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คํานาํ 

  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จัดต้ังขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง อ.ส.ค. พ.ศ.2514 ดําเนินการด้านส่งเสริมกิจการโคนมและด้าน
ธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม ซึ่ง อ.ส.ค. ได้มีการบริหารจัดการตามภารกิจ 3 ด้าน คือ ด้านอํานวยการและบริหาร ด้าน
กิจการโคนม และด้านอุตสาหกรรมนม การดําเนินงาน อ.ส.ค.มุ่งสู่การเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมโคนมไทยที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมอย่างย่ังยืน แผนปฏิบัติการ อ.ส.ค.ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย งบประมาณและงบลงทุน ในการดําเนินงานและงบประมาณรายได้และ
รายจ่าย ตามมติคณะกรรมการ อ.ส.ค. ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้
อนุมัติกรอบงบประมาณลงทุนที่ไม่เป็นโครงการ (อนุมัติรายปี) ประจําปี 2561 ประกอบด้วยงบประมาณทําการ
รายได้ 9,759,671,012.18 บาท รายจ่าย 9,461,657,460.60 บาท รวมท้ังองค์กรรายได้มากกว่ารายจ่าย 
298,013,551.58 บาท และงบประมาณลงทุน 146,710,650.00 บาท 

รายการ รายได้ (บาท) รายจ่าย (บาท) รายได้>รายจา่ย (บาท) 

ด้านกิจการโคนม 186,959,120.- 326,823,607.- (139,864,487.-)

ด้านอุตสาหกรรมนม 9,564,088,892.18 8,542,166,686.30 1,021,922,205.88

ด้านอํานวยการและบริหาร 8,623,000.- 592,667,167.30 (584,044,167.30)

รวมทั้งองค์กร 9,759,671,012.18 9,461,657,460.60 298,013,551.58

 

  ทั้งน้ีคณะกรรมการ อ.ส.ค. ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ อ.ส.ค.ปี 2561 ในการประชุมครั้งที่ 
10/2560 เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 และเริ่มใช้ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 เพ่ือให้
ทุกฝ่าย/สํานักงาน และบุคคลที่เก่ียวข้องใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานและติดตามผลการดําเนินงานต่อไป 
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  กรอบการบริหารจัดการ อ.ส.ค. นอกจากจะต้องคํานึงถึงปัจจัยแวดล้อมที่ผันผวน ซึ่งจําเป็นจะต้อง
ปรับตัวตามแล้ว ยังต้องดําเนินงานภายใต้กรอบของการปกครอง กฎหมาย สังคม และจารีตวัฒนธรรมของประเทศ 
พร้อมทั้งจําเป็นต้องดําเนินงานภายใต้กรอบของพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม 
ตลอดจนทิศทางของการดําเนินงาน จะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ประเทศไทย วาระแห่งชาติ รวมทั้ง
แนวทางการบริหารดําเนินงานของกระทรวง ทบวง กรม กอง และหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องประกอบกันด้วย 
เพ่ือให้ทิศทางการดําเนินงานของ อ.ส.ค. มีความเหมาะสม สอดรับกับสถานการณ์ปัจจัยแวดล้อมภายนอก เป็นไป
ตามกรอบภาระหน้าที่แห่งการจัดต้ัง และมีทิศทางสอดคล้องกับกระบวนการขับเคล่ือนของประเทศและหน่วยงาน
ภาครัฐที่เก่ียวข้อง 

การจัดทําแผนวิสาหกิจ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ได้มีแนวทางการบริหารจัดการองค์กรที่สอดคล้อง
และเป็นไปตามทิศทางเดียวกับนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานจากสํานัก
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มาโดยตลอด โดยจัดให้มีการกําหนดกรอบการดําเนินงานการจัดทําแผน
วิสาหกิจประจําปี 2560-2564 ที่มุ่งสู่การเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมโคนมไทย ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้าง
ความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมอย่างย่ังยืน ด้วยการเน้นกระบวนการทําแผนและทบทวนแผนการปฏิบัติงาน
ประจําปีฯ ทุกปี เพ่ือให้การนําแผนไปสู่การปฏิบัติในการดําเนินการ อ.ส.ค. เกิดเป็นผลผลิตและผลสัมฤทธ์ิที่เพ่ิมขึ้น
และเอ้ือต่อการประเมินผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งน้ีจึงได้นําผลการประเมินประจําปีที่ผ่านมาของ สคร. เข้าร่วม
พิจารณาในกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2561 เพ่ือเป็นกรอบการดําเนินงานและประเมินผลของ 
อ.ส.ค. และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับข้อเสนอแนะและข้อตกลงที่ อ.ส.ค. ร่วมทําไว้กับ สคร. ซึ่งแต่งต้ังโดย
กระทรวงการคลังให้เป็นที่ปรึกษาด้านการดําเนินงานและการประเมินผลงานของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของ
รัฐบาลทั้งหมดในประเทศไทย 

  ในการจัดทําแผนวิสาหกิจ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ในครั้งน้ี องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทยได้จัดทําแผนวิสาหกิจโดยคํานึงถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก การวิเคราะห์
อุตสาหกรรมนม การวิเคราะห์ด้านการส่งเสริมโคนม และการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ในรูปแบบมองเชิงรุกไปข้างหน้า (Forward Looking) อย่างสม่ําเสมอ รวมทั้งความสอดคล้องกับ
ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ทั้งภายในและภายนอกขององค์กรในปัจจุบัน 

  ทั้งน้ีผู้บริหาร อ.ส.ค. ได้เปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนวิสาหกิจ 5 ปี (พ.ศ.
2560-2564) แผนปฏิบัติการประจําปี 2561 ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์สภาพแวดล้อมใหม่ และเอ้ือต่อการ

บทท่ี 1  
บทนํา 
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ปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่มีความทันสมัยและสามารถนําไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานขององค์กรได้
อย่างชัดเจน ด้วยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของ อ.ส.ค. เพ่ือรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของ อ.ส.ค. ในอนาคต สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม  
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ตลอดจนการกําหนดกลยุทธ์และถ่ายถอดกลยุทธ์ลงสู่ระดับต่างๆ 

  การพิจารณาจะนําเอาข้อเสนอแนะที่ สคร. ได้กําหนดไว้ในปีที่ผ่านมาเป็นองค์ประกอบสําคัญใน
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ.2561 ซึ่งประกอบด้วยแผนงานด้านต่างๆ 3 ด้านหลักดังน้ี 

1) แผนด้านอุตสาหกรรมนม คือ แผนงานเกี่ยวกับการผลิต การจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ  
2) แผนด้านการตลาด คือ แผนงานเกี่ยวกับการตลาด การขายและผลิตภัณฑ์นม  
3) แผนด้านทรัพยากรบุคคล คือ แผนงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
4) แผนด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม คือ แผนงานส่งเสริมให้เกษตรกรมีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น 
5) แผนด้านการบริหารจัดการองค์กร คือ แผนงานเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และปลอดภัย 

โดยในแผนงานแต่ละด้านจะประกอบด้วยรายละเอียดแผนงานหรือโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ขึ้นตอน ระยะเวลา ทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ ผู้รับผิดชอบ และสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ โดยนํา Balance 
Scorecard มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 
(State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือทบทวนวิสัยทศัน์ พันธกิจ และคา่นิยม 

วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน  
จัดทํา TOWS Matrix 

กําหนดกลยุทธ์ในระดับองค์กร 
และสร้างแผนท่ีกลยุทธ์

ตารางกลยุทธ์  
(ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการเชิงกลยุทธ ์

