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ค�ำน�ำ
Preface

	 การบริหารจัดการองค ์การส ่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	 (อ.ส.ค.)	 มีบทบาทด้านการพัฒนา

องค์กรและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมควบคู ่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมนมไทยให้เป็นที่ยอมรับและเป็นอาชีพ

ที่มั่นคงและยั่งยืนคู ่สังคมไทยอย่างต่อเน่ือง	 รวมถึงสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	สู่ความยั่งยืนในอาชีพโคนม	

	 ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระองค์ทรงพระราชทาน	 “โคนมอาชีพพระราชทาน”	 แก่เกษตรกรไทย	 และ 

ก่อตั้งฟาร์มโคนม	ไทย-เดนมาร์ค	ขึ้นที่	อ.มวกเหล็ก	จ.สระบุรี	ส�าหรับแนวทางในการบริหารจัดการ	อ.ส.ค.	ในปัจจุบันเน้นการ

ขับเคลื่อนองค์กรภายใต้แผนวิสาหกิจ	อ.ส.ค.	ปี	2560-2565	เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน	์“นมแห่งชาติภายในป	ี2565”	ทั้งนี้เพื่อ

น�าเสนอความส�าเรจ็ในการด�าเนนิงานตามแผนงาน	และภารกจิขององค์กร	จงึได้มกีารจดัท�ารายงานผลการด�าเนนิงานประจ�าปี	

เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การด�าเนินงานที่ส�าคัญในรอบปีงบประมาณ

	 รายงานประจ�าปี	 2564	 ที่จัดท�าขึ้นนี้เป็นผลการด�าเนินงาน	 ตั้งแต่เดือนตุลาคม	 2563	 ถึง	 กันยายน	 2564	 โดย

มีสาระส�าคัญ	 ได้แก่	 ข้อมูลพื้นฐานภาพรวมขององค์กร	 แนวโน้มสถานการณ์อุตสาหกรรมโคนม	 ผลการด�าเนินงาน	 

รายงานทางการเงนิ	กจิกรรมในรอบปี	และข้อมลูส�าคญัต่างๆ	คณะท�างานจดัท�าเล่มรายงานประจ�าปี	หวงัเป็นอย่างยิง่ว่ารายงาน

ฉบับนี	้จะเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้บริหาร	พนักงาน	ผู้สนใจ	และผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมโคนมไทยต่อไป

 Dairy	Farming	Promotion	Organization	of	Thailand	(DPO)	has	developed	organization,	dairy	farming,	

and	dairy	industry	to	be	accepted	and	to	continue	a	royally	granted	career	in	remembrance	of	His	Majesty	

King	Bhumibol	Adulyadej,	The	Great	grace	on	dairy	farming.

	 His	Majesty	started	Thai-Danish	Dairy	Farm	in	Muak	Lek	Saraburi	province.	To	become	national	milk	

in	2022,	DPO	set	5-year	State	Enterprise	Plan	to	succeed	organization	mission	by	publishing	annual	report	

to	clarify	our	performance	and	major	activities	during	October	2020	to	September	2021.

	 The	 annual	 report	 2021	 publ ic ized	 major	 contents	 on	 organizat ion	 overv iew,	 

performance,	 financial 	 report , 	 act iv i t ies	 and	 other	 relevant	 informat ion. 	 Hopeful ly ,	

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)
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สารจากประธานกรรมการ 
Message from the Chairman of the Board

	 การเข้าด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ	 อ.ส.ค.	
ตามมติคณะรัฐมนตรี	 เม่ือวันที่	 1	 มิถุนายน	 2564	 ในฐานะ
ประธานกรรมการ	อ.ส.ค.	มีความตั้งใจมากในการเข้ามาบริหาร
จดัการและปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความเตม็ใจด้วยเกยีรตแิละศกัดิศ์ร	ี 
พบว่าเป็นเรือ่งทีห่นกัส�าหรบัการบรหิารงานภายใต้สถานการณ์
ที่วิกฤตของ	อ.ส.ค.	
	 อันเนื่องมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ	 การเมือง
แ ล ะสั ง ค มที่ มี ค ว า มผั น ผ วนอยู ่ ต ล อด เว ล า 	 ต ลอด
จน เ กิดสถานการณ ์ การระบาดของ โรค ติด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ระลอก	 4	 ซึ่งส่งผลกระทบ
ต ่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย	 
รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายการด�าเนินงานของ	
อ.ส.ค.	เป็นอย่างยิ่ง
	 เนื่ อ งจากมี เวลา เพียง 	 4 	 เ ดือนที่ เหลือของ
ปีงบประมาณ	2564	ในการบริหารงานภายใต้สภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย	 การแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งทางการค้า	 และวิถีชีวิต
ใหม่ของคนไทย	 จ�าเป็นอย่างเร่งด่วน	 คือ	 การจัดท�าแผนการ
ตลาดเชิงรุก	 โดยวางแผนร่วมกับผู้จัดจ�าหน่ายเพื่อกระจาย
สินค้าให้ครอบคลุมทุกช่องทาง	 ทุกพื้นที่	 ถึงผู้บริโภคได้สะดวก
รวดเร็ว	 การเร่งรัดการด�าเนินงานขององค์กรในด้านการลดค่า
ใช้จ่าย	ปรับแผนงานปี	2564	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการ
จดัการภายในองค์กร	เพ่ิมขดีความสามารถให้ท�างานตามความรู้ 
ความสามารถของตนเอง
	 แต่ถึงอย่างไรในปีนี้ยังมีผลงานให้น่าชื่นชมและ
เป็นก�าลังใจในการปฏิบัติงานของทุกคน	 คือ	 ผลการประเมิน
คณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาค
รฐั	(Integrity	and	Transparency	Assessment	:	ITA)	ประจ�า
ปีงบประมาณ	2564	อ.ส.ค.	ได้คะแนน	96.17	(ระดับ	AA)	โดย	
อ.ส.ค.	เป็น
	 -	ล�าดับที	่1	ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
															สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 -	ล�าดับที	่3	จาก	23	หน่วยงานใน
															กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 -	ล�าดับที	่15	จาก	51	รัฐวิสาหกิจ

นายปริญญา เพ็งสมบัติ
Mr. Parinya Pengsombut
ประธานกรรมการ อ.ส.ค.
DPO Chairman of the Committee
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	 ทัง้นี	้ในปีงบประมาณ	2565	หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะได้
รบัความร่วมมอืในการทีจ่ะท�างานร่วมกนัแบบมส่ีวนร่วม	มคีวาม
เป็นเจ้าขององค์กร	รู้และรับผิดชอบ	ร่วมกันลงมือท�า	เพื่อผลัก
ดันให้องค์กรเจริญก้าวหน้าต่อไป
	 ท้ายนี	้ขอขอบคุณและเป็นก�าลังใจให้คณะกรรมการ	
อ.ส.ค.	ผูบ้รหิารและพนกังาน	อ.ส.ค.	ทกุคน	ทีมุ่ง่มัน่	ต้ังใจท�างาน	
และฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ	 ไปด้วยกัน	 เพื่อผลักดันให้	 อ.ส.ค.	 
ผ่านพ้นวิกฤติการณ์ที่ก�าลังส่งผลกระทบต่อองค์กรอยู่ในขณะนี	้
และเป็นการเตรียมการวางรากฐานความแข็งแรงให้กับองค์กรใน

ทุกๆ	ด้าน	เพื่อให้	อ.ส.ค.	เป็นองค์กรชั้นน�าด้านอุตสาหกรรมโคนม

แบบครบวงจรในอนาคตต่อไป

	 Since	June	1st	2021,	I	become	DPO	chairman	
of	 the	 Board.	 I	 am	honored	 to	 be	 in	 this	 position;	
however,	 it	 is	 challenging	 that	 the	 DPO	 has	 faced	
economic,	political,	and	social	fluctuation	including	
COVID-19	 pandemic	which	 affect	 DPO	 operational	
goals.
	 Since	there	is	only	4	months	left,	the	DPO	
manages	to	do	a	proactive	marketing	plan	under	the	
recession,	 high	 competition,	 and	 new	 normal	 life	
by	covering	product	distribution	across	 the	country	
and	 reducitng	 cost	 to	 strengthen	 highly	 efficient	 
organizational	management	and	competency.
	 However,	 the	 Integrity	 and	 Transparency	
Assessment	(ITA)	is	pleasurable.	The	DPO	gets	96.17	
points	(AA	level)
	 	 1st	place	of	state	enterprises	under	the	
Ministry	of	Agriculture	and	Cooperatives
	 	 3rd	place	from	23	government	sectors	in	
the	Ministry	of	Agriculture	and	Cooperatives
	 	 15th	place	from	51	state	enterprises
	 In	2022,	I	am	looking	forward	to	your	cooperation	
and	working	together	for	organizational	growth.	Hence,	 
I	 would	 like	 to	 thank	 and	 be	 encouraged	 to	work	
together	 and	 be	 a	 leading	 enterprise	 for	 one-stop	
service	on	dairy	industry.
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สารจากรองผู้อ�านวยการ 
ท�าการแทนผู้อ�านวยการ องค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Message from Deputy Director Acting  
Director of Dairy Farming Promotion  
Organization of Thtailand (DPO)
	 ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	

2019	(COVID-19)	ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจและ 

รูปแบบการใช้ชีวิตของผู ้คนทั่วโลกที่ เปลี่ยนไป	 เทรนด์ใหม่ๆ 

เกดิข้ึน	พฤตกิรรมและทัศนคติในการด�ารงชวีติไม่เหมอืนเดมิอกีต่อไป	 

การเปิดรับเทคโนโลย	ีบรกิารดจิทิลัใหม่ๆ	รวมถงึแพลตฟอร์มออนไลน์	

ซึ่งตอบโจทย์เรื่องความสะดวกสบาย	โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัย

ด้านสุขอนามัย	และผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	น�าไปสู่เทรนด์

การใช้ชีวิตแบบ	New	normal	สู่	Next	normal	ซึ่งการใช้ชีวิตแบบ

นี้มีบทบาทส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจและระบบเศรษฐกิจในอนาคต

	 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	 (อ.ส.ค.)	

ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว	 จึงได้น�าแนวคิดด้านนวัตกรรม

เข ้ามาปรับใช ้ในองค์กรมากข้ึน	 มุ ่งเน ้นการพัฒนาศักยภาพ	 

ขีดความสามารถขององค ์กรและบุคลากรอย ่ างต ่อ เนื่ อ ง	 

โดยน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน	

เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน	 ทั้งในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร	

กระบวนการผลติ	การจ�าหน่ายผลติภณัฑ์และบรกิาร	กล่าวคอื	อ.ส.ค.	

พยายามสร้างนวัตกรรมตั้งแต่ต้นน�้า	กลางน�้าและปลายน�้า

	 ส�าหรับการด�าเนินงานในปี	2564	อ.ส.ค.	ให้ความส�าคัญ

กับการพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสู่	 Smart	 Farmer	 โดยส่งเสริม

การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี	 เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการ

ผลิตฟาร์มเกษตรกร	 โดยใช้	 Application	 สารสนเทศโคนม	 และ

จัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง	 (Thai-Denmark	 Smart	 Dairy	

Farm)	พัฒนาให้เป็นฟาร์มสาธิตเชิงธุรกิจ	 โดยการน�าเทคโนโลยีเข้า

มาช่วยในการจัดการฟาร์ม	 และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 เป็น

แหล่งฝึกภาคปฏิบัติ	 และสร้างบุคลากรมืออาชีพด้านการเล้ียงโคนม 

ในด้านการผลิต	 อ.ส.ค.	 มีการปรับปรุงประสิทธิภาพและทดแทน

เคร่ืองจักร	 อ.ส.ค.	 โดยน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข ้ามาปรับใช  ้

มากขึ้น	มุ่งเน้นในเรื่องของการเพิ่มก�าลังการผลิต	ลดต้นทุน	และลด 

การสญูเสยีจากการผลติตลอดจนการน�าเคร่ืองบรรจนุม	แบบไฮสปีด	

(High	Speed)	เข้ามาใช้ในทั้ง	4	โรงงาน

	 ส�าหรับการด�าเนินงานในป	ี2564	อ.ส.ค.	ให้ความส�าคัญ

กับการพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสู่	 Smart	 Farmer	 โดยส่งเสริม

การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี	 เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิต

ฟาร์มเกษตรกร	 โดยใช้	 Application	 สารสนเทศโคนม	 และจัดตั้ง

ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง	(Thai-Denmark	Smart	Dairy	Farm)	

พัฒนาให้เป็นฟาร์มสาธิตเชิงธุรกิจ	 โดยการน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย 

ในการจัดการฟาร์ม	 และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 เป็นแหล่ง

ฝึกภาคปฏิบัติ	 และสร้างบุคลากรมืออาชีพด้านการเลี้ยงโคนม 

ในด้านการผลิต	อ.ส.ค.	

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์
Mr. Suchart Chariyalertsak

รองผู้อ�านวยการ ท�าการแทนผู้อ�านวยการ อ.ส.ค.
Deputy Director Acting Director of                          
Dairy Farming Promotion Organization of 
Thailand (DPO)
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	 ในส่วนการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์นมนั้น	อ.ส.ค.	ได้ให้ความ

ส�าคญัต่อช่องทางการจ�าหน่ายแบบออนไลน์มากขึน้	โดยปรับกลยทุธ์

การตลาดและการขายสูร่ะบบออนไลน์ผ่านระบบ	LINE	MyShop	ซึง่

ถือเป็นระบบน�าร่องขององค์กร	เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมการเข้า

ถึงสนิค้าและการตดัสนิใจซือ้สนิค้าของผู้บรโิภคตามเทรนด์การใช้ชวีติ

แบบ	New	normal	สู่	Next	normal

	 ในนามขององค์การส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย	

(อ.ส.ค.)	ขอขอบคุณพนัธมิตรทางธุรกิจ	คูค้่าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทกุ

ภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางการเติบโต

อย่างยัง่ยนืขององค์กร	ควบคูไ่ปกบัการยกระดบัและพฒันาผลติภัณฑ์

นมไทย-เดนมาร์ค	สู่การเป็นแบรนด์ทีห่นึง่ในใจของคนไทย	อกีทัง้เป็น

แหล่งตลาดรองรบัผลผลติให้แก่เกษตรกรไทย	โดยยงัคงยดึมัน่ในการ

สืบสาน	รักษา	ต่อยอดโคนมอาชีพพระราชทานนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

	 According	 to	 the	 coronavirus	 pandemic	

(COVID-19),	everyone	has	faced	severe	effects	on	economy	

and	lifestyle.	Also,	everyone	has	applied	new	technology	

for	 convenience	 by	 focusing	 on	 sanitary	 security	 and	 

environmental	 effect	 from	new	normal	 to	next	normal	

for	the	future.       

 Dairy Farming Promotion Organization of  

Thailand	(DPO)	realizes	and	aims	to	apply	new	innovation	

for	work	potential	development	on	organizational	growth.	

In	 2021,	 the	 DPO	 gives	 priority	 on	 dairy	 farmers	 to	 be	 

smart	 farmers	by	supporting	 innovation	and	technology	

application	for	dairy	production	efficiency.	The	DPO	also	

established	 Thai-Denmark	 Smart	 Dairy	 Farm	where	 the	

new	 technology	 is	 applied	 for	 farm	management	 and	 

environmental	 effect	 reduction	 to	 improve	 work	 

efficiency.	Hence,	the	new	technology	is	applied	to	increase	 

production	capacity,	reduce	cost	and	loss	from	production	

process.

	 Distr ibution	 channel	 focuses	 on	 online	 

distribution	through	LINE	MyShop	to	react	a	New	Normal	

to	Next	Normal	lifestyle.

	 	 On	 behalf	 of	 the	 Dairy	 Farming	 Promotion	

Organization	of	Thailand	(DPO),	I	would	like	to	thank	you	

for	 a	 cooperation	 between	 the	 DPO	 and	 stakeholders	

on	 organization	 and	 brand	management	 to	 be	 Top	 of	 

Mind	brand	and	to	support	Thai	dairy	farmers	forever.
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โครงสร้างคณะกรรมการ  
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Structure of the Board of Committee  
Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO)

น.สพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ
Dr. Sakchai Sriboonsue
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Qualified	Committee

ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่
11	พฤศจิกายน	2558	-	31	พฤษภาคม	2564
Term	of	office	
November	11,	2015	-	May	31,	2021

ต�าแหน่งอื่นภายใน	อ.ส.ค.	
-	ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์	อ.ส.ค.
-	ประธานอนุกรรมการด้านกิจการโคนมของ	อ.ส.ค.	
Other	Position	in	DPO
-	Chairman	of	DPO	Business	Reletions	Committee
-	Chairman	of	DPO	Dairy	Farming	Promotion	
		Subcommittee

นายปริญญา เพ็งสมบัติ
Mr. Parinya Pengsombut
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Qualified	Committee

ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่
1	มิถุนายน	2564	-	ปัจจุบัน
Term	of	office	
Juen	1,	2021	-	Present

ต�าแหน่งอื่นภายใน	อ.ส.ค.	
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์	อ.ส.ค.
Other	Position	in	DPO
Chairman	of	DPO	Business	Reletions	Committee

ประธานกรรมการ / Chairman of the Board



AN
NU

AL
 R

EP
O

RT
 2

02
1

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
�าป

ี 2
56

4

15

กรรมการโดยต�าเเหน่ง / Committee
น.สพ.สรวิศ ธานีโต                              
Dr. Sorawit Thanito
อธิบดีกรมปศุสัตว์	 
Director	General	of	the	Department	of		Livestock		Development

ต�าแหน่งอ่ืนภายใน	อ.ส.ค. 
ไม่มี
Other	Position	in	DPO
None

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร 
Mr. Chantanon wannakejohn
เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร					  
Secretary	General	of	the	Office	of	Agricultural	Economics

ต�าแหน่งอื่นภายใน	อ.ส.ค.						                                     
ประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน	อ.ส.ค.		           
Other	Position	in	DPO
Chairman	of	DPO	Risk	Management	and	Internal	Control	
Subcommittee

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์                    
Mr. Wisit Sisuwan 
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
Director	General	of	the	Cooperative	Promotion	Department	

ต�าแหน่งอื่นภายใน	อ.ส.ค.			                                      
-	ประธานอนุกรรมการบริหารงาน	อ.ส.ค.																												
-	ประธานกรรมการสรรหาผู้อ�านวยการ	อ.ส.ค.	(ชุดที่	3)
Other	Position	in	DPO
-	Chairman	of	DPO	Administrative	Subcommittee
-	Chairman	of	DPO	Director	Selection	Committee	(3rd	group)	

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม     
Mr. Wattanasak Sur-iam
อธิบดีกรมการค้าภายใน                           
Director	General	of	the	Department	of	Internal	Trade	

ต�าแหน่งอื่นภายใน	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	อ.ส.ค.	
Other	Position	in	DPO
Chairman	of	DPO	Audit	Committee
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กรรมการผู้แทน / Committee

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร                                   
Mr. Chalermphol Pensoot 
รองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ
Deputy	Director	of	Budget	Bureau

ต�าแหน่งอื่นภายใน	อ.ส.ค.																			                
กรรมการตรวจสอบ	อ.ส.ค.			 
Other	Positiotn	in	DPO	
Committee	of	DPO	Audit	Committee

นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์                           
Miss Kanittha Sahamethapat
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร	 
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ทรงคุณวุฒิ)	กรมสรรพากร					                                            
Principle	Advisor	on	Information	and	Communication	 
(Computer	Technical	Officer,	Qualification)	of	the	Revenue	
Department

ต�าแหน่งอื่นภายใน	อ.ส.ค.							                                  
-	กรรมการตรวจสอบ	อ.ส.ค.																																											
-	อนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ	อ.ส.ค
Other	Position	in	DPO 
-	Committee	of	DPO	Audit	Committee
-	Committee	of	DPO	Deputy	Director	and	Assistant	
		Director	Selection	Committee

นายวิทวัส ชัยปาณี                                   
Mr. Witawat Jayapani
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	อ.ส.ค.																          
Qualified	Committee

ระยะเวาลาการปฏิบัติหน้าที่																        
24	กรกฎาคม	2557	-	31	พฤษภาคม	2564		
Term	of	officet 
July	24,	2014	–	May	31,	2021

ต�าแหน่งอื่นภายใน	อ.ส.ค.																																	 
-	ประธานอนุกรรมการ	CG	และ	CSR																	
-	กรรมการสรรหาผู้อ�านวยการ	อ.ส.ค.	(ชุดที่	1	และ	ชุดที่	2)	
Other	Position	in	DPO	
-	Chairman	of	CG	&	CSR	Subcommittee
-	Committee	of	DPO	Director	Selection	Committee	
		(1st	and	2nd groups)		

กรรมการผู้แทน / Committee
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รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล 
Assoc. Prof. Dr. Pattamawadee Pochnukul
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	อ.ส.ค.				                    
Qualified	Committee

ระยะเวาลาการปฏิบัติหน้าที่
11	พฤศจิกายน	2558	-	31	พฤษภาคม	2564						
Term	of	office
November	11,	2015	–	May	31,	2021

ต�าแหน่งอื่นภายใน	อ.ส.ค.																																	
-	ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	อ.ส.ค.																																												
-	กรรมการสรรหาผู้อ�านวยการ	อ.ส.ค.	(ชุดที่	1	และ	ชุดที่	2)	
Other	Position in DPO 
-	Chairman	of	DPO	Risk	Management	and	
		Internal	Control	Subcommittee
-	Committee	of	DPO	Director	Selection	Committee	
(1st	and	2nd	groups)				

กรรมการผู้แทน / Committee

ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์                                
Dr. Artis Phetcharat
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	อ.ส.ค.			                      
Qualified	Committee

ต�าแหน่งอื่นภายใน	อ.ส.ค.																																		
อนุกรรมการบริหารงาน	อ.ส.ค.																															
Other	Position	in	DPO	
Subcommittee	of	Administrative	of	DPO	Subcommittee	

ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์                         
Dr. Juadee Pongmaneerat
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	อ.ส.ค.																								
Qualified	Committee

ระยะเวาลาการปฏิบัติหน้าที่																								
1	มิถุนายน	2564	–	ปัจจุบัน																								
Term	of	office
June	1,	2021	-	Present

ต�าแหน่งอื่นภายใน	อ.ส.ค.				                             
-	ประธานอนุกรรมการบริหารทุนมนุษย์																						
-	กรรมการสรรหาผู้อ�านวยการ	อ.ส.ค.	(ชุดที่	3)			
Other	Position	in	DPO
-	Chairman	of	Human	Capital	Management	Subcommittee
-	Committee	of	DPO	Director	Selection	Committee	(3rd	group)			
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ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร                         
Dr. Manop Kanchsanaburangun                    
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	อ.ส.ค.																									
Qualified	Committee

ระยะเวาลาการปฏิบัติหน้าที่																								
1	มิถุนายน	2564	–	ปัจจุบัน																							
Term	of	office
June	1,	2021	-	Present

ต�าแหน่งอื่นภายใน	อ.ส.ค.		                                 
-	ประธานอนุกรรมการ	CG	และ	CSR														
-	กรรมการสรรหาผู้อ�านวยการ	อ.ส.ค.	(ชุดที่	3)
Other	Position	in	DPO
-	Chairman	of	CG	&	CSR	Subcommittee
-	Committee	of	DPO	Director	Selection	Committee	(3rd	group)	 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / Qualified Committee

กรรมการและเลขานุการ / Committee and Secretary

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์                                     
Mr. Suchart Jariyalertsak
รองผู้อ�านวยการ	ท�าการแทนผู้อ�านวยการ	อ.ส.ค.										
Deputy	Director	in	Acting	Director	of	DPO

ต�าแหน่งอื่นภายใน	อ.ส.ค.																																										
-	อนุกรรมการและเลขานุการบริหารงาน	อ.ส.ค.																				
-	อนุกรรมการ	CG	และ	CSR																															
-	อนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลย	ี																				
-	อนุกรรมการด้านการบริหารทุนมนุษย์																														
-	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน																
-	อนุกรรมการกฎหมายของ	อ.ส.ค.																																				
-	อนุกรรมการด้านกิจการโคนมของ	อ.ส.ค.																																																																																																					
-	คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางและรูปแบบโครงการจัดตั้งโรงงานแปรรูป		 
		ผลิตภัณฑ์นมและศนูย์เรยีนรูกิ้จการแบบครบวงจร	ภาคเหนอื																								

Other	Position	in	DPO
-	Subcommittee	and	Secretary	of	DPO	Administrative	Subcommittee																																																																											
-	Subcommittee	of	CG	&	CSR	Subcommittee	
-	Subcommittee	of	Technology	Development	Subcommittee
-	Subcommittee	of	DPO	Human	Capital	Management	Subcommittee
-	Subcommittee	of	DPO	Risk	Management	and	Internal	Control	Subcommittee	
-	Subcommittee	of	DPO	Law	Subcommittee	
-	Subcommittee	of	DPO	Dairy	Farming	Promotion	Subcommittee
-	Subcommittee	of	the	Establishment	of	DPO	Upper	North	Dairy	Plant	and	the	Integration	of	Dairy	Industry		 
		Learning	Centre	Subcommittee		
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คณะผู้บริหารองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
Board of Directors Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO)

ด้านอ�านวยการและบริหาร : Administration and Management
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ด้านอ�านวยการและบริหาร : Administration and Management

ด้านอุตสาหกรรมนม : Dairy Industry
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ด้านกิจการโคนม : Dairy Farming Promotion

ด้านอุตสาหกรรมนม : Dairy Industry

 นักวิชาการ : Scholar
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รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจ�าปี 2564
State Owned Enterprise Award 2021

วันที่	31	มกราคม	2565	นายสมพร	ศรีเมือง	ผู้อ�านวยการ	อ.ส.ค.	

มอบหมายให้นายพีระ	 ไชยรุตม์	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	 อ.ส.ค.	 เข้ารับ

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจ�าปี	2564	โดย	องค์การส่งเสริมกิจการ

โคนมแห่งประเทศไทย	 (อ.ส.ค.)	 ได้รบัรางวลัประเภทพฒันาองค์กรดเีด่น

ประจ�าปี	 2564	 โดยนายกรฐัมนตร	ีมอบให้นายอาคม	 เตมิพทิยาไพสิฐ	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 เป็นประธานภายในงานและเป็น

ผู้มอบรางวัลในครั้งนี้	 ซ่ึงงานจัดขึ้นโดยส�านักงานคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ	 กระทรวงการคลัง	 ทั้งนี้ผู ้เข้าร่วมงานต้อง

ปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้โควดิ-19	 

อย่างเคร่งครัด	ณ	ตึกสันติไมตร	ีท�าเนียบรัฐบาล	กรุงเทพฯ

On	 31st	 January	 2022,	 Mr.Somporn	 Srimueng,	 DPO	 
Director	 appointed	 Mr.Peera	 Chairuth,	 Assistant	 

Director,	 attended	 State	 Owned	 Enterprise	 Award	 

(SOE	Award).	The	DPO	awarded	Best	Organization	

Deve lopment 	 ca tego r ie s 	 in 	 2021 . 	 Mr .A rkom	 

Termpitayapaisith,	 Minister	 of	 Finance,	 presided	 over	

this	 event	 held	 by	 State	 Enterprise	 Policy	 Office.	 

The	event	was	held	under	COVID-19	prevention	policy	 

at	Santi	Maitri	Building,	Government	House.
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Part	1ส่วนท่ี
PART1ข้อมลูภาพรวมของ อ.ส.ค.

DPO Organization Overview
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ก�าเนิดฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค และ อ.ส.ค.
History of Thai-Danish Dairy Farm and DPO

	 เ ดื อ น กั น ย า ย น 	 ป ี พุ ท ธ ศั ก ร า ช	

2503	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาบพิตร

และสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ	์ พระบรมราชินีนาถ	

พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง	 เสดจ็ประพาสทวปียโุรป	

ขณะเสดจ็ประทบัแรมอยู	่ ณ	 ประเทศเดนมาร์ก	

ทรงให้ความสนพระทัยเกีย่วกบักจิการการเลีย้งโคนม 

ของชาวเดนมาร์กเป็นอย่างมากและกลายเป็น

จุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ว ่าด้วยความร่วมมือ

ด้านวิชาการการเลี้ยงโคนมระหว่างประเทศไทย

และประเทศเดนมาร์ก

	 In	 1960,	 His	 Majesty	 the	 King	

Bhumibol	 Adulyadej,	 The	 Great	 and	

Her	Majesty	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.
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 ก่อนหน้านั้นหนึ่งปี	 นายนิลส์	 กุนน่าส	์
ซอนเดอร์	 กอร์ด	 ชาวเดนมาร์ก	 ผู ้เชี่ยวชาญ
ด้านการผลิตสุกรของ	 FAO	 (Food	 and	
Agricultural	Organization,	United	Nation)	
ผู ้ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับกรมปศุสัตว์ระหว่าง
ปี	พ.ศ.	 2498-2502	 (ค.ศ.	 1955	–	1959)	 ได้
สังเกตว่าคนไทยไม่รู ้จักโคนมและด่ืมนมใน
ปริมาณน้อยมาก	 หลังจากกลับไปประเทศ
เดนมาร์กในปี	 พ.ศ.	 2502	 นายซอนเดอร์กอร์ด
ได้จัดท�าโครงการฟาร์มโคนม	และศูนย์ฝึกอบรม
การเล้ียงโคนมในประเทศไทยเสนอต่อคณะกรรมการ
การตลาดเชิงเกษตรของเดนมาร์ก	 (Danish	
Agricultural	Marketing	Board)
	 ต ่อมา	 เดือนมกราคม	 พ.ศ.	 2504	
คณะผูเ้ชีย่วชาญ	ชาวเดนมาร์กได้มาศึกษาส�ารวจ
พื้นที่ในการจัดตั้งฟาร์มโคนมสาธิตและศูนย ์
ฝึกอบรม		อ�าเภอมวกเหลก็		จงัหวัดสระบรุ	ี	ซึง่เป็น
สถานที	่ทีม่หีบุเขาสวยงามมแีหล่งน�า้สะอาดและ
ไม่ไกลจากตลาดกรุงเทพฯ

 The	beginning	of	Thai-Danish	Dairy	
Farm	and	The	Training	Centre	was	started	
when	 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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	 วนัที	่	20		ตลุาคม	พ.ศ.	2504	ได้ลงนามสญัญาการให้

ความร่วมมือช่วยเหลอืทางวชิาการการเลีย้งโคนมระหว่าง

รฐับาลเดนมาร์กกบัรฐับาลไทย	โดยได้จดัสรรเงนิช่วยเหลอื

จ�านวน	4.33	ล้านโครเนอร์	(หรือประมาณ	23.5	ล้านบาท	

ในสมัยนั้น)	 ส�าหรับด�าเนินโครงการเป็นระยะเวลา	 8	 ปี

	 รัฐบาลเดนมาร์กได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาร่วมด�าเนิน

การ	 ในปี	 พ.ศ.	 2509	 (ค.ศ.	 1966)	 พร้อมกับสนับสนุน

เงินจ�านวน	 2.87	 ล้านโครเนอร์	 ส�าหรับด�าเนินงาน

ในช่วง	 8	 ปี	 อันเป็นการตอบสนองพระราชปณิธาน

และความสนพระทัยในอาชีพการเลี้ยงโคนม	 หลังจาก

เสด็จนิวัตปิระเทศไทย	พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตรและ

สมเดจ็พระเจ้า	 เฟรเดอริคที่	 9	 แห่งประเทศเดนมาร์ก

ได้ทรงประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรม

การเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์คอย่างเป็นทางการ	 เมื่อวัน

ที	่ 16	มกราคม	2505	จึงนับได้ว่าเป็นวันที่มีความส�าคัญ

ยิ่งในประวัติศาสตร์ของการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย

	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 2514	 รัฐบาลไทยได้รับโอน

กิจการฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม

ไทย-เดนมาร์ค	 จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์มีช่ือว่า	 องค์การส่งเสริมกิจการ

โคนมแห่งประเทศไทย	 (อ.ส.ค.)	 มีส�านักงานตั้งอยู ่

เลขที	่ 160	 ถนนมติรภาพ	 อ�าเภอมวกเหลก็	 จงัหวดัสระบรีุ	

เพือ่ด�าเนินบทบาทในการส่งเสรมิการเลีย้งโคนมและพัฒนา

อุตสาหกรรมนมต่อไป	 รัฐบาลไทยจึงได้ก�าหนดให้

วันที่	 17	 มกราคมของทุกปีเป็น	 “วันโคนมแห่งชาติ”
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	 After	the	return	of	His	Majesty	to	Thailand,	

the	 technical	 support	 agreement	 between	

Danish	 government	 and	 Thai	 government	

was	 signed	 on	 October	 20,	 1961.	 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	 respect ively	 granted	 

January	17	of	every	year	as	a	National	Dairy	Day.	
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“นมไทย-เดนมาร์ค 60 ปี สู่ความยั่งยืน”
60 Years of Thai-Denmark Milk to the Everlasting

	 อ.ส.ค.ยงัคงเดินหน้าในการขับเคลือ่นผลกัดนัธุรกจิ	ฝ่าวกิฤตจิากภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตัว	และโรคอบุตัิ
ใหม่ที่มีผลกระทบต่อคนและโคนม	 ซึ่งถือได้ว่าเป็นความท้าทายส�าหรับการท�าธุรกิจในเชิงพาณิชย์และการท�า
ประโยชน์ในเชิงสังคมเป็นอย่างมาก	เพื่อรักษาสถานะความเป็นผู้น�าตลาดนมพร้อมดื่ม	UHT	ของประเทศไทย	
อ.ส.ค.ในฐานะรฐัวสิาหกจิสงักัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ทีย่งัคงสร้างรายได้ให้กบัเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมไทย	
จากการรับซื้อน�า้นมดิบของเกษตรกร	มูลค่าปีละไม่ต�่ากว่า	5,000	ล้านบาท	

	 อ.ส.ค.ยังคงมุ่งมั่นให้องค์กรมีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่าง
ยั่งยืน	 ภายใต้หลักการ	 BCG	 โดยยกระดับความสามารถเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้ด�ารงอาชีพอย่างมั่นคงด้วย
การสรรค์สร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมโคนม	 ให้แบรนด์ไทย-เดนมาร์คเป็นที่หนึ่งในใจ
คนไทย	 เพือ่ส่งมอบคณุค่าให้คนไทยมสีขุภาพดด้ีวยผลิตภณัฑ์จากนมโคสดแท้	 100%	ของเกษตรกรไทยตลอด
ไป	 นอกจากนี้	 อ.ส.ค.ยังคงพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนมเพ่ือรองรับน�้านมดิบของเกษตรกรไทยด้วยเครื่องจักร
ที่ทันสมัย	 ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 และพัฒนาผลิตภัณฑ์นมด้วยนวัตกรรม
เพื่อสร้างมูลค่าในผลิตภัณฑ์จากน�้านมดิบของเกษตรกรไทย	 ภายใต้แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค	 ให้ก้าวสู่แบรนด์
อนัดบัท่ี	1	ในใจผู้บรโิภคชาวไทย	ส่งมอบสขุภาพทีด่แีก่คนไทย	ควบคูก่บัความสามารถในการท�าก�าไรขององค์กร	
ส่งเสริมการดื่มนมของคนไทยให้เพิ่มขึ้น	 แสวงหาโอกาสจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	 และรูปแบบธุรกิจใหม่
ที่ต่อเนื่อง	เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร

	 เนือ่งด้วยในปี	2565	นี	้ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค	จะมอีายคุรบรอบ	60	ปี	อ.ส.ค.พร้อมรบัมือกับการก้าวเข้า
สู	่“นมไทย-เดนมาร์ค	60	ปี	สูค่วามยัง่ยนื”	เพ่ือให้อาชพีการเลีย้งโคนมเป็นอาชพีทีย่ัง่ยนื	และคนไทยมสีขุภาพดี

 The	DPO	drove	business	forward	from	deflation	and	pandemic	which	affected	humans	
and	dairy	cattle.	Due	to	the	obstacles,	the	DPO	faced	new	challenges	to	remain	a	status	of	
being	a	leader	of	U.H.T.	Milk	in	Thailand.	The	DPO	is	a	state	enterprise	under	the	Ministry	of	
Agriculture	and	Cooperatives	to	strengthen	Thai	dairy	farmers	sustainable	income	by	buying	
raw	milk	from	dairy	farmers	which	costs	at	least	5,000	million	baht.

	 The	DPO	managed	to	continuously	develop	by	applying	technology	and	innovation	
under	BCG	concept	for	dairy	farmers	along	dairy	industry	value	chain	for	a	good	health	from	
100%	fresh	milk.	In	addition,	the	DPO	developed	dairy	industry	to	support	raw	milk	by	applying	
eco-friendly	international	standard	machinery	and	adding	new	dairy	products	innovation	for	
being	Top	of	Mind	brand.

 Thai-Danish	Dairy	Farm	will	be	60	years	in	2022.	The	DPO	is	ready	to	support	Thai	dairy	
farmers	and	customers	to	be	healthy	and	wealthy.
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วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง อ.ส.ค.
Purpose of DPO Establishment

 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง	อ.ส.ค.	พ.ศ.	2514	โดยมีวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว	้ดังต่อไปนี้
	 The	Dairy	Farming	Promotion	Organization	of	Thailand	(DPO)	has	been	granted	a	state	
enterprise	under	the	Ministry	of	Agriculture	and	Cooperatives	by	the	Royal	Decree	establishing	
DPO	B.E.	2514	(1971)	under	2	main	objectives	which	are	dairy	farming	and	dairy	industry.

