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องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
(อ.ส.ค.) เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 
2514 สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีบทบาทด้าน
การส่งเสริมการเลี้ยงโคนม และธุรกิจอุตสาหกรรมนม       
มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี เพื่อเผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์การด า เนินงานที่ส าคัญในรอบ
ปีงบประมาณ ทุกปี 

รายงานประจ าปี 2558 จัดท าขึ้น ซึ่งเป็นผลการ
ด าเนินงานต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 โดยมี
สาระส าคัญ ได้แก่ข้อมูลภาพรวมขององค์กร ผลการ
ด าเนินงาน รายงานทางการเงิน และกิจกรรมต่าง ๆ  

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ในฐานะผู้รับผิดชอบ
จัดท ารายงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อทุกท่าน และขอขอบคุณทุกหน่วยงาน/ทุก
ท่านที่สนับสนุนข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท ารายงาน      
มา ณ โอกาสนี้ด้วย 

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
มีนาคม 2559 
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สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)                 
จัดงานประกาศผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจําปี 2558           

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558  ภายใต้แนวคิด 
“Together For ALL, ALL For  One : 

 พลังรัฐวิสาหกิจไทย สร้างสรรค์มิติใหม่ ก้าวไกลเป็นหนึ่งเดียว” 
โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรี  

เป็นประธานมอบรางวัลและนโยบายให้แก่รัฐวิสาหกิจ  
โดยรางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
ได้แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  

 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล 
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รางวัลแห่งความส าเร็จ เราได้มาอย่างไร 
1. ผู้บริหารระดับสูงของ อ.ส.ค. ให้ความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินในองค์กร 

2. มีโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจนในการสนับสนุนการให้บริการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3. บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ 

กระบวนการก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสารเทศภายในองค์กรอย่างไร เพื่อให้
มั่นใจว่า ท้ายท่ีสุดระบบสารสนเทศภายในองค์กรสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิผล รวมท้ังสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กรได้อย่างครบถ้วน 

1. มีกระบวนการสัมภาษณ์ และ Workshop กับ Stakeholder ได้แก่ผู้บริหาร พนักงาน ผู้บริโภค 
เกษตรกร เอเย่นต์ ฯลฯ เป็นประจําทุกปี เพื่อนํามาประกอบการจัดทําแผนแม่บทไอซีที  และมีการประเมิน
ติดตามผลความพึงพอใจ 

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศสําคัญ ระหว่างการพัฒนาระบบ จะมีแนวทางการให้ผู้ใช้งานระบบได้
มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เร่ิมต้นกระบวนการพัฒนา เมื่อระบบได้พัฒนาได้บางส่วน จะให้ผู้ใช้งานได้ใช้
งานจริงในระบบเพื่อเป็นการทดสอบ เมื่อพบปัญหาผู้พัฒนาระบบรีบแก้ไขทันที  ทําเช่นนี้เป็นวงรอบ 
จนกระทั่งแล้วเสร็จของการพัฒนาระบบทั้งหมด 
               ในอนาคต ท่านวางแผนการบริหารระบบสารสนเทศภายในองค์กรอย่างไร เพื่อให้ระบบสารสนเทศ
ดังกล่าวสามารถรองรับการเติบโตของขนาดผู้ใช้งาน/ลูกค้า ได้อย่างเพียงพอ  

   อ.ส.ค. ได้จัดทําสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรซึ่งได้พิจารณาในทุกมิติ  จะเป็น
กรอบการพัฒนาทางด้าน ICT ขององค์กร ได้แก่ Business Architecture, Application Architecture, Data 
Architecture และTechnology Architecture ซึ่งมีมุมมองรองรับขนาดผู้ใช้งานและลูกค้า รวมอยู่ด้วย 

 
 

 
 
 
 
 



 

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

 

3 รายงานประจําปี 2558 

สารจากประธานกรรมการ 
องค์การส่งเสริมการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  

ด้วยในปี 2558 ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมของ อ.ส.ค. จึงขอแถลงทิศทางนโยบาย
การดําเนินงาน เพื่อให้การดําเนินงาน อ.ส.ค.เป็นไปด้วยความราบร่ืนและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในฐานะ อ.ส.ค.เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ เผชิญกับ
ภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายต่อการดําเนินการด้านอุตสาหกรรมนมมาหลาย
รูปแบบจึงให้ อ.ส.ค. ดําเนินนโยบายบริหารงานโดยหลักการดังนี้ 

1. มีความยืดหยุ่นให้ทันต่อพลวัตสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้ เพื่อรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของ อ.ส.ค. ให้เติบโตเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนํา 

2. การดําเนินงานของ อ.ส.ค. ควรเน้นการพิจารณาเป็นภาพรวมทั้งต้นน้ํา(ส่งเสริม) โดยฝ่ายส่งเสริม
การเลี้ยงโคนมดําเนินภารกิจด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมมากขึ้น สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรต้นน้ํา     
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์แห่งการพัฒนาประเทศ และแนวนโยบายหน่วยงานภาครัฐ            
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้ยั่ งยืน มีการพัฒนางานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและอยู่ในระดับที่เชื่อถือได้ตามหลักเกณฑ์ของงานวิจัย พร้อมทั้งมีการบูรณาการงานวิจัย 
เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับเกษตรผู้เลี้ยงโคนมอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกษตรผู้เลี้ยงโคนมมีขีดความสามารถเพิ่ม
สูงขึ้น จากการพัฒนากระบวนการด้านการผลิตน้ํานมดิบที่มีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการฟาร์มได้อย่าง
เป็นระบบในเชิงธุรกิจ พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการเผยแพร่ข้อมูลและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเลี้ยง
โคนมภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียนที่เป็นที่ยอมรับ และกลางน้ํา (การผลิต) โดยสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคทุก
ภาค และ ปลายน้ํา (การจําหน่าย) โดยฝ่ายการตลาดและการขาย ประมาณการบริโภคนมรายพื้นที่ และร่วมกัน
วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกัน รวมทั้งประสานส่วนส่งเสริมดําเนินการขยายพื้นที่การเลี้ยงโคนม เพื่อเพิ่ม
ปริมาณน้ํานมดิบเข้าโรงงานนม โดยให้ความรู้แก่เกษตรกร หาแนวทางช่วยเหลือด้านวิชาการและให้ความรู้
ด้านต่างๆ และหวังจะเห็นการดําเนินกิจการของ อ.ส.ค. มีความเข้มแข็ง และผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อ
ผลิตภัณฑ์ของ อ.ส.ค. อย่างยั่งยืนในการบริโภค ผลิตภัณฑ์ภายใต้ยี่ห้อ นมไทย -เดนมาร์ค สัญลักษณ์         
(นมวัวแดง) ผลิตจากนมโคสดแท้ 100 % ให้มีความมั่นคงในระยะยาวสิ่งที่ควรจะเปลี่ยนแปลง อ.ส.ค. จะนิ่ง
อยู่เฉยไม่ได้ เพราะการน่ิงอยู่เฉยท่ามกลางกระแสการแข่งขันอาจทําให้เราไม่สามารถเติบโตได้ ดังนั้น ทุกภาค
ส่วนควรเร่งปรับตัวมุ่งไปข้างหน้าแสวงหาการพัฒนา และเตรียมรองรับกับความผันผวนที่จะเข้ามาปะทะ     
ในอนาคต เราจะไม่ได้นิ่งนอนใจ ต้องมีการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะกับสถานการณ์ และพร้อมยื่นมือประสาน
ทํางานร่วมกับทุกฝ่ายทํางานกันเป็นทีม มีความสามัคคีกัน เพื่อให้เศรษฐกิจของ อ.ส.ค.เติบโตตามศักยภาพ
อย่างต่อเน่ือง 
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ผมขอเรียนว่า ประเทศไทยกําลังเข้าสู่การเปลี่ยนผ่าน (Transitional gateway) เข้าสู่ โลกยุคใหม่ที่ยัง  
ไม่มีความชัดเจนว่าจะมีโฉมหน้าเป็นอย่างไร ความยืดเยื้อของปัญหาในประเทศอุตสาหกรรมนม อย่างไรก็ดี      
อ.ส.ค.ไม่ควรชะล่าใจ เพราะความผันผวนจากวิกฤตโลกตะวันตกที่ส่งผ่านช่องทางการค้าระหว่างประเทศมีอยู่
เป็นระยะ แต่ความแรงจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการเตรียมพร้อมรับมือเป็นสําคัญ 

การเปลี่ยนผ่านในภาคต่างประเทศที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หรือที่เรียกกันว่า ASEAN Economic Community หรือ AEC ในปี 2558 ซึ่งมีความหมายไม่เพียงแต่            
การปรับตัวทางการค้าการลงทุน แต่เป็นการปรับตัวในเชิงทัศนคติ คือ ทัศนคติของความเป็นพลเมืองอาเซียน 
โดยการคบค้าสมาคมไปมาหาสู่กันมากขึ้น ทั้งนี้ AEC เพื่อเป็นจุดต่อยอดในการสร้างความแข็งแกร่ง           
ทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ อ.ส.ค. รุกตลาดเอเชียได้ อ.ส.ค. จําเป็นต้องปรับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยเน้นการดําเนินงานและแผนการตลาดใหม่ๆ ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยได้มาตรฐาน และมีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อเพิ่มอํานาจในการแข่งขัน มุ่งเน้นการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ในแบรนด์ อ.ส.ค.ผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพที่ผลิตจากนมโคสดแท้ 100% ให้มากขึ้น
รวมถึงการจัดกิจกรรมทางการตลาดโปรโมชั่น ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ําให้ผู้บริโภครับรู้และจดจํา      
ตราสินค้า เพิ่มศูนย์กระจายสินค้าให้มากขึ้น เพื่อตอบสนองผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ และบูรณา -
การบริหารจัดการระหว่างทุกโรงงานนมของ อ.ส.ค. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการแก้ปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ เช่น ลดการสูญเสีย เพิ่มประสิทธิภาพเคร่ืองจักรการผลิต และเพื่อสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรอย่าง
เป็นระบบ และการสร้างธรรมาภิบาลในกลไกภาครัฐ ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญ ในการสนับสนุนการ
เติบโตอย่างยั่งยืนได้ แม้จะมีอุปสรรคเฉพาะหน้าที่เปลี่ยนไป แต่ความท้าทายโดยรวมยังคงอยู่ ดังนั้น ทุกภาค
ส่วนควรมีการปรับตัว โดยกําหนดกรอบแนวคิดและแผนงาน (Policy space) ที่จะสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์   
ของ อ.ส.ค. ก้าวข้ามช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างราบร่ืน การดําเนินนโยบายด้านการลงทุนที่เสริมศักยภาพในการ
แข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และการสร้างความเข้มแข็งขององค์กร การหา
ลู่ทางเปิดตลาดใหม่ การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ 
และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ จะทําให้พร้อมรับกับความ ท้าทายใหม่ๆ ที่จะเข้ามา นอกจากนี้    
ผมเห็นว่าควรเร่งเสริมความรู้ โดยการจัดอบรมพนักงานและทําความเข้าใจเกี่ยวกับความซับซ้อนและความ
เสี่ยงของผลิตภัณฑ์ และทางการเงินให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนโดยรวม ส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมนมไทย และการพัฒนาองค์กรภายในให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง และการพัฒนาระบบ
การเงินให้มีประสิทธิภาพ จะเป็นปัจจัยที่การดําเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัวและมีความเชื่อมั่นมากขึ้น 

เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม (Inclusive growth) และลดความเหลื่อมล้ําของการเข้าถึง
บริการ เราจะสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ของ อ.ส.ค. มีคุณภาพ หลากหลาย ทั่วถึง แก่ผู้บริโภคในราคาที่เหมาะสม
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ได้ดี
ขึ้น ซึ่งนํามาสู่การเลือกใช้ได้ตรงกับความต้องการ เน้นการทํางานทั้งเชิงรับและเชิงรุก อาทิ การรับและดูแล 
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เร่ืองร้องเรียนด้านการบริการของผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้ การดําเนินงานในเชิง
วิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมโคนมให้กับเกษตรกรและ
สหกรณ์ อย่างทั่วถึง ให้สามารถดําเนินการทางธุรกิจและแข่งขันได้ ผมขอย้ําว่านโยบายที่แถลงไปข้างต้นนั้น 
เป็นรากฐานระยะยาวที่จะผลักดันให้ อ.ส.ค. เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนได้ แต่การจะบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวได้ ไม่เพียงแต่จะต้องรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างมีหลักการ ทุกฝ่าย/สํานักงานจะต้อง
ประสานมือกัน และสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ในขณะเดียวกันผลสัมฤทธิ์เชิงนโยบายที่มุ่งหวัง จะต้อง ถูกกําหนด
บนพื้นฐานความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง และสร้างความพยายามอย่างต่อเนื่อง ที่จะเข้าถึงเป้าหมาย
การบริโภคของคนทุกระดับ เพื่อที่จะให้ อ.ส.ค. สามารถยืนหยัดเป็นผู้นํา ด้านอุตสาหกรรมนมได้อย่าง
เข้มแข็งและมั่นคง                   
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สารจากผู้อ านวยการ 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

นโยบายเร่งผลักดัน อ.ส.ค. ให้เติบโตเป็นรัฐวิสาหกิจสาขาเกษตร   

ชั้นนํา เป็นไปตามวิสัยทัศน์ในปี  2558  อ.ส.ค. จะเป็นองค์กรชั้นนําด้าน

อุตสาหกรรมโคนมไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ด้วยมาตรฐานสากลและ

นวัตกรรมบริการ ด้านการตลาดช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา อ.ส.ค. ได้มีการทุ่มเท

ทรัพยากรในการขยายตลาดก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียก

กันว่า ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) ทําให้ปี 58 ยอดตลาดต่างประเทศประมาณ 620 ล้านบาท 

คิดเป็น10 % ของยอดจําหน่ายนมพาณิชย์ที่ขายได้โดยมุ่งขยายในกลุ่ม CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า 

เวียดนาม โดยมีไทยเป็นศูนย์กลาง ซึ่งประเทศเหล่านี้มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

คล้ายกับการนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ การกิน การอยู่ การไปมาหาสู่กันรวมทั้งการที่มีชายแดนติดกัน  

มีลักษณะต่างๆ ที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย ดังนั้นจึงเป็นเป้าหมายหลักที่จะวางยุทธศาสตร์การตลาดเชิงรุก 

สามารถแข่งขันได้ในประเทศเหล่านี้ต่อไป 

ส่วนตลาดในประเทศมีการขยายอย่างต่อเน่ืองปัจจุบันผลิตไม่ทันขายเพราะช่วงปลายปีเป็นช่วงนมดิบ

ลดน้อยลง Low season และช่วงหน้าฝน ประกอบกับเป็นช่วงที่บริษัทเอกชนต้องผลิตนม ยู.เอช.ที เข้าโรงเรียน 

มีการแย่งน้ํานมดิบกัน เพื่อทํา MOU ขอโควตานมโรงเรียน ทําให้เกิดปัญหานมดิบน้อยลงและขาดตลาดและ

ส่งผลทําให้น้ํานมดิบขาดมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าช่วงปลายปีงบประมาณเดือนสิงหาคม -กันยายนของทุกปี 

จะเป็นช่วงที่โรงเรียนเร่ิม ปิดเทอมน้ํานมดิบจะเหลือ  แต่ปีนี้จากปัญหา 3 -4 ประการ ทําให้น้ํานมเข้า อ.ส.ค.