ถ่ายทอดกลยุทธ์ลงสู่ระดับ 
ฝ่าย/สํานัก,กอง,แผนก 

ถ่ายทอดกลยุทธ์ลงสู่ระดบั 
บุคคล ตามตําแหน่งงาน 
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก วิเคราะห์ 

 
วิสัยทัศน์ / พนัธกิจ / คา่นยิมองค์กร 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)    
นมแห่งชาติ  ภายในปี 2564 
โดยวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้กําหนดตัวชี้วัดดังนี้  

GROWTH   EBITDA   664 ล้านบาท  
SUSTAINABILITY   Top of Mind ในอุตสาหกรรมโคนม  
LEARNING   ศูนย์กลางข้อมูลและความรู้เร่ืองอุตสาหกรรมโคนม  
PERFORMANCE   รัฐวิสาหกิจระดับ B 

พันธกิจ (Mission)  
1. ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างม่ันคงและย่ังยืน 
2. พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนมให้ครบวงจรและมีมูลค่าเพ่ิม 
3. สร้างแหล่างความรู้ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม 
4. มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง (HPO) ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

ค่านยิมองค์กร 
  องค์กรแห่งความสุขท่ีส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ 
  เพ่ือสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรม 4 ด้าน ประกอบด้วย  

1. รู้และรับผิดชอบ  
2. ส่งมอบสิ่งท่ีมีคุณค่า  
3. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
4. เน้นเรื่องธรรมาภิบาล 
 

การกําหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
อ.ส.ค. ได้จัดทําแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการท่ีสอดคล้องและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์

ประเทศ (Country Strategy), ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการเกษตร และยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ดังน้ี 

(1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน            

 (2) แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนฯ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  เพ่ิมความสามารถการแข่งขันภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน 

(3) แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ อ.ส.ค. (Statement of Directions:SOD) รัฐวิสาหกิจ
สาขาเกษตร ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐเฉพาะสาขาเกษตร เป็นดังน้ี 

ภาพรวม : เป็นกลไกขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

บทท่ี 2  
ทิศทางองค์กรและกลยุทธ์ 
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  รายสาขา : เป็นเคร่ืองมือของภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
สําหรับแนวนโยบาย SOD ที่มีต่อ อ.ส.ค.  : สร้างเสถียรภาพให้กับตลาดนํ้านมดิบ เสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงโคนมอย่างมี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

(4) แผนวิสาหกิจ พ.ศ.2560–2564  ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงปี 2560 – 2564) 
  แผนวิสาหกิจ 5 ปี (พ.ศ.2560–2564) สําหรับปี พ.ศ.2561 จะเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยงในแต่ละสายงานของ อ.ส.ค. โดยนํา Balanced Scorecard มาใช้เป็นเคร่ืองมือ
ในการพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์ โดยมองผ่านมุมมอง 4 ด้านดังน้ี 
   มุมมองด้านการเงิน ประกอบด้วย 2 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ คือ 

- เติบโตอย่างมั่นคง 
- ใช้สินทรัพย์ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

มุมมองด้านผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 2 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ คือ 

- ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- สร้างความมั่นคงในอาชีพ 

มุมมองด้านกระบวนการภายใน ประกอบด้วย 4 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ คือ 

- สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 
- ยกระดับการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
- เพ่ิมผลิตภาพการผลิต 
- บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ 

มุมมองด้านคนและความรู้ ประกอบด้วย 2 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ คือ 

- เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากร 
- เสริมสร้างความผูกพันองค์กร 

ทั้งน้ี อ.ส.ค. ต้องดําเนินการปรับเปล่ียนแนวทางการบริหารจัดการแบบเดิมมาเป็นการบริหาร
จัดการ  สู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติทีเป็นเลิศในระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State 
Enterprise Performance Appraisal: SEPA) ด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรให้มีขีดความสามารถใน
การทํางาน และการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  ให้เกิดความผูกพันและมีผู้บริหารในระดับกลางเป็น
ตัวอย่างในค่านิยมในแต่ละด้าน อ.ส.ค. จะต้องสร้างความหลากหลายของ ผลิตภัณฑ์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ตรา
สินค้าให้แข็งแกร่งเป็นที่จดจําของกลุ่มเป้าหมาย ไปพร้อมกับการเพ่ิมกําลังการผลิตให้อยู่ในระดับที่ช่วยส่งเสริมการ
ขายได้อย่างต่อเน่ือง การควบคุมของเสีย การเพ่ิมผลิตภาพ  การผลิตต่างๆ ภายใต้การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ในการตัดสินใจ เพ่ือทําให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง ได้รับการยอมรับจากคู่ค้า (สหกรณ์) และเกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการพัฒนางานวิจัย เก่ียวกับการส่งเสริมโคนมและอุตสาหกรรมโคนม ส่งผลให้ อ.
ส.ค.เป็นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างมั่นคง 



แผนปฏิบัติการประจําปี  พ.ศ. 2561 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

 

5 

 

แผนที่กลยุทธ ์5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สําหรับปี  พ.ศ. 2561 
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ประมาณการเป้าหมายของ อ.ส.ค. ตามแผนวสิาหกิจ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

 มิติด้านการเงิน 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ธีมโครงการ 

เชิงยุทธศาสตร์ 60 61 62 63 64 
เติบโตอย่างมั่นคง - รายได้รวม 

- กําไรสุทธิรวม 
- EBITDA 
- สัดส่วนรายได้ MT กับ TT 

9,250 
280 
330 

58:42 

9,740 
346 
409 

56:44 

10,360 
416 
490 

54:46 

11,000 
490 
586 

52:48 

11,700 
540 
664 

50:50 

 

ใช้สินทรัพย์ใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด 

- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 
- อัตรากําไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) 

9.5 
85 

12.2 
64 

14.6 
98 

17.0 
138 

19.4 
130 

 

 

 มิติด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ธีมโครงการ 

เชิงยุทธศาสตร์ 60 61 62 63 64 
ได้รับการยอมรับจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- ร้อยละของคูค่้าที่ส่งนมตามคุณภาพที่ อ.ส.ค. 
กําหนด (SCC) 
- ร้อยละของคูค่้า (TT) ที่เป็น High Value เพิ่มขึ้น 

+5% 
 

+5% 

+5% 
 

+5% 

+5% 
 

+5% 

+5% 
 

+5% 

+5% 
 

+5% 

DPO Milk Valley 

ใช้สินทรัพย์ใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด 

- ความสําเร็จของการยกระดับมาตรฐานฟาร์มของ
เกษตรกร 

+10% 
 

+10% 
 

+10% 
 

+10% 
 

+10% 
 

DPO Milk Valley 
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มิติด้านกระบวนการ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ธีมโครงการ 

เชิงยุทธศาสตร์ 60 61 62 63 64 
สร้างความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์/บรกิาร 

- ระดับความสําเร็จการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมที่มีมูลค่า
สูง (High Value Added Product) 

1 2 3 4 5 DPO Milk Valley 

เพิ่มผลิตภาพการผลิต - Loss Control 1.7 
 

1.6 
 

1.5 
 

1.4 
 

1.3 
 

Operational 
Excellence 

บริหารจัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

- ระยะเวลาในการปิดงบการเงิน 
- ร้อยละความสําเร็จของโครงการ 
เชิงกลยุทธ์ 

11 วัน 
80 

10 วัน 
85 

9 วัน 
90 

8 วัน 
95 

7 วัน 
100 

DPO Milk Valley 
IT Excellence 
HR Transformation 
CSR 4.0 
Operational Excellence 

ยกระดับการบริหารจัดการ
สู่ความเป็นเลิศ 

- ระดับความสําเร็จนําสู่ระบบประเมินรัฐวิสาหกิจ 
SEPA 

1 2 3 4 5 Operational 
Excellence 

 

