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ค ำน ำ 
ในการบริหารงานของทุกองค์กร  ย่อมอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดเดามาก่อน และอาจ    

ท าให้การด าเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือลด
และป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
จัดการบริหารองค์กรในปัจจุบัน 
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ให้องค์กรเกิดความเสี่ยงพร้อมทั้งจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนรองรับเป็นประจ าทุกป ี
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อ.ส.ค. ที่ต้องการให้ อ.ส.ค. มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
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ประวัติความเป็นมา 

HISTORICAL  OVERVIEW 
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บทที่ 1 

บทน า ความเป็นมา 

1.1 ประวัติความเป็นมาขององค์กร 
   เดือนกันยายน ปีพุทธศักราช 2503 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช       
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จประพาสทวีปยุโรปในการเสด็จทรงประทับแรมอยู่             
ณ ประเทศ เดนมาร์ค ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับกิจการการเลี้ยงโคนมของชาวเดนมาร์คเป็นอย่างมาก
และกลายเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ว่าด้วยการร่วมมือด้านวิชาการการเลี้ยงโคนมระหว่างประเทศไทย     
และประเทศเดนมาร์ค 
   ก่อนหน้านั้นหนึ่งปี นายนิลส์ กุนน่าส์ ซอนเดอร์กอร์ด ชาวเดนมาร์ค ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต
สุกรของ FAO (Food and Agricultural Organization, United Nation) ผู้ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับกรมปศุสัตว์
ระหว่างปี พ.ศ.2498-2502 (ค.ศ.1955-1959) ได้สังเกตว่าคนไทยไม่รู้จักโคนมและดื่มนมในปริมาณน้อย
มาก หลังจากกลับไปประเทศเดนมาร์ค ใน ปี พ.ศ. 2502 นายซอนเดอร์กอร์ด ได้จัดท า โครงการฟาร์มโคนม
และศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม ในประเทศไทยเสนอต่อ Danish Gricultural Marketing Board และต่อมา              
เดือนมกราคม 2504 ได้มีคณะผู้เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์คได้มาศึกษาส ารวจพ้ืนที่ในการจัดตั้งฟาร์มโคนมสาธิต
และศูนย์ฝึกอบรม อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นสถานที่เป็นหุบเขาสวยงาม มีแหล่งน้ าสะอาด      
และไม่ไกลจากตลาดกรุงเทพฯ วันที่ 20 ตุลาคม 2504 ได้ลงนามสัญญาการให้ความร่วมมือช่วยเหลือทาง
วิชาการการเลี้ยงโคนมระหว่างรัฐบาลเดนมาร์คกับรัฐบาลไทย โดย Danish Agricultural Marketing Board 
จัดสรรเงินช่วยเหลือจ านวน 4.33 ล้านโครเนอร์ (หรือประมาณ 23.5 ล้านบาท ในสมัยนั้น) ส าหรับด าเนิน
โครงการเป็นระยะเวลา 8 ปี รัฐบาลเดนมาร์คได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาร่วมด าเนินการ ในปี พ.ศ. 2509 (ค.ศ.1966) 
พร้อมกับสนับสนุนเงินจ านวน 2.87 ล้านโครเนอร์ ส าหรับด าเนินงานในช่วง 8 ปี อันเป็นการตอบสนอง     
พระราชปณิธานและความสนพระทัยในอาชีพการเลี้ยงโคนม หลังจากเสด็จนิวัติประเทศไทย 
   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระเจ้าเฟรดเดอริคที่  9        
แห่ งประเทศเดนมาร์ค  ได้ทรงประกอบพิธี เปิ ดฟาร์ม โคนมและศูนย์ ฝึ กอบรมการ เลี้ ย ง โคนม                        
ไทย - เดนมาร์ค อย่างเป็นทางการ เมื่อ วันที่ 16 มกราคม 2505 จึงนับได้ว่าเป็นวันที่มีความส าคัญยิ่ง              
ในประวัติศาสตร์ของการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ.2514 รัฐบาลไทยได้รับโอนกิจการฟาร์ม   
โคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตร              
และสหกรณ์มีชื่อว่า "องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)” มีส านักงาน ตั้งอยู่เลขที่ 160  
ถนนมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  เ พ่ือด าเนินบทบาทในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม               
และพัฒนาอุตสาหกรรมนมต่อไป  รัฐบาลไทย ได้ก าหนดให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปีเป็นวันโคนมแห่งชาติ 
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1.2 วิสัยทัศน์ (Vision)  
 

“นมแห่งชาติภายในปี 2564” 
นมแห่งชาติ  ที่ต้องการรวมพลังไทยเป็นหนึ่ง  สร้างเกษตรกรโคนมยั่งยืน  โดยมี

องค์ประกอบของตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ดังภาพต่อไปนี้ 

 
 

รูปภาพที่ 1 วิสัยทัศน์ อ.ส.ค. 

1.3 พันธกิจ (Mission)  
1. ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
2. พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนมให้ครบวงจรและมีมูลค่าเพ่ิม 
3. สร้างแห่งความรู้ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม 
4. มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO) ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 

1.4 บทบาทหน้าที่ อ.ส.ค.  
บทบาทหน้าที่ของ อ.ส.ค. ที่ต้องดาเนินงานในปัจจุบันนั้ นเป็นไปตามวัตถุประสงค์เนื้อความ

ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  พ.ศ.2514 ซึ่งจะเห็นได้อย่าง
ชัดเจนว่า บทบาทหน้าที่หลักของ อ.ส.ค.นั้นประกอบไปด้วย 5 ข้อ ดังนี้  

(1) ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและสัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อ 
(2) ผลิตน้ านมและเนื้อประกอบผลิตภัณฑ์จากน้านมและเนื้อ 
(3) ท าการฝึกอบรมให้บุคคลมีความรู้ความช านาญในการเลี้ยงโคนมและสัตว์อ่ืนที่ให้น้ านม

และเนื้อการผลิตน้ านมและเนื้อและการประกอบผลิตภัณฑ์จากน้ านมและเนื้อ 
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(4) ซื้อขาย แลกเปลี่ยนและให้ ซึ่งโคนม สัตว์ อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อน้ านมและเนื้อและ
ผลิตภัณฑ์ จากน้ านมและเนื้อ 

 (5) ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการโคนมของ  อ.ส.ค. รวมทั้งยังให้อ านาจ 
อ.ส.ค. ครอบคลุมถึงการถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองที่ดิน การร่วมสมทบกับบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์แก่
กิจการและด้านอ่ืนๆ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่เอ้ือต่อการด าเนินกิจการของ อ.ส.ค. ทั้งในด้านส่งเสริมกิจการ
โคนม และด้านอุตสาหกรรมนม ที่เป็นการสนับสนุนทั้งการสร้างเสริมอาชีพเกษตรกรผู้ เลี้ยงโคนม         
และการแข่งขันเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมนม 

 

1.5 แผนการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นมระยะ 10 ปี (2560 – 2569) 
 ยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นมปี 2560 - 2569 จัดท าขึ้นภายใต้สภาพปัญหาและ 
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโคนม ในบริบทการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมโคนมโลก เปรียบเทียบกับ
บริบทการปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมโคนมไทย โดยใช้แนวคิดและหลักการในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงหลักเศรษฐกิจชุมชน กรอบแนวคิดThailand 4.0 และหลักประกันความเสี่ยง
เชื่อมโยงความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์กับกรอบแนวคิดและนโยบายอื่น ๆ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับ
ภาคการเกษตรและปศุสัตว์  นโยบายยกระดับนมโรงเรียนให้ได้มาตรฐานสากล และความตกลงการค้าเสรี 
 ยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นมปี 2560 - 2569 ประกอบด้วย  
 วิสัยทัศน์ : อุตสาหกรรมโคนมไทยทั้งระบบ ได้มาตรฐานสากลภายใน 10 ปี  
 พันธกิจ : 1) การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรโคนม และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จดัการนมท้ังระบบ  

  2) การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์โคนม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกร     
ผู้เลี้ยงโคนม  

    3) การเพ่ิมก าไร (Net Profit) ในการเลี้ยงโคนม 
    4) พัฒนาอุตสาหกรรมโคนมตลอดห่วงโซ่อุปทานสู่มาตรฐานสากล  
    5) การส่งเสริมการบริโภคนมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์นม ให้สามารถแข่งขันได้ในเวที 

อาเซียนและภูมิภาคอ่ืน  
    6) การพัฒนาฐานข้อมูลโคนม เป็นระบบฐานข้อมูลเดียว  
    7) การวิจัย พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้การเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกร  
วัตถุประสงค์ :  

  1) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในองค์กรเกษตรกร  และบูรณาการการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมของประเทศ  

    2) เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรในการผลิตน้ านมโค  
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    3) เพ่ือพัฒนาระบบอุตสาหกรรมนมของประเทศให้ยั่ งยืน เกิดความเป็นธรรมแก่
ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนมของประเทศ มีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได ้ 

เป้าประสงค์ :  
 1) องค์กรเกษตรกรโคนมมีความเข้มแข็ง  
 2) น้ านมในประเทศมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
 3) ผลิตภัณฑ์นมให้มีความหลากหลาย สามารถแข่งขันได ้ 

ตัวช้ีวัด :  
1) องค์กรเกษตรกรบริหารงานมีก าไรและจ านวนสมาชิกใช้บริการองค์กรเกษตรกรไม่ 

น้อยกว่าร้อยละ 80  
 2) รายได้เกษตรกรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี  
 3) ค่าเฉลี่ยผลผลิตน้ านมโคต่อตัวต่อวันเพ่ิมข้ึนปีละร้อยละ 4  
 4) ฟาร์มโคนมท้ังหมดได้รับมาตรฐาน GAP  
 5) คุณภาพน้ านมดิบผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ10ต่อปี 

5.1 คุณภาพน้ านมดิบระดับฟาร์มโคนมของจานวนฟาร์มทั้ งประเทศมีค่า        
โซมาติกเซลล์ไม่เกิน 400,000เซลล์/มิลลิลิตร, ของแข็งไม่รวมมันเนยไม่น้อยกว่าร้อยละ8.75, ไขมันไม่น้อย
กว่าร้อยละ3.75  

5.2 คุณภาพน้ านมดิบระดับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบมีจานวนจุลินทรีย์ไม่เกิน
300,000 CFU/มิลลิลิตร  

 6) อัตราการบริโภคนมพร้อมดื่มภายในประเทศจากเดิม 14 ลิตร/คน/ปี เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย    
ร้อยละ 4 ต่อปี เป็น 20 ลิตร/คน/ปี  

 7) มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์นมทั้งหมดเพ่ิมข้ึนไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี  
 8) มีศูนย์ข้อมูลในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทย  ภายใน พ.ศ. 

2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม  เชื่อมโยงกับปัจจัย  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมนมแบบครบวงจรตามมาตรฐานสากล  และเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดอย่างเข้าถึงใจผู้บริโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับอุตสาหกรรมโค

นมของประเทศ   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 องค์กรแห่งความเป็นเลิศที่ยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมด้วยทุนมนุษย์  ธรร

มาภิบาล  เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.6 โครงสร้างองค์กร 

ผูอ้ านวยการ 
 Director 

รองผู้อ านวยการ 
Deputy Director 

 

รองผู้อ านวยการ 
Deputy Director 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
Assistant Director 

  

 

 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
Assistant Director 

 

ส านักเลขานกุารคณะกรรมการ  
โคนม และผลิตภัณฑน์ม 

Milk Board Secretary Department 
 

ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
System Audit and Evaluation 

Department 
 

 

 

  ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
Policy & Planning 

Department 

ฝ่ายอ านวยการ 
Administrative 
Department 

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
Human Resource 

Department 

 ฝ่ายบญัชแีละการเงิน 

Accounting  
and Finance 
Department 

ฝ่ายพัสดุและบริการ 
Procurement 
and Service 
Department 

ฝ่ายการตลาดและการ
ขาย 

Marketing & Selling 
Department 

รูปภาพที่ 2 โครงสร้าง อ.ส.ค. 
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1.7 ภาพรวม อ.ส.ค. 
   อ.ส.ค. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นตามจัดตั้งองค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535, (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2537, (ฉบับที่ 
5) พ.ศ. 2538, (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2544 และ (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2552 มาตรา 7 อ.ส.ค. มีวัตถุประสงค ์

 
 

 
รูปภาพที่ 3 ภาพรวม อ.ส.ค. 
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เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ให้ อ.ส.ค. มีอ านาจรวมถึง  
(1) ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองที่ดินและทรัพย์สินอ่ืน มีทรัพยสิทธิต่างๆ สร้างซื้อขาย เช่า 

ให้เช่า เช่าซื้อให้เช่าซื้อยืม ให้ยืม ค้าประกัน จ าน า รับจ าน า จ านอง รับจ านอง จัดหา จ าหน่าย แลกเปลี่ยน 
โอน และรับโอนด้วยประการใดๆ ซึ่งที่ดิน ทรัพย์สินอ่ืน หรือสิทธิต่างๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร และ
รับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ ในและนอกราชอาณาจักร  

(2) จัดตั้งห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบริษัท หรือร่วมการงานหรือสมทบกับบุคคลอ่ืน    
เพ่ือประโยชน์แก่กิจการของ อ.ส.ค. รวมทั้งการเข้าเป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน หรือถือหุ้นของบริษัทหรือ
นิติบุคคลใดๆ  

(3) ให้ความร่วมมือและส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
และ ผู้เลี้ยงโคนมในทางวิชาการ การตลาด และอ่ืนๆ  

(4) สร้างและด าเนินกิจการเกี่ยวกับโรงงานผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์จากน้ านมหรือเนื้อ
ห้องเย็น รถ ตู้เย็น หรือร้านค้าน้ านม ผลิตภัณฑ์จากน้ านมและเนื้อ 

(5) รับเป็นสาขา ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างหรือนายหน้าในกิจการต่างๆ ของเอกชน หรือนิติ
บุคคลใดทั้งในและนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์แก่กิจการของ อ.ส.ค.  

