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวไทย-เดนมาร์ค 
ไปบริการเลี้ยงรับรองผู้เขาร่วมกิจกรรมด้วย                          

     
 

 วันที่ 22 ส.ค 2557 อ.ส.ค. ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ อ าเภอยิ้มกับอ าเภอมวกเหล็ก เพ่ือคืนความสุขให้
ประชาชน ณ วัดคั่นตะเคียน หมู่ 2 ต าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยน าผลิตนมไทย-
เดนมาร์ค ไปบริการรับรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

             

 วันที่ 25 ส.ค. 57 อ.ส.ค.ร่วมปลูกต้นไม้เหนือเขื่อนมวกเหล็ก ตามโครงการปลูกต้นกล้า ปุาต้นน้ าถวาย
แม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก ณ บ้านปากคลอง หมู่ 11 ต าบลมวกเหล็ก อ าเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
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3.ร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ 

 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม ซี โรงแรมโซฟิเทล      
เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ ได้จัดร่วมแถลงข่าว การจัดทัวร์นาเม้นท์เจ็ตสกีแกรนด์สแลมโลก ชิงถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ าปี 2556 Jet Ski King's Cup - World Cup    
Grand Prix 2013 

             

 งานแถลงข่าวทานตะวันบาน ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมเเห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 
2556 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธาน 

              

 อ.ส.ค.จัดสัมมนาระดับนานาชาติ (FAO APHCA/DPO Internationnal Dairy Symposium) โดยเชิญ
ผู้แทนจากต่างประเทศ จ านวน 6 ประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว เขมร เวียดนาม มาเลเชีย บังคลาเทศ และ
ตัวแทนจาก FAO เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557 
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 กิจกรรม Press Tour ต้อนรับและเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557 
 

 
 
 

 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 อ.ส.ค.จัดการประชุมร่วมระหว่าง ฝุายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค.         
กับสหกรณ์โคนมในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง 
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 เมื่อวันที่  21 พฤษภาคม 57 เวลา 10.30 น. กระทรวงเกษตรฯ จับมือกับ FAO จัดแถลงข่าว              
"วันดื่มนมโลก" ประจ าปี 2557 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี น าโดยนายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ 
Mr.Hiroyuki Konuma และนายนพดล ตันวิเชียร จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Milk : Nutritious Food for 
AEC 

              

 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. คณะเดินทางของกรมการค้ าภายใน จ านวน 50 คน      
เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตนมของ อ.ส.ค. พร้อมศึกษาดูงานในเรื่อง วิธีการ กระบวนการผลิต กระบวนการ
แปรรูป เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ แก่ บุคลากร ณ อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

 
 

 นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย (อ.ส.ค) รับโล่เกียรติยศจากปลัด Ministry of Agriculture and Cooperatives, 
Thailand (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ประธานพิธีเปิดงาน “มุ่งมั่นรวมใจ สินค้าปศุสัตว์ไทย ส่งออก
ทะลุแสนล้าน” จัดโดยกรมปศุสัตว์ เมื่อ 4 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิลฯ กทม      . 
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 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จังหวัดสระบุรี ร่วมกันจัดงาน 
“เกษตรรวมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี” ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี ภายในงาน
มีการออกร้านจ าหน่ายสินค้า และการแสดงดนตรีของทหาร 

             
 

 เมื่อวันที ่19 สิงหาคม 2557 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานการ
ประชุมระหว่าง อ.ส.ค. กับสหกรณ์โคนมต่างๆ เพ่ือจัดท า MOU น้ านมดิบ ปี 2557-2558               
ณ ห้องประชุม อ.ส.ค. มวกเหล็ก 

             
 

 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านโคนม      
ระหว่าง อ.ส.ค.โดยนายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค.กับกรรมการ
สัตว์ทหารบก โดย พลตรี ชาติชาย อ่อนน่วม เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก ณ ห้องประชุม อ.ส.ค.
มวกเหล็ก  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 
องค์ประกอบของคณะกรรมการ อ.ส.ค.  

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการโดยต าแหน่งหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการรวมไม่เกิน 11 คน 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบของคณะกรรมการ อ.ส.ค. 
 

 
 
 
 

 
 

1. อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
2. อธิบดีกรมสง่เสริมสหกรณ์ 

3. เลขาธกิารส านักงาน  

    เศรษฐกิจการเกษตร 
 
 

 
 
 
 

 
 

1. อธิบดีกรมการคา้ภายใน 

2. ผู้แทนกระทรวงการคลัง 

3. ผู้แทนส านกังบประมาณ 
 

 
 
 
 

1. ……………………. 

2. ……………………. 

3. ……………………. 

4. ……………………. 
 

กรรมการ 

โดยต าแหน่ง 

(3 ท่าน) 
 

กรรมการ 

จากผู้แทนหนว่ยงาน 

(3 ท่าน) 

กรรมการ 

ผู้ทรงคณุวุฒ ิ

(4 ทา่น) 
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ภาคผนวก  ข ท าเนียบผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 
 

 
1. นายยอด วัฒนสินธุ์   19 ตุลาคม 2514 – 23 ธันวาคม 2519 
2. นายทินกร คมกฤส   3 กุมภาพันธ์ 2520 – 31 ตุลาคม 2525 
3. นายทิม พรรณศิริ   1 พฤศจิกายน 2525 – 14 กุมภาพันธ์ 2526 (แทน) 
4. นายบุญมี จันทรวงศ์   15 กุมภาพันธ์ 2526 – 29 มิถุนายน 2526 
5. นายส าเนา จุลกะรตัน์  29 มิถุนายน 2526 – 2 มกราคม 2527 (แทน) 
6. นายเฉลิมชัย เล็กชม   3 มกราคม 2527 – 4 สิงหาคม 2535 
7. นายมนัส หงษ์พฤกษ์  12 กันยายน 2535 – 17 มกราคม 2537 
8. นายสันชัย ประเสริฐสุวรรณ  18 มกราคม 2537 – 30 กันยายน 2542 
9. นายบุญมี จันทรวงศ์   1 ตุลาคม 2542 – 25 ตุลาคม 2542 (แทน) 
10. รศ.นที ขลิบทอง   26 ตุลาคม 2542 – 28 มีนาคม 2543 (แทน) 
11. นายพิเชฐ ศักดิ์พิทักษ์สกุล  29 มีนาคม 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 สุขสวัสดิ์   31 สิงหาคม 2547 – 31 มีนาคม 2550 
15. รศ.อ านาจ ธีระวนิช  1 เมษายน 2550 – 2 ธันวาคม 2550 (แทน) 
16. นางรัตนา อังศุภากร 3 ธันวาคม 2550 – 30 กันยายน 2553 (แทน) 
17. นายวินยา มกรพงศ์  5 มกราคม 2553 – 30 กันยายน 2553 
18. นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ 23 กรกฎาคม 2553 – 31 ตุลาคม 2553 (แทน) 
19. นายนพดล ตันวิเชียร  1 พฤศจิกายน 2553 – ปัจจุบัน (แทน) 
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ภาคผนวก  ค     ค่าตอบแทนคณะกรรมการ อ.ส.ค. ปีงบประมาณ 2557                      
(1 ต.ค.56-30 ก.ย.57) 

