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	 การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	 (อ.ส.ค.)	 เป็นความ 
มุ่งม่ันและแนวทางปฏิบัติท่ี	 อ.ส.ค.ด�าเนินมาอย่างต่อเน่ืองนานนับทศวรรษนับแต่เริ่มก่อตั้งในป	ี 
พ.ศ.	 2505	และเพือ่สืบสานพระราชปณธิานของ	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช	
ผู้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้กับพสกนิกรชาวไทย	 อ.ส.ค.จึงมุ่งยกระดับให้อาชีพการเลี้ยง
โคนมเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง	ยั่งยืน	อ.ส.ค.ได้น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์
ท่านมาใช้ในการปฏิบัติงาน	 ควบคู่กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	 สิ่งแวดล้อมและผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย	 ด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	 Triple	 CG	 :	 From	 Community	 Grass	 -	 
To	Consumer	Glass	-	By	Corporate	Governance	(จากทุง่หญ้าของชมุชน	-	ถงึแก้วนมของผูบ้รโิภค	-	 
ด้วยหลักธรรมาธิบาลท่ีดขีององค์กร)	เพือ่ทะยานสูค่วามรับผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	ในยคุ	4.0	 
(Corporate	Social	Responsibility	4.0)

 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

		 Dairy	 Farming	 Promotion	 Organization	 of	 Thailand	 (D.P.O.)’s	 sustainable	 
development	 has	 been	 our	 intention	 and	 continuous	 implemented	 
direction	 for	 decades,	 since	established	 in	 1962.	 And	 to	 follow	His	Majesty	 King	 
Bhumibol	 Adulyadej,	 (King	 Rama	 IX)’s	 aspiration,	 who	 has	 bestowed	 a	 dairy	 
farming	 career	 for	 Thai	 people,	 D.P.O.	 has	 adhered	 to	 dairy	 farming	 career	 
leveraging,	to	be	steady,	and	sustainable	career.	Moreover,	D.P.O	also	has	followed	
His	Majesty’s	Sufficiency	Economy	Philosophy	(SEP)	to	implement	throughout	the	 
organization,	 together	with	 corporate	 responsibility	with	 social,	 environment	and	 
stakeholders,	 by	 strategy-driven	 on	 Triple	 CG	 :	 From	 Community	 Grass	 -	 To	 
Consumer	Glass	-	By	Corporate	Governance,	to	leap	to	Corporate	Social	Responsibility	
4.0	(CSR	4.0)	in	the	future.	

Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (D.P.O.)
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สารจากประธานอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) 
และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)



	 ด้วยเป้าหมายที่	อ.ส.ค.ต้องมุ่งสู่ยุทธศาสตร์นมแห่งชาติ	ภายในปี	2564	อีกทั้งมุ่งเป็น	“องค์กร
แห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ”	ดังนั้น	อ.ส.ค.จึงต้องสร้าง
ความตระหนักรู้ต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร	พร้อมๆ	 กับการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร	 เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธ์ได้	 ควบคู่กับการสร้าง	 อ.ส.ค.ให้เป็นองค์กรที่มีการ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 (Corporate	 Good	 Governance	 :	 CG)	 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม	 (Corporate	 Social	 Responsibility	 :	 CSR)	 โดยเฉพาะเป้าหมายของการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนด้วย	CSR	4.0	ด้วยรูปธรรมที่ชัดเจนและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ		

	 การพัฒนา	 CSR	 4.0	 ต้องมุ่งเน้นความรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่ของผลิตภัณฑ์	 (Total	 Value	
Chain)	ตั้งแต่ต้นน�้า	ถึงปลายน�้า	จากทุ่งหญ้าของชุมชน	ถึงแก้วนมของผู้บริโภค	From	CG	TO	CG	 
(Community	 Glass	 to	 Consumer	 Glass)	 จะต้องมีมาตรฐานที่ดี	 มีความรับผิดชอบต่อสังคม	
และมีธรรมาภิบาลตลอดกระบวนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ตามหลักธรรมาภิบาล	 (Corporate	
Governance)	 และใน	 CSR	 4.0	 น้ันจะต้องอาศัยเทคโนโลยีใหม่	 เพื่อสร้างประสิทธิภาพของการ
ด�าเนินการ	 อาทิ	 Smart	 Farmer	 และมีความคิดสร้างสรรค์	 พยายามสร้างความมีส่วนร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ	ตลอดกระบวนการ

	 นอกจากการพฒันา	CSR	 ให้เป็นระดับ	4.0	แล้ว	ยงัคงต้องพัฒนาการบรหิารด้วยหลกัธรรมาธบิาล	
(Good	 Governance)	 ให้เกิดความโปร่งใส่	 สุจริต	 ยุติธรรม	 อันเป็นหัวใจในการด�าเนินธุรกิจ 
ของ	อ.ส.ค.

	 ที่ส�าคัญ	 คือ	 ต้องเป็นคุณค่าของการด�าเนินการทางด้าน	 “CG/CSR	 ที่ได้ผล”	 มิใช่เป็นเพียง	 
“CG/CSR	ที่ได้ท�า”

 นายพงศ์กานต์ หงสกุล
ประธานอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) 

และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
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	 The	strategic	goal	of	Dairy	Farming	Promotion	Organization	of	Thailand	(D.P.O.)	is,	
to	become“National	Milk	by	2021”,	and	to	be	a	‘Happy	Organization,	that	advocates	
and	leverages	knowledge	with	professionalism”.	Hence,	D.P.O.	has	to	build	awareness	
with	‘vision	and	mission’,	together	with	‘value	and	culture’	of	the	organization,	to	
achieve	the	strategic	goal,	and	to	establish	D.P.O.	with	corporate	governance	(CG)	
and	corporate	social	responsibility	(CSR),	especially	sustainable	development	goals	
with	practical	CSR	4.0	implementation.

	 CSR	 4.0	 developing	 has	 to	 focus	 on	 entire	 responsibilities	 throughout	 Total	
Value	Chain,	from	downstream	to	upstream,	From	CG	To	CG	:	Community	Glass	to	
Consumer	Glass.	And	such	entire	responsibilities	must	be	on	good	and	outstanding	
levels,	together	with	social	responsibility,	and	corporate	good	governance.	

Message from Chairman of Subcommittee 
of Corporate Governance (CG) and Corporate 
Social Responsibility (CSR) 
Dairy Farming Promotion Organization 
of Thailand (D.P.O.)
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	 Throughout	Corporate	Governance	Process,	and	CSR	4.0	must	pave	together	with	
new	technology	connection,	to	leverage	operations	efficiency,	for	example,	Smart	
Farmer,	creativity,	stakeholders	participation	throughout	process.

	 Besides	 CSR	 developing	 to	 be	 4.0	 level,	 corporate	 still	 has	 to	 develop	 its	 
corporate	 management	 with	 Corporate	 Good	 Governance	 Principles,	 with	 
transparency,	honest,	and	fair,	which	has	been	The	Business	Operation	Heart	of	D.P.O.

	 Most	 important,	 it	 is	 the	value	 from	CG/CSR	achievement,	 not	only	CG/CSR	 
in	action.	
 

Mr. Pongkarn Hongskul
Chairman of Subcommittee of Corporate Governance (CG) 

and Corporate Social Responsibility (CSR) 
Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (D.P.O.)

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  l  Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (D.P.O.) 03



ส�รจ�กผู้อำ�นวยก�ร
องค์ก�รส่งเสริมกิจก�รโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

สแกน
เพื่อรับชม



	 อ.ส.ค.ยังคงมุ่งสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทีท่รงพระราชทานอาชพีการเลีย้งโคนมให้กบัประชาชนชาวไทย	พร้อมๆ	กบัการน้อมน�าหลกัปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่ว่าด้วย	“3	ห่วง”	 (ความพอประมาณ	ความมีเหตุผล	ภูมิคุ้มกัน)	“2	 เงื่อนไข”	
(ความรู้	 –	 คุณธรรม)	 มาใช้ในการบริหารองค์กร	 ควบคู่กับการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของ	อ.ส.ค.	ตั้งแต่ต้นน�้า	ถึงปลายน�้า	ด้วยนโยบาย	5	ส.	กล่าวคือ
 • ส.ที่ 1	เสริมความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกร	สหกรณ์กับ	อ.ส.ค.	ให้ยั่งยืน
 • ส.ที่ 2	สนับสนุนการท�าธุรกิจแบบโปร่งใส	เป็นธรรมตามเป้าหมาย
 • ส.ที ่3	สร้างอตุสาหกรรมทีเ่ป็นเลศิทัง้ในด้านคณุภาพ	ความปลอดภยัทางด้านอาชวีอนามยัและ 
	 	 สิ่งแวดล้อม
 • ส.ที่ 4	ส่งเสริมคุณภาพการท�างาน	(Quality	of	Working	Life)	และคุณภาพชีวิตบุคลากร 
	 	 ทุกระดับ	(Happy	Work	Place)
 • ส.ที่ 5	สู่การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของ	อ.ส.ค.	เพื่อสร้างความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืนให้กับ 
	 	 สังคมและประเทศในที่สุด

	 	 พร้อมทั้งด�าเนินงานตั้งแต่ระดับต้นน�้าถึงระดับปลายน�้าที่ผ่านมา	ดังนี้	
  การดูแลระดับต้นน�้าให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน
  จัดการระดับกลางน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ
  พัฒนาระดับปลายน�้าให้เกิดช่องทางและโอกาสทางการตลาด
  การวางรากฐานการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

	 ด้วยเป้าหมายของ	 อ.ส.ค.	 มิได้อยู่แค่การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	 (CSR)	 ซึ่งต้องมีการ
ก�ากบัดแูลกิจการทีด่	ี(CG)	อยูแ่ล้ว	แต่เรายงัมองไกลออกไปถงึการสร้างคณุค่าร่วมระหว่างธรุกจิและ
สงัคม	หรอื	CSV	(Creating	Shared	Value)	ด้วยการสร้างคณุค่าทางเศรษฐกจิควบคูไ่ปกบัการสร้าง
คุณค่าทางสังคม	พร้อมๆ	กับการด�าเนินสู่ยุทธศาสตร์	“นมแห่งชาติ”	ของ	อ.ส.ค.	ภายในปี	2564 
และมุง่สูเ่ป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืขององค์การสหประชาติ	(SDGs	:	Sustainable	Development	
Goals)

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ
ผู้อ�านวยการ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
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	 D.P.O.	has	followed	His	Majesty	King	Bhumibol	Adulyadej’s	aspiration,	who	has	granted	 
dairy	farming	career	for	Thai	people,	and	Sufficiency	Economic	Philosophy	(SEP)	as	 
organization	management	framework	with	3	principles	:	moderation,	reasonableness,	
prudence,	and	2	key	values	:	knowledge	and	virtues.	Moreover,	D.P.O.	has	adhered	
with	stakeholders	responsibility	with	5S	management	system,	as	follows	:	
 • S1 is	to	promote	sustainable	relationships	between	farmers,	agricultural	cooperatives	 
	 	 and	D.P.O.
 • S2	is	to	support	transparent	and	fair	practices	in	line	with	business	goals.
 • S3	 is	 to	 develop	 an	 industry	 of	 excellence	 in	 quality,	 safety,	 health	 and	 
	 	 environment.
 • S4	is	to	promote	quality	of	working	life	and	happy	work	place	at	all	levels.
 • S5	the	final	S	is	to	utilize	the	resources	of	D.P.O.	for	stability,	prosperity,	and	 
	 	 sustainability	for	the	society	and	finally	our	country.

