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ไทย-เดนมารค
องคประกอบตราสัญลักษณของ
องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

12

ตราสัญลักษณประจําองคการ ได เริ่มมีขึ้นในสมัย 
ผู อํานวยการ นายยอด วัฒนสินธุ โดยมีความหมาย
ดังนี้

“วัวแดงสองแมลูกหันหนาเขาหากัน” 
สายสัมพันธท่ีแมมีตอลูก ซึ่งเปนการสงตอความหวงใย 
และเอื้ออาทร จากรุนสูรุน 

“วัวสีแดง”
คือสีของแมโคลูกโค ซึ่งหมายถึงความเปนสิริมงคลตาม
อิทธิพลของสีที่มีมา ตั้งแตครั้งโบราณ อันจะนําไปสูโชคลาภ 
ความดีงาม ความเจริญ   

“อักษร อ.ส.ค.” 
เปนชื่อยอขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย
ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองคการสงเสริมกิจการโคนม
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2514

“คอกโค”
เปนคอกโคนมประวัติศาสตรคอกแรก ที่พระบาทสมเด็จ
พ ร ะ ป ร มิ น ท ร ม ห า ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เ ด ช  รั ช ก า ล ที่  9 
และพระเจ าเฟรเดอริกที่  9 แห งประเทศเดนมาร ก
พระราชทานใหแกฟารมโคนม ไทย – เดนมารค

“วงกลมที่ลอมรอบ”
บอกถึงการดํารงคงอยูอยางไมสิ้นสุด ไมมีจุดสุดทาย

“สีของดวงตรา” 
ดวงตราขององคการมี 3 สี คือ สีแดง สีขาว และสีน้ําเงิน 
ซึ่งเปนสีของธงไตรรงคธงประจําชาติของไทยเพ่ือระลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิลอดลุยเดช รชักาลที ่9 ทีท่รงใหกาํเนดิและพระราชทาน
อาชพี การเลีย้งโคนม แกปวงพสกนิกรชาวไทย
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การบริหารจัดการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีบทบาทด้านการพัฒนาองค์กรและส่งเสริม

อาชีพการเลี้ยงโคนมควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมนมไทยให้เป็นที่ยอมรับและเป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนคู่สังคมไทยอย่าง

ต่อเนื่อง ตลอดรวมถึงสืบสานพระราชปณิธานในหลวง ร.9 สู่ความยั่งยืนในอาชีพโคนม 

ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระราชทาน “โคนมอาชีพพระราชทาน” แก่เกษตรกรไทย และก่อตั้ง

ฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ค ข้ึนที ่อ.มวกเหลก็ จ.สระบรุ ีส�าหรบัแนวทางในการบรหิารจัดการ อ.ส.ค. ในปัจจุบนัเน้นการขบัเคลือ่น

องค์กรภายใต้แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. ปี 2560-2564 เพื่อก้าวเข้าสู่วิสัยทัศน์ “นมแห่งชาติภายในปี 2564” ทั้งนี้เพื่อน�าเสนอความ

ส�าเร็จในการด�าเนินงานตามแผนงาน และภารกิจขององค์กร จึงได้มีการจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี เพื่อเผยแพร่

และประชาสัมพันธ์การด�าเนินงานที่ส�าคัญในรอบปีงบประมาณ 

รายงานประจ�า ปี 2562 ที่จัดท�าขึ้นนี้เป็นผลการด�าเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 โดยมีสาระ

ส�าคัญ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานภาพรวมขององค์กร แนวโน้มสถานการณ์อุตสาหกรรมโคนม ผลการด�าเนินงาน รายงานทางการเงิน 

กจิกรรมในรอบปี และข้อมลูส�าคญัต่างๆ คณะท�างานจดัท�าเล่มรายงานประจ�าปี หวงัเป็นอย่างยิง่ว่ารายงานฉบับนี ้จะเป็นประโยชน์

ส�าหรับผู้บริหาร พนักงาน ผู้สนใจ และผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมโคนมไทยต่อไป

 Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO) has a role in promoting organization, dairy 

farming, and developing dairy industry in order to be accepted and keep a royally granted career in Thailand.

 In remembrance of His Majesty the King Bhumibol Adulyadej, The Great grace on dairy farming to 

Thai dairy farmers, His Majesty started Thai-Danish Dairy Farm at Muak Lek Saraburi province. To become 

national milk in 2021, DPO set 5-year State Enterprise Plan to succeed organizational mission by publishing 

annual report to clarify our performance and major activities during October 2018 to September 2019.

 The annual report 2019 publicized major contents as follows: organization overview, performance, 

financial report, activities and other relevant information. Hopefully, the report would be beneficial and 

useful for those who work in the dairy industry and who are interested in dairy farming.

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO)

ค�ำน�ำ 
Preface
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แผนวิสำหกิจ ปี 2560-2564  
2017-2021 State Enterprise Plan
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สำรจำกประธำนกรรมกำร
องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

ปี 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก�าหนด
นโยบายหลักที่ส�าคัญคือเกษตรแปลงใหญ่ และการตลาด
น�าการผลติ เพือ่เพิม่รายได้เกษตรกรโดยให้ภาคการเกษตร
เป็นกลไกส�าคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและ
สร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
(อ.ส.ค.) เป็นหน่วยงานทีม่ภีารกิจหลกัในการส่งเสรมิอาชพี
การเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรให้ประสบความส�าเร็จในการ
ผลิตน�า้นมและสร้างความมัน่คงในอาชีพให้เกดิความยัง่ยนื 
โดยด�าเนินกิจการด้านอุตสาหกรรมโคนมตลอดห่วงโซ่
อุปทาน ตั้งแต่การฝึกอบรมการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม  
การรวบรวมและรบัซือ้น�า้นม ซึง่เป็น “ต้นน�า้” การแปรรปู
น�า้นมดบิเพือ่ผลติผลติภัณฑ์นม “ตราไทย-เดนมาร์ค” และ 
“ตรากลาง” (นมโรงเรียน) ซ่ึงเป็น “กลางน�้า” ตลอดจน 
“ปลายน�้า” คือการน�าส่งผลิตภัณฑ์นมสู่ช่องทางการจัด
จ�าหน่ายและผู้บริโภค

In 2019, the Ministry of Agriculture and 
Cooperatives set a policy on Collaborative Farming 
and Information Technology (Big Data) for the dairy 
industry to increase farmers' income by 
strengthening food security and economic 
stability.

The Dairy Farming Promotion Organization 
of Thailand (DPO)'s main mission was to promote 
dairy farming career for farmers to succeed in milk 
production and to strengthen dairy industry 
throughout dairy supply chain from upstream, 
which are training program, milk collection and 
purchasing, to mainstream, which is a processing 
process to produce dairy products under Thai-
Denmark brand, as well as downstream that 
deliver every product to distribution channels and 
consumers.
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สำรจำกประธำนกรรมกำร
องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

Message from the Chairman of 
Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO)

ส�าหรับการด�าเนินงานในปี 2562 ที่ผ่านมา อ.ส.ค. 
ได ้ท�าหน ้าที่ เป ็นศูนย ์กลางความรู ้ เรื่ องโคนมของ
ประเทศไทย โดยให้ความรู้กับเกษตรกรทั้งการเลี้ยงโคนม 
การบรหิารจัดการฟาร์มโคนม เพือ่เพิม่ผลผลติและยกระดบั
มาตรฐานของน�้านมดิบและฟาร์ม การลดต้นทุนและเพิ่ม
ผลผลติ การรวมชมุชนเพือ่ท�าเกษตรแปลงใหญ่ส�าหรบัการ
เพาะปลูกพืชอาหารสัตว์ เพื่อการเลี้ยงโคนม ท�าให้
เกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนมมีขดีความสามารถเพิม่สงูขึน้ ส่วนใน
ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมนม นอกจากจะมีโรงงานแปรรูป
ผลติภณัฑ์นมครอบคลมุทกุภมูภิาคแล้ว ยงัเป็นโรงงานท่ีทัน
สมัยมีเครื่องบรรจุนมแบบ High Speed ที่สามารถรองรับ
น�้านมดิบของเกษตรกร ผลิตนมที่ได้คุณภาพและมีความ
หลากหลาย เพือ่รองรบัตลาดและตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค ท�าให้แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค เป็นแบรนด์ท่ี
หนึ่งในใจคนไทย (Top Of Mind) 

จากความส�าเร็จการด�าเนินงานท�าให้ อ.ส.ค. ได้รับ
รางวัล Top Rising Brand Footprint Award 2019  
ในหมวด Dairy แบรนด์ทีม่กีารเติบโตสงูสดุในกลุม่ผูบ้รโิภค
และรางวัลอุตสาหกรรม ประจ�าปี 2562 โดยโรงงานนม 
ส�านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับ
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภท “การบริหารงาน
คุณภาพ”นอกจากน้ี อ.ส.ค. ได้รับการจัดอันดับความ
โปร่งใส ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ในปี 2562 ด้วย
คะแนน 94.31 ขอให้ อ.ส.ค. ท�าให้ดียิ่งข้ึนต่อไปให้เป็น
องค์กรคุณธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรและ
ผู้บริโภค

ความส�าเร็จที่ผ่านมาจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับ
การร่วมแรงร่วมใจจากคณะกรรมการ อ.ส.ค. ผู้บริหาร 
พนักงาน และลูกจ้าง อ.ส.ค. ทุกท่าน จึงขอขอบคุณและ
ชืน่ชมในการปฏิบติังานด้วยความอตุสาหะ เสยีสละแรงกาย
และแรงใจจากทกุท่าน จนบรรลผุลส�าเรจ็อย่างต่อเนือ่งและ
ต่อไป

       

Throughout 2019, DPO was a knowledge 
center for dairy cows in Thailand by training dairy 
farmers on farm management to increase 
productivity and to upheave raw milk standard 
and dairy farm by reducing costs and increasing 
productivity in order to do a collaborative farming 
which is a chance to gain more capability for dairy 
farmers. Dairy industry or dairy plants were 
located in all regions across the country to 
support raw milk production by applying a 
modern high-speed milk packaging machine to 
produce quality milk for consumers. Because of 
the quality of milk, Thai-Denmark brand was the 
first dairy brand in Thai people's mind (Top of 
Mind).

From our operational success, the DPO 
won the Top Rising Brand Footprint Award 2019 
on highest growth dairy brand category and DPO 
Southern Office (Prachuap Khiri Khan Dairy Plant) 
won the Outstanding Industry Award in the 
category of Quality Management. In addition, the 
DPO was rated well in Integrity and Transparency 
Assessment (ITA) in 2019 with a score 94.31 and 
the DPO continuously improved and became a 
moral organization to ensure dairy farmers and 
consumers.

The success could not be achieved without 
participation of DPO Board of Directors, Executives, 
staff, and employees. I would like to thank and 
appreciate all efforts to achieve goals.

     

    
นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ

Mr. Sakchai Sriboonsue
ประธานกรรมการ อ.ส.ค.
(DPO's Chairman) 

11
องค์การส่งเสริมกิจำการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO)

NEW-AW-������������� ��� �� 2562-01.indd   11 15/1/2563   10:46:23



สำรจำกผู้อ�ำนวยกำร
องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

Message from The Director
of Dairy Farming Promotion 
Organization of Thailand (DPO)

การบริหารงานขององค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้สืบสานพระราชปณิธาน
ในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่ความยั่งยนืในอาชีพโคนม ด้วยส�านึก
ในพระมหากรุณาธคิณุทีพ่ระองค์ทรงพระราชทาน “โคนม
อาชพีพระราชทาน” ในฐานะผูอ้�านวยการได้ยดึมัน่ภารกิจ
เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมควบคู ่กับการพัฒนา
อุตสาหกรรมนมไทยให้เป็นที่ยอมรับ พร้อมกันนี้ได้ด�าเนิน
การตามนโยบายของรัฐบาลในบทบาทเลขานุการคณะ
กรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมอีกด้วย ปัจจุบันนี้ได้
น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักองค์กร
คุณธรรม บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อน�า 
อ.ส.ค. ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค.  
ปี 2560-2564 เพือ่ก้าวเข้าสูว่สิยัทศัน์ “นมแห่งชาตภิายใน
ปี 2564” มผีลการด�าเนนิงานขององค์กรในรอบปี ด้วยการ
บริหารงานภายใต้หลักการ 5 ส ดังนี้

The administration of Dairy Farming 
Promotion Organization of Thailand (DPO) was to 
continue the royal determination of King Rama 9 
on the dairy industry with a sense of His Majesty's 
benevolence on dairy farming. As a director, I 
continuously promoted the dairy farming 
profession and developed the dairy industry to 
be accepted. Besides, the DPO was appointed as 
a secretary of Dairy and Dairy Products Committee 
which was part of government policies. Currently, 
the sufficiency economy and moral organization 
were integrated with modern technology to step 
into Thailand 4.0 to organization goal of being " 
National Milk within 2021" under the 5s 
methodologies as follows
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ส1 เสริมความสัมพันธ์กับเกษตรกร/สหกรณ์กับ 
อ.ส.ค.ให ้ยั่งยืน มีการด�าเนินงานที่ ให ้ความส�าคัญ 
ต่อเกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนม และคณะกรรมการบริหารสหกรณ์
โคนม จะเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ในเวทีต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางการด�าเนิน
งานที่เหมาะสมร่วมกัน ปัจจุบัน อ.ส.ค. ดูแลสหกรณ์โคนม
ไทย-เดนมาร์ค จ�ากัด จ�านวนหลายสิบแห่งกระจายตัวอยู่
ทุกภาคของประเทศ ซึ่งมีเกษตรกรเป็นสมาชิกจ�านวนกว่า 
4,000 ราย และมีก�าลังผลิตน�้านมดิบโดยเฉลี่ยจาก
เกษตรกรราวกว่า 700 ตัน/วัน รวมถึงส่งเสริมการเลี้ยง
โคนมของเกษตรกรให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ไม่ว่าจะ
เป็นการบริการด้านผสมเทียม สัตวแพทย์ การบริหาร
จัดการฟาร์ม การฝึกอบรม ฟาร์มโคนมอินทรีย์ การจัด
กิจกรรมส่วนรวมเพื่อเกษตรกร เช่น Field Day เป็นต้น

ส2 สนบัสนนุการท�าธรุกิจแบบโปร่งใส เป็นธรรม 
ตามเป้าหมาย อ.ส.ค.ให้ความส�าคญัต่อผูม้ส่ีวนได้สว่นเสยี
ทุกกลุ ่ม รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับคู ่ค ้า อาทิ 
ผู้ประกอบการบริการวัสดุหีบห่อการผลิต ผู้แทนจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น จัดท�าแผนการตลาดระยะสั้นและ
ระยะยาว โดยเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่าย (ร้าน Milk 
Land และร้าน Milk Shop) และพัฒนาตลาดต่างประเทศ 
ส่ือสารและการสร้างการยอมรับของผู้บริโภค สร้างให้
พนักงานทุกคนเป็น Brand Ambassador องค์กร ตลอด
รวมถงึรณรงค์ให้คนไทยด่ืมนมมากขึน้ (เน้นการจัดกจิกรรม 
เช่น กีฬา นันทนาการ เป็นต้น)

ส3 สร้างอตุสาหกรรมทีเ่ป็นเลศิทัง้ในด้านคณุภาพ 
ความปลอดภัย อนามัยและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการ
ปรับปรงุกระบวนการผลติเพือ่ยกระดบัสูม่าตรฐาน World 
class ได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเดินเครื่องบรรจุ
นม ยู.เอช.ที แบบไฮสปีด (High Speed) และเครื่องจักร
ผลิตผลิตภัณฑ์นมเย็น มีศักยภาพรองรับน�้านมดิบของ
เกษตรกรผู ้เลี้ยงโคนมที่เป็นสมาชิกสหกรณ์และศูนย์
รวบรวมนมดบิ ทีล่งนามบนัทกึข้อตกลงการบรหิารจดัการ
น�้านมโค (MOU) กับ อ.ส.ค.ได้สูงกว่า 800 ตัน/วัน ควบคุม
การสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยน�าระบบ 
Total Productive Maintenance มาปรับใช้ในองค์กร
เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมนม ส่งเสริม
โครงการรไีซเคิลกล่องนม ตลอดรวมถงึสร้างเครอืข่ายความ
ร่วมมือการท�างาน และ R&D กับหน่วยงานภายนอก

S1 : Strengthen good relations with 
farmers and cooperatives for sustainable 
development

 The da i ry  fa rmers  and the da i ry 
cooperatives ' executive committee had an 
opportunity to give opinions in various aspects in 
order to find the most suitable ways to solve the 
problems. Currently, there are more than 4,000 
dairy cooperatives as members in DPO dairy 
cooperatives in every region of the country. The 
average raw milk production was more than 700 
tons/day. Also, the DPO promoted dairy farming 
for farmers to be effective in every service such 
as IVF services, veterinarians, farm management, 
and training for organic dairy farms, Field Day etc.

S2 : Support transparency and fairness 
business to reach DPO goals

 The DPO focused on a good relationship 
to all stakeholders and business partners by 
planning short term and long-term marketing plans 
by increasing distribution channels (Milk Land and 
Milk Shop) and developing international trading 
channel in order to be accepted from consumers 
through communication. All employees were 
Brand Ambassador and prioritized in promoting 
drinking milk behavior to Thai people. (activities 
such as sports, recreation, etc.)

 
S3 : Support an industry to be excellent 

in quality, safety, sanitation, and environment
 The DPO upgraded and improved the 

production process to the world class standards 
by applying high speed milk packaging machines 
and pasteurized production machines. The 
machines supported raw milk from dairy farmers 
who were members of cooperatives and raw milk 
collection centre signed MOU agreement with the 
DPO The DPO Southern Plant capacity was more 
than 800 tons/day. The manufacturing process 
covered losing control and increasing production 
efficiency by using the Total Productive 
Maintenance system to support the expansion of 
the dairy industry. In addition, the DPO promoted 
milk carton recycling programs including finding a 
connection for work and R&D with external 
organization.
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ส4 เสรมิสร้างคณุภาพการท�างาน และน�าองค์กร

สู่การส่งเสริมองค์กรคุณธรรม อ.ส.ค. พัฒนาการบริหาร

จัดการทุกด้านสู่ความเป็นเลิศ และน�าองค์กรสู่องค์กร

คุณธรรม มีแนวทางการปรับปรุงกระบวนการท�างาน

ภายในให้เป็นระบบออโตเมชั่นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบ

เอกสาร ระบบบัญชี ระบบโลจิสติกส์ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ Big Data ฯลฯ รวมถึงมีการน�าระบบบริหาร

จัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic 

Value Management: EVM) มาเป็นเครือ่งมอืหนึง่บรหิาร

องค์กร ตลอดรวมถึงการเตรียมการให้กับองค์กรรองรับ

ระบบการประเมนิคณุภาพรฐัวสิาหกจิ (เกณฑ์การประเมนิ

แบบใหม่ของ สคร.) รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในเรื่องท่ี

ส�าคัญ อาทิ เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรสู่ความเป็นมือ

อาชีพ วางแนวทางการเติบโตของบุคลากร เสริมสร้างสุข

ภาวะองค์กรและความผกูพนั ส่งเสรมิการเรยีนรูอ้ย่างยัง่ยนื 

ตลอดส่งเสรมิการปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรทีด่ใีห้เกดิข้ึนกบั

บคุลากร อ.ส.ค. คอื “รูแ้ละรบัผดิชอบ ส่งมอบสิง่ทีม่คีณุค่า 

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เน้นเรื่องธรรมาภิบาล” 

ส5 สู่การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของ อ.ส.ค. 

เพือ่สร้างความมัน่คง มัง่คัง่ ย่ังยนื ให้กบัประเทศและสงัคม 

เพ่ิมมลูค่าเพิม่ทางการตลาดโดยพฒันาพืน้ที ่2,700 ไร่ ของ

องค์กร ทีอ่�าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุร ีให้เกิดประโยชน์

สูงสุด ภายใต้โครงการ DPO Milk Valley จัดท�าแผนงาน

เตรียมการสร้างแหล่งเรยีนรูเ้พือ่ค้นคว้า วจิยั และถ่ายทอด

ความรู้ ที่เรียกว่า โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา

อตุสาหกรรมโคนม (Dairy Academy) และโครงการจดัตัง้

ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง เป็นแหล่งเรียนรู ้ให้กับ

เกษตรกร ผู้เก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมโคนม และผู้สนใจ

ทั่วไป

 S4 : Promoted management and 
development to excellent levels and be a 
moral organization

 The DPO promoted management and 
development to excellent levels and be a moral 
organization. The DPO improved automatic 
internal work processes whether documentation 
system, accounting system, logistics system, 
information technology systems, Big Data, etc. The 
improvement included the usage of economic 
value management system (EVM) as a tool of 
organization management to increase economic 
value and to support quality assessment systems 
for state enterprise. Also, there are programs for 
increasing personnel development such as 
capabilities of employees in order to be 
professional and to promote organizational 
culture which are "Learning and Being Accountable, 
Delivering Value, Improving Continuously, Being 
Good Governance".  

 
S5 : Support organization resources 

management for stabil ity, wealth and 
sustainability for society

 Organization resources were used for 
increasing the market value by developing 2,700 
rai of land in Muak Lek, Saraburi under DPO Milk 
Valley project as a learning centre of dairy farming 
for research and sources of learning called Dairy 
Academy Research and Development Institute 
and starting a high performance dairy farm project 
for dairy farmers, parties in dairy industry and 
interested parties.
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ความส�าเร็จจากผลการด�าเนินงานด้านต่างๆ ดังท่ี
กล่าวมา สะท้อนผลงานด้วยองค์กรได้รับรางวัลท่ีส�าคัญ 
ได้แก่ รบัรางวลัรฐัวสิาหกจิดเีด่นประจ�าปี 2562 คอื รางวลั
พัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
โดยได ้ รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ ์ จันทร ์โอชา  
นายกรัฐมนตรี ในงานประกาศรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจ�าป ี
2562 นับได้ว่าเป็นปีที่ 5 ของการได้รับรางวัล นอกจากนี้
ในระหว่างปี อ.ส.ค. ยังได้รับรางวัล Kantar Brand 
Footprint Award 2019 เป็นรางวัล Top Rising Brands 
ในหมวด Dairy แบรนด์ทีม่กีารเติบโตสงูสดุในกลุม่ผูบ้รโิภค 
และรางวลัอตุสาหกรรมดีเด่น ประจ�าปี 2562 (The Prime 
Minister's Industry Award 2019 ) ประเภท การบริหาร
งานคุณภาพอีกด้วย

ท้ายนีข้อเรยีนว่า การขบัเคลือ่นนโยบายต่างๆ ของ
องค์กรจะเกิดผลสมัฤทธิไ์ม่ได้ หากขาดบุคลากรและทีมงาน
ที่ดีมีคุณภาพ ขอส่งก�าลังใจ พร้อมด้วยนโยบายส�าคัญเพื่อ
ผลักดันให้การด�าเนนิงานของ อ.ส.ค. มคีวามเจรญิก้าวหน้า
อย่างมั่นคง ยั่งยืน และขอขอบคุณคณะกรรมการ อ.ส.ค. 
ผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค. ทุกคน รวมถึงเกษตรกร/
สหกรณ์โคนม ได้ร่วมมอืกนัและสนองตอบต่อภารกิจอนัยิง่
ใหญ่ ที่จะน�าไปสู่วิสัยทัศน์องค์กร “นมแห่งชาติภายใน 
ปี 2564” 

     

 All success on various operations, the DPO 

won Outstanding State Enterprise Award of the 

Year 2019 on Human Resources Management from 

Prime Minister General Prayut Chan-o-cha for 5 

years in a row. Moreover, the DPO won Kantar 

Brand Footprint Award 2019 on Top Rising Brands 

as the highest growing brand among consumers 

in dairy category and The Best Industrial Award 

2019 in quality management category.

 Finally, all of the success could not be 

achieved without employees and staff. I would 

like to encourage all efforts and entrust policies 

to drive the operation stability and sustainability. 

I would be grateful to all DPO committee and 

employee including dairy farmers and cooperatives 

for a cooperation on a mission to be "National 

Milk in 2021".

ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ

Narongrit Wongsuwan Ph.D.

ผู้อ�านวยการ อ.ส.ค.

(DPO’s Director)
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โครงสร้ำงคณะกรรมกำร 
องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Structure of Board of Committee
Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO)

ประธำนคณะกรรมกำร / Chairman of the Board

น.สพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญซือ่
Dr.Sakchai Sriboonsue
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.
Qualified Committee

ต�ำแหน่งอืน่ภำยใน อ.ส.ค. 
Other Position in DPO
ประธานกรรมการ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ อ.ส.ค.
Chairman of DPO’s Labor Relation Board Committee 
ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านกิจการโคนมของ อ.ส.ค.
Chairman of DPO’s Dairy Farming Promotion Board 
Subcommittee 

น.สพ.สรวิศ ธำนีโต 
Dr.Sorawit Thanito
อธิบดีกรมปศุสัตว์
Director – General,  
Department of  Livestock  
Development

ต�ำแหน่งอืน่ภำยใน อ.ส.ค.
Other Position in DPO 
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ อ.ส.ค.
Subcommittee of DPO’s ICT and Communication 
Board Subcommittee 

กรรมกำรโดยต�ำแหน่ง / Committee

นำงสำวจริยำ สุทธิไชยำ 
Ms. Jariya Suttichaiya
เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
Secretary General
Office of Agricultural Economics

ต�ำแหน่งอืน่ภำยใน อ.ส.ค. 
Other Position in DPO
ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการก�าหนดหลักเกณฑ์ประเมินผล
และประเมินผลผู้อ�านวยการ อ.ส.ค.
Chairman of DPO’s Director of Performance Assessment Board 
Subcommittee 
ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน อ.ส.ค.
Chairman of DPO’s Risk Management and Internal Control 
Board Subcommittee 
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านบริการทรัพยากรบุคคลของ อ.ส.ค. 
Subcommittee of DPO’s Human Resource Management Board 
Subcommittee 
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กรรมกำรผู้แทน / Committee

นำยวิชัย โภชนกิจ
Mr. Whichai Phochanakij
อธิบดีกรมการค้าภายใน
Director – General, 
Department of Internal Trade

ต�ำแหน่งอืน่ภำยใน อ.ส.ค.
Other Position in DPO 
ประธานกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค.
Chairman of DPO’s Audit Board Committee 

นำยพิเชษฐ์ วิริยะพำหะ
Mr. Phichest Wiriyapaha
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
Director – General, 
The Cooperative 
Promotion Department 

ต�ำแหน่งอืน่ภำยใน อ.ส.ค. 
Other Position in DPO
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค.
Subcommittee of DPO’s Administrative Board Subcommittee 
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ CG และ CSR
Subcommittee of DPO’s CG & CSR 
Board Subcommittee 

นำงพิมพร โอวำสิทธิ์
Mrs. Pimporn Ovasith
รองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ
Deputy Director General 
of Bureau of the Budget

ต�ำแหน่งอืน่ภำยใน อ.ส.ค.
Other Position in DPO 
กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค.
Committee of DPO’s Audit Board Committee

นำงนงลักษณ์  ขวัญแก้ว
Mrs. Nongluk   Kwankaew
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์                                                             
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) 
กรมธนารักษ์
Property Valuation Development 
Advisor (Plan and Policy Analyst, 
Qualification) of the Treasury 
Department

ต�ำแหน่งอืน่ภำยใน อ.ส.ค. 
Other Position in DPO
กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค.
Committee of DPO’s Audit Board Committee 
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นำยวิทวัส ชัยปำณี
Mr.Witawat Jayapani
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.
Qualified Committee

ต�ำแหน่งอืน่ภำยใน อ.ส.ค.
Other Position in DPO 
ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค.
Chairman of DPO’s Administrative Board Subcommittee 
ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการระบบตราสินค้า (Brand System)
นมไทย-เดนมาร์ค
Vice Chairman of Thai-Denmark Brand System Product 
Placement

นำยพงศ์กำนต์  หงสกุล
Mr.Pongkarn Hongsakul
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.
 Qualified Committee

ต�ำแหน่งอืน่ภำยใน อ.ส.ค. 
Other Position in DPO
ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ CG และ CSR
Chairman of DPO’s CG & CSR Board Subcommittee 
กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค.
Committee of DPO’s Audit Committee Board
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการก�าหนดหลักเกณฑ์ประเมินผลและประเมินผล
ผู้อ�านวยการ อ.ส.ค.
Chairman of DPO’s Director of Performance Assessment Board Subcommittee 
รองประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการระบบตราสินค้า (Brand System)นมไทย-เดนมาร์ค
Vice Chairman of Thai-Denmark Brand System
Product Placement Board Subcommittee Subcommittee Board  

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ / Qualified Committee

รศ.ปัทมำวดี โพชนุกูล
Assoc. Prof. Pattamawadee 
Pochnukul
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.
Qualified Committee

ต�ำแหน่งอืน่ภำยใน อ.ส.ค. 
Other Position in DPO
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค.
Subcommittee of DPO’s Risk Management and Internal Control 
Board Subcommittee 

 กรรมกำรและเลขำนุกำร / Committee and Secretary

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ
Dr.Narongrit Wongsuwan
ผู้อ�านวยการ อ.ส.ค.
Director of DPO

ต�ำแหน่งอืน่ภำยใน อ.ส.ค. 
Other Position in DPO
อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค.
Subcommittee & Secretary of DPO’s Administrative Board Subcommittee 
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ CG และ CSR
Subcommittee of DPO’s CG & CSR Board Subcommittee 
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการระบบตราสินค้า (Brand System) นมไทย-เดนมาร์ค
Vice Chairman of Thai-Denmark Brand System Product Placement Board Subcommittee 
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค.
Subcommittee of DPO’s Risk Management and Internal Control Board Subcommittee 
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อ.ส.ค.
Subcommittee of DPO’s ICT and Communication Board Subcommittee 
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านต่างประเทศและกิจกรรมพิเศษของ อ.ส.ค.
Subcommittee of DPO’s Foreign Affairs and Special Activities Board Subcommittee
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางและรูปแบบโครงการจัดตั้งโรงงานแปลรูป
ผลิตภัณฑ์นมภาคเหนือ อ.ห้างฉัตร จ.ล�าปาง 
และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจร อ.สันก�าแพง จ.เชียงใหม่
Subcommittee of Research subcommittee on guidelines for establishing northern dairy plant 
in Hang-chat, Lampang and dairy learning centre in San Kamphaeng, Chiangmai
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของ อ.ส.ค.
Subcommittee of DPO’s Human Resource Management Board Subcommittee 
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านกิจการโคนมของ อ.ส.ค.
Subcommittee of DPO’s Dairy Farming Promotion Board Subcommittee 
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ดร.ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ
ผู้อ�านวยการ อ.ส.ค.
Dr. Narongrit Wongsuwan
Director of DPO

คณะผู้บริหำรองค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค) 
Board of Directors Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO)
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คณะผู้บริหำรองค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค) 
Board of Directors Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO)

น.สพ.วิศิษฎ์ แสงคล้อย
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
Dr. Wisid Sangkloy
Assistant Director

นำงสำวอรนุช  จิรำวัฒนำนุรักษ์
รองผู้อ�านวยการ
Ms. Oranooj Jirawattananurak
Deputy Director

นำยสมพร ศรีเมือง
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
Mr. Somporn Srimueng
Assistant Director

นำยสุชำติ จริยำเลิศศักดิ์
รองผู้อ�านวยการ
Mr. Suchart Jariyalertsak
Deputy Director
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นำยปภิณวิทย์ วิจำรณ์ปรีชำ
หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ
Mr. Papinvit Vicharnpreecha
Chief of Administrative Department

นำยมำโนช  มณีรัตน์
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน
Mr. Manoch Maneerat
Chief of System Audit and Evaluation 
Department

น.สพ.เทอดไชย ระลึกมูล
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
Dr.Therdchai Raleukmoon
Chief of Policy and Planning Department

ด้ำนอ�ำนวยกำรและบริหำร
Administration and Management
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ด้ำนอ�ำนวยกำรและบริหำร
Administration and Management

นำงสำวศิริพร วัฒนำเอี๊ยบพันธ์                       
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
Ms. Siriporn Vattanaaebpun
Chief of Accounting and Finance 
Department

นำงกัญญำ ศรีฟ้ำ
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบริการ
Mrs. Kanya Srifha 
Chief of Procurement and Services 
Department

นำยณรงค์ วงศ์เณร
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
Mr. Narong Wongnen
Chief of Human Resource Department
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ด้ำนอุตสำหกรรมนม
Dairy Industry

นำยเสริมศักดิ์ มุ่งดี
หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย
Mr. Sermsak Mungdee
Chief of Marketing and Sales Department

ว่ำง
หัวหน้าส�านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง           
Vacant
Chief of DPO Central Region Office

นำยชัยณรงค์ เปำอินทร์
หัวหน้าส�านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 
Mr. Chainarong Pao-in
Chief of DPO Southern Region Office
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ด้ำนอุตสำหกรรมนม
Dairy Industry

นำยวินิจ วงศ์วโรฬำร
หัวหน้าส�านักงาน อ.ส.ค.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Mr. Winit Wongwaroran
Chief of DPO North-Eastern Region Office

นำงสมใจ กรองไผ่กลำง
หัวหน้าส�านักงาน อ.ส.ค.
ภาคเหนือตอนบน
Mrs. Somjai Krongphaiklang
Chief of DPO Upper Northern Region Office

นำยวุฒิชัย จัน่เพ็ชร
ภาคเหนือตอนล่าง
Mr. Wuttichai Chanphet
Chief of DPO Lower Northern Region Office
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ด้ำนกิจกำรโคนม
Dairy Farming Promotion

นำยดนัย สำยนุ้ย
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม
Mr. Danai Saimui 
Chief of Dairy Research and Development 
Department

นำยพีระ ไชยรุตน์ 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 
Mr. Peera Chairut
Chief of Dairy Extension Department

นำยบุญจันทร์ เจริญรัมย์
หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร
Mr.Boonchan Charoenrum
Chief of Agro-Tourism Department
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นักวิชำกำร
Scholar

นำยชวลิต ขำวปลอด
นักวิชาการ 8
Mr. Chavarit Kaowplod
Scholar 8

นำยธีระ เพลินสินธุ์
นักวิชาการ 8
Mr. Teera Ploensin
Scholar 8
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รำงวัลควำมส�ำเร็จ
Award of Achievement
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รำงวัลรัฐวิสำหกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2562

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ 

ประธานกรรมการ อ.ส.ค. พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ฤทธิ ์วงศ์สวุรรณ 

ผู้อ�านวยการ อ.ส.ค. และผู้บริหาร อ.ส.ค. เข้าร่วมงาน รางวัล

รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�าปี 2562 ภายใต้แนวคิด “พลัง

รัฐวิสาหกิจไทย สู่มิติใหม่ด้วยดิจิทัล (Honor Through Digital 

Transformation) ” โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรี ให้เกียรติ เป็นประธาน พร้อมมอบรางวัล และมอบ

นโยบาย ให้แก่รัฐวิสาหกิจ ซึ่งในปีนี้ อ.ส.ค. ได้รับรางวัล

รฐัวสิาหกจิดเีด่น (SOE Award) ประจ�าปี 2562 ประเภทพฒันา

องค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ห้องบางกอก

คอนเวนชัน่เซน็เตอร์ โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์แอทเซน็ทรลัเวลิด์ 

กรุงเทพมหานคร

State Outstanding Enterprise (SOE) 2019

 On 23rd December 2019, Mr.Sakchai 

Sriboonsue , DPO Chairman of the Board, Dr.Narongrit 

Wongsuwan, DPO Director, and executives attended 

in SOE Ceremony Award 2019 at Bangkok Convention 

Centre, Centara Grand at Central World, Bangkok, 

under  a  concept  “Honor  Through D ig i ta l 

Transformation”. The ceremony was honored by the 

Prime Minister, General Prayuth Chan-o-cha, as a 

president. In this year, the DPO won The Best 

Organizational Development on Human Resources 

Management.
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งำน Kantar Brand Footprint Award 2019

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วงศ์สุวรรณ  

ผู้อ�านวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเข้าร่วมงาน Kantar Brand 

Footprint Award 2019 โดยในปี 2562 นี้ ผลิตภัณฑ์นมไทย-

เดนมาร์คได้รับรางวัล Top Rising Brands ในหมวด Dairy 

แบรนด์ที่มีการเติบโตสูงสุดในกลุ่มผู้บริโภค การมอบรางวัลได้

รบัเกยีรตจิาก คณุ ลลดิา จวินนัทประวตัร รองอธบิดกีรมพฒันา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัล และ 

Mr. Howard Chang Managing Director- Thailand & 

Malaysia Worldpanel Division เป็นผู้กล่าวความเป็นมาของ

การคดัเลอืกการจดัอนัดับรางวลัของกลุม่สนิค้าอปุโภค บรโิภค 

ที่ผู ้บริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือสูงสุดทั้งในประเทศ และต่าง

ประเทศ ทัง้นี ้ดร.ณรงค์ฤทธิ ์วงศ์สวุรรณ ยงัได้ขึน้กล่าวบรรยาย

ถงึแผนกลยทุธ์การด�าเนนิงานของผลติภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค 

ที่ท�าให้แบรนด์สามารถครองใจผู้บริโภคมาได้ ณ ชั้น B1 ห้อง 

Balloom โรงแรม Park Hyatt Bangkok

Kantar Brand Footprint Award 2019

 On 14th August ,  2019 Dr .Narongr i t 

Wongsuwan, DPO Director, attended Kantar Brand 

Footprint Award 2019 at B1 fl. Ballroom Hall, Park 

Hyatt Hotel, Bangkok. In 2019, Thai-Denmark products 

awarded as a Top Rising Brands in Dairy categories. 