ไม่ได้ตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ปี 58 อ.ส.ค. ทํายอดขายได้ประมาณ 7,100 ล้านบาท จากเป้าหมายรายได้ 

7,083 ล้านบาท ซึ่งมีเป้าหมายปี 59 7,800 ล้านบาท จึงต้องช่วยกันบริหารจัดการน้ํานมดิบและการขาย           

ให้สัมฤทธิ์ผลและปรับปรุงวิจัยและพัฒนา ลดการสูญเสียผลิตภัณฑ์ให้ทัน สมัยได้มาตรฐานและมีความ

หลากหลายมากขึ้น 

ด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมสถานการณ์น้ํานมดิบที่นํามาผลิตขณะนี้มีไม่เพียงพอ และน้ํานมดิบ              

ที่เกษตรกรผลิตได้ในบางพื้นที่คุณภาพเร่ิมต่ําลง เนื่องจากเกษตรกรหันไปลดต้นทุนการผลิต โดยการนํา

วัตถุดิบคุณภาพต่ํา เช่น กากมันสําปะหลังมาใช้เลี้ยงโคนม ทดแทนอาหารหยาบ ในขณะที่ราคารับซื้อหรือ

ราคาขายน้ํานมดิบมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเกษตรกรมีการเรียกร้องขอปรับราคา ในขณะที่ให้ความสําคัญในการ

ปรับปรุงด้านคุณภาพน้อยอยู่ 
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ดังนั้น อ.ส.ค. จึงกําหนดเป็นนโยบายและทิศทางที่จะผลักดันให้การเลี้ยงโคนมของ เกษตรกรเกิด

ประสิทธิภาพได้น้ํานมดิบที่มีคุณภาพผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยในปีนี้ อ.ส.ค. จะเร่ิมทําศูนย์สาธิตการผลิตอาหาร

ผสม (TMR) รณรงค์ให้เกษตรกรใช้อาหารที่มีคุณภาพถูกหลักวิชาการ ช่วยลดต้นทุนการผลิต ทําให้ปริมาณ

น้ํานมดิบที่ดีมีคุณภาพเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างเป็นโมเดลและผลักดันไปในทุกภูมิภาคตลอดจนมีการประสานงาน    

มีการร่วมมือกับ กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์  และการเสนอโครงการให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ

ในการช่วยเหลือกับเกษตรกรได้ทันการณ์ซึ่งทิศทางของ อ.ส.ค. ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นขอให้ทุกหน่วยงาน      

ใน อ.ส.ค. วางแผนการดําเนินงานและเตรียมตัวให้พร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น 

ด้านการบริหารจัดการ จะเร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ (ERP) เพื่อสนับสนุนการ

บริหารจัดการทั้งระบบขององค์กรนํามาใช้  เพื่อให้มีความทันสมัยและรวดเร็วทันเหตุการณ์ ควบคุมค่าใช้จ่าย

ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งบประมาณให้คุ้มค่า และมุ่งเน้นยึดหลักธรรมา- 

ภิบาล การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 

 

 

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

 

8 รายงานประจําปี 2558 

คณะกรรมการ   
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

 

ประธานกรรมการ อ.ส.ค.  
ชื่อ  นายอภิชาต  จงสกุล 

ด ารงต าแหน่ง  24 ก.ค.57 – 30 ก.ย.58 
วัน/เดือน/ปีเกิด  10 มิถุนายน  2498 อายุ  60 ปี 

     การศึกษา 
     ปริญญาโท  

 วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอ้ม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
     ปริญญาตรี 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     ประสบการณ์ 

 ปี 2557  
                           อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

 ปี 2550 
เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

     ต าแหน่งปัจจุบัน 

 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

 ประธานกรรมการ อ.ส.ค. 

     รายละเอียดข้อมูลหลักทรพัย์ท่ีส าคัญ/กิจกรรมถอืครองกบัรัฐวสิาหกิจ 

 ไม่มี   
     รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transection)  ท่ีมีต่อรัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี 
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 กรรมการ อ.ส.ค.  

ชื่อ  นายอยุทธ์  หรินทรานนท ์
ด ารงต าแหนง่  26 ม.ค.58 – 30 ก.ย.58 

วัน/เดือน/ปีเกิด  11 มีนาคม  2499 อายุ  59 ป ี

     การศึกษา 
     ปริญญาตรี 

 สัตวแพทยศาสตรบณัฑิต   จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

     ประสบการณ ์

 ปี 2558  
                                    อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

 ปี 2557 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงส านักงาน 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 ปี 2553 
                       รองอธิบดี กรมปศสุัตว์ 

 
     ต าแหน่งปัจจุบัน 

 อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

 กรรมการ อ.ส.ค. 
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ที่ส าคัญ/กิจกรรมถือครองกับรัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี   
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transection) ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี 
 

 
 กรรมการ อ.ส.ค.  

ชื่อ  นายเลอศักดิ์  ริ้วตระกลูไพบลูย์ 
ด ารงต าแหนง่  12 ต.ค.57 – 30 ก.ย.58 

วัน/เดือน/ปีเกิด  12 พฤษภาคม  2499 อายุ  59 ป ี

การศึกษา 
ปริญญาโท  

 Master of Science สาขาวิชาเอก Agricultural 
Engineering, Gregorio  Araneta University, 
Philippines. 

ปริญญาตรี 

 Bachelor  of Science สาขาวิชาเอกCivil 
Engineering, The Manuel L.Quenzon 
University, Philippines. 

ประสบการณ์ 

 ปี 2557  
                         เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 ปี 2556 
                         รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ต าแหน่งปัจจุบัน 

 เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 กรรมการ อ.ส.ค. 

รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ที่ส าคัญ/กิจกรรมถือครองกับรัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี   
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transection) ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี   
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 กรรมการ อ.ส.ค.  

ชื่อ  นายโอภาส  กลั่นบุศย ์
ด ารงต าแหนง่  1 ต.ค.57 – 30 ก.ย.58 

วัน/เดือน/ปีเกิด  16 พฤศจิกายน  2598 อายุ  60 ป ี

     การศึกษา 
     ปริญญาโท  

 มหาวิทยาลัยณิวัฒนา 
     ปริญญาตรี 

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
     ประสบการณ ์

 ปี 2557  
                     อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 ปี 2556 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร        และ
สหกรณ์            

     ต าแหน่งปัจจุบัน 

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ ์

  กรรมการ อ.ส.ค. 
 

รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ที่ส าคัญ/กิจกรรมถือครองกับรัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี   
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transection)  ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี 
 

 
 กรรมการ อ.ส.ค.  

ชื่อ  นายบุณยฤทธิ์  กัลยาณมติร 
ด ารงต าแหนง่  1 ต.ค.57 – 30 ก.ย.58 

วัน/เดือน/ปีเกิด  7 ตุลาคม  2504 อายุ  54 ปี 

การศึกษา 
ปริญญาโท  

 M.A.(Economics)Western Michigan 
University สหรัฐอเมริกา 

ปริญญาตรี 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกจิ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ประสบการณ์ 

 ปี 2557  
                                    อธิบดีกรมการค้าภายใน 

 ปี 2553-2557 
                     ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์  

  ต าแหน่งปัจจุบัน 

 อธิบดีกรมการค้าภายใน 

 กรรมการ อ.ส.ค. 

 รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ท่ีส าคัญ/กิจกรรมถือครองกับรัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี   
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transection) ที่มีต่อรัฐวิสาหกจิ 

 ไม่มี 
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กรรมการ อ.ส.ค. ผู้แทนกระทรวงการคลัง 

ชื่อ  นายชาญวิทย์  นาคบุรี 
ด ารงต าแหนง่  5 มี.ค.58 – 30 ก.ย.58 

วัน/เดือน/ปีเกิด  26 กุมภาพันธ์  2507 อายุ  51  ปี 

     การศึกษา 
     ปริญญาโท  

 บริหารธรุกิจ (สาขาบริหารจัดการทั่วไป) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

     ปริญญาตรี 

 บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

     ความรู้ ความช านาญ 

 เกี่ ยวกับรั ฐวิสาหกิ จ  ทั้ งการด า เนินงาน         
และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 เกี่ยวกับการบัญชี การเงิน 

 เกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการกลยุทธ์ 
 

     ต าแหน่งปัจจุบัน 

  ผู้ อ า น ว ย ก า รส า นั ก น โ ยบ า ย แ ล ะ แผน
รัฐวิสาหกิจ             

 กรรมการ อ.ส.ค.      

รายละเอียดข้อมลูหลักทรัพย์ท่ีส าคัญ/กิจกรรมถือครองกับรัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี   
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transection) ที่มีต่อรัฐวิสาหกจิ 

 ไม่มี 
 

 
 กรรมการ อ.ส.ค.ผู้แทนส านักงบประมาณ  

ชื่อ  นายธวัชชัย  กิจรัตนกุล 
ด ารงต าแหนง่  20 ต.ค.57 – 30 ก.ย.58 

วัน/เดือน/ปีเกิด  15 พฤศจิกายน  2498 อายุ  60 ป ี

การศึกษา 
ปริญญาโท  

 วารสารศาสตรมหาบัณฑิต  (สื่อสารมวลชน) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต                          
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ปริญญาตรี   

 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การคลัง)  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ประสบการณ์ 

 ปี 2557 
                                  รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

 ปี 2555 
                                  ที่ปรึกษาส านักงบประมาณ 
   ต าแหน่งปัจจุบัน 

 รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

 กรรมการ อ.ส.ค.     

รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ที่ส าคัญ/กิจกรรมถือครองกับรัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี   
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transection  ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี 
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 กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ   
ชื่อ  นายพงศ์กานต์  หงสกุล 

ด ารงต าแหน่ง  24 ก.ค.57 – 30 ก.ย.58 
วัน/เดือน/ปีเกิด  2  กรกฎาคม  2508 อายุ  50 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 
    ต าแหน่งปัจจุบัน 

 ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เอพีเอ็ม กรุ๊ป              
โซลูชั่น จ ากัด 

 กรรมการ ในคณะกรรมการองค์การจัดการน้ าเสีย 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(อจน.) 

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. 

รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ที่ส าคัญ/กิจกรรมถือครองกับรัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี   
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transection)  ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี 
 

 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ชื่อ  นายวิทวัส  ชัยปาณี 

ด ารงต าแหน่ง  24 ก.ค.57 – 30 ก.ย.58 
วัน/เดือน/ปีเกิด  8  ตุลาคม  2501 อายุ  57 ปี 

การศึกษา 
ปริญญาตรี 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต (พันธุศาสตร์)           
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

ประสบการณ์ 

 ปี 2545  
               ประธานบริหาร บริษัท ครเีอทีฟ 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  

 กรรมการ ในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อ
เกษตรกร (อ.ต.ก.)  

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. 

รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ที่ส าคัญ/กิจกรรมถือครองกับรัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี   
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transection)  ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี 
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 กรรมการและเลขานุการ อ.ส.ค. 

ชื่อ  นายนพดล  ตันวิเชียร     
ด ารงต าแหน่ง  พ.ศ 2554 – 27 ก.ค.2558 

วัน/เดือน/ปีเกิด  3  มกราคม  2501 อายุ  57  ปี 

     การศึกษา 
     ปริญญาตรี 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

    ประสบการณ์ 

 รองผู้อ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ 
อ.ส.ค.  (นักบริหาร 10) 

 โฆษก อ.ส.ค. ประจ ากระทรวงเกษตร              
และสหกรณ์ 

 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์                        
(ฝ่ายนายจ้าง) 

     หน้าที่พิเศษ 

 โฆษก อ.ส.ค. ประจ ากระทรวงเกษตร              
และสหกรณ์ 

 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์                        
(ฝ่ายนายจ้าง) 

     ต าแหน่งปัจจุบัน 

 รองผู้อ านวยการ อ.ส.ค. (นักบริหาร 10) 

รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ที่ส าคัญ/กิจกรรมถือครองกับรัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี   
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transection)  ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี 

 
 กรรมการและเลขานุการ อ.ส.ค. 
ชื่อ  นายสุชาติ จริยาเลิศศักด์ิ     

ด ารงต าแหน่ง  พ.ศ  28 ก.ค.2558 – ปัจจุบัน 
วัน/เดือน/ปีเกิด  10  พฤศจิกายน  2503 อายุ  55 ปี 

การศึกษา 
ปริญญาตรี 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวบาล)   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปริญญาโท 

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประสบการณ์ 

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

 รองผู้อ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค.  

 กรรมการและเลขานุการ อ.ส.ค. 

รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ที่ส าคัญ/กิจกรรมถือครองกับรัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี   
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transection)  ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ 

 ไม่มี 
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บทบาทของคณะกรรมการ 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค) 

อ านาจหน้าที่ 

ให้คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการของ อ.ส.ค. 
และให้มีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย คือ 
        1) ดําเนินกิจการตามมาตรา 7 
        2) กําหนดข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการเงิน 
        3) กําหนดข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง ระเบียบวินัย
และการลงโทษพนักงานและลูกจ้าง 
        4) กําหนดข้อบังคับว่าด้วยจํานวนอัตราตําแหน่ง อัตราเงิ นเดือน ค่าจ้างและเงินอ่ืนของพนักงาน           
และลูกจ้าง 
        5) กําหนดอัตราเงินเดือนของผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการโดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
        6) กําหนดอัตราดอกเบี้ย ค่าภาระ ค่าบริการ และค่าดําเนินธุรกิจต่าง ๆ  
        7) กําหนดอัตราและดอกเบี้ยเงินสะสมของผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการพนักงานและลูกจ้างและระเบียบ
การจ่ายคืนเงินสะสม 
         8) กําหนดข้อบังคับว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อ่ืนเพื่อสวัสดิการของ
ผู้ปฏิบัติงานของ อ.ส.ค. และครอบครัว 
        9) แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อให้ปฏิบัติกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และกําหนด
ค่าตอบแทนอนุกรรมการ 
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คณะผู้บริหาร  
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค) 

 
- --- 

 
 
 
 

 
  ผู้อํานวยการ อ.ส.ค. 

 

 
 

 
นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ 

รองผู้อํานวยการ 
   ทําการแทนผู้อํานวยการ อ.ส.ค. 

 

 

 

 นายนพดล  ตันวิเชียร 
  รองผู้อํานวยการ 

  
 ดร.ณรงค์ฤทธิ ์วงศ์สุวรรณ 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 
 

                           
นายสุวรัจน์  หงษ์ยันตรชัย 

                             ผู้เชี่ยวชาญ 
 
 

 
น.สพ.โชคชัย ชัยมงคล 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 
 

 
นายสุมิตร ลิกขะไชย 

หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 

 
นางนิธิมา ตันตระกูล   

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 

 
นางสาวอรนุช  จิราวัฒนานุรักษ์ 

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

 

  นางสาวศิริพร วัฒนาเอี๊ยบพันธ์ 
 หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 
นายมงคล  จุลกิ่ง 

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบริการ 

 
นายมุนี เมษประสาท 

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ด้านอ านวยการและบริหาร 
 

 
 

-ว่าง- 
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นายวุฒิชัย จั่นเพ็ชร 

 หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
 การเลี้ยงโคนม  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                

                            
นายสมพร  ศรีเมือง 

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 
 

 
น.สพ.โกวิทย์ นิธิชัย 

 นักวิชาการ 8 

 
 

          
 นายสัทธา  เลื่อมใสสุข 

หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
     

 
 
 
 
 
 
 

 

    
นายธีระ  เพลินสินธุ์ 

หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย 
 

 
นายสุรัตน์ สุขใจ 

หัวหน้าสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง 
(โรงงานนมสระบุรี) 

 
นายณรงค์ วงศ์เณร 

หัวหน้าสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต ้
(โรงงานนมประจวบคีรีขันธ์) 

  
นายชัยณรงค์  เปาอินทร์ 
หัวหน้าสํานักงาน อ.ส.ค. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(โรงงานนมขอนแก่น) 

   
 
   

    

 
นายวิศิษฎ์ แสงคล้อย 

หัวหน้าสํานักงาน อ.ส.ค. 
ภาคเหนือตอนล่าง 

(โรงงานนมสุโขทัย) 

 
นายชวลิต  ขาวปลอด 

นักวิชาการ 8 

  
นายวินิจ วงศ์วโรฬาร 

หัวหน้าสํานักงาน อ.ส.ค. 
ภาคเหนือตอนบน 

(โรงงานนมเชียงใหม่ ) 
 

ด้านอุตสาหกรรมนม 
 

ด้านกิจการโคนม 



 

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

 

17 รายงานประจําปี 2558 
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ประวัติความเป็นมา 
“ก าเนิดฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค และ อ.ส.ค.” 