 

ที ่ รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวน 

(เดือน/วัน) 
จ านวนเงินที่ได้รับ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1.1 นายธวัชชัย  ส าโรงวัฒนา 
 

ประธาน
กรรมการ 

8 เดือน 
      9 วัน 

 132,800 
ลาออก 10 มิ.ย 57
เป็นต้นไป (เดือน 
มิ.ย.ได้รับ 9 วัน) 

1.2 นายอภิชาต  จงสกลุ 
 

2 เดือน  
      7 วัน 

 35,733 
รับต าแหน่ง 24 
ก.ค.57 

2 นายทฤษฎี  ชาวสวนเจริญ 
อธิบดีกรมปศสุัตว ์

กรรมการ 11 เดือน  88,000 
 

3 นายอนันต์  ลิลา 
เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กรรมการ 11 เดือน  88,000 
 

4.1 นายสมชาติ  สร้อยทอง 
อธิบดีกรมการค้าภายใน 

กรรมการ 

9 เดือน 
18 วัน 

 76,645 
พ้นต าแหน่งตั้งแต่  
19 ก.ค.57 

4.2 นางจินตนา  ชัยยวรรณาการ 
อธิบดีกรมการค้าภายใน 

2เดือน  
13 วัน 

19,355 
รับต าแหน่งตั้งแต่  
19 ก.ค.57 

5.1 นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล 
อธิบดีกรมส่งเสรมิสหกรณ ์

กรรมการ 

1 เดือน 
7 วัน 

 9,806 
พ้นต าแหน่งตั้งแต่  
8 ธ.ค.56 

5.2 นายจุมพล  สงวนสิน 
อธิบดีกรมส่งเสรมิสหกรณ ์

10 เดือน 
24 วัน 

 86,193 
รับต าแหน่งตั้งแต่  
8 ธ.ค.56 

6 นางจุฑาทิพย์  เตชชาติวนิช 
รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
ผู้แทนส านักงบประมาณ 

กรรมการ 11 เดือน  88,000 
 

7 นางกิตติมา  นวลทว ี
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง 
ผู้แทนกระทรวงการคลัง 

กรรมการ 11 เดือน  88,000 
 

8.1 นายวันชัย  โอสุคนธ์ทิพย ์
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ  กรรมการ 

 

8 เดือน 
29 วัน 

71,484 
ลาออก 30 มิ.ย.57        
เป็นต้นไป 

8.2 นายวิทวัส  ชัยปาณี 
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

2 เดือน  
7 วัน 

17,806 
รับต าแหน่งตั้งแต่  
24 ก.ค.57 

9.1 พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค  แสงสนทิ 
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

 
กรรมการ 

9 เดือน 
1 วัน  

 72,258 ลาออก 2 ก.ค.57          
เป็นต้นไป 

9.2 นายพงศ์กานต์  หงสกุล 
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

2 เดือน 
7 วัน  

 17,806 รับต าแหน่งตั้งแต่  
24 ก.ค.57 

10.1 ศ.ดร.ถวิล  พ่ึงมา 
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

กรรมการ 
 

9 เดือน  
6 วัน 

 73,548 ลาออก 7 ก.ค.57         
เป็นต้นไป 

10.2 นาย ช.นันท์  เพ็ชญไพศิษฎ ์
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ  

1 เดือน 
7 วัน 

 9,806 -รับต าแหน่งตั้งแต่  
24 ก.ค.57 
-ลาออก 1 ก.ย.57  
เป็นต้นไป 
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ที ่ รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวน 

(เดือน/วัน) 
จ านวนเงินที่ได้รับ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

11 นายนพดล  ตันวิเชียร 
รองผู้อ านวยการ 
ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 

กรรมการ
และ

เลขานุการ 
11 เดือน  88,000 

 

รวมจ านวนเงินที่ได้รับทั้งสิ้น      1,063,240.- บาท 

 หมายเหต ุ 
  :   ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง (ตามหนังสือ กค. 0603.2/ว.85 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2556) 

- อัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมรัฐวิสาหกจิ ให้มีผลใช้บังคับจากเดือน  ที่คณะรัฐมนตร ี    
มีมติให้ความเห็นชอบ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันท่ี 1 สิงหาคม 2556 เป็นตันไป 

- ประธานกรรมการไดร้ับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น 2 เท่าของกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
 
ภาคผนวก  ง     เบี้ยประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. ปีงบประมาณ 2557                          

(1 ต.ค.56-30 ก.ย.57) 
 

ที ่ รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวน
คร้ังท่ีจัด
ประชุม 

จ านวนคร้ัง
ที่เข้า

ประชุม 

จ านวนเงินที่ได้รับ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1.1 นายธวัชชัย  ส าโรงวัฒนา 
 ประธาน

กรรมการ 

8 8 
8*10,000  
= 80,000 

 

1.2 นายอภิชาต  จงสกลุ 
 

2 2 
2*10,000  
= 20,000 

 

2 นายทฤษฎี  ชาวสวนเจริญ 
อธิบดีกรมปศสุัตว ์

กรรมการ 

11 
  

 

- นายสินชัย  เรืองไพบูลย์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมโคนม 
จากกรมปศสุัตว ์

 11 
11*8,000 
 = 88,000 

ส่งผู้แทนร่วม
ประชุม 11 
ครั้ง 

3 นายอนันต์  ลิลา 
เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

กรรมการ 11 8 
8*8,000  

= 64,000 

 

4.1 นายสมชาติ  สร้อยทอง 
อธิบดีกรมการค้าภายใน กรรมการ 

 

9 7 
7*8,000 

 = 56,000 
 

4.2 นางจินตนา  ชัยยวรรณาการ 
อธิบดีกรมการค้าภายใน 

2 2 
2*8,000 

 = 16,000 
 

5 นางจุฑาทิพย์  เตชชาติวนิช 
รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
ผู้แทนส านักงบประมาณ 

กรรมการ 11 11 11*8,000 
 = 88,000 

 

6 นางกิตติมา  นวลทว ี
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง 
ผู้แทนกระทรวงการคลัง 

กรรมการ 11 11 11*8,000 
 = 88,000 
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ที ่ รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวน
คร้ังท่ีจัด
ประชุม 

จ านวนคร้ัง
ที่เข้า

ประชุม 

จ านวนเงินที่ได้รับ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

7.1 นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล 
อธิบดีกรมส่งเสรมิสหกรณ ์

 
 

กรรมการ 
2 1 

8,000*1  
= 8,000 

 