The trophy was given by Mrs. Lalida Jivanantapravat, 

Deputy Director-General of Department of Business 

Development Ministry of Commerce. Mr. Howard 

Chang, Managing Director of Thailand and Malaysia 

World panel Division presented on a selection process 

on Top Purchased Consumer Goods Categories. Dr.

Narongrit Wongsuwan revealed marketing strategies 

on Thai-Denmark products that successfully on a top 

brand of consumers’ mind. 
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งำนรับรำงวัลอุตสำหกรรมดีเด่น ประจ�ำปี 2562 

วนัจนัทร์ที ่16 กนัยายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วงศ์สวุรรณ 

ผู้อ�านวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. เข้าร่วมงาน 

รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจ�าปี 2562 (The Prime 

Minister’s Industry Award 2019 ) ซึ่งปีนี้ ส�านักงาน อ.ส.ค. 

ภาคใต้ ได้ถกูรบัการคดัเลอืกได้รบัรางวลัในประเภท การบรหิาร

งานคุณภาพ โดยกิจกรรมการมอบรางวัลนี้ จัดขึ้นเพื่อ

วัตถุประสงค์ ให้ก�าลังใจและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการ

ธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความคิดริเริ่มและมีความวิริยะอุตสาหะ

ในการสร้างสรรค์สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาอตุสาหกรรม

ของประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

กระทรวงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการ โดยภายในงานได้รับ

เกียรติจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น

ประธานพิธีมอบรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล

The Prime Minister’s Industry Award 2019

 On 16th September 2019, Dr.Narongrit 

Wongsuwan ,DPO Director, and Executives attended 

the Prime Minister’s Industry Award 2019 at Santi 

Maitree Building, Government House. In 2019, DPO 

Southern Office was awarded as the best Quality 

Management. The award purpose was to inspire and 

be honor to industrial business tycoon and also 

strengthen a relationship between Ministry of Industry 

and the entrepreneurs. The ceremony was honored 

by the Prime Minister, General Prayuth Chan-o-cha 

as a president.
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รำงวัล “Amarin Baby and Kids Awards 2019”

วนัพฤหัสบดทีี ่7 พฤศจกิายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ ์วงศ์สวุรรณ 

ผู้อ�านวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเข้ารับรางวัล “Amarin Baby 

and Kids Awards 2019” ซึ่งนม UHT ไทย-เดนมาร์ค  

ได้รับเลือกให้เป็นสุดยอดแบรนด์สินค้าในดวงใจ คุณแม่ จาก

คะแนนโหวต ของคุณแม่ทั่วประเทศกว่า 10,000 คน ด้วยหวัง

เป็นสื่อกลางข้อมูล คุณภาพ จากแม่สู่แม่ (Mom to Mom 

Sharing ) ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

Amarin Baby and Kids Awards 2019

 On 7th November 2019, Dr.Narongrit 

Wongsuwan, D.P.O. Director attended Amarin Baby 

and Kids Awards 2019 at Bitec Bangna, Bangkok. U.H.T. 

Thai-Denmark was chosen as a top of mind dairy 

products in mothers’ hearts. The purpose of the award 

was to be a centre of information on “Mom to Mom 

Sharing” community. 

32
รายงานประจำ�ปี 2562

ANNUAL REPORT 2019

NEW-AW-������������� ��� �� 2562-01.indd   32 15/1/2563   10:48:05



ส่วนที่
PART

1

ข้อมูลภำพรวมของ อ.ส.ค.

ORGANIZATION OVERVIEW OF DPO

NEW-AW-������������� ��� �� 2562-01.indd   33 15/1/2563   10:48:05



ประวัติควำมเป็นมำ

HISTORICAL OVERVIEW
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“ก�ำเนิดฟำร์มโคนมไทย-เดนมำร์ค และ อ.ส.ค.”

History of Thai-Danish Dairy Farm and DPO

เดือนกันยายน ปีพุทธสักราช 2503 พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จประพาสทวีปยุโรป ในการ

เสดจ็ทรงประทบัแรมอยู ่ณ ประเทศเดนมาร์ก ทรงให้ความสน

พระทัยเก่ียวกับกิจการการเลี้ยงโคนมของชาวเดนมาร์กเป็น

อย่างมากและกลายเป็นจดุเร่ิมต้นความสมัพนัธ์ว่าด้วยการร่วม

มือด้านวิชาการการเลี้ยงโคนมระหว่างประเทศไทยและ

ประเทศเดนมาร์ก

ก่อนหน้านั้นหนึ่งปี นายนิลส์ กุนน่าส์ ซอนเดอร์ กอร์ด 

ชาวเดนมาร์ก ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสุกรของ FAO (Food 

and Agricultural Organization, United Nation) ผู้ซึง่ปฏิบตัิ

งานร่วมกบักรมปศสุตัว์ระหว่างปี พ.ศ. 2498-2502 (ค.ศ. 1955 

– 1959) ได้สังเกตว่าคนไทยไม่รู้จักโคนมและดื่มนมในปริมาณ

น้อยมาก หลังจากกลับไปประเทศเดนมาร์กในปี พ.ศ. 2502 

นายซอนเดอร์กอร์ดได้จัดท�าโครงการฟาร์มโคนม และศูนย์ฝึก

อบรมการเลีย้งโคนมในประเทศไทยเสนอต่อคณะกรรมการการ

ตลาดเชิงเกษตรของเดนมาร์ก (Danish Agricultural 

Marketing Board)

ต่อมา เดือนมกราคม พ.ศ. 2504 ได้คณะผู้เชี่ยวชาญ 

ชาวเดนมาร์กได้มาศึกษาส�ารวจพื้นที่ในการจัดตั้งฟาร์มโคนม

สาธิตและศูนย์ฝึกอบรม  อ�าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี  ซึ่ง

เป็นสถานทีเ่ป็นหบุเขาสวยงามมแีหล่งน�า้สะอาดและไม่ไกลจาก

ตลาดกรุงเทพฯ

In 1960, His Majesty the King Bhumibol 

Adulyadej, The Great and Her Majesty the Queen 

Sirikit, The Queen Mother had a royal visit to Europe. 

During a state visit in Denmark, His Majesty was greatly 

intrigued by the Danish dairy farming business.  Then, 

a technical cooperative relationship on dairy farming 

business between Thailand and Denmark was started. 

 The beginning of Thai-Danish Dairy Farm and 

The Training Centre was started by Mr. Niels Gunnar 

Sondergaard, Danish swine production specialist from 

FAO (Food and Agricultural Organization, United 

Nation) who worked with the Department of Livestock 

Development during 1955-1959, found that Thai 

people didn't know about dairy cows, and they didn't 

drink enough milk. After returning to Denmark, Mr. 

Sondergaard pursued his idea of establishing a dairy 

farm and the training centre in Thailand to the Danish 

Agricultural Marketing Board.

 Therefore, in January 1961, Danish expert 

team surveyed the area for the establishment of a 

demonstrative dairy farm and the training centre in 

Muak Lek, Saraburi. The area was surrounded by a 

magnificent valley included abundant clean water, 

and Saraburi province was not far from Bangkok.
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วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2504 ได้ลงนามสัญญาการให้

ความร่วมมือช่วยเหลือทางวิชาการการเลี้ยงโคนมระหว่าง

รัฐบาลเดนมาร์กกับรัฐบาลไทย โดยได้จัดสรรเงินช่วยเหลือ

จ�านวน 4.33 ล้านโครเนอร์ (หรือประมาณ 23.5 ล้านบาท ใน

สมัยนั้น) ส�าหรับด�าเนินโครงการเป็นระยะเวลา 8 ปี

รฐับาลเดนมาร์กได้ส่งผู้เช่ียวชาญมาร่วมด�าเนนิการ ใน

ปี พ.ศ. 2509 (ค.ศ. 1966) พร้อมกับสนบัสนนุเงนิ จ�านวน 2.87 

ล้านโครเนอร์ ส�าหรับด�าเนินงานในช่วง 8 ปี อันเป็นการตอบ

สนองพระราชปณิธานและความสนพระทัยในอาชีพการเล้ียง

โคนม หลงัจากเสดจ็นวิตัปิระเทศไทย พระบาทสมเดจ็พระบรม

ชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติรและ

สมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริคที่ 9 แห่งประเทศเดนมาร์กได้ทรง

ประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม

ไทย-เดนมาร์คอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2505 

จึงนับได้ว่าเป็นวันท่ีมีความส�าคัญย่ิงในประวัติศาสตร์ของการ

เลี้ยงโคนมในประเทศไทย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 รัฐบาลไทยได้รับโอนกิจการ

ฟาร์มโคนมและศนูย์ฝึกอบรมการเลีย้งโคนมไทย-เดนมาร์ค จดั

ตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีชื่อว่า 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  มี

ส�านักงานตั้งอยู่เลขที่ 160 ถนนมิตรภาพ อ�าเภอมวกเหล็ก 

จงัหวดัสระบรุ ีเพือ่ด�าเนนิบทบาทในการส่งเสรมิการเลีย้ง โคนม

และพัฒนาอุตสาหกรรมนมต่อไป รัฐบาลไทยจึงได้ก�าหนดให้

วันที่ 17 มกราคมของทุกปีเป็น“วันโคนมแห่งชาติ”

On October 20, 1961, After the return of His 

Majesty to Thailand, the technical support agreement 

between Danish government and Thai government 

was signed. The Danish Agricultural Marketing Board 

supported about 4.33 million Kroner or approximately 

23.5 million Baht (at that time) for 8 years project 

operation to respond to a royal wish on dairy farming. 

In 1966, the Danish expertise arrived to work on this 

project.  In addition, the Danish government granted 

around 2.87 million Kroner as a financial support.

On January 16, 1962, His Majesty King 

Bhumbibol Adulyadej, The Great and King Frederick 

IX of Denmark presided over on the official opening 

ceremony of Thai-Danish Dairy Farm and The Training 

Centre. This was a very important day in the history 

of dairy farming in Thailand. 

In 1971, the Thai government granted Thai-

Danish Dairy Farm and The Training Centre to become 

a state enterprise named "Dairy Farming Promotion 

Organization of Thailand (DPO)", located at 160 

Mittraphab Road, Muak Lek District, Saraburi Province, 

under the Ministry of Agriculture and Cooperatives to 

promote dairy farming and  to develop dairy industry 

in Thailand. Besides, Thai government respectively 

granted January 17 of every year as a National  

Dairy Day.
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อ.ส.ค. เป็นรฐัวสิาหกิจในสงักดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. พ.ศ. 
2514 โดยมีวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ ดังต่อไปนี้

1. ด้ำนส่งเสริมกิจกำรโคนม

 1.1  ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและสัตว์อื่นที่ให้
น�้านมและเนื้อ

 1.2  ฝึกอบรมบคุคลให้มคีวามรูค้วามช�านาญใน
การเลี้ยงโคนมและสัตว์อื่นที่ให้น�้านมและเนื้อ การผลิต
น�้านม และเนื้อ กับการประกอบผลิตภัณฑ์จากน�้านม 
และเนื้อ

 1.3  ช ่วยเหลือ แนะน�า และให้ค�าปรึกษา 
แก่เกษตรกร ตลอดจนประสานงานและร่วมมือกับหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง ในด้านการก�าจัดโรคการเลี้ยงดูสัตว์  
การผสมเทียม อาหารและอื่นๆ ส�าหรับโคนมและสัตว์อื่น
ที่ให้น�้านมและเนื้อ

 1.4  พฒันาและผลติพันธุโ์คนมและสตัว์อืน่ทีใ่ห้
น�้านมและเนื้อ

 1.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริโภคนมและ
ผลิตภัณฑ์นมในประเทศ

 1.6  ด�าเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องหรือ 
ต่อเนื่องกับการส่งเสริมกิจการ

2. ด้ำนธุรกิจอุตสำหกรรมโคนม

 2.1  ผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนและให้ซึ่งน�้านม
และเนื้อ ผลิตภัณฑ์จากน�้านมและเน้ือ โคนมและสัตว์อื่น 
ที่ให้น�้านมและเนื้อ ตลอดจนอาหารสัตว์ น�้าเชื้อเอ็มบริโอ
และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตและการตลาด

 2.2  ด�าเนนิธรุกจิบรกิารเกีย่วกบัการเลีย้งโคนม
และสตัว์อืน่ทีใ่ห้น�า้นมและเนือ้ กับการผลติผลติภณัฑ์ จาก
น�้านมและเนื้อ

 2.3  ด�าเนินกิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือต่อ
เนื่องกับธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม คณะกรรมการโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นม

วัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้ง อ.ส.ค. 
Purpose of DPO Establishment

Dairy Farming Promotion Organization of 
Thailand (DPO) was granted as a state enterprise 
under the Ministry of Agriculture and Cooperatives 
by the Royal Decree establishing DPO B.E. 2514 
(1971) with the following objectives:

1. Dairy Farming Promotion

 1.1 To promote dairy farming and other 
dairy animals

 1.2 To train individuals to get expertise 
in dairy farming and other dairy animals, including 
the production of milk and their products

 1.3 To support and to give advice to the 
farmers including joint venture with relevant 
agencies on  disease eradication, animal raising, 
artificial insemination, food and feed for dairy 
animals

 1.4 To promote and breed dairy cattle 
and other dairy animals

 1.5 To promote and support milk and 
other dairy products consumption in the country

 1.6 To run other relevant or on going 
activities in dairy industry promotion

2. Dairy Industry

 2.1 To produce, trade,and provide dairy 
products and meat from dairy cattle and other 
dairy animals as well as animal feed, semen, 
embryos,and other accessories involving with 
production and marketing aspects

 2.2 To operate services on dairy cattle 
and other dairy animals and produce dairy 
products including milk and meat 

 2.3 To do other relevant or on going 
activities in dairy industry and dairy products

ไทย-เดนมารค
โครงสรางการใชตราสัญลักษณ

8

วัวแดงพรอมริบบิ้น
Registration Trademark

วัวแดง ( Red Cows )

ตราสินคา ตราสัญลักษณหลัก ตราสัญลักษณ
องคการสงเสริมกิจการโคนม

แหงประเทศไทย
(อ.ส.ค.)
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บทบาทหน้าทีข่ององค์การส่งเสรมิกิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย (อ.ส.ค.) ที่ต้องด�าเนินงานในปัจจุบันนั้นเป็น

ไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การส่งเสริมกจิการโคนม

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2514 ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า 

บทบาทหน้าที่หลักของ อ.ส.ค. นั้น ประกอบไปด้วย 5 ข้อ 

ดังนี้

(1) ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและสัตว์อื่นที่ให้น�้านม

และเนื้อ 

(2) ผลิตน�้านมและเนื้อ ประกอบผลิตภัณฑ์จาก

น�้านมและเนื้อ 

(3) ท�าการฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู ้ความ

ช�านาญในการเลี้ยงโคนมและสัตว์อื่นที่ให้น�้านมและเนื้อ 

การผลิตน�้านมและเน้ือ กับการประกอบผลิตภัณฑ ์

จากน�้านมและเนื้อ 

(4) ซื้อขาย แลกเปลี่ยน และให้ซึ่งโคนม สัตว์อื่นที่

ให้น�้านมและเนื้อ การผลิตน�้านมและเนื้อ กับผลิตภัณฑ์ 

จากน�้านมและเนื้อ 

(5) ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับ

กิจการโคนมของ อ.ส.ค. รวมทั้งยังให้อ�านาจ อ.ส.ค.  

ครอบคลุมถึงการถือกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินการร่วม

สมทบกับบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์แก่กิจการและด้านอื่นๆ 

ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่เอื้อต่อการด�าเนินกิจการของ อ.ส.ค.  

ทั้งในด้านส่งเสริมกิจการโคนมและด้านอุตสาหกรรมนม 

ทีเ่ป็นการสนับสนุน ทัง้การสร้างเสริมอาชพีเกษตรกรผูเ้ลีย้ง

โคนมและการแข่งขันเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมนม

DPO presently performs in accordance to 

the purpose of the Royal Decree establishing Dairy 

Farming Promotion Organization of Thailand B.E. 

2514 (1971). The primary roles of DPO concerns 

are the following 5 different issues;

(1) To promote dairy farming and other dairy 

animals

(2) To produce milk and meat, including its 

products

(3) To train and educate individuals to get 

expertise in dairy farming and other dairy animals, 

as well as a production of milk and meat and its 

products

(4) To trade, exchange, and provide dairy 

cattle and other dairy animals for milk and meat, 

and its products

(5) To engage in relating or ongoing to dairy 

business of DPO including ownership, co-business 

with others for business benefits and other aspects 

to facilitate the operation of DPO in promoting 

dairy farming, and dairy industry that supports 

both career development of dairy farmers and 

dairy industry competition

 

บทบำทและหน้ำที่
ในกำรจัดตั้งองค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
Roles and Duties of 

Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO)
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แนวนโยบำยผู้ถือหุ้นภำครัฐ ที่มีต่อองค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
The Statement of Directions (SODs) towards the Dairy Farming Promotion Organization 

of Thailand (DPO)

 จากวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์การส่งเสริม

กิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) นั้น การจัดท�าแผน

วิสาหกิจ พ.ศ. 2560-2564 อ.ส.ค.ได้ตั้งเป้าเพื่อบรรล ุ

วิสัยทัศน์ในปี พ.ศ. 2564 ให้เป็นนมแห่งชาติ พร้อมท้ัง 

ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ และแนวนโยบายผู้ถือหุ้น

ภาครัฐที่มีต่อ อ.ส.ค. 

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับตลาดน�้านมดิบ 

รวมทั้งสามารถตอบสนองนโยบายของภาครัฐ 2 ด้าน คือ 

1) จดัหาและส่งมอบวตัถดิุบน�า้นมดิบเข้าโรงงานในปรมิาณ

ที่เพียงพอกับความต้องการของตลาดและน�้านมดิบมี

คุณภาพ 2) พัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงโคนมอย่างมี

ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถเป็น

อาชีพที่ม่ันคงได้ ตลอดจนมีนโยบายการพัฒนา เพื่อยก

ระดับคุณภาพฟาร์มในแต่ละภูมิภาค เพื่อให้ผลผลิต 

ของน�า้นมต่อฟาร์มเพิม่ขึน้อย่างมปีระสิทธภิาพ และจ�านวน

โคนมในฟาร์มมคีวามเหมาะสม รวมถงึการส่งเสรมิให้ฟาร์ม

ของเกษตรกรได ้รับการรับรอง มาตรฐานการผลิต

สุขลักษณะที่ดี (GAP) จากกรมปศุสัตว์ ซึ่งจะเป็นการ

ประกันและรับรองคุณภาพของผลผลิตต่อไป 

 แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of 

Directions: SODs) ที่มีต่อองค์การส่งเสริมการโคนมแห่ง

ประเทศไทย (อ.ส.ค.) ทีจ่ะใช้เป็นแนวทางในการก�ากบัดแูล

รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมี 3 ระดับ ดังนี้ 

According to the purpose of establishing 

the Dairy Farming Promotion Organization of 

Thailand (DPO), the DPO has set an enterprise 

plan for 2017-2021 to achieve a goal as National 

Milk in 2021 and to strengthen the raw milk market. 

In addition, the DPO provides two areas of policy 

for government which are;

1) to procure and to deliver enough high 

quality raw milk due to market demand

2) to develop and promote high standard 

dairy farming to improve quality of life for dairy 

farmers by increasing the efficiency of milk 

production and being certified a Good Hygiene 

Standard (GAP) from Department of Livestock 

which guarantee and certify the quality of the 

product.

 Statement of Directions (SODs) for Dairy 

Farming Promotion Organization of Thailand is a 

guideline for the supervision of state enterprise 

by 3 following levels;
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 1. แนวนโยบายส�าหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม 

ซึ่งจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ 

และสังคมให้กับประเทศ พร้อมท้ังอยู ่บนพื้นฐานหลัก 

ธรรมาภิบาลและการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

 2. แนวนโยบายส�าหรับรัฐวิสาหกิจในสาขา

เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือให้กับ

ภาครัฐในการช่วยส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกรไทย 

 3. แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อองค์การ 

ส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทยจะมส่ีวนในการสร้าง

เสถียรภาพให้กับตลาดน�้านมดิบ พร้อมท้ังเสริมสร้าง 

ขดีความสามารถในการแข่งขนัทางด้านธรุกจิและการพฒันา

และส ่ง เสริมการเลี้ยงโคนมให ้ ได ้มาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพ

1. State Enterprise Policy mainly drives the 

economic strategy and society to the country 

based on good governance and effective 

operations.

2. State Enterprise Policy in Agriculture and 

Natural Resources focus on promoting and 

upgrading Thai dairy farmers' quality of life.

3. Government Shareholders for the Dairy 

Farming Promotion Organization of Thailand Policy 

strengthens the stability of the dairy market and 

enhances the competitiveness of the business 

and development in order to promote dairy 

farming to be standard and efficiency.

1.  สร้างเสถียรภาพให้กับตลาดน�้านมดิบ
2.  เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทาง 
 ธุรกิจ
3.  พัฒนาและส ่ ง เส ริมการเ ล้ียงโคนมอย ่าง 
 มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

SODs สาขาเกษตร: “เป็นเคร่ืองมือของภาครัฐในการยก
ระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร”
ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและ
สงัคมของประเทศบนพืน้ฐานด�าเนนิงานทีม่ปีระสทิธภิาพตาม
หลักธรรมาภิบาล
รายสาขา: เป็นเครื่องมือของภาครัฐในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกร

นโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ (SODs)
Government Shareholding Policy (SODs)

นโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ อ.ส.ค.
Government Shareholder Policy on State Enterprises

SODs farming major : " a tool of the government 
to improve the farmers' quality of life"
Overview : a driving force of economic and social 
strategy effectiveness based on good governance 
practices.
Branch : "a tool of the government to improve the 
farmers' quality of life"

1.  Stabilize the raw milk market
2.  Build a business competitiveness
3.  Develop and promote dairy farming 
 in an efficiency and standard way
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จาก SODs ข้างต้น เพื่อให้สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมมากย่ิงข้ึน อ.ส.ค. จึงได้ก�าหนดหลักการ

และแนวทางการด�าเนินงานตาม SODs ดังนี้

 As aforementioned of SODs, DPO has defined the following principles and guidelines for SODs 

implementation in order to be able to change on obvious practices by following :

  แผนระยะสั้น / Short term plan
•  สร้างความชัดเจนในการบริหารจัดการองค์กรและ 
 การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

• Ensure effective management of the  
 organization and resources management to  
 increase competitiveness.

•  ศึกษาโอกาสและผลกระทบท่ีเกิดจากการเปิด 
 การค้าเสรีและการเป็น AEC ที่มีต่อองค์กร

• Study the opportunities and impacts of  
 trade liberalization and AEC related to the organization

•  พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให ้ 
 สอดคล้องกับภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

• Develop human resource management  
 system for current and future mission

• พัฒนากระบวนการวางแผนการด�าเนินงานใน 
 ภารกจิหลกัให้สอดคล้องกบัสภาวะของอุตสาหกรรม

• Improve planning process for core mission  
 related to industry conditions

•  สร ้างความชัดเจนในการก�าหนดหลักเกณฑ์/ 
 แนวทางการแยกบญัชกีารด�าเนนิงานทางธรุกจิออก 
 จากการด�าเนินงานเชิงสังคมหรืองานตามนโยบาย 
 ของรัฐบาล

• Specify rules or guidelines for business  
 operation, social or governmental tasks

•  สร้างเสถียรภาพด้านราคาน�้านมดิบ โดยใช้ข้อมูล 
 และกลไกตลาดในการวางแผนการส่งเสริมและการผลิต

• Stabilize raw milk prices by applying from  
 information and market mechanisms 
 to plan, promote and manufacture

•  พัฒนาสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานสากล

• Develop products to be certified as  
 international standards

แผนระยะยาว / Long term plan
•  น� า เทคโนโลยีมาประยุกต ์ ใช ้กับการพัฒนา 
 กระบวนการการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

• Apply technology to improve production  
 process.

•  พัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งจากนมโคสด 100% และจาก 
 การใช้วัตถุดิบอื่นประกอบให้มีความหลากหลาย 
 มากขึน้เพือ่รองรบัปรมิาณน�า้นมดบิเกษตรกรทีเ่พิม่ 
 ขึ้นในอนาคต
• Development 100% dairy products from  
 raw material and others to verify and to  
 support the increasing of raw milk  
 production

• ใช้กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า 
 และพัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่ายให้มากขึ้น
• Set marketing strategies.  To increase the  
 value of products and develop distribution  
 channels

•  ปรับเปล่ียนการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
 ให้สามารถเป็นการด�าเนินงานทางธุรกิจได้ 
• Modify the government policy to be  
 business

•  สนับสนุนการด�าเนินงานเชิงวิชาการ การถ่ายทอด 
 เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้าน  
 อุตสาหกรรมโคนมให้กับเกษตรกรและสหกรณ์ 
 ให้สามารถด�าเนินการทางธุรกิจและแข่งขันได้   
• Support the implementation of the  
 Technology to develop the dairy industry  
 capacity
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แนวนโยบำยภำพรวมสำขำเกษตร
Umbrella Statement

มุ่งเน้นให้รัฐวิสาหกิจในสาขาเกษตรมีความสามารถในการแข่งขันที่ทัดเทียมกับตลาดโลก โดยมุ่งเน้นการใช้

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาระบบตลาดให้ทันสมัย เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับ

เกษตรกรและชุมชน รวมถึงสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความยั่งยืนนอกจากน้ีรัฐวิสาหกิจจะต้อง

ปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้มีความทันสมัย เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลแนวนโยบายภาพรวมสาขาเกษตร 

(Umbrella Statement) จึงเป็นดังนี้

“เพิม่ขดีความสามารถการแข่งขนัทางการเกษตร โดยเสรมิสร้างศกัยภาพ ด้านการผลติ และการตลาดสนิค้าเกษตร 

เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรและชุมชน รวมถึงสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากให้เกิด

ความยั่งยืน”

ความเชื่อมโยงแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. กับ ยุทธศาสตร์สาขาเกษตร สคร. 

เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันทางการเกษตร โดยเสริมสร้างศักยภาพดา้นการผลิต และการตลาดสนิคา้เกษตร  
เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรและชุมชน รวมถึงสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความยั่งยืน 

บทบาท/เป้าหมาย 
การดําเนินงาน 

การลงทุน ธรรมภิบาล  
และการบริหารจัดการที่ดี เทคโนโลยีและนวัตกรรม ฐานะการเงินที่ม่ันคง 

แผนฯ 
12 

หล
ัก 

รอ
ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้ขยายตัว

อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
รักษาทุนธรรมชาติเพื่อความสมดุล  

ของระบบนิเวศและการใช้
ประโยชน์ อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
มีการบริหารจัดการ 

ที่ดีและได้
มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
สร้างความเข้มแข็ง ยกระดับ

ความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เกษตร 
กยท. อสป. อสค. 

ส่งเสริมเกษตร 

อ.ต.ก. อคส. 

ส่งเสริมจําหน่าย 

บทบาท/เป้าหมาย 
การดําเนินงาน 

- ทบทวนบทบาทท่ีเหมาะสมกับ
บริบทองค์กรในปัจจุบันเพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและลด
ความซ้้าซ้อนของการด้าเนินงาน
ระหว่างหน่วยงาน (ยุทธ์ 6) 
- ส่งเสริมเกษตรกรและชุมชนให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นด้วยการพัฒนา
ระบบตลาด และการบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์ (ยุทธ์ 2, 3, 7) 
 
 
 

การลงทุน 

- มุ่งเน้นการลงทุนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ (ยุทธ์ 3) 
- จัดล้าดับความส้าคัญและความ
คุ้มค่าของโครงการ (ยุทธ์ 3) 
- ลดภาระงบประมาณของภาครัฐ
โดยพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้
แหล่งเงินในการลงทุน โดยศึกษา
เครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ เช่น PPP 
(ยุทธ์ 3) 
- กันเงินส้ารองเพื่อการลงทุนใน
อนาคตท่ีเพียงพอและไม่เป็นภาระต่อ
งบประมาณแผ่นดิน (ยุทธ์ 3) 

ธรรมภิบาล  
และการบริหารจัดการที่ดี 

- ด าเนินการตามแนวทางพื้นฐาน
ส าหรับทุกรัฐวิสาหกิจท่ีก าหนด 
ในยุทธศาสตร์ภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

- ด าเนินการตามแนวทางพื้นฐาน
ส าหรับทุกรัฐวิสาหกิจท่ีก าหนด 
ในยุทธศาสตร์ภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานะการเงินที่ม่ันคง 

- จัดท้าแผนฟื้นฟูฐานะองค์กรเพื่อ
แก้ไขปัญหาทางการเงินให้ชัดเจน 
(ยุทธ์ 3) 
- บริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์ 
เพื่อเป็นแหล่งรายได้เพ่ิมเติม (ยุทธ์ 3) 
- การจัดท้าต้นทุนมาตรฐานต่อหน่วย 
(Unit cost) ท่ีน่าเชื่อถือตามมาตรฐาน 
สากล เพื่อพิจารณาความคุ้มค่าของ 
การใช้เงินงบประมาณ (ยุทธ์ 3, 6) 
- การใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่าง
รัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
(ยุทธ์ 7) 
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Agricultural Policy focuses on competitive capacity of state enterprise on agricultural sector for 

worldwide by providing innovation and technology to strengthen economic stability and quality of 

life for dairy farmers. Furthermore, state enterprise organizations should remodel the organization 

management based on good governance under Umbrella Statement on Agricultural Policy by following:

"The main mission is to gain agricultural competitiveness by enhancing production and product 

capacity to strengthen economic stability and quality of life for dairy farmers."

 A Connection between State Enterprise Plan and Agricultural Strategy 

Strengthen agricultural talented competitiveness by promoting manufacturing ability and agricultural products in 
order to provide and to strengthen economic stability for dairy farmers and societies 

Roles/Objectives 

- Revise organization plan to 
support a national strategic 
plan (6th Tactics) 
- Promote farmers and 
societies by developing 
marketing system and product 
management (2nd, 3rd, 7th 
Tactics) 
 
 
 
 

Investment 

- Invest to empower capability 
(3rd Tactics) 
- Set project priorities and 
costs (3rd Tactics) 
- Minimize government budget 
by investing new financial 
innovations such as PPP  (3rd 
Tactics) 
-  Separate reserve funds for 
investment in order not to be 
responsible on government 
budget (3rd Tactics) 

Good Governance 
and Management 

- Do a state enterprise 
strategic plan as a basic 
concept for every 
organization 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technology and  
Innovation 

- Do a state enterprise 
strategic plan as a basic 
concept for every 
organization 
 
 
 
 
 
 
 
 

Economic Stability 

- Prepare a financial plan to 
revive economic stability for the 
organization (3rd Tactics) 
- Utilize all possessions as an 
additional income (3rd Tactics) 
- Define the terms on unit cost 
based on world class standard 
(3rd and 6th Tactics) 
- Utilize organization 
resources (7rd Tactics) 
 
 

12th 
Strat
egy 

Ma
jor

 
Mi

no
r 

2nd Tactics 
Community Empowerment 

3rd Tactics 
Economic Empowerment 

4th Tactics 
Sustainably keep and apply 

natural resources 

6th Tactics 
Have a good 

management and 
be up to world 
class standard 

7th Tactics 
Develop basic structure 
to empower capability 

in world class 

8th Tactics 
Strengthen and 

advance in scientific 
and technological 

ability 

Farmi
ng 

R.A.O.T.,  
F.M.O., D.P.O. 

Farming 
Promotion 

M.O.F., P.W.O. 

Sales 
Promotion 
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กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรอำหำรเสริม (นม) โรงเรียน
School Milk Program Management 

ไทย-เดนมารค
โครงสรางการใชตราสัญลักษณ

8

วัวแดงพรอมริบบิ้น
Registration Trademark

วัวแดง ( Red Cows )

ตราสินคา ตราสัญลักษณหลัก ตราสัญลักษณ
องคการสงเสริมกิจการโคนม

แหงประเทศไทย
(อ.ส.ค.)