 
 
 
htt 

เดือนกันยายน ปีพุทธศักราช 2503 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช       
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จประพาสทวีปยุโรปในการเสด็จทรงประทับแรมอยู่             
ณ ประเทศ เดนมาร์ค ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับกิจการการเลี้ยงโคนมของชาวเดนมาร์คเป็นอย่างมาก
และกลายเป็นจุดเร่ิมต้นความสัมพันธ์ว่าด้วยการร่วมมือด้านวิชาการการเลี้ยงโคนมระหว่างประเทศไทย     
และประเทศเดนมาร์ค 

ก่อนหน้านั้นหนึ่งปี นายนิลส์ กุนน่าส์ ซอนเดอร์กอร์ด ชาวเดนมาร์ค ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสุกร
ของ FAO (Food and Agricultural Organization, United Nation) ผู้ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับกรมปศุสัตว์ระหว่างปี 
พ.ศ.2498-2502 (ค.ศ.1955-1959) ได้สังเกตว่าคนไทยไม่รู้จักโคนมและดื่มนมในปริมาณน้อยมาก หลังจาก
กลับไปประเทศเดนมาร์ค ใน ปี พ.ศ. 2502 นายซอนเดอร์กอร์ด ได้จัดทํา โครงการฟาร์มโคนมและศูนย์
ฝึกอบรมการเลี้ ยงโคนม ใ นประเทศไท ยเสนอต่อ  Danish Gricultural Marketing Board และต่อม า              
เดือนมกราคม 2504 ได้มีคณะผู้เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์คได้มาศึกษาสํารวจพื้นที่ในการจัดตั้งฟาร์มโคนมสาธิต
และศูนย์ฝึกอบรม อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นสถานที่เป็นหุบเขาสวยงาม มีแหล่งน้ําสะอาด      
และไม่ไกลจากตลาดกรุงเทพฯ วันที่ 20 ตุลาคม 2504 ได้ลงนามสัญญาการให้ความร่วมมือช่วยเหลือทาง
วิชาการการเลี้ยงโคนมระหว่างรัฐบาลเดนมาร์คกับรัฐบาลไทย โดย Danish Agricultural Marketing Board 
จัดสรรเงินช่วยเหลือจํานวน 4.33 ล้านโครเนอร์ (หรือประมาณ 23.5 ล้านบาท ในสมัยนั้น) สําหรับดําเนิน
โครงการเป็นระยะเวลา 8 ปี รัฐบาลเดนมาร์คได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาร่วมดําเนินการ ในปี พ.ศ. 2509 (ค.ศ.1966) 
พร้อมกับสนับสนุนเงินจํานวน 2.87 ล้านโครเนอร์ สําหรับดําเนินงานในช่วง 8 ปี อันเป็นการตอบสนอง     
พระราชปณิธานและความสนพระทัยในอาชีพการเลี้ยงโคนม หลังจากเสด็จนิวัติประเทศไทย 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระเจ้าเฟ รดเดอริคที่ 9        
แห่ งป ระ เท ศ เดนม า ร์ค  ไ ด้ท รงป ระ ก อบ พิ ธี เปิ ดฟ า ร์ม โคนม แล ะ ศู นย์ ฝึก อบ รม ก าร เลี้ ย งโคนม                        
ไทย - เดนมาร์ค อย่างเป็นทางการ เมื่อ วันที่ 16 มกราคม 2505 จึงนับได้ว่าเป็นวันที่มีความสําคัญยิ่ง              
ในประวัติศาสตร์ของการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ.2514 รัฐบาลไทยได้รับโอนกิจการฟาร์ม
โคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย -เดนมาร์ค จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตร              

และสหกรณ์มีชื่อว่า "องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)” มีสํานักงาน ตั้งอยู่เลขที่ 
160 ถนนมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อดําเนินบทบาทในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม          
และพัฒนาอุตสาหกรรมนมต่อไป  รัฐบาลไทย ได้กําหนดให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปีเป็นวันโคนมแห่งชาติ 
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วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง อ.ส.ค. 
 อ.ส.ค. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา

จัดตั้ง อ.ส.ค.พ.ศ.2514  โดยมีวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 

 1. ดา้นส่งเสริมกิจการโคนม 

 1.1 ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและสัตว์อ่ืนที่ให้น้ํานมและเน้ือ 
 1.2 ฝึกอบรมบุคคลให้มีความรู้ความชํานาญในการเลี้ยงโคนมและสัตว์อ่ืนที่ให้น้ํานมและเนื้อ 

การผลิตนํ้านมและเน้ือ และการประกอบผลิตภัณฑ์จากน้ํานมและเน้ือ 
 1.3 ช่วยเหลือ แนะนําและให้คําปรึกษาแก่เกษตรกร ตลอดจนประสานงานและร่วมมือกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการกําจัดโรค การเลี้ยงดูสัตว์ การผสมเทียม อาหารและอ่ืนๆ สําหรับโคนมและ
สัตว์อ่ืนที่ให้น้ํานมและเน้ือ 

 1.4 พัฒนาและผลิตพันธุ์โคนมและสัตว์อ่ืนที่ให้น้ํานมและเน้ือ 
 1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริโภคนมและและผลิตภัณฑ์นมในประเทศ 
 1.6 ดําเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการส่งเสริมกิจการ 

 

2. ดา้นธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม 

 2.1 ผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน และให้ซึ่งน้ํานมและเน้ือ ผลิตภัณฑ์จากน้ํานมและเน้ือ โคนม
และ สัตว์อ่ืนที่ให้น้ํานมและเนื้อ ตลอดจนอาหารสัตว์ น้ําเชื้อเอ็มบริโอและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผลิต
และการตลาด 

  2.2 ดําเนินธุรกิจบริการเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม และสัตว์อ่ืนที่ให้น้ํานมและเน้ือ และการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากน้ํานมและเน้ือ 

  2.3 ดําเนินกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม คณะกรรมการ   
โคนมและผลิตภัณฑ์นม 
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บทบาทหน้าที ่
ขององคก์ารส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
บทบาทหน้าที่ของ อ.ส.ค. ที่ต้องดําเนินงานในปัจจุบันนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์เนื้อความ

ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2514 ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจน
ว่า บทบาทหน้าที่หลักของ อ.ส.ค.นั้น ประกอบไปด้วย 5 ข้อ ดังนี ้

(1) ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและสัตว์อ่ืนที่ให้น้ํานมและเน้ือ   
(2) ผลิตนํ้านมและเน้ือ  ประกอบผลิตภัณฑ์จากน้ํานมและเนื้อ 
(3) ทําการฝึกอบรมให้บุคคลมีความรู้ความชํานาญในการเลี้ยงโคนมและสัตว์อ่ืนที่ให้น้ํานม

และเน้ือ  การผลิตนํ้านมและเน้ือ  และการประกอบผลิตภัณฑ์จากน้ํานมและเน้ือ 
(4) ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนและให้ ซึ่งโคนม สัตว์อ่ืนที่ให้น้ํานมและเนื้อ น้ํานมและเน้ือ และ

ผลิตภัณฑ์จากน้ํานมและเน้ือ 
(5) ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการโคนมของ อ.ส.ค.  

รวมทั้งยังให้อํานาจ อ.ส.ค. ครอบคลุมถึงการถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองที่ดิน การร่วมสมทบกับบุคคล
อ่ืนเพื่อประโยชน์แก่กิจการและด้านอ่ืนๆ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่เอ้ือต่อการดําเนินกิจการของ อ.ส.ค. ทั้งใน
ด้านส่งเสริมกิจการโคนม และด้านอุตสาหกรรมนม ที่เป็นการสนับสนุนทั้งการสร้างเสริมอาชีพเกษตรกร      
ผู้เลี้ยงโคนม และการแข่งขันเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมนม  
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ข้อมูลภาพรวมของ อ.ส.ค. 
ช่ือหน่วยงาน  :  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

ช่ือย่อ   :  อ.ส.ค. 

ประเภทธุรกิจ :  กิจกรรมหลักของหน่วยงาน เป็นการดําเนินการด้านส่งเสริมกิจการโคนม 

                                            และด้านธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ :  160  หมู่ 1 ต.มิตรภาพ  อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  18180 

วิสัยทัศน์ (Vision)      :  อ.ส.ค องค์กรชั้นนําด้านอุตสาหกรรมโคนมไทยก้าวไกลสู่อาเซียน                            

                                   ดว้ยมาตรฐานสากลและนวัตกรรมบริการ 

พันธกิจ (Mission)      :  1. ขยายเครือข่ายเกษตรกรและพันธมิตรทางการผลิตน้ํานมดิบ เพื่อตอบสนอง 

                                      อุตสาหกรรมนม 
                                            2. ยกระดับการดําเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด  
                                            3. มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นมาตรฐานสากล 

ค่านิยมองค์กร  “I-STRONG คนแข็งแรง ใจแข็งแรง  องค์กรแข็งแรง” 

I  - Innovation       สรรสร้างนวัตกรรม  
S  - Standard   มั่นคงในมาตรฐาน  
T  - Teamwork    ทํางานเป็นทีม  
R  - Responsibility   รู้จักหน้าที่  
O  - Organization   จัดการอย่างเป็นระบบ  
N  - Networking   สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ  
G  - Good Governance     ยึดมั่นในธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์                                                                                                                                           

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมกิจการโคนมและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างมืออาชีพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การตลาดเชิงรุกด้วยนวัตกรรมบริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับกระบวนการผลิตนมพร้อมดื่มด้วยนวัตกรรมบริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  บริหารจัดการ อ.ส.ค.อย่างมืออาชีพ 
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions : SODs)  
ที่มีต่อองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

กระทรวงการคลังได้ประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  ฯลฯ เพื่อสรุป
แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions : SODs) ที่มีต่อ อ.ส.ค. ที่จะใช้เป็นแนวทางในการ
กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ และชี้ประเด็นที่รัฐวิสาหกิจควรให้ความสําคัญและเร่งดําเนินการ ตลอดจนใช้เป็น
แนวทางในการกําหนดตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจต่อไป ซึ่ง SODs ที่มีต่อ 
อ.ส.ค. มี 3 ระดับ ดังนี้ 

แนวนโยบายส าหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม 
1. เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพื้นฐานการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

แนวนโยบายส าหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 
2. เป็นเคร่ืองมือของภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
3. สร้างเสถียรภาพให้กับตลาดน้ํานมดิบ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ รวมทั้งพัฒนา
และส่งเสริมการเลี้ยงโคนมอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
 จาก SODs ข้างต้น เพื่อให้สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงได้กําหนด
หลักการและแนวทางการดําเนินงานตาม SODs  ดังนี ้

                     แผนระยะสั้น แผนระยะยาว 
1. สร้างความชัดเจนในการบริหารจัดการองค์กรและการ 
   จัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่ม    
   ศักยภาพในการแข่งขัน 
2. ศึกษาโอกาสและผลกระทบที่เกิดจากการเปิดการค้าเสรี  
   และการเป็น AEC ที่มีต่อองค์กร 
3. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง 
   กับภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
4. พัฒนากระบวนการวางแผนการดําเนินงานในภารกิจ 
   หลักให้สอดคล้องกับสภาวะของอุตสาหกรรม 
5. สร้างความชัดเจนในการกําหนดหลักเกณฑ์/แนว  
    ทางการแยกบัญชีการดําเนินงานทางธุรกิจออกจากการ  
    ดําเนินงานเชิงสังคมหรืองานตามนโยบายของรัฐบาล 
6.  สร้างเสถียรภาพด้านราคาน้ํานมดิบโดยใช้ข้อมูลและ 
    กลไกตลาดในการวางแผนการส่งเสริมและการผลิต 
7. พัฒนาสินค้าไห้ได้ตามมาตรฐานสากล 

1. นําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนากระบวนการ 
    การผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งจากนมโคสด 100% และจาการใช้ 
   วัตถุดิบอื่นประกอบให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อ  
   รองรับปริมาณน้ํานมดิบเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต 
3. ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและ 
   พัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ายให้มากขึ้น 
4. ปรับเปลี่ยนการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลให้ 
    สามารถเป็นการดําเนินงานทางธุรกิจได้ 
5. สนับสนุนการดําเนินงานในเชิงวิชาการ การถ่ายทอด  
   เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม    
   โคนม ให้กับเกษตรกรและสหกรณ์ให้สามารถ  
   ดําเนินการทางธุรกิจและแข่งขันได้ 
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โครงสร้างองคก์ร 
(ณ 30 ก.ย. 2558) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ผู้อ านวยการ 
 

รองผู้อ านวยการ           
 

รองผู้อ านวยการ           
 

ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
 

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
 

ฝ่ายอ านวยการ 
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การเลี้ยงโคนม 
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อัตราก าลังของ อ.ส.ค. 
(ณ 30 ก.ย. 2558) 

 
 

บุคลากร พนักงาน ลูกจ้าง รวม 

ผู้บริหารระดบัสูง 
1.ผู้อํานวยการ 
2.รองผู้อํานวยการ 
3.ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 
4.ผู้เช่ียวชาญ ระดับ 9 

 
- 
2 
2 
1 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
2 
2 
1 

รวม 5 - 5 
นักวิชาการ 8 2 - 2 

ด้านอ านวยการและบริหาร 
1.ฝ่ายอํานวยการ 
2.ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
3.ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
4.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
5.ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
6.ฝ่ายพัสดุและบริการ 

 
28 
17 
29 
35 
36 
68 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
28 
17 
29 
35 
36 
68 

รวม 213 0 213 
ด้านธุรกิจกิจการโคนม 
1.ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม 
2.ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 
3.ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

 
81 
78 
32 

 
13 
- 
- 

 
94 
78 
32 

รวม 191 13 204 

ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมนม 
1.ฝ่ายการตลาดและการขาย 
2.สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง (โรงงานนมมวกเหล็ก) 
3.สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ (โรงงานนมประจวบคีรีขนัธ์) 
4.สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                
  (โรงงานนมขอนแก่น) 
5.สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง (โรงงานนมสุโขทัย) 
6.สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน (โรงงานนมเชียงใหม่) 

 
48 
245 
129 
99 

 
64 
45 

 
- 
0 
1 
21 
 

17 
- 

 
48 
245 
130 
120 

 
81 
45 

รวม 630 39 669 

รวมทั้งสิ้น 1,041 52 1,093 
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ผลการด าเนินงานปี 2558 
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีบทบาทหน้าที่ที่สําคัญ 2 ด้าน คือ ด้าน
ส่งเสริมกิจการโคนมและด้านอุตสาหกรรมนม ซึ่งแต่ละด้านได้ดําเนินงานดังน้ี 

1.ด้านส่งเสริมกิจการโคนม 

ผลการด าเนินงานด้านสง่เสริมกิจการโคนม 

รายการด้านกิจการโคนม ต.ค. 57 – ก.ย. 58 หน่วย 
1. การให้บริการสัตวแพทย์                  64,923.00 ตัว 
    มูลค่าการให้บริการสัตวแพทย์             7,505,564.00 บาท 
2. การให้บริการผสมเทียม                 50,877.00 ตัว 
    มูลค่าการให้บริการผสมเทียม             7,011,976.00 บาท 
3. การจําหน่ายอาหารสัตว์              10,076.56 ตัน 
    มูลค่าการจําหน่ายอาหารสัตว์         101,564,234.39 บาท 
4. การให้บริการฝึกอบรมแก่เกษตรกร                        679.00 ราย 
    มูลค่าการให้บริการฝึกอบรมแก่เกษตรกร                  1,164,900 บาท 
5. การท่องเที่ยวฟาร์มโคนม                  40,852.00 ราย 
    มูลค่าการท่องเที่ยวฟาร์มโคนมและรายได้อื่นๆ            2,015,736.75 บาท 
5. เกษตรกร/สมาชิกทั้งหมด  ณ ก.ย.58                    4,277.00 ราย 
6. เกษตรกร/สมาชิกส่งนม  ณ ก.ย.58                    3,479.00 ราย 
7. จํานวนโคทั้งหมด  ณ ก.ย.58               120,344.00 ตัว 
8. จํานวนโครีดนม  ณ ก.ย.58                 51,814.00 ตัว 
9. ปริมาณรับซื้อน้ํานมดิบของ อ.ส.ค.        207,674,090.00 ตัน 
    มูลค่าการรับซื้อน้ํานม     4,006,808,554.00 บาท 

ด้านส่งเสริมกิจการโคนม ดําเนินกิจกรรมที่สําคัญ คือ การอบรมให้ความรู้ ช่วยเหลือแนะนําด้านการ
เลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกร การบริการสัตวแพทย์และการบริการผสมเทียม การรับซื้อและการจําหน่ายพันธุ์      
โคนม การท่องเที่ยวเชิงเกษตร กิจกรรมการรับซื้อและจําหน่ายน้ํานมดิบ โดยในปี 2558 (ต.ค.57 – ก.ย.58) 
อ.ส.ค. มีเกษตรกรที่เป็นสมาชิกทั้งหมด 4,277 ราย โดยมีเกษตรกรและสมาชิก จํานวน 3,479 ราย ที่ส่งน้ํานมดิบ
ให้กับ อ.ส.ค.      
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2.ด้านอุตสาหกรรมนม 

ผลิตภัณฑ์หลักของ อ.ส.ค. 

ผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค. ขนาดและบรรจุภัณฑ์ รสชาติ 
1.นม ยู.เอช.ที มี 3 ขนาด  บรรจุกล่องขนาด 125  มล. 

 

4  รสชาต ิ รสจืด รสหวาน   
รสช็อกโกแลต  รสสตรอเบอรี่ 

 บรรจุกล่องขนาด 200  มล. 

 

4 รสชาติ รสพร่องมันเนย 
รสจืด รสหวาน  รสช็อกโกแลต  

 บรรจุกล่องขนาด 250  มล. 

 

3 รสชาติ รสจืด รสหวาน 
รสช็อกโกแลต  

2.นมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์ 
   มี 3 ขนาด 

 บรรจขุวด ขนาด 180  มล.    

 

3 รสชาติ  รสจืด รสช็อกโกแลต  
รสหวาน 

 บรรจถุุง ขนาด 200  ซีซี.  

 

3 รสชาติ รสจืด  รสช็อกโกแลต  
รสหวาน 

 บรรจถุุง ขนาด 1,000  ซีซี.  

 

3 รสชาติ รสจืด  รสช็อกโกแลต  
รสหวาน 
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 ผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค. ขนาดและบรรจุภัณฑ์ รสชาติ 
3.นมเปรี้ยว มี 2 ขนาด  บรรจุถุง ขนาด 150  ซีซี. 

 

4 รสชาติ  รสสับปะรด รสส้ม 
รสมะนาว รสสตรอเบอรี่ 

 บรรจกุล่อง ขนาด 200  มล. 

 

4 รสชาติ  รสสับปะรด รสส้ม 
รสมะนาว รสสตรอเบอรี่ 

4.โยเกิร์ต มี 1 ขนาด  บรรจุถ้วย ขนาด 120 ซีซี 

 

6 รสชาติ  รสธรรมชาติ  รสลูกชิด                
รสสตรอเบอรี่  รสผลไม้รวม 
รสมะเก๋ียง รสว่านหางจรเข้ 

5.โยเกิร์ตพาสเจอร์ไรส์                 
   มี 3 ขนาด 

 บรรจขุวด ขนาด 100  มล. 

 

4 รสชาติ รสสตรอเบอรี่ รสมะนาว    
รสส้ม รสสับปะรด 

 บรรจขุวด ขนาด 150  มล. 

 

2 รสชาติ  รสส้ม  รสมะนาว  

 บรรจขุวด ขนาด 180  มล. 

 

4 รสชาติ รสสับปะรด รสสตรอเบอรี่ 
รสมะนาว รสส้ม  

6.ไอศกรีมนมสด  บรรจุถ้วย ขนาด 90  กรัม 

 

6 รสชาติ รสนมสด รสสตรอเบอรี่      
รสทุเรียน รสงาดํา รสช็อกโกแล็ต 
รสมะม่วง 

7. นํ้าดื่มตรา อ.ส.ค. มี 1 ขนาด  บรรจุขวด 600 มล. 

 

 

8.ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น วิปปิ้ง ครีม  ชีส เป็นต้น  
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ผลการด าเนินงาน อ.ส.ค.ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีบัญชี 2558 

 
 

 การบริหารความความเสี่ยง 
อ.ส.ค. ดําเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามหลักการ COSO – ERM และพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลังกําหนด มีการ
ปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร รวมถึงมุ่งเน้นสร้างจิตสํานึกให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนตระหนักถึง
ความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า อ.ส.ค.จะสามารถดําเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ที่กําหนดในแผนวิสาหกิจ 

อ.ส.ค.ดําเนินการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการ กํากับ ดูแล ในทุกระดับ กล่าวคือ 
คณะกรรมการ อ.ส.ค.แต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อดําเนินการตามนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงที่คณะกรรมการ อ.ส.ค.กําหนดประเมินผลความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและตรวจสอบความเสี่ยงอย่าง
มีระบบ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดวัฒนธรรมการ
บริหารความเสี่ยงขึ้นในองค์กร อนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงก่อนนําเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค.ให้ความ
เห็นชอบ และมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ อ.ส.ค. เป็นประจํา
ทุกไตรมาส มีคณะกรรมการตรวจสอบ กํากับ ดูแล ความถูกต้อง เพียงพอและความมีประสิทธิผลของการ
บริหารความเสี่ยง อ.ส.ค.  
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 อ.ส.ค.จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงประจําปี มีการติดตามประเมินผลและทบทวนความเพียงพอของ
แผนงาน/มาตรการบริหารความเสี่ยงเป็นประจําทุกไตรมาส โดยคํานึงถึงการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม
ภายในกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อ 
คณะกรรมการ อ.ส.ค.เป็นประจํา เพื่อสามารถติดตามสถานการณ์อย่างทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้ อ.ส.ค.
ดําเนินงานได้บรรลุวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรชั้นนําด้านอุตสาหกรรมโคนมไทยก้าวไกลสู่อาเซียนด้วย
มาตรฐานและนวัตกรรมบริการ อ.ส.ค.บริหารความเสี่ยงโดยเชื่อมโยงกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ได้
ดําเนินการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอกทุกด้านที่อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ อ.ส.ค.ตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป กําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เพื่อเป็นกรอบในการ
กําหนดยุทธศาสตร์ขององค์การ ทั้งนี้ อ.ส.ค.ได้ดําเนินการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงที่สําคัญ     
ทั้ง  4 ด้าน ดังนี ้

   1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
      เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของการเป็นองค์กรชั้นนําด้าน

อุตสาหกรรมโคนมไทยก้าวไกลสู่อาเซียนด้วยมาตรฐานสากลและนวัตกรรมบริการ  
   2.ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk) 
      มีการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานหลัก โดยการนําระบบสารสนเทศ

มาสนับสนุนกระบวนการทํางานให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   3.ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
      เพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงิน โดยให้ความสําคัญในด้านการเพิ่มยอดขายเพื่อให้ฐานะ

ทางการเงินในปัจจุบันและด้านการป้องกันผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต  
   4.ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
      ได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยมีแผนงาน/มาตรการ

ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดย อ.ส.ค.มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

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

ทางธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) รวมทั้งทบทวนผลการประเมินความเสี่ยง ผลการวิเคราะห์
ผลกระทบทางธุรกิจ (BIA) และทบทวนช่วงเวลานานที่สุดที่ยอมรับได้ หาก อ.ส.ค. จําเป็นต้องหยุดดําเนินการ
ให้บริการ โดยมีการวิเคราะห์และกําหนดลําดับของงานที่สําคัญ นอกจากนี้ อ.ส.ค. ได้จัดทําและทบทวนแผน
บริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ของธุรกรรมงานที่สําคัญ รวมทั้งดําเนินการ
ทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่สําคัญเป็นประจําทุกปี และได้มีการจัดทําแผนบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ  (Business Continuity Plan : BCP) ของ อ.ส.ค. ประจําปี 2558 (ฉบับสมบูรณ์)  ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ อ.ส.ค.ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558   
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การควบคุมภายใน 
 อ.ส.ค. ได้จัดให้มีระบบการควบคุมตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ว่าด้วยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์การ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสม สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ทั้ง 3 ด้าน คือ 

- การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน 
- การปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
มีการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน อ.ส.ค.ประจําปี โดยประมวลผลจากการรายงานทุกฝ่าย/

สํานักงาน เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานความเพียงพอเหมาะสม และเสนอต่อคณะกรรมการ อ.
ส.ค.ก่อนนําส่ง คตง.ภายในเดือนธันวาคม เป็นประจําทุกปี 

ในปีงบประมาณ 2558 อ.ส.ค. ได้ประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.เพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่าการดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้ทรัพยากร การ
ดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันการผิดพลาด ความเสียหาย หรือการทุจริต ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการ
เงินและมิใช่การเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมีผลการประเมินองค์ประกอบการ
ควบคุมภายใน ทั้ง 5 ด้าน สรุปได้ ดังนี้ 

1.ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 
  อ.ส.ค.จัดให้มีกระบวนการควบคุมภายใน มีคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานความ

เพียงพอ และประสิทธิภาพของการควบคุม และติดตามการทบทวนรายงานการเงิน/มิใช่การเงิน อย่าง
สม่ําเสมอเป็นประจําทุกเดือน การมอบอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์ ยึดหลักการกํากับ
ดูแลที่ดีตามหลักธรรมภิบาลเพื่อให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมี  ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็น
ธรรม ตรวจสอบได้  

2.ด้านการประเมินความเสี่ยง 
  การบริหารความเสี่ยงดําเนินงานตามแนวทาง COSO-ERM เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้ง

องค์การ มีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหน้าที่ดําเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่
คณะกรรมการ อ.ส.ค.กําหนด ประเมินผลความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและตรวจสอบความเสี่ยงอย่างมี
ระบบ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดวัฒนธรรมการบริหาร
ความเสี่ยงขึ้นในองค์การ อนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงก่อนนําเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค.ให้ความ
เห็นชอบ โดยมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ อ.ส.ค. เป็นประจํา
ทุกไตรมาส 
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3.ด้านกิจกรรมการควบคุม 
  กําหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานครบทุกด้าน มีคู่มือที่สําคัญ ปรับปรุงให้เป็น

ปัจจุบันอยู่เสมอ การแบ่งแยกหน้าที่/อนุมัติ/ดูแลป้องกันทรัพย์สิน กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลาย
ลักษณ์ลักษณ์ มีฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน สอบทานรายงานการเงิน/มิใช่การเงิน รายงานเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการ อ.ส.ค.เป็นประจําทุกเดือน 

4.ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
  มีระบบสารสนเทศทั้งการเงิน/มิใช่การเงิน และมีระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อนํามาใช้

ประโยชน์อย่างสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และสะดวกในการเข้าถึง มีระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหารเพื่อ
สนับสนุนข้อมูลสําหรับการตัดสินใจ มีคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อ.
ส.ค.ทําหน้าที่ดําเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่คณะกรรมการ 
อ.ส.ค.กําหนด เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ อ.ส.ค.อย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นให้เกิด
การบูรณาการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทและยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อ.ส.ค. พิจารณาปัจจัยอ่ืนที่มีผลต่อนโยบายที่เกี่ยวข้องกับแผน
แม่บทและยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อ.ส.ค. กํากับ ดูแลและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของ อ.ส.ค.ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ติดตามการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของ อ.ส.ค.  

5.ด้านการติดตามประเมินผล 
  มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานทุกกิจกรรมที่สําคัญอย่างต่อเนื่อง สม่ําเสมอ มีการ

ติดตามประเมินผลแบบเป็นรายคร้ัง การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : 
CSA) ครบทุกสายงาน โดยบูรณาการร่วมกับการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีการติดตามการรายงานผลเป็นประจํา
ทุกไตรมาส รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลแบบเป็นอิสระ (Independent Assessment : IA) โดยฝ่ายตรวจสอบ
และประเมินระบบงาน และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

สรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน อ.ส.ค.มีการดําเนินงานอย่างเป็นระบบครบทั้ง 
5 องค์ประกอบตามระเบียบ คตง. เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร มีประสิทธิภาพ เพียงพอ เหมาะสมทําให้
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานในปี 2558 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และการประชุมเชิง

ปฏิบัติการกับหน่วยงานด้านอํานวยการ ด้านการส่งเสริมกิจการโคนม และด้านอุตสาหกรรมโคนม ร่วมแสดง
ความคิดเห็นและร่วมกันเห็นชอบกับการทบทวนข้อความดังต่อไปนี้ ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมกัน
เห็นชอบกับการทบทวนข้อความดังต่อไปนี้ 

 

TOWS Matrix 
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การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการก าหนดทิศทางองค์กร 
ด้านการส่งเสริมกิจการโคนม 
 ปัจจุบันจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีลดน้อยลงตามสาเหตุปัจจัยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง อย่างไร
ก็ตามจากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานในแผนวิสาหกิจที่ผ่านมาพบว่าการส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ 
ตามหลักวิชาการและตามหลักปรัชญา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นความต้องก ารความรู้ของ
ประชาชนที่จะหันมายึดอาชีพเกษตรกรโคนม รวมทั้ง อ.ส.ค. ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทหลัก เป็นหน่วยงานที่เป็น
ศูนย์กลางข้อมูลส่งเสริม ให้ความรู้ เร่ืองการเลี้ยงโคนมให้เกษตรกรซึ่ง อ.ส.ค. มีผลงานวิจัยต่างๆ มากมายที่ได้
ทําร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่พร้อมเผยแผ่สู่เกษตรกร สร้าง อ.ส.ค. ให้เป็นศูนย์กลางเรียนรู้ด้านกิจการโคนม 
 แผนงานด้านการส่งเสริมกิจการโคนมจําเป็นต้องมีแผนงานที่มีการต่อยอดจากผลการวิจัย การเก็บ
ข้อมูลที่ผ่านมาเน้นการทํางานเชิงคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วม การให้ความรู้ เช้าใจ เข้าถึง เพื่อพัฒนาเกษตรกร
ให้ยึดอาชีพการเลี้ยงโคนมให้ยั่งยืน 

ด้านการบริหารจัดการ 
เน่ืองจาก อ.ส.ค. เป็นองค์กรที่ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลายาวนาน ประกอบกับข้อกําหนด มาตรฐาน การ

ทํางานที่ใช้ในปัจจุบัน ไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง จึงจําเป็นต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงให้มาตรฐาน
ต่างๆ ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์และนโยบายต่างๆ ที่เปลี่ยนไป รวมทั้งแนวทางการประเมินรูปแบบ
ใหม่จาก ส.ค.ร. ที่มีนโยบายประเมินการบริหารจัดการภาครัฐวิสาหกิจด้วยกรอบการดําเนินงานสู่ความเป็น
เลิศ จึงเป็นแนวทางที่ อ.ส.ค. จะนํามาปรับใช้ สร้างมาตรฐานด้วยการบริหารจัดการเพื่อเตรียมพร้อมสู่ความ                   
เป็นเลิศ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการประเมิน อ.ส.ค. จะพร้อมรับการประเมินทันที  

ด้านการตลาด 
จากปัจจัยต่างๆ ได้มีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายพบว่าในปัจจุบันผู้คนจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมทั้ง    

มีการคํานึงถึงสุขภาพมากขึ้น  การเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว  โครงการและ
แผนงานด้านการตลาดจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และจากการวิเคราะห์งบการเงินพบว่า “ต้นทุนการขาย”      
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ หากองค์กรสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายทําการตลาดที่ใช้
งบประมาณในวงเงินที่จํากัดได้จะส่งผลกับกําไรที่เป็นเป้าหมายสําคัญขององค์กร  

ทั้งนี้ การเปิด AEC เป็นโอกาสของ อ.ส.ค ที่สามารถขยายตลาดได้มากขึ้น แต่การขยายมากขึ้นสิ่ ง     
ที่ต้องนํามาพิจารณามากขึ้นคือแผนงานส่งเสริมการขาย แผนงานด้านการตลาด ที่จะช่วยให้องค์กร               
ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ 
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ด้านอุตสาหกรรมนม 

 หน่วยงาน OEE LOSS ก าลังการผลิต (ตัน/วัน) 

