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ค ำน ำ 
 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตาม

พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง อ.ส.ค. พ.ศ. 2514  มีภารกิจด าเนินการด้านส่งเสริมกิจการโคนมและ

ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม โดย อ.ส.ค.มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน เป็นประจ าทุกๆปี  

  รายงานประจ าปี 2559 จัดท าขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการด าเนินงาน       

ที่ส าคัญ ในรอบปีงบประมาณ 2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) ของ อ.ส.ค. โดยมีเนื้อหาสาระ             

ที่ส าคัญ ได้แก่ ข้อมูลภาพรวมของ อ.ส.ค. ผลการด าเนินงานตามนโยบาย ผลการด าเนินงานของ

รัฐวิสาหกิจ การบริหารจัดการองค์กร การก ากับดูแลกิจการที่ดี การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

การเปิดเผยข้อมูลและขา่วสาร รายงานทางการเงินของ อ.ส.ค. และกิจกรรมที่ส าคัญในรอบปี 

  ฝ่ายนโยบายและแผนงาน  อ.ส.ค. ในฐานะผู้จัดท ารายงานประจ าปี 2559                   

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและบุคคลทั่วไป และขอขอบคุณ       

ส านั ก /  ฝ่ า ยผู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ของ  อ .ส .ค .  ที่ ส นั บสนุ น ข้ อมู ล  เพื่ อป ระกอบการจั ดท า                   

รายงานฉบับนีม้า ณ โอกาสนี้ 

 

 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

                                                                  มีนาคม 2560 
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สารจากประธานกรรมการ 
องค์การส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  

พัฒนาการโคนมไทยมีมานาน ตั้งแต่ปี 2499 เมื่อกรมปศุสัตว์ได้เริ่ม

ก่อตั้งกองผสมเทียม และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 

อดุลยเดชฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จประพาส

ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ทรงสนพระทัยในกิจการฟาร์มโคนมเป็นอย่างมาก       

ด้วยทรงเล็งเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมจะช่วยให้คนไทยได้บริโภคอาหารที่มี

คุณค่า ทั้งยังช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้มีอาชีพที่มั่นคง เป็นหลักแหล่ง ไม่ต้องบุกรุกท าไร่เลื่อนลอย

อีกต่อไป รัฐบาลและประชาชนชาวเดนมาร์กจึงได้ทูลเกล้าฯ ถวายโครงการเลี้ยงโคนมแด่ล้นเกล้าทั้งสอง

พระองค์ โดยส่งผู้เช่ียวชาญมาศึกษาความเป็นไปได้ และเลือกพื้นที่อ าเภอมวก เหล็ก จังหวัดสระบุรี    

เป็นสถานที่ก่อตั้งฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ซึ่งสัญลักษณ์ “วัวแดง” มาจากโคนมพันธุ์เรดเดน ซึ่งเป็น     

โคนมชุดแรกที่ส่งมาที่ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ต่อมาได้ทรงเสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วยพระเจ้า   

เฟรเดอริกที่ 9 แห่งประเทศเดนมาร์ก ท าพิธีเปิดฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 

2505 ก่อนจะพัฒนาเป็นองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  ในปัจจุบัน จึงถือว่า

อาชีพการเลีย้งโคนมเป็นอาชีพพระราชทาน  

เมื่อผมได้รับแตง่ตัง้จากรัฐมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาลิกัลยะ)

ให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธาน อ.ส.ค. ผมได้ศึกษาความเป็นมา รวมทั้งศึกษาวิสัยทัศน์   

พันธกิจของ อ.ส.ค. เพื่อจะได้บริหารจัดการ อ.ส.ค. ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ อ.ส.ค. ปี 2559 คือ 

“องค์กรช้ันน า ในอุตสาหกรรมโคนมไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ด้วยมาตรฐานสากลและนวัตกรรมบริการ” 

ด้านนโยบายต่างๆ 

1. นโยบายกระทรวงเกษตรฯ ในปี 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้เป็น             

ปีแห่งการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ซึ่ง อ.ส.ค. ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวของ

กระทรวงเกษตรฯ อย่างเคร่งครัด ในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต รวมทั้งควรพิจารณาถึง ZERO 

WASTE และในการนี้ขอให้ผู้บริหารน านโยบายและแนวทางต่าง ๆ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ 

(พลเอกฉัตรชัย สาลกิัลยะ) มาถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติให้มากที่สุด เชน่ นโยบายโซนนิ่ง ซึ่งเป็นจุดแข็งของด้าน

โคนมที่มีมูลค่าสูงกว่าการเกษตรหรือปศุสัตว์อื่นๆ ทั้งนี้ นโยบายต่าง  ๆ ของรัฐบาลจะบูรณาการ         

เข้าด้วยกัน เพื่อให้อุปสงค์และอุปทานมคีวามสอดคล้องสมดุลกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2. การบริหารจัดการ ผมเห็นว่าหลักบริหาร 4M ในอดีตเป็นหลักการใหญ่ๆที่ยังสามารถน ามาใช้

ได้ในปัจจุบัน ซึ่ง 4M ประกอบด้วย Man Money Materials และ Management โดย Man (คน) เป็นสิ่งที่

ส าคัญที่สุด อ.ส.ค. จะบริหารและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและมีเกณฑ์ชี้วัดที่ชัดเจน เช่น ก าหนด  

Human Development Index (HDI) เพื่อให้บุคลากรของ อ.ส.ค. มีความรู้ความสามารถมีสมรรถนะ           
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ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้พนักงานมีการฝึกอบรม ศึกษาต่อ ทั้งใน

ระดับประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในอนาคตที่จะมีการแข่งขัน

มากขึ้น 

3. ในปัจจุบันนี้ เรื่องมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยด้านอาหารเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ 

และจะทวีความส าคัญมากยิ่งขึ้น ในอนาคต อ.ส.ค. มีความได้เปรียบทางด้านโลจิสติกส์ ที่มีส านักงาน 

อ.ส.ค. ภาค 5 แห่ง กระจายตั้งอยู่ในภูมิภาคครบทุกภาค มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมที่สามารถให้ความรู้          

ให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ท าให้ อ.ส.ค. มีน้ านมดิบที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย  เข้าสู่

กระบวนการแปรรูปที่ทันสมัยได้ตามมาตรฐานสากล ซึ่งตรงตามนโยบายของรัฐบาลที่ ให้ดูแล

กระบวนการผลิตสนิค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน ทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 

4. การที่ไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการสร้างโอกาสทางการแข่งขันทางด้านการค้าให้แก่ 

อ.ส.ค. ซึ่งปัจจุบันมีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมไปยังประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาวและสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมา ประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปี และจะขยายตลาดส่งออกไปยัง

ประเทศต่างในอาเซียนให้มากขึ้น ทั้งปริมาณและมูลค่า รวมทั้งการส่งออกผลิตภัณฑ์นมไปยังประเทศ

อื่นๆ 

5. การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development : SD) เป็นสิ่งที่มีความส าคัญและเป็น

นโยบายของรัฐบาล อ.ส.ค. จึงให้ความส าคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate 

Social Responsibility : CSR) การก ากับดูแลกิจการ Corporate Governance : CG) และปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในการด าเนินการทุกภาค ส่วนเพื่อขับเคลื่อนสู่วิสัยทัศน์ของรัฐบาล “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” อย่าง

ต่อเนื่องและใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม  
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สารจากผู้อ านวยการ 
องค์การส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย 

(อ.ส.ค.) 
การด าเนินงานในปี 2559 ผมยึดหลักการบริหาร อ.ส.ค.         

ให้เป็นองค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพ

ระดับมืออาชีพ โดยใช้นโยบาย 5 ส ในการบริหารองค์กร คือ                 

ส1 เสริมความสัมพันธ์กับเกษตร สหกรณ์ กับ อ.ส.ค.ให้ยั่ งยืน                  

ส2 สนับสนุนการท าธุรกิจแบบโปร่งใส เป็นธรรม ตามเป้าหมาย                 

ส3 สร้างอุตสาหกรรมที่ เป็นเลิศทั้ งในด้านคุณภาพ  ความปลอดภัย อนามัยและสิ่ งแวดล้อม                          

ส4  ส่งเสริมคุณภาพการท างาน (Quality of Working Life) และคุณภาพชีวิตบุคลากรทุกระดับ (Happy 

Work Place) และ ส สุดท้าย สู่การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของ อ.ส.ค.เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน ให้กับสังคมและประเทศในที่สุด   

ผลการด าเนนิงานของ อ.ส.ค. ในปี 2559 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย   

ส่วนที่ 1 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล โดยให้ความส าคัญและสนับสนุนนโยบายรัฐบาล 

ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตร และเป็นองค์กรที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์       

ทางเศรษฐกิจ สังคม และประเทศ ให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร ด้านส่งเสริมกิจการโคนม ด าเนินกิจกรรม           

ที่ส าคัญ คือ การฝึกอบรมให้ความรู้ การช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรในด้านการเลี้ยงโคนม            

การบริการสัตวแพทย์และการผสมเทียม การจ าหน่ายอาหารสัตว์ การรับซื้อและจ าหน่ายน้ านมดิบ โดย

ในปี 2559 มีเกษตรกรและสมาชิกที่ส่งน้ านมดิบให้กับ อ.ส.ค. จ านวน 3,390 ราย นอกจากนี้ อ.ส.ค.       

ยังส่งเสรมิแหล่งเรียนรู้วถิีชวีิตการเลีย้งโคนมด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิเกษตร  

 ด้านอุตสาหกรรมนม ด าเนินกิจกรรมที่ส าคัญ คือ การผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม โดยมี

ก าลังการผลิต ประมาณ 687 ตัน/วัน ผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. นมพาสเจอร์ไรส์ โยเกิร์ตชนิดบรรจุถ้วย 

โยเกิร์ตพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ และ ยู.เอช.ที. รวมทั้งวิปปิ้งครีม จากโรงงาน 5 แห่ง ที่กระจายอยู่       

ทุกภูมิภาค ปริมาณการผลิตรวมในปี 2559 ประมาณ 200,000 ตันเศษ ส่วนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม

พร้อมดื่มของ อ.ส.ค. แบ่งเป็น ตลาดนมพาณิชย์ และตลาดนมโรงเรียน ในสัดส่วน 85:15 ซึ่งปัจจุบัน

สถานการณ์การแข่งขันภายในประเทศมีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากมีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม

จ านวนหลายราย ประกอบกับมีสินค้าทดแทนค่อนข้างมากและหลากหลาย  ท าให้ผู้บริ โภค                     

มีความได้เปรียบในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ค่อนข้างสูง อ.ส.ค. จึงวางแผนการผลิตให้สอดคล้อง

กับสภาวะของตลาดและพัฒนาผลติภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
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ด้านต่างประเทศ ด าเนินกิจกรรมที่ส าคัญ คือ การร่วมมือกับองค์การอาหารและการเกษตร    

แห่งสหประชาชาติภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Regional Office for Asia and the Pacific - FAORAP)  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศและ

ต่างประเทศ เพื่อประสานความร่วมมือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียด้านโคนมในภูมิภาค รวมเป็นองค์กรระดับ

ภูมิภาค คือ “Dairy Asia” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนและร่วมมือพัฒนาโคนม     

ในภูมิภาคให้เกิดความยั่งยืน และมีศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนและประสานความร่วมมือระหว่าง

ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการก าหนดโครงสร้างองค์กร Dairy Asia พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติงาน

ร่วมกันของประเทศสมาชิกและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่าย     

ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาโคนมระหว่างประเทศ ภายใต้กรอบการด าเนินงานความร่วมมือ 

พัฒนาโคนมในภูมภิาคเอเชีย  

ส่วนที่ 3 การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  (Corporate Social 

Responsibility: CSR) ที่มุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกและส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในองค์กรมีความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีแผนงาน CSR ที่จะน าไปสู่ CSR 4.0 ที่มีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 

เพื่อช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการ

ท างานและการอยู่รว่มกันอย่างมคีวามสุข รวมทั้งการสง่เสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอีกด้วย 

ความมุง่มั่นในการพัฒนาองค์กร ในปี 2560 ผมจะสร้างความชัดเจนในการบริหารจัดการองค์กร 

โดยน าระบบการประเมินผลมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร  การบริหารจัดการ

ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ รวมทั้งการพัฒนาและ

ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน โดยน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการ

พัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสทิธิภาพสูงสุด 

ผมขอขอบคุณ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และขอใหม้ั่นใจว่า  

ผมจะด าเนินการอย่างเต็มก าลังความสามารถที่จะบริหารจัดการองคก์รใหบ้รรลุอย่างมปีระสิทธิภาพ 

และพัฒนา อ.ส.ค. ให้มีความเจรญิก้าวหน้า และเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป 
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คณะกรรมการ   
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

 
นายศักดิ์ชัย  ศรบีุญซื่อ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ประธานกรรมการ อ.ส.ค. 

วัน/เดอืน/ปี เกิด 13 สิงหาคม 2499   

การด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.  

-ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ อ.ส.ค. พ.ศ.2514  และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม  

-ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 

  (ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป) 

-ครบวาระการด ารงต าแหนง่ 23 กรกฎาคม 2560 

ประวัติการศึกษา 

 

 

 ปรญิญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 ปรญิญาตร ีสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 ปรญิญาตร ีนิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 The Program For Senior Exclusive Fellows, Harvard University John F.Kennedy School of 

Government     

ประวัติการท างาน 
21 ธ.ค. 49 - 31 ต.ค. 50 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1 พ.ย. 50 – 19 พ.ย. 51 อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

20 พ.ย. 51 – 30 ก.ย. 53 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1 ต.ค. 53 – 30 ก.ย. 58 เลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เกษียณอายุราชการ) 

รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ที่ส าคัญ/กิจกรรมถอืครองกับรัฐวสิาหกิจ  

• ไม่ม ี  

รายการที่เก่ียวโยงกัน (Connected Transaction)  ที่มตี่อรัฐวสิาหกิจ 

• ไม่ม ี
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นายอยุทธ์  หรินทรานนท ์

อธบิดกีรมปศุสัตว์ 

กรรมการ อ.ส.ค. 

วัน/เดือน/ปี เกิด 11 มนีาคม 2499   

ต าแหน่งปัจจุบัน อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

การด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

กรรมการ อ.ส.ค. (โดยต าแหนง่) 

(ตามพระราชกฤษฎกีาจัดตัง้ อ.ส.ค. พ.ศ.2514 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ)  

 ตัง้แตว่ันท่ี  26 มกราคม 2558 เป็นต้นไป   

 (ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 28 มกราคม 2558) 

 - มตคิณะรัฐมนตรี วันท่ี 6 มกราคม 2558 

ประวัตกิารศกึษา 

ประวัตกิารท างาน            

ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

24 มนีาคม 2538  ผู้อ านวยการศูนย์ (นายสัตวแพทย)์ 6 

5 ตุลาคม 2538  นายสัตวแพทย ์7 

10 มกราคม 2540  ผู้อ านวยการศูนย์ (นายสัตวแพทย)์ 7 

1 มถิุนายน 2542  ผู้อ านวยการศูนย์ (นายสัตวแพทย)์ 8 

27 กรกฎาคม 2547  ผู้อ านวยการส านัก (นายสัตวแพทย)์ 9 

11 ธันวาคม 2551  ผู้อ านวยการส านัก (ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน) (นายสัตวแพทย)์ สูง 

9 พฤศจิกายน 2553  รองอธิบดี (นักบริหาร ประเภทบริหาร ต้น) 

พฤศจิกายน 2557  ผู้ตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

26 มกราคม 2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพยท์ี่ส าคัญ/กิจกรรมถอืครองกับรัฐวิสาหกจิ  

• ไม่มี   

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)  ที่มีต่อรฐัวิสาหกจิ 

• ไม่มี 
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นายสรุพงษ ์ เจียสกุล 

เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กรรมการ อ.ส.ค. 
วัน/เดือน/ปี เกิด 24 ตุลาคม 2500   

การด ารงต าแหน่ง  

คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

กรรมการ อ.ส.ค. (โดยต าแหนง่) 

-ตามพระราชกฤษฎกีาจัดตัง้ อ.ส.ค. พ.ศ.2514 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ 

-ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  ลงวันท่ี 9 ตุลาคม 2558 

  ตัง้แตว่ันท่ี  1 ตุลาคม 2558  เป็นต้นไป   

-มตคิณะรัฐมนตรี วันท่ี 8 กันยายน 2558 

ประวัตกิารศกึษา 

 

 ปริญญาตรี วทิยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)                                                  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  (ปี 2522) 

  ปริญญาโท วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)                                                  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  (ปี 2525) 

ประวัตกิารท างาน             

ปี 2550-2553 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                              

ปี 2553-2555 ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ปี 2555-2557 ผู้อ านวยการส านักงานแผนงานและโครงการพิเศษ                                                

ปี 2557  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ปี 2558  ผู้ตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ปี 2558-ปัจจุบัน  เลขาธกิารส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพยท์ี่ส าคัญ/กิจกรรมถอืครองกับรัฐวิสาหกจิ  

• ไม่มี   

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)  ที่มีต่อรฐัวิสาหกจิ 

• ไม่มี 
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นางสาววบิูลย์ลักษณ์  ร่วมรักษ์ 

อธิบดีกรมการค้าภายใน 

กรรมการ อ.ส.ค. 
วัน/เดือน/ปี เกิด 11  ตุลาคม  2499   

ต าแหน่งปัจจุบัน อธิบดีกรมการคา้ภายใน 

การด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

กรรมการ อ.ส.ค. (โดยต าแหนง่) 

-ตามพระราชกฤษฎกีาจัดตัง้ อ.ส.ค. พ.ศ.2514  และท่ีแกไ้ขเพิม่เตมิ 

-ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 

  ตัง้แตว่ันท่ี  1 ตุลาคม 2559  เป็นต้นไป 

-มตคิณะรัฐมนตรี วันท่ี 8 กันยายน 2558 

ประวัตกิารศกึษา    

ปี 2520 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การคลัง)  มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

ปี 2525 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (การคลัง)  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปี 2530  Master of Business Administration  Oklahoma City University (U.S.A.) 

ประวัตกิารท างาน  

1 ตุลาคม 2547 – 11 พฤศจิกายน 2552  รองอธิบดี  กรมทรัพย์สนิทางปัญญา  

12 พฤศจิกายน 2552 – 6 ตุลาคม 2553  รองอธิบดี  กรมการค้าตา่งประเทศ 

7 ตุลาคม 2553 – 7 พฤศจิกายน 2553  รองอธิบดี  กรมการค้าภายใน 

8 พฤศจกิายน 2553 – 3 ธันวาคม 2553  รองอธิบดี และรักษาการท่ีปรึกษาการพาณิชย์   

กรมการค้าภายใน  ส านกังานปลัดกระทรวงพาณชิย์ 

23 พฤศจิกายน 2553    ท่ีปรึกษาการพาณิชย์  ส านักงานปลัดกระทรวงพาณชิย์ 

รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพยท์ี่ส าคัญ/กิจกรรมถอืครองกับรัฐวิสาหกจิ 

 ไม่มี   

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)  ที่มีต่อรฐัวิสาหกจิ 

 ไม่มี 
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นายวิณะโรจน์  ทรัพยส์่งสุข 

อธบิดกีรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

กรรมการ อ.ส.ค. 
วัน/เดือน/ปี เกิด 22 ธันวาคม 2508   

ต าแหน่งปัจจุบัน อธิบดีกรมสง่เสริมสหกรณ์ 

การด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

กรรมการ อ.ส.ค. (โดยต าแหนง่) 

-ตามพระราชกฤษฎกีาจัดตัง้ อ.ส.ค. พ.ศ.2514 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ 

-ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  ลงวันท่ี 9 ตุลาคม 2558 

  ตัง้แตว่ันท่ี  1 ตุลาคม 2558  เป็นต้นไป   

-มตคิณะรัฐมนตรี  วันท่ี 8 กันยายน 2558 

ประวัตกิารศกึษา 

 

 ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต                                                     

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎบัีณฑิต   

มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดุสติ 

ประวัตกิารท างาน             

ปี 2552-2554 รองผู้อ านวยการ ส านักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

ปี 2555 ผู้ตรวจราชการ  ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ปี 2556  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

ปี 2558-ปัจจุบัน  อธิบดีกรมสง่เสริมสหกรณ์ 

รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพยท์ี่ส าคัญ/กิจกรรมถอืครองกับรัฐวิสาหกจิ  

• ไม่มี   

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)  ที่มีต่อรฐัวิสาหกจิ 

• ไม่มี 
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นายธวัชชัย  กิจรัตนะกุล 

รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ   

กรรมการ อ.ส.ค. ผู้แทนส านักงบประมาณ 
วัน/เดือน/ปี เกิด 1 พฤศจิกายน 2498   

ต าแหน่งปัจจุบัน รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

การด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

กรรมการ อ.ส.ค. (ผู้แทนหน่วยงาน) 

ตามพระราชกฤษฎกีาจัดตัง้ อ.ส.ค. พ.ศ.2514 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ 

-หนังสือส านักงบประมาณ ท่ี นร 0701/472  ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2557 

  มผีลตัง้แตว่ันท่ี  20 ตุลาคม 2557   

ประวัตกิารศกึษา 

 

 

 ปี 2521 : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การคลัง)                                                  

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

 ปี 2524 : ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  ปี 2540 : ปริญญาโท วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ปี 2551 : ปริญญาบัตร หลักสูตรวทิยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 

วทิยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

ประวัตกิารท างาน             

ปี 2552-2553  ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การงบประมาณ 

ปี 2553-2555  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบงบประมาณและการจัดการ 

ปี 2555-2557 

ปี 2557-ปัจจุบัน 

 ท่ีปรึกษาส านักงบประมาณ 

 รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพยท์ี่ส าคัญ/กิจกรรมถอืครองกับรัฐวิสาหกจิ 

 ไม่มี   

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)  ที่มีต่อรฐัวิสาหกจิ 

 ไม่มี 
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นายชาญวิทย์ นาคบรุ ี

ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนรัฐวสิาหกิจ 

กรรมการ อ.ส.ค. ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
วัน/เดือน/ปี เกิด 26 กุมภาพันธ์ 2507   

ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกจิ  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  กระทรวงการคลัง 

การด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

กรรมการ อ.ส.ค. (ผู้แทนหน่วยงาน) 

ตามพระราชกฤษฎกีาจัดตัง้ อ.ส.ค. พ.ศ.2514 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

-หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0806.1/4901  

  ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2558  

การด ารงต าแหน่ง 

กรรมการในหน่วยงานอืน่ 

กรรมการ : บริษัท เอ็นอีพี อสังหารมิทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

ประวัตกิารศกึษา 

 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาบริหารจัดการท่ัวไป)                                                    

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

 

 

 หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้น าที่มวีสิัยทัศน์และคุณธรรม                             

(นบส.1) รุน่ 77  

 หลักสูตร “การก ากับดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง                              

ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” (PDI) รุ่นท่ี 9 

ประวัตกิารท างาน                       (ยังไม่ได้รับข้อมูล) 

รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพยท์ี่ส าคัญ/กิจกรรมถอืครองกับรัฐวิสาหกจิ 

 ไม่มี   

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)  ที่มีต่อรฐัวิสาหกจิ 

 ไม่มี 
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นายวิทวัส  ชัยปาณี 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. 
วัน/เดือน/ปี เกิด 8 ตุลาคม 2501   อายุ 57 ปี 

การด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิอ.ส.ค.  

(ตามหนังสอืกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0806.1/9231  

 ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2557)  

 -มผีลตัง้แตว่ันท่ี  24 กรกฎาคม 2557   

 -ครบวาระการด ารงต าแหนง่ 23 กรกฎาคม 2560 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ในหน่วยงานอื่น 

กรรมการในคณะกรรมการองคก์ารตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) 

ประวัตกิารศกึษา  

 

 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย  (ม.ศ.5) สาขาวทิยาศาสตร์ 

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (พันธุศาสตร์) 

       จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

ประวัตกิารท างาน 

 

 (พ.ศ.2525-2530)  ต าแหนง่ผูอ้ านวยการบริหารงานลูกค้า                                                  

บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จ ากัด  

 (พ.ศ.2530-2532)  ต าแหนง่ผูอ้ านวยการบริหารงานลูกค้า 

       บริษัท ดี เอ็ม บ ีแอนด ์บ ีจ ากัด  

 (พ.ศ.2532-2545)  ต าแหนง่กรรมการผู้จัดการ                                              

บริษัท โอกิลวี่ แอนด ์เมเธอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด                                                           

 (พ.ศ.2545-ปัจจุบัน)  ต าแหนง่ประธานบริหาร                                                       

บริษัท ครีเอทีฟ จูซ จีวัน จ ากัด 

 ไม่มี 

รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพยท์ี่ส าคัญ/กิจกรรมถอืครองกับรัฐวิสาหกจิ 

 ไม่มี   

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)  ที่มีต่อรฐัวิสาหกจิ 
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นายพงศ์กานต์  หงสกลุ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. 
วัน/เดือน/ปี เกิด 2 กรกฎาคม 2508  อายุ 51 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบัน ท่ีปรึกษาอาวุโส (Senior Consultant) 

การด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิอ.ส.ค.  

(ตามหนังสอืกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0806.1/9231  

 ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2557)  

 -มผีลตัง้แตว่ันท่ี  24 กรกฎาคม 2557   

 -ครบวาระการด ารงต าแหนง่ 23 กรกฎาคม 2560 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ในหน่วยงานอื่น 

กรรมการ  ในคณะกรรมการองค์การจัดการน้ าเสีย                                                    

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประวัตกิารศกึษา   ปริญญาตรี ศลิปศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒประสานมิตร 

ประวัตกิารท างาน 

 

 บริษัท ย่งกี่ จ ากัด 

 บริษัท ทาทาสตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 บริษัท เต็ดตราแพ้ค (ประเทศไทย) จ ากัด 

 บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จ ากัด 

 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด 

 ไม่มี 

 

รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพยท์ี่ส าคัญ/กิจกรรมถอืครองกับรัฐวิสาหกจิ 

 ไม่มี   

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)  ที่มีต่อรฐัวิสาหกจิ 
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รองศาสตราจารย์ ปัทมาวดี  โพชนกุูล 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. 
วัน/เดือน/ปี เกิด 10 ตุลาคม 2504  อายุ 54 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

การด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิอ.ส.ค.  

-ตามพระราชกฤษฎกีาจัดตัง้ อ.ส.ค. พ.ศ.2514  และท่ีแกไ้ขเพิม่เตมิ  

-ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 

  (ตัง้แตว่ันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป) 

-ครบวาระการด ารงต าแหนง่ 23 กรกฎาคม 2560 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ในหน่วยงานอื่น 

กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 

ประวัตกิารศกึษา  

 

 (2525)  วทิยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                            

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกียรตนิยิม) 

 (2529)  เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ)                                      

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ (ทุนธนาคารกสิกรไทย) 

 (2535)  Doctor of Agriculture (Agri . Econ)  Kyoto  University, Japan 

       (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น) 

 ไม่มี 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพยท์ี่ส าคัญ/กิจกรรมถอืครองกับรัฐวิสาหกจิ 

 ไม่มี   

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)  ที่มีต่อรฐัวิสาหกจิ 



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

 

 
 

นายสุชาต ิจริยาเลิศศักดิ์     

กรรมการและเลขานุการ อ.ส.ค. 
วัน/เดือน/ปีเกดิ   10  พฤศจิกายน  2503  อายุ 55 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบัน รองผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 

การด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

 รองผู้อ านวยการ  

 กรรมการและเลขานุการ อ.ส.ค.  

(ด ารงต าแหนง่ตุลาคม 2558 – 13 พฤศจิกายน 2558) 

ประวัตกิารศกึษา  ปริญญาตรี วทิยาศาสตรบัณฑิต (สัตวบาล) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ไม่มี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพยท์ี่ส าคัญ/กิจกรรมถอืครองกับรัฐวิสาหกจิ 

 ไม่มี   

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)  ที่มีต่อรฐัวิสาหกจิ 
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นายณรงค์ฤทธิ ์ วงศ์สุวรรณ 

ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 

กรรมการและเลขานุการ 
วัน/เดือน/ปี เกิด 19 มนีาคม 2503  อายุ 56 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้อ านวยการ  

การด ารงต าแหน่ง 

กรรมการ อ.ส.ค. 

กรรมการและเลขานุการ  อ.ส.ค. 

(ตามพระราชกฤษฎกีาจัดตัง้ อ.ส.ค. พ.ศ.2514  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ) 

ด ารงต าแหนง่ ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ตัง้แตว่ันท่ี  14 พฤศจิกายน 2558                           

(ตามสัญญาจ้างบริหาร) 

ประวัตกิารศกึษา   (2526) ปริญญาตรี วทิยาศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 (2537) ปริญญาโท  Agricultural  Science (Pasture Seed Production), 

Massey University,  New Zealand. 

 (2542)  ปริญญาเอก  Agricultural  Science (Pasture Seed Production), 

Massey University,  New Zealand. 

  อื่น ๆ  (2547)  Mini  MBA :  NIDA 

ประวัตกิารท างาน             

9 เมษายน 2527 พนักงานเกษตรตรี งานพชือาหารสัตวแ์ละทุ่งหญา้ ฝ่ายงานฟาร์ม อ.ส.ค. 

ปี 2532 หัวหน้าแผนกบ ารุงเลีย้งฝูงโค  ฝ่ายขยายพันธ์ุโคนม  อ.ส.ค. 

ปี 2542 ผู้ช่วยหัวหนา้ส านักเทคโนโลยกีารเลีย้งโคนม  อ.ส.ค. 

ปี 2550   หัวหน้าส านักท่องเท่ียวเชงิเกษตร  อ.ส.ค. 

ปี 2553   หัวหน้าฝา่ยนโยบายและแผนงาน  อ.ส.ค. 

3 มีนาคม 2557 
14  พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน 

  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ (ระดับ 9) ก ากับดูแลสายอุตสาหกรรมนม  อ.ส.ค. 

  ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 

 ไม่มี 

รายละเอยีดข้อมูลหลักทรัพย์ท่ีส าคัญ/กิจกรรมถือครองกับรัฐวสิาหกิจ 

 ไม่มี   

รายการท่ีเกี่ยวโยงกนั (Connected Transaction) ท่ีมีตอ่รัฐวสิาหกิจ 
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บทบาทของคณะกรรมการ 
องค์การส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค) 

อ านาจหน้าที ่

ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ อ.ส.ค. 

และให้มอี านาจและหน้าที่ดังต่อไปนีด้้วย คือ 

        1) ด าเนินกิจการตามมาตรา 7 

        2) ก าหนดข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการเงนิ 

        3) ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง 

ระเบียบวินัยและการลงโทษพนักงานและลูกจา้ง 

        4) ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจ านวนอัตราต าแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้างและเงินอื่นของพนักงาน           

และลูกจา้ง 

        5) ก าหนดอัตราเงินเดอืนของผู้อ านวยการและรองผูอ้ านวยการโดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

        6) ก าหนดอัตราดอกเบีย้ ค่าภาระ ค่าบริการ และค่าด าเนนิธุรกิจต่าง ๆ  

        7) ก าหนดอัตราและดอกเบี้ยเงินสะสมของผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการพนักงานและลูกจ้างและ

ระเบียบการจา่ยคืนเงินสะสม 

         8) ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการของ

ผูป้ฏิบัติงานของ อ.ส.ค. และครอบครัว 

        9) แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อให้ปฏิบัติกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และ

ก าหนดค่าตอบแทนอนุกรรมการ 
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คณะผู้บริหาร  

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค) 
 

 
                ผู้อ านวยการ อ.ส.ค.  

 

 
นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ 

รองผู้อ านวยการ 

   ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 

 

 

 
 นายนพดล  ตันวิเชียร 

รองผู้อ านวยการ 

 
นายโชคชัย ชัยมงคล 

ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ 

 

 

 

 

 

 
 

นางสาวอรนุช  จิราวัฒนานุรักษ ์

ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ 

 

 

 

 
นายสุมิตร ลิกขะไชย 

หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

 
นางนิธิมา ตนัตระกูล   

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 

 
นางสาวภรภัทร จินายน 

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

 

  นางสาวศิริพร วัฒนาเอี๊ยบพันธ ์

 หัวหน้าฝ่ายบัญชแีละการเงิน 

 
นายมาโนช  มณีรัตน์ 

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบริการ 

 
นายปภิณวิทย์ วจิารณ์ปรีชา 

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ด้านอ านวยการและบริหาร 
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นายวุฒิชัย จั่นเพ็ชร 

 หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

 การเลี้ยงโคนม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                     
นายสุรัตน์ สุขใจ 

หัวหน้าฝ่ายส่งเสรมิการเลี้ยงโคนม 

 
น.สพ.โกวิทย ์นิธิชัย 

 นักวิชาการ 8 

 

 

          
 นายชวลิต ขาวปลอด 

หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชงิเกษตร 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

    
นายธีระ  เพลินสินธุ ์

หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย 

 

 
นายสมพร ศรีเมือง 

หัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง 

(โรงงานนมสระบุร)ี 

 
นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ 

หัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต ้

(โรงงานนมประจวบคีรีขนัธ์) 

  
นายณรงค์  วงศ์เณร 

หัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค. 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

(โรงงานนมขอนแก่น) 

   

 

   

    

   
 นายวศิิษฎ์ แสงคล้อย 

หัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค. 

ภาคเหนือตอนล่าง 

(โรงงานนมสุโขทัย) 

 

 

  
นายวนิิจ วงศ์วโรฬาร 

หัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค. 