(6) กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือด้วยทรัพย์ 
 
บทบาทหน้าที่ 
บทบาทหน้าที่ของ อ.ส.ค. ที่ต้องดาเนินงานในปัจจุบันนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์        

เนื้อความในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  พ.ศ.2514 ซึ่งจะเห็นได้
อย่างชัดเจนว่า บทบาทหน้าที่หลักของ อ.ส.ค.นั้ นประกอบไปด้วย 5 ข้อ ดังนี้  

(1) ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและสัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อ 
(2) ผลิตน้ านมและเนื้อประกอบผลิตภัณฑ์จากน้ านมและเนื้อ 
(3) ท าการฝึกอบรมให้บุคคลมีความรู้ความชานาญในการเลี้ยงโคนมและสัตว์อ่ืนที่ให้

น้ านมและเนื้อการผลิตน้ านมและเนื้อและการประกอบผลิตภัณฑ์จากน้ านมและเนื้อ 
(4) ซื้อขาย แลกเปลี่ยนและให้ ซึ่งโคนม สัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อน้ านมและเนื้อและ

ผลิตภัณฑ์จากน้ านมและเนื้อ 
(5) ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการโคนมของ อ.ส.ค.  
รวมทั้งยังให้อ านาจ อ.ส.ค. ครอบคลุมถึงการถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองที่ดิน การร่วม

สมทบกับ บุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์แก่กิจการและด้านอ่ืนๆ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่เอ้ือต่อการด าเนินกิจการ
ของ อ.ส.ค. ทั้ งในด้านส่งเสริมกิจการโคนม และด้านอุตสาหกรรมนม ที่เป็นการสนับสนุนทั้งการสร้าง
เสริมอาชีพ 
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ภารกิจหลักตามโครงสร้างของ อ.ส.ค.  การด าเนินงานของ อ.ส.ค. ได้จัดท าเป็น 3 ด้าน คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านกิจการโคนมประกอบด้วย 
3 หน่วยงาน คือ 
 
•  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการ
เลี้ยงโคนม 
•  ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 
•  ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

 
 
 

 

ด้านอุตสาหกรรมนม ประกอบด้วย  
6 หน่วยงาน คือ 

• ฝ่ายการตลาดและการขาย 
• ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง  
(โรงงานนมมวกเหล็ก) 
• ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้  
(โรงงานนมปราณบุรี) 
• ส านักงาน อ.ส.ค. ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงงานนม
ขอนแก่น) 
• ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง 
 (โรงงานนมสุโขทัย) 
• ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน  
(โรงงานนมเชียงใหม่) 

 
 
ด้านอ านวยการและบริหาร 
ประกอบด้วย 6 หน่วยงาน 
คือ 
• ฝ่ายอ านวยการ 
• ฝ่ายตรวจสอบและประเมิน
ระบบงาน 
• ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
• ฝ่ายทรัพยาการบุคคล 
• ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
• ฝ่ายพัสดุและบริการ 

01 03 02 
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บทที่ 2 

วัตถุประสงค์ แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 

2.1 วัตถุประสงค์ แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
   1. เพ่ือให้ อ.ส.ค. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 การปฏิบัติงานมีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในอย่างเป็นระบบ สามารถระบุความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุมความเสี่ยงที่ส าคัญทุกด้าน มีการ
เตรียมการป้องกันหรือรับมือความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสูญเสีย ความเสียหายจากปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 
รวมทั้งสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และสามารถเชื่อมโยงบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์   
กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงาน ประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
   2. เพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะขององค์กรให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกับองค์กร และหาวิธีจัดการที่
เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  
   3. เพ่ือให้ อ.ส.ค. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้เป็นกระบวนการส าคัญประการหนึ่งที่จะ
สนับสนุนให้ผลการด าเนินงานของ อ.ส.ค. เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
   4. เพ่ือสร้างกรอบและแนวทางในการด าเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กรเพ่ือให้สามารถบริหาร
จัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
   5. เพ่ือให้ อ.ส.ค. มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้า
ระวังความเสี่ยงใหม่ๆท่ีอาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 
   6. เพ่ือให้ อ.ส.ค. มีระบบปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพ่ิมมูลค่าให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับองค์กร   
   7. เพ่ือให้ อ.ส.ค. มีระบบบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการส าคัญประการหนึ่งที่จะสนับสนุน
การมุ่งสู่ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal – SEPA) 

 
2.2 หลกัการและเหตุผล 
   อ.ส.ค. ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
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   เพ่ือให้การด าเนินการการบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.ค. เป็นไปอย่างมีป ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสามารถลดความเสี่ยงและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร คณะกรรมการ อ.ส.ค. จึงได้มีค าสั่งที่ 
7/2561 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
อ.ส.ค. โดยมีหน้าที่ ด าเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการ อ.ส.ค. ก าหนดการ
ประเมินผลความเสี่ยง แนวทางป้องกันและตรวจสอบความเสี่ยงอย่างมีระบบ เพ่ือลดโอกาสที่องค์กรจะเกิด
ความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นในองค์กร อนุมัติ
แผนการบริหารความเสี่ยงก่อนน าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. ให้ความเห็นชอบ ติดตามผลการด าเนินการ
บริหารความเสี่ยง แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ อ.ส.ค. ทุกไตรมาส พร้อมทั้งน าเสนอแต่งตั้งคณะท างานได้
ตามความเหมาะสม 
   อ.ส.ค. ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินของระบบ Performance Agreemen: PA ตามกรอบ
วัดเรื่องการก ากับดูแลที่ดี "เกณฑ์วัดผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ: การบริหารจัดการองค์กร" ซึ่งได้ก าหนดให้
การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์วัดผลดังกล่าวโดยได้จัดระดับของการบริหารความเสี่ยงของ
รัฐวิสาหกิจเปรียบเทียบกับกรอบที่ได้ก าหนดไว้ 5 ระดับได้แก่ 
   ส่วนที่ 1 : ระดับ 
   การบริหารความเสี่ยงที่ดีตามองค์ประกอบหลักของ COSO ERM และเกณฑ์การพิจารณาอ่ืนที่มี
ความส าคัญและจ าเป็นส าหรับการจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงขั้นพ้ืนฐาน 
   ระดับ 1 มีการบริหารความเสี่ยงน้อยมาก : 

- บริหารเชิงรับเป็นส่วนใหญ่ 
- ไม่มีคณะท างานเพ่ือจัดการความเสี่ยงในรูปแบบบูรณาการ 
- มีองค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงไม่ครบถ้วน 
- ไม่มีคูม่ือการบริหารความเสี่ยง 

     ระดับ 2 การบริหารความเสี่ยงเบื้องต้นที่มีระบบ : 
- มีการบริหารเป็นกลยุทธ์ระยะสั้น 
- มีคณะท างาน/กอง/งาน/ฝ่ายเพื่อจัดการความเสี่ยงในรูปแบบบูรณาการ 
- มีองค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงที่ดีครบถ้วน โดยมีการวิเคราะห์ระดับความ
รุนแรง (I/L) ที่ชัดเจนเป็นระบบ 

- มีคู่มือการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์และเผยแพร่ให้พนักงานทุกระดับ 
     ระดับ 3 การบริหารความเสี่ยงในเชิงบูรณาการ : 
 - มีการด าเนินงานครบถ้วนในระดับที่ 2 
 - มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกลยุทธ์หรือการด าเนินงานที่ต่อเนื่องทั้งองค์กร 

- มีคณะท างาน/กอง/งาน/ฝ่ายเพ่ือจัดการความเสี่ยง มีแผนงานที่ชัดเจนรวมถึงสามารถ  
บรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน 
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- มีการก าหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง ก าหนดเป้าหมายในเชิง
ระดับความรุนแรงที่คาดหวัง และสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัย
เสี่ยงรายไตรมาส 

 - มีการก าหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง 
 - มีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ 
ส่วนที่ 2 : คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
 เกณฑ์เพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 1.การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่ดี  

2.มีกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่ เชื่อมโยงกับการก าหนดนโยบาย/กลยุทธ์/ 
การวางแผน/การลงทุน  

 3.มีการทบทวนและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงสม่ าเสมอ 
 4.จัดให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 
 5.มีการสนับสนุนการบริหารฯ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

6.การบริหารความเสี่ยงเป็นกิจกรรมประจ าวันของทุกหน่วยงานและสัมพันธ์กับ
ค่าตอบแทน 

 7.การบริหารความเสี่ยงเป็นการสนับสนุนการบริหารเพื่อสร้างสรรค์มูลค่าให้กับองค์กร  
 8.ผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง 
 9.Portfolio View of Risk 

 

2.3 ตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. 
   1) ระบุ  วิเคราะห์  และบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
   2) ให้มีการทบทวนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรปีละ 1 ครั้ง 
   3) พนักงานมีความตระหนักในการบริหารความเสี่ยงในองค์กร 

 

2.4 เกณฑ์การวัดผลตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจ าปี
บัญชี 2562 
   2.4.1 ตัวช้ีวัดที่ไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

   1. การด าเนินการตามนโยบาย 
   1.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน 
    1.1.1 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดข้ึนจริงในช่วงปี 
    1.1.2 ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน 
   1.2 ระดับของการน าระบบบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้ 
   1.3 ระดับความส าเร็จการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมที่มีมูลค่าสูง (High Value Added Product) 
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    1.3.1 ผลิตภัณฑ์นมที่มีมูลค่าสูงชนิดใหม่ 
    1.3.2 ผลิตภัณฑ์นมที่มีมูลค่าสูง โยเกิร์ตออร์แกนิค ตราไทย-เดนมาร์ค มอร์แกนิค 
   1.4 จ านวนงานวิจัยและพัฒนาที่น าไปใช้งานจริง 
   1.5 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานเพ่ือสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ           

(Eco-efficiency) 
   1.6 การส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE  
   2. ผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
   * ตัวช้ีวัดทางการเงิน 
   2.1 ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย 
(EBITDA) ของภารกิจเชิงพาณิชย์  

   2.2 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของสินทรัพย์ (ROA)  

   2.3 การสร้างค่า Economic Profit (EP) เทียบกับเป้าหมาย  
   * ตัวช้ีวัดที่ไม่ใช่ทางการเงิน 
   2.4 ส่วนแบ่งการตลาดนม UHT (Market Share) 
   2.5 การรับรู้ผลิตภัณฑ์ (Products Perceive) 
   2.6 ความส าเร็จของการด าเนินงานส่งเสริมกิจการโคนม 
    2.6.1 ร้อยละของเกษตรกรโคนมท่ีเป็น Smart Farmer 
    2.6.2 ร้อยละของฟาร์มเกษตรกรโคนมท่ีผ่านมาตรฐานฟาร์ม 
    2.6.3 ความส าเร็จในการพัฒนาฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง 
 

เกณฑ์การประเมินการบริหารความเสี่ยง ปีบัญช ี2562 

        ระดับ 1-3                                                              ระดับ 4-5 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 4 เกณฑ์การประเมินการบริหารความเสี่ยง ปีบัญชี 2562 

 

Likage between 
risk and policy 

Value 
Enharnment 

IT&ITG Revise 

Culture Value 
Ceation 

Incentive 

Culture Portfolio GRC 

ผ่านการ
ประเมิน
ระดับ 3 
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คะแนนในส่วนแรก แบ่งเป็นเกณฑ์ข้ันบันไดใน 3 ระดับ ได้แก่ 