สภก. 87.23 3.21 240 
สภต. 90.31 0.79 150 
สภอ. 88.14 0.98 120 
สภนล. 92.40 0.85 100 
สภนบ. 88.87 0.67 15 
รวม 89.39 1.81 625 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าโรงงานทั้ง 5 ของ อ.ส.ค. ควรมีการนําเคร่ืองมือบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตมาใช้แบบมาตรฐานเดียวทั้ง 5 โรงงาน เพื่อให้ต้นทุนกับผลิตนมทั้ง 5 โรงงาน มีการคํานวณไป                          
ในทิศทางเดียวกันและส่งผลกับตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ ทั้งนี้จากการวิเคราะห์งบการเงินจะเห็นว่าหาก อ.ส.ค .                   
ลดต้นทุนการผลิตได้ 1% จะส่งผลกับกําไร 1% ทันที โดยไม่ต้องเพิ่มยอดขาย อีกทั้งความต้องการกําลังการ
ผลิตที่เพิ่มขึ้นทุกโรงงานควรมีแบบการดําเนินงานเร่ืองมาตรฐานและแนวทางการเพิ่มผลผลิตไปในทิศทาง
เดียวกัน เมื่อเห็นเป้าหมายและปัญหาเดียวกัน ช่วยกันค้นหา วิเคราะห์ ปรับปรุง ป้องกันการสูญเสียและพัฒนา
ยกระดับการผลิต ทั้งคนและเคร่ืองจักร(Man-Machine) เพื่อให้ประสิทธิภาพในการผลิตสูงสุด โดยการบริหาร 
ตามแนวคิด 2 ประการ คือ 
 1. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า  
 2. การเพิ่มผลผลิตคือจิตสํานึก หรือเจตคติที่จะแสวงหาทางปรับปรุงและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น
เสมอ การเพิ่มผลผลิตทั่วทั้งองค์กรนั้นมุ่งเน้น 
             1). ประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรสูงสุด(Maximize overall equipment efficiency)  

              2). การหยุดเคร่ือง,ข้อบกพร่องและอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accidents, Zero Defects, Zero 

Breakdowns)  

            3). การดําเนินงานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ (Proactive vs. Reactive)  

            4). ทุกส่วนงานมีส่วนร่วม (Participation of all the associates)  
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ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต 
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตขาดแคลนน้ํานมดิบอย่างรุนแรง เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้าน 

เช่นเวียดนามและมาเลเซีย โดยเฉพาะเวียดนามเข้ามากว้านซื้อแม่พันธุ์โค โคท้อง และโครุ่นสาวในประเทศ
ไทย เพื่อนํากลับไปเลี้ยงที่เวียดนาม ตามนโยบายของรัฐบาลเวียดนามในการเพิ่มอุปทาน (supply) ในประเทศ 
และเพื่อทดแทนการนําเข้า ส่งผลให้มีการตัดตอนวงจรแม่พันธุ์ และโคที่พร้อมรีดนมในประเทศไทย ซึ่งการ
ผลิตทดแทนโคที่ส่งออกไปเวียดนามและมาเลเซียต้องใช้เวลาไม่ต่ํากว่า 3 ปี จึงจะสามารถรีดน้ํานมดิบ          
มาทดแทนได้ นอกจากนี้ ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ประเทศไทยขาดการส่งเสริมและการพัฒนาการเลี้ยงโค
นมทั้งในเร่ืองประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้ต้นทุนการผลิตต่ําลงและแม่พันธุ์เพื่อให้ปริมาณน้ํานมมากขึ้นและ     
มีคุณภาพดีขึ้น รวมทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทยได้ลดลงอย่างรุนแรงจากทั้งหมด 30,000 กว่ารายเมื่อ 3-4 
ปีก่อน ปัจจุบันเหลือเพียง 18,000 กว่ารายเท่านั้น 

การผลิตนํ้านมดิบโดยรวมของประเทศไทยปัจจุบันเพิ่มขึ้นเพียงปีละ 1% เท่านั้น ขณะที่ความต้องการ
เฉพาะของอุตสาหกรรมนมพร้อมดื่มขยายตัวปีละ 10% เป็นผลมาจากการส่งออกนมพร้อมดื่มจากไทย          
ไปตลาดอาเซียนมากขึ้น จึงมีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะทําให้ผู้ประกอบการไทยประสบกับ
ปัญหาขาดแคลนน้ํานมดิบตั้งปี พ.ศ. 2558 จํานวน 182,500 ตัน ปี พ.ศ. 2559 จํานวน 266,450 ตัน ต่อเนื่องไป
จนถึงปี พ.ศ. 2560 จํานวน 356,970 ตัน 

 
แผนภาพที่ 21 : ต้นทุนค่าเฉลี่ยทุกขนาดฟาร์ม 
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ทั้งนี้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนมไทยมีความเป็นห่วงต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน               
(เออีซี) ในปี พ.ศ. 2558 อย่างมาก เพราะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไทยรุนแรง เห็นได้จากขณะนี้ต้นทุนการ
ผลิตน้ํานมดิบของไทยอยู่ในระดับสูงสุดประเทศหนึ่งในอาเซียน หรืออยู่ที่ 18 บาทต่อกิโลกรัม แต่ประเทศ
เพื่อนบ้านมีราคาถูกกว่าไทยถึง 40% เช่น ประเทศเวียดนาม จึงมีโอกาสที่นมราคาถูกจากต่างประเทศจะเข้ามา
แข่งขันทําตลาดในไทย กระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทย ทําให้แบรนด์นมของไทยจํานวน 8-9 ราย 
แข่งขันได้ยากลําบากมากขึ้น 

ปัจจัยต้นทุนการผลิตของไทยที่สูงกว่าประเทศคู่แข่งอย่างมาก ส่วนหนึ่งมาจากการที่กฎหมาย
กําหนดให้รับซื้อน้ํานมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเป็นส่วนใหญ่ ให้นําเข้านมผงจากต่างประเทศในสัดส่วน
ที่น้อยกว่า จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ต้นทุนการผลิตของไทยสูงกว่าเทียบกับประเทศอ่ืน เช่น เวียดนาม หรือจีน         
ที่เปิดให้นําเข้านมผงจากต่างประเทศได้อย่างเสรีและไม่จํากัดโควตา จึงมีต้นทุนที่ถูกกว่าไทย 

นอกจากนี้ยังต้องคํานึงถึงช่วงหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 มีโอกาสอย่าง
สูงที่ตลาดจะต้องเตรียมรับมือกับแบรนด์นมราคาถูกและมีคุณภาพสูงจากประเทศเพื่อนบ้านของไทยจํานวน
มากเข้ามาทําตลาดในไทย ไม่เพียงเท่านั้นข้อตกลงของเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ เออีซี  ยังเปิดช่องให้
ผู้ประกอบการจากประเทศนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และประเทศอ่ืนๆ ในยุโรปเข้ามาลงทุนตั้งโรงงาน           
ในประเทศใดประเทศหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนและใช้เป็นฐานการในทําตลาดทั่วภูมิภาคอาเซียนได้ ทั้งยังมี      
ข้อได้เปรียบจากต้นทุนการผลิตน้ํานมโคดิบที่ต่ํากว่าประเทศไทยและยังได้เปรียบในด้านเทคโนโลยีการผลิต
และการตลาดที่แข็งแกร่งระดับโลก 

ภาครัฐจําเป็นต้องหามาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อหา
แนวทางในการเพิ่มผลผลิตนํ้านมดิบประเทศอย่างเร่งด่วน โดยการเพิ่มจํานวนแม่โคและการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตนํ้านมของแม่โค รวมทั้งพัฒนาวิธีการเลี้ยงโคนมเพื่อลดต้นทุนการผลิตน้ํานมดิบ  

เพื่อรองรับความต้องการบริโภคทั้งในประเทศและการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปตลาดอาเซียน ซึ่งปัจจุบัน
ประเทศไทยมีแม่โครีดนมได้ประมาณ 200,000 ตัว และคาดว่าต้องเพิ่มเป็น 260,000 ในปี พ.ศ. 2558 และ 
276,000 ตัว ในปี พ.ศ. 2559 ตามลําดับ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ
สร้างความมั่นใจในเร่ืองความมั่นคงทางอาหาร พร้อมทั้งการวางแผนการผลิตน้ํานมดิบอย่างชัดเจน ตลอดจน
การบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมจําเป็นต้องมีการปรับตัว
เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่จะเกิดขึ้น ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจึงพบว่าผู้ประกอบการราย
ใหญ่ของอุตสาหกรรมนมไทยได้ใช้ทั้งกลยุทธ์เชิงรุกและเชิงรับ ทั้งการรุกเข้าไปแย่งตลาดในส่วนต่างๆ       
ของอาเซียน ขณะเดียวกันก็ เร่งพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ผู้บริโภคเห็นถึงความแตกต่างได้ชัดเจนขึ้น 
ขณะเดียวกัน ก็พยายามกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศไปพร้อมๆกันด้วย เนื่องจากการบริโภคนมของไทย
อยู่ที่ 13 ลิตรต่อคนต่อปีเท่านั้น น้อยที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชีย ที่มีค่าเฉลี่ยการบริโภคอยู่ที่ 60 ลิตรต่อคนต่อปี 
จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการเอกชนต่างต้องการส่งเสริมให้คนไทยบริโภคนมมากขึ้น 
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อุตสาหกรรมนมไทยตลอดห่วงโซ่อุปทาน มีการพัฒนาที่ดีที่สุดในประชาคมอาเซียน ประเทศไทย
ผลิตน้ํานมดิบได้สูงกว่าทุกประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนในแง่ของพันธุกรรมของประชากรโคนมไทย 
พบว่าได้ผ่านการพัฒนามาอย่างยาวนาน และต่อเนื่อง นับได้ว่าเรามีประชากรโคนมที่มากและดีกว่าทุก
ประเทศในอาเซียน ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาไทยเราได้ส่งออกโคนมไปประเทศเวียดนาม และมาเลเซียจํานวน
หนึ่งแต่ไม่ต่อเนื่องด้วยขาดการประชาสัมพันธ์และการทําการตลาดเชิงรุก ในส่วนของน้ําเชื้อแช่แข็งจากพ่อ
พันธุ์ที่ผ่านการทดสอบพันธุกรรมที่ผลิตโดยกรมปศุสัตว์และ อ.ส.ค. ถือได้ว่ามีศักยภาพการทําตลาดในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนสูงมาก เพียงแต่ที่ผ่านมาเรายังขาดกลไกทางการตลาดมาดําเนินการ 

ในการพัฒนาของอุตสาหกรรมนมไทย เราได้สั่งสมประสบการณ์และองค์ความรู้ ในทุกภาคส่วนของ
ห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การเลี้ยงและจัดการฟาร์ม การรวบรวมและแปรรูปน้ํานม มีโรงงานแปรรูปทั้งขนาดใหญ่ 
กลาง และเล็กที่ได้การรับรองมาตรฐาน มีศักยภาพการผลิตที่สามารถส่งออกได้สูงมาก เพียงแต่ที่ผ่านมายัง
ไม่ได้มีการเตรียมการและรวมตัวกันทําการตลาดในเชิงรุก ตลอดจนมีภาคเอกชนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยการ
ผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงโคนม อย่างครบวงจร และมีบริษัทที่ขายและติดตั้งระบบรวบรวมน้ํานมดิบ ขนส่ง
น้ํานมดิบ อุปกรณ์แปรรูปและบรรจุนมที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียง แต่เช่นกัน ในภาคธุรกิจเอกชนเหล่านี้ 
ยังไม่มีการรวมตัวกัน หรือยังขาดกําลังในการไปเปิดตลาดในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน 

  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG)  
ในการดําเนินการและการปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ

ไทย (อ.ส.ค.) ในปีงบประมาณ 2558 คือ “ อ.ส.ค องค์กรชั้นน าด้านอุตสาหกรรมโคนมไทยก้าวไกลสู่อาเซียน 

ด้วยมาตรฐานสากลและนวัตกรรมบริการ” อ.ส.ค. จึงได้นําหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

(CG) ในรัฐวิสาหกิจ  มาเป็นกรอบแนวทางในการสร้างแนวปฏิบัติในองค์กร โดยได้กําหนดนโยบายก าร

กํากับดูแลกิจการที่ดีขึ้น เพื่อให้พนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติอย่างสอดคล้องทั่วทั้งองค์กร          

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน -ลูกจ้าง 

อ.ส.ค. ตระหนักถึงความสําคัญและนําไปใช้ในการทํางานเพื่อเป็นวัฒนธรรมการทํางานที่ดีของ อ.ส.ค.      

ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2558  อ.ส.ค. ได้ทําการประชาสัมพันธ์หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีผ่านสื่อ

ภายในองค์กรและโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงาน-ลูกจ้าง อ.ส.ค. ได้มีส่วนร่วม เพื่อให้ อ.ส.ค. เป็น

องค์กรที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์

ที่ดี และเป็นที่ยอมรับเชื่อถือของสาธารณชน โดยสรุปผลดังนี้ 
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการ อ.ส.ค.  เป้าหมายเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม โดยผลการดําเนินงานคือมีการทบทวนแบบประเมินในการประชุม

คณะกรรมการ อ.ส.ค.ซึ่งมีมติเห็นชอบแบบประเมินคณะกรรมการ อ.ส.ค (รายคณะและรายบุคคล)  

โครงการปรับปรุงและบริหารอัตราก าลังเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เป้าหมายเพื่อให้ภายใน ต.ค. 58 

ประกาศใช้โครงสร้างการบริหารองค์กรและวิเคราะห์อัตรากําลัง ผลการดําเนินงานคือขอขยายระยะเวลาการ

ดําเนินงานออกไปอีก 60 วัน เนื่องจากบางหน่วยงานส่งข้อมูลให้ผู้รับจ้างวิเคราะห์โครงสร้างและกรอบ

อัตรากําลังไม่ครบถ้วน 

โครงการสร้างความร่วมมือกับสหกรณ์โคนมในเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร เป้าหมายคือ 

400 ฟาร์ม ผลการดําเนินงาน ต.ค. 2557 -ส.ค. 2558 จํานวนฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีจํานวน         

861 ราย  ผ่านฟาร์มประสิทธิภาพสูง จํานวน 384 ฟาร์ม 

โครงการบริหารสมรรถนะ (Competency Management) เป้าหมายเพื่อมีผลประเมินสมรรถนะ

รายบุคคลทุกตําแหน่งพร้อมกับแผนการพัฒนารายบุคคลรวมถึงทําการกํากับติดตามให้ตรงตามวัตถุประสงค์

โครงการ ผลการดําเนินงานคือติดตามผลการแก้ Gap ของปี 2557 เพื่อนํามาสรุปผลในภาพรวม และนํามา

วิเคราะห์ใช้พัฒนาบุคลากรในปีถัดไปและส่งแบบประเมินสมรรถนะ(Competency Assessment) ปี 2558       

ให้แต่ละส่วนงานดําเนินการประเมินผู้ปฏิบัติในสังกัด 

โครงการพัฒนาบุคลากร เป้าหมายคือฝ่ายบริหารระดับสูงระดับกลาง ระดับต้นและพนักงาน-ลูกจ้าง

อ.ส.ค. ผลการดําเนินงานคือดําเนินการอบรม-สัมมนาผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. ดังนี้ 1). หลักสูตรฝึกอบรม-สัมมนา

ภายในองค์กร จํานวน 69 หลักสูตร 2). หลักสูตรอบรม-สัมมนาภายในประเทศจํานวน 90 หลักสูตร 

การวางแผนอาชีพ (Career Path) และการจัดเตรียมก าลังคน (Succession Plan)  เป้าหมายคือ          

1). ระบุตําแหน่งงานทั้งหมดที่มีอยู่ในหน่วยงานทั้งในระดับฝ่ายกลุ่มงานในแต่ละกลุ่มและงานย่อยในแต่      

ละกลุ่มงานที่กําหนดขึ้น 2). จัดกลุ่มแนวทางเลือกในสายอาชีพโดยการโอนย้ายกลุ่มงานให้เหมาะสมเพื่อ

พิจารณาจากสมรรถนะในงาน ผลการดําเนินงานคือ อยู่ระหว่างการจัดทําคู่มือการ วางแผนอาชีพและการ

จัดเตรียมกําลังคน เน่ืองจากผู้รับจ้างได้ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดําเนินงานออกไปอีก 60 วัน  
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นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ม                                            

(Corporate Social Responsibility : CSR) 
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ด้านสุขภาพและสังคม 
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การเปิดเผยขอ้มูลและข่าวสาร (Disclosure of Data and Information) 

  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้อง
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้มีการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) และการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์          
ที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารของ อ.ส.ค. โดยสามารถใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของ อ.ส.ค.           
ทางโทรศัพท์ หรือติดต่อด้วยตนเอง นอกจากนี้ อ.ส.ค. ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่
ละกลุ่มอย่างเหมาะสมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ เวปไซต์ อ.ส.ค 
(www.dpo.go.th) รายงานประจําปี ระบบอินทราเน็ต (Intranet) และสื่อเผยแพร่ภายในต่างๆ   

การเปิดเผยข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อ.ส.ค. ได้ดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ดังนี้ 

 เผยแพร่ข้อมูลด้านระเบียบและคําสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ออกโดยสํานัก
นายกรัฐมนตรี โดยทําการบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงในระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของ อ.ส.ค. 