ภาคเหนือตอนบน 

(โรงงานนมเชียงใหม่ ) 

 

 
  

 
 
 

ด้านอุตสาหกรรมนม 
 

ด้านกิจการโคนม 
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บทคัดย่อส าหรับผูบ้ริหาร 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ

ไทย (อ.ส.ค.) ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง คณะกรรมการ อ.ส.ค. ที่  16/2558 ลงวันที่  30  กันยายน  

2558   ประกอบด้วย นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการ อ.ส.ค. 

เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการค้าภายใน กรรมการ อ.ส.ค.  นายชาญวิทย์ นาคบุรี ผู้อ านวยการ

ส านักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ  ส านักงานคณะกรรมการน โยบายรัฐวิสาหกิจ  ผู้ แทน

กระทรวงการคลัง กรรมการ อ.ส.ค. นายพงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.              

เป็นกรรมการ  หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน อ.ส.ค. เป็นเลขานุการ ระหว่างปี

คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. มีการประชุมรวม 9 ครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่จากส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดนิ (สตง.) และผูบ้ริหารของ อ.ส.ค. เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็น

และชี้แจงรายละเอียด คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้สรุปผลการด าเนินงานตามกฎบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบและคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ       

ฉบับปรับปรุง ปี 2555 ออกโดยส านักคณะกรรมการก ากับนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ดังนี้  

1. สอบทานผลการตรวจสอบภายในและให้ความเห็น / ข้อเสนอแนะ  

1.1 เกี่ยวกับความถูกต้องน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินพบประเด็นที่เป็นสาระส าคัญ         

คือ ความถูกต้องน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน  

1.2 เกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ค าสั่ง ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ อ.ส.ค. มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายพิเศษของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ อ.ส.ค. เช่น ด้านการพัสดุ เห็นว่าต้องด าเนินการให้เป็นตามระเบียบข้อบังคับโดยเคร่งครัด      

การใช้งบลงทุนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่วนด้านการผลิตด้านการจ าหน่าย พบปัญหาที่อาจจะส่งผล

เสียหายในระยะยาว จึงได้มีการรายงานเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. พิจารณาเพื่อให้ อ.ส.ค. จัดท าแผน

ป้องกันและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และก าหนดให้มีการก ากับติดตามอย่างใกล้ชิด ส าหรับด้าน

การพัฒนาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการทบทวนให้มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ภายใต้กรอบนโยบาย ICT 2020  
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
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2. สอบทานนโยบายบรหิารความเสี่ยงของ อ.ส.ค.  

คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. ได้รับทราบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 1 – 4 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และร่างแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่

ผา่นความเห็นชอบของที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.ส.ค. 

3. สอบทานระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  

องค์ประกอบของระบบการควบคุมภายใน 5 ด้าน ของ อ.ส.ค. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม กิจกรรมการควบคุม การบริหารความเสี่ยง สารสนเทศและ         

การสื่อสาร การติดตามประเมินผล เห็นว่า อ.ส.ค. มีการด าเนินงานภายใต้ระบบควบคุมภายในที่มี    

การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งคณะรัฐมนตรี นโยบายคณะกรรมการ อ.ส.ค. มีการระบุ

สาเหตุ จุดอ่อนของการควบคุม และแผนปฏิบัติงานในการปรับปรุงจุดอ่อน และการบริหารจัดการ          

ความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอต่อการตรวจสอบภายใน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติที่ดี

ซึ่งมีการจัดท าคู่มือการควบคุมภายในปี พ.ศ. 2559 อนึ่ง ไม่พบประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์         

ซึ่งผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติงานรายงานตามระเบียบ อ.ส.ค. ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

4. สอบทานการปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระ  

คณะกรรมการตรวจสอบ  อ .ส .ค . ปฏิบั ติ ง านตามระ เบียบและแนวทางปฏิบัติ ที่ ดี                     

ที่กระทรวงการคลังก าหนด โดยมอบนโยบายเกี่ยวกับการให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ติดตามผล

ด าเนนิงานโดยแยกเรื่องส าคัญที่ตรวจพบจากหน่วยรับตรวจ ได้แก่ เรื่องที่ถือเป็นตัวอย่างที่ดี เรื่องที่ต้อง

ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามแนวนโยบายหรือระเบียบข้อบังคับที่ก าหนดไว้ และเรื่องที่ต้องขอรับนโยบาย

จากส่วนกลาง เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินงานมีการควบคุมภายในเหมาะสม สามารถป้องกันและหรือลด 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  

5. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค.  

ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอ.ส.ค. พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ 

องค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง การประชุม บทบาทและความรับผิดชอบแล้ว เห็นว่า 

กฎบัตรฯ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ           

ในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ

และหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 จึงเห็นสมควรคงข้อความเช่นเดิมไว้ทุกประการ

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. พ.ศ.  2558 และได้รับอนุมัตจิากคณะกรรมการ อ.ส.ค. 
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6. การปฏิบัติตามข้อก าหนดกฎบัตรและคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมกาตรวจสอบ 

ในรัฐวิสาหกิจ  

คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. พิจารณาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบและ

ประเมินระบบงาน ดังนี้  

- อนุมัตกิฎบัตรฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน พ.ศ. 2558  

- อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์    

5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

- อนุมัตคิู่มอืการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2559 

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน  และการปฏิบัติงานของ

หัวหนา้ฝา่ยตรวจสอบและประเมินระบบงาน  

        7. การปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงนิประจ าปี  

คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นส าคัญ เช่น ในกรณีที่ส านักงาน

การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้มีข้อสังเกตไว้แล้ว ในปีต่อ ๆ ไปไม่ควรมีการปฏิบัติที่ผิดพลาดซ้ า               

ได้มีการพิจารณามอบหมายให้ อ.ส.ค. รับด าเนินการและน าไปปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งมีการติดตามผล 

การด าเนินงานตามความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โดยรวมต่อไป 
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รางวัลแห่งความส าเร็จ 
รางวัลพัฒนาองคกรดีเดนดานการบริหารจัดการสารสนเทศ ประจ าปี 2559 
 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประกาศผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี 

2559 ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐวิสาหกิจ ผนึกพลัง สร้างไทยยั่งยืน” เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบาย          

ของรัฐบาล ซึ่งการมอบรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่มอบให้รัฐวิสาหกิจเพื่อเป็นแรงจูงใจ    

ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานและความร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ต่อไป 

 รางวัลรัฐวิสาหกิจดเีด่นหรอื SOE Award มีทั้งสิน้  9 ประเภท โดย อ.ส.ค. ได้รับรางวัลการพัฒนา

องค์กรดเีด่นด้านการบริหารจัดการสารสนเทศเป็นเวลา 2 ปีซ้อน ในปีงบประมาณ 2558 และ 2559 โดย 

อ.ส.ค.มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารจัดการและการบัญชีเพื่อรองรับการพัฒนา

ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร(Enterprise Resource Planning: ERP) มาใช้ในการปิดงบการเงิน  

 ตั้ ง แ ต่ ก า ร พั ฒ น า แ ผ น แ ม่ บ ท

สารสนเทศ เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดของ

บุคลากรในองค์กร ใช้สารสนเทศในการ

ท างานและน าสารสนเทศมาต่อยอด         

เพื่อเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ด้วย Application 

บน Mobile Phone  ด้วยระบบฐานข้อมูล

โคนมและน้ านมดิบ (e-Dairy) ที่สามารถ

อ านวยความสะดวกระหว่างเกษตรกรกับ 

อ.ส.ค. รวมทั้งสามารถเพิ่มผลผลิตน้ านม

และมีน้ านมดิบทีม่ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

     

 

 

 

 



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

 

รางวัล Thailand IPv6 Ready Award 
 เนื่องจากหมายเลขไอพีแอดเดรสรุ่นที่  4 (IPv4) ซึ่งเป็นหมายเลขที่ระบุที่อยู่ ในเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเริ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างเท่าทวีคูณ ดังนั้นหมายเลข 

ไอพีแอดเดรสรุ่นที่ 6 (IPv6) จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองการใช้งานและอัตราการขยายตัว           

ของการใช้งานเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเปลี่ยน

ผา่นดังกล่าว จึงได้ก าหนดแนวทางแก่หนว่ยงานหรอืองค์กรตา่งๆ น าไปปรับใช้และด าเนินการ 

 อ.ส.ค. ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการน าไปใช้งาน จงึได้พัฒนาระบบเครือขา่ยให้เป็นไปในทิศทาง

ที่กระทรวงฯ ก าหนด โดยในปัจจุบัน website ของ อ.ส.ค. www.dpo.go.th ได้รองรับการเข้าใช้งาน          

แบบ dual stack (เข้าใช้งานได้ทั้ง IPv4 และ IPv6) จึงท าให้ อ.ส.ค. ได้รับรางวัล Thailand IPv6 Ready 

Award  จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อม        

ในการให้บริการรองรับ IPv6 เมื่อวันที ่15 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา 
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ประวัตคิวามเปน็มา 

“ก าเนดิฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค และ อ.ส.ค.” 
 

 

 

htt 
เดือนกันยายน ปีพุทธศักราช 2503 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จประพาสทวีปยุโรป ในระหว่างทรงประทับแรม       

อยู่ ณ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับกิจการการเลี้ยงโคนมของชาวเดนมาร์ก

เป็นอย่างมากและกลายเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ว่าด้วยการร่วมมือด้านวิชาการการเลี้ยงโคนม

ระหว่างประเทศไทยและประเทศเดนมาร์ก 

ก่อนหน้านั้นหนึ่งปี นายนิลส์ กุนน่าส์ ซอนเดอร์กอร์ด ชาวเดนมาร์ก ผู้เช่ียวชาญด้านการผลิต

สุกรของ FAO (Food and Agricultural Organization, United Nation) ผู้ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับกรมปศุสัตว์

ระหว่างปี พ.ศ.2498-2502 (ค.ศ.1955-1959) ได้สังเกตเห็นว่าคนไทยไม่รู้จักโคนมและดื่มนมในปริมาณ

น้อยมาก หลังจากกลับไปประเทศเดนมาร์ก ใน ปี พ.ศ. 2502 นายซอนเดอร์กอร์ด ได้จัดท าโครงการ

ฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยเสนอต่อ Danish Agricultural Marketing 

Board และต่อมาเดือนมกราคม 2504 คณะผู้เช่ียวชาญชาวเดนมาร์กได้เดินทางมาศึกษาส ารวจพื้นที่           

ในการจัดตั้งฟาร์มโคนมสาธิตและศูนย์ฝึกอบรม อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งสถานที่เป็นหุบเขา

สวยงาม  มีแหล่งน้ าสะอาด และไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร และได้มีการลงนามในสัญญาการให้          

ความร่วมมือช่วยเหลือทางวิชาการการเลี้ยงโคนมระหว่างรัฐบาลเดนมาร์กกับรัฐบาลไทย เมื่อวันที่ 20 

ตุลาคม 2504 โดย Danish Agricultural Marketing Board ให้เงินช่วยเหลือจ านวน 4.33 ล้านโครเนอร์          

(หรอืประมาณ 23.5 ล้านบาท ในสมัยนั้น) ส าหรับใชด้ าเนนิโครงการเป็นระยะเวลา 8 ปี รัฐบาลเดนมาร์ก

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

ล้านโครเนอร์ ส าหรับด าเนินงานในช่วง 8 ปี อันเป็นการตอบสนองพระราชปณิธานและความสนพระทัย

ในอาชีพการเลีย้งโคนม หลังจากเสด็จนิวัตปิระเทศไทย 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่  9             

แห่งราชอาณาจักรเดนมาร์ก ได้ทรงประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม               

ไทย–เดนมาร์ค อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2505 จึงนับได้ว่าเป็นวันที่มีความส าคัญยิ่ง          

ในประวัติศาสตร์ของการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 รัฐบาลไทยได้รับโอนกิจการ

ฟารม์โคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ มีชื่อว่า"องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)” มีส านักงาน 
ตั้งอยู่เลขที่ 160 ถนนมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อด าเนินบทบาทในการส่งเสริม              

การเลี้ยงโคนมและพัฒนาอุตสาหกรรมนมต่อไป รัฐบาลไทยได้ก าหนดให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี            

เป็นวันโคนมแห่งชาติ 
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วัตถุประสงคใ์นการจัดต้ัง อ.ส.ค. 
อ.ส.ค. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา

จัดตัง้ อ.ส.ค. พ.ศ.2514  โดยมีวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ดังตอ่ไปนี้ 

1. ด้านส่งเสริมกิจการโคนม 

 1.1 ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและสัตวอ์ื่นที่ให้น้ านมและเนื้อ 

 1.2 ฝกึอบรมบุคคลใหม้ีความรูค้วามช านาญในการเลี้ยงโคนมและสัตว์อื่นที่ให้น้ านมและ

เนือ้ การผลติน้ านมและเนื้อ และการประกอบผลติภัณฑจ์ากน้ านมและเนือ้ 

 1.3 ช่วยเหลือ แนะน าและให้ค าปรึกษาแก่เกษตรกร ตลอดจนประสานงานและร่วมมือ

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการก าจัดโรค การเลี้ยงดูสัตว์ การผสมเทียม อาหารและอื่นๆ ส าหรับ   

โคนมและสัตว์อื่นที่ใหน้้ านมและเนือ้ 

 1.4 พัฒนาและผลิตพันธุ์โคนมและสัตว์อื่นที่ใหน้้ านมและเนื้อ 

 1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริโภคนมและและผลติภัณฑน์มในประเทศ 

 1.6 ด าเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรอืต่อเนื่องกับการส่งเสริมกิจการ 
 

2. ด้านธรุกิจอุตสาหกรรมโคนม 

 2.1 ผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน และให้ซึ่งน้ านมและเนื้อ ผลิตภัณฑ์จากน้ านมและเนื้อ   

โคนมและ สัตว์อื่นที่ให้น้ านมและเนื้อ ตลอดจนอาหารสัตว์ น้ าเชื้อเอ็มบริโอและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ

การผลิตและการตลาด 

  2.2 ด าเนินธุรกิจบริการเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม และสัตว์อื่นที่ให้น้ านมและเนื้อ        

และการผลิตผลิตภัณฑจ์ากน้ านมและเนือ้ 

  2 .3 ด า เนินกิจกรรมอื่นๆที่ เกี่ ยวข้องหรือต่ อ เนื่ องกับธุ รกิจอุตสาหกรรมโคนม 

คณะกรรมการโคนมและผลติภัณฑ์นม 
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บทบาทหน้าที ่

ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
บทบาทหน้าที่ของ อ.ส.ค. ที่ต้องด าเนินงานในปัจจุบันนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์เนื้อความ         

ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2514 ซึ่งจะเห็น                

ได้อย่างชัดเจนว่า บทบาทหนา้ที่หลักของ อ.ส.ค.นั้น ประกอบไปด้วย 5 ขอ้ ดังนี้ 

(1) สง่เสริมการเลีย้งโคนมและสัตวอ์ื่นที่ให้น้ านมและเนื้อ   

(2) ผลิตน้ านมและเนื้อ  ประกอบผลติภัณฑจ์ากน้ านมและเนือ้ 

(3) ท าการฝกึอบรมให้บุคคลมีความรูค้วามช านาญในการเลี้ยงโคนมและสัตวอ์ื่นที่ให้

น้ านมและเนือ้  การผลิตน้ านมและเนื้อ  และการประกอบผลติภัณฑจ์ากน้ านมและเนือ้ 

(4) ซือ้ ขาย แลกเปลี่ยนและให้ ซึ่งโคนม สัตว์อื่นที่ใหน้้ านมและเนือ้ น้ านมและเนือ้ และ

ผลติภัณฑจ์ากน้ านมและเนื้อ 

(5) ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับหรอืต่อเนื่องกับกิจการโคนมของ อ.ส.ค.  

รวมทั้งยังให้อ านาจ อ.ส.ค. ครอบคลุมถึงการถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองที่ดิน การร่วมสมทบกับ

บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์แก่กิจการและด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่เอื้อต่อการด าเนินกิจการของ 

อ.ส.ค. ทั้งในด้านส่งเสริมกิจการโคนม และด้านอุตสาหกรรมนม ที่เป็นการสนับสนุนทั้งการสร้างเสริม

อาชีพเกษตรกรผูเ้ลี้ยงโคนม และการแขง่ขันเชิงพาณชิย์ในอุตสาหกรรมนม  
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ข้อมูลภาพรวมของ อ.ส.ค. 

ชื่อหน่วยงาน  :  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

ชื่อย่อ   :  อ.ส.ค. 

ประเภทธุรกิจ :  กิจกรรมหลักของหน่วยงาน เป็นการด าเนินการด้านส่งเสริมกิจการโคนม 

                                  และด้านธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม 

ที่ต้ังส านักงานใหญ่ :  160  หมู ่1 ต.มิตรภาพ  อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  18180 

วสิัยทัศน์ (Vision)    :  “อ.ส.ค. องค์กรช้ันน าด้านอุตสาหกรรมโคนมไทยก้าวไกลสู่อาเซียน        

                                   ด้วยมาตรฐานสากลและนวัตกรรมบริการ” 

พันธกิจ (Mission)    :   
1. ขยายเครอืข่ายเกษตรกรและพันธมิตรทางการผลิตน้ านมดิบ เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมนม 

2. ยกระดับการด าเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มสว่นแบ่งการตลาด 

3. มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ 

 1. ส่งเสริมกิจการโคนมและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างมอือาชีพ 

 2. การตลาดเชิงรุกด้วยนวัตกรรมบริการ 

 3. ยกระดับกระบวนการผลิตนมพรอ้มดื่มด้วยนวัตกรรมบริการ 

 4. บริหารจัดการ อ.ส.ค. อย่างมอือาชีพ 

ค่านิยมองค์กร “I-STRONG   คนแข็งแรง ใจแข็งแรง  องค์กรแข็งแรง” 

I - Innovation        สรรสร้างนวัตกรรม  

S - Standard    มั่นคงในมาตรฐาน  

T - Teamwork     ท างานเป็นทีม  

R - Responsibility    รู้จักหน้าที ่ 

O - Organization    จัดการอย่างเป็นระบบ  

N - Networking    สร้างเครือขา่ยพันธมิตรทางธุรกิจ  

G - Good Governance      ยึดมั่นในธรรมาภบิาล 
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions : SODs)  

ที่มตี่อองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
กระทรวงการคลังได้ประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัด และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ฯลฯ 

เพื่อสรุปแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions : SODs) ที่มีต่อ อ.ส.ค. ที่จะใช้เป็น

แนวทางในการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ และชี้ประเด็นที่รัฐวิสาหกิจควรให้ความส าคัญและเร่งด าเนินการ 

ตลอดจนใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดตัวช้ีวัดส าหรับการประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจต่อไป 

ซึ่ง SODs ที่มตี่อ อ.ส.ค. มี 3 ระดับ ดังนี้ 

แนวนโยบายส าหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม 

1. เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตรท์างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบนพื้นฐานการด าเนินงาน

ที่มปีระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล 

แนวนโยบายส าหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

2. เป็นเครื่องมอืของภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชวีิตของเกษตรกร 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

3. สร้างเสถียรภาพให้กับตลาดน้ านมดิบ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 

รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมการเลีย้งโคนมอย่างมปีระสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

 จาก SODs ข้างต้น เพื่อให้สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนด

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SODs  ดังนี้ 

                     แผนระยะสั้น แผนระยะยาว 

1. สร้างความชัดเจนในการบรหิารจัดการองค์กรและการจัดการ 

   ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพ 

   ในการแข่งขัน    

2. ศึกษาโอกาสและผลกระทบที่เกิดจากการเปิดการค้าเสร ี 

   และการเป็น AEC ที่มีตอ่องคก์ร 

3. พัฒนาระบบการบรหิารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง 

   กับภารกิจทัง้ในปัจจุบันและอนาคต 

4. พัฒนากระบวนการวางแผนการด าเนินงานในภารกิจหลัก 

   ให้สอดคล้องกับสภาวะของอุตสาหกรรม 

5. สร้างความชัดเจนในการก าหนดหลักเกณฑ์/แนวทาง  

    การแยกบัญชีการด าเนินงานทางธุรกิจ ออกจากการ  

    ด าเนินงานเชิงสังคมหรืองานตามนโยบายของรัฐบาล 

6.  สร้างเสถียรภาพด้านราคาน้ านมดิบโดยใชข้้อมูลและ 

    กลไกตลาดในการวางแผนการส่งเสรมิและการผลิต 

7. พัฒนาสินค้าใหไ้ด้ตามมาตรฐานสากล 

1. น าเทคโนโลยมีาประยุกต์ใช้กับการพัฒนากระบวนการการผลิต 

    ให้มีประสิทธิภาพสงูสุด 

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งจากนมโคสด 100% และจากการ 

   ใชว้ัตถุดิบอื่นประกอบใหม้ีความหลากหลายมากขึน้  

   เพื่อรองรับปริมาณน้ านมดิบของเกษตรกรที่เพิ่มขึน้ในอนาคต 

3. ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มมลูค่าของสินค้าและ 

   พัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายใหม้ากขึน้ 

4. ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลให้ 

    สามารถเป็นการด าเนินงานทางธรุกิจได้ 

5. สนับสนุนการด าเนินงานในเชงิวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลย ี

   เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านอตุสาหกรรมโคนมให้กับ  

   เกษตรกรและสหกรณ์ให้สามารถ ด าเนินการทางธุรกิจและ  

   แข่งขันได ้
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โครงสร้างองค์กร 
(ณ 30 ก.ย. 2559) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ผู้อ านวยการ 
 

รองผู้อ านวยการ           
 

รองผู้อ านวยการ           
 

ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
 

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
 

ฝ่ายอ านวยการ 

 

ส านักงาน 

อ.ส.ค. 

ภาคกลาง 

(สระบุรี) 

 

ฝ่ายการตลาด 

และการขาย 

ฝ่ายนโยบาย 

และแผนงาน 

ฝ่ายบัญชี 

และการเงิน   

ฝ่ายพัสดุ 

และบริการ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
 

ส านักงาน 

อ.ส.ค. 

ภาคใต้ 

(ประจวบคีรีขันธ)์ 

 

ส านักงาน 

อ.ส.ค.ภาค 

เหนือตอนล่าง 

(สุโขทัย) 

 

ส านักงาน 

อ.ส.ค.ภาค 

ตะวันออกเฉยีงเหนอื 

(ขอนแก่น) 

 

ส านักงาน 

 อ.ส.ค.ภาค 

เหนือตอนบน 

(เชียงใหม่) 

 

ฝ่ายส่งเสริม

การเลี้ยงโคนม 
 

ฝ่ายวจิัย 

และพัฒนาการ

เลี้ยงโคนม 

 

 

ฝ่ายท่องเที่ยว

เชิงเกษตร 
 

ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ 

โคนมและผลิตภณัฑ์นม 

file:///J:/Copy of CHARTNEW 2553.xls
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อัตราก าลังของ อ.ส.ค. 
(ณ 30 ก.ย. 2559) 

 

 

บุคลากร พนักงาน ลูกจ้าง รวม 

ผู้บรหิารระดับสงู 

1.ผู้อ านวยการ 

2.รองผู้อ านวยการ 

3.ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

 

1 

2 

2 

 

- 

- 

- 

 

1 

2 

2 

รวม 5 - 5 

นักวิชาการ 8 

ด้านอ านวยการและบริหาร 

1.ฝ่ายอ านวยการ 

2.ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 

3.ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

4.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

5.ฝ่ายบัญชแีละการเงิน 

6.ฝ่ายพัสดุและบริการ 

1 

 

27 

17 

27 

33 

37 

61 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

 

27 

17 

27 

33 

37 

61 

รวม 202 0 202 

ด้านธุรกิจกจิการโคนม 

1.ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลีย้งโคนม 

2.ฝ่ายสง่เสริมการเลีย้งโคนม 

3.ฝ่ายท่องเท่ียวเชงิเกษตร 

 

83 

79 

31 

 

14 

- 

- 

 

97 

79 

31 

รวม 193 14 207 

ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมนม 

1.ฝ่ายการตลาดและการขาย 

2.ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง (โรงงานนมมวกเหล็ก) 

3.ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต ้(โรงงานนมประจวบคีรีขันธ์) 

4.ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื(โรงงานนมขอนแก่น)                

5.ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนอืตอนล่าง (โรงงานนมสุโขทัย) 

6.ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน (โรงงานนมเชยีงใหม่) 

 

49 

240 

133 

101 

66 

45 

 

- 

0 

1 

22 

16 

- 

 

49 

240 

134 

123 

82 

45 

รวม 634 39 673 

รวมทั้งสิ้น 1,034 54 1,093 
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ผลการด าเนินงานปี 2559 
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีบทบาทหนา้ที่ที่ส าคัญ 2 ด้าน คอื             

ด้านส่งเสริมกิจการโคนมและดา้นอุตสาหกรรมนม ซึ่งแตล่ะด้านได้ด าเนินงานดังนี้ 

1.ด้านส่งเสริมกิจการโคนม 

ผลการด าเนินงานด้านส่งเสริมกิจการโคนม 

รายการด้านกิจการโคนม เป้าหมายปี 2559 ต.ค. 58 – ก.ย. 59 หน่วย 

1. การใหบ้ริการสัตวแพทย์ 64,761.00 58,148.00 ครั้ง 

    มูลค่าการให้บริการสัตวแพทย์ 8,689,592.00 6,192,809.75 บาท 

2. การให้บริการผสมเทียม 58,046.00 47,815.00 ครั้ง 

    มูลค่าการให้บริการผสมเทียม 8,425,230.20 7,003,856.02 บาท 

3. การจ าหน่ายอาหารสัตว์ 10,763,00.00 9,342,013.27 กก. 

    มูลค่าการจ าหน่ายอาหารสัตว์ 106,246,810.00 93,443,992.36 บาท 

4. การให้บริการฝึกอบรมแก่เกษตรกร            480.00               511.00 ราย 

    มูลค่าการให้บริการฝกึอบรมแก่เกษตรกร 728,300.00 829,319.00 บาท 

5. การท่องเที่ยวฟาร์มโคนม 59,000.00 57,051.00 ราย 

    มูลค่าการท่องเที่ยวฟาร์มโคนมและรายได้อื่นๆ 19,648,000.00 17,912,507.70 บาท 

6. เกษตรกร/สมาชิกทั้งหมด  ณ ก.ย.59 - 4,407.00 ราย 

7. เกษตรกร/สมาชิกส่งนม  ณ ก.ย.59 - 3,390.00 ราย 

8. จ านวนโคทั้งหมด  ณ ก.ย.59 - 113,003.00 ตัว 

9. จ านวนโครีดนม  ณ ก.ย.59 - 50,421.00 ตัว 

10. ปริมาณรับซือ้น้ านม 203,673,400.00 219,416,211.75 กก 

    มูลค่าการรับซือ้น้ านม 3,842,900,205.29 4,247,807,222.23 บาท 

ด้านส่งเสริมกิจการโคนม ด าเนินกิจกรรมที่ส าคัญ คือ การอบรมให้ความรู้ ช่วยเหลือแนะน า 

ด้านการเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกร การบริการสัตวแพทย์และการบริการผสมเทียม การรับซื้อและ           

การจ าหนา่ยพันธุ์โคนม การท่องเที่ยวเชิงเกษตร กิจกรรมการรับซื้อและจ าหน่ายน้ านมดิบ โดยในปี 2559             

(ต.ค.58 – ก.ย.59) อ.ส.ค. มีเกษตรกรที่เป็นสมาชิกทั้งหมด 4,407 ราย โดยมีเกษตรกรและสมาชิก จ านวน 

3,390 ราย ที่สง่น้ านมดิบให้กับ อ.ส.ค.      
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1.1 งานส าคัญของด้านกิจการโคนม 

 

 

 
  

 

 

 
 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ภาคกลาง 2,067 1,869 2,037 2,072 2,140

ภาคใต้ 1,530 1,445 1,513 1,208 1,328

ภาคตะวันออก 608 491 552 617 737

ภาคเหนือ 505 364 416 380 202

รวม 4,710 4,169 4,518 4,277 4,407

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

ราย 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ภาคกลาง 1,619 1,469 1,631 1,657 1,723

ภาคใต้ 1,100 1,050 1,029 936 925

ภาคตะวันออก 473 482 494 515 552

ภาคเหนือ 467 360 406 371 190

รวม 3,659 3,361 3,560 3,479 3,390

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

 3,500

 4,000ราย 

 กราฟแสดงจ านวนเกษตรกร/สมาชกิผู้เลี้ยงโคนมทั้งหมดของ อ.ส.ค. 

 กราฟแสดงจ านวนเกษตรกร/สมาชิกผู้ส่งนมของ อ.ส.ค. 
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ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ภาคกลาง 51,775 48,069 53,793 54,601 57,794

ภาคใต้ 37,518 36,856 32,853 32,631 29,568

ภาคตะวันออก 13,896 15,272 15,749 17,428 19,381

ภาคเหนือ 17,784 18,153 19,059 15,622 6,260

รวม 120,973 118,350 121,454 120,282 113,003

 -

 20,000

 40,000

 60,000

 80,000

 100,000

 120,000

 140,000ตัว 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ภาคกลาง 21,248 21,341 24,150 25,070 26,262

ภาคใต้ 15,891 15,806 13,939 13,505 14,080

ภาคตะวันออก 5,688 6,077 6,576 6,936 7,937

ภาคเหนือ 7,403 7,308 7,736 6,225 2,142

รวม 50,230 50,532 52,401 51,736 50,421

 -

 10,000

 20,000

 30,000

 40,000

 50,000

 60,000
ตัว 

 กราฟแสดงจ านวนโคทัง้หมดของ อ.ส.ค. 

 กราฟแสดงจ านวนโครดีนมของ อ.ส.ค. 
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ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

สภก 16 16 16 16 16

สภต 7 8 9 10 10

สภอ 10 10 10 10 10

สภนล 10 10 13 15 14

สภนบ 3 3 3 3 3

รวม 46 47 51 54 53

 -

 10

 20

 30

 40

 50

 60

แห่ง 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

สภก 78,166.66 77,049.72 75,256.17 87,550.00 96,467.70

สภต 37,234.59 39,407.79 41,522.04 32,293.84 29,119.87

สภอ 35,178.21 35,926.16 41,895.66 41,572.72 45,239.85

สภนล 27,547.93 26,864.68 30,127.73 40,419.02 44,727.70

สภนบ 2,456.48 2,390.30 1,498.57 1,536.60 1,946.75

รวม 180,583.89 181,638.67 190,300.18 203,372.26 219,416.21

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000
ตัน 

 กราฟแสดงปริมาณการรับซื้อน้ านมดิบของ อ.ส.ค. 

 กราฟแสดงจ านวนแหล่งรับซื้อน้ านมดิบของ อ.ส.ค. 
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ป2ี555 ป2ี556 ปี2557 ป2ี558 ป2ี559 

ภาคกลาง 47,244.00 50,812.00 47,979.00 56,070.00 54,699.00

ภาคใต้ 2,381.00 1,932.00 1,864.00 1,381.00 1,021.00

ภาคตะวันออก 5,354.00 9,001.00 6,509.00 7,041.00 1,543.00

ภาคเหนือ 1,105.00 792.00 457.00 431.00 885.00

รวม 56,084.00 62,537.00 56,809.00 64,923.00 58,148.00

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000
ตัว 

ป2ี555 ป2ี556 ป2ี557 ป2ี558 ป2ี559 

ภาคกลาง 44,405.00 43,571.00 37,046.00 39,281.00 36,751.00

ภาคใต้ 5,736.00 4,701.00 4,415.00 3,087.00 3,201.00

ภาคตะวันออก 9,700.00 10,588.00 8,310.00 7,722.00 6,661.00

ภาคเหนือ 1,438.00 1,495.00 974.00 787.00 1,202.00

รวม 61,279.00 60,335.00 50,745.00 50,877.00 47,815.00

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000ตัว 

 กราฟแสดงการให้บริการสัตว์แพทย์ของ อ.ส.ค. 

 กราฟแสดงการให้บริการผสมเทยีมของ อ.ส.ค. 
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ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

แร่ธาตุ 1,855.50 1,640.16 1,640.80 1,868.25 1,197.78

พรีมกิซ์ 48.38 54.44 55.82 76.57 39.95

อาหารสัตว์อื่นๆ 4,613.04 5,951.98 8,182.72 8,131.72 6,001.61

รวม 6,516.93 7,646.58 9,879.35 10,076.50 7,239.35

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

ตัน 

ปี2555 ปี2556 ปี2557 ปี2558 ปี2559 

หลักสูตรการเล้ียงโคนม 283 256 266 249 218

หลักสูตรการใช้เคร่ืองรีดนม 96 90 96 121 120

หลักสูตรฝึกงานนักศึกษา 161 212 197 158 173

รวม 540 558 559 528 511

0

100

200

300

400

500

600
ราย 

 กราฟแสดงการจ าหน่ายอาหารสัตว์ของ อ.ส.ค. 

 กราฟแสดงการฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค.  



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

บุคคลท่ัวไป (ไทย) 11,097 12,343 10,087 7,834 17,355

โรงเรียน 23,073 30,801 26,900 20,027 18,911

วทิยาลัยและมหาวิทยาลัย 2,660 3,738 5,257 4,403 4,886

ราชการ , รัฐวสิาหกิจ 3,457 2,435 3,256 3,892 3,457

บริษัทเอกชน 4,170 4,359 4,775 4,253 4,409

ชาวต่างชาติ - 20 27 150 84

ค่ายการเรียนรู้ 188 - 131 293 -

รวม 44,645 53,696 50,433 40,852 49,102

 -

 10,000

 20,000

 30,000

 40,000

 50,000

 60,000
ราย 

 กราฟแสดงการบริการการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของ อ.ส.ค. 