   ระดับที่ 1 การบริหารความเสี่ยงน้อยมาก ได้แก่ รัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารความเสี่ยงโดยมี
แนวทางบริหารความเสี่ยงในเชิงรับ/ในระดับเบื้องต้น การบริหารความเสี่ยงยังไม่เป็นระบบ รัฐวิสาหกิจไม่
มีคณะท างานเพ่ือจัดการความเสี่ยงในรูปแบบบูรณาการและไม่มีการจัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง 

   ระดับที่ 2 การบริหารความเสี่ยงเบื้องต้นที่มีระบบ ได้แก่ รัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารความ
เสี่ยงที่เป็นกลยุทธ์ระยะสั้น มีคณะท างาน/กอง/ฝ่ายเพ่ือจัดการความเสี่ยงในรูปแบบบูรณาการ              มี
องค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงที่ดีครบถ้วน โดยมีการวิเคราะห์ระดับความรุนแรง (I/L) ที่ชัดเจน
เป็นระบบ และมีคู่มือการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์และเผยแพร่ให้พนักงานทุกระดับ 
   ระดับที่ 3 การบริหารความเสี่ยงในเชิงบูรณาการ ได้แก่ รัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารความ
เสี่ยงครบถ้วนตามที่ก าหนดในระดับที่ 2 และการบริหารความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์หรือ การด าเนินงานที่
ต่อเนื่องทั้งองค์กร มีคณะท างาน/กอง/งาน/ฝ่ายเพ่ือจัดการความเสี่ยง มีแผนงานที่ชัดเจน รวมถึงสามารถ
บรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วนมีการก าหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัย เสี่ยง ก าหนด
เป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวัง และสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง
รายไตรมาส มีการก าหนด Risk appetite และ Risk tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงมีการบริหารความ 

เสี่ยงแบบบูรณาการ 

ระดับ 3 

การบริหารความเสี่ยงในเชิงบูรณาการ 

-  มีการด าเนินงานครบถ้วนในระดับที่ 2 
-  มีการบริหารความเส่ียงเป็นกลยุทธ์หรือการด าเนินงานที่ต่อเนื่องทั้งองค์กร 
-  มีคณะท างาน/ กอง/ ฝ่ายเพื่อจัดการความเส่ียง มีแผนงานที่ชัดเจน รวมถึงสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน 
-  มีการก าหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแผกรายปัจจัยเส่ียง ก าหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวัง และสามารถรายงาน
ระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเส่ียงรายไตรมาส 

-  มีการก าหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเส่ียง 
-  มีการบริหารความเส่ียงแบบบูรณาการ (Risk Correlation Map) 

  
 

ระดับ 2 

การบริหารความเสีย่งเบื้องต้นที่มีระบบ 

-  มีการบริหารเป็นกลยุทธ์ระยะสั้น 
-  มีคณะท างาน/ กอง/ ฝ่ายเพื่อจัดการความเส่ียงในรูปแบบบูรณาการ 
-  มีองค์ประกอบในการบริหารความเส่ียงที่ดีครบถ้วน โดยมี 

 การวิเคราะห์ระดับความรุนแรง I/L ที่ชัดเจนเป็นระบบ 
-  มีคู่มือการบริหารความเส่ียงตามเกณฑ์ และเผยแพร่ให้ 

 พนักงานทุกระดับ 

ระดับ 1 

การบริหารความเสีย่งน้อยมาก 

-  บริหารเชิงรับเป็นส่วนใหญ่ 
-  ไม่มีคณะท างานเพื่อการจัดการความเสี่ยง

ในรูปแบบบูรณาการ 
-  มีองค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงไม่

ครบถ้วน 
-  ไม่มีคู่มือการบริหารความเส่ียง 
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คะแนนในส่วนที่สอง เป็นเกณฑ์ที่มีคะแนนถ่วงน้ าหนักในเกณฑ์ดังกล่าว ได้แก่ 
1. มีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่ดี 
2. กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เชื่อมโยงกับการก าหนดนโยบาย/กลยุทธ์/การวางแผน/

การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 
3. มีการทบทวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ และท าการปรับปรุงเมื่อจ าเป็น 
4. จัดให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 
5. กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นกิจกรรมประจ าวันของทุกหน่วยงานและสัมพันธ์กับ

ค่าตอบแทน 
6. มีการบริหารความเสี่ยง และมีการสนับสนุนการบริหารเพื่อเพ่ิมมูลค่าขององค์กร 
7. การบริหารความเสี่ยงเป็นการสนับสนุนการบริหารเพ่ือสร้างสรรค์มูลค่าให้กับองค์กร

(Value Creation)  
8. ผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง 
9. Portfolio View of Risk 
10. Integrated Governance, Risk and Compliance 

 
 ดังนั้น อ.ส.ค. จึงควรมีการบริหารจัดการกับปัจจัยทั้งภายนอก และปัจจัยภายในที่อาจส่งผล
กระทบทั้งในเชิงลบและบวกต่อการบริหารจัดการองค์กรนั้นได้อย่างทันเวลา ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ     
และประสิทธิผล สามารถลดโอกาสที่ไม่พึงประสงค์ที่จะส่งผลให้ความส าเร็จของการด าเนินงานของ อ.ส.ค. 
หรือ เพิ่มโอกาสที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิมข้ึนจากปัจจัยเหล่านั้น 

 เช่นเดียวกับทุก ๆ หน่วยงาน อ.ส.ค. ก็ท่ีเป็นหนึ่งในหน่วยงานการบริหารรายได้ที่มีทรัพยากร
อย่างจ ากัด เมื่อมีการเข้ามาบริหารจัดการความเสี่ยงจึงมีความจ าเป็นที่จะจัดการความเสี่ยง การบริหาร
ควบคุมให้ลดปัจจัยผลกระทบไม่พึงประสงค์ให้มากที่สุด โดยใช้งบประมาณหรือทรัพยากรอย่างประหยัด
เหมาะสมเพื่อให้ อ.ส.ค. บรรลุภารกิจหลักได้มากที่สุด 

 ดังนั้นเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.ค. ในปี 2562 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในปี 2562 และก่อเกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่องค์กรอย่างแท้จริง คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงจึงให้มีการทบทวนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.ค. ใหม่อันน ามาซึ่งการ
จัดการท าแผนบริหารความเสี่ยงระยะยาวและแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.ค. เพ่ือเป็นหลัก
ชี้น าทิศทางและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงภายใน อ.ส.ค. รวมถึงการระบุและประเมินความเสี่ยง 
ตลอดจนการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 
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บทที่ 3 

ประเด็นความเสี่ยง อ.ส.ค. ประจ าปี 2562 

3.1 เหตุการณ์ความเสี่ยง อ.ส.ค. ปี 2562  

   ปีงบประมาณ 2562 อ.ส.ค. ได้มีการด าเนินเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ส าคัญทั้งหมด 4 ประเภท         
ตามหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของการด าเนินการของ อ.ส.ค. หมายถึง โอกาสที่จะมีเหตุการณ์ท่ีไม่
พึงประสงค์เกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อ อ.ส.ค. ในด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน ด้านความน่าเชื่อถือต่อ
องค์กรด้านทรัพยากรบุคคล และด้านทรัพย์สิน เหตุการณ์ที่ไม่เป็นผลดีต่อ อ.ส.ค. มีทั้งเหตุการณ์ภายนอก
และเหตุการณ์ภายในที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบในเชิงลบ อ.ส.ค. และต่อพนักงาน ประเภทของความ
เสี่ยงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับ อ.ส.ค. สรุปได้ ดังนี้ 

   3.1.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) 
    1) ปริมาณและคุณภาพน้ านมดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (RF_S1_62) 
    2) ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (RF_S2_62) 
   3.1.2 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) 
    3) การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ (RF_O1_62) 
    4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรโคนมไม่แล้วเสร็จ (RF_O2_62) 
   3.1.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) 
    5) ก าไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย (RF_F1_62) 
    6) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของสินทรัพย์ (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย 
   3.1.4 ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) 
    7) การไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ (RF_C1_62) 
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3.2 การประเมินความเสี่ยง อ.ส.ค. ปี 2562 
ตารางท่ี 1 การประเมินความเสี่ยง อ.ส.ค. ปี 2562 
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บทที่ 4 
ความเชื่อมโยงกระบวนการท างานของ อ.ส.ค. 

 
4.1 การเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายใน (Internal Control)  

  การควบคุมภายใน หมายถึง “กระบวนการปฏิบัติงานที่จัดให้มีขึ้นในองค์กรเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ” 

  การบริหารองค์กรที่ดี เป็นการติดตาม ก ากับ และดูแลให้มีการจัดกระบวนการเพ่ือใช้
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมายคุ้มค่าและประหยัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยงต่าง ๆ แม้ว่าองค์กรจะมีระบบงาน ระบบโครงสร้าง หรือวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเอ้ือต่อการ
ท างานเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ ซึ่งการควบคุมภายในนับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการ
บริหารงานของทุกองค์กรในปัจจุบัน โดยมีหัวหน้างานและผู้รับผิดชอบขององค์กรเข้าไปด าเนินการ      
เพ่ือประเมินความเสี่ยงและจัดให้มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงในงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ จึงจ าเป็นต้องท า
ให้เกิดระบบการประเมินผลการท างานในทุกส่วนงานและทุกกิจกรรม 

 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้ง จะมีตัวแทนและเจ้าหน้าที่ของ
ควบคุมภายใน  และหน่วยงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการบริหารความเสี่ยงมีการเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน เมื่อฝ่ายบริหารความเสี่ยง
สามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะน าปัจจัย
เสี่ยงให้กับควบคุมภายในเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
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การเชื่อมโยงควบคุมภายในกับการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. (คู่มือปฏิบัติงานของฝ่าย/ส านักงานฯ)  

ตารางท่ี 2 รายชื่อคู่มือการปฏิบัติงานหลักและคู่มือสนับสนุน   

ฝ่าย/ส านักงานฯ คู่มือการปฏิบัติงาน (จ านวน) 
ด้านอ านวยการและบริหาร 

1. ฝ่ายอ านวยการ 38 

2. ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 19 

3. ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 34 

4. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 27 

5. ฝ่ายบัญชีและการเงิน 31 

6. ฝ่ายพัสดุและบริการ 36 

ด้านกิจการโคนม 
7. ฝ่ายวิจัยและการเลี้ยงโคนม 15 

8. ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 5 

9. ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร 5 

ด้านอุตสาหกรรมนม 
10. ฝ่ายการตลาดและการขาย   57 

11. ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 36 

12. ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้   31 

13. ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 181 

14. ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน 20 

15. ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง 125 

16. ส านักงาน เลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม 4 

รวม 664 
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คู่มือปฏิบัติงานสนับสนุนของ อ.ส.ค. 

ล าดับ คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายอ านวยการ 

1 การรับเอกสารน าเสนอผู้บริหาร (เอกสารภายนอก) 

2 การรับหนังสือจากหน่วยงานภายใน อ.ส.ค. 

3 การรับ-ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 

4 การรับ-ส่งเอกสารส านักงานภาค 

5 การเบิกนมตัวอย่าง/น้ าดื่ม 

6 การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์/สนพ./ไปรษณีย์ 

7 เบิกวัสดุส านักงาน งานบ้านงานครัว 

8 การเบิกค่าใช้จ่าย (เงินเชื่อ) 

9 การจัดประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. คณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. 

10 การตอบแบบสอบถาม หัวข้อการบริหารจัดการองค์กรตัวชี้วัด 3.1 บทบาทคณะกรรมการ 

อ.ส.ค. 

11 การจัดท าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. คณะอนุกรรมการบริหารงาน 

อ.ส.ค. ระดับหัวหน้า 

12 การร่าง แจ้งเวียนค าสั่งคณะกรรมการ อ.ส.ค. 

13 การแจ้งเวียนค าสั่งคณะกรรมการ อ.ส.ค. ต้นเรื่องจากฝ่าย/ส านักฯ/อ่ืน ๆ 

14 การเบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค./คณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. 

15 การท าความเสี่ยงและการควบคุมภายในของแผนกการประชุม 

16 การตอบแบบสอบถาม KPI องค์กร หัวข้อบทบาทคณะกรรมการ อ.ส.ค. และตัวชี้วัต

ผู้อ านวยการ 

17 การลงข้อมูลคณะกรรมการ อ.ส.ค. ในระบบ GFMIS ของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ สคร. 

