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บทท่ี 1  
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 

 สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่ได้เห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และหนึ่งในสาระส าคัญของมติคือ การก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐซึ่งรวมถึง
รัฐวิสาหกิจ จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี แทนการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเดิม ให้แล้วเสร็จและพร้อมใช้งานภายใน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ดังนั้น องค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561– 2563)  
และเพ่ือให้กรอบระยะเวลาสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในระยะที่ 2 ซึ่งมีช่วง
การพัฒนา 5 ปี และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนางานด้านดิจิทัลของ อ.ส.ค. ดังระบุไว้ในแผนวิสาหกิจ
ซึ่งวางช่วงการพัฒนาไว้ 5 ปี เช่นกัน คือตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2560 – 2564  ดังนั้น อ.ส.ค. จึงได้จัดท า
แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ขึ้นเพ่ือเป็นกรอบและทิศทางการพัฒนาด้านดิจิทัล 
โดยรายละเอียดการพัฒนารวมถึงตัวชี้วัดอันสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์เชิงสังคมและเศรษฐกิจ ราย
โครงการจะได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี 
 นอกจากกรอบการพัฒนาดิจิทัลที่ต้องสอดคล้องกับแผนและนโยบายภาครัฐและองค์กรแล้ว 
แผนงานและโครงการที่อยู่ในแผนฉบับนี้ ยังเกิดจากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของบุคลากร
ทุกระดับตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง โดยอาศัยแบบสอบถาม
ออนไลน์และการจัดสัมมนาเพ่ือระดมสมอง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม มิรา
เคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น และในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560  ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ในการรวบรวม
ข้อมูลจากบุคลการทั้งองค์กร และเกิดจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกซึ่งประกอบด้วย แผนและนโยบาย
ระดับประเทศและกระทรวง ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร และ
แนวโน้มเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ อ.ส.ค.  
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1.2 โครงสร้ำงและภำรกิจของ อ.ส.ค 

 

ภำพที่ 1-1 โครงสร้างการบริหารงานปัจจุบันของ อ.ส.ค. 
 
อ.ส.ค. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา

จัดตั้ง อ.ส.ค. พ.ศ. 2514 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและสัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและ
เนื้อ 2) ผลิตน้ านมและเนื้อ ประกอบผลิตภัณฑ์จากน้ านมและเนื้อ 3) ท าการฝึกอบรมให้บุคคลความรู้
ความช านาญในการเลี้ยงโคนมและสัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อ การผลิตน้ านมและเนื้อ และการ
ประกอบผลิตภัณฑ์จากน้ านมและเนื้อ 4) ซ้ือ ขาย แลกเปลี่ยนและให้ ซึ่งโคนม สัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและ
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เนื้อ น้ านมและเนื้อ และผลิตภัณฑ์จากน้ านมและเนื้อ และ 5) ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่อง
กับกิจการโคนมของ อ.ส.ค. โดยมีโครงสร้างการบริหารงานดังภาพที่ 1-1 ซึ่งแผนพัฒนาดิจิทัลฉบับนี้
จัดท าขึ้นโดยกองเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งอยู่ภายใต้ฝ่ายนโยบายและแผนงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารองค์กรและทิศ
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 
 
1.3 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “นมแห่งชาติภายในปี 2564” 
1.4 พันธกิจ (Mission) 

1. ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
2. พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนมให้ครบวงจรและมีมูลค่าเพ่ิม 
3. สร้างแหล่งความรู้ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม 
4. มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

1.5 ค่ำนิยมองค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

องค์กรแห่งควำมสุขท่ีส่งเสริมและยกระดับควำมรู้ด้วยคุณภำพระดับมืออำชีพ 

เพ่ือสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรม 4 ด้าน ประกอบด้วย 
1. รู้และรับผิดชอบ 
2. ส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่า 
3. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4. เน้นเรื่องธรรมาภิบาล 

 
1.6 กระบวนกำรและทิศทำงองค์กร 
 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมู่งสู่นมแห่งชาติภายในปี 2564 ประกอบด้วย 5 แนวทาง
หลักคือ DPO Milk Valley, IT Excellence, HR Transformation, CSR 4.0, และ Operational 
Excellence โดยแบ่งเป้าหมายออกเป็น 3 ระยะ ดังแสดงในภาพที่ 1-2 โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ
นับว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการน า อ.ส.ค. สู่การเป็นนมแห่งชาติ ซึ่งระยะการพัฒนาในช่วง 2 ปีแรก
คือ 2560 – 2561 นั้นมุ่งเน้นการบริหารยุทธศาสตร์และวางโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ดี ส่วนระยะที่ 2 ตั้งแต่ปี 2562 – 2563 นั้น อ.ส.ค. จะต้องมีข้อมูลพร้อมส าหรับผู้บริหาร
ในการตัดสินใจ ซึ่งข้อมูลที่ส าคัญเหล่านี้จะต้องพร้อมใช้ทุกที่ ทุกเวลา ภายในปี 2564 ดังนั้น แผนการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อ.ส.ค. จะต้องมีกลยุทธ์ โครงการ/แผนงาน ที่
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาดังกล่าว 
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ภำพที่ 1-2 แนวทางการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่นมแห่งชาติภายในปี 2564 

1.7 ตัวช้ีวัด 
GROWTH EBITDA 664 ล้านบาท 

SUSTAINABILITY Top of Mind ในอุตสาหกรรมนม 

LEARNING ศูนย์กลางข้อมูลและความรู้เรื่องอุตสาหกรรมโคนม 

PERFORMANCE รัฐวิสาหกิจระดับ B 

1.8 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
การบริหารจัดการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เพ่ือให้เป็นไปตาม

กรอบแห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2514 และ
พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. 2551 พร้อมกับเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์
แห่งการพัฒนาประเทศ และแนวนโยบายหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การบรรลุภารกิจด้าน
การส่งเสริมการเลี้ยงโคนม การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม และภารกิจด้านอุตสาหกรรมนม ซึ่ง
เป็นบทบาทในเชิงพาณิชย์ของ อ.ส.ค. รวมทั้งมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
ให้ยั่งยืน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไว้
ในแผนวิสาหกิจ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) จ านวน 10 ข้อโดยแบ่งออกเป็น 4 ด้านหลัก ดังนี้  
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1. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้ำนกำรเงิน ประกอบด้วย 2 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ คือ 

- เติบโตอย่างมั่นคง 

- ใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้ำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 2 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

คือ 

- ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- สร้างความม่ันคงในอาชีพ 
3. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้ำนกระบวนกำรภำยใน ประกอบด้วย 4 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

คือ 

- สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์/บริการ 

- ยกระดับการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

- เพ่ิมผลิตภาพการผลิต 

- บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ 
4. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้ำนคนและควำมรู้ ประกอบด้วย 2 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

คือ 

- เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากร 

- เสริมสร้างความผูกพันองค์กร 
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บทท่ี 2   
กฎหมาย นโยบาย แผน และแนวโน้มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
2.1 นโยบายและแผนภายใน อ.ส.ค.  

แผนและนโยบายภายในของ อ.ส.ค. ที่ต้องน ามาพิจารณาเพ่ือวางกรอบแนวทางการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วย 

1. แผนวิสาหกิจ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ของ อ.ส.ค.  
2. คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการด าเนินงานของ อ.ส.ค.  
3. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีบัญชี 2559 ของ อ.ส.ค. ด้านการประเมินผลการ

บริหารจัดการสารสนเทศ   
โดยรายละเอียดมี ดังนี้ 
 

2.1.1 แผนวิสาหกิจ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ของ อ.ส.ค. 
แผนการพัฒนาองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เพ่ือมุ่งสู่การเป็น

องค์กรนมแห่งชาติภายในปี 2564 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้ก าหนด
ตัวชี้ วัดไว้อย่างชัดเจนว่า อ.ส.ค.  จะต้องมี  EBITDA 664 ล้านบาทต่อปี  มี  Top of Mind ใน
อุตสาหกรรม เป็นศูนย์กลางข้อมูลและความรู้เรื่องอุตสาหกรรมโคนม และเป็นรัฐวิสาหกิจระดับ B 
นอกจากนี้ยังได้ก าหนดกลยุทธ์ใน 4 ด้านหลัก คือ  

1. กลยุทธ์ด้านการเงิน ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ 

- เติบโตอย่างมั่นคง 

- ใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2. กลยุทธ์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ 

- ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- สร้างความม่ันคงในอาชีพ 
3. กลยุทธ์ด้านกระบวนการภายใน ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ คือ 

- สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์/บริการ 

- ยกระดับการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

- เพ่ิมผลิตภาพการผลิต 
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- บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ 
4. กลยุทธ์ด้านคนและความรู้ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ 

- เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากร 

- เสริมสร้างความผูกพันองค์กร 
 
ดังนั้น ในการทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี ของ อ.ส.ค. จะต้องปรับแผนงานโครงการ

ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทั้ง 10 ข้อ เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดที่
ก าหนดในแผนวิสาหกิจนี้ได้ 

 
2.1.2 คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการด าเนินงานของ อ.ส.ค. 

คู่มือการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (CSR) ที่เก่ียวข้องกับ ICT จะมี 3 ด้าน คือ 

1. ด้านการบริหารความเสี่ยง / ควบคุมภายใน  
2. ด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
3. ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 

1) ด้านการบริหารความเสี่ยง / ควบคุมภายใน 
คณะกรรมการให้ความส าคัญกับการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้  เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ  อ.ส.ค. โดยบูรณาการ
ระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในด้วยกัน เพ่ือน าไปสู่การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรและปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร  
และส่งเสริมความเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ / แนวทางปฏิบัติ 
1. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือรองรับกับ

สถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
2. น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
3. รณรงค์ ปลูกฝัง สร้างความตระหนักเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งของการ

ปฏิบัติงาน 
แผนการด าเนินงาน 
1. ติดตามสถานการณ์แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่การทบทวนความเสี่ยงและระบบ

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับสถานการณ์ 
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2. ฝึกอบรมและสัมมนาการบริหารความเสี่ยงแก่ผู้บริหารและบุคลากรของ  อ.ส.ค. อย่าง
ต่อเนื่อง 

3. มีโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือรองรับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 
 

2) ด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
คณะกรรมการ อ.ส.ค. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสมและ

คุ้มค่าต่อการลงทุน สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรได้ และสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ / แนวทางปฏิบัติ 
1. ทบทวน พัฒนา ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้รองรับภารกิจหลักและระบบการบริหาร

จัดการขององค์กร รวมทั้งตอบสนองและรองรับการตัดสินใจของผู้บริหาร 
2. น าระบบ ICT มาใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ กระบวนการปฏิบัติงาน ค่านิยมและ

วัฒนธรรมองค์กร โดยค านึงถึงการลงทุนที่คุ้มค่า 
3. ใช้ระบบ ICT เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในให้เกิด

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี

มาตรฐาน 
แผนการด าเนินงาน 
1. แผนงาน Integrate ระบบสารสนเทศเพ่ือมุ่งสู่ Single Data Base (ระบบ e-PP, ERP, 

และ SHEE) 
2. แผนงานพัฒนาข้อมูลธุรกิจที่ส าคัญของ อ.ส.ค. เพ่ือใช้เป็นข้อมูล EIS 
3. โครงการประเมินความเพียงพอและคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ 
4. แผนงานการบริหารระบบ ISO 27001 ของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. แผนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้าน ICT 

 
3) ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

คณะกรรมการ อ.ส.ค. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทาง
การเงิน และไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอ ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้สม่ าเสมอ
และทันเวลา เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียของ อ.ส.ค. ได้รับทราบสารสนเทศทางการเงินอย่างเท่า
เทียมกัน และด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  ปี พ.ศ. 2540 
นอกจากนี้คณะกรรมการ อ.ส.ค. ยังให้ความส าคัญต่อความถูกต้องและความชัดเจนของข้อมูล



 แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560– 2564) 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

 

   2-4 

ที่เผยแพร่สู่สาธารณชน โดยปรับปรุง พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลให้ถูกต้องทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา และเน้นย้ าให้ผู้ปฏิบัติทุกระดับยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
กลยุทธ์ / แนวทางปฏิบัติ 
1. พัฒนาระบบช่องทางการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่

ทางการเงินอย่างครบถ้วน เพียงพอ ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ าเสมอ ทันเวลา
และทัดเทียมกัน 

2. มีการเปิดเผยรายงานผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะกรรมการ อ.ส.ค. ผ่าน
ช่องทางที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมให้มีการรับฟังค าถามและความเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกประเภทด้วยความเข้าใจ
และยอมรับต่อการตอบค าถาม หากความเห็นดังกล่าวเป็นประโยชน์กับกิจการนั้นจริง ๆ 
ก็สามารถน าความเห็นเหล่านั้นมาใช้ปรับปรุงกิจการได้ 

แผนการด าเนินงาน 
1. จัดช่องทางในการเปิดเผยสารสนเทศท่ีมีสาระส าคัญต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 

1.1.1 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารไว้ภายในส านักงานกลาง อ.ส.ค. 
1.1.2 จัดท า Website ของ อ.ส.ค. เพ่ือแสดงข้อมูลที่ส าคัญ รวมทั้งรายงานผลการ

ด าเนินงานของคณะกรรมการ อ.ส.ค. พร้อมทั้งการจัดท า Web Board เพ่ือให้
ประชาชนหรือผู้สนใจเข้ามาสอบทาน 

2. มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารของทุกสายงาน เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร และเพ่ือเตรียมการรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ ตามแผนการพัฒนา
ระบบเชื่อมโยงข้อมูล อ.ส.ค. กับหน่วยงานภาครัฐ 

3. จัดตั้ง / มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูล  เพ่ือบูรณาการข้อมูลจาก
หน่วยงานต่าง ๆ จัดท าเป็นรายงานทางการบริหาร (Performance Report) ขององค์กร 

4. ตั้งผู้ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารประจ าทุกสายงาน / ทุกฝ่าย เพ่ือเป็นผู้จัดท ารวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลส่งหน่วยงานที่เป็นศูนย์ข้อมูล จัดท า Performance Report และ
กลั่นกรองข้อมูล เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กร และจัดส่งฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

5. ในการเปิดเผยข้อมูลต้องมีการรับฟังค าถามและความเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกประเภทด้วย
ความเข้าใจและยอมรับต่อการตอบค าถาม หากความเห็นดังกล่าวเป็นประโยชน์กับ
กิจการนั้นจริง ๆ ก็สามารถน าความเห็นเหล่านั้นมาใช้ปรับปรุงกิจการได้ 

6. มีการรายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่ คณะกรรมการ อ.ส.ค. ได้ให้ความ
เห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ 

7. มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ อ.ส.ค. ต่อรายงานทางการเงิน แสดง
ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ าปี 
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8. มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ อ.ส.ค. และคณะกรรมการชุดย่อย 
จ านวนครั้งของการประชุมและจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่
ผ่านมา 

9. มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 
2.1.3 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีบัญชี 2559 ของ อ.ส.ค. ด้านการประเมินผล
การบริหารจัดการสารสนเทศ   
จากรายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีบัญชี 2559 ของ อ.ส.ค. พบว่าที่ผ่านมา อ.ส.ค. มีผล

การประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศมากกว่าระดับคะแนนเฉลี่ย เนื่องจากมีการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องและตอบสนองกับความต้องการและความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึง อ.ส.ค. มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ/ลดขั้นตอนการด าเนินงาน  

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการประเมินฯ ได้ใหข้้อสังเกต ในด้านการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ ดังนี้ 

1) แผนแม่บทสารสนเทศหรือแผนปฏิบัติการดิจิทัลของรัฐวิสาหกิจ ควรมีการจัดท าหรือทบทวน
ปรับปรุงให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศ รวมถึงรัฐวิสาหกิจ ขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
ภารกิจหลักด้วย ICT และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะการน ามาสร้างคุณค่าและเพ่ิมคุณภาพ
การบริการต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการ 
 

2.2 กฎหมาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
กฎหมาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศของ อ.ส.ค. มีดังนี้ 
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
2. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
3. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 
4. ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี 
5. แผนพัฒนาระบบเกษตรดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะปี พ.ศ. 2560 – 

2564) 
6. National e-Payment 
7. กฎหมายดิจิทัล 

 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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2.2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ได้จัดท าขึ้นในช่วงเวลา
ของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมาก
ขึ้น  โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศ
ต่อเนื่องจาก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9–11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัด
อยู่ได้อย่างมั่นคง  และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่
ความสมดุลและยั่งยืน โดยสาระส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้
มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ดังนั้นการพัฒนาประเทศ
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือวางรากฐานของประเทศใน
ระยะยาวให้มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกัน
ไปตลอด 20 ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560-2579) โดยมีสาระส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มี
ความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่
มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุก
ช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม โดยมุ่งลดปัญหาความ เหลื่อม
ล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพิ่ม
โอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
ให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยเน้นให้เศรษฐกิจ
เติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมข้ึน การลงทุนภาครัฐและ
เอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง 
ภาคการเกษตรเน้น เกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
นิเวศ การท่องเที่ยวสามารถท ารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมี
บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการรักษาและ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคงด้านน้ า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้มี
ประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
และระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน โดย
เน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมี
ความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้าง
รายได้เพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการ
ป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ  

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย โดยเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการ
ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของ
ภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร จัดการที่
ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และ
การลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้ม
ของการใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ า 
เพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับ
ปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอ านวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้าน
พลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการ ใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการ
พ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ 
(น้ าประปา)   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม โดยเน้นในเรื่องการเพ่ิมความ
เข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และการเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและ
บริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้
ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัด
เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา โดยมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการ
เชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบ
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ห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนที่
ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญทั้งในทุกระดับ 

 ด้วยการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เป็นผลให้
หลาย ๆ หน่วยงานจะต้องหันมาให้ความสนใจทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่ง อ.ส.ค. ไม่ได้
หยุดนิ่งในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ให้เกิดการบูรณาการเข้ากับกระบวนการท างานอย่าง
กลมกลืนจนท าให้ประสิทธิภาพการท างานบรรลุผลส าเร็จ และสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

 
2.2.2 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 5 เมษายน 2559 ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลไว้ 6 
ยุทธศาสตร์ คือ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล การพัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล และการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป้าหมายในระยะ 10 ปีของ
แผนฯ ฉบับนี้ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าจะต้องปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือน าประเทศไทยไปสู่กลุ่ม 50 ประเทศแรกที่มีการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัล
สูงสุด โดยได้แบ่งระยะการพัฒนาไว้ 4 ระยะดังแสดงในภาพที่ 2-1 
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ภาพที่ 2-1 ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในระยะ 20 ปี 

 
ระยะที่ 1 Digital Foundation : แผนฯ ในระยะแรกนี้ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐมีการท างานที่
เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงาน มีชุดข้อมูลและระบบบริการพ้ืนฐานภาครัฐ 
(Government Service Platform) ที่มีมาตรฐาน สามารถเข้าถึง แลกเปลี่ยน เชื่อมโยง และใช้งาน
ร่วมกันได้ 
ระยะที่ 2 Digital Thailand I (Inclusion): การท างานระหว่างภาครัฐจะเชื่อมโยงและบูรณาการ
เหมือนเป็นองค์กรเดียว กล่าวคือมีการบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานโดยสมบูรณ์ ผู้บริหารภาครัฐ 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับ และใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือ
ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจอย่างถูกต้อง ทันสถานการณ์ และตรงตามความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ใช้บริการ (Citizen Driven) โดยประชาชนจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Connected Governance) ได้อย่างสะดวก และสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มี
ความน่าเชื่อถือ มั่นคงปลอดภัย มีความเป็นส่วนตัว และสามารถตรวจสอบได้ และน าไปสู่การ
ด าเนินงานที่มีความโปร่งใส 
ระยะที่ 3 Digital Thailand II (Full Transformation): ในระยะนี้ประเทศไทยจะก้าวสู่ดิจิทัล
ไทยแลนด์ โดยการจัดให้มีบริการภาครัฐที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน โดยการ
เชื่อมโยงประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ 
ตลอดจนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ โดยรัฐจะต้องมีบริการสาธารณะในลักษณะอัตโนมัติ 
(Automated Public Services) ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล (Universal Design) ผ่านระบบ
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ดิจิทัลที่สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของผู้รับบริการแต่ละบุคคล โดยผู้ใช้งานไม่ต้อง
ร้องขอต่อรัฐ การก าหนดนโยบายและการตัดสินใจตั้งอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลที่ทันสมัย มีการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ระยะที่ 4 Global Digital Leadership: ในระยะ 10 ปีสุดท้ายของภูมิทัศน์ดิจิทัล ประเทศไทยจะ
ก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว บทบาทของภาครัฐจะปรับเปลี่ยนไปเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกในการสร้างบริการสาธารณะโดยเอกชนและประชาชน โดยประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึง
บริการได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ พ้ืนที่ และภาษา ท าให้ประเทศไทยเป็นผู้น าด้านรัฐบาล
ดิจิทัลทั้งการบริหารจัดการรัฐและบริการประชาชนในภูมิภาคอาเซียน 

 นอกจากทิศทางของการพัฒนาภาครัฐแล้ว แผนพัฒนาดิจิทัลฯ นี้ยังได้ให้ความส าคัญของการ
พัฒนาก าลังคนอีกด้วย เนื่องจากการขับเคลื่อนแผนฯ ในทิศทางต่าง ๆ จะไม่สามารถส าเร็จได้เลยหากไม่มี
การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของทรัพยากรมนุษย์ภายในประเทศ ดังนั้น ในฐานะผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐ จะต้องมีความเข้าใจและสามารถวางแผนยุทธศาสตร์การน าเทคโนโลยีดิจิทัลไป
พัฒนาภารกิจขององค์กร โดยต้องสอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงาน ตลอดจนสามารถสร้าง
ประโยชน์จากการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลขององค์กรกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืนได้ 
 แนวทางพัฒนาภาครัฐที่ก าหนดโดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้สะท้อนให้เห็น
ถึงความส าคัญของการบูรณาการข้อมูลภายในและภายนอกหน่วยงาน ซึ่งทิศทางการพัฒนานั้นระบุไว้ชัดเจน
ว่าจะต้องเน้นการเชื่อมโยงภาครัฐให้เป็นอันหนึ่งอันหนึ่งเดียวทั้งในแง่กระบวนการปฏิบัติงาน ระบบการ
ให้บริการ และข้อมูล นอกจากนี้เป้าหมายสูงสุดของการให้บริการนั้นยังอยู่ที่การมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นส าคัญ  

 
2.2.3 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 
 ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้จัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทยระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 โดยต้องการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐ
ไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลดังวิสัยทัศน์ “ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน มีการท างานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง” ซึ่งต้องอยู่บนพื้นฐานของการด าเนินการ 4 ประการ ได้แก่ 
การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) การด าเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operation) 
การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric Services) และการสนับสนุนให้เกิดการ
ขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation) ดังนั้นภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ โดยในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ ยังแบ่งออกเป็นมาตรการการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐไทยในด้านต่าง ๆ 
ดังภาพที่ 2-2 
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ภาพที่ 2-2 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 

 
 จากภาพที่ 2-2 จะเห็นได้ว่าการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานจะ
ท าให้เกิดการใช้บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน อีกทั้งการน าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุน
การปฏิบัติงานที่เหมาะสมจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กรในด้านขั้นตอนการท างานที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพ่ือยกระดับงานบริการภาครัฐให้ตรงกับความต้องการของประชาชนที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 
2.2.4 ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดประชุมเพ่ือระดมความเห็น
จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือก าหนดประเด็นส าคัญของภาคการเกษตรไทย
ที่ควร ได้รับการพัฒนาและมีแนวทางรองรับอย่างต่อเนื่องในระยะยาว จึงเกิดยุทธศาสตร์เกษตรและ
สหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มุ่งในการแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ภาคการเกษตรในระยะยาว เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ “เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากร
การเกษตรยั่งยืน” โดยมีแนวทางไปสู่เป้าหมาย คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกร ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน และ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งสามารถสรุปภาพรวมในแต่ละยุทธศาสตร์ได้ดัง
ภาพที่ 2-3 

 

 
ภาพที่ 2-3 ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี 

 
ซึ่งประเด็นของยุทธศาสตร์ที่ 3 นั้น ได้มีแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและเพ่ือการขับเคลื่อน

เกษตร 4.0 ภายใต้ Thailand 4.0 ด้วยการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตร ให้เกษตรกร
เข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งพัฒนางานวิจัยและสารสนเทศให้ไปสู่เชิงพาณิชย์ 
ประชาสัมพันธ์ และเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลในระดับโลก 

 
2.2.5 แผนพัฒนาระบบเกษตรดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะปี พ.ศ. 2560 – 2564 
นอกจากยุทธศาสตร์ 20 ปี แล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีกรอบแผนพัฒนาระบบเกษตรดิจิทัล 

ระยะ 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – 2564 อีกด้วย ซึ่งแผนดังกล่าวนี้มีกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ซึ่ง
ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการก าหนดทิศทางการพัฒนา อ.ส.ค. โดยยุทธศาสตร์ทั้ง 5 มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Knowledge and Dissemination Society: การยกระดับการสร้าง การเชื่อมโยง และ
เผยแพร่ข้อมูลเกษตรในยุคดิจิทัล  ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือปรับเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้
อยู่ในรูปแบบที่ประชาชนและเกษตรกรสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งการมี
คลังสื่อและแหล่งการเรียนรู้ดิจิทัลด้านการเกษตรที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ และสามารถใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยต้องสร้างโอกาสให้เกษตรกรสามารถรับรู้ข่าวสารด้านการเกษตรได้อย่างเท่าเทียม 
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ยุทธศาสตรที่ 2 Digital Farming: การท าการเกษตรยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์นี้ว่าด้วยการศึกษา วิจัย พัฒนานวัตกรรม เพ่ือประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลในการท าเกษตร

ยุคใหม่ หรือเกษตรแบบอัตโนมัติ โดยมีเป้าหมายเพ่ือใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในด้านปัจจัยการผลิต สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน
สภาพแวดล้อมและภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในการท าเกษตรกรรม และสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในการสร้างนวัตกรรมการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Farmer Care System: ยกระดับการช่วยเหลือเกษตรกรแบบครบวงจร 
ยุทธศาสตร์นี้เน้นการบูรณาการข้อมูลและระบบสารสนเทศการเกษตรที่เน้นการให้ความช่วยเหลือ

เกษตรกรให้สามารถท าการเกษตรได้อย่างยั่งยืน มีศูนย์กลางการรับร้องเรียนและติดตามการช่วยเหลือ
เกษตรกรอย่างาครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Agriculture Goods: สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการ
จ าหน่าย 

ยุทธศาสตร์นี้ว่าด้วยการกระตุ้นการบริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยเฉพาะ
จากผู้ผลิตโดยตรง โดยผู้บริโภคจะต้องสามารถเรียกดูข้อมูลของสินค้านั้นย้อนกลับไปถึงแหล่งที่มาและ
กระบวนการผลิตได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 Digital Transform: เปลี่ยนถ่ายการบริหารจัดการสู่องค์กรดิจิทัลที่พร้อมส าหรับการ
ท าระบบเกษตรดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์สุดท้ายนี้มุ่งการพัฒนาองค์กรให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลที่มีความพร้อม มีมาตรฐาน 
ปลอดภัยและเชื่อถือได้ อีกทั้งยังเน้นให้องค์กรมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริ
หารจัดการภายใน เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อและใช้บริการ 

2.2.6 National e-Payment 
 National e-Payment เป็นระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รัฐบาลก าลังพยายามผลักดัน 
เพ่ือให้มีระบบรองรับการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับการใช้งาน
เทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือที่ขยายวงกว้างขึ้น และมีการน าเทคโนโลยีเข้ามา
ใช้เพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวม รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจึงได้ริเริ่มผลักดันแนวคิด 
National e-Payment ขึ้นตั้งแต่ในช่วงปี 2558 ที่ผ่านมา 