(ราย) 
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ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

การผลิตน้ าเชื้อแช่แข็ง 88,845 105,144 126,800 129,346 129,045

การจ าหน่ายน้ าเชื้อ 83,246 83,753 67,039 90,693 101,901

 -

 50,000

 100,000

 150,000

หลอด 

ข้อมูลการส ารวจแบ่งกลุ่มเกษตรกร สังกัดศูนย์/สหกรณ์แต่ละภาค 

ฝ่าย/ส านัก กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม D กลุ่ม E รวมท้ังหมด (ราย) 

ฝ่ายส่งเสรมิการเลี้ยงโคนม (ภาคกลาง) 102 229 96 167 1,072 1,666 

ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ 51 102 30 84 584 851 

ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 69 56 60 35 311 531 

ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนลา่ง 1 3 3 7 58 72 

ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน 65 155 49 156 334 759 

รวมท้ังหมด (ราย/กลุ่ม) 288 545 238 449 2,359 3,879 

ร้อยละ (%) 7.42 14.05 6.14 11.58 60.81 100 

 กราฟแสดงการผลติและจ าหน่ายน้ าเชื้อแช่แข็ง อ.ส.ค. 

กลุ่ม A 
7% 

กลุ่ม B 
14% 

กลุ่ม C 
6% 

กลุ่ม D 
12% 

กลุ่ม E 
61% 

กราฟแสดงการส ารวจแบ่งกลุ่มเกษตรกร สงักัดศนูย์/สหกรณ์แต่ละภาค ประจ าปี 2559 
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1.2 กิจกรรมการลงนามบันทกึข้อตกลง (MOU) ระหว่าง อ.ส.ค. กับหน่วยงานภายนอก 

สถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัย/โรงเรยีน) 

ล าดับ

ที ่
ชื่อหน่วยงาน บันทึกข้อตกลง 

ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

ความก้าวหน้า 

การด าเนนิงาน 

1 
มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 

โครงการพัฒนาระบบการประเมิน

ความสามารถทางพันธุกรรมจีโนม

ของ อ.ส.ค. ประจ าปงีบประมาณ 

2559 

5 ป ี

7 เมษายน 2559 

ถึง 

6 เมษายน 2564 

ด าเนินการประเมินค่าการผสม

พันธุ์โคนมจีโนมได้ส าเร็จ และมี

การตีพิมพ์เป็นหนังสือค่าการผสม

พันธุ์ ปี 2559 เสร็จเรียบรอ้ยแล้ว 

2 
มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม ่

โครงการวิจัยการเพิ่มจ านวนลูกโค

เพศเมียโดยการผสมเทียมด้วย

น้ า เ ชื้ อที่ ผ่ านการคั ด เพศและ

ทดสอบภาคสนาม 

5 ปี 

29 สิงหาคม 2558 ถึง 

29 สิงหาคม 2563 

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ร อผ ลก า รต ร ว จ

วิเคราะห์สัดส่วน Sperm X ต่อ 

Sperm Y ที่บรรจุอยู่ในหลอด 

น้ าเชื้อ เป็นไปตามข้อเสนอ คือ 

ร้อยละ 70 : 30 ตามสัดส่วนที่

ก าหนด 

3 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(ภาควิชาสัตวศาสตร์) 

  1. โครงการการศึกษาพัฒนา

อาหารหยาบผสมคุณภาพสู ง    

อบไอน้ าส าหรับโคนม (Study on 

the development of Steam 

Mixed Fiber (SMF)) 
5 ปี 

11 พฤษภาคม 2558 

ถึง 

11 พฤษภาคม 2563 

ป ร ะ ชุ ม ว า ง แ ผน ด า เ นิ น ก า ร      

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 

  2. โครงการพัฒนาบุคลากร

สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อศึกษา

ต่อในระดับที่สูงขึน้ จ านวน 3 ทุน 

อ .ส . ค .  ส่ ง  น า งส า วปชาบดี            

คงเพ็ชรศักดิ์ เข้าศึกษาต่อในระดับ

ปรญิญาโท ซึ่งได้รับความเห็นชอบ

จากผู้อ านวยการแล้ว และจะเร่ิม

เปิดภาคเรียนแรกประมาณเดือน

สิงหาคม 2560 

สหกรณ์โคนม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อหน่วยงาน บันทกึข้อตกลง 

ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

ความก้าวหน้า 

การด าเนินงาน 

4 

สหกรณ์โคนม 

ไทย-เดนมาร์ค 

(มิตรภาพ) จ ากัด 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา

ประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนม 

ของสมาชิกสหกรณ์ 

3 ป ี

5 มิถุนายน 2559  

ถึง 

 4 มิถุนายน 2562 

ได้ เชิญสหกรณ์ฯ  เข้ า ร่วมประชุม     

เชิงปฏิบัติการ ซึ่งขณะนี้ได้รวบรวม

ปัญหาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ

น าเสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ

จากผู้อ านวยการ และในเดือนมกราคม 

2560 นี ้ได้ตกลงด้วยวาจากับสหกรณ์

เต รียมหญ้าแห้ง  เพื่ อจ าหน่ายให้

จ านวน 100 ฟ่อน เพื่อบรรเทาความ

เดือดร้อนในการขาดแคลนอาหาร 
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หน่วยงานราชการ/เอกชน 
ล าดับ

ที ่
ชื่อหน่วยงาน บันทกึข้อตกลง 

ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

ความก้าวหน้า 

การด าเนินงาน 

5 
ร้านค้าสวัสดิการ 

หน่วยบัญชาการ

สงครามพิเศษ 

การซื้อขายผลิตภัณฑ์นมและ

ความร่วมมือระหว่างร้านค้า

สวัสดิการกับ อ.ส.ค. 

1 ปี 4 เดือน 

1 พฤษภาคม 2559 

ถึง 

30 กันยายน 2560 

ด าเนินการได้ครบถ้วน                       

ตามแผนปฏิบัต ิ

6 

บรษิัท ดอยค า  

ผลิตภัณฑ์อาหาร 

จ ากัด 

การซือ้ขายผลิตภัณฑ์นมและ

ความร่วมมือระหว่างบรษิัท 

ดอยค าฯ กับ อ.ส.ค. 

3 ป ี

1 สิงหาคม 2559 

ถึง 

30 กันยายน 2562 

ด าเนินการได้ครบถ้วน                       

ตามแผนปฏิบัต ิ

อื่นๆ 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยงาน บันทึกข้อตกลง 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ความก้าวหน้า 
การด าเนินงาน 

7 

การลงนาม MOU 
 ร่วม 5 หน่วยงาน คอื 
  1.อ.ส.ค. 
  2.สถาบันเศรษฐกจิ

พอเพียง 
  3.สถาบันเทคโนโลย ี                        

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 
  4.มหาวิทยาลัย            

ราชภัฎราชนครินทร ์
  5.มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  

การจัดต้ังศูนยก์สิกรรมธรรมชาติ 

ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค 

9 ปี 
18 มถิุนายน 2559 

ถงึ  
17 มถิุนายน 2568 

  -ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎราช

นครินทร์ น าวิชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและการฝึกปฏิบั ติการขั้ น

พื้นฐาน 4 พอ (พออยู่  พอกิน พอใช้           

พอร่มเย็น) บรรจุไว้ในหลักสูตรอบรม

การเลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค. โดยใน

ปีงบประมาณ 2560 ได้ด าเนินการสอน

เกษตรกรไปแล้ว 3 รุ่น จ านวน 120 คน 
  -ร่วมกับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงใน

โครงการรวมพลังคนสร้างโลกตามรอย

พ่อของแผ่นดิน เพื่อขับเค ล่ือนหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์

พ ร ะ ร าช า  ต . ห้ ว ยแถลง  อ . เ มื อ ง          

จ.นครราชสีมา 
  -ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ห ลัก     

กสิกรรมธรรมชาติกับเกษตรทฤษฎีใหม่

สู่ ร ะ บ บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ที่                         

วัดชัยมงคลพัฒนา โดยส่งผู้แทน อ.ส.ค. 

ร่วมในกระบวนการเรียนรู้ จ านวน 2 รุ่น 
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1.3 ความส าเร็จของการด าเนินการส่งเสริมกิจการโคนม ปี 2559 
รายการ    หน่วย      ฝสส.     สภต.       สภอ. สภนล./สภนบ.   รวม อ.ส.ค.   ประเทศ 

1. จ านวนเกษตรกรทัง้หมด     ราย 2,140 1,328 737 202 4,407    16,517 

2. จ านวนเกษตรกรส่งนม     ราย 1,723 925 552 190 3,390        - 

3. จ านวนโคทั้งหมด     ตัว 57,794 29,568 19,381 6,260 113,003   535,153 

4. จ านวนโคนมรีดเฉลี่ย     ตัว 26,262 14,080 7,937 2,140 50,419   240,314 

5. ปรมิาณน้ านมดิบ   ตัน/วัน 264.29 84.09 124.87 127.55 600.80        - 

6. MOU   ตัน/วัน 235.36 80.41 111.56 117.51 544.84    3,328 

7. ราคารับซือ้เฉลี่ย บาท/กก. 19.33 19.01 19.55 19.19 19.38    19.00 

8. คุณภาพน้ านมดบิ 

     8.1 SCC 

     8.2 TS 

     8.3 FAT 

 

  เซลล์
มิลลิกรัม/ลิตร    

ร้อยละ   

 

595,162 

11.95 

3.68 

 

638,333 

12.05 

3.76 

 

450,108 

12.24 

3.94 

 

428,506 

12.25 

3.97 

       

528,028 

12.13 

3.84 

        

551,000 

12.22 

3.82 
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2.ด้านอุตสาหกรรมนม 

ผลิตภัณฑ์หลักของ อ.ส.ค. 

ผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค. ขนาดและบรรจุภัณฑ์ รสชาติ 

1.นมยู.เอช.ที  บรรจุกล่องขนาด 125  มล. 4 รสชาติ รสหวาน รสจดื 

รสช็อกโกแล็ต รสสตอเบอรี่ 

 บรรจุกล่องขนาด 200  มล. 4 รสชาติ รสหวาน รสจดื 

รสช็อกโกแล็ต รสพร่องมันเนย 

 บรรจุกล่องขนาด 250  มล. 3 รสชาติ รสหวาน รสจดื 

รสช็อกโกแล็ต  

2.นมพาสเจอร์ไรส์  บรรจุถุง ขนาด 125  ซีซี.   และ

บรรจุถุงขนาด 1,000   ซีซี. 

3 รสชาติ รสหวาน รสจดื 

รสช็อกโกแล็ต  

3.นมเปรีย้วพร้อมดื่ม  บรรจุถุง ขนาด 150  ซีซี. 4 รสชาติ รสส้ม รสสับปะรด 

รสมะนาว รสสตรอเบอรร์ี่ 

4.โยเกิรต์  บรรจุถ้วย ขนาด 120 ซีซี 6 รสชาติ รสธรรมชาติ             

รสสตรอเบอรร์ี่ รสผลไม้รวม 

รสลูกชิด รสมะเกี๋ยง            

รสว่านหางจระเข้ 

5.โยเกิรต์พร้อมดื่มยู.เอช.ที  บรรจุกล่อง ขนาด 200  มล. 4 รสชาติ รสส้ม รสสับปะรด 

รสมะนาว รสสตรอเบอรี่ 

6.ไอศกรีมนมสด  บรรจุถ้วย ขนาด 90  กรัม 6 รสชาติ รสนมสด รสงาด า 

รสช็อกโกแล็ต รสสตรอเบอรี่ 

รสมะม่วง รสทุเรียน 

7.ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เชน่ วิ

ปปิ้งครมี ชีส เป็นต้น 
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รายงานผลการด าเนินงานด้านอุตสาหกรรม 

      รายการ  หน่วย       สภก.      สภต.      สภอ.      สภนล.     สภนบ.     อ.ส.ค. 

ก าลังการผลิต  ตัน/วัน        264       120       144       144        15       687 

ก าลังการผลิตจรงิ  ตัน/วัน     246.28     143.52     139.33      134.23       5.79     669.15 

เป้าหมาย         

อัตราการสูญเสีย 

   %        1.70       1.70       1.70       1.70       1.70       1.70 

ผลอัตราการสูญเสีย    %       1.94       0.72       0.86       0.79        2.22       1.22 

ระบบคุณภาพ 

1. ISO 2200:2004 

  

/ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

/ 

 

/ 

2. ISO 9001:2000  - - / - - / 

3. ISO 9001:2004  - / - - - / 

4. ISO 9001:2008  - / - / - / 

5. ISO 14001  - - / / - / 

6. ISO 14001:2004  - - - - - / 

7. GMP  / / / - / / 

8.GMP 

codex/HACCP 

 - / - / - / 

9. GMPส่งออก  - / - - - / 

10. GMP Export, 

Haccp Export 

 - - - / - / 

11. HALAL  / / / - / / 

12. HACCP  / - / - / / 

13. Fluoride Milk   - / - - - / 

14. BCP  - / - - - / 

15. CSR DIW  - - / - - / 

ปรมิาณการผลิต  

ผลิตภัณฑ์นม 

  ตัน/ปี   78,318.19   45,638.09   44,307.86   42,683.55    1,840.56  212,788.25 

ปรมิาณการจ าหน่าย 

ผลิตภัณฑ์นม 

  ตัน/ปี   62,409.09   59,513.09   43,532.27   22,635.58    6,600.74  194,690.77 

มูลค่าการจ าหน่าย  ลบ./ปี   2,409.71    2,383.91    1,731.74    883.22      259.13    7,667.71 

OEE  ร้อยละ      79.04      88.52      85.60       91.80       88.77       86.75 
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ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ภาคกลาง 67,766.94 74,068.50 73,423.61 82,404.39 78,318.19

ภาคใต้ 36,627.71 38,518.21 40,779.70 40,569.39 45,638.09

ภาคตะวันออก 33,972.96 36,292.38 40,404.52 39,761.12 44,307.86

ภาคเหนือตอนล่าง 26,302.68 26,415.36 30,018.38 39,105.25 42,683.55

ภาคเหนือตอนบน 2,204.51 2,293.99 1,368.55 1,397.28 1,840.56

รวม 166,874.80 177,588.44 185,994.77 203,237.43 212,788.25

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000
ตัน 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ภาคกลาง 59,459.55 59,743.31 61,982.67 74,324.06 63,073.78

ภาคใต้ 42,348.32 45,766.33 45,513.46 49,104.55 59,996.25

ภาคตะวันออก 39,649.09 42,182.07 51,792.43 54,424.08 43,536.74

ภาคเหนือตอนล่าง 18,163.72 20,044.39 22,101.60 29,316.64 22,635.58

ภาคเหนือตอนบน 6,016.34 18,530.80 14,825.37 6,924.41 6,600.74

รวม 165,637.30 186,266.90 196,215.53 214,093.75 195,843.10

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000ตัน 

 กราฟแสดงการผลิตผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค. 

 กราฟแสดงการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค. 
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ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ภาคกลาง 5.24 4.44 3.41 3.21 1.94

ภาคใต้ 0.94 0.86 0.80 0.79 0.72

ภาคตะวันออก 3.42 1.61 0.82 0.98 0.86

ภาคเหนือตอนล่าง 2.04 1.87 1.19 0.85 0.79

ภาคเหนือตอนบน 1.63 2.52 1.96 0.67 2.22

รวม 3.40 2.68 1.91 1.81 1.22

0

1

2

3

4

5

6

ร้อยละ 

 กราฟแสดงการสูญเสียทั้งกระบวนการผลิตของ อ.ส.ค. 
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ตลาดนมพร้อมดื่ม ปี 2559 (มกราคม – ธันวาคม 2559) มูลคา่ตลาดภาพรวม 62,500 ล้านบาท 

เติบโตรอ้ยละ 2 โดยตลาดนมถั่วเหลอืงมีมูลค่า 16,900 ลา้นบาท เติบโตรอ้ยละ 2 รองลงมาเป็นตลาดนม 

ยู.เอช.ที. มมีูลค่า 16,600 ล้านบาท ตลาดเติบโตรอ้ยละ 3 ส่วนนมพาสเจอร์ไรส์ มูลค่า 7,600 ล้านบาท 

เติบโตรอ้ยละ 8  

 

 
สัดส่วนตลาดนม ยู.เอช.ที. กลุ่มนมทั่วไป (จดื หวาน และช็อคโกแลต) ผลติภัณฑ์นมไทย-เดนมารค์ 

ยังคงรักษาความเป็นผู้น าอันดับ 1 โดยมีส่วนแบ่งการตลาด ร้อยละ 45 ซึ่งมมีูลค่าตลาด 11,200 ลา้นบาท 

เติบโตรอ้ยละ 4 จากปีที่ผ่านมา โดยตลาดนมยู.อช.ที. เป็นตลาดที่มขีนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของมูลค่า

ตลาดรวมทั้งหมด  ขณะที่ โฟร์โมสต์ มีสว่นแบ่งการตลาดร้อยละ 42 มกีารเติบโตลดลงร้อยละ 6 และ

หนองโพ มสี่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 7 มีการเติบโตลดลงรอ้ยละ 10  

แสดงอัตราการเติบโตแต่ละกลุ่มกับผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม 

Market Share 2014 - 2016 
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ผลการด าเนนิงาน อ.ส.ค.ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการ

ด าเนนิงานของรัฐวิสาหกิจ ประจ าปบีัญชี 2559 

เกณฑ์วัดการด าเนินงาน 
หน่วย

วัด 

น้ าหนัก 

% 

ผลคะแนน 

ปี 2558 ปี 2559 

1.การด าเนินการตามนโยบาย 

    1.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน  

         - ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายท่ีเกิดขึ้นจรงิในช่วงปี 

        - ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน 

     1.2 ระดับของการน าระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลคา่เชิง

เศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช ้

     1.3 ระดับความส าเร็จการพัฒนาผลิตภัณฑน์มท่ีมีมูลค่าสูง  

(Hihg Value Added Product) 

 

ระดับ 

ร้อยละ 

ร้อยละ 

ระดับ 

 

ระดับ 

27 

4 

2 

2 

3 

 

20 

3.2515 

2.0910 

3.1820 

1.0000 

2.6500 

 

- 

3.6564 

 

1.0000 

1.0000 

3.1250 

 

4.5750 

2. ผลการด าเนินงานของรัฐวสิาหกจิ 

 ตัวชี้วัดทางการเงนิ 

     2.1 ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนหักค่าเสื่อม 

ราคารายจ่ายตัดบัญชีและดอกเบ้ียจ่าย (EBITDA) ของภารกิจเชงิ

พาณิชย ์

     2.2 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของสินทรัพย์ (ROA)  

     2.3 การสร้างค่า Economic Profit (EP) เทียบกับเป้าหมาย 

 

 

ล้าน

บาท 

 

ร้อยละ 

ล้าน

บาท 

38 

18 

10 

 

 

5 

3 

3.6742 

3.7030 

4.1421 

 

 

- 

3.0884 

4.3704 

3.8876 

5.0000 

 

 

2.8000 

1.9423 

 ตัวชี้วัดทีไ่ม่ใชท่างการเงิน 

     2.4 ความส าเร็จของการด าเนนิงาน ด้านกิจการโคนม   

           2.4.1 ความส าเร็จของการยกระดับมาตรฐานฟารม์ของ

เกษตรกรโคนม 

          2.4.2 ความส าเร็จในการพัฒนาฟารม์ตัวอย่าง

ประสิทธิภาพสูง 

 

ระดับ 

ระดับ 

 

ระดับ 

20 

20 

10 

 

10 

3.6638 

4.2652 

- 

 

4.7588 

4.8050 

 

4.8765 

 

4.7334 

3. การบริหารจัดการองค์กร 

     3.1 บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  

     3.2 การบริหารความเสี่ยง 

     3.3 การควบคุมภายใน 

     3.4 การตรวจสอบภายใน 

     3.5 การบริหารจัดการสารสนเทศ 

     3.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

ระดับ 

ระดับ 

ระดับ 

ระดับ 

ระดับ 

ระดับ 

35 

6 

7 

4 

6 

6 

6 

3.1766 

3.0325 

2.9000 

3.3637 

3.4364 

3.5056 

2.9298 

3.2693 

3.4219 

2.9000 

3.3860 

3.5205 

3.4698 

3.0183 

 น้ าหนั

กรวม 

100 3.4155 3.7922 



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

 

การบรหิารความความเสี่ยง 
อ.ส.ค. ด าเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามหลักการ The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO) Enterprise Risk Management (ERM) และพัฒนา

อย่างต่อเนื่องตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

ก าหนด มีการปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร รวมถึงมุ่งเน้นสร้างจิตส านึกให้ผู้ปฏิบัติงาน    

ทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า อ.ส.ค. จะสามารถ

ด าเนนิงานได้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตรท์ี่ก าหนดในแผนวิสาหกิจ 

อ.ส.ค. ด าเนินการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการก ากับดูแลในทุกระดับ กล่าวคือ 

คณะกรรมการ อ.ส.ค. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อด าเนินการตามนโยบายการ

บริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการ อ.ส.ค. ก าหนด ประเมินผลความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและ

ตรวจสอบความเสี่ยงอย่างมีระบบ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้      

โดยมุ่งเน้นให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นในองค์กร อนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงก่อน

น าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. ให้ความเห็นชอบ โดยมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  

แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ อ.ส.ค. เป็นประจ าทุกไตรมาสมีคณะกรรมการตรวจสอบ ก ากับ ดูแล      

ความถูกต้อง เพียงพอและความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค.  

 อ.ส.ค. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี มีการติดตามประเมินผลและทบทวนความเพียงพอ

ของแผนงาน/มาตรการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยค านึงถึงการจัดสรรทรัพยากรอย่าง

เหมาะสมภายในกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ยอมรับได้  (Risk Appetite) พร้อมทั้งรายงานผลการ

บริหารความเสี่ยงต่อ คณะกรรมการ อ.ส.ค. เป็นประจ า เพื่อสามารถติดตามสถานการณ์อย่างทันต่อ

เหตุการณ ์ทั้งนี้ เพื่อให้ อ.ส.ค.ด าเนินงานได้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ “นมแห่งชาติภายในปี 2564” 

และสร้างวัฒนธรรมองค์กร คือ รู้และรับผิดชอบ ส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เน้นเรื่อง  

ธรรมาภิบาล   

อ.ส.ค. บริหารความเสี่ยงโดยเชื่อมโยงกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ 

ปัจจัยภายใน/ภายนอกทุกด้านที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ อ.ส.ค. ตามสถานการณ์ที่  

เปลี่ยนแปลงไป ก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เพื่อเป็นกรอบในการก าหนด

ยุทธศาสตร์ขององค์กร ทั้งนี้ อ.ส.ค. ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงที่ส าคัญทั้ง 4 

ด้าน ดังนี้ 

   1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

      เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการเป็น “นมแห่งชาติภายในปี 2564” 

   2.ความเสี่ยงดา้นการด าเนินงาน (Operational Risk) 

      มีการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานหลัก โดยการน าระบบ

สารสนเทศมาสนับสนุนกระบวนการท างานให้มคีวามคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
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   3.ความเสี่ยงดา้นการเงนิ (Financial Risk) 

      เพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงิน โดยให้ความส าคัญในด้านการเพิ่มยอดขาย 

เพื่อให้ฐานะทางการเงินในปัจจุบันและด้านการป้องกันผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

   4.ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

      ได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยมีแผนงาน/

มาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบโดย อ.ส.ค. มีการฝึกอบรม          

ให้ความรู้เกี่ยวกับ (เช่น พระราชบัญญัติ) ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และระเบียบ 

ข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

การบรหิารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)  

อ.ส.ค. ได้ทบทวนนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ทบทวนเกณฑ์การวิเคราะห์

ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) รวมทั้งทบทวนผลการประเมินความเสี่ยง ผลการ

วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (BIA) และทบทวนช่วงเวลานานที่สุดที่ยอมรับได้หาก อ.ส.ค. จ าเป็นต้อง

หยุดด าเนินการให้บริการโดยมีการวิเคราะห์และก าหนดล าดับของงานที่ส าคัญ นอกจากนี้ อ.ส.ค.  ได้

จัดท าและทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ของธุรกรรมงาน

ที่ส าคัญ รวมทั้งด าเนินการทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ส าคัญเป็นประจ าทุกปี และได้           

มีการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ อ.ส.ค. ประจ าปี 2559 (ฉบับสมบูรณ์) ผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการ อ.ส.ค.ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559   

การควบคุมภายใน  
 อ.ส.ค. ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย

การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสม สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้าน คือ 

- การด าเนินงานมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- ความเช่ือถอืได้ของรายงานทางการเงิน 

- การปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และขอ้บังคับ 

มีการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน อ.ส.ค.ประจ าปี โดยประมวลผลจากการรายงานทุกฝ่าย/

ส านักงาน เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานความเพียงพอ  เหมาะสม และเสนอต่อ

คณะกรรมการ อ.ส.ค. ก่อนน าส่งคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิภายในเดือนธันวาคม เป็นประจ าทุกปี 
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ในปีงบประมาณ 2559 อ.ส.ค. ได้ประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามระเบียบของ คตง.       

เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้

ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันการผิดพลาด ความเสียหาย หรือการทุจริต ความเชื่อถือ

ได้ของรายงานทางการเงินและมิใช่การเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมีผลการ

ประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน ทั้ง 5 ด้าน สรุปได้ ดังนี้ 

1.ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 

อ.ส.ค. จัดให้มีกระบวนการควบคุมภายใน มีคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานความเพียงพอ 

และประสิทธิภาพของการควบคุม  และติดตามการทบทวนรายงานการเงิน /มิ ใ ช่การ เงิน  

อย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกเดือน การมอบอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร          

ยึดหลักการก ากับดูแลที่ดีตามหลักธรรมภิบาล เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้  อย่างมี 

ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้  

2.ด้านการประเมินความเสี่ยง 

การบริหารความเสี่ยงด าเนินงานตามแนวทาง The Committee of Sponsoring Organizations of 

the Treadway Commission (COSO) Enterprise Risk Management (ERM) เป็นมาตรฐานเดียวกัน          

ทั่วทั้งองค์กร มีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ท าหน้าที่ด าเนินการตามนโยบายการบริหาร             

ความเสี่ยงที่คณะกรรมการ อ.ส.ค. ก าหนด ประเมินผลความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและตรวจสอบ

ความเสี่ยงอย่างมรีะบบ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมุ่งเน้นให้เกิด

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นในองค์กร อนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงก่อนน าเสนอ

คณะกรรมการ อ.ส.ค. ให้ความเห็นชอบ โดยมีการตดิตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง แล้วรายงาน

ต่อคณะกรรมการ อ.ส.ค. เป็นประจ าทุกไตรมาส 

3.ด้านกิจกรรมการควบคุม 

ก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานครบทุกด้าน มีการปรับปรุงคู่มือส าคัญให้เป็นปัจจุบัน

อย่างสม่ าเสมอ มีการก าหนดอ านาจหน้าที่/การอนุมัติ/การดูแลป้องกันทรัพย์สิน มีการก าหนดหน้าที่

ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร มีฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน สอบทานรายงานการเงิน

และที่มิใช่การเงิน รายงานเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการ อ.ส.ค. เป็นประจ า          

ทุกเดือน 

4.ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 

มีระบบสารสนเทศทั้งการเงิน/มิใช่การเงิน และมีระบบการจัดการฐานข้อมูล  เพื่อน ามาใช้

ประโยชน์อย่างสมบูรณ์ เป็นปัจจุบันและสะดวกในการเข้าถึง มีระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร         

เพื่อสนับสนุนข้อมูลส าหรับการตัดสินใจ มีคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของ อ.ส.ค. ท าหน้าที่ด าเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           

ที่คณะกรรมการ อ.ส.ค.ก าหนด เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ อ.ส.ค.  อย่างเป็น

รูปธรรมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
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แผนแมบ่ทและยุทธศาสตรเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อ.ส.ค. พิจารณาปัจจัยอื่นที่มีผลต่อ

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับแผนแมบ่ทและยุทธศาสตรเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อ.ส.ค. ก ากับ 

ดูแลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ อ.ส.ค. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ติดตามการด าเนินงาน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ อ.ส.ค.  