Message from Director 
Dairy Farming Promotion Organization 
of Thailand (D.P.O)
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	 	 D.P.O.	has	also	operated	business	from	upstream	to	downstream,	as	follows	:	
  To Supervision Steady and Sustainable Upstream
  To Manage Midstream Effectively
  To Develop Downstream To Create Market Channels & Market Opportunities
  To Profound Organization Management To Performance Excellence Goal

	 	 D.P.O.’s	goal,	not	just	only	Corporate	Social	Responsibility	(CSR),	which	must	
already	adhere	with	Corporate	Governance	(CG),	but	D.P.O	still	looks	beyond	with	
Creating	Shared	Value	(CSV),	by	creating	economic	value,	together	with	creating	social	
value,	and	strategic	pacing	to	be	National	Milk	by	2021.

Dr. Narongrit Wongsuwan
Director

Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (D.P.O.)
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แผนวิส�หกิจ ปี 2560-2564
2017-2021 State Enterprise Plan 



วิสัยทัศน์ : นมแห่งช�ติภ�ยในปี 2564

1 3

2 4

Vision : Being ‘National Milk by 2021’ 

ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่
เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน
Promote	Dairy	Farming	to	be	
Secured	and	Sustainable	
Occupation	for	Thai	Farmers

พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนม
ให้ครบวงจรและมีมูลค่าเพิ่ม
Achieving	Fully	Integrated	Dairy	 
Industry	Development	with	Value	
Added

ค่านิยม : “องค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ”
Value : A Happy Organization that Advocates and Leverages Knowledge with Professionalism

เติบโตอย่างมั่นคง
Grow Steadily

ได้รับการยอมรับกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Accepted by Stakeholders

สร้างความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ / บริการ
Create a Variety of 
Products/Services

เพิ่มขีดความสามารถบุคลากร
Building Personnel’s Capacity

ยกระดับการบริหารจัดการ
สู่ความเป็นเลิศ

Upgrade Management to 
Excellence

เพิ่มผลิตภาพการผลิต
Increase Productivity

เสริมสร้างความผูกพันองค์กร
Employee Engagement

บริหารจัดการ
ให้เกิดประสิทธิภาพ

Effective 
Management

ใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์
Optimize the Use of Assets

สร้างความมั่นคงในอาชีพ
Build Career Security

PERFORMANCE 
รัฐวิสาหกิจระดับ B

B-Level State Enterprise

GROWTH
EBITDA 664 ล้านบาท

EBITDA 664 MB

ก�รเงิน
Finance

ผ
ู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Stakeholders

กระบวนก�รภ�ยใน
Internal Process

คนและก�รเรียนรู้
People & Learning

LEARNING
ศูนย์กลางข้อมูลและความรู้เรื่อง

อุตสาหกรรมโคนม 
Information Center and 

Knowledge Base for the Dairy Industry

SUSTAINABILITY          
Top of Mind ในอุตสาหกรรมนม

Top of Mind in the 
Dairy Industry

สร้างแหล่งความรู้ด้านกิจการโคนม
และอุตสาหกรรมนม
Establish	Knowledge	Base	for	Dairy	
Farming	and	Dairy	Industry

มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็น
องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง 
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
Being	a	Well-Managed	High	Calibre	
Organization	with	Good	Governance

พันธกิจ
Mission

วัฒนธรรมองค์กร
Corporate Culture

รู้และรับผิดชอบ
Learning and Being 

Accountable

ส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่า 
Delivering Value

 พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
Improving Continuously

เน้นเรื่องธรรมาภิบาล
Being Determined to Good 

Governance

แผนวิส�หกิจ ปี 2560-2564
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• นายพงศ์กานต์  หงสกุล     
Mr. Pongkarn  Hongskul 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	อ.ส.ค.
Qualified	Committee,	D.P.O.

• นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ
Mr. Phichest Wiriyapaha 
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
Director	-	General,	Cooperative	
Promotion	Department

• นายธนพิพัฒน์  ธ�ารงสุธัญยุทธ์   
Mr. Thanapipat  Thamrongsuthanyoot 
ประธานกลุ่มปลาดาว	องค์กรสมาชิกเครือข่าย
เยาวชนโลก
President	of	Pladao	Group,	Global	
Youth	Network	(GYN)

• นายธนวรรษ  เทียนสิน    
Mr. Thanawat  Tiensin 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
กรมปศุสัตว์
International	Livestock	Expert,		
Department	of	Livestock	Development

• นายสุกิจ  อุทินทุ   
Mr. Sukich  Udindu 
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน	CSR
CSR	Specialist

ประธานคณะอนุกรรมการ CG/CSR
Chairman of Subcommittee of CG/CSR

อนุกรรมการ CG/CSR
Subcommittee of Corporate Governance (CG) 
and Corporate Social Responsibility (CSR) 

• ดร. ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ   
Dr. Narongrit  Wongsuwan 
ผู้อ�านวยการ	อ.ส.ค.
Director,	D.P.O.

• นายนพดล  ตันวิเชียร 
Mr. Noppadol  Tunvichien 
รองผู้อ�านวยการ	อ.ส.ค.
Deputy	Director,	D.P.O.

• นายสุชาติ  จริยาเลิศศักดิ์ 
Mr. Suchart  Jariyalertsakdi  
รองผู้อ�านวยการ	อ.ส.ค.
Deputy	Director,	D.P.O.

• น.ส.อรนุช  จิราวัฒนานุรักษ์ 
Ms. Oranooj  Jirawattananurak 
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	อ.ส.ค.
Assistant	Director,	D.P.O.

โครงสร้างคณะอนุกรรมการ CG & CSR
Structure of Board of CG & CSR Subcommittee
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• น.สพ.วิศิษฎ์  แสงคล้อย 
Dr. Wisid  Sangkloy   
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	อ.ส.ค.
Assistant	Director,	D.P.O.

• นายบุญจันทร์  เจริญรัมย์ 
Mr. Boonchan  Charoenrum 
หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป	
ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร
Head	of	General	Administrative	
Division,	Agro-Tourism	Department,	
D.P.O.

• น.ส.ณัฐณิชา  พุทธาราม 
Ms. Natnicha  Buddharam
หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์และความปลอดภัย
ในการท�างาน	ฝ่ายอ�านวยการ
Head	of	Public	Relation	and	Work	
Safety	Division,	Administrative	
Department,	D.P.O.

อนุกรรมการและเลขานุการ CG/CSR
Subcommittee and Secretary of CG/CSR

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ CG/CSR
Subcommittee and Assistant Secretary of CG/CSR

• นายปภิณวิทย์  วิจารณ์ปรีชา 
Mr. Papinvit  Vicharnpreecha 
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Chief	of	Human	Resource	Department,	
D.P.O.

• น.ส.ภรภัทร  จินายน 
Ms. Pornpat  Jinayon 
หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ
Chief	of	Administrative	Department,	D.P.O.
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ตามรอย “พ่อแห่งแผ่นดิน”
Father of The Land’s
Footsteps Following

ส่วนที่
PART 1



	 เมื่อครั้งที่	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า 
พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จประพาสราชอาณาจักรเดนมาร์ก	 พระองค์ทรงสนพระทัยในกิจการฟาร์ม
โคนมเป็นอย่างมาก	 ด้วยทรงเล็งเห็นว่า	 อาชีพการเล้ียงโคนมจะช่วยให้คนไทยได้บริโภคอาหาร 
ที่มีคุณค่า	 ท้ังยังช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้มีอาชีพท่ีมั่นคง	 เป็นหลักแหล่ง	 ไม่ต้องบุกรุกท�าไร่
เลื่อนลอยอีกต่อไป	 รัฐบาลและประชาชนชาวเดนมาร์กจึงได้ทูลเกล้าฯ	 ถวายโครงการเลี้ยงโคนม 
แด่ล้นเกล้าท้ังสองพระองค์	 โดยส่งผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาความเป็นไปได้	 และเลือกพื้นที่อ�าเภอ 
มวกเหล็ก	จังหวัดสระบุรี	เป็นสถานที่ก่อตั้งฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค

	 ทั้งนี้	สัญลักษณ์	“วัวแดง”	มาจากโคนมพันธุ์เรดเดน	ซึ่งเป็นโคนมชุดแรกที่ส่งมาที่ฟาร์มโคนม
ไทย-เดนมาร์ค	 ต่อมาได้ทรงเสด็จพระราชด�าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพระเจ้าเฟรดเดอริคที่	 9	
แห่งประเทศเดนมาร์ก	เพื่อท�าพิธีเปิดฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค	เมื่อวันที่	16	มกราคม	พ.ศ.	2505	
ก่อนจะพฒันาเป็นองค์การส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	(อ.ส.ค.)	ในปัจจบุนั	ดงันัน้	จงึถอืว่า
อาชีพการเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพพระราชทานนับแต่น้ันมา	 ซึ่งอ.ส.ค.มีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานอาชีพ
พระราชทานให้มีความมั่นคงยั่งยืนสืบไป

สืบสานอาชีพพระราชทาน 
Royal Granted Career

สแกน
เพื่อรับชม

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  l  Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (D.P.O.) 13



	 When	His	Majesty	King	Bhumibol	Adulyadej	accompanied	
by	Her	Majesty	Queen	Sirikit	visited	Denmark,	where	he	was	
very	much	interested	 in	Danish	dairy	farming	businesses.	His	
Majesty	 anticipated	 that,	 all	 Thai	 people	would	 have	 been	 
benefited	from	nutritional	dietary.	It	could	also	give	Thai	farmers	
a	chance	to	develop	a	secure	and	stable	occupation,	instead	of	
tresspassing	forest	grounds	and	conducting	mobile	plantation.

	 At	 that	 time,	 Danish	 government	 and	 its	 people	 then	
presented	a	dairy	farming	project	to	Their	Majesties	the	King	
and	Queen	of	Thailand,	by	sending	experts	to	study	project	
possibilities.	Finally,	Muak	Lek	district,	Saraburi	province,	was	
considered	to	be	suitable	area	for	the	Thai-Danish	Dairy	Farm	
establishment,	with	the	Red-Cows	logo,	which	represents	Red	
Dane	breed,	the	first	herd	delivered	to	the	Thai-Danish	Dairy	
Farm.

	 On	 January	 16,	 1962,	His	Majesty	 accompanied	by	 King	
Frederik	IX	of	Denmark	presided	over	the	opening	ceremony	of	
the	Thai-Danish	Dairy	Farm,	currently	called	the	Dairy	Farming
Promotion	Organization	of	Thailand		(D.P.O.).	So	dairy	farming	
profession	has	been	regarded	as	a	‘royal	-	granted	career’	ever	
since.	And	D.P.O.	has	intended	to	inherit	this	career	to	be	stable	
and	sustainable	in	the	future.