1. ด้านส่งเสริมกิจการโคนม
	 1.1	 ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและสัตว์อื่นที่ให้
น�า้นมและเนื้อ
	 1.2	 ฝึกอบรมบุคคลให้มีความรู้ความช�านาญ
ในการเลี้ยงโคนมและสัตว์ อ่ืนที่ให้น�้านมและเนื้อ	
การผลิตน�้านมและเนื้อ	 กับการประกอบผลิตภัณฑ์
จากน�้านมและเนื้อ
	 1.3	 ช่วยเหลือ	 แนะน�า	 และให้ค�าปรึกษาแก่
เกษตรกร	 ตลอดจนประสานงานและร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข ้อง	 ในด้านการก�าจัดโรคการ
เลี้ยงดูสัตว์	 การผสมเทียม	 อาหารและอื่นๆ	 ส�าหรับ
โคนมและสัตว์อื่นที่ให้น�้านมและเนื้อ
	 1.4	 พัฒนาและผลิต	 พันธุ์โคนมและสัตว์อื่น
ที่ให้น�า้นมและเนื้อ
	 1.5	 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริโภคนม
และผลิตภัณฑ์นมในประเทศ
	 1.6	 ด�าเนินกิจกรรมอื่นๆ	 ที่เก่ียวข้องหรือ
ต่อเนื่องกับการส่งเสริมกิจการ

2. ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม
	 2.1	 ผลิต	 ซื้อ	 ขาย	 แลกเปลี่ยนและให้ซ่ึง
น�้านมและเนื้อ	 ผลิตภัณฑ์จากน�้านมและเนื้อ	 โคนม
และสัตว์อื่นท่ีให้น�้านมและเนื้อ	 ตลอดจนอาหารสัตว์	
น�้าเชื้อเอ็มบริโอและอุปกรณ์ต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวกับการผลิต
และการตลาด
	 2.2	 ด�าเนนิธรุกจิบรกิารเก่ียวกบัการเลีย้งโคนม
และสัตว์อื่นท่ีให้น�้านมและเน้ือ	 กับการผลิตผลิตภัณฑ	์
จากน�้านมและเนื้อ
	 2.3	 ด�าเนินกิจกรรมอื่นๆ	 ที่เก่ียวข้องหรือต่อ
เนื่องกับธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม	คณะกรรมการโคนม
และผลิตภัณฑ์นม

1. Dairy Farming
	 1.1		To	promote	dairy	farming	on	dairy	
cattle	and	other	dairy	animals
	 1.2	 To	 train	 individuals	getting	expertise	
in	 dairy	 farming	 and	 other	 dairy	 animals,	
including	milk	production	and	their	products
	 1.3	To	give	a	support	and	suggestion	
to	 dairy	 farmers	 including	 a	 collaboration	
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	throughout	
the	country
		 1.6	To	run	relevant	activities	related	to	
dairy	industry	promotion

2. Dairy Industry
	 2.1	 To	 produce,	 trade,	 and	 provide	
full	services	on	dairy	business	as	well	as	animal	
feed,	semen,	embryos,	and	other	accessories	
involving	in	production	and	marketing
	 2.2	To	provide	services	on	dairy	farming	
and	 produce	 dairy	 products	 including	milk	
and	meat
	 2.3	 To	 do	 other	 relevant	 or	 ongoing	
activities	in	dairy	industry	and	dairy	products
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บทบาทหน้าทีข่อง อ.ส.ค. 
Roles and Duties of DPO

	 บทบาทหน้าทีข่ององค์การส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	 (อ.ส.ค.)	ทีต้่องด�าเนินงานในปัจจุบนัน้ัน
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 2514	 ซึ่งจะเห็นได้
อย่างชัดเจนว่า	บทบาทหน้าที่หลักของ	อ.ส.ค.	นั้น	ประกอบไปด้วย	5	ข้อ	ดังนี้
	 DPO	has	been	performing	in	accordance	with	the	purpose	of	the	Royal	Decree	establishing	
Dairy	 Farming	 Promotion	Organization	 of	 Thailand	 B.E.	 2514	 (1971).	 The	 primary	 roles	 of	
the	DPO	are	the	following	issues;

	 (1)	 ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและสัตว์อื่นที่ให้
น�า้นมและเนื้อ	
	 (2)	 ผลิตน�้านมและเนื้อ	 ประกอบผลิตภัณฑ์
จากน�า้นมและเนื้อ	
	 (3)	 ท�าการฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู ้
ความช�านาญในการเลี้ยงโคนมและสัตว์อื่นท่ีให้น�้านม
และเนื้อ	 การผลิตน�้านมและเนื้อ	 กับการประกอบ
ผลิตภัณฑ์จากน�า้นมและเนื้อ	
	 (4)		ซือ้ขาย	แลกเปลีย่น	และให้ซึง่โคนม	สตัว์อืน่
ที่ให้น�้านมและเน้ือ	 น�้านมและเนื้อ	 กับผลิตภัณฑ์จาก
น�้านมและเนื้อ	
	 (5)	 ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเน่ือง
กับกิจการโคนมของ	 อ.ส.ค.	 รวมทั้งยังให้อ�านาจ	
อ.ส.ค.	 	 ครอบคลุมถึงการถือกรรมสิทธ์ิครอบครอง
ที่ดินการร่วมสมทบกับบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์แก่
กิจการและด้านอื่นๆ	 ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่เอื้อต่อ
การด�าเนินกิจการของ	 อ.ส.ค.	 	 ทั้งในด้านส่งเสริม
กิจการโคนมและด้านอุตสาหกรรมนมที่ เป ็นการ
สนับสนุน	 ทั้งการสร้างเสริมอาชีพเกษตรกรผู้เล้ียง
โคนมและการแข่งขันเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมนม

		 (1)	 Promote	 dairy	 farming	 and	 other		
dairy	animals
	 (2)	Produce	milk	and	meat,	 including		
its	products
	 (3)	 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)	 Trade,	 exchange,	 and	 provide		
dairy	cattle	and	other	dairy	animals	for	milk	
and	meat,	and	its	products
	 (5)	 Engage	 in	 relating	 or	 ongoing	 to		
the	dairy	business	of	DPO	including	owner	ship,	
a	business	partnership	for	benefits	and		other	
aspects	to	facilitate	the	operation	of		DPO	in	
promoting	dairy	 farming,	 and	dairy	 	 industry	
that	 supports	 both	 career	 devel	 opment	 of	
dairy	farmers	and	dairy	industry	competition 
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แนวนโยบายภาพรวมสาขาเกษตร

 มุ่งเน้นให้รัฐวิสาหกิจในสาขาเกษตรมีความสามารถในการแข่งขันท่ีทัดเทียมกับตลาดโลก	 โดยมุ่งเน้น
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเพิ่มผลผลิตและพัฒนาระบบตลาดให้ทันสมัย	 เพื่อยกระดับรายได้และ
คุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรและชุมชน	 รวมถึงสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความยั่งยืน	
นอกจากนี้รัฐวิสาหกิจจะต้องปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้มีความทันสมัย	เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
แนวนโยบายภาพรวมสาขาเกษตร	(Umbrella	Statement)	จึงเป็นดังนี้

“เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการเกษตร โดยเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการผลิตและการตลาด
สินค้าเกษตร เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรและชุมชน รวมถึงสร้างความเข้มแข็ง

ของเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความยั่งยืน”
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Umbrella Statement

 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:

“1) increase agricultural competitiveness by enhancing ‘production and marketing
‘performance, include agricultural products, 2) to leverage revenue and quality of life 

of dairy farmers and communities, 3) to strengthen and sustain local economy.”
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โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

	 	 	 	 โครงการอาหารเสริม	 (นม)	 หรือ	 นมโรงเรียนเกิดขึ้นในปี	 พ.ศ.	 2535	 ในสมัยนายชวน	หลีกภัย	
เป็นนายกรัฐมนตรี	 โดยปีแรกจัดงบประมาณนมโรงเรียนให้เด็กนักเรียนอนุบาล	 เป็นเงิน	 278.60	 ล้านบาท	
ดื่มนมรวม	 120	 วันต่อปี	 โดยมีวัตถุประสงค์	 	 1.)	 เพื่อพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัย
ที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีน�้าหนัก	 ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข	 2.)	 เพื่อเป็นการ
ปลูกฝังการดื่มนมในเด็กและเยาวชน	 ให้พัฒนาร่างกายและสติปัญญา	 และ	 3.)	 เพื่อสนับสนุนการใช้น�้านมดิบ
ในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของรัฐบาล	 โดยมีเป้าหมายให้เด็กนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา	
และระดับประถมศึกษาปีที่	1-4		ในโรงเรียน	ศูนย์ดูแลเด็กอ่อนก่อนเกณฑ์ในวัดและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ประจ�ามัสยดิได้ดืม่นมทีม่คีณุภาพตามประกาศของกระทรวงสาธารณสขุอย่างน้อย	 200	 มล.	 (นมพาสเจอร์ไรส์	
หรือ	นมยูเอสที)	โดยมีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินงานและก�ากับดูแล
	 	 จากจุดเริ่มต้นการด�าเนินโครงการฯ	 ที่ภาครัฐให้การสนับสนุนงบประมาณมาอย่างต่อเนื่อง	
ซึ่งในปีพ.ศ.	 2554	 มีวงเงินประมาณ	 14,000	 ล้านบาท	 ส�าหรับจัดหานมให้แก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล
จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่	6	จ�านวนประมาณ	7.95	ล้านคน	สามารถดื่มนมได้เป็นจ�านวน	260	วัน
	 	 ต่อมาได้มีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 15	 ธันวาคม	 2552	 เรื่อง	 ทบทวนการบริหาร
จัดการนมโรงเรียน	 เพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อเสนอแนะของส�านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 ได้มีการทบทวนบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม	 (นม)	 โรงเรียน	
ทั้งระบบ	 จนมีมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 26	 มีนาคม	 2562	 เรื่อง	 แนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการ
โครงการอาหารเสริม	(นม)	โรงเรียน	โดยมีองค์ประกอบ	ดังนี้

	 คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม	 (นม)	 โรงเรียน	 และคณะอนุกรรมการขับเคล่ือน
โครงการอาหารเสริม	 (นม)	 โรงเรียนเพื่อเด็กและเยาวชนระดับกลุ่มพื้นที่	 ได้ด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี	
เมื่อวันที่	 26	 มีนาคม	 2562	 จัดสรรสิทธิการจ�าหน่ายให้กับผู้ประกอบการในโครงการอาหารเสริม	 (นม)	
โรงเรียน	ประจ�าปีการศึกษา	 2564	จ�านวน	98	 ราย	 (รวม	อสค.)	 โดยได้จัดสรรให้เด็กนักเรียนทั่วทั้งประเทศ	
จ�านวน	5	กลุ่ม	รวม	6,594,439	คน ใช้น�้านมดิบในโครงการฯ	จ�านวน	1,023.89	ตัน/วัน
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School Milk Program Management

 The	 School	 Milk	 Program	 has	 been	 begunsince	 1992	 during	 the	 term	 of	
Prime	Minister	 Chuan	 Leekpai.	 In	 the	 1st	 year,	 about	 278.60	million	 baht	 as	 a	 budget	
was	 prepared	 for	 pre-primary	 students	 to	 drink	milk	 for	 120	 days	 a	 year.	 The	 program	
aims	 to	 strengthen	 children’s	 physical	 health	 to	 comply	 with	 the	Ministry	 of	 Health’s	
standard,	to	enhance	drinking	milk	behavior	among	the	youths	to	strengthen	physical	health	
and	 intellectual	 powers,	 and	 to	 fulfill	 government’s	 policy	 by	 delivering	 raw	milk	 to	 the	
production	process.	According	to	the	Ministry	of	Health	policy,	every	primary	school	should	
provide	at	least	200	milliliters	of	pasteurized	or	U.H.T.	milk	for	students	studied	in	kindergarten	
to	4th	grade	students.	
	 In	2011,	the	government	approved	14,000	million	baht	as	a	budget	for	7.95	million	
of	 kindergarten	 to	6th	 grade	 students	 to	drink	milk	 for	260	days	a	year.	However,	 in	2009	
the	 cabinet	 approved	 a	 solution	 to	 prevent	 conflict	 of	 interests	 in	 School	Milk	 Program	
Management	as	follows:

 On	March	 26th	 2020,	 the	Management	 of	 School	Milk	 Program	Subcommittee	 and	
the	School	Milk	 for	Children	and	Youth	Subcommittee	engaged	 in	 the	government	policy	
by	distributing	approximately	1,023.89	tons	per	day	of	raw	milk	for	school	milk	prodution	to	98	
stakeholders	with	DPO	to	produce	enough	milk	for	more	than	6,594,439	students	in	5	groups	
during	2021	school	terms.
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ส่วนท่ี
PART2 ผลการด�าเนินงาน ปี 2564

Performance in 2021
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แนวโน้มสถานการณ์อุตสาหกรรมโคนมไทย ปี 2564
Dairy Industry Situation Analysis in 2021

 1.1 การผลิต
	 	 	 ปี	2564	คาดว่าการผลตินมของประเทศ
ผูผ้ลติทีส่�าคญัจะขยายตวัเพิม่ขึน้ไม่มากนกั	จากจ�านวน
โคนมและผลผลติน�า้นมดบิของโลกท่ีมแีนวโน้มเพิม่ขึน้
เล็กน้อย
 1.2 การตลาด
   (1) ความต้องการบรโิภค	ปี	2564	
คาดว่าการบริโภคน�้านมและผลิตภัณฑ์นมของโลก
จะเพิม่ขึน้เลก็น้อย	เนือ่งจากปริมาณผลผลติน�า้นมดบิ
ของประเทศผู้ผลิตที่ส�าคัญเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
   (2) การส ่งออก	ป ี 	2564	
คาดว ่าการส่งออกผลิตภัณฑ์นมของโลกจะเพิ่มขึ้น	
เนื่องจากประเทศผู ้ส ่ งออกหลักมีการส ่งออก
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
   (3) การน�าเข้า	ปี	2564	
คาดว่าการน�าเข้าผลิตภัณฑ์นมของโลกจะเพิ่มขึ้น	
เนือ่งจากประเทศ	 ผูน้�าเข้าหลกัยงัคงมคีวามต้องการ
อย่างต่อเนือ่ง	 เช่น	 จนี	 มกีารน�าเข้าเพิม่ขึน้หลังจาก
ฟื ้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด–19	เป็นต้น

 1.1 Production
	 	 	 In	 2021,	 global	milk	 production	
tended	to	slightly	increase	due	to	the	amount	
of	dairy	cattle	and	raw	milk	production.

 1.2 Marketing
   (1)  Consumer Need:	In	2021,
milk	consumption	rate	and	dairy	products
tended	 to	 increase	 due	 to	 raw	 milk	 
productionrate.
   (2)  Export:	In	2021,	
dairy	 products	 exportation	 continuously	 
increased	due	to	the	progressive	of	export	in	
the	international	market.
   (3)  Import:	In	2021,	
dairy	products		assimilation	tended	to	increase	 
because	of	the	demand	in	importer	countries	
after	a	COVID–19	pandemic.

1. ของโลก 1. Global
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 2.1 การผลิต
	 	 	 ปี	 2564	 คาดว่าจ�านวนโคนมและ
ผลผลิตน�้านมดิบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	เน่ืองจากจ�านวน
แม่โคที่รีดนมได้เพ่ิมขึ้น	ประกอบกับฟาร์มเกษตรกร
ในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนเป็นฟาร์มขนาดกลาง
และขนาดใหญ่	 จึงมีการพัฒนาการเลี้ยงโคนม	 โดย
การบริหารจัดการฟาร์มท่ีเป็นระบบตามมาตรฐาน
ฟาร์มที่ดีและมีประสิทธิภาพในการเลี้ยง	 มีการปลด
แม่โครีดนมที่ ให ้ผลผลิตน ้อยและสุขภาพไม ่ดี
ออกจากฟาร์มเพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยง	 ส่งผลให้
น�้านมดิบมีปริมาณเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพดีข้ึน	 โดย
ในปี	 2564	 คาดว่ามีจ�านวนโคทั้งหมด	 (ณ	 วันที่	
1	 มกราคม)	 731,527	 ตัว	 เพิ่มขึ้นจาก	 716,800	
ตัว	 ของปี	 2563	 ร้อยละ	 2.05	 และมีจ�านวนแม่โค
รีดนม	316,200	ตัว	 เพิ่มข้ึนจาก313,044	ตัว	ของ
ปี	2563	ร้อยละ	1.01	ส่วนผลผลติน�า้นมดบิในปี	2564	
คาดว่ามีปรมิาณ	1,398,700	ตนั	เพิม่ข้ึนจาก	1,371,133	ตนั	
ของปี		2563	ร้อยละ	2.01
 
 2.2 การตลาด
   (1)  ความต้องการบริโภค	 ปี	 2564	
คาดว่าความต้องการบริโภคนมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	
เนื่องจากตลาดต่างประเทศยังคงมีความต้องการ
ผลิตภัณฑ์นมของไทยอย่างต่อเนื่อง	 โดยในปี	 2564	
คาดว่ามีปริมาณ	 1,302,739	 ตัน	 เพิ่มขึ้นจาก	
1,255,046	ตัน	ของปี	2563	ร้อยละ	3.80
   (2)  การส่งออก–การน�าเข้า	 ปี	 2564	
คาดว่าการส่งออก–การน�าเข้าผลติภณัฑ์นมจะมีปรมิาณ
เพ่ิมขึ้น	 เนื่องจากมีการสนับสนุนการขยายตลาด

ส่งออกนมสู่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มมากขึ้น

 2.1 Production
	 	 	 In	 2021,	 dairy	 cattle	 and	 raw	
milk	 product ion	 amounts	 tended	 to	 
increasebecause	of	the	increasing	number	
of	dairy	cattle,	the	extension	of	dairy	farm,	
and	 a	 higheffective	 farm	management.	 In	
2020,	 the	 dairyindustry	 situation	 is	 likely	 to	
increase	accordingto	a	number	of	dairy	cattle	
from	 731,527	 cows	 to	 716,800	 cows	 (2.05	 
Percent)	 and	 cows	 from	 316,200	 cows	 to	
313,044	cows	(1.01	Percent).	Also,	there	is	an	 
increase	of	raw	milk	production	in	2020.	The	result	is	 
approximately	1,398,700	tons	 from	 1,371,133	
tons	(2.01	Percent).
 

 2.2 Marketing
   (1)  Consumers’ Need:	 In	2021,	
milk	consumption	rate	was	likely	to	increase	
due	to	foreign	consumers’	need	on	Thai	dairy	
product.	The	raw	milk	production	was	expected	
to	increase	at	approximately	1,302,739	tons	
enlarging	from	1,255,046	tons	(3.80	Percent).
   (2)  Export and Import:	In	2021,	
export	 and	 import	 dairy	 products	 were	
likely	to	increase	because	of	a	cooperation 
between	the	public	and	private	sector	in	milk	
production	for	export	to	ASEAN	community.

2 ของไทย 2 Thailand
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  (3) ราคา	 ปี	 2564	 คาดว่าราคาน�า้นม

ดิบที่เกษตรกรขายได้จะสูงขึ้นจากปี	 2563	 หาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ	19	คลีค่ลาย

ในทศิทางที่ดีขึ้น	เนื่องจากโดยปกติเกษตรกรมีการ

ปรับปรุงคุณภาพน�้านมดิบให้ดีขึ้น	 เพื่อให้ขายได้ใน

ราคาทีส่งูขึน้

 2.3 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิต

   (1)  ต้นทุนการผลิต	เนื่องจากภาครัฐ

มีนโยบายเน้นการยกระดับมาตรฐานฟาร์มและ

การพัฒนาคุณภาพน�้านมดิบ	เกษตรกรจึงต้องมี

การบริหารจัดการฟาร์มเพิ่มข้ึน	เพื่อเพิ่มปริมาณ

การผลติและพฒันาคณุภาพน�า้นมดบิให้ดขีึน้	 ประกอบ

กบัสถานการณ์ภยัแล้ง	ท�าให้ราคาอาหารหยาบสงูขึน้

ส่งผลให้ต้นทนุการผลติน�า้นมโคของเกษตรกรเพิม่ขึน้	

   (2)  ปัญหาด้านโรคต่าง ๆ เช่น	ปัญหา

เต้านมอักเสบ	 ท�าให้คุณภาพน�้านมดิบต�่ากว่าเกณฑ์

มาตรฐาน	ซึ่งจะส่งผลต่อราคาน�้านมดิบท่ีเกษตรกร

ได้รับ	และโรคปากและเท้าเปื่อยซึ่งยังพบการระบาด

อยู่เป็นระยะ	 ๆ	 แม้จะมีมาตรการเพื่อควบคุมและ

ป้องกัน	แต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมไม่ให้เกิดโรค

ในฟาร์มเกษตรกรได้ทัง้หมด	ซึง่เมือ่เกดิโรคเกษตรกร

ก็ไม่สามารถส่งนมขายท�าให้สูญเสียรายได้

   (3)  สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด 19	ส่งผลให้ศูนย์รวบรวมน�้านมดิบเข้มงวด

ในการตรวจคุณภาพน�้านมดิบมากขึ้น	เกษตรกร

จึงมีรายได้ลดลง

  (3) Price: In	 2021,	 raw	 milk	 

production	 was	 expected	 to	 increase	 its	

value	from	2020	because	dairy	farmers	work	

efficiently	on	farm	management	resulting	in	

gaining	higher	price	for	raw	milk.

 2.3 Effect of Production

   (1)  Production Cost:	 Raw	milk	

quality	was	 increasing	as	a	 result	of	a	high	 

effect ive	 farm	 management	 due	 to	 

government	policy	on	farm	standard	and	raw	

milk	quality	advancement	resulting	from	an	

increasing	of	roughage	cost.

   (2)  Disease:	Mastitis	was	the	main	

reason	that	reduce	raw	milk	standard	resulting	

in	low	income.	Foot	and	Mouth	disease	was	

also	a	pandemic	periodically	which	causea	

loss	income	for	dairy	farmers.

   (3) COVID–19:	Due	to	the	pandemic,	

Raw	Milk	 Collectors	 strictly	 control	 quality	

of	milk	which	cause	a	loss	income	for	dairy	

farmers.
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ตารางที่ 1 จ�านวนโคนมและผลผลิตน�้านมดิบของไทย ปี 2559–2564

1st Table Thai Dairy Cattles and Raw Milk Production 2016–2021

ตารางที่ 2 ปริมาณและมูลค่านมและผลิตภัณฑ์นมส่งออกของไทย ปี 2559–2563

2nd Table Amount and Value of Exported Dairy Products in 2016–2020

หมายเหตุ: /1	ข้อมูลเบื้องต้น		2/	คาดคะเน	 	 Noted: /1	Basic	Information	2/	Forecast

ที่มา:	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 	 Source:	Office	of	Agricultural	Economics

รายการ
List

2559
2016

2560
2017

25611/

2018
25621/

2019
25632/

2 020
อัตราเพิ่ม
(ร้อยละ)

25642/

2021

โคนมทั้งหมด	ณ	1	ม.ค.	(ตัว)
Overall	Dairy	Cattles	(Cows)
January	1st

626,193 645,270 676,415 701,211 716,800 3.60 731,527

แม่โครีดนม	ณ	1	ม.ค.	(ตัว)
Milking	Dairy	Cattles	(Cows)
January	1st

288,302 285,976 297,757 305,676 313,044 2.34 316,200

ผลผลิตน�า้นมดิบ	(ตัน)
Raw	Milk	Production	(Tons)

1,214,193 1,210,482 1,277,654 1,284,177 1,371,133 3.07 1,398,700

อตัราการให้นมของแม่โค	(กก./ตัว/วัน)
Milk	Production	(Kg.	/Cows	/Days)

11.51 11.57 11.55 11.61 12.00 0.87 12.15

การบริโภคนม	(ตัน)
Milk	Consumption	(Tons)

1,156,569 1,150,325 1,213,494 1,196,847 1,255,046 2.05 1,302,739

ปี
year

นมผงขาดมันเนย
Skimmed Milk Powder

นมและผลิตภัณฑ์นม
Milk and Dairy Products

รวม
Total

ตัน
Ton

พันบาท
Thousand 

Baht

ตัน
Ton

พันบาท
Thousand 

Baht

ตัน
Ton

พันบาท
Thousand 

Baht

2559 / 2016 8,075 419 229,279 9,493 237,354 9,912

2560 / 2017 9,710 540 267,253 9,774 276,963 10,313

2561 / 2018 12,398 549 297,904 10,428 310,302 10,977

2562 / 2019 9,965 455 307,550 11,530 317,515 11,985

25631/ / 20201/ 5,002 364 324,046 12,946 329,048 13,310

อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)
Increasing Rate
(Percentage)

–8.90 –4.37 8.68 8.17 8.22 7.68

หมายเหตุ: /1	ประมาณการพิกัดศุลกากร	0401–0406	และ	2202.99.10.000  ที่มา: กรมศุลกากร

Noted: /1	A	forecast	of	AHTN	Number	0401–0406	and	2202.99.10.000  Source: Customs	Department
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ตารางที่ 3 ปริมาณและมูลค่านมและผลิตภัณฑ์นมน�าเข้าของไทย ปี 2559–2563

3rd Table Amount and Value of Imported Dairy Products in 2016–2020

ปี
year

นมผงขาดมันเนย
Skimmed Milk Powder

นมและผลิตภัณฑ์นม
Milk and Dairy Products

รวม
Total

ตัน
Ton

พันบาท
Thousand 

Baht

ตัน
Ton

พันบาท
Thousand 

Baht

ตัน
Ton

พันบาท
Thousand 

Baht

2559 / 2016 58,350 4,321 170,645 12,103 228,995 16,424

2560 / 2017 64,345 5,204 173,092 15,378 237,437 20,581

2561 / 2018 66,914 4,399 183,491 15,941 250,405 20,340

2562 / 2019 68,313 5,042 190,918 15,487 259,231 20,529

25631/ / 20201/ 61,820 5,761 209,486 17,154 271,306 22,915

อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)
Increasing Rate
(Percentage)

1.77 5.59 5.21 7.30 4.36 6.86

หมายเหตุ: /1	ประมาณการพิกัดศุลกากร	0401–0406	และ	2202.99.10.000	 	 ที่มา:	กรมศุลกากร

Noted: /1	A	forecast	of	AHTN	Number	0401–0406	and	2202.99.10.000		 Source:	Customs	Department
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ผลการด�าเนินงานของ อ.ส.ค. ปี 2564
DPO Performance in 2021

ภาพรวมผลการด�าเนินงาน
Overall Performance

เป้าหมาย 

ปี 2564

2021 Goal

ผลการด�าเนินงาน

ปี 2564

2021 Performance

% เป้าหมาย 

ปี 2564

 2021 Percent Goal

1.	การให้บริการสัตวแพทย	์(ครั้ง)

			Veterinary	Services	(Times)

			มูลค่าการให้บริการสัตวแพทย์	(บาท)

			Value	of	Veterinary	Services	(Baht)

60,237

11,249,350

41,019

4,772,425

68.10

42.42

2.	การให้บริการผสมเทียม	(ครั้ง)

			Artificial	Insemination	Services	(Times)

			มูลค่าการให้บริการผสมเทียม	(บาท)

			Value	of	Artificial	Insemination	Services (Baht)

40,651

4,461,670

36,856

5,664,336

90.66

126.96

3.	การจ�าหน่ายอาหารสัตว	์(ตัน)

			Dairy	Feeds	Sales	(Ton)

			มูลค่าการจ�าหน่ายอาหารสัตว	์(บาท)

			Value	of	Dairy	Feeds	Sales	(Baht)

9,453.06

89,389,000

6,660.71

63,133,827.20

70.46

70.63

4.	การให้บริการฝึกอบรมแก่เกษตรกร (ราย)

				Dairy	Farmers	Training	Services	(Person)

				มูลค่าการให้บริการฝึกอบรมแก่เกษตรกร	(บาท)

			Value	of	Dairy	Farmers	Training	Services	(Baht)

605

1,474,500

127

241,900

20.99

16.41

5.	การท่องเที่ยวเชิงเกษตร–ฟาร์มโคนม	(ราย)

			Dairy	Farming	Tourism	Service	(Person)

			มลูค่าการท่องเทีย่วเชงิเกษตรและรายได้อืน่	ๆ	 (บาท)

			Value	of	Dairy	Farming	Tourism	Service	(Baht)

71,000

10,313,050

23,739

4,171,054.94

33.44

40.44

6.	เกษตรกร/สมาชิกทั้งหมด	ณ	กันยายน	2564	 

   (ราย/Person)

			Total	Dairy	Farmers	/	Members	as	of	September,	2021	

– 5,939 –

	 อ.ส.ค.	มีการด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญ	คือ	

การอบรมให้ความรู ้	 ช ่วยเหลือแนะน�าด้านการ

เลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกร	 การบริการสัตวแพทย์	 

การบริการผสมเทียม	การรับซื้อและการจ�าหน่าย

พันธุ ์โคนมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	กิจกรรม	การรับ

ซือ้และจ�าหน่ายน�า้นมดบิ	โดยในปีงบประมาณ	2564	

(ตุลาคม	2563–กันยายน	2564)	อ.ส.ค.	มีเกษตรกร 

ทีเ่ป็น	สมาชกิทัง้หมด	5,939	ราย		ในจ�านวนนีม้เีพียง	

4,417	ราย	ส่งน�้านมดิบให้กับ	อ.ส.ค.

	 DPO	 has	 operated	 key	 events;	 

educate	 and	 consult	 about	 how	 to	 dairy	 

farming	 for	 dairy	 farmers, 	 veter inary	 

services,	 artificial	 insemination	 service,	 

purchasing	&	selling	dairy	cattle,	agro–tourism,	

purchasing	&	selling	raw	milk.	 In	fiscal	year	

2021	(October	2020–September	2021)	DPO	

has	 5,939	 dairy	 farmers	 as	members,	 with	

these	figures,	only	4,417	persons	are	raw	milk	

supplier	of	DPO



รายงานประจ�าปี 2564
ANNUAL REPO

RT 2021
42

ภาพรวมผลการด�าเนินงาน
Overall Performance

เป้าหมาย 

ปี 2564

2021 Goal

ผลการด�าเนินงาน

ปี 2564

2021 Performance

% เป้าหมาย 

ปี 2564

 2021 Percent Goal

7.	เกษตรกร/สมาชิกส่งนม	ณ	กันยายน	2564	(ราย)

			Total	Dairy	Farmers	/	Members,	as	Raw	Milk	 

			Suppliers		as	of	September,	2021	(Person)

– 4,417 –

8.	จ�านวนโคทั้งหมด	ณ	กันยายน	2564	(ตัว)

			Total	Dairy	Cows	as	of	September	2021	(Cow)

– 173,053 –

9.	จ�านวนโครีดนม	ณ	กันยายน	2564 (ตัว)

			Total	Milking	Cows	as	of	September	2021	(Cow)

– 73,782 –

10.	ปริมาณการรับซื้อน�้านมดิบ	(ตัน)

					Raw	Milk	Supplier	Quantity	(Ton)

					มูลค่าการรับซื้อน�้านมดิบ	(บาท)

					Value	of	Raw	Milk	Supplier	Quantity (Baht) 

266,145.96

5,184,523,300.80

249,427.20	

4,857,824,966.35

93.72

93.70

11.	ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์นม (ตัน)

					Dairy	Production	Volume	(Ton)

290,482.42 243,441.30 83.81

12.	ปริมาณการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์นม (ตัน)

					Dairy	Products	Sales	Volume	(Ton)

325,600.34 250,507.62 76.94

13.	อัตราการสูญเสีย (ร้อยละ)

					Waste	Rate	(Percent)

1.03 0.75 137.33

จ�านวนเกษตรกร/สมาชิกผู้เลี้ยงโคนมทั้งหมดของ อ.ส.ค. แยกตามภูมิภาค
DPO’s Total Dairy Farmers / Members by Region

ปี/Year 2559/2016 2560/2017 2561/2018 2562/2019 2563/2020 2564/2021

รวม (ราย)

Total (Person)
5,262 4,696 5,799 5,829 5,900 5,939
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จ�านวนเกษตรกร/สมาชิกผู้ส่งนมทั้งหมดของ อ.ส.ค.แยกตามภูมิภาค
DPO’s Total Dairy Farmers / Members, as Raw Milk Suppliers by Region

ปี/Year 2559/2016 2560/2017 2561/2018 2562/2019 2563/2020 2564/2021

รวม (ราย)

Total (Person)
4,130 4,309 4,546 4,716 4,531 4,417

จ�านวนโคนมทั้งหมดของ อ.ส.ค. แยกตามภูมิภาค
DPO’s Total Dairy Cows by Region

ปี/Year 2559/2016 2560/2017 2561/2018 2562/2019 2563/2020 2564/2021

รวม (ตัว)

Total (Cow)
152,600 158,761 165,910 175,140 173,641 173,053
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จ�านวนโครีดนมทั้งหมดของ อ.ส.ค. แยกตามภูมิภาค
DPO’s Total Milking Cows by Region

ปี/Year 2559/2016 2560/2017 2561/2018 2562/2019 2563/2020 2564/2021

รวม (ตัว)

Total (Cow)
65,796 68,133 70,953 74,635 73,183 73,782

จ�านวนแหล่งรับซื้อน�า้นมดิบของ อ.ส.ค. แยกตามภูมิภาค
DPO’s Raw Milk Supplier Sources by Region

ปี/Year 2559/2016 2560/2017 2561/2018 2562/2019 2563/2020 2564/2021

รวม (แห่ง)

Total (Place)
53 54 55 61 52 52
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ปริมาณการรับซื้อน�้านมดิบของ อ.ส.ค. แยกตามภูมิภาค
DPO’s Raw Milk Supplier Quantity by Region

ปี/Year 2559/2016 2560/2017 2561/2018 2562/2019 2563/2020 2564/2021

รวม (ตัน/วัน)

Total (Ton/Day)
594.27 643.77 699.68 755.50 727.10 682.54

หมายเหตุ:	เป้าหมายปีงบประมาณ	2564	:	729.17	ตัน/วัน	 MOU	:	681.87	ตัน/วัน
Note:	Iscal	Year	2021	Goal	:	729.17	Ton/Day	 MOU	:	681.87	Ton/Day

การให้บริการสัตวแพทย์ของ อ.ส.ค. แยกตามภูมิภาค
DPO’s Veterinary Service by Region

ปี/Year 2559/2016 2560/2017 2561/2018 2562/2019 2563/2020 2564/2021

รวม (ตัว)

Total (Cow)
58,148 62,453 53,938 41,490 44,801 41,019
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การให้บริการผสมเทียมของ อ.ส.ค. แยกตามภูมิภาค
DPO’s Artificial Insemination Service by Region

ปี/Year 2559/2016 2560/2017 2561/2018 2562/2019 2563/2020 2564/2021

รวม (ตัว)
Total (Cow)

47,815 47,026 43,636 49,794 39,851 36,856

การจ�าหน่ายอาหารสัตว์ของ อ.ส.ค.
DPO’s Dairy Feed Sales Volume

ปี/Year 2559/2016 2560/2017 2561/2018 2562/2019 2563/2020 2564/2021

รวม (ตัน)

Total (Ton)
9,343.99 8,974.88 11,175.75 11,581.29 12,217.64 8,424.82
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การฝึกอบรมเลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค.
DPO’s Dairy Farming Training

ปี/Year 2559/2016 2560/2017 2561/2018 2562/2019 2563/2020 2564/2021

รวม (ราย)

Total (Person)
511 660 744 738 472 127

หมายเหตุ:	งดการฝึกอบรมตั้งแต่เดือนเมษายน	2564	เนื่องจากสถานการณ์โควิค–19	ท�าให้ต้องหยุดด�าเนินกิจกรรมชั่วคราว

Noted:	During	the	pandemic,	DPO	dairy	farm	training	is	temporarily	closed	since	April	2021

จ�านวนนักท่องเที่ยวและรายได้ที่ใช้บริการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ อ.ส.ค.
DPO’s Total Tourists on Agro–Tourism Service

ปี/Year 2559/2016 2560/2017 2561/2018 2562/2019 2563/2020 2564/2021

รวม (บาท)

Total (Bath)
5,319,246 5,734,865 6,327,298 10,783,662 7,641,897 4,171,055

หมายเหตุ:	ตั้งแต่เดือนเมษายน	2564	ปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าชมฟาร์มเนื่องจากสถานการณ์โควิค–19

Noted:	During	the	pandemic,	DPO	farm	tour	is	temporarily	closed	since	April	2021.
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การผลิตและจ�าหน่ายน�้าเชื้อแช่แข็งของ อ.ส.ค.
DPO’s Production and Sales Volume of Semen Cryopreservation

การผลิตผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค. แยกตามภูมิภาค
DPO’s Dairy Production by Region

หมายเหตุ:	ส�านักงานภาค	อ.ส.ค.	เหนือตอนบน	มีการปรับปรุงเครื่องจักร	ในป	ี2562
Noted:	In	2019,	DPO	Upper	Northern	Region	Office	machines	remodel

ปี/Year 2559/2016 2560/2017 2561/2018 2562/2019 2563/2020 2564/2021

รวม (ตัน)

Total (Ton)
212,788.25 222,110.54 246,423.55 266,102.03 258,937.50 243,441.03

้
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การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค. แยกตามภูมิภาค
DPO’s Dairy Products Sales Volume by Region

ปี/Year 2559/2016 2560/2017 2561/2018 2562/2019 2563/2020 2564/2021

รวม (ตัน)

Total (Ton)
195,843.09 211,776.37 240,080.42 254,127.37 246,865.93 250,507.62

การสูญเสียทั้งกระบวนการผลิตของ อ.ส.ค. แยกตามภูมิภาค
Entire Waste Process by Region

ปี/Year 2559/2016 2560/2017 2561/2018 2562/2019 2563/2020 2564/2021

รวม (ร้อยละ)
Total (Percent)    

1.22 1.17 1.27 1.28 1.03 0.75
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รายงานวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานของ อ.ส.ค. ประจ�าปี 2564
DPO Performance Analysis Report in 2021

การบริการด้านสัตวแพทย์
	 จากผลการปฏบัิติงาน	พบว่า	ต�า่กว่าเป้าหมาย 
มีเหตุผลประกอบดังนี้
	 1.	 นโยบายของ	อ.ส.ค.	ส่งเสรมิให้สหกรณ์ที่
มคีวามพร้อมด�าเนินการเอง
	 2.	 ในพ้ืนทีส่่งเสรมิของ	อ.ส.ค.บางแห่งมกีาร
ให้บริการจากทีมหมออิสระจ�านวนมาก	และท�างาน
แข่งขันกันเรื่องการบริการงานสุขภาพสัตว์	 ท�าให้
เกษตรกรมีทางเลือกหลากหลายทางในงานบริการ	
อาท	ิความสะดวกรวดเรว็	ความพร้อม	และราคาค่าบรกิาร
	 3.	 เกษตรกรยุคป ัจ จุบันสืบค ้นข ้อ มูล	
ท�าให้มีความรู ้พื้นฐานในการรักษาและการใช้ยา	
สามารถรักษาโคนมของตนได้ในเบ้ืองต้น	 เป็นการ
ลดต้นทุนการผลิตและประหยัดค่าใช้จ่ายในฟาร์ม	
โดยได้รับค�าแนะน�าทางส่ือ	 Internet	 หรือ	 APP	 
ต่างๆ	ตามยุคสมัยใหม่

การบริการผสมเทียม
	 จากผลการปฏบิตังิาน	พบว่า	สูงกว่าเป้าหมาย 

	 1.	 เ กษตรกร 	 มี ความ เช่ือมั่ นและไว ้
วางใจ	 เจ ้าหน้าที่ของ	 อ.ส.ค.ในการให้บริการ
เร่ือง	 ผสมเทียม	 ตรวจท ้องโค	 แก ้ไขป ัญหา
ระบบสืบพันธุ ์ โค	 ตลอดจนการให ้ค�าแนะน�า
องค์ความรู ้ เรื่องการผสมเทียมที่ดีและถูกต้อง
	 2.	 เกษตรกร/สหกรณ์	 มีความมั่นใจเรื่อง
พนัธกุรรมโคนมที่ผลิตโดย	อ.ส.ค.	ซึ่งมีการประเมิน
ค่าพันธุกรรมโคนมทุกๆ	ปี	เป็นการปรับปรุงพัฒนา
พันธุกรรมที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานของ
การผลิตพ่อพันธุ์โคนม	จากกรมปศุสัตว์
	 3.	 ในระดับพื้นที่การให้บริการ	อ.ส.ค.	มี
การจัดตั้ง	Application	Line	กลุ่ม	ไว้ส�าหรับแจ้ง
ขอรบับรกิารผสมเทยีม	สตัวแพทย์	ตามหน่วยส่งเสรมิ	
อ.ส.ค.เพือ่จะอ�านวยความสะดวกและรวดเรว็ในการ
ให้บรกิารงานผสมเทียม	สตัวแพทย์	ส�าหรบัเกษตรกร

Veterinarian Service;
 The	performance	was	lower than expected 
because	of	these	factors
	 1.	 DPO	policy	on	cooperative	operation	
support
	 2.	 Veterinarian	 convenientservice	 from	
other	vets
	 3.	 Online	self–learning

Artificial Insemination Service;
	 The	performance	was		higher than expected
		 1.	 Dairy	farmers	trusted	in	DPO	veterinarians	
and	employees’	advice	and	educate	the	artificial	
insemination
	 2.	 Dairy	farmers	and	dairy	cooperatives	
assured	 standard	 dairy	 breeds	 which	 were	
certified	 by	 the	 Department	 of	 Livestock	
Development
	 3.	 DPO	Line	Application
service	 area	 on	 veterinarian	 and	 artificial	
insemination	 service	 for	 dairy	 farmers	
convenience
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การบริการจัดการฟาร์มและสหกรณ์
 จากผลการปฏบัิตงิาน	พบว่า	สงูกว่าเป้าหมาย  
โดยแยกกิจกรรมด�าเนินการเป็น	2	ส่วน	คือ	
	 1.	อ.ส.ค.	 ได้น�าระบบรหิารจดัการฟาร์มโคนม	
Zyan	Dairy	ทดลองใช้ในฟาร์มโคนมเพือ่ตรวจจบัตาม
ระบบของโปรแกรมซึ่งในปี	2565	มีแผนเพิ่มฟาร์มที่
เข้าร่วมโครงการฯ	เพิ่มข้ึน
	 2.	 อ.ส.ค.	 ด�าเนินการในส่วนโครงการฟาร์ม
ประสิทธิภาพสูง	 (DIP)	 เพื่อแก้ไขปัญหาระบบ
สืบพันธุ ์	 ต้องใช้เจ้าหน้าท่ีมีความช�านาญพิเศษใน
การรักษา	 ดูแล	 ติดตาม	 ท�าให้เกษตรกรสนใจท่ี
จะเข้าร่วมโครงการสูง	การลงบันทึกข้อมูลรายฟาร์ม
เพ่ือประเมนิผลตามเกณฑ์ชีว้ดัฟาร์มประสทิธิภาพสูง	

ประกอบกับสหกรณ์โคนม	 สนับสนุนให้สมาชิกเข้า

ร่วมโครงการฯ

การจ�าหน่ายอาหารสัตว์
	 จากผลการปฏบิตังิาน	พบว่า	ต�า่กว่าเป้าหมาย
ค่อนข้างสงู
	 1.	 การเปลี่ยนบริษัทที่เป็นตัวแทนจ�าหน่าย
อาหารสัตว์ของ	อ.ส.ค.
	 2.	 ความล่าช้าในการขนส่ง	 /การส่งมอบ
อาหารสัตว์ไม่เป็นไปตามก�าหนด	
	 3.	 ตลาดการแข่งขันการจ�าหน่ายอาหารสัตว์
ค่อนข้างสูงและเกษตรกรมีทางเลือกหลายบริษัทฯ	
สูตรอาหารมีให้เลือกหลากหลาย
	 4.	 ราคาเป็นตัวแปรที่ส�าคัญในการตัดสิน
ใจสั่งซื้อต่อเกษตรกร

การจ�าหน่ายน�้าเชื้อรอพิสูจน์/ผ่านการพิสูจน์และ
น�า้เชือ้แยกเพศ
	 จากผลการปฏิบัตงิานพบว่า	สงูกว่าเป้าหมาย 
เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการขายนอกพื้นที่เป้าหมาย	
โดยมีการส่งเสริมการขายให้กับสหกรณ์โคนมและ
เกษตรกรนอกเครือข่ายที่สนใจสั่งซื้อเป็นเงินสด

Animal Feed Service;
	 The	 performance	 was	much	 lower 
than expected
	 1.	The	change	of	animal	feed	distributors
	 2.	Animal	feed	delivery	delay
	 3.	Highly	competitive	market	in	animal	
feed	industry
	 4.	Purchase	Price
 

Semen Proof and Gender Choice Service;
	 The	 performance	 was higher than 
expected.	The	DPO	promoted	off–site	sales	
for	dairy	cooperatives	and	dairy	farmers	who	
were	not	in	DPO	members.

Farms and Cooperatives Management;
	 The	 performance	was	higher than 
expected	which	could	be	divided	into	2	parts
	 1.	 DPO	Zyan	Dairy	Farm	Management	
application	for	members
	 2.	 High	efficiency	dairy	farm	to	modify
reproductive	system	for	members

สินค้าปัจจัยการเลี้ยงโคนม
Dairy Farming Products
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ระบบคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตของโรงงานนม อ.ส.ค. ทั้ง 5 แห่ง 
ประจ�าปี 2564

DPO Dairy Industry Performance Report and  Certified Standard System
of 5 Offices in 2021 
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หน่วยงานที่รับรอง
Accredited Organization
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รายงานผลการด�าเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)     

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(บทคัดย่อส�าหรับผู้บริหาร)

Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO) 
Audit Subcommittee Performance Report in 2021

(Abstract for Executives)

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	คณะกรรมการ
องค์การส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย	(อ.ส.ค.)
ได้มีค�าสั่งแต่งตั้ง	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 อ.ส.ค.	
ตามค�าสัง่คณะกรรมการตรวจสอบ	อ.ส.ค.	ท่ี	2/2564	
ลงวันที่	9	ตุลาคม	2563		เพื่อให้เป็นไปตามคู่มือ
การปฏิบตังิานคณะกรรมการตรวจสอบในรฐัวสิาหกจิ	
ฉบับปรับปรุงปี	2555	ประกอบด้วย

	 1.	 นายวัฒนศักย	์	เสือเอี่ยม

	 	 อธิบดีกรมการค้าภายใน

	 	 กรรมการ	อ.ส.ค.