โครงการ National e-Payment เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระ
เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ฯ นี้ ซึ่งก าหนดให้มีการด าเนินการโครงการส าคัญคู่ขนานกันไปในห้วงเวลาเดียวกัน ดังนั้น
จึงเกิดโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ดังภาพที่ 2-4 
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ภาพที่ 2-4 โครงการภายใตแผนยุทธศาสตร National e-Payment 

 

ระบบการช าระเงินแบบ Any ID (PromptPay) พร้อมเพย์เป็นทางเลือกใหม่ในการโอนเงินและรับ
เงินของประชาชน ท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โดยการโอนเงินผานพรอมเพย เชน เลขที่
บัตรประชาชน และเบอรโทรศัพทมือถือ เปนตน 

การขยายการใช้บัตร สงเสริมการใชบัตรอิเล็กทรอนิกส โดยเพิ่มจุดรับบัตร/จุดรับช าระเงินให
ครอบคลุมทั่วประเทศ ช่วยให้ประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ สามารถเข้าถึงและใช้บริการช าระเงิน
ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างแพร่หลาย 

ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ บูรณาการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส ลดตนทุน เพ่ิม
ประสิทธิภาพ และเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษี 

e-Payment ภาครัฐ พัฒนาระบบการรับจายเงินภาครัฐใหเปนอิเล็กทรอนิกสทั้งหมด และพัฒนา
ระบบจายเงินสวัสดิการประชาชนผานทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย การจัดเก็บและน าสงเงิน
ภาครัฐ: ปรับปรุงกระบวนงานและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ การเบิกและการจายเงินภาครัฐ: ใชระบบ
การช าระเงินแบบ Any ID และบัตรตาง ๆ และการบูรณาการสวัสดิการสังคม: ลงทะเบียนผูมีรายไดน
อยและผูที่ตองการความชวยเหลือเพ่ือรับสวัสดิการ และพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางใหภาครัฐจาย
เงินสวัสดิการผาน Any ID 

ดังนั้น อ.ส.ค. จึงควรเปลี่ยนทิศทางการท าธุรกรรมทางการเงินกับ Agent และ เกษตรกร โดยหัน
มาใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว อีกทั้งควรสงเสริมใหภาคประชาชนและภาคธุรกิจท าธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรอีกด้วย 
 
2.2.7 กฎหมายดิจิทัล 

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม น าเสนอกฎหมายดิจิทัลในประเทศไทย ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
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พระราชบัญญัติฉบับนี้กล่าวถึงการรองรับสถานะทางกฎหมายของการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้มีผลในทางกฎหมายเช่นเดียวกับการท าธุรกรรมด้วยวิธีการปกติ และเพ่ือ
ก าหนดให้มีคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งท าหน้าที่วางนโยบาย ก าหนด
หลักเกณฑ์ ติดตามดูแล ส่งเสริมการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพ่ือเสนอแนะ  
แนวทางแก้ไขปัญหาอันจะเป็นการส่ง เสริมการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ทั้ ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศด้วย 

เนื่องจากบริการของ อ.ส.ค. ในอนาคตอาจมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือใน
การท าธุรกรรมในบางหน่วยงาน โดยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นนั้น มีพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ ซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่ใช้ในการควบคุมก ากับดูแล 
2) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

พระราชบัญญัติฉบับนี้ก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระท าด้วย
ประการใด ๆ ให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถท างานตามค าสั่งที่ก าหนดไว้หรือท าให้การ
ท างานผิดพลาดไปจากค าสั่งที่ก าหนดไว้ หรือใช้วิธีการใด ๆ เข้าไปล่วงรู้ข้อมูล แก้ไข หรือ
ท าลายข้อมูลของบุคคลอ่ืนในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือ
เผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร ย่อมก่อให้เกิดความ
เสียหาย กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งความสงบสุข
และศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้น อ.ส.ค. จะต้องด าเนินงานตามกรอบกฎหมายฉบับนี้ 
เพ่ือควบคุม ก ากับ และดูแลการเข้าถึงบริการ เพ่ือการป้องกันพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการ
ละเมิดกฎหมาย 
3) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

พระราชบัญญัตินี้รองรับในเรื่องตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ และบทบัญญัติที่ก าหนดให้
สามารถน าเอกสารของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนต้นฉบับ หรือใช้เป็นพยานหลักฐานใน
ศาลได้ และเพ่ือให้มีหน่วยงานธุรการเพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแล และเป็นฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
4) พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 

พระราชบัญญัติฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ครอบคลุมการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ  ที่มีส่วน
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการวางโครงสร้างพ้ืนฐาน
สารสนเทศอย่างเป็นระบบเพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน และส่งเสริมกิจกรรมในด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมจะรวมถึงการติดต่อสื่อสาร การผลิต การอุปโภคบริโภค การใช้สอย การจ าหน่ายจ่าย
แจก การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การท าธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ การคมนาคมขนส่ง 
การโลจิสติกส์ การศึกษา  การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การสาธารณสุข การเงินการ
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ลงทุน การภาษีอากร การบริหารจัดการข้อมูล และเนื้อหาหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมอ่ืนใดหรือการใด ๆ ที่มีกระบวนการหรือการ ด าเนินงานทางดิจิทัลหรือทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม กิจการ
โทรคมนาคม กิจการสื่อสารดาวเทียม และการบริหารคลื่นความถ่ี โดยอาศัยโครงสร้างพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีที่มีการหลอมรวมหรือเทคโนโลยีอ่ืนใด
ในท านองเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน 
5) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

โดยที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มี
บทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน จึงปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับผู้รักษาการตาม
กฎหมาย ก าหนดฐานความผิดขึ้นใหม่ และแก้ไขเพ่ิมเติมฐานความผิดเดิม รวมทั้งบทก าหนด
โทษของความผิดดังกล่าว การปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์ ในการระงับการท าให้
แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

 
2.3 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัล 

แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคตเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องท ามาพิจารณาในการวางแผน
พัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับองค์กร ทั้งนี้ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการท าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้กับกระบวนการท างานขององค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และเข้าใจว่าการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัลเป็นวาระส าคัญส าหรับกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวมขององค์กร  และเมื่อ
องค์กรแข็งแกร่งย่อมจะท าให้ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างเต็ม
ศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอ่ืน  ๆ เพ่ือ
ขับเคลื่อน พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมไปสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลที่
ส าคัญ มีดังต่อไปนี้ 

Internet of Things คือ การที่ อินเทอร์เน็ตสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ประเภท  Embedded 
Sensors และอุปกรณ์ที่ เป็น Intelligent Device เพ่ือสามารถใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าถึงบริการที่
หลากหลาย  

Big & Open Data โดย Big Data นั้นคือการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่มีอยู่ในองค์กรหรืออยู่
ในทุก ๆ ที่สามารถน ามารวบรวมและจัดเก็บเอาไว้ในรูปแบบข้อมูลดิบ ซึ่งในปัจจุบันถือว่าเป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อองค์กร แต่ทั้งนี้ในปัจจุบันจะใช้เพียง Bid Data อย่างเดียวคงไม่เพียงพอ ดังนั้น
ก้าวต่อไปก็คือ Open Data ซึ่งเป็นภาวะที่อภิมหาข้อมูลสาธารณะของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวจะ
กลายเป็นสมบัติของประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่สามารถน าเอาไปใช้ได้ตามอัธยาศัยเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน  
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Smart Machine and Artificial Intelligence คือ เครื่องจักรกลอัจฉริยภาพ ที่นอกจากจะ
ท างานแบบอัตโนมัติแล้ว ยังสามารถที่จะคิดและเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ เหตุเพราะเป็นเครื่องจักรที่ถูก
สร้างข้ึนด้วยเทคโนโลยีที่รวม Intelligent Software Agents, Expert Systems และ Virtual Reality 
ที่จะเสริมความสามารถของเครื่องจักรกลใหม่  

Blockchain / Distributed Ledger Technology คือ เทคโนโลยีที่ท าการกระจายข้อมูลให้ทุก
คนในเครือข่ายและทุกคนในเครือข่ายจะถือข้อมูลที่เหมือนกันทั้งหมด โดยไม่จ าเป็นต้องมีคนกลางใน
การเก็บข้อมูล ฉะนั้นจึงถือได้ว่า Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่ท างานด้วยแนวคิดของ Distributed 
Ledger Technology หรือ DLT ซึ่งแนวคิด DLT นั้นเป็นเทคโนโลยีแบบสมุดบัญชีสาธารณะ กล่าวคือ 
ทุกคนจะถือสมุดบัญชีเดียวกันจะเห็นข้อมูลทุกอย่างร่วมกันทั้งหมด 

Virtual & Augmented Reality (VR & AR) โดย VR คือ การจ าลองสภาพแวดล้อมจริงเข้าไปให้
เสมือนจริง ซึ่งพยายามท าให้เหมือนจริงโดยผ่านการรับรู้ไม่ว่าจะเป็น การมองเห็น เสียง การสัมผัส 
หรือแม้กระทั้งกลิ่น และท าให้สามารถตอบสนองกับสิ่งที่จ าลองนั้นได้  ส่วน AR คือ การรวม
สภาพแวดล้อมจริงกับวัตถุเสมือนเข้าด้วยกันในเวลาเดียวกัน โดยวัตถุเสมือนที่ว่านั้น อาจจะเป็นภาพ 
วิดิโอ เสียง และข้อมูล  ต่าง ๆ ที่ประมวลผลมาจากคอมพิวเตอร์ มือถือ เทปเล็ต หรืออุปกรณ์สวมใส่
ขนาดเล็กต่าง ๆ ทีท่ าให้สามารถตอบสนองกับสิ่งที่จ าลองนั้นได้ในทันท ี

Cloud Computing คือ ลักษณะการท างานโดยใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมายบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เช่น พ้ืนที่เก็บข้อมูล แพลตฟอร์มทางธุรกิจ แอปพลิเคชัน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
การตลาดออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์สามารถเลือกใช้งานได้ผ่านผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
(Internet Service Provider: ISP) ที่ให้บริการใดบริการหนึ่ งกับผู้ใช้ โดยผู้ให้บริการจะแบ่งปัน
ทรัพยากร ให้กับผู้ต้องการใช้งานนั้น และจ่ายค่าบริการตามการใช้งานจริง หรือให้เข้าใจง่าย  ๆ คือ
ระบบโปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และรับข้อมูลแสดงผลผ่านเว็บ
เบราว์เซอร์ 

จากแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัล อ.ส.ค. สามารถน าประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการ
ด าเนินงานได้ดังแสดงในตารางที่ 2-1
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ตารางท่ี 2-1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. 

โดเมน Internet of Things Big & Open Data 
Blockchain / 

Distributed Ledger 
Technology 

Virtual & 
Augmented Reality 

(VR & AR) 
Cloud Computing 

การเกษตร การ
ท่องเที่ยว 

ระบบ Sensor สามารถ
ยกระดับการท าการ
เกษตรกรรมได้ เช่น 
ระบบ Sensor ตรวจ
คุณภาพดิน ระดับความ
หนาแน่นน้ า เป็นต้น หรือ
การพัฒนา Wearable 
Device ที่ติดตาม
นักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ได้ 

การประมวลผลข้อมูล
ขนาดใหญ่ ซึ่งรัฐสามารถ
ท านายพฤติกรรมและ
แนวโน้มของนักท่องเที่ยว
ได้มากข้ึน ท าให้การ
วางแผนตลาดท่องเที่ยวดี
ขึ้น 

Bloackchain จะช่วยให้
การจัดการข้อมูลสินค้า
เกษตรกร ตามหลัก 
Traceability  

ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี VR และ AR 
ในการท าระบบแผนที่
และเปิดประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวใหม่ อาทิ การ
ย้อนรอยประวัติศาสตร์ 
เป็นต้น 

เทคโนโลยีที่ Cloud ท า
ให้เกษตรกรสามารถ
จัดเก็บและแบ่งปัน
ข้อมูลสถิติทาง
การเกษตรของตนบน 
Cloud ได้ ท าให้
สามารถน าข้อมูลต่าง ๆ 
ไปวิเคราะห์ต่อได้ใน
อนาคต 

โครงสร้างพื้นฐานการ
ให้บริการและศักยภาพ
บุคลากรรัฐ 

ระบบ Sensor บนตัว
โครงข่ายหรือโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ICT สามารถ
แสดงสถานะการท างาน
ได้แบบ real-time 

ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือท า
การวิเคราะห์การท างาน
ของโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ICT อย่างเป็นระบบ เพ่ือ
ประหยัดทรัพยากรสูงสุด 

- การใช้เทคโนโลยี VR และ 
AR ส าหรับการฝึกอบรม 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐ 

โครงสร้างพื้นฐานการ
ให้บริการ ICT จ านวน
มากใหบ้ริการผ่าน 
Cloud ซึ่งช่วยประหยัด
ต้นทุน 
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บทท่ี 3 
สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. 

 
 การส ารวจสถานภาพและความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ อ.ส.ค. ใช้วิธีการศึกษา 2 
รูปแบบ กล่าวคือ การใช้แบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 155 คน และการจัด
สัมมนาร่วมกับกลุ่มผู้ปฏิบัติการซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกฝ่ายและทุกส านักงานระหว่างวันที่ 29 – 30 
มิถุนายน 2560 โดยผลการส ารวจสถานภาพและความต้องการแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
3.1 สถานภาพและความต้องการด้านระบบเครือข่าย 

ปัจจุบัน อ.ส.ค. ได้เช่าใช้วงจรหลักและส ารองของ บริษัท TOT โดยในปี 2559 อ.ส.ค. ได้
ด าเนินการขยายแบนด์วิธและเพ่ิมจุดเชื่อมต่อเพ่ือให้ระบบเครือข่ายมีความเร็วเพียงพอและ
ครอบคลุมอาคารและบ้านพักที่เกิดขึ้นใหม่ นอกจากนี้ อ.ส.ค. ยังได้ด าเนินการปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (switch) ให้เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความทันสมัยขึ้นเพ่ือให้สามารถรองรับ
กับการบริหารจัดการเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการเชื่อมต่อในปัจจุบัน ดังแสดง
ในภาพที่ 3-1 

 
ภาพที่ 3-1 ระบบเครือข่ายของ อ.ส.ค. 

อ.ส.ค. ส านักงานกร งเทพ

ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง
(มวกเ ล ก)

ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเ นือตอนบน
(เ ียง  ม)่

ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเ นือตอนล่าง
(ส โขทัย) ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเ ียงเ นือ

(ขอนแก่น)

ส านักงาน อ.ส.ค. ภาค ต้
( รา บ รี)

วิจัย - พัสด 
(มวกเ ล ก)

แ นกน  าเ ื อ
(มวกเ ล ก)

MPLS – 22MB
FTTX – 100/10 MB

MPLS – 20 MB
FTTX – 50/5 MB

MPLS – 15MB
FTTX – 20/3 MB

MPLS – 22MB
FTTX – 100/10 MB

MPLS – 20MB
FTTX – 20/3 MB

MPLS – 20MB
FTTX – 20/3 MB

MPLS – 20MB
FTTX – 20/3 MB

MPLS – 15MB
FTTX – 20/3 MB

GIN

บ้านพัก 16  ลัง
อาคาร  ม่โครงการวิจัย

(มวกเ ล ก)

FTTX – 25/3 MB FTTX – 25/3 MB

FTTX – 25/3 MB

ร้านค้า TOT

TOT Internet Data Center

MPLS

Internet
MPLS - 45MB
FTTX – 1G

G-Cloud
(สรอ.)
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 ทุกส านักงานจะมีช่องทางเข้าสู่ Internet ผ่าน FTTX และเชื่อมต่อเพ่ือเข้าใช้งานระบบภายใน 
อ.ส.ค. ผ่าน MPLS ซึ่งการจัดสรรแบนด์วิธในปัจจุบันนั้นจัดสรรตามปริมาณผู้ใช้งานของแต่ละแห่งเป็น
หลัก  นอกจากนี้ อ.ส.ค. ยังได้ด าเนินการเชื่อมต่อ อาคารใหม่ของโครงการวิจัย บ้านพัก 16 หลัง และ 
ร้านค้า TOT ด้วย FTTX ลิงค์ ความเร็ว 25/3 MB  
 Data Center ของ อ.ส.ค. ในปัจจุบัน มี 4 ที่ ประกอบด้วย 

1. ส านักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพมหานคร: เครื่องแม่ข่ายส าหรับควบคุมและบริหารจัดการอุปกรณ์
เครือข่ายและการสื่อสาร เช่น Active Directory, VoIP, ฯลฯ 

2. Co-Location ณ บริษัท ทีโอที จ ากัด: เครื่องแม่ข่ายของระบบ ERP 
3. INET Cloud ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) : เครื่องแม่ข่ายส าหรับ

ระบบอินทราเน็ตของ อ.ส.ค. ทั้งหมด รวมถึงระบบอีเมล์ 
4. G-Cloud ของ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.): เครื่องแม่ข่ายส าหรับเว็บไซต์ อ.ส.ค. 

เว็บไซต์นมโรงเรียน และ AgroTour 
 
 ประเด็นด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ส ารวจ  ประกอบด้วย ความเร็วในการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต ความสะดวกในการเข้าถึงระบบเครือข่าย ความต่อเนื่องระหว่างการใช้งาน เช่น ไม่หลุด
บ่อยของระบบเครือข่ายแบบมีสาย (LAN) และระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless) โดยระบบ
เครือข่ายต้องสามารถให้บริการได้ครอบคลุมที่ตั้งส านักงาน ซึ่งโดยรวมผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อการ
ใช้งานระบบเครือข่าย ( X = 3.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อความเร็ว
ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด ( X = 3.78) ดังแสดงในแผนภาพที่ 3-2 

 
ภาพที่ 3-2 ความพึงพอใจด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานบางส่วนยังพบปัญหาของการเชื่อมต่อที่ไม่ต่อเนื่อง ความไม่เสถียรของ
ระบบเครือข่ายไร้สายในบางสถานที่และบางเวลา ความยุ่งยากในการเข้าใช้ระบบ WIFI ผ่านอุปกรณ์
มือถือหรือแท็บเล็ต และระยะเวลาการเชื่อมต่อที่จ ากัด ดังนั้น เพ่ือให้การท างานของระบบเครือข่ายมี



 แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560– 2564) 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

 

   3-3 

ประสิทธิภาพจึงจ าเป็นต้องขยายความครอบคลุมของระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไปยัง
บริเวณที่อับสัญญาณ เพ่ือให้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง นอกจากนั้นจะต้อง
จัดเตรียมอุปกรณ์ในการส ารองไฟ (UPS) ให้ครบทุกจุด 
3.2 สถานภาพและความต้องการด้านบ คลากรไอท ี  
 โครงสร้างการท างานด้านไอที ในปัจจุบันของ อ.ส.ค. ประกอบด้วย 3 แผนก คือ แผนกเทคโนโลยี
และเครือข่าย  แผนกสารสนเทศงานบริหาร และแผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมีบุคลากร 16 คน 
ประจ าอยู่ ณ ส านักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพมหานคร และ อ.ส.ค. ส านักงานใหญ่ มวกเหล็ก นอกจากนี้ยังมี
บุคลากร outsource ประจ าอยู่ตามส านักงาน ต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกจ านวน 5 คน 
 จากการส ารวจสถานภาพด้านบุคลากรด้านไอทีด้านต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย การตอบข้อซักถามและ
การให้ค าแนะน า ความเอาใจใส่ ความกระตือรือร้น และความรวดเร็วในการติดต่อและการช่วยเหลือ ซึ่ง
บุคลากรทางด้านไอทีจะมีหน้าที่ในการดูแลงานด้านระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศ หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เมื่อผู้ใช้งานได้รับบริการเหล่านี้จากบุคลากรด้านไอที พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจต่อ

บุคลากรด้านไอที ( X = 3.93) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บุคลากรของ อ.ส.ค. มีความพึงพอใจต่อ
การตอบข้อซักถาม และการให้ค าแนะน า และความเอาใจใส่และความกระตือรือร้นของบุคลากรไอทีมาก

ที่สุด ( X = 3.98) ดังแสดงในแผนภาพที่ 3-3 

 
ภาพที่ 3-3 ความพึงพอใจด้านบุคลากรด้านไอที 

 อย่างไรก็ตาม ในแง่ความรวดเร็วในการให้บริการนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องน าไปปรับปรุง เนื่องจาก
ยังคงไม่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการได้อย่างทันท่วงที ซึ่งทั้งนี้เป็นผลจากจ านวนบุคลากรที่มีไม่
เพียงพอจึงส่งผลให้บริการช้าและไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะส านักงานภูมิภาค ดังนั้น เพ่ือให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการจัดอบรมให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นที่เป็นปัญหาที่พบบ่อย หรือจัดท าเอกสารแจกจ่ายและให้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
รวมทั้งควรมีอัตราบรรจุให้กับบุคลากรด้านไอทีที่ชัดเจนโดยเฉพาะส านักงานในส่วนภูมิภาคเพ่ือให้
สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงและทันต่อเวลา  
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3.3 สถานภาพและความต้องการด้านระบบสารสนเทศ 
 ระบบงานของ อ.ส.ค. ที่ใช้งานอยู่จริงในปัจจุบันมีจ านวนทั้งสิ้น 25 ระบบ แบ่งเป็นระบบงานหลัก
ขององค์กร (Core System) ที่ใช้ในการขับเคลื่อนด้านอุตสาหกรรมนมและด้านส่งเสริมกิจการโคนมมี 7 
ระบบ ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการ (Management Information System: MIS)  ระบบ
สารสนเทศเพ่ือผู้บริหารระดับสูง (EIS) ระบบฐานข้อมูลโค (DIP) ระบบ DPO Leader ระบบควบคุมการ
ผลิต ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ระบบควบคุมการผลิต และระบบขายหน้าร้าน นอกจากนี้ยังมี
ระบบ e-Dairy ซึ่งจะมาแทนที่ระบบ DIP และระบบ e-Extension เดิม โดยระบบนี้จะพัฒนาแล้วเสร็จ
ภายในเดือน พฤศจิกายน 2560 และเริ่มใช้งานปลายปี 2560 นี้ 
 ส่วนระบบงานส าหรับการบริหารจัดการภายในของ อ.ส.ค. (Back Office System) ประกอบด้วย 6 
ระบบ คือ ระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระบบติดตามสถานะโครงการ ระบบสนับสนุนงาน
ด้านตรวจสอบ (Audit Support System) ระบบ e-HR ระบบจองที่นั่ง/รถยนต์ และ ระบบจองห้อง
ประชุม  และท้ายสุด คือกลุ่มระบบงานที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร หรือระบบงานเพ่ือการสื่ อสาร (Communication System) ซึ่งประกอบด้วย 12 
ระบบงาน คือ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)  ระบบเว็บไซต์ (เว็บไซต์ อ.ส.ค. และเว็บไซต์นม
โรงเรียน) Social Media ระบบ e-Service ระบบ Web Portal ระบบ e-Document ระบบ Web 
Conference ระบบ VoIP ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ระบบหนังสือออนไลน์ (e-Book) 
ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (KMS) และระบบ e-Learning  
 อย่างไรก็ตาม อ.ส.ค. อยู่ระหว่างการพัฒนา ทดสอบ และทดลองใช้งานระบบ e-Dairy และอยู่
ระหว่างการส ารวจผลการใช้งานระบบ MIS EIS และ e-HR เพ่ือเตรียมการปรับปรุงและต่อยอดระบบให้
ตอบสนองกับการปฏิบัติงานภายใน อ.ส.ค. มากข้ึน  โดยรายละเอียดของระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและ
ระบบที่ก าลังพัฒนามีดังแสดงในตารางที่ 3-1 และตารางที่ 3-2 
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ตารางที่ 3-1 ระบบสารสนเทศที่ใช้งานในปัจจุบัน 

ระบบสารสนเทศ  ู้  ้งาน รายละเอียด การ  ้บริการ 

1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ (MIS) 

ทุกฝ่าย พัฒนาโดยใช้ Yii Framework โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดการ (MIS) 
พัฒนาขึ้นเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของ อ.ส.ค.
ทั้งหมด 3 ด้าน ประกอบด้วย        ด้านอ านวยการ 
ด้านส่งเสริม และด้านอุตสาหกรรมนม 

2. ระบบฐานข้อมูลโค (DIP) ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 
และฝ่ายวิจัยและพัฒนาการ

เลี้ยงโคนม 

พัฒนาด้วย FoxPro 
(ก าลังจะยกเลิกเพ่ือมาใช้ระบบ e-Dairy) 

ระบบฐานข้อมูลโค เป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลประวัติ
โค จ านวนของสมาชิกของ อ.ส.ค. 

3. ระบบ DPO Leader ส านักงาน อ.ส.ค. ภาค
ตะวันออกเฉียง เหนือ และ
ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือ

ตอนล่าง 

พัฒนาด้วยภาษา VB เป็น Windows 
Application  
(ก าลังจะยกเลิกเพ่ือมาใช้ระบบ e-Dairy) 

เป็นระบบสนับสนุนการรับน้ านมดิบของ ส านักงาน 

อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส านักงาน 

อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง 

4. ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารทรัพยากรขององค์กร 
(Enterprise Resource 
Planning: ERP)  

ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายบัญชี
และการเงิน ฝ่ายพัสดุและ
บริการ ฝ่ายการตลาดและ
การขาย ฝ่ายส่งเสริมการ
เลี้ยงโคนม และทุกส านักงาน 

พัฒนาโดยใข้ Oracle โดยบริษัท CDG ประกอบด้วย ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคลังข้อมูล
ผลการด าเนินงานของ อ.ส.ค. และระบบสารสนเทศ
ด้านการบัญชี 



 แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560– 2564) 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

 

   3-6 

ระบบสารสนเทศ  ู้  ้งาน รายละเอียด การ  ้บริการ 

5. ระบบควบคุมการผลิต ส านักงาน อ.ส.ค. ภาค พัฒนาเมื่อ พ.ศ. 2548 ด้วยภาษา ASP 
และ SQLServer เป็น Web Application 

ระบบผลิต พัฒนาขึ้นเพ่ือรองรับการใช้งานด้าน 
กระบวนการผลิต การรับน้ านม และการตรวจสอบ
คุณภาพ 

6.ระบบขายหน้าร้าน 
 

ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็น Windows Application ระบบขายหน้าร้าน เป็นโปรแกรมท่ีช่วยในการ
จัดเก็บข้อมูลการซื้อขายหน้าร้านของ ร้านค้า ของ 
อ.ส.ค. 

7. ระบบบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 

ทุกฝ่าย พัฒนาด้วยภาษา PHP และ MySQL เป็น 
Web Application 

เป็นระบบต้นแบบที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลความ

เสี่ยงของ อ.ส.ค. เพ่ือใช้ในการควบคุมความเสี่ยง

ขององค์กร เพื่อยืนยันแนวคิดการศึกษาความเป็นไป

ได้ในการใช้ ICT สนับสนุนการควบคุมความเสี่ยง

ขององค์กรภายใต้โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือ

ยกระดับคะแนนการประเมินผลการบริหารจัดการ

องค์กรด้านสารสนเทศ และทบทวนแผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อ.ส.ค. 

