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1. โครงสร้าง กองเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลติภัณฑ์นม ปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. อ านาจหน้าท่ีของกองเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม 

 มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานเลขานุการและการประชุมของคณะกรรมการโคนมและ      
ผลิตภัณฑ์นม และคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม
หรือคณะอนุกรรมการ ที่ อ.ส.ค. เป็นฝ่ายเลขานุการ งานประสานกับคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานทุกคณะ    
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานน าเสนอคณะกรรมการ
โคนมและผลิตภัณฑ์นม งานบริหารจัดการตามมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม และคณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ.2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

/////3. อัตรา... 
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3. อัตราก าลังของกองเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม 

จ านวน (ราย) 

พนักงาน พนักงาน 
สัญญาจ้าง 

พนักงาน 
จ้างเหมา 

รวม 
C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 

1 2 2 4 2 - - - - 2 13 
 

4. ผลการด าเนินงาน 

  4.1. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ (KPI /โครงการเชิงยุทธ์ ฯลฯ ท่ีรับผิดชอบ) 

ผลการด าเนินงานของ กองเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (10 เดือน ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2563  ถึงเดือนกรกฎาคม 2564) 

ตัวชี้วัดท่ี 1   การสร้างความพึงพอใจกับผู้ประกอบการในโครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรียน 

กองเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทั้งหมดจ านวน 90 ราย โดยให้ผู้ประกอบการดังกล่าว
ตอบแบบสอบถามผ่าน QR Code ซึ่งมีผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม ตามตารางดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดท่ี 1 : เฉลี่ยค่าคะแนน ระดับ 5 

กลุ่มพื้นท่ี จ านวนผู้ประกอบการตอบแบบสอบถาม เปอร์เซ็นต์ 

กลุ่ม 1 8                89 % 
กลุ่ม 2 23     92 % 
กลุ่ม 3 17     85 % 
กลุ่ม 4 11                85 % 
กลุ่ม 5 23       100 % 
รวม 82      91 % 

/////ตัวที่วัดที่... 
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ตัวชี้วัดท่ี 2   การจัดท าหนังสือมอบอ านาจสิทธิในการจ าหน่ายอาหารเสริมนมโรงเรียน 
       

กองเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม  ได้ด าเนินการจัดท าหนังสือมอบอ านาจสิทธิใน           
การจ าหน่ายอาหารเสริมนมโรงเรียน ให้กับผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จ าน วน             
90 ราย เรียบร้อยแล้ว เพื่อด าเนินการจัดท าสัญญาซื้อขายกับหน่วยจัดซื้อ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดท่ี 2  :  เฉลี่ยค่าคะแนน  ระดับ 5 

 

ตัวชี้วัดท่ี 3  การสร้างความรู้คู่มือ เรื่องการจัดท าสัญญาเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้กับ
ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ฉบับท่ี 2) 

กองเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ได้น าส่งข้ันตอนการจัดท าสัญญาเข้าร่วมโครงการ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับผู้ประกอบการฯ จ านวน 90 ราย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
สัญญาเข้าร่วมโครงการฯ โดยน าส่งผ่าน QR Code ซึ่งจากการตรวจสอบสัญญาเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการ
ดังกล่าว เอกสารครบถ้วน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทั้งนี้ กองเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ได้รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้อ านวยการ

ทราบเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกที่ กษ 1917/765 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
    

ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดท่ี 3  :   เฉลี่ยค่าคะแนน  ระดับ 5 
    

 

 

 

 
/////ตัวที่วัดที่... 
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ตัวชี้วัดท่ี 4  ร้อยละความส าเร็จของนโยบาย Milk Board ด าเนินการ 

 กองเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในการจัดประชุม
คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

1. จัดท าหนงัสอืเชิญประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม 
2. จัดท าวาระการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม 
3. ด าเนินการจัดประชุม 
4. จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 
5. แจ้งมติทีป่ระชุมให้คณะกรรมการฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ กองเลขนานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นม ประจ าปี 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนกรกฎาคม 2564) จ านวน 4 ครั้ง ดังนี้ 

- ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตร    
และสหกรณ์ ถนนราชด าเนินนอก กรุงเทพฯ 

- ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1  มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตร    
และสหกรณ์ ถนนราชด าเนินนอก กรุงเทพฯ 

- ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ถนนราชด าเนินนอก กรุงเทพฯ 

- ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ถนนราชด าเนินนอก กรุงเทพฯ 

 
ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดท่ี 4 : เฉลี่ยค่าคะแนน ระดับ 5 

 

4.2 การด าเนินงานของหน่วยงาน (งานประจ า) 

         4.2.1 โครงการ: ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม 
วัตถุประสงค์โครงการ :           เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารนมทั้งระบบ โดยไม่ให้ส่งผลต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:  สร้างความมั่นคงและยั่งยืนของอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทยให้มีความ

เข้มแข็ง 
เป้าประสงค์: เพื่อให้เกษตรผู้เลี้ยงโคนมมีฟาร์มที่ได้มาตรฐาน 
กลุ่มเป้าหมาย: จ านวนคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม 
ผลผลิต (Output): การแก้ไขปัญหานมทั้งระบบ และการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมอย่างยั่งยืน 
ผลลัพธ์ (Outcome): เป็นไปตามมติที่ประชุม (โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย) 

 

 

 
/////4.2.2 โครงการ... 
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4.2.2 โครงการ: การบริหารจัดการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

วัตถุประสงค์โครงการ :   1. เพื่อให้การบริหารจัดการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ด าเนินงานอาหารเสริม (นม)  

 2. เพื่อจัดท าหนังสือมอบอ านาจและหนังสือโอนสิทธ์ิให้กับผู้ประกอบการที่เข้า
ร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:  สร้างความมั่นคงและยั่งยืนของอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทยให้มีความ
เข้มแข็ง 

เป้าประสงค์: เพื่อให้เกษตรผู้เลี้ยงโคนมมีฟาร์มที่ได้มาตรฐาน 
กลุ่มเป้าหมาย: จ านวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ผลผลิต (Output): เด็กนักเรียนได้ด่ืมนมที่มีคุณภาพ และทันก่อนเปิดภาคเรียน 
ผลลัพธ์ (Outcome):  เด็กนักเรียนได้ด่ืมนมที่มีคุณภาพ และครบถ้วนตามที่นโยบายก าหนด 

 

4.3 ผลการด าเนินงานการออกเอกสารการมอบอ านาจ/โอนสิทธิ์ 

กองเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม  ได้ด าเนินการจัดท าหนังสือมอบอ านาจและหนังสือ
โอนสิทธ์ิในการจ าหน่ายอาหารเสริมนมโรงเรียน ให้กับผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ภาคปกติ 1/2564 และโครงการเยียวยาเกษตรกร พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม จ านวน  
95 และ 43 ราย ตามล าดับ เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ผู้ประกอบการ ปีการศึกษา 2564 (จ านวน 95 ราย) 

รายการ ด าเนินการแล้ว (จ านวน ผปก.) ผลการด าเนินการ (%) 

ออกหนงัสือมอบอ านาจ 95 100 

ออกหนงัสือโอนสทิธ์ิ อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 

โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ (จ านวน 43 ราย) 

รายการ ด าเนินการแล้ว (จ านวน ผปก.) ผลการด าเนินการ (%) 

ออกหนงัสือมอบอ านาจ 43 100 

ออกหนงัสือโอนสทิธ์ิ อยู่ระหว่างการด าเนินการ อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

หมายเหต:ุ เนื่องจากปีการศึกษา 1/2564 และโครงการเยยีวยาฯ อยู่ระหว่างการเปิดภาคเรียนซึง่ผูป้ระกอบการฯ   
จะด าเนินการขอเอกสารโอนสิทธิฯ ต่อไป 

 
/////4.4 ลดค่าใช้จ่าย... 
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4.4 ลดค่าใช้จ่ายส าหรับหน่วยงาน กองเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม 

 

5. คณะกรรมการหรืออนุคณะกรรมการต่างๆ ท่ีต้องรับผิดชอบดูแล 

5.1 คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม 

อ านาจหน้าท่ี 1. ก าหนดนโยบาย แผนงานมาตรการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคนม 
        2. ก าหนดงานนโยบายและแผน การผลิตและการจ าหน่ายน้ านมโคและผลิตภัณฑ์นม       

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
        3. ก าหนดปริมาณและเงื่อนไขการน าเข้า การส่งออกน้ านมโค นมผงและผลิตภัณฑ์ 
                 4. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการค านวณต้นทุนในการผลิตน้ านมโคและก าหนด