สแกน
เพื่อรับชม



คว�มมีเหตุผล / 
Reasonableness

มุ่งแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย / 

Focus on responsibilities
 to stakeholders.

ภูมิคุ้มกัน / Prudence
มุ่งประเมินผลความเสี่ยง 

เตรียมแนวทางป้องกัน / ตรวจสอบความเสี่ยง
อย่างมีระบบ / Focus on risk assessment 
/ risk prevention and risk evaluation 

systematic preparedness. 

การด�าเนินงานตามเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy Philosophy (SEP) Following
	 อ.ส.ค.เป็นองค์กรทีน้่อมน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดชมาใช้เป็นกรอบการด�าเนินงานและยุทธศาสตร์องค์กร	ภายใต้หลักการ	 3	 ห่วง	 –	 
2	เงื่อนไข
	 D.P.O.	has	been	the	organization,	that	follows	His	Majesty	King	Bhumibol	Adulyadej’s	
Sufficiency	Economy	Philosophy	(SEP),	as	framework	implemented	operations	and	 
organization	strategies,	under	concept	:	3	Principles	–	2	Key	Values.

ความรู้ / Knowledge 
-	 มุ่งพัฒนาเกษตรกรให้มีระบบการจัดการ
ฟาร์มที่ดี	 ต้วยผลผลิตสูง	 ต้นทุนต�่าลง	 /	
Focus	 on	 dairy	 farming	 knowledge	

providing		to	farmers,	to	 increase	production	and	
to	reduce	cost.
-	 มุ่งพัฒนาเกษตรกรให้เป็น	 Smart	 Farmer	 และตัวแทน
จ�าหน่ายให้เป็น	Smart	Agent	ตามยทุธศาสตร์	ไทยเเลนด์	4.0		
/	Focus	on	develop	farmers	to	be	Smart	Farmer,	and	
distributers	to	be	Smart	Agent,	under	Thailand	4.0.

คุณธรรม / Virtues
-	 มุ่งด�าเนินกิจการด้วยความโปร่งใส
และแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียด้วยหลักธรรมาภิบาล	 /	

Focus	 on	 transparency	 and	 responsibility	 to	 
stakeholders,	under	corporate	good	governance.

คว�มพอประม�ณ /
Moderation

มุ่งคืนประโยชน์เพื่อส่งเสริม / 
สืบสานการเลี้ยงโคนม อาชีพพระราชทานให้มีความ
มั่นคงและยั่งยืน / Focus on benefit return to 
promote and inherit dairy farming royal - 

granted career, to be stable
 and sustainable.

3 ห่วง / 3 Principles

2 เงื่อนไข / 2 Key Values
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) 
และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

Corporate Governance (CG) 
& Corporate Social Responsibilities (CSR)

ส่วนที่
PART 2



แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions : SODs) 
ที่มีต่อองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

	 กระทรวงการคลังได้ประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะกระทรวงต้นสังกัด	และ
หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	เช่น	ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต	ิ(สศช.)	ฯลฯ	 
เพื่อสรุปแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ	(Statement	of	Directions	:	SODs)	ที่มีต่อ	อ.ส.ค.	เพื่อใช้
เป็นแนวทางก�ากบัดแูลรฐัวสิาหกจิและชีป้ระเดน็ทีร่ฐัวสิาหกจิควรให้ความส�าคญัและเร่งด�าเนนิการ	
ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดตวัชีว้ดัส�าหรบัการประเมนิผลการด�าเนนิงานของรฐัวสิาหกจิ
ต่อไป	ซึ่ง	SODs	ที่มีต่อ	อ.ส.ค.	มี	3	ระดับ	ดังนี้

 แนวนโยบายส�าหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม
	 •	เป็นกลไกขับเคล่ือนยทุธศาสตร์ทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศบนพืน้ฐานการด�าเนนิงาน 
	 	 ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล	

 แนวนโยบายส�าหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
	 •	เป็นเครื่องมือของภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร	

 แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อ อ.ส.ค.
	 •	สร้างเสถียรภาพให้กับตลาดน�้านมดิบ	 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ	 
	 	 รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงโคนมอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
	 จาก	SODs	ข้างต้น	เพื่อให้สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น	จึงได้ก�าหนด
หลักการและแนวทางการด�าเนินงานตาม	SODs	ดังนี้
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The Statement of Directions (SODs) towards the Dairy Farming 
Promotion Organization of Thailand (D.P.O.)

 The	Ministry	 of	 Finance	 has	 coordinated	 with	Ministry	 of	 Agriculture	 and	 
Cooperatives	as	the	Ministry	beyond,	and	other	relevant	agencies,	such	as	Office	of	
the	National	Economic,	and	Social	Development	Board	(NESDB),	etc.,	to	summarize	
the	Statement	of	Directions	(SODs)	for	D.P.O.

	 The	SODs,	regards	as	a	monitoring	guideline	of	the	state-owned	enterprises,	and	 
calls	 the	 attention	 to	 the	 issues.	 that	 the	 state	 enterprises	 should	 focus	 and	 
accelerate	 at	 a	 glance.	 Also,	 to	 be	 used	 as	 guideline	 to	 set	 a	 key	 performance	 
indicator,	to	evaluate	the	accomplishment	of	the	state	enterprise.	The	SODs	where	
of	sets	towards	D.P.O.	three	levels	as	follows	:

 Policy for State Enterprises in General
	 •	Being	a	driving	force	of	economic	and	social	strategy	of	the	country	on	basis 
	 	 of	effective	good	governance	practices.	

 Policy Guideline for State Enterprises in the Field of Agriculture and Natural 
 Resources
	 •	Being	a	key	engine	of	the	government	to	improve	quality	of	life	for	farmers.

 Policy for Statement of Directions towards D.P.O  
	 •	Stabilize	 raw	milk	market,	 strengthen	 business	 competitiveness,	 including	 
	 	 develop	and	promote	dairy	farming	in	an	efficient	and	standard	manner.
	 To	lead	the	above	mentioned	SODs	to	more	substantial	practices,	the	principles	
and	guidelines	for	SODs	are	defined	as	follows	:
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•	 สร้างความชัดเจนในการบริหารจัดการองค์กรและ
	 การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและ
	 เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
•	 Clarify	effective	organizational	management,		
	 and	existing	resource	management,	as	well	as	
	 leveraging	competitiveness.

•	 ศึกษาโอกาสและผลกระทบที่เกิดจากการเปิดการค้า	
	 เสรีและการเป็น	AEC	ที่มีต่อองค์กร
•	 Studying	opportunities	and	impacts	on	free		
	 trade	and	AEC	concerning	organization	business.	

•	 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง	
	 กับภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต
•	 Improving	human	resource	management		
	 system	in	line	with	current	and	future	missions.

•	 พัฒนากระบวนการวางแผนการด�าเนินงานในภารกิจ	
	 หลักให้สอดคล้องกับสภาวะของอุตสาหกรรม
•	 Develop	planning	process,	on	core	missions,	
	 in	accordance	with	industry	conditions.	

•	 สร้างความชัดเจนในการก�าหนดหลักเกณฑ์/แนวทาง	
	 การแยกบัญชีการด�าเนินงานทางธุรกิจออกจากการ	
	 ด�าเนินงานเชิงสังคมหรืองานตามนโยบายของรัฐบาล
•	 Clarifying	rules	/	guidelines	to	separate		
	 business		accounting	system,	from	social		
	 activities	or	tasks	under	government	policy.

•	 สร้างเสถียรภาพด้านราคาน�้านมดิบ	โดยใช้ข้อมูลและ	
	 กลไกตลาดในการวางแผนการส่งเสริมและการผลิต
•	 Stabilizing	price	of	raw	milk	by	using	information		
	 and	marketing	mechanisms	for	promotion		
	 and	production	plans.

•	 พัฒนาสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานสากล
•	 Developing	products	quality	on	international	
	 standards.

แผนระยะสั้น
Short Term Plan
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•	 น�าเทคโนโลยมีาประยกุต์ใช้กบัการพฒันากระบวนการ
	 การผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
•	 Applying	technology	for	development	
	 processing	at	maximum	efficiency.

•	 พฒันาผลติภณัฑ์ทัง้จากนมโคสด	100%	และจากการ
	 ใช้วัตถุดิบอื่นประกอบให้มีความหลากหลายมากขึ้น	
	 เพื่อรองรับปริมาณน�้านมดิบเกษตรกรที่เพิ่มขึ้น
	 ในอนาคต
•	 Considering	new	product	development	from		
	 both	100%	fresh	milk,	and	other	raw	materials,		
	 for	variety	of	products	in	order	to	support	
	 raw	milk	production	increasing	in	the	future.

•	 ใช้กลยุทธ์ทางการตลาด	เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและ 
	 พัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่ายให้มากขึ้น
•	 Implementing	marketing	strategies	to	add		
	 product	value,	and	develop	distribution			
	 channels.

•	 ปรับเปลี่ยนการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
	 ให้สามารถเป็นการด�าเนินงานทางธุรกิจได้	
•	 Adapt	and	change	to	serve	government			
	 policy	to	build	and	align,	with	business	ability.

•	 สนับสนุนการด�าเนินงานเชิงวิชาการ	การถ่ายทอด	
	 เทคโนโลยี	เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
	 ด้านอุตสาหกรรมโคนม	ให้กับเกษตรกรและสหกรณ์	
	 ให้สามารถด�าเนินการทางธุรกิจและแข่งขันได้
•	 Supporting	academic	work,	and	technology		
	 transfer	to	improve		dairy	industry	capability,		
	 for	farmers	and	dairy	cooperatives	to	
	 strengthen	competitiveness.