พ.ศ. 2555 – 2559 
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ระบบสารสนเทศ  ู้  ้งาน รายละเอียด การ  ้บริการ 

8. ระบบตดิตามสถานะโครงการ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน พัฒนาโดยบริษัทเกทซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด 

ระบบติดตามสถานะโครงการเป็นระบบจัดการ
โครงการและติดตามสถานะการด าเนินงานโครงการ
ของ อ.ส.ค. ตามยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพ่ือให้
การบริหารจัดการโครงการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน
พัฒนาและตัดสินใจ 

9. ระบบจองที่นั่ง/รถยนต์ ทุกฝ่าย พัฒนาด้วยภาษา PHP เป็นระบบส าหรับพนักงาน อ.ส.ค. ที่ต้องการจองที่
นั่งรถตู้เพ่ือเดินทางการเดินทางของพนักงาน อ.ส.ค. 
ระหว่าง อ.ส.ค. มวกเหล็ก และ อ.ส.ค. กรุงเทพฯ 
(ตลาด อ.ต.ก.)  และการจองรถยนต์เพ่ือออกไป
ปฏิบัติภารกิจนอกสถานที่ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
ตลอดจนช่วยลดข้อผิดพลาดการบริหารจัดการการ
เดินรถของพนักงานแผนกอาคารสถานที่และบริการ
ทั่วไป 

10. ระบบจองห้องประชุม ทุกฝ่าย พัฒนาด้วยภาษา PHP เป็นระบบส าหรับพนักงานที่ต้องการจองใช้งานห้อง
ประชุม อ.ส.ค. ซึ่งกระจายอยู่ในพ้ืนที่ต่างๆ พนักงาน
ผู้รับผิดชอบดูแลห้องประชุมสามารถบริหารจัดการ
การใช้งานห้องประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 



 แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560– 2564) 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
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ระบบสารสนเทศ  ู้  ้งาน รายละเอียด การ  ้บริการ 

11. ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-office) 

ทุกฝ่าย พัฒนาเมื่อ พ.ศ. 2556 โดยบริษัท CDG  เป็นระบบจัดการเอกสารที่ใช้สื่อสารในองค์กร 
ประกอบด้วย ค าสั่ง บันทึกข้อความ หนังสือเวียน 
และเอกสารอื่นๆ  ที่ผ่านการรับรองจากกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

12. ระบบเว็บไซต์ 
(เว็บไซต์ อ.ส.ค.) 

ทุกฝ่าย พัฒนาด้วยภาษา PHP น าเสนอข่าว ประชาสัมพันธ์งานทั้งภายในและ
ภายนอก 

13. Social Media ทุกฝ่าย ใช้ Free Online Applications ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน เช่น Facebook, Twitter, 
Instagram, Youtube, และ Google Plus 

น าเสนอข่าว ประชาสัมพันธ์งานทั้งภายในและ
ภายนอก 

14. ระบบ  
e-Service 

ทุกฝ่าย พัฒนาเมื่อ พ.ศ. 2555 ด้วยภาษา PHP 
และ MySQL เป็น Web Application  

ระบบบริการด้านไอทีออนไลน์ พัฒนาขึ้นให้บริหาร
ด้านไอที การแจ้งซ่อม บริการต่าง ๆ ด้านไอที เพื่อ
ง่ายต่อการบริหารจัดการ 

15. ระบบ Web Portal ทุกฝ่าย พัฒนาด้วยภาษา PHP เป็นระบบที่ช่วยเข้าสู่ระบบภายในต่าง ๆ ของ อ.ส.ค. 
ได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เป็นระบบที่ช่วย
ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมภายใน อ.ส.ค. ท าให้
กระจายข่าวสารให้พนักงานสามารถเข้าถึงได้
ทันท่วงที 



 แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560– 2564) 
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ระบบสารสนเทศ  ู้  ้งาน รายละเอียด การ  ้บริการ 

16. ระบบจัดเก็บเอกสาร  
(e-Document) 

ทุกฝ่าย พัฒนาเมื่อ พ.ศ. 2556 โดยบริษัท CDG  เป็นระบบจัดเก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ

รวมศูนย์ที่สามารถให้บริการบุคลากรขององค์กร 

เพ่ือลดพ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสารแบบกระดาษ 

17. ระบบ VDO Conference  ทุกฝ่าย อ.ส.ค. ใช้ Hardware/Software ของ 
Polycom 

ช่วยในการติดต่อสื่อสารในการประชุมระหว่าง
ส านักงานภาคต่างๆ  

18. ระบบ VoIP ทุกฝ่าย อ.ส.ค. ใช้บริการ VoIP ของ TOT เป็นระบบในการให้บริการโทรศัพท์ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต 

19. ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-mail)  

ทุกฝ่าย อ.ส.ค. เปลี่ยนมาใช้ระบบ e-mail ของ 
Microsoft Exchange ที่ให้บริการโดย 
INET 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ให้บริการรับส่ง
เอกสารเพ่ือติดต่องานทั้งภายในและภายนอก 

20. ระบบหนังสือ ออนไลน์ (e-
book) 

ทุกฝ่าย พัฒนาเมื่อ พ.ศ. 2556 ด้วยภาษา PHP 
และ MySQL เป็น Web Application  

ระบบหนังสือ ออนไลน์ เป็นระบบที่ช่วยเผยแพร่
เอกสาร วารสาร คู่มือ ของ อ.ส.ค. ให้อยู่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ง่ายต่อการค้นหา 

21. ระบบบริหารจัดการองค์
ความรู้ (KMS) 

ทุกฝ่าย พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

ระบบน าแสดงองค์ความรู้ในรูปแบบแผนผังความรู้ 
ซึ่งสกัดมาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ 

22. ระบบ  
e-Learning 

ทุกฝ่าย พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี Moodle ระบบส าหรับการเรียนรู้บทเรียนด้านต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการท างานในองค์กร 



 แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560– 2564) 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

 

   3-10 

ระบบสารสนเทศ  ู้  ้งาน รายละเอียด การ  ้บริการ 

23. ระบบสารสนเทศเพ่ือ
ผู้บริหารระดับสูง (EIS) 

ผู้บริหาร พัฒนาโดยใช้ Yii Framework โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหารระดับสูง (EIS) 
พัฒนาขึ้นเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ด้านต่าง ๆ ของ 
อ.ส.ค. 

24. ระบบสนับสนุนงานด้าน
ตรวจสอบ  
(Audit Support System) 

ทุกฝ่าย พัฒนาด้วยภาษา PHP ระบบสนับสนุนการตรวจสอบ เป็นระบบสนับสนุน
การด าเนินงานของฝ่ายตรวจสอบและประเมิน
ระบบงานทีช่่วยจัดเก็บและแจ้งผลการตรวจสอบ
ให้กับผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

25. ระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล  
(e-HR) 

ทุกฝ่าย พัฒนาด้วยภาษา PHP โดยบริษัท SMMMS 
 

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  
(ปัจจุบันยังไม่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน 
HR ได้ครบทุกด้าน) 

 
ตารางที่ 3-2 ระบบสารสนเทศที่อยู่ระหว่างการทดสอบและพัฒนา 

ระบบสารสนเทศ รายละเอียดของระบบ  ู้พัฒนา 

1. ระบบ e-Dairy ระบบทีบู่รณาการข้อมูลและฟังก์ชันที่อยู่ใน DIP และระบบ e-
Extension เพ่ือให้ครอบคลุมกระบวนงานทั้งหมดของฝ่ายส่งเสริมฯ 
เพ่ิมช่องทางในการติดต่อกับเกษตรกร และเชื่อมโยงฐานข้อมูลโคผ่าน
อินเทอร์เน็ต (ส่งมอบภายในปีงบประมาณ 2560) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ  

 



 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2561 (ฉบบัปรบัปรุงป ี2559)  
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จากการส ารวจพบว่าความพึงพอใจในระบบส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ซึ่งหากวิเคราะห์ปัญหาและความ

ต้องการรวมถึงความพึงพอใจที่ผู้ใช้งานมีต่อระบบที่ยังไม่เสถียรและมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานและ

บริหารจัดการภายในองค์กรจ านวน 6 ระบบ ประกอบด้วย ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ระบบความ

เสี่ยง ระบบ e-HR ระบบ ERP ระบบ KMS และระบบ Audit System  แล้ว สามารถสรุปประเด็นปัญหา

และความต้องการในแต่ละระบบได้ดังนี้ 

 

3.3.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) 

โดยภาพรวมของระบบ MIS พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบ (X̅ = 3.81) ทั้งนี้
เนื่องมาจากระบบมีประโยชน์ต่อการด าเนินงาน (X̅ = 3.92) และมีความรวดเร็ว (X̅ = 3.85) จึงท าให้
ผู้ใช้งานเกิดความเชื่อมั่นต่อระบบ อีกท้ังการเข้าใช้ระบบมีความปลอดภัยและเข้าใช้งานได้ง่าย อย่างไร
ก็ตามยังคงพบปัญหาของการใช้งานระบบ เช่น ราคาขายสินค้าในแต่ละพ้ืนที่ไม่เท่ากัน ส่งผลให้ต้อง
แยกยอดขายสินค้าในแต่ละภาคเอง เนื่องจากระบบ MIS ประมวลผลแบบรวมทุกภาค นอกจากนั้นยัง
ไม่มีการก าหนดราคาโอนสินค้าให้กับทางภาค และการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบในบางครั้งเกิดการสูญ
หายของข้อมูล ส่งผลให้ต้องใช้โปรแกรม Excel ควบคู่กับการท างานจริง จึงอาจท าให้การท างานล่าช้า 
ดังนั้น จึงควรพัฒนาระบบให้มีความสมบูรณ์ให้มากยิ่งขั้น และในอนาคตควรมีการเชื่อมโยงหรือบูรณา
การไปสู่ระบบอ่ืน ๆ ให้สามารถโอนถ่ายข้อมูลได้สะดวก รวมไปถึงการรองรับข้อมูลด้านกิจการโคนม 
ให้สามารถใช้งานผ่านระบบได้ 
 

 

 
 

ภาพที่ 3-3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  ) MIS) 

3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00

ความรวดเร็ว 

ประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 

ความถูกต้องในการประมวลผล

ใช้งานง่าย

ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหาร (MIS)
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3.3.2 ระบบบริ ารความเสี่ยงและควบค มภาย น 

โดยภาพรวมของระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึง
พอใจต่อระบบ (X̅ = 3.78) และมีความคิดเห็นว่าระบบมีประโยชน์ต่อการใช้งาน (X̅ = 3.93) มากท่ีสุด 
ถึงแม้ว่าระบบจะยังไม่สามารถตอบสนองการบริหารความเสี่ยงได้อย่างสมบูรณ์ แต่ระบบอยู่ในระดับที่
สามารถช่วยการจัดการความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง และหากมีการเพ่ิมเติมให้ระบบสามารถวิเคราะห์
ปัจจัยความเสี่ยงที่ตรงประเด็นได้ยิ่งขึ้นจะท าให้ประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถ
ส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์กรได้อย่างสมบูรณ์  
 

 

 
 

ภาพที่ 3-4 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 

3.3.3 ระบบบริ ารทรัพยากรบ คคล (e-HR)  

โดยภาพรวมของระบบ e-HR พบว่า ผู้ใช้งานรู้สึกเฉย ๆ ต่อระบบ (X̅ = 3.31) ถึงแม้ว่าจะ
มีความคิดเห็นว่าระบบนั้นมีประโยชน์ต่อการใช้งานมากที่สุด (X̅ = 3.78) ก็ตาม แต่ระบบนี้ยังไม่
สามารถประมวลผลได้ถูกต้องในบางด้าน ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาระบบให้มีความสมบูรณ์เพ่ือรองรับ
กับการใช้งานให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการจัดการเรื่องการลางานที่ไม่สมบูรณ์  
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ความรวดเร็ว 

ประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 

ความถูกต้องในการประมวลผล

ใช้งานง่าย

ระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
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ภาพที่ 3-5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อระบบบริหารทรัพยากรบุคคล )e-HR) 
 
 
 

3.3.4 ระบบบริ ารจัดการองค์ความรู้ (KMS) 

โดยภาพรวมของระบบ KMS พบว่า จ านวนผู้ใช้งานระบบนี้ยังมีน้อยเมื่อเทียบกับจ านวน
ผู้มีสิทธิใช้งานจริงซึ่งคือบุคลากรทุกคนในองค์กร ดังจะเห็นได้จากผู้ตอบแบบสอบถามมีเพียง 19 ราย 
อย่างไรก็ตามผู้ที่ใช้งานที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อระบบ (X̅ = 3.93) เนื่องจากระบบมี
ความรวดเร็ว (X̅ = 4.00 ) มีประโยชน์ต่อการด าเนินงาน และมีความถูกต้องในการประมวลผลและ
น าเสนอข้อมูล (X̅ = 3.95 ) แต่ทั้งนี้จะต้องเพ่ิมเนื้อหาความรู้ให้ครอบคลุมกับทุกสายอาชีพใน อ .ส.ค.  
เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือถ่ายทอดความรู้ได้กว้างขวางและชัดเจนยิ่งขึ้น รวมไปถึงการ
ปรับเปลี่ยนระบบให้มีความน่าสนใจ นอกจากนั้นควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์การใช้งาน
ระบบ เนื่องจากเป็นระบบที่จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมในทุก ๆ ส่วนของ อ .ส.ค.  

 

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00

ความรวดเร็ว 

ประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 

ความถูกต้องในการประมวลผล

ใช้งานง่าย

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (e-HR)
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ภาพที่ 3-6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ )KMS) 
 

3.3.5 ระบบสนับสน นงานด้านตรวจสอบ (Audit System) 

โดยภาพรวมของระบบ Audit System พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบ (X̅ = 
3.74 ) เนื่องจากเป็นระบบที่ช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินงาน (X̅ = 3.91 ) และมีความถูกต้อง 

แม่นย าในการประมวลผลข้อมูล (X̅ = 3.73 ) แต่ทั้งนี้จ าเป็นต้องปรับปรุงความเร็วและความถูกต้องใน
การบันทึกข้อมูลให้มีความสมบูรณ์และง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งข้ีน 
 

 

 
ภาพที่ 3-7 ความพึงพอใจที่มีต่อระบบสนับสนุนงานด้านตรวจสอบ (Audit System) 

 
 

3.75 3.80 3.85 3.90 3.95 4.00 4.05

ความรวดเร็ว 

ประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 

ความถูกต้องในการประมวลผล

ใช้งานง่าย

ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (KMS) 

3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00

ความรวดเร็ว 

ประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 

ความถูกต้องในการประมวลผล

ใช้งานง่าย

ระบบสนับสนุนงานด้านตรวจสอบ (Audit System) 
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3.3.6 ระบบบริ ารทรัพยากรองค์กร (ERP)   

โดยภาพรวมของระบบ ERP พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบ (X̅ = 3.59 ) 
เนื่องจากมีความเห็นว่าระบบมีประโยชน์ต่อการด าเนินงาน (X̅ = 3.84 ) และสามารถประมวลผลข้อมูล
ได้ครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานขององค์กรได้อย่างทั่วถึง แต่อย่างไรก็ตาม ระบบ ERP ยังไม่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานในทุกภาคส่วนได้อย่างสมบูรณ์ เช่น การออกรายงาน
หรือพิมพ์เอกสารในแต่ละครั้งจะต้องใช้ปริมาณกระดาษที่มาก นอกจากนั้น ขั้นตอนการเข้าใช้ระบบมี
ความยุ่งยากและซ้ าซ้อน จึงท าให้ปัจจุบันจะต้องใช้โปรแกรม Excel ท างานควบคู่ไปกับระบบ ERP 
และประเด็นที่ส าคัญพบว่า พนักงานจ านวนมากยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบ ดังนั้น
จึงเป็นผลให้ระบบ ERP ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 

 
 

ภาพที่ 3-8 ความพึงพอใจที่มีต่อระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) 
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ประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 

ความถูกต้องในการประมวลผล

ใช้งานง่าย

ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)
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3.4  ลการด าเนินงานตามแ นแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อ.ส.ค.           

พ.ศ. 2557 – 2561 

จากการศึกษาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อ.ส.ค. ปี พ.ศ. 2557 - 
2561 สามารถแจกแจงโครงการออกเป็น 3 กลุ่มตามยุทธศาสตร์ ดังตารางที่ 3-2 

ตารางที่ 3-2 สรุปโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อ.ส.ค. ปี พ.ศ. 
2557 – 2561  

 ระเภทโครงการ จ านวนโครงการตามแ นฯ  

โครงการภาย ต้ย ทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้ทันสมัย และสามารถรองรับการด าเนินธุรกิจ
ของ อ.ส.ค. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11 

โครงการภาย ต้ย ทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรทุกระดับของ อ.ส.ค. ให้มี
ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การปฏิบัติงานและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 

โครงการภาย ต้ย ทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน และบริหารจัดการ ให้อ.ส.ค. มีความสามารถในการแข่งขันทาง
ธุรกิจมากยิ่งขึ้น 

12 

รวม 28 

• ย ทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันสมัย 
และสามารถรองรับการด าเนินธุรกิจของ อ.ส.ค. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ านวน 11 โครงการ  

1. โครงการปรับปรุงอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการสารสนเทศและระบบเครือข่าย 
2. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย 
5. โครงการปรับปรุงเครือข่ายภายในของ อ.ส.ค. 
6. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเชื่อมต่อระหว่างส านักงานและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
7. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดท าสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร

และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
8. โครงการจัดท า Disaster Recovery Site 
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9. โครงการพัฒนา IT Security เพ่ือเข้าสู่การรับรองระบบมาตรฐาน ISO 27001 
10. โครงการจัดท าระบบการประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (VDO Conference)  
11. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ อ.ส.ค. 

• ย ทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรทุกระดับของ อ.ส.ค. ให้มีความสามารถในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงานและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จ านวน 5 โครงการ  

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนสังคมการเรียนรู้ของ อ.ส.ค. 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้ปฏิบัติการ 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบุคลการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
5. โครงการพัฒนาระบบ Performance Management System 

• ย ทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน และบริหารจัดการ ให้อ.ส.ค. 
มีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น จ านวน 12 โครงการ 

1. โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability System) ผลิตภัณฑ์นมของ 

อ.ส.ค. ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

2. โครงการพัฒนาระบบให้บริการเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมผ่านอุปกรณ์พกพา 

3. โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์ผลผลิตจากฝูงโค 

4. โครงการปรับปรุงและบูรณาการระบบฐานข้อมูลโค และน้ านมดิบ (e-Dairy) 

5. โครงการพัฒนาระบบ Business Intelligence (BI) 

6. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM System)   

7. โครงการพัฒนาระบบการค้าผลิตภัณฑ์ของ อ.ส.ค. แบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-

Commerce System) 

8. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหาร (EIS) 

9. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (e-HR) 

10. โครงการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหารจัดการและการบัญชี เพ่ือ

รองรับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ในอนาคต ส าหรับ อ.ส.ค. 

11. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) 
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12. โครงการปรับปรุงระบบงานบริการภายในองค์กร 

 จากตารางที่ 3-2 สามารถแสดงเป็นแผนภูมิดังภาพท่ี 3-9 ตามลักษณะของโครงการ คือ  
1) โครงการด้านการจัดหาและพัฒนาด้านระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และความปลอดภัย  

จ านวน 7 โครงการ  
2) โครงการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ จ านวน 15 โครงการ 
3) โครงการด้านการพัฒนาบุคลากร จ านวน 3 โครงการ 
4) โครงการด้านการบริหารจัดการ จ านวน 3 โครงการ 

 

 พบว่าอัตราส่วนของโครงด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศคิดเป็นร้อยละ 53 ของจ านวน
โครงการทั้งหมดซึ่งเป็นส่วนที่มากที่สุด 

 

ภาพที่ 3-9 แผนภูมิแสดงอัตราส่วนจ าแนกตามประเภทของโครงการ 

 
จากการประเมินผลการด าเนินงาน แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อ.ส.ค. ปี 

พ.ศ. 2557-2561 สามารถจ าแนกตามสถานะโครงการได้เป็น 4 สถานะ คือ 

• ใช้งาน/ด าเนินการเสร็จแล้ว หมายถึงโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จและใช้งานแล้ว 

• อยู่ระหว่างพัฒนา/ด าเนินการ หมายถึง โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาหรือตรวจรับ 

• อยู่ระหว่างพิจารณา หมายถึง โครงการที่อยู่ระหว่างการจัดท า TOR หรือ พิจารณาราคากลาง 

• ยังไม่ไดด้ าเนินการ หมายถึง โครงการที่ยังไม่ไดด้ าเนินการ 
สามารถแสดงรายละเอียดผลการติดตามการด าเนินงาน (ส ารวจ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 

2559) ได้ดังแสดงในตารางที่ 3-3

25%

53%

11%
11%

โครงการด้านการจัดหาและพัฒนาด้าน
ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และความ
ปลอดภัย 

โครงการด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

โครงการด้านการพัฒนาบุคลากร 

โครงการด้านการบริหารจัดการ 
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ตารางท่ี 3-3 สถานะของโครงการแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อ.ส.ค. พ.ศ. 2557 – 2561  
  สถานะโครงการ 

ล าดับ  ื่อโครงการ 2557 2558 2559 2560 2561 
ย ทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันสมัย และสามารถรองรับการด าเนินธุรกิจของ อ.ส.ค. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
กลย ทธ์ที่ 1.1 จัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอกับการ ใช้งาน และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

1 
 

โครงการปรับปรุงอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการสารสนเทศและระบบเครือข่าย   ใช้งาน ใช้งาน  

2 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้งาน ใช้งาน ใช้งาน ใช้งาน ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

3 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย  ใช้งาน    

5 โครงการปรับปรุงเครือข่ายภายในของ อ.ส.ค. ใช้งาน    ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

6 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเชื่อมต่อระหว่างส านักงานและเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

ใช้งาน ใช้งาน ใช้งาน ใช้งาน ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

7 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดท าสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์กรและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 
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  สถานะโครงการ 
ล าดับ  ื่อโครงการ 2557 2558 2559 2560 2561 

8 โครงการจัดท า Disaster Recovery Site    ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

 

9 การพัฒนา IT Security เพ่ือเข้าสู่การรับรองระบบมาตรฐาน ISO 27001     ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

กลย ทธ์ที่ 1.2 พัฒนาและปรับปรุงช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก 

10 โครงการจัดท าระบบการประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต  
(VDO Conference)  

  ใช้งาน ใช้งาน  

11 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ อ.ส.ค. ใช้งาน ใช้งาน ใช้งาน ใช้งาน ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ย ทธศาสตร์ที่  2:  พัฒนาบุคลากรทุกระดับของ อ.ส.ค. ให้มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงานและบริหารจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลย ทธ์ที่ 2.1 สร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ภายในองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนสังคมการเรียนรู้ของ อ.ส.ค.    ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

 

กลย ทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

ด าเนินการ  
เสร็จแล้ว 

ด าเนินการ  
เสร็จแล้ว 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้ปฏิบัติการ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

ด าเนินการ  
เสร็จแล้ว 

ด าเนินการ  
เสร็จแล้ว 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 



 แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560– 2564) 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

 

   3-21 

  สถานะโครงการ 
ล าดับ  ื่อโครงการ 2557 2558 2559 2560 2561 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบุคลการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

ด าเนินการ  
เสร็จแล้ว 

ด าเนินการ  
เสร็จแล้ว 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

5 โครงการพัฒนาระบบ Performance Management System     ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ย ทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน และบริหารจัดการ ให้อ.ส.ค. มีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจมากยิ่งข้ึน 

กลย ทธ์ที่ 3.1 พัฒนาและเสริมสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันท้ังในและต่างประเทศ 

1 โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability System) 
ผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค. ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

    ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

2 โครงการพัฒนาระบบให้บริการเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมผ่านอุปกรณ์พกพา      ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

3 โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์ผลผลิตจากฝูงโค      ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

กลย ทธ์ที่ 3.2 พัฒนาและบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก     
4 โครงการปรับปรุงและบูรณาการระบบฐานข้อมูลโค และน้ านมดิบ (e-Dairy)    อยู่ระหว่างการ

พัฒนา 
อยู่ระหว่าง
การพัฒนา 

 

กลย ทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายในองค์กร 
5 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM System)       ยังไม่ได้

ด าเนินการ 



 แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560– 2564) 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

 

   3-22 

  สถานะโครงการ 
ล าดับ  ื่อโครงการ 2557 2558 2559 2560 2561 

6 โครงการพัฒนาระบบการค้าผลิตภัณฑ์ของ อ.ส.ค. แบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Commerce System) 

    ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

8 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหาร (EIS) 
(การพัฒนาระบบ EIS ด าเนินงานภายใต้โครงการโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปี 2558) 

 ใช้งาน    

9 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (e-HR)  อยู่ระหว่างการ
พัฒนา 

   

10 โครงการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหารจัดการและการบัญชี เพ่ือ
รองรับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ในอนาคต ส าหรับ อ.ส.ค. 

ใช้งาน ใช้งาน ใช้งาน ใช้งาน ใช้งาน 

11 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) ใช้งาน     

12 โครงการปรับปรุงระบบงานบริการภายในองค์กร 
(การปรับปรุงระบบ MIS ด าเนินงานภายใต้โครงการโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2558) 

ใช้งาน ใช้งาน ใช้งาน อยู่ระหว่าง
การจัดท า 

TOR 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
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บทท่ี 4  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัลของ อ.ส.ค. 