  ประธานกรรมการ

	 2.	 นางสาวขนิษฐา		สหเมธาพัฒน์

	 	 กรรมการ	อ.ส.ค.

  กรรมการ

	 3.	 นายเฉลิมพล		เพ็ญสูตร	

	 	 กรรมการ	อ.ส.ค.

  กรรมการ

	 4.	 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน	อ.ส.ค.	 	

  เลขานุการ

 ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ	อ.ส.ค.	มคีณุสมบตัิ
เป็นไปตามทักษะ	 (Skill	 Matrix)	 ที่จ�าเป็นต่อการ
ด�าเนนิงานของ	อ.ส.ค.	ตามตารางทกัษะ	(Skill	Matrix)

 In	 2021,	 Dairy	 Farming	 Promotion	
Organization	 of	 Thailand	 (DPO)	 Board	 of	
Committee	appointed	DPO	Audit	Committee	
according	to	the	order	2/2564	dated	October	
9th,	2020	consisted	of

	 1.	Mr.	Wattanasak	Sur-iam

	 	 Director	of	the	Department	of

	 	 Internal	Trade

  Chairman

	 2.	Miss	Kanittha	Sahamethapat	 	

	 	 DPO’s	Committee

  Committee

	 3.	Mr.	Chalermphol	Pensoot

	 	 DPO’s	Committee

  Committee

	 4.	 DPO	Chief	of	Internal	Audit	Department

  Secretary
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คณะกรรมการตรวจสอบ

Audit Committee

ด้านบัญชี
การเงิน*

Financial 
Section*

ด้าน
การตลาด

Marketing 
Section

ด้าน
กฎหมาย

Law
Section

ด้าน
การผลิต

Production
Section

ด้าน
ดิจิทัล

Digital 
Section

ด้าน
การตรวจสอบ

ภายใน

Internal 
Audit

Section

ด้านที่เกี่ยวข้องกับ
การด�าเนินงาน
ของ อ.ส.ค.

(อาทิ เศรษฐศาสตร์)
DPO

Administration
Section

นายวัฒนศักย์		เสือเอี่ยม
ประธานกรรมการตรวจสอบฯ
Mr.	Wattanasak	Sur-iam
Chairman

   

น.ส.ขนิษฐา		สหเมธาพัฒน์
กรรมการตรวจสอบฯ
Miss	Kanittha	Sahamethapat
Committee

   

นายเฉลิมพล		เพ็ญสูตร
กรรมการตรวจสอบฯ
Mr.	Chalermphol	Pensoot
Committee

  

รวม
Total

1 2 2 1 1 2 2

หมายเหตุ:	ด้านการบัญชีหรือการเงินมีความจ�าเป็นที่กรรมการหนึ่งท่านในคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมี

Note:	Financial	Section	was	a	necessary	qualification	that	one	of	the	committees	should	be.
 

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	อ.ส.ค.	มกีารประชมุ
รวม	 8	 คร้ังโดยมีผู้บริหารของ	 อ.ส.ค.	 พนักงานท่ี
เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและ
ข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบจึงได ้สรุป
ผลการด�าเนินงาน	 ซ่ึงได้ปฏิบัติตามกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ	 และคู ่มือการปฏิบั ติ
งานส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ	
ฉบับปรับปรุงปี	2555	ของส�านักคณะกรรมการก�ากับ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	ดังนี้	

 

	 There	were	8	meetings	heldfor	reporting	
organization	 performance	 according	 to	 the	
state	enterprise	auditcommittee	charter	and	
manual	of	Ministry	of	Finance	as	follow

ตารางทักษะ (Skill Matrix) ของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. ตามองค์ประกอบและคุณสมบตัท่ีิก�าหนด

The Audit Committee was qualified under skill matrix which was worth for
DPO performance as follow Skill Matrix for DPO Audit Subcommittee
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 1. สอบทานผลการตรวจสอบภายใน
และให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
	 	 1.1	 เกี่ยวกับความถูกต้องน่าเชื่อถือของ
รายงานทางการเงินพบประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญ	
คือ	 ความถูกต้องน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน
เป็นรายไตรมาส
	 	 1.2	 เ กี่ ย วกั บความมี ป ระสิ ท ธิภาพ	
ประ สิทธิ ผลของการด�าเนินงานการปฏิบัติตาม
กฎระเบยีบ	ค�าสัง่	ข้อบังคับ	มติคณะกรรมการ	อ.ส.ค.	
มติคณะรัฐมนตรี	 และนโยบายพิเศษของคณะ
กรรมการตรวจสอบ	 อ.ส.ค.	 เช่น	 ด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง	 การท�างานค่าล่วงเวลา	 ด้านการจ�าหน่าย	
ด ้านการบริหารจัดการคลังสินค ้า 	 พบป ัญหา
ที่อาจจะส่งผลเสียหายในระยะยาว	 จึงได้มีการ
รายงานเสนอคณะกรรมการ	อ.ส.ค.	พจิารณาเพ่ือให้	
อ.ส.ค.	 จดัท�าแผนป้องกันและลดโอกาสท่ีจะเกิด
ความเสียหาย	 และก�าหนดให้มีการก�ากับติดตาม
อย่างใกล้ชิด	 ด ้านสารสนเทศได้มีการสอบทาน
การพัฒนาระบบสารสนเทศที่	 อ.ส.ค.	 น�ามาใช้ใน
องค์กร	เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์

 2. สอบทานนโยบายบริหารความเสี่ยงของ 
อ.ส.ค.
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 อ.ส.ค.	 ได้รับ
ทราบตามรายงานผลบริหารความเสี่ยง	ไตรมาส	1–4	
ประจ�า	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	และร่างแผนบรหิาร
ความเสีย่ง	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	ตามท่ีผ่าน
ความเห็นชอบของที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสีย่งและควบคมุภายในของ	อ.ส.ค.	ก่อนน�าเสนอ
คณะกรรมการ	อ.ส.ค.

 3. สอบทานรายการที่ เกี่ยวโยงกันหรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 	 พบประเดน็ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ซึง่ผูบ้รหิารและผูป้ฏบัิตงิานรายงาตามระเบียบ	อ.ส.ค.	
ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ	 อ.ส.ค.	
มีการด�าเนินการตามระเบียบฯ	ดงักล่าวเรยีบร้อยแล้ว

 1. Review the internal audit results 
and suggestions
	 	 1.1	 Quarterly	 financial	 statement	
accuracy	and	reliability
	 	 1.2	 Efficiency	of	operation	by	rules,	
regulations,	 orders,	 and	 resolutions	 of	 the	
DPO	Board	of	Committee	and	special	policy	of	
DPOAudit	Subcommittee	such	as	procurement,	
overtime	work,	sales,	warehouse	management,	
and	digital	information	in	order	to	be	applied	
practically.	The	committee	reported	that	there	
was	a	problem	that	should	be	fixed	in	order	
to	prevent	and	reduce	risks

 2. Review DPO risk managment 
policy
	 	 	 	 The	 committee	was	 informed	 the	
DPO	risk	management	report	2021	for	quarter	
1–4	and	DPO	risk	management	policy	2022	
before	submitting	to	the	DPO	Board	of	Com-
mittee.

 3. Review a connection and conflict 
of interests
	 	 	 	 There	were	conflicts	of	 interest	 and	
the	executives	and	employees	had	reported	
and	completed	the	regulation.
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 4. สอบทานระบบควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธิผล
	 	 องค์ประกอบของระบบการควบคมุภายใน	
5	 ด้านของ	 อ.ส.ค.	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2564	
ได ้แก ่สภาพแวดล ้อมการควบคุม	 กิจกรรมการ
ควบคุม	 การบริหารความเสี่ยง	 สารสนเทศและ
การสื่อสาร	 การติดตามประเมินผล	 เห็นว่า	 อ.ส.ค.มี
การด�าเนินงานภายในระบบควบคุมภายในที่มีการ
ปฏิบตัติามกฎระเบียบ	 ข้อบังคบั	 ค�าส่ังคณะรฐัมนตรี	
นโยบายคณะกรรมการ	อ.ส.ค.มกีารระบสุาเหต	ุจดุอ่อน
ของการควบคุม	 และแผนปฏิบัติงานในการปรับปรุง
จุดอ่อนและการบรหิารการควบคมุภายในทีเ่หมาะสม
เพยีงพอต่อการตรวจสอบภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และแนวทางการปฏิบัติที่ดี

 5. สอบทานการปฏบัิตงิานด้วยความเป็นอสิระ
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 อ.ส.ค.	 ปฏิบัติ
งานตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติท่ีดี	 ท่ีกระทรวง
การคลังก�าหนด	 โดยมอบนโยบายเกี่ยวกับการให้
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ	 ติดตามผลด�าเนินงาน	
โดยแยกเรื่องส�าคัญที่ตรวจพบจากหน่วยรับตรวจ	
ได้แก่	 เรื่องที่ถือเป็นตัวอย่างที่ดี	 เรื่องที่ต้องปรับปรุง
แก้ไขให้เป็นไปตามแนวนโยบายหรือระเบียบข้อ
บังคับที่ก�าหนดไว้		และเรื่องที่ต้องขอรับนโยบายจาก
ส่วนกลาง	รวมท้ังได้มกีารก�าหนดให้การบริหารจดัการ	
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ	
อ.ส.ค.	 เป็นตัวช้ีวัดของผู้อ�านวยการและฝ่ายบริหาร
มกีารตดิตามจากทีป่ระชุมทกุเดอืน	เพือ่ให้มัน่ใจว่าการ
ด�าเนนิงาน	มกีารควบคุมภายในเหมาะสมสามารถป้องกนั	
และ/หรอืลดความเสีย่งท่ีอาจเกดิข้ึน

 6. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค.
	 	 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	
อ.ส.ค.	พ.ศ.	 2564	 เรื่ององค์ประกอบการแต่งต้ัง
อ�านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบ	และการประเมนิ
ผลการปฏิบัติงาน	 เน่ืองจากเพื่อให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์กระทรวงการคลัง	 ว่าด้วยมาตรฐานและหลัก
เกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน	ส�าหรับหน่วยงาน

 4. Review internal control system 
effectiveness
	 	 There	were	5	elements	of	 internal	
control	system	in	2021	which	were	environment,	
activity,	 risk	management,	 information,	 and	
communication.	 The	 evaluation	 found	 that	
the	 DPO	 internal	 control	 system	 followed	
rules	and	regulationsspecified	by	the	cabinet.	
The	 DPO	 specified	 causes	 and	weaknesses	
of	the	control	and	weakness	adjustment	action	
plan	due	to	Good	Governance.

 5. Review independent operations
	 	 The	Audit	Subcommittee	work	was	
based	 on	 Ministry	 of	 Finance	 policy	 and	
regulation	by	monitoring	work	performance	
to	prevent	and	reduce	risks.

 

 6. Review DPO Audit Subcommittee charter
	 	 	 	The	 subcommittee	 reviewed	 the	
charter	 about	 authority	 andresponsibility	
including	performance	evaluation	based	on	
Ministry	of	Finance	Audit	Policy	and	Regulation	
in	Internal	Audit.	After	a	review,	the	charter	was	
approved	from	DPO	Board	of	Committee.
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ของรัฐ	พ.ศ.	2561	และตามเกณฑ์ประเมิน	Enabler	
ด้านการตรวจสอบภายใน	 (Internal	 Audit	 :	 IA)	
ส�าหรับระบบประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ	
ปี	 2564	 เพื่อให้สอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจฉบับ
ปรับปรุง	 ปี	 2555	 และระเบียบกระทรวงการคลัง	
ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบ
ภายในของรัฐวิสาหกิจ	 พ.ศ.	 2555	 จึงได้เสนอให้มี
การปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	อ.ส.ค.	
พ.ศ.	2564	และได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการ	อ.ส.ค.	
ด้วยแล้ว

 7. การปฏิบัติตามข้อก�าหนดในกฎบัตรและ
คูม่อืการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบใน
รัฐวิสาหกิจ
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ	อ.ส.ค.	พจิารณา
เกีย่วกบัการปฏบิตังิานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ดังนี้
	 	 –	อนุมตักิฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน	พ.ศ.	
2564	อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�าปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2564	และการทบทวนแผนการตรวจสอบเชงิกล
ยทุธ์	5	ปี	พ.ศ.	2560–2565(ส�าหรบัปี	2564)	และแผน
พัฒนาบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน	อนุมัติคู่มือ
การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในฉบับที่	 12	 พ.ศ.	
2564	ประเมนิผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจ
สอบภายใน	การพิจารณาความดีความชอบของผูต้รวจ
สอบภายในตัง้แต่ระดบั	6	ขึน้ไป	ของฝ่ายตรวจสอบภายใน

 8. การปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นเกี่ยว
กับงบการเงินประจ�าปี
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 อ.ส.ค.	 ได้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นส�าคัญ	 เช่น	 ในกรณีที่
ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดิน	(สตง.)	ได้มีข้อสังเกต
ไว้แล้ว	 ในปีต่อๆ	 ไป	 ไม่ควรมกีารปฏบัิตทิีผ่ดิพลาดซ�า้		
ได้มีการพิจารณามอบหมายให้	อ.ส.ค.	รับด�าเนินการ
และน�าไปปรับปรุงแก้ไข	รวมทั้งมีการติดตามผลการ
ด�าเนินงานตามความเหน็และข้อเสนอแนะเพือ่ให้การ
ปฏิบตังิาน	มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลโดยรวมต่อไป

 

 7. Follow State Enterprise Audit 
Committee charter and manual
										 The	 DPO	 Audit	 Subcommittee	
monitored	 on	 Internal	 Audit	 Department	
performance	by	following
										 –	The	subcommittee	approved	
2021	internal	audit	strategicwork	plan	and	
internal	audit	human	resource	development.
The	 subcommittee	 approved	 2021	 internal	
audit	 operation	 12th	 edition	 to	 evaluate	
operation	 of	 the	 Chief	 of	 Internal	 Audit	
Department,	 Internal	 Inspectors’	 level	 6	
or	higher.

 8. Work on DPO Financial Statement
	 	 	 The	 DPO	 Audit	 Subcommittee	
mentioned	 about	 State	 Audit	Office	 of	 the	
Kingdom	 of	 Thailand	 (SAO)	 comments	 on	
common	 mistakes	 which	 should	 not	 be	
repeated.	 Therefore,	 the	 subcommittee	
detailed	 the	 DPO	 to	 specify	 new	 solution	
and	other	necessary	comments	on	effective	
operation.
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	 ตามที่กรมปศุสัตว์ได้มีการรายงานเร่ือง
พบการแพร่ระบาดของโรคลมัปีสกนิครัง้แรกในโคเนือ้
ของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อปลาย 
เดอืนมีนาคม	2564	อ.ส.ค.	ได้มีการติดตามและ
เฝ้าระวังการเกิดโรคในโคนมในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคนมที่ส่งน�้านมดิบให้กับ	อ.ส.ค.	ซึ่งโรคลัมปีสกิน
มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส	 Lumpy	 skin	 disease	
virus	เป็นโรคท่ีเกิดเฉพาะในโค	กระบือ	ไม่เป็นโรค
ที่ติดต่อจากสัตว์สู ่คน	โดยเช้ือไวรัสชนิดนี้ก่อโรค
ตามอวัยวะที่มีเซลล์เยื่อบุมีลักษณะอาการที่สามารถ
สังเกตได้	คือ	พบตุ ่มเนื้อบนผิวหนังและเยื่อเมือก
ทั่วร่างกาย	 ซึ่งต่อมาจะตกสะเก็ดและเป็นแผลหลุม	
สัตว์อาจมีไข้และหายใจล�าบากร่วมด้วย	โดยในโคนม
อาจพบน�้านมลดลง	25–65	เปอร์เซ็นต์

	 อ.ส.ค.	ได้รับรายงานจ�านวนโคนมทีไ่ด้รบั
การติดเช้ือโรคลัมปีสกินท่ีอยู่ในกลุ่มสหกรณ์โคนมฯ	
ที่ส่งน�้านมดิบให้	อ.ส.ค.	ทั่วทั้งประเทศพบว่าจ�านวน
สมาชิกที่มีการติดเชื้อ	 1,397	 ราย	 จ�านวนโคนมที่มี
การติดเชื้อ	 12,480	 ตัว	 และจ�านวนโคนมที่ได้รับ
วคัซนี	91,383	ตวั	(ข้อมลู	ณ	วนัท่ี	13	กนัยายน	2564)
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้ปริมาณน�้านมดิบ
ของแต่ละศูนย์รับน�้านมดิบ/สหกรณ์โคนมฯ	ที่ส่งให้
อ.ส.ค.	 มปีรมิาณลดลง	 เนือ่งจากโคนมทีม่กีารตดิเชือ้
ไวรสัชนดินีจ้�าเป็นต้องได้รบัการรกัษา	จงึท�าให้ไม่สามารถ
ส่งน�า้นมดบิได้	ส่งผลกระทบไปยังกระบวนการผลิตน�า้นม
ท�าให้ผลิตภัณฑ์นมมีปริมาณลดลง

							 According	 to	 the	 Department	 of	
Livestock	Development	report,	Lumpy	Skin	
Disease	(LSD)	in	beef	cattle	had	been	found	
in	Roy	Ed	province	at	the	end	of	March	2021.	
The	 Dairy	 Farming	 Promotion	Organization	
of	Thailand	(DPO)	watched	on	the	disease	in	
case	of	happening	in	dairy	cattle	under	DPO	
dairy	farmers	connection.	However,	there	was	
no	evidence	that	Lumpy	Skin	Disease	Virus	
(LSDV)	can	infect	humans.	Many	dairy	cattle	
suffered	from	the	characteristic	eruptions	on	
the	skin	and	developed	a	fever,	lacrimation,	
nasal	discharge,	and	hypersalivation.	The	disease
caused	 the	 greatest	 loss	 due	 to	 25-65%	
of	decreased	milk	production.

	 The	DPO	dairy	cooperatives	reported	
that	there	were	1,397	cooperatives	suffering	
from	 the	 disease	 divided	 into	 2	 groups	 :	
the	 infected	 cattle	 were	 12,480	 and	 the	 
vaccinated	cattle	were	91,383	(reported	on	
September	 13th,	 2020).	 According	 to	 the	
report,	raw	milk	production	delivered	to	the	
DPO	manufacturing	 process	was	 decreased	
causing	dairy	products	reduction.

ผลกระทบและแนวทางการจัดการโรคลัมปีสกินในโคนมของ อ.ส.ค.
Lumpy Skin Disease Virus Effect and Management Guidelines of DPO
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	 จากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร	อ.ส.ค.	
มีแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
โดยให ้นักส ่งเสริมและนายสัตวแพทย์ลงพ้ืนที่	
เพื่อท�าการรักษาและให้ความรู้เก่ียวกับโรคลัมปีสกิน
ทีเ่กดิขึน้	รวมทัง้ส�ารวจจ�านวนประชากรโคนมท่ีได้รบัผล
กระทบเพื่อจัดหาวัคซีนโรคลัมปีสกินให้แก่เกษตรกร

	 จากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนทางฝ่ายส่งเสริม
การเลี้ยงโคนม	 มีแนวทางการจัดการโรคลัมปีสกิน
และส่งเสริมให้มีการฉีดวัคซีนให้แก่โคนม	เพื่อลด
การอุบตักิารณ์ของโรคลมัปีสกิน	อีกทัง้ได้มกีารจดัการ
อบรมให้แก่นักส่งเสรมิและเกษตรกร	รวมทัง้สนบัสนนุ

การฉดีวัคซนีให้แก่กลุม่สหกรณ์ท่ีส่งน�า้นมดบิให้กบั	อ.ส.ค.

 The	DPO	veterinarians	and	supporters	
visited	dairy	farmers	to	cure	and	acknowledge	
dairy	farmers	on	the	Lumpy	Skin	Disease.
Also,	the	team	surveyed	the	number	of
affected	cattle	to	allocate	the	vaccine.

 After	the	survey,	the	DPO	set	Lumpy	
Skin	 Disease	 Virus	 Effect	 and	Management	
Guidelines	to	reduce	the	pandemic	by
acknowledging	the	dairy	farmers	and	taking	
the	vaccine.

ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและน�า้ยาฆ่าเชื้อเพื่อลดพาหะโดยร่วมมือกับกรมปศุสัตว์

Sprayed Disinfectant Cooperated with Department of Livestock Development
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จัดหาวัคซีนให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่ภาคกลางทั้งหมด 15 สหกรณ์

Provided Vaccine for DPO Dairy Cooperatives (Central Region)

สนบัสนนุการฉดีวคัซนีให้แก่กลุม่สหกรณ์ทีส่่งน�า้นมดิบให้กับ อ.ส.ค.

Supported Taking Vaccine to DPO Dairy Farmers

ลงพื้นที่ให้ค�าแนะน�าและรักษา 

Visited Dairy Farmers
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ�าปี พ.ศ. 2564

Integrity and Transparency Assessment (ITA) 
in State Enterprise Performance 2021

	 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	 (อ.ส.ค.)	 มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปร ่ งใสในการด�า เนินงานของหน ่วยงานภาครัฐประจ�าป ี งบประมาณ	 พ.ศ. 	 2564	
อยู่ท่ี 96.17 คะแนน	 ซึ่งตามเกณฑ์การประเมิน	 ดังกล่าวจัดอยู่ในระดับ	 AA	 โดยมีรายละเอียดผลคะแนน
การประเมินแยกเป็นรายดัชน	ีดังนี้	
	 Dairy	 Farming	 Promotion	 Organization	 of	 Thailand	 (DPO)’s	 annual	 Integrity	
and	 Transparency	 Assessment	 for	 state	 enterprise	 performance	 2021’s	 score is 
96.17	which	is	in	an	AA	rank	as	mentioned	in	the	criteria:

ดัชนี
Order

1

6

3

8

2

7

4

9

5

10

คะเเนน
Score

100.00

93.06

96.63

92.62

100.00

92.77

94.22

92.59

94.00

91.22

เกณฑ์คะแนน
Level

AA

A

AA

A

AA

A

A

A

A

A

รายชื่อดัชนี
List

การเปิดเผยข้อมูล
Disclosure

ประสิทธิภาพการสื่อสาร
Communication	Efficiency

การปฏิบัติหน้าที่
Performance

การใช้งบประมาณ
Budget	Usage

การป้องกันการทุจริต
Preventing	Corruption

การแก้ไขปัญหาการทุจริต
Anti-Corruption

คุณภาพการด�าเนินงาน
Operation	Quality

การใช้อ�านาจ
Authority

การปรับปรุงการท�างาน
Functional	Improvement

การใช้ทรัพย์สินของราชการ
Use	of	Government	Property



AN
NU

AL
 R

EP
O

RT
 2

02
1

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
�าป

ี 2
56

4

63

แผนงานลงทุนที่ส�าคัญในปัจจุบันและอนาคตของ อ.ส.ค.
DPO Key Investment Plan in the Present and Future

แผนงานลงทุนที่ส�าคัญในปัจจุบัน
1.	โครงการพฒันาเกษตรกรโคนมสู	่Smart	Farm				
			 (DPO	Smart	Farmer)
2. โครงการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตฟาร์ม		
			เกษตรกร	โดยใช้	Application	สารสนเทศโคนม		
3. โครงการรับการตรวจประเมิน	 (Audit)	 เพื่อการ	
	 	 รับรองระบบมาตรฐานสากล/และเพื่อธ�ารง	
			รักษาระบบมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรอง
4. โครงการติดตามผลการด�าเนินงานในการวัดและ
	 	 การประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
	 	 เศรษฐกิจ(Eco-efficiency)	 ของผลิตภัณฑ์		
			ตลอดวัฏจักรที่ผลิต
5 . โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ ์นมที่ มีมู ลค ่ าสู ง	
			 (High	Value	Added	Product)
6.	โครงการ	TOP	of	Mind	Brand
7.	โครงการสื่อสาร	Digital	Marketing
8.	โครงการองค์กรคุณธรรม
9 .แผนการด� า เนินการตามยุทธศาสตร ์ 	 CG	
			ปี	2560-2565	(ส�าหรับปี	2564)
10.	โครงการพฒันาคนเก่ง	(Talent	Development)
11. โครงการระบบบรหิารจดัการความมัน่คงปลอดภัย		
	 	 	 สารสนเทศตามมาตรฐาน	 ISO/IEC	 27001
12.	โครงการสารสนเทศพร้อมใช้	(Big	Data)
13.	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
	 	 	 ด้วยกระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัล
					(R2R)
14. โครงการยกระดับมาตรฐานงานวิจัยและ
     พัฒนาขององค์กร
15.แผนยกระดับการบริหารจัดการองค ์กรให ้
	 	 	 	เป็นองค์กรสมรรถนะสูง	 (Enablers	 8	 ด้าน)
16.	โครงการ	TPM

Present Key Investment Plan
1.	DPO	Smart	Farmer	Project
2.  E-Dairy	 for	 High	 Efficiency	 Production		
    Farm	Project
3.	DPO	International	Audit	Project
4.	DPO	Eco-efficiency	Assessment	Project
5.  High	 Value-added	 Product	 Development	
    Project
6.		Thai-Denmark	Top	of	Mind	Brand	Project
7.  DPO	 Digital	 Marketing	 Communication	
    Project
8. DPO	Moral	and	Transparency	Development	
    on	Business	Operation	Project
9.CG	 Strategic	 Operational	 Work	 Plan			
    2017-2022	(2021	Edition)	
10. Talent	Development	Project
11.	 ISO/IEC	 27001	 Information	 Security	
						Management	System	Project
12.		DPO	Big	Data	Project
13.  	Work	 Process	 Development	 with	
    Research	 and	 Digital	 	 Technology	
       (R	to	R)	Project
14.		Advance	Organization	Research	and	
						Development	Project
15.	 8	 Enablers	 High	 Efficiency	Operational		
						Management	Work	Plan
16. TPM	 Operational	 Excellence	 Project	
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แผนงานลงทุนที่ส�าคัญในปี 2565

1.		โครงการพฒันาเกษตรกรโคนมสู	่Smart	Farmers	
    (DPO	Smart	Farmers)
2.	 โครงการยกระดับประสิทธิภาพกรผลิตฟาร์ม
				เกษตรกรโดยใช้	Application	สารสนเทศโคนม
3. โครงการยกระดับฟาร์มเกษตรกรโคนมเพ่ือให้
				ผ่านมาตรฐานฟาร์ม	(GAP)
4.	 โครงการรับการตรวจประเมิน	 (Audit)	 เพื่อการ	
			 	รบัรองระบบมาตรฐานสากล/และเพือ่ธ�ารงรักษา
				ระบบมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรอง
5.	 โครงการศึกษาและก�าหนดแนวทางในการวัด	
					และประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
				เศรษฐกิจ	(Eco-efficiency)
6.		โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารสนิค้าคงคลงั
7.	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพตัวแทนจ�าหน่าย	
				 (Dealer	Management)
8.		โครงการเพ่ิมช่องทางการตลาด	Digital	Marketing
9.	 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ ์นมท่ีมีมูลค ่าสู ง	
				(High	Value	Added	Product)
10. โครงการฉลองครบรอบ	60	 ปี	นมไทย-เดนมาร์ค	
	 	 	 Top	of	Mind	Brand	“รกันม	รกัฟาร์ม	สบืสาน	
      รกัษา	ต่อยอด	โคนมอาชพีพระราชทาน”
11.	โครงการสร้างความภักดีของลูกค้า
12.	โครงการสร้างความสมัพันธ์ต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
13.	โครงการศึกษาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจใหม่
14.	โครงการส่งเสริมจริยธรรม	 คุณธรรมและความ				
					โปร่งใสที่ยั่งยืน	(CG)
15. โครงการเตรียมผู้สืบทอดต�าแหน่งบริหารระดับ
					สูงของ	อ.ส.ค.	(Successor)	(ระดับ	6-7)
16. โครงการ	Digital	Transformation
17. โครงการพฒันาฐานข้อมลูขนาดใหญ่	(Big	Data)	
     ของ	อ.ส.ค.
18. โครงการพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูงเพื่อสร้างคุณค่า			
     หลักสู่การเป็นนมแห่งชาติ	(Smart	Leaer	
     Talent	Development)
19. โครงการวิจัยและพัฒนา	(R&D)
20. โครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให	้
     เป็นองค์กรสมรรถนะสูง	(Enablers	8	ด้าน)
21. โครงการขยายความร่วมมอืกบัภาครฐัและเอกชน
22.โครงการบริหารจัดการเพื่อสร ้างมูลค ่าเชิง			
     เศรษฐศาสตร์	(EVM)
23.แผนการศึกษา	 BCG	model	 และการน�ามา
     ประยุกต์ใช้

Key Investment Plan in 2022

1.	DPO	Smart Farmer	Project

2.	E-Dairy	 for	High	Efficiency	Production	Farm	

				Project

3.	GAP	Standard	Dairy	Farm	Advancement

4.	DPO	International	Audit	Project

5.	DPO	Eco-efficiency	Assessment	Project

6.	Warehouse	 Management	 Improvement	

    Project

7.	Dealer	Management	Advancement	Project

8.	Digital	Marketing	Project

9. High	 Value-added	 Product	 Development	

    Project

10. Thai-Denmark	Top	of	Mind	Brand	Project

11.	Brand	Loyalty	Project

12.	Stakeholders	Relationship	Project

13.	Business	 Development	 Opportunity	

					Research	Project

14.	Corporate	Governance	Project

15.	Successor	Development	Project

16.	Digital	Transformation	Project

17.	DPO	Big	Data	Project

18.	Smart	Leader	Talent	Development	Project

19.	Research	and	Development	Project	(R&D)

20.	8	Enablers	High	Efficiency	Operational	

					Management	Work	Plan

21.	Government	and	Private	Sector	Cooperation	

					Project

22.	Earned	Value	Management	Project	(EVM)

23.	BCG	Model	and	Application	Work	Plan	
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แผนงานและโครงการที่ส�าคัญ
Key Investment Plan

	 จากแผนวิสาหกิจ	 5	 ปีของ	 อ.ส.ค.	 มีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์จ�านวน	 5	 วัตถุประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์	 12	 กลยุทธ์และ	 14	 ตัวชี้วัด	 ดังนั้นเพื่อให้การน�ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติและแนวทางการ
ด�าเนินงานที่ชัดเจน	 อ.ส.ค.	 จึงวางแผนขับเคลื่อนวัตถุประสงค์ดังกล่าวให้เกิดผลในทางปฏิบัติผ่าน	 
5	แนวคิดโครงการ	 (Project	Theme)	หลักและมีโครงการเชิงยุทธศาสตร์	16	 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
วางแผนงานด้านอุตสาหกรรมนม	 แผนงานด้านการตลาด	 แผนงานด้านการส่งเสริมกิจการโคนม	 แผนงาน
ด้านการบริหารจัดการองค์กร	 และแผนงานด้านการเงิน	 โดย	 อ.ส.ค.	 มีแผนงาน/โครงการในการด�าเนิน
ยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น	16	โครงการในปี	2564
	 According	to	DPO	5-year	plan,	there	were	5	objectives,	12	strategies,	and	14	indicators	
as	keys	to	successful	operation	plans.	Therefore,	5	main	project	themes	and	16	strategic	
projects	were	 relevant	 to	dairy	 industry	 factor,	marketing	 factor,	dairy	promotion	 factor,	
organization	management	factor,	and	financial	factor.

DPO Milk Valley ประกอบด้วย 7 โครงการเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้
DPO Milk Valley Project Themes 

    	1.	โครงการรับการตรวจประเมิน	(Audit)	เพื่อการ	
รบัรองระบบมาตรฐานสากล/และเพือ่ธ�ารงรักษาระบบ
มาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรอง
	 	 	 2.	โครงการติดตามผลการด�าเนินงานในการวัด
และการประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ	 (Eco-efficiency)	 ของผลิตภัณฑ์ตลอด
วัฏจักรที่ผลิต

  	3.	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมที่มีมูลค ่าสูง	
(High	Value	Added	Product)
					4.	โครงการ	TOP	of	Mind	Brand
					5.	โครงการสื่อสาร	Digital	Marketing
					6.	โครงการยกระดับมาตรฐานงานวิจัยและ
พัฒนาขององค์กร
					7.	โครงการ	TPM

   1.	DPO	International	Audit	Project

			2.	DPO	Eco-efficiency	Assessment	Project
 
 

  		3.	High	Value-added	Product	Development		
	Project
				4.		Thai-Denmark	Top	of	Mind	Brand	Project
											5.			DPO	Digital	Marketing	Communication	Project
	 	 6.	Advance	 Organization	 Research	 and	
	Development	Project
				7.	TPM	Operational	Excellence	Project

	 โดย	DPO	Milk	Valley	 เป็นศนูย์รวมแห่งการพฒันาให้	 อ.ส.ค.	 มวกเหลก็	ทีเ่ป็นหบุเขาแห่งอาหารนม	
ซึ่งเน้นการน�าองค์ความรู ้ท่ีได้จากการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพน�าไปสู ่ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม	
รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมนมแบบครบวงจรท่ีทันสมัย	 ค�านึงต่อสภาพแวดล้อมและสังคม	
การด�าเนินการดังกล่าวเป็นการช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขัน	 เพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้กับองค์กร
ได้อีกทางหนึ่ง	 โดยมีองค์ประกอบส�าคัญ	 เช่น	 ฟาร์มโคนมออร์แกนิค	 ศูนย์ฝึกอบรม	 ศูนย์วิจัย	 โรงงานผลิต
ผลิตภัณฑ์มาตรฐานสูง	ตลาดจ�าหน่ายสินค้าคุณภาพ	ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	Rest	Area	เป็นต้น
	 The	 DPO	Milk	 Valley	 was	 a	 centre	 of	 integrated	 dairy	 farming	 knowledge	 for	
educational	 and	 research	 development.	 The	 development	 adds	 value	 and	 competitive	
advantage	 on	 business	 administration	 such	 as	 Organic	 Dairy	 Farm,	 Training	 Centre,	
Research	Centre,	High	Standard	Dairy	Plant,	Agro-Tourism	Centre,	and	Rest	Area.	
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IT Excellence	ประกอบด้วย	2	โครงการเชิง
ยุทธศาสตร์	ดังนี้
	 	 	 1.	 โครงการระบบบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน	 ISO/IEC	
27001
					2.		โครงการสารสนเทศพร้อมใช้	(Big	Data)

HR Transformation	ประกอบด้วย	2	โครงการ
เชิงยุทธศาสตร์ดังนี้
						1.	โครงการพฒันาคนเก่ง	(Talent	Development)
	 	 	 	 2.	 โครงการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ด้วยกระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัล	(R2R)

CSR 4.0 ประกอบด้วย	4	โครงการเชงิยทุธศาสตร์	ดงันี้
	 				1.	โครงการพฒันาเกษตรกรโคนมสู	่Smart	Farm	
(DPO	Smart	Farmer)
	 	 	 	 2.	โครงการยกระดับประสิทธิภาพการผลิต
ฟาร์มเกษตรกรโดยใช้	Application	สารสนเทศโคนม		
						3.	โครงการองค์กรคุณธรรม
	 	 	 	4.	แผนการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์	 CG	
ปี	2560-2565	(ส�าหรับปี	2564)

Operation Excellence	ประกอบด้วย	1	
โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ดังนี้
	 	 	 	 1.	 แผนยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้
เป็นองค์กรสมรรถนะสูง	(Enablers	8	ด้าน)

IT Excellence Project:	2	strategic	plans
	 	 1.	ISO/IEC	 27001	 Information	 Security	
Management	System	Project
				2.	DPO	Big	Data	Project

HR Transformation: 2	strategic	plans
					1.	Talent	Development	Project
	 	 	 2.	Work	 Process	 Development	 with	
Research	 and	 Digital	 Technology	 (R	 to	 R)	
Project

CSR 4.0:	4	strategic	plans
					1.	DPO	Smart	Farmers	Project
	 	 	 	2.	E-Dairy	 for	High	Efficiency	Production	
Farm	Project
				3.	DPO	Moral	and	Transparency	Development	
on	Business	Operation	Project
	 	 	 4.	CG	 Strategic	 Operational	Work	 Plan	
2017-2022	(2021	Edition)

Operational Excellence:	1	strategic	plan
					1.	8	Enablers	High	Efficiency	Operational	
Management	Work	Plan
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 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	 (อ.ส.ค.)	 ได้ด�าเนินการติดตามประเมินผล	 และรายงาน
ผลการด�าเนินงานได้อย ่างเหมาะสมตามบริบทของการวิจัยน�าไปสู ่การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรต่อไป	 โดย
ตามแนวทางแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนา	 ปี	 2560	 –	 2565	 เพื่อใช้ส�าหรับปี	 2564	 โดยมีแผนงานเช่ือมโยง
ยุทธศาสตร	์ประจ�าปี	2564
	 The	 Dairy	 Farming	 Promotion	 Organization	 of	 Thailand	 (DPO)	 has	 followed	 up	
the	 performance	 leading	 to	 organizational	 sustainable	 development	 referring	 to	 the	
research	and	development	master	plan	2017-2022	for	2021	strategic	plans.		

บทสรุปผู้บริหาร
ผลการด�าเนินงานตามแผนการวิจัยและพัฒนาของ อ.ส.ค.

 ประจ�าปี 2560-2565 ส�าหรับปี 2564
DPO Executives Summary Performance on Research and Development 

Plan 2017-2021

แผนงาน/โครงการวิจัยและพัฒนาของ อ.ส.ค. ปี 2560-2565 
เพื่อใช้ส�าหรับปี 2564 ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ

การเลี้ยงโคนม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ด้านการวิจัยและพัฒนาด้าน

การตลาด/การสร้างแบรนด์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ด้านการพัฒนาบุคลากรและ

กระบวนการท�างาน

เป้าประสงค์ กรอบการวิจัย

เพื่อให้มีผลงานวิจัยด้านการเลี้ยงโคนมและน�าผลการวิจัยไปใช้จริงใน
การช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุน	 การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการฟาร์ม	 การเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพน�้านมดิบ	
รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้	 อ.ส.ค.เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ด้านอุตสาหกรรมโคนม

    	สร้างงานวจัิยด้านนวตักรรมการผลติ	ด้านการพัฒนาผลติภัณฑ์	เพ่ือ
การใช้ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมและเพิ่มมูลค่า	 และน�าไปใช้ได้จริง	 มุ่ง
เน้นผลงานวจิยัทีส่ามารถสนบัสนนุการบรรลเุป้าหมายของยทุธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรอย่างชัดเจน	ได้แก่	การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน	การเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	“การเข้าสู่ประชาคม
อาเซยีน”	เพือ่ให้ตอบสนองต่อการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนอย่างชดัเจน

การวจิยัพฒันาด้านการตลาดและความต้องการของผูบ้รโิภคให้มคีวาม
มัน่ใจในผลติภัณฑ์ไทย-เดนมาร์ค	รวมถงึการเพิม่ยอดการจ�าหน่ายและ
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้า	การสร้างแบรนด์ให้
แข็งแกร่งเป็นผู้น�าด้านผลิตภัณฑ์ในระดับอาเซียน	 โดยใช้ฐานความ
รู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และวิทยาการต่างๆ	 อย่างสมดุล
และเหมาะสม	 พัฒนาระบบ	 และขับเคลื่อนการท�างาน	 เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดรับกับสถานการณ์ปัญหาที่ฉุกเฉิน
และเร่งด่วน	หรอืประเดน็พฒันาทีจ่�าเป็นและส�าคญัอย่างยิง่ของ	อ.ส.ค.

เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร	 กระบวนการท�างาน	 โดยใช้
ฐานความรูด้้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีและวทิยาการต่างๆ	อย่าง
สมดลุและเหมาะสม	พฒันาระบบ	กลไก	และการขบัเคลือ่นการท�างาน	
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการองค์กร	
และการใช้ประโยชน์	 เปิดโอกาสให้มีประเด็นวิจัยฉุกเฉินและจ�าเป็น
เร่งด่วน	ทีไ่ม่ได้ก�าหนดไว้ก่อน	ซึง่สอดรบักบัสถานการณ์ปัญหาทีฉ่กุเฉนิ
และเร่งด่วน	หรอืประเดน็พฒันาทีจ่�าเป็นและส�าคญัอย่างยิง่ของ	อ.ส.ค.