7.2 นายจุมพล  สงวนสิน 
อธิบดีกรมส่งเสรมิสหกรณ ์ 9 6 

8,000*6 
 = 48,000 

 

     -นายวินัย  กสิรักษ์ 
รองอธิบดีกรมส่งเสรมิสหกรณ ์

 1 
1*8,000 
 = 8,000 

ส่งผู้แทนร่วม
ประชุม 1 

ครั้ง 

-นายปริญญา  เพ็งสมบัติ 
รองอธิบดีกรมส่งเสรมิสหกรณ ์

 2 
2*8,000 

 = 16,000 

ส่งผู้แทนร่วม
ประชุม 2 

ครั้ง 
8.1 นายวันชัย  โอสุคนธ์ทิพย ์

กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ  กรรมการ 
 

9 8 
8*8,000  

= 64,000 
 

8.2 นายวิทวัส  ชัยปาณี 
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

2 2 
2*8,000  

= 16,000 
 

9.1 พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค  แสง
สนิท 
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

 

9 5 5*8,000 
 = 40,000 

 

9.2 นายพงศ์กานต์  หงสกุล 
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

2 2 
2*8,000 

 = 16,000 
 

10.1 ศ.ดร.ถวิล  พ่ึงมา 
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

กรรมการ 
 

9 7 7*8,000 
 = 56,000 

 

10.2 นาย ช.นันท์  เพ็ชญไพศิษฎ ์
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 2 1 

1*8,000 
 = 8,000 

ลาออกตั้งแต่   
1 ก.ย.57    
เป็นต้นไป 

11 นายนพดล  ตันวิเชียร 
รองผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 
ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 

กรรมการ
และเลขา- 

นุการ 
11 11 

11*8,000  
= 88,000 

 

รวมจ านวนเงินที่ได้รับทั้งสิ้น   868,000.- บาท 

หมายเหตุ  

 : ล าดับที่ 11 แต่งตั้งท าการแทนผู้อ านวยการ ตั้งแต่วันท่ี 1 พ.ย.2553 จนกว่าการสรรหาผู้อ านวยการ  อ.ส.ค. จะแล้วเสร็จ 
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ภาคผนวก  จ     เบี้ยประชุมคณะอื่นๆ ของ อ.ส.ค. ปีงบประมาณ 2557                      
(1 ต.ค.56-30 ก.ย.57) 

 เบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. ปี 2557   

ที่ รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนครั้ง 
ที่จัดประชุม 

(ครั้ง) 

จ านวนครั้ง 
ที่เข้าระชุม 

(ครั้ง) 

จ านวนเงิน 
ที่ได้รับ 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1.1 นายวันชัย  โอสุคนธ์ทิพย์  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

อนุกรรมการ 

10 8 8*10,000 
  = 80,000 

-ลาออก วันที่ 30 มิ.ย.57  
-ลาประชุม 1 ครั้ง 

1.2 นายวิทวัส ชัยปาณ ี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

1 1*10,000 
 = 10,000 

เปลี่ยนประธาน 
อนุกรรมการฯ ใหม่ 

2.1 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล 
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

อนุกรรมการ 10 2 2*8,000 
 = 16,000 

ชุดเดิม ก่อนเปลี่ยน 
อนุกรรมการฯ ชุดใหม่ 

2.2 นายจุมพล สงวนสิน 
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

4 4*8,000 
 = 40,000 

 

      -นายวินัย  กสิรักษ ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

  1 1*8,000  
= 8,000 

 

      -นายปรญิญา เพ็งสมบตัิ 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

  1 1*8,000  
= 8,000 

 

      -นายเชิดชัย  พรหมแก้ว 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาธุรกิจ 
สหกรณ์ 

  1 1*8,000 
 = 8,000 

 

       -นางบริสุทธิ ์ เปรมประพันธ์ 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

  1 1*8,000 
 = 8,000 

 

3 นายสรรเสรญิ  อัจจตุมานัส 
ผูต้รวจราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

อนุกรรมการ 10 6 6*3,000  
= 18,000 

ค าสั่งคณะกรรมการ อ.ส.ค. 
ที่ 15/2557 วันที่ 20 
สิงหาคม 2557 ไม่ได้รับการ
แต่งต้ังให้เป็นอนุกรรมการ
บริหารงาน อ.ส.ค. 

4 นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล 
ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว ์

อนุกรรมการ 10 10 10*3,000 
 = 30,000 

ค าสั่งคณะกรรมการ อ.ส.ค. 
ที่ 15/2557 วันที่ 20 
สิงหาคม 2557 ไม่ได้รับการ
แต่งต้ังให้เป็นอนุกรรมการ
บริหารงาน อ.ส.ค. 

5 นายมนู  สตัยเทวา 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

อนุกรรมการ 10 7 7*3,000 
 = 21,000 

ค าสั่งคณะกรรมการ อ.ส.ค. 
ที่ 1 5 / 2 5 5 7  วั น ที่  2 0 
สิงหาคม 2557 ไม่ได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการ
บริหารงาน อ.ส.ค. 

6 นายวิเชยีร  ผลวัฒนสุข 
ที่ปรกึษาโครงการส่วนพระองค์สวน
จิตรลดา 

อนุกรรมการ 10 9 9*3,000 
 = 27,000 

ค าสั่งคณะกรรมการ อ.ส.ค. 
ที่ 15/2557 วันที่ 20 
สิงหาคม 2557 ไม่ได้รับการ
แต่งต้ังให้เป็นอนุกรรมการ
บริหารงาน อ.ส.ค. 

7 นางจิรพร  มหีลีสวัสดิ ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

อนุกรรมการ 10 9 9*3,000  
= 27,000 

ลาออก วันที ่28 สิงหาคม 
2557 

รวมจ านวนเงินที่ได้รับท้ังสิ้น   301,000.- บาท 
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 เบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  อ.ส.ค.ปี 2557 

ท่ี รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังท่ี
จัดประชุม 

(คร้ัง) 

จ านวนคร้ังท่ี
เข้าประชุม 

(คร้ัง) 

จ านวนเงินที่ได้รับ 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1 นายอนนัต์  ลลิา 
เลขาธกิารส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ประธาน
อนกุรรมการ 

4 4 4*10,000  
= 40,000 

 

2 นางกิตติมา  นวลทว ี
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง 

อนกุรรมการ 4 2 2*8,000  
= 16,000 

 

3.1 นางสาวพรทิพย์  กุลไพจิตร 
ผู้แทนส านกังบประมาณ อนกุรรมการ 

 
4 
 

2 2*3,000  
= 6,000 

เข้าประชมุ ไตร
มาส1,2 

3.2 นายวจิารณ์ จนัทร์ดาประดิษฐ ์
ผู้แทนส านกังบประมาณ 

2 2*3,000  
= 6,000 

เข้าประชมุ ไตร
มาส3,4 

4 นางสาวสุวรรณี  ส าโรงวัฒนา 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

อนกุรรมการ 4 4 4*3,000 
 = 12,000 

 

5 นายนพดล  ตันวิเชียร 
รองผูอ้ านวยการ 
 ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค.) 