แผนระยะยาว
Long Term Plan
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	 คณะกรรมการ	 อ.ส.ค.	 ได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี 
รวม	4	ด้าน	เพือ่ให้คณะกรรมการ	ผูบ้รหิารและพนกังาน	อ.ส.ค.ทกุคนยดึถอืเป็นแนวทางการปฏบิตัิ
ที่ดี	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากทุกภาคส่วน	ประกอบด้วย
• ด้านบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
	 คณะกรรมการ	อ.ส.ค.	ยดึมัน่ในหลกัเกณฑ์และแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนรฐัวสิาหกจิ
และหลกัการก�ากบัดแูลท่ีด	ีตามมาตรฐานสากล	7	ประการ	กล่าวคือ	ความรบัผดิชอบต่อการปฏบิติัหน้าที	่ 
ความส�านึกในหน้าท่ี	 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต	 ความโปร่งใส	 การสร้างมูลค่าเพิ่ม 
แก่องค์กร	จรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ	ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน
• ด้านการบริหารจัดการองค์กร
	 อ.ส.ค.	มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส		สามารถตรวจสอบได้	 
โดยปลกูฝังคณุธรรม	จรยิธรรม	การต่อต้านการทจุรติ	รวมถงึการเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ
องค์กรในด้านต่างๆ	ได้แก่	การบริหารความเสีย่ง	การบรหิารจดัการสารสนเทศ	การควบคมุภายในและ 
การตรวจสอบภายใน

• ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	 อ.ส.ค.ด�าเนินการบรหิารจดัการดว้ยหลกัคณุธรรม	มคีวามรับผดิชอบตอ่สังคม	สิง่แวดล้อมและ
สิทธขิองผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียกลุม่ต่างๆ	ทัง้ในส่วนของชุมชน	พนกังาน	เกษตรกร/สหกรณ์โคนม	ตลอด
จนสังคมส่วนรวม	เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ	และการประสานประโยชน์ระหว่าง	อ.ส.ค.กับผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย

• ด้านบุคลากรและการเรียนรู้ 
	 อ.ส.ค.ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง	 ประกอบด้วย	
กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	การเสริมสร้างระบบคุณธรรม	จริยธรรม	ตลอดจน 
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม	 เพื่อให้สามารถสะท้อนประสิทธิภาพ	 และคุณภาพ 
ของผู้ปฏิบัติงาน	เกิดผลดีต่อการพัฒนา	อ.ส.ค.อย่างแท้จริง

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ อ.ส.ค.
Corporate Governance Policy of D.P.O.
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	 To	build	confidence	and	trust	from	any	sector,	Committee	of	D.P.O.	has	set	up	 
policies	and	 implement	directions	of	corporate	good	governance,	 for	committee	 
members,	management	team	and	staffs	as	Code	of	Conduct	guidelines,	with	4	aspects	:

• Committee’s Responsibilities  
	 Committee	 of	 D.P.O.	 adheres	 with	 compliance	 rules,	 and	 corporate	 good	 
governance	of	state	owned	enterprise,	and	7	international	standards	of	corporate	 
good	 governance:	 duty	 responsibility,	 duty	 awareness,	 honest	 treating	 with	 
stakeholders,	 transparency,	 organization	 valued	 adding,	 business	 ethics,	 and	 
participated	on	operation.	

•  Organization Management  
	 D.P.O.	 focuses	 on	 accountability,	 transparency,	 efficiency	 organization	 
management,	 by	 taking	 root	 on	 ethics	 and	moral	 principles,	 anti-corruption,	 
include	efficiency	organization	management	on	other	aspects,	like	risk	management,	 
information	technology,	internal	controlling,	internal	auditing.

• Stakeholders 
	 Organization	strategic	driven	of	D.P.O.	aligns	upon	moral	principles,	social	and	 
environment	responsibility,	and	rights	of	stakeholder	group	:	community,	employee,	
dairy	farmer/dairy	cooperative,	social	as	a	whole,	to	leverage	cooperation,	benefit	
impact	between	D.P.O.	and	stakeholders.		

• Human Resource and Learning  
	 D.P.O.	do	focuses	on	systematic	and	continuous	human	resource	development	
:	human	resource	management	process,	ethics	and	moral	principles	taking	root,	fair	
performance	assessment,	to	reflect	performance	and	quality	of	officers,	which	will	
truly	affect	positively	for	D.P.O.	development.		
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	 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	(อ.ส.ค.)	มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	อยู่ที่	88.42	
คะแนน	 ซึ่งตามเกณฑ์การประเมินดังกล่าวจัดอยู่ในระดับสูงมาก	 โดยมีรายละเอียดผลคะแนน 
การประเมินแยกเป็นรายดัชนี	ดังนี้

	 Dairy	Farming	Promotion	Organization	of	Thailand	(D.P.O)’s	Integrity	&	Transparency	
Assessment	(ITA)	score,	 in	state-owned	enterprises	performance,	fiscal	year	2017,	
is	88.42	points,	by	such	criteria	of	ITA,	this	score	is	very	high	rank,	with	assessment	
score	by	separated	index,		as	follows	:		

คะแนน 
Score

1

2

3

4

5

ความโปร่งใส
Transparency	Index	

ความพร้อมรับผิด	
Accountability	Index			

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน	
Corruption	-	Free	Index			

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
Integrity	Culture	Index

คุณธรรมการท�างานในหน่วยงาน	
Work		Integrity	Index

77.82

93.41

94.43

88.55

91.31

ดี	/	Good

ดีมาก	/	Very	Good

ดีมาก	/	Very	Good

ดีมาก	/	Very	Good

ดีมาก	/	Very	Good

ดัชนี
Index

ร�ยชื่อดัชนี 
Index List

เกณฑ์คะแนน 
Criteria Level

ก�รประเมินคุณธรรมและคว�มโปร่งใสในก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นภ�ครัฐ
ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ.2560 
Integrity & Transparency Assessment (ITA) in State-Owned 
Enterprises Performance, Fiscal Year 2017 
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การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินตนเอง
Self-Assessment Criteria Improvement
 ส�าหรับปี	 2560	 อ.ส.ค.ได้ทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินของการประเมินตนเองของ 
คณะกรรมการ	อ.ส.ค.	ให้มหีลักเกณฑ์ทีช่ดัเจนมากขึน้	กล่าวคอื	
	 In	 2017,	D.P.O.	 reviewed	 and	 improved	 assessment	 form	of	 committee’s	 self- 
assessment,	with	more	clearly	criteria,	as	follows	:
• นโยบายคณะกรรมการ : ให้คณะกรรมการมส่ีวนร่วมในการจดัท�านโยบายการก�ากบัดแูลและ 
ได้ดแูลปรบัเปล่ียนให้มคีวามเหมาะสมตามความจ�าเป็นอยูเ่สมอ		
 Committee Policy :		to	let	committee	participate	with	corporate	governance	policy	
setting,	and	always	able	to	responsible	and	to	improve	it	appropriately	as	necessary.
• การปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ : 
 Committee Performance :    
	 •	คณะกรรมการจัดให้มกีารรายงานผลการด�าเนนิงานเปรียบเทยีบกับเป้าหมายเป็นประจ�า
	 	 Committee	continually	arranges	for	performance	report	compared	with	goal.
	 •	คณะกรรมการดแูลและเสนอความเหน็ให้	อ.ส.ค.เตรยีมแผนงาน/แนวทาง	เพือ่แก้ไขสถานการณ์ 
	 	 ในกรณทีีผ่ลงานการด�าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้
	 	 Committee	is	responsible	and	proposes	D.P.O.	to	prepare	plan/direction	as	solutions,	 
	 	 if	organization	performance	tends	not	to	be	as	goal	setting.
• ความพร้อมในการปฏบิตัภิารกจิ : คณะกรรมการให้ความส�าคญัและใช้เวลาอย่างเพยีงพอในการ 
พจิารณาเรือ่งส�าคัญท่ีเก่ียวกบัทศิทางการด�าเนนิงานขององค์กร	
 Preparedness : Committee	concentrates	and	spends	enough	time	to	consider	key	
issues	about	organization	direction.	
• ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ :	 คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมตรงเวลาและ 
การประชุมมกีารจัดสรร	/	ควบคุมเวลาอย่างเหมาะสม
 Duty Concern and Responsibility :	Committee	attends	meeting	on	time,	and	meeting	
is	appropriated/proper	controlled	timing.
• ความมุ่งมัน่ในการพัฒนาองค์กร :	 คณะกรรมการสามารถขอข้อมลูทีจ่�าเป็นเพิม่เตมิส�าหรบั 
การประกอบการตดัสินใจ	เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อการพัฒนาองค์กร
 Organization Development Intention : Committee	is	able	to	ask	for	more	necessary	 
information	 for	 decision	making,	 which	 would	 generate	maximized	 benefit	 for	 
organization	development.

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ อ.ส.ค. ประจ�าปี 2560 
D.P.O.’s Committee Self-Assessment in 2017
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ผลการประเมินตนเอง
Self-Assessment Performance

ประสิทธิภาพดีเยี่ยม / 
Excellence Performance

ผลก�รประเมินคณะกรรมก�ร (ร�ยคณะ)
Committee Self-Assessment Performance 
(By Group) 

113/120 คะแนน 
Points

110++ คะแนน / Points ดีเยี่ยม / Excellence 

100++ คะแนน / Points ดี / Good 

81++ คะแนน / Points พอใช้ / Normal

ต�่ากว่า 80 คะแนน / Points ต�่ากว่าเกณฑ์ / Poor

ผลของคะแนนแสดงว่า	นโยบายคณะกรรมการ	การปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการ	 การประชุมของคณะกรรมการ	 
การส่ือสาร	 ขั้นตอนการท�างานและความสัมพันธ์กับ 
ฝ่ายบริหารมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม

This	points	reflect	that	committee	policy,	committee	 
operation,	 committee	meeting,	 communication,	 
working	 procedures,	 and	 relationship	 with	 
management,	all	are	excellence	performance.	

80-- 81++ 100++ 110++

เกณฑ์การประมวลผล
Assessment Criteria
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ประสิทธิภาพดีเยี่ยม / 
Excellence Performance

ผลก�รประเมินคณะกรรมก�ร (ร�ยบุคคล)
Committee Self-Assessment Performance 
(By Person) 

92.66/100 คะแนน 
Points

90%++ ของคะแนนรวม /  ดีเยี่ยม / Excellence

80%++ ของคะแนนรวม / of Total Points ดีมาก / Very Good

70%++ ของคะแนนรวม / of Total Points ดี / Good

60%++ ของคะแนนรวม / of Total Points พอใช้ / Normal

ต�่ากว่า 60% ของคะแนนรวม / of Total Points ต�่ากว่าเกณฑ์  /  Poor

ผลของคะแนนแสดงว่า		คณะกรรมการแต่ละท่านมีความรู้ 
ความสามารถโดดเด่น	มคีวามเป็นอสิระ	มคีวามพร้อมในการ
ปฏบิตัภิารกิจ	มคีวามเอาใจใส่ต่อหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ	 
มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างดีเยี่ยม

This	points	reflect	that	each	committee	member	
is	 knowledgeable,	 outstanding,	 independent,	
ready	 for	mission,	pays	attention	 for	duties	and 
responsibilities,	 and	 excellently	 focuses	 on	 
organization	development.