 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลาง ประกาศผลผู้มีสิทธิเสนอราคา ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่  
เว็บไซต์ของ อ.ส.ค.,เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง, โฆษณาทางหนังสือพิมพ์, ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทํา
การของ อ.ส.ค., ประกาศทางวิทยุกระจายเสียง เป็นต้น 

 นําร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของ อ.ส.ค. และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนวิจารณ์ เสนอแนะ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน และหาก       
มีการเสนอแนะให้ปรับปรุง ก็จะนําร่างที่แก้ไขปรับปรุงแล้วเผยแพร่ทางเว็บไซต์ดังกล่าวอีกครั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า     
3 วัน 
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สรุปการเงิน ปีงบประมาณ 2558 
ฐานะทางการเงิน 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 
2558 2557 

เพิ่ม(ลด) 
ร้อยละ 

สินทรัพย์     (ล้านบาท) 
รายได้        (ล้านบาท) 
รายจ่าย      (ล้านบาท) 
กําไรสุทธิ    (ล้านบาท) 
เงินโบนัส     (ล้านบาท) 
เงินนําส่งรัฐ  (ล้านบาท) 

2,372.72 
7,981.96 
7,731.95 

258.88 
26.68 

101.00 

2,251.74 
7,212.12 
7,128.58 

83.53 
8.31 

252.82 

4.48 
12.35 
9.98 

213.82 
221.00 
-60.05 

อัตราส่วนทางการเงิน 
อัตราส่วนทางการเงนิ 2558 2557 

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมนุเวียน (เท่า) 
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 
อัตราผลตอบแทนของกําไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 
อัตราผลตอบแทนของกําไรสุทธิต่อรายได้ (ร้อยละ) 
อัตราผลตอบแทนของกําไรสุทธิต่อยอดขาย (ร้อยละ) 
อัตรารายจ่ายต่อรายได้ (ร้อยละ) 

1.61 
0.66 
11.14 
3.24 
3.30 
0.97 

1.54 
0.76 
3.71 
1.16 
1.17 
0.99 

ค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน อ.ส.ค.                              
                                              (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการบัญช ี 2558  2557   2556   2555   2554  
เงินเดือน 

ค่าจ้างประจํา 

ค่าจ้างช่ัวคราว 

เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล 

เบี้ยประชุมกรรมการ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

เงินช่วยค่าครองชีพ 

เงินกองทุนบําเหนจ็/สํารองเลี้ยงชีพ 

เงินชดเชย 

โบนัส 

348.66 

10.66 

7.10 

12.64 

3.46 

3.83 

4.00 

30.09 

0.50 

26.68 

323.84 

15.80 

7.89 

11.64 

3.60 

3.66 

5.34 

29.15 

2.43 

8.31 

305.31 

15.06 

9.21 

15.11 

2.28 

3.48 

4.30 

28.93 

0.37 

17.55 

284.26 

20.09 

8.22 

11.28 

2.15 

3.51 

1.36 

27.66 

0.69 

19.55 

264.23 

20.34 

8.10 

10.98 

1.87 

2.43 

1.71 

29.28 

4.96 

44.64 
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ฐานะการเงินปี 2558 และ 2557 
                                                                                                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท) 

 
 

ผลประกอบการปี 2558 และ 2557 
                                                                                                                                          (หน่วย : ล้านบาท) 

 
 

 2,372.72  

 1,670.41  

 702.31  

 2,251.74  

 1,707.35  

 544.39  

 -

 500.00

 1,000.00

 1,500.00

 2,000.00

 2,500.00

สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน 

ฐานะการเงิน ปี 2558 และ 2557 

2558 2557

 7,981.96  
 7,731.95  

 414.20  
 258.88  

 7,210.72   7,128.58  

 198.56   83.53  

 -

 1,000.00

 2,000.00

 3,000.00

 4,000.00

 5,000.00

 6,000.00

 7,000.00

 8,000.00

 9,000.00

รายได้  รายจ่าย EBITDA ก าไรสุทธิ 

ผลประกอบการป ี2558 และ 2557 

ปี 2558 ปี 2557 
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กิจกรรมที่ส าคัญในรอบปี 2558  
1.รอบรั้ว อ.ส.ค. 

 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) ได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน
เทศกาลโคนมแห่งชาติประจําปี 2558  อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
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 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 นายอภิชาต จงสกุล ประธานกรรมการ อ.ส.ค.เป็นประธานปิดการ
ประกวดโคนม คร้ังที่ 32 ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจําปี 2558 พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ชนะ
การประกวดในแต่ละรุ่น  
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 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อํานวยการทําการแทนผู้อํานวยการอ.ส.ค.       
มาเป็นประธานเปิดงาน "วันสงกรานต์ อ.ส.ค ประจําปี 2558" และร่วมพิธีรดน้ําขอพรโดยมีผู้บริหาร 
พนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก ด้วยบรรยากาศที่สดชื่น และสนุกสนาน  

  

  
 วันที่  18 มิถุนายน 2558  เวลา 13.30 น. พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย (เสธยอด) ที่ปรึกษา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะเข้าเยี่ยมชมกิจการ อ.ส.ค. โดยมีผู้ช่วย
ผู้อํานวยการ อ.ส.ค. (ดร.ณรงฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ) และคณะให้การต้อนรับ 
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 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 น.สพ.โชคชัย ชัยมงคล ผู้ช่วยผู้อํานวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานในพิธี
ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีพนักงาน -ลูกจ้าง อ.ส.ค.    
เข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง ณ บริเวณหน้าสํานักงานกลาง มวกเหล็ก 

                  

                              
 

 วันที่ 21 สิงหาคม 2558 อ.ส.ค.โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฎิบัติงาน
ประจําปี ณ อาคารเอนกประสงค์ เขาตาแป้น อ.ส.ค. 

                 

               



 

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

 

63 รายงานประจําปี 2558 

 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 อ.ส.ค.จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค.ที่เกษียณ จํานวน 
27 ท่าน ณ อาคารเอนกประสงค์ เขาตาแป้น อ.ส.ค.  โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง อ.ส.ค.        
เข้าร่วมจํานวนมาก 
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2.กิจกรรมเพื่อสังคม 

 วันนี้  26 มีนาคม 2558  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  ร่วมกับคณะสงฆ์
อําเภอมวกเหล็กจัดพิธี อุปสมบทพระสงฆ์ จํานวน 18 รูป ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ              
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 
60 พรรษา มีกําหนดการอุปสมบท จํานวน 15 วัน โดยได้รับเกียรติจากนายมนัสพนธ์ ธนาสุภาพันธ์ 
นายอําเภอมวกเหล็ก เป็นประธานในพิธี นํากล่าวถวายพระพรชัยมงคล นายสุวรัจน์ หงษ์ยันตรชัย 
ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ  9  อ.ส.ค. เป็นประธานในพิธีปลงผมนาค โดยนํานาคไปบรรพชาอุปสมบท          
ณ พระอุโบสถวัดมวกเหล็กในและวัดคั่นตะเคียน ทั้งนี้ พระสงฆ์ทั้ง 18 รูป จะได้รับการศึกษาและ
ปฏิบัติธรรม วันที่ 27 มีนาคม – วันที่ 4 เมษายน 2558 ณ วัดมวกเหล็กใน และในวันที่ 5 – 9 เมษายน  
2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ (เขาตาแป้น) อ.ส.ค. 

    

       

 โยเกิร์ตพร้อมดื่ม "ไทย-เดนมาร์ค " กระจายทั่วถนนราชดําเนิน กรุงเทพฯ ในวันกรรมกรสากล          
1 พ.ค 58 ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กรุงเทพฯ โดยการสนับสนุนจาก องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย(อ.ส.ค) 
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 วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันดื่มนมโลก World Milk Day ซึ่งปีนี้  อ.ส.ค. กรมปศุสัตว์  และ FAO 
ร่วมกันจัดงานยิ่งใหญ่ และจัดกิจกรรมวันดื่มนมโลก ในวัน อาทิตย์ที่ 1 มิ.ย.นี้ที่ห้างฟิวเจอร์พาร์ค 
รังสิต และเนื่องจากปีนี้วันที่ 1 มิ.ย.ตรงกับวันวิสาขบูชาด้วย จึงจัดกิจกรรมภายใต้ แนวคิด              
Milk : Nutritious Food Since Ancient Times  

                 
 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายสัทธา เลื่อมใสสุข หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นผู้แทน อ.ส.ค. 

มอบเงิน 200,000 บาท สนับสนุนเพื่อการพัฒนาห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อําเภอพระ
พุทธบาท จังหวัดสระบุรี ให้กับสํานักงาน (กศน. จังหวัดสระบุรี) ในการประชุมคณะกรรมการ
จังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสระบุรี ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี 

          
 

 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 เวลาประมาณ 16.00 น.อ.ส.ค.มอบเงินจํานวนสองแสนบาท ให้ห้องสมุด
ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.พระพุทธบาท มีคุณลัดดาวัลย์ เลิศเพ็ญเมธา ผอ.กศน. จ.สระบุรีเป็น
ผู้รับมอบ ในการน้ีสมเด็จพระเทพฯ จะเสด็จพระราชดําเนินเป็นประธานพิธิเปิดในโอกาศต่อไป                  
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      3.ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 

 วันน้ี 11 พฤษภาคม 2558 นายนภดล  ตันวิเชียร รองผู้อํานวยการ ทําการแทนผู้อํานวยการ ได้ลงนาม
บั นทึ ก ข้อ ตก ล งค วาม ร่วม มื อ ท าง วิช า ก าร กั บ ภาค วิช า สัต วศ า ส ตร์  คณ ะ เ ก ษ ต รศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) โดยมี รองศาสตราจารย์ เทอดศักดิ์  คําเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเร่ือง “การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
โคนม” ณ ภาควิชาสัตวศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเลี้ยงโคนม และการ
พัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมที่ยั่งยืน ซึ่งผลงานวิจัยที่ได้ก็จะนําไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม  

    
 เมื่อวันที่  11 สิงหาคม 2558  ดร.ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ และ น.สพ.โชคชัย ชัยมงคล ผู้ช่วย

ผู้อํานวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและป่าไม้ภูฏาน       
ณ สํานักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ ก่อนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและป่าไม้ภูฏาน จะเข้าเยี่ยม 
พบปะหารือกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็นความร่วมมือทวิภาคีด้านการเกษตรฯณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 คณะผู้บริหารสถาบันเกษตราธิการ เข้าเยี่ยมชมกิจการของฟาร์มโคนม
ไทย-เดนมาร์ค มีผู้ช่วยผู้อํานวยการ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ให้การต้อนรับ 

     

    
 วันที่ 10 กันยายน 2558 "กลุ่มสารนิพนธ์ กลุ่มที่ 1 พลังก้าวหน้า หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน" ได้มา

ศึกษาดูงาน ณ อ.ส.ค. โดยการประสานงานจากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท          
มี ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผช.ผอ.อ.ส.ค.ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปกิจการ อ.ส.ค.  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 
องค์ประกอบของคณะกรรมการ อ.ส.ค.  
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการโดยตําแหน่งหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการรวมไม่เกิน 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. นายสําเนา จุลกะรัตน์  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.อํานาจ 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 – 27 กรกฎาคม 2558 
20. นายสุชาติ  จริยาเลิศศักดิ์                28 กรกฎาคม 2558 – ปัจจุบัน (แทน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 

71 รายงานประจําปี 2558 

ภาคผนวก  ค     ค่าตอบแทนคณะกรรมการ อ.ส.ค. ปงีบประมาณ 2558                                 
(1 ต.ค.57-30 ก.ย.58) 

 

ที ่ รายชื่อ ต าแหน่ง อัตรา/เดือน 
จ านวน 

(เดือน/วัน) 
จ านวนเงินที่ได้รับ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 
นายอภิชาต  จงสกุล 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประธาน
กรรมการ 

16,000 12 เดือน 192,000  

2 
นายอยุทธ์ หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

กรรมการ 8,000 
8 เดือน 
6 วัน 

65,548  

3 
นายเลอศักด์ิ  ริ้วตระกูลไพบูลย์ 
เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กรรมการ 8,000 12 เดือน 96,000  

4 
นายบุญยฤทธ์ิ  กัลยาณมิตร 
อธิบดีกรมการค้าภายใน 

กรรมการ 8,000 12 เดือน 96,000  

5 
นายโอภาส  กล่ันบุศย์ 
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กรรมการ 8,000 12 เดือน 
 

96,000  

6 
นางธวัชชัย  กิจรัตนะกุล 
รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 
ผู้แทนสํานักงบประมาณ 

กรรมการ 8,000 
11 เดือน 
12 วัน 

91,097  

7 
นายชาญวิทย์  นาคบุร ี
ผอ.สํานักนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
ผู้แทนกระทรวงการคลัง 

กรรมการ 8,000 
6 เดือน 
27 วัน 

54,968  

8 
นายวิทวัส  ชัยปาณี 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ 8,000 12 เดือน 96,000  

9 
นายพงศ์กานต์  หงสกุล 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ 8,000 12 เดือน 96,000  

10.1 
นายนพดล  ตันวิเชียร 
รองผู้อํานวยการ 
ทําการแทนผู้อํานวยการ อ.ส.ค. 

กรรมการ
และ

เลขานุการ 
8,000 

10 เดือน 80,000  

10.2 
นายสุชาติ  จริยาเลิศศักด์ิ 
รองผู้อํานวยการ 
ทําการแทนผู้อํานวยการ อ.ส.ค. 

2 เดือน 16,000 
 

 รวมจ านวนเงินที่ได้รับทั้งส้ิน         979,613.- บาท 

 หมายเหตุ   :   ถือปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์กระทรวงการคลัง (ตามหนังสือ กค. 0603.2/ว.85 ลงวันที่ 6 สงิหาคม 2556) 
- อัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมรัฐวิสาหกจิ ให้มีผลใช้บังคับจากเดือน  ทีค่ณะรัฐมนตรี                                 

มีมติให้ความเห็นชอบ มีผลบงัคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 สงิหาคม 2556 เป็นตันไป 
- ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น 2 เท่าของกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 1 ท่าน รอแต่งตั้ง 



 
72 

 

 

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

 

72 รายงานประจําปี 2558 

ภาคผนวก  ง     เบี้ยประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. ปีงบประมาณ 2558                                        
(1 ต.ค.57-30 ก.ย.58) 

 

ที ่ รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนครั้งที่
จัดประชุม 

จ านวนครั้งที่เข้า
ประชุม 

จ านวนเงินที่ได้รับ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 
นายอภิชาต  จงสกุล 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประธาน
กรรมการ 

13 12 
12*10,000 
= 120,000 

 

2 

นายอยุทธ์ หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

กรรมการ 13 

3 
3*8,000 
=24,000 

รับตําแหน่ง 26 
ม.ค.58 

-นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

2 
2*8,000 

 = 16,000 
ส่งผู้แทนร่วม
ประชุม  

-นายจารุวัฒน์ นุตเดชานันท์ 
 

4 
4*8,000 

 = 32,000 
ส่งผู้แทนร่วม
ประชุม  

-นายสินชัย เรืองไพบูลย์ 
 

3 
3*8,000 

 = 24,000 
ส่งผู้แทนร่วม
ประชุม  

3 
นายเลอศักดิ   ริ้วตระกูลไพบูลย ์
เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กรรมการ 13 9 
9*8,000  

= 72,000 
 

4 

นายบุญฤทธิ์  กัลยาณมิตร 
อธิบดีกรมการค้าภายใน 

 
กรรมการ 

 
13 

9 
9*8,000 

 = 72,000 
 

นายกรนิจ  โนนจุ้ย 
 

1 
1*8,000 
 = 8,000 

ส่งผู้แทนร่วม
ประชุม 

5 

นายโอภาส  กลั่นบุศย ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กรรมการ 13 

10 10*8,000 
 = 80,000 

 

นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม 
1 1*8,000 

=8,000 
ส่งผู้แทนร่วม
ประชุม 

6 
นายธวัชชัย  กิจรัตนะกุล 
 รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณผู้แทนสํานัก
งบประมาณ 

กรรมการ 13 
12 

12*8,000 
 = 96,000 

 

7 
นายชาญวิทย์  นาคบุรี 
ผอ.สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
ผู้แทนกระทรวงการคลัง 

กรรมการ 13 
7 

7*8,000 
 = 56,000 

 

8 
นายพงศ์กานต์  หงสกุล 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ 13 12 
12*8,000 
 = 96,000 

 

9 
นายวิทวัส  ชัยปราณี 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ 
 

13 
11 11*8,000 

 = 88,000 
 

10 
 

นายนพดล  ตันวิเชียร 
รองผู้อํานวยการ อ.ส.ค. 
ทําการแทนผู้อํานวยการ อ.ส.ค. 