1.	ด้านการลดต้นทุน
2.	ด้านการเพ่ิมประสทิธภิาพการจดัการฟาร์ม
3.	ด้านโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
			พัฒนาคุณภาพน�า้นมดิบ

1.	ด้านนวัตกรรมการผลิต
2.	ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3.	ด้านการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

1.	 ด้านการตลาดและความต้องการของ		 
	 	 	 ผู ้บริโภคให้มีความมั่นใจในผลิตภัณฑ ์
					ไทย-เดนมาร์ค
2.	 ด้านการเพิ่มยอดการจ�าหน่ายและพัฒนา				 
				บรรจุภัณฑ์

1.	ด้านการพัฒนาขีดความสามารถของบคุลากร				 
				กระบวนการท�างาน	
2.	 ด้านการตลาดและความต้องการของผูบ้ริโภค			 
	 	 	 ให้มีความมัน่ใจในผลติภัณฑ์ไทย-เดนมาร์ค
3.	ด้านการเพ่ิมประสทิธภิาพและประสทิธผิล			 
	 	 ของการบริหารจัดการองค์กร	 และการใช้ 
			ประโยชน์
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Work Plan / Research and Development Project of DPO 2017-2022
 for Appling in 2021, Consisting of

Strategy

Strategy 1

Efficiency	of	Dairy	Farming	

Advancement

Strategy 2

New	Product	Development

Strategy 3
Marketing	Research	 
Development	and	
Branding

Strategy 4
Human	Resource	 
Development	and	 
Work	Process

Objective Framework

Apply	 research	 findings	 on	 increasing	 farm	
management,	 cost	 reduction,	 farm	 efficiency,	 raw	
milk	quality,	as	well	as	promoting	DPO	Dairy	Farming	
Learning	Centre

D e v e l o p 	 n ew 	 p r o d u c t i o n 	 i n n o v a t i o n	
to	 add	 value	 on	 competitive	 advantage	 and	 
environmentally	 friendly	 preparing	 for	 ASEAN	
Community

Gain	a	level	of	trust	on	customer	needs	by	increasing	
sales	volume	and	developing	product	packaging	 in	
order	to	be	a	leader	of	dairy	products	in	ASEAN	which	
is	essential	for	organization	development

Increase	 employees	 work	 capacity	 by	 applying	
scientific	 technology	 and	 innovation	 to	 develop	
organization	management	and	other	relevant	urgent	
situation

1.	Cost	Reduction
2.	Efficiency	Farm	Management	
3.	Efficiency	Raw	Milk	Quality			 

			Development

1.	Production	Innovation
2.	Product	Development

3.	Product	Improvement

1.		A	level	of	trust	on	Thai-Denmark			
				products	and	customer	needs
2.	 Sales	 Volume	 and	 Packaging			 
				Development

1.	develop	employees	work	capacity	
			and	process
2.	a	level	of	trust	on	Thai-Denmark	
			products	and	customer	needs
3.	increase	 efficient	 work	 for	 
				organization	management
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การวิจัยและพัฒนา ประจ�าปี 2564
DPO Research Development in 2017-2022 for 2021

ยุทธศาสตร์ที่ 1: 	 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนม
Strategy 1:  				Efficiency	of	Dairy	Farming	Advancement
ผู้รับผิดชอบ:  					ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม
Undertaker:  			Dairy	Research	and	Development	Department

ยุทธศาสตร์ที่ 2:  ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
Strategy 2:      Product	Development
ผู้รับผิดชอบ:      ส�านักงาน	อ.ส.ค.	ภาคกลาง
Undertaker:     DPO	Central	Office

แผนปฏิบัติงาน	/	Action	Plan งบประมาณ	(บาท)	/	Budget	(Baht)

1

2

4

3

233,700

24,000

755,000

98,000

1,110,700

การศึกษาผลของการเสริมโมโนลอรินในอาหารโครีดนมต่อการเกิดโรคเต้านอักเสบ
Effects	of	Monolaurin	adding	in	cattle	feed	on	Mastitis

การศึกษาบทบาทของฟาร์มโคนมพี่เลี้ยงในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เครือข่าย
A	study	on	Knowledge	Sharing	from	Original	Dairy	Farm

การปรับปรุงคุณภาพพืชอาหารสัตว์และจัดสัดส่วนอาหารหยาบอาหารข้นที่ 

เหมาะสมเพ่ือเพิ่มสมรรถนะการผลิตและคุณภาพน�้านมในฟาร์มโคนมรายย่อยพื้นท่ี

ส่งเสริมPlant	Cattle	Feed	Development	and	TMR	Feed	Proportion	 for	

Raw	Milk	Quality	Production

ผลการเสริมมันเส้นในหญ้าเนเปียร์หมักต่อคุณภาพการหมัก	 ผลผลิตและคุณภาพ
น�า้นมดิบในสหกรณ์โคนมไทยมิลค์	จ�ากัด	
Fermented	Napier	Grass	Quality	Development	for	Thai	Milk	Dairy	
Cooperatives	

รวม / Total

แผนปฏิบัติงาน	/	Action	Plan งบประมาณ	(บาท)	/	Budget	(Baht)

1

2

300,000

300,000

นมปรุงแต่ง	ยู.เอช.ที.	4	ภาค
Region	Flavored	Milk

การลดน�า้ตาลในผลิตภัณฑ์นม	(โยเกิร์ตและไอศกรีม)
Sugar	Reduction	in	Dairy	Products	(Yoghurt	and	Ice	Cream)

600,000รวม / Total
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ยุทธศาสตร์ที่ 3:   ด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์
Strategy 3:       Marketing	Research	Development	and	Branding
ผู้รับผิดชอบ:       ฝ่ายการตลาดและการขาย
Undertaker:     Marketing	and	Trading	Department

ยุทธศาสตร์ที่ 4:   ด้านการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการท�างาน
Strategy 4:       Human	Resource	Development	and	Work	Process
ผู้รับผิดชอบ:      ฝ่ายการตลาดและการขาย
Undertaker:     Marketing	and	Trading	Department

แผนปฏิบัติงาน	/	Action	Plan งบประมาณ	(บาท)	/	Budget	(Baht)

1

2

100,000

100,000

การส�ารวจความพึงพอใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประจ�าปี
Annual	Survey	Products	Satisfaction

การประเมินผลการยอมรับในการสื่อสารการตลาด	 “นมไทย-เดนมาร์ค”	 เพื่อสื่อถึง
ความแข็งแรงของแบรนด์
Marketing	Communication	of	Thai-Denmark	for	Brand	Strength

200,000รวม / Total

แผนปฏิบัติงาน	/	Action	Plan งบประมาณ	(บาท)	/	Budget	(Baht)

1 600,000การพัฒนาและปรับปรุงการท�างานด้วยกระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัล	 
(R	to	R)
Work	Process	Development	with	Research	and	Digital	Technology	(R	to	R)

600,000รวม / Total
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รายงานคณะอนุกรรมการ CG & CSR
CG & CSR Subcommittee Performance Report

	 คณะกรรมการตระหนักถึงความส�าคัญของด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ก�าหนดให้มีการมีการ
ทบทวนแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ	 อ.ส.ค.	 ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามกรอบหลักการ
ของ	Organization	 for	 Economic	 Co-operation	 and	 Development	 (OECD)	 ปี	 2515,	 ส�านักงาน
คณะกรรมนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 (สคร.)	 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ	 ประเด็น	 21	 การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ	 (พ.ศ.	 2561	 -	 2580)	 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	
และยึดมั่นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนทั้งในกระบวนการ	และกิจกรรมเสริม
สร้างสังคม	(Corporate	Social	Responsibility	 :	CSR	 in	process	&	CSR	after	process)	 เทียบเท่ากับ
หลักการสากลตามแนวทาง	 ISO	 26000	 และปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ	 (UN	 Global	
Compact)	 เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน	 Sustainable	 Development	 Goals	 (SDGs)	 จึงก�าหนดให้ผู้
บริหารและพนักงาน	 อ.ส.ค.	 ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติการด�าเนินงานตามภารกิจบนพ้ืนฐานของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภายใต้หลักการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม	 (BCG	Model)	 โดยสร้างการ	
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กรสอดคล้องตามนโยบายนมแห่งชาติและค�าขวัญ	
“รักนม	รักฟาร์ม	สืบสาน	รักษา	ต่อยอดโคนมอาชีพพระราชทาน	สู่ความยั่งยืน”
	 CG/CSR	 subcommittee	 realized	 the	 importance	 of	 Good	Governance	 by	 reviewing	
CG/CSR	 guidelines	 to	 international	 standard	 due	 to	 Organization	 for	 Economic	
Co-operation	 and	 Development	 (OECD)	 in	 1972,	 State	 Enterprise	 from	 State	 Enterprise	
Policy	Office	 (SEPO),	 and	 Thai	 National	Master	 Plan	 2017-2022	 Strategic	 Plan	 to	 support	
anti-corruption	 on	 “Zero	 Tolerance	 Clean	 Thailand	 Policy”	 and	 show	 responsibility	 on	
society	and	environment	both	in	and	after	process.	The	performance	was	based	on	a	good	
Corporate	Social	Responsibility	both	 in	process	and	after	process	under	 ISO	26000	 standard	
and	 UN	 Global	 Compact	 Agreement	 to	 reach	 Sustainable	 Development	 Goals	 (SDGs).	
The	DPO	managed	to	continuously	develop	by	applying	technology	and	innovation	under	BCG	
concept	 for	 stakeholders’	 engagement	 due	 to	 DPO	mission	 “Become	 National	Milk	 by	
2022”	and	wishing	 speech	“Love	Milk	Love	Farm	 in	Continuation	of	Dairy	Farming	Career	
to	Sustainability”

	 คณะกรรมการ	 อ.ส.ค.มีค�าสั่ งแต ่งตั้ งคณะ
อนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 	(Corporate	
Governance:	 CG)	 และการแสดงความรับผิดชอบ	
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 (Corporate	 Social	
Responsibility	 :	CSR)	เพือ่เป็นกลไกและขบัเคลือ่น
งานด้าน	CG/CSR	จ�านวน	6	ท่าน	ดังนี้
1.	ดร.มานพ				กาญจนบุรางกูร		ประธานอนกุรรมการ
2.	นายอ�าพล			วริทธิธรรม														 อนุกรรมการ
3.	นายชาติชาย		นรเศรษฐาภรณ์							อนุกรรมการ
4.	นายเดชา						พิมพิสุทธิ์	 						อนุกรรมการ
5.	ผู้อ�านวยการ	อ.ส.ค.	 	 						อนุกรรมการ
6.	รองผู้อ�านวยการ	อ.ส.ค.	อนุกรรมการและเลขานกุาร

	 The	 DPO	 Board	 o f 	 Commit tee	
appointed	 Corporate	 Governance	 and	
Corporate	Social	Responsibility	Subcommittee	
to	drive	CG/CSR	policy	consisted	of	6	persons

	1.	Dr.Manop		Karnjanaburangkul									Chairman								
	2.	Mr.Ampol	Waritthitham					Subcommittee
	3.	Mr.Chartchai	Norrasethdhapohn	Subcommittee												
	4.	Mr.Decha			Pimpisudhi						Subcommittee								
5.	DPO	Director																				Subcommittee								
6.	DPO	Deputy	Director									Subcommittee				
																																									and	Secretary	 					
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	 โดยให้คณะอนกุรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ี
(Corporate	Governance:	CG)	และการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อม	(Corporate	Social	
Responsibility	:	CSR)	มีอ�านาจหน้าที่	ดังนี้
1.	 ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและ
การน�าองค์กร	Corporate	Governance:	CG)	และ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	
(Corporate	Social	Responsibility	:	CSR)
2.	 พิจารณาแผนงานโครงการด้าน	 CG/CSR	 และ
แผนงาน	Governance	Risk	and	Compliance	 :	
GRC	 ให ้ มีความสอดคล ้องตามบริบทองค ์กร		
ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ	อ.ส.ค.
3.	 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานด�าเนินการตาม
นโยบาย	CG/CSR	อย่างเป็นรูปธรรม
4.	 ก�ากับดูแลให้มีการจัดท�าคู่มือการส่งเสริม	 CG/
CSR	 และให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมให้
พนักงานและสาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน
5.	 ติดตามประเมินผลการด�าเนินงานตามแผน
ปฏิบัติงานด้าน	 CG/CSR	 ด้าน	 GRC	 และรายงาน
คณะกรรมการ	อ.ส.ค.เพื่อทราบ
6.	ด�าเนินการอืน่ 	ๆตามทีค่ณะกรรมการ	อ.ส.ค.มอบหมาย

		The	DPO	Corporate	Governance	and	Corporate	
Social	 Responsibility	 had	 authorities	 and	
responsibilities	as	following

1.	Set	DPO	CG/CSR	strategic	plan
2.	 Screen	 CG/CSR	 strategic	 plan	 to	 reach	
organizational	 vision,	 mission,	 and	 value
before	presenting	to	DPO	Board	of	Committee
3.	Support	DPO	CG/CSR	operation	plan
4.	Monitor	DPO	CG/CSR	operation	manual	
and	publicize	to	public
5.	Monitor	DPO	CG/CSR	operation	plan	and	
report	to	DPO	Board	of	Committee
6.	Other	 works	 assigned	 by	 DPO	 Board	 of	
Committee

 ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทของคณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 (Corporate	 Governance:	
CG)	 และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม	 (Corporate	 Social	 Responsibility	 :	 CSR)	
มีปณิธานอันแน่วแน่ท่ีจะบริหารจัดการองค์กร	 ภายใต้กรอบการบริหารและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	
ตามหลักและแนวทางการก�ากับดูแลท่ีดี	 ในรัฐวิสาหกิจของส�านักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 (สคร.)	
กระทรวงการคลัง	รวมทั้งการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
	 The	 subcommittee	 determined	 organization	management	 under	 the	 concept	 of	
Good	Governance	for	State	Enterprise	from	State	Enterprise	Policy	Office	(SEPO)	under	the	
Ministry	of	Finance	and	Corporate	Social	and	Environmental	Responsibility.
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ประกาศนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG)
ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

Dairy Farming Promotion Organization of Thailand
Corporate Governance (CG) Policy

	 คณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	 (อ.ส.ค.)	 ตระหนักถึงความส�าคัญ
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยในปี	 2564	 คณะกรรมการ	 อ.ส.ค.	 ได้ก�าหนดให้มีการทบทวนแนวทาง
การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีอง	อ.ส.ค.	 ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากลตามกรอบหลักการของ	Organization	 for	
Economic	 Co-operation	 and	 Development	 (OECD)	 ปี	 2515,	 ส�านักงานคณะกรรมนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ	 (สคร.)	 และแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 ระยะที่	 3	
(พ.ศ.	 2560	 -	 2564)	 ตามกรอบวิสัยทัศน ์	 “ประเทศไทยใสสะอาด	 ไทยทั้งชาติต ้านทุจริต”	
(Zero	Tolerance	Clean	Thailand)	เพือ่ให้ผู้บริหารและพนกังานยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิติังาน	ดงันี้
	 DPO	 Board	of	Committees,	executives,	employees,	 and	 staff	 recognize	 a	 policy	 on	
Good	Corporate	Governance	(CG)	policy,	and	“Transparent,	Fair,	and	Traceable”	management	
to	 support	 anti-corruption	 according	 to	 Organization	 for	 Economic	 Co-operation	 and	
Development	(OECD)	on	“Zero	Tolerance	Clean	Thailand	Policy”	by	following.

1.	คณะกรรมการ	อ.ส.ค.	ก�ากบัดูแลกจิการให้น�าไปสูผ่ล	
(Governance	Outcome)		ดังนี้
	 	 	 	(1)	สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี
โดยค�านึงถึงผลกระทบในระยะยาว
	 	 	(2)	 	ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเคารพสิทธิ
และมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถื้อหุน้และผู้มส่ีวนได้เสยี	
				(3)	เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาหรือลดผล
กระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม	     
				(4)	 สามารถปรบัตวัได้ภายใต้ปัจจยัการเปล่ียนแปลง	

1.	DPO	Board	of	Committees	focus	on	business	
outcome.
  (1.)	Gain	competitiveness	and	performance	
with	long-term	perspective
				(2.)	Be	an	ethical	and	responsible	business
				(3.)	Be	a	good	corporate	citizenship
				(4.)	Be	able	to	be	a	corporate	resilience

2.	คณะกรรมการ	อ.ส.ค.	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน	น�าหลกั
ส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของส�านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 (สคร.)	 9	 หมวด	
มาใช้ในการปฏิบตังิาน	 ได้แก่	 หมวด	 1	 บทบาทของ
ภาครฐั	หมวด	2	สทิธแิละความเท่าเทียมกันของผูถ้อืหุน้	
หมวด	3	คณะกรรมการ	อ.ส.ค.		หมวด	4	บทบาทของ
ผูม้ส่ีวนได้เสยี	 	 หมวด	 5	 ความยัง่ยนืและนวตักรรม		
หมวด	6	การเปิดเผยข้อมลู	หมวด	7	การบรหิารความ
เสีย่งและการควบคมุภายใน	หมวด	 8	 จรรยาบรรณ		
และหมวด	9	การตดิตามผลการด�าเนนิงาน

2.	 DPO	 Board	 of	 Committees,	 executives,	
employees,	and	staff	should	follow	9	steps	
of	 Good	 Corporate	 Governance	 policy	 of	
State	Enterprise	Policy	Office	(SEPO).

3.	 คณะกรรมการ	 อ.ส.ค.	 	 ผูบ้รหิาร	 	 และพนกังาน	
ประพฤตปิฏบิตัติามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ี
จริยธรรมทางธรุกิจของ	อ.ส.ค.	จรรยาบรรณ	ตลอดจน
แนวปฏบิติัท่ีดท่ีีคูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการทีด่กี�าหนดไว้

3.	 DPO	 Board	 of	 Committees,	 executives,	
employees,	and	staff	have	to	be	responsible	for	
their	roles	and	duties	to	support	corporate	benefits.
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4.	คณะกรรมการ	อ.ส.ค.	 ให้ความส�าคญัต่อการด�าเนนิ
การตามวสิยัทศัน์	พนัธกจิ	ค่านิยม	กลยทุธ์	และแผนงาน
ระยะสัน้และระยะยาว	 โดยผูบ้รหิารและพนักงานมุง่มัน่
ปฏบิตังิานให้บรรลผุลสมัฤทธิท่ี์ก�าหนดไว้

4.	 DPO	 Board	 of	 Committees,	 executives,	
employees,	 and	 staff	 should	 follow	 the	
organization’s	 vision,	mission,	 and	value	 in	
short-term	and	long-term	plans.

5.	 คณะกรรมการ	อ.ส.ค.	 ก�ากบัให้มรีะบบการบรหิาร
จดัการทีด่ใีน	อ.ส.ค.	 โดยแต่งตัง้อนกุรรมการครอบคลมุ
ระบบงานทีส่�าคัญครอบคลุมระบบประเมนิผลรฐัวสิาหกจิ	
(Core	 Business	 Enablers	 8	 ด้าน)	 ประกอบด้วย	
ด้านกจิการโคนม	 ด้านบรหิารงาน	 อ.ส.ค.	 ด้าน	 CG/
CSR	 ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	
ด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า	
ด้านการพฒันาเทคโนโลยดีจิทิลั	ด้านการบรหิารทนุมนษุย์	
ด้านการตรวจสอบภายใน	และด้านกฎหมาย	 เพือ่ก�ากบั
ทศิทางการด�าเนนิงาน	 และพจิารณากลัน่กรองงานท่ี
มีความส�าคัญอย่างรอบคอบ	อกีท้ังให้ข้อเสนอแนะใน
การด�าเนนิงาน	 โดยผูบ้รหิารและพนกังานปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามระบบและกระบวนการท�างาน

5.	DPO	Board	of	Committees	set	Core	Business	
Enablers	 Committees	 for	 a	 state	 enterprise	
assessment	 in	 8	 aspects	 which	 are	 Dairy	
Farming	 aspect,	 Operation	 aspect,	 CG/CSR	
aspect,	 Risk	 Management	 and	 Internal	
Control	 aspect,	 Stakeholders	Management	
aspect,	 Digital	 Technology	 Development	
aspect,	 Human	 Resources	 Management	
aspect,	Internal	Audit	aspect,	and	Law	aspect.

6.	 คณะกรรมการ	 อ.ส.ค.	 จัดให้มีระบบที่สนับสนุน
การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ	
เพือ่ให้มัน่ใจว่าฝ่ายบรหิาร	และพนกังานได้ตระหนกัและ
ให้ความส�าคญักบัการต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชนั	
รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชัน	และป้องกนัการตดัสนิใจหรือการกระท�าใดๆ	
ทีม่คีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์

6.	 DPO	 Board	 of	 Committees,	executives,	
employees,	 and	 staff	 should	 support	 and	
be	 aware	 of	 anti-corruption	 by	 keeping	
on	transparency,	fairness,	and	trust.

7.	คณะกรรมการ	อ.ส.ค.	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน	บรหิาร
จดัการด้วยหลกัแห่งความรบัผดิชอบ	 (Accountability)	
ความโปร่งใส	(Transparency)	การปฏบัิตอิย่างมจีรยิธรรม	
(Ethical	 Behavior)	 การเคารพต่อผลประโยชน์ของ
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	(Respect	for	Stakeholder	Interests)	
การเคารพหลักนติธิรรม	(Respect	for	the	Rule	of	Law)	
การเคารพต่อการปฏิบัตติามแนวทางสากล	 (Respect	
for	 International	 Norms	 of	 Behavior)	 และ
การเคารพสทิธมินษุยชน	(Respect	for	Human	Rights)
ทีม่คีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์

7.	 DPO	 Board	 of	 Committees,	 executives,	
employees,	 and	 staff	 should	 operate	with	
accountability,	 transparency,	 and	 ethical	
behavior	 to	 show	 a	 respect	 for	 stakehold-
ers’	 interest,	 law,	 international	 norms,	 and	
human	rights.	

ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
Stated on July 10th, 2020
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ประกาศนโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) 
เพื่อพัฒนาสู่ความย่ังยืนขององค์การส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

	 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	 (อ.ส.ค)	 ยึดมั่นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่แวดล้อมทีเ่กดิขึน้ทัง้ในกระบวนการ	 และกจิกรรมเสรมิสร้างสงัคม	 (Corporate	 Social	 Responsibly:	
CSR	 in	 process	 &	 CSR	 after	 process)	 เทียบเท่ากับหลักการสากลตามแนวทาง	 I50	 26000	 และ
ปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ	 (UN	 Global	 Compact)	 เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนตาม
เป้าหมาย	 Sustainable	 Development	 Goals	 (SDGs)	 จึงก�าหนดให้ผู ้บริหารและพนักงาน	 อ.ส.ค.	
ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ	 และเป็นพ้ืนฐานส�าคัญในการด�าเนินงานตามภารกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ
พอเพียง	 โดยสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กรสอดคล้องตามนโยบาย
นมแห่งชาติและค�าขวัญ	 “รักนม	 รักฟาร์ม	 สืบสาน	 รักษา	 ต่อยอดโคนมอาชีพพระราชทาน	 “	 และรายงาน
ผลการด�าเนินงานด้วยมาตรฐาน	GRI	Standard	ดังนี้
 1. การก�ากับดูแลกิจการที่ตี (Organizational governance) โดยด�าเนินกิจการและพัฒนาธุรกิจ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย	ประกอบกิจการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริต	 คอร์รัปชัน	 และการให้
สินบนทุกรูปแบบ	 อ.ส.ค.	 ด�าเนินงานอย่างโปร่งใส	 เปิดเผย	 ตรวจสอบได้และปฏิบัติตามมาตรฐานการก�ากับ
ดูแลที่ดี	และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	โดยค�านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ประเทศชาติชุมชนและสังคม	
พนักงานคู่ค้า	 ลูกค้า	 คู่แข่งทางการค้า	 เจ้าหนี้	 หน่วยงานภาครัฐ	 และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม	
ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี	 หลีกเลี่ยงการผูกขาดและการด�าเนินกิจการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์	และการละเมดิทรัพย์สินทางปัญญา	รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยัง่ยนื
 2. การเคารพสิทธมินษุยชน (Human rights) โดยตระหนกัถงึความส�าคัญต่อการเคารพสทิธิมนษุยชน
ของบคุคลทกุคน	โดยปฏบิตัต่ิอทุกคนอย่างเท่าเทยีม	ปราศจากการเลอืกปฏบัิต	ิสนบัสนนุ	ส่งเสริมสทิธมินษุยชน	
หลีกเลี่ยงการกระท�าที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
 3. การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor practice) โดยปฏิบัติต่อพนักงานภายในองค์กรอย่างเป็น
ธรรมและมีความรับผิดชอบ	 ตามสิทธิที่พนักงานพึงได้รับตามกฎหมายและหลักจริยธรรม	 โดยการปฏิบัติ
ด้านแรงงานอย่างมีความรับผิดชอบ
 4. การดูแลสิ่งแวดล้อม (The environment)	 โดย	 อ.ส.ค.	 มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจ
อย่างยัง่ยืนบนพืน้ฐานของความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม	 โดยตระหนกัและให้ความส�าคญัต่อการลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการด�าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมโคนมและบริการมีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
กระบวนการผลิตสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น	 มีการก�าหนดเป้าหมายการใช้
ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างรูค้ณุค่าและลดการใช้พลงังานธรรมชาตทิีม่อียูอ่ย่างจ�ากดั	 มส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหา	
การส่งเสริมการบริหารจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพ	รวมถงึการปกป้องระบบนเิวศ	และความหลากหลายทางชวีภาพ
 5. การปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม (Fair operating practices)	โดย	อ.ส.ค.	ได้ให้ความส�าคญัต่อสิทธขิอง
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน	 ได้แก่	 พนักงาน	 ลูกจ้าง	 หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ได้แก่	ลูกค้า	คู่แข่ง	เจ้าหนี้	ชุมชน	สังคม	ภาครัฐ	และหน่วยงานอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิ่งจ�าเป็น
พ้ืนฐานของผูส่้วนได้เสยีเหล่านีไ้ด้รบัการคุม้ครองและดแูลเป็นอย่างดตีามข้อก�าหนดกฎหมาย	และกฎระเบียบต่างๆ	
ที่เกี่ยวข้อง	ไม่กระท�าการใด	ๆ	ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ
 6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (Consumer issues)	 โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์	 และให้บริการที่
รับผิดชอบต่อผู้บริโภค
 7. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน (Community involvement and development) 
โดยการพัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนที่ส�าคัญของ	 อ.ส.ค.	 เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
โดยยึดแนวทางให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับ	อ.ส.ค.
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	 เพื่อให้สอดรับกับวิสัยทัศน์และพันธะกิจขององค์กรจึงจะต้องด�าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม
อย่างยั่งยืนโดยก่อให้เกิดผลต่อ	เศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	วัฒนธรรม	และสุขภาพ	กล่าวคือ
 1. พัฒนาการผลิต และงานบริการ
  การผลิต :	 อ.ส.ค.	 จะส่งเสริมและยกระดับน�้านมคุณภาพสูง	 (Premium)	 เป็นคุณค่าที่ยั่งยืน
สู่สังคมไทยให้เข้มแข็ง	 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมผลิตน�้านมที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องโดยรักษาความ
สมดุลระหว่างทรัพยากรมนุษย์และเครื่องจักรกลที่น�าความทันสมัยมาสู่กระบวนการเล้ียง	 ผลิตนม	 หรือ
การตลาด	 เพื่อคุณภาพชีวิต	 สร้างสุขภาวะท่ีดีแก่ประชากรไทย	 การผลิตน�้านมที่เน้นการอนุรักษ์พลังงาน	
ต้นทุนเหมาะสม	 ลดของเสียจากกระบวนการผลิต	 กระบวนการบ�าบัดน�้าเสียที่พัฒนาและปรับปรุงให้มีความ
ปลอดภัยสูงกว่ามาตรฐานท่ีอุตสาหกรรมก�าหนด	 สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการผลิตน�้านมให้มีคุณค่า	
และมูลค่าอย่างยั่งยืน
  งานบริการ :	 การเปิดกว้างทางความคิด	 ทั้งพนักงาน	 ผู้ใช้บริการ	 พร้อมมอบองค์ความรู้เร่ือง
ระบบการบริหาร	 การเลี้ยงโคนม	 และการผลิตน�้านม	 ให้มีคุณภาพ	 การบริหารการขนส่งยุคใหม่	 เน้นความ
รวดเร็ว	 ความทั่วถึงในการขนส่งผ่านกิจกรรมและระบบ	 IT	 ที่พัฒนาในรูปแบบ	 อ.ส.ค.	 Application	 &	
อ.ส.ค.	 Call	 Center	 เพิ่มประสิทธิภาพในห่วงโซ่คุณค่า	 เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ	
พร้อมพัฒนาดัชนีการวัดผลงานเป็นตัวเลขอย่างเป็นรูปธรรมให้ก้าวทันต่อการปรับตัวขององค์กรในปัจจุบัน
 2. เสริมสร้างจิตส�านึก ทักษะ ความสามารถของพนักงาน อ.ส.ค.	 ให้เกิดความเข้าใจ	 เข้าถึงที่ชัด
จน	 ลงพื้นที่ชุมชนรับฟังความคิดเห็น	 ให้ค�าปรึกษา	 สร้างวินัยจิตอาสาพร้อมขยายเครือข่าย	 ผ่านกิจกรรม	
และการพัฒนามาตรฐาน	CSR-DIW	เผื่อสร้างสรรค์	CSR	New	Model	ด้วยแรงบันดาลใจ	แรงจูงใจ	ส่งเสริม
ให้ตระหนักถึงคุณค่าตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมโคนม	 ต้นน�้า	 กลางน�า้	 ปลายน�้า	 อันเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
ขององค์กร
 3. ประยุกต์ความเชี่ยวชาญขององค์กร	พัฒนาคุณภาพวงจรการผลิต	และการตลาดน�า้นม	การบรหิาร
ความเสี่ยงเรื่องแหล่งน�้าส�ารองเพื่อมิให้เกิดภาวะขาดแคลนน�้าอันมีต้นเหตุจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศของโลก
 4. พัฒนากระบวนการก�ากับงาน โครงสร้างการอัตราก�าลัง และนวัตกรรม	 ส่งเสริมการพัฒนา
ท่ียั่งยืนจากกิจกรรม	 CSR	 สู่	 Sustainable	 Development	 (SD)	 สร้างเครือข่าย	 SD	 ในกลุ่มผู้ร่วมงานของ	
อ.ส.ค.	ทัง้ภายในองค์กร	และความสมัพนัธ์กบัองค์กรภายนอก	ทัง้ภาครฐั	เอกชน	ภาคประชาสงัคม	สูส่มดลุใหม่
 5. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของอุตสาหกรรมน�้านมให้ถูกน�ามาใช้ในวงกว้าง	 Circular	
Economy	 อุปกรณ์ที่ประกอบในการบริโภคโคนม	 ร้านค้านม	 สร้างกิจกรรม	 7R	 ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก	 ก�าจัดฝุ่นละออง	 pm	 25การบ�าบัดน�้าเสีย	 รวมถึงการน�าน�้านมที่สูญเสียจากกระบวนการผลิตกลับมา
ใช้ให้เป็นประโยชน์เช่น	 ผลิตปุ๋ย	 Alcohol	 หลังคาเขียว	 เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ	 ระบบนิเวศน	์
ดิน	น�้า	 ป่า	พันธุ์พืช	พันธุ์สัตว์	 พร้อมสืบสาน	ถ่ายทอดกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผ่าน
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรสู่ความยั่งยืน
                                                                  

 ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563
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Dairy Farming Promotion Organization of Thailand
Corporate Social Responsibility for Sustainable Development Goals

	 The	Dairy	Farming	Promotion	Organization	of	Thailand	 (DPO)	announces	good	Corporate	
Social	 Responsibility	 both	 in	 process	 and	 after	 process	 under	 ISO	 26000	 standard	 and	
UN	Global	 Compact	 Agreement	 to	 reach	 Sustainable	 Development	 Goals	 (SDGs).	 So,	 the	
committees	 provide	 the	 following	 basic	 regulation	 based	 on	 the	 principle	 of	 Sufficiency	
Economy	for	executives	and	staff	by	following:
	 1.	 Good	Governance	covers	 legal	operation	and	business	development	 in	order	to	
be	transparent,	checkable,	and	be	responsible	on	an	average	standard	for	stakeholders.
	 2.	 Good	 Governance	 covers	 respectful	 human	 rights	 and	 does	 not	 support	 all	
violations.
	 3.	 Good	Governance	covers	good	treatment	on	labor	practice	based	on	labor	laws	
and	ethics.
	 4.	 Good	Governance	mainly	 focused	on	new	 innovation	 to	 gain	 sustainable	business	
cooperation	based	on	Corporate	Social	and	Environment	Responsibility.
	 5.	 Good	Governance	fairly	operates	the	business	focusing	on	stakeholders’	rights.
	 6.	 Good	Governance	is	responsible	for	consumers’	issues	both	services	and	products.
	 7.	 Good	 Governance	 involves	 and	 develops	 for	 the	 community	 to	 strengthen	
economic	and	cultural	stability.
 
	 	1.	Production	and	Service	Development
      Production:	promote	premium	milk	by	researching	on	new	technology	in	dairy	
industry	to	gain	value	and	sustainable	income
               Service:	provide	useful	information	on	dairy	farming	business	under	a	call	centre	
and	application	platform	to	be	more	convenient	for	the	target
	 	2.	Supporting	on	chain	value	 from	upstream,	midstream,	and	downstream	known	
as	a	key	success
	 	3.		Apply	dairy	cognitive	to	forecast	any	risks	to	prevent	damages
	 	4.	Strengthen	organization	operation	to	Sustainable	Development	 (SD)	building	up	
relationship	with	stakeholders
	 	5.	Circulate	economic	system	in	dairy	industry	to	reduce	waste	and	natural	degradation				

                                                                                 Stated on July 10th, 2020
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การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
(Risk Management & Internal Control : RM&IC) 

	 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	 ตระหนักถึงการประเมินการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน	ตามภารกิจ	เป้าหมาย		และนโยบายที่ส�าคัญ	เพื่อให้ทราบถึงโอกาส	ผลกระทบ	ในทุกด้าน
ตามหลัก	COSO	2017	Enterprise	Risk	Management	integrating	with	Strategy	and	Performance
และ	COSO	2013	 Internal	 Control	 เพือ่จดัท�าแผนบรหิารจดัการความเสีย่งและควบคมุภายในทีอ่าจเกิดขึน้	
ซึง่มโีอกาสจะท�าให้องค์กรไม่บรรลเุป้าหมายทัง้ในระยะส้ัน	 และระยะยาว	 ทีม่กีารเปล่ียนแปลงอย่างเหมาะสม	
ซึ่งได้มีการน�ายุทธศาสตร์	 6	 ปี	 และระยะเวลา	 20	 ปี	 ของ	 อ.ส.ค.	 มาเพื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า	
ในทุกยุทธศาสตร์ของ	 อ.ส.ค.	 ท้ังในระยะกลางและระยะยาวจะเกี่ยวข้องกับภารกิจ	 2	 ด้านคือ	 ภารกิจ
ด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและภารกิจด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์นม	ความเสี่ยงที่	 อ.ส.ค.	 ต้องเผชิญ	 ซ่ึง	 อ.ส.ค.	
ให้ความส�าคัญตลอดระยะเวลาของแผนคือ
	 DPO	 became	 aware	 of	 a	 risk	management	 and	 internal	 control	 evaluation	 based	
on	a	mission,	goal,	and	policy	to	understand	every	opportunity	and	effect	by	COSO	2017	
Enterprise	 Risk	Management	 integrating	 with	 Strategy	 and	 Performance	 and	 COSO	 2013	
Internal	Control	to	plan	risk	management	and	internal	control	in	short-term	and	long-term	
goals.	 According	 to	 the	 DPO	 ‘s	 6-year	 and	 20-year	 strategies,	 there	were	 2	missions	 that	
were	relevant	to	every	strategy	in	short-term	and	long-term	goals	which	were	dairy	farming	
promotion	mission	and	dairy	business	production	mission	on	risk	management	that	should	
be	focused;
	 1.	 ความเสี่ยงในการท�าก�าไรไม่ได้ตามที่ตั้ง
เป้าหมายไว้ในแต่ละปี	 หรือตลอดระยะเวลา	 6	 ปี	
แผนความเสี่ยงจะเกี่ยวข้องท้ังด้านการผลิต	 และ
ด้านการตลาด	 โดยจะเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
การผลิตทั้งทางด้านวัตถุดิบ	คือน�้านมดิบ	การส่งเสริม
เกษตรกรในการเลี้ยงโคนม	 ตลอดจนผลผลิตความ
ต้องการของตลาดทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ								
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์	 ส่วนทางด้านการ
ตลาดจะครอบคลุมถึงการเป็นผู ้น�าในประเทศและ
กลุ ่มประเทศอาเซียน	 เพื่อน�าไปสู ่ยอดขายตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้
	 2.	 ความเสี่ยงทางด้านการตลาดด�าเนินการ
ไม่ได้ตามแผนและเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ท้ังในระยะ
กลางและระยะยาว	 ความเสี่ยงในข้อนี้จะส่งผลต่อ
ธรุกจิด้านผลติภัณฑ์นมโดยตรง	ซึง่จะส่งผลในยอดขาย	
ความเป็นผู้น�าทางการตลาดและรายได้ของ	 อ.ส.ค.	
อาจจะไม่ได้ตามเป้าหมาย
	 3.	 ความเสี่ยงในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม
ให้กับเกษตรกร	 เพื่อให้ได้น�้านมดิบตามคุณภาพ
ปริมาณตามความต้องการของการผลิต	 ความเสี่ยง
ข้อนี้จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับภารกิจด้านการส่งเสริม
การเลี้ยงโคนมของ	อ.ส.ค.	เนื่องจากผลิตภัณฑ์นมของ	
อ.ส.ค.	ใช้น�้านมโคสดแท้	100%	ไม่ผสมนมผง

	 1.	 Risk	 of	 unfulfilled	 profit	 target	
focused	on	production	and	marketing	aspects	
relating	 to	 the	 efficiency	 of	 raw	material	
(raw	milk)	to	support	dairy	farmers	including	
a	 profit	 of	 becoming	 the	 dairy	marketing	
leader	 in	 ASEAN	 and	 Thailand	 to	 reach	
sales	target.

	 2.	 Risk	 of	 unfulfilled	marketing	 plan	
focused	on	a	failure	of	short-term	and	long-term	
targets.	 The	 risk	may	directly	 affect	 sales	 and	
profit	targets	of	dairy	products.

	 3.	 Risk	 of	 dairy	 farming	 promotion	
outcomes	from	dairy	farmers	were	expected	
to	gain	higher	quality	and	quantity	of	raw	milk.	
The	 risk	 related	 to	 DPO	 ‘s	 dairy	 farming	
promotion	 mission	 due	 to	 the	 uses	 of	
100%	raw	milk	in	a	manufacturing	process.
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	 ส่วนความเสี่ยงอื่นๆ	 ท้ังในเรื่องของการผลิต	 ประสิทธิภาพการผลิต	 การบริหารจัดการองค์กรด้าน
ขีดความสามารถของบุคลากรล้วนมีความสามารถและอาจเกิดความเสี่ยงได้	 จากการประเมินความเสี่ยงใน
แต่ละปี	 พบว่าความเส่ียงด้านปฏิบัติการอาจจะมากกว่าความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	 ซ่ึง	 อ.ส.ค.	 มีแผนที่จะด�าเนิน
การอย่างเข้มข้นอยู่แล้ว	 ยกเว้นความเสี่ยงทั้งสามด้านดังกล่าวที่อาจจะส่งผลต่อยุทธศาสตร์ของ	 อ.ส.ค.	
ให้	อ.ส.ค.	ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งในระยะกลางและระยะยาว	
	 Other	 risks	 such	 as	 productivity,	 production	 efficiency,	 and	 personal	 capability	
management	are	 significantly	 considered	as	 threats	 causing	unreachable	 targets	on	DPO’s	
strategy.

 ดงันัน้	 การบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายในของ	 อ.ส.ค.	 ในทุกๆ	 ปี	 ตลอดจนส้ินสดุแผนระยะ	 6	 ปี	
สิ้นสุดปี	 พ.ศ.	 2565	 รวมทั้งระยะ	 20	 ปี	 ส้ินสุดปี	 พ.ศ.2580	 อ.ส.ค.	 จึงมีการน�าความเส่ียงทางด้านความ
เสี่ยงทางด้านยุทธศาสตร์	 ทั้งสามข้อมาก�าหนดเป็นความเสี่ยงที่จะต้องจัดการลดความรุนแรงของความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 เพื่อให้ประสิทธิภาพการผลิต	 และการตลาดของ	 อ.ส.ค.	 รวมถึง	 การส่งเสริม
เกษตรกรให้มีรายได้อย่างยั่งยืน	 มีความมั่งคั่งและมั่นคง	 ในระยะยาวต่อไปตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์	นมแห่งชาติภายในป	ี2565
	 Therefore,	 DPO’s	 risk	 management	 plan	 is	 concerned	 especially	 those	 3	 risks	
stated	 above	 to	 reduce	 to	 standard	 levels	 of	 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	2022”.