 โครงการอาหารเสรมิ (นม) หรือ นมโรงเรยีนเกดิขึน้ในปี พ.ศ. 2535 ในสมยันายชวน หลกีภยั เป็นนายกรัฐมนตรี 
โดยปีแรกจัดงบประมาณนมโรงเรียนให้เด็กนักเรียนอนุบาล เป็นเงิน 278.60 ล้านบาท ดื่มนมรวม 120 วันต่อปี โดยมี
วัตถุประสงค์  1.) เพื่อพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีน�้าหนัก ส่วนสูงเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณะสุข 2.) เพื่อเป็นการปลูกฝังการดื่มนมในเด็กและเยาวชน ให้พัฒนาร่างกาย
และสติปัญญา และ 3.) เพื่อสนับสนุนการใช้น�้านมดิบในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายให้
เด็กนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4  ในโรงเรียน ศูนย์ดูแลเด็กอ่อนก่อนเกณฑ์ในวัด
และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ�ามัสยิดได้ดื่มนมที่มีคุณภาพตามประกาศของกระทรวงสาธารณะสุขอย่างน้อย  
200 มล. (นมพาสเจอร์ไรส์ หรือ นมยูเอสที) โดยมีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการด�าเนินงาน 
และก�ากับดูแล

 จากจดุเริม่ต้นการด�าเนนิโครงการฯ ทีภ่าครฐัให้การสนบัสนนุงบประมาณมาอย่างต่อเนือ่ง ซึง่ใน ปี พ.ศ. 2554 
มีวงเงินประมาณ 14,000 ล้านบาท ส�าหรับจัดหานมให้แก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ�านวน
ประมาณ 7.95 ล้านคน สามารถดื่มนมได้เป็นจ�านวน 260 วัน

 ต่อมาได้มกีารทบทวนมติคณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่15 ธนัวาคม 2552 เรือ่ง ทบทวนการบรหิารจัดการนมโรงเรียน 
เพ่ือป้องกันการขดัแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อเสนอแนะของส�านกังานคณะกรรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
แห่งชาติ ได้มีการทบทวนบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทั้งระบบ จนมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
26 มนีาคม 2562 เรือ่ง แนวทางการปฏริปูระบบบรหิารจดัการโครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน โดยมอีงค์ประกอบ ดงันี้

 

คณะกรรมการอาหารนม
เพ่ือเด็กและเยาวชน

คณะอนุกรรมการบริหารกลาง
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน

คณะอนุกรรมการรณรงค์บริโภคนม
ในสถาบันการศึกษาทุกระดับ

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนม
เพื่อเด็กละเยาวชน ระดับกลุ่มพ้ืนที่ ( 5 กลุ่ม )

แนวทางการปฏรูิปโครงสร้างการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ
หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้จะไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเป็นกรรมการ เพื่อป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องแยกโครงสร้างการบริหาร ออกจากคณะกรรมการโคนม
และผลิตภัณฑ์นม ตาม พรบ.โคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. 2551

อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานอนุกรรมการ
หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นอนุกรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 

กรมปศุสัตว์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานอนุกรรมการ
หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นอนุกรรมการ 
หัวหน้าฝ่ายการตลาด ฯ อ.ส.ค. 

เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีปริมาณการเลี้ยงโคนมมากที่สุดในกลุ่ม เป็นประธาน
ประธานอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อพก.)   
ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด สหกรณ์จังหวัด และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่
ในกลุ่ม  เป็นอนุกรรมการ
ปศุสัตว์จังหวัดที่มีปริมาณการเลี้ยงโคนมมากที่สุดในกลุ่ม เป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการ

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ฯ กลุ่มที่ 1
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ฯ กลุ่มที่ 2
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ฯ กลุ่มที่ 3

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ฯ กลุ่มที่ 4
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ฯ กลุ่มที่ 5

ผู้ว่าฯ จ. สระบุรี เป็นประธาน

ผู้ว่าฯ จ. นครราชสีมา เป็นประธาน

ผู้ว่าฯ จ. ขอนแก่น เป็นประธาน

ผู้ว่าฯ จ. เชียงใหม่ เป็นประธาน

ผู้ว่าฯ จ. ราชบุรี เป็นประธาน
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School Milk Program Board 
of Committee

Management of School Milk 
Program Subcommittee

School Milk Consumption 
Campaign Subcommittee

Milk for Children and Youth 
Subcommittee( MYC Subcommittee in 5 

Groups )

Reformation of School Milk Program Management Model
Minister of Agriculture and Cooperatives as a chairman of committee
Local Authorities and Agencies as a committee
Director General of Department of Livestock Development as a committee and 
secretary

Noted : There is no stakeholders acted as a committee to prevent a conflict 
of interest. Therefore, the administrative structure must be separated from Milk 
Board.

Director General of Department of Livestock 
Development as a chairman of subcommittee
Local Authorities and Agencies as a subcommittee
Director General of Bureau of Biotechnology in 
Livestock Production as a subcommittee and 
secretary

Director of D.P.O. as a chairman of 
subcommittee
Local Authorities and Agencies as a 
subcommittee
Head of Marketing and Trading Department 
of D.P.O. as a subcommittee and secretary

Provincial Officer of the highest dairy cattle population in the 
group as a chairman 
Regional Administration Officer and other relevant sector in 
the group as a subcommittee
Provincial Livestock of the highest dairy cattle population in 
the group as a subcommittee and secretary

MCY Subcommittee 1st Group
MCY Subcommittee 2nd Group
MCY Subcommittee 3rd Group

MCY Subcommittee 4th Group
MCY Subcommittee 5th Group

Saraburi Provincial Officer as 
a chairman
Nakhon Ratchasima Provincial 
Officer as a chairman
Khon Khaen Provincial Officer 
as a chairman
Chiang Mai Provincial Officer 
as a chairman
Ratchaburi Provincial Officer 
as a chairman

 School Milk Program was begun in 1992 during the term of Prime Minister Chuan Leekpai. 
About 278.60 million baht as a budget was prepared for pre-primary school students to drink milk for 
120 days a year. The program aims 1) to strengthen children' health, decrease malnutrition and reach 
the height and weight standards of the Ministry of Health, 2) to enhance drinking milk behaviour among 
children and youths in order to gain more physical and mental development, and 3) to support 
government's dairy promotion program by delivering raw milk as a material for manufacturing process. 
The program that targeted pre-primary and grade 1 to grade 4 students at schools and day-care centres 
in temples and mosques provided 200 ml quality milk in pasteurized or UHT under the announcement 
of Ministry of Public Health and government agencies.

 In 2011, the government approved the budget for 7.95 million pre-primary to grade 6 students 
was raised to 14,000 million baht to drink milk for 260 days a year.

 In 2019, the cabinet approved School Milk Program Management for preventing conflict of 
interests by providing solution as follows:

คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเพื่อเด็กและเยาวชน
ระดับกลุ่มพื้นที่ ได้ด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 26 มีนาคม 2562 จัดสรรสิทธิการจ�าหน่ายให้กับผู้
ประกอบการในโครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน ปีการ
ศึกษา 2562 จ�านวน 71 ราย เด็กนักเรียนท้ังประเทศ 
จ�านวน 7,418,365 คน/วัน ใช้น�้านมดิบในโครงการฯ 
จ�านวน 1078.094 ตัน/วัน

 School Milk Program Board of Committee 
engage in the government policy by allocating 
school milk manufacturing for more than 71 
stakeholders. The number of stakeholders are 
enough for more than 7,418,365 students per 
day.    
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1. การผลิต ปริมาณน�้านมดิบปี 2562 กปศ. ประมาณการ 1,291.12 พันตัน มูลค่า 23,800 ล้านบาท ส่วน
ปริมาณน�้านมดิบที่ MOU ระหว่างผู้เลี้ยงกับผู้ประกอบการปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61 - ก.ย.62) ของ Milk Board 
จ�านวน 3,413.142 ตัน/วัน หรือ ประมาณ 1,245.80 พันตัน/ปี 

1. Production Department of Livestock Development estimate the raw milk production in 2019 
was about 1291.12 tons Value of 23,800 million baht. The amount of raw milk that as per MOU 
between the farmer and the operator of the fiscal year 2019 (Oct 18 - Sep 19) of Milk Board result in 
the amount of 3,413.142 tons / day or approximately 1,245.80 thousand tons / year

สถำนกำรณ์อุตสำหกรรมโคนมภำยในประเทศ ประจ�ำปี 2562
Domestic dairy industry situation 2019

ไทย-เดนมารค
โครงสรางการใชตราสัญลักษณ

8

วัวแดงพรอมริบบิ้น
Registration Trademark

วัวแดง ( Red Cows )

ตราสินคา ตราสัญลักษณหลัก ตราสัญลักษณ
องคการสงเสริมกิจการโคนม

แหงประเทศไทย
(อ.ส.ค.)

 ข้อมูลปริมำณกำรผลิตโคนมปี 2561 – 2562 / Milk production data from 2018 - 2019

น�า้นมดบิปี 2562 มแีนวโน้มขยายตวัเพิม่ขึน้จากปีทีแ่ล้วเนือ่งจากเกษตรกรได้รบัแรงจงูใจจากการรับซือ้น�า้นมดบิ
ตามคณุภาพน�า้นม ท�าให้มกีารปรับปรงุและพัฒนาคณุภาพการผลติคดัทิง้แม่โคน�า้นมน้อยและสขุภาพไม่ดอีอกจากฟาร์ม 
เพื่อเพิ่มอัตราการให้น�้านมแม่ต่อปี และเพิ่มปริมาณแม่โคนม

Raw milk in 2019 is likely to increase from last year due to farmers are motivated by buying 
raw milk according to the quality of milk. Resulting in improvements and development of production 
quality, eliminating cows that has less milk and unhealthy from the farm to increase the rate of breast 
milk per year and increase the number of dairy cows

จังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตน�้ำนมดิบที่ส�ำคัญ ปี 2562

Province that is an important source of raw milk production of 2019

ปริมาณการผลิต
Production amount 2561 / 2018 2562 / 2019

ไตรมาส 
3/61/18

ไตรมาส 
3/62/19

Chg 
62/61 19/18

น�้านมดิบ (พันตัน)
Raw milk (Thousand tons)

1,212.56 1,291.12 288.49 301.27 4.43

แม่โครีดนม (พันตัว)
Dairy cows (Thousand)

268 286 268 298 11.19

ที่มา :กรมปศุสัตว์ / Source: Department of Livestock Development

จังหวัด / Province แม่โครีด(ตัว) / Dairy cow (one) สัดส่วนแม่โค(%) /Dairy cow ratio (%) น�้านม (ตัน/วัน) /Milk (tons/day)

นครราชสีมา / Nakhon Rachasima 55,055 19.22 746.16

สระบุรี / Saraburi 46,977 16.4 689.23

ลพบุรี / Lopburi 33,277 11.62 442.62

เชียงใหม่ / Chiangmai 23,454 8.19 283.73

ราชบุรี / Rachaburi 17,150 5.99 217.85

ประจวบคีรีขันธ์ / Prachuabkhirikhan 15,307 5.34 212.92

ที่มา :กรมปศุสัตว์ / Source: Department of Livestock Development

โครงสร้างการเลี้ยงโคนมปรับเปลี่ยนเป็นฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่สามารถเพิ่มผลผลิตน�้านมดิบ และคุณภาพดีขึ้น
The structure of dairy farming has changed to medium and large farms which can increase raw milk 

production and has better quality
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2. Production potential

• From total of 18,690 dairy farms, The farms meet the standard are 5,872 farms = 31.42% (DLD 

2019)

• Registered milk collection centers (Jun 19) 212 centers (through 196 GMP center and 13 GAP 

centers) they’ve got raw milk collection in total of 3,637 tons / day

• Number of processing plants 88 plants (UHT 16 plants, Pasteurization 72 plants)

• The average raw milk cost in the country in 2019 (Jan-Jun) is 14.28 baht per kilogram. The 

north region is 12.51 baht per kilogram. The northeast region is 13.99 per kilogram. The central region 

is 14.78 baht per kilogram. The southern region 16.49 baht per kilogram

2. ศักยภาพการผลิต

• ฟาร์มโคนม 18,690 ฟาร์ม ได้มาตรฐาน 5,872 ฟาร์ม = 31.42 % ( กปศ.62 )

• ศูนย์รวบรวมนมที่ขึ้นทะเบียนแล้ว (มิ.ย.62) 212 ศูนย์ (ผ่าน GMP 196 ศูนย์ GAP 13 แห่ง) รวบรวมน�้าดิบ 

3,637 ตัน/วัน 

• จ�านวนโรงงานแปรรูป 88 โรง (UHT 16 โรง พาสเจอร์ไรส์ 72 โรง)

• ต้นทุนน�้านมดิบเฉลี่ยทั้งประเทศปี 2562 (ม.ค.-มิ.ย.) กิโลกรัมละ 14.28 บาท โดยภาคเหนือต้นทุนเฉลี่ย 

กิโลกรัมละ 12.51 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 13.99 ภาคกลาง กิโลกรัมละ 14.78 บาท ต้นทุนภาคใต้ 

กิโลกรัมละ 16.49 บาท

3. การตลาด

ผลผลิตน�้านมดิบทั้งหมด เข้าสู่อุตสาหกรรมแปรรูปนมพร้อมดื่มและนมโรงเรียน ความต้องการบริโภคนมและ

ผลติภณัฑ์นมมปีริมาณเพิม่ขึน้ การประกาศราคารฐัซือ้ตามคณุภาพของ Milk Board ส่งผลให้ราคาน�า้นมดบิ ทีเ่กษตรกร

ขายหน้าฟาร์มมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น

3. Marketing

All of raw milk production has entered the ready-to-drink milk processing industry and school 

milk. Demand for milk and dairy products is increasing. Announcement of the government price 

purchase according to the quality of the Milk Board resulting in raw milk prices that farmers sold in 

front of their farm tend to rise
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รำคำน�้ำนมดิบที่เกษตรกรขำยได้ (บำท/กก.)

Price of raw milk that farmers sold (baht / kg)

• ราคากลางน�า้นมดบิหน้าโรงงานกโิลกรมัละ 19.00 บาท ราคากลางหน้าศนูย์รวบรวมน�า้นม กโิลกรัมละ 17.50 
บาท เกษตรกรขายจริงตามคุณภาพที่ผลิตได้ ปี 2562  ราคาน�้านมดิบไตรมาส 3/62 เฉลี่ย 18.25 บาท ลดลงจากช่วง
เดียวกันของปีที่แล้วคิดเป็น 0.29%

• Middle price of raw milk sold in front of the factory is 19.00 baht per kilogram. The middle 
price of raw milk in front of the milk collection center is 17.50 baht per kilogram. Farmers actually 
sell according to the quality produced. In 2019, the average price of raw milk in 3rd quarter of 2019 
is 18.25 baht, decreased from the same period of last year equivalent to 0.29%

กำรน�ำเข้ำ นมและผลิตภัณฑ์นมของไทยปี 2561-2562

Import of milk and dairy products in Thailand 2018-2019

โควตาน�าเข้านมผงขาดมันเนยของไทย ปี 2562 = 58,011.58 ตัน 
กรอบ WTO = 55,000 ตัน  ภาษี 20% เก็บจริง 5% 
กรอบ FTA ไทย-ออสเตรเลีย = 3,011.58 ตัน เก็บจริง 5% นอกโควตา 54.9%
Thai imported quota of skimmed milk powder, year 2019 = 58,011.58 tons
WTO framework = 55,000 tons. 20% tax, 5% actually collected.

ไตรมาส/ปี / Quarter/Year ราคารายดือน (บาท/กก.) / Monthly price (Baht/kg.) เฉลี่ย / Mean value

3/62 (ก.ค.-ก.ย.) / 3/19 (Jul-Sep) 18.3 18.22 18.22 18.25

2/62 (เม.ย.-มิ.ย.) / 2/19 (Apr-Jun) 18.34 18.28 18.31 18.31

3/61(ก.ค.-ก.ย.) / 3/18(Jul-Sep) 18.26 18.29 18.35 18.3

3/62/2/62(%) / 3/19 - 2/19(%) -0.22 -0.33 -0.49 -0.35

3/62/3/61(%) / 3/19 - 3/18(%) 0.22 -0.38 -0.71 -0.29

รายการ / List
2561 (ม.ค.-ก.ย.)

2018 (Jan-Sep)

Q1-Q3/61/18 Q1-Q3/62/19 ∆Q1-Q3 

62/61 19/18(ม.ค.-ก.ย.) / (Jan-Sep) (ม.ค.-ก.ย.) / (Jan-Sep)

ผลิตภัณฑ์นมทั้งหมด
All dairy products

ปริมาณ(ตัน)
Quantity (tons) 262,014 192,765 217,077 12.61

มูลค่า(ล้านบาท)
Value(Million bht) 21,684 15,999 17,616 10.11

นมผงขาดมันเนย
Skimmed milk powder

ปริมาณ(ตัน)
Quantity (tons) 66,914 44,290 50,302.90 13.58

มูลค่า(ล้านบาท)
Value(Million bht) 4,399 2,845 3,624.19 27.40

นมและครีมผง
Milk and cream powder

ปริมาณ(ตัน)
Quantity (tons) 132,902 103,143 112,708 9.27

มูลค่า(ล้านบาท)
Value(Million bht) 15,175 11,639 11,996 3.06

หางนม(เวย์)
Whey

ปริมาณ(ตัน)
Quantity (tons) 62,198 45,332 54,066.66 19.27

มูลค่า(ล้านบาท)
Value(Million bht) 2,109 1,515 1,995.59 31.75

ที่มา :ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร / Source: Office of Agricultural Economics

   ที่มา :กรมศุลกากร / Source: Thai custom department
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จากรายงาน Global Dairy Trade ดัชนีราคา
ผลิตภัณฑ์นม ณ วันที่ 15 ต.ค. 62 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 0.50 โดย ราคานมผงขาดมัน
เนยไตรมาส 3/2562 เฉลี่ย ตันละ 2,499 $ เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน ร้อยละ 27.28 ราคานมผงเต็มมัน
เนยเฉลี่ยตันละ 3,065 $ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.26

4.  สถานการณ์ภายนอกประเทศ 

• การผลิต ปี 2562 USDA ประมาณการผลผลิต
น�้านมดิบโลก 513.220 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 2.0% 
ผู้ผลิตทีส่�าคัญ ได้แก่ EU 30.44% สหรัฐฯ 19.50% อนิเดยี 
15.59% จีน 5.77% รัสเซีย 6.21% บราซิล 4.51% ส่วน
ไทยไม่ได้อยู่ในอันดับการผลิตน�้านมดิบที่ส�าคัญของโลก

• การตลาด ปี 2562 สหรัฐฯ คาดการณ์ตลาดส่ง
ออกนมและผลติภณัฑ์ ของประเทศผูน้�าส่งออก (จ�านวน 4 
ชนิดหลัก SMP WMP Cheese และ Butter ) ขยายตัว
เพิ่มขึ้น โดย SMP เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.73 (นิวซีแลนด์ เพิ่ม 
12%) WMP เพิม่ข้ึนร้อยละ 7.29 (นวิซีแลนด์ เพ่ิม 5.77%) 
Cheese เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.29 (สหภาพยุโรป เพิ่ม 1.2% 
,นิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นร้อยละ 9) Butter เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.45 
(นิวซีแลนด์ เพิ่ม 0.99%)

5. ปัญหาอุปสรรค

ต้นทุนการผลิตน�้านมของเกษตรกรสูง เนื่องจาก
อาหารโคนมท้ังอาหารข้น และอาหารหยาบมีปริมาณไม่
เพียงพอ และคุณภาพยังไม่เหมาะสม

การขนส่งน�้านมของเกษตรมีค่าใช้จ่ายสูง และมี
ปัญหาเรื่องคุณภาพน�้านม ปัญหาโรคปากและเท้าเปื่อยยัง
มีบ้างในบางพื้นที่ที่เลี้ยงโคนม

According to the Global Dairy Trade report, 
the price of dairy products as of 15 October 2019 
increased by 0.50 percent from the same period 
in 2018, the price of skimmed milk powder in 3Q 
/ 2019 averaging $ 2,499 per ton, increasing from 
the same period last year, 27.28 percent. Price of 
whole milk powder has an average of $ 3,065 per 
ton, increasing 6.26 percent.

4. External situations
• Production in 2019 USDA estimates 

global raw milk production to be 513.220 million 
tons, an increase of 2.0% from last year. Major 
producers are EU 30.44%, US 19.50%, India 15.59%, 
China 5.77%, Russia 6.21%, Brazil 4.51%, while 
Thailand does not exist. In the ranking of the 
world's most important raw milk production

• Marketing in 2019, The United States 
forecasts the export of milk and products of the 
exporting country (4 main types, SMP, WMP Cheese 
and Butter) increasing by SMP increased by 0.73 
percent (New Zealand increased by 12%), WMP 
increased by 7.29 percent (New Zealand increased 
by 5.77%) Cheese increased by percent 2.29 (EU 
increased by 1.2%, New Zealand increased by 9 
percent) Butter increased by 0.45 percent (New 
Zealand increased by 0.99%) 

5. Problems and obstacles
The cost of milk production of farmers is 

high. Because dairy foods both concentrated foods 
and coarse food has insufficient amounts and the 
quality is not yet suitable

 The transportat ion of milk f rom 
agriculture is expensive and there is a problem 
with milk quality, Foot and mouth disease is still 
a problem in some areas that raise dairy cows.

กำรส่งออก นมและผลิตภัณฑ์นมของไทย ปี 2561-2562

Exports of milk and milk products in Thailand 2018-2019

รายการ / List
2561 (ม.ค.-ก.ย.)

2018 (Jan-Sep)

Q1-Q3/61/18 Q1-Q3/62/19 ∆Q1-Q3 

62/61 19/18(ม.ค.-ก.ย.) / (Jan-Sep) (ม.ค.-ก.ย.) / (Jan-Sep)

ผลิตภัณฑ์นมทั้งหมด
All dairy products

ปริมาณ(ตัน)
Quantity (tons) 359,711 273,270 283,230 3.64

มูลค่า(ล้านบาท)
Value(Million bht) 16,876 12,605 13,768 9.22

นมผงขาดมันเนย
Skimmed milk powder

ปริมาณ(ตัน)
Quantity (tons) 12,632 9,120 8,135 -10.79

มูลค่า(ล้านบาท)
Value(Million bht) 568 421 362 -13.96

นมและครีมผง
Milk and cream powder

ปริมาณ(ตัน)
Quantity (tons) 340,077 258,654 269,815 4.32

มูลค่า(ล้านบาท)
Value(Million bht) 16,035 11,970 13,217 10.42

หางนม(เวย์)
Whey

ปริมาณ(ตัน)
Quantity (tons) 7,002 5,496 5,280 -3.94

มูลค่า(ล้านบาท)
Value(Million bht) 273 215 189 -12.18

   ที่มา :กรมศุลกากร / Source: Thai custom department
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6. ข้อเสนอแนะ

เร่งท�ามาตรฐานโคนมและแก้ปัญหาโรคปากและ
เท้าเปื ่อยเป็นวาระแห่งชาติ ปรับโครงสร้างการผลิต/ 
ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ที่เหมาะสมกับโคนม 
ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผลิตโคนมทดแทน/แปรรูปนมเป็น
ผลิตภัณฑ์จ�าหน่าย

กองทุน FTA ได้เล็งเห็นถึงความจ�าเป็นในการเร่ง
สร้างความเข้มแข็งให้สินค้าโคเนื้อจึงได้อนุมัติงบประมาณ 
จ�านวน 55.9 ล้านบาทเพือ่จดัตัง้ฟาร์มโคนมสาธติเชงิธรุกจิ
ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือ “Smart Farm” 

มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งที่เป็น Hard ware 
และ Soft ware ช่วยในการบริหารจัดการฟาร์มโคนม
ประสิทธิภาพสูง (This Denmark Smart Dairy Farm)

7. การค้าเสรี Free Trade Area (FTA)

ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าในสินค้านม และ
ผลิตภัณฑ์นมของประเทศไทย นับตั้งแต่ท่ีเริ่มปฏิบัติตาม
พันธะสัญญาของการเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก 
(WTO) ในการเปิดตลาดน�าเข้านมผงมากข้ึน และลดข้อ
กีดกันทางภาษีลง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนที่สุดต้องเปิดเสรี
น�าเข้าสินค้าประเภทนี้ในปี พ.ศ. 2568 รวมถึงการเปิดการ
ค้าเสรี (FTA) กับประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 
มหาอ�านาจยกัษ์ใหญ่ของวงการนม และผลติภัณฑ์นมตลอด
ระยะเวลาท่ีผ่านมา นอกเหนือจากผลกระทบโดยตรงที่
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้รับจากโควตาการน�าเข้านมผงที่
เพ่ิมข้ึน และภาษีน�าเข้าที่ลดลงตามข้อตกลงแล้ว ปัญหา
ของระบบบริหารจัดการน�้านมดิบภายในประเทศก็ยังคง
เป็นปัญหาที่เกษตรกรยังคงต้องเผชิญอยู่

ปัญหาการน�าเข้านมผงขาดมนัเนยมากกว่าโควตาที่
ก�าหนด และปัญหาการช�าระภาษีน�าเข้าต�่ากว่าที่ตั้งไว้ 
ประกอบกบัโรงงานแปรรปูผลติภณัฑ์นมรายใหญ่พยายาม
สร้างเงื่อนไขต่าง ๆ ในการรับซื้อน�้านมดิบจากเกษตรกร 
หรอื ต่อรองกบัรฐับาล เพือ่ทีจ่ะใช้นมผงละลายน�า้ทดแทน
การซ้ือน�า้นมดบิจากเกษตรกรให้มากทีส่ดุ ท้ังหมดสะท้อน
ให้เห็นถึงการจัดการที่มีประสิทธิภาพของผู้ประกอบการ
โรงงานแปรรปูผลิตภณัฑ์นมของไทย ในการทีจ่ะช่วยเหลอื 
สนับสนุนเกษตรกรอย่างแท้จริง หลายรายท่ีต้องการกด
ราคารบัซือ้ให้ได้มากทีส่ดุ เพือ่จะได้ทุม่ใช้เงนิทีเ่หลอืให้กบั
การแข่งขันทางด้านการตลาดหรือว่าจ้างพรีเซนเตอร์
โฆษณาทีม่ชีือ่เสยีงและค่าตัวสงู ๆ  อกีทัง้ทางผูป้ระกอบการ

6. Suggestions
Increasing dairy standards and solve foot-

and-mouth disease as a national agenda. Adjust 
the production structure / encourage farmers to 
grow forage that is suitable for dairy cows. Promote 
farmers' groups to produce replacement dairy / 
milk processing products for sale.

FTA Fund realizes the need to speed up 
the strength of beef cattle products and has 
approved a budget of 55.9 million baht to 
establish a highly efficient business demonstration 
farm or "Smart Farm".

Using modern technology, both hardware 
and software, to help manage the high-
performance dairy farms (This Denmark Smart 
Dairy Farm)

7. Free Trade Area (FTA)
The impact of free trade on dairy products 

and dairy products in Thailand Since starting to 
fulfill the obligations of being a member of the 
World Trade Organization (WTO) to open more 
milk powder imports markets and reduce tax 
barriers since 1995 until finally liberalization of 
importing this type of goods in 2025, including the 
opening of free trade (FTA) with Australia And New 
Zealand, The superpower of the milk industry, 
and dairy products throughout the past period In 
addition to the direct effects that dairy farmers 
have received increased the quota on milk powder 
imports  and the reduced import tax according to 
the agreement. The problem of the raw milk 
management system in the country is still being 
a problem that farmers still have to face.

 The problem of importing skimmed milk 
powder more than the specified quota and the 
problem of paying import taxes lower than the 
proper amount, In addition, large dairy processing 
plants try to create conditions for purchasing raw 
milk from farmers or negotiating with the 
government in order to use dissolved milk powder 
instead of buying raw milk as much as possible 
from farmers. All of these reflect the effective 
management of Thai dairy processing factory 
operators. In order to truly support farmers, many 
people want to press down the price to buy as 
much as possible in order to spend the rest of 
the money on marketing competition or hire 

   ที่มา :กรมศุลกากร / Source: Thai custom department
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หรือแม้กระทั่งภาครัฐเองก็ยังไม่สามารถรณรงค์หรือส่ง
เสริมให้คนไทยหนัมาด่ืมนมโคไทยซ่ึงเป็นนมโคสดแท้อย่าง
จริงจัง ดังนั้นวิกฤตการณ์ “นมล้น” จึงเกิดขึ้นให้เราได้ยิน
อยู่บ่อยครั้ง ทั้ง ๆ ที่ปริมาณความต้องการบริโภคนมใน
ประเทศมีมากกว่าปริมาณน�้านมดิบที่เราผลิตได้ถึงปีละ 
มากกว่า 100,000 ตัน

นอกจากน้ีราคานมผงน�าเข้าจากต่างประเทศมรีาคา
ต�่ากว่าราคานมในประเทศ ประกอบกับการมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ทีเ่กดิขึน้ ทัง้จากกระบวนการแปรรปู ค่าการตลาด ค่าขนส่ง 
ตลอดจนค่าการกระจายสินค้า ที่มีค่าต�่ากว่าน�้านมดิบ 
ที่ผลิตเองภายในประเทศซึ่งมีการเลี้ยง การจัดการโคนมที่
อยู่ในรูปแบบอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน ซ่ึงแทบจะไม่
ต้องมีค่าใช้จ่ายหรือแบกรับต้นทุนดังเช่นที่กล่าวมาข้างต้น
เลย เพราะประเทศต่าง ๆ  เหล่านั้นได้ใช้วิธีการ Subsidize 
เพือ่ให้เกดิความได้เปรยีบทางด้านราคา เพราะนัน่เป็นการ
ละเมิดกรอบของ WTO ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าประเทศ
มหาอ�านาจอาจมคีวามต้องการกดราคาตลาดอตุสาหกรรม
นมภายในประเทศของไทย และท�าทุกวิถีทางเพื่อท�าให้
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทยหมดก�าลังใจ จนต้องเลิกล้ม
กิจการฟาร์มโคนมไปในที่สุด

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมรับมือกับปัญหาดังกล่าว
ที่อาจเกิดขึ้นกระทรวงเกษตรฯ จึงวางแนวทางการรองรับ 
โดยในส่วนของน�้านมดิบและนมพร้อมด่ืมมีมาตรการ
รองรับไว้ 3 มาตรการ คือ

famous advertising presenters with high fees. The 
entrepreneurs or even the government itself is 
not able to make a campaign or encourage Thais 
to be seriously turned to drink Thai cow milk, 
which is pure fresh cow milk. Therefore, the "Milk 
Overflow" crisis has occurred for us to hear 
frequently, although the domestic demand for 
milk consumes has 100,000 tons more than the 
raw milk that we can produce annually.

Furthermore, prices of imported milk 
powder are lower than domestic milk prices and 
there are various expenses arising from the 
processing, marketing, transportation, and 
distribution, which the cost for milk powder import 
is still lower than raw milk produced in the 
country. Dairy industry management within the 
household which almost does not have to incur 
costs or bear the costs as mentioned above 
Because those countries use Subsidize method 
to gain price advantage Because that is a violation 
of the WTO framework. There is a possibility that 
superpowers may want to suppress the market 
price of the Thai dairy industry. and do whatever 
it takes to discourage Thai dairy farmers until finally 
give up the dairy farm business

Therefore, in order to prepare to deal with 
such problems that may occur. Ministry of 
Agriculture Therefore establishing guidelines for 
support In terms of raw milk and ready-to-drink 
milk with 3 supporting measures which are

การบริหารการน�าเข้า
Import management

การวางระบบติดตามการน�าเข้า
Implementing import tracking systems

การติดตามตรวจสอบ ประเมินผล 
เพื่อประเมินสถานการณ์และหาทางแก้ไข
Monitoring, evaluation, to assess 
the situation and find solutions

•	 โดยก�าหนดให้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตน�า
เข้า รวมถึงต้องรายงานการน�าเข้า การใช้ การ
จ�าหน่าย และสต๊อกคงเหลือภายใน 1 เดือน อีก
ทั้งมีบทลงโทษหากไม่ด�าเนินการ

•	 by specifying as a product that requires 
import permission as well as reporting 
import, usage, sales and remaining 
stocks within 1 month, and also penal-
ties if not implemented

•	 โดยมีมาตรการรองรับโดยวางระบบติดตามสถิติการน�าเข้า 
โดยประสานความร่วมมือจากกรมศุลกากร รวมถึงติดตาม
ข้อมูลการออกใบอนุญาตน�าเข้าสินค้าที่ออกโดยกรมการค้า
ต่างประเทศ ตลอดจนน�าข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์ เพื่อเฝ้า
ระวังการน�าเข้า และวางมาตรการรองรับ เช่น มาตรการ
ปกป้องและมาตรการปกป้องพิเศษ

•	 There are supporting measures by establishing a 
system to monitor import statistics by coordi-
nating with the Customs Department Including 
tracking the information on the import licenses 
for products issued by the Department of Foreign 
Trade as well as analyze various data for import 
surveillance and establishing supporting mea-
sures such as protection measures and special 
protection measures

•	 นอกจากนี้ เพื่อให้อุตสาหกรรมนม และผลิตภัณฑ์
นมของไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียน ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ผู้ผลิต และเกษตรกรที่
เลี้ยงโคนมควรมีการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อม
ไว้รองรับกับการแข่งขันที่จะเกิด

•	 In addition to make Thai dairy industry and 
Thai dairy products to be able to compete 
in the ASEAN market. All parties involved, 
government, producers and dairy farmers 
should have a plan to prepare for the 
upcoming competition.

52
รายงานประจำ�ปี 2562

ANNUAL REPORT 2019

NEW-AW-������������� ��� �� 2562-01.indd   52 15/1/2563   10:48:18



ข้อก�าหนดและบงัคับใช้มาตรการ การน�าเข้านมและ
ผลิตภัณฑ์นม โดยรัฐบาลจะต้องมีมาตรการปกป้องสินค้า
นมและผลิตภัณฑ์นมในประเทศ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
และผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าท่ีน�าเข้าจากต่างประเทศ การเฝ้าระวงัการลกัลอบน�า
เข้า รวมถึงการดูแลทางด้านแหล่งก�าเนิดสินค้า เป็นต้น

ภายใต้การวิเคราะห์ของที่ปรึกษาด้าน FTA ได้
วิเคราะห์ SWOT Analysis ถึงความเป็นไปได้ของสภาพ
แวดล้อมทีจ่ะเป็นไปได้ และผลกระทบทีอ่าจจะเกิดขึน้จรงิ 
ทัง้นีภ้ายใต้การทบทวนแผนการตลาดปี 63 จึงพยายามน�า
ความได้เปรียบเชงิยทุธ์ มาปรบัใช้ผ่านการวเิคราะห์ TOWS 
Matrix ดังนี้

Requirements and measures enforcement 
for Import of milk and milk products which the 
government must have measures to protect milk 
and dairy products in the country to help farmers 
and entrepreneurs whether it is checking the 
quality of products imported from foreign 
countries, Surveillance of smuggling Including 
taking care of product origin etc.

Under the analysis of the FTA consultant, 
They’ve analyzed SWOT Analysis about  the 
possibility of possible environmental conditions 
and the actual impact. However, under the 
revision of the marketing plan for year 2020, the 
company tried to bring the strategic advantage to 
apply through TOWS Matrix analysis as follows

ตำรำง : แสดงกำรวิเครำะห์ TOWS Matrix เพื่อกำรก�ำหนดกลยุทธ์ทำงกำรตลำด

Table: Shows the TOWS Matrix analysis for marketing strategy formulation.