18 การตรวจสอบงบประมาณค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมกรรมการต่างๆที่คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

แต่งตั้ง 

19 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่ารับรองและพิธีการ/ค่าวัสดุส านักงาน /ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ 

20 ขั้นตอนการจัดการดูแลห้องประชุม 
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คู่มือปฏิบัติงานสนับสนุนของ อ.ส.ค. 

ล าดับ คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายอ านวยการ (ต่อ) 

21 ขั้นตอนการจัดการรับเอกสาร และน าส่งเอกสาร 

22 การท าแผนประชาสัมพันธ์ประจ าปีงบประมาณ 

23 การสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือจัดท าแผนประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร 

24 การสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือจัดท าแผนประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร 

25 ตัวแทนการเข้าประชุมและการรายงานข่าวประชาสัมพันธ์แก่กระทรวงเกษตรและสหกรกรณ์ 

26 โครงการจัดท าวีดีทัศน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์องค์กรผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค และการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอ.ส.ค. โครงการจัดท าหนังสือครบรอบ 55 ปี อ.ส.ค. 

27 การรับเรื่องร้องเรียน 

28 การสนับสนุนผลิตภัณฑ์นมเพ่ือการประชาส้มพันธ์ กทม. 

29 ขออนุมัติใช้งบประมาณ แผนกประชาสัมพันธ์ กทม. 

30 การสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ์องค์กร กทม. 

31 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขององค์กร กทม. 

32 การเผยแพร่ข่าวประชาส้มพันธ์ของ อ.ส.ค. เพ่ือรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯและ

ภายใน อ.ส.ค. 

33 การสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ์องค์กร มวกเหล็ก 

34 ขออนุมัติใช้งบประมาณ แผนกประชาสัมพันธ์ มวกเหล็ก 

35 การสนับสนุนผลิตภัณฑ์นมเพ่ือการประชาสัมพันธ์ มวกเหล็ก 

36 ขั้นตอนการผลิต INFOGRAPHIC 

37 โครงการประกาดภาพถ่ายหัวข้อ 55 ปี อ.ส.ค. ร าลึกความงามในฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค 

38 การส ารวจสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในการท างานแผนกความปลอดภัยในการท างาน 

 
 

ล าดับ คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 

1 กลุ่มงานตรวจสอบอ านวยการ (8) 

2 กลุ่มงานตรวจสอบระบบงาน (6) 

3 กลุ่มงานตรวจสอบบัญชีการเงิน (5) 
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คู่มือปฏิบัติงานสนับสนุนของ อ.ส.ค. 

ล าดับ คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

1 การจัดท างบประมาณประจ าปี 

2 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน 

3 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

4 การจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

5 การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. 

6 การรายงานผลตามแผนบริหารความเสียง  อ.ส.ค. ประจ าไตรมาส 

7 การจัดท าแผนปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

8 รายงานผลการด าเนินงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

9 การจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องธุรกิจ 

10 การจัดซื้อจัดจ้าง 

11 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

12 การจัดท าและเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13 การก าหนดนโยบาย กฎระเบียบ และข้อบังคับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

14 การศึกษาและวิเคราะห์งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

15 การก ากับติดตามงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

16 การศึกษาและวิเคราะห์งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

17 การจัดท าและทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

18 การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

19 การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

20 การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

21 การร้องขอใช้บริการงานแผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ 

22 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

23 การบริหารโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

24 การประเมินและติดตามผลการใช้งานระบบสารสนเทศ 

25 การจัดอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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คู่มือปฏิบัติงานสนับสนุนของ อ.ส.ค. 

ล าดับ คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายนโยบายและแผนงาน (ต่อ) 

26 การประเมินและติดตามผลการจัดอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

27 การร้องขอใช้บริการงานแผนกเทคโนโลยีและเครือข่าย 

28 การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป 

29 การให้บริการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

30 การบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 

31 การบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

32 การตรวจสอบ เฝ้าระวัง และบ ารุงรักษางานด้านเครือข่าย 

33 การตรวจสอบ เฝ้าระวัง และบ ารุงรักษางานด้านความปลอดภัย 

34 การปรับปรุงประสิทธิภาพการเชื่อมต่อระหว่างส านักงานและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

35 การจัดท าระบบการประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต (web conference) 

 
 

ล าดับ คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

1 การวิเคราะห์โครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง ประจ าปี 60 

2 การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง ประจ าปี 2560 

3 ขั้นตอนการด าเนินงานด้านความขัดแย้งผลประโยชน์ 

4 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร อ.ส.ค.ประจ าปี 2560 

5 ขั้นตอนการด าเนินงานด้านความขัดแย้งผลประโยชน์ 

6 การจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายในประเทศ 

7 การจัดฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร อ.ส.ค.ประจ าปี 2560 

8 ขั้นตอนการรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน ณ อ.ส.ค. ประจ าปี 

9 ขั้นตอนการจัดการความรู้ (KM) ของ อ.ส.ค. 

10 ขั้นตอนการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณ 

11 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

12 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร อ.ส.ค.ประจ าปี งบประมาณ 2560 

13 การเลื่อนข้ันประจ าปี 

14 การศึกษาและก าหนดค่าตอบแทนเก่ียวกับวิชาชีพเฉพาะ 

15 ขั้นตอนการด าเนินงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
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คู่มือปฏิบัติงานสนับสนุนของ อ.ส.ค. 

ล าดับ คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

16 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานอ.ส.ค. ซึ่งจดทะเบียนแล้วหลังลาออก

จากกองทุนฯ โดยไม่ได้ลาออกจากงาน 

17 การเปลี่ยนแปลงเงินสะสมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานอ.ส.ค. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 

18 การรับเงินจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน อ.ส.ค. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 

19 ขั้นตอนการด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ แผนกวินัยและ

สวัสดิการ 

20 ส่งเสริม สนับสนุน หลักธรรมาภิบาลภายในองค์กร 

21 ขั้นตอนการตรวจสัญญา 

22 ขั้นตอนการยกร่างสัญญา 

23 ขั้นตอนงานการด าเนินคดีแพ่ง คดีอาญา 

24 ขั้นตอนงานการบังคับคดี 

25 ขั้นตอนงานการด าเนินคดีแรงงาน คดีปกครอง 

26 ขั้นตอนการสอบสวนข้อเท็จจริง สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด 

 
 

ล าดับ คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายบัญชีและการเงิน 

1 การรับพัสดุ กรณีผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง 

2 การรับคืนวัตถุดิบ 

3 การตัดจ าหน่ายวัตถุดิบช ารุด 

4 การเบิกวัสดุส ารอง (กรณีน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือสวัสดิการ) 

5 การโอนย้ายวัตถุดิบ ระหว่างส านักงานภาค 

6 การโอนย้ายสินค้าจากฝ่ายวิจัยฯ ไปฝ่ายส่งเสิรมการเลี้ยงโคนม 

7 การโอนย้ายสินค้าจากฝ่ายวิจัยฯ ไปแผนกส่งเสริมฯ ส านักงานภาค 

8 การรับสินค้าส าเร็จรูปเข้าคลัง ของฝ่ายวิจัยฯ และฝ่ายส่งเสริมฯ 

9 การตรวจสอบพัสดุคงเหลือ 

10 การตรวจนับพัสดุคงหลือ ประจ าเดือน 
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คู่มือปฏิบัติงานสนับสนุนของ อ.ส.ค. 

ล าดับ คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายบัญชีและการเงิน (ต่อ) 

11 การตรวจนับพัสดุคงหลือ ประจ าปีและครึ่งปี 

12 การปิดงวดบัญชีของระบบสินค้าคงคลัง 

13 การสร้างรายการพัสดุใหม่ 

14 การปรับปรุงต้นทุน 

15 การบันทึก/แก้ไขราคาขาย (Price List) 

16 การก าหนดส่วนลดและโปรโมชั่น 

17 การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมยู.เอช.ที.ลูกค้าเอเยนต์ 

18 การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

19 การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมยู.เอช.ที.ลูกค้า Modern Trade 

20 การโอนผลิตภัณฑ์นมให้ภาค,ร้านค้า TOT ,ฝ่ายท่องเที่ยว 

21 การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมแช่เย็น 

22 การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมและสินค้าฝ่ายท่องเที่ยว,ร้านค้า TOT 

23 การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม กรณีรับเงินล่วงหน้า 

24 การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม กรณีรับฝากนมลูกค้า 

25 การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน 

26 การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์ของฝ่ายวิจัยฯให้ลูกค้า 

27 การรับคืนผลิตภัณฑ์นมและการออกใบลดหนี้ 

28 การตรวจสอบ/อนุมัติวงเงินเครดิตลูกค้า 

29 การยกเลิกค าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นม 

30 การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า-ผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์ 

31 การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า-ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน 

32 การสร้างฐานข้อมูลลูกค้าอ่ืน 

33 การแจ้งหนี้อัตโนมัติและการรับช าระ - จากระบบขาย กรณีขายผลิตภัณฑ์นม (ขายสด) 

34 การแจ้งหนี้อัตโนมัติ - จากระบบขาย กรณีขายผลิตภัณฑ์นมเป็นเงินเชื่อ (นมพาณิชย์และนม

โรงเรียน) 

35 การวางบิล   
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คู่มือปฏิบัติงานสนับสนุนของ อ.ส.ค. 

ล าดับ คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายบัญชีและการเงิน (ต่อ) 

36 การรับช าระเงิน กรณีขายผลิตภัณฑ์นมเป็นเงินเชื่อ จากลูกค้า AGENT, สหกรณ์ 

37 การวางบิล - ลูกค้า Modern Trade 

38 การตรวจสอบข้อมูลรายการช าระเงินจากระบบออนไลน์ - ลูกค้า Modern Trade 

39 การรับช าระเงิน จากลูกค้า Modern Trade  โดยส านักงานใหญ่รับช าระแทนส านักงานภาคฯ 

40 การติดตามหนี้ - ลูกค้าผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน 

41 การรับช าระเงิน กรณีขายผลิตภัณฑ์นมเป็นเงินเชื่อ จากลูกค้าผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน   

42 การรับช าระเงิน - เงินรับล่วงหน้า 

43 การแจ้งหนี้อัตโนมัติ - จากระบบขาย โดยอ้างถึงรายการเงินรับล่วงหน้า เมื่อลูกค้ามารับสินค้า 

44 การลดหนี้อัตโนมัติ - จากระบบขาย  (ผลิตภัณฑ์นม) 

45 การแจ้งหนี้ทั่วไป กรณีให้บริการรถสหกรณ์ 

46 การรับช าระ โดยหักค่าน้ านมดิบ 

47 การรับช าระเงิน - จากแผนก/กอง/ฝ่าย/ส านักฯ 

48 การรับเงิน - โดยอ้างอิงจากกระบวนการอื่น (ระบบพัสดุ ,ระบบครุภัณฑ์ และระบบบัญชี

เจ้าหนี้) 

49 การน าเงินสด/เช็คฝากธนาคาร 

50 การยกเลิกรายการรับช าระ 

51 ปรับปรุงรายการแจ้งหนี้ 

52 การผ่านรายการไประบบบัญชีแยกประเภททั่วไป 

53 การจัดซื้อจัดจ้าง 

54 การบันทึกการตั้งหนี้ 

55 การบันทึกลดหนี้/เพ่ิมหนี้ (กรณีไม่คืนพัสดุ) 

56 การบันทึกลดหนี้/เพ่ิมหนี้ (กรณีคืนพัสดุ) 

57 การบันทึกลดหนี้ กรณีได้รับส่วนลดจากการซื้อ 

58 การตั้งเจ้าหนี้เงินค้ าประกันสัญญา 

59 การบันทึกจ่ายคืนเงินค้ าประกันสัญญา 

60 การบันทึกลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
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คู่มือปฏิบัติงานสนับสนุนของ อ.ส.ค. 