เกณฑ์การประมวลผล
Assessment Criteria

90%++80%++70%++60%++60%--
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รายงานผลการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
Corporate Governance Performance Report

	 องค์การส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย	(อ.ส.ค.)	ตระหนกัถงึความรบัผิดชอบต่อผูม้ส่ีวนได้ 
ส่วนเสยีทกุฝ่าย	พนกังานและลกูจ้าง	ตลอดจนสงัคมและชมุชนโดยรวม	อ.ส.ค.จงึมุง่มัน่และให้ความ
ส�าคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร	
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการและแนวทางการก�ากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจของส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ	(สคร.)	ปี	2552	รวม	7	ประการ	ดังนี้	

	 1)	 ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่		(Accountability)
	 2)	 ความส�านึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ		(Responsibility)
	 3)	 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริตและจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน	 
	 	 (Equitable	Treatment)
	 4)		ความโปร่งใสในการด�าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้	 มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 
	 	 (Transparency)
	 5)	 การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรทั้งในระยะส้ันและระยะยาวโดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ม 
	 	 มูลค่าใดๆ	นั้น	จะต้องเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน	(Value	Creation)
	 6)	 การส่งเสริมพัฒนาการก�ากับดูแล	และจรรยาบรรณที่ดีในการด�าเนินกิจการ	(Ethics)
	 7)	 การมีส่วนร่วมเป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ 
	 	 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินการใดๆ		(Participation)

	 หลกัการและแนวทางการก�ากบัดแูลทีด่ใีนรฐัวสิาหกจิ	7	ประการ	อ.ส.ค.ได้ก�าหนดเป็นนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	พร้อมทั้งได้สื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับผ่านสื่อต่างๆ	ของ	อ.ส.ค.	และ
ยงัได้ผสมผสานก�าหนดเป็นภารกจิทีท่กุฝ่าย/ส�านกังาน	จะต้องด�าเนนิการตามแนวทางการก�ากับดแูล
กิจการที่ดีของ	อ.ส.ค.	ซึ่ง	ในปี	2560	อ.ส.ค.ยังคงด�าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีอย่างต่อเนื่อง	อาทิ

	 •	 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ	อ.ส.ค.	ซึง่เป็นการประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 
	 	 รายบุคคล	 (Self	 Assessment)	 และการประเมินคณะกรรมการรายคณะ	 เพื่อพัฒนา 
	 	 ประสิทธิผลการด�าเนินงานและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 สร้างความม่ันคงและแข็งแกร่ง 
	 	 ให้องค์กร
	 •	 โครงการทบทวนโครงสร้างองค์กรให้สามารถผลกัดนัยทุธศาสตร์องค์กรให้บรรลคุวามส�าเรจ็	 
	 	 เพื่อให้	 อ.ส.ค.มีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างม ี
	 	 ประสิทธิภาพ	
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	 •	 โครงการสร้างความร่วมมอืกบัสหกรณ์โคนมในการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติของเกษตรกร	 
	 	 โดยถ่ายทอดความรู้ทางวชิาการ		เพ่ือให้ฟาร์มมีระบบการจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพดขีึน้	สามารถ 
	 	 ลดการสูญเสีย	ลดต้นทุน	และเพิ่มผลก�าไร
	 •	 โครงการคดัเลอืกคนเด่นคนดศีร	ีอ.ส.ค.	และโครงการเชดิชเูกยีรตผิูป้ฏบิตังิาน	อ.ส.ค.	ดเีด่น																 
	 	 เพือ่ส่งเสรมิพนกังานให้ตระหนกัถงึคณุค่าการมเีกยีรตแิละศกัดิศ์รแีห่งการเป็นพนกังานทีด่ ี
	 	 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่	 มีความประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม	 ศีลธรรมและ 
	 	 จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน	อ.ส.ค.	

	 D.P.O.	has	truly	concerned	about	 responsibilities,	which	relate	to	all	aspects	
of	stakeholder:staff	and	employee,	society	and	community.	Thus,	D.P.O.	has	stood	
for	corporate	good	governance	principles	implementation,	by	setting	up	Corporate	
Governance	(CG)	policy,	by	setting	up	written	policies	and	procedures	guidelines,	
which	align	upon	state	owned	enterprise’s	7	principles	and	CG	guidelines	of	State	
Enterprise	Policy	Office	(SEPO),	B.E.2552	as	follows	:

	 1.	 Accountability	:	responsibility	for	performance	result.
	 2.	 Responsibility	:	awareness	on	duties	with	prompted	performance	and	efficiency.
	 3.	 Equitable	 Treatment	 :	 stakeholders	 treatment	 with	 honest,	 and	 fair	 
	 	 consideration.
	 4.	 Transparency	:	transparency	on	accountability	procedures,	and	information	 
	 	 disclosure.
	 5.	 Value	Creation	:	value	added	creation	to	organization,	both	short	term,	and	long	 
	 	 term,	and	any	changing	or	any	value	adding	must	be	strengthen	competition	 
	 	 advantage	in	all	aspects.
	 6.	 Ethics	:	supporting	and	leveraging	ethics	of	business	operation.
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	 7.	 Participation	 :	participation	 for	opportunities	providing	 to	people,	and	get	 
	 	 their	opinions	participation	about	business	operation	in	any	aspect.

	 With	7	principles	and	CG	guidelines	of	state	owned	enterprise,	D.P.O.	has	already	
set	up	as	policy	of	corporate	good	governance.	To	get	through	this	strategy,	D.P.O.	
communicates	to	staffs	all	levels	via	several	media	of	organization,	and	blends	them	
to	be	given	mission,	 that	all	departments	and	offices	have	to	 follow	by	D.P.O.’s	
principles	and	CG	guidelines.	And	 in	2017,	D.P.O.	 still	 stands	 for	activities,	which	
continuously	leverages	corporate	good	governance,	for	example;	

	 •	 Board	of	Committee’s	Self	Assessment	:	this	assessment	has	2	types;	firstly,	 
	 	 assessment	on	individual	basis,	and	secondly,	assessment	on	Board	of	Committee 
	 	 basis,	to	develop	more	efficient	operation,	corporate	good	governance,	and 
	 	 to	conform	security	and	strength	to	organization.	

	 •	 Project	of	Organization	Structure	Review	:	the	objective	is	to	drive	and	to	achieve 
		 	 organization	 strategy,	 and	 lets	 D.P.O	 grow	with	 prompted	 structure,	 for	 
	 	 efficiency	human	resources	management.	

	 •	 Project	of	Cooperation	with	Dairy	Cooperatives	:	the	objective	is	to	increase	 
	 	 production	 efficiency	 of	 dairy	 farmers,	 by	 providing	 knowledge,	 to	 adapt	 
	 	 together	withdairy	farming	management,	and	to	reduce	waste	&	cost,	and	to	 
	 	 increase	profit	margin.	

	 •	 Project	 of	Outstanding	 and	Good	D.P.O.	 People	 Selection,	 and	Project	 of	 
	 	 OutstandingHuman	Resource	of	D.P.O	Praise	:	the	objective	is	to	empower	 
	 	 staffs	 to	 aware	with	 	 honour	 and	 dignity	 value	 of	 ‘being	 –	 good	 staff’.	 
	 	 The	definition	of	‘being	–	good	staff’	is	people	who	stands	for	responsibility,	 
	 	 morality	&	ethics	of	D.P.O.	staffs.
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นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ อ.ส.ค.
Corporate Social Responsibility Policy of D.P.O.

	 อ.ส.ค.มคีวามมุง่มัน่และตระหนกัถงึความส�าคัญการด�าเนนิธรุกจิ	ด้วยความรับผดิชอบต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อม	โดยมีแนวทางการบริหารงานดังกล่าว	ภายใต้กรอบหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี	10	
ประการ	ดังนี้
 1. การก�ากับดูแลกิจการที่ดี  อ.ส.ค.ค�านึงถึงกระบวนการตัดสินใจ	ระบบ	แผนงาน	ระเบียบ
วิธีปฏิบัติกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการ	 อ.ส.ค.	 ฝ่ายบริหารจัดการและ
พนกังานภายในองค์กรและปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอย่างเท่าเทยีมกนั	เพือ่น�าไปสูก่ารเจรญิเตบิโต
และเพิ่มมูลค่าให้กับกิจการในระยะยาว
 2. การต่อต้านการทุจริต	 อ.ส.ค.ส่งเสริมให้สร้างกลไกต่อต้านการทุจริตและการติดตามผล
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้พนักงาน	ตัวแทน	คู่สัญญารับจ้าง	และคู่ค้าตระหนักถึง
ผลกระทบของการทุจริตที่เกิดขึ้น
 3. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม	 อ.ส.ค.สนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	 
ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่คุณค่า	 ได้แก่	 เกษตรกร/สหกรณ์โคนม	 โรงงานผลิตนม	 
ผู้จ�าหน่าย	ผู้ส่งมอบปัจจัยการผลิต	และผู้บริโภค
 4. การเคารพสทิธมินษุยชน	อ.ส.ค.เคารพต่อชวีติและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ของทกุคนและ 
เปิดโอกาสให้พนักงาน	ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
 5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	 อ.ส.ค.เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและ 
หลักจริยธรรม	 ไม่เลือกปฏิบัติในการจ้าง	 ให้ความคุ้มครองแรงงานและมีสิทธิขั้นพื้นฐาน	 รวมทั้ง 
ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการท�างาน
 6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	 อ.ส.ค.ยึดมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สากล	 ปลอดภัยต่อชีวิตและสุขอนามัยของผู้บริโภคอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 มีการบริหารจัดการ
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	 รวมทั้งการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ผู้บริโภคเพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจในการซื้อสินค้า
 7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม อ.ส.ค.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน/สังคม	
สนับสนุนการศึกษา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน/สังคม	 ร่วมรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	 ประเพณีและ
จริยธรรมในชุมชน	เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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	 D.P.O.	 deeply	 stands	 for	 corporate	 social	 responsibility	 concerns,	 with	 
management	direction,	under	10	best	practices	and	principles	as	follows	:
  1.  Corporate Good Governance : D.P.O.	 concerns	 about	 decision	making	 
process,	system,	working	plan	and	procedure,	relationship	engagement	process	among	
Committee	of	D.P.O.,	management	team,	employee,	and	shareholders’	fair	treating,	
to	drive	growth	and	valued	adding	for	organization	in	long	term.			
 2. Anti-Corruption :	 D.P.O.	 supports	 for	 anti-corruption	mechanic	 building,	 
result	tracking	together	with	other	related	organizations,	to	let	‘staffs,	representatives,	
outsource	subcontracts	and	alliances’	aware	of	corruption	negative	effects.	
 3. Fair Trade : D.P.O.	stands	for	 fair	competition,	value	chain	responsibility	 :	
dairy	farmers	/	dairy	cooperatives,	dairy	plants,	distributors,	resources	suppliers,	and	
consumers.
 4. Human Rights Respect : 	D.P.O.	deeply	respects	for	lives	and	human	dignity,	
and	engages	staffs,	communities,	social,	to	participate	and	to	share	their	opinions.
 5. Fair Treat with Workforce :	D.P.O.	respects	and	adheres	with	laws	and	code	
of	conduct,		indiscriminate	hiring,	workforce	protection	and	basic	right	providing	for	
them,	include	of	safety	and	good	environment	workplace.
 6. Consumer Responsibility :	 D.P.O.	 stands	 for	 international	 standards	 
manufacture	of	quality	products,	which	is	legal,	and	safe	for	consumer’s	life	and	
health.	Moreover,	also	positively	engages	with	customers,	provides	right	and	enough	
information	for	them	to	make	decision	before	purchasing	products.