  ข้อก้าหนดและบังคับใช้มาตรการ การน้าเข้านมและผลิตภัณฑ์นม โดยรัฐบาลจะต้องมีมาตรการปกป้อง
สินค้านมและผลิตภัณฑ์นมในประเทศ เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าท่ีน้าเข้าจากต่างประเทศ การเฝ้าระวังการลักลอบน้าเข้า รวมถึงการดูแลทางด้านแหล่งก้าเนิดสินค้า เป็นต้น 
  ภายใต้การวิเคราะห์ของที่ปรึกษาด้าน FTA ได้วิเคราะห์ SWOT Analysis ถึงความเป็นไปได้ของ
สภาพแวดล้อมที่จะเป็นไปได้ และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ภายใต้การทบทวนแผนการตลาดปี 63 จึง
พยายามน้าความได้เปรียบเชิงยุทธ์ มาปรับใช้ผ่านการวิเคราะห์ TOWS Matrix ดังนี้ 
ตาราง : แสดงการวิเคราะห์ TOWS Matrix เพื่อการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 

 
 

ตาราง : แสดงการระบุ TOWS Matrix เพื่อการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 
 SO 
1. ใช้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนม (ช่องการ

จัดจ้าหน่าย และการผลิต) 
2. ใช้ตราสินค้าคุณภาพเข้ามามีบทบาทในตัดสินใจ

สินค้าจากผู้บริโภค  

 ST 
1. ใช้ความเชี่ยวชาญในการเล้ียงโคนมในเขตร้อน 

สร้างน้้านมดิบคุณภาพ โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพ
น้้านมมากกว่าจ้านวนน้้านม 

2. มุ่งเน้นไปที่คุณภาพ คุณประโยชน์ และความ
อร่อย เพ่ือสร้างตลาดใหม่ให้แก่ผู้บริโภค 

 WO 
1. การจัดหาแหล่งเงินทุนใหม่ เพ่ือการพัฒนาการ

เลี้ยงเฉพาะพ้ืนที่ และการสร้างสินค้าใหม่เข้าสู่
ตลาดเฉพาะ 

2. การเปรียบเทียบ เพ่ือสร้างความแตกต่างจาก
สินค้าท่ีเข้ามาใหม่จากข้อตกลง FTA 

 WT 
1. สร้างองค์ความรู้การเลี้ยงโคนมเฉพาะพ้ืนที่ โดย

แบ่ งจากขนาด ความสู ง  และ/หรือ  ด้ าน
ภูมิศาสตร์ 

2. น้าแนวด้านการเกษตรพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
การเลี้ยงโคนม เพ่ือรากฐานในการพ่ึงพาตนเอง 
จนสามารถต่อยอดแข่งขันในการตลาดเฉพาะ
พ้ืนที่ได้ 

  

อ้างอิงข้อมูล : World Economic Forum 2018 
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ตำรำง : แสดงกำรระบุ TOWS Matrix เพื่อกำรก�ำหนดกลยุทธ์ทำงกำรตลำด

Table: Shows the TOWS Matrix analysis for marketing strategy formulation.

 SO
1.  ใช้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนม 
     (ช่องการจัดจ�าหน่าย และการผลิต)

2.  ใช้ตราสินค้าคุณภาพเข้ามามีบทบาทในตัดสินใจ  
     สินค้าจากผู้บริโภค 

1. Use expertise in the dairy industry 
     (Distribution and production channels)

2. Use quality brands to play a role in 
     product buying decisions making 
     from consumers.

 ST
1.  ใช้ความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงโคนมในเขตร้อน 
     สร้างน�้านมดิบคุณภาพ โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพ
     น�้านม  มากกว่าจ�านวนน�้านม

2.   มุ่งเน้นไปที่คุณภาพ คุณประโยชน์ และ
     ความอร่อย เพื่อสร้างตลาดใหม่ให้แก่ผู้บริโภค

1.   Use expertise in dairy farming in the 
     tropics to create quality raw milk by 
     focusing on the quality of milk rather 
     than the amount of milk

2.   Focus on quality, benefits and 
     deliciousness in order to create 
     new markets for consumers.

 WO
1.  การจัดหาแหล่งเงินทุนใหม่ เพื่อการพัฒนาการ
    เลี้ยงเฉพาะพื้นที่ และการสร้างสินค้าใหม่
    เข้าสู่ตลาดเฉพาะ

2.  การเปรียบเทียบ เพื่อสร้างความแตกต่าง
     จากสินค้าที่เข้ามาใหม่จากข้อตกลง FTA

1. Procurement of new funding sources 
     for development in specific areas and 
     creating new products to enter a 
     specific market

2. Comparison to differentiate the new 
     incoming products from the FTA 
     agreement.

 WT
1.   สร้างองค์ความรู้การเลี้ยงโคนมเฉพาะพื้นที่ 
     โดยแบ่งจากขนาด ความสูง และ/หรือ 
     ด้านภูมิศาสตร์

2.  น�าแนวด้านการเกษตรพอเพียงมาประยุกต์
     ใช้ในการเลี้ยงโคนม เพื่อรากฐานในการ
     พึ่งพาตนเอง จนสามารถต่อยอดแข่งขันใน
     การตลาดเฉพาะพื้นที่ได้

1. Create knowledge for dairy farming in 
     specific areas, dividing by the size, 
     height and / or geography

2. Apply the sufficient agriculture 
     guidelines for dairy farming, to 
     create the foundation of self-reliance 
     until being able to compete in the 
     specific market area

อ้างอิงข้อมูล : World Economic Forum 2018 / Source : World Economic Forum 2018
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อ.ส.ค. มกีารด�าเนนิกิจกรรมทีส่�าคัญ คอื การอบรม
ให้ความรู ้ ช่วยเหลือแนะน�าด้านการเลี้ยงโคนมให้แก่
เกษตรกร การบรกิารสตัวแพทย์ การบรกิารผสมเทียม  การ
รบัซือ้และการจ�าหน่ายพนัธุโ์คนม การท่องเทีย่วเชงิเกษตร 
กิจกรรม การรับซื้อและจ�าหน่ายน�้านมดิบ โดยใน
ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
อ.ส.ค. มีเกษตรกรที่เป็นสมาชิกทั้งหมด 4,861 ราย  และ
เป็นเกษตรที่ส่งน�้านมดิบให้กับ อ.ส.ค. 3,868 ราย 

ผลกำรด�ำเนินงำนปี 2562
2019  Performance

ไทย-เดนมารค
โครงสรางการใชตราสัญลักษณ

8

วัวแดงพรอมริบบิ้น
Registration Trademark

วัวแดง ( Red Cows )

ตราสินคา ตราสัญลักษณหลัก ตราสัญลักษณ
องคการสงเสริมกิจการโคนม

แหงประเทศไทย
(อ.ส.ค.)

DPO has operated key events; educate and 
consult about how to dairy farming for dairy 
farmers, veterinary services, artificial insemination 
service, purchasing & selling dairy cattle, 
agritourism, purchasing & selling raw milk. In fiscal 
year 2019 (October 2018 – September 2019). DPO 
have 4,861 dairy farmers as members and 3,868 
dairy farmers as raw milk supplier.

ภาพรวมผลการด�าเนินงาน
Overall Performance

เป้าหมายปี 2562
2019 Goal

ผลการด�าเนินงาน 
ปี 2562

2019 Performance

หน่วย
Unit

1. การให้บริการสัตวแพทย์
   Veterinary Services
   มูลค่าการให้บริการสัตวแพทย์
   Value of Veterinary Services

65,800

9,101,110.00

41,490

4,677,616.50

ครั้ง
Time
บาท
Baht

2. การให้บริการผสมเทียม
   Artificial Insemination Services
   มูลค่าการให้บริการผสมเทียม
   Value of Artificial Insemination Services

50,700

5,219,700.00

49,794

7,055,608.00

ครั้ง
Time
บาท
Baht

3. การจ�าหน่ายอาหารสัตว์
   Feeds Distribution
   มูลค่าการจ�าหน่ายอาหารสัตว์
   Value of Feeds Distribution

9,626.82

94,631,525.00

11,581.29

122,238,463.16

ตัน
Ton
บาท
Baht

4. การให้บริการฝึกอบรมแก่เกษตรกร
   Dairy Farmers Training Services
   มูลค่าการให้บริการฝึกอบรมแก่เกษตรกร
   Value of Dairy Farmers Training Services

530

1,262,500.00

738

1,891,000.00

ราย
Person

บาท
Baht

5. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร – ฟาร์มโคนม
   Dairy Farming Tourism Service
   มูลค่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและรายได้อื่นๆ
   Value of Dairy Farming Tourism Service

64,000

3,378,480.00

82,560

4,896,982.70

ราย
Person

บาท
Baht

6. เกษตรกร/สมาชิกทั้งหมด ณ กันยายน 2562
   Total Number of Dairy Farmers/Members
   As of September, 2019

- 4,861 ราย
Person

7. เกษตรกร/สมาชิกส่งนม ณ กันยายน 2562
   Numbers of Farmers/Members Milk Suppliers
   as of September, 2019

- 3,868 ราย
Person

8. จ�านวนโคทั้งหมด ณ กันยายน 2562
   Total Number of Dairy Cows as of September 2019

- 130,989 ตัว
Cow

9. จ�านวนโครีดนม ณ กันยายน 25612
   Numbers of Milking Cows as of September 2019

- 56,570 ตัว
Cow

10. ปริมาณรับซื้อน�้านมดิบ
     Raw Milk Purchasing Volume
     มูลค่าการรับซื้อน�้านมดิบ
     Value of Raw Milk Purchasing Volume

236,207.76

4,562,012,173.00

275,757.50

5,379,213,320.51

ตัน
Ton
บาท
Baht

11. ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์นม
     Milk Product Producing Volume

252,159.28 266,102.03 ตัน
Ton

12. ปริมาณการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์นม
     Milk Product Sales Volume

259,175.11 255,269.39 ตัน
Ton

13. อัตราการสูญเสีย 
     Waste Rate

1.17 1.28 ร้อยละ
Percent
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¡ÒÃ¼ÅÔµáÅÐ¨ÓË¹‹ÒÂ¹้Óàª×้Íá¢็§¢Í§ Í.Ê.¤.
DPO’s production & sales volume of semen cryopreservation
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 Dairy Industry Performance Report in 2019 
 
 

รายการ 
Lists 

ภาคกลาง 
Central 

ภาคใต้ 
Southern 

ภาคตะวันออก- 
เฉียงเหนือ 
North- 
Eastern 

ภาคเหนือ  
(ล่าง) 
Lower 

Northern 

ภาคเหนือ 
(บน) 

Upper 
Northern 

ISO 9001:2015 
  

 

  

ISO 14001:2015 
 

 

  

 

ISO/IEC 17025:2005 
 

    

GMP(298) 
    

 

GMP codex / HACCP 
     

HACCP ส่งออก / GMP 
Export 

 

   

 

HALAL 
     

MSQMS 
 

 

  
 

 

Green Industry  
 

 
 

  

 

71
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO)

NEW-AW-������������� ��� �� 2562-02.indd   71 15/1/2563   11:02:18



ระบบมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง 
 Certificate Standards System 

 

 

เอกสารรับรอง 
Certification of Approval 

รายการ 
Lists 

หน่วยงานที่รับร้อง 
Accredited Organization 

 
ISO 9001:2015 

ส านักงานรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) 
TISTR – Office of Certification Body 

(TISTR-OCB) 
 

ISO 14001:2015 
ส านักงานรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) 

TISTR – Office of Certification Body 
(TISTR-OCB) 

 
ISO/IEC 17025:2005 

ส านักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Bureau of Laboratory Quality Standards 

 

GMP(298) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
Food and Drug Administration 

 
GMP codex / HACCP 

ส านักงานรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) 
TISTR – Office of Certification Body 

(TISTR-OCB) 

 

HALAL 
ส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม 

แห่งประเทศไทย 
The Center Islamic Committee 

 of Thailand 

 

HACCP Export / GMP Export 

ส านักพัฒนาระบบและรับรอง 
มาตรฐานสินค้า ปศุสัตว์ 

Bureau of Livestock Standards and 
Certification 

 

Mcdonals Supplier Quality 
Management System 

บริษัท เอสเอไอ โกลเบิ้ล (ประเทศไทย) จ ากัด 
SAI Global (Thailand) Ltd. 

 

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 

ระบบสีเขียว (Green System) 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
Ministry of industry 

ระบบมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง
 Certificate Standards Systemระบบมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง 

 Certificate Standards System 
 

 

เอกสารรับรอง 
Certification of Approval 

รายการ 
Lists 

หน่วยงานที่รับร้อง 
Accredited Organization 

 
ISO 9001:2015 

ส านักงานรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) 
TISTR – Office of Certification Body 

(TISTR-OCB) 
 

ISO 14001:2015 
ส านักงานรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) 

TISTR – Office of Certification Body 
(TISTR-OCB) 

 
ISO/IEC 17025:2005 

ส านักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Bureau of Laboratory Quality Standards 

 

GMP(298) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
Food and Drug Administration 

 
GMP codex / HACCP 

ส านักงานรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) 
TISTR – Office of Certification Body 

(TISTR-OCB) 

 

HALAL 
ส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม 

แห่งประเทศไทย 
The Center Islamic Committee 

 of Thailand 

 

HACCP Export / GMP Export 

ส านักพัฒนาระบบและรับรอง 
มาตรฐานสินค้า ปศุสัตว์ 

Bureau of Livestock Standards and 
Certification 

 

Mcdonals Supplier Quality 
Management System 

บริษัท เอสเอไอ โกลเบิ้ล (ประเทศไทย) จ ากัด 
SAI Global (Thailand) Ltd. 

 

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 

ระบบสีเขียว (Green System) 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
Ministry of industry 
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รายงานผลการด�าเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ประจ�าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
Audit Committee's Performance Report 

of Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO) 2019

บทคัดย่อส�าหรับผู้บริหาร
Abstract for Executives : 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการองค์การ

ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้มีค�าสั่ง

แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. ตามค�าสั่งคณะ

กรรมการ อ.ส.ค. ที่  3/2562 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 

เพื่อให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบในรฐัวสิาหกิจ ฉบบัปรบัปรงุปี 2555  ประกอบด้วย 

1.  นายวิชัย โภชนกิจ

 อธิบดีกรมการค้าภายใน กรรมการ อ.ส.ค.      

 ประธานกรรมการ

2. นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว     

 กรรมการ อ.ส.ค.                                  

 กรรมการ

3. นางพิมพร โอวาสิทธิ์         

 กรรมการ อ.ส.ค.              

 กรรมการ    

4. หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน อ.ส.ค.                           

 เลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. มีการประชุมรวม 

8 ครั้ง โดยมีผู้บริหาร ของ อ.ส.ค. พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้า

ร่วมประชุมเพื่อแสดงชี้แจงรายละเอียดและข้อคิดเห็นต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้สรุปผลการด�าเนินงาน ซึ่ง

ได้ปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คู่มือการปฏิบัติงานส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบใน

รัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555 ของส�านักคณะ

กรรมการก�ากบันโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั ดงันี้

In the fiscal year 2019, the committee of 
the Dairy Farming Promotion Organization of 
Thailand (FDA) has appointed DPO Audit 
Committee, according to the DPO Committee 
Order 3/2562 dated January 4, 2019, in order to 
comply with the audit committee's operation 
manual in state enterprises 2012 Revision consists of

1.  Mr. Wichai Phochanakit,   
 Director-General of Internal Trade   
 Chairman of DPO Committee
2.  Mrs. Nonglak Khwankaew, 
 DPO Committee                         
 Committee
3.  Mrs. Pimporn Oovasit,       
 DPO Committee                         
 Committee
4.  Chief of System Inspection and 
 Assessment Division of DPO 
 Secretary

The DPO Audit Committee held 8 meetings, 
in which the DPO executives were involved also 
with the concerned employees attend the 
meeting to present the details and comments to 
the audit committee therefore summarized the 
operating results which has complied with the 
charter of the audit committee and the operating 
manual for the State Enterprise Audit Committee, 
2012 revision, of the State Enterprise Policy Office 
Ministry of Finance as follows
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1.  สอบทานผลการตรวจสอบภายในและให้ความเห็น / 

ข้อเสนอแนะ 

1.1 เร่ืองความถกูต้องน่าเชือ่ถอืของรายงานทางการ

เงิน โดยสอบทานรายงานทางการเงินของ อ.ส.ค. เป็นราย

ไตรมาสและประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญ เช่นมูลค่าของวัสดุ

คงเหลือแต่ละไตรมาสท่ีมีมูลค่าค่อนข้างสูง และได้ให้ข้อ

เสนอแนะให้ อ.ส.ค.จัดการบริหารวัสดุคงเหลือให้อยู่ใน

เกณฑ์  

1.2 เรื่องความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการ

ด�าเนินงานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ค�าสั่ง ข้อบังคับ มติ

คณะกรรมการ อ.ส.ค. มติคณะรฐัมนตร ีและนโยบายพเิศษ

ของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. เช่น ด้านการพัสดุ 

ด้านการจ�าหน่าย ด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า พบ

ปัญหาที่อาจจะส่งผลเสียหายในระยะยาว จึงได้มีการ

รายงานเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. พิจารณาเพือ่ให้ อ.ส.ค. 

จัดท�าแผนป้องกันและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 

และก�าหนดให้มกีารก�ากบัตดิตามอย่างใกล้ชดิ ส�าหรบัด้าน

สารสนเทศ ได้มีการสอบทานการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ที่ อ.ส.ค. ที่น�ามาใช้ในองค์กร เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริง

ตามวัตถุประสงค์ที่อ.ส.ค.ก�าหนด

2.  สอบทานนโยบายบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.ค. 

คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค.ได้รับทราบตาม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 1 –4 ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และร่างแผนบริหารความเสี่ยง 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่ผ่านความเห็นของ

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายในของ อ.ส.ค. ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค.

3.  สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัด

แย้งทางผลประโยชน์ 

พบประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซ่ึงผู ้

บรหิารและผูป้ฏบิติังานรายงานตามระเบยีบ อ.ส.ค. ว่าด้วย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีข้อเสนอแนะให้

อ.ส.ค.มกีารด�าเนนิการตามระเบยีบ ฯ ดงักล่าวเรยีบร้อยแล้ว

1.  Review the internal audit results and provide 
comments / recommendations.

1.1 Accuracy and reliability of financial 
reports by reviewing DPO financial statement by 
quarterly and significant issues, for example, the 
value of remaining materials for each quarter that 
has relatively high value and gave suggestions for 
The DPO to manage the remaining materials to 
be in the criteria.

1.2. Efficiency, effectiveness of operations, 
compliance with rules, regulations, orders, 
resolutions of the DPO Committee, Cabinet 
resolutions and the special policy of the Audit 
Committee of the DPO for example, supplies, 
sales, warehouse management.They’ve found 
problems that may result in long-term damage 
therefore, they’ve been reported to the DPO 
Committee for creating a preventive plan and 
reducing the possibility of damage and they 
requires supervision closely for information, also 
review of the development of information 
technology that the DPO has implemented in the 
organization. In order to be able to actually use 
it according to the objectives of the DPO

 2. Review the OrSor. Risk Management Policy
Audit Committee of DPO has been  

informed according to the Risk Management 
Report for Quarter 1-4 for the fiscal year 2019 and 
the draft of risk management plan for fiscal Year 
2020, as approved by the meeting of the Risk 
Management and Internal Control Subcommittee 
of the DPO before submitting to the DPO 
committee.

3. Review the connected transaction or there 
may be a conflict of interest.

Found conflicts of interest which executives 
and operators as per reported in accordance with 
the DPO regulations on conflicts of interest and 
the suggestion has been given to the DPO to 
implement in accordance with the regulations
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4. สอบทานระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล 

องค์ประกอบของระบบการควบคุมภายใน 5 ด้าน 

ของ อ.ส.ค. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แก่ สภาพ

แวดล้อมการควบคุม กิจกรรมการควบคุม  การบริหาร

ความเสีย่ง  สารสนเทศและการสือ่สาร การตดิตามประเมนิ

ผล เห็นว่า อ.ส.ค. มีการด�าเนินงานภายใต้ระบบควบคุม

ภายในทีม่กีารปฏบัิติตามกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั ค�าสัง่คณะ

รัฐมนตรี นโยบายคณะกรรมการ อ.ส.ค. มีการระบุสาเหตุ 

จดุอ่อนของการควบคุม และแผนปฏบิติังานในการปรบัปรงุ

จดุอ่อนและการบรหิารการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพยีง

พอต่อการตรวจสอบภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

แนวทางการปฏิบัติที่ดี 

5. สอบทานการปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระ 

คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค.ปฏิบัติงานตาม

ระเบยีบและแนวทางปฏิบติัทีดี่ ทีก่ระทรวงการคลงัก�าหนด 

โดยมอบนโยบายเกี่ยวกับการให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ติดตามผลด�าเนินงานโดยแยกเร่ืองส�าคัญท่ีตรวจพบจาก

หน่วยรับตรวจ ได้แก่ เรื่องที่ถือเป็นตัวอย่างที่ดี เรื่องที่ต้อง

ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามแนวนโยบายหรือระเบียบข้อ

บังคับที่ก�าหนดไว้ และเรื่องที่ต้องขอรับนโยบายจากส่วน

กลาง รวมท้ังได้มีการก�าหนดให้การบริหารจัดการตามข้อ

สังเกตและข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 

เป็นตัวชี้วัดของผู้อ�านวยการ และฝ่ายบริหารมีการติดตาม

จากทีป่ระชมุทุกเดือน เพือ่ให้มัน่ใจว่าการด�าเนนิงาน มกีาร

ควบคมุภายในเหมาะสม สามารถป้องกนัและหรอืลดความ

เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

4. Review the effective internal control system
The five elements of the internal control 

system of the DPO in the fiscal year 2019 are the 
control environment, Control activity, Risk 
management, Information and communication, 
Monitoring and evaluation and found that DPO’s 
Implementation has been done under the internal 
control system that complied with the rules. 
Regulations, Cabinet orders, The DPO policies. The 
Committee has identified the cause, Control 
weaknesses and an action plan for improving 
weaknesses and internal control management 
that is appropriate enough for internal auditing in 
accordance with good guidelines and practices.

5. Review the operation with independently
The DPO Audit Committee operates in 

accordance with the rules and with good practices 
as specified by the Ministry of Finance by giving 
the policy regarding giving comments / suggestions, 
follow up the performance by separating 
important issues detected from the auditing team 
to those that are considered good examples, those 
need to be revised to comply with the specified 
policy or regulations and matters that need to ask 
policies from central department, also  specifying 
that the management is operate according to the 
observations and proposals of the DPO Audit 
Committee as the indicator for the director and 
the management is following up by held the 
meeting every month, To ensure the operation 
have appropriate internal control and be able to 
prevent and/or reduce the risks that may occur 
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6.  ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 

ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 

พ.ศ. 2562 เรื่ององค์ประกอบ การแต่งตั้งอ�านาจหน้าท่ี 

และความรับผิดชอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เน่ืองจากเพือ่ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่า

ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 

ส�าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และตามเกณฑ์

ประเมินผล Enabler ด้านการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit : IA) ส�าหรับระบบประเมินผลการด�าเนินงาน

รัฐวิสาหกิจ ปี 2563   และเพื่อให้สอดคล้องกับคู่มือการ

ปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบในรฐัวสิาหกจิ ฉบับ

ปรับปรุง  ปี  2555 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของ

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555   จึงได้เสนอให้มีการปรับปรุง

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. พ.ศ.  2562 และ

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ อ.ส.ค. ด้วยแล้ว

7. การปฏิบัติตามข้อก�าหนดในกฎบัตรและคู่มือการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. พิจารณาเกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 

ดังนี้ 

อนมุติักฎบตัรฝ่ายตรวจสอบและประเมนิระบบงาน 

พ.ศ. 2563 อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 และการทบทวนแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ 

5 ปี พ.ศ.2560-2564 (ส�าหรับปี 2563) และแผนพัฒนา

บคุคลากรของฝ่ายตรวจสอบและประเมนิระบบงาน อนมุติั

คู ่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 11  

พ.ศ. 2563 ประเมนิผลการปฏบิตังิานของฝ่ายตรวจสอบและ

ประเมินระบบงาน และการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่าย

ตรวจสอบและประเมินระบบงาน การพิจารณาความดี

ความชอบของผูต้รวจสอบภายในตัง้แต่ระดบั 6 ขึน้ไป ของ

ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน

6. Reviewing the Charter of the Audit Committee
Review the Charter of the DPO Audit 

Committee 2019 regarding composit ion, 
Appointment of authority, responsibility and the 
performance evaluation in order to comply with 
the criteria of the Ministry of Finance on standards 
and internal auditing practices for government 
agencies 2018 and in accordance with the internal 
audit enabler evaluation criteria (Internal Audit: 
IA) for the state enterprise performance evaluation 
system of 2020 and to be in accordance with the 
operational manual of the audit committee in 
state enterprise revision 2012 and the regulations 
of the Ministry of Finance regarding the Audit 
Committee and Internal Audit Unit of the State 
Enterprise B.E. 2555 (2012), it was proposed to 
amend the Charter of the DPO Audit Committee 
2019 and approved by the DPO Committee

7. Compliance with the charter and operational 
manual of the audit committee in State 
enterprise

The DPO Audit Committee considers the 
operations of the inspection and assessment 
department as follows

Approve the Internal Audit and Assessment 
Charter 2020, approve the annual audit plan of 
fiscal year 2020 and review of the 5-Year Strategic 
Audit Plan 2017-2021 (for 2020) and Personnel 
Development Plan of the Inspection and 
Evaluation Department, approve the Internal 
Auditing Manual No. 11 B.E. 2563. Evaluate the 
performance of the Internal Audit and Assessment 
Department and the operation of the head of the 
department for inspection and evaluation. 
Considering the merit of internal auditors level 6 
or higher of the Internal Audit and Evaluation 
Department
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8. การปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงิน

ประจ�าปี 

คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. ได้ให้ความเห็น

เกี่ยวกับประเด็นส�าคัญ เช่น ในกรณีที่ส�านักงานการตรวจ

เงินแผ่นดิน (สตง.) ได้มีข้อสังเกตไว้แล้ว  ในปีต่อ ๆ  ไป  ไม่

ควรมกีารปฏบิติัทีผ่ดิพลาดซ�า้ ได้มกีารพจิารณามอบหมาย

ให้ อ.ส.ค. รับด�าเนินการและน�าไปปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งมี

การติดตามผลการด�าเนินงานตามความเห็นและข้อเสนอ

แนะเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โดยรวมต่อไป 

8. Performing duties and comments on annual 

financial statements
The Audit Committee of DPO has given an 

opinion on important issues; such as in the case 
of State Audit Office of the Kingdom of Thailand 
has already made observations, in the following 
years, there should be no repeat on wrongdoing. 
It has been assigned to the DPO to take action 
and to improve, Including the follow-up of the 
operation according to the comments and 
recommendations for the overall efficiency and 
effectiveness of the operation. 
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Integrity and Transparency Assessment (ITA) 

in State Enterprise Performance 2019

Dairy Farming Promotion Organization of 

Thailand (DPO)’s annual Integrity and Transparency 

Assessment for state enterprise performance 

scored 94.31 which was in high rank under 

assessment criteria as follows:

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
(อ.ส.ค.) มผีลคะแนนการประเมนิคณุธรรมความโปร่งใส่ใน
การด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 อยูท่ี ่94.31 คะแนน ซึง่ตามเกณฑ์การประเมนิ
ดงักล่าวจัดอยูใ่นระดบัสงูมาก โดยมรีายละเอียดผลคะแนน
การประเมินแยกเป็นรายดัชนี ดังนี้

ดัชนี
Order

รายชื่อดัชนี
List

คะแนน
Score

เกณฑ์คะแนน
Level

1 การเปิดเผยข้อมูล
Disclosure 100.00 AA

2 การป้องกันการทุจริต
Preventing Corruption 100.00 AA

3 การปฏิบัติหน้าที่
Performance 95.78 AA

4 การใช้อ�านาจ
Authority 94.19 A

5 การใช้งบประมาณ
Budget-Usage 94.14 A

6 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
Anti-Corruption 93.81 A

7 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
Use of Government Property 92.82 A

8 คุณภาพการด�าเนินงาน
Operation Quality 90.08 A

9 การปรับปรุงการท�างาน
Functional Improvement 86.85 A

10 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
Communication Efficiency 83.71 B
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การลงทุนที่ส�าคัญในปัจจุบัน
1. DPO Milk Valley  

2.   โครงการจัดต้ังสถาบนัการวจิยัพฒันานวตักรรม 

 และเทคโนโลยด้ีานอตุสาหกรรมโคนมแห่งชาติ  

 (Dairy Academy)

3.    โครงการเสรมิสร้างและพฒันาวฒันธรรมองค์กร

4.  โครงการ Top of Mind Brand

5. โครงการจัดการระบบผลิตและโลจิสติกส์

6.   โครงการ IT มีความพร้อมใช้ (BIG DATA) 

7. โครงการ Talent Management for Successors

8. โครงการพัฒนาผู ้สืบทอดต�าแหน่งทางการ 

 บริหาร (Successors  Development)

9. โครงการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพัน 

 ต่อองค์กร

10.  โครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส 

 ในการด�าเนินงานของ อ.ส.ค.

11.  โครงการ CSR Shared Value

12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฟาร์ม 

 เกษตรกรโดยใช้ฐานข้อมูลโคนม อ.ส.ค. (DIP)  

 แผนงานการพฒันาฟาร์มตวัอย่างประสิทธภิาพสูง

13. โครงการพัฒนาเกษตรกรโคนมสู ่  Smart  

 Farmer (DPO-Smart Farmer)

14.  โครงการขับเคลื่อน TPM สู่ Operational  

 Excellence

15.  โครงการ High Value Added โครงการพฒันา 

 ผลิตภัณฑ์นมที่มีมูลค่าสูง

16. โครงการยกระดับผูแ้ทนจ�าหน่ายให้เป็น Smart  

 Agent ส�าหรับ Talent Sellers

แผนงานลงทุนที่ส�าคัญในปัจจุบันและอนาคต
Key Investment Plan in Present and Future

ไทย-เดนมารค
โครงสรางการใชตราสัญลักษณ

8

วัวแดงพรอมริบบิ้น
Registration Trademark

วัวแดง ( Red Cows )

ตราสินคา ตราสัญลักษณหลัก ตราสัญลักษณ
องคการสงเสริมกิจการโคนม

แหงประเทศไทย
(อ.ส.ค.)

Key Investment Plan and Project In Present
1.  DPO Milk Valley

2.  DPO Dairy Academy

3.  S t reng then ing  and  Deve lop ing  

 Organizational Culture Project

4.  Top of Mind Brand Project

5.  Logistics Development System Project

6. Information Technology Project (Big Data)

7.  Talent Management for Successors  

 Project

8.  Successors Development Project

9.  Strengthening and Developing Employee  

 Engagement Project

10.  Integrity and Transparency Assessment  

 in DPO's Performance Project

11.  CSR Shared Value Project

12.  High Efficiency Production on Dairy Farm  

 Model Project (E-Dairy)

13.  DPO Smart Farmers Project

14.  TPM Operational Excellence Project

15.  High Value Dairy Product Development  

 Project

16. Smart Agent Project
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การลงทุนที่ส�าคัญในปี 2563
1.  DPO Milk Valley  

2.  โครงการจัดตั้งสถาบันการวิจัยพัฒนา และ 

 พัฒนาอุตสาหกรรมโคนม (Dairy Academy)

3.  โครงการเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรม 

 องค์กร (culture)

4.  โครงการ Top of Mind Brand “นมไทย- 

 เดนมาร์ค”นมไทยใครๆ ดื่ม

5.  โครงการจัดการระบบผลิตและโลจิสติกส์

6.  โครงการ IT มีความพร้อมใช้ (BIG DATA) 

7.  โครงการพัฒนาผู ้มีสมรรถนะสูง (Talent  

 Development)

8.  โครงการพัฒนาผู ้สืบทอดต�าแหน่งทางการ 

 บริหาร (Successors  Development)

9.  โครงการเสรมิสร้างและความสขุความผกูพนัต่อ 

 องค์กร

10.  โครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสใน 

 การด�าเนินงานของ อ.ส.ค.

11.  โครงการ CSR Shared Value

12.  โครงการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตฟาร์ม 

 เกษตรกรโดยใช้ระบบ E-Dairy แผนงานการ 

 พัฒนาฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง

13.  โครงการพัฒนาเกษตรกรโคนมสู ่  Smart  

 Farmer DPO-Smart Farmer)

14.  โครงการขับเคลื่อน TPM สู่ Operational  

 Excellence

15.  โครงการพฒันาผลติภณัฑ์นมทีม่มูีลค่าสงู (High  

 Value Added) 

16.  โครงการ Smart Agent ส�าหรับ Talent  

 Sellers นมไทย-เดนมาร์ก season 3

17.  โครงการสหกรณ์โคนมต้นแบบ

18.  โครงการจัดการความรู้  (KM) เชิงนวัตกรรม 

 ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

In 2020

1.  DPO Milk Valley

2.  DPO Dairy Academy

3 .  S t reng then ing  and  Deve lop ing  

 Organizational Culture Project

4.  Top of Mind Brand Project

5.  Logistics Development System Project

6.  Information Technology Project (Big Data)

7. Talent Management for Successors  

 Project

8.  Successors Development Project

9.  Strengthening and Developing Employee  

 Engagement Project

10.  Integrity and Transparency Assessment  

 in DPO's Performance Project

11.  CSR Shared Value Project

12.  High Efficiency Production on Dairy Farm  

 Model Project (E-Dairy)

13.  DPO Smart Farmers Project

14.  TPM Operational Excellence Project

15.  High Value Dairy Product Development  

 Project

16.  Smart Agent Project

17.  Dairy Cooperative Model Project

18.  Innovative Knowledge Management (KM)  

 with Digital Technology Project
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แผนงานและโครงการที่ส�าคัญ
จากแผนรฐัวสิาหกจิ 5 ปี ของ อ.ส.ค. มวีตัถปุระสงค์

เชิงกลยุทธ์จ�านวน 10 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 18 ตัวชี้วัด 

ดังนั้นเพื่อให้การน�ากลยุทธ์ไปสู ่การปฏิบัติและ

แนวทางการด�าเนินงานที่ชัดเจน อ.ส.ค.จึงวางแผนขับ

เคลื่อนวัตถุประสงค์

ดังกล่าวให้เกิดผลในทางปฏิบัติผ่าน 5 แนวคิด

โครงการ (Project Theme) หลัก และมีโครงการเชิงกล

ยุทธ์ 10 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงานด้าน

อุตสาหกรรมนม แผนงานด้านการตลาด แผนงานด้านการ

ส่งเสริมกิจการโคนม แผนงานด้านการบริหารจัดการ

องค์กร และแผนงานด้านการเงิน

อ.ส .ค .  มีแผนงาน/โครงการในการด�า เนิน

ยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น 16 โครงการ ในปี 2562

DPO Milk Valley ประกอบด้วย 3 โครงการเชิง 

ยุตธ์ ดังนี้

1. โครงการจัดท�าแผนม่บท DPO Milk Valley

2. โครงการจัดตั้ง Dairy Academy (TMR, นัก 

ส่งเสริม)

3. โครงการ Brand Awareness (เสริมสร้าง

วัฒนธรรมและภาพลักษณ์องค์กร) พัฒนาให้ อ.ส.ค.  