อนกุรรมการ 4 3 3*8,000 
 = 24,000 

 

รวมจ านวนเงินที่ได้รับท้ังสิ้น 104,000.-บาท 
 

 เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  อ.ส.ค. ปี 2557 

ท่ี รายชื่อ ต าแหน่ง 

จ านวน
คร้ังท่ีจัด
ประชุม 
(คร้ัง) 

จ านวนคร้ังท่ี
เข้าประชุม 

(คร้ัง) 

เวลาที่
ด ารง

ต าแหน่ง  
(เดือน/วัน) 

จ านวนเงิน 
ท่ีได้รับ 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1.1 นายสมชาติ  สร้อยทอง 
อธิบดีกรมการค้าภายใน 

ประธาน
กรรมการ 

8 6 9 เดือน  
18 วัน 

96,000.- แต่งตั้งเมื่อวนัที ่1 ต.ค. 56 
และพ้นจากต าแหน่งอธิบดี
กรมการค้าภายในตามค าสั่ง
คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 
ตั้งแต่วนัที่ 19 ก.ค. 57 

1.2 นางจินตนา  ชัยยวรรณาการ 
อธิบดีกรมการค้าภายใน 

2 2 เดือน 20,000.- แต่งตั้งเมื่อวนัที ่20 ส.ค. 57 
และเกษียณอายุ วนัที่ 30 
ก.ย.57 

2 นางจุฑาทิพย์  เตชชาติวนิช 
รองผูอ้ านวยการส านักงบประมาณ 

กรรมการ 8 8 12 เดือน 96,000.- เกษียณอายุ วนัที ่30 ก.ย.57 

3 นางกิตติมา  นวลทว ี
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง 

กรรมการ 8 7 12 เดือน 96,000.- ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ 
อ.ส.ค. เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 57 

4.1 ศ.ดร.ถวิล  พึ่งมา 
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  

กรรมการ 8 4 9 เดือน 
 6 วัน 

73,600.- ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ 
อ.ส.ค. เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 57 

4.2 นาย ช.นันท์  เพ็ชญไพศิษฎ์ 
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  

ไม่มี 1 เดือน 8,000.- แต่งตั้งเมื่อวนัที ่20 ส.ค. 57 
และลาออกจากต าแหน่ง
กรรมการ อ.ส.ค. เมือ่วันที่ 1 
ก.ย. 57 

5 นางอัจฉรา ชาติยานนท์  
หัวหน้าฝุายตรวจสอบ 
และประเมนิระบบงาน อ.ส.ค. 

เลขานกุาร 8 8 12 เดือน 48,000.- เกษียณอายุ วนัที ่30 ก.ย.57 

รวมจ านวนเงินที่ได้รับท้ังสิ้น 437,600.- บาท 

หมายเหต ุ :  1. ค่าตอบแทนจ่ายทุกเดือน (มีประชุมและไม่มีประชุม) เฉลี่ย 38,000 บาท/เดือน 
                    ประธาน  10,000 บาท/เดือน  / กรรมการ 8,000 บาท/เดือน / เลขานุการ 4,000 บาท/เดือน 
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 เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ  อ.ส.ค. ปี 2557  

ที ่ รายชื่อ ต าแหน่ง 

จ านวน 
ครั้งที่จัด
ประชุม 
(ครั้ง) 

จ านวนครั้ง
ที่เข้า

ประชุม 
(ครั้ง) 

จ านวนเงินที่ได้รับ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1.1 นายปรีชา  สมบูรณ์ประเสร็ฐ 
อธิบดีกรมการค้าภายใน ประธาน

กรรมการ 
2 
 

1 1*3,750 
 = 3,750 

 

1.2 นายสมชาติ  สร้อยทอง 
อธิบดีกรมการค้าภายใน 

1 1*10,000 
 =10,000 

 

2.1 นางจุฑาทิพย์  เตซซาติวนิช 
รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการ 

 
2 

1 1*8,000 
 =8,000 

 

2.2 นางกิตติมา  นวลทวี 
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง 

1 1*8,000  
=8,000 

 

3 นางพรรณขนิตตา  บุญครอง 
ท่ีปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สคร. 

กรรมการ 1 1 1*3,000 
=3,000 

 

4 นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล 
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กรรมการ 2 2 2*8000  
= 16,000 

 

5.1 
 

นายสมศักย์  ภูรีศรีศักดิ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ 

2 

1 1*8000  
= 8,000 

 

5.2 นายวันชัย  โอสุคนธ์ทิพย์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

กรรมการ 1 1*8000  
= 8,000 

 

6 ศ.ดร.ถวิล  พึ่งมา 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

กรรมการ 2 2 2*8000  
= 16,000 

 

7 นายมุนี  เมษประสาท 
หัวหน้าฝุายทรัพยากรบุคคล อ.ส.ค. 

เลขานุการ 2 2 -  

รวมจ านวนเงินที่ได้รับท้ังสิ้น            80,750.- บาท 
 

 เบี้ยประชุมกรรมการจัดท าร่างขอบเขตโดยละเอียดของงาน 
 (Term of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงาน  
โครงการจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมภาคเหนือตอนบน  
อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

ที ่ รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนครั้งที่ 
จัดประชุม 

(ครั้ง) 

จ านวนครั้งที่เข้า
ประชุม 
(ครั้ง) 

จ านวนเงินที่
ได้รับ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ศ.ดร.ถวิล  พึ่งมา 
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.) 

ประธาน
กรรมการ 

2 2 2*10,000  
= 20,000 

 

2 นายขจรศักดิ์  สถาวรจันทร์ 
โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด
สระบุรี 

กรรมการ 2 2 2*3,000  
= 6,000 

 

3 นายมงคล  จุลก่ิง เลขานุการ 2 2 -  

4 นางวรรณา  พึ่งเพียร ผู้ช่วยเลขานุการ 2 2 -  

รวมจ านวนเงินที่ได้รับท้ังสิ้น      26,000.- บาท 
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 เบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของ อ.ส.ค.       
ปี 2557 

ท่ี รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังท่ี
จัดประชุม 

(คร้ัง) 

จ านวนคร้ัง ท่ี
เข้าประชุม 

(คร้ัง) 

จ านวนเงิน  ท่ี
ได้รับ 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1 นายธวัชชัย  ส าโรงวฒันา 
กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ

ประธาน
อนกุรรมการ 

2 2 2*10,000 
 = 20,000 

 

2 นายสรรเสริญ อัตจุตมานัส 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

อนกุรรมการ 2 2 2*3,000 
 = 6,000 

 

4 นางสาวนุชนาถ  เกษมพิบูลย์ไชย ์
รักษาราชการผู้อ านวยการฝุายกฎหมายการค้า        
และอุตสาหกรรม 

อนกุรรมการ 2 2 2*3,000 
 = 6,000 

 

6 นายนพดล  ตันวิเชียร 
รองผูอ้ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 

อนกุรรมการ 
และเลขานกุาร 

2 2 -  

7 นายมุนี  เมษประสาท 
หัวหน้าฝุายทรัพยากรบุคคล อ.ส.ค 

ผู้ช่วยเลขา- 
นุการ 

2 2 -  

รวมจ านวนเงินที่ได้รับท้ังสิ้น      32,000.- บาท 
 

 เบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ อ.ส.ค. ปี 2557 

ที ่ รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนครั้งที่
จัดประชมุ 

(ครั้ง) 

จ านวนครั้งที่
เข้าประชมุ 

(ครั้ง) 

จ านวนเงนิที่ได้รับ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ศ.ดร ถวิล  พึ่งมา 
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ อ.ส.ค. 