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ( Business Continuity Plan : BCP ) 
กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

Business Continuity Plan (BCP) during COVID-19 Pandemic

	 อ.ส.ค.	 ได้จัดท�าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	 โดยวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ	 (Business	
Impact	 Analysis	 :	 BIA)	 ผลการประเมินความเสี่ยง	 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ(BIA)	 และ
ผลกระทบช่วงเวลานานที่สุดที่รับได้	 หาก	 อ.ส.ค.	 จ�าเป็นต้องหยุดด�าเนินการบริการ	 โดยมีการวิเคราะห์
และก�าหนดล�าดับของงานท่ีส�าคญั	 จงึได้จดัท�า	 จดัท�าแผนบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิ	 (Business	Continuity	
Management	 Plan	 :	 BCP)	 กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า	 2019	 (COVID-19)	
ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการ	อ.ส.ค.	ในการประชุมครั้งที่	13/2564	เมื่อวันที่	31	สิงหาคม	2564
	 The	DPO	planned	to	do	Business	 Impact	Analysis	(BIA)	to	assessed	the	risk	on	business	
impact.	 Therefore,	 the	 DPO	 had	 to	 replan	 business	model	 to	 start	 Business	 Continuity	
Management	Plan	 (BCP)	during	COVID-19	Pandemic	which	was	approved	by	DPO	Board	of	
Committee	on	13th	/	2564	meeting	on	31st	August,	2021.
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คณะกรรมการก�ากับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค.
DPO Risk Management and Internal Control Committee

	 คณะกรรมการ	 อ.ส.ค.	 ได้มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะ
อนกุรรมการบรหิารความเสีย่งและควบคมุภายใน	อ.ส.ค.	
ที่	 5/2564	 ลงวันที	่ 15	 มกราคม	 2564	 และค�าสั่งที	่
17/2564	ลงวนัที	่ 30	กรกฎาคม	2564	ประกอบด้วย
 
	 1.		เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร																				
	 	 	กรรมการ	อ.ส.ค.	
    ประธานอนุกรรมการ
	 2.		นายสาคร		ชนะไพฑูรย์	 						 	
	 	 	อดีตรองผู้อ�านวยการ	องค์การพิพิธภัณฑ์
	 	 	วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	(อ.พ.ว.ช.)
   อนุกรรมการ
	 3.		นายเชิดชัย		พรหมแก้ว		 	 	
	 	 	อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
    อนุกรรมการ
	 4.		นายประยวน		พันธ์สวัสดิ์	 	 	
   อนุกรรมการ
	 5.		ผู้อ�านวยการ	อ.ส.ค.	 	 	 	
   อนุกรรมการ
	 6.		รองผู้อ�านวยการ/ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	
	 	 	ที่ได้รับมอบหมาย				
   อนุกรรมการและเลขานุการ
	 7.		หัวหน้าฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์	 								
   ผู้ช่วยเลขานุการ  

 DPO	 Board	 of	 Committee	 appointed	
DPO	 Risk	Management	 and	 Internal	 Control	
Subcommittee	 on	 5 th/2564	 meeting	 on	
15th	 January,	 2021	 and	 order	 17th/	 2564	
stated	on	30th	July,	2021	consisted	of

	 1.	 Secretary	General	of	the	Office	of		
													Agricultural	Economics				
	 	 DPO	Committee
  Chairman
	 2.	Mr.Sakorn	Chanapaitoon	 									
	 	 Former	Deputy	Director	of	National		
	 	 Science	Museum	Thailand
  Committee
	 3.	Mr.Cherdchai	Phromkaew	 	 	
						 	 Former	Deputy	Director	of	Cooperative	
	 	 Promotion	Department
  Committee
	 4.	Mr.	Prayuan	Phansawasdhi		 	
            Committee
	 5.	 DPO	Director	 	 	 	
             Committee
	 6.	 DPO	Deputy	Director/	Assistant	Director	
             Committee and Secretary
	 7.	 Chief	of	Policy	and	Strategy	Department	
              Assistant Secretary

    โดยให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	มีอ�านาจหน้าที่	ดังนี้
				The	committee	had	authority	and	responsibility	as	follow

								 1.	ด�าเนนิการตามนโยบายการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีคณะกรรมการ	อ.ส.ค	ก�าหนด
	 1.	 Engage	in	Risk	Management	and	Internal	Controls	Policy	set	by	DPO	Board	of	Committee

		 2.	 พิจารณาและให้ความเห็นผลการประเมินผลความเส่ียงและการควบคุมภายใน	 ก�าหนดแนวทาง
การป้องกันและตรวจสอบความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ	 เพื่อลดโอกาสการเกิดความ
เสียหายให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้	 โดยมุ่งเน้นการบูรณาการในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 การบริหาร
ความเสีย่งและการควบคุมภายในรวมทัง้การปฏบัิตใิห้เป็นไปตามกฎหมาย	ระเบยีบ	 ข้อบงัคับ	และกฎเกณฑ์ต่างๆ	
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เกิดขึ้นในองค์กร
	 2.	 Approve	 Risk	Management	 and	 Internal	 Controls	 Framework	 before	 presenting	
to	DPO	Board	of	Committee	to	prevent	any	waste	and	to	strengthen	risk	management	and	
internal	audit	culture	to	be	inform	in	the	DPO
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	 3.	 พิจารณาอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	 ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ	
อ.ส.ค.	พิจารณาให้ความเห็นชอบ	
	 3.	Approve	Risk	Management	and	Internal	Controls	plan	before	offering	to	DPO	Board	
of	Committee

	 4.	 พิจารณาผลการประเมินการควบคุมภายในและการจัดท�ารายงานผลการควบคุมภายในของ	
อ.ส.ค.	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส�าหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.2561
	 4.	Screen	Internal	Control	Assessment	and	report	to	the	Ministry	of	Finance

	 5.	 ติดตามผลการด�าเนินงานการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายใน	 และรายงานให้คณะกรรมการ	
อ.ส.ค.	ทราบเป็นรายไตรมาส	
	 5.	Monitor	Risk	Management	and	Internal	Controls	and	report	to	DPO	Board	of	Committee

	 6.	ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการ	อ.ส.ค.	มอบหมาย
	 6.	Other	works	assigned	by	DPO	Board	of	Committee
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โครงการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง 
Thai-Denmark Smart Dairy Farm Project

	 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	 (อ.ส.ค.)	 และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 ได้ด�าเนินการ
ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมมาอย่างต่อเนื่องกว่า	60	ปีแล้ว	ท�าให้พัฒนาการการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรไทย
มีความก้าวหน้ามาโดยล�าดับ	 อย่างไรก็ตาม	 จากข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพฟาร์มของเกษตรกร	 พบว่า	
ฟาร์มโคนมส่วนใหญ่ยังมีปัญหาในการจัดการฟาร์มที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุง	 ได้แก่	 ต้นทุนการผลิตสูง	
ปัญหาทางด้านสขุภาพของโคนมและการควบคมุโรค	 ปัญหาความสมบรูณ์พนัธ์ุ	 ปัญหาองค์ประกอบของน�า้นมต�า่	
เป็นต้น	 นอกจากนั้นแล้ว	 การเปิดเขตการค้าเสรี	 หรือ	 FTA	 ท�าให้โคนมและผลิตภัณฑ์นมเป็นหนึ่งในสินค้า
เกษตรที่ได้รับผลกระทบ	
	 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 อ.ส.ค.	 จัดท�าแผนงานส่งเสริมการเลี้ยงโคนมอย่างยั่งยืน	 โดยได้บรรจุ
โครงการจดัตัง้ฟาร์มโคนมประสทิธิภาพสงู	(Thai-Denmark	Smart	Dairy	Farm)	ไว้ในแผนงานด้วย	ทัง้นีโ้ครงการฯ	
ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ	 อ.ส.ค.	 ครั้งที่	 7/2562	 เมื่อวันที่	 23	 เมษายน	 2562	 และ
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ	 	 โดยมีมติให้การสนับสนุนเงินจ�านวน	 55.9	 ล้านบาท	 แยกเป็นเงิน
จ่ายขาดจ�านวน	 4.2	 ล้านบาท	 ส�าหรบัใช้ในการจดัฝึกอบรม	 และเงนิยมืปลอดดอกเบีย้จ�านวน	 51.7	 ล้านบาท	
ส�าหรับลงทุนจัดต้ังฟาร์ม	 โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อเป็นฟาร์มโคนมสาธิตเชิงธุรกิจ	 ที่เป็น	 Smart	 Dairy	 Farm	
ใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดการฟาร์ม	 และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 ส�าหรับเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติและ
การสร้างบุคลากรมืออาชีพด้านการเลี้ยงโคนม	 และเป็นฟาร์มส�าหรับใช้ในการศึกษาและพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการฟาร์มให้มีความสะดวกและเหมาะสมกับการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรยุคใหม่ที่สอดคล้องกับหลัก
การดูแลสวัสดิภาพสัตว์	รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมของประเทศ	
	 การด�าเนินการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายในฟาร์มโคนมที่จัดต้ังขึ้นนี้	 จะเป็นการบูรณาการร่วม
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	อาทิ	 เช่น	กรมปศุสัตว์	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 ชุมนุมสหกรณ์นมไทย-เดนมาร์ค	 จ�ากัด		
เป็นต้น	 ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
การเลี้ยง	โคนมเชิงพาณิชย์ได้อย่างยั่งยืน	
 Dairy Farming Promotion Organization	 of	 Thailand	 (DPO)	 and	 other	 organization	
support	dairy	 farming	 for	60	years	 to	develop	dairy	 farming	career.	However,	according	 to	
the	 assessment	of	 farm	efficiency	 there	was	 a	problem	on	 farm	management	 and	world	
situation	which	need	to	be	improved	such	as	high	production	cost,	dairy	cattle	health	care,	
disease	control,	and	minimum	rate	milk	element	including	Free	Trade	Area	(FTA).
	 To	solve	the	problems,	the	DPO	set	dairy	farming	promotion	work	plan	by	establish	
Thai-Denmark	Smart	Dairy	Farm	and	the	project	was	approved	by	DPO	Board	of	Committee	
on	 23rd	 April,	 2020.	 The	 committee	 approved	 55.9	million	 baht	 as	 a	 budget	which	were	
divided	into	2	parts,	4.2	million	baht	for	payment	and	51.7	million	baht	for	training	in	farm	
management	by	applying	technology	and	reducing	environmental	problems.
	 Training	 program	 and	 study tour were	 integrated	with	 other	 organization	 such	 as	
Department	of	Livestock	Development,	Cooperative	Promotion	Department,	Thai-Denmark	
Dairy	 Cooperatives	 for	 farm	 efficiency	 and	 gain	more	 competitive	 advancement	 in	 dairy	
industry.



AN
NU

AL
 R

EP
O

RT
 2

02
1

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
�าป

ี 2
56

4

83

เทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารจัดการฟาร์ม
Technology for Farm Management

	 1.	ออกแบบฟาร์มให้สอดคล้องกับหลักสวัสดิภาพสัตว์	
				 				Animal	Welfare
	 2.	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการฟาร์ม
						 				Farm	Management	Computer	Program
	 3.	การบันทึกปริมาณและตรวจองค์ประกอบน�้านมดิบแบบอัตโนมัติ
														Automatic	Raw	Milk	Big	Data
	 4.	ระบบการจับสัดและระบบการติดตามสุขภาพ
				 			Heat	and	Health	Tracking	System
	 5.	ระบบระบายความร้อนให้กับแม่โค
					 			Cooling	Dairy	Cattle	System
	 6.	ระบบท�าความเย็นน�้านมดิบ
								 			Cooling	Raw	Milk	System
	 7.	ระบบบริหารจัดการมูลโค	โดยใช้เครื่องแยกกาก
					 			Waste	Separation	Machine	for	Dairy	Cattle	Waste	Management	System
	 8.	ระบบควบคุมป้องกันโรคก่อนเข้าฟาร์ม	(Biosecurity)
					 			Biosecurity	System

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพฟาร์มเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้
Farm Efficiency Indicator

	 1.	แม่โครีดต่อแม่โคทั้งหมด	(%)	 	 	 	 							≥	75
					 				Milking	Dairy	Cattle	(Percentage)
	 2.	วันท้องว่าง	(วัน)	 	 	 	 	 							≤	85
					 				Day	Open	(Day)
	 3.	จ�านวนครั้งที่ผสมติดของแม่โค	 	 	 								 							≤	2
				 				Index	of	Pregnancy
		 4.	ระยะเวลาตกลูกเฉลี่ย	(วัน)		 	 	 	 							≤	430
															Delivery	Rate	(Day)
	 5.	ผลผลิตเฉลี่ย	(กก./ตัว/วัน)	 	 	 	 							≥	20
				 				Calving	Rate	(Kg./Cow/Day)	
	 6.	องค์ประกอบน�้านมดิบสูงกว่าค่ามาตรฐานการรับซื้อ
					 				Raw	Milk	Elements
	 7.	Somatic	cell	count	(cell/ml)	 	 	 							≤	300,000
				 				Somatic	Cell	Count
	 8.	ปริมาณน�้านมดิบสูญเสีย	(%)	 	 	 	 							≤	1.5
															Loss	Raw	Milk	Quantity	(Percentage)	
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โครงการใช้โรบอทยกกล่องนมเรียงลงพาเลท ส�านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง
Robot Palletizer Project DPO Central Office

ที่มาของโครงการ / Provenance
	 ในป ัจจุบันงานด ้านอุตสาหกรรม	
มีความต้องการด้านแรงงานเป็นอย่างมาก	
ซึ่งในการจ้างแรงงานเป็นจ�านวนมาก	 เพื่อใช้
ในอุตสาหกรรม	 ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของ
แต่ละโรงงานเพิ่มจ�านวนสูงขึ้นตามไปด้วย
และอีกหนึ่งปัญหาที่ส�าคัญคือการบรรจุลง
ลังไม่ครบตามจ�านวนที่ก�าหนดซึ่งอาจส่งผล
ท�าให้มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า
 Nowadays,	 employment	 in	
manufacturing	 industry	 is	 required;	
however,	the	increasing	of	employment	
has	 caused	 many	 problems	 such	
as	 higher	 production	 cost,	 product	
shortage.
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วัตถุประสงค์ของโครงการ / Objective

ขอบเขตของโครงการ / Framework
	 ติดตั้งระบบ	Robot	ยกลังนมเรียงลงพาเลท	จ�านวน	3	ไลน	์	ณ	ส�านักงาน	อ.ส.ค.	ภาคกลาง
	 Set	3	robot	palletizers	in	DPO	dairy	plant	(Central	Office)	Advantage

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ / Advantage
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ผลติภัณฑ์ใหม่ “รสเผือก-มะม่วงมหาชนก” 
หนนุผลผลติเกษตรกรไทยช่วงวกิฤตโควดิ-19 
New Products “Taro – Mango Flavor” 

Supports Thai Farmers during COVID-19
	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(นางสาวมนัญญา	ไทยเศรษฐ์)	ซึ่งก�ากับดูแล	อ.ส.ค.	
ได้มีนโยบายให้	 อ.ส.ค.	 คิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	 โดยให้ผลิตผลิตภัณฑ์นมที่มีส่วนผสมของผลไม้ไทยซึ่งมีอยู่
มากมายทุกภูมิภาค	 เพื่อเป็นการสนับสนุนผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกรไทยในช่วงวิกฤติการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (โควิด-19)	 ดังนั้นอ.ส.ค.	 จึงได้เร่งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตามแนวนโยบายข้างต้น	 โดยยึดหลักผลไม้เด่นของไทยตามท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคและตอบรับกระแสผู้รัก
สุขภาพทีช่ืน่ชอบการดืม่นมเป็นอาหารว่าง	 (snack	drink)	 โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุน่ใหม่	 วยัรุน่	 วยัเพิง่เริม่ท�างาน	
ที่ดื่มนมลดลง	 ให้หันกลับมาดื่มนมอีกครั้ง	 เพราะสารอาหารท่ีจ�าเป็นต่อร่างกาย	 ส�าหรับกลุ่มเด็กหรือผู้ใหญ่
ที่ไม่ชอบดื่มนม	 สามารถดื่มนมได้ง่ายข้ึน	 เพราะมีรสชาติให้เลือกหลากหลาย	 ทั้งนี้เพื่อสืบสานพัฒนาอาชีพ
การเลี้ยงโคนมและรองรับน�้านมดิบที่เพิ่มขึ้น	 ล่าสุด	 อ.ส.ค.	 จึงเกิดแนวคิดในการน�าผลผลิตจากผลไม้ไทย
มาแปรรูปในรูปแบบผงและผสานเข้ากับน�้านมโคสดแท้	 100%	 ไม่ผสมนมผงท่ีมีคุณภาพของไทย-เดนมาร์ค	
จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่	 นมปรุงแต่งยูเอชที	 ที่มีถึง	 2	 รสชาติ	 คือ	 	 รสเผือก	 และรสมะม่วงมหาชนก	
ตราไทย-เดนมาร์ค	 ขนาด	 150	 มล.	 ท่ีส�าคัญทั้ง	 2	 รสชาติให้พลังงาน	 120	 กิโลแคลอรี	 ต่อ	 1	 กล่อง	
ซึ่งมีคุณประโยชน์มากมาย	 และเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	 อ.ส.ค.	 ได้ตระหนักถึงความส�าคัญ
ต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยการเป็นผู ้น�าแบรนด์แรกในประเทศไทยที่เลือกใช้กล่องนมภายใต้กล่องบรรจุภัณฑ์
ยเูอชท	ี“รกัเรา	รกัษ์โลก”	ท่ีผลติจากพชืท่ีสามารถปลกูทดแทนได้ถงึ	94%	เพือ่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดภาวะโลกร้อน	เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	 Deputy	Minister	 of	 Agriculture	 and	 Cooperatives	 (Miss	Manunya	 Thaiseth)	 advised	
the	DPO	to	launch	new	products	made	from	Thai	local	fruits	to	support	Thai	farmers	during	
the	 COVID-19	widespread.	 Therefore,	 the	 DPO	 put	 on	 new	 product	 development	made	
from	Thai	 local	 fruits	 for	healthy	 streams	who	drank	milk	 as	 a	 snack.	 The	products	were	
especially	 for	 the	millennials	who	 tended	 to	drink	 less	milk	 so	 that	 the	DPO	planned	 to	
engage	in	drinking	more	milk	for	high	nutrition	by	extending	new	flavor	milk	to	support	dairy	
farmers	and	the	increasing	of	raw	milk	production.	Currently,	the	DPO	planned	to	mix	Thai	
local	 fruits	powder	with	100%	Thai-Denmark	 fresh	milk	without	milk	powder	mixed	which	
were	taro	and	mango	in	150	ml.	The	products	gave	120	kilocalories	and	the	packaging	was	
made	from	renewable	plants	which	was	eco-friendly.
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Part	1ส่วนท่ี
PART3รายงานทางการเงินของ อ.ส.ค.

DPO Financial Report
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รายงานทางการเงินของ อ.ส.ค. DPO Financial Report

สรุปรายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2561 - 2564

Finance	Summary	Fiscal	Year	2018	–	2021

ฐานะทางการเงิน (ณ	วันที	่30	กันยายน	2564)

Financial Status (as	of	September	30,	2021)
ปี 2561

Year 2018
ปี 2562

Year 2019
ปี 2563

Year 2020
ปี 2564

Year 2021

สินทรัพย์										(ล้านบาท)

Assets												(Million	Baht)

4,014.43	 4,232.35	 4,153.56 4,545.36

รายได	้												(ล้านบาท)

Revenues							(Million	Baht)

9,639.46	 10,116.21	 9,652.25 9,725.60

รายจ่าย											(ล้านบาท)	

Expenditures			(Million	Baht)

9,407.60	 9,928.24	 9,642.97 9,836.30

ก�าไรสุทธ	ิ								(ล้านบาท)

Net	profits						(Million	Baht)

231.86	 187.97	 9.28 -110.70

เงินโบนัส										(ล้านบาท)

Bonus												(Million	Baht)

34.92	 34.92	 1.50 0.00

เงินน�าส่งรัฐ						(ล้านบาท)

Levies												(Million	Baht)

Fund	returned	to	the	government

88.50 94.00 52.00 42.00

หมายเหต	ุ:	งบการเงิน	ปี	2564	ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	(สตง.)	ได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้ว

Note	:	2021	Financial	Statement	has	been	approved	by	State	Audit	Office	of	the	Kingdom	of	Thailand	(SOA)
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สรุปรายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2561 - 2564

Finance	Summary	Fiscal	Year	2018	–	2021	

อัตราส่วนทางการเงิน

Financial Ratio

ปี 2561

Year 2018

ปี 2562

Year 2019

ปี 2563

Year 2020

ปี 2564

Year 2021

อตัราส่วนสนิทรพัย์หมนุเวยีนต่อหนีส้นิหมนุเวยีน	 (เท่า)

Current	Assets	to	Current	Liabilities	Ratio	(times)

1.40	 1.39	 1.37 1.23

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม	(เท่า)

Total	Liabilities	to	Total	Asset	Ratio	(times)

0.73	 0.72	 0.71 0.77

อตัราผลตอบแทนของก�าไรสทุธต่ิอสนิทรพัย์รวม	 (ร้อยละ)

Return	on	Net	Profits	to	Total	Assets	Ratio	(percent)

5.78 4.44	 0.22 -2.44

อัตราผลตอบแทนของก�าไรสุทธิต่อรายได้	(ร้อยละ)

Return	on	Net	Profits	to	Total	Revenue	Ratio	(percent)	

2.41 1.86	 0.10 -1.14

อัตราผลตอบแทนของก�าไรสุทธิต่อยอดขาย	 (ร้อยละ)

Return	on	Net	Profits	to	Total	Revenue	Ratio	(percent)

2.42	 1.87	 0.10 -1.14

อัตรารายจ่ายต่อรายได	้(ร้อยละ)

Expenditures	to	Revenues	Ratio	(percent)

97.58 98.14 99.90 101.14
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ฐานะการเงินปี 2561-2564

Financial	Status	2018	–	2021

ผลประกอบการปี 2561 - 2564

Business Turnover 2018 – 2021

ฐานะการเงินปี 2560-2563

Financial Status 2017-2020

ปี 2561

Year 2018

ปี 2562

Year 2019

ปี 2563

Year 2020

ปี 2564

Year 2021

สินทรัพย์

Assets

4,014.43 4,232.35 4,153.56 4,545.36

หนี้สิ้น

Liabilities

2,938.23		 3,049.49 2,965.82 3,490.26

ทุน

Capital

1,076.20 1,182.86 1,187.74 1,055.09

ผลประกอบการปี 2561-2564

Business Turnover 2018-2021

ปี 2561

Year 2018

ปี 2562

Year 2019

ปี 2563

Year 2020

ปี 2564 

Year 2021

รายได้

Revenues

9,639.46 10,116.21 9,652.25 9,725.60

รายจ่าย

Expenditures

9,407.60	 9,928.24 9,642.97 9,836.30

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา	

รายจ่ายตดับญัชแีละดอกเบีย้ของกจิการเชงิพานชิย์

Earnings	Before	Interest	Tax	Depreciation	

and	Amortization	(EBITDA)

528.98 703.93 457.74 320.96

ก�าไรสุทธิ

Net	Profits

231.86 187.97 9.28 -110.70

หมายเหตุ	:	งบการเงิน	ปี	2564	ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	(สตง.)	ได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้ว

Note:		2021	Financial	Statement	has	been	approved	by	State	Audit	Office	of	the	Kingdom	of	Thailand	(SOA)
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Part	1ส่วนท่ี
PART4กิจกรรมในรอบ ปี 2564 ของ อ.ส.ค.

DPO Activities in 2021 
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กิจกรรมด้านองค์กร 
Organization Activities

อัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายสุชาติ	 จริยาเลิศศักดิ์	 รองผู้อ�านวยการ	 ท�าการแทน

ผู ้อ�านวยการ	 อ.ส.ค.	 อัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	 จากฟาร์มนายสุภาษิต	 สูบก�าปัง	 

มาที่	 ส�านักงานกลาง	 อ.ส.ค.	 มวกเหล็ก	 และอัญเชิญถ้วย

พระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน

ทรมหา	วชริาลงกรณ	พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั	เพือ่ประดษิฐาน	

ณ	 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	 (อ.ส.ค.)	

เมื่อวันที่	 17	 ธันวาคม	 2563	ณ	 ส�านักงานกลาง	 อ.ส.ค.	 

อ.มวกเหล็ก	จังหวัดสระบุรี

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�าปี 2564

สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ผ้าไตร

พระราชทาน	 ให้	 นายสชุาต	ิ จรยิาเลศิศกัดิ	์ รองผูอ้�านวยการ	

ท�าการแทน	 ผู ้อ�านวยการ	 อ.ส.ค.	 อัญเชิญไปถวายผ้า

พระกฐนิพระราชทานพระสงฆ์จ�าพรรษาถ้วยไตรมาส	 เม่ือวนัที	่

25	ตลุาคม	2563	ณ	วดัผ่านศกึอนกูุล	ต.พญาเยน็	อ.ปากช่อง	

จ.นครราชสีมา	 ยอดเงินกฐินพระราชทานครั้งน้ี	 จ�านวน	

1,023,887	บาท

The Royal Cup

On	17th	December,	 2020	Mr.Suchart	 Jariyalertsak,	

Deputy	 Director	 Acting	 Director	 of	 Dairy	 Farming	 

Promotion	 Organization	 of	 Thailand	 (DPO),	 

summoned	the	Royal	Cups	granted	by	His	Majesty	

King	Maha	Vajiralongkorn	Phra	Vajiraklaochaoyuhua	

and	 Her	 Royal	 Highness	 Princess	 Maha	 Chakri	 

Sirindhorn.	The	cups	were	located	at	DPO	Central	

Office	in	Muak	Lek,	Saraburi	province.

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	 October	 25th,	 2020.	

The	Kathin	valued	1,023,887	baht.
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ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายสุชาติ	 จริยาเลิศศักดิ์	 รองผู้อ�านวยการ	 ท�าการแทน 

ผู้อ�านวยการ	 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	

(อ.ส.ค.)	 พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน	 น�าแจกันดอกไม้

และกระเช้านมไทย-เดนมาร์คถวายเบือ้งหน้าพระฉายาลกัษณ์	

และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 

ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน	 และทรงมี 

พระพลานามัยแข็งแรง	 ณ	 ศาลาสหทัยสมาคม	 พระบรม

มหาราชวัง	กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	19	มกราคม	2564

อ.ส.ค.ร่วมลงนามถวายพระพรสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า            

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ.ส.ค.	 เข้าร่วมลงนามถวายพระพรสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	

เนือ่งในโอกาสวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ	เมือ่วนัที	่2	เมษายน	

2564		ณ	ศาลาสหทยัสมาคม	ในพระบรมมหาราชวงั	กรงุเทพฯ

A Wish for Her Royal Highness Princess Maha 

Chakri Sirindhorn

On	 19th	 January	 2021	 Mr.Suchart	 Jariyalertsak,	

Deputy	 Director	 Acting	 Director	 of	 Dairy	 Farming	

Promotion	 Organization	 of	 Thailand	 (DPO),	 and	

executives	went	to	Sahathai	Samakom	Pavilion	to	

wish	for	Her	Royal	Highness	Princess	Maha	Chakri	

Sirindhorn	recovery.

A Wish for Her Royal Highness Princess Maha 

Chakri Sirindhorn

On	2nd	April	2021	Mr.Suchart	Jariyalertsak,	Deputy	

Director	Acting	Director	of	Dairy	Farming	Promotion	

Organization	of	Thailand	(DPO),	and	executives	went	

to	Sahathai	Samakom	Pavilion	 to	wish	Her	Royal	

Highness	Princess	Maha	Chakri	Sirindhorn	birthday.



รายงานประจ�าปี 2564
ANNUAL REPO

RT 2021
94

กิจกรรมด้านองค์กร 
Organization Activities

พิธีรับมอบ ส.ค.ส พระราชทาน

นายสุชาติ	 จริยาเลิศศักด์ิ	 รองผู้อ�านวยการท�าการแทน 

ผูอ้�านวยการ	อ.ส.ค.	พร้อมด้วยผูบ้รหิารและพนกังาน	อ.ส.ค.	

รับมอบ	 ส.ค.ส.	 พระราชทาน	 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ	 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 อัครราชกุมารี	 กรมพระศรี

สวางควัฒน	 วรขัตติยราชนารี	 เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่	

พุทธศักราช	 2564	 โดยมี	 รศ.น.สพ.	 ปานเทพ	 รัตนากร	

เป็นผู ้แทนพระองค์อัญเชิญ	 ส.ค.ส.	 พระราชทาน	 เมื่อ

วันที่	1	กุมภาพันธ์	2564	ณ	ห้องโถง	ชั้น	5	ส�านักงาน	อ.ส.ค.	

กรุงเทพฯ

อ.ส.ค.จัดท�าโครงการสายบุญขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา

ร่วมโครงการ“สายบุญนมไทย-เดนมาร์ค ส่งก�าลังใจสู้

ภัยCOVID-19”ทูลเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล‘กรม

สมเด็จพระเทพฯ’ ระยะเวลาด�าเนินโครงการฯ	 ระหว่าง

เดือนพฤษภาคม	–	สิงหาคม	2564	โครงการนี้มีวัตถุประสงค์

เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี

ที่ ท ร งมี ความห ่ ว ง ใย เด็ กอ ่ อนที่ ป ระสบผลกระทบ

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ	 COVID-19	

เมื่อวันที่	 17	มิถุนายน	2564	และวันที	่ 9	กันยายน	2564	

นายสุชาติ	 จริยาเลิศศักดิ์	 รองผู้อ�านวยการ	 ท�าการแทน

ผู้อ�านวยการ	 อ.ส.ค.	 ได้รับมอบหมายจากส�านักพระราชวัง

ในการเป็นตัวแทนส่งมอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คให้กับ

มูลนิธิมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมบ้านเสือใหญ	่กรุงเทพฯ

A Royal Wish for New Year Festival

On	 1st	 February	 2021,	 Mr.Suchart	 Jariyalertsak,	

Deputy	 Director	 Acting	 Director	 of	 Dairy	 Farming	

Promotion	 Organization	 of	 Thailand	 (DPO),	 and	

executives	received	a	royal	card	for	the	New	Year	

Festival	 from	 Assoc.Prof.	 Parnthep	 Ratanakorn.	

The	 royal	 card	was	 given	by	Her	 Royal	Highness	

Princess	Chulabhorn	Krom	Phra	Srisavangavadhana.

Mr.Suchart	 Jariyalertsak,	 Deputy	 Director	 Acting	

Director	of	Dairy	Farming	Promotion	Organization	

of	 Thailand	 (DPO),	 presided	 over	 in	 DPO	 Cheer	

Up	 for	 COVID-19	 offered	 to	 Her	 Royal	 Highness	 

Princess	 	 Maha	 Chakri	 Sirindhorn.	 Her	 Majesty	

cared	 about	 the	 health	 of	 those	 who	 suffered	

from	COVID-19	pandemic.	The	activity	was	held	on	

17 th	 June	 2021	 and	 9 th	 September	 2021	 at	

Foundation	for	Slum	Child	Care.
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พธิที�าบุญวนัเกิดฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ครบรอบ 59 ปี

วันที่ 	 16	 มกราคม	 ของทุกป ี เป ็นวันคล ้ายวันก ่อตั้ ง

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	 (อ.ส.ค.)	

จึงจัดพิธีท�าบุญครบรอบ	 59	 ปี	 นายสุชาติ	 จริยาเลิศศักดิ์	 

รองผู ้อ�านวยการ	 ท�าการแทนผู ้อ�านวยการ	 อ.ส.ค.

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีท�าบุญและถวายภัตตาหารเพล	

โดยนิมนต์พระครูมนัสศุภนิมิตร	 (	 หลวงพ่ออุ่นใจ	 จิรสุโภ	 )	 

เจ้าอาวาสวัดถนนโค้งและพระสงฆ์	13	รูป	ประกอบพิธีสงฆ์	 

เพื่อเป็นการร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง

รัชกาลที่	 9	 และความเป็นสิริมงคลให้กับผู้บริหาร	 อ.ส.ค.	

พนกังานและลกูจ้างในการร่วมพธิที�าบญุครัง้นี	้ณ	วดัถนนโค้ง

ต.พญาเย็น	อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา

กิจกรรม “ธรรมะในฟาร์ม คร้ังท่ี 7” และกิจกรรม 

“รณรงค์ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นภายในองค์กร”

นายศกัดิช์ยั	ศรีบญุซือ่	ประธานกรรมการ	อ.ส.ค.ให้เกยีรตเิป็น

ประธานเปิดกิจกรรม	“ธรรมะในฟาร์ม	ครั้งที่	 7”	กิจกรรม	

“รณรงค์ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นภายในองค์กร	 

มีพนักงาน	 อ.ส.ค.เข้าร่วม	 กิจกรรมบรรยายธรรมะใน

ฟาร์มหัวข้อ	 “ความสามัคคีในองค์กร”	 โดยพระอาจารย์

พนิท	ุมหาปัญโญ	วัดถ�า้ววัแดง	จงัหวดัชยัภมู	ิมกีารจดักจิกรรม

แสดงสัญลักษณ์ดื่มนมสาบาน,	 กิจกรรมแกะดื่มพับเก็บ	

เพ่ือร่วมโครงการหลังคาเขียว	 และแสดงพลังการต่อต้าน

ทจุริตคอร์รัปช่ัน	มือขวาก�าวางทบัมอืซ้ายแนบทีห่น้าอก	กจิกรรม

ดงักล่าวจดัขึน้	โดยผ่านช่องทางไลฟ์สด	เพือ่ให้ส�านกังานภาค 

ได้ร่วมกจิกรรมอกีช่องทางหนึง่	ณ	บรเิวณอาคารเอนกประสงค์	

อ.มวกเหล็ก	จ.สระบุรี

Thai-Danish Dairy Farm 59th Birthday

On	 16th	 January	 2021,	 Mr.Suchart	 Jariyalertsak,	

Deputy	Directo	 r	Acting	Director	of	Dairy	Farming	

Promotion	Organization	of	Thailand	(DPO),	presided	

over	in	Thai-Danish	Dairy	Farm	birthday	ceremony	

in	remembrance	of	His	Majesty	the	King	Bhumibol	

Adulyadej,	The	Great.

7th Dhamma in Farm and Anti-Corruption

Mr.Sakchai	 Sriboonsue,	 DPO	 Chairman	 of	 the	

Board	 presided	 over	 7th Dhamma in Farm and  

Anti	Corruption	by	listening	to	the	sermon	under	 

a	topic	“Unity	 in	Organization”	to	anti-corruption	 

at	Multi-purpose	Building,	Muak	Lek,	Saraburi.

กิจกรรมด้านองค์กร 
Organization Activities
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พิธีน�าแท่นศิลาฤกษ์ลงดิน สถานที่ก ่อสร ้างอาคาร 

ส�านักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ 

นายสุชาติ	 จริยาเลิศศักดิ์	 รองผู้อ�านวยการ	 ท�าการแทน 

ผู้อ�านวยการ	อ.ส.ค.	เป็นประธาน	พิธีน�าแท่นศิลาฤกษ์ลงดิน	

สถานที่ก่อสร้างอาคารส�านักงาน	 อ.ส.ค.กรุงเทพฯ	 บริเวณ

พื้นที่เขตเช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน	ปท.558	

ต.คลองหนึ่ง	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธาน	ีเนื้อที่	3-2-50	ไร่	

กิจกรรมวันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน ของทุกปี

World	Milk	 Day	 ประจ�าปี	 2564	 ส�าหรับค�าขวัญในปีนี้	

“สร้างความสุขเสริมภูมิคุ้มกัน	 ดื่มนมทุกวัน	 ดื่มได้ทุกวัย	

บริโภคนมได้หลากหลายเมนู”	 เพื่อรณรงค์ให้คนไทยหันมา 

บริโภคนมมากยิ่งขึ้น

Ground breaking Ceremony for DPO Bangkok 

Office

Mr.Suchart	 Jariyalertsak,	 Deputy	 Director	 Acting	 

Director	of	Dairy	Farming	Promotion	Organization	of	

Thailand	(DPO),	presided	over	the	ground	breaking	

ceremony	for	DPO	Bangkok	Office	at	Klong	Luang,	

Pathum	Thani	cooperative	office.

World Milk Day

On	1st	June	every	year,	the	DPO	joined	the	World	Milk	

Day	in	2021	under	a	concept	“Strengthen	Body	by	

Drinking	Milk,	The	more	drinking,	The	healthier	you	

are”	to	encourage	drinking	milk	behavior	in	Thai	society.

ส�านักงาน	อ.ส.ค.ภาคกลาง	
DPO	Central	Office

ส�านักงาน	อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง
DPO	Lower	North	Office

ส�านักงาน	อ.ส.ค.ภาคใต้
DPO	Southern	Office

ส�านักงาน	อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน
DPO	Upper	North	Office

ส�านักงาน	อ.ส.ค. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

DPO	North-Eastern	Office



AN
NU

AL
 R

EP
O

RT
 2

02
1

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
�าป

ี 2
56

4

97

กิจกรรมด้านองค์กร 
Organization Activities

อ.ส.ค.ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�าปี 2563
พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 เป็นประธาน
มอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น	(SOE	Award)	ประจ�าปี	2563	
จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 (สคร.)	
กระทรวงการคลัง	 โดยอ.ส.ค.	 ได้ผ่านการพิจารณาและ
ได้รับ	 2	 รางวัล	 ประกอบด้วยรางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น	
รับโดย	 นายศักดิ์ชัย	 ศรีบุญซื่อ	 ประธานกรรมการ	 อ.ส.ค.	 
(อดีตประธานคณะกรรมการอ.ส.ค.)	 และรางวัลผู้น�าองค์กร
ดีเด่น	รับโดย	ดร.ณรงค์ฤทธิ	์วงศ์สุวรรณ	(อดีตผู้อ�านวยการ	
อ.ส.ค.)	 เมื่อวันท่ี	 16	 พฤศจิกายน	 2563	ณ	 ตึกสันติไมตร	ี
ท�าเนียบรัฐบาล	แขวงดุสิต	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	

พิธีแสดงมุทิตาจิต ขอบคุณคณะกรรมการ อ.ส.ค.
นายสุชาติ	 จริยาเลิศศักดิ์	 รองผู้อ�านวยการ	 ท�าการแทน
ผู้อ�านวยการ	 อ.ส.ค.	 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีแสดง
มุทิตาจิต	 ขอบคุณ	 คณะกรรมการ	 อ.ส.ค.ที่หมดวาระ
การด�ารงต�าแหน่ง	 เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติที่ทุกท่าน
ได ้ท�าคุณประโยชน ์ตลอดระยะเวลาการบริหารงาน
สร ้างคุณูปการให ้ กับ	 อ.ส.ค.	 จนครบวาระตามมติ
คณะรัฐมนตรี	 จ�านวน	 3	 ท่าน	 คือ	 นายศักดิ์ชัย	 ศรีบุญซื่อ	
ประธานกรรมการ	 อ.ส.ค.,	 นายวิทวัส	 ชัยปาณี	 กรรมการ
ผู ้ทรงคุณวุฒิและประธานคณะอนุกรรมการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี	 (CG)	 และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	
(CSR)	 ,	 รองศาสตราจารย์	ดร.ปัทมาวดี	 โพชนกูุล	กรรมการผู้
ทรงคุณวุฒิ	 ผ่านระบบ	 Video	 Conference	 เมื่อวันท่ี	
14	มถินุายน	2564	ณ	ห้องประชุม	3	ชั้น	5	ส�านักงาน	อ.ส.ค.	
กรุงเทพฯ	 ส�านักงาน	 อ.ส.ค.ส่วนกลาง	 และส�านักงาน	
อ.ส.ค.ทุกภาค

Outstanding State Enterprise 2020 
On	November	 16th	 2020,	 Prime	Minister,	 General	
Prayut	Chan-o-cha	presided	over	the	Outstanding	
State	 Enterprise	 2020	 (SOE	 Award)	 held	 by	 the	
State	 Enterprise	 Policy	Office	under	 the	 concept	
“Stay	Safe	 and	Stay	Strong	Together”.	 The	Dairy	
Farming Promotion Organization of Thailand 
(DPO)	won	2	prizes	which	are	The	Best	Organizational	 
Development	 (Dr.	 Sakchai	 Sriboonsue,	 DPO	 
Chairman	 of	 the	 Board)	 and	 The	 Best	 Executive	
(Dr.	Narongrit	Wongsuwan,	Former	Director)	at	Santi	
Maitree	Building,	the	Government	House,	Bangkok.

Kindness Ceremony for DPO Chairman of the Board
On	 14 th	 June	 2020,	 Mr.Suchart	 Jariyalertsak,	 
Deputy	 Director	 Acting	 Director	 of	 Dairy	 Farming	
Promotion	 Organization	 of	 Thailand	 (DPO),	 presided	
over	the	Kindness	Ceremony	to	thank	the	DPO	 Board	
of	 Committee	 on	 their	 administrative	 management	
beneficial	 for	DPO.	There	were	3	committees,	whose	
positions	 were	 over,	 Mr.Sakchai	 Sriboonsue	
(Chairman),	Mr.Witawat	 Jayapani	 (Committee	and	
Chairman	of	DPO’s	CG	&	CSR	Board	Subcommittee),	
and	Assoc.	Prof.	Pattamawadee	Pochnukul	(Committee).	
The	ceremony	was	held	on	 the	3rd	floor	of	DPO	 
Bangkok	Office	broadcast	through	Video	Conference.



รายงานประจ�าปี 2564
ANNUAL REPO

RT 2021
98

กิจกรรมด้านองค์กร 
Organization Activities

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�า อ.ส.ค.

นายปริญญา	เพ็งสมบัต	ิประธานกรรมการ	อ.ส.ค.	ให้เกียรติ

เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�า	 อ.ส.ค.	

เพื่อความเป ็นสิ ริมงคล	 และร ่วมตั้ ง จิตอธิษฐานให ้

การด�าเนินงานของ	อ.ส.ค.	ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี	โดยมีผู้บริหาร

ระดับสูง	 และพนักงาน	 อ.ส.ค.	 เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้	 การจัด

กิจกรรมและผู้เข้าร่วมพิธีได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19	 อย่างเคร่งครัด	

เมื่อวันที่	30	มิถุนายน	2564	ณ	พื้นที่บริเวณส�านักงานกลาง	

อ.ส.ค.	 มวกเหล็ก	 จ.สระบุรี	 และพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา	

อ.ส.ค.ให้การต้อนรับกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ 

องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน

สภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 	 21	 กันยายน	 2564	 นายสุชาติ	 จริยาเลิศศักดิ์	 

รองผูอ้�านวยการ	 ท�าการแทนผูอ้�านวยการ	 อ.ส.ค.	 พร้อมด้วย	

คณะผูบ้รหิาร	 อ.ส.ค.	 ให้การต้อนรบั	 นายจริาย	ุ ห่วงทรพัย์	

ประธานกรรมาธิการกจิการศาล	องค์กรอสิระ	องค์กรอยัการ	

รัฐวิสาหกิจ	 องค์การมหาชน	 และกองทุนสภาผู้แทนราษฎร	

พร้อมคณะฯ	 ร่วมประชุมพิจารณาผลการด�าเนินงานของ	

อ.ส.ค.และแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมกิจการโคนม

ของประเทศไทยให้มีศักยภาพเพิ่มข้ึน	 โดยเข้าเยี่ยมชม

กิจการองค์การเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	 (อ.ส.ค.)

ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง	 และ	 ชมกระบวนการผลิต

ผลิตภัณฑ ์นมไทย-เดนมาร ์ค	 โรงงานนมมวกเหล็ก	

ส�านักงาน	อ.ส.ค.ภาคกลาง	ณ	องค์การส่งเสริมกิจการโคนม

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

DPO Sacred Worshiping Ceremony

On	 30 th	 June,	 2021	 Mr.Parinya	 Pengsombut,	

DPO	 chairman	 of	 the	 board,	 presided	 over	 the	 

sacred	worshiping	 ceremony	 to	wish	 for	 smooth	

work.	 DPO	 executives	 and	 employees	 joined	

this	 event	 at	 DPO	 Central	 Office	 in	 Muak	 Lek,	

Nakhon	Ratchasima	province.	The	event	was	under	

the	COVID-19	pandemic	prevention.