5.ด้านการติดตามประเมินผล 

มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานทุกกิจกรรมที่ส าคัญอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ มีการ

ติดตามประเมินผลแบบเป็นรายครั้ง การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment 

: CSA) ครบทุกสายงาน โดยบูรณาการร่วมกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการติดตามการรายงานผล  

เป็นประจ าทุกไตรมาส รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลแบบเป็นอิสระ ( Independent Assessment : IA) 

โดยฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน และส านักงานตรวจเงนิแผ่นดนิ 

สรุป การประเมินระบบการควบคุมภายใน อ.ส.ค. มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบครบทั้ง 5 

องค์ประกอบตามระเบียบ คตง. เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กรมีประสิทธิภาพ เพียงพอ เหมาะสม

ท าให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
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สภาวการณ์ของโลก ภูมภิาคอาเซียน (ASEAN)  

และประเทศไทย 
1. ภาพรวมเศรษฐกิจ บริบทด้านอุตสาหกรรมโคนมและนมโลก 

1.1 สถานการณ์ทิศทางเศรษฐกิจและสังคมโลกที่มีผลต่ออตุสาหกรรมนม 

บริบทของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน  มีการท าธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเกิดขึ้น ตั้งแต่

ภาคการค้าระหว่างประเทศไปจนถึงการลงทุนภาคการเงินที่รวดเร็วและสะดวกด้วยการเชื่อมโยงผ่าน

เทคโนโลยี  ส่งผลให้ทิศทางการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจโลกเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อาทิ ในปัจจุบัน

เศรษฐกิจโลกเกิดความผันผวนจากปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรป  ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาผันผวน 

และเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ไม่เสถียร  ท าให้ภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซา บรรยากาศในการลงทุนและก าลังซื้อ

ชะลอตัว 

ถึงแม้ว่ามหาอ านาจอย่างสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรปจะยังคงมีบทบาทต่อเศรษฐกิจ

โลก แต่วิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมาได้สร้างความเสียหายต่อประเทศพัฒนาแล้วมากกว่าประเทศก าลัง

พัฒนาและประเทศเศรษฐกิจใหม่ นอกจากนั้นอุปสงค์ในประเทศส าคัญอย่างสหรัฐอเมริกามีแนวโน้ม

ลดลง ในขณะที่อุปสงค์ในภูมิภาคเอเชียมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน และได้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนที่

ส าคัญส าหรับการเติบโตของเศรษฐกิจโลก 

เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียมีอัตราการเติบโตที่สูงมากขึ้น เนื่องจากประชากรของภูมิภาคเอเชีย

ซึ่งในอดีตมีรายได้นอ้ยก าลังมคีวามเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปริมาณชนช้ันกลางในภูมิภาคเอเชียจึงเพิ่มมากขึ้นอย่าง

รวดเร็ว รวมทั้งการที่ภูมิภาคเอเชียจะกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมโลกที่ส าคัญ 

เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ ทั้งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่า ห่วง

โซ่การผลติอยู่ภายในภูมิภาคที่มคีวามสัมพันธ์กัน รวมทั้งก าลังซื้อของประชากรในภูมิภาคที่มีจ านวนมาก 

นับเป็นร้อยละ 60 ของประชากรโลก จึงท าให้โอกาสในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียเพิ่ม

สูงขึ้น แน่นอนว่าย่อมส่งผลต่ออ านาจการใช้จ่ายของภาคประชาชนที่จะเพิ่มสูงขึ้น  จากกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจที่ขยายตัว  

ตลอดจนกระแสการบริโภคที่มุ่งเน้นการรักษาสุขภาพ และการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ได้

มาตรฐาน และเป็นธรรมชาติมากกว่าสารปรุงแต่ง ท าให้ทิศทางธุรกิจด้าน organic มีโอกาสขยายตัวเพิ่ม

สูงขึ้น จากจ านวนประชากรที่ขยายตัว และพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลง 
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1.2 แนวโน้ม ปี 2560 

     1.2.1 โลก 

            การผลิต 

   ปี 2560 คาดว่าจ านวนโคนมและผลผลิตน้ านมของโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากการ

ขยายตัวตามธรรมชาติ การผลิตของสหภาพยุโรปเป็นอิสระจากข้อจ ากัดของโควตา และผลผลิตน้ านม

ของไอร์แลนด์ เบลเยียม และเนเธอร์แลนด์ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ประกอบกับแรงจูงใจจาก

ราคานมและผลติภัณฑ์นมที่เริ่มปรับตัวสูงขึน้ แม้วา่การผลตินมในประเทศออสเตรเลียจะมีแนวโน้มลดลง 

เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออ านวย และผลตอบแทนที่ลดลงในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากราคานมที่

ลดลงและค่าใช้จ่ายด้านอาหารที่เพิ่มขึ้น 

  การตลาด 

   * ความต้องการของผู้บริโภค ปี 2560 คาดว่าการบริโภคน้ านมและผลิตภัณฑ์นม

ของโลกจะเพิ่มขึน้เล็กน้อย เนื่องจากความต้องการน าเข้ามีแนวโน้มที่ดขีึน้ 

  * การส่งออก ปี 2560 คาดว่าการส่งออกนมผงขาดมันเนยของโลกจะใกล้เคียงกับปีที่

ผ่านมาหรือลดลงเล็กน้อย เนื่องจากสหภาพยุโรปซึ่งเป็นผู้ส่งออกหลัก มีการส่งออกลดลงอย่างต่อเนื่อง      

ผลจากการที่รัสเซียยังไม่อนุญาตให้มีการน าเข้าอาหารจากสหภาพยุโรป และการส่งออกของ

สหรัฐอเมริกาก็ลดลงเชน่เดียวกัน เพราะต้องเผชิญกับการแขง่ขันอย่างรุนแรงในตลาดเอเชีย 

  * การน าเข้า ปี 2560 คาดว่าการน าเข้านมผงขาดมันเนยของโลกจะใกล้เคียงกับปีที่

ผา่นมาหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากประเทศผู้น าเข้าหลักเริ่มมีการน าเข้าเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ได้แก่ 

ประเทศเม็กซิโก จีน และฟิลิปปินส์ 

     1.2.2 ไทย 

 การผลิต  

 ปี 2560 คาดว่าจ านวนโคนมและผลผลติน้ านมดิบมีแนวโน้มเพิ่มขึน้จากการขยายตัวตาม

ธรรมชาติของฝูงโค อีกทั้งการเลี้ยงโคนมในปัจจุบันมีการบริหารจัดการฟาร์มที่เป็นระบบตามมาตรฐาน

ฟาร์มที่ดีและมีประสิทธิภาพในการเลี้ยงมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณน้ านมดิบมีปริมาณเพิ่มขึ้นและมี

คุณภาพดีขึน้ ประกอบกับมีการประกาศใช้มาตรฐานการรับซื้อน้ านมโค ณ ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ควบคู่

กับการประกาศราคากลางรับซื้อน้ านมโค ณ ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่              

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา ก็เป็นอีกแรงจูงใจหนึ่ง โดยในปี 2560 คาดว่าจะมีจ านวนโคทั้ งหมด            

(ณ วันที่ 1 มกราคม) 626,216 ตัว เพิ่มขึ้นจาก 616,420 ตัว ของปี 2559 ร้อยละ 1.57 และมีจ านวน   

แมโ่ครีดนม 241,824 ตัว เพิ่มขึน้จาก 236,200 ตัว ของปี 2559 ร้อยละ 2.38 ส่วนผลผลิตน้ านมดิบในปี 

2560 คาดว่ามีปริมาณ 1,126,513 ตัน เพิ่มขึน้จาก 1,111,247 ตัน ของปี 2559 ร้อยละ 1.37 
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 การตลาด 

   * ความต้องการบริโภค ปี 2560 คาดว่าความต้องการบริโภคนมพร้อมดื่มจะเพิ่มขึ้น

เล็กน้อย เนื่องจากตลาดนมโรงเรียนซึ่งเป็นตลาดหลักมีปริมาณคงที่และการบริโภคนมในตลาดนม

พาณิชย์เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยในปี 2560 คาดว่ามีปริมาณการบริโภค 1,087,085 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 

1,077,910 ตันของปี 2559 ร้อยละ 0.85 

   * การส่งออก-การน าเข้า ปี 2560 คาดว่าการส่งออก – น าเข้าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากผู้ประกอบการในตลาดนมพาณิชย์มีการขยายการผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับปริมาณผลผลิตน้ านม

ดิบที่มแีนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างตอ่เนื่อง 

     * ราคา ปี 2560 คาดว่าราคาน้ านมดิบที่เกษตรกรขายได้จะเพิ่มขึ้นจากปี 2559 

เนื่องจากมีการประกาศใช้มาตรฐานการรับซื้อน้ านมโค ณ ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ควบคู่กับประกาศ

ราคากลางรับซือ้น้ านมโค ณ ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ โดยมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้น

มา ซึ่งเป็นแรงจูงใจใหเ้กษตรกรมีการปรับปรุงคุณภาพน้ านมดิบให้ดีขึ้น 

     1.2.3 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิต 

    ภาวะภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร มีผลกระทบท าให้ผลผลิตพืช

อาหารสัตว์ได้รับความเสียหายและอาจเกิดการขาดแคลน ซึ่งจะส่งผลให้ราคาอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้น 

อีกทั้งคุณภาพอาหารหยาบที่ได้ไม่เหมาะสมส าหรับการเลี้ยงโคนม เกษตรกรอาจต้องมีการปรับสูตร

อาหารเพื่อรักษาระดับผลผลิต ซึ่งจะส่งผลใหต้้นทุนการผลิตน้ านมโคของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 

    การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท าให้มีช่วงอากาศเย็นยาวนานในปี 2559 ส่งผล

ให้ผลผลติน้ านมดิบของเกษตรกรเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก จึงมีการคาดการณ์ว่าในปี 2560 ผลผลิตน้ านม

ดิบจะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ในปัจจุบันเกิดปัญหาน้ านมดิบไม่มีแหล่งรับซื้อ เนื่องจากตลาดนม

โรงเรียนมีปริมาณจ ากัด ในขณะที่ปริมาณน้ านมดิบเพิ่มขึ้น ท าให้ภาระไปตกหนักอยู่ที่ผู้ประกอบการนม

พาณชิย์ที่ตอ้งช่วยรับซือ้ จึงควรก าหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาผลผลติน้ านมดิบของเกษตรกร

ที่เพิ่มขึ้น 

    ปัญหาด้านโรคต่างๆ เช่น โรคเต้านมอักเสบ ท าให้คุณภาพน้ านมดิบต่ ากว่าเกณฑ์

มาตรฐาน ส่งผลตอ่ราคาน้ านมดิบที่เกษตรกรจะได้รับ และยังพบการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยอยู่

เป็นระยะๆ แม้จะมีมาตรการเพื่อควบคุมและป้องกัน แต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมไม่ให้เกิดโรคในฟาร์ม

เกษตรกรได้ทั้งหมด 

    การประกาศใช้มาตรฐานการรับซื้อน้ านมโค ณ ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ควบคู่กับ

ประกาศราคากลางรับซื้อน้ านมโค ณ ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

2559 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นแรงจูงใจใหเ้กษตรกรมีการปรับปรุงคุณภาพน้ านมดิบให้ดีขึ้น 
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ประเทศผู้ส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีการเลี้ยงโคนมมาเป็น

เวลานาน เช่น นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสม   

มีการพัฒนาเทคโนโลยีและการวิจัยมาเป็นเวลานาน ท าให้ประเทศดังกล่าวมีปริมาณการผลิตและ

คุณภาพของน้ านมดิบที่ดีและปริมาณพอที่จะส่งออก ทั้งสินค้าน้ านมดิบและผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

ผลิตภัณฑ์นมไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ ประเทศผู้ส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมที่ส าคัญใน

ตลาดโลก 5 อันดับแรก ได้แก่ นิวซีแลนด ์เยอรมน ีฝร่ังเศส เนเธอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา 
 

 
ภาพแสดง ปริมาณการผลิตน้ านมดิบของประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
ที่มา : ไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย) รวบรวมจาก International Trade Centre 

ปัจจุบันภาครัฐให้ความส าคัญกับคุณภาพน้ านมดิบมากขึ้น เห็นได้จากมีการก าหนดมาตรฐาน

น้ านมดิบที่จะส่งให้โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ดังนั้น เกษตรกรผู้เลี้ยง สหกรณ์ และศูนย์รับ

น้ านมดิบจึงต้องพัฒนามาตรฐานการผลิตทั้งหมด เพราะนอกจากช่วยให้ได้น้ านมดิบที่มีคุณภาพแล้ว ยัง

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิตให้กับฟาร์ม ส่งผลให้ปริมาณโคนมและผลผลิตนมในปี 

2558 เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับราคาน้ านมดิบหน้าโรงงานแปรรูปที่สูงขึ้น ที่ราคากิโลกรัมละ 19 บาท แต่ในปี 

2559 คาดว่าราคาน้ านมดิบหนา้โรงงานมโีอกาสเพิ่มขึน้ ตามคุณภาพน้ านมดิบทีด่ีขึ้นอย่างตอ่เนื่อง 

จ านวนโคนม ปี 2555-2559 จ านวนโคนมในประเทศผู้ผลิตที่ส าคัญของโลกมีอัตราเพิ่มร้อยละ

1.60 ต่อปี โดยในปี 2559 มีจ านวนโคนมรวม 141.71 ล้านตัว เพิ่มขึ้นจาก 139.58 ล้านตัว ของปี 2558 

ประมาณร้อยละ 0.65 ประเทศที่มกีารเลีย้งโคนมมากที่สุด คือ ประเทศอินเดียมีจ านวนโคนมรวม 54.50 

ล้านตัว รองลงมาได้แก่ สหภาพยุโรป 23.62 ล้านตัว และประเทศอื่นๆ 20.54 ล้านตัว 
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ตารางที่ 1  จ านวนโคนมของประเทศที่ส าคัญของโลก ปี 2555 – 2559 

หนว่ย : ล้านตัว 

ประเทศ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ป ี2559* อัตราเพิ่ม(ร้อยละ) 

อินเดีย 46.40 48.25 50.50 52.50 54.50 4.15 

สหภาพยุโรป 23.05 23.19 23.47 23.56 23.62 0.65 

สหรัฐอเมริกา 16.46 16.60 16.83 17.33 17.68 1.88 

จนี 9.24 9.22 9.26 9.32 9.32 0.28 

รัสเซีย 8.00 8.35 8.40 8.40 8.50 1.28 

บราซิล 8.60 8.25 8.05 7.75 7.55 -3.18 

อื่นๆ 21.31 21.18 21.10 20.72 20.54 -0.95 

รวม 133.06 135.04 137.61 139.58 141.71 1.60 

หมายเหตุ: *ข้อมูลเบือ้งต้น   

ที่มา: Dairy, World Markets and Trade.USA Foreign Agricultural Service, July  2016 

ปริมาณผลผลติน้ านมดิบ ปี 2555-2559 ความต้องการบริโภคน้ านมของประเทศต่างๆ โดยรวม

มีอัตราเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.12 ต่อปี ในปี 2559 มีความตอ้งการบริโภค 499.81 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 493.69 

ล้านตัน ของปี 2558 ประมาณร้อยละ 2.12 โดยสหภาพยุโรปเป็นประเทศที่บริโภคน้ านมสูงสุด คือ 

151.60 ล้านตัน รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา 96.34 ล้านตัน และประเทศอื่นๆ 88.68 ล้านตัน 

 

ตารางที่ 2  ปริมาณผลผลิตน้ านมดิบของประเทศที่ส าคัญของโลก ปี 2555 – 2559 

หนว่ย : ล้านตัน 

ประเทศ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559* อัตราเพิ่ม(ร้อยละ) 

สหภาพยโุรป 139.00 140.10 146.50 149.60 151.60 2.42 

สหรฐัอเมรกิา 91.01 91.28 93.49 94.62 96.34 1.51 

อนิเดีย 55.50 57.50 60.50 64.00 68.00 5.27 

จีน 32.60 34.30 37.25 37.55 38.00 4.05 

รัสเซีย 31.83 30.53 30.50 30.55 30.09 -1.11 

บราซลิ 23.01 24.26 25.49 26.30 27.10 4.16 

อื่นๆ 89.90 88.65 90.60 91.07 88.68 -0.004 

รวม 462.85 466.62 484.33 493.69 499.81 2.12 

หมายเหตุ: *ข้อมูลเบือ้งต้น    

ที่มา: Dairy, World Markets and Trade.USA Foreign Agricultural Service, July  2016 
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ความต้องการบริโภคน้ านม ปี 2555-2559 ความต้องการบริโภคน้ านมของประเทศต่างๆ 

โดยรวมมีอัตราเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.60 ต่อปี ในปี 2559 มีความตอ้งการบริโภค 182.29 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 

180.14 ล้านตัน ของปี 2558 ประมาณร้อยละ 1.10 โดยอินเดียเป็นประเทศที่บริโภคน้ านมสูงสุด คือ 

62.75 ล้านตัน รองลงมาคือ สหภาพยุโรป 34.00 ล้านตัน และสหรัฐอเมริกา 26.52 ล้านตัน 

ตารางที่ 3  ปริมาณการบริโภคน้ านมประเทศที่ส าคัญของโลก 

หนว่ย : ล้านตัน 

ประเทศ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559* อัตราเพิ่ม(ร้อยละ) 

อินเดีย 52.00 54.40 57.00 59.75 62.75 4.81 

สหภาพยุโรป 33.80 33.80 34.07 34.00 34.00 0.18 

สหรัฐอเมริกา 27.74 27.33 27.06 26.79 26.52 -1.09 

จนี 13.52 14.35 15.15 15.36 15.57 3.57 

รัสเซีย 8.56 9.04 9.66 9.90 10.10 4.31 

บราซิล 11.00 10.15 9.86 9.50 9.19 -4.17 

อื่นๆ 24.97 24.45 24.69 24.84 24.16 -0.50 

รวม 171.59 173.52 177.49 180.14 182.29 1.60 

หมายเหตุ: *ข้อมูลเบือ้งต้น     

ที่มา: Dairy, World Markets and Trade.USA Foreign Agricultural Service, July  2016 
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ตารางที่ 4  จ านวนโคนมและผลผลติน้ านมดิบของไทย ปี 2555 - 2560 

ประเทศ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559* อัตราเพิ่ม(ร้อยละ) 

โคนมทั้งหมด  

ณ 1 ม.ค. (ตวั) 

573,048 589,779 605,017 608,367 616,420 1.79 

แม่โครีดนม  

ณ 1 ม.ค. (ตวั) 

229,041 237,730 230,064 232,115 236,200 0.38 

ผลผลิตน้ านม

ดิบ (ตัน) 

1,022,190 1,095,314 1,067,338 1,084,162 1,111,247 1.58 

การบริโภคนม

พร้อมดื่ม(ตนั) 

990,836 1,047,550 1,025,181 1,046,216 1,077,910 1.67 

หมายเหตุ: *ข้อมูลเบือ้งต้น     

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ตารางที่ 5  ต้นทุนการผลิตน้ านมดิบ และราคา ปี 2555 - 2559 

ป ี
ต้นทุนน้ านมดบิ 

(บาท/กก.) 

ราคาเกษตรกรขายได้  

(บาท/กก.) 

ราคาหน้าโรงงาน  

(บาท/กก.) 

ราคาอาหารข้น 

(บาท/กก.) 

อัตราการให้นมของแม่โค 

(กก./ตัว/วัน) 

2555 14.47 16.61 18.00 9.81 12.23 

2556 15.34 16.61 18.00 10.00 12.62 

2557 15.62 16.91 18.00/19.00 10.36 12.71 

2558 14.17 17.74 19.00 11.42 12.80 

2559* 14.66 18.01 19.00 11.62 12.89 

หมายเหตุ: *ข้อมูลเบือ้งต้น     

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ตารางที่ 6  ปริมาณและมูลค่านมและผลติภัณฑน์มส่งออกของไทย ปี 2555 – 2559 

หนว่ย : ล้านตัน 

ป ี นมผงขาดมันเนย นมและผลิตภัณฑ์นม รวม 

ตัน พันบาท ตัน พันบาท ตัน พันบาท 

2555 914 108,762 96,668 4,654,752 97,582 4,763,514 

2556 695 113,385 116,893 5,429,212 117,588 5,542,597 

2557 791 116,927 130,689 5,740,105 131,480 5,857,032 

2558 1,884 134,451 147,870 6,456,358 149,754 6,590,809 

2559* 8,756 441,212 155,048 6,554,020 163,804 6,995,232 

อัตราเพิ่ม 

(ร้อยละ) 

73.61 34.60 12.52 8.96 13.63 9.88 

หมายเหตุ: *ประมาณการ     

ที่มา: กรมศุลกากร 

ตารางที่ 7  ปริมาณและมูลค่านมและผลติภัณฑน์มน าเข้าของไทย ปี 2555 – 2559 

หนว่ย : ล้านตัน 

ป ี นมผงขาดมันเนย นมและผลิตภัณฑ์นม รวม 

ตัน พันบาท ตัน พันบาท ตัน พันบาท 

2555 62,708 6,140,731 163,804 12,689,459 226,512 18,830,190 

2556 59,819 7,552,436 128,615 12,256,964 188,434 19,809,400 

2557 62,526 8,815,525 150,845 17,121,088 213,371 25,936,613 

2558 82,449 7,023,487 160,895 12,790,870 243,344 19,814,357 

2559* 54,693 4,008,916 176,309 12,463,868 231,002 16,472,784 

อัตราเพิ่ม 

(ร้อยละ) 

0.48 -8.84 3.78 0.07 2.99 -2.64 

หมายเหตุ: *ประมาณการ     

ที่มา: กรมศุลกากร 
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การก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG)  

ในการด าเนินการและการปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศนข์อง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ

ไทย (อ.ส.ค.) ในปีงบประมาณ 2559 คือ “อ.ส.ค.องค์กรช้ันน าด้านอุตสาหกรรมโคนมไทยก้าวไกล         

สู่อาเซียนด้วยมาตรฐานสากลและนวัตกรรมบริการ” 
 อ.ส.ค. จึงได้น าหลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ในรัฐวิสาหกิจมาเป็นกรอบ

แนวทางในการสร้างแนวปฏิบัติในองค์กร โดยได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้

พนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ ให้สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร สร้างความรู้ความเข้าใจ            

ในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน-ลูกจ้าง อ.ส.ค. ให้ตระหนักถึง

ความส าคัญและน าไปใช้ในการท างานเพื่อเป็นวัฒนธรรมการท างานที่ดีของ อ.ส.ค.      

ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2559  อ.ส.ค. ได้ท าการประชาสัมพันธ์หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี

ผา่นสื่อภายในองค์กรและโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงาน-ลูกจ้าง อ.ส.ค. ได้มีส่วนร่วม เพื่อให ้

อ.ส.ค. เป็นองค์กรที่มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในการด าเนินง าน 

ตลอดจนสรา้งภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับเชื่อถือของสาธารณชน สรุปผลการด าเนินการ ดังนี้ 

โครงการสร้างความร่วมมือกับสหกรณ์โคนมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร 

เป้าหมายคือ 525 ฟาร์ม ผลการด าเนินงาน ต.ค. 2558 –ก.ย. 2559 มีฟาร์มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

จ านวน 966 ราย  ผ่านฟารม์ประสิทธิภาพสูง จ านวน 489 ฟารม์ 

งานตามนโยบายเร่งด่วนที่ด าเนินการในปี 2559 

1. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติและพืชผักอินทรยี์ 

ในปี 2559 แผนกกสิกรรมธรรมชาติได้ด าเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ  

โดยการท าทางเดินเท้าจากประตูทางเข้าศูนย์ เส้นทางเดินภายในและโดยรอบศูนย์ เพื่อความสะดวก 

ในการเข้าเยี่ยมชมภายใน และปรับภูมิทัศนบ์ริเวณดังกล่าวเพื่อความสวยงามส าหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว 

2. วางท่อน้ าใช้ภายในศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ 

ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยแผนกกสิกรรมธรรมชาติ   มีโครงการน าน้ าจากการใช้แล้ว                  

จากโรงงานนมสระบุรีที่ผ่านการบ าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ ในกิจกรรมบริเวณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ 

เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย โดยการด าเนินการวางท่อน้ าใช้และติดตั้งแท้งค์น้ าส าหรับใช้บริเวณ                  

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ  

3. ปรับปรุงเส้นทางและจุดชมวิวบริเวณคอกลูกโค 

ฝา่ยท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยแผนกบริหารการท่องเที่ยว  ได้ปรับปรุงเส้นทางและจุดชมวิวบริเวณ

คอกลูกโคส าหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว  โดยการปรับภูมิทัศน์และตกแต่งบริเวณคอกลูกโคให้สวยงาม 

เพือ่เป็นจุดชมวิวส าหรับใหน้ักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 
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4. โครงการมัคคุเทศก์น้อยฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค 

ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยแผนกบริหารการท่องเที่ยว  จัดโครงการ “มัคคุเทศก์น้อยฟาร์ม         

โคนมไทย-เดนมาร์ค”  โดยความร่วมมือกับโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา น านักเรียนเข้ารับการอบรม       

ในโครงการมัคคุ เทศก์น้อยฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค เพื่อ เป็นการสร้างการรับรู้ เกี่ ยวกับ                       

ประวัติความเป็นมา อ.ส.ค. และตราสินค้าไทย-เดนมาร์คให้มากขึ้น  ทั้งนี้ได้คัดเลือกนักเรียนที่ผ่าน            

การอบรมบางส่วนที่มีศักยภาพเข้าท างานกับฝ่ายท่องเที่ยวฯ เพื่อร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวในวันหยุด 

เสาร-์อาทิตย์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานตามนโยบายเชิงยุทธ์ 

1. ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยงกับอาชีพการเลี้ยงโคนม 

 อ.ส.ค. โดยฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด าเนินการเรื่องจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง  

5 หน่วยงาน  ประกอบด้วย อ.ส.ค., สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า             

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 

มิถุนายน 2559 เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  ร่วมมือกันที่จะผลักดัน            

แนวทางการด าเนินงาน “ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค”  ให้เป็นรูปธรรมโดย

การจัดตั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ส าหรับถ่ายทอด

ความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาในด้านต่างๆ   

2. การจัดท าเครือข่ายพันธมิตร และประชาสัมพันธ์เครือข่ายพันธมิตร 

 หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในนามตัวแทนของ อ.ส.ค. ได้รับการแต่งตั้งจากนายกสมาคม

การท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีใหเ้ข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสมาคมท่องเที่ยว โดยมีต าแหน่งประชาสัมพันธ์

สมาคม มีหน้าที่เกี่ยวกับการเชิญชวนหาสมาชิก โฆษณากิจการและผลงานด้านต่าง ๆ ของสมาคม 

ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการได้มอบหมาย ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีการประชุม
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เพื่อพบปะพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมท่องเที่ยวภายในจังหวัดสระบุรีเป็นประจ าทุกเดือน นอกจากนี้แผนก

บริหารการท่องเที่ยวยังได้สร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตร  โดยการเข้าร่วมประชุมเกี่ ยวกับงาน          

การท่องเที่ยวภายในอ าเภอมวกเหล็ก ออกเยี่ยมเครือข่ายพันธมิตรทุกไตรมาส อาทิ ค่ายลูกเสือ รีสอร์ท   

รวมถึงการน าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ไปวางตามจุดท่องเที่ยว ร้านอาหาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ 

 1. กิจกรรมบริการประชาชนเทศกาลสงกรานต์      

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ  จัดตั้ง             

จุดบริการประชาชนบริเวณริมทางหลวงทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่  12-17 

เมษายน 2559  เป็นเวลา 6 วัน ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรร่วมกับฝ่ายต่างๆ ใน อ.ส.ค. ได้รับมอบหมาย

จากผู้อ านวยการให้จัดตั้งเต็นท์พักและบริการนม/น้ าดื่ม บริการประชาชน บริเวณหน้าส านักงาน                 

ฝา่ยท่องเที่ยวเชิงเกษตร  มีผู้ใชบ้ริการรวมทั้งสิ้น 1,382 คน 

2. กิจกรรมจัดตั้งศูนย์บริการท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติฯ   

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ  จัดตั้ง

ศูนย์บริการท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ     

เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ 

7 รอบ 84 พรรษา  ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2559 รวม 5 วัน  ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้

ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรจัดตั้งศูนย์บริการบริเวณหน้าส านักงานฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร ติดตั้งเต็นท์พัก

และบริการนม/น้ าดื่ม ส าหรับประชาชนที่เดินทางแวะพัก  โดยตั้งจุดบริการอ านวยความสะดวกด้านการ

เดินทางและบริการท่องเที่ยวเชิงเกษตรฟรีในช่วงเวลาดังกล่าว  รวมยอดผู้เข้าใช้บริการทั้งสิ้น 4,432 คน  

จ าแนกเป็นบริการด้านการเดินทางจ านวน 2,822 คน  และบริการท่องเที่ยวชมฟารม์จ านวน 1,610 คน  
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กจิกรรมฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

 1. กิจกรรมวันดื่มนมโลก      

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรจัดงานวันดื่มนมโลกโดยมีนักเรียนจาก

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กและโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ านวน 240 คนเข้าร่วมกิจกรรม  ประกอบด้วย 

กิจกรรมเข้าชมฟาร์ม การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม สาธิตการท าโยเกิร์ต สาธิตการท าไอศกรีม และแจกนม

ส าหรับดื่มแก่นักเรียน และครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 

2. กิจกรรม “ปลูกข้าววันแม่  เก็บเกี่ยววันพ่อ” 

เมื่อวันที่  14 สิงหาคม 2559 อ.ส.ค. โดยคณะท างานปลูกข้าววันแม่  เก็บเกี่ยววันพ่อ                

มีรองผู้อ านวยการอ.ส.ค. (นายสุชาติ  จริยาเลิศศักดิ์) เป็นประธานคณะท างาน ได้จัดกิจกรรมเพื่อ             

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ         

7 รอบ 84 พรรษา (วันแม่ 12 สิงหาคม 2559) ในวันดังกล่าวได้มีการปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ในแปลงนา 

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค จ านวน 7 แปลง  ซึ่งจะเป็น “ฐานแม่โพสพ” ที่ได้รับ

การดูแลภายใต้แนวทางกสิกรรมธรรมชาติ  เป็นทุ่งนาต้นแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่พร้อมส าหรับ             

การถ่ายทอดองค์ความรู ้ ซึ่งได้รับการบ ารุงดว้ยปุ๋ยอินทรีย์ที่ท าจากน้ านมอินทรีย์และปุ๋ยมูลโคอินทรีย์ 
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3. กิจกรรม “ปั่นจักรยานไทย-เดนมาร์คเฉลิมพระเกียรติฯ ” 

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559 คณะท างานปั่นจักรยานไทย-เดนมาร์ค เฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัด

กิจกรรม “ปั่นจักรยานไทย-เดนมารค์ เฉลิมพระเกียรตฯิ ” เนื่องในโอกาสปีมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้า

สิรกิิติพ์ระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุ 7 รอบ 84 พรรษา โดยจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 

2559 มีข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดสระบุรี นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป     

เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิน้ 400 คน 

 

 

 

 
 

กิจกรรมพเิศษ 

 การจัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร  

 แผนกบริหารการท่องเที่ยวได้จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์เป็นประจ าทุกเดือน  เพื่อเป็นการ

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร  เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของฝ่ายท่องเที่ยวฯ             

โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ อ.ส.ค. และน าเสนอผูบ้ริหารเพื่อทราบ ซึ่งในปี 2559 มรีวมทั้งสิน้ 57  ฉบับ      

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

การเปิดเผยข้อมูลและข่าวสาร  
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 (Disclosure of Data and Information) 
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ          

ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) และการแสดง

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อก าหนดนโยบาย

และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารของ อ.ส.ค. โดยสามารถใช้บริการผ่านทาง

เว็บไซต์ของ อ.ส.ค. ทางโทรศัพท์ หรอืติดตอ่ด้วยตนเอง นอกจากนี้ อ.ส.ค. ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆทั้งภายในและภายนอก 

ได้แก่ เว็บไซต์ อ.ส.ค (www.dpo.go.th) รายงานประจ าปี ระบบอินทราเน็ต (Intranet) และสื่อเผยแพร่

ภายในต่างๆ   

การเปิดเผยข้อมูลด้านการจัดซือ้จัดจา้ง อ.ส.ค. ได้ด าเนินการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 

ด้านการจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ดังนี้ 

 เผยแพร่ขอ้มูลด้านระเบียบและค าสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ออกโดย

ส านักนายกรัฐมนตร ีโดยท าการบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงในระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของ อ.ส.ค. 

 เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ ประกาศการจัดซื้อ

จัดจ้าง ประกาศราคากลาง ประกาศผลผู้มีสิทธิเสนอราคา ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านช่องทาง

ต่างๆ ได้แก่  เว็บไซต์ของ อ.ส.ค., เว็บไซต์ของกรมบัญชกีลาง, โฆษณาทางหนังสอืพิมพ์, ปิดประกาศโดย

เปิดเผย ณ ที่ท าการของ อ.ส.ค., ประกาศทางวิทยุกระจายเสียง เป็นต้น 

 น าร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่

ผ่านทางเว็บไซต์ของ อ.ส.ค. และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนวิจารณ์ เสนอแนะ เป็นเวลาไม่น้อย

กว่า 3 วัน และหากมีการเสนอแนะให้ปรับปรุง ก็จะน าร่างที่แก้ไขปรับปรุงแล้วเผยแพร่ทางเว็บไซต์

ดังกล่าวอีกครั้งเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 3 วัน 
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สรุปการเงิน ปงีบประมาณ 2559 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ฐานะทางการเงนิ 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559* 

สินทรัพย์      

รายได้         

รายจ่าย       

ก าไรสุทธิ     

เงินโบนัส      

เงินน าส่งรัฐ   

2,112.68 

6,375.68 

6,148.89 

226.79 

117.63 

219.68 

2,212.11 

6,815.83 

6,638.26 

177.57 

81.95 

206.78 

2,966.46 

7,211.12 

7,137.64 

73.48 

45.07 

110.70 

2,979.49 

7,989.30 

7,751.18 

238.12 

55.91 

151.82 

3,143.63 

8,387.67 

8,163.71 

223.96 

32.73 

190.30 

อัตราส่วนทางการเงิน 
อัตราส่วนทางการเงนิ ปี 2558 ปี 2559 

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวยีนต่อหน้ีสินหมุนเวยีน (เท่า) 

อัตราส่วนหนี้สนิรวมต่อสินทรัพยร์วม (เท่า) 

อัตราผลตอบแทนของก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 

อัตราผลตอบแทนของก าไรสุทธิต่อรายได้ (ร้อยละ) 

อัตราผลตอบแทนของก าไรสุทธิต่อยอดขาย (ร้อยละ) 

อัตรารายจ่ายตอ่รายได้ (ร้อยละ) 

1.43 

0.77 

7.99 

2.98 

3.00 

0.97 

1.49 

0.74 

7.12 

2.67 

2.68 

0.97 

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

รายการบัญช ี ป ี2555  ปี 2556 ป ี2557  ปี 2558  ปี 2559* 

เงินเดอืน 

ค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้างชั่วคราว 

เงินชว่ยค่ารักษาพยาบาล 

เบีย้ประชุมกรรมการ 

เงินชว่ยเหลอืการศึกษาบุตร 

เงินชว่ยค่าครองชีพ 

เงินกองทุนบ าเหน็จ/ส ารองเลีย้งชพี 

เงินชดเชย 

โบนัส 

284.26 

20.09 

8.22 

11.28 

2.15 

3.51 

1.36 

27.66 

0.69 

19.55 

305.31 

15.06 

9.21 

15.11 

2.28 

3.48 

4.30 

28.93 

0.37 

17.55 

323.84 

15.74 

7.89 

11.64 

3.60 

3.66 

5.34 

29.15 

0.27 

7.31 

342.17 

13.67 

- 

12.56 

3.63 

3.83 

4.00 

29.78 

0.38 

30.74 

342.17 

13.67 

- 

12.56 

3.63 

3.83 

4.00 

29.78 

0.38 

30.74 

(หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 เป็นงบ สตง.เบือ้นตน้) 
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ฐานะการเงินปี 2557 - 2559                                                                                                                                                                             

                                                                                                     (หน่วย : ลา้นบาท) 

 
 

ผลประกอบการปี 2557 - 2559                                                                                                                                            
                                                                                                             (หน่วย : ล้านบาท) 

 
                 (หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เป็นงบ สตง.เบือ้นต้น) 

 
 

 -

 1,000.00

 2,000.00

 3,000.00

 4,000.00

สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน 

 3,143.63  

 2,216.93  

 966.45  

 2,979.49  

 2,294.20  

 685.29  

 2,966.46  

 2,419.00  

 538.06  

2559 2558 2557

 -

 2,000.00

 4,000.00

 6,000.00

 8,000.00

 10,000.00

รายได้ รายจ่าย EBITDA ก าไรสุทธิ 

 8,387.67   8,163.71  

 589.96   285.93  

 7,989.30   7,751.18  

 535.89  
 238.12  

 7,211.12  
 7,137.64  

 265.55   73.48  

2559 2558 2557
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กิจกรรมที่ส าคัญในรอบป ี2559  
1. สัมมนาวิชาการ “มาตรฐานการรับซื้อน้ านมโค พ.ศ. 2558” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์  รองผู้อ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค. เป็นประธาน         

ในการสัมมนาวิชาการ “มาตรฐานการรับซื้อน้ านมโค พ.ศ. 2558” ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ 200 กว่า

คน เมื่อวันที ่2 ตุลาคม 2558 ณ อาคารเอนกประสงค์ อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  

 

2. ตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนม  

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   นายศักดิ์ ชัย  ศรีบุญซื่อ             

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนม เมื่อวันที่ 11 

ตุลาคม 2558 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและนครราชสีมา โดยให้ความสนใจเกี่ยวกับคุณภาพน้ านมดิบ        

ที่รับซื้อจากเกษตรกรของสหกรณ์โคนมและระบบการบริหารจัดการนมโรงเรียน  ในส่วนของระบบ             

การผลิตและการจ าหนา่ยนมโรงเรยีน  
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3.พิธีลงนามบันทกึข้อตกลงซ้ือขายน้ านมโค (MOU) 

 

 

 

 

 

 

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

ซื้อขายน้ านมโค (MOU) ระหว่าง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กับสหกรณ์    

โคนม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ หอ้งประชุมส านักงาน อ.ส.ค.  อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี  

 
4.งานเกษตรนเรศวร  

อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง ร่วมออกบูธงานเกษตรนเรศวร ในหัวข้อ “สินค้าเกษตรไทยในตลาด

อาเซียน” (Thai Agricultural Products in Asian Markets) เมื่อวันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2558                

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 

5.พิธีลงนามบันทกึข้อตกลงการใช้พื้นที่ของส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน  

   

             .        ดร. ณรงคฤ์ทธิ์ วงศส์ุวรรณ  ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค.  

และนายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์ เขต  5 แทนอธิบดี 

กรมปศุสัตว์ ท าพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการใช้พื้นที่

ร่วมกันระหว่าง อ.ส.ค. กับกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 16 

พฤศจิกายน 2558 ณ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือ

ตอนบน 
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6.  อ .ส .ค .  แถลงความร่ วมมือกับ  บริษัท  แมคไทย จ ากัด  จัดจ าหน่ายนมพร้อมดื่ ม               

“ไทย-เดนมาร์ค” ในร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาทั่วประเทศ 

 

 

 

 

 

 

ดร.ณรงคฤ์ทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. ได้แถลงความร่วมมอืกับบริษัท แมคไทย จ ากัด  

จ าหน่ายนมพร้อมดื่ม “ไทย-เดนมารค์” เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ในร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขา               

ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสรา้งแบรนด์ “ไทย-เดนมารค์” ในกลุ่มเด็กวัยรุ่นจงึตัดสินใจเป็นคู่ค้ากับ                 

แมคโดนัลด์ เพื่อน าผลติภัณฑน์มพร้อมดื่ม 3 รส ได้แก่ จดื, หวาน และช็อกโกแลต ขนาด 200 ซีซี.          

ไปวางจ าหน่ายในร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมี “เมสซี่เจ” ชนาธิป สรงกระสนิธ์ กองกลาง

ตัวจี๊ดทีมชาตไิทยและสโมสร “มังกรไฟ” บีอซี ี เทโรศาสน เผยชอบดื่มนมเป็นชีวติจติใจ แมรู้ปร่างจะเล็ก

แตก่็ได้กระดูกที่แข็งแรงมาทดแทน พร้อมเชิญชวนคนไทยหันมาดื่มนมเพื่อสุขภาพที่ดี  

 

7. ผลักดันผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค สู่ครัวการบินไทย  

  

ดร.ณรงคฤ์ทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผูอ้ านวยการ 

อ.ส.ค. พร้อมผู้บริหาร อ.ส.ค. ร่วมเจรจาแนวทาง

ความรว่มมอืผลักดันผลติภัณฑน์มไทย-เดนมารค์  

สู่ครัวการบินไทย  เมื่อวันที ่5 มกราคม 2559 
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8. พิธีมอบปัจจัยการเลี้ยงโคนม 

 

ดร .ณร งค์ ฤทธิ์  ว งศ์ สุ ว ร รณ 

ผู้ อ านวยการ  อ .ส .ค .  เป็ นประธาน        

พิธีมอบปัจจัยการเลี้ยงโคนม  ให้กับ

เ ก ษต รก ร  ที่ ไ ด้ รั บ ผล ก ร ะท บจ า ก             

โคนมล้มป่วยตาย ในเขตพื้นที่จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี  เมื่อวันที่              

8 มกราคม 2559 ณ ส านักงาน อ.ส.ค. 

ภาคใต้ 

 

 

 

 

9.อ.ส.ค. จัดพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน 

 

 

 

 

 

 

อ.ส.ค. จัดพิธีอัญเชิญถ้วย

พ ร ะ ร า ชท านพ ร ะบ าทสม เ ด็ จ        

พระเจ้าอยู่หัว รางวัลการประกวด 

โคนมท้องแรกอายุ ไม่เกิน 28 เดือน 

(ด้านผลผลิต) จากฟาร์มนายจิรัชยา 

ทองสนิท เพื่อมาประดิษฐาน เมื่อ

วั น ที่  1 4  ม ก ร า ค ม  2 5 5 9                  

ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนม        

แห่ งประ เทศไทย  อ .มวก เหล็ ก                    

จ.สระบุรี  
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10.เยี่ยมชมศูนย์ผลิต TMR และฟาร์มเกษตรกร 

 

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. เดินทางเยี่ยมชมศูนย์การผลิตและจัดจ าหน่าย

อาหาร TMR (Total Mixed Ration) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 ณ สหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก จ ากัด 

และ P.S. ฟาร์ม จังหวัดสุ โขทัย  ที่มีการจัดการฟาร์มโคนมดี เยี่ยม  และมีการให้อาหาร TMR                     

อย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลใหเ้กษตรกรผูเ้ลี้ยงโคนมสามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มปริมาณและคุณภาพ

น้ านมดีขึ้น ตามมาตรฐานการรับซือ้น้ านมดิบ  

 

11.เยี่ยมกลุ่มสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม  

      นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อ านวยการ 

อ.ส.ค. ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมพบปะกลุ่มสหกรณ์

และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เมื่อวันที่ 17-18 

มกราคม 2559 ในเขตภาคเหนือตอนบน          

ที่ลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายน้ านมโค

(MOU) กับ อ.ส.ค. 

 

12.งานเกษตรภาคอีสาน ประจ าปี 2559 

 

อ.ส.ค.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

ร่วมงานเกษตรภาคอีสาน  ประจ าปี 2559  

มีการออกบูธจ าหนา่ยผลติภัณฑ์นม ในวันที่ 

22-31 มกราคม 2559 
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13. งานเทศกาลโคนมแห่งชาติประจ าปี 2559 

  

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติประจ าปี  2559                    

เพื่อเทิดพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 

2559  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ คณะกรรมการ อ.ส.ค. และผู้บริหารอ.ส.ค. ทุกท่าน            

เข้ารว่มพิธีเปิด 

โดย อ.ส.ค. ได้จัดการประชุมวิชาการ Dairy Asia Launch Meeting ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจาก 18 

ประเทศ รวม 104 คน ประกอบด้วย ชาวต่างชาติในระดับรัฐมนตรี อธิบดี รองอธิบดี ประธานชุมนุมสหกรณ์ 

สมาพันธ์ สมาคม ภาคเอกชน และ องค์การระหว่างประเทศจ านวน 55 คน และเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. FAO             

กรมปศุสัตว์ มหาวิทยาลัย และผู้แทนสหกรณ์โคนมต่างๆ จ านวน 49 คน เป็นไปตามเจตนารมณ์ร่วมกัน             

ของหน่วยงานส าคัญ ๆ ในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภาคปศุสัตว์  ทั้งนี้ อ.ส.ค. ได้จัดให้มี

กจิกรรมต่าง ๆ ด้วย เช่น นิทรรศการ สัมมนาวิชาการ ระหว่างวันที ่27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2559 
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14. คณะรัฐมนตรกีระทรวงเกษตร ประเทศภูฎาน 

คณะรัฐมนตรกีระทรวงเกษตร ประเทศภูฎาน 

เข้าศกึษาดูงานด้านการผลิตนมที่โรงงานผลิตภัณฑน์ม 

อ.ส.ค. ณ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 

 

 

 

15. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพน้ านมดิบ 

อ.ส.ค. ได้จัดกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพ

น้ า น ม ดิ บ ร่ ว ม กั บ  ค ณ ะ สั ต ว แ พ ท ย ศ า ส ต ร์

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น  ก อ ง ส่ ง เ ส ริ ม ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม วันที่ 

18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ ฯ น้ าพอง จ านวน 60 

ราย และวันที่  25 กุมภาพันธ์2559  ณ  ศูนย์  ฯ 

กระนวน จ านวน 80 ราย   

16 .เยี่ยมชมโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค  

 

 

 

 

 

 

 

นายศักดิ์ชัย ศรบีุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประธานคณะกรรมการ อ.ส.ค. และคณะกรรมการ อ.ส.ค. เข้าเยี่ยมชม 

โรงงานผลติผลติภัณฑน์ม ไทย-เดนมารค์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศส์ุวรรณ  

ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. และผู้บริหาร อ.ส.ค. ให้การตอ้นรับ  
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17. จัดงาน Sukhothai Field Day  

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการ. อ.ส.ค. ร่วมในพิธีเปิดงาน Sukhothai Field Day       

ณ ฟาร์มโคนมของนายสมคิด ทิพย์วงศ์ ต.แม่ลิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559    

โดยมีร้อยตรีประพาส ลิมประพันธุ์  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

เปิดงาน  

หลังจากนั้นผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบาย อ.ส.ค. ในการส่งเสริม        

การเลี้ยงโคนมในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง” ต่อด้วยการเสวนาเรื่อง “การเลี้ยงโคนมยุคใหม่ อนาคต

ก้าวไกล ไฉไลกว่าเดิม” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ทั้งภาครัฐเเละเอกชน โดยมี

เกษตรกรในพืน้ที่เข้ารับฟังการเสวนาอย่างหนาเเน่น  

   

   
 

18. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

          ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตร

เ คลื่ อ นที่  เ ทิ ดพ ร ะ เ กี ย รติ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ บ รม โ อ รส าธิ ร า ช ฯ              

สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้บริการกับผูเ้ข้าร่วมงาน ในกิจกรรมชิมนม  

ไทย-เดนมารค์ จ าหนา่ยผลิตภัณฑ์นม ตลอดจนแนะน าอาชีพการเลี้ยง     

โคนม เมื่อวันที ่17 มีนาคม 2559 ณ อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรขีันธ์ 
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19. การแก้ไขปัญหาน้ านมดิบของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเกินกว่า MOU 

        นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ได้ประชุม

ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย พิจารณาแนวทางการ

แก้ไขปัญหาน้ านมดิบของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่มีน้ านมดิบเกินกว่า 

MOU ไม่มีที่จ าหน่าย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ผลการประชุมมี

สหกรณ์โคนมที่ขอให้ช่วยเหลือ รวมทุกภาค 41.5 ตัน/วัน  โดย อ.ส.ค. 

จะได้มีการน าข้อมูลนี้ ไป เจรจากับโรงงานนมผู้ รับซื้ อต่อไป            

โดยมีหลายสหกรณ์ที่  อ.ส.ค. ได้ช่วยเหลือรับซื้อเพิ่มเติมอยู่แล้วตามความสามารถของ อ.ส.ค.            

ณ หอ้งประชุม อ.ส.ค.  กรุงเทพฯ  

 

20.กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพน้ านมดิบ 

   
ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพน้ านมดิบ

ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าเดือนมีนาคม ให้กับเกษตรกรผูเ้ลี้ยงโคนม  

วันที ่    3   มีนาคม  2559        จัดที่ ศูนย์ ฯ พังทุย        จ านวนสมาชิก 50 ราย 

วันที ่  15    มีนาคม  2559         จัดที่ ศูนย์ ฯ อุบลรัตน์ – เขาสวนกวาง จ านวนสมาชิก 30 ราย 

วันที ่  21    มีนาคม  2559         จัดที่ ศูนย์ ฯ ทุ่งฝน      จ านวนสมาชิก 34 ราย  

วันที ่ 22     มีนาคม  2559         จัดที่ ศูนย์ ฯ ศรธีาตุ      จ านวนสมาชิก 70 ราย  

วันที ่  31    มีนาคม  2559         จัดที่ ศูนย์ ฯ หนองวัวซอ    จ านวนสมาชิก 35 ราย  

 

21. มอบน้ าเชื้อพ่อพันธุ์โคนม อ.ส.ค.  ให้กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

 

 

 

 

 

          ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ  ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานมอบน้ าเชื้อพ่อพันธุ์โคนม อ.ส.ค.      

จ านวน 10,000 หลอด (Proven Sire 5,000 หลอด และ Young Sire 5,000 หลอดให้แก่กรมปรับปรุง

พันธุ์และสัตวแพทย์ด้านปศุสัตว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ภายใต้ความร่วมมือการพัฒนาปศุสัตว์

ระหว่างประเทศ โดยกรมปศุสัตว์และ อ.ส.ค. เมื่อวันที ่4 มีนาคม 2559 ณ อ.แมส่อด จ.ตาก  
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22. การประชุมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน 

น า ย ศั ก ดิ์ ชั ย  ศ รี บุ ญ ซื่ อ                    

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประธานคณะอนุกรรมการ เฉพาะกิ จ            

เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ 

และการจัดสิทธิพื้นที่จ าหน่ายนมโรงเรียน  

ปีการศึกษา 2559 เป็นประธานกล่าวเปิด

การประ ชุมผู้ ป ร ะกอบการที่ เ ข้ า ร่ ว ม

โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน พร้อม

มอบแนวทางในการพิจารณาการจัดสิทธิ

พืน้ที่จ าหนา่ยนมโรงเรยีน  

สรุปผลการประชุมผู้ประกอบการ 

ดั ง นี้  มี ผู้ ป ร ะ กอบกา รผลิ ต ภัณฑ์ น ม                

ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 73 

ราย มีผู้ประกอบการที่มีสิทธิ จ าหน่ายนม

โรงเรียน จ านวน 70 ราย มีการจัดส่งนม

โรงเรียนให้เด็กนักเรียน จ านวน 7,422,914 

คน จ านวนผลิตภัณฑ์นมรวม  จ านวน 

7,422,914 ถุง/กล่อง/วัน คิดเป็นน้ านมดิบ 1,132.591 ตัน/วัน  โดยบรรยากาศในการจัดสรรสิทธิของ

ผู้ประกอบการเป็นไปอย่างคึกคัก และผู้ประกอบการให้ความร่วมมือกับคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ 

เป็นอย่างดีเป็นเวลา 2 วัน คือวันที่ 23 - 24 เมษายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน 

กรุงเทพมหานคร 
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23. อ.ส.ค. ร่วมพิธีเปิดงาน “อ.ต.ก. ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” 

 

 
 

อ.ส.ค. ร่วมพิธีเปิดงาน “อ.ต.ก. ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ 

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งในงานมีการออกบูธ ร้านค้า นิทรรศการ และ 

ยังมีกิจกรรมเสวนา “การปลูกมะนาวใช้น้ าน้อย 1 ต้น 2,000 ลูก” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ

ผลกระทบ ให้มีโอกาสสร้างรายได้เพิ่ม มีช่องทางในการจ าหน่ายผลผลิตหรือคัดสรรผลิตภัณฑ์ทดแทน 

มาจ าหน่าย โดย อ.ส.ค. ได้น านมออแกนิคมาแจกแก่ผู้ร่วมงานด้วยระหว่างวันที่  28 เมษายน -                  

1 พฤษภาคม 2559 ตั้งแตเ่วลา 08.00-20.00 น. โดยงานจัดขึน้ ณ ตลาด อ.ต.ก. เขตจตุจักร  
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24. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและสหกรณ์โคนม 

 

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมระบบ          

การผลิตและจ าหน่ายนมโรงเรียน ในเขตพื้นที่ 

ภาคกลาง ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค 

มิตรภาพ อ. มวกเหล็ก จ.สระบุรี และสหกรณ์         

โคนมไทย-เดนมาร์ค ปากช่อง จ ากัด อ.ปากช่อง 

จ.นครราชสีมา 

โ ด ยมี ด ร .ณรงค์ ฤทธิ์  ว ง ศ์ สุ ว ร รณ 

ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. 

ให้การตอ้นรับ เมื่อวันที ่3 เมษายน 2559  

 

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ  ปลัดกระทรวง

เกษตรเเละสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ฤทธิ์               

วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. และเด็กหญิง         

ณัชชาวีณ์ โกศลพิศิษฐ์ หรือน้องณัชชา ลูกสาว            

พี่บ๊อบ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนมเกษตรกร              

(นายวิชัย  เฉิดจะโป๊ะ) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. เพื่อดูต้นทางการผลิตน้ านมดิบที่มี

คุณภาพและมาตรฐานจากฟาร์มเกษตรกร สู่ โรงงานแปรรูป  ณ นิคมสร้างตนเองผู้ เลี้ยงโคนม                

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  
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25. อ.ส.ค. ถ่ายท ารายการ “Natcha The Explorer” ช่วง มิลล์กี้เมาส์ 

 

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ดร.ณรงคฤ์ทธิ์ วงศส์ุวรรณ  

ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. ร่วมถ่ายท ารายการ “Natcha The Explorer” ช่วงมิลล์กีเ้มาส์ ซึ่งเป็นรายการของ

ทางช่อง 3 Family ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-10.30 น. ซึ่งได้พาน้องณัชชา ชมฟาร์มโคนม 

ไทย-เดนมารค์ ดูเทคนิคการผสมเทียมโคนม นอกจากนีย้ังลงพืน้ที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผูเ้ลี้ยง     

โคนม พร้อมทั้งพาชมโรงงานแปรรูปผลติภัณฑ์นมโรงเรียน เมื่อวันที ่3 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.   

ในเขตพืน้ที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  
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26. การลงนามความร่วมมือทางวชิาการ  

 

 

   
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ได้ตกลงร่วมกัน 

ที่จะ “สานต่อความสัมพันธ์” ในการพัฒนาวิชาการด้านอุตสาหกรรมโคนม เพื่อสร้างความสามารถ       

ในการแข่งขันในระดับสากล ตลอดจนความมั่นคงและยั่งยืนของอุตสาหกรรมนมโคไทย โดยจัดให้มี               

พิ ธี ล ง น ามค ว าม ร่ ว มมื อ ร ะห ว่ า ง  ด ร . จ ง รั ก  วั ช ริ น ท ร์ รั ต น์  รั ก ษ าก า ร แทน อธิ ก า ร บดี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. เมื่อวันที่ 7 เมษายน 

2559 เวลา 14.30-15.45 น. ณ ห้องก าพลอดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กรุงเทพ  
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27. อ.ส.ค. ร่วมรดน้ าขอพร เน่ืองในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจ าปี 2559 

ด ร .ณร ง ค์ ฤ ท ธิ์  ว ง ศ์ สุ ว ร รณ 

ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ร่วมรดน้ าขอพร

รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เนื่ อง ในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ 

ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559  

ณ ห้องประชุม 114 กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ 

 

28. อ.ส.ค.จัดประชุมข้อตกลงร่วมมือกับ 5 สถาบัน 

อ.ส.ค.จัดประชุม เรื่องพิจารณาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง  อ.ส.ค. กับสถาบัน

เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร ์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อจัดตั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฟาร์มโคนม ไทย – เดนมาร์ค 

เมื่อวันที ่25 เมษายน 2559  ณ หอ้งประชุม อ.ส.ค. กรุงเทพฯ ช้ัน 5 (อตก.) 
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29.  การประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม 

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ และประธานคณะกรรมการโคนมและ

ผลิตภัณฑ์นม เชิญประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 

4/2559 เพื่อหารือในประเด็นที่ส าคัญตามระเบียบวาระ

ก า ร ป ร ะ ชุ ม  ซึ่ ง ที่ ป ร ะ ชุ ม ไ ด้ เ ห็ น ช อ บ ร า ย ชื่ อ

ผูป้ระกอบการนมโรงเรียน จ านวน 67 ราย และจัดสรร

สิทธิพื้ นที่ จ าหน่าย  ปีการศึกษา  2559 เมื่ อวั นที่            

2 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ (หอ้ง 123) 

 

30. ตรวจเยี่ยมเตรยีมความพร้อมการขนส่งนมโรงเรยีน และเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตภัณฑ์นม 

อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะ

กิจเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติและการจัดสรรสิทธิพื้นที่การจ าหน่ายนมโรงเรียนปีการศึกษา

2559 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมทั้งด้านการผลิต การตรวจคุณภาพการจัดเก็บและ

การขนส่งนมโรงเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/ 2559 ของโรงงานนม อ.ส.ค.ขอนแก่น พร้อมทั้งประชุม

ร่วมกับพนักงาน เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานและมอบนโยบายในฐานะประธานกรรมการ อ.ส.ค.           

โดยมี นายณรงค์ วงศเ์ณร หัวหนา้ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 

พฤษภาคม 2559 
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31. เยี่ยมชมโรงงานนมส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง 

 

นายศักดิ์ชัย  ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. 

เดินทางไปตรวจเยี่ยมชมโรงงานนม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559  ณ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือ

ตอนล่าง จ.สุโขทัย โดยมีนายวิศิษฎ์  แสงคล้อย หัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง พร้อมคณะ

ให้การต้อนรับและพาเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ระบบเครื่องจักรและคลังสินค้า โดยประธานกรรมการ อ.ส.ค. 

ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป   

ในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

32.เยี่ยมชมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. 

 

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมครอบครัว เข้าเยี่ยม

ชมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. และร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมอย่างสนุกสนาน เมื่อวันที่ 15 

พฤษภาคม 2559 โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคณะเจ้าหน้าที่ของฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. 

และลลิตาฟาร์มม้า 
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33. อ.ส.ค. เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลช้างเผือก และ โรงเรยีนดอนแก้วเนรมิตปัญญา      

จ.เชียงใหม่  

ดร.ณรงคฤ์ทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการ อ.ส.ค.

และทีมงาน ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน     

เข้าเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลช้างเผือก       

และโรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา เมื่อวันที่ 24 

พฤษภาคม 2559 จ.เชียงใหม ่ 

เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการขนส่งและ

จัดเก็บนมโรงเรียน เพื่อเด็กนักเรียนจะได้ดื่มนมดี               

มีคุณภาพตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์  

 

 

 

34. อ.ส.ค. ตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

 

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการ 

อ.ส.ค. เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนมเชียงใหม่เมื่อ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็น

ผูป้ระกอบการในโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน 

เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการขนส่งและการ

จัดเก็บทั้งนมพาสเจอไรส์ และ UHT   
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35. อ.ส.ค. จัดงานแถลงข่าว วันดื่มนมโลก 2559 (World Milk Day 2016)  

   

อ.ส.ค. จัดงานแถลงข่าว วันดื่มนมโลก 2559 (World Milk Day 2016) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 

2559 ณ หอ้งประชุม 115 ช้ัน 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายธีรภัทร ประยูธสิทธิ ปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวแถลงข่าวการจัดงานวันดื่มนมโลกภายใต้แนวคิด “โคนมอาชีพ

พระราชทาน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี โดยจะจัดงานในวันที่ 1 มิถุนายน 2559              

ณ ลาน Paragon ช้ัน  M ศูนย์การค้าสยามพารากอน พิธีเปิดจะเริ่มอย่างเป็นทางการในเวลา 16.00 น. 

หลังจากนั้น Mr.Vili Fuavao รองผู้แทนเอฟเอโอประจ าภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกได้กล่าวสุนทรพจน์

เกี่ยวกับความส าคัญของวันดื่มนมโลก มีสื่อมวลชน ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ผูบ้ริหาร อ.ส.ค. ณ หอ้งประชุม 115 ช้ัน 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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36. การตรวจเยี่ยม ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน 

     

นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ-

สหกรณ์ เขต 15, 16 ตรวจเยี่ยมส านักงาน 

อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เพื่อติดตาม

งานการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม 

(นม)โรงเรียน โดยมี นายวินิจ วงศ์วโรฬาร 

หัวหนา้ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน 

ให้การตอ้นรับ 

 

37. การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ 

นายศักดิ์ ชัย  ศรีบุญซื่อ รองปลัด 

กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์   ประธาน

กรรมการ อ.ส.ค. เดินทางไปตรวจเยี่ยมชม

โรงงานนม ส านักงาน อ .ส .ค .  ภาคใต้        

จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 

2559 โดยมีนายชัยณรงค์ เปาอินทร์   

หัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ พร้อมคณะ

ให้ก ารต้ อนรั บ เยี่ ยมชม โรง งานระบบ

เครื่องจักรและคลังสินค้า  โดยประธาน

กรรมการ อ .ส .ค . ได้มอบนโยบายการ

ปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ 

เพื่ อให้การปฏิบัติ งานเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันและท างานให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

 

 



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

 

38. อ.ส.ค. ให้สัมภาษณ์ World Milk Day Thailand 2016 ในรายการ “คุยขา่วช่อง 8” 

ดร.ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการ 

อ.ส.ค. ให้สัมภาษณ์ World Milk Day Thailand 2016         

ที่มีก าหนดจัดขึ้นในวันที่  1 มิถุนายน ของทุกปี           

เป็นวันดื่มนมโลก ในเช้าวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 

เวลา 8.45-9.00 ทางรายการคุยข่าวช่อง 8           

ทางสถานโีทรทัศน์ช่อง 8   

 

 

  

39. ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ ร่วมจัดกิจกรรมคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ 

 

ส านักงาน  อ.ส.ค. ภาคใต้ ร่วมจัดกิจกรรมคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 3/59 ของจังหวัด

ประจวบฯ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯเป็นประธานพิธีเปิด พร้อมรองผู้ว่าฯ นายอ าเภอหัวหิน 

หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559       

ณ อบต. บึงนคร อ.หัวหนิ จ.ประจวบคีรขีันธ์    
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40. อ.ส.ค. จัดโครงการ “ถอดความรู้พนักงานเกษียณอายุ ประจ าปี 2559” 

 

 

 

 

 

อ.ส.ค. จัดโครงการ “ถอดความรู้พนักงานเกษียณอายุ  ประจ าปี 2559” มีวัตถุประสงค์                

เพื่อให้องค์กรได้รับการถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ และมีการจัดเก็บองค์

ความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ บรรยายโดย ดร.อ านาจ วัดจินดา เมื่อวันที่  3  พฤษภาคม 2559               

ณ หอ้งประชุมส านักงานกลาง อ.ส.ค. มวกเหล็ก 

41. อ.ส.ค. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองตาแต้ม ปี 2559 

 
ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแตม้ โรงพยาบาลปราณบุรี 

ต ารวจตระเวนชายแดน จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชมรมผูสู้งอายุต าบลหนองตาแตม้ ปี 2559 เมื่อ

วันที ่4 พฤษภาคม 2559 ให้กับผูสู้งอายุต าบลหนองตาแตม้ 
 

42. อ.ส.ค. ร่วมสนับสนุนเงนิในการจัดการแข่งขันยกน้ าหนักนานาชาติระดับประชาชน                  

ชิงถ้วย พระราชทานฯ 

 
อ.ส.ค. ร่วมสนับสนุนเงินในการจัดการแข่งขันยกน้ าหนักนานาชาติระดับประชาชนชิงถ้วย

พระราชทานฯ โดยมี นายสัทธา เลื่อมใสสุข เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนในการแข่งขันกีฬายกน้ าหนักฯ 

ประจ าปี 2559 จ านวน 1,000,000 บาท และมอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค จ านวน 43,200 กล่อง 

ให้กับสมาคมกีฬายกน้ าหนักสมัครเล่นแหง่ประเทศไทย (สนท.)  เมื่อวันที ่10 พฤษภาคม 2559  
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43. อ.ส.ค. ประชุม War Room ประจ าสัปดาห์ 

ดร.ณรงคฤ์ทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. เป็น

ประธานที่ประชุมการประชุมประจ าสัปดาห์ เมื่อวันที่ 16 

พฤษภาคม 2559 โดยสาระส าคัญเป็นการติดตามงาน        

การแก้ไขปัญหา และการท างานเชิงรุกของฝ่ายต่างๆ พร้อม

ทั้งเป็นเวทีให้ฝ่ายต่างๆ ได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ

เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ  

44. อ.ส.ค. เปิดการอบรมหลักสูตร “ผสมเทยีมโค” รุ่นที ่3 

 นายนพดล  ตันวิเชียร รองผู้อ านวยการ  อ.ส.ค.         

เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร  “ผสมเทียมโค” รุ่นที่ 3 

ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559       

ณ แผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม อ.มวกเหล็ก        

จ .สระบุ รี  โดยก าหนดจัดอบรมระหว่ างวั นที่  20-29 

พฤษภาคม 2559     

45. ประธานคณะกรรมการ อ.ส.ค.ตรวจเยี่ยมกิจกรรมของชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และ      

ภาคตะวันตก และพื้นที่ตรวจการขนส่งและจัดเก็บนมโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

     ประธานคณะกรรมการ อ.ส.ค. ตรวจเยี่ยมกิจกรรมของชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และภาค

ตะวันตก เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 ณ ส านักงานโครงการน าร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบ

ชีวภาพ (วัวหลุม)  และลงพื้นที่ตรวจการขนส่งและจัดเก็บนมโรงเรียน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559         

ณ โรงเรียนหนองตาแตม้ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรขีันธ์    
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46. งานการแข่งขันเจ็ตสกีโปรทัวร์  2016  ชิงแชมป์ประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. และ หัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ร่วมพิธีเปิดงานการแข่งขันเจ็ตสกี 

โปรทัวร์ 2016 ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 2 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ นายทวี นริสศิริกุล  

เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่  21 พฤษภาคม 2559 ณ อ่าวประจวบคีรีขันธ์  หน้าศาลากลาง                    

จ.ประจวบคีรขีันธ์  

 

47. สหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก จ ากัด หารอืการผลิตและ

ขยายการจ าหน่ายอาหาร TMR 

  นายสันติภาพ ลิมปะพันธุ์ ที่ปรึกษา สหกรณ์การเกษตร

สวรรคโลก  จ ากั ด  เข้ าพบ  ดร .ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุ วรรณ 

ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. เพื่อหารือแนวทางในการผลิตและขยายการ

จ าหนา่ยอาหาร  TMR  ใหักับเกษตรกรในเขตการส่งเสริม อ.ส.ค.

โดยการท า MOU เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพน้ านมดิบ       

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือ

ตอนบน จังหวัดเชยีงใหม่  

48. ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ประชุมติดตามงาน ส านักงาน 

อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่ 

ดร.ณรงคฤ์ทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. เป็นประธาน

การประชุมร่วมกับหัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบนและ

ผู้บริหาร เพื่อติดตามการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อเสนอแนะ มอบ

นโยบาย แนวทางในการขยายตลาดนมไทย-เดนมารค์ อย่างเป็นระบบ 

และการบริหารเชิงรุกในการบริหารจัดการนมโรงเรียน เมื่อวันที่ 23 

พฤษภาคม 2559 ณ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่  
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49. กิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดรนิ คร้ังท่ี 6/2559  

 

ดร .ณรงค์ฤทธิ์  ว งศ์สุ วรรณ  ผู้ อ านวยการ 

อ.ส.ค.  และ น.สพ.วิษณุ ทรงกิตติ ประธานอนุกรรมการ

ต่างประเทศและกิจกรรมพิเศษ พร้อมพนักงานส านักงาน 

อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน เป็นเจ้าภาพจัดงาน สภากาแฟ

เวียงเจ็ดลินครั้งที่ 6 / 2559 ร่วมกับอาคารจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ และสถานีวัดความสั่นสะเทือน

จังหวัดเชียงใหม่ ณ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ส านักงาน อ.ส.ค. 

ภาคเหนือตอนบนโดยได้รับเกียรติจากนายประวิณ           

ช านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน      

การจัดงาน 

 

50. ชุมนุมสหกรณ์โคนมเขตภาคเหนือ เข้าพบผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 

 

ชุมนุมสหกรณ์โคนมเขตภาคเหนือ 

เข้าพบผู้อ านวยการ อ.ส.ค. เพื่อขอให้ อ.ส.ค.

ช่วยดูแลน้ านมดิบที่เกิน MOU และหารือ

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพนมในเขต

ภาคเหนือให้เป็นนม Premium เมื่อวันที่ 24 

พฤษภาคม 2559 ณ ส านักงาน อ.ส.ค. 

ภาคเหนือตอนบน  จ.เชยีงใหม่  
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51. ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. เข้าพบผู้อ านวยการใหญ่การบินไทย 

 

 

 

   

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ได้เดินทางเข้าพบนายจรัมพร โชติกเสถียร 

กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ของการบินไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือระหว่าง อ.ส.ค กับ

การบินไทย ในการน าผลติภัณฑ์ใหมข่อง อ.ส.ค. อาทิเช่น โยเกิร์ต นมเปรี้ยว และไอศกรีม จ าหน่ายให้กับ 

บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการขยายช่องทางการตลาดของ อ.ส.ค. เพิ่มเติมและท าให้

ผู้บริโภคได้รู้จักผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค เพิ่มมากขึ้น ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ บริษัท       

การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

52. อ.ส.ค. ร่วมเปิดงานและวิ่ง Run for Me @บางเขน 

          ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการ 

อ .ส .ค .  พร้อม  นายสุ ชาติ   จริยา เลิศศักดิ์                        

รองผู้อ านวยการ อ.ส.ค. และพนักงาน อ.ส.ค. 