 8. การจัดการส่ิงแวดล้อม อ.ส.ค.ตระหนักถึงความส�าคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม	 
โดยการปฏบิติัตามกฎหมายอย่างเคร่งครดั	โดยเฉพาะการประกอบกจิกรรมทีไ่ม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
กับสิ่งแวดล้อม	มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี	รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
 9. การส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ	 อ.ส.ค.มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	 โดยค�านึงถึง
การผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพให้กับผู้บริโภค	 รวมทั้งรณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์นมและ 
คุณค่าทางโภชนาการให้ผู้บริโภคได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการด่ืมนมเป็นประจ�า 
ทุกวันและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ
 10. การส่งเสรมิความรูด้้านการบรหิารจดัการฟาร์มโคนมทีม่ปีระสทิธภิาพ 	อ.ส.ค.มุง่พฒันาและ 
ยกระดบัฟาร์มโคนมให้มมีาตรฐาน	ช่วยลดต้นทุน	ได้ผลผลิตทีดี่และมคีณุภาพสงู	ท�าให้เกษตรกรมรีายได้ 
เพิม่ขึน้	สร้างความยัง่ยนืในอาชพีการเลีย้งโคนม	
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 7. Community and Social Participation : D.P.O.	 leverages	 development	 
participation	of	community/	social,	education	and	learning	supporting	for	youth/social,	
preservation	of	art,	culture,	tradition,	ethics	of	community,	community	strength	and	
better	quality	of	life	providing,	include	of	continuous	improvement.		
 8. Environment Management :	 D.P.O.	 concerns	 about	 this	 point,	 by	 strictly	
following	 laws,	especially	activity	operations,	which	have	no	negative	effect	with	
environment,	and	by	good	environment	management	system,	and	by	using	resources,	
with	save	and	worthy	concerns.	
 9. Health and Nutrition Supporting : D.P.O.	has	quality	products	based	on	R&D,	
which	truly	concerns	with	consumers.	Moreover,	D.P.O.	also	supports	sports	for	health	
activities,	and	promotes	about	dairy	product	knowledge,	its	nutrition,	useful	of	daily	
milk	drinking	for	customers.
 10. Knowledge Providing of Dairy Farming Efficiency Management :	 D.P.O.	 
focuses	on	develop	and	 leverage	standardized	dairy	 farming,	cost	 reducing,	high	
quality	and	production,	dairy	farmers	income	increasing,	and	sustainability	building	
on	dairy	farming	career.
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ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานด้าน CG – CSR ปี 2560 
CG – CSR Operational Strategy in 2017

	 ยุทธศาสตร์ทางด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	(Corporate	Governance	:	CG)	และการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	(Corporate	Social	Responsibility	:	CSR)	ของ	อ.ส.ค.	
ประกอบด้วย

	 1)		หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	หลกัธรรมาภบิาล	การต่อต้านคอร์รปัชัน่และความรบัผดิชอบ 
	 	 ต่อสังคม	–	ประชารัฐ	
	 2)		ยทุธศาสตร์	Thailand	4.0	สู่	CSR	4.0	ด้วยการสานพลังประชารฐัใช้ความคิดสร้างสรรค์	ผนวกกบั 
	 	 นวัตกรรม	และการเป็น	Smart	Thailand	เพื่อร่วมกันพัฒนา/แก้ไขปัญหาสู่ความยั่งยืน	
	 3)		วสิยัทศัน์ของ	อ.ส.ค.ทีมุ่่งสู่	“นมแห่งชาต”ิ	ในปี	2564	ด้วยวฒันธรรมองค์กรทีป่ระกอบด้วย	รูแ้ละ 
	 	 รับผิดชอบ,	ส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่า,	พัฒนาอย่างต่อเนื่อง,	เน้นเรื่องธรรมาภิบาล
	 4)		มุ ่งสู ่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาติ	 (SDGs	 :	 Sustainable	 
	 	 Development	Goals)		
 ทั้งนี้ อ.ส.ค.ได้ก�าหนด 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
	 	 เน้นด้านธรรมาภิบาล	
	 	 พัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง
	 	 คุณค่าทางโภชนาการและสร้างเสริมสุขภาพ

	 Corporate	Governance	&	Corporate	Social	Responsibility	(CG	&	CSR)	strategy	of	
D.P.O.	is	comprised	of	:	

	 1)	Sufficiency	Economy	concept,	good	governance	principles,	anti-corruption,	social	 
	 	 and	civil	state	responsibility.
	 2)	Thailand	4.0	driven	strategy	to	CSR	4.0	driven	strategy,	and	to	cooperate	with	civil	 
	 	 state,	by	blending	creative	with	innovation,	and	Smart	Thailand	strategy,	to	develop	 
	 	 and	solve	problems	for	sustainability.			
	 3)	D.P.O.’s	vision	to	be	National	Milk	in	2021,	Corporate	Culture	factors	:	Learning	 
	 	 and	being	Accountable,	Delivering	Value,	Improving	Continuously	and	Being	 
	 	 Determined	to	Good	Governance.	
	 4)	 Consideration	about	stakeholders’	expectation	to	address	CG-CSR	Strategy	Map.	
 Hence, D.P.O. has set  5 strategies, as follows :
	 	 Governance	Driven	Strategy			
	 	 Human	Resource	Continuous	Improvement
	 	 Nutrition	Value	And	Well-Being		

	 	 จากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร
	 	 รับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

From	Farm	to	Table
Community	and	Environment	
Responsibility
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แผนที่ยุทธศาสตร 
CG-CSR Strategy Map 

เนนดานธรรมาธิบาล
Corporate Good 

Governance Driven 
Strategy

คุณคาหลัก
อ.ส.ค.

Core Value
of D.P.0.

คุณคา
ทางโภชนาการ

สรางเสริมสุขภาพ
Nutrition Value 
And Well-Being  

พัฒนาคน
อยางตอเนื่อง 

Human Resource 
Continuous 

Improvement

จากฟารมสูโตะอาหาร
From Farm to Table

รับผิดชอบตอชุมชน
และสิ่งแวดลอม 

Community and 
Environment 
Responsibility

รัฐบาล 
Government

ประชาชนทั่วไป 
General Public

เกษตรกร 
Farmer

ลูกคา 
Customer

คูคา 
Partner

ลูกจาง 
Employee

สิ่งแวดลอม 
Environment

ชุมชน 
Community
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โครงการด�าเนินงานตาม 5 ยุทธศาสตร์ CG-CSR 
Projects beyond 5 CG-CSR Strategies

จากฟารมสูโตะอาหาร
From Farm to Table 

รับผิดชอบตอชุมชนและสิ่งแวดลอม 
Community & Environment Responsibilities 

เนนธรรมาภิบาล 
Focus on Corporate Good Governance

พัฒนาคนอยางตอเนื่อง 
Human Resource Continuous Improvement

คุณคาโภชนาการและสรางเสริมสุขภาพ
Nutrition Value and Health Promotionโครงการดำเนินงาน

ตาม 5 ยุทธศาสตร CG-CSR 
Projects beyond 

5 CG-CSR Strategies

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำาปี 2560  l  Sustainable Development Report 201736



อ.ส.ค.ด�าเนินโครงการตาม 5 ยุทธศาสตร์ CG-CSR 
ประจ�าปี 2560 หลายโครงการ อาทิ 

D.P.O.’s projects beyond 5 CG-CSR Strategies, 
in fiscal year 2017, as follows :

• โครงการสารสนเทศ (DIP) ฟาร์มโคนม	เพ่ือทบทวนแผนการพัฒนาฟาร์มตัวอย่าง	 	
	 ประสทิธภิาพสงู	โดยมีเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	1,075	ฟาร์ม	
 Dairy Information Program (DIP) Project :	 to	 review	 high	 efficiency	 
	 development	of	model	plan,	with	1,075	targeted	dairy	farms	attending.
• โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์  
 PR and Online Knowledge Providing Project.
• โครงการต่อต้านคอร์รปัช่ัน	เพ่ือเสริมสร้างจติส�านึก	ค่านิยม	วฒันธรรม	ความซือ่สตัย์สจุรติ 
	 และความมีคุณธรรม	ท�างานอย่างโปร่งใสและการสร้างกระแสต่อต้านการทุจริต	
 Anti-Corruption Project :	to	build	awareness,	values,	culture,	honest,	integrity,	 
	 transparency,	and	to	take	roots	of	anti-corruption	awareness.	

เน้นธรรมาภิบาล 
Focus on Corporate 
Good Governance

ยุทธศ�สตร์ที่
Strategy 1
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• โครงการส่งเสริมความรู้การเลี้ยงโคนม 
	 •	 เพือ่สืบสานการเลีย้งโคนมอาชพีพระราชทานกบัเยาวชนรุน่ใหม่	เพือ่ให้เกิดความสนใจ 
	 	 ในอาชีพดงักล่าวและเกิดแรงบนัดาลใจทีจ่ะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	อกีท้ังเป็นการ 
	 	 แบ่งเบาภาระผู้ปกครองผู้เลี้ยงโคนม	
	 •	 เพื่อสืบสานให้อาชีพนี้คงอยู่ได้ต่อไปอย่างยั่งยืนในท้องถิ่นที่มีการเลี้ยงโคนม	
• Knowledge Providing of Dairy Farming Project : 
	 •	 to	inherit	dairy	farming,	‘royal-granted	career’	with	youth	and	new	generation,	 
	 	 to	drive	attention	and	to	build	inspiration	with	such	career,	as	useful	free	 
	 	 time	spending,	and	to	help	parents,	who	are	dairy	farmers	on	daily	basis.	
	 •	 to	build	career	security	and	sustainable,	in	dairy	farming	local	area.
• โครงการพัฒนาความรู้เกษตรกร  ด้านการจัดการฟาร์มโคนมและการลดต้นทุน	
 Dairy Farmers Knowledge Providing Project :	about	dairy	farming	management	 
	 and	cost	reducing	aspects.

 โครงการจดัแข่งขนัฟตุบอลไทย-เดนมาร์ค คพั ครัง้ที ่1	เพือ่ส่งเสรมิให้	พนกังาน	อ.ส.ค.	 
	 ประชาชน	เยาวชนในพื้นที่มีน�้าใจนักกีฬา	ห่างไกลยาเสพติด	มีความสามัคคี	รวมไปถึง 
	 การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร	
 1st Thai-Denmark Football Cup Project : to	promote	and	enhance	D.P.O.	 
	 staffs,	local	people	and	youth	to	be	sporty,	united,	stay	away	from	drugs,	and 
	 build	good	image	for	D.P.O.
• โครงการป่ันจกัรยานไทย-เดนมาร์ค	เพือ่สบืสานการเลีย้งโคนมอาชพีพระราชทานและ 
	 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ	อ.ส.ค.
 Thai-Denmark Cycling Project :	to	inherit	dairy	farming,	‘royal-granted	career’,	 
	 and	to	promote	D.P.O.’s	agro-tourism	activities.

พัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง 
Human Resource 
Continuous Improvement

คุณค่าโภชนาการและสร้างเสริมสุขภาพ
Nutrition Value and Health 
Promotion

ยุทธศ�สตร์ที่
Strategy

ยุทธศ�สตร์ที่
Strategy

2

3
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• โครงการพัฒนาคุณภาพน�้านมดิบเกษตรกรให้มีคุณภาพสูงขึ้น
 Dairy Farmers’ Raw Milk Quality Improvement Project :	to	improve	better	 
	 quality	raw	milk.	
• โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
 Dairy Farmers Group Development Project :	to	increase	revenue	of	dairy	 
	 farmers	group.