ล าดับ คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายบัญชีและการเงิน (ต่อ) 

61 การเคลียร์ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 

62 การเคลียร์ลูกหนี้เงินยืมทดรอง กรณีใช้ไปน้อยกว่าเงินยืม 

63 การเคลียร์ลูกหนี้เงินยืมทดรอง กรณีใช้ไปเท่ากับเงินยืม 

64 การเคลียร์ลูกหนี้เงินยืมทดรอง กรณีใช้ไปมากกว่าเงินยืม 

65 การเบิกเงินสดในมือเพ่ือส ารองจ่าย (งานการเงิน) 

66 การบันทึกลูกหนี้เงินทดรอง 

67 การบันทึกเบิกชดเชยลูกหนี้เงินทดรอง 

68 การบันทึกการจ่ายเงิน 

69 การบันทึกการจ่ายเงินแทนกัน กรณีส านักงานใหญ่จ่ายเงินแทนส านักงานภาค 

70 การบันทึกการจ่ายเงินแทนกัน กรณีส านักงานใหญ่จ่ายเงินแทนส านักงานภาค 

71 การส่งข้อมูลจากระบบบัญชีเจ้าหนี้ ไประบบบัญชีแยกประเภท และระบบครุภัณฑ์ 

72 การปรับมูลค่าโค 

73 การเคลื่อนย้ายฝูงโค 

74 การส่งคืนครุภัณฑ์ในกรณีหมดความจ าเป็นในการใช้งาน 

75 การขอรับโอนครุภัณฑ์ท่ีฝ่ายพัสดุและบริการรับคืนจากหน่วยงานอื่น 

76 การโอนครุภัณฑ์ระหว่างฝ่ายภายในส านักงานใหญ่ 

77 การโอนย้ายครุภัณฑ์ระหว่างหน่วยงานในฝ่าย/ส านักงานภาค 

78 การโอนย้ายครุภัณฑ์ ระหว่างส านักงานภาคกับส านักงานภาค/ส านักงานใหญ่ 

79 การโอนย้ายบ้างส่วนของครุภัณฑ์ 

80 การตัดจ าหน่ายครุภัณฑ์เป็นสูญ 

81 การจ าหน่ายโค 

82 การสร้างรายการบัญชีและโอนเข้าบัญชีแยกประเภท 

83 การปิดรอบบัญชี ระบบครุภัณฑ์ 

84 การส ารวจครุภัณฑ์ประจ าปี 

85 การบันทึกรายการบัญชีทั่วไป และการปรับปรุงรายการ 
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คู่มือปฏิบัติงานสนับสนุนของ อ.ส.ค. 

ล าดับ คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายบัญชีและการเงิน (ต่อ) 

86 การบันทึกรายการจากระบบเงินเดือน 

87 การบันทึกรายการบัญชีรับ-จ่าย ระหว่างกัน 

88 การรับข้อมูลจากระบบบัญชีย่อย 

89 การบันทึกรายการที่เกิดข้ึนประจ า (Recurring) 

90 การบันทึกรายการปันส่วนค่าใช้จ่าย (Mass Allocation) 

91 การปิด Accounting Period 

92 การปิดรอบบัญชีรายเดือนและรายปี ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป 

93 รับ - ส่งหนังสือภายในและภายนอก 

94 โอนบาทเน็ต 

95 น าแฟ้มเช็คเสนอฝ่ายและเสนอผู้อ านวยการ 

96 น าส่งเอกสารติดต่องานราขการให้หน่วยงานภายนอก 

97 เก็บรวบรวมวันลาของแผนกประมวลฯ 

98 ลงบัญชีในระบบ AP-R02  ใบส าคัญท่ัวไป 

99 ลงบัญชีในระบบ AP-R03 ใบส าคัญจ่าย 

100 ลงบัญชีในระบบ  AR - R07  ใบส าคัญท่ัวไป 

101 ตรวจเงินยืม (คุมลูกหนี้เงินยืมใน Excel) 

102 รายงานแบงค์ statement ประจ าเดือน ( รายการเคลื่อนไหวในสมุดบัญชี,  Account 

Details-Saving Account , เรียกรายงาน Account Analysis Report) 

103 รายงานภาพรวมงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจ าเดือน (รับรายงานจากส านักงานภาค) 

104 รายงานอายุลูกหนี้ (AR-R12)  เข้าประชุม warroom ประจ าเดือน/ไตรมาส/ปี 

105 ยืนยันลูกหนี้/เจ้าหนี้ประจ าเดือนทุกส านักงานภาค (ในรูปแบบสแกนเอกสาร) 

106 รายงานภาพรวมสินค้าคงเหลือทั้งองค์กร สรุปแบบ Excel 

107 จัดท างบการเงินประจ าเดือนภาพรวมองค์กร เข้าวาระประชุม 

108 จัดท ารายงานอัตราส่วน ROA , EP, EBITDA  ภาพรวมองค์กร 

109 ส่งงบการเงินเข้าระบบ GF-MIS 

110 ส่งข้อมูลงบการเงินให้หน่วยงานภายนอก 
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คู่มือปฏิบัติงานสนับสนุนของ อ.ส.ค. 

ล าดับ คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายบัญชีและการเงิน (ต่อ) 

111 สรุปผลการด าเนินงานประจ าเดือน ตามแบบฟอร์ม  น าส่งฝ่ายนโยบายและแผน 

112 ขั้นตอนการท างานเกี่ยวกับการจัดท างบทดลองรวมทุกส านักงานภาค 

113 ขั้นตอนการท างานเกี่ยวกับการจัดท ารายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินเพ่ือใช้ในการจัดหมวด

รายละเอียดประกอบงบการเงิน 

114 ขั้นตอนการท างานเกี่ยวกับการจัดท างบก าไรขาดทุนรายภาคแบบย่อ 

115 ขั้นตอนการท างานเกี่ยวกับการจัดท าค่าใช้จ่ายตามลักษณะงาน 

116 ขั้นตอนการท างานเกี่ยวกับการจัดท ารายละเอียดค่าเสื่อมราคาแยกตามลักษณะงานรายฝ่าย 

117 จัดท างบการเงินรายไตรมาส/รายปี น าส่ง สตง. 

118 จัดท างบแสดงฐานะการเงิน (เรียกรายงานงบแสดงฐานะการเงินแยกสัญญาเช่า) 

119 จัดท างบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน 

120 จัดท ารายงานงบกระแสเงินสด 

121 สรุปภาระผูกพัน สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าด าเนินงาน 

122 สรุปทรัพย์สินภาพรวมขององค์กร การสร้างฐานข้อมูล ITEM 

123 การ Assign ITEM  ที่มีอยู่ในระบบแล้วให้กับ OU อ่ืน พร้อมการ Set รหัสบัญชี 

124 การสร้างฐานข้อมูลคลังสินค้า ( Subinventory,Locators) 

125 การ Set ชื่อคลังผู้รับจ้างให้แสดงที่หน้าจอ Sale Agreement 

126 การปรับปรุงตันทุน ( Adjustment ) ทั้งในกรณีประจ าปี และกรณีที่สินค้านั้นๆ ไม่มีต้นทุน 

127 การตรวจสอบ และ แก้ไขวันที่หมดอายุของผลิตภัณฑ์นม 

128 การ POST ข้อมูลสต็อกไป GL 

129 การบันทึก/แก้ไขราคาขาย (Price List) 

130 การก าหนดส่วนลดและโปรโมชั่น 

131 การก าหนดส่วนลดและโปรโมชั่น 

132 การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า-ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน 

133 การสร้างฐานข้อมูลลูกค้าอ่ืน 

134 การ Assign ลูกค้าท่ีมีอยู่ในฐานข้อมูลแล้วให้กับ OU อ่ืน 

135 การสร้างฐานข้อมูลเจ้าหนี้ 
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คู่มือปฏิบัติงานสนับสนุนของ อ.ส.ค. 

ล าดับ คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายบัญชีและการเงิน (ต่อ) 

136 การรับแจ้งปัญหาและแก้ไขปัญหาจากการท างาน ของระบบ ERP 

137 การ Assign Report ให้กับ USER 

138 เพ่ิม/ลบ ชื่อ   ผู้รับเงิน , ผู้มอบอ านาจ  ในใบเสร็จรับเงิน 

139 เพ่ิม ประเภทเงินได้ (ในใบ หัก ณ ที่จ่าย) 

140 เพ่ิม รหัสบัญชี 

141 เพ่ิม รหัสรายการจัดซื้องบลงทุน 

142 Asset Category 

143 Asset Location 

144 แก้ไขเลขท่ี Document Number PR/INV 

145 เพ่ิม Value flexfield (ประเภทนม,ขนาดผลิตภัณฑ์,หน่วยบรรจุ,รสชาด)  เพื่อดึงไปแสดงใน

รายงานการขาย โดย Set ตอนที่ สร้าง Item FG 

146 Setup Voucher Number AP/AR/GL 

147 การเปิด/ปิด Period ทุกระบบ 

148 การพัฒนารายงานทางบัญชี 

 

 

ล าดับ คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายพัสดุและบริการ 

1 ขั้นตอนการจัดหาวัสดุส ารอง, น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    

2 ขั้นตอนการเบิก-จ่ายวัสดุส ารอง 

3 ขั้นตอนการเบิก-จ่ายวัสดุส ารอง(สิ่งพิมพ์) 

4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเบิก-จ่าย น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยานพาหนะ อ.ส.ค. 

5 การตรวจรับน้ ามันจากรถขนส่งของ ปตท. 

6 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเบิก-จ่าย น้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการพนักงาน 

7 ขั้นตอนการควบคุม Stock  วัสดุส ารองและน้ ามันเชื้อเพลิง 

8 ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกทะเบียนครุภัณฑ์ 

9 ขั้นตอนการบันทึกทะเบียนครุภัณฑ์รับบริจาค 

10 การบันทึกทะเบียนวัสดุถาวร 

11 การตรวจนับพัสดุประจ าปี 
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คู่มือปฏิบัติงานสนับสนุนของ อ.ส.ค. 

ล าดับ คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายพัสดุและบริการ (ต่อ) 

12 การโอนย้ายครุภัณฑ์/วัสดุถาวร 

13 การจ าหน่ายครุภัณฑ์ 

14 การจ าหน่ายวัสดุเหลือใช้ 

15 ขั้นตอนการปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (1) 

16 ขั้นตอนการปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา/วิธีกรณีพิเศษ 

17 ขั้นตอนการปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา (1) 

18 การจัดท างบประมาณ (งบท าการ/งบลงทุน) 

19 การบริหารงบประมาณ 

20 การควบคุมงบประมาณ 

21 การตรวจจ่าย (กรณีวงเงินไม่เกิน 2,000.-บาท) 

22 การรักษาความปลอดภัยของ อ.ส.ค. 

23 การตรวจการเข้า-ออก อ.ส.ค. 

24 การปฏิบัติงาน การรับใบขนส่ง/สินค้า หญ้าสด 

25 การปฏิบัติงาน การแลกบัตรรถรับซื้อโคหมดสภาพ 

26 การปฏิบัติงาน การแลกบัตรรถซื้อ อาหารสัตว์ 

27 การปฏิบัติงาน การแลกบัตรเข้า-ออกบุคคลทั่วไป 

28 การปฏิบัติงาน การแลกบัตรรถรับผลิตภัณฑ์นมส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 

29 การปฏิบัติงาน การแลกบัตรรถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน 

30 การรักษาความปลอดภัยโครงการบ้านพัก อ.ส.ค. 

31 ขั้นตอนการขอตั้งงบประมาณลงทุนประจ าปี (หมวดสิ่งก่อสร้าง) อนุมัติ (หมวดสิ่งก่อสร้าง)32. 

ขั้นตอนการขอใช้งบประมาณลงทุนประจ าปีที่ได้รับ 

32 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การออกแบบ/เขียนแบบ 

33 ขั้นตอนการปฏิบัติงานประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

34 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ควบคุมงานก่อสร้าง 

35 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ส ารวจพื้นที่ส าหรับงานก่อสร้าง 
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คู่มือปฏิบัติงานสนับสนุนของ อ.ส.ค. 

ล าดับ คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม 

1 ขั้นตอนการงานศึกษาการขยายพื้นท่ีการเลี้ยงโคนม 

2 ขั้นตอนการส ารวจฟาร์มเกษตรกรโคนม 

3 ขั้นตอนการจัดท าโครงการ การยกระดับมาตรฐานฟาร์มเกษตรกรโคนม 

4 ขั้นตอนการคัดเลือกฟาร์มเข้าร่วมโครงการการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเกษตรกรโคนม 

5 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยภายในแผนกวิชาการโคนมแผนกวิชาการโคนม กองพัฒนาการ

เลี้ยงโคนม 

6 ขั้นตอนการบริการงานวิชาการ แผนกวิชาการโคนมแผนกวิชาการโคนม กองพัฒนาการเลี้ยง

โคนม 

7 โครงการพิสูจน์พ่อพันธุ์ 

8 การเลี้ยงโคพ่อพันธุ์ 

9 โครงการสร้างพ่อพันธุ์ 

10 การปฎิบัติงานในส่วนห้องปฎิบัติการตรวจประเมิน 

11 คุณภาพน้ าเชื้อสด การผลิต และการส่งมอบน้ าเชื้อแช่แข็ง 

12 ขั้นตอนการลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร 

13 ขั้นตอนการจัดการประชุม 

14 แผนกฟาร์มอินทรีย์ กิจกรรมผลิตน้ านมดิบ 

15 แผนกฟาร์มอินทรีย์ กิจกรรมสัตวแพทย์ผสมเทียม 

 

ล าดับ คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 

1 Fiow chart ขั้นตอนการปฎิบัติงานด้านสัตวแพทย์ แผนกสัตวแพทย์และผสมเทียม 

2 Fiow chart ขั้นตอนการปฎิบัติงานด้านควบคุมโรคและทะเบียนโค แผนกสัตวแพทย์และผสม

เทียม 

3 Fiow chart ขั้นตอนการปฎิบัติงานด้านแก้ไขระบบสืบพันธุ์แผนกสัตวแพทย์และผสมเทียม 

4 Fiow chart ขั้นตอนการปฎิบัติงานห้องปฎิบัติสัตวแพทย์ แผนกสัตวแพทย์และผสมเทียม 

5 Fiow chart ขั้นตอนการปฎิบัติงานด้านอ านวยการแผนกสัตวแพทย์และผสมเทียม 
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คู่มือปฏิบัติงานสนับสนุนของ อ.ส.ค. 