มิติด้านคนและความรู้ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ธีมโครงการ 

เชิงยุทธศาสตร์ 60 61 62 63 64 
เพิ่มขีดความสามารถ
บุคคลากร 

- ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการประเมิน 
Competency ตามตําแหน่งงาน 

16 17 18 19 20 HR Transformation 

เสริมสร้างความผูกพัน
องค์กร 

- ร้อยละของบุคคลากรที่มคีวามผูกพันกับองค์กร 
- ร้อยละผู้บรหิารระดับ 6 ขึ้นไปเป็น Role Model 

40 
40 

45 
45 

50 
50 

55 
55 

60 
60 

HR Transformation 
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การวิเคราะหป์ระเมินจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากัด 

 จุดแข็ง 

- เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีเครอืข่ายและความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐด้วยกันและองค์กรระหว่าง
ประเทศ 

- จุดกําเนิดอาชีพพระราชทานท่ีมีประวัติความเป็นมายาวนาน 
- มีภาพลักษณ์เป็นองค์กรที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ของเกษตรกร 
- บุคลากรมีคุณภาพและประสบการณ์สูงร่วม 50 ปี 
- สินค้าได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน 
- ใช้วัตถุดิบจากนมโคสด 100% ไม่ผสมนมผง 
- ระบบการผลิตได้มาตรฐานสากลและกระจายอยู่ในแหล่งผลิตวัตถุดิบ 
- เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจึงได้รับการยอมรับจากนานาชาติ 

จุดอ่อน 

- ระบบบริหารไม่คล่องตัว 
- นโยบายไม่ต่อเน่ือง 
- โครงสร้างองค์กร อัตรากําลัง คุณภาพบุคลากรและประสทิธิภาพในการทํางาน 
- ขาดการปรับปรุงกฎระเบียบที่สอดคล้องกับสถานการณ์ 
- ระบบการผลิตไม่ทันสมัย 
- ขาดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  
- เปลี่ยนผู้บริหารบ่อย 

โอกาส 

- จํานวนประชากรเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุของไทยมีอัตราสูงขึ้นอย่างมากในอีก 15 ปีข้างหน้า 
- การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
- ปริมาณการบริโภคนมในกลุ่มประเทศอาเซียนและไทยเพ่ิมขึ้น 
- ศักยภาพของอุตสาหกรรมนมไทยมีมากกว่าในกลุ่มประเทศอาเซียน 

อุปสรรค 

- ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเคร่ืองด่ืมทดแทน 
- บริษัทข้ามชาติเข้ามาแย่งซื้อนํ้านมดิบจากเกษตรกรในช่วงเกิดวิกฤตราคาน้ํานมผง 
- นโยบายราคานํ้านมดิบที่ไม่สอดคล้องกับการควบคุมราคาขายผลิตภัณฑ์นมทั่วไป 
- การนําวัตถุดิบที่ใช้ในการผลติอาหารสัตว์ไปผลิตเป็นพลังงานทดแทน 
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- การเปิดเสรีทางการค้า ทําให้ราคานมผงถูกลง 
- ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์แพง 
- ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 
- เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดองค์ความรู้ 
- การสืบทอดอาชีพลดลง 
- พ้ืนที่ทําการเกษตรลดลง 
- กฎระเบียบ ข้อกฎหมาย การนําเข้าสินค้ามีความยุ่งยากและหลายขั้นตอน 
- มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี การแข่งขันทางการตลาดสูง 

การวิเคราะห์ TOWS Matrix 

 จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส 

- ขยายตลาดในกลุ่ม CLMV 
- ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
- เป็นอุตสาหกรรมโคนมครบวงจร 
- นําเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาด้าน
การผลิตและการตลาด 
 

- นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการสื่อสาร 
- นําเทคโนโลยีมาใช้ในการกระจายสินค้า 
- พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลสูค่วาม
เป็นเลิศ 
- ปรับปรุงขั้นตอนการทํางานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร 
- มุ่งวิจัยผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันกับความต้องการของ
ผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้น 

อุปสรรค 

- ผลิตนมท่ีมคีณุภาพสูงและหลากหลาย 
- พัฒนาระบบ Logistics ใหม้ีประสิทธิภาพ 
- ใช้กลยุทธ์โฆษณา Build Brand 
- ส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์นมในพ้ืนที่ที่ต้ัง
โรงงานผลิตให้หนาแน่น 
- สร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภคถึงความแตกต่างของนม
สดและนมผง 
- สร้างเครือข่ายภาครัฐ 
- การยกระดับฟาร์มและพัฒนาฟาร์ม 
- ลดต้นทุนการผลิตเพ่ือความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน 

- ยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- เพ่ิมมลูค่าผลติภัณฑ์ 
- วิจัยระบบการจัดการฟาร์มอาหารโคนม วิจัย
เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  
- ใช้นวัตกรรม กระบวนการ มาช่วยลดต้นทุนใน
การผลิต 
- เพ่ิมประสิทธิภาพในการกระจายสินค้า 
- ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการบริหาร
จัดการองค์กร 
- พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
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Project Theme และโครงการเชิงยุทธศาสตร ์

  จากแผนวิสาหกิจ 5 ปี ของ อ.ส.ค. มีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์จํานวน 10 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
18  ตัวช้ีวัด ดังน้ันเพ่ือให้การนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติและแนวทางในการดําเนินงานท่ีชัดเจน อ.ส.ค จึงวางแผน 
ขับเคลื่อนวัตถุประสงค์ดังกล่าวให้เกิดผลในทางปฏิบัติผ่าน Project Theme หลัก ในการขับเคลื่อน 5 ธีมและ 
มีโครงการเชิงกลยุทธ์ 9 โครงการ ที่เก่ียวข้องกับแผนงานด้านอุตสาหกรรมนม แผนงานด้านการตลาด แผนงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล แผนงานด้านการส่งเสริมกิจการโคนม และแผนงานด้านการบริหารจัดการองค์กร ดังต่อไปน้ี 

Project Theme: DPO Milk Valley  

พัฒนาให้ อ.ส.ค. มวกเหล็ก เป็นหุบเขาแห่งอาหารนม เน้นการนําองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและ
พัฒนา ที่มีคุณภาพนําไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพ่ิม รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมนมแบบครบวงจรที่
ทันสมัยคํานึงต่อสภาพแวดล้อมและสังคม การดําเนินการดังกล่าวเป็นการช่วยสร้างความสามารถการแข่งขันเพ่ือ
สร้าง มูลค่าทางธุรกิจให้กับองค์กรได้อีกทางหน่ึง โดยมีองค์ประกอบสําคัญ อาทิ ฟาร์มโคนม  ผลผลิตฟาร์มโคนม 
ออร์แกนิค ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์วิจัย โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์มาตรฐานสูง ตลาดจําหน่ายสินค้าคุณภาพ ศูนย์กลางการ 
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร Rest area เป็นต้น 

 

ขอบเขตงาน โครงการเชิงยุทธ ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 

1.ดําเนินการตามแผนแม่บท 
DPO Milk Valley 

 

 กองแผนงานและ
โครงการ 

2.โครงการจัดต้ัง Dairy 
Academy (TMR, 
นักส่งเสริม) 

19,730,000.- ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาการเลี้ยงโคนม 
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Project Theme: IT Excellence  

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานทุกกระบวนการ มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง และ
มุ่งเน้น พัฒนาระบบสารสนเทศให้ เ ช่ือมโยง สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ได้ถูกต้องแม่นยํา รวดเร็ว  
ผ่านโมบายโฟน และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทันสมัย เพ่ือช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ และบริหาร 

ขอบเขตงาน โครงการเชิงยุทธ ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 

3.โครงการฐานข้อมูล (BIG 
DATA) 