 โครงการตักบาตรนมสด/ธรรมะในฟาร์ม 
	 •	 เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
	 	 อดุลยเดชที่ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทย
	 •	 เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง	ห่างไกลอบายมุขและยาเสพติด
 Make Merit and Put Fresh Milk Offerings to Monks’ Bowl Project/ Dhamma in  
 Farm Project : 
	 •	 To	bestowed	upon	His	Majesty	King	Bhumibol	Adulyadej	(King	Rama	IX)’s	 
	 	 aspiration,	who	has	granted	dairy	farming	career	for	Thai	people.
	 •	 To	enhance	people	for	healthy	and	to	stay	away	from	drugs	
 โครงการ Thai-Denmark Nature Camp ครั้งที่ 7 
	 •	 เพื่อเสริมสร้างความรู้	ประสบการณ์ด้านการเลี้ยงโคนมด้านเศรษฐกิจ	
	 •	 เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้และรับผิดชอบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	
	 •	 เป็นการต่อยอดกิจกรรม	Thai	–	Denmark	Nature	Camp	จากครั้งที่ผ่านมา
	 •	 เป็นการประชาสมัพนัธ์กจิกรรมการท่องเทีย่วเชิงเกษตรในฟาร์มโคนมไทย	-	เดนมาร์ค
 7th Thai-Denmark Nature Camp Project : 
	 •	 to	promote	dairy	farming	knowledge	and	experience	about	economic 
	 	 aspects.
	 •	 to	 take	 roots	 to	 youth,	 with	 knowledge	 and	 responsibilities	 about	 
	 	 environment	conserving.
	 •	 to	integrate	the	latest	Thai	–	Denmark	Nature	Camp	Activity.
	 •	 to	promote	Thai-Danish	Farm’s	agro-tourism	activities.

จากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร
From Farm to Table 

รับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
Community & Environment 
Responsibilities 

ยุทธศ�สตร์ที่
Strategy

ยุทธศ�สตร์ที่
Strategy

4

5
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 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนับสนุนให้พนักงาน	 อ.ส.ค.,	 
	 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,	 เกษตรกร,	 สหกรณ์,	 ชุมชนน้อมน�า 
	 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
	 และโปร่งใส
 Sufficiency Economic Philosophy (SEP) Driven Project : to	promote	D.P.O.’s	 
	 staffs,	organizations	under	Ministry	of	Agriculture	and	Cooperatives,	dairy	 
	 farmers,	 cooperatives,	 and	 communities	 to	 efficiently,	 transparently	 
	 implement	SEP	on	work	operation.			
 โครงการมัคคุเทศก์น้อยฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค 
	 •	 เพื่อให้เยาวชนในอ�าเภอมวกเหล็กได้เรียนรู้และตระหนักถึงการเลี้ยงโคนม	อาชีพ 
	 	 พระราชทาน	
	 •	 เพื่อให้เยาวชนรู้จักและสามารถน�าเสนอทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและ 
	 	 เป็นการสร้างงานให้กับเยาวชนในท้องถิ่นอีกด้วย	
	 •	 เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวของฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร	อ.ส.ค.	
	 •	 เป็นการทดแทนบุคลากรของฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เกษียณออกไป	 โดยเฉพาะ 
	 	 วิทยากรน�าเที่ยว/เจ้าหน้าที่ห้องจ�าหน่ายสินค้า	
 Thai-Danish Farm Junior Guide Tour Project : 
	 •	 to	let	youth	in	Muak	Lek	district	learn	and	aware,	about	dairy	farming,	 
	 	 ‘royal-granted	career’.	
	 •	 to	let	youth	know	and	present	their	local	tourism	resources,	and	also	create	 
	 	 jobs	for	local	youth.
	 •	 to	promote	Thai-Danish	Farm’s	agro-tourism	activities.	
	 •	 to	replace	retired	staffs	of	agro-tourism	department,	especially	tour	guides/ 
	 	 retail	stores	staffs.		

รับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
Community & Environment 
Responsibilities 

ยุทธศ�สตร์ที่
Strategy (ต่อ)5
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การแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
Corporate Social Responsibility 

(CSR) with Stakeholders

ส่วนที่
PART 3

Grass / Grain Consumers

Dairy
Cattle

Dairy
Farmers   

Plants

Channels
Distribution



TRIPLE CG : From CG - To CG - By CG

	 การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ	อ.ส.ค.	ที่มีต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น
ครอบคลมุทัง้โซ่คุณค่า	ตัง้แต่ต้นน�า้	–	กลางน�า้	–	ปลายน�า้	นัน่คอื	ต้นหญ้า-ธญัพชื,	โคนม,	เกษตรกร,	
โรงงาน,	ช่องทางจัดจ�าหน่ายและสุดท้ายถึงมือผู้บริโภค	ภายใต้แนวความคิด	TRIPLE CG : From 
CG - To CG - By CG	ได้แก่	
 • Community Grass  	 หญ้าจากชุมชน	อันเป็นกระบวนการต้นน�้า
 • Consumer Glass 	 	 นมจากแก้วผู้บริโภค	อันเป็นกระบวนการกลางน�้า
 • Corporate Governance 	 ธรรมาภิบาลขององค์กร	อันเป็นกระบวนการปลายน�้า

	 ทัง้นี	้การแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมนัน้จะด�าเนนิต่อไปไม่ได้	หากมไิด้ก�ากบั 
ด้วยการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ขององค์กร	หรอื	ธรรมาภบิาล	นอกจากนี	้อ.ส.ค.ยงัคงด�าเนนิยทุธศาสตร์ 
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติและ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกด้วย	โดยเฉพาะมิติต่างๆ	ดังนี้คือ
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	 อย่างไรก็ตาม	 แนวทางการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของอ.ส.ค.ที่มีต่อ 
ผูท้ีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยีตลอดโซ่คณุค่านัน้เป็นปณธิานดัง้เดมิทีม่มีาตัง้แต่แรกก่อตัง้	อ.ส.ค.	และด้วยความ
มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องยาวนานนับทศวรรษ	 จึงท�าให้	 อ.ส.ค.มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและยุทธศาสตร ์
เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน	 ด้วยมิติที่แหลมคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ตลอดจนการทบทวน
ล�าดับความส�าคัญและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 การมีส่วนร่วมและวิธีการมีส่วนร่วม 
ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	เพือ่ส่งมอบความสขุ	คณุภาพชวีติทีด่แีละความยัง่ยนืในมติต่ิางๆ	ให้ผูม้ส่ีวนได้
ส่วนเสยีเหล่าน้ี	เพือ่ให้ก้าวไปพร้อมๆ	กบั	อ.ส.ค.ทีม่เีป้าหมายสู่ยทุธศาสตร์	“นมแห่งชาต”ิ	ในปี	2564		

	 D.P.O.’s	Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	has	been	aligned	throughout	upstream	
-	midstream	-	downstream	of	the	value	chain	process	:	grass/grain,	dairy	cattle,	dairy	
farmers,	plants,	distribution	channels,	and	to	end-customers,	under	theme,	TRIPLE CG 
: From CG - To CG - By CG,	as	follows	:
 •  Community Grass		 	 upstream	of	the	value	chain	process	
 • Consumer Glass 	 	 midstream	of	the	value	chain	process	
 • Corporate Governance 	 downstream	of	the	value	chain	process	
	 D.P.O.’s	Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	has	not	been	driven	further,	if	not	 
paralleled	with	Corporate	Governance	(CG).	Moreover,	D.P.O.	has	driven	sustainable	 
development	strategy,	under	United	Nation’s	Sustainable	Development	Goals	(SDGs),	
and	Ministry	of	Agriculture	and	Cooperatives’	SDGs,	especially	on	these	goals,	as	follows	:				

	 However,	our	CSR	direction	with	stakeholders	throughout	value	chain	has	been	
our	aspiration	since	organization	established,	and	with	continuous	strong	intention	for	 
decades.	This		also	has	driven	our	organization	to	search	for	excellence,	and	sustainable	
organization	development	strategies,	with	sharper	aspects	to	these	stakeholders,	to	go	
together	with	D.P.O.,	upon	National	Milk	strategy	in	2021.

1. ยุติความยากจน
2. ยุติความหิวโหย 
3. สุขภาพและการกินดีอยู่ดี
6.  น�้าสะอาดและสุขาภิบาลที่ดี
8.  มีงานที่มีคุณค่าและเติบโตทางเศรษฐกิจ

1. No Poverty
2. Zero Hunger 
3. Good Health  & Well Being
6. Clean Water & Sanitation
8.  Decent Work & Economic Growth

12. การบรโิภคและการผลติทีม่คีวามรบัผิดชอบ
13. การรบัมือกบัสภาพภมูอิากาศเปลีย่นแปลง
14. อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
15. ใช้ระบบนิเวศน์บนบกอย่างยั่งยืน

12. Responsible Consumption & Production  
13. Climate Action 
14. Life Below Water
15. Life on Land
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สแกน
เพื่อรับชม