มวกเหล็ก เป็นหุบเขาแห่งอาหารนม เน้นการน�าองค์ความรู้ที่

ได้จากการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพน�าไปสู่ผลิตภัณฑ์ท่ี

สร้างมูลค่าเพิ่ม  รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรม

นมแบบครบวงจรที่ทันสมัยค�านึงต่อสภาพ แวดล้อมและ

สังคม การด�าเนินการดังกล่าวเป็นการช่วยสร้างความ

สามารถในการแข่งขันเพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้กับ 

องค์กรได้อกีทางหนึง่ โดยมอีงค์ประกอบส�าคัญ อาท ิฟาร์ม

โคนมผลผลิต ฟาร์มโคนมออร์แกนิค ศูนย์ฝ ึกอบรม 

ศนูย์วจัิย โรงงานผลติผลติภณัฑ์มาตรฐานสงู ตลาดจ�าหน่าย

สินค้าคุณภาพ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร Rest 

Area เป็นต้น

Key Plan and Project
 According to DPO 5-year State Enterprise 

Plan, there are 10 strategic objectives and 18 

indicators to run a business in 2019 through 

5-theme projects and 10 strategic projects related 

to dairy industry, marketing, dairy farming 

promotion, organization management, and 

financial plans as follows : DPO Milk Valley : 3 

strategic projects

- DPO Milk Valley Development Project

- DPO Dairy Academy for TMR (Total Mixed 

Ration) and Dairy Promoter Project

- Brand Awareness on Organizational Culture 

and Image Project The projects are part of a plan 

to develop DPO Muak Lek Office as a Milk Valley 

or Dairy Farming Learning Centre, providing 

relevant knowledge on dairy farming to develop 

high value added dairy products, and to show a 

good image of integrated dairy industry on 

environment and social responsibility. The plans 

are beneficial for business competitive in various 

elements such as productive dairy farm, organic 

dairy farm, training centre, research centre, dairy 

plants, high standard dairy plant, high quality 

product market, agro-tourism centre, rest area etc.
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 IT Excellence ประกอบด้วย 1 โครงการเชิง
ยุทธ์ ดังนี้

โครงการจัดท�า  Business Process Management 
System ระยะที่ 1 วิเคราะห์และออกแบบระบบบริหาร
จัดการกระบวนการทางธุรกิจ ปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการท�างานทุกกระบวนการ  มุ่งสู่การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงและ มุ่งเน้นพัฒนาระบบสารสนเทศให้เช่ือม
โยง  สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องแม่นย�า 
รวดเร็ว 

โดยก�าหนด แผนในระยะ 5 ปี จะจัดให้มีระบบการ
แสดงผลให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจผ่านระบบโทรศัพท์
มอืถอืและหรอืเครือ่งมอื อปุกรณ์ไอททีีท่นัสมยัและเหมาะ
สม เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจและการบริหาร
จัดการ

 HR Transformation ประกอบด้วย 3 
โครงการเชิงยุทธ์ ดังนี้

 1. โครงการ Talent Management for 
Successor (ขับเคลื่อนแนวคิดโครงการผ่านกระบวนการ

 พัฒนาบุคลากรภายใน)
 2.  โครงการ Reform HR Strategic
 3.  โครงการยกระดับองค์กรตามกรอบ SEPA
 ปรับเปลี่ยนศักยภาพบุคลากรให้สนับสนุนวิสัย

ทัศน์ มุ่งเน้นสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ให้กับ องค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและ
ก้าวเข้าสู่นมแห่งชาติภายในปี 2564

 

 CSR 4.0 ประกอบด้วย 1 โครงการเชงิยทุธ์ ดงันี้
 โครงการจดัท�าแผนแม่บทส่งเสรมิการเลีย้งโคนม 

4.0  พัฒนางานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ขององค์กร รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรในทุกมิติ
และตอบสนองพันธกิจในเรื่อง “ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้
เป็น อาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน”

         

 IT Excellence : 1 strategic project

- Business Process Management System 

Project (Phase 1)

 The project aims to improve and develop 

all management process to be an excellent 

organization. The project focuses on IT system 

linkage development to show a speed accuracy 

on result analysis.

 In 5 years, the result analysis will be shown 

on directors' every kind of IT devices which is 

beneficial for business and management.

 HR Transformation : 3 strategic 

projects

- Talent Management for Successor Project

- HR Strategic Reformation Project

- Organization Leverage Project (SEPA 

framework)

 The projects aim to improve high 

personnel's capacities that support organizational 

vision in order to add more value and to be 

proactive for change to be National Milk in 2021.

 CSR 4.0 : 1 strategic project

- 4.0 Dairy Extension Model

 The project is supposed to develop on 

environmental and social responsibility related to 

all aspects of stakeholders and mission " Dairy 

Farming Promotion to be stable and sustainable 

career".
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 Operational Excellence ประกอบด้วย 1 
โครงการเชิงยุทธ์ ดังนี้

โครงการขับเคลื่อน TPM สู ่  Operational 
Excellence ปรับปรุงกระบวนการการผลิตในภาค
อุตสาหกรรมนม 

ให้ยกระดับสู่มาตรฐาน World Class  มุ่งเน้นการ
เป ็นผู ้น� าด ้ านอุตสาหกรรมนมที่มีการด�า เนินงาน
ประสิทธิภาพสูง 

ลดต้นทุน และบูรณาการการด�าเนินงานของ 
โรงงานผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค.ทั้ง 5 โรงงาน    

 Operational Excellence : 1 strategic 
project

- 2019 TPM Operational Excellence Project

 The project mainly focuses on improving 

and leveraging dairy production process to world 

class standard, to be a high efficiency dairy industry 

leader,and to integrate DPO's dairy plants 

operation.       
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รายงานผลการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) ประจ�าปี 2562
Corporate Governance (CG) Report 2019

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
(อ.ส.ค.) มุ่งมั่นด�าเนินกิจการเพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน
ด้วยระบบการบริหารจัดการภายใต้การก�ากับดูแลกิจการ
อย่างมจีรยิธรรม มคีณุภาพ คุณธรรม ความโปร่งใสทีต่รวจ
สอบได้และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้
มส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุภาคส่วน โดยมกีารก�าหนดนโยบายการ
ก�ากบัดแูลกจิการทีดี่และแนวปฏิบติัทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ซ่ึงสอดคล้องกบัหลกัการและแนวทางการก�ากบัดแูลทีด่ใีน
รัฐ วิสาหกิจของส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกจิ (สคร.) กฎหมาย หลกัเกณฑ์ ระเบยีบ ข้อบังคบั
ต่างๆ ที่ทุกคนในองค์กรตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับใช้เป็นกรอบและแนวปฏิบัติในการ
ท�างาน

นอกจากนี ้เพือ่สร้างมาตรฐานท่ีดีในการปฏิบัตงิาน
อย่างโปร่งใส อ.ส.ค. ยึดหลัก “No Gift Policy” อย่างต่อ
เนื่องและประกาศให้บุคคลภายนอกทราบอย่างชัดเจนว่า 
จะไม่รับของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดในทุก
โอกาส และปลูกฝังให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติด้วย  

ในปี 2562 อ.ส.ค. มผีลการด�าเนนิงานส�าคัญในด้าน
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ที่ส่งมอบความสุข คุณภาพชีวิต
ที่ดีและความยั่งยืนในมิติต่างๆ ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมและก้าวไปพร้อมๆ กับ อ.ส.ค. ที่มีเป้าหมายสู ่
ยทุธศาสตร์ “นมแห่งชาติ” ในปี 2564 ผ่านกจิกรรมทีห่ลาก
หลาย อาทิ

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการ อ.ส.ค. 
ซึ่งเป็นการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล 
(Self - Assessment) และการประเมนิคณะกรรมการราย
คณะ เพือ่พฒันาประสทิธผิลการด�าเนนิงานและการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดี สร้างความมั่นคงและแข็งแกร่งให้องค์กร

Dairy Farming Promotion Organization of 

Thailand (DPO) committed to run a business to 

strengthen sustainable value under criteria of 

Good Governance Management System in a 

written form. The criteria covered Good 

Governance guidelines for state enterprise by State 

Enterprise Policy Office (SEPO) and also applied 

as a framework for committees, executives and 

employees.

 In addition, the DPO focused on " No Gift 

Policy" in order to standardize operation 

transparency and to show a standpoint of 

organization.

 In 2019, the DPO achieved significant 

results in terms of good corporate governance to 

develop quality of life to DPO Board of Committee, 

Executives, and employees including stakeholders 

in order to reach the goals of being "National Milk 

in 2021" through various activities bellows:

 - Self-Assessment of the DPO Board of 

Committee and other Subcommittees aimed to 

improve effectiveness of operations and good 

Corporate Governance in order to strengthen 

stability and strength of the organization.
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- โครงการ “รวมพลังคน อ.ส.ค. มุ่งสู่องค์กร

คณุธรรม” (30 เมษายน 2562) เพ่ือเสรมิสร้างให้พนกังาน

มีจิตส�านึก ค่านิยม วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่ง

มั่นท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม โดยมีการ

แสดงฉ่อย "รวมพลังคน อ.ส.ค. มุ่งสู่องค์กรคุณธรรม", การ

บรรยายเร่ือง "องค์กรคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เพื่อต่อต้านคอรัปชั่น",   การแสดง "ทุจริตอย่าติด

ว้าว" และพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต                                       

โดยนายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. น�าผู้

บริหาร สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อ.ส.ค. และพนักงาน 

อ.ส.ค. รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ อ.ส.ค.  ร่วมกันแสดง

พลัง “ต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม "พอเพียง 

วินัย สุจริต จิตอาสา" และดื่มนมสาบานต่อต้านการทุจริต

- โครงการคัดเลือกคนเด่นคนดีศรี อ.ส.ค. และ

โครงการเชดิชเูกียรตผิูป้ฏบัิติงาน อ.ส.ค. ดเีด่น เพือ่ส่งเสริม

พนักงานให้ตระหนกัถงึคณุค่าการมเีกยีรตแิละศกัดิศ์รแีห่ง

การเป็นพนักงานที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความ

ประพฤตปิฏบิตัตินชอบด้วยคณุธรรม ศลีธรรม และจรรยา

บรรณของผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. 

- กิจกรรม DPO CG & CSR DAY (27 สิงหาคม 

2562) เพือ่ให้คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานมส่ีวน

ร่วมในการขับเคล่ือนนโยบายและกิจกรรมด้าน CG/CSR 

ให้บรรลเุป้าหมาย มุง่พฒันาสู่ความเป็นเลศิและการพฒันา

อย่างยั่งยืนของ อ.ส.ค. ต่อไป

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนา

องค์กรคุณธรรม (4-5 กันยายน 2562) เพื่อส่งเสริม

สนับสนนุบคุลากร อ.ส.ค. ให้มบีทบาทส�าคญัในการพัฒนา

คุณธรรมในองค์กร โดยสร้างเสริมพฤตินิสัยด้านการมีส่วน

ร่วมในการบรหิารจัดการองค์กรทีม่ธีรรมาภบิาล ตอบสนอง

ต่อแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ  

ให้เหมาะสมกับบริบทของ อ.ส.ค.

 - DPO United Power Against Anti-

Corruption (April 30,2019) aimed to create 

employees' awareness on corporate values, 

culture which were mostly about honesty, work 

ethic, and efficiency through Thai traditional 

performances called "Choi' under a topic "United 

Power Against Anti-Corruption". Also, there were 

various activities under the project such as a 

lecture on " The Moral Organization Based on 

Sufficient Economy" to fight against corruption and 

a show under topic "Do Not Wow on Corruption". 

Mr. Sakchai Sriboonsue, DPO Chairman of the 

Board of Committee including DPO Executives, 

employees, and stakeholders show organizational 

standpoint on the power of "Zero Tolerance" by 

drinking milk to fight against corruption.

 - The Outstanding Performance Award 

and Employee of Honor Award: Those awards 

were to promote employees to realize the values, 

honor, and dignity in order to be praised on being 

a good employee who worked morally and 

ethically.

 - DPO CG & CSR Day ( August 27, 2019) : 

The activity was held to create engagement 

between DPO Board of Committee, Executives, 

and employees to reach CG/CSR policies and 

activities in order to achieve goals excellent and 

sustainable development of DPO 

 -  Workshop "Moral  Organ izat ion 

Development Course" (September 4-5, 2019) : 

The DPO promoted employees to develop 

morality in the organization by reinforcing 

participation in Good Governance organization 

management under National Strategy.
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การบริหารความเสี่ยง
Risk Management

ไทย-เดนมารค
โครงสรางการใชตราสัญลักษณ

8

วัวแดงพรอมริบบิ้น
Registration Trademark

วัวแดง ( Red Cows )

ตราสินคา ตราสัญลักษณหลัก ตราสัญลักษณ
องคการสงเสริมกิจการโคนม

แหงประเทศไทย
(อ.ส.ค.)

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
ตระหนักถึงการประเมินความเสี่ยง ตามภารกิจ เป้าหมาย
และนโยบายทีส่�าคญั เพือ่ให้ทราบถงึโอกาส ผลกระทบ ใน
ทุกด้านตามหลัก COSO (COSO : Committee of 
Sponsoring of the Treadway commission) เพื่อจัด
ท�าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งมี
โอกาสจะท�าให้องค์กรไม่บรรลุเป้าหมายท้ังในระยะส้ัน 
และระยะยาวที่มีเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม ซ่ึงเมื่อน�า
ยุทธศาสตร์ 5 ปี และระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ของ 
อ.ส.ค. มาพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า ในทุกยุทธศาสตร์ของ 
อ.ส.ค. ทั้งในระยะกลางและระยะยาวจะเก่ียวข้องกับ
ภารกิจสองด้านคือ ภารกิจด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 
และภารกิจด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์นม ตลอดระยะเวลา 5 ปี
ของแผนฉบบันี ้ความเสีย่งที ่อ.ส.ค. จะต้องให้ความส�าคญั
ตลอดระยะเวลาของแผน คือ

1. ความเสีย่งในการท�าก�าไรไม่ได้ตามทีต่ัง้เป้าหมาย
ไว้ในแต่ละปี หรือตลอดระยะเวลา 5 ปีแผนความเสี่ยงจะ
เกี่ยวข้องทั้งด้านการผลิต และด้านการตลาด โดยจะ
เกีย่วข้องกบัประสทิธภิาพการผลติ ทัง้ทางด้านวัตถดุบิ คอื
น�้านมดิบ การส่งเสริมเกษตรในการเลี้ยงโคนม ตลอดจน
ผลผลิต ความต้องการของตลาดทั้งในด้านปริมาณและ
คุณภาพความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ส่วนทางด้านการ
ตลาด จะครอบคลุมถึงการเป็นผู้น�าในประเทศและกลุ่ม
ประเทศอาเซยีน เพือ่น�าไปสูย่อดขายตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้

2. ความเสี่ยงทางด้านการตลาดด�าเนินการไม่ได้
ตามแผนและเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ทั้งในระยะกลางและ
ระยะยาว ความเสี่ยงในข้อนี้จะส่งผลต่อธุรกิจด้าน
ผลติภณัฑ์นมโดยตรง ซึง่จะส่งผลให้ยอดขายความเป็นผูน้�า
ทางการตลาด และรายได้ของ อ.ส.ค. อาจจะไม่ได้ตามเป้า
หมาย

Dairy Farming Promotion Organization of 

Thailand realizes the risk evaluation according to 

the important mission, goal, and policy to 

understand every opportunity and effect by COSO 

(Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission) to plan and to manage 

the risk that may be failed in short term and long 

term goals which can be changed appropriately. 

In consideration of DPO's 5-year and 20-year 

strategies (2017-2036), there are 2 missions that 

are relevant to every strategy in short term and 

long term goals which are dairy farming promotion 

mission and dairy business production mission. In 

addition, there are 3 main priorities on risk 

management that should be focused during 5-year 

plan;

1. Risk of missing annual profit target or the 

rest of 5 years: The plan is mainly focused on 

production and marketing aspects relating to the 

efficiency of raw material (raw milk) including a 

profit of becoming the Dairy leading country in 

ASEAN.

2. Risk of unfulfilled marketing plan: The 

plan is on a risk to fail short-term and long-term 

targets. The risk may directly affect the dairy 

products which could negatively affect sales and 

profit target.
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3. ความเสี่ยงในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้กับ
เกษตรกร เพื่อให้ได้น�้านมดิบตามคุณภาพปริมาณตาม
คุณภาพปริมาณความต้องการของการผลิต ความเสี่ยงข้อ
นี้จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับภารกิจด้านการส่งเสริมการเลี้ยง
โคนมของ อ.ส.ค. เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค. ใช้
น�้านมโคสดแท้ 100%

ส่วนความเสี่ยงอื่นๆ ทั้งในเรื่องของการผลิต 
ประสทิธภิาพการผลติ การบรหิารจัดการองค์ ด้านขีดความ
สามารถของบุคลากรล้วนมีความสามารถและอาจเกิด
ความเสีย่งได้ จากการประเมินความเสีย่งในแต่ละปี พบว่า
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการจะมากกว่าความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์ ซึ่ง อ.ส.ค. มีแผนท่ีจะด�าเนินการอย่างเข้มข้นอยู่
แล้ว ยกเว้นความเสี่ยงทั้งสามด้านดังกล่าวท่ีอาจจะส่งผล
ต่อยุทธศาสตร์ของ อ.ส.ค. ท�าให้ อ.ส.ค. ไม่บรรลุตามเป้า
หมายที่ตั้งไว้ทั้งในระยะกลางและระยะยาว

ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.ค. ในทุกๆปี 
ตลอดจนสิ้นสุดแผนระยะ 5 ปี สิ้นสุดปี พ.ศ. 2565 รวมทั้ง
ระยะ 20 ปี สิ้นสุดปี พ.ศ. 2580 อ.ส.ค. จึงมีการน�าความ
เสี่ยงทางด้านยุทธศาสตร์ ทั้งสามข้อมาก�าหนดเป็นความ
เสี่ยงที่จะต้องจัดการลดความรุนแรงของความเส่ียงให้อยู่
ในระดับท่ียอมรบัได้ เพือ่ให้ประสทิธภิาพการผลติ และการ
ตลาดของ อ.ส.ค. รวมถึง การส่งเสริมเกษตรให้มีรายได้
อย่างยั่งยืน มีความมั่งคั่งและมั่นคง ในระยะยาวต่อไปตาม
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้บรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ “นมแห่งชาติ” ในปี 2564

3. Risk of dairy farming promotion for dairy 

farmers: The dairy farmers are expected to gain 

the requirement on quality and productivity of 

raw milk. The risk is related on DPO's dairy farming 

promotion mission due to the use of 100% raw 

milk on a manufacturing process.

 Other risks such as productivity and 

production efficiency may also be caused by 

personnel's capability management. Due to annual 

risk assessment reveals that practical risk is more 

dangerous than strategic risk causing unreachable 

target on DPO's strategy except 3 risks above.

 Therefore, DPO's annual risk management 

as well as 5-year plan (until 2022) and the 20-year 

plan (until 2037), is concerned according to those 

3 risks stated above to reduce in acceptable level 

in order to generate production efficiency, 

marketing strategy, and economic stability for dairy 

farmers to achieve the policy of the Ministry of 

Agriculture and Cooperatives and the vision " 

National Milk in 2021".
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ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ก�าหนดให้กลุ่มรัฐวิสาหกิจด�าเนินการประเมินจ�านวนงาน

วิจัยและพัฒนาที่น�าไปใช้จริง ซึ่งเป็นงานวิจัยและพัฒนาที่ด�าเนินการแล้วเสร็จในปีบัญชี 2562  และนับรวมงานวิจัยและ

พัฒนาที่เคยด�าเนินการจนเสร็จในปีก่อนปีบัญชี 2562 ซึ่งเป็นงานวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์นม 

และด้านบริหารและกิจการโคนม องค์การส่งสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้ด�าเนินการติดตามประเมิน

ผล และรายงานผลการด�าเนินงานได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของการวิจัยน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรต่อไป 

โดยด�าเนินตามกรอบแนวทางแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนา ปี 2560 – 2564 เพื่อใช้ส�าหรับปี 2562 โดยมีแผนงาน 

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ประจ�าปี 2562 ดังนี้

The State Enterprise Policy Office (SEPO) has stipulated that the state enterprise group conduct 

an evaluation of the number of research and development that is actually used, which is a research 

and development that completed in the fiscal year 2019 includes research and development that 

was completed in the previous year, fiscal year 2019, which is a research and development in the 

dairy product and dairy industry, the administration and dairy business of the Dairy Farming Promotion 

Organization of Thailand (DPO) have followed up the evaluation and report the results of operations 

appropriately according to the research context, leading to the sustainable development of the 

organization by implementing the framework of the research and development master plan 2017 - 

2021 for using in 2019 with the plan to connect with the strategic for 2019 as follows

บทสรุปผู้บริหารผลการด�าเนินงานตามแผนการวิจัยและพัฒนาของ อ.ส.ค. 
ประจ�าปี 2560-2564 ส�าหรับปี 2562
Executive Summary Performance of the DPO according to research and development plan 

2017-2021 for the year 2019
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แผนงาน/โครงการการวิจัยและพัฒนาของ อ.ส.ค. ปี 2560 - 2564 เพื่อใช้ส�าหรับปี 2562 ประกอบด้วย
Work Plan / Research and Development Project of DPO 2017 - 2021 for apply in 2019, consisting of

 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กรอบการวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเลี้ยง
โคนม
Strategy 1
Strategies for increasing 
the efficiency of dairy 
farming

เพือ่ให้มผีลงานวจิยัด้านการเลีย้งโคนมและน�า
ผลการวิจัยไปใช้จริงในการช่วยเหลือเกษตรกรในการ
ลดต้นทนุ การเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการฟาร์ม การ
เพิม่ประสทิธภิาพในการพัฒนาคุณภาพน�า้นมดบิ รวม
ถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ อ.ส.ค. เป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมโคนม 

 In order to have research results on 
dairy farming and apply the research results 
to actually help farmers in reducing costs, 
increasing farm management efficiency, 
increasing the efficiency of raw milk quality 
development, as well as promoting and 
supporting the DPO to be a center for learning 
about dairy industry.

1. ด้านการลดต้นทุน
2. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
 การจัดการฟาร์ม
3. ด้านโครงการเพิ่ม
 ประสิทธิภาพในการพัฒนา 
 คุณภาพน�้านมดิบ
1.  Cost reduction
2.  To increase the 
 efficiency of farm 
 management
3.  To increase the 
 efficiency of raw milk 
 quality development

 Strategy Objective Research’s Scope

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
Strategy 2
New product 
development   

สร้างงานวจิยัด้านนวตักรรมการผลติ ด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อการใช้ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม
และเพิ่มมูลค่า และน�าไปใช้จริง มุ่งเน้นผลงานวิจัยที่
สามารถสนบัสนนุการบรรลเุป้าหมายของยทุธศาสตร์
การพฒันาองค์กรอย่างชดัเจน ได้แก่ การเพิม่ขีดความ
สามารถในการแข่งขัน การเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม “การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” เพ่ือให้ตอบ
สนองต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างชัดเจน

Create research on product ion 
innovation, product development for 
concreate use, add value and put into 
practice. Focusing on research results which 
can clearly support the achievement of the 
goals of the organization development 
strategy which are increasing competitiveness, 
growing environmentally friendly and be 
p r epa r ed  f o r  " En t e r i n g  t he  ASEAN 
Community". 

1. ด้านนวัตกรรมการผลิต
2. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
3. ด้านการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
1.  Production innovation
2.  Product development
3.  Product improvement
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 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กรอบการวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การวิจัยและพัฒนา
ด้านการตลาด/การสร้าง
แบรนด์
Strategy 3
Marketing Research 
and Development / 
Branding 

 การวิจัยพัฒนาด้านการตลาดและความ
ต้องการของผูบ้รโิภคให้มคีวามมัน่ใจในผลติภณัฑ์ไทย-
เดนมาร์ค รวมถึงการเพิ่มยอดการจ�าหน่ายและการ
พฒันาบรรจุภณัฑ์เพือ่จงูใจให้ลูกค้าซือ้สนิค้า การสร้าง
แบรนด์ให้แขง็แกร่งเป็นผูน้�าด้านผลติภณัฑ์นมในระดับ
อาเซียน โดยใช้ฐานความรู ้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีและวทิยาการต่างๆ อย่างสมดุลและเหมาะ
สม พฒันาระบบ กลไก และขบัเคลือ่นการท�างาน เพือ่
เพิ่ มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดรับกับ
สถานการณ์ปัญหาที่ฉุกเฉินและเร่งด่วน หรือประเด็น
พัฒนาที่จ�าเป็นและส�าคัญอย่างยิ่งของ อ.ส.ค.

Research and develop on marketing 
and consumer needs, to make them have 
confident in Thai-Danish products, including 
increasing sales and packaging development 
to motivate customers to buy products. 
Strengthening the brand to be a leader in dairy 
products at the ASEAN level by using the 
knowledge base in science and using various 
technologies balanced and appropriately. 
Develop mechanical systems and drive the 
work forward to increase efficiency and 
effectiveness in response to emergency and 
urgency situations or essential and important 
development issues of the DPO.

1. ด้านการตลาดและความ 
 ต้องการของผู้บริโภคให้มี 
 ความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ 
 ไทย-เดนมาร์ค
2. ด้านการเพิ่มยอดการ  
 จ�าหน่ายและการพัฒนา 
 บรรจุภัณฑ์
1.  Marketing and consumer 
 demand to create 
 consumer’s confidence 
 in Thai-Danish products
2.  Sales and packaging 
 development

 Strategy Objective Research’s Scope
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แผนปฏิบัติงาน / Action plan
งบประมาณ (บาท) 
Budget (baht)

1. การพัฒนาคุณภาพต้นข้าวโพดรวมฝักเพื่อใช้เป็นอาหารโคนม

1. The development of the quality of the corn pods for dairy cow’s food ingredient
150,000.-

2. การศึกษาพัฒนาคุณภาพหญ้าเนเปียร์หมัก

2. Study on the quality development of fermented Napier grass 
128,920.-

3. ศึกษาผลของการเสริมยีสต์ร่วมกับแร่ธาตุ (YeaMin) ต่อผลผลิตน�้านมและจ�านวนโซมาติกเซลล์ในโคนม

3. Study the effects of yeast supplementation with minerals (YeaMin) on milk yield and     

   somatic cell count in dairy cows. 

140,000.-

4. การศึกษาผลของการใช้อาหารผสมส�าเร็จ (TMR) ต่อการให้ผลผลิต และองค์ประกอบน�้านม

   ในฟาร์มเกษตรกรรายย่อย

4. Study of the effect of using Total Mixed Ration (TMR) on the production and milk 

   composition in smallholder farms 

300,000.-

5. ศึกษาผลการใช้แร่ธาตุสูตรใหม่ระดับฟาร์มเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5. Study the results of using new formulas in farmer’s farms in the northeastern region 
111,000.-

รวม / Total 829,920.-

การวิจัยและพัฒนา ประจ�าปี 2562
Research and development of the year 2019

ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนม

Strategy 1  Increase the efficiency of dairy farming.

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

Person in charge : Dairy Research and Development Department
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ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

Strategy 2 New product development 

ผู้รับผิดชอบ : ส�านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง

Person in charge: DPO’s Central Region

แผนปฏิบัติงาน / Action plan
งบประมาณ (บาท) 
Budget (baht)

1. โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โยเกิร์ต พร้อมดื่มสูตร Low Calories (Drink plus) 
1. Research and development project of low calories ready-to-drink yogurt products    
   (Drink plus)

250,000.-

2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดสูตรปราศจากน�้าตาลแลคโตสและเสริมใยอาหารจากร�าข้าว
2. Project for the development of lactose-free tablet milk products which has dietary 
   fiber supplements from rice bran 

600,000.-

3. โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตออร์แกนิคผสมผลไม้ท้องถิ่นออร์แกนิค/ธัญพืช
3. Research and development of organic yoghurt products with local organic fruits /  
   grains 

150,000.-

4. โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยว พร้อมดื่มโปรไบโอติก(Probiotic Cultured Drink)
4. Research and development of curd products, ready to drink, probiotics (Probiotic  
   Cultured Drink) 

150,000.-

รวม / Total 1,150,000.-

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการตลาด/การสร้างแบรนด์

Strategy 3 Research and development in marketing / branding

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายการตลาดและการขาย

Person in charge: Marketing and Sales Department

แผนปฏิบัติงาน / Action plan
งบประมาณ (บาท) 
Budget (baht)

1.โครงการติดตามผลการประเมินความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ตราไทย-เดนมาร์ค มอร์แกนิค
1. Organic product satisfaction evaluation tracking project of Thai-Danish ORGANIC Brand  

50,000.-

2. โครงการประเมินผลการยอมรับในผลิตภัณฑ์นมยู.เอช.ที. แลคโตส ฟรี 
2. Evaluation of acceptance in the U.H.T. Lactose free dairy Product   

100,000.-

รวม / Total 150,000.-
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รายงานทางการเงิน 
Financial Report

ไทย-เดนมารค
โครงสรางการใชตราสัญลักษณ

8

วัวแดงพรอมริบบิ้น
Registration Trademark

วัวแดง ( Red Cows )

ตราสินคา ตราสัญลักษณหลัก ตราสัญลักษณ
องคการสงเสริมกิจการโคนม

แหงประเทศไทย
(อ.ส.ค.)

สรุปรายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2559 - 2562

Finance Summary Fiscal Year 2016 – 2019

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
Financial Status As of September 30, 2019 

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2562*
2019

สินทรัพย์              (ล้านบาท)
Assets                (Million Baht)

3,141.95   3,236.25   4,014.43     4,231.86 

รายได้                 (ล้านบาท)
Revenues           (Million Baht)

8,390.69   9,143.48   9,639.46   10,127.88 

รายจ่าย               (ล้านบาท) 
Expenditures       (Million Baht)

8,169.01   8,921.97   9,407.60     9,926.58 

ก�าไรสุทธิ              (ล้านบาท)
Net profits          (Million Baht)

219.63      221.51      231.86         201.30 

เงินโบนัส              (ล้านบาท)
Bonus                (Million Baht)

32.73         34.92         34.92           34.92 

เงินน�าส่งรัฐ           (ล้านบาท)
Levies                (Million Baht)
Fund returned to the government

75.30 122.43 88.50 94.00

หมายเหตุ :  ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
                งบระหว่างการตรวจสอบและรับรองของ ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
Note     :   Information as of September 30, 2019
                On audited and certified process of Office of the Auditor General (OAG)
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สรุปรายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2559 - 2562

Finance Summary Fiscal Year 2016 – 2019

อัตราส่วนทางการเงิน
Financial Ratio

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2562*
2019

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)
Current Assets to Current Liabilities Ratio (times)

1.49 1.50 1.40 1.39 

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)
Total Liabilities to Total Asset Ratio (times)

0.74 0.71 0.73 0.72 

อัตราผลตอบแทนของก�าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)
Return on Net Profits to Total Assets Ratio (percent)

6.99 6.84 5.78 4.76 

อัตราผลตอบแทนของก�าไรสุทธิต่อรายได้ (ร้อยละ)
Return on Net Profits to Total Revenue Ratio (percent) 

2.62 2.42 2.41 1.99 

อัตราผลตอบแทนของก�าไรสุทธิต่อยอดขาย (ร้อยละ)
Return on Net Profits to Total Revenue Ratio (percent)

2.68 2.43 2.42 2.00 

อัตรารายจ่ายต่อรายได้ (ร้อยละ)
Expenditures to Revenues Ratio (percent)

97.38 97.59 97.58 98.01 
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ฐานะการเงินปี 2559-2562

Financial Status 2016 - 2019

ฐานะการเงินปี 2559-2562
Financial Status 2016-2019

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2562*
2019

สินทรัพย์
Assets

    3,141.95   3,236.25     4,014.43   4,231.86 

หนี้สิน
Liabilities

    2,321.94   2,297.06     2,938.23   3,035.12 

ทุน
Capital

820.01      939.19     1,076.20   1,196.74 

ผลประกอบการปี 2559 - 2562

Business Turnover 2016 - 2019

ผลประกอบการปี 2559 - 2562
Business Turnover 2016 - 2019

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2562*
2019

รายได้
Revenues

8,390.69 9,143.48 9,639.46 10,127.88

รายจ่าย
Expenditures

 8,169.01  8,921.97  9,407.60  9,926.58

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนหักค่าเสมอราคาราย
จ่ายตัดบัญชีและดอกเบี้ยของกิจการเชิงพานิชย์
 Earnings Before Interest Tax Depreciation
and Amortization (EBITDA)

416.66 436.51 528.98 686.20

ก�าไรสุทธิ
Net Profits

219.63 221.51 231.86 201.30

หมายเหตุ :  ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
      งบระหว่างการตรวจสอบและรับรองของ ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
Note      :  Information as of September 30, 2019
      On audited and certified process of Office of the Auditor General (OAG)

96
รายงานประจำ�ปี 2562

ANNUAL REPORT 2019

NEW-AW-������������� ��� �� 2562-02.indd   96 15/1/2563   11:02:25



ส่วนที่
PART

4

กิจกรรมในรอบปี 2562

ACTIVITIES IN 2019

NEW-AW-������������� ��� �� 2562-02.indd   97 15/1/2563   11:02:25



เทศกาลโคนมแหง่ชาต ิประจ าป ี2562

พิธีเปดิ

เยี่ยมชมนิทรรศการ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า  กรมสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตร

นิทรรศการและการแสดงองค์ความรู้ต่างๆ  ด้านการส่งเสริม

การเล้ียงโคนม  จากหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องกบัอตุสาหกรรม

โคนม อาทิ  อ.ส.ค., กรมปศุสัตว์, กรมส่งเสริมสหกรณ์, 

สหกรณ์โคนมและสถาบันการศึกษา

Visiting Exhibitions
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn visited 

the exhibition of Dairy Farming from dairy-related 

departments such as DPO, Department of Livestock 

Development, Department of Cooperative Promotion, Dairy 

Cooperatives and academic institutions.

National Dairy Festival 2019
พิธีเปิด
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จ เป ็น 

องค์ประธานเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติประจ�าปี 

2562” เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ภายใต้แนวคิด 

“สืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมไทย สู ่การพัฒนา 

อย ่างย่ังยืน” ณ องค ์การส ่งเสริมกิจการโคนม 

แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อ.มวกเหล็ก  จ.สระบุรี 

On 30th January, Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn presided over opening The National Dairy Festival 

2019 at DPO Head office, Muak Lek, Saraburi, under concept 

“Dairy Thailand Towards Sustainable Development Goals 

(SDGs)” .

Opening Ceremony
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พิธีเปดิโรงงานนมมวกเหล็ก ระยะที่ 2

ประกวดโคนมชงิถว้ยพระราชทาน ครั้งที่ 36

สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

เป็นองค์ประธานเปิดโรงงานนมมวกเหล็ก ระยะที ่2 ที่ได้มกีารปรับปรงุเครือ่งจกัร

ผลิตผลิตภัณฑ์นม โดยน�าเทคโนโลยีเคร่ืองจักรไฮสปีด (High-Speed) มาใช ้

ในกระบวนการผลิต และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา

ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงความก้าวหน้าของการปรับปรุงพันธุ ์ โคนมในประเทศไทย  
และแสดงศักยภาพด้านผลผลิตน�้านมของแม่โค โดยมีฟาร์มโคนม ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
ประเภทที่ 1 โคนมรุ่นอายุ 12-15 เดือน : โคนมของสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จ�ากัด
ประเภทที่ 2 โคนมรุ่นอายุ 15-18 เดือน : โคนมของโยธินฟาร์ม สหกรณ์โคนม มวกเหล็ก จ�ากัด
ประเภทที่ 3 โคนมรุ่นอายุ 18-21 เดือน : โคนมของเลิศประไพฟาร์ม สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค 
ปากช่อง จ�ากัด
ประเภทที่ 4 โคนมอายุระหว่าง 21-24 เดือน (ไม่ผ่านการรีดนม) : โคนมของสุชาติฟาร์ม สหกรณ์
โคนมมวกเหล็ก จ�ากัด 
ประเภทท่ี 5 โคนมสาวท้องแรก อายุไม่เกิน 28 เดือน โคนมของสุพรรณา วิมล สหกรณ์โคนม 
มวกเหล็ก จ�ากัด ให้ผลผลิต 35.78 กิโลกรัม/วัน
ประเภทที่ 6 โคนมนมมาก ไม่จ�ากัดอายุ : โคนมของศราวุธ ก้อนค�า สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูป 
ที่ดินซับสนุ่น จ�ากัด ให้ผลผลิต 48.87 กิโลกรัม/วัน
ประเภทที่ 7 โคนมอายุมากกว่า 24 เดือน (ด้านรูปร่าง) : โคนมของฐิตาพรฟาร์ม บริษัท ราชาแดรี่ จ�ากัด

Opening DPO Central Dairy Plant Phase 2
Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn presided over opening DPO Central Dairy 

Plant Phase 2 in Muak Lek, where High-Speed Milk 

Production Machinery was set up, and Her Highness 

affixed the royal signature on the stone plate.