ประธาน
อนกุรรมการ 

2 2 2*10,000 
= 20,000 

 

2 นายอนนัต์ ลลิา 
เลขาส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

อนกุรรมการ 2 1 1*8,000  
= 8,000 

 

3 พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค  แสงสนิท 
ผู้อ านวยการองค์การบริหารการพัฒนาพืน้ที่พิเศษ 
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

อนกุรรมการ 2 1 1*8,000 
 = 8,000 

 

4 นายชยัรัตน์  เกื้ออรุณ 
ผู้อ านวยการศนูย์สารสนเทศ กรมชลประธาน 

อนกุรรมการ 2 1 1*3,000 
= 3,000 

 

5.1 นายคมสนัต์  จ ารูญพงษ์ 
รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์. 

อนกุรรมการ 2 1 1*3,000 
= 3,000 

 

5.2 นางสาวเรวดี  มิตรศิริสวัสดิ ์
ผู้อ านวยการศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

อนกุรรมการ 2 1 1*3,000 
 = 3,000 

 

6 นายสินชัย  เรืองไพบูลย ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว ์

อนกุรรมการ 2 2 2*3,000  
= 6,000 

 

7 นายจุฬ  สนิชัยพาณิชย ์
ผู้อ านวยการศนูย์สารสนเทศ กรมประมง 

อนกุรรมการ 2 2 2*3,000  
= 6,000 

 

8 นายนพดล  ตันวิเชียร 
รองผูอ้ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 

อนกุรรมการ 
 

2 1 1*8,000 
 = 8,000 

 

9 นายสุชาติ  จรยิาเลิศศักด์ิ 
รองผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. 

อนกุรรมการ 
และเลขานกุาร 

2 1 -  

10 ดร.ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ 
หัวหน้าฝุายนโยบายและแผนงาน อ.ส.ค. 

ผู้ช่วยเลขา 
นุการ 

2 1 -  

รวมจ านวนเงินที่ได้รับท้ังสิ้น      65,000.- บาท 
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 เบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ปีงบประมาณ 2557  

ที ่ รายชื่อ ต าแหน่ง 

จ านวน
ครั้งท่ีจัด
ประชุม 
(ครั้ง) 

จ านวน
ครั้งท่ีเข้า
ประชุม 
(ครั้ง) 

จ านวนเงินท่ี
ได้รับ 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1.1 นายสิงห์ทอง  ชินวรรังษี 
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ประธาน
อนุกรรมการ 

4 
 

3 3*3,750  
= 11,250 

 

1.2 นายพงศ์กานต์  หงสกุล 
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ  

1 1*10,000  
= 10,000 

 

2.1 นายจุมพล  สงวนสิน 
อธิบดีกรมตรวจสอบบญัชีสหกรณ ์

อนุกรรมการ 4 3 3*8,000  
= 24,000 

 

2.2 นายเชิดชัย  พรหมแก้ว 
อธิบดีกรมตรวจสอบบญัชีสหกรณ ์

 1 1*8,000 
 = 8,0000 

 

3 นายศิริวัฒน์  อินทรมงคล 
 

อนุกรรมการ 4 3 3*3,000 
 = 9,000 

 

4 นายธงชาติ  รักษากุล อนุกรรมการ 4 3 3*3,000 
 = 9,000 

 

5 นายจารุวัฒน์  นุตเดชานันท์ 
นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ       
กรมปศุสตัว ์

อนุกรรมการ 4 1 1*3,000  
= 3,000 

 

6 นายธนพัฒน์  ธ ารงสุธัญยุทธ ์
กลุ่มปลาดาว องค์กรสมาชิกเครือข่าย
เยาวชนโลก 

อนุกรรมการ 4 1 1*3,000  
= 3,000 

 

7 นายนพดล  ตันวิเชียร 
รองผู้อ านวยการ ท าการแทน
ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 

อนุกรรมการ 
และ

เลขานุการ 

4 3 2*8,000 
 = 16,000- 

 

รวมจ านวนเงินที่ได้รับท้ังสิ้น     93,250.- บาท 
 
หมายเหตุ  : ล าดับที่ 7. นายนพดล  ตันวิเชียร อนุกรรมการและเลขานุการ ไดร้ับเบี้ยประชุมไดไ้ม่เกนิ 2 ครั้ง/เดือน                  
               ไม่ได้รับเงินเบี้ยประชุมในคณะนี้ 1 ครั้ง 
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 เบี้ยประชุมคณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงาน อ.ส.ค. ปี 2557 

ที่ รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนครั้ง
ที่จัดประชุม 

จ านวนครั้ง
ที่เข้าประชุม 

จ านวนเงินที่
ได้รับ 

หมายเหต ุ

1 ศ.ดร ถวิล  พึ่งมา 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

ประธาน
กรรมการ 

3 3 3*10,000  
= 30,000 

  

2 นายนพดล  ตันวิเชยีร 
รองผู้อ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค 

กรรมการ 3 3 -  

3 นายสุชาติ  จริยาเลิศศักดิ ์
รองผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 

กรรมการ 3 3 -  

4 นายสุขศิริ  รุ่งเรือง 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 

กรรมการ 3 3 -  

5 ดร.ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 

กรรมการ 3 3 -  

6 นางอัจฉรา  ชาติยานนท์ 
หัวหน้าฝาุยตรวจสอบและประเมินระบบงาน อ.ส.ค  

กรรมการ 3 3 -  

7 นายมุนี  เมษประสาท 
หัวหน้าฝาุยทรัพยากรบุคคล อ.ส.ค. 

กรรมการ 3 3 -  

8 นางนิธิมา  ตันตระกูล 
หัวหน้าฝาุยบญัชีและการเงิน อ.ส.ค. 

กรรมการ 3 3 -  

9 นายมงคล  จุลกิ่ง 
หัวหน้าฝาุยพัสดุและบริการ อ.ส.ค. 