DPO Welcome Committee of the House of

Representative

On	21st	September	2021	Mr.Suchart	Jariyalertsak,

Deputy	 Director	 Acting	 Director	 of	 Dairy	 Farming	

Promotion	Organization	 of	 Thailand	 (DPO),	 along	

with	DPO	Executives	welcomed	Mr.	 Jirayu	Huangsub,	

chairman	 of	 the	 committee	 of	 the	 House	 of	

Representative	 visited	 Thai-Danish	 Dairy	 Farm,	

Manufacturing	Process,	and	Thai-Denmark	Milk	Land	

at	DPO	Central	Office	in	Muak	Lek,	Saraburi	Province.
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อ.ส.ค.รับมอบโล่เกียรติยศ จาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายสุชาติ	 จริยาเลิศศักดิ์	 รองผู้อ�านวยการ	 ท�าการแทน 

ผูอ้�านวยการ	เข้ารบัมอบโล่เกียรตยิศ	จาก	ดร.จงรกั	วชัรนิทร์รตัน์	

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	 ภายใต้ข้อตกลงความ

ร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

กับ	 อ.ส.ค.	 ซ่ึงได้สร้างสรรค์ผลงานให้เกิดคุณูปการต่อการ

เลีย้งโคนมของประเทศไทยอย่างกว้างขวางเป็นอนัดเีสมอมา	

ตั้งแต่ปี	 2531	 อ.ส.ค.ได้ให้เกยีรตมิอบทะเบยีนประวตัโิคนม	

ทีท่าง	 อ.ส.ค.	 ได้มอบโคท้องสาว	 2	 ตวั	 ให้กบัมหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	 จังหวัดสกลนคร		

ในโครงการสนับสนุนโคนมพันธุ ์ดี 	 ให ้แก ่ฟาร ์มโคนม	

โดยมี	 ผศ.ดร.ศุภสิทธ์ิ	 สิทธาพานิช	 คณบดีคณะทรัพยากร

ธรรมชาตแิละอตุสาหกรรมเกษตร	 สกลนคร	 เป็นผูร้บัมอบ	

ณ	 ส�านักส่งเสริมและฝึกอบรบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

บางเขน	กรุงเทพฯ

ต้อนรบั ฯพณฯ เอกอคัรราชทตูเดนมาร์กประจ�าประเทศไทย

และประเทศกัมพูชา

คณะผู้บริหารงาน	 อ.ส.ค.น�าโดย	 นายสุชาติ	 จริยาเลิศศักดิ	์ 

รองผูอ้�านวยการ	ท�าการแทนผูอ้�านวยการ	อ.ส.ค.	ให้การต้อนรบั	

ฯพณฯ	 เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจ�าประเทศไทย		

(H.E.	Mr.	Jon	Thorgaard)		พร้อมด้วยอคัรราชทตูทีป่รกึษา

ด้านอาหารเกษตรและประมง	(Ms.	Lene	Molsted	Jensen)	

และคณะ	 เข้าเยี่ยมชมการด�าเนินงานของ	 อ.ส.ค.	 เยี่ยมชม

ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค	 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์

นมไทย-เดนมาร์ค	 และร้านนม	 THAI-DENMARK	MILK	

LAND	ณ	ส�านักงาน	อ.ส.ค.	มวกเหล็ก	จ.สระบุรี	 เมื่อวันที่	

26	พฤศจิกายน	2563

 

DPO Receives Plaque from Kasetsart University 

Chancellor

On	27th	September	2021	Mr.Suchart	 Jariyalertsak,	

Deputy	 Director	 Acting	 Director	 of	 Dairy	 Farming	 

Promotion	Organization	of	Thailand	(DPO),	received	

the	 plaque	 on	 dairy	 farming	 promotion	 from	 

Mr.Jongrak	Watcharinrak,	 Chancellor	 of	 Kasetsart	

University.	 The	 DPO	 and	 Kasetsart	 University	 

cooperated	 in	 academic	 research	 from	 1998	 

until	present.

H.E. Mr. Jon Thorgaard , Ambassador of Denmark 

Embassy in Thailand and Cambodia, Welcome 

Ceremony

On	 26th November	 2020	Mr.Suchart	 Jariyalertsak,	

Deputy	 Director	 Acting	 Director	 of	 Dairy	 Farming	 

Promotion	 Organization	 of	 Thailand	 (DPO),	 

welcomed	 H.E.	 Mr.	 Jon	 Thorgaard,	 Ambassador	

of	Denmark	 Embassy	 in	Thailand	and	Cambodia,	

along	with	Ms.	 Lene	Molsted	 Jensen,	Minister	of	

Office	of	Fisheries,	visited	Thai-Danish	Dairy	Farm,	 

Manufacturing	Process,	and	Thai-Denmark	Milk	Land	

at	DPO	Central	Office	in	Muak	Lek,	Saraburi	Province.
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อ.ส.ค.จดัพธิปีลูกหญ้าหว่านเมลด็พนัธุพ์ชื ในโครงการปลกู

สร้างแปลงหญ้าอาหารสัตว์ ศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมแบบ

ครบวงจรภาคเหนือตอนบน 

นายสุชาติ	 จริยาเลิศศักดิ์	 รองผู้อ�านวยการ	 ท�าการแทน 

ผู้อ�านวยการ	 อ.ส.ค.	 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปลูกหญ้า

หว่านเมลด็พันธุพื์ช	อ.ห้างฉตัร	จ.ล�าปาง	 พ้ืนทีจ่�านวน	144	 ไร่	

เพื่อเป ็นแหล่งอาหารสัตว ์ ท่ี ม่ันคงให ้เกษตรกรในพื้น

จังหวัดล�าปางและในพืน้ทีใ่กล้เคยีง	 กิจกรรมนีจ้ดัขึน้เมือ่วนัที่	

4	มถินุายน	2564	 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกังการแพร่

ระบาดของโรคโควิด	-19	อย่างเคร่งครัด	

กิจกรรมโครงการ “ปลูกข้าววันแม่” ภายใต้โครงการ 

“ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ”

อ.ส.ค.จัดกิจกรรมโครงการ	 “ปลูกข้าววันแม่	 เก็บเกี่ยว

วนัพ่อ”	ภายใต้แนวคดิทฤษฎใีหม่และหลกักสกิรรมธรรมชาติ	

และเพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	

พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	โดยมี	

นายชยัณรงค์	 เปาอนิทร์	ผูช่้วยผูอ้�านวยการ	อ.ส.ค.	 เป็นประธาน

เปิดกิจกรรมโครงการ	 “ปลูกข้าววันแม่”	 ภายใต้ตลอดจน

เพือ่เป็นการพัฒนากจิกรรมท่องเทีย่วเชงิเกษตร	 ให้นกัท่องเทีย่ว

ได้ศึกษาเรียนรู้ถึงความเกี่ยวพันของการท�านาปลูกข้าวกับ

อาชพีการเลีย้งโคนม	และได้ร่วมกจิกรรมปลกูไม้ผล	มะพร้าว

น�า้หอม	ในกจิกรรมนีด้้วย	ณ	บรเิวณแปลงนาสาธิต	แปลง	13	

ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร

On	 4 th	 June	 2021	 Mr.Suchart	 Jariyalertsak,	 
Deputy	 Director	 Acting	 Director	 of	 Dairy	 Farming	 
Promotion	 Organization	 of	 Thailand	 (DPO),	 
presided	over	the	Planting	Ceremony	at	One	Stop	
Dairy	 Farming	 Learning	 Centre	 (Upper	 North)	 in	
Hang	Chat,	Lampang	province.	The	event	was	under	
the	COVID-19	pandemic	prevention.

Rice Planting and Harvesting

Mr.Chainarong	Pao-In,	Assistant	Director,	presided	

over	 the	 rice	 planting	 and	 harvesting	 ceremony	

at	 Agro-Tourism	 Department	 	 under	 a	 concept	 

Agriculture	 New	 Theory	 and	 Natural	 Farming	 

Principle	in	remembrance	of	His	Majesty	the	King	

Bhumibol	Adulyadej,	The	Great.
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พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดการแข่งขันลดการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ของ อ.ส.ค. ประจ�าปี 2564

วันที่	3	กันยายน	2564	นายสมพร	ศรีเมือง	รองผู้อ�านวยการ	
อ.ส.ค.	เป็นผูแ้ทนมอบรางวลัโครงการประกวดการแข่งขันลด
การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า	ของ	อ.ส.ค.	ประจ�าปี	2564	ได้แก่
1.	สายบริหารและอ�านวยการ	16	ฝ่าย	1	กอง			
			1.1	รางวัลชนะเลิศ	ได้แก	่ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม			
	 	 1.2	 รางวัลชมเชย	 ได้แก่	 ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์	 
									และฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร
2.	สายอุตสาหกรรม				
	 	 	2.1	รางวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	ส�านักงาน	อ.ส.ค.	ภาคเหนือ					 
										ตอนบน			
						2.2		รางวลัชมเชย	ได้แก่	ส�านกังาน	อ.ส.ค.	ภาคกลาง	และ		 
										ส�านักงาน	อ.ส.ค.	ภาคเหนือตอนล่าง

พธิมีอบของท่ีระลกึแก่ผูเ้กษยีณอายุ อ.ส.ค. ประจ�าปี 2564
วันที่ 	 29	 กันยายน	 2564	 นายปริญญา	 เพ็งสมบัติ	 
ประธานกรรมการ	 อ.ส.ค.	 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 
มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุ	 อ.ส.ค.	 ประจ�าปี	 2564	
จ�านวน	 64	 ท่าน	 ภายใต้	 โครงการมุทิตาจิต	 พนักงาน	
อ.ส.ค.เกษียณอายุประจ�าปี2564	 ”	 จากวันที่พากเพียร… 
สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”	 โดยมี	 นายสุชาติ	 จริยาเลิศศักดิ์	 
รองผู้อ�านวยการ	 ท�าการแทนผู้อ�านวยการ	 อ.ส.ค.	 และ	 
นายวิศิษฏ์	แสงคล้อย	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	อ.ส.ค.	ที่เกษียณ
อายุในปีนี้ด้วย	 โดยได้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคตดิเช้ือโควดิ-19	อย่างเคร่งครดั	 สถานทีจ่ดังาน	
ณ	 บริเวณอาคารอเนกประสงค์เชิงเขาตาแป้น	 อ.มวกเหล็ก	
จ.สระบุรี

Effective Resources Management Competition

On	 3rd	 September	 2021	Mr.Somporn	 Srimueng,	
Deputy	 Director,	 bestowed	 Effective	 Resources	
Management	Competition	2021	by	following
1.	Administration
				1.1	1st	Prize:	Dairy	Extension	Department		
				1.2	Consolation	Prize:	Policy	and	Strategy	
										Department	and	Agro-Tourism	Department
2.	Industry	 	
				2.1	1st	Prize:	DPO	Upper	North	Office
				2.2	Consolation	Prize:	DPO	Central	Office	and		
									DPO	Lower	North	Office

Souvenir for DPO Retirees
On	29th	September	2021	Mr.Parinya	Pengsombut,	
DPO	chairman	of	the	board,	presided	over	in	giving	
souvenirs	for	64	DPO	retirees.	The	retirees	included	
Mr.Suchart	 Jariyalertsak,	 Deputy	 Director	 Acting	
Director	of	Dairy	Farming	Promotion	Organization	
of	 Thailand	 (DPO)	and	Mr.Wisid	Saengkloi,	Assistant	
Director.	 The	 event	 was	 under	 the	 COVID-19	 
pandemic	prevention.



รายงานประจ�าปี 2564
ANNUAL REPO

RT 2021
102

กิจกรรมด้านส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 
Dairy Farming Promotion Activities

พิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคลัมปีสกิน  

นางสาวมนัญญา	 ไทยเศรษฐ์	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	ให้เกยีรตเิป็นประธานพธิเีปิด	“โครงการ

รณรงค์ป้องกันโรคลัมปีสกิน”	 (Lumpy	 Skin	 Disease)	

และได้มอบนโยบายให้	 อ.ส.ค.จัดท�า	 “โครงการรณรงค์

ป้องกันโรคลัมปีสกิน”	 (Lumpy	 Skin	 Disease)	 ขึ้น	

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว	 ในโค	 กระบือ	

และสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม	 และ

มอบเวชภัณฑ์ยาฆ่าแมลง	 พร้อมถังฉีดพ่นให้กับสหกรณ์

โคนมไทย-เดนมาร์คในเขตภาคกลาง	 จ�านวน	 15	 สหกรณ	์

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

อ.ส.ค. ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการโคนมไทย

ก้าวไกลขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA”

นายสุชาติ	 จริยาเลิศศักดิ์	 รองผู้อ�านวยการ	 ท�าการแทน 

ผู้อ�านวยการ	 อ.ส.ค.	 พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายการตลาดและ

การขาย	 ผู ้บริหารอ.ส.ค.	 เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว	

“โครงการโคนมไทยก้าวไกลขยายตลาดส่งออกได้ด้วย	FTA”	

ภายในงานมีการจัดบูธแสดงสินค้าและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

จากน�้านมโค	 จากผู ้ประกอบการโคนมแปรรูปในการ

ส่งออก	เมื่อวันที่	7	ตุลาคม	2563	ณ	ห้องมโนปกรณ์นิติธาดา	

กระทรวงพาณิชย์	สนามบินน�า้	จ.นนทบุรี

Lumpy Skin Disease

Miss	 Manunya	 Thaiseth,	 Deputy	 Minister	 of	 

Agriculture	 and	 Cooperatives,	 presided	 over	 the	

Lumpy	Skin	Disease	Opening	Ceremony	to	prevent	

the	disease.	The	event	was	held	at	DPO	Central	

Office	in	Muak	Lek,	Saraburi	Province.

DPO joins “The Advancement of Thai Dairy 

Farming to Export under FTA” Press Conference

On	 7th	 October	 2021	 Mr.Suchart	 Jariyalertsak,	

Deputy	 Director	 Acting	 Director	 of	 Dairy	 Farming	

Promotion	Organization	 of	 Thailand	 (DPO)	 along	

with	Chief	of	Marketing	and	Sales	Department	joined	

The	Advancement	of	Thai	Dairy	Farming	to	Export	

under	FTA	Press	Conference	at	Manopakorn	Nitithada,	

Ministry	of	Commerce,	Nonthaburi	province.
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กิจกรรมด้านส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 
Dairy Farming Promotion Activities

โครงการ อ.ส.ค.รักนม รักฟาร์มยกระดับเป็นฟาร์มโคนมพี่

เลี้ยงและต่อยอดการสร้างฟาร์มเครือข่าย

โครงการน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน

ฟาร์มโคนมเกษตรกรให้เป็น	 Smart	 Farmer	 และต่อเป็น

ยอดฟาร์มโคนมพี่เลี้ยง	 เพื่อแนะน�าวิธีการเลี้ยงโคนมให้ได้

ผลด	ีและประสบความส�าเร็จกับเกษตรกรรายอื่นๆ	รอบข้าง	

โครงการนี้มีฟาร์มเกษตรกร	เข้าร่วมโครงการ	5	ฟาร์ม	ดังนี้

	-	สหกรณ์โคนม	ล�าพูน	จ�ากัด		เขตภาคเหนือตอนบน

	-	ศนูย์ส่งเสรมิการเลีย้งโคนมทุง่เสลีย่ม		เขตภาคเหนอืตอนล่าง

	-	ศูนย์รวบรวมน�า้นมดิบเฉลิมราชพัฒนา		เขตภาคใต้

	-	สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค	ปากช่อง	จ�ากดั		เขตภาคกลาง

	-	ศนูย์รวบรวมน�า้นมดบิน�า้พอง		เขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

Love Milk, Love Farm Dairy Farm Model for a 
Connection
The	DPO	started	DPO	Dairy	Farming	Model	Project	
to	develop	Dairy	Farming	Management	to	strengthen	
dairy	 farming	 connections	 among	 dairy	 farmers’	
members.	 There	were	 5	 dairy	 farms	 joined	 this	
project
-	Lampoon	Dairy	Cooperative
-	Toong	Sa-liam	Dairy	Cooperative
-	Chalerm	Ratch	Phattana	Dairy	Cooperative
-	Thai-Denmark	Pak	Chong	Dairy	Cooperative
-	Nam	Phong	Dairy	Cooperative
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กิจกรรมด้านอุตสาหกรรมนม
Dairy Industry Activities

พิ ธีวางศิลาฤกษ ์ยกเสาเอก-โท อาคารส�านักงาน 

อ.ส.ค.ภาคกลาง

อ.ส.ค.จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ยกเสาเอก-โท	 อาคารส�านักงาน	

อ.ส.ค.ภาคกลาง	โดย	นายสชุาต	ิจรยิาเลิศศกัดิ	์รองผู้อ�านวยการ	

ท�าการแทน	 ผู้อ�านวยการ	 อ.ส.ค.	 ให้เกยีรตเิป็นประธานใน

พธิ	ีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	อ.ส.ค.และพนักงาน	เข้าร่วมพิธี 

ไม่เกิน	 50	 คน	 ผู้ที่เข้าร่วมงานปฏิบัติตามมาตรการควบคุม

และป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19	โดยการตรวจ

วัดอุณหภูมิ,	 สวมหน้ากากอนามัย,	 ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์

และเว้นระยะห่าง	อย่างเคร่งครัด	สถานที่จัดงาน	ณ	บริเวณ

ตรงกนัข้ามกับประต	ู1	ส�านกั	งาน	อ.ส.ค.ภาคกลาง	จ.สระบรุี

โครงการพฒันาระบบการบ�ารุงรกัษาทวผีลแบบทกุคนมส่ีวนร่วม
(Total Productive Maintenance :TPM) 

อ.ส.ค.	 ได้การด�าเนินงานจัดท�าระบบการบ�ารุงรักษาทวีผล

แบบทุกคนมีส่วนร่วม	 (Total	 Productive	Maintenance	

:TPM)	 ขั้นพ้ืนฐาน	 ของส�านักงานทั่วทุกภาค	 เพื่อพัฒนา

ความรู้	 และทักษะด้านการแก้ไขและปรับปรุงการท�างาน

อย่างเป็นระบบแก่พนกังานทีป่ฏบิตัหิน้าท่ีในระบบเครือ่งจกัร

กระบวนการผลิตอื่นๆ	 และเพื่อให้เกิดการปรับปรุงการเพ่ิม

ผลิตภาพ(Productivity)ในวงกว้าง	 พัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน

การจัดการระดับสากลต่อไปในอนาคตโดยทีมที่ปรึกษาจาก

มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	 (สถาบันเพิ่มผลผลิต

แห่งชาติ)

Ground breaking Ceremony for DPO Central Office

Mr.Suchart	 Jariyalertsak,	 Deputy	 Director	 Acting	

Director	 of	 Dairy	 Farming	 Promotion	Organization	

of	 Thailand	 (DPO),	 presided	 over	 the	 ground	 

breaking	 ceremony	 for	 DPO	 Central	 Office	 in	

Muak	Lek,	Saraburi	province.

Tota l  P roduc t i ve  Ma in tenance :  TPM  

The	DPO	managed	to	do	Total	Productive	Maintenance	

(TPM)	 to	 develop	 knowledge	 and	 to	 solve	 the	

problems	for	maintenance	employees	to	be	more	

productive.
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กิจกรรมด้านการตลาด
Marketing Activities

อ.ส.ค.จดักจิกรรม Facebook Fanpage Thai-Denmark 
Live เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
วันที่	 12	 สิงหาคม	 2564	 อ.ส.ค.เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่	
นมปรงุแต่ง	ยเูอชท	ีขนาด	150	มล.	 รสเผอืก	และรสมะม่วง
มหาชนก	 ตราไทย-เดนมาร ์ค	 ผ ่านช ่องทางออนไลน์	 
Facebook	 Fanpage	 Thai-Denmark	 โดยผลิตภัณฑ์ใหม	่
วางจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์นมราคาโปรโมชั่นพิเศษ	 เริ่มต้ังแต่
วันที่	12	สิงหาคม	–30	กันยายน	2564	ผลิตภัณฑ์นม	ยูเอชที	 
รสเผือก	 และรสมะม่วงมหาชนก	 ตราไทย-เดนมาร์ค	 เป็น
สินค้า	 Limited	 Edition	 เฉพาะในช่วงนี้เท่านั้น	 สามารถ
หาซื้อสินค้าได้จากช่องทางออนไลน์	 ของ	 อ.ส.ค	 ได้แก	่
LINE	 OFFICIAL	 นมไทย-	 เดนมาร์ค	 Shopee	 Lazada	
ณ	บรเิวณห้องรบัรองสโมสรผูป้ฏบิตังิาน	อ.ส.ค.	 อ.มวกเหล็ก	
จ.สระบุรี

อ.ส.ค.มอบรางวัลทองค�ามูลค่า 1 สลึง ให้แก่ผู้โชคดีจาก

กจิกรรม “ดืม่ป๊ับ ลุน้รบัโชค กบั นมไทย-เดนมาร์ค ยเูอชท”ี

นายสุชาติ	 จริยาเลิศศักดิ์	 รองผู้อ�านวยการ	 ท�าการแทน 

ผู้อ�านวยการ	 อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานการจับรางวัล

ใหญ่	 (ครัง้ที	่ 12	 )	 ภายใต้กจิกรรม	 “ดืม่ป๊ับ	 ลุน้รบัโชค	 กบั	

นมไทย-เดนมาร์ค	 ยูเอชที	 มีลูกค้าให้ความสนใจส่งกล่องนม	

ยูเอชที	 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด	 ประมาณ	 858,000	 ชิ้น	

และจะได้การน�าส่งกล่องนม	 ยูเอชที	 ที่จับรางวัลแล้วเข้า

สู่กระบวนการรีไซเคิล	 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม	ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อโควิด-19	 อย่างเคร่งครัด	 สถานที่จัดงาน	

ณ	ตลาดน�้า	อ.ต.ก.	จตุจักร	กทม.

Thai-Denmark Live on Facebook Fanpage

On	12th	August	2021,	the	DPO	launched	new	products	

which	were	U.H.T.	Thai-Denmark	Taro	and	Mango	

flavor	 sizing	 150	ml.	 The	 products,	 which	were	

limited	edition,	were	 launched	on	 the	Facebook	

Fanpage	 “Thai-Denmark	 Fanclub”.	 The	 products	

were	easy	to	come	by	Thai-Denmark	Line	Official,	

Shopee,and	Lazada.

Thai-Denmark Lucky Draw

Mr.Suchart	 Jariyalertsak,	 Deputy	 Director	 Acting	

Director	of	Dairy	Farming	Promotion	Organization	

of	 Thailand	 (DPO),	 along	 with	 DPO	 executives	

and	employees	presided	over	drawing	a	prize	 in	

Thai-Denmark	Lucky	Draw.	There	were	many	prizes	

consisting	of	1st	prize,	10	baht	gold	bar,	2nd	prize,	

gold	necklace,	3rd	prize,	SAMSUNG	Galaxy	Tab,	and	

4th	prize,	Skate	Board.	The	customers	sent	858,000	

pieces	of	Thai-Denmark	U.H.T.	milk	for	this	campaign.	

After	the	activity	was	finished,	the	DPO	recycled	the	

boxes.	The	event	was	under	the	COVID-19	pandemic	

prevention.
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กิจกรรมด้านการตลาด
Marketing Activities

กิจกรรมกีฬาที่	อ.ส.ค.ให้การสนับสนุน	/		Sport	Sponsorship

THAI-DENMARK	U15	
FOOTBALL	TOURNAMENT	2021

ฟุตบอลสโมสรหนองบัวพิชญ	เอฟซี	
Nong	Bua	Pitchaya	Football	Club

Jet	Ski	World	Cup	2020

Thai-Denmark	One	Day	Tour	2020	
(ครั้งที่	1	/	First	Year)
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กิจกรรมอ�านวยการและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค.
Administrative Activities

                         

นายปริญญา	 เพ็งสมบัติ	 ประธานกรรมการ	 อ.ส.ค.	 ลงพื้น
ที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน	
อ.ส.ค.ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่	อ.มวกเหล็ก	จ.สระบุรี

Mr.Parinya	Pengsombut,	DPO	chairman	of	the	board,	
visited	 DPO	Central	 Office	 in	Muak	 Lek,	 Saraburi	
province.

The	Director	of	the	Cooperative	Promotion	Department	
visited	the	DPO	dairy	plants	in	Muak	Lek,	Saraburi	
province.

นายวิศิษฐ์	 ศรีสุวรรณ์	 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 ตรวจ
เยี่ยมโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค	 อ.มวกเหล็ก	
จ.สระบุรี

ประธานอนุกรรมการ CG และ CSR ลงพื้นเยี่ยมชมกิจการของ อ.ส.ค. 
Chairman	of	CG	and	CSR	Subcommittee	visited	the	DPO	dairy	plants.
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การลงนามความร่วมมือระหว่างองค์กร
Memorandum of Understanding (MOU)

ลงนามบันทึก	ความเข้าใจ	ความร่วมมือ	ทาง	วิชาการ			ระหว่าง	

อ.ส.ค.กับ		บริษัท		เบทาโกร		จ�ากัด		(มหาชน)	 

DPO	and	Betagro	Co.,	Ltd.	Academic	Agreement

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการ

วิจัย	และพัฒนา	โคนมและอุตสาหกรรม	ระหว่าง	อ.ส.ค	กับ	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Academic	Agreement	on	Research	and	Development	

on	Dairy	Industry

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	การสร้างความร่วม

มอืในการแก้ไขปัญหาและพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขันฯ	

Academic	Agreement	on	Research	and	Development	

on	Dairy	Industry

การพัฒนาผู้เลี้ยงโคนมไทย	ในโครงการ	“สี่ประสาน	สร้าง

ความยั่งยืนโคนมไทย”	ระหว่าง	อ.ส.ค.	กับ	บริษัท	ซีพีเอฟ	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	 

Dairy	Farmers	Ability	Advancement
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อ.ส.ค.ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19
Stay Strong on COVID-19 with Thai-Denmark Dairy Products Projects

เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่11	มีนาคม	2564	นายสชุาต	ิจรยิาเลศิศกัดิ	์ 

รองผู้อ�านวยการ	 ท�าการแทนผู้อ�านวยการ	 อ.ส.ค.	 พร้อม

ด้วยผู้บริหารอ.ส.ค.และพนักงานท่ีเก่ียวข้อง	 ร่วมกับส�านัก

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ	 น�าผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค	

ถวายแด ่พระภิกษุและสามเณร	 จ� านวน	 550	 รูป	

ณ	วัดโมลีโลกยารามวรวิหาร	กรุงเทพฯ

On	 11th	 March	 2021,	 Mr.	 Suchart	 Jariyalertsak,	

Deputy	 Director	 Acting	 Director	 of	 Dairy	 Farming	 

Promotion	 Organization	 of	 Thailand	 (DPO),	

along	 with	 executives	 and	 employees	 donated	 

Thai-Denmark	 dairy	 products	 to	 the	monks	 and	

novices	at	Molee	Lokayaram	Temple.

อ.ส.ค.มอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คเป็นก�าลังใจให้สถานพยาบาล และเป็นก�าลังใจให้บุคลากรการแพทย์ 
Products Donation for Medical Personnel

ส่วนกลาง	

Centre

ส�านักงาน	อ.ส.ค.ภาคกลาง

DPO	Central	Office

ส�านักงาน	อ.ส.ค.ภาคใต้

DPO	Southern	Office

ส�านักงาน	อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน

DPO	Upper	North	Office

ส�านักงาน	อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง

DPO	Lower	North	Office

ส�านักงาน	อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

DPO	North-Eastern	Office
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อ.ส.ค.ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19
Stay Strong on COVID-19 with Thai-Denmark Dairy Products Projects

นวัตกรรม
Innovation

อ.ส.ค.เข้าร่วมการตดัสนิรางวลั Thailand Green Design 

Awards (TGDA) 2021

นายสุชาติ	 จริยาเลิศศักดิ์	 รองผู้อ�านวยการ	 ท�าการแทน 

ผู้อ�านวยการ	อ.ส.ค.	เข้าร่วมตัดสินรางวัล	Thailand	Green	

Design	Awards	(TGDA)	2021	การประกวดผลิตภัณฑ์ที่มี

กระบวนการผลติหรือเป็นผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	

เพือ่การเพิม่มลูค่าให้กับผลติผลทางการเกษตร	วสัดธุรรมชาติ

และเศษวัสดุทางการเกษตรต่างๆ	ในส่วนของ	อ.ส.ค.	มีผู้ส่ง

ผลงานเข้าประกวด	Thai-Denmark	Green	Awards	จ�านวน	

35	ชิน้งาน	เมือ่วันที	่5	มกราคม	2564	ณ	ห้องประชมุชัน้	9	

อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง	 (ตึก	 KAPI)	 มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร	์บางเขน	กทม.

The DPO joins Thailand Green Design Awards 

(TGDA) 2021

On	5th	January	2021	Mr.Suchart	Jariyalertsak,	Deputy	

Director	Acting	Director	of	Dairy	Farming	Promotion	

Organization	 of	 Thailand	 (DPO),	 joined	 Thailand	

Green	Design	Awards	 (TGDA)	 2021	 for	 eco-friendly	

packaging	 in	 agricultural	 products	 categories.	 

The	 DPO	 sent	 35	 products	 in	 this	 competition.	 

The	event	was	held	at	the	9th	floor	Meeting	Room	

Kapi	Building,	Kasetsart	University,	Bangkok.

ส่วนกลาง	

Centre

ส�านักงาน	อ.ส.ค.ภาคกลาง

DPO	Central	Office

ส�านักงาน	อ.ส.ค.ภาคใต้

DPO	Southern	Office

ส�านักงาน	อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน

DPO	Upper	North	Office

ส�านักงาน	อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง

DPO	Lower	North	Office

ส�านักงาน	อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

DPO	North-Eastern	Office

Big Cleaning Aay
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โครงสร้างคณะกรรมการ อ.ส.ค. ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) พ.ศ. 2514

 DPO Board of Committee Structure under the Royal Decree 

of DPO establishing B.E. 2514 (1971)    

รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการโดยต�าแหน่งหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการรวมไม่เกิน 10 คน
The Minister appoints committee members or qualified committee members 

as Chairman not more than 10 members in total.

โครงสร้างคณะกรรมการ อ.ส.ค. ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) พ.ศ. 2514

 DPO Board of Committee Structure under the Royal Decree 

of DPO establishing B.E. 2514 (1971)

กรรมการโดยต�าแหน่ง (4 ท่าน)
1.	อธิบดีกรมปศุสัตว์

2.	อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	

3.	เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจ

			การเกษตร	

4.	อธิบดีกรมการค้าภายใน	

Committee Members

(4 persons) 

1.	Director	General	of	the	Department

			 of		Livestrock	Development	

2.	Director	General	of	the	Cooperative	

			 Promotion	Department	

3.	Secretary	General	of	the	office	of	

				Agricutural	Economics

4.	Director	General	of	the	Department			

   of	Internal	Trade	

กรรมการจากผู้แทนหน่วยงาน (2 ท่าน) 
	1.	ผู้แทนกระทรวงการคลัง	

	2.	ผู้แทนส�านักงานงบประมาณ	

Government Agencies’ 

Representatives Committee 

(2	persons)									

1.	Representative	of	Ministry	of

			 Finance

2.	Representative	of	Budget

			 Bureau

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (4 ท่าน)
1.	นายปริญญา	เพ็งสมบัติ	

2.	ดร.จูอะดี	พงศ์มณีรัตน์	

3.	ดร.อาทิตย์	เพ็ชรรัตน์

4.	ดร.มานพ	กาญจนบุรางกูร

Qualified Committee 

(4 persons)

1.	Mr.	Parinya	Pengsombut

2.	Dr.	Juadee	Pongmaneerat

3.	Dr.	Artis	Phetcharat

4.	Dr.	Manop	Kanchsanaburangun
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 ประวัติคณะกรรมการ อ.ส.ค.
DPO Board of Committee Profile

น.สพ.ศักดิ์ชัย  ศรีบุญซื่อ
Dr.Sakchai Sriboonsue
ประธานกรรมการ	อ.ส.ค.

Chairman	of	the	Board
ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่
Term of office
11	พฤศจิกายน	2558	-	31	พฤษภาคม	2564
November	11,	2015	–	May	31,	2021

  วัน/เดือน/ปีเกิด:	13	สิงหาคม	2499	

  คุณวุฒิการศึกษา:

					•	ปริญญาตรี	วิทยาศาสตรบัณฑิต		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

					•	ปริญญาตรี	สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

					•	ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต		มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

					•	ปริญญาบัตร	หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	

								ปี	2546

  ประวัติการท�างาน:

					•	1	พฤศจิกายน	2550	–	19	พฤศจิกายน	2551

							ด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์

					•	20	พฤศจิกายน	2551	–	30	กันยายน	2553	

							ด�ารงต�าแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

					•	1	ตุลาคม	2553	–	30	กันยายน	2558	

							ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ

							อาหารแห่งชาติ																		

					•	1	ตุลาคม	2558	–	30	กันยายน	2559

							ด�ารงต�าแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์

							(เกษียณอายุราชการ)

  การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ในหน่วยงานอื่น:
        -ไม่มี-		                  

  บรษิทัทีก่รรมการด�ารงต�าแหน่งในฐานะกรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงู 
      		-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 and Certificate:

					•	Bachelor	of	Science,	Kasetsart	University	

					•	Doctor	of	Veterinary	Medicine,	Kasetsart	University					

					•	Bachelor	of	Laws,	Sukhothai	Thammathirat	Open

							University

					•	Certificate	of	National	Defense	College	(Thailand),	2003

  Work Experience:

					•	November	1,	2007	-	November	19,	2008	

							Director	of	the	Department	of	Livestock	Development

					•	November	20,	2008	-	September	30,	2010	

							Deputy	Permanent	Secretary	of	the	Ministry	of	

							Agriculture	and	Cooperatives	

					•	October	1,	2010	-	September	30,	2014	

							Secretary	of	the	National	Bureau	of	Agricultural	

							Commodity	and	Food	Standards

					•	October	1,	2014	-	September	30,	2016	

							Deputy	Permanent	Secretary	of	the	Ministry	of	

							Agriculture	and	Cooperatives	(Retire)

  Committee in other Units:
        None

  Committee or High-Level Executive in other Companies: 
     			None

  Percentage of Shareholding of DPO: 

       	None

  Gain and Loss in DPO: 

  						None

  Conflict of Interest and Relationship with DPO: 

       	None	 
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นายปริญญา เพ็งสมบัติ
Mr. Parinya Pengsombut

ประธานกรรมการ	อ.ส.ค.

Chairman	of	the	Board
ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่

Term of office
1	มิถุนายน	2564	–	ปัจจุบัน
	June	1,	2021	-	Present

  วัน/เดือน/ปีเกิด:	28	กุมภาพันธ	์2500	

  คุณวุฒิการศึกษา:

					•	ปรญิญาตร	ีเศรษฐศาสตร์บณัฑติ(การเกษตร)	มหาวทิยาลยั		

								รามค�าแหง

					•	ปรญิญาโท	พฒันบรหิารศาสตร์	มหาบณัฑติ	(รฐัประศาสนศาสตร์)	

								NIDA

  ประวัติการท�างาน:

					•	ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาธุรกิจสหกรณ	์

							กรมส่งเสริมสหกรณ์

					•	ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี			

							การสหกรณ์

					•	ด�ารงต�าแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

					•	ด�ารงต�าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

					•	ด�ารงต�าแหน่งโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ในหน่วยงานอื่น:
     			-ไม่มี-		                  

  บรษิทัทีก่รรมการด�ารงต�าแหน่งในฐานะกรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงู 
								-ไม่มี-						             

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

  การมีส่วนได้ส่วนเสียใน อ.ส.ค.
       	-ไม่มี-			                

  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความสัมพันธ์กับ อ.ส.ค.

     			-ไม่มี-		                 

  Date of Birth: February 28, 1957

  Education and Certificate:

					•	Bachelor	of	Economics	(Agriculture),	Ramkhamhaeng	

							University	

					•	Master	of	Public	Administration,	NIDA

  Work Experience:

					•	Director	of	Cooperative	Business	Development	Office,	

							Cooperative	Promotion	Department

					•	Director	of	Cooperative	Technology	Transfer	and	

							Development	Office

					•	Deputy	Director-General	of	Cooperative	Promotion	

							Department

					•	General	Inspector	of	the	Ministry	of	Agriculture	and	

							Cooperatives

					•	Ministry	of	Agriculture	and	Cooperatives	Spokesperson

  Committee in other Units:
       	None

  Committee or High-Level Executive in other Companies: 
      		None

  Percentage of Shareholding of DPO: 

        None

  Gain and Loss in DPO: 

        None

  Conflict of Interest and Relationship with DPO: 

      		None	 
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น.สพ.สรวิศ ธานีโต
Dr. Sorawit Thanito
กรรมการ	อ.ส.ค.	(โดยต�าแหน่ง)
DPO’s	Committee	

(Committee	Members)

  วัน/เดือน/ปีเกิด:	26	กรกฎาคม	2505			

  ต�าแหน่งปัจจุบัน: อธิบดีกรมปศุสัตว	์	 

  

  คุณวุฒิการศึกษา:

					•	ปริญญาตรี	วิทยาศาสตรบัณฑิต		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

					•	ปริญญาตรี	สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

					•	ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต		มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

					•	ปริญญาบัตร	หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	

								ปี	2546

  ประวัติการท�างาน:

					•	16	พฤศจิกายน	2553

							ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐาน

							สนิค้า	ปศุสัตว์

					•	20	มกราคม	2557	-	30	กันยายน	2560

							ด�ารงต�าแหน่งรองอธิบดีกรมปศุสัตว์

					•	1	ตุลาคม	2560	-	6	พฤษภาคม	2561

							ด�ารงต�าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์	

							กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

					•	7	พฤษภาคม	2561	-	28	มิถุนายน	2561

							ด�ารงต�าแหน่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์

					•	29	มิถุนายน	2561	-	ปัจจุบัน

							ด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์

  การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ในหน่วยงานอื่น:
     			-ไม่มี-	                   

  บรษิทัทีก่รรมการด�ารงต�าแหน่งในฐานะกรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงู 
       	-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	of	the	Department	of	Livestock	

     Development

  Education and Certificate:

					•	Bachelor	of	Science,	Kasetsart	University	

					•	Doctor	of	Veterinary	Medicine,	Kasetsart	University					

					•	Bachelor	of	Laws,	Sukhothai	Thammathirat	Open

							University

					•	Certificate	of	National	Defense	College	(Thailand),	2003

  Work Experience:

					•	November	16,	2010	

							Director	of	the	Bureau	of	Livestock	Standards	and	

							Certification

					•	January	20,	2014	-	September	30,	2017	

       Deputy	Director	of	the	Department	of	Livestock	Development

					•	October	1,	2017	-	May	6,	2018	

							Inspector	-	General	of	the	Ministry	of	Agriculture	and			

							Cooperatives

					•	May	7,	2018	-	June	28,	2018	

       Acting	Director	of	the	Department	of	Livestock	Development

					•	June	29,	2018	-	Present	

							Director	of	the	Department	of	Livestock	Development

  Committee in other Units:
     			None

  Committee or High-Level Executive in other Companies: 
       	None

  Percentage of Shareholding of DPO: 

     			None

  Gain and Loss in DPO: 

      		None

  Conflict of Interest and Relationship with DPO: 

        None	 
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นายฉันทานนท์ วรรณเขจร
Mr. Chantanon Wannakejohn

กรรมการ	อ.ส.ค.	(โดยต�าแหน่ง)
DPO’s	Committee	

(Committee	Members)

  วัน/เดือน/ปีเกิด:	23	พฤษภาคม	2514				

  ต�าแหน่งปัจจุบัน: เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	

  คุณวุฒิการศึกษา:

     •	ปรญิญาตร	ีสาขาบญัช	ีมหาวิทยาลยักรุงเทพ

     •	ประกาศนยีบัตร	หลกัสตูรภาษาองักฤษส�าหรบัการบรหิารธรุกิจ		

								[University	of	Winconsin	-	Madison,	U.S.A.]	

     •	ปรญิญาโท	สาขาบรหิารธรุกจิ	[University	of	New	Hampshire,	U.S.A.]

  ประวัติการท�างาน:

					•	ปี	2553-2557	:	ด�ารงต�าแหน่งอคัรราชฑตูท่ีปรกึษา	(ฝ่ายการเกษตร)	

							ผูอ้�านวยการส�านกังานท่ีปรกึษาการเกษตรต่างประเทศ	

							ประจ�ากรุงโตเกยีว	ส�านกังานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์				

							กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

					•	ปี	2558-2560	:	ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักการเกษตร

							ต่างประเทศ	ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

					•	ปี	2560-2562	:	ด�ารงต�าแหน่งรองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจ

							การเกษตร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

					•	ปี	2562-	2563	:	ด�ารงต�าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร

							และสหกรณ์	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

					•	1	ตุลาคม	2563	-	ปัจจุบัน	:	ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการส�านักงาน

							เศรษฐกิจการเกษตร

  การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ในหน่วยงานอื่น:
     			-ไม่มี-		                  

  บรษิทัทีก่รรมการด�ารงต�าแหน่งในฐานะกรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงู 
								-ไม่มี-						             

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

  การมีส่วนได้ส่วนเสียใน อ.ส.ค.
       	-ไม่มี-			                

  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความสัมพันธ์กับ อ.ส.ค.

     			-ไม่มี-		                 

  Date of Birth: May	23,	1971

  Current Position:  Secretary	General	of	the	Office	of	

	 	 	 					Agricultural	Economics

  Education and Certificate:

					•	Bachelor	of	Accounting	Branch,	Bangkok	University

					•	Business	Administration	Course	Diploma,	University	of	

							Wisconsin	–	Madison,	U.S.A.

					•	Master	of	Business	Administration,	University	of	New	

							Hampshire,	U.S.A.