 

4.1 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) 
จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม มิราเคิล 

แกรนด์ คอนเวนชั่น และในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560  ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล สามารถสรุปการ
ทบทวน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. ได้ดังต่อไปนี้ 

4.1.1 จุดแข็ง (Strength) 
S1. ผู้บริหารระดับสูงของ อ.ส.ค. ให้ความส าคัญและเห็นประโยชน์ของการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานในองค์กร 

S2. มีโครงสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ชัดเจนในการสนับสนุนการให้บริการ 

S3. บุคลากรมีความพร้อมในการเรียนรู้และยอมรับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ 

4.1.2 จุดอ่อน (Weakness) 
W1. ขาดการเชื่อมโยงการใช้งานของระบบฐานข้อมูลส่งผลให้มีความซ้ าซ้อนของการ

ป้อนข้อมูลให้กับระบบหรือฐานข้อมูล 

W2. อ.ส.ค. ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศได้อย่างคุ้มค่า 

W3. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการ 

W4. ขาดบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความช านาญเฉพาะทางในบางด้าน 

W5. บุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ

ปฏิบัติงาน 

W6. มาตรการในการก ากับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

W7. เจ้าหน้าที่ด้านไอทีที่ดูแลระบบ ERP ขาดความช านาญ 

W8. พนักงาน outsource ด้าน IT เปลี่ยนบ่อยส่งผลให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการ

ปฏิบัติงาน 

W9. งบประมาณด้าน IT ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

W10. ระบบเครือข่ายไร้สายยังไม่คลอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่ใช้งาน 

W11. ซอฟต์แวร์ที่พัฒนายังไม่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง  
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4.1.3 โอกาส (Opportunity) 
O1. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมีความก้าวหน้าและทันสมัย ในอัตราที่รวดเร็วท าให้

สามารถน ามาประยุกต์ใช้สนับสนุนการท างานได้หลากหลาย มีผลให้ต้นทุนค่าใช้จ่าย

ถูกลง 

O2. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมด้าน

การเกษตรทั้งในและต่างประเทศ 

O3. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือในการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

O4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมากข้ึน 

O5. ความเจริญเติบโตของ Social Media สร้างโอกาสและการแข่งขันทางธุรกิจของ

องค์กรเพิ่มมากขึ้น 

4.1.4 อุปสรรค (Threat) 
T1. ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาก้าวหน้าและทันสมัยอย่างรวดเร็วซึ่งต้องอาศัย

การเรียนรู้ตลอดเวลา 

T2. กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายภาครัฐไม่ เอ้ือต่อการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและจัดจ้างทีมงานพัฒนาระบบที่มีความเชี่ยวชาญ 

T3. นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลปรับเปลี่ยนบ่อยครั้งส่งผลให้การ

บริหารจัดการต้องปรับเปลี่ยนตาม 

T4. ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง 

 จาก SWOT ที่จัดท าขึ้นนี้ สามารถน ามาใช้วิเคราะห์กลยุทธ์และยุทธศาสตร์โดยใช้ TOWS 
ดังนี้  
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4.2 ผลการวิเคราะห์ TOWS 
 ในการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือการวางแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. สามารถน าจุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค มาวิเคราะห์ กลยุทธ์เชิงรุ ก เชิงรับ เชิงป้องกัน และแก้ไขได้ 
ดังต่อไปนี้ 

4.2.1 กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 

จุดแข็ง Strength โอกาส Opportunity 

S1 ผู้บริหารระดับสูงของ อ .ส.ค .ให้ความส าคัญและ
เห็นประโยชน์ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานในองค์กร 

S2 มีโครงสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่
ชัดเจนในการสนับสนุนการให้บริการ 

S3 บุคลากรมีความพร้อมในการเรียนรู้และยอมรับ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ 

O1 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมี
ความก้าวหน้าและทันสมัย ในอัตราที่
รวดเร็วท าให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้
สนับสนุนการท างานได้หลากหลาย มี
ผลให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายถูกลง 

O2 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือส่งเสริม
อุตสาหกรรมด้านการเกษตรทั้งในและ
ต่างประเทศ 

O3 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความ
ร่วมมือในการสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

O4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก มีความ
พร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น 

O5 ความเจริญเติบโตของ Social Media 
สร้างโอกาสและการแข่งขันทางธุรกิจ
ขององค์กรเพ่ิมมากข้ึน 

กลยุทธ์เชิงรุก SO1: สร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ 
(S1-3, O1, O2, O5) 
กลยุทธ์เชิงรุก SO2: สร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน (S1, 
O3-4) 
กลยุทธ์เชิงรุก SO3: ส่งเสริมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุน
การเติบโตของธุรกิจร่วมกับ อ .ส.ค.  (S1, S3, O4) 
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4.2.2 กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) 

จุดแข็ง Strength อุปสรรค Threats 

S2   มีโครงสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่
ชัดเจนในการสนับสนุนการให้บริการ 

S3  บุคลากรมีความพร้อมในการเรียนรู้และ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ 

 

T1 ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนา
ก้าวหน้าและทันสมัยอย่างรวดเร็วซึ่งต้อง
อาศัยการเรียนรู้ตลอดเวลา 

T2 กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายภาครัฐไม่
เอ้ือต่อการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและจัดจ้างทีมงาน
พัฒนาระบบที่มีความเชี่ยวชาญ 

T3 นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
ดิจิทัลปรับเปลี่ยนบ่อยครั้งส่งผลให้การ
บริหารจัดการต้องปรับเปลี่ยนตาม 

T4 ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเกิดขึ้น
ใหม่อย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน ST1: พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานเพ่ือ
สนับสนุนการขับเคลื่อน อ.ส.ค. (S2, T2) 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน ST2: พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการด้านความม่ันคงปลอดภัย  ) S2, S3, T4) 
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4.2.3 กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 

จุดอ่อน Weakness  โอกาส Opportunity 

W1 ขาดการเชื่อมโยงการใช้งานของระบบ
ฐานข้อมูลส่งผลให้มีความซ้ าซ้อนของการ
ป้อนข้อมูลให้กับระบบหรือฐานข้อมูล 

W2  อ .ส.ค .ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบ
สารสนเทศได้อย่างคุ้มค่า 

W3 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายที่
มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

W6 มาตรการในการก ากับดูแลด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

W7 เจ้าหน้าที่ด้านไอทีที่ดูแลระบบ ERP ขาด
ความช านาญ 

W8 พนักงาน outsource ด้าน IT เปลี่ยนบ่อย
ส่งผลให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติงาน 

W10 ระบบเครือข่ายไร้สายยังไม่คลอบคลุมทุก
พ้ืนที่ที่ใช้งาน 

W11 ซอฟต์แวร์ที่พัฒนายังไม่สามารถสนับสนุน
การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง 

O1 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมี
ความก้าวหน้าและทันสมัย ในอัตราที่
รวดเร็วท าให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้
สนับสนุนการท างานได้หลากหลาย มีผล
ให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายถูกลง 

O2 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือส่งเสริม
อุตสาหกรรมด้านการเกษตรทั้งในและ
ต่างประเทศ 

O3 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความ
ร่วมมือในการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

O4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก มีความ
พร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น 

O5 ความเจริญเติบโตของ Social Media 
สร้างโอกาสและการแข่งขันทางธุรกิจ
ขององค์กรเพ่ิมมากข้ึน 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข WO1: พัฒนาและปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอกองค์กร (W1,O1, O3-4) 
กลยุทธ์เชิงแก้ไข WO2: พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างความคล่องตัว
ในการบริหารจัดการภายในองค์กร (W2, W11,O2) 
กลยุทธ์เชิงแก้ไข WO3: จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอกับ
การปฏิบัติงาน และเป็นไปตามมาตรฐานสากล (W3,W6, W10, O1, O2) 
กลยุทธ์เชิงแก้ไข WO4:  ปรับปรุงโครงสร้างและกระบวนการการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือให้พร้อมสนับสนุนและบริการบุคลากรของ อ.ส.ค. (W7-8, O2)   
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4.2.4 กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 

จุดอ่อน Weakness อุปสรรค Threats 
W1 ขาดบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มี

ความช านาญเฉพาะทางในบางด้าน 
W2 บุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะความรู้ความ

เข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ปฏิบัติงาน 

 

T1 ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนา
ก้าวหน้าและทันสมัยอย่างรวดเร็วซึ่งต้อง
อาศัยการเรียนรู้ตลอดเวลา 

 

กลยุทธ์เชิงรับ WT1: พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 (W4-5,T1) 
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จากการวิเคราะห์ TOWS สามารถสรุปกลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ ได้ดังแสดงในตาราง  
ตารางท่ี 4-1 สรุปกลยุทธ์เชิงรุก เชิงรับ ป้องกัน และ แก้ไข 

 Opportunity Threats 

Strength 

SO1: สร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในและ
ต่างประเทศ  

SO2: สร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน  

SO3: ส่งเสริมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือ
สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจร่วมกับ อ.ส.ค. 

ST1: พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็น
มาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อน อ.ส.ค 

ST2: พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการด้านความมั่นคง
ปลอดภัย 

Weakness 

WO1: พัฒนาและปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใน
และภายนอกองค์กร  

WO2: พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการภายในองค์กร 

WO3: จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ 
เพียงพอกับการปฏิบัติงาน และเป็นไปตามมาตรฐานสากล  

WO4: ปรับปรุงโครงสร้างและกระบวนการการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้พร้อมสนับสนุนและบริการบุคลากรของ 
อ.ส.ค. 

WT1: พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
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4.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ 
 
วิสัยทัศน์ 

“นมแห่งชาติภายในปี 2564 ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย” 
 
พันธกิจ 

1. บริหารเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย และบุคลากรให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพและทักษะบุคลากร 

3. ส่งเสริม พัฒนา บูรณาการกระบวนการท างานและระบบการท างานต่างๆ ของ

องค์กรให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งและ

ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของ อ.ส.ค.ด้วยนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

เป้าหมาย 

 เป้าหมายของแผนพัฒนาดิจิทัล แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 : Sustainable Digital Environment (พ.ศ. 2560 - 2561) 

อ.ส.ค. มีสภาวะแวดล้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (อันประกอบด้วย อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และ

เครือข่าย ระบบสารสนเทศ ข้อมูล และบุคลากร) ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการ

สนับสนุนภารกิจหลักขององค์กรอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์  

- มีโครงสร้างพ้ืนฐานทีส่ามารถรองรับการด าเนินการของ อ.ส.ค. ได้อย่างเหมาะสม  

- มีระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีศักยภาพ 

- มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนการปฏิบัติงานหลักท่ีส าคัญอย่างแท้จริง 

- บุคลากรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มรูปแบบ 

- การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 

 



 แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560– 2564) 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
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ระยะที่ 2 : Efficient & Innovative Digital Technology Utilization (พ.ศ. 2562 – 2564) 

บุคลากร อ.ส.ค.  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นมและนวัตกรรมการบริการของ อ.ส.ค. ให้เป็นที่

ยอมรับและเชื่อมั่นทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน  

- บุคลากรสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จากนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการ

ด าเนินงานในทุกๆ ด้าน 

- มีการบริหารจัดการและปฏิบัติงานที่มุ่งสู่การเป็นส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  

- มีการน าผลการประมวลสารสนเทศมาปรับปรุงกระบวนการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การด าเนินงานในทุก ๆ ด้าน 

- มีการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลที่ส าคัญทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพ่ือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1:  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้ทันสมัย และสามารถ

รองรับการด าเนินธุรกิจของ อ.ส.ค. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่  2:  ส่งเสริมและพัฒนาผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของ อ.ส.ค. ทุกระดับให้มี

ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3:  พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน และบริหารจัดการ ให้ 

อ.ส.ค. มีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4:  สร้างกลไกการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 



 แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560– 2564) 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
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4.4 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. กับแผนที่เกี่ยวข้อง 

 
ภาพที่ 4-1 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ระยะ 5 ปี กับแผนที่เกี่ยวข้อง 



 แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560– 2564) 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
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 จากภาพความเชื่อมโยงที่ 4-1 จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ทั้ง 4 ของแผนพัฒนาดิจิทัลของ อ.ส.ค. นั้นนอกจากจะเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับประเทศและ

แผนพัฒนาระบบเกษตรดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว ยังเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทั้ง 4 ด้านคือ ด้านการเงิน ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ด้านกระบวนการภายใน และด้านคนและความรู้ โดยรายละเอียดการเชื่อมโยงในแต่ละด้าน มีดังแสดงในตารางที่ 4-1 – 4-4 

ตารางท่ี 4-2 บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการเงินของแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (แผนวิสาหกิจฯ) บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตัวช้ีวัด (แผนวิสาหกิจฯ) 

เติบโตอย่างมั่นคง มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร เพ่ือช่วยใน

การวางแผน  
 รายได้  

 ก าไรสุทธิ 

 EBITDA 

 สัดส่วนรายได้ MT:TT 
ใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนับสนุน/ผลักดัน/สร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้งานระบบ

สารสนเทศอย่างเต็มรูปแบบ 
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 

 อัตราก าไรทางเศรษฐศาสตร์ 

 

ตารางท่ี 4-3 บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (แผนวิสาหกิจฯ) บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตัวช้ีวัด (แผนวิสาหกิจฯ) 

ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  พัฒนาระบบ e-Dairy และ mobile Extension 
System ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของนักส่งเสริม 

 น าระบบ CRM มาใช้เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่
ค้า 

 ร้อยละของคู่ค้าที่ส่งนมตามคุณภาพท่ี 

อ.ส.ค. ก าหนด (SCC) 

 ร้อยละของคู่ค้า (TT) ที่เป็น High Value 
เพ่ิมข้ึน 



 แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560– 2564) 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (แผนวิสาหกิจฯ) บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตัวช้ีวัด (แผนวิสาหกิจฯ) 

สร้างความม่ันคงในอาชีพเกษตรกร  พัฒนาและปรับปรุงระบบ e-Dairy/M-Dairy ที่
สนับสนุนการปฏิบัติงานของนักส่งเสริม 

 ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกับเกษตรกร 

 ร้อยละของฟาร์มที่เข้าสู่โครงการยกระดับ
คุณภาพฟาร์ม (เทียบจากข้อมูลปีฐาน 59) 
และยกระดับฟาร์มจากเดิมข้ึน 

 

ตารางท่ี 4-4 บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านกระบวนการภายในของแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (แผนวิสาหกิจฯ) บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตัวช้ีวัด (แผนวิสาหกิจฯ) 

สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์/
บริการ 
 

 การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการท าวิจัย  ระดับความส าเร็จการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมที่มี
มูลค่าสูง (High Value Added Product) 

เพ่ิมผลิตภาพการผลิต 
 

 น าข้อมูลการผลิตและการสูญเสียจากระบบ 
MIS/EIS/ERP มาใช้เพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิภาพและ
วางแผนการผลิต 

 พัฒนาวางแผนการผลิต และระบบสนับสนุนการผลิต 

 Loss Control 

บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ  ผลักดันให้เกิดการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มรูปแบบ 

 เสริมสร้างสมรรถนะด้าน IT ของบุคลากร 

 ปรับเปลี่ยนกลไกการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ระยะเวลาในการปิดงบการเงิน 

 ร้อยละความส าเร็จของโครงการเชิงกลยุทธ์ 

ยกระดับการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
 

 ขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลให้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 

 จ านวนคะแนนในการประเมินผลภายใน 
 



 แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560– 2564) 
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ตารางท่ี 4-5 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านคนและความรู้ของแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (แผนวิสาหกิจ) บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตัวช้ีวัด (แผนวิสาหกิจ) 

เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากร 
 

 จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศและอุปกรณ์
ด้าน IT ที่เก่ียวข้องให้กับบุคลากรทุกระดับ 

 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการประเมิน 
Competency ตามต าแหน่งงาน 

เสริมสร้างความผูกพันองค์กร 
 

 จัดท าและเผยแพร่สื่อบทความเก่ียวกับผู้บริหารและ
ข้อควรรู้เกี่ยวกับองค์กร 

 ผลักดันให้ผู้บริหารมีส่วนในการแชร์องค์ความรู้ใน
ระบบ KM 

 ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันกับ

องค์กร 

 ร้อยละผู้บริหารระดับ 6 ขึ้นไป เป็น Role 
Model 

 



 แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560– 2564) 
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บทท่ี 5 
แผนงานและโครงการภายใต้ยุทธศาสตรด์้านเทคโนโลยดีิจิทัล ของ อ.ส.ค. 

  

5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

“พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้ทันสมัย และสามารถรองรับการด าเนินธุรกิจของ 

อ.ส.ค. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 

เป้าประสงค์ 

1. มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสามารถรองรับการด าเนินการของ อ.ส.ค. 

ได้อย่างเหมาะสม  

2. มีระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีศักยภาพ 

3. บุคลากรสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในองค์กรได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

 

กลยุทธ์ 1.1  จัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอกับการ

ปฏิบัติงาน และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

1.1.1  โครงการปรับปรุงอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการสารสนเทศและระบบเครือข่าย 

1.1.2  โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

1.1.3  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเชื่อมต่อระหว่างส านักงานและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

1.1.4  โครงการ Cloud Service 

1.1.5  โครงการ VDO Conference 

กลยุทธ์ 1.2  พัฒนาและปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร 

1.2.1  โครงการจัดท ามาตรฐานข้อมูลเพื่อการเชื่อมโยงภายในองค์กร 

1.2.2  โครงการจัดท ามาตรฐานข้อมูลเพื่อการเชื่อมโยงภายนอกองค์กร 

กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาโครงสร้างการบริการจัดการความม่ันคงและปลอดภัย 

1.3.1 โครงการจัดท า Disaster Recovery Site 
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5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาบุคลากร 

“ส่งเสริมและพัฒนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ อ.ส.ค. ทุกระดับให้มีความสามารถในการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล” 

เป้าประสงค์ 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จากนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ 2.1  พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

โครงการ 

2.1.1 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับผู้บริหาร 

2.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับผู้ปฏิบัติการ 

2.1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับบุคลากรด้านไอที 
 

กลยุทธ์ 2.2  ส่งเสริมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการเติบโต

ของธุรกิจร่วมกับ อ.ส.ค. 

โครงการ 

2.2.1 โครงการขับเคลื่อนสังคมการเรียนรู้แบบยั่งยืนของ อ.ส.ค. ผ่านแพลตฟอร์มการสื่อสาร

สมัยใหม่ 

2.2.2 แผนการส่งเสริมให้บุคลากรใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศของ อ.ส.ค. 

2.2.3 โครงการส่งเสริมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลของ 

อ.ส.ค. 

 

5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนานวัตกรรมและระบบสารสนเทศ 

“พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน และบริหารจัดการ ให้ อ.ส.ค. มีความสามารถใน

การแข่งขันทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น” 

เป้าประสงค์ 

1. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานหลักที่ส าคัญเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันได้อย่างแท้จริง 

2. มีการบริหารจัดการและปฏิบัติงานที่มุ่งสู่การเป็นส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  
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3. มีการน าผลการประมวลสารสนเทศมาปรับปรุงกระบวนการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 

กลยุทธ์ 3.1  สร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ 

โครงการ 

3.1.1 โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค. ตลอดห่วงโซ่

อุปทาน (Traceability System) 

3.1.2 โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์ผลผลิตจากฝูงโค (Herd Production Prediction 

System) 

3.1.3 โครงการพัฒนาระบบ Logistics 

3.1.4 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการท่องเที่ยว 4.0 

3.1.5 โครงการพัฒนาระบบการค้าผลิตภัณฑ์ของ อ.ส.ค. แบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Commerce) 

3.1.6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM System) 

 

กลยุทธ์ 3.2  พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างความคล่องตัวในการ

บริหารจัดการภายในองค์กร 

โครงการ 

3.2.1 โครงการปรับปรุงระบบให้บริการเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมผ่านอุปกรณ์พกพา (M-Dairy) 

3.2.2 โครงการพัฒนาระบบ Data Warehouse 

3.2.3 โครงการเชื่อมโยงระบบขายตั๋วและขายหน้าร้านกับระบบ ERP (Integrated Point of 

Sales) 

3.2.4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการด้านการเงินของ อ.ส.ค. (DPO Fin) 

3.2.5 โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายใน อ.ส.ค. 

3.2.6 โครงการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหารจัดการและการบัญชี เพ่ือ

รองรับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ในอนาคตส าหรับ อ.ส.ค. 
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5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 

 “สร้างกลไกการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล” 

เป้าประสงค์ 

1. อ.ส.ค. มีกฎ ระเบียบ นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เอ้ือต่อการน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

2. อ.ส.ค. มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสากล 
3. อ.ส.ค. สามารถใช้ประโยชน์จากความร่วมมือภายนอกในการพัฒนาองค์กรด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

กลยุทธ์ 4.1 พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการ

ขับเคลื่อน อ.ส.ค 

4.1.1 โครงการวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ 

4.1.2 โครงการพัฒนา IT Security เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน ISO 27001 

 

กลยุทธ์ 4.2 สร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

4.2.1 แผนการสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับหน่วยงานภายนอก 

 

กลยุทธ์ 4.3 ปรับปรุงโครงสร้างและกระบวนการการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้พร้อม

สนับสนุนและบริการบุคลากรของ อ.ส.ค.  

4.3.1 แผนการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและการจัดการทรัพยากรบุคคลด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.3.2 แผนการปรับปรุงกฎ ระเบียบ และนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

4.3.3  โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
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5.5 การจัดล าดับความส าคัญของโครงการ 

 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อ.ส.ค.  ที่ได้

กล่าวมาแล้วในข้างต้นนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ   

1) โครงการที่ต้องจัดท าเป็นประจ าทุกปีหรืออย่างต่อเนื่อง คือ โครงการเกี่ยวกับการจัดหาและ

ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ

โครงการต่อเนื่อง  

2) โครงการที่ไม่เป็นอิสระจากโครงการอื่น คือ โครงการที่จ าเป็นต้องจัดท าภายหลังจากโครงการอ่ืน

ในแผนฯ ที่เก่ียวข้องได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่   

 2.1 โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ และระบบ Logistics เพ่ือให้ อ.ส.ค. 

สามารถตรวจสอบที่มาของผลิตภัณฑ์นมตั้งแต่แหล่งที่ขายย้อนกลับไปจนกระทั่งถึงโรงงาน สหกรณ์ 

หรือเกษตรกรผู้เป็นเจ้าของน้ านมดิบได้ อ.ส.ค. จะต้อง พัฒนาระบบที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบที่

เกี่ยวข้องกับการรับน้ านมดิบ การผลิต และการขนส่งผลิตภัณฑ์ (ระบบ e-Dairy ระบบผลิตของ

เครื่องจักร และ ระบบ Logistics)  ดังนั้น ล าดับการพัฒนาระบบเหล่านี้จึงมีความเกี่ยวเนื่องกัน 

กล่าวคือ ระบบ Logistics ต้องใช้ข้อมูลส่วนหนึ่งจากระบบ e-Dairy ในการวางแผนการขนส่งน้ านมดิบ 

ส่วนระบบตรวจสอบย้อนกลับนั้นจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลตั้งแต่การรับน้ านมดิบจนกระทั่งถึงการส่งไป

ขาย ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องรอให้ทุกระบบที่เก่ียวข้องพัฒนาแล้วเสร็จและเริ่มใช้งานจึงจะสามารถพัฒนา

ได ้ 

 2.2  โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์ผลผลิตจากฝูงโค เป็นระบบที่อาศัยข้อมูลโคจากระบบ e-

Dairy ดังนั้น ระบบดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลังจากระบบ e-Dairy มีความเสถียรและมีข้อมูลโค

และน้ านมดิบมากเพียงพอต่อการน ามาใช้พยากรณ์ 

 2.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เป็นระบบที่อาศัยข้อมูล

พฤติกรรมของลูกค้ามาใช้ในการสานสัมพันธ์อันดีงามกับลูกค้า โดยการติดตามและน าเสนอผลิตภัณฑ์

หรือโปรโมชั่น ดังนั้น อ.ส.ค. จะต้องอาศัยข้อมูลจากระบบ ERP และช่องทางการติดต่อสื่อสารจาก

ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือติดต่อกับลูกค้า ส่วนระบบระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการด้าน

การเงินของ อ.ส.ค. นั้นเป็นระบบที่ต้องอาศัยข้อมูลลูกค้าและสถานการณ์ช าระเงินของลูกค้า ซึ่งอาจ

เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แทนการเชื่อมต่อตรงจากระบบ ERP เพ่ือลดค่าใช้จ่าย

ในการพัฒนา 
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 2.4 การเชื่อมโยงระบบขายตั๋วและขายหน้าร้านกับระบบ ERP นั้นต้องอาศัยแผนการเชื่อมโยง

ข้อมูลอันเป็นผลมาจากโครงการจัดท ามาตรฐานข้อมูลเพ่ือการเชื่อมโยงภายในองค์กร 

 แผนผังความเกี่ยวเนื่องของโครงการต่างๆ สามารถน าแสดงได้ดังภาพที่ 5-1 โดยโครงการ

พัฒนาระบบพยากรณ์ผลผลิตจากฝูงโคนั้นเป็นโครงการที่ต้องรอผลการใช้งานระบบ e-Dairy ซึ่งจะ

พัฒนาแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560 

 
 

ภาพที่ 5-1 แผนผังความเก่ียวเนื่องของโครงการ (Project Dependency Map) 

 

 จากภาพที่ 5-1 โครงการจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ โครงการต้นน้ า กลางน้ า และ

ปลายน้ า โครงการต้นน้ าเป็นโครงการที่สามารถด าเนินการได้ทันทีหรือเป็นโครงการที่ต้องด าเนินการ

ให้แล้วเสร็จก่อนการด าเนินการโครงการกลางน้ าและปลายน้ า โครงการกลางน้ าเป็ นโครงการที่ต้อง

ด าเนินการหลังจากโครงการต้นน้ าและต้องด าเนินการก่อนโครงการกลางน้ าหรือปลายน้ าอ่ืน ๆ ส่วน

โครงการปลายน้ าเป็นโครงการที่ต้องด าเนินการหลังจากโครงการต้นน้ าหรือกลางน้ า 

3) โครงการที่เป็นอิสระจากโครงการอ่ืน คือ โครงการที่สามารถด าเนินการจัดท าได้ทันที (ไม่รวม

โครงการที่ได้รับงบประมาณแล้วหรือโครงการอันเกิดจากนโยบายเร่งด่วนซึ่งผู้บริหารได้ก าหนดปีใน

การพัฒนาแล้ว) และเป็นโครงการกลุ่มแรกที่ต้องน ามาจัดล าดับความส าคัญเพ่ือให้สามารถวาง

แผนการพัฒนาโครงการกลางน้ าหรือปลายน้ าได้ ซึ่งประกอบด้วยโครงการดังต่อไปนี้ 
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1. โครงการจัดท า Disaster Recovery Site 

2. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการท่องเที่ยว 4.0  

3. โครงการจัดท ามาตรฐานข้อมูลเพื่อการเชื่อมโยงภายในองค์กร 

4. โครงการจัดท ามาตรฐานข้อมูลเพื่อการเชื่อมโยงภายนอกองค์กร 

5. โครงการพัฒนาระบบ Data warehouse 

6. โครงการพัฒนาระบบการค้าผลิตภัณฑ์ของ อ.ส.ค. แบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce 

System) 

 

4) โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ  คือ โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศที่มีอยู่เดิมให้สามารถ

สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถด าเนินการได้ทันที

เช่นกันแต่ต้องเป็นไปตามระยะเวลาและความเหมาะสม โดยระบบที่ต้องได้รับการปรับปรุงในระยะ 5 ปี 

ประกอบด้วย ระบบ MIS ระบบ EIS ระบบ e-HR ระบบ Audit และระบบ e-Office 

 

 การจัดล าดับความส าคัญของโครงการที่เป็นอิสระจากโครงการอ่ืน และโครงการบ ารุงรักษา

ระบบสารสนเทศนั้น จะต้องพิจารณาถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ตามล าดับ คือ 

1. ความเร่งด่วนของโครงการ (Necessity) เป็นการพิจารณาถึงความจ าเป็นในแง่ของผลลัพธ์

ของโครงการซึ่งสามารถสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนขององค์กร หรือเอ้ือต่อผลลัพธ์ที่องค์กร

ต้องการในระยะเวลาอันใกล้ โดยเกณฑ์การให้คะแนน มีดังนี้ 

5 คะแนน –  โครงการนี้จะต้องจัดท าทันที เนื่องจากมีโครงการปลายน้ าที่ต้องอาศัยผล

จากโครงการนี้มากกว่า 2 โครงการ หรือเป็นโครงการบ ารุงรักษาระบบยังมี

ความผิดพลาดสูงและไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

4 คะแนน –  โครงการที่ต้องการผลลัพธ์ในระยะเวลา 2 ปี หรือเป็นโครงการที่มีโครงการ

ปลายน้ าที่ต้องอาศัยผลจากโครงการนี้จ านวน 2 โครงการ หรือเป็น

โครงการบ ารุงรักษาระบบยังมีความผิดพลาดและยังขาดฟังก์ชันที่

สนับสนุนการท างานบางฟังก์ชัน 

3 คะแนน –  โครงการที่ต้องการผลลัพธ์ในระยะเวลา 3 ปี หรือเป็นโครงการที่มีโครงการ

ปลายน้ าที่ต้องอาศัยผลจากโครงการนี้จ านวน 1 โครงการ หรือเป็น
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โครงการบ ารุงรักษาระบบที่ยังขาดฟังก์ชันที่สนับสนุนการท างานบาง

ฟังก์ชัน 

2 คะแนน –  โครงการที่ต้องการผลลัพธ์ในระยะเวลา 4 ปี หรือเป็นโครงการบ ารุงรักษา

ระบบที่ยังขาดฟังก์ชันสนับสนุนให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

1 คะแนน –  โครงการที่ต้องการผลลัพธ์ในระยะเวลา 5 ปี หรือเป็นโครงการบ ารุงรักษา

ระบบที่มีฟังก์ชันสนับสนุนการท างานครบถ้วนให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น  

2. ความพร้อมขององค์กร (Readiness) เป็นการพิจารณาถึงความพร้อมในแง่ของข้อมูล ความ

เข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของระบบ และความพร้อมของบุคลากรในการประสานงานและ

ก ากับการพัฒนาระบบ ปัจจัยความพร้อมขององค์กรนี้จะไม่พิจารณาความพร้อมในแง่เทคนิค

ซึ่งเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์หรือฐานข้อมูลที่ควรมีนั้นได้ถูกพิจารณาแล้วในโครงการกลุ่มที่ไม่เป็น

อิสระจากโครงการอ่ืน โดยเกณฑ์การให้คะแนน มีดังนี้ 

5 คะแนน –  องค์กรมคีวามพร้อมทุกด้าน 

4 คะแนน –  องค์กรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของระบบเป็นอย่างดี มีข้อมูล