กรรมการ 3 3 -  

10 นายสุมิตร  ลิกขะไชย 
หัวหน้าฝาุยอ านวยการ อ.ส.ค. 

กรรมการ 3 3 -  

11 นายสุรัตน์  สุขใจ 
หัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 

กรรมการ 3 3 -  

12 นายณรงค์  วงศ์เณร 
หัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ 

กรรมการ 3 3 -  

13  นายชวลติ  ขาวปลอด 
หัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ 

กรรมการ 3 3 -  

14 นายวิศิษฎ์  แสงคล้อย 
หัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง 

กรรมการ 3 3 -  

15 นายวินิจ  วงศ์วโรฬาร 
หัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน 

กรรมการ 3 3 -  

16 นายสัทธา  เลื่อมใสสุข 
หัวหน้าฝาุยส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 

กรรมการ 3 3 -  

17 น.สพ.โชคชัย  ชยัมงคล 
หัวหน้าฝาุยวิจยัและพัฒนาการเลี้ยงโคนม 

กรรมการ 3 3 -  

18 นางอรนุช  จิราวัฒนานุรักษ์ 
หัวหน้าฝาุยนโยบายและแผนงาน อ.ส.ค. 

กรรมการ
และ

เลขานุการ 

3 3 -  

19 นางกัญญา  ศรีฟ้า 
หัวหน้ากองแผนงานและโครงการ                    
ฝุายนโยบายและแผนงาน อ.ส.ค. 

กรรมการ
และผู้ช่วย 
เลขานุการ 

3 3 -  

รวมจ านวนเงินที่ได้รับท้ังสิ้น       30,000.- บาท 
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ภาคผนวก  ช     กฎหมายการจัดตั้ง อ.ส.ค  
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ภาคผนวก  ซ     กราฟแสดงผลการด าเนินงานของ อ.ส.ค.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ภาคกลาง 2,243 2,123 2,066 1,868 2,037

ภาคใต้ 1,377 1,456 1,528 1,445 1,513

ภาคตะวันออกฯ 501 477 608 495 552

ภาคเหนือ 612 502 505 368 416

รวม 4,733 4,558 4,707 4,176 4,518

0
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1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ภาคกลาง 1,656 1,515 1,619 1,469 1,631

ภาคใต้ 1,020 1,028 1,100 1,050 1,029

ภาคตะวันออกฯ 489 474 473 482 494

ภาคเหนือ 518 433 467 360 406

รวม 3,683 3,450 3,659 3,361 3,560

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

 3,500

 4,000

 กราฟแสดงจ านวนเกษตรกร/สมาชิกผู้เลี้ยงโคนมท้ังหมดของ อ.ส.ค 

 กราฟแสดงจ านวนเกษตรกร/สมาชิกที่ส่งนมให้กับ อ.ส.ค 



รายงานประจ าปี 2557 
 

181 | องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) / Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO) 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ภาคกลาง 50,730 49,277 51,775 48,069 53,793

ภาคใต้ 33,731 35,202 37,518 37,518 32,853

ภาคตะวันออกฯ 12,885 13,305 13,896 15,272 15,749

ภาคเหนือ(สุโขทัย) 17,623 15,591 17,784 18,153 19,059

รวม 114,969 113,375 120,973 119,012 121,454

 -
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ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ภาคกลาง 20,994 18,444 21,248 21,341 24,150

ภาคใต้ 14,228 14,514 15,891 15,891 13,939

ภาคตะวันออกฯ 5,410 5,837 5,688 6,077 6,576

ภาคเหนือ(สุโขทัย) 7,290 6,395 7,403 7,308 7,736

รวม 47,922 45,190 50,230 50,617 52,401

 -

 10,000

 20,000

 30,000

 40,000

 50,000

 60,000

 กราฟแสดงจ านวนโคทั้งหมดของ อ.ส.ค 
 

 กราฟแสดงจ านวนโครีดนมของ อ.ส.ค 



รายงานประจ าปี 2557 
 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) / Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO) |  182 

 

 
 

 
 
 
 

 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ภาคกลาง 12 19 18 17 23

ภาคใต้ 9 16 17 12 10

ภาคตะวันออกฯ 22 24 26 16 16

ภาคเหนือ 17 13 20 18 20

รวม 60 72 81 63 69

0
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ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ภาคกลาง 5,311.14 5,245.12 5,638.02 5,198.00 5,649.57

ภาคใต้ 2,004.90 2,346.39 2,619.17 3,020.99 2,738.61

ภาคตะวันออกฯ 1,897.13 2,423.87 2,487.83 2,309.90 2,807.08

ภาคเหนือ(สุโขทัย) 1,804.78 2,005.45 2,036.24 1,980.15 2,144.27

ภาคเหนือ(เชียงใหม่) 201.15 322.54 245.53 189.61 148.35

รวม 11,219.10 12,343.37 13,026.79 12,698.65 13,487.88

 -

 2,000.00

 4,000.00

 6,000.00

 8,000.00

 10,000.00

 12,000.00
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 กราฟแสดงจ านวนแหล่งรับซื้อน้ านมดิบของ อ.ส.ค 

 กราฟแสดงปริมาณการรับซื้อน้ านมดิบของ อ.ส.ค 
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ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

รง.มวกเหล็ก - - - - -

รง.ปราณบุรี 4.50 3.58 3.28 3.20 3.16

รง.ขอนแก่น - - - - -

รง.สุโขทัย 368.18 340.24 358.27 350.60 348.31

รง.เชียงใหม่ 173.05 179.35 320.60 243.21 212.86

รวม 545.73 523.17 682.15 597.01 564.33

 -
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ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ฝ.สส.(สหกรณ์) 49,817 50,191 46,603 50,320 47,408

ฝ.สส.(ห้องปฏิบัติการ) 366 420 641 2,279 571

สภต. 3,501 3,600 2,381 1,907 1,864

สภอ. 7,609 8,333 5,354 9,245 6,509

สภนล. 1,658 2,400 1,105 792 457

 -

 10,000

 20,000

 30,000

 40,000

 50,000

 60,000

 กราฟแสดงการให้บริการสัตวแพทย์ของ อ.ส.ค 

 กราฟแสดงปริมาณการจ าหน่ายน้ านมดิบของ อ.ส.ค 
 



รายงานประจ าปี 2557 
 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) / Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO) |  184 

 

    
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ฝ.สส. 50,160 39,426 44,405 43,571 37,046

สภต. 7,747 4,906 5,736 4,701 4,415

สภอ. 9,924 6,803 9,700 10,568 8,310

สภนล. 2,038 1,595 1,438 1,495 974

 -
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ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

แร่ธาตุ  1,619.61 1,697.52 1,855.51 1,640.16 1,640.80

พรีมิกซ์ 33.27 40.59 48.38 54.45 55.82

อาหารสัตว์อื่นๆ 10,114.47 7,409.11 4,613.05 5,951.98 8,182.73

 -

 2,000.00

 4,000.00
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 กราฟแสดงการให้บริการผสมเทียมของ อ.ส.ค 

