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 รายงานการประชุม 

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป อ.ส.ค.ด้านกิจการโคนม 

ครั้งที่ 2/2562 

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม 

VDO Conference ส านักงานภาคทุกภาค 

*********** 

คณะกรรมการฯ ที่มาประชุม 

 1. นายณรงค์ฤทธิ์  วงค์สุวรรณ   ผู้อ านวยการ อ.ส.ค.                                         ประธานกรรมการ 

2. นายวิศิษฎ์  แสงคลอ้ย   ผู้ช่วยผู้อ านวยการ อ.ส.ค.                              กรรมการ 

3. นายสุรักษ์ นามตะ             ประธานสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ซับกระดาน จ ากัด       กรรมการ 

4. นายกฤษณ์  สุวรรณรัตน์       ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อ.ส.ค.                           กรรมการ 

 5. นายพีระ  ไชยรุตม์    หัวหน้าฝ่ายสง่เสริมการเลี้ยงโคนม                              กรรมการ  

           6. นายเทอดไชย ระลกึมูล         หวัหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน                                    กรรมการ 

          7. นางกุรุพิน  เขียวสกุล            แทนหัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง                            กรรมการ 

          8. นางสาววรรณา  พ่ึงเพียร        หัวหน้ากองแผนงานและงบประมาณ ฝ.นผ.                      กรรมการ 

8. นายดนัย สายนุ้ย                  หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม                   กรรมการและ 

                                                                                                                       เลขานุการ   

9. นายนวนน  จันทประสาร   หัวหน้ากองพัฒนาการเลี้ยงโคนม                       ผู้ช่วยกรรมการและ  

                                                                                                                       เลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 .นายสมาน  เหล็งหวาน   ประธานสหกรณ์โคนมไทย-เดนมารค์ ปากชอ่ง จ ากัด  

2. นายเสาร์ ศวิิจัย    หัวหน้ากองบริการปัจจัยการเลี้ยงโคนม ฝ่ายสง่เสริมการเลี้ยงโคนม  

3. น.สพ. ไพโรจน์ อัมพวันวงศ์   หัวหน้ากองส่งเสริมการเลี้ยงโคนม  ฝ่ายสง่เสริมการเลี้ยงโคนม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4. นายสุชาติ แพ่งจันทึก            หัวหน้าแผนกพัฒนาการเลี้ยงโคนม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม 

5. น.ส.มนเทียร  แก่นแก้ว          เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม 

6. นางสาวสันทนส์ริิ  เหรียญทอง นักวิชาการสัตวบาล 5 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม 
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7.  คณะกรรมการสหกรณ์ฯ และส านักงานภาคทุกภาคฯ เข้าร่วมในระบบ VDO Conference 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

                         - 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูป อ.ส.ค.ดา้นกิจการโคนม ครัง้ที่ 1/2562  

     มติคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ    

     รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองติดตามการด าเนนิงานตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย 

ระเบียบวาระที่ 3.1 เร่ืองรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานพิจารณาแนวทางการสนับสนุน 

                           ราคารับซือ้น้ านมดบิเพ่ิมจากการได้รับการรับรอง GAP ฟาร์ม 

                           -หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมขอรวมในวาระที่ 4.1 

                            มตคิณะกรรมการขับเคลื่อนฯ   

                           รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3.2  เร่ืองการจัดท าทะเบียนประวัตโิคนม 

                             นายพีระ  ไชยรุตม์  หัวหน้าฝ่ายสง่เสริมการเลี้ยงโคนม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

การด าเนนิงานในเร่ืองการจัดท าทะเบียนประวัติโคนม ว่าในปีนีไ้ด้จัดท าแผนควบคู่ไปกับการตรวจโรค โดยมี 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ 3.2    แตเ่น่ืองจากในช่วงเดอืนตุลาคม-ธันวาคม 2561 เกิดสถานการณ์โรคปาก

และเท้าเปื่อยระบาดแถวสวนมะเดื่อและซับกระดานและสูงเนนิ จึงไดห้ยุดชะงักไป หลังจากสถานการณ์คลี่คลาย 

จึงไดด้ าเนนิการลงพ้ืนที่หนองรี ซึ่งคาดว่าจะแลว้เสร็จในวันที่ 16 มีนาคม หลังจากน้ันมีแผนไปขามทะเลสอ  

และซับกระดานต่อไป ขณะนี้ไดรั้บการร้องขอจากสหกรณ์มิตรภาพให้ฝ่ายสง่เสริมฯ เข้าด าเนนิการจัดท าทะเบียน

ประวัตโิคให้ก่อน 
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  ผู้อ านวยการ  ประธานในที่ประชุม ประสงค์ให้มีการส ารวจมโนประชากรโคและท าประวัตใิห้ครบ

ทุกตัว และต้องมีการ Update ข้อมูลอยา่งสม่ าเสมอ โดยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนงบประมาณ  พร้อมทั้ง