พร้อม แต่ขาดเพียงบุคลากรในการประสานงาน 

3 คะแนน –  องค์กรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของระบบในระดับหนึ่ง ขาด

ข้อมูลและความพร้อมของบุคลากร แต่สามารถเก็บข้อมูลได้ระหว่างการ

พัฒนาระบบ 

2 คะแนน –  องค์กรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของระบบน้อย ขาดข้อมูลและ

ความพร้อมของบุคลากร 

1 คะแนน –  องค์กรขาดความพร้อมทุกด้าน 

 

3. ความคุ้มค่าในการลงทุน (Worthiness)  เป็นการพิจารณาถึงคุณค่าของระบบซึ่งสามารถ

วัดได้จากประโยชน์เมื่อเทียบกับงบประมาณที่เสียไป โดยการให้คะแนนความคุ้มค่าในการ

ลงทุนนั้น จะใช้ค่า Cost-Benefit Ratio ประกอบการพิจารณา โดยค่า Cost-Benefit Ratio 

นั้นได้มาจากการประชุมระดมสมองของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหาร และการ

สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ โดยรายละเอียดการค านวณ

ความคุ้มค่านั้นจะแสดงในรายงานความคุ้มค่าของโครงการที่จัดท าขึ้นระหว่างการจัดท า

แผนพัฒนาดิจิทัล โดยเกณฑ์การให้คะแนน มีดังนี้ 
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5 คะแนน –  โครงการต้นทุนต่ าแต่ผลลัพธ์ของโครงการสามารถสร้างประโยชน์ให้กับ

องค์กรได้สูงในแง่ธุรกิจหรือการด าเนินงาน  หรือเป็นโครงการที่ให้

ผลตอบแทนด้านธุรกิจสูงมากเมื่อเทียบกับการลงทุน หรือมีค่า Cost-

Benefit-Ratio มากกว่า 2 

4 คะแนน –  โครงการต้นทุนต่ าและผลลัพธ์ของโครงการสามารถสร้างประโยชน์ให้กับ

องค์กรในแง่ของการด าเนินงานได้สู ง  แต่อาจมีหรือไม่มีผลในแง่

ผลตอบแทนทางธุรกิจ หรือมีค่า Cost-Benefit-Ratio มากกว่า 1.5 แต่

น้อยกว่า 2 

3 คะแนน –  โครงการต้นทุนปานกลางแต่ผลลัพธ์ของโครงการสามารถสร้างประโยชน์

ให้กับองค์กรได้สูงในแง่ธุรกิจหรือการด าเนินงาน หรือมีค่า Cost-Benefit-

Ratio มากกว่า 1 แต่น้อยกว่า 1.5 

2 คะแนน –  โครงการต้นทุนปานกลางแต่ผลลัพธ์ของโครงการสามารถสร้างประโยชน์

ให้กับองค์กรในแง่ของการด า เนิ นงานได้สู ง  แต่อาจไม่มีผลในแง่

ผลตอบแทนทางธุรกิจ หรือมีค่า Cost-Benefit-Ratio มากกว่า 0.5 แต่

น้อยกว่า 1 

1 คะแนน –  โครงการต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับทั้งในแง่ธุรกิจและการ

ด าเนินงาน หรือมีค่า Cost-Benefit-Ratio น้อยกว่า 0.5 

คะแนนในแต่ละด้านนั้นมาจากผลการให้คะแนนของผู้บริหารและบุคลากรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศทีเ่กี่ยวข้อง ซึ่งผลมีดังแสดงในตารางที่ 5-1 

 

 

ตารางท่ี 5-1 ผลการจัดล าดับความส าคัญของโครงการต้นน้ า 

ล าดับ โครงการ Worthiness Readiness Necessity Score Year 

1 
โครงการพัฒนาระบบการค้า
ผลิตภัณฑ์ของ อ.ส.ค. แบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

5 5 5 15 2561 

2 
โครงการพัฒนาระบบ Data 
warehouse 

4 4 5 13 2562 
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ล าดับ โครงการ Worthiness Readiness Necessity Score Year 

3 
โครงการจัดท ามาตรฐานข้อมูล
เพ่ือการเชื่อมโยงภายนอกองค์กร 

5 3 5 13 2562 

4 
โครงการจัดท ามาตรฐานข้อมูล
เพ่ือการเชื่อมโยงภายในองค์กร 

5 2 5 12 2562 

5 
โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน
การท่องเที่ยว 4.0 

4 4 4 12 2562 

6 
โครงการจัดท า Disaster 
Recovery Site 

3 5 2.5 10.5 2563 

7 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือบริหารจัดการด้านการเงิน
ของ อ.ส.ค. 

4 2 3 9 2563 

8 
โครงการเชื่อมโยงระบบขายตั๋ว
และระบบขายหน้าร้านกับ ERP 

2 3 2 7 2564 

 
โดยปีที่ด าเนินโครงการซึ่งเป็นผลอันเนื่องมาจากการจัดล าดับความส าคัญของโครงการนี้จะ

ก าหนดให้เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2561 เป็นหลัก เมื่อจัดล าดับโครงการเหล่านี้แล้วจะสามารถระบุปีในการ
พัฒนาโครงการที่ไม่เป็นอิสระจากโครงการอื่นได ้ซึ่งหลักการมีดังนี้ 

- ปีที่ด าเนินการโครงการต้นน้ านั้นถูกก าหนดโดยการจัดล าดับความส าคัญของโครงการตาม
รูปแบบการจัดล าดับความส าคัญของโครงการที่เป็นอิสระจากโครงการอ่ืน โดยพิจารณาถึง
ความเร่งด่วน ความพร้อมและความคุ้มค่า ในการด าเนินการโครงการ 

- หากโครงการต้นน้ าเป็นโครงการพัฒนาระบบ โครงการกลางน้ าและปลายน้ าเป็นโครงการ
ในสายโครงการจะต้องทิ้งระยะการพัฒนาไว้อย่างน้อย 2 ปี เพ่ือเว้นช่วงให้ผู้ใช้งานระบบได้
ทดสอบระบบต้นน้ าก่อน อย่างไรก็ตามหากเป็นระบบที่มีความต้องการคล้ายคลึงกัน อาจ
พิจารณาให้จัดท าโครงการกลางน้ า/ปลายน้ าในปีถัดไปได ้

- หากโครงการต้นน้ าเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อหรือปรับปรุงอุปกรณ์ โครงการ
ปลายน้ าสามารถด าเนินการได้ทันทีที่โครงการต้นน้ าเสร็จสิ้น 

- ปีที่ด าเนินการโครงการกลางน้ าหรือปลายน้ าจะขึ้นอยู่กับจ านวนปีของสายโครงการที่ยาว
ที่สุด 
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 นอกจากนี้ จ านวนโครงการในแต่ละปีนั้นไม่ควรมากจนเกินไป เนื่องจากทรัพยากรบุคคลด้าน 
IT มีจ ากัด (บุคลากรที่ดูแลด้านฮาร์ดแวร์มี 4 คน และบุคลากรท่ีสามารถดูแลระบบสารสนเทศมี 4 คน) 
ดังนั้น โครงการด้าน Hardware ที่ต้องอาศัยการก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ควรเกิน 3 โครงการต่อปี 
และโครงการด้าน Software ที่ต้องก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่ควรเกิน 3 โครงการต่อปี แผนผังการ
จัดล าดับความส าคัญของโครงการดังแสดงในภาพที่ 5-2 
 

 
ภาพที่ 5-2 ผลการวิเคราะห์ล าดับความส าคัญของโครงการที่ไม่เป็นอิสระจากโครงการอื่น 

  

 

หลักเกณฑ์ในการจัดล าดับความส าคัญในกรณีที่มีข้อจ ากัดทางด้านทรัพยากร 

 ในกรณีที่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแผนแม่บทฯ กองเทคโนโลยี

สารสนเทศจะต้องด าเนินการดังนี้ 

1) น าเสนอผลประเมินความคุ้มค่าและความพร้อมของโครงการให้กับคณะอนุกรรมการ

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อ.ส.ค.  

2) เสนอวิธีการปรับลดขอบเขตงานเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ในกรณีที่งบประมาณมีจ ากัด 

(หากสามารถปรับลดได้)  

3) คณะอนุกรรมการบริหาร ICT คัดเลือกโครงการที่มีความคุ้มค่า เป็นไปได้ และมีต้นทุนไม่

เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หรือพิจารณาอนุมัติขอบเขตงานที่ถูกปรับลด 
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4) ในกรณีที่โครงการถูกคัดเลือกออก โครงการดังกล่าวจะถูกน ามาจัดล าดับความส าคัญใหม่

เมื่อทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ในปีถัดไป 

 อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ในการจัดล าดับความส าคัญในกรณีที่มีข้อจ ากัดทางด้านทรัพยากร

นั้น ควรพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นกับองค์กรเป็นหลัก ทั้งนี้ผลที่เกิดขึ้นจะต้องท าให้องค์กรได้รับประโยชน์

อย่างสูงสุด รวมถึงต้องเป็นแนวทางการด าเนินงานที่จะเพ่ิมมูลค่าให้แก่องค์กร เช่น ช่วยลดระยะเวลา

การด าเนินงานหรือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน เป็นต้น ดังนั้นหลักเกณฑ์ส าคัญที่ควรน ามาพิจารณา ควรประกอบด้วย 

1) มีข้อมูลจากหน่วยงานหรือโครงการที่แสดงความต้องการ จ านวน ขนาด คุณภาพ และ

คุณลักษณะของทรัพยากร เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาในการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับ

ความต้องการ รวมทั้งเป็นตรวจสอบว่าการน าทรัพยากรไปใช้ในแต่ละโครงการนั้นช่วยให้เกิดประโยชน์

ต่อองค์กรหรือไม่ 

2) ระยะเวลาของการใช้ทรัพยากรหรือการจัดหามีความสอดคล้องและเหมาะสมต่อการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

3) พิจารณาถึงงบประมาณที่เกิดขึ้นในการใช้ทรัพยากร โดยเทียบกับความคุ้นทุนและผลที่

ได้รับ ซึ่งการจัดสรรทรัพยากรต้องค านึงถึงความประหยัด แต่ความประหยัดมิได้เกิดจากการลด

คุณภาพของการด าเนินงาน ดังนั้นการจัดสรรทรัพยากรต้องก่อให้เกิดคุณภาพสูง ต้นทุนต่ า เพ่ือเป็น

การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดคุณค่ามากท่ีสุด 

 

 ผลการจัดล าดับโครงการและงบประมาณรายโครงการของแต่ละยุทธศาสตร์ มีดังแสดงใน

ตารางที่ 5-2  ถึง  ตารางที่ 5-5 
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ตารางท่ี 5-2 ผลการจัดล าดับความส าคัญของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 และงบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 
1.1.1  โครงการปรับปรุงอุปกรณส์นับสนุนการจัดการสารสนเทศและระบบเครือข่าย 0.35 4.00 4.00 4.00 4.00 
1.1.2  โครงการจดัหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 2.10 2.80 3.60 7.20 10.80 
1.1.3  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเช่ือมต่อระหว่างส านักงานและเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 

1.1.4  โครงการ Cloud Service 3.00 3.00 5.00 5.00 10.00 

1.1.5  โครงการ VDO Conference 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

1.2.1       โครงการจัดท ามาตรฐานข้อมูลเพ่ือการเชื่อมโยงภายในองค์กร     1.50     

1.2.2       โครงการจัดท ามาตรฐานข้อมูลเพ่ือการเชื่อมโยงภายนอกองค์กร     1.50     

1.3.1 โครงการจัดท า Disaster Recovery Site        5.00   

ยอดรวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1 11.45 14.80 21.60 27.20 30.80 
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ตารางท่ี 5-3 ผลการจัดล าดับความส าคัญของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 และงบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 
2.1.1 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศกัยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้บรหิาร 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 
2.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้ปฏิบัติการ 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 
2.1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบุคลากรดา้นไอที 0.30 0.30 0.50 0.50 0.50 
2.2.1 โครงการขับเคลื่อนสังคมการเรียนรู้แบบยั่งยืนของ อ.ส.ค. ผ่านแพลตฟอร์มการสื่อสารสมัยใหม ่     0.50 0.50 0.50 

2.2.2 แผนการส่งเสริมให้บุคลากรใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศของ อ.ส.ค.   0.00 0.00 0.00 0.00 
2.2.3 โครงการส่งเสริมผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีภายนอกให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทลัของ อ.ส.ค.   0.10 0.15 0.17 0.19 

ยอดรวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2 1.10 1.20 1.95 1.97 1.99 
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ตารางท่ี 5-4 ผลการจัดล าดับความส าคัญของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 และงบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 
3.1.1 โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ของ อ.ส.ค. ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Traceability System)         10.00 
3.1.2 โครงการพัฒนาระบบพยากรณผ์ลผลติจากฝูงโค (Herd Production Prediction System)       3.00   

3.1.3 โครงการพัฒนาระบบ Logistics       5.00   
3.1.4 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการท่องเที่ยว 4.0     2.00   4.00 
3.1.5 โครงการพัฒนาระบบการคา้ผลติภณัฑ์ของ อ.ส.ค. แบบพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส ์ (e-Commerce System)   2.50       

3.1.6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารลูกค้าสมัพันธ์  (CRM System)       2.50   

3.2.1 โครงการปรับปรุงระบบให้บริการเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมผ่านอุปกรณ์พกพา (M-Dairy)         2.00 

3.2.2 โครงการพัฒนาระบบ Data Warehouse     1.80 2.00 2.00 

3.2.3    โครงการเช่ือมโยงระบบขายตั๋วและขายหน้ารา้นกับระบบ ERP (Integrated Point of Sales)         1.00 

3.2.4  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบรหิารจดัการด้านการเงินของ อ.ส.ค. (DPO Fin)       3.00   

3.2.5  โครงการปรับปรุงระบบบรหิารจัดการภายใน อ.ส.ค. 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

3.2.6  โครงการจดัหาและพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหารจดัการและการบญัชีเพื่อรองรับการพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรองค์กร (ERP) ในอนาคตส าหรับ อ.ส.ค. 

30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 

ยอดรวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3 35.00 37.50 38.80 50.50 54.00 
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ตารางท่ี 5-5 ผลการจัดล าดับความส าคัญของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 และงบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 
4.1.1 โครงการวเิคราะห์และออกแบบระบบบริหารจดัการกระบวนการทางธุรกิจ       3.00   

4.1.2 โครงการพัฒนา IT Security เพื่อให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน ISO 27001   1.50 2.80     

4.2.1 แผนการสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยสีารสนเทศกับหน่วยงานภายนอก   0.00 0.00 0.00 0.00 

4.3.1  แผนการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและการจัดการทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  0.00 0.00 0.00 0.00 

4.3.2  แผนการปรับปรุงกฎ ระเบยีบ และนโยบายดา้นเทคโนโลยดีจิิทัล   0.00 0.00 0.00 0.00 

4.3.3  โครงการจดัจ้างท่ีปรึกษาดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั 1.90 1.50 1.50 1.90 1.50 

ยอดรวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4 1.90 3.00 4.30 4.90 1.50 

 

 ผลการจัดล าดับแสดงให้เห็นว่า อ.ส.ค. มุ่งเน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติภารกิจหลักขององค์กรในช่วง 2 ปีแรก  ส่วนระยะ 3 ปีหลัง

นั้นเน้นการรังสรรค์นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งชันของ อ.ส.ค. หากพิจารณาล าดับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส าคัญแล้วสามารถร่างเป็น Road 

Map ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ดังแสดงในภาพที่ 5-3 
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ภาพที่ 5-3 Road Map การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส าคัญของ อ.ส.ค.  
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บทที ่6 

แนวทางการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 
  
 การบริหารจัดการ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลของ อ.ส.ค. พ.ศ. 2560 – 2564 และการ
ติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนฯ เพ่ือก้าวไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ 
อ.ส.ค. ทั้ง 2 ระยะ อันประกอบด้วย ระยะที่หนึ่ง Sustainable ICT Environment ระหว่างปี พ.ศ. 
2560 – 2561 และ ระยะที่สอง Efficient ICT Utilization ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564 นั้น มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรทุกภาคส่วนจะต้องให้ความร่วมมือตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาระบบ/โครงการ
ไปจนกระทั่งถึงขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพของระบบ/โครงการ โดยองค์ประกอบส าคัญในแต่ละ
ขั้นตอน มีดังนี ้
1. ปัจจัยน าเข้า (Input) ที่ส าคัญ ประกอบด้วย 

1) นโยบายผู้บริหาร 
2) แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. 
3) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทย 
4) แผนปฏิบัติการดิจิทัล กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
5) ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
6) ทิศทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7) ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบสารสนเทศ 
8) รายงานสรุปผลการด าเนินงานของ อ.ส.ค. ด้านการประเมินผลการบริหาร

จัดการสารสนเทศ 
 ซึ่งทั้ง 8 ปัจจัยนี้ ถือเป็น Input ส าคัญที่แสดงถึงความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่จ าเป็นให้การพิจารณาในการบริหาร 
การขับเคลื่อน และการก ากับดูแลเทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร 
 
2. งานก ากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 

2.1) คณะกรรมการ อ.ส.ค. และคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของ อ.ส.ค. และ CIO 

อ.ส.ค. ได้จัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลและแผนปฏิบัติการดิจิทัลขึ้นเพ่ือสนองตอบต่อนโยบาย
ภาครัฐที่มุ่งสู่การเป็น Thailand 4.0 (ทบทวนทุกปี) โดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ และผลลัพธ์  ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
อ.ส.ค. และคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อ.ส.ค. อีกทั้งในการ
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ด าเนินโครงการแต่ละโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัล และแผนปฏิบัติการนั้น จะต้องได้รับการอนุมัติ
เห็นชอบอย่างน้อยจากคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อ.ส.ค. 

2.2) งานวางแผน นโยบาย และมาตรฐาน อันประกอบด้วย แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี 
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี และมาตรฐานและข้อก าหนด 

การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนพัฒนาดิจิทัล ในทุกโครงการจะต้องอยู่
ภายใต้กรอบมาตรฐานและข้อก าหนดของ อ.ส.ค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ทุกโครงการจะต้องมี
การประเมินความเป็นไป และจัดท ารายละเอียดของโครงการ ซึ่งอาจจะด า เนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
ด าเนินการเองโดยบุคลากรภายในได้ โดยมีฝ่ายนโยบายและแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบ ดังมีรายละเอียด
ดังนี้ 

ก. การริเริ่มโครงการ 
บุคลากรผู้เป็นเจ้าของระบบหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนจะต้องสามารถแจกแจงความ

จ าเป็นในการพัฒนาระบบ ความคุ้มค่าของการด าเนินโครงการ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการ
ด าเนินโครงการและตัวชี้วัดที่เหมาะสมร่วมกับบุคลากรจากกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งการวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการด าเนินโครงการจะพิจารณาจากการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break-Even Point 
Analysis) ทั้งนี้เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ถึงความคุ้มทุนของการน าระบบสารสนเทศมาใช้ โดยเปรียบเทียบ
กันระหว่างระยะเวลาที่ใช้ระบบกับต้นทุนในการน าระบบมาใช้ เพ่ือวิเคราะห์ถึงระยะเวลาที่เหมาะสม
ในการคุ้มทุน โดยอาศัยวิธีการมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) มาเป็นส่วนประกอบใน
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน และในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการด าเนินโครงการจะวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย ความเป็นไปได้ทางเทคนิค ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ 
และความเป็นไปได้ทางการปฏิบัติงาน 

 

2.3) งานบริการ อันประกอบด้วย ระบบงานสารสนเทศ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เมื่อด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง หรือบ ารุงรักษาเรียบร้อยแล้วนั้น ทางด้าน Hardware แผนก

เทคโนโลยีและเครือข่ายเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนด้าน Software มีแผนกพัฒนาระบบสารสนเทศเป็น
ผู้รับผิดชอบ ในการให้บริการและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แก่ผู้ใช้งานระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อย่างไรก็
ตามท้ังสองแผนกจะด าเนินการร่วมกับแผนกสารสนเทศงานบริหารเพ่ือตอบสนองความต้องการทั้งของ
ผู้ใช้งานในหน่วยงานต่าง ๆ และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.4) งานประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ก. การประเมินประสิทธิภาพของระบบและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

บุคคลากรผู้เป็นเจ้าของระบบจะต้องด าเนินการประเมินประสิทธิภาพของระบบทุกไตรมาส
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ และจะต้องรายงานผลมายังกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ อ.ส.ค. ทั้งนี้หนึ่งในตัวชี้วัดของโครงการหรือระบบส่วนใหญ่ จะเป็นการประเมินความสามารถใน



 แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560– 2564) 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

 

   6-3 

การลดระยะเวลาหรือขั้นตอนการท างาน ด้วยการวิเคราะห์สายธารคุณค่า (Value Steam Mapping) 
เพ่ือให้เห็นประสิทธิภาพระบบในเชิงปริมาณท่ีชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยรายละเอียดของการวิเคราะห์สาย
ธารมีดังนี้ 

 

การวิเคราะห์สายธารคุณค่า (Value Steam Mapping) 
 การวิเคราะห์สายธารคุณค่าเป็นวิธีการที่มุ่งลดความสูญเปล่าที่เกิดจากกระบวนการในการ
ด าเนินงานทั้งก่อนและหลังการใช้ระบบสารสนเทศ โดยแนวทางของสายธารคุณค่าจะท าให้สามารถ
เข้าใจภาพรวมของกระบวนการ (Overall Process) ที่เก่ียวข้องตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการด าเนินงาน 
เพ่ือให้เห็นถึงการไหลของทรัพยากรและสารสนเทศตลอดทั้งกระบวนการ ดังนั้นสายธารคุณค่าจึงเป็น
แนวทางที่ใช้จ าแนกกิจกรรมที่สร้างคุณค่าเพ่ิมและกิจกรรมที่เกิดความสูญเปล่า โดยจ าแนกกิจกรรม
เป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ไม่มีคุณค่าเพ่ิม (Non Value Added: NVA) คือ ความสูญเปล่าและ
เป็นกิจกรรมที่ไม่จ าเป็นซึ่งควรจะก าจัดออกจากกระบวนการ ตัวอย่างเช่น เวลารอคอย การท างาน
หรือกิจกรรมเดียวกันซ้ า ๆ ในหลาย ๆ หน่วยงาน และการเก็บข้อมูลไว้โดยไม่เชื่อมต่อเพ่ือเข้าสู่
กระบวนการต่อไปในทันที เป็นต้น 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่จ าเป็นแต่ไม่มีคุณค่าเพ่ิม (Necessary but Non Value Added: 
NNVA) คือ ความสูญเปล่า แต่อาจจ าเป็นต้องยอมให้เกิดขึ้นในกระบวนการ ตัวอย่างเช่น การเดินใน
ระยะไกลเพ่ือหยิบชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบ, การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์/เครื่องมือระหว่างการผลิต และการรอ
เซ็นอนุมัติ เป็นต้น ซึ่งการก าจัดกิจกรรมเหล่านี้จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงการท างานครั้งใหญ่ 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องวิเคราะห์แต่ละกิจกรรมให้ละเอียดและรอบคอบ 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่มีคุณค่าเพ่ิม (Value Added: VA) คือ กิจกรรมที่มีคุณค่าในการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนกระบวนการใช้ระบบสารสนเทศ ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนกระทั่งถึง
ขั้นตอนสุดท้าย เป็นกิจกรรมที่จะช่วยท าให้องค์กรเกิดผลก าไรหรือผลตอบแทนที่คุ้มค่า 

ดังนั้น เป้าหมายของการใช้เทคนิค VSM ก็เพ่ือวิเคราะห์กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ระบบสารสนเทศเพ่ือจ าแนกและลดการสูญเปล่าของกิจกรรมที่ไม่มีคุณค่าเพ่ิม เพ่ือให้องค์กรสามารถ
ขับเคลื่อนการใช้ระบบสารสนเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยให้การบริหารกระบวนการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบสารสนเทศสามารถปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่องและมีทิศทางที่
สอดคล้องกัน 

นอกจากนั้นควรประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบสารสนเทศในด้านต่าง ๆ อีก
ด้วย เพื่อให้เห็นประสิทธิภาพระบบในเชิงคุณภาพท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน อย่างเช่น ด้านการออกแบบ ด้าน
การเข้าถึงข้อมูล ด้านการประมวลผล ด้านความถูกต้องในการประมวลผล ด้านการรักษาความ
ปลอดภัย ด้านการส ารองข้อมูล และปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นต้น รวมถึงควรประเมินความถี่ในการเข้าใช้
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ระบบอีกด้วย เพ่ือชี้ให้เห็นว่าผลจากการประสิทธิภาพทางด้านปริมาณและคุณภาพนั้น มาจากการเข้า
ใช้งานของผู้ใช้งานที่เก่ียวข้องอย่างทั่วถึงเป็นประจ าสม่ าเสมออย่างแท้จริง 

 
3. คุณค่าที่ได้รับ (Output and Outcome) 
 ดังที่กล่าวไว้ในข้อ 2. ทุกโครงการและทุกระบบจะต้องด าเนินการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบทุกไตรมาสตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ (เช่น ความสามารถในการลดระยะเวลาด าเนินงาน/อนุมัติ ที่วัดด้วยการวิเคราะห์สายธาร
คุณค่า เป็นต้น) และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (เช่น ความเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน ประสิทธิภาพใน
การท างาน และความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ที่วัดด้วยแบบสอบถาม
ออนไลน์ 5 ระดับ เป็นต้น) อีกทั้ง ต้องประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานอีกด้วย เช่น ความพร้อมใช้
งาน ความเชื่อถือ ความปลอดภัย การใช้งานง่าย ความแม่นย าถูกต้อง และความทันกาลต่อการ
เปลี่ยนแปลง เป็นต้น ซึ่งสามารถวัดได้โดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ 5 ระดับ  ผลที่ได้รับจากการ
ประเมินนี้ จะถูกน ามาเป็น Input ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบในครั้งถัดไป 

ทั้งนี้ รายละเอียดของทุกขั้นตอนสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 6-1 
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ภาพที่ 6-1 แนวทางการบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล และการก ากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ภาคผนวก ก 

กรอบแนวคิดของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้ทันสมัย และสามารถ
รองรับการด าเนินธุรกิจของ อ.ส.ค. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ โครงการ 
กลยุทธ์ 1.1 จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ
กับการปฏิบัติงาน และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

1.1.1. โครงการปรับปรุงอุปกรณ์สนับสนุนการ
จัดการสารสนเทศและระบบเครือข่าย 

1.1.2. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

1.1.3. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ
ระหว่างส านักงานและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

1.1.4. โครงการ Cloud Service 
1.1.5. โครงการ VDO Conference 

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาและปรับปรุงการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอกองค์กร 

1.2.1  โครงการจัดท ามาตรฐานข้อมูลเพ่ือการ
เชื่อมโยงภายในองค์กร 

1.2.2  โครงการจัดท ามาตรฐานข้อมูลเพ่ือการ
เชื่อมโยงภายนอกองค์กร 

กลยุทธ์ 1.3  พัฒนาโครงสร้างการบริการ
จัดการความมั่นคงและปลอดภัย 

1.3.1   โครงการจัดท า Disaster Recovery Site 
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   ก-2 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) 
เป้าประสงค์ 1 มีโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นไป

ตามมาตรฐานสากลและสามารถรองรับการด าเนินการของ อ.ส.ค. ได้อย่าง
เหมาะสม 

กลยุทธ์ 1.1 จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอกับการ
ปฏิบัติงาน และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

โครงการ 1.1.1 โครงการปรับปรุงอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการสารสนเทศและระบบเครือข่าย 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ แผนกเทคโนโลยีและเครือข่าย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทุกฝ่ายที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน 
หลักการและเหตุผล 

อ.ส.ค. ได้ด าเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายระหว่างส านักงาน และระบบเครือข่ายส าหรับ
เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งระบบเครือข่ายในปัจจุบันสามารถรองรับการท างานของ
ระบบสารสนเทศของ อ.ส.ค. ได้ในระดับดี อย่างไรก็ตาม อ.ส.ค. ควรปรับปรุงระบบเครือข่ายให้มีความ
ทันสมัยและครอบคลุมพ้ืนที่การให้บริการ ดังนั้น อ.ส.ค. จะต้องด าเนินการดังต่อไปนี้อย่างต่อเนื่อง  

1. การตรวจเช็คปริมาณ traffic จากทุกจุดให้บริการ  
2. ตรวจเช็คความครอบคลุมของการให้บริการเครือข่ายไร้สาย 
3. วางแผนการจัดหาอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมการขยายการให้บริการ หรือทดแทนอุปกรณ์ท่ีล้าสมัยหรือ

เสื่อมประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการระบบเครือข่ายของอ.ส.ค. 
2. เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าใช้ระบบเครือข่ายได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

ขอบเขตงาน 
1. จัดหาอุปกรณ์เครือข่าย 
2. น าเสนอแผนการติดตั้งอุปกรณ์ และแผนผังการต่อเชื่อมระบบเครือข่าย 
3. ติดตั้งอุปกรณ ์
4. ทดสอบระบบเครือข่ายและแสดงรายงานผลการติดตั้งอุปกรณ์หลังจากได้ติดตั้งมาแล้ วอย่าง

น้อย 1 เดือน 
5. อบรมวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ท่ีติดตั้งให้กับผู้ดูแลระบบเครือข่ายของส านักงาน อ.ส.ค. 