  Work Experience:

					•	2010-2014:	Minister	Counsellor	(Agricultural)	Director	of	

								Foreign	Agriculture	Counsellor,	Office	of	the	Permanent	

      		Secretary	for	Ministry	of	Agriculture	and	Cooperatives,	Tokyo

					•	2015-2017:	Director	of	the	Department	of	Foreign	

							Agricultural,	Office	of	the	Permanent	Secretary	for	

							Ministry	of	Agriculture	and	Cooperatives	

					•	2017-2019:	Deputy	Secretary	of	the	Office	of	Agricultural	

							Economics	for	Ministry	of	Agriculture	and	Cooperatives	

					•	2019-2020:	Inspector	-	General	of	the	Ministry	of	Agriculture	

								and	Cooperatives

					•	October	1,	2020	–	Present:	Secretary	General	of	the	Office	

								of	Agricultural	Economics

  Committee in other Units:         
       	None

  Committee or High-Level Executive in other Companies: 
      		None

  Percentage of Shareholding of DPO: 

        None

  Gain and Loss in DPO: 

        None

  Conflict of Interest and Relationship with DPO: 

      		None	 
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นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม
Mr. Wattanasak Sur-iam
กรรมการ	อ.ส.ค.	(โดยต�าแหน่ง)
DPO’s	Committee	

(Committee	Members)

  วัน/เดือน/ปีเกิด:	2	ตุลาคม	2515			

  ต�าแหน่งปัจจุบัน:	อธิบดีกรมการค้าภายใน			  

  คุณวุฒิการศึกษา:

					•	ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจสาขาการตลาด	มหาวิทยาลัยรังสิต

					•	ปริญญาโท	Business	Administration	Majoring	in	Marketing	

							Dominican	University,	USA

  ประวัติการท�างาน:

					•	ปี	2557-2561	

							ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า

					•	ปี	2561–2562	

							ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการระดับสูง

					•	ปี	2562-2563	

							ด�ารงต�าแหน่งรองอธิบดีกรมการค้าภายใน

					•	6	ธันวาคม	2563	-	ปัจจุบัน	

							ด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน

  การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ในหน่วยงานอื่น:
     			-ไม่มี-	                   

  บรษิทัทีก่รรมการด�ารงต�าแหน่งในฐานะกรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงู 
       	-ไม่มี-				               

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

  การมีส่วนได้ส่วนเสียใน อ.ส.ค.
        -ไม่มี-                   

  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความสัมพันธ์กับ อ.ส.ค.

       	-ไม่มี-		                 

  Date of Birth:		October	2,	1972

  Current Position:		Director	of	the	Department	of	Internal	Trade  

  Education and Certificate:

					•	Bachelor	of	Business	Administration	(Marketing	Branch),	

							Rangsit	University

					•	Master	of	Business	Administration	Majoring	in	Marketing,

							Dominican	University,	U.S.A.

  Work Experience:

					•	2014-2018

							Director	of	the	Office	of	Trade	Competition	Commission

					•	2018-2019

							Director,	Higher	Level	

					•	2019-2020

							Deputy	Director	of	the	Department	of	Internal	Trade	

					•	December	6,	2020	–	Present

							Director	of	the	Department	of	Internal	Trade

  Committee in other Units:
     			None

  Committee or High-Level Executive in other Companies: 
       	None

  Percentage of Shareholding of DPO: 

     			None

  Gain and Loss in DPO: 

      		None

  Conflict of Interest and Relationship with DPO: 

        None	 
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นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ
Mr.Wisit Srisuwan

กรรมการ	อ.ส.ค.	(โดยต�าแหน่ง)
DPO’s	Committee	

(Committee	Members)

  วัน/เดือน/ปีเกิด:	17	ตุลาคม	2507				

  ต�าแหน่งปัจจุบัน:	อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ	์	

  คุณวุฒิการศึกษา: 

     •	เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต	(ทษบ.)	เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

								มหาวิทยาลัยแม่โจ้

     •	รฐัศาสตร์บณัฑติ	(รบ.)	รัฐศาสตร์	มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช

     •	รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต	(ศศม.)	รัฐศาสตร	์มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

  ประวัติการท�างาน:

					•	ปี	2553	–	2554:	ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

					•	ปี	2554	–	2557:	ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดศรีษะเกษ

					•	ปี	2557:	ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

					•	ปี	2557	–	2560:	ด�ารงต�าแหน่งผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริม

							สหกรณ์	

					•	ปี	2560:	ด�ารงต�าแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

					•	9	กุมภาพันธ	์2564	-	ปัจจุบัน:	ด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริม

							สหกรณ์

  การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ในหน่วยงานอื่น:
     			-ไม่มี-		                  

  บรษิทัทีก่รรมการด�ารงต�าแหน่งในฐานะกรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงู 
								-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,	1964

  Current Position: Director	of	the	Cooperative	Promotion	

																												Department

  Education and Certificate:

					•	Bachelor	of	Economics	Program	in	Cooperative	Economics,	

								Maejo	University

					•	Bachelor	of	Political	Science	(Political	Science),	Sukhothai	

							Thammathirat	Open	University

					•	Master	of	Political	Science	(Political	Science),	Ramkha-

							mhaeng	University

  Work Experience:

					•	2010	-	2011:	Loei	Provincial	Cooperative	Office

					•	2011	-	2014:	Sisaket	Provincial	Cooperative	Office	

					•	2014:	Buriram	Provincial	Cooperative	Office

					•	2014	–	2017:	General	Inspector	of	the	Cooperative	

							Promotion	Department	

					•	2017:	Deputy	Director	of	the	Cooperative	Promotion	

							Department

					•	February	9,	2021	–	Present:	Director	of	the	Cooperative	

							Promotion	Department

  Committee in other Units:         
       	None

  Committee or High-Level Executive in other Companies: 
      		None

  Percentage of Shareholding of DPO: 

        None

  Gain and Loss in DPO: 

        None

  Conflict of Interest and Relationship with DPO: 

      		None	 
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นางสาวขนษิฐา สหเมธาพฒัน์
Miss Kanittha Sahamethapat
กรรมการ	อ.ส.ค.	
DPO’s	Committee
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
(The	representative	of	Ministry	of	Finance)

  วัน/เดือน/ปีเกิด:	25	มีนาคม	2507			

  ต�าแหน่งปัจจุบัน:	รกัษาการในต�าแหน่งท่ีปรกึษาด้านเทคโนโลยี

																									สารสนเทศและการสื่อสาร	(นักวิชาการ

																							คอมพิวเตอร์ทรงคุณวุฒิ)	กรมสรรพากร			  

 

  คุณวุฒิการศึกษา:

					•	ปริญญาตรี		บัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

					•	ปริญญาโท		บริหารธุรกิจมหาบบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

					•	ปริญญาโท		วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

							สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  ประวัติการท�างาน:

					•	ปี	2558	-	2560:	ด�ารงต�าแหน่งนกัวิชาการกรมสรรพากรเชีย่วชาญ	

							ส�านักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส	์กรมสรรพกร

					•	ปี	2560	–	2561:	ด�ารงต�าแหน่งผูต้รวจราชการกรม	(ผูต้รวจราชการ

								กรมสงู)	งานตรวจราชการ	6	กรมสรรพกร

					•	ปี	2561:	ด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการกอง	(ผูอ้�านวยการสงู)	กองบริหาร

								การเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส	์กรมสรรพกร

					•	ปี	2561	–	ปัจจุบัน:	ด�ารงต�าแหน่งรักษาการในต�าแหน่งที่ปรึกษา

							ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร	(นกัวิชาการคอมพิวเตอร์

							ทรงคุณวุฒิ)	กรมสรรพากร

  การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ในหน่วยงานอื่น:
     			-ไม่มี-	                   

  บรษิทัทีก่รรมการด�ารงต�าแหน่งในฐานะกรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงู 
       	-ไม่มี-				               

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

  การมีส่วนได้ส่วนเสียใน อ.ส.ค.
        -ไม่มี-                   

  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความสัมพันธ์กับ อ.ส.ค.

       	-ไม่มี-		                 

  Date of Birth:		March	25,	1964

  Current Position:		Acting	in	Information	and	Communications	

																																	Technology	Advisor	(Computer	Technical			

																																	Officer,	Advisor	Level)	of	the	Revenue	

																																			Department

  Education and Certificate:

					•	Bachelor	of	Accountancy	Program,	University	of	the			

							Thai	Chamber	of	Commerce

					•	Master	of	Business	Administration,	Chulalongkorn	University

					•	Master	of	Science	Program	in	Information	Technology,

							King	Mongkut’s	Institute	of	Technology	Ladkrabang

  Work Experience:

					•	2015	-	2017:	Revenue	Technical	Officer,	Expert	Level	

								(Electronic	Processing	Administrator	Division)	of	the	

							Revenue	Department

					•	2017	-	2018:	Inspector	6,	Higher	Level	of	the	Revenue	

							Department

					•	2018:	Director,	High	Level	(Electronic	Processing	Administrator

							Division)	of	the	Revenue	Department

					•	2018	-	Presen:	Acting	in	Information	and	Communications	

								Technology	Advisor	(Computer	Technical	Officer,	Advisor	

								Level)	of	the	Revenue	Department

  Committee in other Units:
     			None

  Committee or High-Level Executive in other Companies: 
       	None

  Percentage of Shareholding of DPO: 

     			None

  Gain and Loss in DPO: 

      		None

  Conflict of Interest and Relationship with DPO: 

        None	 
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  วัน/เดือน/ปีเกิด:	8	ตุลาคม	2506				

  ต�าแหน่งปัจจุบัน:	รองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ		

  คุณวุฒิการศึกษา: 

     •	ปริญญาตรี	นิติศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย	์

     •	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	การจัดการด้านการตลาด

							มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  ประวัติการท�างาน:

					•	ปี	2558:	-	ด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการส�านกัจดัการงบประมาณเพ่ือ

							การบูรณาการงบประมาณเขตพืน้ท่ี	และการบรูณาการงบประมาณ

							ในการบริหารราชการในต่างประเทศ

																		-	ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักจัดท�างบประมาณเพื่อ

							การบูรณาการงบประมาณเขตพื้นที่	2

					•	ปี	2559:	ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการกองจดัท�างบประมาณด้านสังคม	3

					•	ปี	2560:	ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการกองจัดท�างบประมาณด้าน

							เศรษฐกิจ	2

					•	ปี	2561:	ด�ารงต�าแหน่งที่ปรึกษาส�านักงบประมาณ

					•	4	มกราคม	2564	–	ปัจจุบัน:	ด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการ

							ส�านักงบประมาณ

  การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ในหน่วยงานอื่น:
						•	กรรมการ	(ผู้แทนส�านักงบประมาณ)	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
								แห่งประเทศไทย       

  บรษิทัทีก่รรมการด�ารงต�าแหน่งในฐานะกรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงู 
								-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,	1963

  Current Position: Deputy	Director	of	Budget	Bureau

  Education and Certificate:

					•	Bachelor	of	Laws,	Dhurakij	Pundit	University

					•	Master	of	Business	Administration	(Marketing	Management),	

								Chulalongkorn	University

  Work Experience:

					•	2015:	-	Director,	High	Level	to	the	Integrated	of	Budget	

							Bureau	in	District	and	Foreign	Management	

															-	Director,	High	Level	of	the	Budget	Bureau	District	2

					•	2016:	Director,	High	Level	of	the	Budget	Bureau	(Social-

							Section)	3

					•	2017:	Director,	High	Level	of	the	Budget	Bureau	(Economic-

								Section)	2

					•	2018:	Advisor	of	the	Budget	Bureau

					•	January	4,	2021	–	Present:	Deputy	Director	of	Budget	Bureau

  Committee in other Units:         
     	•	(The	Representative	of	Budget	Bureau)	The	Committee	
								of	Mass	Rapid	Transit	Authority	of	Thailand

  Committee or High-Level Executive in other Companies: 
      		None

  Percentage of Shareholding of DPO: 

        None

  Gain and Loss in DPO: 

        None

  Conflict of Interest and Relationship with DPO: 

      		None	 

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร
Mr. Chalermphol Pensoot

กรรมการ	อ.ส.ค.	
DPO’s	Committee

ผู้แทนส�านักงบประมาณ
(The	Representative	of	Budget	Bureau)
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นายวทิวสั  ชยัปาณี
Mr. Vittavat Jayapani
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	อ.ส.ค.	
DPO’s	Qualified	Committee

  วัน/เดือน/ปีเกิด:	8	ตุลาคม	2501			

  ต�าแหน่งปัจจุบัน:	ประธานบรหิาร	บรษิทั	ครเีอทีฟ	จซู	จวัีน	จ�ากดั			
  

  คุณวุฒิการศึกษา:

					•	ปริญญาตรี		คณะวิทยาศาสตร	์	สาขาพันธุศาสตร	์	จุฬาลงกรณ์

							มหาวิทยาลัย

  ประวัติการท�างาน:

					•	ปี	2530-2532:	ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการบริหารงานลูกค้า		

							บริษัท	ดี	เอ็ม	บี	แอนด์	บี	จ�ากัด

					•	ปี	2532-2545:	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	โอกิลวี่				

							แอนด์	เมเธอร์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

					•	ปี	2545-ปัจจุบัน:	ด�ารงต�าแหน่งประธานบริหาร	บริษัท	ครีเอทีฟ	

							จูซ	จีวัน	จ�ากัด

  การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ในหน่วยงานอื่น:
						•	กรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	(อ.ต.ก.)			                 

  บรษิทัทีก่รรมการด�ารงต�าแหน่งในฐานะกรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงู 
       	-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	the	Creative	Juice	

																																	G1	Company	Limited

  Education and Certificate:

					•	Bachelor	of	Science	(Genetics),	Chulalongkorn	University

  Work Experience:

					•	1987	-	1989:	Customer	Management	Director	of	the	

							DMB&B	Company	Limited

					•	1989	-	2002:	Managing	Director	of	the	Ogilvy	and	Mather	

							(Thailand)	Company	Limited

					•	2002	–	Present:	Chief	Executive	Officer	of	the	Creative	

							Juice	G1	Company	Limited

  Committee in other Units:
 					•	The	Committee	of	the	Marketing	Organization	for	Farmer

  Committee or High-Level Executive in other Companies: 
       	None

  Percentage of Shareholding of DPO: 

     			None

  Gain and Loss in DPO: 

      		None

  Conflict of Interest and Relationship with DPO: 

        None	 

ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่
Term of office
24	กรกฎาคม	2557	-	31	พฤษภาคม	2564
July	24,	2014	–	May	31,	2021



รายงานประจ�าปี 2564
ANNUAL REPO

RT 2021
122

  วัน/เดือน/ปีเกิด:	10	ตุลาคม	2504				

  ต�าแหน่งปัจจุบัน:	รองศาสตราจารย	์คณะเศรษฐศาสตร	์

																									มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  

  คุณวุฒิการศึกษา: 

     •	ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	(เกษตรศาสตร์)																																																													

							มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

     •	ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต	(ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ)																																			

							มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

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

  ประวัติการท�างาน:

					•	ปี	2551-2554:	ด�ารงต�าแหน่งคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์

							มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

					•	กรกฎาคม	2554-2557:	รักษาการผู้อ�านวยการโครงการ

							ด�ารงต�าแหน่งฝ่ายนโยบายและความสัมพันธ์ข้ามชาต	ิ

					•	ปี	2535	-	ปัจจุบัน:	ด�ารงต�าแหน่งรองศาสตราจารย	์คณะ

							เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ในหน่วยงานอื่น:
						•	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
								การเกษตร	(ธกส.)                    

  บรษิทัทีก่รรมการด�ารงต�าแหน่งในฐานะกรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงู 
								-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 and Certificate:

					•	Bachelor	of	Science	(Agriculture),	Kasetsart	University

					•	Master	of	Economics	(English	Program),	Thammasat	University

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

  Work Experience:

					•	2008	-	2011:	Dean	in	Faculty	of	Economics,	Thammasat	

							University

					•	July	2011	-	2014:	Acting	Program	Director	(National		

							Policies	and	Transnational	Relations	Division)	in	The	

							Thailand	Research	Fund

					•	1992	-	Present:	Associate	Professor	in	Faculty	of	Economics,	

							Thammasat	University

  Committee in other Units:         
						•	Qualified	Committee	of	the	Bank	for	Agriculture	and	
								Agricultural	Cooperatives

  Committee or High-Level Executive in other Companies: 
      		None

  Percentage of Shareholding of DPO: 

        None

  Gain and Loss in DPO: 

        None

  Conflict of Interest and Relationship with DPO: 

      		None	 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวด ี โพชนกุลู
Assoc. Prof. Dr.Pattamawadee Pochnukul

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	อ.ส.ค.	
DPO’s	Qualified	Committee

ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่
Term of office

11	พฤศจิกายน	2558	-	31	พฤษภาคม	2564
	November	11,	2015	–	May	31,	2021
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ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์
Dr. Artis Phetcharat
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	อ.ส.ค.	
DPO’s	Qualified	Committee

  วัน/เดือน/ปีเกิด:	17	สิงหาคม	2529			

  ต�าแหน่งปัจจุบัน:	กรรมการผูท้รงคุณวุฒ	ิอ.ส.ค.			
  

  คุณวุฒิการศึกษา:

					•	ปริญญาตรี	ศิลปศาสตร	์	(รัฐศาสตร์)	จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

					•	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(MBA)	มหาวิทยาลัยบูรพา

					•	ปริญญาเอก	Doctor	of	Philosophy	in	Organization	and	

							Development	(Ph.d	OD)	Cebu	Doctor’s	University

					•	ปริญญาเอก	Doctor	of	Organization	Development	and	

							transformation	(DODT)	Cebu	Doctor’s	University

  ประวัติการท�างาน:

					•	ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	เพ็ชรัตน	์กรุ๊ป	

					•	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	พ	ีโปร	เดคคอร์เรท	จ�ากัด

					•	ด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการ	ฝ่ายการตลาด	บรษัิท	อาภทัราแลนด์	จ�ากดั

					•	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	บุญถาวร	เซรามิค	จ�ากัด	

							(สาขาระยอง)

  การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ในหน่วยงานอื่น:
     			-ไม่มี-	                   

  บรษิทัทีก่รรมการด�ารงต�าแหน่งในฐานะกรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงู 
       	-ไม่มี-				               

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

  การมีส่วนได้ส่วนเสียใน อ.ส.ค.
        -ไม่มี-                   

  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความสัมพันธ์กับ อ.ส.ค.

       	-ไม่มี-		                 

  Date of Birth:		August	17,	1986

  Current Position:		Committee	(Advisory	Level)	in	Board	of	

																															Committee	of	the	Dairy	Farming	Promotion	

																															Organization	of	Thailand	(DPO)

  Education and Certificate:

					•	Bachelor	of	Arts	(Political	Science),	Ramkhamhaeng	

							University

					•	Master	of	Business	Administration,	Burapha	University

					•	Doctor	of	Philosophy	(Organization	and	Development),

							Cebu	Doctors’	University

					•	Doctor	of	Organization	Development	and	Transformation,	

							Cebu	Doctors’	University

  Work Experience:

					•	Chief	Executive	Officer	of	the	Phetcharat	Group

					•	Executive	Director	of	the	P	Pro	Decorate	Company	Limited

					•	Marketing	Executive	of	the	Arpattra	Land	Company	Limited

					•	Chief	Executive	Officer	of	the	Boonthavorn	Ceramic	

							Company	Limited	(Rayong	Branch)

  Committee in other Units:
     			None

  Committee or High-Level Executive in other Companies: 
       	None

  Percentage of Shareholding of DPO: 

     			None

  Gain and Loss in DPO: 

      		None

  Conflict of Interest and Relationship with DPO: 

        None	 
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  วัน/เดือน/ปีเกิด:	25	มิถุนายน	2503					

  ต�าแหน่งปัจจุบัน:	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ	ิอ.ส.ค.		

  คุณวุฒิการศึกษา: 

     •	ปรญิญาตร	ีวทิยาศาสตร์บัณฑติ	(ประมง)	มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์	

							บางเขน

     •	ปริญญาโท	Fisheries	Science,	Tokyo	University	of	Marine	

							Science	and	Technology	ประเทศญี่ปุ่น	

     •	ปริญญาเอก	Aquatic	Biosciences,	Tokyo	University	of	

							Marine	Science	and	Technology	ประเทศญี่ปุ่น

  ประวัติการท�างาน:

					•	1	ตุลาคม	2561	–	30	กันยายน	2563:	ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการ

							ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

					•	8	มกราคม	2562	–	7	มกราคม	2564:ด�ารงต�าแหน่งกรรมการใน

							คณะกรรมการองค์การสะพานปลา

					•	2564-2565:	ด�ารงต�าแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการธุรกิจอาหาร

							แปรรูปและอาหารแห่งอนาคต	หอการค้าไทยและสภาหอการค้า

							แห่งประเทศไทย	ประจ�าปี	

					•	9	กุมภาพนัธ์	2564	–	8	กมุภาพนัธ์	2566:	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

							ในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา

  การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ในหน่วยงานอื่น:
     			-ไม่มี-		                  

  บรษิทัทีก่รรมการด�ารงต�าแหน่งในฐานะกรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงู 
								-ไม่มี-						             

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

  การมีส่วนได้ส่วนเสียใน อ.ส.ค.
       	-ไม่มี-			                

  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความสัมพันธ์กับ อ.ส.ค.

     			-ไม่มี-		                 

  Date of Birth:	June	25,1960

  Current Position:	Committee	(Advisory	Level)	in	Board	of	

																												Committee	of	the	Dairy	Farming	Promotion	

																												Organization	of	Thailand	(DPO)

  Education and Certificate:

					•	Bachelor	of	Science	(Fisheries),	Kasetsart	University

					•	Master	of	Fisheries	Science,	Tokyo	University	of	Marine	

							Science	and	Technology,	Japan

					•	Doctor	of	Aquatic	Biosciences,	Tokyo	University	of	Marine	

							Science	and	Technology,	Japan

  Work Experience:

					•	October	1,	2018	–	September	30,	2020:	Secretary	of	

							National	Bureau	of	Agricultural	Commodity	and	Food	

							Standards

					•	January	8,	2019	–	January	7,	2021:	Committee	in	Board	

							of	Committee	of	the	Fish	Market

					•	2020-2021:	Advisor	of	Processed	Food	and	Future	Food	

							Committee	of	the	Thai	Chamber	of	commerce	Board	of	

							Trade	of	Thailand	

					•	February	9,	2021	–	February	8,	2023:	Committee	in	Board	

							of	Committee	of	the	Fish	Market

  Committee in other Units:         
       	None

  Committee or High-Level Executive in other Companies: 
      		None

  Percentage of Shareholding of DPO: 

        None

  Gain and Loss in DPO: 

        None

  Conflict of Interest and Relationship with DPO: 

      		None	 

ดร.จอูะด ีพงศ์มณรัีตน์
Dr. Juadee Pongmaneerat

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	อ.ส.ค.	
DPO’s	Qualified	Committee

ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่
Term of office

1	มิถุนายน	2564	–	ปัจจุบัน
	June	1,	2021	to	present



AN
NU

AL
 R

EP
O

RT
 2

02
1

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
�าป

ี 2
56

4

125  วัน/เดือน/ปีเกิด:	8	มีนาคม	2503			

  ต�าแหน่งปัจจุบัน:	กรรมการผูท้รงคุณวุฒ	ิอ.ส.ค.			
  

 

  คุณวุฒิการศึกษา:

					•	ปรญิญาตร	ีวิทยาศาสตร์บัณฑติ	(ประมง)	มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์	

							(บางเขน)

					•	ปริญญาโท	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	วิทยาศาสตร์การประมง	

							(เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

					•	ปริญญาเอก	วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ	์(การจัดการ

							ประมงและธุรกิจสัตว์น�า้)

  ประวัติการท�างาน:

					•	ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดฝ่ีายวางแผนและพฒันา	

							มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก	

					•	ด�ารงต�าแหน่งรองคณบดฝ่ีายวิชาการ	คณะวิทยาศาสตร์และ	

							เทคโนโลยกีารประมง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			

							วิทยาเขตตรัง

					•	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดารกลุ่มบรษิทั	ซปุเปอร์เซง็

					•	ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการองค์การสะพานปลา

  การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ในหน่วยงานอื่น:
     			-ไม่มี-	                   

  บรษิทัทีก่รรมการด�ารงต�าแหน่งในฐานะกรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงู 
       	-ไม่มี-				               

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

  การมีส่วนได้ส่วนเสียใน อ.ส.ค.
        -ไม่มี-                   

  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความสัมพันธ์กับ อ.ส.ค.

       	-ไม่มี-		                 

  Date of Birth:		March	8,1960

  Current Position:		Committee	(Advisory	Level)	in	Board	of	

																															Committee	of	the	Dairy	Farming	Promotion	

																															Organization	of	Thailand	(DPO)

  Education and Certificate:

					•	Bachelor	of	Science	(Fisheries),	Kasetsart	University

					•	Master	of	Science	Program	in	Aquaculture,	Kasetsart	

							University

					•	Doctor	of	Science	Program	in	Fishery	Management	and	

							Fisheries

  Work Experience:

					•	Vice	President	for	Planning	and	Development,	Rajamangala	

							University	of	Technology	Tawan-ok

					•	Deputy	Dean	for	Academic	Affairs,	Faculty	of	Science	

							and	Fisheries	Technology,	Rajamangala	University	of	

							Technology	Srivijaya	Trang	Campus

					•	Chief	Executive	Officer	of	Supercheng	Group

					•	Director	of	the	Fish	Market

  Committee in other Units:
     			None

  Committee or High-Level Executive in other Companies: 
       	None

  Percentage of Shareholding of DPO: 

     			None

  Gain and Loss in DPO: 

      		None

  Conflict of Interest and Relationship with DPO: 

        None	 

ดร.มานพ กาญจนบรุางกรู
Dr. Manop Kanchsanaburangun

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	อ.ส.ค.	
DPO’s	Qualified	Committee

ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่
Term of office
1	มิถุนายน	2564	–	ปัจจุบัน
June	1,	2021	to	present
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  วัน/เดือน/ปีเกิด:	1	ตุลาคม	2503					

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

  คุณวุฒิการศึกษา: 

     •	ปรญิญาตรี	สาขาสัตวบาล	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     •	ปรญิญาโท	บรหิารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประวัติการท�างาน:

					•	1	กรกฎาคม	2539:	ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส�านักพัฒนาธุรกิจ	

							ส�านักพัฒนาธุรกิจ

					•	3	มกราคม	2544:	ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าส�านักพัฒนาธุรกิจ	

							ส�านักพัฒนาธุรกิจ

					•	1	ตุลาคม	2550:	ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าส�านักนโยบายและแผน

					•	16	มิถุนายน	2553:	ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าส�านักการตลาด

					•	23	มีนาคม	2554:	ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	อ.ส.ค.

					•	6	มีนาคม	2555:	ด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการ	อ.ส.ค.

					•	14	มนีาคม	2563	-	ปัจจุบัน:	ด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการ	อ.ส.ค.	

							ท�าการแทนผู้อ�านวยการ	อ.ส.ค.

  การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ในหน่วยงานอื่น:
     			-ไม่มี-		                  

  บรษิทัทีก่รรมการด�ารงต�าแหน่งในฐานะกรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงู 
								-ไม่มี-						             

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

  การมีส่วนได้ส่วนเสียใน อ.ส.ค.
       	-ไม่มี-			                

  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความสัมพันธ์กับ อ.ส.ค.

     			-ไม่มี-		                 

  Date of Birth:	October	1,	1960

  Current Position:	Deputy	Director	Acting	Director	of	the	

                            Dairy Farming Promotion Organization of 

																												Thailand	(DPO)

  Education and Certificate:

					•	Bachelor	of	Science	(Animal	Husbandry),	Kasetsart	

							University

					•	Master	of	Business	Administration,	Kasetsart	University

  Work Experience:

					•	July	1,	1996:	Assistant	Secretary	-	General	of	the	Office	

							of	Business	Development

					•	January	3,	2001:	Director	of	the	Office	of	Business	Development

					•	October	1,	2007:	Head	of	the	Office	of	Policy	and	Planning

					•	June	16,	2010:	Head	of	the	Office	of	Marketing	and	Sales

					•	March	23,	2011:	Assistant	Director	of	the	Dairy	Farming	

							Promotion	Organization	of	Thailand	(DPO)

					•	March	6,	2012:	Deputy	Director	of	the	Dairy	Farming	Promotion 

							Organization	of	Thailand	(DPO)

					•	March	14,	2020	-	Present:	Deputy	Director	Acting	Director	of	

								the	Dairy	Farming	Promotion	Organization	of	Thailand	(DPO)

  Committee in other Units:         
       	None

  Committee or High-Level Executive in other Companies: 
      		None

  Percentage of Shareholding of DPO: 

        None

  Gain and Loss in DPO: 

        None

  Conflict of Interest and Relationship with DPO: 

      		None	 

นายสชุาต ิจรยิาเลศิศกัดิ์
Mr. Suchart Jariyalertsak

กรรมการและเลขานุการ	
Committee	and	Secretary
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สรุปจ�านวนครั้งการเข้าประชุม ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของ
คณะกรรมการ อ.ส.ค. และคณะอนุกรรมการ

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

น.สพ.ศกัดิช์ยั ศรีบญุซือ่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	อ.ส.ค.
Dr.Sakchai Sriboonsue 
Qualified	Committee

ระยะเวาลาการปฏิบตัหิน้าท่ี
11	พ.ย.	58	-	31	พ.ค.	64	

Term	of	office					
November	11,	2015	–	 

May	31,	2021

คณะกรรมการ อ.ส.ค. (DPO Board Committee) 
จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ	(คร้ัง)													ค่าเบีย้ประชมุ	(บาท)															ค่าตอบแทน	(บาท)
Meeting	Attendance	(Times)								Meeting	Allowance	(Baht)						Remuneration	(Baht)
																9/14																																						180,000																												144,000	

คณะกรรมการกจิการสมัพนัธ์ อ.ส.ค. (DPO Business Relations Committee)
จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ	(คร้ัง)													ค่าเบีย้ประชมุ	(บาท)	
	Meeting	Attendance	(Times)								Meeting	Allowance	(Baht)
																9/12																																						30,000

คณะอนกุรรมการด้านกจิการโคนมของ อ.ส.ค. (DPO Dairy Farming Promotion Subcommittee)
จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ	(คร้ัง)													ค่าเบีย้ประชมุ	(บาท)	
	Meeting	Attendance	(Times)								Meeting	Allowance	(Baht)
																5/5																																								50,000

คณะกรรมการ อ.ส.ค. (DPO Board Committee) 
จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ	(คร้ัง)													ค่าเบีย้ประชมุ	(บาท)															ค่าตอบแทน	(บาท)
	Meeting	Attendance	(Times)								Meeting	Allowance	(Baht)						Remuneration	(Baht)
																5/14																																						100,000																														64,000	

คณะกรรมการกจิการสมัพนัธ์ อ.ส.ค. (DPO Business Relations Committee)
จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ	(คร้ัง)													ค่าเบีย้ประชมุ	(บาท)	
	Meeting	Attendance	(Times)								Meeting	Allowance	(Baht)
																4/12																																						15,000

นายปริญญา เพง็สมบตัิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	อ.ส.ค.
Mr.Parinya Pengsombut

Qualified	Committee

ระยะเวาลาการปฏิบตัหิน้าท่ี
1	ม.ิย.	2564	–	ปัจจุบัน

	Term	of	office					
June	1,	2021	-	Present

น.สพ.สรวิศ ธานโีต                              
อธิบดีกรมปศุสัตว์				

Dr.Sorawit Thanito                              
Director	General	of	the	Department	

of		Livestock		Development

คณะกรรมการ อ.ส.ค. (DPO Board Committee) 
จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ	(คร้ัง)													ค่าเบีย้ประชมุ	(บาท)															ค่าตอบแทน	(บาท)
	Meeting	Attendance	(Times)								Meeting	Allowance	(Baht)						Remuneration	(Baht)
														12/14																																							192,000																												96,000
     (ผูแ้ทน	/	Delegate	12)        

คณะอนกุรรมการด้านการบรหิารทนุมนษุย์ อ.ส.ค. (DPO Human Capital Management Subcommittee)
จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ	(คร้ัง)													ค่าเบีย้ประชมุ	(บาท)	
	Meeting	Attendance	(Times)								Meeting	Allowance	(Baht)
																4/7																																								32,000					
                                                     (ผู้แทน	/	Delegate	4) 
**ตามค�าสัง่ที ่7/63 ลว 29 พ.ย. 62 (Refer to 7/63 stated on November 29, 2019)
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นายฉันทานนท์ วรรณเขจร
เลขาธกิารส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร
Mr.Chantanon wannakejohn       
Secretary	General	of	the	Office	

of	Agricultural	Economics
 

คณะกรรมการ อ.ส.ค. (DPO Board Committee) 
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	(ครั้ง)													ค่าเบี้ยประชุม	(บาท)														ค่าตอบแทน	(บาท)
	Meeting	Attendance	(Times)								Meeting	Allowance	(Baht)					Remuneration	(Baht)
														13/14																																						208,000																												96,000

คณะอนกุรรมการพฒันาเทคโนโลยีิ ิ(Technology Development Subcommittee)
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	(ครั้ง)													ค่าเบี้ยประชุม	(บาท)	
	Meeting	Attendance	(Times)								Meeting	Allowance	(Baht)
																3/5																																							30,000
**ตามค�าสั่งที่ 6/63 ลว 29 พ.ย. 62 (Refer to 6/63 stated on November 29, 2019)

คณะอนุกรรมการบริการความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค. 
(DPO Risk Management and Internal Control Subcommittee)
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	(ครั้ง)													ค่าเบี้ยประชุม	(บาท)	
	Meeting	Attendance	(Times)								Meeting	Allowance	(Baht)
																5/6																																							50,000
**ตามค�าสั่ง 5/64 ลว. 15 ม.ค. 64 (Refer to 5/64 stated on January 15, 2021)

**ตามค�าสั่ง 15/64 ลว. 11 มิ.ย. 64 (Refer to 15/64 stated on June 11, 2021)

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

Mr.Wisit Sisuwan                         
Director	General	of	the	Cooperative	

Promotion	Department 
 

คณะกรรมการ อ.ส.ค. (DPO Board Committee) 
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	(ครั้ง)													ค่าเบี้ยประชุม	(บาท)														ค่าตอบแทน	(บาท)
	Meeting	Attendance	(Times)								Meeting	Allowance	(Baht)					Remuneration	(Baht)
														14/14																																						224,000																												61,717						
                                                                                         		(ผู้แทน	/	Delegate	5)		      

คณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. (DPO Administrative Subcommittee)
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	(ครั้ง)													ค่าเบี้ยประชุม	(บาท)	
	Meeting	Attendance	(Times)								Meeting	Allowance	(Baht)
																8/13																																					56,000						
        (ผู้แทน	/	Delegate	6)													(รับค่าเบี้ย	/	Getting	Allowance	7)

** ตามค�าสั่ง 4/63 ลว. 29 พ.ย. 63 (Refer to 4/63 stated on November 29, 2020)

																5/13																																					40,000
 (รับค่าเบี้ย	/	Getting	Allowance	4)

**ตามค�าสั่ง 7/64 ลว. 3 เม.ย. 64 (Refer to 7/64 stated on April 3, 2021)

คณะกรรมการสรรหาผู้อ�านวยการ อ.ส.ค (DPO Director Selection Committee)
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	(ครั้ง)													ค่าเบี้ยประชุม	(บาท)	
	Meeting	Attendance	(Times)								Meeting	Allowance	(Baht)
																3/3																																							24,000
** ตามค�าส่ังที ่6/64 ลว. 9 ก.พ. 64 – ชุดที ่2  (Refer to 6/64 stated on February 9, 2021 – Group 2)

																1/1																																							10,000
**ตามค�าสัง่ท่ี 16/64 ลว. 14 ก.พ. 64 - ชดุที ่3 (Refer to 16/64 stated on February 14, 2021 – Group 3)

คณะอนกุรรมการพิจารณาผลตอบแทนผูอ้�านวยการ อ.ส.ค. (DPO Director Compensation Subcommittee)
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	(ครั้ง)													ค่าเบี้ยประชุม	(บาท)	
	Meeting	Attendance	(Times)								Meeting	Allowance	(Baht)
																1/1																																							10,000
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นายเฉลมิพล เพ็ญสตูร

รองผู้อ�านวยการส�านกังบประมาณ		
Mr.Chalermphol Pensoot                      

Deputy	Director	of	Budget	Bureau

คณะกรรมการ อ.ส.ค. (DPO Board Committee) 
จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ	(คร้ัง)														ค่าเบีย้ประชมุ	(บาท)														ค่าตอบแทน	(บาท)
	Meeting	Attendance	(Times)								Meeting	Allowance	(Baht)						Remuneration	(Baht)
														10/14																																								144,000																												71,226
      	(ผูแ้ทน	/	Delegate	1)	

คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. (DPO Audit Committee)  
จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ	(คร้ัง)														ค่าเบีย้ประชมุ	(บาท)
	Meeting	Attendance	(Times)						Meeting	Allowance	(Baht)	
																8/8																																								192,000

นางสาวขนษิฐา สหเมธาพฒัน์
ทีป่รึกษาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสาร	
(นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ทรงคุณวุฒิ)		

กรมสรรพากร	
 Miss Kanittha Sahamethapat               
Principle	Advisor	on	Information	

and	Communication	
(Computer	Technical	Officer,	

Qualification)	
of	the	Revenue	Department

คณะกรรมการ อ.ส.ค. (DPO Board Committee) 
จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ	(คร้ัง)														ค่าเบีย้ประชมุ	(บาท)														ค่าตอบแทน	(บาท)
	Meeting	Attendance	(Times)								Meeting	Allowance	(Baht)						Remuneration	(Baht)
														11/14																																							176,000																													96,000								

คณะกรรมการพิจารณาคดัเลอืก รองผูอ้�านวยการ และ ผูช่้วยผู้อ�านวยการ อ.ส.ค.
(DPO Deputy Director and Assistant Director Selection Committee)
จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ	(คร้ัง)														ค่าเบีย้ประชมุ	(บาท)	
	Meeting	Attendance	(Times)								Meeting	Allowance	(Baht)
																1/2																																										8,000

คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. (DPO Audit Committee) 
จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ	(คร้ัง)																	ค่าเบีย้ประชมุ	(บาท)
	Meeting	Attendance	(Times)													Meeting	Allowance	(Baht)
																8/8																																												192,000

นายวฒันศกัย์ เสือเอีย่ม
อธบิดีกรมการค้าภายใน

Mr.Wattanasak Sur-iam                           
Director	General	of	the	Department	

of	Internal	Trade

คณะกรรมการ อ.ส.ค. (DPO Board Committee) 
จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ	(คร้ัง)														ค่าเบีย้ประชมุ	(บาท)														ค่าตอบแทน	(บาท)
	Meeting	Attendance	(Times)							Meeting	Allowance	(Baht)						Remuneration	(Baht)
																5/14																																								80,000																												96,000

คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. (DPO Audit Committee)  
จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ	(คร้ัง)														ค่าเบีย้ประชมุ	(บาท)																							
	Meeting	Attendance	(Times)							Meeting	Allowance	(Baht)														
																8/8																																						240,000
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นายวทิวสั ชยัปาณี
กรรมการผูท้รงคณุวุฒิ	อ.ส.ค.	
Mr. Witawat Jayapani                          
Qualified	Committee

ระยะเวาลาการปฏิบตัหิน้าท่ี
24	ก.ค.	2557	-	31	พ.ค.	2564	

Term	of	office					
July	24,	2014	–	May	31,	2021

คณะกรรมการ อ.ส.ค. (DPO Board Committee) 
จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ	(คร้ัง)														ค่าเบีย้ประชมุ	(บาท)																ค่าตอบแทน	(บาท)
	Meeting	Attendance	(Times)									Meeting	Allowance	(Baht)						Remuneration	(Baht)
																9/14																																					144,000																																64,000								

คณะอนุกรรมการ CG และ CSR (CG and CSR Subcommittee)
จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ	(คร้ัง)														ค่าเบีย้ประชมุ	(บาท)	
	Meeting	Attendance	(Times)										Meeting	Allowance	(Baht)
																8/10																																							80,000
** ตามค�าสัง่ 5/63 ลว. 29 พ.ย. 63 (Refer to 5/63 stated on November 29, 2020)

คณะกรรมการสรรหาผูอ้�านวยการ อ.ส.ค (DPO Director Selection Committee)
จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ	(คร้ัง)														ค่าเบีย้ประชมุ	(บาท)	
	Meeting	Attendance	(Times)							Meeting	Allowance	(Baht)
																1/1																																										8,000
** ตามค�าสัง่ท่ี 15/63 ลว. 8 ก.ย. 63 – ชดุที ่1 (Refer to 15/63 stated on September 8, 2020 – Group 1)                     
																2/3																																									16,000
** ตามค�าส่ังที ่6/64 ลว. 9 ก.พ. 64 – ชุดที ่2  (Refer to 6/64 stated on February 9, 2021 – Group 2)

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวด ีโพชนกุลู
กรรมการผู้ทรงคุณวฒุ	ิอ.ส.ค.	

Assoc. Prof. Dr. Pattamawadee Pochnukul                      
	Qualified	Committee

	ระยะเวาลาการปฏบิตัหิน้าท่ี
11	พ.ย.	2558	-	31	พ.ค.	2564	Term	of	

office					
November	11,	2015	–	

May	31,	2021

คณะกรรมการ อ.ส.ค. (DPO Board Committee) 
จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ	(คร้ัง)															ค่าเบีย้ประชมุ	(บาท)															ค่าตอบแทน	(บาท)
	Meeting	Attendance	(Times)									Meeting	Allowance	(Baht)						Remuneration	(Baht)
																4/14																																									64,000																														64,000								

คณะอนุกรรมการบรกิารความเส่ียงและควบคมุภายใน อ.ส.ค.
(DPO Risk Management and Internal Control Subcommittee)
จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ	(คร้ัง)															ค่าเบีย้ประชมุ	(บาท)	
	Meeting	Attendance	(Times)									Meeting	Allowance	(Baht)
																1/4																																									10,000
** ตามค�าสัง่ท่ี 8/63 ลว. 29 พ.ย. 63 (Refer to 8/63 stated on November 29, 2020)

คณะกรรมการสรรหาผูอ้�านวยการ อ.ส.ค (DPO Director Selection Committee)
จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ	(คร้ัง)															ค่าเบีย้ประชมุ	(บาท)	
	Meeting	Attendance	(Times)									Meeting	Allowance	(Baht)
																1/1																																											8,000
** ตามค�าสัง่ท่ี 15/63 ลว. 8 ก.ย. 63 – ชดุที ่1 (Refer to 15/63 stated on September 8, 2020 – Group 1)

         ไม่ได้เข้าร่วมประชมุ	(Did	not	attend	the	meeting)
** ตามค�าสัง่ท่ี 6/64 ลว. 9 ก.พ. 64 – ชดุที ่2  (Refer to 6/64 stated on February 9, 2021 – Group 2)
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ดร.อาทิตย์ เพช็รรตัน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ	ิอ.ส.ค.