ล าดับ คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

1 ขั้นตอนการจัดท างบประมาณ (งบท าการ/งบลงทุน) 

2 ขั้นตอนการควบคุมงบประมาณ 

3 ขั้นตอนการตรวจจ่ายงบประมาณ 

4 ขั้นตอนการให้บริการชมฟาร์ม 

5 ขั้นตอนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม 

 

 

ล าดับ คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายการตลาดและการขาย 

1 การแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายในประเทศ TT (ประเภทผลิตภัณฑ์นม U.H.T.) การเพ่ิมช่อง

ทางการจ าหน่าย 

2 ขั้นตอนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมยู.เอช.ที. 

ไทย-เดนมาร์ค ให้ตัวแทนจ าหน่ายในประเทศ 

3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดท ารายการส่งเสริมการขายการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมตัวแทน

จ าหน่ายในประเทศ 

4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดท ารายงานสรุปยอดขายจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมตัวแทนจ าหน่าย 

5 ตัวแทนจ าหน่ายประเภท High Value ในประเทศ 

6 การเพ่ิมลูกค้ารายใหม่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 

7 การแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายผลิตภณฑ์นมกลุ่มนม 

แช่เย็น ไทย-เดนมาร์ค 

8 ขั้นตอนการท างานบริษัทยอดคุณและบริษัท 

9 ขั้นตอนการจัดท ากิจกรรมออกร้านแสดงสินค้า 

10 ขั้นตอนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. ให้กับกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 

11 ขั้นตอนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมให้กับร้านนมสดไทย-เดนมาร์ค สาขา ทีโอที และตลาด 

อ.ต.ก. 

12 แบบฟอร์มการเขียน Flow chart ขั้นตอนการรับหนังสือ(ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) 

13 แบบฟอร์มการเขียน Fiow chart ขั้นตอนการส่งหนังสือ(ระบบสารบรรณอิเล็กทอนิกส์) 

14 แบบฟอร์มการเขียน Flow chart ขั้นตอนการตรวจสอบวันลา/สรุปวันลา ของฝ่ายการตลาด

และการขาย 
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คู่มือปฏิบัติงานสนับสนุนของ อ.ส.ค. 

ล าดับ คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายการตลาดและการขาย (ต่อ) 

15 แบบฟอร์มการเขียน Flow chart ขั้นตอนการใช้งานระบบควบคุมเอกสาร (e-document 

controt) 

16 แบบฟอร์มการเขียน Fiow chart ขั้นตอนการเบิกพัสดุ 

17 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานด้านข้อมูลการตลาด 

18 งานการประสานงานกับแผนกประชาสัมพันธ์ในการวางแผนสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ  

เพ่ือสนับสนุนและสอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดและการขาย 

19 ขั้นตอนการรายงานผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที.คงเหลือ 

20 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การจัดท ารายงานด าเนินงานด้านการวางแผนการผลิต 5 ส านักงาน 

อ.ส.ค. ภาค 

21 ขั้นตอนการจัดท าระเบียบวาระคณะกรรมการวางแผนการตลาดและผลิตภัณฑ์นม 

22 งานก าหนดกลยุทธ์และวางแผนการตลาด ผลิตภัณฑ์ของ อ.ส.ค. 

23 งานประเมินและวิเคราะห์การด าเนินงานด้านการตลาด 

24 การปฏิบัติงานงานวิจัยและศึกษาแนวโน้มการพัฒนาการตลาด 

25 ขั้นตอนการขออนุมัติหลักการ/งบประมาณ/TOR งานวิจัยและศึษาแนวโน้มการพัฒนาการ

ตลาด 

26 ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งานวิจัยและศึกษาแนวโน้มการพัฒนาการตลาด 

27 ขั้นตอนอนุมัติงบประมาณสนับสนุน งานวิจัยและศึกษาแนวโน้มการพัฒนาการตลาด 

28 ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development) 

29 ขั้นตอนการตรวจแบบฉลากบรรจุภัณฑ์และลังนอกบรรจุภัณฑ์นมพาณิชย์และนมโรงเรียน 

30 ขั้นตอนการด าเนินโครงการส่งเสริมการตลาดประจ าปีงบประมาณ 

31 ขั้นตอนการยื่นขอเอกสารอาหารกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

32 ขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง

พาณิชย์ 

33 ขั้นตอนการก าหนดยุทธศาสตร์วางแผนการขาย/งานก าหนดกลยุทธ์/งานข้อมูลสารสนเทศ

ด้านข้อมูลขายและงานประเมินวิเคราะห์การด าเนินงานด้านการขาย 

34 ขั้นตอนการให้ส่วนแถมปกติและส่วนแถมพิเศษกรณีเงินสดและเครดิต 

35 ขั้นตอนการจ่ายส่วนแถมปกติ กรณีเครดิต 

36 ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมออกร้านแสดงสินค้า 
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คู่มือปฏิบัติงานสนับสนุนของ อ.ส.ค. 

ล าดับ คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายการตลาดและการขาย (ต่อ) 

37 ขั้นตอนงานแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายและพ้ืนที่เขตการขาย/นมพาณิชย์ (ยู.เอช.ที. นมแช่เย็น) 

38 ขั้นตอนงานพัฒนายอดขาย  ผลิตภัณฑ์ตามช่องทางพิเศษและส่วนราชการ 

39 ขั้นตอนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. ไทย-เดนมาร์ค  ให้ตัวแทนจ าหน่ายในประเทศ 

40 ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม  ยู.เอช.ที. ไทย-เดนมาร์ค  ให้กับ

ตัวแทนจ าหน่าย 

41 ขั้นตอนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. ให้กับกรมพินิจและคุมครอบเด็กและเยาวชน 

42 ขั้นตอนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มนมแช่เย็น (นมพาสเจอร์ไรส์, โยเกิร์ต, ไอศกรีมและน้ าดื่ม)  

ให้กับตัวแทนจ าหน่าย 

43 ขั้นตอนงานขายผลิตภัณฑ์นมตามช่องทางดั้งเดิมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลและงานขาย

ผลิตภัณฑ์นมตามช่องทางสมัยใหม่ 

44 ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมไทย-เดนมาร์ค Sales Blitz 

45 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมออกร้านแสดงสินค้า 

46 ขั้นตอนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มนมแช่เย็น (ครีมสด, ครีมพาสเจอร์ไรส์)  ให้กับบริษัท เอ็ม 

เค เวย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

47 ขั้นตอนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. ขนาด 125 มล. (ไม่ติดหลอด)  ให้กับบริษัท 

อาหารยอดคุณ จ ากัด 

48 ขั้นตอนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมให้กับร้านนมสดไทย-เดนมาร์ค สาขา ทีโอที และตลาด 

อ.ต.ก. 

49 การสั่งซื้อสินค้า MT 

50 ขั้นตอนการรับค าสั่งซื้อของห้างสรรพสินค้า (Modern Trade) 

51 งานจัดเก็บค่าผลิตภัณฑ์ด้าน MT 

52 ขั้นตอนการบริหารจัดการการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์นมเสียให้ Depot/Agent 

53 ขั้นตอนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า 

54 ขั้นตอนงานบริหารระบบการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า 

55 กระบวนการและข้ันตอนการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

56 ขั้นตอนการด าเนินงานในการจัดสรรสิทธิการจ าหน่ายนมโรงเรียน 

57 จัดท าเรื่องที่ต่อเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม 
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คู่มือปฏิบัติงานสนับสนุนของ อ.ส.ค. 

ล าดับ คู่มือปฏิบัติงานส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 

1 ขั้นตอนการรับเงินสด/เงินโอน/เช็คลงวันที่ล่วงหน้า/รับช าระหนี้ 

2 ขั้นตอนการจ่ายเงิน/คืนเงินค้ าประกันสัญญา 

3 ขั้นตอนการบันทึกบัญชี 

4 ขั้นตอนการรับส่งเอกสาร 

5 ขั้นตอนการตรวจสอบการรับพัสดุเบิกใบพัสดุ 

6 ขั้นตอนการท างานธุรการ 

7 ขั้นตอนการตั้งหนี้เอกสารการเบิกจ่าย 

8 ขั้นตอนการจัดท าต้นทุนผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค. ภาคกลาง 

9 ขั้นตอนการท า stock ผลิตภัณฑ์นม 

10 การบันทึกบัญชีเพ่ือตั้งหนี้ขายเชื้อผลิตภัณฑ์นมระบบ AR 

11 ขั้นตอนการปิดงบการเงิน 

12 ขั้นตอนการท าเช็คจ่ายเงินเดือนพนักงาน 

13 ขั้นตอนการออกใบเสร็จ นม ร.ร. 

14 ขั้นตอนการท าเช็คจ่ายเงินค่าน้ านมดิบ 

15 ขั้นตอนการท าเงินเดือน 

16 ขั้นตอนการจ่ายเงินสดรองจ่าย 

17 ขั้นตอนการท ารายงานประมาณการประจ าสัปดาห์ 

18 ขั้นตอนการท ารายงานประจ าวันและเงินสดคงเหลือ 

19 ขั้นตอนการรับช าระค่าผลิตภัณฑ์นม 

20 flow chart แผนกบัญชีและการเงิน 

21 ขั้นตอนการจัดท าวิธีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม Modern Traditi 

22 ขั้นตอนการจัดท าวิธีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม Traditional  Traditi 

23 ขั้นตอนการจัดท าวิธีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม school milk 

24 ขั้นตอนการจัดท าวิธีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ นมพาสเจอร์ไรส์กลุ่มนม โรงเรียน 

25 ขั้นตอนการเครื่องฆ่าเชื้อ แผนกผลิตผลิตตภัณฑ์นม 1 ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 

26 flow chart การด าเนินการผลิต 

27 flow chart ขั้นตอนการด าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ 

28 flow chart อัตราการสูญเสีย 
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คู่มือปฏิบัติงานสนับสนุนของ อ.ส.ค. 

ล าดับ คู่มือปฏิบัติงานส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง (ต่อ) 

29 flow chart การบันทึกข้อตกลงการชื้อขายน้ านมโค MOU 

30 flow chart การรับชื้อนมดิบหน้าศูนย์/สหกรณ์ 

31 การบริหารส่วนเกินในการรับชื้อน้ านมดิบ 

32 การบริหารจัดการส่วนต่างน้ านมดิบหน้าศูนย์กับหน้าโรงงาน 

33 การวางแผนการผลิต 

34 การปรุงแต่งน้ านม 

35 แผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ 

36 กรอบเทียบอุปกรณณ์ เครื่องจักร และเครื่องมือวัด 

 
 

ล าดับ คู่มือปฏิบัติงานส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ 

1 การปฎิบัติงานด้านการตรวจจ่ายเอกสาร 

2 การปฏิบัติงานด้านการจัดค าขอตั้งงบประมาณ 

3 การจัดท างบการเงิน 

4 การจัดท างบต้นทุนการผลิต 

5 การบริหารจัดการลูกหนี้ 

6 การรับเงินสด 

7 การรับเงินโอน 

8 การรับเช็คธนาคาร 

9 การจ่ายเงินเดือน 

10 การปฎิบัติงานรับ-ควบคุม/จ่ายวัตถุดิบและการจัดท ารายงาน 

11 การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

12 การปฏิบัติงานจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ 

13 การส่งมอบสินค้า (ส่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์) 

14 การรับผลิตภัณฑ์นมจากหน้าเครื่อง(จากแผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม) 

15 การรับผลิตภัณฑ์นมจาก อ.ส.ค. ภาคอ่ืน ๆ 

16 ขั้นตอนการจัดเก็บสินค้า 

17 การวางแผนการจ าหน่าย 
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คู่มือปฏิบัติงานสนับสนุนของ อ.ส.ค. 