ประโยชน์ที่ได้รับ  
 บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
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   ก-3 

ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 
จ านวนครั้งที่ระบบเครือข่ายล่ม     <5 ครั้ง <5 ครั้ง 
ความรวดเร็วในการกู้คืนข้อมูล <1 วัน <1 วัน <1 วัน <1 วัน 
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องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

 

   ก-4 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) 
เป้าประสงค์ 1 มีโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นไป

ตามมาตรฐานสากลและสามารถรองรับการด าเนินการของ อ.ส.ค. ได้อย่าง
เหมาะสม 

กลยุทธ์ 1.1 จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอกับการ
ปฏิบัติงาน และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

โครงการ 1.1.2 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   แผนกเทคโนโลยีและเครือข่าย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทุกฝ่ายที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน 
หลักการและเหตุผล 
 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั้นเกิดขึ้นตลอดเวลา เครื่องคอมพิวเตอร์และ
ซอฟต์แวร์สนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานภายในองค์กร จึงควรได้รับการ
ประเมินประสิทธิภาพของการท างานอยู่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้แน่ใจว่า อ.ส.ค. มีคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีศักยภาพเพียงพอกับการปฏิบัติงาน การมีเครื่องมือที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การพัฒนา อ.ส.ค. และสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานที่ อ.ส.ค. ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

2. เพ่ือน าผลการประเมินประสิทธิภาพมาพิจารณาปรับปรุงหรือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และ
ซอฟต์แวร์สนับสนุนต่างๆ ให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน 

ขอบเขตงาน 
1. ประเมินประสิทธิภาพการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งส ารวจคุณลักษณะของเครื่ องคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ท่ีบุคลากรต้องการ 
3. วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่างประสิทธิภาพการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ในปัจจุบัน กระบวนการปฏิบัติงาน และความต้องการของพนักงาน 
4. ปรับปรุงหรือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สนับสนุนการปฏิบัติงานเพ่ือลดช่องว่าง

จากการวิเคราะห์ในข้อ 3  
ประโยชน์ที่ได้รับ    
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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   ก-5 

ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 
ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะเพียงพอกับ
การปฏิบัติงาน 

90% 95% 100% 100% 
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   ก-6 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) 
เป้าประสงค์ 1 มีโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นไป

ตามมาตรฐานสากลและสามารถรองรับการด าเนินการของ อ.ส.ค. ได้อย่าง
เหมาะสม 

กลยุทธ์ 1.1 จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอกับการใช้งาน 
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

โครงการ 1.1.3 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเชื่อมต่อระหว่างส านักงานและเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ แผนกเทคโนโลยีและเครือข่าย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทุกฝ่ายที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน 
หลักการและเหตุผล 
 ระบบเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างส านักงานและเชื่อมโยงต่อไปยังอินเทอร์ เน็ตเป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญของทุกองค์กร ดังนั้น เพ่ือให้ อ.ส.ค. มีระบบเครือข่ายระหว่างส านักงานและ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพใช้อย่างต่อเนื่อง อ.ส.ค. จึงต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือเช่า
ใช้ระบบเครือข่ายดังกล่าวให้เหมาะสม 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือปรับปรุงระบบเครือข่ายเพ่ือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของอ.ส.ค. 
ขอบเขตงาน 

1. ศึกษาความต้องการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตขององค์กร 
2. ก าหนดความต้องการใช้แบนด์วิธของแต่ละส านักงานเพ่ือเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต 
3. วางแผนการวางระบบเครือข่ายภายในของแต่ละส านักงาน เพ่ือให้สามารถรองรับการใช้

งานของบุคลากรและรองรับการปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบเครือข่าย IPv6 
4. ประเมินประสิทธิภาพการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของแต่ละส านักงาน 

ประโยชน์ที่ได้รับ บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 

ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 
1. ประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย 
(Upload/Download Rate) 

U: 1.5Mbps 
D: 5Mbps 

U: 5Mbps 
D: 10Mbps 

U: 7Mbps 
D: 20Mbps 

U: 15Mbps 
D: 50Mbps 

2. การเข้าถึงเครือข่าย เท่าเทียมกันทุกหน่วยงาน 
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   ก-7 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) 
เป้าประสงค์ 1 มีระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีศักยภาพ 
กลยุทธ์ 1.1 จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอกับการใช้งาน 

และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
โครงการ 1.1.4 โครงการ Cloud Service 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ แผนกเทคโนโลยีและเครือข่าย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทุกฝ่ายที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน 
หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบัน อ.ส.ค. มีการถ่ายโอนระบบสารสนเทศไปไว้ยัง Cloud Server เพ่ือลดภาระในการ
บ ารุงรักษาห้อง Data Center ซึ่งใช้ทรัพยากรบุคคลและค่าใช้จ่ายในการดูแล โดยข้อดีของการเช่าใช้
บริการ Cloud Sever คือ อ.ส.ค. จะประหยัดค่าใช้จ่ายการลงทุนฮาร์ดแวร์ประกอบกับการดูแลรักษา
ในระยะยาว 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปรับปรุงการบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายให้มีประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือลดภาระและงบประมาณในการดูแลเครื่องแม่ข่าย 

ขอบเขตงาน 
1. ตรวจเช็คอัตราการขยายตัวของการใช้งานทรัพยากรเครื่องแม่ข่ายประจ าทุกเดือน หรือทุก

ไตรมาส 
2. วิเคราะห์และประเมินปริมาณทรัพยากรเครือข่ายที่ต้องการ  
3. ปรับปรุงสัญญาการเช่าใช้บริการให้เหมาะสม 

ประโยชน์ที่ได้รับ   
1. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
2. งบประมาณในการลงทุนด้าน Hardware ลดลงในระยะยาว 

 
ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 

1. งบประมาณด้านการลงทุนใน
ทรัพยากรเครื่องแม่ข่ายลดลง 

10% 10% 10% 10% 

2. อัตราความพร้อมใช้ของ Cloud 
Service 

>95% 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) 
เป้าประสงค์ 1 มีระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีศักยภาพ 
กลยุทธ์ 1.1 จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอกับการใช้งาน 

และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
โครงการ 1.1.5 โครงการ VDO Conference 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ แผนกเทคโนโลยีและเครือข่าย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทุกฝ่ายที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน 
หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบัน อ.ส.ค. มีระบบ VDO Conference ติดตั้งอยู่ทุกส านักงาน อย่างไรก็ตามยังขาดการ
จัดเก็บ record การประชุม ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องเช่าใช้บริการจัดเก็บ record การประชุมไว้เพ่ือใช้ใน
การย้อนดูการประชุม  
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบ VDO Conference ให้สามารถเก็บ record 
การประชุม 

2. เพ่ือลดการลงทุนด้านฮาร์ดแวร์ 
ประโยชน์ที่ได้รับ   

1. บุคลากรสามารถย้อนดู record การประชุมได้  
2. อ.ส.ค. ไม่ต้องลงทุนด้านฮาร์ดแวร์เพื่อจัดเก็บ record การประชุม 

 
ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 

1. ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ที่ลดลง 

>30% >40% >50% >60% 

2.ร้อยละของจ านวนการประชุมผ่าน 
VDO Conf ต่อจ านวนการประชุมที่
สามารถประชุมผ่าน VDO Conf ได้ต่อ
ป ี

15% 20% 25% 30% 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) 
เป้าประสงค์ที่ 1 

 
มีโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและสามารถรองรับการด าเนินการของ อ.ส.ค. ได้อย่าง
เหมาะสม 

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาและปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
องค์กร 

โครงการ 1.2.1 โครงการจัดท ามาตรฐานข้อมูลเพื่อการเชื่อมโยงภายในองค์กร 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง บุคลากร อ.ส.ค. ทุกคน 
หลักการและเหตุผล 

ข้อมูลนับว่าเป็นหัวใจส าคัญของการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ อ.ส.ค. 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การก าหนดมาตรฐานข้อมูลและวางแผนการเชื่อมโยงข้อมูลภายใน อ.ส.ค. 
จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการวางแผนก่อนหน้าที่จะมีการพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ ๆ 
เพ่ือใช้ในองค์กร 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ อ.ส.ค. มีแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลภายในองค์กร 
ขอบเขตงาน 

1. ศึกษาข้อมูลที่จัดเก็บในระบบสารสนเทศในปัจจุบัน 
2. ศึกษาข้อมูลที่จะจัดเก็บในระบบสารสนเทศที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคต 
3. วิเคราะห์เทคนิคและแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูล 
4. จัดท า Road Map การเชื่อมโยงข้อมูลภายในองค์กร 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด  
อัตราความซ้ าซ้อนของข้อมูลหากระบบพัฒนาตามทิศทางที่ได้จากการจัดท ามาตรฐานฯ 

เป้าหมาย  
ไม่มีความซ้ าซ้อนของข้อมูล 

  



 แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560– 2564) 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

 

   ก-10 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) 
เป้าประสงค์ที่ 1 

 
มีโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและสามารถรองรับการด าเนินการของ อ.ส.ค. ได้อย่าง
เหมาะสม 

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาและปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
องค์กร 

โครงการ 1.2.2 โครงการจัดท ามาตรฐานข้อมูลเพื่อการเชื่อมโยงภายนอกองค์กร 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง บุคลากร อ.ส.ค. ทุกคน 
หลักการและเหตุผล 

ข้อมูลที่ส าคัญส าหรับการปฏิบัติงานด้านกิจการโคนมนั้นมิได้อยู่แต่เพียงภายในองค์กร 
ปัจจุบัน อ.ส.ค. มีความต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกอยู่ตลอดเวลา เช่นการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ และในอนาคตหาก อ.ส.ค. มีการน าเทคโนโลยีมา ใช้งาน
อย่างเต็มรูปแบบ อ.ส.ค. อาจจ าเป็นต้องเชื่อมโยงระบบที่มีอยู่กับธนาคารเพ่ือท าธรุกรรมการเงิน 
เชื่อมโยงกับกรมการปกครองเพ่ือดึงข้อมูลบัตรประชาชนจากเลข 13 หลัก เป็นต้น ดังนั้น โครงการนี้
จึงมุ่งเน้นการศึกษาความต้องการใช้ข้อมูลในปัจจุบันและอนาคต และการวางแผนการเชื่อมโยงข้อมูล
กับหน่วยงานภายนอกทั้งทางเทคนิคและทางนโยบาย เพ่ือให้ อ.ส.ค. สามารถเตรียมความพร้อมได้
ก่อนการพัฒนาระบบ 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ อ.ส.ค. มีแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลภายนอกองค์กร 
ขอบเขตงาน 

1. ศึกษาความต้องการเชื่อมโยงข้อมูลภายนอกองค์กรและระบุเจ้าของข้อมูล 
2. ศึกษาระบบสารสนเทศท่ีต้องการเชื่อมโยงของเจ้าของข้อมูลและประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอกองค์กรที่หารือแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูล 
3. วิเคราะห์เทคนิคและแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูล 
4. จัดท า Road Map การเชื่อมโยงข้อมูลภายนอกองค์กร 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด ความพร้อมในการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก 
เป้าหมาย 100% 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) 
เป้าประสงค์ที่ 1 

 
เป้าประสงค์ 3 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและสามารถรองรับการด าเนินการของ อ.ส.ค. ได้อย่างเหมาะสม 
มีระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีศักยภาพ 

กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาโครงสร้างการบริการจัดการความมั่นคงและปลอดภัย 
โครงการ 1.3.1 โครงการจัดท า Disaster Recovery Site 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ แผนกเทคโนโลยีและเครือข่าย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบัน อ.ส.ค. ได้ด าเนินการถ่ายโอนระบบสารสนเทศไปยัง INET Cloud แล้ว แต่ยังเหลือ
เพียงระบบ ERP ที่ยังติดสัญญาเช่าใช้บริการจนถึงปี 2564 ซึ่งระบบดังกล่าวนั้นยังคงตั้งอยู่ที่ TOT 
ดังนั้นก่อนหมดสัญญาเช่าใช้บริการ อ.ส.ค. ต้องวางแผนการจัดท าศูนย์ส ารองข้อมูลและระบบในกรณี
วิกฤติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือรองรับระบบ ERP และระบบส าคัญอ่ืน ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
เพ่ือให้บุคลากรของ อ.ส.ค. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดหาสถานที่ตั้งไซต์ส ารอง 
2. เพ่ือจัดหาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายที่สามารถรองรับระบบงานที่ส าคัญของ อ.ส.ค.ได้ 
3. เพ่ือจัดเตรียมวิธีการถ่ายโอนการใช้งานระบบไปยังไซต์ส ารองในกรณีที่ระบบเครื่องแม่ข่ าย

หลักหยุดชะงักการท างานอันเนื่องมาจากภัยพิบัติหรือเหตุการณ์สุดวิสัย 
4. เพ่ือจัดเตรียมวิธีการถ่ายโอนการใช้งานจากระบบจากไซต์ส ารองกลับไปยังไซต์หลักเมื่อเครื่อง

แม่ข่ายหลักสามารถท างานได้เป็นปกติ 
ขอบเขตงาน 

1. ศึกษาความต้องการใช้ทรัพยากรของแต่ละระบบงานที่ส าคัญ โดยเฉพาะ ERP 
2. น าเสนอแนวทางการค านวนการใช้ทรัพยากรและคุณลักษณะของเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์

เครือข่ายที่ไซต์ส ารอง 
3. ติดตั้งอุปกรณ์ท่ีน าเสนอ ณ ไซต์ ส ารองที่จัดเตรียมไว้ 
4. ถ่ายโอนระบบงานที่ส าคัญไปยังไซต์ส ารอง 
5. น าเสนอขั้นตอนการถ่ายโอนระบบและข้อปฏิบัติของบุคลากรในแต่ละด้านที่เป็นผู้ใช้งาน

ระบบที่เก่ียวข้อง 
6. ประเมินประสิทธิภาพการถ่ายโอนการใช้งานระบบ 
7. อบรมวิธีการถ่ายโอนการใช้ระบบงานระหว่างไซต์หลักและไซต์ส ารองให้กับบุคลากรของ 

อ.ส.ค. ที่เก่ียวข้อง 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์สุดวิสัยอันส่งผลให้
เครื่องแม่ข่ายหลักหยุดชะงักการท างาน 
 

ตัวชี้วัด  
1. ความรวดเร็วในการถ่ายโอนการใช้งานระบบระหว่างไซต์หลักและไซต์ส ารอง 
2. ความครบถ้วนของข้อมูลระหว่างการถ่ายโอน 

เป้าหมาย  
1. ระบบงานหลักต้องสามารถใช้งานได้ภายใน 1 วันเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์สุดวิสัย 
2. ครบถ้วน 100% 
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ภาคผนวก ข 

กรอบแนวคิดของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่ง เสริมและพัฒนาผู้ มีส่ วนได้ส่วนเสียของ อ.ส.ค.  ทุกระดับให้มี
ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

กลยุทธ์ โครงการ 
กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีดิ จิทั ลที่ เ พียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

2.1.1 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเ พ่ิมศักยภาพด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับผู้บริหาร 

2.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ส าหรับผู้ปฏิบัติการ 

2.1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ส าหรับบุคลากรด้านไอที 

กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ใช้
ประ โยชน์ จ าก เทคโน โลยี ดิ จิ ทั ล  เ พ่ื อ
สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจร่วมกับ อ.ส.ค. 

2.2.1 โครงการขับเคลื่อนสังคมการเรียนรู้แบบยั่งยืน

ของ อ.ส.ค. ผ่านแพลตฟอร์มการสื่อสาร

สมัยใหม่ 

2.2.2 โครงการส่งเสริมให้บุคลากรใช้ประโยชน์จาก

ระบบสารสนเทศของ อ.ส.ค. 

2.2.3 โครงการส่งเสริมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลของ 

อ.ส.ค. 

 
  



 แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560– 2564) 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

 

   ข-2 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จากนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
โครงการ 2.1.1 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับผู้บริหาร 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารของ อ.ส.ค. 
หลักการและเหตุผล 

การขับเคลื่อนองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจ าเป็นต้องมีก าลังสนับสนุนจากผู้บริหาร ดังนั้น
เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงทิศทางและแนวโน้มในการพัฒนาองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จึงจ าเป็นต้อง
ให้จัดฝึกอบรมผู้บริหารในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร อาทิ มาตรฐานและนโยบายความมั่นคง
ปลอดภัยบนไซเบอร์ นโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ การจัดท าศูนย์ส ารองข้อมูลในภาวะ
วิกฤต (DR Site) แนวคิดการประยุกต์ใช้ Cloud Computing กับหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น ทั้งนี้
หลักสูตรที่จัดท าจะต้องเน้นเนื้อหาที่เป็นภาพกว้างเพ่ือให้ผู้บริหารที่ไม่มีพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
สามารถเข้าใจและน าความรู้มาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรได้ต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือด าเนินการอบรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับผู้บริหาร 
2. เพ่ือพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ผู้บริหาร 
3. เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถน าความรู้มาใช้ในการวางแผนการพัฒนาองค์กร 

ขอบเขตงาน 
1. จัดท าหลักสูตร รายละเอียดเนื้อหา พร้อมชุดทดสอบสมรรถนะ หรือสรรหาผู้เชี่ยวชาญมาจัด

คอร์สฝึกอบรม 
2. จัดฝึกอบรมผู้บริหาร 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่

สมัยใหม่ 
ตัวชี้วัด  
 จ านวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ถูกริเริ่มโดยผู้บริหารและเป็นประโยชน์กับองค์กร 
เป้าหมาย  1 โครงการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จากนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
โครงการ 2.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับผู้ปฏิบัติการ 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติการของ อ.ส.ค. 
หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากแต่ละหน่วยงานของอ.ส.ค.มีการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือการปฏิบัติงาน 
ดังนั้น บุคลากรทุกระดับควรต้องมีความรู้และความสามารถในการใช้งานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ.ส.ค. มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องก าหนดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้ตรงตามกรอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล โดยการใช้วิธีการเรียนตามอัธยาศัยผ่านระบบสารสนเทศ วิธีการบรรยายในห้องฝึกอบรม
ส าหรับบุคลากรในหน่วยงาน และวิธีการเรียนรู้ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต ส าหรับ
บุคลากรที่อยู่ส านักงานในแต่ละภูมิภาคเพ่ือประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
 เมื่อบุคลากรได้รับการอบรมแล้ว ควรมีการประกันคุณภาพโดยวิธีการทดสอบการเรียนรู้บน
ระบบออนไลน์ในแต่ละรูปแบบการเรียนรู้ และเชื่อมต่อข้อมูลผลการฝึกอบรมของบุคลากรไปยัง
ฐานข้อมูลบุคลากรด้วย 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือด าเนินการอบรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับบุคลากรแต่ละระดับของ  อ.ส.ค.ตาม
กรอบสมรรถนะ ICT ที่ก าหนดไว้  

2. เพ่ือพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรของอ.ส.ค. 
ทุกระดับ 

3. เพ่ือให้บุคลากรสามารถใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลปฏิบัติงานได้อย่างคุ้มค่ากับการลงทุน 
4. เพ่ือลดข้อผิดพลาด ลดขั้นตอนการด าเนินงานโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีเอกภาพ 
5. เพ่ือให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง 

ขอบเขตงาน 
1. ศึกษาและก าหนดความต้องการการฝึกอบรม (Training Needs Analysis) ตามแนวทางการ

พัฒนาสมรรถนะ ICT 
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2. จัดท าหลักสูตร รายละเอียดเนื้อหา พร้อมชุดทดสอบสมรรถนะ หรือสรรหาผู้เชี่ยวชาญมาจัด
คอร์สฝึกอบรม 

3. จัดฝึกอบรมบุคลากรในแต่ละระดับ 
4. ทดสอบสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลก่อนและหลังการฝึกอบรม 
5. บันทึกข้อมูล สมรรถนะการใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมลง

ฐานข้อมูลสมรรถนะ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

บุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างคุ้มค่ากับการลงทุน 
ตัวชี้วัด  

จ านวนปัญหาด้าน ICT 
เป้าหมาย  

จ านวนปัญหาด้าน ICT ที่ถูกร้องเรียนลดลง 20% 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จากนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
โครงการ 2.1.3 โครงพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบุคลากรด้านไอที 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น บุคลากรด้าน IT ขององค์กรจึง
ควรได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีความรู้เท่าทันกับเทคโนโลยี  เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรด้าน ICT 
ขอบเขตงาน 

1. ศึกษาและก าหนดความต้องการการฝึกอบรม (Training Needs Analysis) ตามแนวโน้ม
เทคโนโลยีในปัจจุบัน 

2. สรรหาผู้เชี่ยวชาญมาจัดคอร์สฝึกอบรม 
3. บุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดท ารายงานเพ่ือเผยแพร่ความรู้ผ่านระบบบริหารจัดการองค์

ความรู้ 
4. บันทึกข้อมูลการฝึกอบรมลงในฐานข้อมูลสมรรถนะ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
บุคลากรด้าน ICT สามารถบริการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด  
จ านวนปัญหาด้าน ICT ที่บุคลากร IT ของ อ.ส.ค. สามารถแก้ไขได้ 

เป้าหมาย  
จ านวนปัญหาด้าน ICT ที่บุคลากร IT ของ อ.ส.ค. สามารถแก้ไขได้คิดเป็น 80% ของปัญหา

ทั้งหมด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์ 1 บุคลากรสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จากนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการ

เติบโตของธุรกิจร่วมกับ อ.ส.ค. 
โครงการ 2.2.1 โครงการขับเคลื่อนสังคมการเรียนรู้แบบยั่งยืนของ อ.ส.ค. ผ่านแพลตฟอร์มการ

สื่อสารสมัยใหม่ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง บุคลากร อ.ส.ค. ทุกคน 
หลักการและเหตุผล 

เนื่องจาก อ.ส.ค.มีบุคลากรที่จะเกษียณอายุการท างานเป็นจ านวนมากภายในระยะเวลา
อันใกล้นี้  ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถในการท างานสูง และองค์ความรู้เหล่านี้ยังไม่ได้
รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรให้บุคลากรรุ่นใหม่ได้รับทราบ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ อ.ส.ค. 
ตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้เพ่ือเผยแพร่ให้กับบุคลากรรุ่นใหม่หรื อ
เกษตรกรให้ได้รับทราบ อย่างไรก็ตามกระบวนการสร้างองค์ความรู้ของ อ.ส.ค. นั้นยังไม่ถูกสร้างให้เป็น
วัฒนธรรมองค์กร ดังนั้น อ.ส.ค. จึงควรใช้โอกาสที่เกิดจากเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นที่
นิยมมาประยุกต์ใช้เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่ อง เพ่ือความยั่งยืนของการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่บุคลากรยุคใหม่  
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนับสนุนการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในองค์กร 
2. เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ภายในองค์กร 

ขอบเขตงาน 
1. วิเคราะห์รูปแบบการสร้างสังคมการเรียนรู้ 
2. จัดท าแนวทางปฏิบัติและนโยบายในการสร้างหรือสนับสนุนให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ 
3. จัดเก็บองค์ความรู้ในระบบจัดการองค์ความรู้ 
4. ฝึกอบรมบุคลากรให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการสร้างและน าเสนอข้อมูลข่าวสาร 
5. ประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรสามารถรู้ทันสภาวะเหตุการณ์อันมีผลต่อการด าเนินงานขององค์กร 

 



 แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560– 2564) 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

 

   ข-7 

ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 
1. จ านวนบุคลากรที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการสร้างและน าเสนอองค์ความรู้
ผ่านแพลตฟอร์มการสื่อสารสมัยใหม่ 

>20% >30% >40% >50% 

2.เวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลเพ่ือการ
เรียนรู้ 

ลดลง 5% ลดลง 10% ลดลง 15% ลดลง 
20% 

3.จ านวนบุคลากรที่เข้ามาอ่านหรือ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ความรู้
ที่สมาชิกน าเสนอ 

>20% >30% >40% >60% 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์ 1 บุคลากรสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จากนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุน

การเติบโตของธุรกิจร่วมกับ อ.ส.ค. 
โครงการ 2.2.2 โครงการส่งเสริมให้บุคลากรใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศของ อ.ส.ค. 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง บุคลากร อ.ส.ค. ทุกคน 
หลักการและเหตุผล 

เนื่องจาก อ.ส.ค.มีระบบสารสนเทศเกิดขึ้นใหม่มากมาย ดังนั้น อ.ส.ค. จึงควรประเมินปัญหา
และอุปสรรคที่มีต่อการใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรใช้
ระบบสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจประโยชน์ของระบบมากขึ้น 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้บุคลากรสามารถใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศที่มีอยู่ได้ 
ขอบเขตงาน 

1. ประเมินปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานแต่ละระบบ 
2. เสนอแผนงานหรือกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด  
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานลดลง 

เป้าหมาย  
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานลดลง 10% 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์ 1 บุคลากรสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จากนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุน

การเติบโตของธุรกิจร่วมกับ อ.ส.ค. 
โครงการ 2.2.3 โครงการส่งเสริมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

ดิจิทัลของ อ.ส.ค. 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง บุคลากรกองเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก 
หลักการและเหตุผล 

การเติบโตของ อ.ส.ค. ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมการเกษตรนั้นจะไม่ยั่งยืน หากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องกับ อ.ส.ค. ไม่เข้มแข็ง ดังนั้น อ.ส.ค. จะมุ่งสู่การท าการเกษตรและอุตสาหกรรม 4.0 แล้ว 
อ.ส.ค. จึงควรต้องถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ ยวข้องให้เขา
เหล่านั้นสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ได้ 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะเกษตรกรและลูกค้าของ อ.ส.ค. สามารถใช้ระบบที่ อ.ส.ค. 
พัฒนาขึ้นมาได้ 

ขอบเขตงาน 
1. วางแผนการถ่ายทอดความรู้ โดยการระบุสถานที่  กลุ่มเป้าหมาย และวันจัดอบรม  
2. ด าเนินการจัดอบรม 
3. ประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้งานระบบสารสนเทศท่ี อ.ส.ค. พัฒนาขึ้นมา 

ตัวชี้วัด  
 จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรม 
เป้าหมาย  

ปีละ 2 ครั้ง 
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   ค-1 

 
ภาคผนวก ค  

กรอบแนวคิดของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน และบริหารจัดการ ให้ 
อ.ส.ค. มีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น 