Dr. Artis Phetcharat                     
Qualified	Committee

คณะกรรมการ อ.ส.ค. (DPO Board Committee) 
จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ	(คร้ัง)														ค่าเบีย้ประชมุ	(บาท)																	ค่าตอบแทน	(บาท)
	Meeting	Attendance	(Times)									Meeting	Allowance	(Baht)								Remuneration	(Baht)
														14/14																																								224,000																															96,000								

คณะอนกุรรมการบรหิารงาน อ.ส.ค. (DPO Administrative Subcommittee)
จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ	(คร้ัง)														ค่าเบีย้ประชมุ	(บาท)	
			Meeting	Attendance	(Times)							Meeting	Allowance	(Baht)
																8/13																																							70,000
(รบัค่าเบีย้	/	Getting	Allowance	7	)

** ตามค�าสัง่ 4/63 ลว. 29 พ.ย. 63 (Refer to 4/63 stated on November 29, 2020)

																5/13																																							40,000
** ตามค�าสัง่ 7/64 ลว. 3 เม.ย. 64 (Refer to 7/64 stated on April 3, 2021)

คณะอนกุรรมการ CG และ CSR (CG and CSR Subcommittee)
จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ	(คร้ัง)														ค่าเบีย้ประชมุ	(บาท)	
Meeting	Attendance	(Times)										Meeting	Allowance	(Baht)
																8/10																																							64,000
** ตามค�าสัง่ท่ี 5/63 ลว. 29 พ.ย. 63 (Refer to 5/63 stated on November 29, 2020)

ดร.จอูะด ีพงศ์มณรัีตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	อ.ส.ค.	

Dr. Juadee Pongmaneerat                      
Qualified	Committee

ระยะเวาลาการปฏิบตัหิน้าท่ี
1	ม.ิย.	2564	–	ปัจจุบัน

Term	of	office					
June	1,	2021	-	Present

คณะกรรมการ อ.ส.ค. (DPO Board Committee) 
จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ	(คร้ัง)														ค่าเบีย้ประชมุ	(บาท)																	ค่าตอบแทน	(บาท)
	Meeting	Attendance	(Times)									Meeting	Allowance	(Baht)								Remuneration	(Baht)
																5/14																																								80,000																																32,000								

คณะอนกุรรมการด้านการบรหิารทุนมนุษย์ (Human Capital Management Subcommittee)
จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ	(คร้ัง)														ค่าเบีย้ประชมุ	(บาท)	
	Meeting	Attendance	(Times)									Meeting	Allowance	(Baht)
																3/7																																										30,000
** ตามค�าสัง่ท่ี 11/64 ลว. 11 มิ.ย. 64 (Refer to 11/64 stated on June 11, 2021)

คณะกรรมการสรรหาผูอ้�านวยการ อ.ส.ค.  (DPO Director Selection Committee)
จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ	(คร้ัง)														ค่าเบีย้ประชมุ	(บาท)	
	Meeting	Attendance	(Times)									Meeting	Allowance	(Baht)
																1/1																																										8,000
** ตามค�าสัง่ท่ี 16/64 ลว. 14 ก.พ. 64 - ชดุที ่3 (Refer to 16/64 stated on February 14, 2021 – Group 3)
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นายสชุาต ิจรยิาเลศิศกัดิ์
รองผู้อ�านวยการ	

ท�าการแทนผูอ้�านวยการ	อ.ส.ค.	
Mr. Suchart Jariyalertsak          

Deputy	Director	
in	Acting	Director	of	DPO

คณะกรรมการ อ.ส.ค. (DPO Board Committee) 
จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ	(คร้ัง)														ค่าเบีย้ประชมุ	(บาท)																	ค่าตอบแทน	(บาท)
	Meeting	Attendance	(Times)									Meeting	Allowance	(Baht)								Remuneration	(Baht)
																5/14																																							80,000																																		32,000								

คณะอนุกรรมการ CG และ CSR ของ อ.ส.ค. (DPO CG and CSR Subcommittee)
จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ	(คร้ัง)														ค่าเบีย้ประชมุ	(บาท)	
	Meeting	Attendance	(Times)									Meeting	Allowance	(Baht)
																2/10																																							20,000
** ตามค�าสัง่ท่ี 9/64 ลว. 11 มิ.ย. 64 (Refer to 9/64 stated on April 11, 2021)

คณะกรรมการสรรหาผูอ้�านวยการ อ.ส.ค.  (DPO Director Selection Committee)
จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ	(คร้ัง)														ค่าเบีย้ประชมุ	(บาท)	
	Meeting	Attendance	(Times)									Meeting	Allowance	(Baht)
																1/1																																											8,000
** ตามค�าสัง่ท่ี 16/64 ลว. 14 ก.พ .64 – ชดุที ่3 (Refer to 16/64 stated on February 14, 2021 – Group 3)

คณะอนกุรรมการพิจารณาผลตอบแทนผูอ้�านวยการ อ.ส.ค. (DPO Director Compensation Subcommittee)
จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ	(คร้ัง)																				ค่าเบีย้ประชมุ	(บาท)	
	Meeting	Attendance	(Times)																Meeting	Allowance	(Baht)
																1/1																																																	8,000

ดร.มานพ กาญจนบรุางกรู
กรรมการผูท้รงคณุวุฒิ	อ.ส.ค.	

Dr. Manop Kanchsanaburangun                        
Qualified	Committee

ระยะเวาลาการปฏิบตัหิน้าท่ี
1	ม.ิย.	2564	–	ปัจจุบัน

Term	of	office					
June	1,	2021	-	Present

คณะกรรมการ อ.ส.ค. (DPO Board Committee) 
จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ	(คร้ัง)														ค่าเบีย้ประชมุ	(บาท)																	ค่าตอบแทน	(บาท)
	Meeting	Attendance	(Times)									Meeting	Allowance	(Baht)								Remuneration	(Baht)
														14/14																																							224,000	 																			96,000

คณะอนกุรรมการบรหิารงาน อ.ส.ค. (DPO Administrative Subcommittee)
จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ	(คร้ัง)														ค่าเบีย้ประชมุ	(บาท)	
	Meeting	Attendance	(Times)									Meeting	Allowance	(Baht)
														13/13																																								48,000
(รบัค่าเบีย้	/	Getting	Allowance	6)

คณะอนกุรรมการ CG และ CSR (CG and CSR Subcommittee)
จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ	(คร้ัง)														ค่าเบีย้ประชมุ	(บาท)	
			Meeting	Attendance	(Times)							Meeting	Allowance	(Baht)
														10/10																																							32,000
(รบัค่าเบีย้	/	Getting	Allowance	4)

คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development Subcommittee)
จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ	(คร้ัง)														ค่าเบีย้ประชมุ	(บาท)	
			Meeting	Attendance	(Times)							Meeting	Allowance	(Baht)
																5/5																																												8,000
(รบัค่าเบีย้	/	Getting	Allowance	1)
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คณะอนุกรรมการด้านการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management Subcommittee)
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	(ครั้ง)											ค่าเบี้ยประชุม	(บาท)	
	Meeting	Attendance	(Times)							Meeting	Allowance	(Baht)
															7/7																																							16,000
(รับค่าเบี้ย	/	Getting	Allowance	2)

คณะอนกุรรมการด้านกจิการโคนมของ อ.ส.ค. (DPO Dairy Farming Promotion Subcommittee)
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	(ครั้ง)											ค่าเบี้ยประชุม	(บาท)	
	Meeting	Attendance	(Times)							Meeting	Allowance	(Baht)
															4/5																																								32,000
(รับค่าเบี้ย	/	Getting	Allowance	4)

คณะอนุกรรมการบริการความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค.
(DPO Risk Management and Internal Control Subcommittee)
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	(ครั้ง)											ค่าเบี้ยประชุม	(บาท)	
	Meeting	Attendance	(Times)							Meeting	Allowance	(Baht)
															5/6																																							32,000
(รับค่าเบี้ย	/	Getting	Allowance	4)

คณะอนุกรรมการกฎหมายของ อ.ส.ค. (DPO Law Subcommittee )
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	(ครั้ง)											ค่าเบี้ยประชุม	(บาท)	
	Meeting	Attendance	(Times)							Meeting	Allowance	(Baht)
														4/4																																											-																																														
(ไม่ได้รับค่าเบี้ย	/	Non	Attendance	Fee)

คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางและรูปแบบโครงการจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
และศูนย์เรียนรู้กิจการแบบครบวงจร ภาคเหนือ 
(The Establishment of DPO Upper North Dairy Plant and the Integration of 
Dairy Industry Learning Centre Subcommittee)
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	(ครั้ง)											ค่าเบี้ยประชุม	(บาท)	
	Meeting	Attendance	(Times)							Meeting	Allowance	(Baht)
														4/4																																								32,000
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ขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
Scope of Authorities and Responsibilities of the Committee and Subcommittee

อ�านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ อ.ส.ค.
  ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้	 อ.ส.ค.	พ.ศ.2514	และทีแ่ก ้ไขเพิม่เตมิ	มาตรา	17	ประกอบมาตรา	7	 	ก�าหนดอ�านาจหนา้ที่
ของคณะกรรมการไวด้งันี้
	 		 “มาตรา	17	ใหค้ณะกรรมการมอี�านาจและหนา้ทีว่างนโยบาย	และควบคมุดแูลโดยทัว่ไปซึง่กจิการของ	อ.ส.ค.	และ
ใหมี้อ�านาจและหนา้ทีดั่งต่อไปนีด้ว้ย	คอื
	 	 (1)	ด�าเนนิกจิการตามมาตรา	7
	 	 มาตรา	7		อ.ส.ค.	มวีตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี้
	 		 		(1)	วตัถปุระสงคด์า้นสง่เสรมิกจิการโคนม
	 	 	 	 (ก)	สง่เสรมิการเลีย้งโคนมและสตัวอ์ืน่ทีใ่หน้�า้นมและเนือ้
		 	 	 	 (ข)	ฝ กึอบรมบคุคลใหม้คีวามรู 	้ความช�านาญในการเลีย้งโคนมและสตัวอ์ืน่	ทีใ่หน้�า้นมและเนือ้	การผลติน�า้นมและเนือ้	
และการประกอบผลติภณัฑจ์ากน�า้นมและเนือ้
		 	 	 	 (ค)	 ชว่ยเหลอื	 แนะน�า	 และใหค้�าปรกึษาแก่เกษตรกร	 ตลอดจนประสานงานและรว่มมอืกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ในดา้นการก�าจดัโรค	การเลีย้งดสูตัว	์การผสมเทยีม	อาหารและอืน่ๆ	ส�าหรบัโคนมและสตัวอ์ืน่ทีใ่หน้�า้นมและเนือ้
		 	 	 	 (ง)	พฒันาและผลติภณัฑ์โคนมและสตัวอ์ืน่ทีใ่หน้�า้นมและเนือ้
	 	 	 	 (จ)	สง่เสรมิและสนบัสนนุการบรโิภคนมและผลติภณัฑน์มในประเทศ	 	 	 		 	
	 	 	 	 (ฉ)	ด�าเนนิกจิกรรมอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืต่อเนือ่งกบัการสง่เสรมิกจิการโคนม
	 	 		(2)	วตัถปุระสงคด์า้นธรุกจิอตุสาหกรรมโคนม
		 	 	 	 (ก)	 ผลติ	 ซือ้	 ขาย	 แลกเปลีย่นและใหซ้ึง่น�า้นมและเนือ้	 ผลติภณัฑจ์ากน�า้นมและเนือ้โคนมและสตัวอ์ืน่ทีใ่หน้�า้นม
และเนือ้	ตลอดจนอาหารสตัว	์น�า้เชือ้เอม็บรโิอ	และอปุกรณต่์างๆ 	ทีเ่กีย่วกบัการผลติและการตลาด
	 	 	 	 (ข)	ด�าเนนิธรุกจิบรหิารเกีย่วกบัการเลีย้งโคนมและสตัวอ์ืน่ทีใ่หน้�า้นมและเนือ้	และการผลติผลติภณัฑจ์ากน�า้นมและเนือ้	
		 	 	 	 (ค)	ด�าเนนิกจิกรรมอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืต่อเนือ่งกบัธรุกจิอตุสาหกรรมโคนม
	 	 เพือ่ด�าเนนิการตามวตัถปุระสงคด์งักล่าว	ให 	้อ.ส.ค.	มอี�านาจรวมถงึ
		 	 	 		 (1)	 ถอืกรรมสทิธิ์	 ครอบครองทีด่นิและทรพัยส์นิอืน่	 มทีรพัยส์ทิธติา่งๆ	 สรา้ง	 ซือ้	 ขาย	 เชา่	 ใหเ้ชา่	 เชา่ซือ้		
ใหเ้ชา่ซือ้	 ยมื	 ใหย้มื	 ค�า้ประกนั	 จ�าน�า	 รบัจ�าน�า	 จ�านอง	 รบัจ�านอง	 จดัหา	 จ�าหนา่ย	 แลกเปลีย่น	 โอน	 และรบัโอนดว้ยประการใดๆ	
ซึ่งที่ดิน	 ทรัพยส์ินอื่น	 หรอืสิทธติา่งๆ	 ทั้งในและนอกราชอาณาจกัร	 และรับทรัพยส์ินที่มีผูอุ้ทิศให ้ ในและนอกราชอาณาจกัร
		 	 	 	 (2)	 จดัตัง้หา้งหุน้สว่นนติบิคุคลหรอืบรษิทั	 หรอืรว่มการงาน	 หรอืสมทบกบับคุคลอืน่	 เพือ่ประโยชนแ์กก่จิการ
ของ	อ.ส.ค.	รวมทัง้การเขา้เปน็หุน้สว่นของหา้งหุน้สว่น	หรอืถอืหุน้ของบรษิทั	หรอืนติบิคุคลใดๆ	 	 	
	 	 	 	 (3)	 ใหค้วามรว่มมอืและสง่เสรมิกจิการของสหกรณผ์ู เ้ลีย้งโคนม	 เกษตรกร	 กลุม่เกษตรกร	 และผู เ้ลีย้งโคนม
ในทางวิชาการ	การตลาด	และอืน่ๆ
		 	 	 	 (4)	 สรา้งและด�าเนนิกจิการเกีย่วกบัโรงงานผลติภณัฑน์ม	 ผลติภณัฑจ์ากน�า้นมหรอืเนือ้	 หอ้งเยน็	 รถตูเ้ยน็หรอื
รา้นคา้น�า้นม	ผลติภณัฑจ์ากน�า้นมและเนือ้
		 	 	 	 (5)	 รบัเป น็สาขา	 ตวัแทน	 ตวัแทนคา้ตา่งหรอืนายหนา้ในกจิการตา่งๆ	 ของเอกชน	 หรอืนติบิคุคลใดทัง้ในและ
นอกราชอาณาจกัร	ทัง้นี	้เพือ่ประโยชนแ์ก่กจิการของ	อ.ส.ค.
		 	 	 	 (6)	กูย้มืเงนิ	หรอืใหกู้ย้มืเงนิโดยมหีลกัประกนัดว้ยบคุคลหรอืดว้ยทรพัย”์
 	 (2)	ก�าหนดขอ้บงัคบัต่างๆ 	เกีย่วกบัการปฏบิตังิานและการเงนิ
	 	 (3)	 ก�าหนดขอ้บงัคบั	 วา่ดว้ยการบรรจุ	 การแตง่ตัง้	 การถอดถอน	 การเลือ่นเงนิเดอืนและคา่จา้ง	 ระเบยีบวนิยัและ
การลงโทษพนกังานและลกูจา้ง
	 	 (4)	ก�าหนดขอ้บงัคบั	ว่าดว้ยจ�านวนอตัราต�าแหนง่	อตัราเงนิเดอืนค่าจา้งและเงนิอืน่ของพนกังานและลกูจา้ง
	 	 (5)	ก�าหนดอตัราเงนิเดอืนของผูอ้�านวยการ	โดยไดร้บัอนมุตัจิากคณะรฐัมนตรี
	 	 (6)	ก�าหนดอตัราดอกเบีย้	ค่าภาระ	ค่าบรกิารและค่าด�าเนนิธรุกจิต่างๆ
		 	 (7)	ก�าหนดอตัราและดอกเบีย้เงนิสะสมของผูอ้�านวยการ	รองผูอ้�านวยการ	พนักงานและลูกจา้ง	และระเบยีบการจ่ายเงนิคืน
เงินสะสม
	 	 (8)	ก�าหนดขอ้บงัคบั	 ว่าดว้ยการจดัตัง้กองทนุสงเคราะหห์รอืการสงเคราะหอ์ืน่เพือ่สวสัดกิารของผูป้ฏบิตังิานของ	อ.ส.ค.
และครอบครัว	โดยการรบัอนมุตัจิากคณะรฐัมนตรี
	 	 (9)	 แต่งตัง้อนกุรรมการ	 เพือ่ใหป้ฏบิตักิจิการอยา่งหนึง่อยา่งใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย	 และก�าหนดค่าตอบแทน
อนกุรรมการ
	 	 	 ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการปฏบิตังิานและการเงนิทีค่ณะกรรมการก�าหนดขึน้ถา้มขีอ้ความจ�ากดัอ�านาจผูอ้�านวยการ
ในการท�านติกิรรมไวป้ระการใดใหร้ฐัมนตรปีระกาศขอ้ความเชน่ว่านัน้ในราชกจิจานุเบกษา”
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Authorities of Board of Committee under the Royal Decree of the Dairy Farming Promotion 
Organization of Thailand (DPO)
 According	 to	 the	 Royal	 Decree	 of	 the	 Dairy	 Farming	 Promotion	 Organization	 of	 Thailand	 (DPO)
1971	and	the	addition	to	scope	the	authorities	of	Board	of	Committee
	 “Section	17:	The	Board	of	Committee	has	authorities	 and	 responsibilities	 to	 set	policy	and	 other	 relevant	
activities	of	the	DPO
	 (1)	Implement	the	operations	specified	in	Section	7
	 	 The	7th	Section	mentioned	about	2	objectives	of	establishing	the	DPO
	 	 1.	Dairy	Farming

	 	 	 1.1	To	promote	dairy	farming	on	dairy	cattle	and	other	dairy	animals
	 	 	 1.2	To	train	individuals	getting	expertise	in	dairy	farming	and	other	dairy	animals,	including	milk	

production	and	their	products
	 	 	 1.3	To	give	a	support	and	suggestion	to	dairy	farmers	 including	a	collaboration	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	throughout	the	country
	 	 	 1.6	To	run	relevant	activities	related	to	dairy	industry	promotion
	 	 2.	Dairy	Industry
	 	 	 2.1	To	produce,	trade,	and	provide	full	services	on	dairy	business	as	well	as	animal	feed,	semen,
embryos,	and	other	accessories	involving	in	production	and	marketing
	 	 	 2.2	To	provide	services	on	dairy	farming	and	produce	dairy	products	including	milk	and	meat
	 	 	 2.3	To	do	other	relevant	or	ongoing	activities	in	dairy	industry	and	dairy	products
		 	 To	achieve	these	objectives,	the	DPO	shall	have	the	following	authorities
			 	 	 1.	 Possess	 ownership	 of	 lands	 and	 other	 assets.	 Hold	 property	 rights	 over	 any	 construction,	
purchase,	sale,	securing	rent,	leasing,	securing	a	hire-purchase,	hire-purchase	selling,	borrowing,	lending,	securing	pledge,	
accepting	pledge,	 securing	mortgage	 for	property,	accepting	property	as	a	mortgage,	procurement,	distribute	on,	
trading,	 transferring,	and	accepting	transfers	of	 lands,	properties	or	other	property	 rights	both	 inside	and	outside	
the	Kingdom	of	Thailand	and	accepting	donated	assets.
		 	 	 2.	Collaborate	or	join	forces	with	other	persons	for	the	benefits	of	DPO’s	operations,	including	becoming
a	partner	in	a	limited	partnership	or	a	shareholder	in	a	limited	company	or	in	any	other	juristic	person	companies.
		 	 	 3.	 Cooperate	 and	 promote	 the	 activities	 of	 dairy	 farmers’	 cooperatives,	 farmers,	 farmer	 groups,
and	airy	farmers	with	regards	to	technical	knowledge,	marketing,	and	other	activities.
		 	 	 4.	Implement	and	conduct	businesses	related	to	dairy	plants,	milk,	and	meat	production,	cold	storages,
refrigerator	trucks,	or	stores	selling	milk	as	well	as	milk	and	meat	products.
	 	 	 5.	 Become	 a	 branch,	 representative,	 sales	 representative,	 or	middleman	 for	 different	 private	 or	
juristic	person	businesses,	both	inside	and	outside	the	Kingdom	of	Thailand,	for	the	benefits	of	DPO’s	operations.
	 	 	 6.	Financial	credits:	DPO	issues	loans	secured	by	 individual	person	or	 juristic	person	guarantor	as
collateral	for	the	loans.
	 (2)	Establish	regulations	on	operational	practices	and	financial	matters.
	 (3)	Establish	regulations	on	the	employment,	appointment,	and	dismissal	of	personnel,	salary/wage	increase,	
personnel	employee	disciplines	and	disciplinary	actions.
	 (4)	Establish	regulations	on	the	number	of	employment	positions	as	well	as	the	rates	of	salaries,	wages,	
and	other	forms	of	personnel	and	employee	remunerations.
	 (5)	Determine	the	rates	of	salaries	for	DPO	Director	and	Deputy	Director.	which	must	be	approved	by	the	Cabinet.
	 (6)	Set	the	interest	rates,	surcharges,	service	charges,	and	other	operating	costs.
	 (7)	Set	the	rates	and	interest	rates	for	the	provident	fund	saving	contribution	of	the	Director,	Deputy	Director,	
personnel	and	employees.	Establish	regulations	on	the	payment	of	the	provident	funds.
	 (8)	 Establish	 regulations	on	 the	 setting	up	of	 assistance	 funds	or	other	 types	of	welfare	 funds	 for	DPO
workers	and	their	families,	which	must	be	approved	by	the	Cabinet.
	 (9)	Set	up	a	subcommittees	to	perform	a	specific	task	assigned	by	the	committee.	Determine	subcommittee
member’s	compensations.
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อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

	 1.	ให้ค�าปรึกษา	แนะน�า	เร่งรัดการบริหารงานของ	อ.ส.ค.	ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ	อ.ส.ค.
	 2.	ให้มีอ�านาจในการควบคุม	ก�ากับ	ดูแลธุรกรรมต่างๆ	ของ	อ.ส.ค.	ตามความเหมาะสม
	 3.	 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์	 แผนปฏิบัติงาน	 กรอบงบประมาณประจ�าปีของ	 อ.ส.ค.	 แผนการตลาดและการขาย
แผนงานด้านอุตสาหกรรม	แผนงานด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า	ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ	อ.ส.ค.
	 4.	ติดตาม	ประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนงานในข้อ	3.	และตัวชี้วัดที่ส�าคัญขององค์กร
	 5.	พิจารณาการด�าเนินงานของ	อ.ส.ค.	ตามที่สมควร	ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ	อ.ส.ค. 
	 6.	ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการ	อ.ส.ค.มอบหมาย

Authorities and Responsibilities of Administrative Subcommittee of the Dairy Farming  
Promotion Organization of Thailand

	 1.	Give	advice	on	an	organizational	management	upon	DPO	Board	of	Committee	policy
	 2.	Supervise	and	control	DPO	transaction	properly
	 3.	 Screen	DPO’s	work	 performance,	marketing	 strategic	 plan,	 frameworks	 and	 other	 operation	
before	presenting	to	DPO	Board	of	Committee
	 4.	Monitor	and	evaluate	on	works	mentioned	above
	 5.	Screen	DPO	operations	as	it	should	be	before	presenting	to	DPO	Board	of	Committee
	 6.	Other	works	assigned	by	DPO	Board	of	Committee			

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

	 1.	ตามนัยแห่งมติคณะรัฐมนตร	ีเมื่อวันที่	25	เมษายน	2543
	 2.	ตามคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในรัฐวิสาหกิจ	ฉบับปรับปรุงปี	2555
	 3.	ตามกฎบัตรและคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	อ.ส.ค.

Authorities and Responsibilities of Audit Committee of the Dairy Farming Promotion 
Organization of Thailand

	 1.	Cabinet	approval	on	April	25th,	2000
	 2.	State	Enterprise	Board	of	Committee	Operation	Manual	2012
	 3.	DPO	Audit	Committee	Operation	Manual

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย

	 1.	ด�าเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่คณะกรรมการ	อ.ส.ค.	ก�าหนด	
	 2.	 พิจารณาและให้ความเห็นการประเมินผลความเสี่ยงและควบคุมภายใน	 ก�าหนดแนวทางการป้องกันและ
ตรวจสอบความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ	 เพื่อลดโอกาสการเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	
โดยมุ่งเน้นการบูรณาการในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	 รวมทั้งการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ	 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงและ
การควบคุมภายในให้เกิดขึ้นในองค์กร
	 3.	 พิจารณาอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	 ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ	 อ.ส.ค.	 พิจารณาให้
ความเห็นชอบ
	 4.	 พิจารณาผลการประเมินการควบคุมภายในและจัดท�ารายงานควบคุมภายในของ	 อ.ส.ค.	 ให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	 พ.ศ.	 2561
	 5.	 ติดตามผลการด�าเนินงานการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน	และรายงานให้คณะกรรมการ	 อ.ส.ค.	 ทราบ
เป็นราย	ไตรมาส
	 6.	ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการ	อ.ส.ค.	มอบหมาย
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Authorities and Responsibilities of Risk Management and Internal Controls Subcommittee of 
the Dairy Farming Promotion Organization of Thailand

	 1.	Engage	in	Risk	Management	and	Internal	Controls	Policy	set	by	DPO	Board	of	Committee	
	 2.	Approve	Risk	Management	and	Internal	Controls	Framework	before	presenting	to	DPO	Board
of	Committee	to	prevent	any	waste	and	to	strengthen	risk	management	and	internal	audit	culture	to	be
inform	in	the	DPO
	 3.	Approve	Risk	Management	and	Internal	Controls	plan	before	offering	to	DPO	Board	of	Committee	
	 4.	Screen	Internal	Control	Assessment	and	report	to	the	Ministry	of	Finance
	 5.	Monitor	Risk	Management	and	Internal	Controls	and	report	to	DPO	Board	of	Committee
	 6.	Other	works	assigned	by	DPO	Board	of	Committee

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี

	 1.	 ด�าเนินการตามนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่คณะกรรมการ	 อ.ส.ค.ก�าหนด	 เพื่อให้เกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีของ	อ.ส.ค.	อย่างเป็นรูปแบบ	โดยมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
	 2.	ก�าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลและยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ	อ.ส.ค.
	 3.	 เชื่อมโยงนโยบาย	 แผนพัฒนาดิจิทัลและยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ	 อ.ส.ค.ให้สอดคล้องกับ
แผนงานระดับกระทรวง	และแผนงานระดับชาติ
	 4.	 พจิารณาโครงการ	 กิจกรรมและการด�าเนนิงานอืน่ท่ีจะมผีลต่อนโยบายทีเ่กีย่วข้องกับแผนพฒันาดิจิทลัและยทุธศาสตร์					
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ	อ.ส.ค.
	 5.	ก�ากับดูแลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของ	อ.ส.ค.ให้มีความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
	 6.	ติดตามผลการด�าเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ	อ.ส.ค.และรายงานคณะกรรมการ	อ.ส.ค.เพื่อทราบ
	 7.	ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการ	อ.ส.ค.มอบหมาย

Authorities and Responsibilities of Technology Development

	 1.	Set	DPO	Digital	Technology	Development	strategic	plan
	 2.	Engage	in	and	Integrate	DPO	Digital	Technology	Development	strategic	plan
	 3.	Screen	other	factors	that	may	affect	DPO	Digital	Technology	Development	strategic	plan
	 4.	Connect	DPO	digital	technology	development	strategic	plan	with	Ministry	and	national	strategic	plan
	 5.	Monitor	and	apply	an	efficiency	of	DPO	Digital	Technology	Development	strategic	plan
	 6.	Monitor	DPO	digital	technology	development	and	report	to	DPO	Board	of	Committee
	 7.	Other	works	assigned	by	DPO	Board	of	Committee

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG)
และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) 

	 1.	 ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการน�าองค์กร	 (Corporate	 Governance	 :	 CG)	 และการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	(Corporate	Social	Responsibility	:	CSR)
	 2.	 พิจารณาแผนงาน	 โครงการด้าน	 CG/CSR	 และแผนงาน	Governance	 Risk	 and	 Compliance	 :	 GRC	 ให้มี
ความสอดคล้องตามบริบทองค์กร	ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ	อ.ส.ค.
	 3.	ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานด�าเนินการตามนโยบาย	CG/CSR	อย่างเป็นรูปแบบ
	 4.	 ก�ากับดูแลให้มีการจัดท�าคู่มือการส่งเสริม	 CG/CSR	 	 และให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมให้พนักงานและ
สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน
	 5.	ตดิตามประเมินผลการด�าเนนิงานตามแผนปฏบิติัการด้าน	CG/CSR	ด้าน	GRC	และรายงานคณะกรรมการ	อ.ส.ค.		เพือ่ทราบ
	 6.	ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการ	อ.ส.ค.มอบหมาย
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Authorities and Responsibilities of Corporate Governance (CG) and Corporate Social Responsibilities
(CSR) 

	 1.	Set	DPO	CG/CSR	strategic	plan
	 2.	Screen	CG/CSR	strategic	plan	to	reach	organizational	vision,	mission,	and	value	before	presenting
to	DPO	Board	of	Committee
	 3.	Support	DPO	CG/CSR	operation	plan
	 4.	Monitor	DPO	CG/CSR	operation	manual	and	publicize	to	public
	 5.	Monitor	DPO	CG/CSR	operation	plan	and	report	to	DPO	Board	of	Committee
	 6.	Other	works	assigned	by	DPO	Board	of	Committee

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการด้านการบริหารทุนมนุษย์

	 1.	ก�าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ของ	อ.ส.ค.
	 2.	 ด�าเนินการตามนโยบายการบริหารทุนมนุษย์	 นโยบายการจัดการความรู้และนโยบายการจัดการนวัตกรรมท่ี
คณะกรรมการ	อ.ส.ค.ก�าหนด
	 3.	 ก�ากับ	 ดูแลการบริหารทุนมนุษย์	 การวางแผนอัตราก�าลัง	 ก�าหนดคุณลักษณะและคุณสมบัติของบุคลากร	
รวมทั้งพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ	อ.ส.ค.	ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความจ�าเป็นขององค์กร
	 4.	ติดตามผลการด�าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ	อ.ส.ค.
	 5.	พิจารณาแผนงานด้านการจัดการความรู้และด้านการจัดการนวัตกรรม	ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ	อ.ส.ค.
	 6.	 ตดิตามประเมนิผลการด�าเนนิงานตามแผนงาน	โครงการด้านการจัดการความรูแ้ละด้านการจดัการนวัตกรรมของ	อ.ส.ค.	
และรายงานคณะกรรมการ	อ.ส.ค.เพื่อทราบ
	 7.	ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการ	อ.ส.ค.	มอบหมาย

Authorities and Responsibilities of Human Capital Management 

	 1.	Set	DPO	Human	Capital	Management	strategic	plan
	 2.	Perform	DPO	Human	Capital	Management	strategic	plan
	 3.	Supervise	DPO	Human	Capital	Management	System	to	strengthen	personal	work	efficiency
	 4.	Follow	up	DPO	Human	Capital	Management	framework
	 5.	Review	knowledge	and	innovation	management	plan	before	presenting	to	DPO	Board	of	Committee
	 6.	Monitor	DPO	strategic	framework	including	knowledge	and	innovation	management	plan	and		
report	to	DPO	Board	of	Committee
	 7.	Other	works	assigned	by	DPO	Board	of	Committee

อ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของคณะอนุกรรมการกฎหมายขององค์การส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย

	 1.	 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ	 ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ	 ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย	 (อ.ส.ค.)	 ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ครอบคลุม	 สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน	 และน�าเสนอคณะกรรมการ
อ.ส.ค.	เพื่อพิจารณา
	 2.	ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบังคับใช้ข้อบังคับ	อ.ส.ค.		และกฎหมายอ่ืนๆ	ที่เก่ียวข้องกับ	อ.ส.ค.
	 3.	ก�ากับ	ดูแลการปฏิบัติงานของ	อ.ส.ค.	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	กฎระเบียบ	ข้อบังคับและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ	(Compliance	Unit)
	 4.	ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการ	อ.ส.ค.	มอบหมาย

Authorities and Responsibilities of Law Subcommittee of the Dairy Farming Promotion 
Organization of Thailand
	 1.	Revise	DPO	rules	and	regulations	to	acclimate	in	current	situation	and	present	to	DPO	Board
of	Committee
	 2.	Give	advice	on	the	enforcement	of	DPO	rules	and	other	related	regulations
	 3.	Oversight	compliance	units
	 4.	Other	works	assigned	by	DPO	Board	of	Committee
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อ�านาจหน้าที่คณะกรรมการสรรหาผู้อ�านวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

	 1.	 ด�าเนินการสรรหาผู้สมัครเพื่อจ้างด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ	 อ.ส.ค.ตามหลักการแห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ	 พ.ศ.2518	 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
ส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ	 (ฉบับที่6)	 พ.ศ.2550	 มติคณะรัฐมนตรี	 หลักการและแนวทางการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ	 พ.ศ.2562	 และแนวทางปฏิบัติของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 และ/หรือ	
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ
	 2.	พิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับคัดเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ	อ.ส.ค.
	 3.	แจ้งสรุปผลการสรรหาผู้อ�านวยการ	อ.ส.ค.ต่อประธานกรรมการ	อ.ส.ค.
	 4.	ด�าเนินการอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	อ.ส.ค.

Authorities of the Director Selection Subcommittee of the Dairy Farming Promotion Organization 
of Thailand

	 1.	Manage	to	recruit	director	selection	for	the	Dairy	Farming	Promotion	Organization	of	Thailand
	 2.	Check	on	candidate’s	qualification	
	 3.	Report	director’s	selection	final	summary	to	the	chairman	of	the	Board	of	Committee
	 4.	Other	works	assigned	by	DPO	Board	of	Committee

อ�านาจหน้าที่คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย

	 โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ	 อ.ส.ค.	 มีอ�านาจหน้าที่ก�าหนดผล
ตอบแทนและเจรจาต่อรองผลตอบแทนกับบุคคลที่รับการเสนอชื่อเป็นผู้อ�านวยการ	 อ.ส.ค.	 ตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
การจ่ายผลตอบแทนตามมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 13	 มิถุนายน	 2553	 และวันที่	 22	 มิถุนายน	 2547	 และเสนอผล
การพิจารณาพร้อมร่างสัญญาจ้างต่อคณะกรรมการ	อ.ส.ค.

Authorities of the Director Compensation Subcommittee of the Dairy Farming Promotion 
Organization of Thailand

 The	 Director	 Compensation	 Subcommittee	 has	 authorities	 to	 negotiate	 compensation	 due	 to
cabinet	 approves	 on	 payment	 regulations	 on	 June	 13th,	 2010	 and	 June	 22nd,	 2004	 and	 summarize	 to	
be	approved	by	DPO	Board	of	Committee		

อ�านาจหน้าที่คณะอนุกรรมการด้านกิจการโคนมขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

	 1.	ก�าหนดนโยบายและทิศทางการด�าเนินด้านกิจการโคนม	เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการ	อ.ส.ค.
	 2.	 ก�าหนดรปูแบบ	แนวทางและแผนการด�าเนนิงาน	 โครงการ	 กจิกรรม	ความร่วมมอื	ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
ในด้านกิจการโคนม
	 3.	ติดตาม	ประเมินผลการด�าเนินงานของโครงการต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และรายงานคณะกรรมการ	อ.ส.ค.เพื่อทราบ
	 4.	ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการ	อ.ส.ค.มอบหมาย	

Authorities and Responsibilities of Dairy Farming Subcommittee of the Dairy Farming Promotion 
Organization of Thailand

	 1.	Set	DPO dairy farming	framework	to	present	to	DPO	Board	of	Committee
	 2.	Define	domestic	and	international	dairy	farming	forms	and	action	plans
	 3.	Monitor	operation	frameworks	and	report	to	DPO	Board	of	Committee
	 4.	Other	works	assigned	by	DPO	Board	of	Committee
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อ�านาจหน้าที่คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางและรูปแบบโครงการจัดต้ังโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและ
ศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจรภาคเหนือตอนบน อ�าเภอห้างฉัตร จังหวัดล�าปาง

	 1.	 ศึกษาแนวทางและทบทวนรูปแบบโครงการจัดต้ังโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและศูนย์การเรียนรู้กิจการโคนม
แบบครบวงจร	ภาคเหนือตอนบน	อ�าเภอห้างฉัตร	จังหวัดล�าปาง
	 2.	 จัดท�ารายละเอียด	 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามความก้าวหน้าการออกแบบศูนย์เรียนรู้
กิจการโคนมแบบครบวงจร
	 3.	 พิจารณาและจัดท�ากิจกรรมตามภารกิจท่ีก�าหนดในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 (MOU)	 การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
กิจการโคนมแบบครบวงจร
	 4.	ด�าเนินการอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	หรือตามที่คณะกรรมการ	อ.ส.ค.	มอบหมาย

Authorities and Responsibilities of the Establishment of DPO Upper North Dairy Plant and
the Integration of Dairy Industry Learning Centre in Hang Chat, Lampang Province of 
the Dairy Farming Promotion Organization of Thailand

	 1.	Set	the	guidelines	of	the	establishment	of	DPO	Upper	North	Dairy	Plant	and	the	integration	of	
dairy	industry	learning	center	in	Hang	Chat,	Lampang	Province
	 2.	Inform	a	relevant	information	on	the	design	of	the	Integration	of	Dairy	Industry	Learning	Centre
	 3.	Consider	and	set	the	agenda	for	the	Integration	of	Dairy	Industry	Learning	Centre	Memorandum
of	Understanding	(MOU)
	 4.	Other	works	assigned	by	DPO	Board	of	Committee

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการ อ.ส.ค.และต�าแหน่งผู้ช่วย
ผู้อ�านวยการ อ.ส.ค.

	 โดยให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการ	 อ.ส.ค.และต�าแหน่งผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
อ.ส.ค.	 มีอ�านาจหน้าที่ในการก�าหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารและพนักงานที่มีความเหมาะสมในการด�ารง
ต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการ	อ.ส.ค.และต�าแหน่งผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	อ.ส.ค.	และด�าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับ	อ.ส.ค.ว่าด้วย
การพนักงาน	พ.ศ.2555	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการ	อ.ส.ค.พิจารณาแต่งตั้งต่อไป

Authorities of DPO Deputy Directors and Assistant Directors Selection Subcommittee of 
the Dairy Farming Promotion Organization of Thailand

	 DPO	 Deputy	 Directors	 and	 Assistant	 Directors	 Selection	 Subcommittee	 has	 authorities	 to	 set	
qualification	 for	 deputy	 directors	 and	 assistant	 directors	 candidates	 who	 are	 qualified	 due	 to	 DPO	
regulation	on	employees	in	2012	and	the	addition	to	be	presented	to	DPO	Board	of	Committees	approval
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ภาคผนวก ข
APPENDIX B     ะ
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ภาคผนวก ค
APPENDIX C
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ผลิตภัฑณ์ ไทย-เดนมาร์ค
Thai-Denmark Dairy Product

www.dpo.go.th
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รายชื่อคณะท�างานจัดท�าเล่มรายงานประจ�าปี 2564
Working Group Name Lists for the Annual Report 2021

คณะท�างาน   

1.	น.สพ.	เทอดไชย	 ระลึกมูล						

2.	นายนวนน	 	 	 จันทประสาร	

3.	นางน�้าฝน	 	 	 โพธิ์เสือ	

4.	นางสาวนภาพร						 พันธุสุข

5.	นางสาวดุษฎี			 ผลเนืองมา	

6.	นางพัสน์นันท์		 เฉลิมฉัตร	

7.	นางกาญจนา	 	 ริมประโคน

8.	นางสาววราพร	 มะโนประเสริฐกุล	

9.	นางสาวกุลจิรา						 ยิ่งสวัสดิ์	

10.	นางสาวพิมพ์ชนก			 ลิมปะพันธุ์

Working Group

1.	Dr.	Therdchai		 Raleukmoon		

2.	Mr.	Nawanon		 Chantaprasarn

3.	Mrs.	Namfon		 Phosuea

4.	Miss	Napaporn	 Phantusuk

5.	Miss	Dusadee		 Phonnuangma

6.	Mrs.	Patsanun		 Chaloumchat

7.	Mrs.	Kanjana		 Rimprakon

8.	Miss	Waraporn		 Manoprasertkul

9.	Miss	Kunchira		 Yingsawad

10.	Miss	Pimchanok		 Limpabandhu

แผนกติดตามและประเมินผล    Monitoring and Evaluation Section

กองวางแผนยุทธศาสตร์     Strategic Planning Division

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์    Policy and Strategy Department

เบอร์โทร (Tel.)       0-3690-9688  อีเมล์ (E-mail)       follow@dpo.go.th

เบอร์แฟกซ์ (Fax.)    0-3690-9688  เว็บไซต์ (Website)  www.dpo.go.th
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