ร่วมเปิดงานและวิ่ง  Run for Me @บางเขน 

กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559    

จั ด โ ด ยภ าค วิ ช า สั ต ว บ าล  มห า วิ ท ย าลั ย 

เกษตรศาสตร์ ซึ่ง อ.ส.ค. ได้ให้การสนับสนุน           

การจัดงานในครั้งนี้  
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53. อ.ส.ค.จัดบูธผลิตภัณฑ์ นมไทย-เดนมาร์ค ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  

ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน ร่วม

จัดบูธผลิตภัณฑ์ นมไทย-เดนมาร์ค ณ งานแสดง

สินค้าไทย Tachileik Trada Fair 2016 โดยมี 

Mr.U.Soe Nyunt Lwin รัฐมนตรเีศรษฐกิจและพาณิชย์ 

รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นประธาน

ในพิธีเปิด ทั้งนี้หอการค้าจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ

หอการค้าจังหวัดท่าขี้ เหล็ก  สภาวัฒนธรรมและ

เศรษฐกิจ ไทย-เมียนมา คณะกรรมการปกครอง    

ส่วนท้องถิ่นรัฐฉาน ก าหนดจัดงานแสดงสินค้าไทย 

ท่าขี้เหล็ก เทรด- แฟร์ 2016 ระหว่างวันที่ 16-22 

พ.ค.2559 ณ อาคารฮกเต็ด จังหวัดท่าขีเ้หล็ก  

  สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมา  

 

54. งาน Global Dairy Congress Asia 2016 

 

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ได้รับเชิญให้เป็นผู้แทนประเทศไทยบรรยาย

พิเศษในหัวข้อ “Milk Production Development in Thailand” ในงาน Global Dairy Congress Asia 2016 

โดยมีผู้ร่วมประชุมจากประเทศต่างๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชียและองค์กรระดับนานาชาติ ที่มีบทบาทด้าน

อุตสาหกรรมนม ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2559 ณ ประเทศสิงคโปร์ 
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55. อ.ส.ค.มอบประกาศนียบัตรให้กับนักธุรกิจชาวภูฎาน 

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการ 

อ.ส.ค. มอบประกาศนียบัตรให้กับนักธุรกิจ ชาว

ภูฎาน จ านวน 6 คน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 

“Training on Modern Milk Processing” ของ อ.ส.ค. 

โดยจัดอบรมระหว่างวันที่  9-20 พฤษภาคม 2559 

ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดความรู้ในด้าน

กา ร เ ลี้ ย ง โ คนมและ เทค โ น โลยี ก า รผลิ ตนม             

ในทุกกระบวนการสามารถน าไปใช้ในการด าเนิน 

   ธุรกิจได้  

56. เยี่ยมชมกิจการโรงงานผลิตภัณฑ์นมปราณบุรี 

 

นักศึกษาแลกเปลี่ยน คณะอาจารย์จากประเทศอนิโดนีเซียและวิทยาลัยเกษตรเพชรบุรีเยี่ยมชม

กิจการโรงงานผลติภัณฑน์มปราณบุรี เมื่อวันที ่27 พฤษภาคม 2559 ณ ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้  
 

57. ผู้อ านวยการ อ.ส.ค.ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี “ กิจกรรมวันดื่มนมโลก” 

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ให้สัมภาษณ์

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เรื่องการจัดกิจกรรม          

วันดื่มนมโลก มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและรณรงค์ ให้ เห็นถึง

ความส าคัญและสนับสนุนการบริโภคนมภายในประเทศ และในปี 2559        

ภายใต้แนวคิด “ธ ผู้ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนม” น้อมร าลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมพิลอดุลยเดช 

ที่พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกรไทย สามารถสร้างคุณภาพชีวติที่ดีให้แก่ประชาชนชาวไทย 

ให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคงและยังใชเ้ป็นเวทีให้กับเกษตรกรผูเ้ลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นผูผ้ลติวัตถุดิบ ต้นน้ า ได้พบปะ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมนม ท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน  
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58. FAO กรมปศุสัตว์ และ อ.ส.ค.ร่วมกันจัดกิจกรรมวันดื่มนมโลก (World Milk Day 2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วันดื่มนม

โลก (World Milk Day 2016) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 11.00-19.00 น. ณ ลานพาร์คพารากอน 

ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหาร 3 หน่วยงานกล่าวถึงการจัดการงานนี้  ได้แก่     

Mr. Vili Fuavao FAO Deputy Regional Representative for Asia and the Pacific กล่าวสุนทรพจน์เรื่อง

การดื่มนมโลก นายอยุทธ์  หรินทรานนท์  อธิบดีกรมปศุสัตว์  กล่าวสุนทรพจน์เรื่องการดื่มนม              

ในประเทศไทย และดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์           

ของการจัดกิจกรรม ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการ “ธ ผู้ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนม”

นิทรรศการการน าเสนอความรู้และคุณประโยชน์ของน้ านม  การออกบูธของผู้ประกอบการ             

อุตสาหกรรมนม การแสดงบนเวที การเล่นเกมแจกรางวัล และแจกผลิตภัณฑน์มไทย-เดนมารค์  
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59. อ.ส.ค. มอบของช่วยเหลือโรงเรียนพิทักษ์เกียรติ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

 

        หัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน 

พร้อมด้วยพนักงาน อ.ส.ค. ร่วมแสดงความเสียใจ        

ต่อการเสียชีวิตของนักเรียน เนื่องมาจากเหตุอัคคีภัย 

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 และมอบของช่วยเหลือแก่

โรงเรียนพิทักษ์เกียรติ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชยีงราย  

 

 

60. ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. เข้าร่วมพิธีส่งมอบภาพบัยตุลลอฮฺ พร้อมนาฬิกา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. เข้าร่วมพิธีส่งมอบภาพบัยตุลลอฮฺ พร้อม

นาฬิกาเพื่อดูเวลาละหมาด ตามโครงการ “คืนสันติสุขสู่แดนใต้” แก่ พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร เสนาธิการ

ทหารบก, เลขาธิการ กอ.รมน. เมื่อวันที ่6 มิถุนายน 2559  ณ กองบัญชาการทหารบก กรุงเทพฯ 
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61. อ.ส.ค.เข้าร่วมการประชุมหารอื เพื่อตรยีมการจัดการแข่งขันเจ็ตสกี “King’s Cup – Jet Ski 

World Cup 2016” 

 

  ดร.ณรงคฤ์ทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค.เข้าร่วมการประชุมหารอื เพื่อตรยีมการจัดการ

แขง่ขันเจ็ตสกีชงิถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว “King’s Cup – Jet Ski World Cup 2016″

ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2559 ณ หาดจอมเทียน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยการประชุมใน

ครั้งนีม้ ีพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในฐานะประธานที่ปรึกษาสมาคมเจ็ตสกีแหง่ประเทศไทย

เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที ่7 มิถุนายน 2559  ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 
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62. ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน ร่วมจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ คร้ังที่ 3/2559 

 

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน 9 

ทศวรรษบ ารุงพันธุ์สัตว์ก้าวไกล ครั้งที่ 3  ในโอกาสนี้ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูทนิทรรศการ ของส านักงาน 

อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน โดยมีนายวินิจ วงศ์วโฬาร หัวหน้าส านักงานฯ น าเสนอข้อมูลและมอบกระเช้า

ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน  2559 ณ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์สัตว์เชียงใหม่ 

จังหวัดเชยีงใหม ่

 63. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานแถลงข่าวนมโรงเรยีน 

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ และประธานคณะกรรมการ      

โคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) แถลงข่าว    

กับสื่อมวลชน เพื่อให้รับทราบความก้าวหน้า       

ในการด าเนินงาน กรณีเด็กนักเรียนประถมศึกษา

ของโรงเรียนสนามบิน กว่า 80 คน ท้องเสียหลังดื่ม

นมพักเที่ยง และกรณีน านมโรงเรียนไปจ าหน่าย      

ในประเทศกัมพูชา โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงาน

ต่างๆ อาทิ นายศักดิ์ชัย ศรบีุญซื่อ รอง 

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ดร.ณรงคฤ์ทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการ อ.ส.ค., ผู้แทนกรมปศุสัตว์, 

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น เข้าร่วมแถลงข่าว เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 135 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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64.รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหานมโรงเรียน 

 

 

 

 

 

นายศักดิ์ชัย ศรบีุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. เดินทาง

ไปตรวจเยี่ยมนักเรียนที่โรงเรียนกุลโน ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เนื่องจากกรณีที่เด็กนักเรียน

ดื่มนมแล้วเกิดอาการปวดท้อง ท้องเสีย จ านวน 13 ราย นอกจากนี้ยังเดินทางไปตรวจเยี่ยม             

การด าเนินงานของฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา เมื่อวันที ่14 มิถุนายน 2559  

 

65. รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมถ่ายท าสกู๊ปโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรยีน 

ในรายการ Natcha The Explorer

 

  

นายศักดิ์ชัย ศรบีุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมถ่ายท าสกู๊ปโครงการอาหาร

เสริม (นม) โรงเรียน ในรายการ Natcha The Explorer ออกอากาศ ทางช่อง 3 แฟมลิี่ ร่วมกับน้องณัชชา 

ลูกสาวพี่บ๊อบ เมื่อวันที ่17 มิถุนายน 2559  ณ โรงเรียนบุณยประดิษฐ์ เขตบางแค กรุงเทพฯ และโรงงาน

นมมวกเหล็ก ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง จ.สระบุรี 
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66. อ.ส.ค. จัดกิจกรรมวันดื่มนมโลก “ท่องเที่ยว ดื่มนม ชมฟาร์ม ไทย-เดนมาร์ค” 

        นางนิธิมา ตันตระกูล หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบฯ      

เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมดื่มนมโลก “ท่องเที่ยว     

ดื่มนม ชมฟาร์ม ไทย-เดนมาร์ค” โดยมีนายชวลิต        

ขาวปลอด หัวหนา้ฝา่ยท่องเที่ยวเชิงเกษตรกล่าวรายงาน

การจัดกิจกรรมฯ พร้อมหัวหน้าฝ่าย พนักงาน-ลูกจ้าง 

อ.ส.ค. ร่วมกิจกรรม วันดื่มนมโลก “ท่องเที่ยว ดื่มนม     

ชมฟาร์ม ไทย-เดนมาร์ค” ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 

เวลาประมาณ 09.30 น. ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ 

อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมีคณะนักเรียนเข้าร่วม 

จ านวน 2 คณะ แบ่งเป็นช่วงเช้าจากโรงเรียนอนุบาล

มวกเหล็ก/ช่วงบ่ายจากโรงเรียบนิคมสร้างตนเองเลี้ยง   

โคนม ภายในกิจกรรมฯ มีการสาธิตการท าปุ๋ยนม/สาธิต

การท าไอศกรีมและโยเกิรต์/ชมสวนสัตว์ของฝ่ายท่องเที่ยว

เชงิเกษตร/กิจกรรมป้อนนมลูกโค/กิจกรรมชมการแสดงมา้ของลลิตาฟาร์ม และกิจกรรมให้อาหารปลา 

 

67. ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ตรวจเยี่ยมร้าน

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ไทย-เดนมาร์ค ในเขต

ภาคเหนือตอนบน 

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการ 

อ.ส.ค.  ตรวจเยี่ ยมร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์           

ไ ท ย -เ ด น ม า ร์ ค  บ ริ เ ว ณ เ ชี ย ง ใ ห ม่  89 

พลาซ่า  จังหวัดเชียงใหม่  ร้านค้าคุณรุ่งนภา 

เขื่อนวัง พนักงาน อ.ส.ค. ส านักงาน อ.ส.ค. 

ภาคเหนือตอนบน ซึ่ งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม         

ยูเอชที นมพาสเจอไรซ์ และโยเกิร์ต ของ นมไทย-

เดนมาร์ค นอกจากนี้ยังออกตรวจเยี่ยมร้าน

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ไทย-เดนมาร์ค เมื่อวันที่ 4 

มิถุนายน  2559 บริเวณ ย่านสันติธรรม ร้านศาลานมไทย-เดนมารค์ สาขา 1 ในจังหวัดเชยีงใหม่  
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68. งานชุมนุมผู้เลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค และ

สหกรณ์ผู้ส่งน้ านมดิบให้แก่ อ.ส.ค. 

   ดร.ณรงคฤ์ทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. 

เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมผู้เลีย้งโคนมไทย - 

เดนมารค์ และสหกรณ์ผูส้่งน้ านมดิบให้แก่ อ.ส.ค. 

พร้อมทั้งใหเ้กียรตบิรรยายพิเศษ เรื่องยุทธศาสตร์โค

นมและทิศทางการส่งเสริมการเลีย้งโคนมของ อ.ส.ค. 

เมื่อวันที่  5 มิถุนายน  2559  ณ โรงแรมสมโภชน์ 

700 ป ีจังหวัดเชยีงใหม่ 

69. เยี่ยมชมสหกรณ์โคนม จ.เชียงใหม่ 

ดร.ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการ 

อ . ส . ค .  พ ร้ อ ม ด้ ว ย คณ ะ ชุ ม นุ ม ผู้ เ ลี้ ย ง โ ค น ม                

ไทย-เดนมารค์ และสหกรณ์ผู้ส่งน้ านมดิบให้แก่  อ.ส.ค. 

เยี่ยมชมศูนย์เลี้ยงโคนมทดแทน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 

2559 ณ สหกรณ์โคนมผาตั้ง อ าเภอแม่ออน จังหวัด

เชยีงใหม่  

 

และฟาร์มเกษตรกรตัวอย่าง นายกมล 

ปาลี สมาชิกของสหกรณ์ โคนมสันก าแพง    

(ป่าตึงหว้ยหม้อ) อ.สันก าแพง จ.เชยีงใหม่   
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70. พิธีลงนามบันทกึข้อตกลงโครงการความร่วมมือการผลิตอาหารสัตว์ TMR   

ดร .ณรงค์ฤทธิ์  ว งศ์สุ ว รรณ 

ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ร่วมพิธีลงนาม

บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือ

การผลิตอาหารสัตว์  TMR ร ะหว่ า ง            

อ.ส.ค. กับสหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก 

จ ากัด โดย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ 

ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. และ นายสันติภาพ 

ลิมปะพันธุ์ ประธานที่ปรึกษาฯ สหกรณ์

การเกษตรสวรรคโลก จ ากัด เมื่อวันที่           

5 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมสมโภชน์ 

700 ปี จ.เชยีงใหม่  

 

 

71. อ.ส.ค. ส่งเสรมิกิจกรรม CSR ให้กับบุคลากรภายในองค์กร 

 
 

นายธนพิพัฒน์  ธ ารงสุธัญยุทธ์ คณะอนุกรรมการ CG/CSR เดินทางไปตรวจติดตามโครงการ 

CSR การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพนักงาน และ stakeholder รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ให้ค าแนะน า

เรื่องการจัดการการเงินส่วนบุคคลและการลงทุนให้กับผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของส านักงาน 

อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนลา่ง จ.สุโขทัย โดยโครงการนี้ด าเนินการระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2559 
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72. โครงการ “มัคคุเทศก์น้อยฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค”                                       

          ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ  ผู้อ านวยการ 

อ.ส.ค.เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการ 

“มัคคุเทศก์น้อยฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค” และ

มอบวุฒิบัตรพร้อมของที่ ระลึกแก่ผู้ ผ่ านการ

ฝึกอบรม จากโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จ านวน 18 

ราย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 เวลา 

13.30 น. ณ ฝา่ยท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค.  

 

 

 

 

73. พิธีลงนามมอบทุนสนับสนุนการวิจัย ระหว่าง อ.ส.ค.กับ สวก. และเสวนาภายใต้หัวข้อ 

“ก้าวใหม่ของงานวิจัยโคนมไทยสู่พลังทางเลือก” 

 

อ.ส.ค.จัดพิธีลงนามมอบทุนสนับสนุนการวจิัย ระหว่างองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ

ไทย (อ.ส.ค.) โดย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. และส านักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร (องค์การมหาชน)(สวก.) โดยนางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อ านวยการ สวก. หลังจากนั้นก็

มีการจัดเสวนา ภายใต้หัวข้อ “ก้าวใหม่ของงานวิจัยโคนมไทยสู่พลังทางเลือก” เพื่อเป็นการบรรยาย

ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและสื่อมวลชนรวมไปถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากงานวิจัย  ได้รับทราบถึง    

ทิศทางการสนับสนุนกิจการโคนมของประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมส านักงาน

กลาง อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
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74. โครงการ CG และ CSR ของส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน 

นายพงศ์กานต์ หงสกุล ประธานอนุกรรมการ 

CG/CSR พร้อมด้วยนายธนพิพัฒน์  ธ ารงสุธัญยุทธ์ 

อนุกรรมการ CG/CSR ตรวจติดตามโครงการ CG และ CSR 

ของส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน   (สภนบ.)                 

จ.เชียงใหม่ โดยมีนายวินิจ วงศ์วโรฬาร หัวหน้าส านักงาน 

อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน ผู้บริหาร และพนักงาน สภนบ.

ร่วมต้อนรับ และน าเสนอผลการด าเนินงานด้าน CG และ 

CSR ที่ผ่านมาและโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

เมื่อวันที ่14 มิถุนายน 2559 เวลา 10.30 น. 

 

 

75. การสัมมนาโครงการ บริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงรุกและส่งเสริมพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ที่ดี 

 
 

 นายพงศ์กานต์  หงสกุล ประธานคณะอนุกรรมการ CG/CSR พร้อมด้วยนายธนพิพัฒน์  

ธ ารงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG/CSR  เข้าร่วมการสัมมนาโครงการ บริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงรุกและ

ส่งเสริมพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ที่ดี  ณ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่ จัดโดยฝ่าย

ทรัพยากรบุคคลและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อ.ส.ค. ประธานคณะกรรมการ CG/CSR ได้แนะน า           

แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (CG) ในองค์กร การจัดสัมมนาครั้งนี้         

มีผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. เชยีงใหม่เข้าร่วมโดยพร้อมเพรยีงกัน เมื่อวันที ่16 มิถุนายน 2559  
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76. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        

สู่การปฏิบัติ 

 

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ได้กล่าวขอบคุณผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ และแสดง

เจตจ านงที่จะผลักดันแนวทางการด าเนินงานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ให้เป็นรูปธรรม 

บรรลุผลตามที่ตั้งไว้ต่อไป พรอ้มทั้งได้มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์นมแกผู่้แทนของหน่วยงานที่ร่วม “พิธีลงนามบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ” ซึ่งเป็นการแสดงเจตจ านง

ร่วมกันของ 5 หน่วยงานหลักประกอบด้วย  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สถาบัน

เศรษฐกจิพอเพยีง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง 

อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  

77. โครงการ CG และ CSR ของส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง  

  
 

นายธนพิพัฒน์ ธ ารงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG/CSR พร้อมด้วยทีมงานผู้สอนการลงทุน ลงพื้นที่ 

อ.ส.ค. ภาคกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี เพื่อด าเนินโครงการเผยแพรค่วามรู้ด้านการจัดการการเงินส่วนบุคคล

และเทคนิคการลงทุน ให้กับผู้บริหารและพนักงาน ลูกจ้าง สังกัดส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง โดยมี

วัตถุประสงคเ์พื่อเสรมิสรา้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลและหลักการลงทุน

ที่ถูกต้อง พร้อมฝึกทักษะการคิดเชิงลงทุน โดยมีผู้บริหารและพนักงานให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ      

จ านวน 30 คน เมื่อวันที ่21 มิถุนายน 2559 
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78. การเยี่ยมชมการเลี้ยงวัวหลุม  

นายธนพิ พัฒน์  ธ า ร งสุ ธั ญยุ ท ธ์ 

อนุกรรมการ CG/CSR และคณะ เยี่ยมชมการ

เลี้ยงวัวหลุม ของชุมชนสหกรณ์โคนมภาคใต้

แ ล ะ ต ะ วั น ต ก  จ า กั ด  อ . ป ร า ณ บุ รี                      

จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อศึกษาแนวทางการ

เป็นไปได้และข้อมูลการเลี้ยงวัวหลุม มาเป็น

ข้อมูลในการน าเสนอที่คณะอนุกรรมการ 

CG/CSR ในการประยุกต์ใช้กับเกษตรกร             

ในแต่ละพื้นที่ให้สามารถด าเนินการฟาร์ม              

โคนมให้มีคุณภาพสูงขึ้นโดยมี นายนนทชัย 

โนนพุดซา ผู้จัดการชุมนุมฯ ต้อนรับและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเลี้ยงโคนม

ซึ่งกันและกัน เมื่อวันที ่28 มิถุนายน 2559  

 

79. โครงการ CG และ CSR ของส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 

 
 

นายธนพิพัฒน์ ธ ารงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG-CSR อ.ส.ค.  พร้อมทีมผู้สอนมอบนโยบาย

แนะน าการจัดการการเงินส่วนบุคคล และจัดกิจกรรมเกมส์ฝึกทักษะการลงทุน ให้กับผู้บริหาร และ

พนักงาน ลูกจา้ง อ.ส.ค. ภาคใต้ ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2559 
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80. กิจกรรมจักรยานไทย-เดนมาร์ค เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.ส.ค. จัดประชุมคณะท างานจัดกจิกรรมจักรยานไทย-เดนมารค์ เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 84 พรรษา (วันที่ 12 สิงหาคม 2559) เมื่อวันที่ 

8 กรกฎาคม 2559 โดยมี นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อ านวยการ อ.ส.ค. และนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์               

รองผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ในฐานะที่ปรึกษา ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม และให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์            

ต่อการด าเนินงาน โดยมีผู้แทนชมรมกีฬาจักรยานสระบุรี ผู้แทนชมรมมวกเหล็ก MBC และผู้แทนจากฝ่ายหรือ

ส านักต่าง ๆ ของ อ.ส.ค. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว

ก าหนดจัดขึน้ในวันที่ 14 สิงหาคม 2559 โดยแบ่งเส้นทางจักรยานเป็น 2 ระยะทาง คอื 8 และ 20 กโิลเมตร    

81. เชิญร่วมปั่นจักรยานไทย-เดนมาร์คเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยว 

วันพ่อ 

 อ.ส.ค. เชิญร่วมปั่นจักรยาน ไทย-เดนมาร์ค เฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมปลูกข้าววันแม่เก็บ

เกี่ยววันพ่อ  เนื่องในโอกาสปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี 

และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินนีาถ ทรงเจรญิพระชนมายุ  7 รอบ 84 พรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 14 

สิงหาคม 2559 ณ ฟารม์โคนมไทย-เดนมารค์ 
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82. อ.ส.ค. จัดจุดบริการพักรถแก่ประชาชน “ดื่มน้ า ดื่มนม ชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ฟร ี”             

          ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. มอบนโยบายให้ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร และส านักงาน อ.ส.ค. จัดสถานที่และ

บรกิารประชาชน เพื่อเป็นจุดบรกิารพักรถส าหรับผู้ที่ใช้เส้นทางถนนสญัจร ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ที่มีวันหยุด

ยาว ตั้งแต่วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2559 พรอ้มรับผลิตภัณฑ์นมและน้ าดืม่ได้ฟรี ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 

2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 19.00 น. ณ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และหน้าสถานี

พัฒนาที่ดินจังหวัดประจวบครีขีันธ์  
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83. อ.ส.ค.ร่วมเปิดงานแถลงข่าวโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                

เน่ืองในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ป ี

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประธานกรรมการ อ.ส.ค.  

พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ฤทธิ ์ วงศ์ส ุวรรณ ผู ้อ านวยการ อ.ส.ค.  ร่วมเปิดงานแถลงข่าวโครงการ         

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี       

ณ ศ ูนย ์การค ้า เซ ็นทร ัลเฟสต ิว ัลอ ีสต ์ว ิลล ์ โดยม ีว ัตถ ุประสงค ์เพื ่อ เผยแพร ่ประชาส ัมพ ันธ์               

พระราชกรณียกิจและกระตุ้นให้คนไทยหันมาบริโภคนมกันมากขึ้น โดยมี 3 กิจกรรมหลัก เมื่อวันที่ 15 

กรกฎาคม 2559 ดังนี้ 

1.การผลิตภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ ชื่อ “ดื่มนี้ เพื่อชีวิต (Drink for Life)”ความยาว 9 

นาที/3 นาที 

2.กิจกรรมเยาวชนต้นแบบสุขภาพดี ไทย-เดนมาร์ค Healthy Teen Presenter เพื่อคัดเลือก 

เยาวชนที่มีสุขภาพดี มีความสามารถในการแสดงออกต่อสาธารณชน 

3.กิจกรรมการประมูลโคนมจ าลอง จ านวน 9 ตัวเพื่อประมูลหารายได้ โดยเสด็จพระราชกุศล

ตามพระราชอัธยาศัย ทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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84. ติดตามการด าเนินงานโครงการศูนย์เรยีนรู้และถ่ายทอดการศึกษาการเลี้ยงโคนม               

จังหวัดสกลนคร 

 
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการ     

อ.ส.ค. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด

สกลนคร  ร่วมกับ น.สพ.วิษณุ ทรงกิตติ ประธาน

อนุกรรมการต่างประเทศและกิจกรรมพิเศษ และ

นายอนันต์สิทธิ์ ซามาตย์  ผู้อ านวยการพระต าหนัก

ภูพานราชนิเวศน์  ได้ติดตามผลการด าเนินงาน

โครงการศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดการศึกษาการ

เลี้ยงโคนมในโครงการ “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรง

ครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร”      

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 

 

 

85. อ.ส.ค. เปิดงาน “Chiang Mai Field Day” คร้ังท่ี 1 

 

      ดร.ณรงคฤ์ทธิ์ วงศส์ุวรรณ ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงานเชียงใหม่ ฟิลเดย์ 

(Chiang Mai Field Day) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 โดยมีคณะอนุกรรมการ CG/CSR รองผู้อ านวยการ 

อ.ส.ค. (นายนพดล ตันวิเชียร) หัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน ประธานสหกรณ์และ

เกษตรกร เข้าร่วม ณ ฟาร์มโคนมแฮงเฮาฟาร์มของนายณรงค์เดช ปาลี ฟาร์มตัวอย่างภาคเหนือตอนบน 

ปี 2559 ทั้งนี้ ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ได้ร่วมการเสวนา เรื่อง”การยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงโคนม             

สู่ความมั่นคงและยั่งยืน” โดยมี น.สพ.ดร.สุวิ ชัย โรจนเสถียร อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่เป็นผู้ด าเนินการเสวนา  
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86. การตรวจเยี่ยมโครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน 

น า ย ฐิ ติ วั ช ร์   ภู ว ศิ ริ พั ฒ น ว ร า             

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

และนายชัยวัฒณ์  โยธคล ปศุสัตว์จั งหวัด

ประจวบคี รี ขั น ธ์  พ ร้ อมคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารเสริม (นม) 

โ ร ง เ รี ยน  เพื่ อศึกษา เ รี ยนรู้ ง านส่ ง เสริ ม         

การแปรรูปน้ านมโค และขบวนการผลิตของ

ส านักงาน  อ .ส .ค .  ภาคใต้  เมื่ อวั นที่  22 

กรกฎาคม 2559 

87. งานแถลงข่าวโครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน (School Milk Art Contest 

2016) 

      น า ย ธี ร ภั ท ร  ป ร ะ ยู ร สิ ท ธิ 

ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก รณ์          

เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวโครงการ

ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน

(School Milk Art Contest 2016) เมื่อวันที่ 25 

กรกฎาคม 2559 ในการนี้ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ 

วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. รายงาน

วัตถุประสงค์การจัดงานโครงการด้วย VTR 

น ม โ ร ง เ รี ย น  กิ จ ก ร ร ม ร้ อ ง แ ล ะ เ ต้ น                

เพื่อให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมสนุกสนาน

ร่วมกัน ส าหรับโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้น

ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 

2559 เ พื่ อ เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ นั ก เ รี ย น                    

ช้ันประถมศึกษาปีที่  1-6 ทั่วประเทศ           

มาประลองไอเดีย ประชันความคิดสร้างสรรค์                  

สร้างผลงานศิลปะลวดลายลงบนกล่องนมและถุงนมโรงเรียน  ชิงรางวัลทุนการศึกษาพร้อมโล่                 

ประกาศเกียรติคุณจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมน าผลงานที่ชนะเลิศใช้เป็น

แบบลวดลายบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน  
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88. พิธีลงนามความร่วมมือทางวชิาการ 

 

       ดร.ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการ อ.ส.ค.      

ร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง

คณ ะ สั ต ว แ พ ท ย ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น                  

โ ด ย  ร ศ . น . ส พ . ด ร . ชู ช า ติ  ก มล เ ลิ ศ  คณบดี คณ ะ                     

สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ความร่วมมือ             

ในการวิจัยด้านโคนมเป็นการขับเคลื่อนการผลิตนมคุณภาพ

ดี และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมของเกษตรกร               

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งมีการบรรยาย

พิเศษ โดย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 

“อนาคตอุตสาหกรรมโคนมไทย : ความพร้อมในการแข่งขัน

อย่างยั่งยืน” เมื่อวันที ่1 กรกฎาคม 2559 

 

89. อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดท าคู่มือวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ

กลยุทธ์  ป ี2560-2564 

 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 

เป็นประธานเปิดการอบรมเ ชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร       

“การจัดท าคู่มือวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์

แ ล ะก ลยุ ท ธ์ ปี  2 5 6 0 -2 5 6 4  โ ด ย มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์                      

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องการสร้างวัฒนธรรม

องค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  ภารกิจ และกลยุทธ์             

ขององค์กร เพื่อจัดท าคู่มือปฏิบัติในองค์กร โดยมีผู้บริหาร

ระดับสูง ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ผู้ช่วย

ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. และผู้บริหารระดับ 7-8 ทุกฝ่าย/

ส านักงาน เข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน ระหว่างวันที่ 

4-5 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเขาใหญ่ฟ้าใส ต.พญาเย็น 

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
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90. นักศึกษา 4 สถาบัน เยี่ยมชมกิจกรรมชมฟาร์ม 

 

แผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม            

กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยง            

โ ค น ม  น า นั ก ศึ ก ษ า จ า ก  4  ส ถ า บั น  ไ ด้ แ ก่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เยี่ยม

ชมกิจกรรมท่องเที่ยวชมฟาร์มของฝ่ายท่องเที่ยวเชิง

เกษตร เพื่อเรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของ อ.ส.ค. 

และความส าคัญของอาชีพการเลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นอาชีพ

พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนเข้า

รับการฝึกอบรมหลักสูตร “การเลี้ยงโคนมส าหรับ

นักศึ กษา (ภาคฤดู ร้ อน ) ”  ระหว่ า งวั นที่  5  – 30 

กรกฎาคม พ.ศ.2559  (25 วัน)  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 

2559 รอบชมฟาร์มเวลา 10.00 น. 

91. พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานจากพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                 

สยามบรมราชกุมารี 

ดร.ณรงคฤ์ทธิ์ วงศส์ุวรรณ ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค           

   ได้อัญเชญิถ้วยพระราชทานจากพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จ   

   พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบใหแ้ก่ 

   นายศราวุธ ก้อนค า เกษตรกรจากสหกรณ์    โคนมในเขต 

   ปฏิรูปที่ดินซับสนุ่น จ ากัด อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  

ที่ชนะเลิศการประกวดโคนมประเภทโคนมมากไม่จ ากัด       

(ด้านผลผลิต) จากงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ  ปี 2559         

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เมื่อวันที ่11 กรกฎาคม 2559 
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92.อ.ส.ค. เข้าศึกษาดูงานการประปานครหลวง (กปน.) 