กลยุทธ์ โครงการ 
กลยุทธ์ 3.1 สร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งในและ
ต่างประเทศ 

3.1.1 โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
ผลิตภัณฑ์ของ อ.ส.ค. ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
(Traceability System) 

3.1.2 โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์ผลผลิตจากฝูง
โค (Herd Production Prediction System) 

3.1.3 โครงการพัฒนาระบบ Logistics 
3.1.4 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการท่องเที่ยว 

4.0 
3.1.5 โครงการพัฒนาระบบการค้าผลิตภัณฑ์ของ 

อ.ส.ค. แบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
        (e-Commerce System) 
3.1.6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหาร

ลูกค้าสัมพันธ์ (CRM System) 
กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างความคล่องตัว
ในการบริหารจัดการภายในองค์กร 

3.2.1 โครงการปรับปรุงระบบให้บริการเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
นมผ่านอุปกรณ์พกพา (M-Dairy) 

3.2.2 โครงการพัฒนาระบบ Data Warehouse 
3.2.3 โครงการเชื่อมโยงระบบขายตั๋วและขายหน้ารานกับ

ระบบ ERP 
3.2.4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการ

ด้านการเงินของ อ.ส.ค. 
3.2.5  โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายใน อ.ส.ค. 
3.2.6  โครงการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศทางการ

บริหารจัดการและการบัญชี เพ่ือรองรับการพัฒนา
ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ในอนาคต 
ส าหรับ อ.ส.ค.  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาระบบสารสนเทศ  
เป้าประสงค์ 1 

 
เป้าประสงค์ 3 

มีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานหลักท่ีส าคัญเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันได้อย่างแท้จริง 
มีการน าผลการประมวลสารสนเทศมาปรับปรุงกระบวนการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาและเสริมสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งใน
และต่างประเทศ 

โครงการ 3.1.1 โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ของ อ.ส.ค. ตลอดห่วง
โซ่อุปทาน (Traceability System) 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ฝ่ายอุตสาหกรรม และฝ่ายการตลาด 
หลักการและเหตุผล 

ระบบการตามสอบเป็นระบบที่จัดท าข้ึนเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการซื้อผลิตภัณฑ์นม 
เพ่ือการบริโภคว่าผลิตภัณฑ์นมที่ซ้ือไม่มีสิ่งปนเปื้อน มีความปลอดภัย โดยสามารถตรวจสอบเส้นทาง
ของผลิตภัณฑ์นมได้และช่วยลดความสูญเสียในการเรียกคืนผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค. ให้เรียกคืนได้
อย่างถูกต้อง แม่นย า และรวดเร็วในปริมาณท่ีควรจะเป็น 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ อ.ส.ค. มีระบบตามสอบที่สอดคล้องกับมาตรการที่ประเทศคู่ค้าส าคัญรองรับ
สถานการณ์ทางการค้าที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  

2. เพ่ือให้ อ.ส.ค. ส่งออกผลิตภัณฑ์นมตามมาตรฐานสากล 
3. เพ่ือประยุกต์ใช้ระบบตามสอบไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทั้งกับ อ.ส.ค. และผู้บริโภค 

ขอบเขตงาน 
1. ระบบสามารถติดตามเส้นทางการผลิต และการจัดจ าหน่าย เพ่ือจะได้ทราบว่าสินค้าที่มีปัญหา

มีการวางจ าหน่ายอยู่ที่ใดบ้าง และสามารถเรียกคืนสินค้าได้อย่างถูกต้อง 
2. ระบบสามารถสืบได้ว่าสินค้าที่มีปัญหาผลิตขึ้นเมื่อใด จากสายการผลิตไหน และรับวัตถุดิบมา

จากแหล่งไหน เพ่ือค้นหาว่าจุดใดที่ก่อให้เกิดปัญหา และจุดที่ก่อให้เกิดปัญหาได้ผลิตสินค้าไป
มากน้อยเพียงใด  

3. สามารถแสดงข้อมูลรายละเอียดในขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตอย่างไร เพ่ือท าการติดตามสินค้า
คืนได้อย่างถูกต้อง  
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
1.  สามารถลดปริมาณการเรียกคืนสินค้าที่มีปัญหา โดยสามารถเรียกคืนเฉพาะสินค้าล็อตที่มี

ปัญหา  
2.  ช่วยในการป้องกันชื่อเสียงของ อ.ส.ค. ไม่ให้เสียหาย เช่น ในกรณีที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า จุดที่

ก่อให้เกิดปัญหาไม่ได้เป็นเพราะขั้นตอนการผลิต แต่เป็นเพราะการจัดเก็บของผู้จัดจ าหน่าย
สินค้า  

3.  สามารถสืบค้นย้อนกลับ สืบค้นแหล่งที่มาของสินค้าได้อย่างรวดเร็ว แม่นย า และช่วยลด
ต้นทุนการเรียกคืนสินค้า  

4.  เป็นการรับประกันคุณภาพ และสามารถสืบค้นแหล่งที่มาของสินค้าได้ทั้งระบบของวงจร
อาหาร  

5.  สร้างความม่ันใจให้กับผู้บริโภคได้ว่าจะได้บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย  
6.  เพ่ือเป็นการปฏิบัติให้ตรงตามกฎระเบียบการค้าของประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ เช่น สหภาพยุโรป 

ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา  
7.  สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษส าหรับการบันทึกข้อมูลได้ 

ตัวชี้วัด  
1. ความรวดเร็วและแม่นย าในการสืบค้นแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์นม 

2. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

3. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ 

เป้าหมาย  
1. สืบค้นแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์นมได้ภายใน 15 นาท ี
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาระบบสารสนเทศ  
เป้าประสงค์ 1 

 
เป้าประสงค์ 3 

มีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานหลักท่ีส าคัญเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันได้อย่างแท้จริง 
มีการน าผลการประมวลสารสนเทศมาปรับปรุงกระบวนการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาและเสริมสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งใน
และต่างประเทศ 

โครงการ 3.1.2 โครงการ พัฒนาระบบพยากรณ์ผลผลิตจากฝู ง โค (Herd Production 
Prediction System) 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ฝ่ายอุตสาหกรรม และฝ่ายการตลาด 
หลักการและเหตุผล 

ผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค. เป็นผลิตภัณฑ์นมสดแท้ 100% ดังนั้นการวางแผนการผลิตที่มีความ
สอดคล้องกับปริมาณน้ านมดิบของเกษตรกรเป็นเรื่องส าคัญมาก ถ้าสามารถติดตามความเคลื่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงของฝูงโคได้จะสามารถน าเอาข้อมูลมาพยากรณ์ผลผลิตเพ่ือการวางแผนการผลิตแบบ
เชิงรุก นอกจากนั้นยังสามารถแนะน าเกษตรกรวางแผนการขยายตัวของฝูงโคเมื่อทราบจ านวนโคที่
ท้อง หรือ การสร้างรายได้จากการขายลูกโคไปยังฟาร์มอ่ืนที่มีความต้องการ  
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการวางแผนให้เป็นแบบเชิงรุก 
ขอบเขตงาน 

1. ศึกษาความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 
2. ศึกษาความต้องการของผู้ใช้ระบบ (ฝ่ายส่งเสริมฯ) โดยความต้องการเบื้องต้น มีดังนี้ 

2.1 ระบบจะต้องสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลทะเบียนโค  
2.2 ระบบจะต้องสามารถพยากรณ์ผลผลิตของแต่ละฟาร์มได้ 
2.3 ระบบที่พัฒนาขึ้นต้องสามารถเชื่อมโยงกับระบบที่เก่ียวข้อง อาทิเช่น E-extension 

3. ออกแบบและน าเสนอแนวทางการพัฒนาระบบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนการพัฒนาระบบ
และอุปกรณ์จริง 

4. พัฒนาระบบ  
ประโยชน์ที่ได้รับ 

อ.ส.ค. สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับปริมาณน้ านมดิบของเกษตรกร 
 



 แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560– 2564) 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
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ตัวชี้วัด  
1. ความแม่นย าในการพยากรณ์  
2. ปริมาณน้ านมที่เพ่ิมข้ึนต่อฟาร์ม 

เป้าหมาย  
1. ระบบพยากรณ์ได้ความแม่นย ามากกว่าร้อยละ 80  
2. ปริมาณน้ านมต่อฟาร์มเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยฟาร์มละ 13 กิโลกรัม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาระบบสารสนเทศ  
เป้าประสงค์ 1 

 
เป้าประสงค์ 3 

มีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานหลักท่ีส าคัญเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันได้อย่างแท้จริง 
มีการน าผลการประมวลสารสนเทศมาปรับปรุงกระบวนการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาและเสริมสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งใน
และต่างประเทศ 

โครงการ 3.1.3 โครงการพัฒนาระบบ Logistics 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ฝ่ายอุตสาหกรรม และฝ่ายการตลาด 
หลักการและเหตุผล 

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความสะดวกด้านการคมนาคม
ขนส่ง พฤติกรรมการบริโภคของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป และความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้นเป็น
ล าดับ ส่งผลให้การด าเนินงานของ อ.ส.ค. ต้องปรับเปลี่ยนยุทธวิธีให้สอดรับและสามารถตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว อ.ส.ค. จ าเป็นต้องเร่งปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้สอดคล้อง
กับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง  โดยการต่อยอดฐานความรู้เพ่ือพัฒนาการผลิตและบริการ ให้สามารถ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันท้ังในระดับองค์กร และระดับประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
อ.ส.ค. จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลด้านโลจิสติกส์แบบองค์รวม เช่น ข้อมูลสถาน
ประกอบการ และเส้นทาง ข้อมูลต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ 
ข้อมูลประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ และข้อมูล Best Practices เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านอุตสาหกรรมนมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 
และมีความน่าเชื่อถือ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ การบริหารงาน และการวางแผนด้านโลจิสติกส์ 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของ อ.ส.ค. 

ขอบเขตงาน 
1. ศึกษาความต้องการและข้อก าหนดในการพัฒนาระบบ Logistics เพ่ือการวิเคราะห์และ

ก าหนดรายละเอียดความต้องการของระบบ  
2. ออกแบบระบบฐานข้อมูลระบบ Logistics ให้เหมาะสมกับการใช้งานของ อ.ส.ค. 
3. พัฒนาระบบ Logistics ตามรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้  
4. ทดสอบและทดลองใช้งานจริง  
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. อ.ส.ค. สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ 
2. อ.ส.ค. สามารถให้บริการด้านโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 
1. ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ 
2. ความรวดเร็วในการขนส่งวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์นม 

เป้าหมาย 
1. ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ลดลงอย่างน้อย 20% 
2. ความรวดเร็วในการขนส่งวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์นมเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 20% 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาระบบสารสนเทศ  
เป้าประสงค์ 1 

 
เป้าประสงค์ 3 

มีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานหลักท่ีส าคัญเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันได้อย่างแท้จริง 
มีการน าผลการประมวลสารสนเทศมาปรับปรุงกระบวนการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาและเสริมสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งใน
และต่างประเทศ 

โครงการ 3.1.4 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการท่องเที่ยว 4.0 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
หลักการและเหตุผล 
 ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค เป็นฟาร์มตัวอย่างและศูนย์กลางการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมใน
ประเทศ อีกท้ังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาสัมผัส และชื่นชมความ
งามของธรรมชาติพร้อมเรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจร ตั้งแต่การทดลองรีดนมโค การป้อนนมลูกโค 
และการท าปุ๋ยอินทรีย์จากนม และยังได้สัมผัสบรรยากาศคาวบอยที่มีฝูงวัวใหญ่ที่สุดอีกแห่ งหนึ่งของ
ประเทศ รวมถึงมีกิจกรรมส าหรับผู้รักการผจญภัย เช่น การขับรถเอทีวี และขี่จักรยานเสือ ภูเขา ด้วย
กิจกรรมที่หลากหลายนี้ท าให้ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะส าหรับทุกเพศ
ทุกวัย  

 แต่เนื่องด้วยในปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่เข้าชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ยังไม่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลส าคัญต่าง ๆ ได้โดยง่าย อีกทั้งป้ายบอกทางไปสถานีหรือสถานที่ต่าง ๆ เช่น ห้องน้ า ร้านอาหาร 
และบริเวณใกล้เคียงกับต าแหน่งที่ตนเองอยู่ เป็นต้น ยังอาจมีไม่เพียงพอหรืออาจช ารุดตามกาลเวลา
เนื่องจากอยู่กลางแจ้ง ด้วยเหตุนี้ อ.ส.ค. จึงจ าเป็นต้องพัฒนาช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
และกิจกรรมของฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค พัฒนาช่องทางการให้ข้อมูลและสาระความรู้ต่าง ๆ ของ
ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คผ่าน QR Code  และพัฒนาการค้นหาข้อมูลและแผนที่ส าคัญภายในฟาร์ม
โคนมไทย-เดนมาร์ค ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงฟาร์มโคนมไทย-เดน
มาร์ค ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0   
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค 
2. เพ่ือเพ่ิมช่องทางการให้ข้อมูลและสาระความรู้ต่าง ๆ ของฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คผ่าน QR 

Code   
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3. เพ่ือช่วยให้การค้นหาข้อมูลและแผนที่ส าคัญภายในฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว 

ขอบเขตงาน 
1. ศึกษาความต้องการและข้อก าหนดในการพัฒนาระบบสนับสนุนการท่องเที่ยว 4.0 เพ่ือการ

วิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดความต้องการของระบบ  
2. ออกแบบระบบฐานข้อมูลระบบสนับสนุนการท่องเที่ยว 4.0 ให้เหมาะสมกับการใช้งานของ 

อ.ส.ค. และนักท่องเที่ยว 
3. พัฒนาระบบสนับสนุนการท่องเที่ยว 4.0 ตามรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้  
4. ทดสอบและทดลองใช้งานจริง  

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม และให้ข้อมูล

และความรู้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว 
2. นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลของฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คได้ทุกที่ทุกเวลา 
3. เพ่ิมโอกาสในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เที่ยวที่ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คได้มากข้ึน 

ตัวชี้วัด 
 ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการระบบที่พัฒนาขึ้น 
เป้าหมาย 

 นักท่องเที่ยวใช้งานระบบอย่างน้อย 20% ของจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ 1 

 
มีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานหลักท่ีส าคัญเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันได้อย่างแท้จริง 

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาและเสริมสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งใน
และต่างประเทศ 

โครงการ 3.1.5 โครงการพัฒนาระบบการค้าผลิตภัณฑ์ของ อ.ส.ค. แบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Commerce System) 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายการตลาด 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักการและเหตุผล 

ระบบซื้อขายผลิตภัณฑ์นมออนไลน์ มีหลักการท างานอยู่บนพ้ืนฐานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ใน
รูปแบบ B2B (Business to Business) ซึ่งเป็นการค้าและท าธุรกรรมระหว่าง อ.ส.ค. กับ คู่ค้า ระบบซื้อขาย
นมออนไลน์จะช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อเป็นอย่างมาก คือ เป็นทางเลือกให้กับผู้ซื้อได้ตัดสินใจ
เลือกซื้อ นอกจากนั้น อ.ส.ค. ยังสามารถด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย ผู้ซื้อก็สามารถเลือกซื้อสินค้าได้
หลากหลายประเภท อีกทั้งยังเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการพัฒนาการซื้อขายสินค้าผลิตภัณฑ์นมอีกด้วย 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้า 
2. เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งซื้อสินค้า 

ขอบเขตงาน 
1. ศึกษาความต้องการและข้อก าหนดในการพัฒนาระบบซื้อขายผลิตภัณฑ์นมออนไลน์ เพ่ือการ

วิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดความต้องการของระบบ 
2. ออกแบบระบบฐานข้อมูลการซื้อขายผลิตภัณฑ์นมออนไลน์ ให้เหมาะสมกับการใช้งานของ อ.ส.ค. 
3. พัฒนาระบบซื้อขายผลิตภัณฑ์นมออนไลน์ ตามรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้  
4. ทดสอบและทดลองใช้งานจริง 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. อ.ส.ค. มีช่องทางจ าหน่ายสินค้า 
2. อ.ส.ค. มีช่องทางด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
3. ผู้ซื้อก็สามารถเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลายประเภท 

ตัวชี้วัด  
ความเร็วในการซื้อขายผลิตภัณฑ์นม 

เป้าหมาย ลูกค้าสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ภายใน 10 นาทีและสั่งซื้อได้ตลอดเวลาที่ต้องการ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาระบบสารสนเทศ  
เป้าประสงค์ 1 

 
เป้าประสงค์ 3 

มีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานหลักท่ีส าคัญเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันได้อย่างแท้จริง 
มีการน าผลการประมวลสารสนเทศมาปรับปรุงกระบวนการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ
ภาพในการปฏิบัติงานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาและเสริมสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งใน
และต่างประเทศ 

โครงการ 3.1.6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายการตลาด 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักการและเหตุผล 

ผลิตภัณฑ์นมเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความคาดหวังสูง ไม่เหมือนกับสินค้าอ่ืน 
เนื่องจากเป็นอาหาร ความ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ อ.ส.ค. มีระบบช่วยให้บริการข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องกับลูกค้าได้  
2. เพ่ือให้ อ.ส.ค. มีมาตรฐานเดียวในการให้บริการข้อมูลกับลูกค้า 
3. เพ่ือเก็บข้อมูลลูกค้าที่มาติดต่อเพ่ือให้ในการท าการตลาดและเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันในอุตสาหกรรมนม 
ขอบเขตงาน 

1. วิเคราะห์หาระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ที่เหมาะสมเพ่ือน ามาเชื่อมโยงกับระบบ CRM 
2. พัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถน าเข้าข้อมูลของลูกค้าและจัดเก็บในฐานข้อมูลการตลาดได้ 
3. ท าการเชื่อมต่อกับ Call Center เพ่ือให้ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลจากพนักงาน Call 

Center ได้โดยตรง 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. มีระบบ CRM ที่สามารถให้บริการข้อมูลกับลูกค้าได้อัตโนมัติ 
2. อ.ส.ค.สามารถท าการตลาดโดยใช้ข้อมูลลูกค้าที่น าเข้าจากระบบ CRM ได ้

ตัวชี้วัด 
ยอดการสั่งซื้อสินค้า 

เป้าหมาย 
      ยอดการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าเพ่ิมข้ึนปีละ 5%  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT Systems) 
เป้าประสงค์ที่ 2 มีการบริหารจัดการและปฏิบัติงานที่มุ่งสู่การเป็นส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการภายในองค์กร 

โครงการ 3.2.1 โครงการปรับปรุงระบบให้บริการเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมผ่านอุปกรณ์พกพา (M-
Dairy) 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ฝ่ายอุตสาหกรรม และฝ่ายการตลาด 
หลักการและเหตุผล 

การให้บริการเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในปัจจุบันของ อ.ส.ค. จะใช้ระบบ DIP โดยเมื่อต้องออก
พ้ืนที่เพ่ือให้บริการเกษตรกร บุคลากรจากฝ่ายส่งเสริมฯจะต้องจัดเตรียมข้อมูลจากส านักงานให้พร้อม 
เนื่องจากระบบสารสนเทศดังกล่าวไม่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ดังนั้น อ.ส.ค.ควรต้อง
น านวัตกรรมด้าน ICT มาประยุกต์ใช้ เ พ่ือยกระดับการบริการเกษตร เพ่ือตอบโจทย์ Smart 
Agriculture ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบนโยบาย ICT2020  

นวัตกรรมที่จะน ามาใช้ในการส่งเสริมการบริการเกษตรกรนี้จะต้องสามารถให้ข้อมูลกับ
เกษตรกรได้แบบ Real-time ผ่านอุปกรณ์พกพา (M-Dairy) และสามารถออกใบเสร็จในรูปแบบ
กระดาษหรือในรูปแบบ Electronic ซึ่งสามารถพิมพ์ออกมาเพ่ือใช้เป็นหลักฐานได้ โดยทุกใบเสร็จที่
ออกจะต้องถูกจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของ อ.ส.ค. และเชื่อมโยงกับระบบ ERP  
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือยกระดับการบริการเกษตรกรของ อ.ส.ค. 
ขอบเขตงาน 

1. ศึกษาความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 
2. ศึกษาความต้องการของผู้ใช้ระบบ (ฝ่ายส่งเสริมฯ) โดยความต้องการเบื้องต้น มีดังนี้ 

2.1 ระบบจะต้องสามารถออกใบเสร็จในรูปแบบ Electronic เพ่ือให้สามารถจัดเก็บลงใน
ฐานข้อมูล และ/หรือ สามารถพิมพ์ออกมาเพ่ือใช้เป็นหลักฐานได้ทันทีที่หน้างานเพ่ือให้
เกษตรกรเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

2.2 ระบบจะต้องสามารถสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล DIP ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้แบบ Real-
Time ผ่านอุปกรณ์พกพา (M-Dairy) 

2.3 ระบบที่พัฒนาขึ้นต้องสามารถเชื่อมโยงกับระบบที่เก่ียวข้อง อาทิเช่น ERP เป็นต้น 
2.4 อุปกรณ์ท่ีรองรับระบบที่พัฒนาขึ้นจะต้องมีขนาดเหมาะสมส าหรับการพกพา 
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3. ออกแบบและน าเสนอแนวทางการพัฒนาระบบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนการพัฒนาระบบ
และอุปกรณ์จริง 

4. พัฒนาระบบ  
ประโยชน์ที่ได้รับ 

บุคลากรสามารถให้บริการเกษตรกรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
ตัวชี้วัด  

1. ความรวดเร็วในการให้บริการและค าแนะน ากับเกษตรกร 
2. ปริมาณนมท่ีเพ่ิมข้ึนต่อวัน 
3. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ 

เป้าหมาย  
1. นักส่งเสริมสามารถให้ข้อมูลและบริการได้ทันที (น้อยกว่า 1 ชั่วโมง) 
2. น้ านมที่อ.ส.ค.ได้รับเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยวันละ 6,000 กิโลกรัม 
3. ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจมากกว่า 80% 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT Systems) 
เป้าประสงค์ที่ 2 มีการบริหารจัดการและปฏิบัติงานที่มุ่งสู่การเป็นส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการภายในองค์กร 

โครงการ 3.2.2 โครงการพัฒนาระบบ Data Warehouse 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทุกฝ่ายและส านักงาน 
หลักการและเหตุผล 

ที่ผ่านมา การพัฒนาระบบภายใน อ.ส.ค. เป็นการพัฒนาระบบเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ส่วนงานใดส่วนงานหนึ่ง ดังนั้น ข้อมูลที่มาจากระบบสารสนเทศแต่ละระบบจึงเป็นข้อมูลที่สนับสนุนการ
บริหารจัดการเฉพาะของส่วนงาน (ยกเว้นระบบ MIS ซึ่งฝ่ายนโยบายและแผนใช้ส าหรับรวบรวมข้อมูล
สรุปผลการด าเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ เพ่ือน าเสนอผู้บริหาร)  

การท า Data Warehouse นั้น เป็นการรวบรวบข้อมูลทุกมิติของ อ.ส.ค. เพื่อใช้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับในองค์กร ซึ่งโครงการพัฒนาระบบ Data Warehouse นี้จะถูกแบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะ  เพ่ือให้ระบบสามารถรองรับการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่บุคลากรต้องการ
ใช้งานได้อย่างแท้จริง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ส าคัญขององค์กรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
ขอบเขตงาน 

1. ศึกษาความต้องการใช้งานข้อมูล พร้อมทั้งศึกษาแหล่งและวิธีการจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูล
เข้าระบบ 

2. ออกแบบระบบ 
3. พัฒนาระบบ 
4. ประชาสัมพันธ์และอบรมการใช้งานระบบ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลส าคัญเพ่ือช่วยในการวางแผนและสนับสนุนการตัดสินใจลดลง 

ตัวชี้วัด 
 ระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลลดลง 50%  



 แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560– 2564) 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

 

   ค-15 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT Systems) 
เป้าประสงค์ที่ 2 มีการบริหารจัดการและปฏิบัติงานที่มุ่งสู่การเป็นส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการภายในองค์กร 

โครงการ 3.2.4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการด้านการเงินของ อ.ส.ค. 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ส านักเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายตลาด 
หลักการและเหตุผล 

รายได้หลักของ อ.ส.ค. ในปัจจุบันมาจากการขายผลิตภัณฑ์นมและนมโรงเรียน ซึ่งปัจจุบัน
ปัญหาที่ อ.ส.ค. ประสบอย่างต่อเนื่องคือการติดตามหนี้ที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เนื่องจาก
ไม่มีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน แม้ว่าที่ผ่านมา อ.ส.ค. จะมีการน าระบบ ERP เข้ามาใช้งานแล้วก็
ตาม แต่ระบบ ERP นั้น ไม่ได้ถูกพัฒนามาเพ่ือการบริหารจัดการหนี้โดยเฉพาะ ดังนั้น บุคลากรต้อง
อาศัยการบริหารลูกหนี้โดยใช้วิธีการประมวลผลจากไฟล์ excel แทน  

เพ่ือให้การบริหารจัดการและติดตามลูกหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อ.ส.ค. จะต้องพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการด้านการเงินของ อ.ส.ค. ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ ERP และ
ระบบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ e-Commerce ระบบ CRM เพ่ือดึงข้อมูลที่ส าคัญ อาทิ ข้อมูลลูกค้า 
ข้อมูลการสั่งซื้อ ข้อมูลการจ่ายเงิน เป็นต้น 
วัตถุประสงค์    เพ่ือให้ อ.ส.ค. สามารถติดตามและบริหารจัดการลูกหนี้ได้อย่างเป็นระบบ 
ขอบเขตงาน 

1. ศึกษาความต้องการใช้งานระบบและวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบ 
2. ออกแบบระบบ 
3. พัฒนาระบบ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. มีระบบ CRM ที่สามารถให้บริการข้อมูลกับลูกค้าได้อัตโนมัติ 
2. อ.ส.ค.สามารถท าการตลาดโดยใช้ข้อมูลลูกค้าที่น าเข้าจากระบบ CRM ได ้

ตัวชี้วัด 
1. ระยะเวลาที่ใช้ในการติดตามลูกหนี้ลดลง 
2. ค่าเฉลี่ยหนี้ต่อเดือนลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยก่อนมีระบบ 

เป้าหมาย 
1. ระยะเวลาในการติดตามลูกหนี้ลดลง 50% 
2. ค่าเฉลี่ยหนี้ต่อเดือนลดลง 30%  



 แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560– 2564) 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

 

   ค-16 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT Systems) 
เป้าประสงค์ที่ 2 มีการบริหารจัดการและปฏิบัติงานที่มุ่งสู่การเป็นส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการภายในองค์กร 

โครงการ 3.2.5 โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายใน อ.ส.ค. 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง บุคลากร อ.ส.ค. ทุกคน 
หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจาก อ.ส.ค. มีระบบงานบริการภายในองค์กรอยู่เป็นจ านวนมาก อาทิ ระบบบริหารงาน
บุคคล ระบบ Help Desk ระบบ MIS เป็นต้น ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปความต้องการใช้งานระบบอาจ
ปรับเปลี่ยนไป ดังนั้น อ.ส.ค. ควรประเมินและตรวจสอบระบบงานแต่ละระบบว่าสามารถช่วย
สนับสนุนการท างานของบุคลากรได้มากน้อยเพียงไร และความต้องการใช้งานใดที่ขาดหายไปจาก
ระบบ เพ่ือให้สามารถปรับปรุงระบบงานบริการภายในองค์กรได้ตรงตามความต้องการใช้งานที่แท้จริง
และเพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือทวนสอบความต้องการใช้งานระบบบริการภายในองค์กร 
2. เพ่ือให้ระบบบริการภายในองค์กรมีฟังก์ชั่นงานที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง 

ขอบเขตงาน 
1. ประเมินประสิทธิภาพของระบบงานเก่า 
2. ทวนสอบความต้องการใช้งานของระบบงานโดยการสัมภาษณ์ผู้ใช้งานระบบ 
3. ออกแบบระบบงานเพ่ือให้สามารถรองรับการท างานของบุคลากรได้  และจัดท า Use Case 

Diagram, Data Flow Diagram, และ ER Diagram ของระบบที่ออกแบบ 
4. พัฒนาระบบงาน 
5. ทดสอบระบบงาน 
6. อบรมผู้ใช้งานระบบ และวัดผลการเรียนรู้ของผู้ใช้งาน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
บุคลากรของ อ.ส.ค. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ตัวชี้วัด  
ระยะเวลาหรือข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 
ลดลง 20% เมื่อเทียบกับก่อนการปรับปรุงระบบ 



 แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560– 2564) 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

 

   ค-17 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT Systems) 
เป้าประสงค์ที่ 2 มีการบริหารจัดการและปฏิบัติงานที่มุ่งสู่การเป็นส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการภายในองค์กร 

โครงการ 3.2.6 โครงการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหารจัดการและการบัญชี 
เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ในอนาคต ส าหรับ 
อ.ส.ค.  