 กราฟแสดงการจ าหน่ายอาหารสัตว์ของ อ.ส.ค 
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ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

หลักสูตรการเลี้ยงโคนม 340 178 252 338 467

การใช้เครื่องรีดนม 226 79 96 90 65

ฝึกงานนักศึกษา 93 146 161 127 165
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ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

บุคคลท่ัวไป (ไทย) 9,706 8,776 11,097 12,343 10,087

โรงเรียน 18,481 28,173 23,073 30,801 26,900

วิทยาลัยและมหาวทิยาลยั 3,341 2,766 2,660 3,738 5,257

ราชการ , รัฐวิสาหกิจ 1,571 2,544 3,457 2,435 3,256

บริษัทเอกชน 2,140 3,452 4,170 4,359 4,775

ชาวต่างชาต ิ 106 85 - 20 27

ค่ายการเรียนรู ้ 194 156 188 - -

โครงการสานสัมพันธ์ - - - - 131

 -
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 กราฟแสดงการให้บริการฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค. 

 กราฟแสดงการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ อ.ส.ค. 
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             หมายเหตุ : 1,000 ลิตร = 1 ตัน 
 
 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

การผลิตน้้าเชื้อ 79,899 91,246 88,845 105,144 126,800

การจ้าหน่ายน้้าเชื้อ 78,873 73,344 83,246 83,753 67,039

 -
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 80,000
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 140,000

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

รง.มวกเหล็ก 76,623.27 76,499.00 67,762.01 74,063.28 73,423.61

รง.ปราณบุรี 27,660.35 29,060.85 36,774.74 38,518.21 40,779.70

รง.ขอนแก่น 31,878.89 30,226.40 33,972.96 36,292.38 40,404.52

รง.สุโขทัย 24,500.73 24,919.58 26,302.68 26,415.36 29,984.24

รง.เชียงใหม่ 1,732.94 2,183.27 2,203.79 2,293.99 1,368.55
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 กราฟแสดงการผลิตและจ้าหน่ายน้้าเชื้อแช่แข็งของ อ.ส.ค. 
 

 กราฟแสดงการผลิตผลิตภัณฑ์นมของอ.ส.ค. 
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            หมายเหตุ : 1,000 ลิตร = 1 ตัน 

 
 

 
 

                           

 
 
 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

รง.มวกเหล็ก 69,647.88 65,287.38 59,559.09 59,743.31 61,982.67

รง.ปราณบุรี 36,156.60 37,487.79 42,348.16 45,766.08 45,513.46

รง.ขอนแก่น 39,306.20 37,946.75 39,649.09 42,182.07 51,792.43

รง.สุโขทัย 15,385.19 16,102.61 18,328.70 20,012.88 22,101.60

รง.เชียงใหม่ 5,623.00 5,822.45 4,581.91 18,490.09 14,825.37
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ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

รง.มวกเหล็ก 3.06 3.23 5.24 4.44 3.41

รง.ปราณบุรี 0.96 0.79 0.94 0.86 0.80

รง.ขอนแก่น 1.58 2.19 3.42 1.61 0.82

รง.สุโขทัย 1.23 1.86 2.04 1.87 1.19

รง.เชียงใหม่ 1.71 1.69 1.63 2.52 1.96

 -
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 2.00

 3.00

 4.00

 5.00

 6.00
   ร้อยละ 

 กราฟแสดงการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค. 
 

 กราฟแสดงการสูญเสียทั้งกระบวนการผลิตของ อ.ส.ค. 
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ภาคผนวก  ญ     ผลิตภัณฑ์นม ตราไทย-เดนมาร์ค 
 
 

 
 
 
 
 
นม ย ูเอช ท ีม ี 3 ขนาด    
   1. ขนาด 250 มล.( รสจืด, รสหวาน, รสช็อคโกแลต ) 
   2. ขนาด 200 มล. (รสพร่องมันเนย, รสจืด, รสหวาน, รสช็อคโกแลต) 
   3. ขนาด 125 มล. (รสจืด, รสหวาน, รสช็อคโกแลต) 

   

 
 

นมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส ์มี 3 ขนาด 
   1. ถงุขนาด 1,000 cc. (รสจืด, รสหวาน, รสช็อคโกแลต) 
   2. ถงุขนาด   200 cc. (รสจืด, รสหวาน, รสช็อคโกแลต) 
   3. ขวดขนาด 180 cc. (รสจืด, รสหวาน, รสช็อคโกแลต) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โยเกิร์ตตราไทย-เดนมาร์ค 
ถ้วยขนาด 120 กรัม. (รสผลไม้รวม , รสธรรมชาติ , รสลูกชิด , รสสตรอเบอร์รี่) 
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นมเปรี้ยว มี 4 ขนาด 
   1. ขนาด 200 มล.     (รสสับปะรด, รสส้ม, รสมะนาว, รสสตรอเบอร์รี่) 
   2. ขวดขนาด 180 cc. (รสสับปะรด, รสส้ม, รสมะนาว, รสสตรอเบอร์รี่) 
   3. ขวดขนาด 100 cc. (รสสับปะรด, รสส้ม, รสมะนาว, รสสตรอเบอร์รี่) 
   4. ถงุขนาด   150 cc. (รสสับปะรด, รสสม้, รสมะนาว, รสสตรอเบอร์รี่) 

 

    

 

            ไอศกรมี 90 กรัม         น้ าดื่มตราไทย-เดนมาร์ค 
(งาด า, นมสด, สตรอเบอร์ร่ี, ช็อคโกแลต)   
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ภาคผนวก  ฎ     ปัจจัยการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค. 
 

          
 

      
 

ภาคผนวก  ฏ     การผลิตน้ าเชื้อมาตรฐาน อ.ส.ค. 
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ภาคผนวก  ฐ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรไทย-เดนมาร์ค 
 

ปัจจุบัน อ.ส.ค. มีบริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ ฝุายท่องเที่ยวเชิงเกษตร องค์การส่งเสริม
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 
 

 
 

 
 
 

http://www.thaidenmarkfarm.com/
http://www.facebook.com/Farmkonom
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ภาคผนวก  ฑ   เรือนพักรับรองของ อ.ส.ค./เบอร์โทรศัพท์ 
  
 ปัจจุบัน อ.ส.ค. มีบริการเรือนพักรับรองจ านวน 4 หลัง สามารถติดต่อได้ที่ฝุายพัสดุและบริการ โทรศัพท์ 
ติดต่อเรือนพักโทรศัพท์ 0-3634-5311, 0-3634-1425 โดยสามารถ Download แบบฟอร์ม                          
“แบบจองบ้านพักรับรอง”  ได้ที ่ http://www.dpo.go.th/download/pdf/reservation_form.pdf 
 
 