ล าดับ คู่มือปฏิบัติงานส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ (ต่อ) 

18 การเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย 

19 การจัดการส่วนลดส่วนแถม 

20 การจัดท าบันทึกซ้ือขายน้ านมดิบ (MOU) 

21 ขั้นตอนการรับน้ านมดิบ 

22 ขั้นตอนการวางแผนการผลิต 

23 ขั้นตอนการปฎิบัติงานแผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม 

24 ความปลอดภัยอาชิวอนามัยและสภาพแวดล้อมการท างาน 

25 ขั้นตอนการผลิตน้ าประปา 

26 กระบวนการปฎิบัติการควบคุมเครื่องแก้ว 

27 การสอบเทียบเครื่องตรวจเครื่องวัดและเครื่องทดสอบ 

28 กระบวนการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 

29 ขั้นตอนการตรวจสอบและทดสอบ (น้ านมดิบ) 

30 ขั้นตอนการตรวจสอบและทดสอบ (นมพาสเจอร์ไรส์) 

31 ขั้นตอนการตรวจสอบและทดสอบ (ผลิตภัณฑ์นม U.H.T) 

 

 

ล าดับ คู่มือปฏิบัติงานส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1 งานรับหนังสือในระบบงานสารบรรณทั้งหมดภายใน สภอ.  

(กรณีเป็นบันทึกหรือหนังสือเวียนค าสั่ง/ประกาศฯลฯ) 

2 งานรับหนังสือในระบบงานสารบรรณทั้งหมดภายใน สภอ. 

(กรณีเป็นชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุค่าใช้จ่ายอื่นฯ) 

3 แผนกบัญชีและการเงิน จ านวน  =  115  ขั้นตอน 

4 แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนม   เขต 1 และ เขต 2  =  64  ขั้นตอน 

              รวม        =  181   ราย 
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คู่มือปฏิบัติงานสนับสนุนของ อ.ส.ค. 

ล าดับ คู่มือปฏิบัติงานส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง 

1 แผนกบัญชีและการเงิน        จ านวน  120 ขั้นตอน 

2 แผนกการตลาดและการขาย  จ านวน     5 ขั้นตอน  รวม  125 ขั้นตอน 

 

ล าดับ คู่มือปฏิบัติงานส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน 

1 การตรวจคุณภาพวัสดุปรุงรส/วัสดุหีบห่อ 

2 การตรวจคุณภาพน้ านม 

3 การรับหนังสือ 

4 การส่งหนังสือ 

5 การยกร่างหนังสือ (แผนกถึงส านักงาน) 

6 การยกร่างหนังสือ (ส านักงานถึงส านักงาน) 

7 การยกร่างหนังสือ (หน่วยงานถึงภายนอก) 

8 E-Office แผนกพัสดุและบริการ งานคลังสินค้า 

9 ขั้นตอนการตรวจรับวัตถุดิบ แผนกพัสดุและบริการ 

10 ขั้นตอนการจัดซื้อวัตถุดิบ แผนกพัสดุและบริการ 

11 ขั้นตอนการเบิกจ่ายพัสดุ แผนกพัสดุและบริการ 

12 การวางแผนการผลิต 

13 การเตรียมวัสดุหีบห่อ/ปรุงรส 

14 การรับน้ านมดิบเข้ากระบวนการผลิต 

15 การด าเนินการผลิต (กระบวนการพาสเจอร์ไรส์) 

16 การด าเนินการผลิต (กระบวนการบรรจุ) 

17 ขั้นการปฏิบัติงานด้านการจัดการและรวบรวมน้ านมดิบ 

18 การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

19 การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน 

20 การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน (ขั้นตอนการส่งมอบผลิตภัณฑ์นม ร.ร.) 
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คู่มือปฏิบัติงานสนับสนุนของ อ.ส.ค. 

ล าดับ คู่มือปฏิบัติงานส านักงานเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม 

1 งานเบิกค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (กรณีไม่

ส ารองจ่าย) แผนกเลขานุการฯ สคน. 

2 งานจัดท าค าสั่งคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมแผนกเลขานุการ สคน. 

3 งานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในคณะกรรมการโคนมฯ แผนกบริหารจัดการตามมติ

คณะกรรมการ สคน. 

4 งานจัดสรรพื้นที่และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แผนก

บริหารจัดการตามมติคณะกรรมการ สคน. 
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   4.2 การเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงกับการบริหารจัดการมูลค่า               
เชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management)  

   การบริหารความเสี่ยง นอกจากจะเป็นการบริหารปัญหา จุดอ่อน และข้อจ ากัดต่าง ๆ ส่งผล
กระทบที่จะท าให้องค์กรไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ในอนาคต แต่การบริหารในปัจจุบันจะต้องมีการ
บริหารมูลค่าเพ่ิมขององค์กรจากโอกาสทางธุรกิจ การน าระบบการบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 
จึงช่วยให้การบริหารความเสี่ยงเชิงบวกขององค์กร จะท าให้การบริหารนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ได้น าเอาปัจจัยส าคัญต่าง ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจ
ขององค์กรมาพิจารณาร่วมกันอย่างครบถ้วน ในการวางแผนและการด าเนินธุรกิจขององค์กร เพ่ือให้
องค์กรสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ขององค์กร โดยผู้บริหารสามารถน ามูลค่าเพ่ิม
มาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการลงทุนนั้น ๆ เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กรหรือไม่ ตลอดจน
สามารถประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดที่เรียกว่า “ก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์” เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานขององค์กรและหน่วยงานภายในองค์กร  ทั้งนี้ ระบบการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่า           
เชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) คือ ระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มุ่งเน้น
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้องค์กร โดยการเชื่อมโยงเป้าประสงค์ทางการเงินซึ่งรวมถึงก าไรเศรษฐศาสตร์ 
(Economic Profit: EP) และเป้าประสงค์ทางสังคมเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 
การจัดท าแผนธุรกิจ (EVM for planning), การจัดสรรเงินทุนและทรัพยากร (EVM for Investment & 
Resource Allocation), การก าหนดและถ่ายทอดเป้าหมาย (EVM for Performance Monitoring)     
และระบบแรงจูงใจ (EVM for Incentive)  

  อ.ส.ค. มีการบูรณาการระหว่างร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
คณะท างานบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) เพ่ือให้ 
อ.ส.ค. มีการบริหารความเสี่ยงเพ่ือสร้างสรรค์มูลค่าขององค์กร (Value Creation) และเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
(Value Enhancement)  
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การเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 (Strategy Improvement Plan : SIP)  
 

 
 

 

 
 

 
รูปภาพที่ 6 การเช่ือมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
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บทที่ 5 

การบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. 
 

   5.1 แผนภาพระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk 2561)  

 
รูปภาพ 7 แผนภาพระดับความเสีย่งที่เหลืออยู ่(Residual Risk) 
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   5.2 แผนภาพประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)  

 
รูปภาพ 8 แผนภาพประเมินความเสี่ยง (Risk Profile) ก่อนการบรหิารความเสี่ยง ป ี2562 

   5.3 ระดับความเสี่ยงของ อ.ส.ค. ประเมินได้ 4 ระดับ ดังนี้  
    1) ความเสี่ยงระดับสูงมาก (16-25 คะแนน) 

   RF_S1_62 ปริมาณและคุณภาพน้ านมดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
   RF_S2_62 ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง 
   RF_O1_62 การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 
   RF_O2_62 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรโคนมไม่แล้วเสร็จ 
   2) ความเสี่ยงระดับสูง (10-15 คะแนน) 
    RF_F1_62 ก าไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย 
    RF_F2_62 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของสินทรัพย์ (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย 
    RF_C1_62 การไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ 
    3) ความเสี่ยงระดับปานกลาง (5-9 คะแนน) 
    - ไม่มี – 
    4) ความเสี่ยงระดับต่ า (< 4 คะแนน) 

    - ไม่มี - 
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   5.4 การประเมินระดับคะแนนความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) 
 

Risk Assessment Matrix 

ความเป็นไปได ้

ต่ ามาก/ 
น้อยมาก 

ต่ า / 
น้อย 

ปานกลาง 
สูง / 
บ่อย 

สูงมาก / 
บ่อยมาก 

1 2 3 4 5 

ผล
กร

ะท
บ 

/ ค
วา

มร
ุนแ

รง
 

สูงมาก / หายนะ 5 5  
(5×1) 

10 
(5×2) 

15 
(5×3) 

20 
(5×4) 

25 (5×5) 

สูง / วิกฤติ 4 4 
(4×1) 

8 
(4×2) 

12 
(4×3) 

16 
(4×4) 

20 (4×5) 

ปานกลาง 3 3 
(3×1) 

6 
(3×2) 

9 
(3×3) 

12 
(3×4) 

15 (3×5) 

ต่ า / น้อย 2 2 
(2×1) 

4 
(2×2) 

6 
(2×3) 

8 
(2×4) 

10 (2×5) 

ไม่เป็นสาระส าคัญ / น้อยมาก 1 1 
(1×1) 

2 
(1×2) 

3 
(1×3) 

4 
(1×4) 

5 
(1×5) 

 ระดับของความเสี่ยง 
 

ตารางที่ 3 การประเมินระดับคะแนนความเสีย่ง (Risk Assessment Matrix) 

   จาก Risk Assessment Matrix น ารายการความเสี่ยงของแต่ละระดับความเสี่ยงที่ได้จัด
เรียงล าดับไว้ (Risk Ranking) มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง 
(Criteria for Acceptability Risk) 

   5.5 เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง  
 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
คะแนน 

แทนด้วย 
แถบส ี

ความหมาย 

ต่ า (L) 
(สีเขียว) 

1-4  Acceptable or limited Focus 
- ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องมีการจัดการ

เพิ่มเติม 
ปานกลาง (M) 

(สีเหลือง) 
5-9  Tolerable but caution or Management 

Discretion/Medium Risk 
- ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความ

เสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับท่ียอมรับไม่ได้ 
สูง (H) 
(สีเทา) 

10-15  Intolerable or Attention Required/High Risk 

- ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ 

- โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ต่อไป 
สูงมาก (VH) 

(สีแดง) 
16-25  Intolerable or Immediate Attention Require/High Risk 

- ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 

ตารางที่ 4 เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง 
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   5.6 ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) 
   คือ หมายถึง ขอบเขตของคะแนนระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ คือระดับคะแนนตั้งแต่ 
1-9 กับความเสี่ยงที่มีระดับคะแนน 10 - 25 คะแนนระดับความรุนแรง (Impact × Likelihood) 
 
 

5  
(5×1) 

10 
(5×2) 

15 
(5×3) 

20 
(5×4) 

25 (5×5) 

4 
(4×1) 

8 
(4×2) 

12 
(4×3) 

16 
(4×4) 

20 (4×5) 

3 
(3×1) 

6 
(3×2) 

9 
(3×3) 

12 
(3×4) 15 (3×5) 

2 
(2×1) 

4 
(2×2) 

6 
(2×3) 

8 
 (2×4) 

10 (2×5) 

1 
(1×1) 

2 
(1×2) 

3 
(1×3) 

4 
(1×4) 

5 
(1×5) 

 

รูปภาพที่ 9 แสดงขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีองค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) 

 

   เส้นแบ่งระหว่างระดับความเสี่ยงที่มีค่าสูง (High: H) และสูงมาก (Very High: VH) ที่มีระดับ
คะแนนตั้งแต่ 10 - 25 (คะแนนระดับความรุนแรง Impact × Likelihood) ซึ่งหากเป็นสีขอบเขตของ    
Risk Boundary จะกั้นระยะให้อยู่ในโซนสีส้ม และสีแดง กับโซนสีเหลือง และสีเขียว เป็นโซนที่มีระดับ
ความเสี่ยงที่มีค่าน้อยมาก น้อย และปานกลาง หรือมีระดับคะแนนตั้งแต่ 1-9 (คะแนนระดับความรุนแรง 
Impact × Likelihood) ซึ่งอยู่ในโซนสีเหลือง และสีเขียว เพ่ือเป็นการติดตามดูระดับของความเสี่ยงต่างๆ 
ของ อ.ส.ค. ที่ต้องท าการบริหาร เมื่อความเสี่ยงใดก็ตามมีค่าความเสี่ยงเกินระดับของ Risk Boundary     
ในระดับ 10 คะแนนขึ้นไป หรืออยู่ในระดับโซนสีส้ม และสีแดง หรือแสดงว่าปัจจัยเสี่ยงใด ปัจจัยเสี่ยงหนึ่ง 
อยู่ในโซนสีแดง หรือความเสี่ยงสูงมาก (Very High: VH) จะเป็นตัวบ่งชี้ว่า อ.ส.ค. จะต้องท าการบริหาร
ความเสี่ยงนั้น ๆ เมื่อใดก็ตามท่ีความเสี่ยงอยู่ในโซนสูง หรือสูงมาก 
 