The 36th Dairy Cattle Contest for 
The Royal Cup
To compete for the Royal Cups from His Majesty King 
Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua and Her Royal 
Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn for showing 
the progress of dairy cattle genetic improvement and 
milk production potential, the DPO held Dairy Cattle 
Contest for The Royal Cup award-winning dairy farm 
as following;
Type 1 Dairy  cows 12-15 months : Thai-Denish  Dairy 
Cooperatives Aow-noi Limited.
Type 2 Dairy Cows 15-18 months : Yothin Farm Dairy  
Cooperatives Muak Lek Limited.
Type 3 Dairy Cows 18-21 Months : Lertpraprai Farm 
Thai-Denish Dairy Cooperatives Pak-Chong Limited.
Type 4 Dairy Cows aged between 21-24 Months (no milking)
         : Suchart Farm, Muak Lek Dairy Cooperatives Limited.

Type 5 First pregnant dairy cows not over 28 months :
         : Supanna Vimol, Muak Lek Dairy Cooperatives Limited, 35.78 kgs/day.
Type 6 milking Dairy cows no age restriction
         : Sarawut Khonkum, Sap Sahun Land reform areas Limited. 48.87 kgs/day.
Type 7 Dairy cows older than 24 months (shape)
         : thithaporn Farm, Racha Dairy Company Limited.
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ประกวดแผนสือ่สารการตลาดชงิถว้ยพระราชทาน

สัมมนาวชิาการ

อ.ส.ค.จดัโครงการประกวดแผนสือ่สารการตลาด “Milketing 

การตลาดต่อยอด นมไทย-เดนมาร์ค Form Gen Z to Gen X” 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เม่ือวันท่ี  3 กุมภาพันธ์ 

2562 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตศรีราชา และการประกวดทีมเชียร์ ทีมที่ได้รางวัล 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สัมมนาวิชาการ ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมไทย  

สู ่การพัฒนาอย่างย่ังยืน” Dairy Thailand Towards Sustainable 

Development Goals (SDGs) และเสวนาทางวชิาการ ณ อาคารนทิรรศการ

วิชาการ เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจ�าปี 2562

Marketing Communication Plan 
Contest for The Royal Cup 
The contest was named “Milketing From Gen Z to 

Gen X” for winning the royal cup Her Royal Highness 

princess Maha Chakri Sirindhorn. On February 3, 

2019, the winner was Kasetsart University Sriracha, 

and Rajabhat Phuket was the winner of the cheering 

team contest.

Academic Seminar
Academic seminar under the concept of "Keep on preserving and 

enhancing Thai dairy cows for sustainable development" or Dairy 

Thailand Towards Sustainable Development Goals (SDGs) and 

academic seminar at the Academic Exhibition Building in National 

Dairy Festival 2019.
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กิจกรรมนอ้มร าลกึวนัคล้ายวนัสวรรคต รัชกาลที่ 9

วันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เม่ือวันเสาร์ท่ี 13 ตุลาคม 2561  

นายอ�าเภอมวกเหล็ก  ดร.ณรงค์ฤทธิ ์วงศ์สวุรรณ ผูอ้�านวยการ อ.ส.ค.  

พ นั ก ง า น  อ . ส . ค .  ป ร ะ ช า ช น จิ ต อ า ส า  ไ ด ้ น ้ อ ม ร� า ลึ ก ถึ ง 

พระมหากรุณาธิคุณ จึงได้ร่วมกันจัดงาน

- ประเพณีตักบาตรนมสดและธรรมะในฟาร์ม

- พิธีวางพวงมาลา

- งาน 730 วัน ธ สถิต  ณ แดนสรวง  

ณ อาคารอเนกประสงค์ อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

The Commemoration Ceremony for His 
Majesty King Rama IX
On October 13, 2018, Muak Lek’s district officer, DPO director, 

executives, and employees joined the memorial’s day of His 

Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great to bow on his royal 

grace by organizing

- Make a merit and listen to the sermon

- Wreath laying ceremony

- 730 days of His Majesty in heaven at DPO multipurpose building 
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พิธีถวายสตัยป์ฏญิาณเพือ่เปน็ขา้ราชการที่ดี

และพลงัของแผน่ดิน

พิธีถวายผา้พระกฐนิพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินแก่องค์การ 

ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เพื่อน้อมน�าไปถวายพระสงฆ์จ�าพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดผ่านศึกอนุกูล ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง 

จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรีสนิทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกล้าเจ ้าอยู ่หัว รัชกาลที่  10 ครบ 67 พรรษา  เม่ือวันท่ี 24  

กรกฎาคม 2562 

The Royal Kathin Ceremony 

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn graciously 

offered Kathin robes to the Dairy Promotion Organization of 

Thailand (DPO) during the Buddhist lent period at Pansuk-anukun 

Temple, Phaya Yen Subdistrict, Pak Chong District, Nakhon 

Ratchasima Province, on November 10, 2018

The Oath Ceremony of Being A Good 
Government Officer and A Power of Land
On 24 July, 2019, the ceremony was held on the occasion of His 

Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebaya Varangkun The 

King Rama 10’s 67th birthday.
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กิจกรรมวันดืม่นมโลก (World Milk Day)

เสวนา Milk Talk ในหัวขอ้ Milk 

Land & Milk Shop และ หัวขอ้ 

ถอดบทเรยีนจากเซยีนนม 

อ.ส.ค. ร่วมกิจกรรมวันดื่มนมโลก (World Milk Day) ปี 2562 โดย 

ทกุวนัที ่1 มถินุายน ของทกุปี องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 

(FAO)  ได้ก�าหนดให้เป็นวนัดืม่นมโลก เพือ่เป็นการรณรงค์ให้คนไทยทกุคน 

ทุกเพศ ทุกวัย ปรับทัศนคติและสร้างนิสัยรักการดื่มนมทุกวัน เพื่อสุขภาพ

ที่ดี "นมดีทุกวัย ดื่มได้ทุกวัน“ 

อ.ส.ค.ร ่วมกับตัวแทนผู ้ประกอบการ
อุตสาหกรรมนมช้ันน�าของประเทศไทย  
เนื่องในวันด่ืมนมโลกภายใต้งานมหกรรม
ปศสุตัว์แห่งชาต ิ2562 เมือ่วนัที ่1 มิถนุายน 
2562 จัดโดยกรมปศุสัตว์ 

World Milk Day
DPO joined the World Milk Day activity in 2019, 

which is held on 1 June every year. Food and 

Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO) set it as World Milk Day in order to encourage 

all Thais to adjust their attitude and make a habit 

of drinking milk every day for good health. "Good 

milk for all ages, drink every day”.

Milk Talk under Topic “Milk 
Land & Milk Shop and The 
Lesson Learned from Milk 
Expert”
The  DPO  has  coope ra t ed  w i t h 

representatives of leading dairy industry 

operators in Thailand on the World Milk 

Day under the National Livestock Fair 

2019 on June 1, 2019, organized by the 

Department of Livestock Development.
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กิจกรรมโครงการรักเรา รักสุขภาพ รักธรรมชาต ิรักโลก

อ.ส.ค.จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร 

หันมารักสุขภาพด้วยการดื่มนม ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง

และมีประโยชน์ต่อร่างกาย ตั้งแต่วัยทารก ไปจนถึงวัยสูงอายุ 

โดยการมอบผลิตภัณฑ์นมให้พนักงาน 1 หีบต่อ 1 คน และ 

จดัจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์นมให้พนกังานในราคาพเิศษ นอกจากนี้

ยังมีกิจกรรม “แกะ ดื่ม พับ เก็บ” ให้พนักงานเก็บรวบรวม กล่องนม

ที่ดื่มแล้ว น�าไป Recycle เพื่อให้เกิดประโยชน์และเป็นการ 

ลดจ�านวนขยะประเภทกล่องนมที่ย่อยสลายยากอีกทางหน่ึง 

ตลอดจนกระตุน้จติส�านึกในการใช้ทรัพยากรและรักสิง่แวดล้อม

ให้กับพนักงานในองค์กร

Love us, Love your Health, Love our 
Nature, Love the World Project
The DPO set a campaign to encourage drinking milk 

behaviour for employees in order to consume high 

nutritious food and high benefit on physical health. 

In addition, there is a campaign called “Tearing, 

Drinking, Folding, Keeping” to recycle the milk cartons.
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น.ส. มนัญญา ไทยเศรษฐ ์ รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณล์งพื้นทีต่รวจเยีย่ม ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตา่ง ๆ

ตรวจเย่ียมส�ำนักงำน อ.ส.ค.ภำคกลำง มอบนโยบายการปฏบัิติงานให้

กับ ผู ้บริหาร พนักงาน อ.ส.ค. และเกษตรกรผู้เล้ียงโคนม 

ในเขตพื้นที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 

ตรวจเย่ียม ส�ำนักงำน อ.ส.ค.ภำคะวนัออกเฉียงเหนอื ต.ท่าพระ อ.เมือง 

จ.ขอนแก่น และลงพื้นท่ีติดตามสถานการณ์น�้าท่วม และให้ก�าลังใจ

เกษตรกรและชาวบ้านท่ีประสบอุทกภัยในอ�าเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น   

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 

ตรวจเย่ียม ส�ำนักงำน อ.ส.ค.ภำคเหนือตอนล่ำง เย่ียมชม 

ศนูย์รับน�า้นมดบิ,กระบวนการผลิต,พบปะเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนม 

และมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นท่ี 

จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562

Miss Mananya Thaiseth, Deputy Minister of Agriculture and Cooperatives 
visited DPO offices in various regions.

น.ส. มนัญญา ไทยเศรษฐ ์ รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณล์งพื้นทีต่รวจเยีย่ม ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตา่ง ๆ

Miss Mananya Thaiseth, Deputy Minister of Agriculture and 

Cooperatives visited DPO offices to give operational policy 

to the executives and employees on August 23,2019 at Muak 

Lek Saraburi.

On September 4, 2019, the Deputy Minister visited DPO 

Northeastern Office to monitor flood situation and encourage 

farmers who suffered from flooding

On September 8, 2019, the Deputy Minister visited 

DPO Lower-North Office to visit dairy cooperatives 

and meet farmers who suffered from flooding in 

Sukhothai province.
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ผู้อ านวยการออกตรวจเยีย่มส านกังาน อ.ส.ค.ภาคตา่งๆ

ส�านักงาน อ.ส.ค.  ภาคใต้ เมื่อวันที่  14 ธันวาคม 2561 ส�านักงาน อ.ส.ค.  ภาคกลาง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562

ส�านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561

ส�านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ส�านักงาน อ.ส.ค.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 

ผู้อ�ำนวยกำรออกตรวจเยี่ยมส�ำนักงำน อ.ส.ค.ภำคต่ำงๆ
DPO Director visited DPO offices in various sectors

The DPO Southern Region office on 14 December 2018. The DPO Central Region office on 11 May 2019

The DPO Lower Northern Central Region office on December 28, 2018

The DPO Upper Northern Region office on 24 May 2019

The DPO Northeast Region office on 26 July 2019
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ประธานบอรด์ออกตรวจเยี่ยมส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตา่งๆ

ศึกษาดงูานตา่งประเทศ ด้านต่างๆ ดังนี้

ส�ำนักงำน อ.ส.ค.ภำคกลำง ส�ำนักงำน อ.ส.ค.ภำคใต้ ส�ำนักงำน อ.ส.ค.ภำคเหนือตอนบน

ส�ำนักงำน อ.ส.ค.ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ส�ำนักงำน อ.ส.ค.ภำคเหนือตอนล่ำง

ด้านการผลิตกระดาษส�าหรับบรรจุอาหาร 
บริษัท  SIG  Whakatane ประเทศนิวซีแลนด์

งาน Smart City Expo  ประเทศออสเตรีย งาน World Dairy Summit 2018
บริษัท Tetra Pak ( Korea ) ประเทศเกาหลีใต้

ด้านเทค โนโลยีเคร่ืองรีดนม  อุตสาหกรรมโคนม บริษัท  Delaval  

ประเทศนิวซีแลนด์  และเยี่ยมฟาร์มเกษตรกร 

ส�ารวจตลาด ผลิตภัณฑ์นมโมเดิร์นเทรด ประเทศเมียนมาร์

DPO Chairman of the Board visited DPO offices in various sectors

The DPO Central Region office The DPO Southern Region office The DPO Upper Northern Region office

The DPO Northeastern Region office The DPO lower northern Region office

Oversea Field Trips in various fields as follows

Paper production for food packaging with 
SIG Whakatane Company, New Zealand.

Smart City Expo, Austria

World Da iry Summit 2018, Tetra Pak 
(Korea), South Korea

Milking technology and Dairy industry at Delaval Company, 
New Zealand and visit a farmer's farm

Explore the modern trade dairy product and explore the 

market in Myanmar

ประธำนบอร์ดออกตรวจเยี่ยมส�ำนักงำน อ.ส.ค.ภำคต่ำงๆ
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อ.ส.ค. ลงนำมควำมร่วมมือ (MOU) ร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ 
The DPO signed MOU (Memorandum of Understanding) with various agencies
อ.ส.ค.ร่วมลงนามความร่วมมือด้านต่างๆ กับหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจ  

และตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ปี 2562 อ.ส.ค.ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานส�าคัญ ดังนี้ 

ร่วมกบัสหกรณ์โคนมน�าร่อง 6 สหกรณ์ เร่ืองการจดัต้ังกองทนุ

ป้องกนัและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รบัผลกระทบจากโรคระบาด

ปากและเท้าเปื่อย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

ร่วมกับเรือนจ�าสีคิ้ว เรื่องการให้บริการแรงงานจากผู้ต้องขัง

ในการจัดท�าสิ่งของจากวัสดุรีไซเคิลจากกระดาษกล่องนม 

UHTและงานอื่นๆ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562

ร่วมกับ  บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย  จ�ากัด  (มหาชน) 

ท�าประกันอุบัติเห ตุกลุ่มให้กับนักท่องเที่ยวภายใต้โครงการ  

เที่ยวอุ ่ นใจ กับฟ าร ์มโคนมไทย-เดนมาร ์คเมื่อวันท่ี  24  

พฤศจิกายน  2561

ร่วมกับ ส ห กรณ์โคนมวังน�้าเย็น จ�ากัดและสหกรณ์โคนม 

ไทยมิลค์ จ�ากัด เร่ืองการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความรู้ด้านฟาร์มโคนม  การผลิตและ

การตลาด เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 

The DPO has signed the cooperation in various fields with external agencies which is a collaboration in business 
capacity development and responding to the government policy that focuses on the development of the new 
field of knowledge in 2019, the DPO signed a cooperation with important agencies as follows:

Cooperate  w ith  6 dairy cooperatives on the 

establishment of a fund to prevent and help farmers 

who were a f fected by the foot-and-mouth disease 

epidemic on May 23, 2019

Cooperate with Sikhio prison regarding the provision 

of labor services from inmates in the preparation of 

things from recycled materials from UHT milk 

cartons and other events on 25 March 2019

Cooperate with Krungthai Panich Insurance Public 

Company Limited to provide group accident insurance 

for tourists under the “Feel relieved with the Thai-

Danish Dairy Farm” Project on 24 November 2018

Cooperating with Wang Nam Yen Dairy Cooperative 

And Thai Milk Dairy Cooperative Limited regarding 

the business promotion of dairy industry to promote 

and support the knowledge of dairy farms Production 

and marketing on 9 July 2019
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ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตหาดใหญ่  เร่ืองพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นท่ี

ชุมชนภาคใต้ และแลกเปล่ียนองค์ความรู้ทางวชิาการในรูปแบบ

ต่างๆ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

ร่วมกับส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) ด้านการพฒันาอตุสาหกรรมโคนมแบบครบวงจรด้วย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อน�ามาประยุกต์ใช ้

ในอุตสาหกรรมโคนม เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562

ร่วมกับ ส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร / บริษัทเต็ดตรา  

แพ้ค (ประเทศไทย)จ�ากัด / บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อก จ�ากัด 

และบริษัทไฟเบอร์พัฒน์ จ�ากัด ในโครงการ “การรีไซเคิลกล่อง

นมโรงเรียน” เพื่อช่วยลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม และน�า 

กล่องนมที่รวบรวม มาท�าการรีไซเคิล สร้างสิ่งใหม่ให้เป็น

ประโยชน์

Cooperate with the Faculty of Management Science 

Prince of Songkhla University Hat Yai Campus about 

Local Wisdom Development in Southern Community 

Areas and exchanging various forms of academic 

knowledge on 22 July 2019

Cooperate with the National Science and Technology 

Development Agency (NSTDA) in the development of 

integrated dairy industry with science, technology and 

innovation for application in the dairy industry on 4 

October 2019

Cooperate with the Bureau of Education Bangkok / 

Tetra Pak (Thailand) Co., Ltd / SIG COMBIBLOC 

Company Limited and Fiber Pattana Co., Ltd. under 

the project "School Milk Carton Recycling" to help 

reduce waste, protect the environment and bring the 

collected milk carton to recycle and make good use 

out of them
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DPO Field Day 2562

“DPO Field Day@Lamphayaklang” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 

2562 ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ล�าพญากลาง จ�ากัด 

ต.ล�าพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

Pranburi Field Day คร้ังท่ี 6 เม่ือวันที่ 14 ธันวาคม 2561  

ณ โครงการเล้ียงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) ชุมนุม

สหกรณ ์ โคนมภาค ใต ้ แล ะต ะวั นตกจ� ากั ด  อ .ปราณบุ รี  

จ. ประจวบคีรีขันธ์

KHON KAEN DPO Field Day เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 

ณ ส�านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง 

จ.ขอนแก่น

Chaingmai Field day 2019 เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2562  

ณ ลานกิจกรรม ศูนย์ราชการ ส�านักงานปศุสัตว์เขต 5 อ.เมือง 

จ.เชียงใหม่

Lamphayaklang, Thai-Denmark Dairy Cooperative 

Lamphayaklang Co.,Ltd., Muak Lek, Saraburi 

(September 6,2019)

“DPO Field Day a Lamphayaklang” in Dairy Cooperatives 

Thailand-Danish lamphayaklang Limited, Lamphayaklang, 

Muak Lek, Saraburi, on 6th September 2019.

Khonkhaen, DPO Northeastern Office (July 26, 2019) Chiang Mai, Government Centre: Livestock Area 5 (May 

24,2019)
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DPO Research Forum 4 & KM Day 2

ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ งานวิชาการ หรืองานวิจัยและ

พัฒนา มีส่วนช่วยสนับสนุนองค์กรอย่างไร ” ภายในงาน 

มีการบรรยาย จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านโภชนาการ

และการตลาด การออกบูธนิทรรศการ การพัฒนาและ

ปรับปรงุการปฏบิติังานด้วยกระบวนการวจิยั และเทคโนโลยี

ดิจิตอลการมอบรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค.ดีเด่น

The forum organized a special speech under the 

topic “How does  Academic work on Research and  

Development help support organization?” from 

nutrition and marketing expert.
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อ.ส.ค.เปิดโรงงานนมพาสเจอรไ์รส์ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนอืตอนบน จ.เชยีงใหม่

          องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย (อ.ส.ค.) ขยายก�าลังการผลิต

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค.ภาคเหนือ

ตอนบน จ.เชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนเป้าหมาย

ยอดจ�าหน่ายนม 1 หมื่นล้านบาทในปี 2562 

และเป็นศูนย์กลางในการจ�าหน่ายนมในเขต

ภาคเหนือ และเป็นศูนย์กลางในการจ�าหน่าย

นมไปยังต่างประเทศ ซ่ึงในปัจจุบันนมพาส 

เจอร์ไรซ์และกลุม่ผลิตภณัฑ์นมเย็น มีแนวโน้ม

การเติบโตเพิ่มสูงขึ้นตามความต้องการของ

ตลาดอย่างต่อเนื่อง

         การขยายโรงงานนม อ.ส.ค. ภาคเหนือ

ตอนบน จะท�าให้สามารถรองรับปริมาณ

น�้านมดิบจากสหกรณ์โคนม และเกษตรกร 

ผู ้เล้ียงโคนมจากทางภาคเหนือได้มากขึ้น 

เนื่ องจากปริมาณน�้ านมดิบภาคเหนือ 

มีปริมาณเพียงพอและมีมากกว่าก�าลังการ

ผลิตเดิมท่ีเคยผลิตได้ 15 ตัน / วัน ดังน้ัน  

การขยายก�าลังการผลิตของโรงงานเป็น  

30 ตัน / วัน จึงท�าให้  อ.ส.ค. สามารถรับซื้อ

น�้านมดิบจากเกษตรกรได้มากขึ้นอีกเท่าตัว 

เมื่อก�าลังการผลิตนมพาสเจอร์ ไรส์สูงข้ึน 

สามารถส่งผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเพิ่มข้ึน  

จงึช่วยเพิม่ศกัยภาพการแข่งขนัในตลาดเชิงรุก

ให ้ แก ่ ตั ว แทนจ� าหน ่ ายผลิตภัณฑ ์นม 

ไทย-เดนมาร์ค ท่ีสามารถกระจายผลติภณัฑ์นม

พาสเจอร์ ไรส์และกลุ่มผลิตภัณฑ์นมเย็นให ้

เข้าถงึทัว่พืน้ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่และภูมิภาคอืน่ๆ 

ทั่วประเทศ

DPO Grand Opening Pasteurized Dairy Plant at DPO Upper Northern Region Office, Chiang Mai Office

The Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO) planned to 

expand the production capacity of dairy products of Upper Northern region, 

Chiang Mai Province, to support the target of milk sales of 10 billion baht in 

2019 and to be the milk distribution center in the northern region and a hub 

for selling milk to foreign countries. Currently, pasteurized milk and other 

products tend to grow continuously and increase in line with market demand.

      Expansion of DPO milk factory in upper Northern Region will be able 

to support the amount of raw milk from dairy cooperatives and support more 

dairy farmers from the north due to the amount of raw milk in the north is 

sufficient and has more than the original production capacity of 15 tons / 

day, therefore, the expansion of the production capacity of the plant to 30 

tons / day, allowing DPO to buy raw milk from farmers two times more than 

original. When the production of pasteurized milk increased and allowed the 

capability to export more products to the market. therefore increase the 

competitiveness in the market for the Thai-Danish dairy distributors to be 

able to distribute pasteurized milk and cold milk products throughout Chiang 

Mai area and other regions throughout the country

อ.ส.ค.เปิดโรงงำนนมพำสเจอร์ ไรส์ ส�ำนักงำน อ.ส.ค. ภำคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่
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โครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด

โครงการ Kid-D Family “สร้างชาต ิสร้างเดก็ ด้วยนมไทย-เดนมารค์”

Thai-Denmark Milk Land

The Power of Brand นมไทย-

เดนมาร์ค เพิ่มพลังแบรนด์ยืน

หนึ่ ง ” จั ด เ ป ็ นป ี ท่ี  4  ชิ งถ ้ วย

พระราชทาน “สมเด็จพระกนิษฐา 

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  

แล ะกิ จกรรม เสวนา ในหั วข ้ อ   

“นมไทย-เดนมาร์ค แบรนดย์นืหนึง่ 

ในใจผู้บริโภค” บอกเล่าเร่ืองราว 

การสร ้างความแตกต ่างของ

แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค ที่เป็นนมโค

สดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง

เพื่อช่วยพ่อแม่ในการค้นหาอัจฉริยภาพ

ของลูกน้อย พร้อมกบัแนวทางการ

พัฒนาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

โดยมีครอบครัวที่อยากจะค้นหา

อัจฉริยภาพลูกเข้าร่วมกิจกรรม 

ทั่วประเทศ  พ่อแม่ ได้ร่วมรับฟังค�า

แนะน�าการพัฒนาวิธีการเล้ียงลูก

อ ย ่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ จ า ก 

ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาการเด็ก

และเยาวชนชั้นน�าของประเทศ

ขอแนะน�า Landmark แห่งใหม่จาก ไทย-เดนมาร์ค ร้านนม "MILK LAND"  

ดินแดนแห่งนม ที่คัดสรรเมนูนมที่หลากหลายพร้อมเสิร์ฟ ปัจจุบันเปิดให้

บริการแล้ว 78  สาขาทั่วประเทศ

A Workshop on Marketing 
Communication Plan Contest
The Power of Brand “Thai-
Denmark milk, increase the 
power of the brand to be The 
one” organized for the 4th 
year competition to win the 
royal cup from Her Royal 
Highness “Princess Maha 
Chakri Sirindhorn” and the 
converse activity on topic 
"Thai-Danish milk the one in 
consumer’s mind” which 
d iscuss  about  c rea t ing 
differentiation of Thai-Danish 
brands which is 100% pure 
cow milk, not milk powder 
mixed.

Kid-D Family “Build A Nation, 
Raise Children with Thai-
Denmark Milk”
The project aimed to help 
parents find a special skill of 
their children and develop to 
their full efficiency. There are 
families who want to search for 
children's genius to participate 
in activities all over the country. 
Parents got suggestions for the 
effective development methods 
of raising children from the 
expert of children and youth 
development in our country.

Thai-Denmark Milk Land
Introducing the new Landmark from Thailand - Denmark milk 
shop "MILK LAND", the land of milk that selects a variety of 
milk menus ready to be served. Currently, the shop is on a 
service for 78 branches nationwide.

นม
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กิจกรรมสนับสนุนดา้นกีฬา

อ.ส.ค. ให้การสนับสนุนกีฬาประเภท

ต่างๆ  กีฬามีส่วนช่วยในการพัฒนา

คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ท้ังทาง

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ เป็นปัจจัย

ส�าคัญอย่างหน่ึงที่สามารถพัฒนา

สังคมให ้ เข ้มแข็ง และในป ี  2562  

อ.ส.ค. ให้การสนับสนุนกีฬา เช่น

1.วอลเล ่ย ์บอล ไทย-เดนมาร ์ค 

ซุปเปอร์ลีก 2019

2. การแข่งขันเจ็ตสกีโปรทัวร์ 2019 

ชิงแชมป์ประเทศไทย

3. Thai Fight 2019 เกาะสมุย” 

จ.สุราษฎร์ธานี

The DPO supported various 

sports to develop the quality of 

life, both physical, emotional, 

and mental health. In 2019, DPO 

supported sport activities as 

followed

1. Thai-Denmark Volleyball 

Super League 2019

2. Jets Ski Pro Tour Thailand 

Championship 2019

3. Thai Fight 2019, “Koh Samui", 

Surat Thani Province

Sport Support Activities
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แนะน าผลิตภณัฑใ์หม่

นมปราศจากน้ าตาลแลคโตส

“THAI-DENMARK Lactose Free”

โยเกิรต์พรอ้มดื่มพาสเจอรไ์รส์

รสเสาวรส
เปิดตัวนมกลุ่มแลคโตส ฟรีส�าหรับกลุ่มผู้บริโภคท่ีแพ้น�้าตาล

แลคโตส ในปัจจุบันพบว่าคนไทยมีจ�านวนไม่น้อยท่ีมีภาวะการ

ย่อยแลคโตสผิดปกติ ท�าให้มีปัญหากับการดื่มนม ดังนั้น

ผลิตภัณฑ์นมปราศจากน�้าตาลแลคโตส ท่ีผ่านกระบวนการ

ย่อยด้วยเอนไซม์แล็กเทสท�าให้น�้าตาลแลคโตสเปลี่ยนรูปเป็น

น�้าตาลโมเลกุลที่เล็กลง ท�าให้ร่างกายดูดซึม และย่อยง่ายข้ึน 

ไม่มีการแพ้ จึงเป็นอีกทางเลือก ส�าหรับผู้ที่แพ้น�้าตาลแลคโตส

ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค โยเกร์ิตพร้อมดืม่พาสเจอร์ไรส์ รสเสาวรส

ใหม่ล่าสดุ ปราศจากไขมนั และน�า้ตาลน้อย ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง  

ผลิตออกสู่ตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค 

ที่หลากหลายในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้บริโภคท่ีใส่ใจในสุขภาพ 

ควบคุมอาหาร และน�้าหนัก

Thai-Denmark Lactose Free
The product is for a person who is allergic to lactose 

in dairy products; so that the effect is in a digestion 

process. The lactose in a dairy product is transformed 

into smaller molecules causing easier absorbing and 

digesting in the body without any allergies.

Thai-Denmark Pasteurized Drinking 
Yoghurt “Passion Fruit Flavour”
The new product is fat free and has less sugar providing high 

nutritional value dairy products to serve the needs of health 

conscious consumers who are on a diet and weight control.

Grand Opening New Productsแนะน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่
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พิธีเปดิงาน “DPO CG & CSR DAY 2019” สัมมนา คณะกรรมการรฐัวิสาหกจิ กรอบหลกัการ และ

แนวทาง ของระบบการประเมนิผล การด าเนนิงาน

รัฐวิสาหกจิใหม่

เพือ่ขบัเคลือ่นนโยบายและกจิกรรมดา้น CG/CSR ใหบ้รรลเุป้าหมาย 

มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและการพัฒนาอย่างย่ังยืนของ อ.ส.ค. 

มีคณะกรรมการ อ.ส.ค. คณะอนุกรรมการ CG/CSR ผู้บริหาร 

และพนักงาน อ .ส .ค  เข ้ าร ่ วมกิจกรรม ณ ส� านักงาน 

อ.ส.ค.กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 
คณะกรรมการ อ.ส.ค. เข้าร่วมสัมมนา คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

กรอบหลักการ และแนวทาง ของระบบการประเมินผล การด�าเนินงาน

รัฐวิสาหกิจ ใหม ่  โดยมี  รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการคลัง  

(นาย อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์) เป็นประธานเปิดการสัมมนาและมอบ

นโยบาย และเสวนาเร่ือง ” หลักเกณฑ์และแนวทางของระบบการประเมิน

ผลใหม่ของรัฐวสิาหกจิ 8 หวัข้อ  แนวความคิดการเป็นรัฐวสิาหกจิ 4.0 

(SOE 4.0) ณ ห้องอนิฟินิตี ้ช้ัน G โรงแรมพลูแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ

Opening Ceremony “DPO CG&CSR  
DAY 2019”
On August 27, 2019 the opening ceremony of DPO 

CG&CSR DAY 2019 was held to sustainably complete 

policy and CG/CSR activities at DPO Bangkok Office. The 

ceremony was attended by DPO Board of Committee, 

executives, and employees. 

State Enterprise Committee Seminar on  
A New Operation
DPO Boards of Committee attended the seminar under topics 

“A Criteria and A Policy on Assessment System for State 

Enterprise in 4.0 Era”. Mr. Abhisak Tantiworawong, Minister 

of Finance, presided over opening at the Infinity Room G 

floor, Pullman King Power Hotel, Bangkok.

สมัมนำ คณะกรรมกำรรัฐวสิำหกิจ กรอบหลกักำร และ
แนวทำง ของระบบกำรประเมินผล กำรด�ำเนินงำน
รัฐวิสำหกิจใหม่

พิธีเปิดงำน “DPO CG & CSR DAY 2019”
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โครงสร้างคณะกรรมการ อ.ส.ค. ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) พ.ศ. 2514
DPO's Committee Structure Established by the Royal Decree of DPO

Establishing B.E. 2514 (1971)

ไทย-เดนมารค
โครงสรางการใชตราสัญลักษณ

8

วัวแดงพรอมริบบิ้น
Registration Trademark

วัวแดง ( Red Cows )

ตราสินคา ตราสัญลักษณหลัก ตราสัญลักษณ
องคการสงเสริมกิจการโคนม

แหงประเทศไทย
(อ.ส.ค.)
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ประวัติคณะกรรมการ อ.ส.ค.
Board of Committee Profile DPO

ไทย-เดนมารค
โครงสรางการใชตราสัญลักษณ

8

วัวแดงพรอมริบบิ้น
Registration Trademark

วัวแดง ( Red Cows )

ตราสินคา ตราสัญลักษณหลัก ตราสัญลักษณ
องคการสงเสริมกิจการโคนม

แหงประเทศไทย
(อ.ส.ค.)

วัน/เดือน/ปีเกิด: 13 สิงหาคม 2499 

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม:

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

• ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• ปรญิญาบตัร หลกัสตูรวิทยาลยัป้องกันราชอาณาจกัร (วปอ.)  ปี 2546

• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยส�าหรับ 

 นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 (ปปร.)

ประวัติการท�างาน:

• 1 พฤศจิกายน 2550 – 19 พฤศจิกายน 2551

 อธิบดีกรมปศุสัตว์

• 20 พฤศจิกายน 2551 – 30 กันยายน 2553          

 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

• 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2558    

 เลขาธิการส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร

 และอาหารแห่งชาติ                  

• 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559     

 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เกษียณอายุราชการ)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ในหน่วยงานอื่น:

 ไม่มี                    

• บริษัทที่กรรมการด�ารงต�าแหน่งในฐานะกรรมการหรือ

 ผู้บริหารระดับสูง 

 ไม่มี

• สัดส่วน (ร้อยละ) การถือหลักทรัพย์ (หุ้น) ใน อ.ส.ค.

 ไม่มี

• การมีส่วนได้ส่วนเสียใน อ.ส.ค.

 ไม่มี

• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความสัมพันธ์กับ อ.ส.ค.

 ไม่มี

Date of Birth: August 13, 1956
Education & Certificate:                                                           
• Bachelor of Science, Kasetsart University
• Doctor of Veterinary Medicine, Kasetsart University 
• Bachelor of Laws, Sukhothai Thammathirat 
 Open University
• Certificate, National Defense College of Thailand, 2003
• Politics and Governance in Democratic Systems for 
Executives Course 11
Work Experience:
• November 1, 2007 - November 19, 2008                   
 Director – General, Department of Livestock Development
• November 20, 2008 - September 30, 2010     
 Deputy Permanent Secretary,
 Ministry of Agriculture and Cooperatives   
• October 1, 2010 - September 30, 2014     
 Secretary General, 
 National Bureau of Agricultural Commodity
 and Food Standards
• October 1, 2014 - September 30, 2016     
 Deputy Permanent Secretary,
 Ministry of Agriculture and Cooperatives (Retire)        
Committee's Position in Other Units:
 None
• Companies in which the Committee Hold Office as the  
 Committee or High-level Executives
 None
• Proportion (Percentage) of Share Holding of DPO
 None
• Gain and Loss in DPO
 None
• Conflict of Interest and Relationship with DPO
 None

น.สพ.ศักดิ์ชัย  ศรีบุญซื่อ
Dr. Sakchai Sriboonsue
ประธานกรรมการ อ.ส.ค.
Chairman of the Board
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น.สพ.สรวิศ ธานีโต
Dr. Sorawit Thanito
กรรมการ อ.ส.ค. (โดยต�าแหน่ง)
DPO’s Committee (Ex Officio)

วัน/เดือน/ปีเกิด:   26 กรกฎาคม 2505  

ต�าแหน่งปัจจุบัน: อธิการบดีกรมปศุสัตว์

วุฒิการศึกษา:
• ปริญญาตรี สัตวแพทย์ศาสตร์บัณฑิต   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการท�างาน:
• 16 พฤศจิกายน 2553

 ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

• 20 มกราคม 2557- 30 กันยายน 2560

 รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

• 1 ตุลาคม 2560-6 พฤษภาคม 2561

 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

• 7 พฤษภาคม 2561-28 มิถุนายน 2561

 รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์

• 29 มิถุนายน 2561 – ปัจจุบัน

 อธิบดีกรมปศุสัตว์

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ในหน่วยงานอื่น:

 ไม่ม ี                   

• บริษัทที่กรรมการด�ารงต�าแหน่งในฐานะกรรมการหรือ

 ผู้บริหารระดับสูง 

 ไม่มี

• สัดส่วน (ร้อยละ) การถือหลักทรัพย์ (หุ้น) ใน อ.ส.ค.