30,000.- กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Project Theme : HR Transformation  

ปรับเปลี่ยนศักยภาพบุคลากรให้สนับสนุนวิสัยทัศน์ มุ่งเน้นสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง และก้าวเข้าสู่นมแห่งชาติภายในปี 2564 

ขอบเขตงาน โครงการเชิงยุทธ ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 

4.โครงการพัฒนาเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

950,000.- แผนกพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

5.โครงการพัฒนาสืบทอด
ตําแหน่งทางการบริหาร 

1,500,000.- แผนกพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
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Project Theme: CSR 4.0  

พัฒนางานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ตอบสนองพันธกิจในเรื่องของการ
ส่งเสริมการเลีย้งโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและย่ังยืน ตลอดรวมถึงผู้มีส่วนได้สว่นเสียของ
องค์กร 

ขอบเขตงาน โครงการเชิงยุทธ ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 

6.โครงการฟาร์มเกษตรกร
ได้รับมาตรฐานฟาร์ม 

620,000.- ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาการเลี้ยงโคนม 

Project Theme: Operational Excellence  

ปรับปรุงกระบวนการการผลิตในภาคอุตสาหกรรมนม ใหย้กระดับสู่มาตรฐาน World class 
มุ่งเน้นการ เป็นผู้นําด้านอุตสาหกรรมนมทีม่กีารดําเนินงานประสิทธิภาพสูง ลดต้นทุน และ บูรณาการการ
ดําเนินงานของ โรงงานผลิตภัณฑ์นม 5 โรงงาน 

ขอบเขตงาน โครงการเชิงยุทธ ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 

7.โครงการขับเคล่ือน TPM สู่ 
Operational Excellence 

 สํานักงานภาคทุกภาค 

8.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นม
ท่ีมีมูลค่าสูง 

 กองการตลาด   ฝ่าย
การตลาดและการขาย

9.โครงการยกระดับผู้แทน
จําหน่ายให้เป็น Smart Agent 

 กองการตลาด ฝ่าย
การตลาดและการขาย 
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ในปี ๒๕๖๑ อ.ส.ค.มีแผนงานด้านต่าง ๆ จํานวน 5 แผน โครงการตามแผนงาน จํานวน 9 
โครงการ เพ่ือใช้ขับเคลื่อนกลยุทธ์ในแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค.ให้เห็นผลอย่างชัดเจนมากย่ิงขึ้น โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม
การเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทย สร้างพ้ืนฐานรายได้ที่มั่นคงและย่ังยืน  ภายใต้กรอบแนวคิด “มั่นคง มั่ง
คั่ง ย่ังยืน” ตลอดจนพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนมอย่างครบวงจรให้สามารถแข่งขันได้ ทั้งยังสร้างแหล่งความรู้และบุ
คลลากรด้านการเลี้ยงโคนม อันเป็นการยกระดับบุคลากรในอีกมิติหน่ึง ดังมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
แผนด้านอุตสาหกรรมนม 
  จากการที่ อ.ส.ค.ได้มีการศึกษาและจัดทําแผนแม่บทในการพัฒนาพ้ืนที่ของ อ.ส.ค.จํานวน 2,700 
ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ากับทุนด้านทรัพยากรที่มีอยู่โดยให้กระทบกับสภาพแวดล้อมน้อยที่สุดภายใต้
ข้อจํากัดด้านพ้ืนที่ทําการเกษตรของ อ.ส.ค.ลดลง แต่สร้างโอกาสในการเป็นแม่เหล็กการท่องเท่ียวแห่งใหม่ของ
จังหวัด จึงได้มี “โครงการ DPO Milk Valley” สามารถเพ่ิมรายได้ให้กับองค์กรได้อีกทางหน่ึง และโครงการที่
ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปี 2560 คือ “โครงการขับเคลื่อน TPM สู่ Operational Excellence” เป็น
การบริหารจัดการในส่วนอุตสาหกรรมนม เพ่ือลดการสูญเสียและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ให้สามารถแข่งขันได้ใน
ภาคธุรกิจ 
 
แผนด้านการตลาด 
  แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่หันมาเอาใจใส่ดูแลสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น ผู้บริโภค
เริ่มหันมานิยมบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี ให้ความสําคัญกับคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง กอปรกับการที่ประเทศไทยเริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงเป็น
ทางเลือกหน่ึงให้กับผู้บริโภค ดังน้ัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า นอกจากจะเป็นผลดีต่อ
ร่างกาย ยังเป็นการสร้างมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารจากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร ซึ่งผลิตภัณฑ์
นมถือเป็นอาหารที่ได้รับสารอาหารครบถ้วนและได้รับความนิยมในการบริโภค เน่ืองจากเป็นสินค้าที่หาซื้อได้ง่าย 
รับประทานสะดวกและรวดเร็ว โดยผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “ไทย-เดนมาร์ก” เป็นแบรนด์ที่ได้รับความเช่ือมั่นจาก
รุ่นสู่รุ่นว่าเป็นผลิตภัณฑ์นมที่ใช้นํ้านมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผงจึงได้มี “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมที่ 
มีมูลค่าสูง” เพ่ือรองรับความต้องการของผู้บริโภค ด้วยเป้าหมายการจําหน่ายในปีแรก 1 ล้านบาท และจัดจําหน่าย
ผ่าน “โครงการยกระดับผู้แทนจําหน่ายให้เป็น Smart Agent” อันเป็นการเพ่ิมศักยภาพให้กับผู้แทนจําหน่ายที่
ยังคงสามารถรักษายอดจําหน่ายไว้ได้ตามเป้าหมาย และเป็นการพัฒนาผู้แทนจําหน่ายที่มียอดจําหน่ายลดลง แต่ยัง
สามารถที่จะพัฒนาให้เป็น Smart Agent ได้ ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในปัจจุบัน 
 
แผนด้านการทรัพยากรบุคคล 
  การพัฒนาและการเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ เป็นรากฐานและปัจจัยสําคัญในการนําพาองค์กร
ไปสู่เป้าหมายท่ีกําหนด โดยบุคลากรในแต่ละเจนเนอเรช่ันมีความแตกต่างกัน อันอาจจะเป็นเหตุผลหน่ึงที่ทําให้
วัฒนธรรมของคนในองค์กรมีความเปลี่ยนแปลงไป ดังน้ัน เพ่ือเป็นการคงไว้ซึ่งรูปแบบการทํางานได้ถูกถ่ายทอดจาก
ผู้บริหารและพนักงานในองค์กร ไปสู่เจนเนอเรช่ันเอกซ์และเจนเนอเรช่ันวาย โดยสะท้อนให้เห็นกระบวนการทาง

บทท่ี 3  
แผนปฏบิัติการประจําปี พ.ศ.2561 
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ความคิด การตัดสินใจ เป็นการบริหารและพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพอย่างหน่ึงมากกว่าการใช้กฎระเบียบ ทําให้
องค์กรสามารถปรับตัวตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ทุกมิติ โดยแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค.ปี 2560-2564 ได้กําหนด
วัฒนธรรมองค์กรไว้ว่า “รู้และรับผิดชอบ ส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่า พัฒนาอย่างต่อเน่ือง เน้นเรื่องธรรมาภิบาล” จึงได้
จัดทํา “โครงการพัฒนาวัฒนธรรมสู่ความเป็นเลิศ”และในอนาคตอันใกล้ อ.ส.ค.จะประสบปัญหาผู้บริหาร
เกษียณอายุเป็นจํานวนมาก การสรรหาผู้บริหารที่เหมาะสมเพ่ือมารับช่วงต่อถือเป็นสิ่งสําคัญ จึงได้มี “โครงการการ
พัฒนาผู้สืบทอดตําแหน่ง” ซึ่งเป็นกระบวนการวางแผนเพ่ือเตรียมกําลังพลท่ีมีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม ให้
มีความพร้อมสําหรับดํารงตําแหน่งได้อย่างเต็มภาคภูมิ 
 