          น ายสุ ช า ติ  จ ริ ย า เ ลิ ศ ศั ก ดิ์  ร อ ง

ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. น าทีมงานฝ่ายนโยบาย

และแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.ส.ค 

เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ การประปานคร

หลวงส านักงานใหญ่ กรุงเทพฯ         

โ ด ยมี คณะผู้ บ ริ ห า ร  เ จ้ า ห น้ า ที่ 

ผู้เช่ียวชาญด้านงานไอทีและการตรวจสอบ

ระบบงานสารสนเทศของ กปน. ให้การต้อนรับ 

และน าเสนอกระบวนการท างานด้านไอที การ

ตรวจสอบด้านไอที (IT Audit) เมื่อวันที่ 13 

กรกฎาคม 2559 

 

93. ชาวเดนมาร์ก เข้าเยี่ยมชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค  

ชาวเดนมาร์ก นิยมเข้ามาเที่ยวชมฟาร์มโคนมไทย-           

เดนมาร์ค เพื่อตามรอยเส้นทางเสด็จของกษัตริย์เดนมาร์ก          

พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 9 แห่งราชอาณาจักรเดนมาร์ก ที่เสด็จ           

พระราชด าเนนิพร้อมกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 

9 แห่งราชอาณาจักรไทย ในการประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนม

ไทย-เดนมารค์ เมื่อวันที ่16 มกราคม พ.ศ. 2505 หรือ ค.ศ.1962 

ซึ่งเวลาต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น“องค์การส่งเสริมกิจการโคนม     

แหง่ประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
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94. บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ  

         ดร.ณรงคฤ์ทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. พร้อมดว้ยผูบ้ริหาร และพนักงาน ร่วมบันทึกเทป

โทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 

สิงหาคม 2559 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 

2559 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีหลังใหม่  
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95. งาน “Milky Way 2016” 

 

       ดร.ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับ คุณธนินท์รัฐ          

ภักดีภิญญโญ  ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซารามอินทรา คุณบุญญะนิตย์ ภุชงค์ประเวศ  

ผูช่้วยผูอ้ านวยการแผนกการตลาดสาขากรุงเทพ และตัวแทนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ในงาน “Milky 

Way 2016 Central plaza Ramindra” เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพล่าซา   

รามอินทรา  โดยงานดังกล่าวจะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-14 สิงหาคม 2559 เป็นกิจกรรมที่มีการจัด

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมจากผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศไทย น าผลิตภัณฑ์นมสด ทั้งรูปแบบพาสเจอร์ไรส์ 

สเตอริไรส์  และผลติภัณฑ์แปรรูปต่างๆ น ามาจ าหนา่ยในราคาขายปลีกใหแ้ก่ผูบ้ริโภคในราคาย่อมเยาว์  
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96. โครงการ “รักแม่ ชวนแม่ดื่มนม กับนมไทย-เดนมาร์ค” คร้ังที่ 4 ป ี2559 

  

ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น าโดย นายณรงค์ วงศ์เณร หัวหน้าส านักงานฯ        

จัดกิจกรรมในโครงการ “รักแม่ชวนแม่ดื่มนมกับนม ไทย – เดนมาร์ค” ครั้งที่ 4 ปี 2559 เนื่องในวโรกาส 

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมายุ 

84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ภายในงานมีกิจกรรมบริจาคโลหิต ตรวจมวลกระดูกกับกาชาดจังหวัด

ขอนแก่น เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ช้ัน 5 ฮอล์ ได้รับเกียรติ

จาก นายก าธร ถาวรสถิตย์  ผูว้่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด  
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97. อ.ส.ค.จัดพิธีถวายพระพรและ

สัตย์ปฏิญาณฯ เน่ืองในวโรกาสวัน

แม่แห่งชาติ ประจ าปี 2559 

         อ.ส.ค.จัดพิธีถวายพระพรและสัตย์

ปฏญิาณฯ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติโดย 

ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ  วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการ 

อ.ส.ค.  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมี 

น . ส . อ ร นุ ช  จิ ร า วั ฒ น า นุ รั ก ษ์  ผู้ ช่ ว ย

ผู้อ านวยการ อ.ส.ค.  พนักงานและลูกจ้าง 

อ.ส.ค. ทุกฝ่ายทุกส านักงาน เข้าร่วมกิจกรรม

อย่ า งพ ร้อม เพ รียงกั น  ณ บ ริ เวณหน้ า

ส านักงานกลาง อ.ส.ค มวกเหล็ก เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2559  

 

98. อ.ส.ค. จัดกิจกรรม “ปั่นจักรยานไทย-เดนมาร์ค” และ “ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ”              

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวันแม ่12 สิงหาคม 2559       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้จัดกิจกรรม “ปั่นจักรยานไทย-      

เดนมาร์ค เฉลิมพระเกียรติฯ” ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.ส.ค. อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคล        

เฉลิมพระชนมายุ 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 โดยในงานมีนักปั่นจักรยานจากชมรม

ต่างๆ ทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ และกิจกรรม “ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 

สิงหาคม 559 ณ แปลงนาศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.ส.ค. อ าเภอมวกเหล็ก 

จังหวัดสระบุร ี 
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99. อ.ส.ค.แถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ออร์แกนิค ตราไทย-เดนมาร์ค           

“มอร์แกนคิ” 

 

 ด ร . ณ ร ง ค์ ฤ ท ธิ์   ว ง ศ์ สุ ว ร ร ณ 

ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. แถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์

นมพาสเจอร์ไรส์ออร์แกนิค ตราไทย-เดนมาร์ค 

“มอ ร์ แ ก นิ ค ” โ ด ย มี  อิ ศ ริ ย า  ส า ย ส นั่ น            

ร่ วมสาธิ ต เมนู อาหารที่ ส ามารถดื่ มคู่ กั บ            

นมออร์แกนิค เมื่อวันที่  17 สิงหาคม 2559             

ณ ร้านดอยค า ส านักงานใหญ่ กรุงเทพฯ 

 

100.โครงการทัศนศึกษาดูงาน 

 
 คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน เรียนรู้ 

ขบวนการผลิต ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ เมื่อวันที ่18 สิงหาคม 2559 
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101. อ.ส.ค. เข้าร่วมประชุม Vision Meeting  

        ดร.ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการ 

อ.ส.ค. ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม Vision Meeting       

เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบายและ

แผนการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ กับ ส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เมื่อวันที่ 

18 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร SME Bank ช้ัน 1  

 

 

 

 

102. อ.ส.ค. ให้การต้อนรับสมาคมกีฬายกน้ าหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และนักกีฬา 

ยกน้ าหนักทีมชาติไทย ที่คว้าชัยชนะในการแข่งขันกีฬายกน้ าหนัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดร.ณรงคฤ์ทธิ์ วงศส์ุวรรณ ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. ให้การต้อนรับสมาคมกีฬายกน้ าหนักสมัครเล่น

แห่งประเทศไทยและนักกีฬายกน้ าหนักทีมชาติไทย ที่ได้คว้าชัยชนะในการแข่งขันกีฬายกน้ าหนักที่ริโอ

เกมส์ โดยมีพลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย ประธานที่ปรึกษาและนายกกิตติมศักดิ์  สมาคมกีฬา           

ยกน้ าหนักสมัครเล่นแหง่ประเทศไทย ผูบ้ริหารสมาคมฯและนักกีฬายกน้ าหนักทีมชาติไทยเข้าแสดงความ

ขอบคุณ ในฐานะที่ อ.ส.ค. เป็นผู้สนับสนุนหลักมาอย่างตอ่เนื่อง เมื่อวันที ่22 สิงหาคม 2559   
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103. อ.ส.ค. จัดกิจกรรม โครงการ Workshop และประกวดแผนการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยว 

“ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค” 

ดร .ณรงค์ฤทธิ์  ว งศ์สุ วรรณ 

ผู้อ านวยการ  อ .ส .ค . ให้ เกี ยรติ เป็ น

ประธานเปิดโครงการ Workshop และ

ป ร ะ ก ว ด แ ผน ก า ร ต ล า ด ส่ ง เ ส ริ ม        

ก ารท่ อ ง เที่ ย ว  “ฟาร์ ม โคนม ไทย -            

เดนมาร์ค” ชิงถ้วยพระราชทาน              

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559  

ณ ห้องประชุม 306 ส านักบริการ

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บ า ง เ ข น  โ ด ย มี นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษ า                 

ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการและ 

สมัครเข้าร่วมประกวดแผนการตลาด

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก  

 

104. สมาคมท่องเที่ยวสระบุรจีัดการประชุมประจ าเดือนสิงหาคม 2559  

สมาคมท่องเที่ยวสระบุรีจัดประชุม

ประจ าเดือนสิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 

อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้เป็น

สมาชิกของสมาคมฯ โดยได้รับเกียรติจาก 

นายทิวา วัชรกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็น

ประธานที่ประชุม นางรัศนญพร มโนศรีบุญ

รัตธ์ นายกสมาคมท่องเที่ยวสระบุรี และ

นายชวลิต ขาวปลอด หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยว

เชิงเกษตร อ.ส.ค. ในฐานะประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ เป็นตัวแทน อ.ส.ค. พร้อมด้วยสมาชิกเข้าร่วม

ประชุมด้วย เมื่อวันที ่25 สิงหาคม พ.ศ.2559 
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105.  อ.ส.ค. เข้าร่วมโครงการประกวด To Be Number One 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

       

ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือ

ตอนล่าง น าโดย คุณส าเนา พุกละออ 

หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วย

งาน To Be Number One เข้าร่วม

โครงการประกวด To Be Number One 

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ประเภทสถานประกอบการ แข่งขันระดับ

จังหวัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ เมื่อวันที่ 25 

สิ งหาคม  2559  ณ  โ ร งแรม ไพลิ น         

จ.สุโขทัย 

 

 

106. อ.ส.ค.ต้อนรับผู้บริหาร จาก TS Farm ประเทศ

เวียดนาม  

           ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการ อ.ส.ค.  

ให้เกียรตติ้อนรับผู้บริหารจาก TS Farm ประเทศเวียดนาม 

พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อเรื่องการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย       

เมื่อวันที ่23 สิงหาคม 2559 
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107. โครงการ “รวมพลังคน อ.ส.ค. ต่อต้านคอร์รัปชั่น” เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน อ.ส.ค. ที่ยั่งยืน  

 

นายพงศก์านต ์หงสกุล ประธานอนุกรรมการ CG/CSR ของ อ.ส.ค. พร้อมดว้ย ดร.ณรงคฤ์ทธิ์   

วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการ “รวมพลังคน อ.ส.ค. ต่อต้าน

คอร์รัปชั่น” เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน อ.ส.ค. ที่ยั่งยืน เพื่อเสริมสรา้งให้ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. มีจิตส านึก ค่านิยม 

วัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต โดยเชิญศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ อดีตกรรมการ ป.ป.ช.           

เป็นวิทยากรปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ขับเคลื่อน อ.ส.ค. โปร่งใส ไร้ทุจริต” เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559            

ณ โรงแรมมวกเหล็กพาราไดส์รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  

108. งานเลี้ยงฉลองชัยเหรยีญโอลิมปิกเกมส์ 2016 

 
ดร.ณรงคฤ์ทธิ์ วงศส์ุวรรณ ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. ได้รับเชิญจากสมาคมกีฬายกน้ าหนักสมัครเล่น      

แหง่ประเทศไทย เพื่อเป็นเกียรตริ่วมงานเลี้ยงฉลองชัยเหรียญโอลิมปิกเกมส์ 2016 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 

2559 ณ หอ้งแกรนด์บอลรูม ช้ัน 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ  
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109. งานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม 

ตลาดเกษตรดิจิทัล 

      พล อ า ก า ศ เ อ ก  ป ร ะ จิ น  จั่ น ต อ ง              

รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลเอกฉัตรชัย 

สารกิัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

ส ห ก รณ์  แ ล ะ ด ร . อุ ต ต ม  ส า ว น า ย น 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ร่วมเปิดงานตลาดคลองผดุง

กรุงเกษม ตลาดเกษตรดิจิ ทัล เมื่อวันท่ี 6 

กันยายน 2559  ณ บริเวณด้านข้างท าเนียบ

รัฐบาล โดย อ.ส.ค. ได้น าผลิตภัณฑ์ไทย-        

เดนมาร์ค “มอร์แกนิค” เข้า ร่วมจ าหน่าย

ภายในงาน  

 

 

110 การตรวจประเมินโรงงานผลิตนมโรงเรยีน 

        ทีมกรมอนามัย/อย./สสจ.ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการประเมินผลโรงงานผลิตภัณฑ์นม

ของ อ.ส.ค. ภาคใต้ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 โดยในครั้งนี้ได้รับการตรวจประเมินโรงงานผลิต           

นมโรงเรียน (ฟลูออไรด์) ประจ าปี 2559 และในการประเมินผลครั้งนี้ ทาง อ.ส.ค.ยังได้รับค าชมจากทาง 

ผูป้ระเมินในด้านวิชาการอีกด้วย  
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111. “วัวแดงร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ าท่วม” 

“วัวแดงร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย   

น้ าท่วม”  ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง         

น าโดย หัวหน้าส านักงาน (น.สพ.วิศิษฎ์ แสงคล้อย), 

หัวหน้ากองการตลาดและการขาย (นายแดนณรงค์ 

ทองอันตัง) พร้อมคณะ เข้ามอบผลิตภัณฑ์นมไทย-

เดนมาร์ค ให้กับนายกเทศบาลเมืองสวรรคโลก          

(นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ ) , ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย  

สหกรณ์การเกษตรบ้านสวน ส าหรับเป็นจุดช่วย         

ผู้ประสบอุทกภัย  เมื่อวันที่  22 กันยายน 2559            

ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 

 

112. งาน Field Day ภาคกลางครั้งท่ี 5 ภายใต้ชื่อ “Sikhio Field Day” 

     ดร.ณรงคฤ์ทธิ์ วงศ์สุวรรณ  ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม Field Day ภาคกลาง 

คร้ังที ่5 ภายใต้ช่ือ “Sikhio Field Day” พรอ้มด้วย นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อ านวยการ อ.ส.ค. รว่มในพิธีเปิด 

ณ ฟาร์มเกษตรกรโคนมต้นแบบเขตภาคกลาง คุณวีระ ข ามะลัง  ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเลี้ยงโคนมการแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิด

และประสบการณ์ทางวิชาการการเลี้ยงโคนม ตลอดจนเป็นการแสดงผลงานของเกษตรกรโคนมต้นแบบในเขต

ภาคกลาง เมื่อวันที ่8 กันยายน 2559   
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113. การเสวนาความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ อ.ส.ค. เรื่อง “TS 12.50 % 

ความท้าทายของเกษตรกรโคนมไทย”

 ด ร . ณ ร ง ค์ ฤ ท ธิ์  ว ง ศ์ สุ ว ร ร ณ 

ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานเปิดการ

เสวนาความร่วมมือระหว่าง ม.เกษตร กับ 

อ.ส.ค. เรื่อง “TS 12.50 % ความท้าทายของ

เกษตรกรโคนมไทย” โดยมีคณะผู้บริหาร 

อ.ส.ค. นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อ านวยการ 

อ . ส . ค .  น า ย สุ ช า ติ  จ ริ ย า เ ลิ ศ ศั ก ดิ์                    

รองผู้อ านวยการ อ.ส.ค.  นางสาวอรนุช                 

จิราวัฒนานุรักษ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 

เข้าร่วม  และมีคณบดีคณะเกษตร เป็นผู้กล่าว

ต้อนรับ  และมีผู้ ร่ วม เสวนาเป็นวิทยากร 

ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก ม.เกษตร  ม.ขอนแก่น และ 

ม.เชียงใหม่ ทั้งนี้มีเกษตรกร อาจารย์ นิสิต /

นักศึกษา กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

เข้าร่วมการฟังเสวนา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 

2559 ที่ห้องประชุมตกึวชิรานุสรณ์ ม.เกษตร 

114. ต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

         นายนพดล ตันวิเชียร  รองผู้อ านวยการ 

อ.ส.ค. ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ  (ก .พ .ร . )  ที่ น าคณะข้ าราชการ                  

ในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง

รุ่นใหม่ (รุ่นที ่9) เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมท่องเที่ยว

เ ชิ ง เ ก ษ ต ร  แ ล ะ บ ร ร ย า ย ส รุ ป เ รื่ อ ง               

“การพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมและ            

การท่องเที่ยว” รวมถึงการด าเนินโครงการ

ประชารัฐของ อ.ส.ค. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 

2559 ณ อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  
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115. งานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี 2559 

         ดร.ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุ วรรณ ผู้อ านวยการ  อ .ส .ค .            

ขึ้นรับรางวัลพัฒนาองค์กรดี เด่น  ด้านการบริหารจัดการ

สารสนเทศ เนื่องในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี 

2559 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 โดยมีประธานคณะกรรมการ 

อ.ส.ค. (นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ              รองปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์) และผู้บริหาร อ.ส.ค. เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ท่าน

นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา เป็นประธานมอบ

รางวัล ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  
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116. กิจกรรมเพรสทัวร ์พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเคร่ืองบรรจุภัณฑ์นม ย.ูเอช.ที. ไฮสปีด 

(High Speed)  

ดร .ณร งค์ ฤทธิ์   ว งศ์ สุ ว ร รณ 

ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยหัวหน้า

ส านักงาน อ.ส .ค .ภาคเหนือตอนล่าง          

จ.สุโขทัย และ ผู้บริหาร อ.ส.ค. ให้การ

ต้อนรั บคณะสื่ อมวลชนที่ เ ดิ นทางมา              

ท ากิจกรรมเพรสทัวร์  พร้อมเยี่ ยมชม

กระบวนการผลิตของเครื่องบรรจุภัณฑ์นม 

ยู.เอช.ที. ไฮสปีด (High Speed) เพื่อรองรับ

การผลิตผลิตภัณฑ์นม  ตามวิสัยทัศน์ 

อ.ส.ค. “นมแห่งชาติ  ภายในปี  2564”               

เ มื่ อ วั น ที่  1 7  กั น ย า ย น  2 5 5 9                      

ณ ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง            

อ. ศรนีคร จ.สุโขทัย  

117. ประชุมคณะอนุกรรมการจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 

ดร .ณร งค์ ฤท ธิ์  ว ง ศ์ สุ ว ร รณ 

ผู้อ านวยการ  อ .ส .ค .  ได้ ร่ วมประชุม

คณะอนุกรรมการจัดตั้งโรงงานแปรรูป

ผลิตภัณฑ์นม อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง เมื่อ

วันที่ 16 กันยายน 2559 โดยมีนายวิเชียร 

ผลวัฒนสุข อนุกรรมการบริหาร อ.ส.ค.

เป็นประธานและมีผู้บริหาร อ.ส.ค. ผู้แทน

สหกรณ์ฯร่วมประชุมด้วย เพื่อหาข้อสรุป

รูปแบบการจัดตั้ ง โ รงงานแปรรูปนม           

อ.หา้งฉัตร จ.ล าปาง  

จากนั้นคณะอนุกรรมการฯ ได้ลง

พื้ น ที่ โ ด ย ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ ส า ร ว จ พื้ น ที่                      

ที่ อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง โดยท่านรองผู้ว่า

ราชการ จ.ล าปาง นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ และพัฒนาที่ดนิ  จ.ล าปาง ให้เกียรติเข้าร่วมและน าเสนอ

ข้อมูลพื้นที่ตั้งและแนวโน้มความเป็นไปได้ของการใช้พื้นที่ส าหรับสร้างโรงงานแปรรูปนม  อ.ห้างฉัตร                     

จ.ล าปาง   
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118. ประชุมวิชาการ คร้ังที่ 1 DPO 

Research Forum#1 

      รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(นายศักดิ์ชัย ศรบีุญซื่อ) ประธานกรรมการ 

อ.ส.ค. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ 

ครั้งที่ 1 DPO Research Forum#1 เมื่อวันที่ 

20 กันยายน 2559 ณ ส านักงาน อ.ส.ค. 

มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมีผู้อ านวยการ 

อ .ส .ค . (ดร .ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุ วรรณ) 

ผู้บริหาร อ.ส.ค. สหกรณ์โคนม เข้าร่วม 

จากนั้นมีการบรรยายพิเศษที่เกี่ยวเนื่องกับ

การวิจัยที่น าประโยชน์ไปสู่เกษตรกรผู้เลี้ยง

โคนม และผูบ้ริโภคในประเทศ โดยวิทยากร

ผู้ทรงวุฒินายวิเชียร ผลวัฒนสุข ประธาน

อนุกรรมการส่งเสริมโคนม อ.ส.ค. และ    

ดร.ปกรณ์ ประจัญบาน จากมหาวิทยาลัย

นเรศวร และชมนทิรรศการเกี่ยวกับผลงาน  

                   วิจัยด้านโคนมและผลติภัณฑ์นม   

  

119. โรงงานผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค. ปราณบุรี            

รับการตรวจต่ออายุ GMP 

       ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน

ก ร ม ป ศุ สั ต ว์  น า โ ด ย  น . ส พ . โ อ ฬ า ร                 

กิจปรีดาบริสุทธิ์  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

ฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ ปศุสัตว์     

เพื่อการส่งออก เข้าตรวจโรงงานผลิตภัณฑ์นม 

อ.ส.ค. ปราณบุรี เพื่อรองรับการต่ออายุ GMP 

ส่งออก  เมื่อวันที ่20-21 กันยายน 2559 
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120. อ.ส.ค. ได้รับรางวัล  IPv6 ในงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ผูช่้วยผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. (นส.อรนุช จิราวัฒนานุรักษ์) 

ได้รับมอบหมายจาก ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. (ดร.ณรงค์ฤทธิ์          

วงศ์สุวรรณ)  เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล Thailand IPv6 Ready 

Award ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้บริการ

รองรับ IPv6 จากปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

(นางทรงพร โกมลสุรเดช) ในงาน lPv6 ประจ าปี  2559            

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน

เวนชั่น กรุงเทพฯ  

121. ประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. และงานแสดงมุทติาจติ (เกษียณอายุราชการ)                     

           น า ย ศั ก ดิ์ ชั ย  ศ รี บุ ญ ซื่ อ                      

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธาน

กรรมการ อ.ส.ค. และดร.ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์

สุวรรณ ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วย

ผู้บริหาร อ.ส.ค.ร่วมประชุมคณะกรรมการ 

อ .ส .ค .  ค รั้ งที่  12/2559 จากนั้ น  อ .ส .ค .            

จัดงานแสดงมุทิตาจิต (เกษียณอายุราชการ) 

ใ ห้ ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร  อ . ส . ค .  แ ล ะ

คณะกรรมการ อ .ส.ค.  พร้อมร่วมแสดง    

ความยินดี กับคณะกรรมการ อ.ส.ค. ที่ได้รับ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่ โดยมีรายนาม 

ดังนี้ 1. น.ส. วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดี

กรมการค้าภายใน (กรรมการ อ.ส.ค.) ได้รับ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์  2. นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร (กรรมการ อ.ส.ค.) ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์            

3.นายชาญวิทย์ นาคบุรี ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (กรรมการ อ.ส.ค.) 

ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง รองเลขาธิการ สคร.  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน เมื่อวันที่ 27 

กันยายน 2559 
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122. โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรยีน “School Milk Art Contest 2016” 

 

        นายธี รภัทร  ประยู รสิทธิ  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายศักดิ์ ชัย  ศรีบุญซื่ อ                

รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ และประธานบอร์ด อ.ส.ค. พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ 

ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. ให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้เกียรติเป็นประธาน

เปิดกิจกรรมมอบโล่เกียรติคุณและทุนการศึกษา โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน 

“School Milk Art Contest 2016” เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 โดยมีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณและทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่

ประกวดผลงานชนะเลิศ และผลงานรางวัลดีเด่น ณ ท าเนียบรัฐบาล โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย 

นิทรรศการกล่องนมโรงเรียน และผลงานนักเรียนที่เข้าประกวด จ านวน 2,614 ผลงาน ผลงานการ

ประกวดของนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1 ผลงาน และรางวัลดีเด่น จ านวน 4 ผลงาน ในการนี้

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมผลงานของเด็กนักเรียนและให้โอวาท ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการแสดงจาก

น้องณัชชาลูกสาวพี่บ๊อบ โดยการเต้นประกอบเพลงนมโรงเรียน  
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123. อ.ส.ค.จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจติเเก่ผู้เกษียณอายุราชการประจ าปี 2559

 
 

      อ.ส.ค.จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจ าปี 2559 

โดยมี ดร.ณรงคฤ์ทธิ์ วงศส์ุวรรณ ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรตเิป็นประธานมอบของที่ระลึก พร้อมด้วย

นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อ านวยการ อ.ส.ค. และนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อ านวยการ อ.ส.ค.

และพนักงานเข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 

ส านักงาน อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 
องค์ประกอบของคณะกรรมการ อ.ส.ค.  

ตามพระราชกฤษฎกีาจัดตั้ง อ.ส.ค. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รัฐมนตรแีต่งตั้งกรรมการโดยต าแหน่งหรอืกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการรวมไม่เกิน 10 คน 

 
 
 
 

องค์ประกอบของคณะกรรมการ อ.ส.ค. 
 

 
 
 
 

 
 

1. อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
2. อธิบดีกรมสง่เสริมสหกรณ์ 

3. เลขาธกิารส านักงาน  

    เศรษฐกิจการเกษตร 

4. อธิบดีกรมการคา้ภายใน 
 

 
 
 
 

 

 

1. ผู้แทนกระทรวงการคลัง 

2. ผู้แทนส านักงบประมาณ 
 

 
 
 
 

1. นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ 

2. นายวิทวัส ชัยปราณี 

3. นายพงศ์กานต ์หงสกุล 

4. รศ.ปัทมาวด ีโพชนุกูล 
 

กรรมการ 

โดยต าแหน่ง 

(4 ทา่น) 
 

กรรมการ 

จากผู้แทนหนว่ยงาน 

(2 ท่าน) 

กรรมการ 

ผู้ทรงคณุวุฒ ิ

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

 

ล าดับ ชื่อ เริ่มต้น สิ้นสุด 

1 นายยอด          วัฒนสินธุ์ 19 ตุลาคม 2514 23 ธันวาคม 2519 

2 นายทินกร        คมกฤส 3 กุมภาพันธ์ 2520 31 ตุลาคม 2525 

3 นายทิม           พรรณศริิ (แทน) 1 พฤศจกิายน 2525 14 กุมภาพันธ์ 2526 

4 นายบุญมี        จันทรวงศ์ 15 กุมภาพันธ์ 2526 29 มิถุนายน 2526 

5 นายส าเนา       จุลกะรัตน์ (แทน) 29 มิถุนายน 2526 2 มกราคม 2527 

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 (แทน) 1 ตุลาคม 2542 25 ตุลาคม 2542 

10 รศ.นที            ขลิบทอง (แทน) 26 ตุลาคม 2542 28 มีนาคม 2543 

11 นายพิเชฐ        ศักดิ์พิทักษส์กุล (แทน) 29 มีนาคม 2543 8 พฤษภาคม 2543 

12 นายพิเชฐ        ศักดิ์พิทักษส์กุล 9 พฤษภาคม 2543 31 กรกฎาคม 2543 

13 นายณพคุณ     สวนประเสริฐ (แทน) 7 มกราคม 2543 31 กรกฎาคม 2546 

14 นายสกุล         สุขสวัสดิ์ 31 สิงหาคม 2547 31 มีนาคม 2550 

15 รศ.อ านาจ       ธีระวนชิ (แทน) 1 เมษายน 2550 2 ธันวาคม 2550 

16 นางรัตนา        อังศุภากร (แทน) 3 ธันวาคม 2550 30 กันยายน 2553 

17 นายวินยา        มกรพงศ์ 5 มกราคม 2553 30 กันยายน 2553 

18 นายปรีชา        สมบูรณ์ประเสริฐ (แทน) 23 กรกฎาคม 2553 31 ตุลาคม 2553 

19 นายนพดล       ตันวิเชียร  (แทน) 1 พฤศจกิายน 2553 27 กรกฎาคม 2558 

20 นายสุชาติ        จรยิาเลิศศักดิ์ (แทน) 28 กรกฎาคม 2558 13 พฤศจกิายน 2558 

21 นายณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ 14 พฤศจกิายน 2558 ปัจจุบัน 
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ภาคผนวก  ค ค่าตอบแทนคณะกรรมการ อ.ส.ค. ปีงบประมาณ 2559                                 

(1 ต.ค.58 - 30 ก.ย.59) 
 

ที่ รายชื่อ ต าแหน่ง 
อัตรา/

เดือน 

จ านวน 

(เดือน/วัน) 

จ านวนเงินที่ได้รับ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 นายศักด์ิชัย ศรีบุญซื่อ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประธาน

กรรมการ 
16,000 

10 เดอืน 

20 วัน 
170,667  

2 นายอยุทธ์ หรินทรานนท์ 

อธิบดกีรมปศุสัตว์ 
กรรมการ 8,000 12 เดอืน 96,000  

3 นายสุรพงษ์ เจียสกุล 

เลขาธิการส านักงานเศรษฐกจิ

การเกษตร 

กรรมการ 8,000 12 เดอืน 96,000  

4 นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ 

อธิบดกีรมการค้าภายใน 
กรรมการ 8,000 12 เดอืน 96,000  

5 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข 

อธิบดกีรมสง่เสริมสหกรณ์ 
กรรมการ 8,000 12 เดอืน 96,000  

6 นางธวัชชัย  กิจรัตนะกุล 

รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

ผู้แทนส านักงบประมาณ 

กรรมการ 8,000 12 เดอืน 96,000  

7 นายชาญวิทย์  นาคบุรี 

ผอ.ส านักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ 

(สคร.) ผู้แทนกระทรวงการคลัง 

กรรมการ 8,000 12 เดอืน 96,000  

8 นายวิทวัส  ชัยปาณี 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 8,000 12 เดอืน 96,000  

9 นายพงศ์กานต์  หงสกุล 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 8,000 12 เดอืน 96,000  

10 รศ.ปัทมาวดี โพชนุกูล 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 8,000 

10 เดอืน 

20 วัน 
85,333  

11 นายสุชาต ิ จริยาเลิศศักด์ิ 

รองผู้อ านวยการ 

ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 

กรรมการ

และ

เลขานุการ 

8,000 
1 เดอืน 

13 วัน 
11,467 

 

12 นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ 

ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 

กรรมการ

และ

เลขานุการ 

8,000 
10 เดอืน 

17 วัน 
84,533 

 

 รวมจ านวนเงินที่ได้รับทั้งส้ิน 1,120,000.- บาท 

 หมายเหตุ   :   - อัตราและหลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมรัฐวสิาหกิจ ใหม้ีผลใช้บังคบัจากเดือนที่คณะรัฐมนตรี                                  

มีมติให้ความเห็นชอบ มีผลบังคับใช้ตัง้แต่ วันที่ 1 สงิหาคม 2556 เป็นตันไป 

          - ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น 2 เท่าของกรรมการรัฐวสิาหกิจ 
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ภาคผนวก  ฅ     เบี้ยประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. ปีงบประมาณ 2559                                        

(1 ต.ค.58 - 30 ก.ย.59) 
 

ที่ รายชื่อ ต าแหน่ง 

จ านวน

ครั้งที่จัด

ประชุม 

จ านวน

ครั้งที่เข้า

ประชุม 

จ านวนเงินที่

ได้รับ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

1 นายศักด์ิชัย ศรีบุญซื่อ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประธาน

กรรมการ 
12 12 

11*10,000 

= 110,000 

 

2 นายอยุทธ์ หรินทรานนท ์

อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

กรรมการ 

12 8 คร้ัง 
ส่งผู้แทน 6 ครัง้ 

2*8,000 

=16,000 

 

-นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย 

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
- - 0 

 

-นายธนวรรษ เทียนสนิ - - 40,000  

3 นายสุรพงษ์ เจียสกลุ 

เลขาธกิารส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กรรมการ 12 10 

9*8,000  

= 72,000 

 

4 นายวณิะโรจน์ ทรพัยส์่งสุข 

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กรรมการ 

 
12 8 

7*8,000 

 = 56,000 

 

5 นางสาววิบลูย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ 

อธิบดีกรมการค้าภายใน 

 

 

กรรมการ 

12 12 คร้ัง 
ส่งผู้แทน 2 ครั้ง 

9*8,000 

 = 72,000 

 

นายวรพันธ์ ประเสริฐย่ิง - - 8,000  

นางสาวเพ็ญพร ปักเข็ม - - 8,000  

6 นายธวัชชัย  กจิรัตนะกุล 

 รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณผู้แทน

ส านักงบประมาณ 

กรรมการ 12 10 9*8,000 

 = 72,000 

 

7 นายชาญวิทย์  นาคบุร ี

รองผู้อ านวยการ สคร. 