ราคาในการซื้อน้ านมโคและผลิตภัณฑ์นม รวมทั้งก าหนดวันรับซื้อและวันหยุดรับซื้อน้ านมโคของผู้ปร ะกอบการ
ผลิตภัณฑ์นม      
                          5. ก าหนดระเบียบว่าด้วยเบี้ยปรับส าหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศ     
ที่คณะกรรมการก าหนด 

        6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานตามพระราชบัญญัติน้ี และอาจเชิญส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนหรือบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง ค าอธิบาย ความเห็นหรือค าแนะน า รวมทั้งขอเอกสาร           
ที่เกี่ยวข้อง 

       7. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเกษตรโคนม ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมและ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนมในการก าหนดมาตรฐานปัจจัยการผลิตภัณฑ์ สถานที่เลี้ยงโคนม ศูนย์รวบรวม     
น้ านมโคและโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมทั้งระบบการขนส่ง เพื่อให้การผลิตและการตลาดโคนมผลิตภัณฑ์นม     
เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโคนมและผลิตภัณฑ์นม 

 /////8.ก าหนด... 

ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

ปี 2562 ปี 2563 มูลค่า % เพิ่ม/ลด มูลค่า % เพิ่ม/ลด เป้าหมาย ผล ร้อยละ

(บาท) (บาท) (บาท) เทียบผล 63 (บาท)
เทียบ 64 

(งบประมาณ)
(บาท) (บาท) (%)

1. ค่าวสัดุส านกังาน 98,222.66 47,728.00 220,000.00 360.95 165,000.00 -25.00 210,000.00 54,341.02 25.88

    1.1. กระดาษ A4 3,954.75 11,163.84 30,000.00 168.72 22,500.00 -25.00 60,000.00 7,110.67 11.85

    1.2. ค่าวสัดุส านกังานอ่ืนๆ 94,267.91 36,564.16 190,000.00 419.63 142,500.00 -25.00 150,000.00 47,230.35 31.49
2. ค่าถ่ายเอกสาร 33,506.20 22,795.15 96,000.00 321.14 9,600.00 -90.00 96,000.00 18,069.80 18.82

    2.1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 33,506.20 22,795.15 96,000.00 321.14 9,600.00 -90.00 96,000.00 18,069.80 18.82

    2.2 ค่าใช้สอย (เฉพาะค่าถ่ายเอกสาร) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางและยานพาหนะ 29,013.00 40,659.00 300,000.00 637.84 225,000.00 -25.00 300,000.00 17,150.00 5.72

4. ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 51,175.60 52,952.30 200,000.00 277.70 110,000.00 -45.00 200,000.00 58,061.30 29.03

5. ค่าเล้ียงรับรองและพิธีการ 337,304.00 33,181.00 1,280,000.00 3757.63 832,000.00 -35.00 1,280,000.00 16,773.50 1.31

รวม (สายบริหาร) 549,221.46 197,315.45 2,096,000.00 962.26 1,341,600.00 -35.99 2,086,000.00 164,395.62 7.88

รายการ

สะสม ตุลาคม 63 - กนัยายน 64
เป้าหมายปี 2564

 (งบประมาณ)

เป้าหมายปี 2564

 (ปรับใหม่)
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       8. ก าหนดข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเ้ปน็ไปตามพระราชบัญญัติน้ี 
      9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นมและอุสาหกรรมนมตามที่กฎหมายก าหนด

มาตรา 11 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

5.2 คณะอนุกรรมการบริหารนมท้ังระบบ 

อ านาจหน้าท่ี  1. จัดท าหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและข้ันตอนการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) หรือสัญญาการ
ซื้อขายน้ านมโคในแต่ละปี เสนอคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมให้ความเห็นชอบ 

         2. วิเคราะห์ปริมาณน้ านมโคที่น ามาจัดบันทึกข้อตกลง (MOU) หรือสัญญาการซื้อขาย
น้ านมโคในแต่ละปี 

         3. จัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) หรือ สัญญาในการซื้อขายน้ านมโคในแต่ละปี 
         4. ประสานหน่วยงานของรัฐ องค์กรเกษตรกรโคนม ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม 

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนม คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง และแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการผลิตและจ าหน่ายน้ านมดิบของเกษตรกรให้ผู้ประกอบการ 