แผนด้านการส่งเสริมการเลีย้งโคนม 
  จากสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงและมีความแปรปรวน ทําให้ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ทั้งใน
ด้านคุณภาพและปริมาณ เกษตรกรจึงต้องใช้ฟางข้าวและอาหารข้น ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและปริมาณผลผลิต
นํ้านมดิบของเกษตรกร โคนมได้รับโภชนะไม่เพียงพอ อาหารโคนม TMR (Total Mixed Ration) เป็นทางเลือก
หน่ึงของเกษตรกร ที่จะทําให้โคนมมีผลผลิตนํ้านมดิบเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น และสามารถเลือกใช้วัตถุดิบ
ได้อย่างหลากหลายตามที่มีในท้องถิ่นน้ัน ๆ อ.ส.ค.จึงได้มี “โครงการจัดต้ัง Dairy Academy” ซึ่งเป็นการรวมสอง
โครงการไว้ด้วยกัน คือ “โครงการศูนย์เรียนรู้ผลิตอาหาร TMR” และ “โครงการสร้างบุคลากรด้านกิจการ 
โคนม” โดยโครงการสร้างบุคลากรฯ เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรด้านกิจการโคนม เน่ืองจากบุคลากร
ด้านน้ีเริ่มมีการขาดแคลน เพราะมีสาเหตุมาจากการเกษียณอายุของพนักงาน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความ
เช่ือมั่นของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม  
  นอกจากทั้งสองโครงการฯ ดังกล่าวแล้ว อ.ส.ค.ยังมี “โครงการฟาร์มเกษตรกรได้รับมาตรฐาน 
(GAP)” ที่จะสามารถพัฒนาฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เพ่ือให้ได้มาตรฐานและได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม 
โคนม (GAP) อันเป็นการนําไปสู่การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงจากรากฐานเกษตรกรรม สร้างความ
มั่นคงทางด้านอาหารและสุขภาพให้กับผู้บริโภค โดยส่งเสริมให้เป็นการทําแบบย่ังยืน สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ภาคอุตสาหกรรมนมต่อไป 
 
แผนด้านการบริหารจัดการองค์กร 
  จากการท่ี อ.ส.ค.ต้องพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสจากความหลากหลายทางด้าน
ข้อมูลซึ่งซ้ําซ้อนและเก็บอย่างไม่เป็นระบบ จึงได้มี “โครงการจัดทําฐานข้อมูล Big Data” เพ่ือรวบรวมข้อมูลทุก
ชนิดในองค์กร และนํามาบูรณาการเช่ือมโยงกันในทุกมิติ ให้เป็นไปในทิศทางและจุดหมายเดียวกันอย่างเป็นระบบ 
ถือเป็นการใช้ประโยชน์ข้อมูลอย่างคุ้มค่า ในขณะเดียวกันยังต้องคํานึงถึงความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลและการ
นําไปใช้อย่างถูกต้อง 
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โครงการ  : ดําเนินการตามแผนแม่บท DPO Milk Valley
ยุทธศาสตร์ : พัฒนาอุตสาหกรรมนมให้ครบวงจรและมีมูลค่าเพิ่ม
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย ใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  กองแผนงานและโครงการ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) : ปีงบประมาณ 2561

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5

แผน  ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนแม่บท DPO Milk Valleyครั้งที่2/2561                              5
ผล ประชุมคณะทํางานครั้งที่2/2561 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.61
แผน  ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนแม่บท DPO Milk Valleyครั้งที่3/2561                              5
ผล
แผน คณะทํางานฯ นําเสนอแผนงานโครงการและAction Plan เสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. 10
ผล
แผน คณะทํางานฯ นําความเห็นและมติที่ประชุมคณะกรรมการอ.ส.ค.มาปรับปรุงและจัดทํา 15
แผนงานโครงการและ Action Plan ให้สอดคล้องกับมติ
แผน ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนแม่บท DPO Milk Valleyครั้งที่4/2561 5

แผน ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนแม่บท DPO Milk Valleyครั้งที่5/2561 เดือนเมษายน 5

แผน รายงานผลการดําเนนิงานของโครงการต่อคณะกรรมการ อ.ส.ค. 10
ผล
แผน ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนแม่บท DPO Milk Valleyครั้งที่6/2561 5
ผล
แผน ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนแม่บท DPO Milk Valleyครั้งที่7/2561 5
ผล
แผน ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนแม่บท DPO Milk Valleyครั้งที่8/2561 10
ผล
แผน ประชุมสรุปผลการดําเนินงานประจําป2ี561ของคณะทํางานจัดทําแผนแม่บทDPO Milk Valley 10
ผล
แผน สรุปนําเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. เพื่อทราบผลการดําเนนิงานประจําป2ี561 10

โครงการ / แผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 2561

กิจกรรมหลัก ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4% เป้าหมาย 12 

เดือน

หมายเหตุ

กิจกรรมที่ 1 แผนแม่บทฉบบัสมบรูณแ์ล้วเสร็จ(ต่อเนือ่งจากปี 2560)
แผน  ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนแม่บท DPO Milk Valley ครั้งที่1/2561                              
ผล ประชุมคณะทํางานครั้งที่1/2561 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.61

ผล

ผล

ผล
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ผูร้ับผดิชอบหลัก ลงชื่อ
เป้าประสงค์ ชื่อ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต OEE ลดการสูญเสีย ตําแหน่งผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านอุตสาหกรรม

ผูอ้นุมัติ ลงชื่อ
ผูจ้ัดทําแผนงาน/โครงการ  สํานักงานทุกภาค  ตําแหน่ง   โทรศัพท์ ชื่อ
หน่วยงานผูร้ับผดิชอบหลัก  สํานักงานทุกภาค ตําแหน่งผู้อํานวยการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ความมุ่งมั่นและแผนแม่บทในการดําเนินการ TPM ระยะเวลาดําเนินการ

หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เสนอผู้บริหารรับทราบ เดือน ธ.ค. 60 10% 10% เปอร์เซ็นต์

    1.3 คู่มือมาตรฐานกลางประจําปี 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการ เดือน ธ.ค. 60 10% 10% ฉบับ
หน่วยงานมีการปรับปรุงตามคําแนะนํ 10% 10% เปอร์เซ็นต์

10% ฉบับ
แผนแม่บท TPM 10% แผน

10% ครั้ง
10% เปอร์เซ็นต์

การปรับปรุงพื้นที่ ตามคําแนะนํา และสอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ 10% เปอร์เซ็นต์
10% ชิ้น
10% แผน

100% 30%
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน  งบประมาณทําการ จํานวน บาท

 งบประมาณลงทุน จํานวน บาท
 ไม่มีงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น จํานวน บาท

Output :  นโยบาย, เป้าหมายของ TPM  และ แผนการ
Outcome :  แผนแม่บท TPM

7. ตรวจติดตาม การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ การปรับปรุงตามแผนงาน/โครงการ
8. ตรวจประเมินการปรับปรุงพื้นที่ และสรุปผลการประเมินตามหลักเกณฑ์
9. จัดกิจกรรม TPM Award ผลงาน TPM 
10. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2561 เสนอ ผู้อํานวยการ/คณะกรรมการ อ.ส.ค. รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2561

3. หน่วยงานมีการปรับปรุงตามคําแนะนําคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบ TPM ปี 2560 ผลการปรับปรุงตามระบบ TPM
4. จัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการ สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการ

6. จัดประชุมคณะกรรมการฯ ร่วมกับที่ปรึกษา เพื่อขับเคลื่อน และกําหนดเกณฑ์การประเมินผล เกณฑ์การประเมินผล

ไตรมาสที่ 4

1. สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ Operational Excellence  ประจําปี 2560 ผู้บริหารรับทราบ ผลการดําเนินงานโครงการฯ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบ TPM สู่ Operational Excellence  ประจําปี 2561 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน

    1.1 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ Operational Excellence กิจกรรมการติดตาม Start up 

ผล
ไตรมาสที่ 1

โครงการ / แผนงาน ตามยุทธศาสตร์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการขับเคลื่อนระบบ TPM สู่ Operational Excellence

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

    1.2 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ Operational Excellence กิจกรรม Total Productive 

5.จัดทําแผนแม่บท TPM

แผน
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โครงการ  : ผลิตภัณฑ์นมที่มีมูลค่าสูงชนิดใหม่  โยเกิร์ตออร์แกนิค ตราไทย-เดนมาร์ค มอร์แกนิค
ยุทธศาสตร์ : พัฒนาอุตสาหกรรมนมให้ครบวงจรและมีมูลค่าเพิ่ม
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  กองการตลาด ฝ่ายการตลาดและการขาย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) : ปีงบประมาณ 2561

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. กิจกรรมที่ 1 การจัดทําแผนงาน/โครงการ 25
1.1 จัดทําแผนงาน/โครงการนําเสนอผูอ้ํานวยการและคณะกรรมการ

อ.ส.ค.พิจารณาเห็นชอบแผนงาน/โครงการ

ผล ฝกต. ดําเนินการจัดทําแผนงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมที่มีมูลค่าสูง 

ชนิดใหม่ นําเสนอ ผู้อํานวยการ เห็นชอบตามบันทึกที่ กษ 1910/530 ลง

วนัที่ 1 ธ.ค. 2560 และจัดทําระเบียบวาระการประชุมนําเสนอ

คณะอนุกรรมการ อ.ส.ค. ครั้งที่ 3/2561 วนัที่ 16 ธค. 60

1.2 การพัฒนาออกแบบดีไซนฉ์ลากผลิตภัณฑ์และ บรรจุภัณฑ์

2.  กิจกรรมที่ 2 การผลิตในระดับ Pilot Scale 10
นําผลผลิตที่ได้จากฟาร์มอินทรีย์มาวิเคราะห์ด้านองค์ประกอบเคมีและ

ด้านจุลินทรีย์ และรสชาตินํามาผลิตในระดับห้องปฏิบตัิการ

3. กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลความพึงพอใจ และขออนุมัติแผนการตลาด 25
3.1 สํารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคกลุ่มเปา้หมายทดสอบทางด้าน

ประสาทสัมผสั (External Test)  และด้านการตลาด (ราคา บรรจุภัณฑ์

 โปรโมชั่น)

3.2 ขออนุมัติแผนการตลาดนําเสนอผูอ้ํานวยการและคณะกรรมการ

อ.ส.ค.พิจารณาเห็นชอบแผนการตลาดเพื่อจําหน่ายในเชิงพาณชิย์

4.  กิจกรรมที่ 4 การผลิตในระดับ Full Scale และจัดจําหนา่ยเชิง

พาณชิย์ 20
4.1 นําผลผลิตที่ได้ในระดับ Full Scale มาออกจําหนา่ยในเชิงพาณชิย์ 
จํานวน 1 ผลิตภัณฑ์มีเปา้หมาย (3เดือน) 0.3 ล้านบาท
4.2 การจัดทํากิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาดและการขาย

5. กิจกรรมที่ 5 รายงานผลดําเนินงานให้เปน็ไปตามเปา้หมาย 20
5.1 จําหนา่ยในเชิงพาณชิย์จํานวน 2 ผลิตภัณฑ์

5.2 รายงานยอดขาย
5.3รายงานผลการดําเนินงานความสําเร็จการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมโดยมี

เปา้หมายการจําหน่ายในปแีรก 1,000,000 บาท (5เดือน)

โครงการ / แผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 2561

กิจกรรมหลัก ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
% เป้าหมาย 12 เดือน

หมายเหตุ
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เป้าประสงค์ ลงชื่อ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ชื่อ นางขนิษฐา  ไวทยาคม

2. เพือพัฒนาตัวแทนจําหน่ายให้มีศักยภาพ เพือเป็นแบบอย่างกับตัวแทนจําหน่ายรายอืนๆ                                             ตําแหน่ง
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิผล ในการเป็นนมแห่งชาติ ปี 2564 ลงชื่อ หัวหน้าแผนกบริหารการขาย

ผู้จัดทําแผนงาน/โครงการ   แผนกบริหารการขาย  ตําแหน่ง โทรศัพท์ ชื่อ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  กองการตลาด ฝ่ายการตลาดและการขาย ตําแหน่ง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพ

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด หน่วยนับ น้ําหนัก รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรมที่ 1 การจัดทําแผนงานโครงการ
ขออนุมัติหลักการ แผนงาน

1.1 จัดทําโครงการ/แผนงานจัดแบ่งกลุ่ม A-D
1.2 นําเสนอผู้อํานวยการพิจารณาอนุมัติ
กิจกรรมที่ 2 แจ้งรายการส่งเสริมการขายให้กับสํานักงานภาค  ประสาน
ตัวแทนจําหนา่ย 28 ราย
2.1 ทําหนังสือแจ้งสํานักงานภาค ผลผลิต
2.2 สํานักงานภาคแจ้งรายการส่งเสริมการขายกับตัวแทนจําหน่าย

กิจกรรมที่ 3 จัดลําดับรายชื่อตัวแทนจําหนา่ย 28 ราย เข้าร่วมรายการ
3.1  ประเมินผลตัวแทนจําหน่ายทุกเดือน รายงาน

กิจกรรมที่ 4  ขั้นตอนการดําเนินงาน
 4.1 ตัวแทนจําหน่าย28 ราย จัดลําดับเป็น Smart Agent (ปีงบประมาณ 2561) รายงาน

 โดยการเพิ่ม SKU มีผลิตภัณฑ์ตามลําดับ และมียอดการซื้อต่อเนื่องทุกเดือน
A : ตามเป้าหมาย SKU  รายเดือน มีผลิตภัณฑ์ ≥ 16 SKU มีส่วนแถมพิเศษ 2%
B : ตามเป้าหมาย SKU  รายเดือน มีผลิตภัณฑ์ 11 - 15 SKU ส่วนแถมพิเศษ 1.5%
C : ตามเป้าหมาย SKU  รายเดือน มีผลิตภัณฑ์ 6 - 10 SKU ส่วนแถมพิเศษ 1%
D : ตามเป้าหมาย SKU  รายเดือน มีผลิตภัณฑ์ ≤ 5 SKU ส่วนแถมพิเศษ 0.5%
กิจกรรมที่ 5  รายงานผลดําเนินงานให้เปน็ไปตามเปา้หมาย
5.1 รายงานผลการดําเนินงานและจํานวน SKU ของผลิตภัณฑน์ม ตัวแทนจําหน่าย รายงาน
ทําได้ตามเป้าหมาย
กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมสนับสนุนตัวแทนจําหนา่ย
6.1 โครงการจัดเรียงสินคา้ผ่านตัวแทนจําหน่าย ปี 2561 รายงาน

6.2 โครงการกองโชว์/หัวชั้น ณ จุดขาย และ ประชาสัมพันธ์ชงชิมให้กับตัวแทน
จําหน่ายนมไทย-เดนมาร์ค ปี 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์นมโคสดแท้ 100%
ไม่ผสมนมผง

o เงินงบประมาณ จํานวน บาท
R ไม่มีงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น จํานวน บาท
ประเด็นเสียง
ปัจจัยเสียง
ปัจจัยเสียง