TRIPLE CG : From CG - To CG - By CG

Grass / Grain Consumers

Dairy
Cattle

Dairy
Farmers   

Plants

Channels
Distribution
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Community Grass 
หญ้าจากชุมชน
 ทุ่งหญ้า / ธัญพืช 
 Grass / Grain 
	 •	 พัฒนาคุณภาพอาหารสัตว์	ทั้งกับเกษตรกรเจ้าของฟาร์ม	สหกรณ์	ชุมชน	
	 	 Feed	 quality	 development,	 with	 dairy	 farms	 owners,	 dairy	 cooperatives,	 
	 	 communities.
	 •	 ส่งเสริมการท�าการเกษตรแปลงใหญ่	ตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ	เพื่อผลิตอาหารสัตว์ที่มี 
	 	 คุณภาพป้อนเกษตรกร		
	 	 Large	 Agricultural	 Land	 Plot	 Promotion,	 under	Ministry	 of	 Agriculture	 and	 
	 	 Cooperatives’	policy,	to	produce	quality	feed	to	dairy	farmers.
 โคนม / Dairy Cattle
	 •	 โคนมเป็นโรงงานผลติน�า้นมธรรมชาต	ิที	่อ.ส.ค.	ให้ความส�าคญักบัการพฒันาการท�าฟาร์มโคนม 
	 	 ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและได้โคนมที่มีความสุข	เพื่อผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ
	 	 Dairy	cattle	are	natural	raw	milk	plants,	that	D.P.O.	always	focuses	on	maximum	 
	 	 efficiency	improvement	of	dairy	farming,	and	to	produce	Happy	Cows	for	good	and	 
	 	 quality	production.	
	 •	 ให้ความส�าคัญกับการคัดเลือกสายพันธุ์	บริการทางด้านสัตวแพทย์ต่างๆ	กับเกษตรกร
	 	 Focus	on	breeds	selection,	and	veterinary	services	to	dairy	farmers.
 เกษตรกร / Dairy Farmers    
	 •	 มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการ	เพื่อให้ฟาร์มโคนมของเกษตรกรมั่นคงทางด้านรายได้	
	 	 Focus	on	dairy	farming	management	developing,	to	build	stable	revenue.	
	 •	 ตั้งเป้าสร้าง	Smart	Farmer	ตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์	4.0
	 	 Aim	to	build	Smart	Farmer,	upon	Thailand	4.0	strategy.
	 •	 ตั้งเป้ายกระดับฟาร์มโคนมของเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดี	 (GAP)	 
	 	 ภายใน	3	ปี
	 	 Aim	to	leverage	dairy	farmers’	farm	to	be	certified	by	Good	Agriculture	Practices	(GAP)	 
	 	 within	3	years.
 โรงงาน / Plants
	 •	 มุง่พฒันาคณุภาพน�า้นมดิบ	/	การผลิตผลิตภณัฑ์นมทีม่คีณุภาพตามมาตรฐานการผลติระดบัสากล
	 	 Focus	on	quality	raw	milk	developing	/		 international	standard	quality	dairy 
	 	 production.	
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	 •	 มุ่งท�างานร่วมกับชุมชนโดยรอบโรงงานอย่างใกล้ชิด
	 	 Focus	on	closely	cooperation	with	communities	around	plants.	
 ช่องทางจัดจ�าหน่าย / Channels Distribution
	 •	 มุ่งความแข็งแกร่งกับทุกช่องทางการจ�าหน่าย	 เพ่ือสร้างสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับแบรนด์	 
	 	 ไทย	-	เดนมาร์คและเพื่อให้เติบโตด้วยกันอย่างยั่งยืน
	 	 Focus	on	channels	distribution	strengthening,	to	build	engagement	with	Thai-Denmark 
	 	 brand,	and	to	sustainable	grow	together.
	 •	 ตั้งเป้าสร้าง	Smart	Agent	ตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์	4.0
	 	 Aim	to	build	Smart	Agent,	upon	Thailand	4.0	strategy.

Consumer Glass 
นมจากแก้วผู้บริโภค
 ผู้บริโภค / Consumers
	 •		มุ่งตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค	
	 	 Focus	on	consumers	insight	serving.
	 •	 มุ่งผลิตนมคุณภาพให้ผู้บริโภคได้บริโภคในราคายุติธรรมและสมเหตุสมผล
	 	 Focus	on	quality	dairy	production	to	consumers,	on	reasonable	and		fair	price.
	 •	 มุ่งส่งเสริมให้มีการบริโภคนมเพิ่มขึ้น	เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพให้กับประชาชน
	 	 Focus	on	milk	consumption	increasing,	to	build	healthy	prudence	to	people.	

Corporate Governance 
ธรรมาภิบาลขององค์กร
 อ.ส.ค. / D.P.O.
	 •	 น�าผลก�าไรเพื่อตอบแทนให้กับการพัฒนา/ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถท�าธุรกิจฟาร์มโคนม 
	 	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม
	 	 Return	benefit	to	develop	and	leverage	dairy	farmers,	to	better	operate	dairy	farming	 
	 	 with	efficiency,	and	to	get	better	quality	of	life.	
	 •	 มุ่งรักษาสมดุลระหว่างบทบาทของการสร้างรายได้สูงสุดให้กับเกษตรกรและการผลิตน�้านม 
	 	 คุณภาพถึงมือผู้บริโภคในราคาสมเหตุสมผล
	 	 Focus	on	roles	balancing	between	maximum	revenue	generating	for	dairy	farmers,	and	 
	 	 quality	milk	production	to	consumers	on	reasonable	price.	
	 •	 มุ่งสร้างสรรค์คุณค่าร่วม	(CSV)	ระหว่างอ.ส.ค.และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งโซ่อุปทาน
	 	 Focus	on	Creating	Shared	Value	(CSV)	between	D.P.O.	and	stakeholders	throughout	 
	 	 value	chain.
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กิจกรรม 
Activities

ส่วนที่
PART 4



โครงการต่อต้านคอร์รับชั่น
D.P.O’s Anti-Corruption Project

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเลี้ยงโคนมเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน 3
3rd Dairy Farming Knowledge Providing to  Inherit Royal Granted Career Project

โครงการสร้างบุคลากรด้านควบคุมคุณภาพน้�านมและผลิตภัณฑ์
Human Resource Developing & Building Project for Raw Milk and 

Dairy Products Controlling
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โครงการปั่นจักยานไทย-เดนมาร์คสืบสานอาชีพโคนมพระราชทาน
Thai - Denmark Cycling Project to  Inherit Royal Granted Career

โครงการเเข่งขันฟุตบอลไทย-เดนมาร์ค คัพ
Football Game “Thai - Denmark Cup” Project

โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
Dairy Farmers Knowledge Providing Project
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โครงการ Thai-denmark Nature Camp ครั้งที่ 7
7th Thai-Denmark Nature Camp Project

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economic Philosophy (SEP) Driven Project

โครงการชุมชนสัมพันธ์ โครงการดอกไม้เพื่อพ่อ
Community Relationship Project : Volunteers Project to Make 

Sandalwood Flowers as a Final Tribute to His Majesty King Bhumibol Adulyadej
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โครงการตักบาตรนมสดและธรรมะในฟาร์ม
Make Merit and Put Fresh Milk Offerings to Monks’ Bowl Project/ Dhamma in  Farm Project

โครงการประชุมสัญจรระหว่าง อ.ส.ค.และสหกรณ์โคนม
D.P.O & Dairy Cooperatives Mobile Meeting Project

โครงการมัคคุเทศก์น้อยฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค
Thai-Danish Farm Junior Guide Tour Project
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โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมเพื่อสื่บสานอาชีพพระราชทาน
Dairy Farming Supporting to  Inherit Royal Granted Career Project

โครงการสวดมนต์ข้ามปี
Watchnight Service Project
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เป้าหมายสู่ปี 2561
2018 Goals

ส่วนที่
PART 5



แผนการพัฒนาไทย-เดนมารคสูการเปนนมแหงชาติ
Development Plan for Thai-Denmark to be 

the National Milk

D.P.O. Milk Valley
หุบเขาแหงอุตสาหกรรมโคนม

IT Excellence 
ความเปนเลิศทางดานไอที

HR Transformation
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

CSR 4.0
ซีเอสอาร 4.0

Operational Excellence
ความเปนเลิศทางดานการปฏิบัติงาน

แผนการพัฒนาไทย-เดนมารคสูการเปนนมแหงชาติ Development Plan for Thai-Denmark to be the National Milk
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แผนการพัฒนาไทย-เดนมารคสูการเปนนมแหงชาติ
Development Plan for Thai-Denmark to be 

the National Milk

D.P.O. Milk Valley
หุบเขาแหงอุตสาหกรรมโคนม

IT Excellence 
ความเปนเลิศทางดานไอที

HR Transformation
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

CSR 4.0
ซีเอสอาร 4.0

Operational Excellence
ความเปนเลิศทางดานการปฏิบัติงาน

แผนการพัฒนาไทย-เดนมารคสูการเปนนมแหงชาติ Development Plan for Thai-Denmark to be the National Milk

สร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน 
เพื่อสร้�งมูลค่�ท�งธุรกิจ

Building competitiveness, to create the  
business value-added.

D.P.O. Milk Valley 
หุบเขาแห่งอุตสาหกรรมโคนม

ก�รวิจัยและพัฒน�นำ�ไปสู่
ผลิตภัณฑ์ที่สร้�งมูลค่�เพิ่ม

 R&D leads to value-added products.

อุตส�หกรรมโคนมในแบบครบวงจร
ที่ทันสมัยคำ�นึงถึงสภ�พแวดล้อม

และสังคม
Integrated modern dairy industry,

with environment and social
responsibility consciousness

สแกน
เพื่อรับชม
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IT Excellence
ความเป็นเลิศทางด้านไอที

HR Transformation
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ปรับปรุงและพัฒน�ทุกกระบวนก�รทำ�ง�น
Improving and developing all working 

processes.

ปรับเปลี่ยนศักยภ�พบุคล�กร
ให้สนับสนุนวิสัยทัศน์

Make change in personnel’s potential 
to support the organization’s vision.

สร้�งบุคล�กรสมรรถนะสูงส�ม�รถสร้�ง
มูลค่�เพิ่มให้องค์กร เพื่อรองรับก�ร

เปลี่ยนแปลงและก้�วเข้�สู่ก�รเป็น
นมแห่งช�ติ ในปี 2564 

Build high-calibre personnel who are 
capable of creating value-added, to 
the organization to accommodate 

changes, and step toward the status 
of National Milk in 2021.

พัฒน�ระบบส�รสนเทศให้เชื่อมโยง
วิเคร�ะห์ได้ถูกต้องแม่นยำ� รวดเร็วผ่�น

มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย
Developing interwoven information 

system, which is able to perform 
accurate and speedy analyses, and is 

accessible through mobile phones, and 
other advanced electronic devices.
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CSR 4.0
ซีเอสอาร์ 4.0

Operational Excellence
ความเป็นเลศิทางด้านการปฏบิติังาน

พัฒน�ง�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

Social and Environment Responsibility 
Development

ส่งเสริมก�รเลี้ยงโคนมให้เป็นอ�ชีพ
แก่เกษตรกรอย่�งมั่นคงและยั่งยืน 

รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
Promote dairy farming to be a secured 

and sustainable occupation for Thai 
farmers and including corporate 

stakeholders.

ปรับปรุงกระบวนก�รก�รผลิตให้ยกระดับ
สู่ม�ตรฐ�นระดับโลก

Improve production processes to raise 
them up to the world class standards.

ลดต้นทุน
Cost Reduction
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Operational Excellence
ความเป็นเลศิทางด้านการปฏบิติังาน

บูรณ�ก�รก�รดำ�เนินง�นของโรงง�น
ผลิตภัณฑ์นม 5 โรงง�น

Integrated operations of the 
5 dairy plants.

ก�รดำ�เนินง�นที่มีประสิทธิภ�พสูง
Highly efficient operations 

(ต่อ)
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รายชื่อคณะท�างานจัดท�าหนังสือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจ�าปี 2560

ที่ปรึกษ�
นายพงศ์กานต์  หงสกุล
นายสุกิจ  อุทินทุ
ดร.ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ
นางสาวอรนุช  จิราวัฒนานุรักษ์
นางสาวภรภัทร  จินายน

คณะทำ�ง�น
1. น.สพ.เทอดไชย   ระลึกมูล
2.  นางสาววรรณา   พึ่งเพียร
3.  นางสาวณัฐณิชา   พุทธาราม
4.  นายนวนน   จันทประสาร
5. นางน้ำาฝน โพธิ์เสือ
6.  นางพัสน์นันท์   เฉลิมฉัตร
7.  นางสาวปภาวี   กงแจ

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

0-3690-9686

0-3690-9688,	0-3690-9689

follow@dpo.go.th							

www.dpo.go.th			
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