 ไม่มี

• การมีส่วนได้ส่วนเสียใน อ.ส.ค.

 ไม่มี

• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความสัมพันธ์กับ อ.ส.ค.

   ไม่มี

Date of Birth: July 26, 1962 
Current Position: Director General, 
Department of Livestock Development
Education:   
• Doctor of Veterinary Medicine (DVM),
 Kasetsart University
Work Experience:
• November 16, 2010
 Director of Bureau of Livestock Standards 
 and Certification Thailand
• January 20, 2014-September 30, 2017
 Deputy Director General, 
 Department of Livestock Development
• October 1, 2017-May 6, 2018
 General Inspector of Ministry of Agriculture 
 and Cooperatives  
• May 7, 2018-June 28, 2018 
 Acting Director General, 
 Department of Livestock Development
• June 29, 2018 to present
 Director General, 
 Department of Livestock Development
Committee's Position in Other Units:
 None
• Companies in which the Committee Hold Office  
 as the Committee or High-level Executives
 None
• Proportion (Percentage) of Share Holding of DPO
 None
• Gain and Loss in DPO
 None
• Conflict of Interest and Relationship with DPO
 None
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นางสาวจริยา  สุทธิไชยา
Ms. Jariya Sutthichaiya
กรรมการ อ.ส.ค. (โดยต�าแหน่ง)
DPO’s Committee (Ex Officio)

วัน/เดือน/ปีเกิด:   23 กรกฎาคม 2502  

ต�าแหน่งปัจจุบัน: เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วุฒิการศึกษา:

• ปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

• ปริญญาโท  สาขาเศรษฐศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ประวัติการท�างาน:

• 25 ธันวาคม 2557-30 กันยายน 2559

 รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

• 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560

 เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

• 1 ตุลาคม 2560- 30 กันยายน 2561

 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

• 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562

 เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (เกษียณอายุราชการ)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ในหน่วยงานอื่น:

• กรรมการ  (โดยต�าแหน่ง เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร)  

 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย

บรษิทัทีก่รรมการด�ารงต�าแหน่งในฐานะกรรมการหรอืผูบ้รหิาร

ระดับสูง 

ไม่มี

สัดส่วน (ร้อยละ) การถือหลักทรัพย์ (หุ้น) ใน อ.ส.ค.

ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสียใน อ.ส.ค.

ไม่มี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความสัมพันธ์กับ อ.ส.ค.

ไม่มี

Date of Birth: July 23, 1959

Current Position: Secretary General Office of Agricultural  

Economics
Education:   

• B.A. (Economics); Kasetsart University

• M.S. (Economics); Kasetsart University
Work Experience:

• December 25, 2014- September 30, 2016

 Deputy Secretary General, Office of Agricultural Economics

• October 1, 2016 – September 30, 2017

 Secretary General, Office of Agricultural Economics

• October 1, 2017 – September 30, 2018

 Deputy Permanent Secretary,

 Ministry of Agriculture and Cooperatives   

• October 1, 2018 – September 30, 2019

 Secretary General, Office of Agricultural Economics

 (Retire)              
Committee's Position in Other Units:

• The committee of Export-Import Bank of Thailand
• Companies in which the Committee Hold Office  
 as the Committee or High-level Executives

 None
• Proportion (Percentage) of Share Holding of DPO

 None
• Gain and Loss in DPO

 None
• Conflict of Interest and Relationship with DPO

 None
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นายวิชัย  โภชนกิจ
Mr. Whichai Phochanakij
กรรมการ อ.ส.ค. (โดยต�าแหน่ง)
DPO’s Committee (Ex Officio)

วัน/เดือน/ปีเกิด: 17 ตุลาคม 2502  

ต�าแหน่งปัจจุบัน: อธิบดีกรมการค้าภายใน

วุฒิการศึกษา:
• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการท�างาน:
• 21 ตุลาคม 2553-7 พฤศจิกายน 2554 

 รองอธิบดีกรมการค้าภายใน

• 8 พฤศจิกายน 2554-30 กันยายน 2558 

 รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

• 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559 

 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

• 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2561 

 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์

• 1 ตุลาคม 2561-ปัจจุบัน 

 อธิบดีกรมการค้าภายใน

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ในหน่วยงานอื่น:
• กรรมการผู้แทนกระทรวงพาณิชย์

   ในคณะกรรมการ องค์การคลังสินค้า

• บริษัทที่กรรมการด�ารงต�าแหน่งในฐานะกรรมการหรือผู้ 

 บริหารระดับสูง 

 ไม่มี

• สัดส่วน (ร้อยละ) การถือหลักทรัพย์ (หุ้น) ใน อ.ส.ค.

 ไม่มี

• การมีส่วนได้ส่วนเสียใน อ.ส.ค.

 ไม่มี

• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความสัมพันธ์กับ อ.ส.ค.

 ไม่มี

Date of Birth: October 17, 1959

Current Position: Director General,

Department of internal Trade

Education:   
• B.A. (Economics); Ramkamhaeng University

• Bachelor of Laws, Thammasat University    

• Master of Political Science, Thammasat University   

Work Experience:
• October 20, 2010 - November 7, 2011

 Deputy Director General, Department of internal Trade

• November 8, 2011 – September 30, 2015

 Deputy Director General, Department of Business  

 Development

• October 1, 2015- September 30, 2016

 Inspector General, Ministry of Commerce

• October 1, 2016- September 30, 2018

 Deputy Permanent Secretary, Ministry of Commerce

• October 1, 2018 to Present

 Director General, Department of internal Trade

Committee's Position in Other Units:
• The committee of The representative of Ministry of  

 Commerce, Public Warehouse Organization

• Companies in which the Committee Hold Office  
 as the Committee or High-level Executives
 None

• Proportion (Percentage) of Share Holding of DPO
 None

• Gain and Loss in DPO
 None

• Conflict of Interest and Relationship with DPO
 None
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นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ
Mr. Phichest Wiriyapaha
กรรมการ อ.ส.ค. (โดยต�าแหน่ง)
DPO’s Committee (Ex Officio)

วัน/เดือน/ปีเกิด: 17 ตุลาคม 2508
ต�าแหน่งปัจจุบัน: อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ ์
วุฒิการศึกษา:
• ปี 2536
 ปริญญาตรี สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปี 2544
 ปริญญาโทประชากรและการพัฒนา 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ประวัติการท�างาน:
• กันยายน 2551 – พฤศจิกายน 2552
 ผู้อ�านวยการศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์
• พฤศจิกายน 2552 – กรกฎาคม 2553
 ผู้อ�านวยการสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
• กรกฎาคม 2553 – มิถุนายน 2554
  ผู้อ�านวยการสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
• มิถุนายน 2554 – มีนาคม 2557
  ผู้อ�านวยการสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
• มีนาคม 2557 – กรกฎาคม 2558
 ผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
• กรกฎาคม 2558 – กันยายน 2560
 รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
• 1 ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน 
 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น:
• กรรมการ (ผู้แทนกรมส่งเสริม)
• กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
• บริษัทที่กรรมการด�ารงต�าแหน่งในฐานะกรรมการ
 หรือผู้บริหารระดับสูง 
 ไม่มี
• สัดส่วน (ร้อยละ) การถือหลักทรัพย์ (หุ้น) ใน อ.ส.ค.
 ไม่มี
• การมีส่วนได้ส่วนเสียใน อ.ส.ค.
 ไม่มี
• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความสัมพันธ์กับ อ.ส.ค.
 ไม่มี

Date of Birth: October 17, 1965
Current Position: Director General,
The Cooperative Promotion Department 
Education:  
• 1993: Bachelor of Agricultural and Cooperative Extension
 Sukhothai Thammathirat Open University
• 2001: Master of Applied Statistics National Institute 
 of Development Administration
Work Experience:
• September 2008 - November 2009
 Director of Information Center, Cooperative Promotion  
 Department 
• November 2009 - July 2010
 Director of Chaiyaphum Provincial Cooperative Promotion Office
• July 2010 - June 2011
 Director of Roi Et Provincial Cooperative Promotion Office
• July 2011 - March 2014
 Director of Nakhon Ratchasima Provincial Cooperative  
 Promotion Office
• March 2014 - July 2015
 General Inspector, Cooperative Promotion Department
• July 2015 - September 2017
 Deputy Director General, Cooperative Promotion  
 Department
• October 1, 2017 to present
 Director General, the Cooperative Promotion Department
Committee's Position in Other Units:
• The committee of the representative of
 The Cooperative Promotion Department
• The committee of The Bank for Agriculture and Agricultural  
 Cooperatives
• Companies in which the Committee Hold Office  
 as the Committee or High-level Executives
 None
• Proportion (Percentage) of Share Holding of DPO
 None
• Gain and Loss in DPO
 None
• Conflict of Interest and Relationship with DPO
 None
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นางนงลักษณ์  ขวัญแก้ว
Mrs. Nongluk Kwankaew
กรรมการ อ.ส.ค. 
DPO’s Committee
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
(The representative of Ministry of Finance)
 

วัน/เดือน/ปีเกิด:   24 พฤศจิกายน 2501  

ต�าแหน่งป ัจจุบัน:  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคา 

อสังหาริมทรัพย ์ (นักวิ เคราะห ์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)  

กรมธนารักษ์  

วุฒิการศึกษา:
• ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาโท  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการท�างาน:
• ปี 2560-21 พฤศจิกายน 2561 

 รองอธิบดีกรมธนารักษ์  กระทรวงการคลัง

• 22 พฤศจิกายน 2561- 30 กันยายน 2562 

 ทีป่รกึษาด้านพฒันาการประเมนิราคาอสงัหารมิทรพัย์ (นักวเิคราะห์

 นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมธนารักษ์

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น:
• กรรมการโดยต�าแหน่ง  บริษัท อู่กรุงเทพ จ�ากัด

• บริษัทที่กรรมการด�ารงต�าแหน่งในฐานะกรรมการหรือ

 ผู้บริหารระดับสูง 

 ไม่มี

• สัดส่วน (ร้อยละ) การถือหลักทรัพย์ (หุ้น) ใน อ.ส.ค.

 ไม่มี

• การมีส่วนได้ส่วนเสียใน อ.ส.ค.

 ไม่มี

• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความสัมพันธ์กับ อ.ส.ค.

 ไม่มี

Date of Birth: 24 November 1958

Current Position:  Property Valuation Development Advisor 

(Plan and Policy Analyst, Qualification), The Treasury 

Department

Education:   
• Bachelor of Economics;  Ramkamhaeng University

• Master of Arts; Ramkamhaeng University

Work Experience:
• 2017- November 24, 2018

 Deputy Director General of the Treasury Department,  

 Ministry of Finance

• November 22, 2018 - September 30, 2019

 Property Valuation Development Advisor (Plan and Policy  

 Analyst, Qualification), The Treasury Department

Committee's Position in Other Units:
• Committee (Ex Officio); Bangkok Dock Company Limited

• Companies in which the Committee Hold Office  
 as the Committee or High-level Executives
 None

• Proportion (Percentage) of Share Holding of DPO
 None

• Gain and Loss in DPO
 None

• Conflict of Interest and Relationship with DPO
 None
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นางพิมพร  โอวาสิทธิ์
Mrs. Pimporn Ovasith
กรรมการ อ.ส.ค. 
DPO’s Committee
ผู้แทนส�านักงบประมาณ
(The representative of Budget Bureau)

วัน/เดือน/ปีเกิด: 20 มีนาคม 2502  

ต�าแหน่งปัจจุบัน: รองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ

วุฒิการศึกษา:
• ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ  (บริหารการบัญชี) 

• ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร์  

 (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

ประวัติการท�างาน:
• ปี 2560 

 ที่ปรึกษาส�านักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ)  

 ส�านักงบประมาณ

• ปี 2561-2562 

 รองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ในหน่วยงานอื่น:

 ไม่ม ี                   

• บริษัทที่กรรมการด�ารงต�าแหน่งในฐานะกรรมการหรือ

 ผู้บริหารระดับสูง 

 ไม่มี

• สัดส่วน (ร้อยละ) การถือหลักทรัพย์ (หุ้น) ใน อ.ส.ค.

 ไม่มี

• การมีส่วนได้ส่วนเสียใน อ.ส.ค.

 ไม่มี

• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความสัมพันธ์กับ อ.ส.ค.

 ไม่มี

Date of Birth: March 20, 1959

Current Position: Deputy Director General of Bureau of 

the Budget

Education:   
• Bachelor of Business Administration 

 (Accounting Administration )

• Master of Public Administration 

 (National Institute of Development Administration)

Work Experience:
• 2017

 Budget Advisor (budget analyst, specialist);

 Bureau of the Budget

• 2018 - 2019

  Deputy Director General of Bureau of the Budget

Committee's Position in Other Units:

 None

• Companies in which the Committee Hold Office  

 as the Committee or High-level Executives

None

• Proportion (Percentage) of Share Holding of DPO

None

• Gain and Loss in DPO

None

• Conflict of Interest and Relationship with DPO

None
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วัน/เดือน/ปีเกิด: 2 กรกฎาคม 2508  

ต�าแหน่งปัจจุบัน: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.

วุฒิการศึกษา:

• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 

• ปี 2536

 MBA, Major: Marketing 

 University of Denver, Denver, Colorado, USA.

ประวัติการท�างาน:

• บริษัท ย่งกี่ จ�ากัด

• บริษัท ทาทาสตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

• บริษัท เต็ดตราแพ้ค (ประเทศไทย) จ�ากัด

• บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จ�ากัด

• บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ในหน่วยงานอื่น:

• กรรมการองค์การจัดการน�้าเสีย

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• บริษัทที่กรรมการด�ารงต�าแหน่งในฐานะกรรมการหรือ

 ผู้บริหารระดับสูง 

 ไม่มี

• สัดส่วน (ร้อยละ) การถือหลักทรัพย์ (หุ้น) ใน อ.ส.ค.

 ไม่มี

• การมีส่วนได้ส่วนเสียใน อ.ส.ค.

 ไม่มี

• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความสัมพันธ์กับ อ.ส.ค.

 ไม่มี

Date of Birth: July 2, 1965

Current Position: Qualified Committee

Education:   

• Bachelor of Arts, 

 Srinakarinwirot University 

• 1995

  MBA, Major: Marketing

 University of Denver, Denver, Colorado, USA.

Work Experience:

• Yongkee Company Limited

• TaTa Steel (Thailand) Public Company Limited

• Tetra Pak (Thailand) company Limited

• The Thai Dairy Industry Company Limited

• The Siam Cement Group Public Company Limited

Committee's Position in Other Units:

• The committee of Wastewater Management Authority of  

 Ministry of Natural Resources and Environment

• Companies in which the Committee Hold Office  

 as the Committee or High-level Executives

 None

• Proportion (Percentage) of Share Holding of DPO

 None

• Gain and Loss in DPO

 None

• Conflict of Interest and Relationship with DPO

 None

นายพงศ์กานต์  หงสกุล
Mr. Pongkarn Hongskul
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.
DPO’s Qualified Committee
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นายวิทวัส  ชัยปาณี
Mr. Vittavat Jayapani
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.
DPO’s Qualified Committee

วัน/เดือน/ปีเกิด:  8 ตุลาคม 2501   

ต�าแหน่งปัจจุบัน:  ประธานบริหาร บริษัท ครีเอทีฟ จูซ จีวัน จ�ากัด

วุฒิการศึกษา:
• ปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาพันธุศาสตร์  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�างาน:
• พ.ศ. 2530-2532

 ต�าแหน่งผู้อ�านวยการบริหารงานลูกค้า 

 บริษัท ดี เอ็ม บี แอนด์ บี จ�ากัด

• พ.ศ. 2532-2545

 ต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ                                            

 บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

• พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน

 ต�าแหน่งประธานบริหาร

 บริษัท ครีเอทีฟ จูซ จีวัน จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ในหน่วยงานอื่น:

• กรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

• บริษัทที่กรรมการด�ารงต�าแหน่งในฐานะกรรมการหรือ

 ผู้บริหารระดับสูง 

 ไม่มี

• สัดส่วน (ร้อยละ) การถือหลักทรัพย์ (หุ้น) ใน อ.ส.ค.

 ไม่มี

• การมีส่วนได้ส่วนเสียใน อ.ส.ค.

 ไม่มี

• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความสัมพันธ์กับ อ.ส.ค.

 ไม่มี

Date of Birth: October 8, 1958

Current Position: Chief Executive Officer of Creative Juice  

G1 Company Limited

Education:

• B.Sc. (Genetics), Chulalongkorn University

Work Experience:

• 1987 – 1989

 Customer Management Director; DMB&B Company Limited

• 1989 – 2002

 Managing Director of Ogilvy and Mather (Thailand)  

 Company Limited

• 2002  to present

 Chief Executive Officer of Creative Juice G1 

 Company Limited      

Committee's Position in Other Units:

• The committee of Marketing Organization for Farmer

• Companies in which the Committee Hold Office  

 as the Committee or High-level Executives

 None

• Proportion (Percentage) of Share Holding of DPO

 None

• Gain and Loss in DPO

 None

• Conflict of Interest and Relationship with DPO

 None
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รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี  โพชนุกูล
Asst. Prof. Pattamawadee Pochnukul
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.
DPO’s Qualified Committee

วัน/เดือน/ปีเกิด: 10 ตุลาคม 2504
ต�าแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์                 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิการศึกษา:
• ปี 2525
 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                          
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
• ปี 2529
 เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ)                                      
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• ปี 2535
 Doctor of Agriculture (Agri. Econ)  
 Kyoto University, Japan
ประวัติการท�างาน:
• ปี 2551-2554  
 คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• กรกฎาคม 2554-2557  
 รักษาการผู้อ�านวยการโครงการ 
 ฝ่ายนโยบายและความสัมพันธ์ข้ามชาติ 
• ปี 2535-2540 , 2542- กรกฎาคม 2554 ถึง ปัจจุบัน
 รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ในหน่วยงานอื่น:
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิธนาคารเพื่อการเกษตร
 และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
• บริษัทที่กรรมการด�ารงต�าแหน่งในฐานะกรรมการหรือผู ้
 บริหารระดับสูง 
 ไม่มี
• สัดส่วน (ร้อยละ) การถือหลักทรัพย์ (หุ้น) ใน อ.ส.ค.
 ไม่มี
• การมีส่วนได้ส่วนเสียใน อ.ส.ค.
 ไม่มี
• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความสัมพันธ์กับ อ.ส.ค.
 ไม่มี

Date of Birth: October 10, 1961
Current Position: Associate Professor in Faculty of          
Economics, Thammasat University    
Education:
• 1982
 B.Sc. (Agriculture) Hon.,
 Kasetsart Unviversity, Bangkok
• 1986
 M.A. (Economics), Thammasat University 
 (English Program), Bangkok
• 1992
 Doctor of Agriculture (Agri. Econ)  
 Kyoto University, Japan
Work Experience:
• 2008 – 2011
 Dean, Faculty of Economics, 
 Thammasat University
• July 2011- 2014
 Acting Program Director, National Policies and Transnational  
 Relations Division, The Thailand Research Fund.  
• 1992-1997, 1999- July 2017 to Present
 Associate Professor, Faculty of Economics, Thammasat  
 University
Committee's Position in Other Units:
• The qualified committee of  The Bank for Agriculture and  
 Agricultural Cooperatives
• Companies in which the Committee Hold Office as
  the Committee or High-level Executives
 None
• Proportion (Percentage) of Share Holding of DPO
 None
• Gain and Loss in DPO
 None
• Conflict of Interest and Relationship with DPO
 None
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ดร.ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ
Dr. Narongrit Wongsuwan
กรรมการและเลขานุการ
Committee and Secretary

วัน/เดือน/ปีเกิด: 19 มีนาคม 2503
ต�าแหน่งปัจจุบัน: ผู้อ�านวยการ อ.ส.ค.
วุฒิการศึกษา:
• ปี 2526
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปี 2537
 ปรญิญาโท  Agricultural  Science (Pasture Seed Production),  
 Massey University,  New Zealand.
• ปี 2542
 Ph.D., Agricultural Science (Pasture Seed Production),  
 Massey University, New Zealand 
• ปี 2547
 อื่น ๆ  Mini  MBA :  NIDA
ประวัติการท�างาน:
• 12 ตุลาคม 2550 
 หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร
• 15 มิถุนายน 2553 
 หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน  อ.ส.ค.
• 3 มีนาคม 2557
 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ (ระดับ 9)
 ก�ากับดูแลสายอุตสาหกรรมนม  อ.ส.ค.
• 14 พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน
 ผู้อ�านวยการ อ.ส.ค.
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ในหน่วยงานอื่น:
 ไม่ม ี                   
• บริษัทที่กรรมการด�ารงต�าแหน่งในฐานะกรรมการ
 หรือผู้บริหารระดับสูง 
 ไม่มี
• สัดส่วน (ร้อยละ) การถือหลักทรัพย์ (หุ้น) ใน อ.ส.ค.
 ไม่มี
• การมีส่วนได้ส่วนเสียใน อ.ส.ค.
 ไม่มี
• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความสัมพันธ์กับ อ.ส.ค.
 ไม่มี

Date of Birth: March 19, 1960
Current Position: Director of DPO
Education:
• 1983
 B.Sc., Kasesart University
• 1994
 Master of Agricultural Science (Pasture Seed Production), 
 Massey University, New Zealand
• 1999
 Ph.D., Agricultural Science (Pasture Seed Production),  
 Massey University, New Zealand
• 2004
 Other: Mini MBA:  NIDA  
Work Experience:
• October 12, 2007
 Head of Dairy Extension Department
• June 15, 2010
 Head of Policy & Planning Department of DPO
• March 3, 2014
 Assistant Director of DPO-Supervise 
 the dairy industry
• November 14, 2016 to present
 Director of DPO
Committee's Position in Other Units:
 None
• Companies in which the Committee Hold Office  
 as the Committee or High-level Executives
 None
• Proportion (Percentage) of Share Holding of DPO
 None
• Gain and Loss in DPO
 None
• Conflict of Interest and Relationship with DPO
 None
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อัตราก�าลังของ อ.ส.ค. (ณ 30 กันยายน 2562)

DPO’s Man Power (as September 30, 2019)

ไทย-เดนมารค
โครงสรางการใชตราสัญลักษณ

8

วัวแดงพรอมริบบิ้น
Registration Trademark

วัวแดง ( Red Cows )

ตราสินคา ตราสัญลักษณหลัก ตราสัญลักษณ
องคการสงเสริมกิจการโคนม

แหงประเทศไทย
(อ.ส.ค.)

บุคลากร
Personnel

พนักงาน
Staff

ลูกจ้าง
Employee

รวม
Total

ผู้บริหารระดับสูง  Top Management    

1. ผู้อ�านวยการ Director
2. รองผู้อ�านวยการ Deputy Director
3. ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ Assistant Director

2
2

1 1
2
2

ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน
System Audit and Evaluation Department

17 17

นักวิชาการ 8 Scholars 8 2 2

กองเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม
Subdivision of Milk Board Secretary

8 8

ด้านอ�านวยการและบริหาร  Administration and Management

1. ฝ่ายอ�านวยการ  Administrative Department 31 1 32

2. ฝ่ายนโยบายและแผนงาน  Policy & Planning Department 31 31

3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  Human Resource Department 33 33

4. ฝ่ายบัญชีและการเงิน  Accounting and Finance Department 36 36

5. ฝ่ายพัสดุและบริการ  Procurement and Service Department 58 58

รวม Total 220 2 222
ด้านกิจการโคนม Dairy

1. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม  Dairy Research 82 14 96

2. ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม  Dairy Extension Department 77 77

3. ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร  Argo-Tourism Department 32 32

รวม Total 191 14 205
ด้านอุตสาหกรรมนม Dairy Industry

1. ฝ่ายการตลาดและการขาย
   Marketing and Selling Department

33 33

2. ส�านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง (โรงงานนมสระบุรี)
   D.P.O. Central Region office (Saraburi Dairy Plant)

251 251

3. ส�านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ (โรงงานนมประจวบคีรีขันธ์)
    D.P.O. Southern Region office (Prachuap Khiri Khan Dairy Plant)

135 135

4. ส�านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงงานนมขอนแก่น)
    D.P.O. North-Eastern Region office (Khon Kaen Dairy Plant)

101 20 121

5. ส�านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง (โรงงานนมสุโขทัย)
    D.P.O. Lower Northern Region office (Sukho Thai Dairy Plant)

68 10 78

6. ส�านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน (โรงงานนมเชียงใหม่)
    D.P.O. Upper Northern Region office (Chiang Mai Dairy Plant)

47 47

รวม Total 635 30 665

รวมทั้งสิน Grand Total 1,046 46 1,092

131
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO)

NEW-AW-������������� ��� �� 2562-02.indd   131 15/1/2563   11:03:01



ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
Scope of Authorities and Responsibilities of Committee and Subcommittee

อ� านาจหน ้ า ท่ี และความรั บผิ ดชอบของ 

คณะอนุกรรมการบริหารงานองค์การส่งเสริมกิจการ

โคนมแห่งประเทศไทย 

1. ให้ค�าปรกึษา  แนะน�า  เร่งรดัการบรหิารงานของ 

อ.ส.ค. ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ อ.ส.ค.

2. ให้มีอ�านาจในการควบคุม ก�ากับ ดูแลธุรกรรม

ต่างๆ ของ อ.ส.ค. ตามที่เหมาะสมและแต่งตั้งคณะท�างาน

ชุดต่างๆ เพื่อช่วยปฏิบัติงานในคณะอนุกรรมการบริหาร

งาน อ.ส.ค.

3. พิจารณากลั่นกรองงานของ อ.ส.ค. ตามท่ีเห็น

สมควร ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค.

อ� านาจหน ้ า ท่ี และความรั บผิ ดชอบของ 

คณะกรรมการตรวจสอบองค์การส่งเสริมกิจการโคนม

แห่งประเทศไทย
1. จัดท�ากฎบัตรให้สอดคล้อง กับขอบเขตความ 

รบัผดิชอบในการด�าเนนิงานของ อ.ส.ค. โดยต้องได้รบัความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ อ.ส.ค. และมีการสอบทาน
ความเหมาะสมของกฎบตัรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้

2. ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี และ
พิจารณาการปฏบิติังานอืน่ทีไ่ม่ใช่งานสอบบญัชขีอง ผูส้อบ
บัญชีที่ด�าเนินการให้กับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย

3. เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการองค ์การส ่ง เสริมกิจการโคนมแห ่ง
ประเทศไทย ในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความ
เห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน 

Authorities and Responsibilities of 

Administrative Subcommittee of Dairy Farming 

Promotion Organization of Thailand

1. Give advice on organizational management 

upon DPO Board of Committee policy

2. Supervise and control DPO transaction 

and appoint teams to support DPO Subcommittees’ 

works.

3. Screen DPO's work performance before 

presenting to DPO Board of Committee

Authorities and Responsibilities of Audit 

Committee of Dairy Farming Promotion 

Organization of Thailand

1. Specify scope of work approved by DPO 

Board of Committee and review at least once  

a year

2. Track DPO auditor's work performance 

both routine and other tasks

3. Propose an opinion for the DPO Board of 

Committee's consideration if executive team and 

auditor disagree on financial report

4. Comment the appointment, rotation, 
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4. พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ

องค์การส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทยเก่ียวกับการ

แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับ 6 ขึ้นไป 

ของฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน และพิจารณา

ความดีความชอบประจ�าปีของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและ

ประเมนิระบบงาน (ผูบ้รหิารระดบั 8) เสนอคณะกรรมการ 

อ.ส.ค. 

5. จดัหาทีป่รึกษาจากภายนอกหรอืผูเ้ชีย่วชาญทาง

วิชาชีพในการให้ค�าแนะน�าหรือช่วยให้มีการจัดท�าการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยใช้งบประมาณขององค์การ 

ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

6. ได้รบัข้อมลูทีจ่�าเป็นส�าหรบัการปฏบัิตหิน้าท่ีจาก

ทุกหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบ และได้รับความร่วมมือจาก

พนักงานและบุคคลภายนอกทีเ่กีย่วข้อง เพือ่สนบัสนนุงาน

ของฝ่ายตรวจสอบและประเมนิระบบงานให้มปีระสทิธภิาพ

7.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ 

ตรวจสอบได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม โดยผ่านความ เหน็

ชอบจากคณะกรรมการ อ.ส.ค. 

8. รายงานผลการด�าเนนิงานเก่ียวกบัการตรวจสอบ

ภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ 

อ.ส.ค. อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้งภายในหกสิบวันนับ

แต่วันสิน้สดุในแต่ละไตรมาส ยกเว้น รายงานผลการด�าเนนิ

งานในไตรมาสที่สี่ ให้จัดท�าเป็นรายงานผลการด�าเนินงาน

ประจ�าปี พร้อมทัง้ส่งรายงาน ดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสงักดั

ของรฐัวสิาหกิจนัน้และกระทรวงการคลงัเพือ่ทราบภายใน

เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของรัฐวิสาหกิจ

demotion of executives audited by Audit and 

Evaluation Department and also consider head of 

System Audit and Evaluation Department 

achievement to DPO Board of Committee

5. Employ consultants or professional 

experts to check operation by DPO's budget

6. Get necessary information from all 

Audited Departments and get a cooperation from 

employees in order to help System Audit and 

Evaluation Department effectively

7. Appoint Subcommittee of Audit 

Committee properly under approval of DPO Board 

of Committee

8. Report Internal Audit Performance to DPO 

Board of Committee at least quarterly within 60 

days except 4th Quarter that should be reported 

in Annual Report and send the report to the 

affiliation government agencies including Ministry 

of Finance within 90 days or at the end of  

the year
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อ� านาจหน ้ า ท่ี และความรั บผิ ดชอบของ 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

1. ด�าเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายในที่คณะกรรมการ อ.ส.ค. ก�าหนด การ

ประเมินผลความเสี่ยงและควบคุมภายใน แนวทางการ

ป้องกันและตรวจสอบความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่าง

มีระบบ เพื่อลดโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้อยู่

ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดวัฒนธรรมการ

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขึ้นในองค์กร

2. อนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายในก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค.ให้ความเหน็ชอบ

3. พิจารณาการประเมินผลการควบคุมภายในและ

จัดท�ารายงานควบคุมภายในของส่วนงานตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ

การควบคมุภายในส�าหรบัหน่วยงานรฐัวสิาหกจิพ.ศ. 2561

4. แต่งตั้งคณะท�างานได้ตามความเหมาะสม

5. ด�าเนนิการอ่ืนตามทีค่ณะกรรมการ อ.ส.ค. มอบหมาย

6. ติดตามผลการด�าเนินงานการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ อ.ส.ค. 

ทุกไตรมาส

อ� านาจหน ้ า ท่ี และความรั บผิ ดชอบของ 

คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สือ่สารขององค์การส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

1. ด�าเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่คณะกรรมการ 

อ.ส.ค. ก�าหนด เพ่ือให้เกดิการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ

ของ อ.ส.ค. อย่างเป็นรปูธรรม โดยมุง่เน้นให้เกดิการบรูณา

การงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ก�าหนดนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทและ

ยุทธศาสตร์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของ อ.ส.ค.

 Authorities and Responsibilities of Risk 

Management  and  I n te rna l  Con t ro l s 

Subcommittee of Dairy Farming Promotion 

Organization of Thailand

1. Engage in Risk Management and Internal 

Controls Policy set by DPO Board of Committee 

to prevent any waste

2. Approve Risk Management and Internal 

Controls plan before approved by DPO Board of 

Committee

3. Consider Internal Control Assessment and 

write an Internal Control Report by standard and 

rules of operation of Internal Control for State 

Enterprise 2019, Ministry of Finance

4. Appoint a team appropriately

5. Operate works assigned by DPO Board of 

Committee

6. Monitoring Risk Management and Internal 

Controls Performance and reporting to DPO Board 

of Committee quarterly

Authorities and Responsibilities of ICT 

and Communication of Subcommittee of Dairy 

Farming Promotion Organization of Thailand

1 .  P roceed  ICT  Management  and 

Communication appointed by DPO Board of 

Committee to develop and integrate ICT system

2. Set related policy linked to DPO Master 

Plan and DPO ICT & Communication Strategy
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3. พิจารณาปัจจัยอื่นที่จะมีผลต่อนโยบายที่

เ ก่ียวข ้องกับแผนแม่บทและยุทธศาสตร์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

4. เชือ่มโยงนโยบายและแผนระดบัชาตกัิบแผนงาน

ในระดับกระทรวง

5. ก�ากับดูแลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ของ อ.ส.ค.ให้มคีวามเป็นเอกภาพและประสทิธภิาพมากขึน้

6. ติดตามผลการด�าเนินงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของ อ.ส.ค.

7. น�าเสนอแต่งตัง้คณะท�างานได้ตามความเหมาะสม

8. ด�าเนนิการอืน่ตามทีค่ณะกรรมการ อ.ส.ค. มอบหมาย

อ� านาจหน ้ า ท่ี และความรั บผิ ดชอบของ 

คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate 

Governance : CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อ

สั งคมและสิ่ งแวดล ้ อม  (Corporate  Soc ia l 

Responsibility : CSR) ขององค์การส่งเสริมกิจการ 

โคนมห่งประเทศไทย

1. ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) 

และการสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

(CSR)

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทกุหน่วนงานด�าเนนิงานตาม

นโยบายการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ (CG) และการแสดงความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม (CSR) อย่งเป็นรปูธรรม

3. ก�ากับดูแลให้มีการจัดท�าคู่มือการส่งเสริมการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิง่แวดล้อม (CSR) และให้มกีารเผยแพร่ข้อมลู

และกิจการให้พนักงานและสาธารณะทราบโดยทั่วกัน

4. แต่งตัง้คณะท�างานเพือ่ช่วยเหลอืปฏบิตังิานตาม

ความเหมาะสม

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการ อ.ส.ค.  

มอบหมาย

6. รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการ

องค์การส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทยทราบทุกครัง้

3. Examine other factors affected the DPO 

Master Plan and DPO ICT & Communication 

Strategy

4. Connect Policy and National Plan due to 

a plan in Ministry level

5. Monitor and apply DPO ICT to be unique 

and effective

6. Monitor DPO ICT operation

7. Appoint a team appropriately

8. Operate works assigned by DPO Board of 

Committee

 

Authorities and Responsibilities of 

Subcommittee of Corporate Governance: CG 

and Corporate Social Responsibility: CSR of 

Dairy Farming Promotion Organization of 

Thailand

1. Specify policies for Corporate Governance 

(CG) and Corporate Social Responsibility (CSR) 

2. Promote and Support all department to 

comply with policies of Corporate Governance 

(CG) and Corporate Social Responsibility (CSR)

3. Oversight a Corporate Governance (CG) 

and Corporate Social Responsibility (CSR) manual 

and publicize information and activities to 

employees and community

4. Appoint a team appropriately

5. Operate works assigned by DPO Board of 

Committee

6. Report all performance to DPO Board of 

Committee
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อ� านาจหน ้ า ท่ี และความรั บผิ ดชอบของ 

คณะอนกุรรมการด้านทรัพยากรบคุคลขององค์การส่งเสรมิ

กิจการโคนมแห่งประเทศไทย

1. ก�าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์

การบริหารทรัพยากรบุคคลของ อ.ส.ค.