โครงการ / แผนงาน ตามยุทธศาสตร์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ Smart Agent นมไทย-เดนมาร์ค ประจําปีงบประมาณ 2561 

ผู้รับผิดชอบหลัก
 1. เพื่อกระตุ้น SKU นมไทย-เดนมาร์ค ให้เติบโตตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

ผู้อนุมัติ

เพื่อ อ.ส.ค. มีระฐานข้อมูลที่จัดเก็บอย่างเป็นระบบ และสามารถนํามาพัฒนาในการดึงข้อมูลในส่วนต่างๆของ
องค์กรมาใช้ในการวิเคราะห์

ไตรมาสที่ 1/ ไตรมาสที่ 2/ ไตรมาสที่ 3/ ไตรมาสที่ 4/

- 02-2798622
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ยุทธศาสตร์ :  พัฒนาและเสริมสร้างการบริหารจัดการและวัฒนธรรมการทํางานให้เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูงด้วยหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : บุคลากรมีวัฒนธรรมการทํางานที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล  กองบริหารทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) : ปีงบประมาณ 2561

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน 

โครงการ / แผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 2561
โครงการ  :  การพัฒนาวัฒนธรรมสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Culture)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  บุคลากรมีวัฒนธรรมการทํางานในระดับสูง

กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

   และนําไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร

หมายเหตุ

1.  จัดทําเครื่องมือการประเมินวัฒนธรรมองค์กร
  1) จัดประชุมสนทนากลุ่มผู้บริหารเพื่อจัดทําพจนานุกรมวัฒนธรรมองค์กร 
และตัวช้วัดเชิงพฤติกรรมของวัฒนธรรมองค์กรในแต่ละข้อ
  2) จัดทําแบบประเมินวัฒนธรรมองค์กรรายบุคคล และหน่วยงาน
 2. ดําเนินการประเมินวัฒนธรรมองค์กรก่อนการพัฒนา
 1) ดําเนินการประเมินวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ทราบถึงสภาพปัจจุบัน
ของวัฒนธรรมองค์กรในปัจจัยต่างๆ
 2) ดําเนินการจัดประชุมสนทนากลุ่มเพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหา
 และอุปสรรคในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรในปัจจัยต่างๆ
 3)สรุปผลการประเมินวัฒนธรรมองค์กรเพื่อนําเสนอผู้บริหารระดับสูง 

  3) สรุปผลการประเมินวัฒนธรรมองค์กรเพื่อนําเสนอผู้บริหารระดับสูง 
เงนิงบประมาณ จํานวน 950,000 บาท

 3. พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
  1)  พัฒนารูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
  2)  จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรในปี 2561
  3) ดําเนินการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรตามรูปแบบและแผนปฏิบัติการ ฯ
 4. ดําเนินการประเมินวัฒนธรรมองค์กรหลังการพัฒนา 
  1) ดําเนินการประเมินวัฒนธรรมองค์กรทั้งระดับบุคคลและระดับหน่วยงาน
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โครงการ  :  การพัฒนาผู้สืบทอดตําแหน่งทางการบริหาร (Successors Development)
ยุทธศาสตร์ : พัฒนาและยกระดับสมรรถนะของบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรขีดสมรรถนะสูง
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้บริหารมีความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล  กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  ผู้สืบทอดตําแหน่งทางการบริหารได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การดํารงตําแหน่ง ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) : ปีงบประมาณ 2561

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

  กับแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan)
    คณะทํางานดําเนินการคดัเลือกผู้สืบทอดตําแหน่งตามเกณฑ์ที่กําหนด

   ดําเนินการพัฒนาผู้สืบทอดตําแหน่งที่ได้รับการคดัเลือกตามแนวทางที่กําหนดใน

  ประเมินความรู้ของผู้สืบทอดตําแหน่งจากการเรียนรู้

 4.  สรุปผลศักยภาพของผูส้ืบทอดตําแหนง่ (Successors Potential)
   สรุปผลการประเมินศกัยภาพ(ความรู้ ร่วมกับความสามารถ) ของผู้สืบทอดตําแหน่งรายบุคคล
   นําเสนอผลการประเมินศกัยภาพของผู้สืบทอดตําแหน่งให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน 

โครงการ / แผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 2561

กิจกรรมหลัก ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

เงินงบประมาณ จํานวน 1,500,000 บาท

หมายเหตุ

1.  การคดัเลือกผูส้ืบทอดตําแหน่ง (Successors  Selection)
 - แต่งตั้งคณะทํางานคดัเลือกผู้สืบทอดตําแหน่ง
   คณะทํางานกําหนดหลักเกณฑ์ในการคดัเลือกให้สอดคล้อง

2.  การพัฒนาผูส้ืบทอดตําแหนง่ (Successors Development)

  แผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan)  

3.   มอบหมายภารกิจให้ผูส้ืบทอดตําแหน่ง (Successors Assignment)
   ดําเนินการมอบหมายให้ผู้สืบทอดตําแหน่งเรยีนรู้และทดลองปฎิบัติงานในตําแหน่ง
    ที่ได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้สืบทอดตําแหน่ง
    ประเมินความสามารถของผู้สืบทอดตําแหน่งจากการทดลองปฎิบัติงานในตําแหน่ง



แผนปฏิบัติการประจําปี  พ.ศ. 2561 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจําปี  พ.ศ. 2561 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ / แผนงาน ตามยุทธศาสตร์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการการสร้างบุคลากรด้านกิจการโคนม 
เป้าประสงค์ เพื่อสนับสนุนแผนวิสาหกิจอ.ส.ค.ปี2560-2564และแผนแม่บทด้านส่งเสริม4.0 ผู้รับผิดชอบห ลงชื่อ นายวุฒิชัย จั่นเพ็ชร
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 1.เพื่อผลิตบุคลากรด้านกิจการโคนมเพื่อรองรับความต้องการบุคลากรของสายงานด้านกิจการโคนม ชื่อ นายวุฒิชัย จั่นเพ็ชร
2.เพื่อผลิตบุคลากรด้านการส่งเสริมสนับสนุนความต้องการของสหกรณ์โคนมในเครือข่ายอ.ส.ค. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนากา

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ นายนพดล ตันวิเชียร
ผู้จัดทําแผนงาน/โครงการ  นายดนัย สายนุ้ย ตําแหน่ง   หัวหน้ากองพัฒนาการ โทรศัพท์  ชื่อ นายนพดล ตันวิเชียร
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม ตําแหน่ง  รองผู้อํานวยการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของอ.ส.ค.และสหกรณ์ ระยะเวลาดําเนินการ 1ตค.60-30กย.61

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด หน่วยนับ        ไตรมาสที่ 1     ไตรมาสที่ 2     ไตรมาสที่ 3   ไตรมาสที่ 4 รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.ประชุมคณะทํางานจัดทําหลักสูตร 1.ได้หลักสูตรสําหรับปี2561และแผนการฝึกอบรม ครั้ง
2.นําเสนอโครงการ 2.ได้รับอนุมัติ เรื่อง
3.เปิดรับสมัคร/คัดเลือก 3.มีผู้เข้ามาสมัครและได้รับการคัดเลือกจํานวน12คน คน
ดําเนินการฝึกอบรม ระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า9เดือน เดือน
ประเมินผลตามหลักสูตร 5.ผู้อบรมผ่านการประเมินตามหลักสูตรมากกว่าร้อยละ80 ร้อยละ

Output :   
Outcome : 