กรรมการและ
เลขา- 
นุการ 

10 10 
10*8,000  
= 80,000 

 

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ ์
รองผู้อํานวยการ อ.ส.ค. 
ทําการแทนผู้อํานวยการ อ.ส.ค. 

3 3 
3*8,000  

= 24,000 
ทําการแทน ผอ.
ต้ังแต่ 28 ก.ค.58 

รวมจ านวนเงินที่ได้รับทั้งสิ้น   896,000.- บาท 

หมายเหตุ   : ลําดับที่ 10 แตง่ตั้งทําการแทนผู้อํานวยการ ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค.58  จนกว่าการสรรหาผู้อํานวยการ  อ.ส.ค.   จะแล้วเสรจ็ 
                   : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 1 ท่าน รอแต่งตั้ง 
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ภาคผนวก  จ     เบี้ยประชุมคณะอื่นๆ ของ อ.ส.ค. ปีงบประมาณ 2558                                   
(1 ต.ค.57-30 ก.ย.58) 

 1. ค่าเบี้ยประชุมคณะอนกุรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. ปี 2558   

ที่ รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนครั้งที่
จัดประชุม 

จ านวนครั้งที่
เข้าประชุม 

จ านวนเงินที่
ได้รับ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 
นายวิทวัส ชัยปาณี 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประธาน
อนุกรรมการ 

12 9 
9*10,000 
= 90,000 

 

2 

นายโอภาส กล่ันบุศย์ 
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

อนุกรรมการ 12 

2 
2*8,000 

= 16,000 
 

นายสุพิชายา พุกจินดา 
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจโค
นมของสหกรณ์แทนอธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 

1 
1*8,000 
= 8,000 

 

นายเชิดชัย พรหมแก้ว 
แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

1 
1*8,000 
= 8,000 

 

นายอุดม นวลหนูปล้อง 
แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

1 
1*8,000 
= 8,000 

 

นายภานุวัฒน ์ณ นครพนม 
แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

4 
4*8,000 

= 32,000 
 

3 
นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

อนุกรรมการ 12 9 
9*3,000 

= 27,000 
 

4 
นายสินชัย เรืองไพบูลย์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

อนุกรรมการ 
 

12 12 
12*3,000 
 = 36,000 

 

5 
นายวิเชียร ผลวัฒนุสข 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

อนุกรรมการ 12 12 
12*3,000 
= 36,000 

 

6 
นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

อนุกรรมการ 12 12 
12*3,000 
= 36,000 

 

7 
นายทรงพล พนาวงศ์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

อนุกรรมการ 12 - 
พ้นจากหน้าที่ เนื่องจากมีคําสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการฯ ชุดใหม ่

8.1 
 

นายนพดล  ตันวิเชียร 
รองผู้อํานวยการ อ.ส.ค. 
ทําการแทนผู้อํานวยการ อ.ส.ค. กรรมการและ    

เลขานุการ 
12 

10 
10*8,000 
= 80,000 

 

8.2 
นายสุชาติ จริยาเลิศศักด์ิ 
รองผู้อํานวยการ อ.ส.ค. 
ทําการแทนผู้อํานวยการ อ.ส.ค. 

2 
2*8,000 
=16,000 

 
 

รวมจ านวนเงินที่ได้รบัทั้งสิ้น 393,000  .- บาท 
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 2. เบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  อ.ส.ค.ปี 2558 

ที ่ รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังที่
จัดประชุม 
(ครั้ง) 

จ านวนคร้ังที่
เข้าประชุม 
(ครั้ง) 

จ านวนเงินที่ได้รับ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 
นายเลอศักดิ์  ริ้วตระกูลไพบูลย์ 
เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ประธาน
อนุกรรมการ 

4 4 
4*10,000  
= 40,000 

 

2 
นายชาญวิทย์  นาคบุร ี
ผอ.สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
ผู้แทนกระทรวงการคลัง 

อนุกรรมการ 4 1 
1*8,000  
= 8,000 

เข้าประชุม   
ไตรมาส3,4 

3 
นายวิจารณ์ จันทร์ดาประดิษฐ ์
ผอ.สํานักบูรณาการรัฐวิสาหกิจ 

อนุกรรมการ 4 4 
4*3,000  

= 12,000 
 

4 
นางสาวสุวรรณี  ส าโรงวัฒนา 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

อนุกรรมการ 4 4 
4*3,000 

 = 12,000 
 

5.1 
นายนพดล  ตันวิเชียร 
รองผู้อํานวยการ ทําการแทนผู้อํานวยการ 
(อ.ส.ค.) 

อนุกรรมการ 4 

3 
3*8,000 

 = 24,000 

 

5.2 
นายสุชาติ  จริยาเลิศศักดิ ์
รองผู้อํานวยการ ทําการแทนผู้อํานวยการ 
(อ.ส.ค.) 

1 
1*8,000 
=8,000 

 

รวมจ านวนเงินที่ได้รบัทั้งสิ้น 104,000.-บาท 
 

 3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  อ.ส.ค. ปี 2558 

ที ่ รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังที่
จัดประชุม 
(ครั้ง) 

จ านวนคร้ังที่เข้า
ประชุม 
(ครั้ง) 

จ านวนเงินที่
ได้รับ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 
นายบุณยฤทธ์ิ  กัลยาณมิตร 
อธิบดีกรมการค้าภายใน 

ประธาน 
กรรมการ 

7 7 
7*10,000  
= 70,000 

 

2 
นายธวัชชัย  กิจรัตนะกุล 
รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 
ผู้แทนสํานักงบประมาณ 

กรรมการ 7 7 
7*8,000  

= 56,000 

 

3 
นายพงศ์กานต์  หงสกุล 
ผอ.สํานักบูรณาการรัฐวิสาหกิจ 

กรรมการ 7 7 
7*8,000  

= 56,000 
 

4 
นายชาญวิทย์  นาคบุร ี
ผอ.สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
ผู้แทนกระทรวงการคลัง 

กรรมการ 7 5 
5*8,000 

 = 40,000 

 

5.1 
นางมารศรี  สายสุทธ์ิ 
ทําการแทนหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมิน
ระบบงาน (อ.ส.ค) 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 
7 

3 
3*4,000 

 = 12,000 

 

5.2 
นางนิธิมา  ตันตระกูล 
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน (อ.ส.ค) 

4 
4*4,000 
=16,000 

 

รวมจ านวนเงินที่ได้รับทั้งสิ้น 250,000.-บาท 

หมายเหตุ  :  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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 4. เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ  อ.ส.ค. ป ี2558 

ที ่ รายชื่อ ต าแหน่ง 

จ านวน 
ครั้งที่จัด
ประชุม 
(ครั้ง) 

จ านวนครั้ง
ที่เข้าประชุม 

(ครั้ง) 

จ านวนเงินที่ได้รับ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 
นายเลอศักด์ิ   ริ้วตระกูลไพบูลย์ 
เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

ประธาน
กรรมการ 

 
4 
 

4 
3*10,000 
 = 30,000 

 

2 
นายโอภาส  กล่ันบุศย์ 
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กรรมการ 4 3 
2*8,000 
=16,000 

 

3 

นายธวัชชัย  กิจรัตนะกุล 
รองผู้อํานวยการสํานักงานบประมาณ 
กรรมการ อ.ส.ค.ผู้แทนสํานักงาน
งบประมาณ 

กรรมการ 4 4 
3*8,000  

= 24,000 

 

4 
นายพงศ์กานต์   หงสกุล 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. 

กรรมการ 4 4 
3*8,000  

= 24,000 
 

5 

นายจารุวัฒน ์  นุตเดชานันท์ 
นักวิชาการสัตวบาล ชํานาญการพิเศษ 
กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์ม       
ปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ 

กรรมการ 4 4 
4*3,000  

= 12,000 

 

6 
นายมุนี  เมษประสาท 
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล อ.ส.ค. 

เลขานุการ 4 4 - 
 

รวมจ านวนเงินท่ีได้รับท้ังสิ้น            106,000.- บาท 

หมายเหตุ  :  ลําดับที ่1 -4  ได้รับเบี้ยประชุมได้ไม่เกิน 2 ครัง้/เดือน  จึงไม่ได้รับเงินเบี้ยประชุมในคณะนี้ 1 ครั้ง               
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 5. ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายและการบริหารทรัพยากรบุคคลของ อ.ส.ค. 
ประจ าป ี2558 

ที่ รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนครั้ง   
ที่จัดประชุม 

(ครั้ง) 

จ านวนครั้ง    
ที่เข้า
ประชุม 
(ครั้ง) 

จ านวนเงิน       
ที่ได้รับ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 
นายสรรเสริญ  อัจจุตมานัส 
เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม 

ประธาน
อนุกรรมการ 

3 3 
3*3,750 

 = 11,250 

 

2.1 
นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ 
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.)   

อนุกรรมการ 

3 1 
1*3,000 
 = 3,000 

 

2.2 
นายภูมิศักด์ิ  อรัญญาเกษมสุข 
รักษาราชการผู้อํานวยการฝ่ายกฎหมายการค้าและ
อุตสาหกรรม 

 2 
2*3,000 
 = 6,000 

 

3 
นางสาวณัฏฐา  บัวหลวง   
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน (กพ.)   

อนุกรรมการ 3 3 
3*3,000 

         = 9,000 

 

4 
นางสาวนุชนาถ  เกษมพิบูลย์ไชย 
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

อนุกรรมการ 3 3 
3*3,000 

         = 9,000 
 

5 
นายสานิตย์  วงษ์พันธุ์ 
ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

อนุกรรมการ 
 

3 3 
3*3,000 

         = 9,000 

 

6.1 
นายพรชัย ทองยิ่งสกุล 
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

อนุกรรมการ 
 

3 1 
1*3,000 
 = 3,000 

 

6.2 
นายพันจ่าเอก ประเสริฐ  มาลัย 
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

อนุกรรมการ 
 

 2 
2*3,000 
 = 6,000 

 

7 
นายเทวินทร์  นรินทร ์  
นิติกรชํานาญการพิเศษ  กองการเจ้าหน้าที่  
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

อนุกรรมการ 
 

3 3 
3*3,000 

         = 9,000 

 

8 
นายนภดล  ตันวิเชียร 
รองผู้อํานวยการ ทําการแทนผู้อํานวยการ(อ.ส.ค.)  

อนุกรรมการ 
และเลขานุการ 

3 - - 
 

9 
นายมุนี  เมษประสาท 
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล อ.ส.ค 

ผู้ช่วยเลขา- 
นุการ 

3 3 -  

รวมจ านวนเงินที่ได้รับทั้งสิ้น                59,250.- บาท 
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 6. เบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ปีงบประมาณ 2558 

ที ่ รายช่ือ ตําแหน่ง 

จํานวน
ครั้งทีจ่ัด
ประชุม 
(ครั้ง) 

จํานวน
ครั้งทีเ่ข้า
ประชุม 
(ครั้ง) 

จํานวนเงนิ
ที่ได้รับ 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1 
นายพงศ์กานต์  หงสกุล 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

ประธาน
อนุกรรมการ 

5 5 
5*10,000  
= 50,000 

 

2 
นายโอภาส  กลั่นบศุย์ 
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

อนุกรรมการ 5 4 
3*8,000  

= 24,000 
 

3 
นายจารุวัฒน์  นุตเดชานันท ์
นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการพิเศษ       
กรมปศุสัตว ์

อนุกรรมการ 5 5 
5*3,000  

= 15,000 

 

4 
นายธนพฒัน์  ธ ารงสุธญัยุทธ ์
กลุ่มปลาดาว องค์กรสมาชิกเครือข่าย
เยาวชนโลก 

อนุกรรมการ 5 5 
5*3,000  

= 15,000 

 

5 
นายนพดล  ตันวิเชียร 
รองผู้อํานวยการ ทําการแทน
ผู้อํานวยการ อ.ส.ค. 

อนุกรรมการ 
และ

เลขานุการ 
5 5 

3*8,000 
 = 24,000- 

 

รวมจ านวนเงินท่ีได้รับท้ังสิ้น          93,250.- บาท 

หมายเหตุ  :  ลําดับที่ 2. นายโอภาส กลั่นบุศย์  อนุกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง/เดือน                  
                  :  ลําดับที่ 5. นายนพดล  ตันวิเชียร  อนุกรรมการและเลขานุการ ได้รับเบี้ยประชุมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง/เดือน                  
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 7. เบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการติดตามผลการด าเนินงาน อ.ส.ค. ป ี2558 

ที ่ รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังที่
จัดประชุม 

จ านวนคร้ังที่
เข้าประชุม 

จ านวนเงินที่
ได้รับ 

หมายเหตุ 

1.1 นายอยุทธ์ หรินทรานนท ์
กรรมการ อ.ส.ค.  ประธาน

อนุกรรมการ 
3 
 

1 
1*10,000 
= 10,000 

 

1.2 นายชาญวิทย์ นาคบุร ี
กรรมการ อ.ส.ค. 

2 
2*10,000 
= 20,000 

 

2 นายนพดล  ตันวิเชียร 
รองผู้อํานวยการ ทําการแทนผู้อํานวยการ อ.ส.ค 

อนุกรรมการ 3 3 -  

3 นายสุชาติ  จริยาเลิศศักดิ ์
รองผู้อํานวยการ อ.ส.ค. 

อนุกรรมการ 3 3 -  

4 นายสุขศิริ  รุ่งเรือง 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ อ.ส.ค. 

อนุกรรมการ 3 3 -  

5 ดร.ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ อ.ส.ค. 

อนุกรรมการ 3 3 -  

6 นางอัจฉรา  ชาติยานนท์ 
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน อ.ส.ค  

อนุกรรมการ 3 3 -  

7 นายมุนี  เมษประสาท 
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล อ.ส.ค. 

อนุกรรมการ 3 3 -  

8 นางนิธิมา  ตันตระกูล 
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน อ.ส.ค. 

อนุกรรมการ 3 3 -  

9 นายมงคล  จุลก่ิง 
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบริการ อ.ส.ค. 

อนุกรรมการ 3 3 -  

10 นายสุมิตร  ลิกขะไชย 
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ อ.ส.ค. 

อนุกรรมการ 3 3 -  

11 นายสุรัตน์  สุขใจ 
หัวหน้าสํานักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 

อนุกรรมการ 3 3 -  

12 นายณรงค์  วงศ์เณร 
หัวหน้าสํานักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ 

อนุกรรมการ 3 3 -  

13  นายชวลิต  ขาวปลอด 
หัวหน้าสํานักงาน อ.ส.ค ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ 

อนุกรรมการ 3 3 -  

14 นายวิศิษฎ์  แสงคล้อย 
หัวหน้าสํานักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง 

อนุกรรมการ 3 3 -  

15 นายวินิจ  วงศ์วโรฬาร 
หัวหน้าสํานักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน 

กรรมการ 3 3 -  

16 นายสัทธา  เลื่อมใสสุข 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเล้ียงโคนม 

กรรมการ 3 3 -  

17 น.สพ.โชคชัย  ชัยมงคล 
หัวหน้าฝ่ายวิจยัและพัฒนาการเล้ียงโคนม 

กรรมการ 3 3 -  

18 นางอรนุช  จิราวัฒนานุรักษ์ 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน อ.ส.ค. 