เสนอแนะวิธีการ เช่นจัดทีมในแตล่ะเขต (อาจจ้างแรงงานภายนอกเสริม) ร่วมกับพนักงาน อ.ส.ค.  ก าหนดวันแล้ว

เสร็จ ปูพรมในทุกพื้นที่  และให้ก าหนดประเด็นเหลา่นีแ้จ้งให้สหกรณท์ราบ  หากสหกรณ์ใด ไม่มปีระวัตโิคครบถว้น 

อ.ส.ค.จะไมท่ า MOU ดว้ย โดยให้พิจารณาระยะวันเวลาที่จะตอ้งท า MOU  แล้วน้บย้อนกลับว่ากอ่นท า จะต้อง

เตรียมการอย่างไร โดยเจาะประเด็นไปที่ 

           -ลูกโคเกิดใหม่ 

                    -โคที่ไม่เคยมีประวัติมากอ่น 

                    -ตรวจสอบความครบถ้วนของโค รวมถึงสถานะประเภทของโค เช่น โครุ่น โคสาว โคท้อง โคดราย 

โดยเน้นให้ด าเนนิการเร่ืองนีใ้ห้เร็วที่สุด 

   มติคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 

1. ผู้ช่วยผู้อ านวยการ นายวิศิษฎ์ แสงคล้อย รับจะน าไปพิจารณาหาวิธีการท าประวัติให้ทันก่อน

ลงนามบันทึกขอ้ตกลง MOU 

2. มอบหมายฝา่ยสง่เสริมหาวิธกีารร่วมดว้ย  

ระเบียบวาระที่ 4    เรื่องเพื่อพจิารณา 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เร่ืองการจัดต้ังกองทุนเพื่อชว่ยเหลอืเกษตรกร ในกรณีที่ได้รับความเดอืนร้อนจากโรคปาก 

                          และเท้าเปือ่ย 

                            หัวหน้าฝ่ายสง่เสริมฯ กลา่วถึงความเป็นมาของกองทุนเพื่อชว่ยเหลอืเกษตรกร  โดยกล่าวถึง 

Pranburi Model  ซึ่งเป็นการก าหนดมาตรการแผนงานในการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โดยให้สหกรณ์มีส่วน

ร่วมในการขับเคลื่อน มีการติดตามท าแผนการปฏิบัตงิานการฉีดวัคซีนให้ได้ครบ ๑๐๐% และตรวจระดับภูมิคุ้มกัน

โรค หลังการท าวัคซีน สว่นมาตรการเยียวยาช่วยเหลอืฟาร์มเกษตรกรที่เป็นโรคปากและเท้าเปื่อย จะได้รับการ

เยียวยาเมื่อได้ปฏิบัติตามมาตรการ (Pranburi Model) แล้ว การชดเชยโดยการสนับสนุนดา้นปัจจัยต่างๆ และชดเชย

รายได้ ๒๕% ของรายได้ช่วงหยุดส่งนมโดยให้ อ.ส.ค. สนับสนุนเงินเข้ากองทุน ๐.๐๒ บาท/กิโลกรัม นมที่สง่ให้ อ.

ส.ค.มีการก าหนดมาตรการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยหารือร่วมกัน สามารถน าไปปฏิบัตไิดจ้ริงและคาดหวังผล

ความส าเร็จได ้เป็นแผนงานการปฏิบัตงิานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน สหกรณ์ เกษตรกร   กรมปศุสัตว์และ อ.ส.ค. 

สามารถตรวจสอบ และเป็นเงื่อนไขในการจ่ายเงินสมทบ หรือการช่วยเหลอืเยียวยา 

               กองทุนชดเชยฟาร์มที่เป็นโรคปากและเท้าเปื่อย เป็นบัญชีของสหกรณ์ที่แยกออกมาเป็นหมวด

กองทุนฯ มีการสมทบทุนร่วมกันทั้งสองฝ่ายระหว่างสหกรณ์ฯและ อ.ส.ค. ตามอัตราสมทบ Pranburi Model     
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 การช่วยเหลอืเยียวยาอยู่ภายใต้การบรหิารจัดการของแตล่ะสหกรณ์ ที่ต้ังคณะกรรมการร่วมกันทั้ง ๓ หน่วยงาน 

ประกอบดว้ยผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ อ.ส.ค. และกรรมการสหกรณ์ มาบริหารกองทุนและการช่วยเหลอืเยียวยา   

สว่นมาตรฐานฟาร์มโคนม (GAP) เพ่ือหาแนวทางสนับสนุนสหกรณ์ โดยให้ผู้ประกอบการที่รับซือ้น้ านมดบิจาก

สหกรณ์ฯ จ่ายเงินช่วยฟาร์มที่ผ่านมาตรฐาน GAP ไมน้่อยกว่า ๑๐ สตางค์/กโิลกรัม และให้น าเร่ืองนีเ้ข้าสู่การ