          5. พิจารณาเบี้ยปรับ และ/หรือ เปรียบเทียบปรับ กรณีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
หรือประกาศของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เกี่ยวกับเรื่องข้อตกลง (MOU) หรือ สัญญาการซื้อขาย
น้ านมโค   

       6. แต่งตั้งคณะท างานหรือเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานได้ตามที่เห็นสมควร 
        7. รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมทราบ 
        8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมมอบหมาย 
 

5.3 คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรโควตาและอัตราภาษีน าเข้านมผงขาดมันเนย นมดิบ และนม
พร้อมดื่ม 

อ านาจหน้าท่ี  1. พิจารณาจัดท ารายละเอียดการจัดสรรโควตานมผงขาดมันเนย นมดิบ และนมพร้อมดื่ม 
ทั้งปริมาณและอัตราภาษี ให้ผู้ประกอบการตามข้อผูกพัน WTO, TAFTA, TNZCEP และ AFTA ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมก าหนด รวมทั้งแผนการรองรับการเปิดเสรีทางการค้า และรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเห็นชอบ 

        2. พิจารณาเบี้ยปรับ และ/หรือ เปรียบเทียบรับ กรณีผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือ
ประกาศของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เกี่ยงกับเรื่องการน าเข้าน้ านมโค นมผง และผลิตภัณฑ์นม 

        3. แต่งตั้งคณะท างานหรือเจ้าหน้าทีเ่พื่อปฏิบัติงานไดต้ามที่เห็นสมควร 
        4. รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม 
          5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมมอบหมาย 
 

/5.4 คณะอนุกรรมการ
... 
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5.4 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม 

อ านาจหน้าท่ี  1. พิจารณาจัดท าแผน และโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม  
         2. ก าหนดนโยบาย โครงการและแผนงานการรณรงค์การบริโภคนม และประสานงานกับ

หน่วยงานของรัฐ องค์เกษตรกรโคนม ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนม เพื่อจัดให้มี
การรณรงค์การบริโภคนมบรรลุตามนโยบาย และแผนงานที่คณะอนุกรรมการฯ ก าหนด 

         3. แต่งตั้งคณะท างานรณรงค์การบริโภคนม 
         4. ประสานหน่วยงานของรัฐ องค์กรเกษตรกรโคนม ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม และ

ผู้ประกอบการอุสาหกรรมนม เพื่อติดตามแผนงานและโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์ 
        5. แต่งตั้งคณะท างานหรือเจ้าหน้าทีเ่พื่อปฏิบัติงานไดต้ามที่เห็นสมควร 
        6. รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม 
        7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมมอบหมาย 
 

5.5 คณะอนุกรรมการจัดท าข้อเสนอราคาน้ านมโคและผลิตภัณฑ์นม 

อ านาจหน้าท่ี  1. จัดท าข้อเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการค านวณต้นทุนในการผลิตน้ านมโค 
         2. จัดท าข้อเสนอมาตรฐานและราคาการรับซื้อน้ านมโคและผลิตภัณฑ์นม 
         3. แต่งตั้งคณะท างานหรือเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานได้ตามที่เห็นสมควร 
         4. รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม 
         5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมมอบหมาย 
 

5.6 จ านวนครั้งเข้าร่วมประชุมและค่าเบ้ียประชุม 

คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม 

ล าดับ ต าแหน่ง 
จ านวนครั้ง 

เข้าร่วมประชุม 
ค่าเบ้ียประชุม 

1 
ประธานกรรมการ                            

(1 คนๆ ละ 2,000 บาท) 
5/6 

2,000/ครั้ง 
 

2 กรรมการ (24 คนๆ ละ 1,600 บาท) 5/6 38,400/ครั้ง 

3 ผู้ช่วยเลขา (2 คน) 5/6 ไม่มีเบี้ยประชุม 
หมาย เหตุ  :  ค่ า เบี้ ยประชุมของคณะกร รมการ โคนมและผลิ ตภัณฑ์นม เป็นจ านวนเ งิ น  242,400. -  บาท/ปี                                   
(สองแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

 

 

/////คณะอนุกรรมการ... 
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คณะอนุกรรมการบริหารนมท้ังระบบ 

ล าดับ ต าแหน่ง 
จ านวนครั้ง 

เข้าร่วมประชุม 
ค่าเบ้ียประชุม 

1 
ประธานกรรมการ                            

(1 คนๆ ละ 1,250 บาท) 
4/4 

1,250/ครั้ง 
 

2 
รองประธานอนุกรรมการ                     
(2 คนๆ ละ 1,125 บาท) 