กรรมการและ
เลขานุการ 

3 3 -  

รวมจ านวนเงินที่ได้รับทัง้สิ้น           30,000.- บาท 
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ภาคผนวก  ฉ     ค าสั่งแตง่ตั้ง/อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ อ.ส.ค ประจ าปี 2558 
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ภาคผนวก  ช     พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค 
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ภาคผนวก  ซ     กราฟแสดงผลการด าเนินงานของ อ.ส.ค.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ภาคกลาง 2,243 2,123 2,066 1,868 2,037 2,072

ภาคใต้ 1,377 1,456 1,528 1,445 1,513 1,208

ภาคตะวันออกฯ 501 477 608 495 552 617

ภาคเหนือ 612 502 505 368 416 380

รวม 4,733 4,558 4,707 4,176 4,518 4,277

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

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ภาคกลาง 1,656 1,515 1,619 1,469 1,631 1,657

ภาคใต้ 1,020 1,028 1,100 1,050 1,029 936

ภาคตะวันออกฯ 489 474 473 482 494 515

ภาคเหนือ 518 433 467 360 406 371

รวม 3,683 3,450 3,659 3,361 3,560 3,479

0
500

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000

 กราฟแสดงจํานวนเกษตรกร/สมาชิกผู้เล้ียงโคนมท้ังหมดของ อ.ส.ค 

 กราฟแสดงจํานวนเกษตรกร/สมาชิกท่ีส่งนมให้กับ อ.ส.ค 
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ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ภาคกลาง 50,730 49,277 51,775 48,069 53,793 54,663

ภาคใต้ 33,731 35,202 37,518 37,518 32,853 32,631

ภาคตะวันออกฯ 12,885 13,305 13,896 15,272 15,749 17,428

ภาคเหนือตอนล่าง 17,623 15,591 17,784 18,153 19,059 15,622

รวม 114,969 113,375 120,973 119,012 121,454 120,344

0
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40,000
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80,000

100,000
120,000
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ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ภาคกลาง 20,994 18,444 21,248 21,341 24,150 25,148

ภาคใต้ 14,228 14,514 15,891 15,891 13,939 13,505

ภาคตะวันออกฯ 5,410 5,837 5,688 6,077 6,576 6,936

ภาคเหนือตอนล่าง 7,290 6,395 7,403 7,308 7,736 6,225

รวม 47,922 45,190 50,230 50,617 52,401 51,814

0
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20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

 กราฟแสดงจํานวนโคทั้งหมดของ อ.ส.ค 

 กราฟแสดงจํานวนโครีดนมของ อ.ส.ค 
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ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ภาคกลาง 12 19 18 17 17 16

ภาคใต้ 9 16 17 12 10 11

ภาคตะวันออกฯ 22 24 26 16 16 14

ภาคเหนือ 17 13 20 18 20 21

รวม 60 72 81 63 63 62

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ภาคกลาง 79,237.60 79,759.74 78,100.25 76,926.86 75,163.63 87,550.06

ภาคใต้ 28,184.94 29,338.45 37,234.60 39,307.80 41,522.04 36,834.37

ภาคตะวันออกฯ 32,771.90 31,439.53 35,234.34 37,451.48 41,752.30 41,338.48

ภาคเหนือตอนล่าง 22,351.01 26,143.01 27,640.37 27,489.23 31,236.78 40,415.13

ภาคเหนือตอนบน 1,886.78 2,399.80 2,454.48 2,599.53 1,498.58 1,536.05

รวม 164,432.23 169,080.53 180,664.04 183,774.90 191,173.33 207,674.09

0
50,000

100,000
150,000
200,000
250,000

 กราฟแสดงจํานวนแหล่งรับซื้อน้ํานมดิบของ อ.ส.ค 

 กราฟแสดงปริมาณการรับซื้อน้ํานมดิบของ อ.ส.ค 
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ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ภาคกลาง - - - - - -

ภาคใต้ 4.5 3.58 3.28 3.20 3.16 0.28

ภาคตะวันออกฯ - - - - - -

ภาคเหนือตอนล่าง 368.18 340.24 358.27 350.60 348.31 398.95

ภาคเหนือตอนบน 173.05 179.35 320.60 243.21 212.86 259.22

รวม 545.73 523.17 682.15 597.01 564.33 658.45

0
100
200
300
400
500
600
700
800

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ฝ.สส. (สหกรณ์) 49,817 50,191 46,603 50,272 47,408 55,270

ฝ.สส. (ห้องปฏิบัติการ) 3,501 2,885 641 540 571 800

สภต. 7,609 7,208 2,381 1,932 1,864 1,381

สภอ. 1,658 897 5,354 9,001 6,509 7,041

สภนล. 366 236 1,105 792 457 431

รวม 62,951 61,417 56,084 62,537 56,809 64,923

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

 กราฟแสดงการให้บริการสัตวแพทย์ของ อ.ส.ค 

 กราฟแสดงปริมาณการจ าหน่ายน้ านมดิบของ อ.ส.ค 
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ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ฝ.สส.  50,160 39,426 44,405 43,571 37,046 39,281

สภต. 7,747 4,906 5,736 4,701 4,415 3,087

สภอ. 9,924 6,803 9,700 10,568 8,310 7,722

สภนล. 2,038 1,595 1,438 1,495 974 787

รวม 69,869 52,730 61,279 60,335 50,745 50,877

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

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

แร่ธาต ุ 1,619.61 1,697.52 1,855.51 1,640.16 1,640.80 1,868.25

พรีมิกซ์ 33.27 40.59 48.38 54.45 55.82 76.58

อาหารสัตว์อ่ืนๆ 10,114.40 7,409.11 4,613.05 5,951.98 8,182.73 8,131.73

รวม 11,767.28 9,147.22 6,516.94 7,646.59 9,879.35 10,076.56

0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000
12,000
14,000

 กราฟแสดงการให้บริการผสมเทียมของ อ.ส.ค 

 กราฟแสดงการจําหน่ายอาหารสัตว์ของ อ.ส.ค 
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ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

หลักสูตรการเลี้ยงโคนม 340 178 252 338 467 400

การใช้เครื่องรีดนม 226 79 96 90 65 121

ฝึกงานนักศึกษา 93 146 161 127 165 158

รวม 659 403 509 555 697 679

0
100
200
300
400
500
600
700
800

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

บุคคลทั่วไป (ไทย) 9,706 8,776 11,097 12,343 10,087 7,834

โรงเรียน 18,481 28,173 23,073 30,801 26,900 20,027

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 3,341 2,766 2,660 3,738 5,257 4,403

ราชการ,รัฐวิสาหกิจ 1,571 2,544 3,457 2,435 3,256 3,892

บริษัทเอกชน 2,140 3,452 4,170 4,359 4,775 4,253

ชาวต่างชาต ิ 106 85 - 20 27 150

ค่ายการเรียนรู้ 194 156 188 - - -

โครงการสานสัมพันธ์ - - - - 131 293

รวม 35,539 45,952 44,645 53,696 50,433 40,852

0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000

 กราฟแสดงการให้บริการฝึกอบรมการเล้ียงโคนมของ 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 ปี 2558 

การผลิตนํ้าเชื้อ 79,899 91,246 88,845 105,144 126,800 129,346

การจําหน่ายน้ําเชื้อ 78,873 73,344 83,246 83,753 67,039 90,693

0
20,000
40,000
60,000
80,000

100,000
120,000
140,000 หลอด 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

รง.มวกเหล็ก 76,623.20 76,499.00 67,762.00 74,063.20 73,423.60 82,416.00

รง.ปราณบุรี 27,660.30 29,060.80 36,774.70 38,518.20 40,779.70 40,569.30

รง.ขอนแก่น 31,878.80 30,226.40 33,972.90 36,292.30 40,404.50 39,765.70

รง.สุโขทัย 24,500.70 24,919.50 26,302.60 26,415.30 29,984.20 39,414.00

รง.เชียงใหม่ 1,732.94 2,183.27 2,203.79 2,293.99 1,368.55 1,397.05

รวม 162,395.94 162,888.97 167,015.99 177,582.99 185,960.55 203,562.05

0
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100,000

150,000

200,000

250,000

 กราฟแสดงการผลิตผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค. 

 กราฟแสดงการผลิตและจําหน่ายนํ้าเชื้อแช่แข็งของ อ.ส.ค. 
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      หมายเหตุ : 1,000 ลิตร = 1 ตนั 
 
 

 

                     

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

รง.มวกเหล็ก 69,647.80 65,287.30 59,559.00 59,743.30 61,982.60 72,832.80

รง.ปราณบุรี 36,156.60 37,487.70 42,348.10 45,766.00 45,513.40 49,480.90

รง.ขอนแก่น 39,306.20 37,946.70 39,649.00 42,182.00 51,792.40 54,419.20

รง.สุโขทัย 15,385.10 16,102.60 18,328.70 20,012.80 22,101.60 26,497.40

รง.เชียงใหม่ 5,623.00 5,822.45 4,581.91 18,490.00 14,825.30 6,910.80

รวม 166,118.70 162,646.75 164,466.71 186,194.10 196,215.30 210,141.10

0
50,000

100,000
150,000
200,000
250,000

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

รง.มวกเหล็ก 3.06 3.23 5.24 4.44 3.41 3.21

รง.ปราณบุร ี 0.96 0.79 0.94 0.86 0.80 0.79

รง.ขอนแก่น 1.58 2.19 3.42 1.61 0.82 0.98

รง.สุโขทัย 1.23 1.86 2.04 1.87 1.19 0.85

รง.เชียงใหม่ 1.71 1.69 1.63 2.52 1.96 0.67

รวม 2.72 2.37 3.40 2.68 1.91 1.81

0
1
2
3
4
5
6

 กราฟแสดงการสูญเสียท้ังกระบวนการผลิตของ อ.ส.ค. 
 

 กราฟแสดงการจําหน่ายผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค. 
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ภาคผนวก  ฏ     การผลิตน้ าเช้ือมาตรฐาน อ.ส.ค. 

 

ภาคผนวก  ฎ     ปัจจัยการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค. 
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ภาคผนวก  ฐ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรไทย-เดนมาร์ค 
 

ปัจจุบัน อ.ส.ค. มีบริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร 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./เบอร์โทรศัพท ์
  
 ปัจจุบัน อ.ส.ค. มีบริการเรือนพักรับรองจํานวน 4 หลัง สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายพัสดุและบริการ โทรศัพท์ 
ติดต่อเรือนพักโทรศัพท์ 0-3634-5311, 0-3634-1425, 089901805 , 0899018028 โดยสามารถ Download แบบฟอร์ม                                      
“แบบจองบ้านพักรับรอง”  ได้ที่  http://www.dpo.go.th/?page_id=1964 

 

 เรือนพักสชีมพู  
(ราคาบ้านพกั 4,000 บาท/วัน   
ชุดเครื่องนอนเสรมิ 100 บาท/ชุด) 

 

 
 
 
                                                    

                   
                            
              
 
 
 
 
 
 
 

 เรือนพักสเีขียว 
(ราคาบ้านพกั 4,000 บาท/วัน   ชุดเครื่องนอนเสรมิ 100 บาท/ชุด) 
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 เรือนพักสีส้ม 
        (ราคาบ้านพัก 5,000 บาท/วัน   
          ชุดเครื่องนอนเสริม 100 บาท/ชุด) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
  

 
 
 
 

    

 เรือนพักสีขาว 
(ราคาบ้านพกั 5,000 บาท/วัน   ชุดเครื่องนอนเสรมิ 100 บาท/ชุด) 
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ภาคผนวก  ฒ     ระบบมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง 
 
 

 
 
 
 

 
 

       
 

    
 

 
 

    
 

 
 

      
 
 

ISO 9001:2000 Certified No.15/03Q0022R00 
ระบบมาตรฐาน ISO (International Organization for Standardization) เปน็  ระบบ
มาตรฐานด้านคุณภาพของการจัดการระบบต่อประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าและความพึงพอใจ 

HACCP System Certified No.15/03H0021R00 
ระบบ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) เป็นระบบวิเคราะห์จุดวิกฤติ
ในกระบวนการผลิตอาหารโดยการประเมินจุดวิกฤติที่เป็นไปได้ในการเกิดอันตรายทั้งหมดในด้าน
กายภาพเคมีและด้านจุลินทรีย์ เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าอาหารที่ผลิตมีความปลอดภัยสูงสุดแก่
ผู้บริโภค 

GMP (Good Manufacturing Practice) 
หลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) เป็นระบบพื้นฐานของโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
อาหารแก่ผู้บริโภคโดยมีหลักในการเตรียมสิ่งแวดล้อมในการผลิตอาหารให้ถูกสุขลักษณะเช่น
อาคารสถานที่ในการผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์และสุขลักษณะส่วนบุคคลเป็นต้นเพื่อให้มีความ
ปลอดภัยเหมาะส าหรับการผลิตอาหารแก่ผู้บริโภค 

Healthy Workplace 
รางวัลเหรียญทอง "สถานที่ท างานน่าอยูน่่าท างาน" จากกรมอนามยักระทรวงสาธารณสุขซ่ึงเป็น
การรับรองสถานที่ท างานที่มกีารจัดส่ิงแวดล้อมในการท างานให้เอือ้ต่อการมีสุขภาพที่ดีและจัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในที่ท างาน 

HALAL Food 
ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานในการผลิตอาหารตามหลักศาสนาอิสลาม (ฮาลาล) จากสถาบัน
มาตรฐานอาหารฮาลาลส านักงานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย 

อ.ส.ค. เป็นหน่วยงานแรกที่ด าเนินการฟาร์มโคนมอินทรีย์และได้รับการรับรองกรมปศุสัตว์ว่า
เป็นผู้ผลิตนมอินทรีย์ที่ได้รับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเล่ม 1 มกษ. 9000 – 
2552 เกษตรอินทรีย์เล่ม 2, กอช. 9000 – 2548 ตามข้อก าหนดของ มอกช. 

อ.ส.ค. เป็นหน่วยงานที่ ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ าเชื้อส าหรับผสมพันธ์สัตว์          
จากกรมปศุสัตว์ เลขที่ กษ 0601 1 0710 
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ภาคผนวก  ณ     สถานที่ติดตอ่ อ.ส.ค. 
 

ส านักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพมหานคร (อาคาร 5 ช้ัน ตดิตลาด อ.ต.ก.) 
เลขที1่01 ถนนกําแพงเพชร  แขวงจตจุักร  เขตจตจุักร  กรุงเทพมหานคร  10900 
โทรศัพท์ 0-2279-8611-3  โทรสาร 0-2279-8603 
www.dpo.go.th 

 

ส านักงาน อ.ส.ค. อ าเภอ มวกเหล็ก  จังหวัด สระบุรี 

  ฝ่ายอํานวยการ   0-3690-9968-9, 
0-3690-9692 

 0-3690-9968-9 

  ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน   0-3690-9727   
  ฝ่ายนโยบายและแผนงาน  0-3690-9686   
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  0-3690-9685,  

0-3690-9718 
 0-3690-9685 

  ฝ่ายการบัญชีและการเงิน  0-3690-9690, 
0-3690-9683 

 0-3690-9683 

  ฝ่ายการพัสดุและบริการ  0-3634-1608  0-3634-1014 
  ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม  0-3634-1685  0-3634-1685 
  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม  0-3634-1069,  

0-36341014 

 0-3634-1069 

  ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร   0-3634-4926, 
0-3634-5187-8  

 0-3634-5187 

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

  

  ฝ่ายงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง  
 

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

  

ฝ่ายอํานวยการ   0-2279-8608-10  0-2279-8603 

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน  0-2279-8615-16  0-2279-8616 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
ฝ่ายพัสดุและปริการ,ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ฝ่ายตรวจสอบและประเมนิระบบงาน 

 
 
 

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

  

ฝ่ายการตลาดและการขาย  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  ตําบลมิตรภาพ  
อําเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี  18180 
0-3690 -9720  
 
 
 

ส านักงานอ.ส.ค.ภาคใต้ (โรงงานนมปราณบุรี) 
174 ถนนเพชรเกษม  ต.หนองตาแต้ม  อ.ปราณบุรี 
จ.ประจวบคีรีขนัธ์  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  หมู3่  ต.คลองมะพลับ  อ.ศรีนคร  จ.สุโขทัย  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 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

แผนกติดตามและประเมินผล  ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
โทรศัพท์ 0-3690-9686 

โทรสาร 0-3690-9688 , 0-3690-9689 

 เว็บไซต์ : www.dpo.go.th 
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