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จํานวน  บาท 
 ไม่มีงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น จํานวน  บาท 
ประเด็นเสี่ยง ไม่สามารถดําเนินได้ตามแผน
ปัจจัยเสี่ยง ผู้เข้าอบรมที่ผ่านการคัดเลือกไม่ครบตามเป้าหมาย
แผนบริหารความเสี่ยง 1.วางแผนการจัดการและติดตามให้เป็นไปตามแผน

2.ให้เวลากับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหลายแขนง

1,710,000  

1,710,000  
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โครงการ/แผนงานตามยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการ/แผนงาน ผู้รับผิดชอบหลัก ลงชื่อ

ชื่อ

เป้าประสงค์ ตําแหน่ง

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ผู้อนุมัติ ลงชื่อ
ผู้จัดทําแผนงาน/โครงการ นายสุชาติ แพ่งจันทึก     ตําแหน่ง หน.ผ.พัฒนาการเลี้โทรศัพท์ ชื่อ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ตําแหน่ง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ระยะเวลาดําเนินการ             ปีงบประมาณ 2561

2.ฟาร์มเกษตรกรมีการพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานสามารถเป็นข้ออ้างอิงทางการค้าและคุ้มครองผู้บริโภค

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
โครงการ 5

ครั้ง 10
ครั้ง 5
ฟาร์ม 10
ฟาร์ม 30
ครั้ง 5
ครั้ง 5
ครั้ง 5

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จํานวน ล้านบาท
งบประมาณดําเนินการเพื่อให้ฟาร์มเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐาน เฉลี่ยรายละ 1,000 บาท  ไม่มีงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น จํานวน ล้านบาท

ประเด็นเสี่ยง จํานวนฟาร์มเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานไม่ครบตามเป้าหมาย
ปัจจัยเสี่ยง ฟาร์มเกษตรกรยังไม่พัฒนาองค์ประกอบให้ครบถ้วนเพื่อรองรับการตรวจ
แผนบริหารความเสี่ยง พัฒนาฟาร์มเกษตรกรให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบเพื่อรองรับการตรวจ

 เพื่อสนับสนุน แนะนํา ส่งเสริมและพลักดันฟาร์มเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม(GAP)

การได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม(GAP) ของฟาร์มเกษตรกร 

นายดนัย สายนุ้ย

เพื่อให้ฟาร์มเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ส่งเสริม อ.ส.ค.ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม(GAP) หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด หน่วยนับ
 น้ําหนัก

 (%)

2560

081-871-3416     นายนพดล  ตันวิเชียร

ฝ่ายวจิัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม    รองผู้อํานวยการ อ.ส.ค.
1.จํานวนฟาร์มเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม (GAP) เพิ่มขึ้น

2561
รวมทั้งสิ้นไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

1. จัดทําโครงการนําเสนอขอความเห็นชอบ โครงการได้รับการอนุมัติ
2. ประชุมคณะทํางานฯ รายงานการประชุม
3. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปศุสัตว์/สหกรณ์ฯ/อบรมให้ความรู้แก่เก การบูรณาการทํางานร่วมกัน
4. คัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย เกษตรกรครบตามเป้าหมาย
5. ดําเนินการพัฒนาฟาร์มเกษตรกร เพื่อรองรับการตรวจรับรอง/ยื่น            ฟาร์มเกษตรกรมีความพร้อม รองรับ
6. นัดหมายคณะกรรมการเพื่อตรวจรับรองมาตรฐาน การนัดหมาย/การตรวจรับรอง

0.62

Outcome : ฟาร์มเกษตรกรมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ มีรายได้เพิ่ม
รวม

7. การนิเทศ/ติดตามแต่ละสํานักงานฯภาค/ฝสส. ติดตาม/ปัญหาอุปสรรค/เอกสารในการออกนิเทศ
8. รายงานผลการดําเนินงานและสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการประชุม/สรุปผลการดําเนินงาน
Output :   ฟาร์มเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐาน

75

0.62      
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เป้าประสงค์ เพื่อ อ.ส.ค. มีระฐานข้อมูลที่จัดเก็บอย่างเป็นระบบ และสามารถนํามาพัฒนาในการดึงข้อมูลในส่วนต่างๆขององค์กรมาใช้ในกา ลงชื่อ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ชื่อ
ตําแหน่ง
ลงชื่อ

ผู้จัดทําแผนงาน/โครงการ   ปกรณ์ จิระไชยเขื่อนขันธ์  ตําแหน่ง หัวหน้าแผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ โทรศพัท์ ชื่อ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ตําแหน่ง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้มาตรฐานกลางของการไหลผ่านข้อมูลสารสนเทศในทุกๆด้านของ อ.ส.ค. และมีการรวบรวมฐานข้อมูลทั้งหมดของ อ.ส.ค. ไว้ในที่เดียวกัน

รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. BrainStroming ภายในกอง IT เพือ่
ออกแบบความตอ้งการของระบบ

วิธีการ แนวทาง แผนการดําเนินงานทั้งปี2561 ครั้ง 25% 10% 5% ข้อมูลตามแผนเดิม

2. จัดการอบรมและทําความเขา้ใจกบัทุก
หน่วยงานภายในของ อ.ส.ค.

การอบรมและชีแจงการทําความเข้าใจในแต่
ละส่วนงาน

ครั้ง 10% ข้อมูลปรับแผน

3.จัดลําดับความสําคัญในการดึงข้อมูลสารสนเทศ
ต่างๆของแต่ละส่วนเพื่อนํามาจัดเก็บบน DPO 
Datawarehouse

แผนงานการดําเนินงาน เพื่อจัดทํา มาตรฐาน เล่ม 15%

4.ลงพืน้ทีแ่ตล่ะหน่วยงานเพือ่สํารวจความ
ตอ้งการและรูปแบบงานทีแ่ทจ้รงิ

ข้อมูลของแต่ละส่วนงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
องค์กร

เล่ม 25%

5. สรุปผลของการดําเนนิงานตลอดปี
รายงาน ปัญหา และอุปสรรค์ ผลของการ
ดําเนินงานทั้งปี

ครั้ง 10%

6. จัดทําคูม่อืและมาตรฐานเพือ่กําหนดการ

 พรอ้มแผนการดําเนนิงานในปีตอ่ไป
คู่มือสําหรับในการลงมือปฏิบัติเพื่อเป็น
มาตรฐานกลาง ของ DPO Data Warehouse

เล่ม 15%

o เงินงบประมาณ จํานวน บาท
R ไม่มีงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น จํานวน บาท
ประเด็นเสี่ยง บุคคลากรที่ลงพื้นที่ ไม่เข้าใจ และแยกแยะข้อมูลงานปัจจุบัน ที่สามารถแปลงนํามาเป็นข้อมูลสารสนเทศได้อย่างแท้จริง
ปัจจัยเสี่ยง บุคคลากรไม่ให้ความสนใจ ในการรวบรวมข้อมูลออกมาได้อย่างแท้จริง
แผนบริหารความเสี่ยง จัดอบรม และทําความเข้าใจ พร้อมทั้งอธิบายข้อมูลต่างๆให้ชัดเจน

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด หน่วยนับ น้ําหนัก
ไตรมาสที่ 1/ ไตรมาสที่ 2/ ไตรมาสที่ 3/ ไตรมาสที่ 4/

โครงการ / แผนงาน ตามยุทธศาสตร์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ จัดทําฐานข้อมูล BIG DATA

ผู้รับผิดชอบหลัก
1. เพื่อ อ.ส.ค. มีมาตรฐานกลางในการบูรณาการฐานข้อมูลขององค์กร
2.เพื่อมีการจัดทํามาตรฐานเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งองค์กร และต่อยอดในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ผู้อนุมัติ
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