4/4 
 

2,250/ครั้ง 

3 กรรมการ (13 คนๆ ละ 1,000 บาท) 4/4 13,000/ครั้ง 
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบ เป็นจ านวนเงิน 66,000.- บาท/ปี (หกหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 

คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรโควตาและอัตราภาษีน าเข้านมผงขาดมันเนย นมดิบ และนมพร้อมดื่ม 

ล าดับ ต าแหน่ง 
จ านวนครั้ง 

เข้าร่วมประชุม 
ค่าเบ้ียประชุม 

1 
ประธานกรรมการ                                

(1 คนๆละ 1,250 บาท) 
5/6 

1,250/ครั้ง 
 

2 กรรมการ (18 คนๆละ 1,000 บาท) 5/6 18,000/ครั้ง 

หมายเหตุ: ค่าเบี้ยประชุมทั้งปีของคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรโควตาและอัตราภาษีน าเข้านมผงขาดมันเนย นมดิบ              
และนมพร้อมดื่ม จ านวนเงิน 115,500.- บาท/ปี (หน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม 

ล าดับ ต าแหน่ง 
จ านวนครั้ง 

เข้าร่วมประชุม 
ค่าเบ้ียประชุม 

1 ประธานกรรมการ (1 คนๆละ 1,250 บาท) 3/4 
1,250/ครั้ง 

 

2 กรรมการ (16 คนๆละ 1,000 บาท) 3/4 16,000/ครั้ง 

หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมทั้งปีของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม จ านวนเงิน 69,000.- 
บาท/ปี (หกหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 

 

 

 

 

/////คณะอนุกรรมการ... 
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คณะอนุกรรมการจัดท าข้อเสนอน้ านมโคและผลติภัณฑ์นม 

ล าดับ ต าแหน่ง 
จ านวนครั้ง 

เข้าร่วมประชุม 
ค่าเบ้ียประชุม 

1 ประธานกรรมการ (1 คนๆละ 1,250 บาท) 1/2 
1,250/ครั้ง 

 

2 กรรมการ (15 คนๆละ 1,000 บาท) 1/2 15,000/ครั้ง 

หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการจัดท าข้อเสนอน้ านมโคและผลิตภัณฑ์นม จ านวนเงิน   32,500. - บาท/ปี        
(สามหม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

รวมค่าเบี้ยประชุมทั้งหมด 5 คณะ เป็นจ านวนเงิน 525,400.-บาท/ปี                                                  
(ห้าแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

5.7 แผนการด าเนินงานเทียบผล ของปี 2564 

ชื่อคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ แผนการด าเนินงานปี 2564 ผลการด าเนินงานปี 2564 

1.คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม 6/6 ป ี 5/6 ปี 

2. คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรโคนม
และอัตราภาษีน าเข้านมผงขาดมันเนย 

6/6 ป ี 5/6 ปี 

3. คณะอนุกรรมการจัดท าข้อเสนอราคา
น้ านมโคและผลิตภัณฑ์นม 

2/2 ปี 1/2 ปี 

4. คณะอนุกรรมการบรหิารนมทั้งระบบ 4/4 ปี 4/4 ป ี

5. คณะอนุกรรมการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์
พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม 

4/4 ปี 3/4 ปี 

 

6. สถานท่ีติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ 

กองเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม 
ท่ีตั้ง ส านักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ (อาคาร 5 ช้ัน ติดตลาด อ.ต.ก.) 
เลขที่ 101 ถนนก าแพงเพชร แขวงจตุจกัร เขตจตุจักร กรงุเทพมหานคร 10900 
หมายเลขโทรศัพท์  Tel. 0-2279-8611-3  
                         Fax. 0-2279-8603    
 

 

 

/////ผนวก... 
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7. ภาพผนวก 

 7.1 การประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
/////7.2 การประชุม... 
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7.2 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารนมท้ังระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

7.3 การประชมุคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรโคนมและอัตราภาษีน าเขา้นมผงขาดมันเนย 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

/7.4 การประชุม... 
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7.4 การประชมุคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 คณะอนุกรรมการจัดท าข้อเสนอราคาน้ านมโคและผลิตภัณฑ์นม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