พิจารณาในคณะกรรมการโคนมและผลติภัณฑ์นม 

           ข้อเสนอเพื่อพจิารณา  

            ๑. เห็นชอบการจัดต้ังกองทุนชดเชยฟาร์มที่เป็นโรคปากและเท้าเปื่อยของแตล่ะสหกรณ์ โดยให้ 

 สหกรณ์แยกบัญชีกองทุนฯให้ชัดเจน  

            ๒. เห็นชอบการจา่ยเงินสมทบกองทุนฯ ร่วมกัน โดย อ.ส.ค.และสหกรณฯ์ ในอัตรา ๐.๐๒ บาท/กิโลกรัม

นมที่สง่ให้ อ.ส.ค หลังจากที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยที่ตกลงร่วมกัน 

           ๓. เห็นชอบให้ด าเนินการที่ส านักงาน ภาคใต้กอ่น 

๔. เห็นชอบแนวทางให้ผู้ประกอบการที่รับซือ้น้ านมดบิจากสหกรณ์  จ่ายเงินช่วยฟาร์มที่ผ่านมาตรฐาน 

GAP ไมน้่อยกว่า ๑๐ สตางค์/กโิลกรัม โดยให้น าเร่ืองนีเ้ข้าสู่การพิจารณาในคณะกรรมการโคนมและผลติภัณฑ์นม   

                    มติคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ   

1. เห็นชอบในหลักการ “โครงการน าร่องการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่สหกรณ์ฯ ที่ส่ง

น้ านมดบิให้ อ.ส.ค. โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 ให้จัดต้ังกองทุนเพื่อใช้ในการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในแตล่ะสหกรณ์ฯ ที่เข้าร่วม   

โครงการน าร่อง โดยให้ทุกสหกรณ์ ก าหนดระเบียบของสหกรณ์ เพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์

และวิธกีารใช้เงินกองทุนฯ ให้เสร็จสิ้นก่อนเร่ิมโครงการฯ 

1.2 ให้ อ.ส.ค.และสหกรณ์ ที่เขา้ร่วมโครงการน าร่อง ร่วมกันสนับสนุน สมทบเงินเข้ากองทุน

ในอัตรา 0.02 บาทต่อกิโลกรัม จากน้ านมที่สหกรณ์ส่งขายให้ อ.ส.ค. โดยมีเงื่อนไขคือ 

สหกรณ์ต้องด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ที่ตกลงร่วมกันกับ  

อ.ส.ค.ครบถ้วน 

1.3 ให้ด าเนินการโครงการน าร่องฯ ในพืน้ที่ดังต่อไปนี ้

1.3.1 พ้ืนที่ส่งเสริมภาคใต้ ได้แก่ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมารค์ประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด    

และสหกรณโ์คนม กุยบุรจี ากัด 

1.3.2 พ้ืนที่ส่งเสริมภาคกลาง ได้แก่ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมารค์ซับกระดาน จ ากัด 

1.3.3 พ้ืนที่ส่งเสริมภาคเหนือ ได้แก่ สหกรณ์โคนมสันก าแพง จ ากัด สหกรณ์โคนม 
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แม่ออน จ ากัด และสหกรณโ์คนมล าพูน จ ากัด 

2. มอบหมายให้ฝ่ายส่งเสริมฯ ประสานกับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการน าร่อง ตามข้อ 1 เพ่ือ

ด าเนนิการจัดต้ังกองทุนฯ ในแตล่ะสหกรณ์ฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดอืน 

3. ให้ อ.ส.ค.น าเสนอวาระให้คณะกรรมการโคนมและผลติภัณฑ์นม พิจารณาในการก าหนดให้

ผู้ประกอบการที่รับซือ้น้ านม จากศูนย์รวบรวมน้ านม มีส่วนร่วมในการจ่ายเงินให้กับฟาร์มที่

ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP  

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5.1 รายงานผลการจัดงาน Field Day ภาคใต้ 

   ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้แจ้งว่าการจัดงาน Field Day ภาคใต้เรยีบรอ้ยด ี 

                              มติคณะกรรมการขบัเคลื่อนฯ   

                             รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานความก้าวหน้าเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด DIP,GAP และ Smart Farmer 

               - 

ระเบียบวาระที่ 6      เรื่องอ่ืนๆ 

   

                             ประธานคณะกรรมการฯ ก าหนดการประชุมคร้ังต่อไปในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562   

ณ ส านักงานอ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน  

           มติคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 

                             รับทราบ 

ปิดประชุม เวลา 13.00 น. 

 

มนเทียร  แก่นแก้ว/ผู้จดรายงานการประชุม/พิมพ์ 

นวนน จันทประสาร/ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

ดนัย สายนุ้ย/ผู้ทานรายงานการประชุม 