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วย อ.ส.ค. ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหารจัดการและการบัญชี เพ่ือ
รองรับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) ในอนาคต 
ตามขั้นตอนการบริหารจัดการและการบัญชี ของ อ.ส.ค. เพ่ือช่วยให้การบริหารและการปฏิบัติงาน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพ่ือให้ระบบสารสนเทศทางการบริหารจัดการและการ
บัญชี เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา ในระยะเวลา 7 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2558-2564 จึงจ าเป็นต้องจ้างดูแลบ ารุงรักษาระบบ
ดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นโดยต้องสามารถท างานร่วมกับผู้บ ารุงรักษา
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ ให้ประสบความส าเร็จได้โดยเร็ว และกระทบกับการท างานน้อยที่สุด 
และไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ อ.ส.ค. 
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   ง-1 

 
ภาคผนวก ง 

กรอบแนวคิดของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างกลไกการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

กลยุทธ์ โครงการ 
กลยุทธ์ 4.1 พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานเพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อน อ.ส.ค 

4.1.1 โครงการวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหาร
จัดการกระบวนการทางธุรกิจ 

4.1.2 โครงการพัฒนา IT Security เพ่ือให้สอดคล้อง
กับระบบมาตรฐาน ISO 27001 

กลยุ ท ธ์  4.2 ส ร้ า ง ค ว าม ร่ ว มมื อด้ า น
เทคโนโลยีดิจิทัลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

4.2.1 โครงการสร้ างความร่วมมือด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศกับหน่วยงานภายนอก 

กลยุทธ์ 4.3 ปรับปรุงโครงสร้างและ
กระบวนการการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้พร้อมสนับสนุนและ
บริการบุคลากรของ อ.ส.ค. 

4.3.1 แผนการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและการ
จัดการทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.3.2 แผนการปรับปรุงกฎ ระเบียบ และนโยบายด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

4.3.3  โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
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   ง-2 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 1 

 
อ.ส.ค. มีกฎ ระเบียบ นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เอ้ือต่อการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
ไปใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ 4.1 พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานเพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อน อ.ส.ค 

โครงการ 4.1.1 โครงการวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง บุคลากรของ อ.ส.ค. ทุกคน 
หลักการและเหตุผล 

การจัดท ากระบวนการปฏิบัติงานให้อยู่ในรูปแบบสากลนั้นจะช่วยให้บุคลากรที่รับผิดชอบงาน
แต่ละงานสามารถมองเห็นความซ้ าซ้อนของการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น บุคลากร IT ที่
ต้องรับผิดชอบการพัฒนาหรือดูและการพัฒนาระบบให้กับ อ.ส.ค. จะสามารถเข้าใจกระบวนทางธุรกิจ
ของ อ.ส.ค. ได้ง่าย และสามารถวิเคราะห์หาทางน า IT ไปสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม 
ขอบเขตงาน 

1. จัด workshop เพ่ือให้ตัวแทนจากแต่ละส่วนงานเรียนรู้การใช้เครื่องมือสนับสนุนการเขียน
แผนภาพกระบวนการทางธุรกิจ 

2. วิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจและน าเสนอแนวทางการลดระยะเวลาปฏิบัติงานโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน 
2. ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ตัวชี้วัด  
 จ านวนกระบวนการที่ซ้ าซ้อนลดลง 

เป้าหมาย  
      ลดลง 50% 
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   ง-3 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 1 

 
เป้าประสงค์ที่ 2 

อ.ส.ค. มีกฎ ระเบียบ นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เอ้ือต่อการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
ไปใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
อ.ส.ค. มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ 4.1 พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานเพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อน อ.ส.ค 

โครงการ 4.1.2 โครงการพัฒนา IT Security เพ่ือเข้าสู่การรับรองระบบมาตรฐาน ISO 27001 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง บุคลากรของ อ.ส.ค. ทุกคน 
หลักการและเหตุผล 

มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับทุกองค์กรแม้ว่า อ.ส.ค. 
จะเป็นองค์กรที่ไม่ได้มีข้อมูลที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกโจมตีเทียบเท่ากับหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น ธนาคาร หรือ
กระทรวงกลาโหม อย่างไรก็ตามการได้มาซึ่งมาตรฐาน ISO 27001 นั้นต้องใช้ต้นทุนที่สูงเนื่องจากต้อง
อาศัยผู้ตรวจสอบจากภายนอก ดังนั้น เพ่ือให้ อ.ส.ค. มีระบบเครือข่ายและสารสนเทศที่ปลอดภัย 
อ.ส.ค. จึงควรตระหนักถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดีเมื่อใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยเจ้าหน้าที่กองเทคโนโลยี
สารสนเทศควรจัดท าแนวทางการปฏิบัติที่ดีในแต่ละด้านตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในมาตรฐาน ISO 27001  
วัตถุประสงค์   เพ่ือเพ่ิมความม่ันคงปลอดภัยให้กับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
ขอบเขตงาน 

1. จัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ดีและกฎระเบียบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย 
2. จัดอบรมให้กับบุคลากร อ.ส.ค. ทุกระดับ 
3. เผยแพร่คู่มือแนวทางปฏิบัติที่ดีและกฎระเบียบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย 
4. ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบที่จัดท าข้ึน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
ความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีลดลง 

ตัวชี้วัด  
1. บุคลากรมีแนวทางการปฏิบัติงานที่ยึดตามมาตรฐาน ISO 27001 
2. ร้อยละของตัวควบคุมตามมาตรฐาน ISO 27001 ที่ประกาศเป็นนโยบายของ อ.ส.ค. 

เป้าหมาย  
     1. ร้อยละของบุคลากรที่มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ยึดตามมาตรฐาน ISO 27001 ในตัวควบคุมท่ี 
อ.ส.ค. เลือกน ามาใช้ในองค์กร 
     2. นโยบายของ อ.ส.ค. มีตัวควบคุมตามมาตรฐาน ISO 27001 มากกว่า 80% ของตัวควบคุม
ทั้งหมด  
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   ง-4 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 3 

 
อ.ส.ค. สามารถใช้ประโยชน์จากความร่วมมือภายนอกในการพัฒนาองค์กรด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

กลยุทธ์ 4.2 สร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
โครงการ 4.2.1 แผนการสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับหน่วยงานภายนอก 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง บุคลากรของ อ.ส.ค. ทุกคน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ อ.ส.ค. สามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก 

ขอบเขตงาน 
1. วางแผนการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
2. วางแผนการจัดท ากิจกรรมกับหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับ อ.ส.ค. 
3. จัดท ากิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับ อ.ส.ค. 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
อ.ส.ค. สามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ตัวชี้วัด  
 จ านวนกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับหน่วยงานภายนอก 
เป้าหมาย  
      1 กิจกรรมต่อปี 
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   ง-5 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 2 

 
อ.ส.ค. มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพและเป็น
มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ 4.3 ปรับปรุงโครงสร้างและกระบวนการการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือให้พร้อมสนับสนุนและบริการบุคลากรของ อ.ส.ค. 

โครงการ 4.3.1 แผนการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและการจัดการทรัพยากรบุคคลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง บุคลากรของ อ.ส.ค. ทุกคน 
หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานในทุกภาคส่วนของ อ.ส.ค. 
ดังนั้น อ.ส.ค. จ าเป็นต้องมีการประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างและการจัดสรรงานรวมถึงหน้าที่
รับผิดชอบของบุคลากร ซึ่งงานด้าน IT นี้มีความพิเศษกว่างานอ่ืน เนื่องจากแต่ละปีจะมีโครงการด้าน
ต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งบางโครงการต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ปฏิบัติงานด้านอ่ืนของ อ.ส.ค. ดังนั้น เพ่ือให้กองเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสนับสนุนภารกิจหลั ก
และสนับสนุนขององค์กรได้อย่างแท้จริง กองเทคโนโลยีสารสนเทศจึงควรวางแผนการจัดสรรภาระงาน
ให้กับบุคลากรเป็นประจ าทุกปี 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ อ.ส.ค. มีโครงสร้างการบริหารจัดการด้าน IT ที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานใน
ส่วนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอบเขตงาน 
1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้าน IT  
2. ประชุมเพ่ือวางแผนการแบ่งภาระหน้าที่การปฏิบัติงานและมอบหมายโครงการให้บุคลากรแต่

ละแผนกรับผิดชอบอย่างเหมาะสม 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

อ.ส.ค. มีบริการด้าน IT ที่ด ี
  

ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 
ความรวดเร็วในการให้บริการของบุคลากร
ด้าน IT 

< 1 วัน < 4 ชม. < 2 ชม. < 2 ชม. 
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   ง-6 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 1 

 
อ.ส.ค. มีกฎ ระเบียบ นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เอ้ือต่อการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
ไปใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ 4.3 ปรับปรุงโครงสร้างและกระบวนการการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือให้พร้อมสนับสนุนและบริการบุคลากรของ อ.ส.ค. 

โครงการ 4.3.2 แผนการปรับปรุงกฎ ระเบียบ และนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง บุคลากรของ อ.ส.ค. ทุกคน 
หลักการและเหตุผล 
 การน าระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์กรให้ประสบความส าเร็จ
นั้น บางครั้งจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ และนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเอ้ือให้การใช้
งานระบบหรือเทคโนโลยีนั้นเกิดประโยชน์และไม่ซ้ าซ้อนกับการปฏิบัติงานเดิม ดังนั้น ทุกปีเม่ือมีระบบ
สารสนเทศหรือเทคโนโลยีใหม่ กองเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎ 
ระเบียบ หรืออย่างน้อยสุดคือวิธีการปฏิบัติงานเดิม เพื่อลดภาระในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ อ.ส.ค. มีกฎ ระเบียบ และนโยบาย ที่เอ้ือต่อการน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

ขอบเขตงาน 
1. จัดประชุมเพ่ือทบทวนกฎ ระเบียบ และนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
2. ประกาศใช้ และประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ และ นโยบาย 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
บุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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   ง-7 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 2 

 
อ.ส.ค. มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพและเป็น
มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ 4.3 ปรับปรุงโครงสร้างและกระบวนการการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือให้พร้อมสนับสนุนและบริการบุคลากรของ อ.ส.ค. 

โครงการ 4.3.3 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ แผนกสารสนเทศงานบริหาร กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง บุคลากรกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้ อ.ส.ค. มีแนวทางในการรับมือกับสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนไป จึง
จ าเป็นต้องจัดจ้างที่ปรึกษาเป็นประจ าทุกปีเพ่ือคอยให้ค าแนะน าทางเทคนิคและช่วยวางแผนงาน
เชิงกลยุทธ์ให้กับ อ.ส.ค.  
วัตถุประสงค์ 

1. อ.ส.ค. มีแผนพัฒนาดิจิทัลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานขององค์กร 
ขอบเขตงาน 

1. ให้ค าแนะน าในการจัดท าคุณลักษณะเฉพาะของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ส ารวจสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
3. ทบทวนกรอบแนวทางในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
4. ทบทวนและ/หรือจัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลและแผนปฏิบัติการดิจิทัล  

ประโยชน์ที่ได้รับ 
บุคลากร อ.ส.ค. สามารถปฏิบัติงานได้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ตัวชี้วัด  
1. ร้อยละของแผนงานที่ถูกด าเนินการ 
2. ระดับความส าเร็จของแผนแม่บทโดยประเมินจากตัวชี้วัดของแต่ละโครงการในแผนแม่บท 

เป้าหมาย: 
1. การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อ.ส.ค. เป็นไปตาม

แผน มากกว่า 80% 
2. จ านวนโครงการที่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้มีมากกว่า 80% ของจ านวน

โครงการที่ด าเนินงานทั้งหมด 
 



 แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560– 2564) 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
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0.35 4.00 4.00 4.00 4.00
จ ำนวนคร้ังทีร่ะบบเครือข่ำยล่ม

<5 คร้ัง <5 คร้ัง

ควำมรวดเร็วในกำรกูคื้นข้อมูล <1 วนั <1 วนั <1 วนั <1 วนั <1 วนั

2.10 2.80 3.60 7.20 10.80 85% 90% 95% 100% 100%

3.00       3.00       4.00       4.00       4.00       1. ประสิทธภิำพของระบบเครือข่ำย 

(Upload/Download Rate)

U: 1Mbps

D: 3Mbps

U: 1.5Mbps

D: 5Mbps

U: 5Mbps

D: 10Mbps

U: 7Mbps

D: 20Mbps

U: 15Mbps

D: 50Mbps

backup link 2. กำรเข้ำถึงเครือข่ำย

3.00 3.00 5.00 5.00 10.00 1. งบประมำณด้ำนกำรลงทุนในทรัพยำกรเคร่ือง

แม่ข่ำยลดลง

10% 10% 10% 10% 10%

2. อัตรำควำมพร้อมใช้ของ Cloud Service
>95% >95% >95% >95% >95%

3.00 2.00 2.00 2.00 2.00       1. ร้อยละของค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงทีล่ดลง >20% >30% >40% >50% >60%

2.ร้อยละของจ ำนวนกำรประชุมผ่ำน VDO Conf 

ต่อจ ำนวนกำรประชุมทีส่ำมำรถประชุมผ่ำน VDO

 Conf ได้ต่อปี

10% 15% 20% 25% 30%

1.1.2  โครงกำรจัดหำเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้ำน

เทคโนโลยีดิจิทัล

1.1.3  โครงกำรปรับปรุงประสิทธภิำพกำรเชื่อมต่อระหวำ่ง

ส ำนักงำนและเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต

ปทีีด่ ำเนินกำร

ควำมเร็วในกำรเข้ำถึงระบบเท่ำเทียมกันทุกหน่วยงำน

แผนงำนและเปำ้หมำยของโครงกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทลัของ อ.ส.ค.

 ยทุธศำสตรท์ี ่1 พัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำนดำ้นเทคโนโลยดีจิิทัลให้ทันสมยั และสำมำรถรองรบักำรด ำเนินธรุกิจของ อ .ส.ค. ไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ

แผนงำน/โครงกำร

1.1.5  โครงกำร VDO Conference+A15

(MA ปี 2563 = 1 ล้ำน)

ต้ังแต่ปี 62 เช่ำใช้ multi-site management

1.1.1  โครงกำรปรับปรุงอุปกรณ์สนับสนุนกำรจัดกำร

สำรสนเทศและระบบเครือข่ำย

เปำ้หมำย
ตัวชีว้ัด

ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรทีม่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ทีม่ีสมรรถนะเพียงพอกับกำรปฏิบัติงำน

1.1.4  โครงกำร Cloud Service
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ปทีีด่ ำเนินกำร
แผนงำน/โครงกำร

เปำ้หมำย
ตัวชีว้ัด

1.50 0% 0%

1.50 100% 100%

5.00       

1.ควำมรวดเร็วในกำรถ่ำยโอนกำรใช้งำนระบบ

ระหวำ่งไซต์หลักและไซต์ส ำรอง

< 30 นำที < 30 นำที

2. ควำมครบถว้นของขอ้มลูระหวำ่งกำรถำ่ย

โอน

100% 100%

ยอดรวมงบประมำณยุทธศำสตรท์ี ่1 11.45 14.80 21.60 27.20 30.80

1.3.1 โครงกำรจัดท ำ Disaster Recovery Site

1.2.2  โครงกำรจัดท ำมำตรฐำนข้อมูลเพือ่กำรเชื่อมโยง

ภำยนอกองค์กร

อัตรำควำมซ้ ำซ้อนของข้อมูลหำกระบบพัฒนำ

ตำมทิศทำงทีไ่ด้จำกกำรจัดท ำมำตรฐำนฯ

ควำมพร้อมในกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงำน

ภำยนอก

1.2.1  โครงกำรจัดท ำมำตรฐำนข้อมูลเพือ่กำรเชื่อมโยง

ภำยในองค์กร
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0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 1 1 1 1 1

0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 <20% <20% <20% <20% <20%

0.30 0.30 0.50 0.50 0.50 >80% >80% >80% >80% >80%

0.50 0.50 0.50
1. จ ำนวนบคุลำกรที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงและ

น ำเสนอองค์ควำมรู้ผ่ำนแพลตฟอร์มกำรส่ือสำรสมัยใหม่
>20% >30% >40% >50%

2.เวลำที่ใช้ในกำรค้นหำข้อมูลเพื่อกำรเรียนรู้
ลดลง 5% ลดลง 10% ลดลง 15% ลดลง 20%

3.จ ำนวนบคุลำกรที่เข้ำมำอำ่นหรือแสดงควำมคิดเหน็

เกีย่วกบัองค์ควำมรู้ที่สมำชิกน ำเสนอ >20% >30% >40% >60%

0.00 0.00 0.00 0.00 ระยะเวลำในกำรปฏบิติังำนลดลง >10% >10% > 20%

0.10 0.15 0.17 0.19 2 2 2 2

ยอดรวมงบประมำณยทุธศำสตร์ที่ 2 1.10 1.20 1.95 1.97 1.99

ปทีี่ด ำเนินกำร

แผนงำนและเป้ำหมำยของโครงกำรดำ้นเทคโนโลยดีจิทิัลของ อ .ส.ค.
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ อ.ส.ค. ทุกระดับให้มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

แผนงำน/โครงกำร

2.1.1 โครงกำรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภำพด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศส ำหรับผู้บริหำร

เปำ้หมำย
ตวัชีว้ัด

จ ำนวนโครงกำรด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศที่ถูกริเร่ิมโดย

ผู้บริหำรและเปน็ประโยชนก์บัองค์กร

จ ำนวนคร้ังในกำรจัดกจิกรรม

2.1.2 โครงกำรพฒันำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศส ำหรับผู้ปฏบิติักำร

2.2.3 โครงกำรส่งเสริมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกใหใ้ช้

ประโยชนจ์ำกเทคโนโลยดิีจิทลัของ อ.ส.ค.

2.2.2 แผนกำรส่งเสริมใหบ้คุลำกรใช้ประโยชนจ์ำกระบบ

สำรสนเทศของ อ.ส.ค.

2.1.3 โครงกำรพฒันำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศส ำหรับบคุลำกรด้ำนไอที

จ ำนวนปญัหำด้ำน ICT ที่ถูกร้องเรียน (ร้อยละของจ ำนวน

ปญัหำที่ลดลงเปรียบเทยีบกบัปกีอ่นหนำ้)

จ ำนวนปญัหำด้ำน ICTที่ บคุคลำกร IT ของ อ.ส.ค. 

สำมำรถแกไ้ขได้ (เทยีบกบัปญัหำทั้งหมด)

2.2.1 โครงกำรขับเคล่ือนสังคมกำรเรียนรู้แบบยัง่ยนืของ

 อ.ส.ค. ผ่ำนแพลตฟอร์มกำรส่ือสำรสมัยใหม่
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10.00 < 15 นำที

3.00 1.ควำมแม่นย ำในกำรพยำกรณ์ >80%

2.ปริมำณนมทีเ่พิม่ขึน้ต่อฟำร์ม 13 กก.

5.00 งบประมำณด้ำน Logistic ลดลง 20%

ควำมรวดเร็วในกำรขนส่งวตัถุดิบหรือผลิตภัณฑ์นมเพิม่ขึน้ 20%

2.00 4.00 20% 40%

2.50 <10 นำที <10 นำที <10 นำที

2.50 ยอดกำรส่ังซ้ือสินค้ำ (ร้อยละทีเ่พิม่ขึน้) 5%

2.00 <1ชั่วโมง

2.ค่ำเฉล่ียปริมำณน้ ำนมดิบทีเ่พิม่ขึน้ต่อวนั เทียบกับก่อนมีระบบ 6000 กก.

3.1.4 โครงกำรพัฒนำระบบสนับสนุนกำรท่องเทีย่ว 4.0

3.1.2 โครงกำรพัฒนำระบบพยำกรณ์ผลผลิตจำกฝูงโค (Herd 

Production Prediction System)

3.1.3 โครงกำรพัฒนำระบบ Logistics

เปำ้หมำย

3.1.6 โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพือ่กำรบริหำรลูกค้ำ

สัมพันธ ์(CRM System)

แผนงำนและเปำ้หมำยของโครงกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทลัของ อ.ส.ค.

ยทุธศาสตรท่ี์ 3  พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏบิัติงาน และบรหิารจัดการ ให้ อ.ส.ค. มีความสามารถในการแขง่ขนัทางธรุกิจมากยิง่ขึน้

ตัวชีว้ัด

1. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำรและค ำแนะน ำกับเกษตรกร

3.1.5 โครงกำรพัฒนำระบบกำรค้ำผลิตภัณฑ์ของ อ.ส.ค. แบบ

พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Commerce System)

3.1.1 โครงกำรพัฒนำระบบกำรตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์

ของ อ.ส.ค. ตลอดห่วงโซ่อุปทำน (Traceability System)

ควำมรวดเร็วและแม่นย ำในกำรสืบค้นแหล่งทีม่ำของผลิตภัณฑ์นม

3.2.1 โครงกำรปรับปรุงระบบให้บริกำรเกษตรกรผู้เล้ียงโคนม

ผ่ำนอุปกรณ์พกพำ (M-Dairy)

แผนงำน/โครงกำร

ควำมรวดเร็วในกำรซ้ือขำยผลิตภัณฑ์นม

ร้อยละของนักท่องเทีย่วทีใ่ช้บริกำรระบบทีพ่ัฒนำขึน้

ปทีีด่ ำเนินกำร
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เปำ้หมำย
ตัวชีว้ัดแผนงำน/โครงกำร

ปทีีด่ ำเนินกำร

3.2.2 โครงกำรพัฒนำระบบ Data Warehouse
1.80 2.00 2.00 ระยะเวลำในกำรค้นหำข้อมูลส ำคัญเพือ่ช่วยในกำรวำงแผนและ

สนับสนุนกำรตัดสินใจลดลง

50% 50%

3.2.3 โครงกำรเชื่อมโยงระบบขำยต๋ัวและขำยหน้ำร้ำนกับ

ระบบ ERP

1.00 ระยะเวลำทีใ่ช้ในกำรจัดท ำบัญชีลดลง 50%

3.00 1. ระยะเวลำทีใ่ช้ในกำรติดตำมลูกหนีล้ดลง <50%

2.ค่ำเฉล่ียหนีต่้อเดือนลดลงเมือ่เทียบกับค่ำเฉล่ียก่อนมีระบบ 30%

3.2.5 โครงกำรปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรภำยใน อ.ส.ค. 

(MIS, EIS, e-HR, D-Portal, e-Office)

5.00 5.00 5.00 5.00 ระยะเวลำหรือขัน้ตอนในกำรปฏิบัติงำนลดลง (เฉพำะกระบวนกำรที่

ใช้ระบบทีไ่ด้รับกำรปรับปรุง วดัเทียบกับก่อนกำรปรับปรุง)

20% 20% 20%

30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

ยอดรวมงบประมำณยุทธศำสตรท์ี ่3 30.00       37.50       38.80       50.50       54.00       

หมายเหต ุ*โครงการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศทางดา้นการบริการจัดหารและการบัญช ีหรือ (ERP) นัน้ ทาง อ.ส.ค. ไดข้ออนุมัตงิบลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาตแิละสภาพัฒนฯ์ ไดอ้นุมัตงิบ

ลงทุนในการด าเนนิการโครงการฯ เรียบร้อยแลว้ ซึง่ อ.ส.ค. ไดด้ าเนนิการจัดจา้งทางบริษัท ซดีจี ีซสิเต็มส ์จ ากัด เขา้มาด าเนนิการโครงการฯ ตามสัญญาเลขที ่จซ.116/2556 และ 117/2556 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2556 โดยการาเชา่ใชบ้ริการเป็น

ระยะเวลา 7 ป ีปลีะ 30 ลา้นบาท สิ้นสุดโครงการฯ ในปงีบประมาณ 2564

3.2.4 โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพือ่บริหำรจัดกำรด้ำน

กำรเงินของ อ.ส.ค.

ตำมก ำหนดควำมเร็วในกำรปิดบัญชี3.2.6 โครงกำรจัดหำและพัฒนำระบบสำรสนเทศทำงกำร

บริหำรจัดกำรและกำรบัญชี เพือ่รองรับกำรพัฒนำระบบ

บริหำรทรัพยำกรองค์กร (ERP) ในอนำคต ส ำหรับ อ.ส.ค.*
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2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564

3.00 50% 100%

1.50 2.80 จ ำนวนคร้ังทีร่ะบบเครือข่ำยถูกโจมตี

จนได้รับควำมเสียหำย

<= 1 คร้ัง <= 1 คร้ัง <= 1 คร้ัง <= 1 คร้ัง

0.00 0.00 0.00 0.00

4.3.1 แผนกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรและกำรจัดกำร

ทรัพยำกรบคุคลด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ

0.00 0.00 0.00 0.00 ควำมรวดเร็วในกำรใหบ้ริกำรของ

บคุลำกรด้ำน IT

< 1 วัน < 4 ชม. < 2 ชม. < 2 ชม.

0.00 0.00 0.00 0.00 จ ำนวนกฎ ระเบยีบ ของ อ.ส.ค. ทีไ่ม่

เอื้อต่อกำรเปน็องค์กรดิจิทลั

0 0 0 0

ร้อยละของกฎ ระเบยีบกำรบริหำร

จัดกำรด้ำนเทคโนโลยดิีจิทลัที่

บคุลำกรปฏบิติัตำมได้

60% 70% 80% 90%

4.3.2 โครงกำรจัดจ้ำงทีป่รึกษำด้ำนเทคโนโลยดิีจิทลั 1.90 1.50 1.50 1.90 1.50
ร้อยละของโครงกำรทีม่ีกำร

ด ำเนนิงำนตำมแผน

>80% >80% >80% >80% >80%

ยอดรวมงบประมำณยทุธศำสตร์ที ่4 1.90 3.00 4.30 4.90 1.50

4.3.2 แผนกำรปรับปรุงกฎ ระเบยีบ และนโยบำยด้ำนเทคโนโลยี

ดิจิทลั

4.1.2 โครงกำรพัฒนำ IT Security เพือ่ใหส้อดคล้องกบัระบบ

มำตรฐำน ISO 27001

4.1.1 โครงกำรวิเครำะหแ์ละออกแบบระบบบริหำรจัดกำร

กระบวนกำรทำงธุรกจิ

จ ำนวนกระบวนกำรทีซ้่ ำซ้อนลดลง

4.2.1 แผนกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศกบั

หนว่ยงำนภำยนอก

แผนงำนและเปำ้หมำยของโครงกำรดำ้นเทคโนโลยดีจิทิลัของ อ.ส.ค.
ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงกลไกกำรบริหำรจัดกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล

แผนงำน/โครงกำร
ปทีีด่ ำเนินกำร

ตวัชีว้ัด
เปำ้หมำย

1 1 1 1จ ำนวนกจิกรรมทีเ่กดิจำกควำม

ร่วมมือด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศกบั

หนว่ยงำนภำยนอก
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