 เรือนพักสีชมพู  
(ราคาบ้านพัก 4,000 บาท/วัน   
ชุดเคร่ืองนอนเสริม 100 บาท/ชุด) 

 

 
 
 
                                                    

                   
                            
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เรือนพักสีเขียว 
(ราคาบ้านพัก 4,000 บาท/วัน   ชุดเคร่ืองนอนเสริม 100 บาท/ชุด) 
 

 
 

 
 
 
  

 
 

 
 

 
 
 

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


รายงานประจ าปี 2557 
 

193 | องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) / Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO) 

 

 เรือนพักสีส้ม 
        (ราคาบ้านพัก 5,000 บาท/วัน   
          ชุดเคร่ืองนอนเสริม 100 บาท/ชุด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
  

 
 
 
 

    
 

 
 
 

 เรือนพักสีขาว 
(ราคาบ้านพัก 5,000 บาท/วัน   ชุดเคร่ืองนอนเสริม 100 บาท/ชุด) 
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ภาคผนวก  ฒ     ระบบมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ISO 9001:2000 Certified No.15/03Q0022R00  
ระบบมาตรฐาน ISO (International Organization for Standardization) เป็น  
ระบบมาตรฐานด้านคณุภาพของการจัดการระบบต่อประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกคา้และความพึงพอใจ 

HACCP System Certified No.15/03H0021R00 
ระบบ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) เป็นระบบ
วิเคราะห์จุดวิกฤติในกระบวนการผลิตอาหารโดยการประเมินจุดวิกฤติที่เป็นไปได้ใน
การเกิดอันตรายทั้งหมดในด้านกายภาพเคมีและด้านจุลินทรีย์ เพื่อให้มีความมั่นใจ
ได้ว่าอาหารที่ผลิตมีความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้บริโภค 

GMP (Good Manufacturing Practice) 
หลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) เป็นระบบพื้นฐานของโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตอาหารแก่ผู้บริโภคโดยมีหลักในการเตรียมสิ่งแวดล้อมในการผลิต
อาหารให้ถูกสุขลักษณะเช่นอาคารสถานที่ในการผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์และ
สุขลักษณะส่วนบุคคลเป็นต้นเพื่อให้มีความปลอดภัยเหมาะส าหรับการผลิตอาหาร
แก่ผู้บริโภค 

Healthy Workplace 
รางวัลเหรียญทอง "สถานท่ีท างานน่าอยู่น่าท างาน" จากกรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งเป็นการรบัรองสถานท่ีท างานท่ีมีการจัดสิ่งแวดล้อมในการท างานให้
เอื้อต่อการมสีุขภาพท่ีดีและจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในท่ีท างาน 

HALAL Food 
ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานในการผลิตอาหารตามหลักศาสนาอิสลาม (ฮาลาล) 
จากสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาลส านักงานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศ
ไทย 

อ.ส.ค. เป็นหน่วยงานแรกที่ด าเนินการฟาร์มโคนมอินทรีย์และได้รับการรับรอง
กรมปศุสัตว์ว่าเป็นผู้ผลิตนมอินทรีย์ที่ได้รับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติเล่ม 1 มกษ. 9000 – 2552 เกษตรอินทรีย์เล่ม 2,     มกอช. 9000 – 
2548 ตามข้อก าหนดของ มอกช. 
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ภาคผนวก  ณ     สถานที่ติดต่อ อ.ส.ค. 
 

ส านักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพมหานคร (อาคาร 5 ชั้น ติดตลาด อ.ต.ก.) 
เลขท่ี101 ถนนก าแพงเพชร  แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900 
โทรศัพท ์0-2279-8611-3  โทรสาร 0-2279-8603 
www.dpo.go.th 

 
 

ส านักงาน อ.ส.ค. อ าเภอ มวกเหลก็  จังหวัด สระบรุี 
  ฝุายอ านวยการ   0-3690-9968-9, 

0-3690-9692 
 0-3690-9968-9 

  ฝุายตรวจสอบและประเมินระบบงาน   0-3690-9727   
  ฝุายนโยบายและแผนงาน  0-3690-9686   
  ฝุายทรัพยากรบคุคล  0-3690-9685,  

0-3690-9718 
 0-3690-9685 

  ฝุายการบญัชีและการเงิน  0-3690-9690, 
0-3690-9683 

 0-3690-9683 

  ฝุายการพัสดุและบริการ  0-3634-1608  0-3634-1014 
  ฝุายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม  0-3634-1685  0-3634-1685 
  ฝุายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม  0-3634-1069,  

0-36341014 
 0-3634-1069 

  ฝุายท่องเที่ยวเชิงเกษตร   0-3634-4926, 
0-3634-5187-8  

 0-3634-5187 

  แผนกการตลาดและขาย ภาคกลาง  0-3690-9723-4, 
0-3690-9726 

  

  ฝุายงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง  
 

 0-3690-9719-22, 
0-3690-9725  

  

 
 
 
 
 

ฝุายอ านวยการ   0-2279-8608-10  0-2279-8603 

ฝุายนโยบายและแผนงาน  0-2279-8615-16  0-2279-8616 

ฝุายบัญชีและการเงิน 
ฝุายพัสดุและปริการ,ฝุายทรัพยากรบุคคล 
ฝุายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 

 
 
 

0-2279-8628 
0-2279-8635 
0-2279-8625 

  

ฝุายการตลาดและการขาย  0-2279-8622-24 
0-2279-8629-231 

 0-2279-8622 
0-2279-8631 
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ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง (ส านักงานใหญ่) 
โรงงานนมมวกเหล็ก  160  ถนนมิตรภาพ  ต าบลมิตรภาพ  
อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบรุี  18180 
0-3690 -9720  
 
 
 
 

 
 
ส านักงานอ.ส.ค.ภาคใต้ (โรงงานนมปราณบุรี) 
174 ถนนเพชรเกษม  ต.หนองตาแต้ม  อ.ปราณบุร ี
จ.ประจวบครีีขันธ ์ 77120   
 0-3262 -1628 - 9   0-3262 -1837 
 
 
 

 

ส านักงานอ.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 านักงานอ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง 
(โรงงานนมสุโขทัย)  

 198  หมู่3  ต.คลองมะพลับ  อ.ศรีนคร  จ.สโุขทัย  64180  
 0-5595 -1091-92   0-5595-1095-96 
 
 
 
 

 
 

ส านักงานอ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน 
(โรงงานนมเชียงใหม่) 

122  ถนนห้วยแก้ว  ต.ช้างเผือก  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50300  
0-5322-3200   0-5322-2474 
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แผนกติดตามและประเมินผล  ฝุายนโยบายและแผนงาน 
โทรศัพท์ 0-3690-9686 
โทรสาร 0-3690-9688 , 0-3690-9689 
เว็บไซต์ : www.dpo.go.th 
E-mail : follow@dpo.go.th 

mailto:follow@dpo.go.th
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