ผู้แทนกระทรวงการคลัง 

กรรมการ 12 9 9*8,000 

 = 72,000 

 

8 นายพงศ์กานต์  หงสกุล 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 12 11 

10*8,000 

 = 80,000 

 

9 นายวทิวสั  ชัยปาณ ี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ 

 

12 10 10*8,000 

 = 80,000 

 

10 

 
รศ.ปัทมาวดี โพชนุกูล 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ 

 

12 8 8*8,000  

= 64,000 

 

11 นายณรงค์ฤทธิ์ วงศส์ุวรรณ 

ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 

กรรมการ

และ

เลขานุการ 

12 12 
11*8,000  

= 88,000 

 

รวมจ านวนเงินที่ได้รับทั้งสิ้น   838,000.- บาท 
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ภาคผนวก  ฆ เบี้ยประชุมคณะอื่นๆ ของ อ.ส.ค. ปีงบประมาณ 2559                                   

(1 ต.ค.58 - 30 ก.ย.59) 

 1. ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. ปี 2559    

ที่ รายชื่อ ต าแหน่ง 

จ านวนครั้งท่ี

จัดประชุม 
จ านวนครั้งท่ี

เข้าประชุม 

จ านวนเงินที่

ได้รับ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

1 นายวิทวัส ชัยปาณี 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประธาน

อนุกรรมการ 
12 12 

12*10,000 

= 120,000 

 

2 นายวณิะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข 

อธิบดีกรมส่งเสรมิสหกรณ์ 

อนุกรรมการ 

12 8 คร้ัง 

แทน 3 คร้ัง 

8*8,000 

= 64,000 

 

นายสุพิทยา พุกจินด ี   = 8,000  

นางพรทิพย์ พรกุลวัฒน ์   = 8,000  

นายปริญญา เพ็งสมบัติ   = 8,000  

3 นายสรรเสริญ อัจจุมานัส 

เลขาธิการส านกังานการปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม 

อนุกรรมการ 12 6 
9*3,000 

= 18,000 

 

4 นายสินชยั เรอืงไพบูลย ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสรมิโคนม ปศุ

สัตว์ 

อนุกรรมการ 

 
12 11 

11*3,000 

 = 33,000 

 

5 นายวิเชยีร ผลวัฒนสุข 

ที่ปรกึษาโครงการส่วนพระองค์สวน

จิตรลดา 

อนุกรรมการ 12 12 12*3,000 

= 36,000 

 

6 นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล 

อดีตรองอธิบดีกรมปศุสัตว ์

อนุกรรมการ 12 12 12*3,000 

= 36,000 

 

7 นายสมพงษ์ ภูพานเพชร 

ประธานชุมนุมสหกรณ์นมไทย-เดน

มาร์ค จ ากัด 

อนุกรรมการ 12 7 ครัง้ 

แทน 1 คร้ัง 

7*3,000 

= 21,000 

 

นายสวัสดิ์ โสมรักษ ์   3,000  

8 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ ์

รองผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 

ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค.  
กรรมการ 

และ 

เลขานุการ 

12 

1 

8,000 

 

 

นายนพดล  ตันวเิชยีร 

รองผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 

ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 

1 

8,000 

 

 

 

นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ 

ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 
10 

10*8,000 

= 80,000 

 

รวมจ านวนเงนิทีไ่ด้รบัทั้งสิ้น 451,000.- บาท 

 

หมายเหตุ : คณะกรรมการ อ.ส.ค. ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการ จะได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 2 ครั้ง/เดือน 
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 2. เบี้ยประชุมคณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยง  อ.ส.ค.ปี 2559 

ที่ รายชื่อ ต าแหน่ง 

จ านวน

ครั้งที่จัด

ประชุม 

(ครั้ง) 

จ านวนครั้ง

ที่เข้าประชุม 

(ครั้ง) 

จ านวนเงินที่ได้รบั 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 นายสุรพงษ์ เจียสกุล 

เลขาธิการส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

ประธาน

อนุกรรมการ 

5 5 4*10,000  

= 40,000 

 

2 นายชาญวทิย์  นาคบุรี 
ผอ.ส านักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

ผู้แทนกระทรวงการคลัง 

อนุกรรมการ 5 5 5*8,000  

= 40,000 

 

3 นางสาวสุวรรณี  ส าโรงวัฒนา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

อนุกรรมการ 5 4 4*3,000  

= 12,000 

 

4 นายวิจารณ์  จันทร์ดาประดิษฐ ์

ผอ.ส านักบูรณาการรัฐวสิาหกิจ 

ผู้แทนส านักงบประมาณ 

อนุกรรมการ 5 4 4*3,000 

 = 12,000 

 

5 นายณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ 

ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 

อนุกรรมการ 5 4 2*8,000 

 = 16,000 

 

รวมจ านวนเงินที่ได้รับทั้งสิ้น 120,000.-บาท 

 

 3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  อ.ส.ค. ปี 2559 

ท่ี รายช่ือ ต าแหน่ง 

จ านวนครั้งท่ี

จัดประชุม 

(ครั้ง) 

จ านวนครั้งท่ี

เข้าประชุม 

(ครั้ง) 

จ านวนเงินท่ี

ได้รับ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

1 นายธวัชชัย  กิจรัตนะกุล 

รองผูอ้ านวยการส านักงบประมาณ  

ผู้แทนส านักงบประมาณ 

ประธาน 

กรรมการ 

9 9 120,000.00  

2 น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ ์

อธิบดีกรมการค้าภายใน 

กรรมการ 9 9 96,000.00  

3 นายชาญวิทย์ นาคบุร ี

ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนรัฐวสิาหกจิ 

(สคร.) ผูแ้ทนกระทรวงการคลัง 

กรรมการ 9 9 96,000.00  

4 นายพงศ์กานต์ หงสกุล 

กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

กรรมการ 9 9 96,000.00  

5.2 นางนิธิมา  ตันตระกูล 

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมนิระบบงาน (อ.ส.ค) 

กรรมการและ

เลขานุการ 

9 9 48,000.00  

รวมจ านวนเงินที่ได้รับทั้งสิ้น 456,000.-บาท 

หมายเหตุ  :  1. ค่าตอบแทนจ่ายทุกเดือน (มีประชุมและไม่มีประชุม) เฉลีย่ 38,000 บาท/เดือน 

                    2. ประธาน  10,000 บาท/เดือน  / กรรมการ 8,000 บาท/เดือน / เลขานุการ 4,000 บาท/เดือน 
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 4. ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายและการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของ อ.ส.ค. ประจ าปี 2559 

ที ่ รายชื่อ ต าแหน่ง 

จ านวนครั้ง   

ที่จัดประชุม 

(ครั้ง) 

จ านวน

ครั้งที่เข้า

ประชุม 

(ครั้ง) 

จ านวนเงิน       

ที่ได้รับ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

1 นายสรรเสริญ  อัจจุตมานัส 

เลขาธิการส านกังานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม 

ประธาน

อนุกรรมการ 

6 5 5*3,750 

 = 18,750 

 

2. นายภูมศิักดิ์  อรัญญาเกษมสุข 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวสิาหกิจ (สคร.)   

อนุกรรมการ 6 2 2*3,000 

 = 6,000 

 

3 นางสาวณัฏฐา  บัวหลวง   

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพล

เรือน (กพ.)   

6 4 4*3,000 

    = 12,000 

 

4 นางสาวนุชนาถ  เกษมพิบูลย์ไชย 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

อนุกรรมการ 6 4 4*3,000 

    = 12,000 

 

5 นายวินัย  เพชรบุร ี

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(ผู้แทนส ารอง) 

อนุกรรมการ 

 

6 2 2*3,000 

     = 6,000 

 

6. นายสานิตย์  วงษ์พันธุ ์

ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย ส านักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

อนุกรรมการ 

 

6 6 6*3,000 

 = 18,000 

 

7. นายพันจ่าเอกประเสริฐ  มาลัย 

ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ ส านกังาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

อนุกรรมการ 

 

6 3 3*3,000 

 = 9,000 

 

8. นายเทวินทร์  นรินทร์   

นิติกรช านาญการพิเศษ  กองการเจ้าหน้าที่  

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

อนุกรรมการ 

 

6 6 6*3,000 

    = 18,000 

 

9. นายณรงฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ 

ผู้อ านวยการ (อ.ส.ค.)  

อนุกรรมการ 

 

6 5      3*8000 

   = 24,000 

 

รวมเป็นเงนิที่ได้รับทั้งสิ้น 123,750 บาท 

หมายเหตุ : คณะกรรมการ อ.ส.ค. ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการ จะได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 2 ครั้ง/เดือน 
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 5. เบี้ยประชุมคณะอนกุรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความ

รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) ปงีบประมาณ 2559 

ที ่ รายชื่อ ต าแหน่ง 

จ านวน

ครั้งที่จัด

ประชุม 

(ครั้ง) 

จ านวน

ครั้งที่เข้า

ประชุม 

(ครั้ง) 

จ านวนเงินที่

ได้รับ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

1 นายพงศ์กานต์  หงสกุล 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. 

ประธาน

อนุกรรมการ 

6 6 6*10,000  

= 60,000 

 

2 นายวณิะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข 

อธิบดีกรมส่งเสรมิสหกรณ์ 

 

อนุกรรมการ 

6 2 คร้ัง 

แทน 1 คร้ัง 

3*8,000  

= 24,000 

 

นายเชิดชัย พรหมแก้ว   8,000  

3 นายจารุวัฒน์ นุตเดชานนัท์ 

นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ      

กรมปศุสัตว ์

อนุกรรมการ 4 4 4*3,000  

= 12,000 

 

 นายธนวรรษ เทยีนสิน 

นายสัตวแพทยช์ านาญการพิเศษ  

กรมปศุสัตว ์

อนุกรรมการ 2 1 3,000  

 

 

4 นายธนพพิัฒน์  ธ ารงสุธัญยุทธ์ 

กลุ่มปลาดาว องค์กรสมาชกิเครือข่าย

เยาวชนโลก 

อนุกรรมการ 6 6 6*3,000  

= 18,000 

 

5 นายสุกิจ อุทนิทุ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

อนุกรรมการ 

 

2 1 3,000 

  

 

6 นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ 

ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 

อนุกรรมการ 

 

6 6 0  

รวมจ านวนเงินที่ได้รับทั้งสิ้น     136,000.- บาท 

หมายเหตุ  :  ล าดับท่ี 1. นายพงศก์านต์ หงสกุล  ประธานอนุกรรมการ ได้รับเบ้ียประชุมได้ไม่เกิน 2 คร้ัง/เดอืน    
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ภาคผนวก  ง     ระเบียบว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 

               

 
 
 

 

ระเบียบองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

ว่าด้วย หลังเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

  โดยเห็นเป็นการสมควรปรับปรุง ระเบียบองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

(อ.ส.ค.) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์  เพื่อให้การ

ด าเนนิงานขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติที่

เป็นสากลและสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  และเพื่อให้เกิด

ความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ยิ่งขึ้น 

  อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๓(๒) และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชกฤษฎีกา

จัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๔ ผู้อ านวยการองค์การส่งเสริมกิจการ 

โคนมแห่งประเทศไทย จึงก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

ไว้ดังต่อไปนี ้

  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗” 

  ข้อ ๒ ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบ อ.ส.ค. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน ์พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  บรรดาระเบียบหรือค าสั่งอื่นใดที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  หรือขัดแย้งกับระเบียบนี้   

ให้ใชร้ะเบียบนีแ้ทน 

  ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 

   “อ.ส.ค.” หมายความว่า องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

   “ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย 

   / “ผูป้ฏิบัติงาน..... 
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“ผูป้ฏิบัติงาน” หมายความว่า รองผู้อ านวยการ ผูช่้วยผูอ้ านวยการ พนักงาน 

และลูกจา้ง อ.ส.ค. 

   “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” หมายความว่า การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วน

ตนของผู้ปฏิบัติงานกับผลโยชนข์อง อ.ส.ค. ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม 

   “เครือญาติ” หมายความว่า บิดามารดา ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา 

หรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส บิดามารดาหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตร

บุญธรรมหรอืผูร้ับบุตรบุญธรรม 

   “บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส ผู้สืบสันดาน บิดามารดา พี่น้อง

ร่วมบิดามารดา หรอืร่วมบิดาหรอืร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรมหรอืผูร้ับบุตรบุญธรรม 

   “ของขวัญ” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่อ

อัธยาศัยไมตรีและให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่ให้เป็นรางวัล หรือให้โดย

เสน่หา หรอืเพื่อการสงเคราะห์ หรอืให้เป็นสินน้ าใจ การให้สทิธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้ส าหรับบุคคล

ทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิง

ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหารหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะ

เดียวกันไม่วา่จะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรอืหลักฐานอื่นใด การช าระเงินใหล้่วงหน้า หรอืกาคืนเงินใหใ้นภายหลัง 

   “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า เช่น การลดราคา การรับความ

บันเทิง การรับบริการ การับการฝึกอบรม หรอืสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

   “ปกติประเพณีนิยม” หมายความว่า เทศกาลหรือวันส าคัญซึ่งอาจมีการให้

ของขวัญกันและให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินด ีการแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ 

การแสดงความเสียใจหรอืการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติในสังคมด้วย 

  ข้อ ๕ การกระท าหรือกรณีดังตอ่ไปนี้ ให้ถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

๕.๑ การเปิดเผยและ/หรือใช้ข้อมูลของ อ.ส.ค. เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้

ตนเอง หรอืผูอ้ื่น 

๕.๒ การใชเ้วลาในการปฏิบัติตามหนา้ที่ของ อ.ส.ค. เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้

ตนเองและผูอ้ื่น   

๕.๓ การน าไปใช้และ/หรอืใช้ซึ่งเครื่องมอื อุปกรณ์ พัสดุ หรอืวัตถุดิบในการ

ผลติภัณฑข์อง อ.ส.ค.เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับภาระงานของ อ.ส.ค.  

 

 

 

 

 

/๕.๔ ผูป้ฏิบัติงาน..... 
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๕.๔ ผูป้ฏิบัติงานด ารงต าแหนง่กรรมการ กรรมการผูจ้ัดการ ผู้จัดการ ผูถ้ือหุน้ 

หรอืเป็นผู้มสี่วนได้เสียในกิจการที่เป็นคู่สัญญากับ อ.ส.ค.หรอืกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ 

อ.ส.ค. รวมทั้งการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการผลติผลติภัณฑน์มหรือผลติภัณฑ์ใดๆ ในกิจการอันมีสภาพเป็น

การค้าท านองเดียวกับกิจการของ อ.ส.ค. หรอืกิจการที่มลีักษณะเป็นการแข่งขันกับ อ.ส.ค. ไม่ว่าท าเพื่อ

ประโยชน์ตนเองหรอืผูอ้ื่น เว้นแต่การด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการผูจ้ัดการ ผูจ้ัดการ หรอืเป็นผูถ้ือ

หุน้ในสหกรณ์ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการ อ.ส.ค. เป็นลายลักษณ์อักษร 

๕.๕ การมบีุคคลในครองครัว เป็นผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการผูจ้ัดการ  

ผูจ้ัดการหรอืเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ในกิจการที่เป็นคู่สัญญากับ อ.ส.ค. ก็ดี ในการกิจการที่มลีักษณะเป็น

การแขง่ขันกับ อ.ส.ค.ก็ดี หรอืในกิจการอันมีสภาพเป็นการค้าท านองเดียวกับกิจการของ อ.ส.ค. ก็ดี 

๕.๖ การรับของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมใิช่เครอืญาติ ที่ไม่เป็นไปตามปกติ 

ประเพณีนิยม  หรือที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แหง่ชาติก าหนดไว้ เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูใ้ห้ 

๕.๗ การยินยอมหรอืรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตน รับของขวัญซึ่งไม่ 

เป็นไปตามปกติประเพณีนิยม หรือที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้  จากผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน          

เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูใ้ห้ 

๕.๘ การให้ของขวัญซึ่งไม่เป็นไปตามปกติประเพณีนิยม หรอืมีราคาหรอืมูลค่า 

เกินกว่าสามพันบาทแก่ผู้บังคับบัญชาหรอืเครือญาตขิองผู้บังคับบัญชา 

ทั้งนี ้การรับหรอืการให้ของขวัญตาม ๕.๖ ถึง ๕.๘ ถ้าเป็นไปตามปกติประเพณีนิยม และ

มีราคาหรือมูลค่าไม่เกินกว่าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้         

ให้สามารถกระท าได้ 

ข้อ ๖ ให้ผู้ปฏิบัติงานยึดถือและปฏิบัติโดยเคร่งครัด เกี่ยวกับความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ ดังนี้ 

           ๖.๑ สอดส่องดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง

ผู้ปฏิบัติงานกับ อ.ส.ค. รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพย์สินของ อ.ส.ค. ให้เป็นไปโดยถูกต้อง และมุ่งประโยชน์

ของ อ.ส.ค. เป็นหลัก 

 ๖.๒ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ อ.ส.ค.  

 ๖.๓ ไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหาผลประโยชน์ใดๆ โดยมิชอบ

จาก อ.ส.ค. 

 

 

 

/ ข้อ ๖.๔ ไม่อาศัย.... 
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 ๖.๔ ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยต าแหน่งหน้าที่ของตนเอง ไม่ว่าทางตรง

หรอืทางออ้ม หาผลประโยชน์ใดๆ โดยมิชอบจาก อ.ส.ค. 

 ๖.๕ รักษาความลับของ อ.ส.ค. รวมถึงไม่น าความลับไปใช้เพื่อแสวงหา

ผลประโยชน์ส าหรับตนเอง เครือญาตหิรอืบุคคลอื่นใด 

 ๖.๖ ไม่ยอมให้ประโยชน์ของตนเอง เครือญาติ หรือบุคคลอื่นใด ขัดแย้งกับ

ผลประโยชน์ของ อ.ส.ค. 

 ๖.๗ ต้องเปิดเผยในเรื่องผลประโยชน์ซึ่งตนเองมีในองค์กรใดหรือธุรกรรมใด   

ที่จะขัดกับผลประโยชน์ของ อ.ส.ค. และไม่เข้าไปมีสว่นเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตนเอง

มีผลประโยชน์อยู่ดว้ย 

 ๖.๘ ไม่กระท าการใดๆ ซึ่งเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็น

ทางตรงหรอืทางออ้มในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา ตามข้อบังคับ อ.ส.ค. อันเกี่ยวกับการพัสดุ 

 ๖.๙ ไม่กระท าการแสวงหาผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมอันเกี่ยวกับ

การสรรหา บรรจ ุแตง่ตัง้ โยกย้าย เลื่อนขัน้และเลื่อนต าแหน่งของผู้ปฏิบัติงาน 

ข้อ ๗ ผู้บังคับบัญชาต้องไม่แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในเรื่องใด  เป็นกรรมการหรือเป็นผู้พิจารณาหรือเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล ให้ความเห็น หรือมีอ านาจสั่ง

การในเรื่องน้ันๆ เว้นแตไ่ม่ทราบข้อมูลมาก่อน 

ข้อ ๘ กรณีที่มกีารกระท าที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตาม ข้อ ๕ ให้ผู้ปฏิบัติงาน 

ผูน้ั้นรายงานข้อเท็จจริงตอ้ผูบ้ังคับบัญชาของตนทันทีที่สามารถกระท าได้ และหาแนวทางแก้ไขและ/หรอื

ระงับเหตุความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว และรายงานต่อผูบ้ังคับบัญชาตามล าดับชัน้ขึน้ไปจนถึง

ผูอ้ านวยการ เพื่อวินิจฉัยตามควรแก่กรณีต่อไป 

  การรายงานการกระท าที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อ ๕ ของผู้อ านวยการ             

รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ หรือต าแหน่งเทียบเท่า ให้เสนอต่อประธานกรรมการ อ.ส.ค.     

เพื่อวินจิฉัยตามควรแก่กรณีต่อไป 

ข้อ ๙ ให้ท ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามระเบียบนี้ โดยใช้แบบรายงาน 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อ.ส.ค. เอกสารแนบท้ายระเบียบ 

   ๙.๑ ผูป้ฏิบัติงานรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันจนถึงผู้อ านวยการ ให้ใช้

แบบรายงานหมายเลข ๑ 

๙.๒ ผูอ้ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผูช่้วยผูอ้ านวยการ หรอืต าแหน่งเทียบเท่า  

รายงานต่อประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้ใชแ้บบรายงานหมายเลข ๒  

 

 

 

/ ข้อ ๑๐ ให้มกีารรายงาน... 
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ข้อ ๑๐ ให้มกีารรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามเวลา ดังตอ่ไปนี้ 

   ๑๐.๑ ประจ าปีงบประมาณ โดยรายงานภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

   ๑๐.๒ เมื่อรับต าแหน่งใหม ่

   ๑๐.๓ เมื่อได้รับการบรรจุแตง่ตัง้เป็นผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. 

   ๑๐.๔ เมื่อมีการกระท าที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามระเบียบนี้ 

  ข้อ ๑๑ การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามระเบียบนี้  ผู้ปฏิบัติงานจักต้อง

รายงานข้อมูลอันเป็นความจริง หากปรากฏในภายหลังว่าผู้นั้นรายงานข้อมูลอันเป็นเท็จ ให้ถือว่าผู้นั้น

ปฏิบัติฝ่าฝนืวินัยจะต้องรับโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี 

  การลงโทษทางวินัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ อ.ส.ค. ว่าด้วยการพนักงาน 

พ.ศ. ๒๕๕๕และแก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ ๑๒ ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่รวบรวมรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

และสรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เสนอผู้อ านวยการ เพื่อวินิจฉัยสั่งการและลงนามรับทราบ

ต่อไป ทั้งนี ้ให้การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีผลสิ้นสุด ณ วันที ่๓๐ กันยายน ของทุกปี 

  การสรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามวรรคแรก ให้ใช้แบบสรุปรายงาน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แบบรายงานหมายเลข ๓ และให้ฝ่ายทรัพยากรบุคลรวบรวมข้อมูล

รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ประกอบการบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

  ข้อ ๑๓ ให้ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน ตรวจสอบการกระท าที่เป็นความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ ในปีที่ผ่านมาเสนอผู้อ านวยการภายในวันที่  ๓๐ กันยายน ของทุกปี เพื่อรายงานให้

คณะกรรมการ อ.ส.ค. รับทราบต่อไป 

  ข้อ ๑๔ ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

  ข้อ ๑๕ ผู้อ านวยการมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่จ าเป็นในการปฏิบัติตาม

ระเบียบนี ้และมีอ านาจวินิจฉัยชีข้าดปัญหาที่เกิดขึน้จากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 

      ประกาศ ณ วันที ่๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 

 

 

       (นายนพดล ตันวิเชียร) 

      รองผู้อ านวยการ ท าการแทนผูอ้ านวยการ 

             องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
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ภาคผนวก  จ    การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 

 

การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
  การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

& Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของ

หน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใน

หน่วยงาน เป็นการประเมินขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

ปลอดจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน มีวัฒนธรรมคุณธรรม รวมไปจนถึงผลการด าเนินงานของ

หนว่ยงานที่มตี่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

  นอกจากนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ   ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ “เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐ    

ทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ ได้รับทราบถึงข้อบกพร่องต่างๆ ที่สะท้อน

จากเครื่องมอืที่ใชใ้นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และ

น ามาปรับปรุงพัฒนาหนว่ยงานภาครัฐ ให้มคีวามโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริตตอ่ไป 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ก าหนดดัชนทีี่ส าคัญ 5 ดัชนี ในการประเมินผล 

  1. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) หมายถึงการปฏิบัติราชการตามภารกิจ

ของหน่วยงานที่มีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล (Good Governance) ด้วยความเป็นธรรมและจริยธรรมใน

การปฏิบัติงานโดยประเมินจากความคิดเห็นของผู้มสี่วนได้เสียและจากหลักฐานเชงิประจักษ์ 

  2. ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) หมายถึงการปฏิบัติราชการตาม

ภารกิจของเจ้าหนา้ที่มคีวามรับผดิชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนโดยค านงึถึงความส าเร็จของงาน 

  3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) 

หมายถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการด าเนินการโดยไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใส ไม่เป็นไปตาม

กระบวนการมาตรฐานในระหวา่งการส่งมอบบริการ 

  4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culyure Index) หมายถึง การ

ปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยา

วิชาชีพและมีระบบการตอ่ต้านการทุจริตอย่างมปีระสิทธิภาพ 
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  5. ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) หมายถึง ระบบการ

บริหารงานของหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานมุ่งเน้น

ผลประโยชน์สว่นรวม 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ อ.ส.ค. 
  

 

ตัวชี้วัดผลการประเมิน 

 ปี 2558                                      

ผล

คะแนน 

คะแนน 

(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดผลการประเมิน 

ปี 2559 

ผล

คะแนน 

คะแนน 

(ร้อยละ) 

ด้านความโปร่งใส สูงมาก 92.34 ด้านความโปร่งใส สูง 78.30 

ด้านความพร้อมรับผิด สูงมาก 91.11 ด้านความพร้อมรับผิด ปานกลาง 58.06 

ด้านคุณธรรมในการให้บริการ

ของหน่วยงาน 

สูงมาก 98.88 ด้านคุณธรรมในการให้บริการ

ของหน่วยงาน 

สูงมาก 98.81 

ด้ า นวัฒนธรรมคุณธรรม ใ น

องคก์ร 

สูง 62.66 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมใน

องคก์ร 

สูง 67.21 

ด้านคุณธรรมในการท างานของ

หนว่ยงาน 

สูง 62.60 ด้านคุณธรรมในการท างาน

ของหน่วยงาน 

ปานกลาง 54.14 

โดยภาพรวมได้คะแนน  สูงมาก 83.46 โดยภาพรวมได้คะแนน (สูง) สูง 73.04 

 

สรุปผลการประเมินคะแนน ITA ประจ าปี 2559 

  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การส่งเสริมกิจการโคนม

แห่งประเทศไทย โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 73.04 ซึ่งถือว่า มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานในระดับสูง โดยได้คะแนนดัชนีด้านคุณธรรมในการให้บริการของหน่วยงานสูงที่สุด  ได้คะแนน

เท่ากับร้อยละ 98.81 ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก ส่วนคะแนนดัชนีที่ได้คะแนนต่ าที่สุด คือ คุณธรรมในการท างาน

ของหน่วยงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 54.14 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง  



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

 

ภาคผนวก  ฉ     ค าสั่งแต่งต้ัง/อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ อ.ส.ค ประจ าป ี2559 
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ภาคผนวก  ช     กฎหมายการจัดตั้ง อ.ส.ค  
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ภาคผนวก  ซ     ผลติภัณฑ์นม ตราไทย-เดนมาร์ค 
 
 

 
 
 
 
นม ยู เอช ท ีมี  3 ขนาด   

   1. ขนาด 250 มล.( รสจืด, รสหวาน, รสช็อคโกแลต ) 

   2. ขนาด 200 มล. (รสพร่องมันเนย, รสจดื, รสหวาน, รสช็อคโกแลต) 

   3. ขนาด 125 มล. (รสจืด, รสหวาน, รสช็อคโกแลต) 
   

 
 

นมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์ มี 3 ขนาด 

   1. ถุงขนาด 1,000 cc. (รสจดื, รสหวาน, รสช็อคโกแลต) 

   2. ถุงขนาด   200 cc. (รสจดื, รสหวาน, รสช็อคโกแลต) 

   3. ขวดขนาด 180 cc. (รสจดื, รสหวาน, รสช็อคโกแลต) 

 
โยเกิร์ตตราไทย-เดนมาร์ค      นมออแกนคิ (ผลิตภัณฑ์ใหม่)    

ถ้วยขนาด 120 กรัม. (รสผลไม้รวม ,  

รสธรรมชาติ , รสลูกชิด , รสสตรอเบอร์รี่,  

รสว่านหางจระเข้, รสมะเกี๋ยง) 
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นมเปรี้ยว มี 4 ขนาด 

   1. ขนาด 200 มล.     (รสสับปะรด, รสส้ม, รสมะนาว, รสสตรอเบอร์รี่) 

   2. ขวดขนาด 180 cc. (รสสับปะรด, รสส้ม, รสมะนาว, รสสตรอเบอร์รี่) 

   3. ขวดขนาด 100 cc. (รสสับปะรด, รสส้ม, รสมะนาว, รสสตรอเบอร์รี่) 

   4. ถุงขนาด   150 cc. (รสสับปะรด, รสส้ม, รสมะนาว, รสสตรอเบอร์รี่) 
 

    

            ไอศกรีม 90 กรัม         น้ าดื่มตราไทย-เดนมาร์ค 

(งาด า, นมสด, สตรอเบอร์รี่, ช็อคโกแลต,  

มะม่วง, ทุเรียน)   
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ภาคผนวก  ญ     การผลติน้ าเชื้อพ่อพนัธุ์โคนม 
 

พ่อพันธุ์โคนม อ.ส.ค. ที่ผ่านการพิสูจน ์

DPO PROVEN SIRE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฌ     ปัจจัยการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค. 
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ภาคผนวก  ฎ ท่องเทีย่วเชิงเกษตรไทย-เดนมาร์ค 
 

ปัจจุบัน อ.ส.ค. มีบริการท่องเที่ยวเชงิเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ ฝา่ยท่องเที่ยวเชิงเกษตร องค์การ

ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 160 หมู ่1 ต.มติรภาพ อ.มติรภาพ จ.สระบุรี 18180 โทร. 036-345188,                   

FAX. 036-344926  มอืถือ 081-9942375, 081-7954069 

www.thaidenmarkfarm.com หรอื  www.facebook.com/Farmkonom 

 
 

 
 

http://www.thaidenmarkfarm.com/
http://www.facebook.com/Farmkonom
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ภาคผนวก  ฏ   เรือนพักรับรองของ อ.ส.ค./เบอร์โทรศัพท์ 

 ปัจจุบนั อ.ส.ค. มีบริการเรือนพกัรับรองจ านวน 4 หลงั สามารถติดต่อไดท่ี้ฝ่ายพสัดุและบริการ โทรศพัท ์
ติดต่อเรือนพกัโทรศพัท ์0-3634-5311, 0-3634-1425 โดยสามารถ Download แบบฟอร์ม “แบบจองบา้นพกัรับรอง”  
ไดท่ี้  http://www.dpo.go.th/download/pdf/reservation_form.pdf 

 
 

 
 
 
 

   
  

 
 
 
 
 
 
 

 เรือนพกัสีชมพู (ราคาบ้านพกั 4,000 บาท/วนั  ชุดเคร่ืองนอนเสริม 100 บาท/ชุด)                                               
 เรือนพกัสีเขียว(ราคาบ้านพกั 4,000 บาท/วนั   ชุดเคร่ืองนอนเสริม 100 บาท/ชุด) 
 เรือนพกัสีส้ม (ราคาบ้านพกั 5,000 บาท/วนั  ชุดเคร่ืองนอนเสริม 100 บาท/ชุด)    
 เรือนพกัสีขาว (ราคาบ้านพกั 5,000 บาท/วนั   ชุดเคร่ืองนอนเสริม 100 บาท/ชุด) 

 
 
 
 
 
 

 บ้านแฝด (บา้นแฝด มี 2 หอ้งนอ้น 2 หอ้งน ้า มีทั้งเตียงเด่ียวและเตียงคู่) 
ราคา 2,400 บาท ส าหรับเช่าทั้งหลงั   /  ราคา 1,200 บาท ส าหรับเช่า 1 หอ้งนอน 

 บ้านเดี่ยว(ราคาบา้นพกั 1,200 บาท/วนั) 

http://www.dpo.go.th/download/pdf/reservation_form.pdf
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ภาคผนวก  ฐ     ระบบมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง 
 
 

 
 
 
 

 
 

       
 

    
 

 
 

    
 

 
 

      
 

ISO 9001:2000 Certified No.15/03Q0022R00 

ระบบมาตรฐาน ISO (International Organization for Standardization) เป็น  ระบบมาตรฐานด้านคุณภาพของ

การจัดการระบบต่อประสิทธภิาพในการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้และความพึงพอใจ 

HACCP System Certified No.15/03H0021R00 

ระบบ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) เป็นระบบวิเคราะห์จุดวิกฤติในกระบวนการผลิต

อาหารโดยการประเมินจุดวิกฤติท่ีเป็นไปได้ในการเกิดอันตรายทัง้หมดในด้านกายภาพ เคมีและด้านจุลินทรีย์ 

เพื่อให้มีความม่ันใจได้ว่าอาหารที่ผลิตมีความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้บริโภค 

GMP (Good Manufacturing Practice) 

หลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) เป็นระบบพื้นฐานของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารแก่

ผู้บริโภคโดยมีหลักในการเตรียมสิ่งแวดล้อมในการผลิตอาหารให้ถูกสุขลักษณะ  เช่น อาคารสถานที่ในการ

ผลิต เคร่ืองจักรอุปกรณ์และสุขลักษณะส่วนบุคคล เป็นต้น เพื่อให้มีความปลอดภัยเหมาะส าหรับการผลิต

อาหารแก่ผู้บริโภค 

Healthy Workplace 

รางวัลเหรียญทอง "สถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน" จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเป็นการ

รับรองสถานที่ท างานที่มีการจัดสิ่งแวดล้อมในการท างานให้เอือ้ต่อการมีสุขภาพที่ดีและจัดกิจกรรมส่งเสริม

สุขภาพในที่ท างาน 

HALAL Food 

ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานในการผลิตอาหารตามหลักศาสนาอิสลาม (ฮาลาล) จากสถาบันมาตรฐาน

อาหารฮาลาล ส านักงานคณะกรรมการอิสลามแหง่ประเทศไทย 

อ.ส.ค. เป็นหน่วยงานแรกที่ด าเนินการฟารม์โคนมอินทรีย์และได้รับการรับรองกรมปศุสัตว์ว่าเป็นผู้ผลิตนม

อินทรีย์ท่ีได้รับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเล่ม 1 มกษ. 9000 – 2552 เกษตรอินทรีย์เล่ม 2, 

กอช. 9000 – 2548 ตามข้อก าหนดของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มอกช.) 

อ.ส.ค. เป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ าเช้ือส าหรับผสมพันธ์สัตว์ จากกรมปศุสัตว์ 

เลขท่ี กษ 0601 1 0710 
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ภาคผนวก  ซ     สถานที่ติดต่อ อ.ส.ค. 
 

ส านักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพมหานคร (อาคาร 5 ชั้น ตดิตลาด อ.ต.ก.) 
เลขท่ี101 ถนนก าแพงเพชร  แขวงจตุจักร  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 สระบุร ี

  ฝ่ายอ านวยการ   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 

  ฝ่ายการบัญชแีละการเงิน  0-3690-9690, 

0-3690-9683 

 0-3690-9683 

  ฝ่ายการพัสดุและบริการ  0-3634-1608  0-3634-1014 

  ฝ่ายส่งเสริมการเลีย้งโคนม  0-3634-1685  0-3634-1685 

  ฝ่ายวจิัยและพัฒนาการเลีย้งโคนม  0-3634-1069,  

0-36341014 

 0-3634-1069 

  ฝ่ายท่องเท่ียวเชงิเกษตร   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  

  

ฝ่ายอ านวยการ   0-2279-8608-10  0-2279-8603 

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

ฝ่ายบัญชแีละการเงิน 

ฝ่ายพัสดุและปริการ,ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 

 
 
 

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  ถนนมติรภาพ  ต าบลมติรภาพ  

อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบรีุ  18180 

0-3690 -9720  

 
 

 
ส านักงานอ.ส.ค.ภาคใต้ (โรงงานนมปราณบุร)ี 
174 ถนนเพชรเกษม  ต.หนองตาแตม้  อ.ปราณบุรี 

จ.ประจวบคีรีขันธ์  77120   

 0-3262 -1628 - 9   0-3262 -1837 

 

 

 

 

ส านักงานอ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 (โรงงานนมขอนแก่น) 
344 หมู1่5  ต.ท่าพระ  อ.เมอืง  จ.ขอนแก่น  40260 

0-4334 -6788,0-4326-1381  

0-4326-1831,0-4326-1381 
 

 

 

ส านักงานอ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง 

(โรงงานนมสุโขทัย)  
 198  หมู่3  ต.คลองมะพลับ  อ.ศรีนคร  จ.สุโขทัย  64180  

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

 

 

 

 

ส านักงานอ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน 

(โรงงานนมเชียงใหม่) 
122  ถนนหว้ยแก้ว  ต.ชา้งเผือก  อ.เมอืง  จ.เชยีงใหม่  50300  

0-5322-3200   0-5322-2474 
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แผนกติดตามและประเมินผล  ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

โทรศัพท ์0-3690-9686 

โทรสาร 0-3690-9688 , 0-3690-9689 

 เว็บไซต์ : www.dpo.go.th 

 E-mail : follow@dpo.go.th 

mailto:follow@dpo.go.th
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