2. ด�าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคลที่คณะกรรมการ อ.ส.ค. ก�าหนด

3. ก�ากับ ดูแลระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

วางแผน ก�าหนดคุณลักษณะและคุณสมบัติของบุคลากร 

รวมทั้ งพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ อ .ส .ค .  ให ้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4. ติดตามผลการด�าเนินงานด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของ อ.ส.ค.

5. แต่งตั้งคณะท�างานได้ตามความเหมาะสม

6. ด�าเนนิการอืน่ตามทีค่ณะกรรมการ อ.ส.ค. มอบหมาย

อ� านาจหน ้ า ท่ี และความรั บผิ ดชอบของ 

คณะอนุกรรมการกฎหมายขององค์การส่งเสริมกิจการ

โคนมแห่งประเทศไทย

1. พิจารณาทบทวน กลั่นกรองและปรับปรุงแก้ไข

ข้อบังคับ ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของ อ.ส.ค. ที่มี

อยู ่ในปัจจุบันให้ครอบคลุม สอดคล้องกับสภาวการณ์

ปัจจุบัน และน�าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. เพื่อพิจารณา

2. ให้ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะในการบงัคบัใช้

ข้อบงัคบั อ.ส.ค.  และกฎหมายอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบั อ.ส.ค.

3. เสนอแต่งตั้งคณะท�างานที่เกี่ยวข้องกับการ

ด�าเนินงานด้านกฎหมายของ อ.ส.ค. ตามความเหมาะสม

4. ด�าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

มอบหมาย

Authorities and Responsibilities of 

Subcommittee of Human Resource of Dairy 

Farming Promotion Organization of Thailand

1. Set policy related to Strategic Plan for 

DPO Human Resource Management

2. Perform Human Resource Management 

Policy assigned by DPO Board of Committee

3. Supervise DPO Human Resource 

Management System and define characteristics 

and qualification of employees to be more 

effective

4. Follow up DPO Human Resource 

Management Performance

5. Appoint a team appropriately

6. Operate works assigned by DPO Board of 

Committee

 

Authorities and Responsibilities of Legal 

Subcommittee of Dairy Farming Promotion 

Organization of Thailand

1. Review and correct DPO rules and 

regulations to cover all circumstances under a 

consideration of DPO Board of Committee

2. Comment and suggest on enforcement 

of DPO regulations and other related law

3. Proposed DPO Legal Subcommittee

4. Operate works assigned by DPO Board of 

Committee
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อ� านาจหน ้ า ท่ี และความรั บผิ ดชอบของ 

คณะอนุกรรมการด้านกิจการโคนมขององค์การส่งเสริม

กิจการโคนมแห่งประเทศไทย

1. ก�าหนดนโยบายและทิศทางการด�าเนินงานด้าน

กิจการโคนม เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการ อ.ส.ค.

2. ก�าหนดรปูแบบ แนวทางและแผนการด�าเนนิงาน 

โครงการ กจิกรรม ความร่วมมอืทัง้ภายในประเทศและต่าง

ประเทศในด้านกิจการโคนม

3. ติดตาม ประเมินผลการด�าเนินงานของโครงการ

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. ด�าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

มอบหมาย

อ� านาจหน ้ า ท่ี และความรั บผิ ดชอบของ 

คณะอนกุรรมการวางระบบผลิตภณัฑ์และตราสนิค้าของ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

1. วางระเบียบแบบแผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 

(New Product Development) อย่างเป็นระบบ ชัดเจน 

และสามารถสร้างผลก�าไรให้กับองค์กร

2. จัดระบบตราสินค้าและก�าหนดจุดยืนการวาง

ต�าแหน่งทางการตลาดให้ชัดเจน (Brand Architecture)

3. ปรับปรุงระบบ ระเบียบและรูปแบบบรรจุภัณฑ์

ของสินค้าทัง้หมด รวมทัง้สนิค้าในอนาคต (Brand Identity 

& Packaging System)

4. ด�าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

มอบหมาย

อ� านาจหน ้ า ท่ี และความรั บผิ ดชอบของ 

คณะอนุกรรมการด้านต่างประเทศและกิจกรรมพิเศษ

ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
1. ก�าหนดนโยบายและทิศทางการด�าเนินงานด้าน

ต่างประเทศและกิจกรรมพิเศษ
2. ก�าหนดรปูแบบ แนวทางและแผนการด�าเนนิงาน 

โครงการ กิจกรรม ความร่วมมือด้านต่างประเทศและ
กิจกรรมพิเศษทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 Authorities and Responsibilities of Dairy 

Farming Business Subcommittee of Dairy 

Farming Promotion Organization of Thailand

1. Set policies and goals of business 

operation presenting to DPO Board of Committee

2. Define forms and action plan on domestic 

and international dairy business cooperation 

projects

3. Monitor and evaluate related operation 

projects

4. Operate works assigned by DPO Board of 

Committee

Authorities and Responsibilities of 

Product and Brand System Subcommittee of 

Dairy Farming Promotion Organization of 

Thailand

1. Regulate a New Product Development 

effectively to be business profits

2. Reorganize Brand Architecture and Brand 

Positioning

3. Reorganize Brand Identity and packaging 

of all products

4. Operate works assigned by DPO Board of 

Committee

Authorities and Responsibilities of 
Subcommittee on Foreign Affairs and Special 
Activit ies of Dairy Farming Promotion 
Organization of Thailand

 1. Set policies and goals for foreign 
operations and special activities

 2. Define forms and action plans on 
international cooperation projects and special 
activities held in domestic and international
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3. ติดตาม ประเมินผลการด�าเนินงานของโครงการ

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. ด�าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

มอบหมาย

อ� านาจหน ้ า ท่ี และความรั บผิ ดชอบของ 

คณะอนกุรรมการก�าหนดหลกัเกณฑ์วธิกีารประเมนิและ

ประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูอ้�านวยการองค์การส่งเสรมิ

กิจการโคนมแห่งประเทศไทย

1. ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของผู้อ�านวยการ อ.ส.ค. เพื่อใช้เป็นข้อผูกพัน

ตามสัญญาจ้างบริหาร โดยค�านึงถึงเป้าหมาย ระดับความ

ส�าเร็จ (Benchmark) ของเป้าหมายหรือพันธกิจ รวมท้ัง

ตัวชี้วัดที่ชัดเจนอันเป็นความรับผิดชอบของผู้อ�านวยการ 

อ.ส.ค. ตามภาระงานของ อ.ส.ค. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการอย่างแท้จริง โดยควรก�าหนดตัวแปร

อย่างน้อย 4 - 5 ตัว และมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ทุกๆ ปี 

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนคงที่

และการจ่ายค่าตอบแทนผันแปรประจ�าปี

2. ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อ�านวยการ อ.ส.ค. 

ตามหลักเกณฑ์ทีก่�าหนดและที่ระบไุว้ในสัญญาจา้งบรหิาร

3. ด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลัก

เกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนของผูบ้รหิารสงูสดุ

ตามสัญญาจ้างเพื่อเสนอ

3. Monitor and evaluate related operation 

projects

4. Operate works assigned by DPO Board of 

Committee

 

Authorities and Responsibilities of 

D i r ec to r ' s  Pe r fo rmance  As se s sment 

Subcommittee of Dairy Farming Promotion 

Organization of Thailand

1. Set Key Performance Indicator (KPI) to 

assess DPO Director as a Hiring Contract 

Commitment

2. Evaluate Director's performance

3. Manage criteria of bonus for the Director 

according to a cabinet resolution
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สรุปจ ำนวนคร้ังกำรเข้ำประชุม ค่ำตอบแทน และค่ำเบี้ยประชุม ของคณะกรรมกำร อ.ส.ค./คณะอนุกรรมกำรต่ำงๆ  

 

รำยชื่อ 

คณะกรรมกำร อ.ส.ค. คณะกรรมกำร 
กิจกำรสัมพันธ์ อ.ส.ค. 

คณะอนุกรรมกำร 
บริหำรงำน อ.ส.ค. 

คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบ อ.ส.ค. 

จ ำนวนคร้ังประชุม  ค่ำเบี้ยประชุม   ค่ำตอบแทน  จ ำนวนคร้ังประชุม ค่ำเบี้ยประชุม จ ำนวนคร้ังประชุม ค่ำเบี้ยประชุม จ ำนวนคร้ังประชุม ค่ำเบี้ยประชุม 

1.  นำยศักดิช์ัย ศรีบุญซื่อ 
     ประธำนกรรมกำร อ.ส.ค. 12/12 160,000 192,000 12/12 120,000     

2.  นำยสรวิศ ธำนีโต 
      อธบิดีกรมปศุสัตว ์

11/11 
(ผู้แทน 11  ครั้ง) 112,000 96,000       

3.  นำงสำวจริยำ  สทุธิไชยำ 
     เลขำธิกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 

12/12 
(ผู้แทน 3  ครั้ง) 128,000 96,000       

4.  นำยวชิัย  โภชนกิจ 
     อธิบดีกรมกำรคำ้ภำยใน 

12/12 
(ผู้แทน 1  ครั้ง) 128,000 96,000     8/8 190,000 

5.  นำยพิเชษฐ์ วิริยะพำหะ 
     อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ ์

12/12 
(ผู้แทน 3  ครั้ง) 128,000 96,000   8/12 

(ผู้แทน 4  ครั้ง) 64,000   

ผู้แทนส ำนักงบประมำณ 
6.  นำงพิมพร  โอวำสิทธิ ์
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ 

11/11 120,000 81,333     7/8 152,000 

ผู้แทนกระทรวงกำรคลัง 
7.1 นำยวรวรรธน์  ภิญโญ 
 รองอธิบดีกรมสรรพสำมติ 

2/2 16,000 15,467     1/8 8,000 

7.2  นำงนงลักษณ ์ ขวัญแก้ว 
ที่ปรึกษำดำ้นพัฒนำกำรประเมินรำคำอสังหำริมทรัพย ์ 
(นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนทรงคุณวุฒิ)  
กรมธนำรักษ์ 

10/10 112,000 80,533     7/8 152,000 

8.  นำยพงศ์กำนต ์ หงสกุล 
     กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒ ิ 11/11 112,000 96,000     1/8 8,000 

9.  นำยวทิวัส  ชัยปำณ ี
     กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒ ิ 10/12 112,000 96,000   12/12 120,000   

10. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปัทมำวด ี โพชนุกูล 
     กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒ ิ 9/12 96,000 96,000       

11. นำยณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ 
     ผู้อ ำนวยกำร อ.ส.ค. 12/12 128,000 96,000   12/12 

(ผู้แทน 1  ครั้ง) 
80,000 

( รับเบี้ยประชุม 
 10 ครั้ง ) 

  

Summary of Meeting Attendances, Remuneration, and Meeting Allowance of Committees Board and Subcommittees Board   

 

Name Lists 

DPO’s  Board Committee  DPO’s Labor Relation  
Board Committee 

DPO’s Administrative 
 Board Subcommittee  

DPO’s Audit  
Board Committee 

Meeting 
Attendances 

Meeting 
Allowance Remuneration Meeting 

Attendances 
Meeting 

Allowance 
Meeting 

Attendances 
Meeting 

Allowance 
Meeting 

Attendances 
Meeting 

Allowance 

1.   Dr.Sakchai Sriboonsue 
      Chairman of the Board 12/12 160,000 192,000 12/12 120,000     

2.   Dr.Sorawit Thanito 
Director – General,  Department of Livestock  Development 

11/11 
(11 Delegates) 112,000 96,000       

3.    Miss Jariya Suttichaiya 
Secretary General Office of Agricultural Economics 

12/12 
(3 Delegates) 128,000 96,000       

4.   Mr. Whichai Phochanakij 
Director – General, Department of Internal Trade 

12/12 
(1 Delegate) 128,000 96,000     8/8 190,000 

5.   Mr. Phichest Wiriyapaha 
Director – General, The Cooperative Promotion Department 

12/12 
(3  Delegates) 128,000 96,000   8/12 

(4  Delegates) 64,000   

The Representative of Bureau of the Budget 
6.   Mrs. Pimporn Ovasith 
Senior Advisor, Bureau of the Budget 

11/11 120,000 81,333     7/8 152,000 

The Representative of Ministry of Finance 
7.1   Mr.Worawat Pinyo       
Deputy Director The Excise Department 

2/2 16,000 15,467     1/8 8,000 

7.2    Mrs. Nongluk Kwankaew 
Property Valuation Development Advisor (Plan and Policy 
Analyst, Qualification) of The Treasury Department 

10/10 112,000 80,533     7/8 152,000 

8.   Mr.Pongkarn Hongsakul 
     Qualified Committee 11/11 112,000 96,000     1/8 8,000 

9.   Mr.Witawat Jayapani 
     Qualified Committee 10/12 112,000 96,000   12/12 120,000   

10.  Assoc. Prof. Pattamawadee Pochnukul 
     Qualified Committee 9/12 96,000 96,000       

11.  Dr.Narongrit Wongsuwan 
      Director of DPO 12/12 128,000 96,000   12/12 

(1  Delegate) 

80,000 
Get Meeting 
Allowance  
10 Times 

  

เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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สรุปจ ำนวนคร้ังกำรเข้ำประชุม ค่ำตอบแทน และค่ำเบี้ยประชุม ของคณะกรรมกำร อ.ส.ค./คณะอนุกรรมกำรต่ำงๆ  

รำยชื่อ 

คณะอนุกรรมกำร 
CG / CSR 

คณะอนุฯ ก ำหนดหลักเกณฑ ์
ประเมินผลและประเมินผล 

ผู้อ ำนวยกำร อ.ส.ค. 

คณะอนุกรรมกำรระบบตรำ
สินค้ำ (Brand System) 

 นมไทย-เดนมำร์ค 

คณะอนุกรรม 
ด้ำนต่ำงประเทศและ 

กิจกรรมพิเศษ 

คณะอนุกรรมกำรเพื่อศึกษำแนวทำงและรูปแบบ
โครงกำรจัดตั้งโรงงำนแปลรูปผลติภณัฑ์นมภำคเหนือ 

อ.ห้ำงฉัตร จ.ล ำปำง และจดัตั้งศูนย์เรยีนรู้กิจกำร 
โคนมแบบครบวงจร อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 

จ ำนวนคร้ัง
ประชุม ค่ำเบี้ยประชุม จ ำนวนคร้ัง

ประชุม   ค่ำเบีย้ประชุม   จ ำนวนคร้ัง
ประชุม ค่ำเบี้ยประชุม จ ำนวนคร้ัง

ประชุม ค่ำเบี้ยประชุม จ ำนวนคร้ังประชุม ค่ำเบี้ยประชุม 

1.  นำยศักดิช์ัย ศรีบุญซื่อ 
     ประธำนกรรมกำร อ.ส.ค.         

  

2.  นำยสรวิศ ธำนีโต 
      อธบิดีกรมปศุสัตว ์         

  

3.  นำงสำวจริยำ  สทุธิไชยำ 
     เลขำธิกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร   2/2 20,000     

  

4.  นำยวชิัย  โภชนกิจ 
     อธิบดีกรมกำรคำ้ภำยใน         

  

5.  นำยพิเชษฐ์ วิริยะพำหะ 
     อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ ์ 2//7 

8,000 
(รับค่าเบ้ียประชุม 

1 ครั้ง) 
      

  

ผู้แทนส ำนักงบประมำณ 
6.  นำงพิมพร  โอวำสิทธิ ์
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ 

        
  

ผู้แทนกระทรวงกำรคลัง 
7.1 นำยวรวรรธน์  ภิญโญ 
 รองอธิบดีกรมสรรพสำมติ 

        
  

7.2  นำงนงลักษณ ์ ขวัญแก้ว 
ที่ปรึกษำดำ้นพัฒนำกำรประเมินรำคำอสังหำริมทรัพย ์ 
(นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนทรงคุณวุฒิ)  
กรมธนำรักษ์ 

        

  

8.  นำยพงศ์กำนต ์ หงสกุล 
     กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒ ิ 7//7 

60,000 
(รับค่าเบ้ียประชุม 

6 ครั้ง) 
2/2 

8,000 
(รับเบ้ียประชุม 1

ครั้ง) 
2/2 20,000   

  

9.  นำยวทิวัส  ชัยปำณ ี
     กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒ ิ     2/2 18,000   

  

10. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปัทมำวด ี โพชนุกูล 
     กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒ ิ         

  

11. นำยณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ 
     ผู้อ ำนวยกำร อ.ส.ค. 7//7 

32,000 
(รับค่าเบ้ียประชุม 

4 ครั้ง) 
  2/2 

8,000 
(รับค่าเบ้ียประชุม 1 

ครั้ง) 
2/2 

8,000 
(รับค่าเบ้ียประชุม 

1 ครั้ง) 
4/4 24,000 

(รับค่าเบ้ียประชุม 3 ครั้ง) 

Summary of Meeting Attendances, Remuneration, and Meeting Allowance of Committees Board and Subcommittees Board   

Name Lists 

DPO’s CG & CSR  
Board Subcommittee 

DPO’s Director of 
Performance 
Assessment 

Board Subcommittee 

Thai-Denmark Brand 
System Product 

Placement   
Board Subcommittee 

Foreign Affairs and 
Special Events   

Board Subcommittee 

Research subcommittee on guidelines for 
establishing northern dairy plant in Hang-

chat, Lampang and dairy learning centre in 
San Kamphaeng, Chiangmai 

Meeting 
Attendances 

Meeting 
Allowance 

Meeting 
Attendances 

Meeting 
Allowance 

Meeting 
Attendances 

Meeting 
Allowance 

Meeting 
Attendances 

Meeting 
Allowance 

Meeting 
Attendances Meeting Allowance 

1.   Dr.Sakchai Sriboonsue 
      Chairman of the Board         

  

2.   Dr.Sorawit Thanito 
Director – General,  Department of Livestock  Development         

  

3.    Miss Jariya Suttichaiya 
Secretary General Office of Agricultural Economics   2/2 20,000     

  

4.   Mr. Whichai Phochanakij 
Director – General, Department of Internal Trade         

  

5.   Mr. Phichest Wiriyapaha 
Director – General, The Cooperative Promotion 
Department 

2//7 
8,000 

Get Meeting 
Allowance  

1 Time 
      

  

The Representative of Bureau of the Budget 
6.   Mrs. Pimporn Ovasith 
Senior Advisor, Bureau of the Budget 

        
  

The Representative of Ministry of Finance 
7.1   Mr.Worawat Pinyo       
Deputy Director The Excise Department 

        
  

7.2    Mrs. Nongluk Kwankaew 
Property Valuation Development Advisor (Plan and Policy 
Analyst, Qualification) of The Treasury Department 

        
  

8.   Mr.Pongkarn Hongsakul 
     Qualified Committee 7//7 

60,000 
Get Meeting 
Allowance  
6 Times 

2/2 
8,000 

Get Meeting 
Allowance  

1 Time 

2/2 20,000   
  

9.   Mr.Witawat Jayapani 
     Qualified Committee     2/2 18,000   

  

10.  Assoc. Prof. Pattamawadee Pochnukul 
     Qualified Committee         

  

11.  Dr.Narongrit Wongsuwan 
      Director of DPO 7//7 

32,000 
Get Meeting 
Allowance  
4 Times 

  2/2 
8,000 

Get Meeting 
Allowance  

1 Time 

2/2 
8,000 

Get Meeting 
Allowance  

1 Time 

4/4 
24,000 

Get Meeting Allowance  
3 Times 
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สรุปจ ำนวนคร้ังกำรเข้ำประชุม ค่ำตอบแทน และค่ำเบี้ยประชุม ของคณะกรรมกำร อ.ส.ค./คณะอนุกรรมกำรต่ำงๆ 

 

รำยชื่อ 

คณะอนุกรรมกำรบริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

คณะอนุกรรมกำรบริหำร 
ควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน อ.ส.ค. 

คณะอนุกรรมกำรด้ำนบรหิำรทรัพยำกร
บุคคลของ อ.ส.ค. 

คณะอนุกรรมกำร 
ด้ำนกิจกำรโคนม 

จ ำนวนคร้ังประชุม ค่ำเบี้ยประชุม จ ำนวนคร้ังประชุม   ค่ำเบีย้ประชุม   จ ำนวนคร้ังประชุม   ค่ำเบีย้ประชุม จ ำนวนคร้ังประชุม ค่ำเบี้ยประชุม 

1.  นำยศักดิช์ัย ศรีบุญซื่อ 
     ประธำนกรรมกำร อ.ส.ค.       5/5 50,000 

2.  นำยสรวิศ ธำนีโต 
      อธบิดีกรมปศุสัตว ์

1/4 
(ผู้แทน 1 ครั้ง) 8,000       

3.  นำงสำวจริยำ  สทุธิไชยำ 
     เลขำธิกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร   4/4 

(ผู้แทน 3  ครั้ง) 40,000 3/4 
(ผู้แทน 1  ครั้ง) 24,000   

4.  นำยวชิัย  โภชนกิจ 
     อธิบดีกรมกำรคำ้ภำยใน         

5.  นำยพิเชษฐ์ วิริยะพำหะ 
     อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ ์         

ผู้แทนส ำนักงบประมำณ 
6.  นำงพิมพร  โอวำสิทธิ ์
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ 

        

ผู้แทนกระทรวงกำรคลัง 
7.1 นำยวรวรรธน์  ภิญโญ 
 รองอธิบดีกรมสรรพสำมติ 

        

7.2  นำงนงลักษณ ์ ขวัญแก้ว 
ที่ปรึกษำดำ้นพัฒนำกำรประเมินรำคำอสังหำริมทรัพย ์ 
(นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนทรงคุณวุฒิ)  
กรมธนำรักษ์ 

        

8.  นำยพงศ์กำนต ์ หงสกุล 
     กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒ ิ         

9.  นำยวทิวัส  ชัยปำณ ี
     กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒ ิ         

10. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปัทมำวด ี โพชนุกูล 
     กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒ ิ   1/4 8,000     

11. นำยณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ 
     ผู้อ ำนวยกำร อ.ส.ค. 3/4 24,000 3/4 16,000 

(รับเบี้ยประชุม 2 ครั้ง) 2/4 16,000 
(รับเบี้ยประชุม 2 ครั้ง) 3/5 24,000 

Summary of Meeting Attendances, Remuneration, and Meeting Allowance of Committees Board and Subcommittees Board   

Name Lists 

DPO’s ICT and 
Communication 

  Board Subcommittee 

DPO’s Risk Management and 
Internal Control  

 Board Subcommittee 

DPO’s Human Resource 
Management  Board Subcommittee 

DPO’s Dairy Farming Promotion  
Board Subcommittee 

Meeting 
Attendances 

Meeting 
Allowance 

Meeting 
Attendances Meeting Allowance Meeting 

Attendances 
Meeting 

Allowance 
Meeting 

Attendances Meeting Allowance 

1.   Dr.Sakchai Sriboonsue 
      Chairman of the Board       5/5 50,000 

2.   Dr.Sorawit Thanito 
Director – General,  Department of Livestock  Development 

1/4 
(1 Delegate) 8,000       

3.    Miss Jariya Suttichaiya 
Secretary General Office of Agricultural Economics   4/4 

(3 Delegates) 40,000 3/4 
(1 Delegate) 24,000   

4.   Mr. Whichai Phochanakij 
Director – General, Department of Internal Trade         

5.   Mr. Phichest Wiriyapaha 
Director – General, The Cooperative Promotion 
Department 

        

The Representative of Bureau of the Budget 
6.   Mrs. Pimporn Ovasith 
Senior Advisor, Bureau of the Budget 

        

The Representative of Ministry of Finance 
7.1   Mr.Worawat Pinyo       
Deputy Director, The Excise Department 

        

7.2    Mrs. Nongluk Kwankaew 
Property Valuation Development Advisor (Plan and Policy 
Analyst, Qualification) of The Treasury Department 

        

8.   Mr.Pongkarn Hongsakul 
     Qualified Committee         

9.   Mr.Witawat Jayapani 
     Qualified Committee         

10.  Assoc. Prof. Pattamawadee Pochnukul 
     Qualified Committee   1/4 8,000     

11.  Dr.Narongrit Wongsuwan 
      Director of DPO 3/4 24,000 3/4 

16,000 
Get Meeting 
Allowance  
2 Times 

2/4 
16,000 

Get Meeting 
Allowance  

2 Time 
3/5 24,000 

เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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ไทย-เดนมารค
โครงสรางการใชตราสัญลักษณ

8

วัวแดงพรอมริบบิ้น
Registration Trademark

วัวแดง ( Red Cows )

ตราสินคา ตราสัญลักษณหลัก ตราสัญลักษณ
องคการสงเสริมกิจการโคนม

แหงประเทศไทย
(อ.ส.ค.)

ไทย-เดนมารค
โครงสรางการใชตราสัญลักษณ

8

วัวแดงพรอมริบบิ้น
Registration Trademark

วัวแดง ( Red Cows )

ตราสินคา ตราสัญลักษณหลัก ตราสัญลักษณ
องคการสงเสริมกิจการโคนม

แหงประเทศไทย
(อ.ส.ค.)

ไทย-เดนมารค
โครงสรางการใชตราสัญลักษณ

8

วัวแดงพรอมริบบิ้น
Registration Trademark

วัวแดง ( Red Cows )

ตราสินคา ตราสัญลักษณหลัก ตราสัญลักษณ
องคการสงเสริมกิจการโคนม

แหงประเทศไทย
(อ.ส.ค.)
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สถานที่ติดต่อ อ.ส.ค. / DPO Contacts

เบอร์โทร     0-3690-9688
เบอร์แฟกซ์  0-3690-9688 
เว็บไซต์      www.dpo.go.th

ส�านักงานใหญ่ อ.ส.ค. อ�าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
DPO Head Office
เลขที่ 160 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต�าบลมิตรภาพ อ�าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
160 Moo 1 Mittraphab Rd., Mittraphab subdistrict, Muaklek district, Saraburi 18180

เบอร์โทร     0-2279-8611-3
เบอร์แฟกซ์  0-2279-8601
เว็บไซต์      www.dpo.go.th

ส�านักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ (อาคาร 5 ชั้น ติดตลาด อ.ต.ก.)
DPO Bangkok Office (5- storey Building, next to the MOF Market)
เลขที่ 101 ถนนก�าแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
101 Kham Pang Petch Rd., Jatuchack subdistrict, Jatuchack district, Bangkok 10900

เบอร์โทร     0-3690-9720
เบอร์แฟกซ์  0-3690-9720 

ส�านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง (โรงงานนมสระบุรี)
DPO Central Office (Saraburi Dairy Plant)
เลขที่ 160/1 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต�าบลมิตรภาพ อ�าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
160 /1Moo 1 Mittraphab Rd., Mittraphab subdistrict, Muaklek district, Saraburi 18180

เบอร์โทร     0-3262-1628
เบอร์แฟกซ์  0-3262-3837 

ส�านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ (โรงงานนมประจวบคีรีขันธ์)
DPO Southern Office (Phachuap Khiri Khan Dairy Plant)
เลขที่ 174 ถนนเพชรเกษม ต�าบลหนองตาแต้ม อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
174 Petchakasam Rd., Nongtatam subdistrict, Pranburi district, Prachuap Khiri Khan 77120 

เบอร์โทร     0-4362-1409
เบอร์แฟกซ์  0-4326-1409

ส�านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงงานนมขอนแก่น)
DPO North-Eastern Office (Khon Kean Dairy Plant)
เลขที่ 344 หมู่ 15 ต�าบลท่าพระ อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260
344 Moo 15, Thaphra subdistrict, Muang district, Khon Kean 40260

เบอร์โทร     0-5595-1095
เบอร์แฟกซ์  0-5595-1095

ส�านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง (โรงงานนมสุโขทัย)
DPO Lower Northern Office (Sukho Thai Dairy Plant)
เลขที่ 198 หมู่ 3 ต�าบลคลองมะพลับ อ�าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 64180
198 Moo 3, Klong Maplub subdistrict, Sri Nakhorn district, Sukho Thai 64180

เบอร์โทร     0-5322-3200
เบอร์แฟกซ์  0-5321-6749 

ส�านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน (โรงงานนมเชียงใหม่)
DPO Upper Northern Office (Chiang Mai Dairy Plant)
เลขที่ 122 ถนนห้วยแก้ว ต�าบลช้างเผือก อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
122 Huay Kaew Rd., Chang Puak subdistrict, Muang distridt, Chiang Mai 50300
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การติดต่อฝ่าย/ส�านักงาน อ.ส.ค. สระบุรี และกรุงเทพฯ
DPO’s Contact

ฝ่าย/ส�านัก
Department/Office

ที่ตั้ง
Location

หมายเลขโทรศัพท์
No. Tel.

โทรสาร
FAX.

ฝ่ายอ�านวยการ
Administrative Department

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
Muaklek, Saraburi

0-3690-9688 0-3690-9688

กรุงเทพฯ
Bangkok

0-2279-8608
0-2279-8609
0-2279-8610

0-2279-8601

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
Policy & Planning Department

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
Muaklek, Saraburi

0-3690-9689

กรุงเทพฯ
Bangkok

0-2279-8615
0-2279-8616

0-2279-8615

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
Accounting and Finance Department

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
Muaklek, Saraburi

0-3690-9683 0-3690-9690

กรุงเทพฯ
Bangkok

0-2279-8628 0-2279-8628

ฝ่ายการตลาดและการขาย
Marketing & Selling Department

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
Muaklek, Saraburi

0-3690-9724 0-3690-9737

กรุงเทพฯ
Bangkok

0-2279-8622
0-2279-8623
0-2279-8624

0-2279-8622

ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน System 
Audit and Evaluation Department

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
Muaklek, Saraburi

0-3690-9728 0-3690-9728

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Human Resource Department

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
Muaklek, Saraburi

0-3690-9685 0-3690-9685

ฝ่ายพัสดุและบริการ
Procurement and Service Department

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
Muaklek, Saraburi

0-3634-2054
0-3634-2056

ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 
Dairy Extension Department

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
Muaklek, Saraburi

0-3634-2058

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม
Dairy Research and Development 
Department

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
Muaklek, Saraburi

0-3634-2057
0-3634-2055

ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
Agro-Tourism Department

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
Muaklek, Saraburi

0-3634-2052
0-3634-2053
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รายชื่อคณะท�างานจัดท�าเล่มรายงานประจ�าปี 2562

ที่ปรึกษา
	 1.	ดร.	ณรงค์ฤทธิ์	 วงศ์สุวรรณ
	 2.	นางสาวอรนุช	 จิราวัฒนานุรักษ์

คณะท�างาน
	 1.	น.สพ.	เทอดไชย	 ระลึกมูล
	 2.	นางสาววรรณา		 พึ่งเพียร
	 3.	นางสาวนภาพร						 พันธุสุข
	 4.	นายนวนน	 จันทประสาร
	 5.	นางน�้าฝน	 โพธิ์เสือ
	 6.	นางพัสน์นันท์	 เฉลิมฉัตร
	 7.	นางวราพร	 มะโนประเสริฐกุล
	 8.	นางสาวพิมพ์ชนก				 ลิมปะพันธุ์	
	 9.	นางสาวกุลจิรา							 ยิ่งสวัสดิ์

แผนกติดตามและประเมินผล
กองแผนงานและโครงการ
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
Monitoring & Evaluation Section,
Planning and Project Division,
Policy and Planning Department

เบอร์โทร					 0-3690-9689
เบอร์แฟกซ์						0-3690-9688,	0-3690-9689
อีเมลล์										follow@dpo.go.th
เว็บไซต์										www.dpo.go.th
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ไทย-เดนมารค
องคประกอบตราสัญลักษณของ
องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

12

ตราสัญลักษณประจําองคการ ได เริ่มมีขึ้นในสมัย 
ผู อํานวยการ นายยอด วัฒนสินธุ โดยมีความหมาย
ดังนี้

“วัวแดงสองแมลูกหันหนาเขาหากัน” 
สายสัมพันธที่แมมีตอลูก ซึ่งเปนการสงตอความหวงใย 
และเอื้ออาทร จากรุนสูรุน 

“วัวสีแดง”
คือสีของแมโคลูกโค ซึ่งหมายถึงความเปนสิริมงคลตาม
อิทธิพลของสีที่มีมา ตั้งแตครั้งโบราณ อันจะนําไปสูโชคลาภ 
ความดีงาม ความเจริญ   

“อักษร อ.ส.ค.” 
เปนชื่อยอขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย
ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองคการสงเสริมกิจการโคนม
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2514

“คอกโค”
เปนคอกโคนมประวัติศาสตรคอกแรก ที่พระบาทสมเด็จ
พ ร ะ ป ร มิ น ท ร ม ห า ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เ ด ช  รั ช ก า ล ที่  9 
และพระเจ าเฟรเดอริก ท่ี  9 แห งประเทศเดนมาร ก
พระราชทานใหแกฟารมโคนม ไทย – เดนมารค

“วงกลมที่ลอมรอบ”
บอกถึงการดํารงคงอยูอยางไมสิ้นสุด ไมมีจุดสุดทาย

“สีของดวงตรา” 
ดวงตราขององคการมี 3 สี คือ สีแดง สีขาว และสีน้ําเงิน 
ซึ่งเปนสีของธงไตรรงคธงประจําชาติของไทยเพื่อระลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภมูพิลอดลุยเดช รชักาลที ่9 ทีท่รงใหกาํเนดิและพระราชทาน
อาชพี การเลีย้งโคนม แกปวงพสกนิกรชาวไทย

ไทย-เดนมารค
องคประกอบตราสัญ

ลักษณ
ของ

องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

12

ตราสัญ
ลักษณ

ประจําองคการ ไดเริ่มมีขึ้นในสมัย 
ผูอํานวยการ นายยอด วัฒ

นสินธุ โดยมีความหมาย
ดังนี้

“วัวแดงสองแมลูกหันหนาเขาหากัน” 
สายสัมพันธที่แมมีตอลูก ซึ่งเปนการสงตอความหวงใย 
และเอื้ออาทร จากรุนสูรุน 

“วัวสีแดง”
คือสีของแมโคลูกโค ซึ่งหมายถึงความเปนสิริมงคลตาม
อิทธิพลของสีที่มีมา ตั้งแตครั้งโบราณ

 อันจะนําไปสูโชคลาภ 
ความดีงาม ความเจริญ

   

“อักษร อ.ส.ค.” 
เปนชื่อยอขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย
ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองคการสงเสริมกิจการโคนม
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2514

“คอกโค”
เปนคอกโคนมประวัติศาสตรคอกแรก ที่พระบาทสมเด็จ
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พระราชทานใหแกฟารมโคนม ไทย – เดนมารค

“วงกลมที่ลอมรอบ”
บอกถึงการดํารงคงอยูอยางไมสิ้นสุด ไมมีจุดสุดทาย

“สีของดวงตรา” 
ดวงตราขององคการมี 3 สี คือ สีแดง สีขาว และสีนํ้าเงิน 
ซึ่งเปนสีของธงไตรรงคธงประจําชาติของไทยเพื่อระลึกถึง
พระมหากรุณ

าธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภมูพิลอดลุยเดช รชักาลที ่9 ทีท่รงใหกาํเนดิและพระราชทาน
อาชพี การเลีย้งโคนม แกปวงพสกนิกรชาวไทย

ส�านักงานใหญ่
160 ถนนมิตรภาพ ต�าบลมิตรภาพ
อ�าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180

Head Office
160 Mittraphab Rd, Muak Lek,
Saraburi 18180

036-909-688

www.dpo.go.th
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