 
 
 
 
 

Risk Boundary 

Im
pa

ct
 

Likelihood 
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   5.7 ระดับความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้ที่ จะท า ให้บรรลุ วัตถุประสงค์  ( Risk Appetite)                 
ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)  
    5.7.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) 
    RF_S1_62  ปริมาณและคุณภาพน้ านมดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
(กรณีน้ านมดิบขาด) 

 
 

รูปภาพที ่10 ปริมาณและคณุภาพน้ านมดิบไม่สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาด (กรณีน้ านมดบิขาด) 
 

จากภาพจุด A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite) 
   T คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)  
ตารางท่ี 5 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้ 
องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของ RF_S1_62  ปริมาณและคุณภาพน้ านมดิบไม่สอดคล้องกับความ 
ต้องการของตลาด (กรณีน้ านมดิบขาด) 

ปัจจัยเสี่ยง RF_S1_62  ปริมาณและคุณภาพน้ านมดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
(กรณีน้ านมดิบขาด) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 2 ปริมาณน้ านมดิบรบัซือ้ 683*365 = 249,295 ต้น 
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 3 ปริมาณน้ านมดิบรบัซือ้ 668*365 = 243,820 ต้น 

โอกาสที่จะเกิด
(Likelihood) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 ไม่มีการรับซื้อน้ านมดบินอกสัญญาและเกิน MOU  
Risk Tolerance (RT) 

 ระดับ 1 ไม่มีการรับซื้อน้ านมดบินอกสัญญาและเกิน MOU  
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    RF_S1_62  ปริมาณและคุณภาพน้ านมดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
(กรณีน้ านมดิบเกิน) 
 

 
 

รูปภาพที ่11 ปริมาณและคณุภาพน้ านมดิบไม่สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาด (กรณีน้ านมดบิเกิน) 

 
จากภาพจุด A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite) 
   T คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)  

 

ตารางท่ี 6 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้
องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของ RF_S1_62  ปริมาณและคุณภาพน้ านมดิบไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด (กรณีน้ านมดิบเกิน) 
 

ปัจจัยเสี่ยง RF_S1_62  ปริมาณและคุณภาพน้ านมดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
(กรณีน้ านมดิบเกิน) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 2 ปริมาณน้ านมดิบรบัซือ้ 683*365 = 249,295 ต้น 
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 3 ปริมาณน้ านมดิบรบัซือ้ 698*365 = 254,770 ต้น 

โอกาสที่จะเกิด
(Likelihood) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 ไม่มีการรับซื้อน้ านมดบินอกสัญญาและเกิน MOU  
Risk Tolerance (RT) 

 ระดับ 1 ไม่มีการรับซื้อน้ านมดบินอกสัญญาและเกิน MOU  
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    RF_S2_62  ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง 
 

 
 

รูปภาพที ่12 ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสยีง  

 
จากภาพจุด A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite) 
   T คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)  

 

ตารางท่ี 7 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้
องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของ RF_S2_62  ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง  
 

ปัจจัยเสี่ยง RF_S2_62  ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง  
ผลกระทบ 
(Impact) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 2 มีข้อร้องเรียนแต่สามารถชี้แจงได ้
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 3 ต้องมีผลชี้แจงอย่างเปน็ทางการ 

โอกาสที่จะเกิด
(Likelihood) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ตอบได้ทันตามเวลาคิดเป็นรอ้ยละ 96-100 
Risk Tolerance (RT) 

 ระดับ 1 ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ตอบได้ทันตามเวลาคิดเป็นรอ้ยละ 96-100 
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  5.7.2 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) 
    RF_O1_62  การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 
 

 
รูปภาพที ่13 การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพยีงพอ 

 

จากภาพจุด A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite) 
   T คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)  
 
ตารางท่ี 8 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้ 
องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของ RF_O1_62 การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 
 

ปัจจัยเสี่ยง RF_O1_62 การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 
ผลกระทบ 
(Impact) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 2 จ านวนวนัในการบริหารสินค้าคงคลงัเฉลี่ย 15 – 21 วัน/เดือน 
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 3 จ านวนวนัในการบริหารสินค้าคงคลงัเฉลี่ย 22 – 28 วัน/เดือน 

โอกาสที่จะเกิด
(Likelihood) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 ร้อยละผลติภัณฑ์นมโซนเหลืองคงเหลือ 1 – 3% 
Risk Tolerance (RT) 

 ระดับ 1 ร้อยละผลติภัณฑ์นมโซนเหลืองคงเหลือ 1 – 3%  
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    RF_O2_62  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรโคนมไม่แล้วเสร็จ 
 

 
รูปภาพที ่14 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรโคนมไม่แล้วเสรจ็ 

 

จากภาพจุด A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite) 
   T คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)  
 
ตารางท่ี 9 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้ 
องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของ RF_O2_62  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรโคนมไม่แล้ว
เสร็จ 
 

ปัจจัยเสี่ยง RF_O2_62  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรโคนมไม่แล้วเสร็จ 
ผลกระทบ 
(Impact) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 2 น าระบบเบื้องต้นไปทดลองใช้งาน 
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 3 มีการพัฒนาระบบเบื้องต้นแล้วเสร็จ 

โอกาสที่จะเกิด
(Likelihood) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 ความร่วมมือในการใชข้้อมูลและใช้ระบบ = 4 ส านักงานภาค 
Risk Tolerance (RT) 

 ระดับ 1 ความร่วมมือในการใชข้้อมูลและใช้ระบบ = 4 ส านักงานภาค 
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5.7.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) 
    RF_F1_62  ก าไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย 
 

 
รูปภาพที ่15 ก าไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย 

 

จากภาพจุด A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite) 
   T คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)  
 
ตารางท่ี 10 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท า
ให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของ RF_F1_62  ก าไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตาม
เป้าหมาย 
 

ปัจจัยเสี่ยง RF_F1_62  ก าไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย 
ผลกระทบ 
(Impact) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 2 ค่า EBITDA 688 ล้านบาท 
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 3 ค่า EBITDA 658 ล้านบาท 

โอกาสที่จะเกิด
(Likelihood) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 ร้อยละค่าใช้จา่ยต่อยอดขาย = 9% 
Risk Tolerance (RT) 

 ระดับ 1 ร้อยละค่าใช้จา่ยต่อยอดขาย = 9% 
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    RF_F2_62  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของสินทรัพย์ (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย 
 

 
รูปภาพที่ 16 อัตราผลตอบแทนตอ่ส่วนของสินทรัพย์ (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย 

 

จากภาพจุด A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite) 
   T คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)  
 
ตารางท่ี 11 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท า 
ให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของ RF_F2_62  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของสินทรัพย์ (ROA)  
ไม่ได้ตามเป้าหมาย 
 

ปัจจัยเสี่ยง RF_F2_62  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของสินทรัพย์ (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย 
ผลกระทบ 
(Impact) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 2 ร้อยละค่า ROA = 8.53 
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 3 ร้อยละค่า ROA = 6.93 

โอกาสที่จะเกิด
(Likelihood) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 มูลค่าทรัพยส์ินคงเหลอื = 800 ล้านบาท 
Risk Tolerance (RT) 

 ระดับ 1 มูลค่าทรัพยส์ินคงเหลอื = 800 ล้านบาท 
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5.7.4 ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ(Compliance Risk : C) 
    RF_C1_62  การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
 

 
รูปภาพที ่17 การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 

 

จากภาพจุด A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite) 
   T คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)  
 
ตารางท่ี 12 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท า 
ให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของ RF_C1_62  การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
 

ปัจจัยเสี่ยง RF_C1_62  การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ผลกระทบ 
(Impact) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 2 มีค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 3 สอบข้อเท็จจริงแล้วไมป่รากฎความผิด 

โอกาสที่จะเกิด
(Likelihood) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 เหตุการณ์ที่ไม่ปฏบิัติตามกฎระเบียบ  ข้อบังคับ  และคู่มือปฏิบัติงาน 0-5 คร้ัง 
Risk Tolerance (RT) 

 ระดับ 1 เหตุการณ์ที่ไม่ปฏบิัติตามกฎระเบียบ  ข้อบังคับ  และคู่มือปฏิบัติงาน 0-5 คร้ัง 
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บทที่ 6 

การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยง 

6.1 น้ าหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหวา่งปัจจัยเสี่ยงกับปัจจัยเสี่ยง 
   จากแผนที่ความเสี่ยง (Risk map) นอกจากความเสี่ยงแต่ละด้านจะมีสาเหตุต่าง ๆ ที่อาจเป็น
ผลท าให้เกิดความเสี่ยงนั้นแล้ว ความเสี่ยงที่เกิดนั้นในด้านหนึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดความเสี่ยงอีกด้าน
หนึ่งด้วยเช่นเดียวกัน 
   ในการวิเคราะห์ถึงน้ าหนัก และผลกระทบระหว่างความเสี่ยงแต่ละด้านที่ส่งผลกระทบ
ระหว่างกันนั้นความเสี่ยงทุกด้านจะเป็นทั้งตัวแปรตาม คือเป็นผลมาจากความเสี่ยงอ่ืน ๆ ส่งผลกระทบ 
และตัวแปรอิสระคือส่งผลกระทบไปยังความเสี่ยงอ่ืน ๆ ด้วย ดังแสดงในรูปภาพที่ ..... ซึ่งมีความสัมพันธ์
ระหว่างความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 
   1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR) 
    1.1 ปริมาณและคุณภาพน้ านมดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
(RF_S1_62) มีความสัมพันธ์กับ 
     * พัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรโคนมไม่แล้วเสร็จ (RF_O2_62)                  
        น้ าหนักร้อยละ 10 
     * การไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ (RF_C1_62) น้ าหนักร้อยละ 5 
    1.2 ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และช่ือเสียง (RF_S2_62) มีความสัมพันธ์กับ 
     * ปริมาณและคุณภาพน้ านมดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด        
        (RF_S1_62) น้ าหนักร้อยละ 5 
     * การบริหารคลังสินค้ามีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ (RF_O1_62) น้ าหนักร้อยละ 5 

     * การไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ (RF_C1_62) น้ าหนักร้อยละ 5 
 
   2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) 
    2.1 การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ (RF_O1_62) มีความสัมพันธ์กับ 
     * ปริมาณและคุณภาพน้ านมดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด        
        (RF_S1_62) น้ าหนักร้อยละ 5 
     * การไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ (RF_C1_62) น้ าหนักร้อยละ 5 
    2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรโคนมไม่แล้วเสร็จ (RF_O2_62) มีความสัมพันธ์กับ 
     * การไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ (RF_C1_62) น้ าหนักร้อยละ 10 
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   3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) 
    3.1 ก า ไร  (EBITDA) ภารกิจ เชิ งพาณิชย์ ไ ม่ ได้ตามเป้ าหมาย (RF_F1_62)                 
มีความสัมพันธ์กับ 
     * ปริมาณและคุณภาพน้ านมดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
        (RF_S1_62) น้ าหนักร้อยละ 5      
     * ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (RF_S2_62) น้ าหนักร้อยละ 5 
     * การบริหารคลังสินค้ามีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ (RF_O1_62) น้ าหนักร้อยละ 5 

     * การไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ (RF_C1_62) น้ าหนักร้อยละ 5 
    3.2 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของสินทรัพย์ (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย (RF_F2_62) 
มีความสัมพันธ์กับ 
     * ก าไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย (RF_F1_62)                  
       น้ าหนักร้อยละ 5 
 
   4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compilance Risk: C) 
    4.1 การไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ (RF_C1_62) ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัย
เสี่ยงอ่ืน 
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6.2 น้ าหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหวา่งปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุ (ทางตรง) 
  นอกจากความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จะส่งผลกระทบ และความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้ว 
ปัจจัยเสี่ยงยังได้รับผลกระทบจากสาเหตุความเสี่ยง ดังแสดงในรูปภาพที่ ..... รายละเอียดดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) 
    1.1 ปริมาณและคุณภาพน้ านมดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
(RF_S1_62) มีความสัมพันธ์กับ 
     * ปริมาณและคุณภาพน้ านมที่ผลิตได้ของเกษตรกรไม่สอดคล้องกับการผลิตของ 
อ.ส.ค. (S1.1) น้ าหนักร้อยละ 70 
     * การเกิดโรคระบาด (S1.2) น้ าหนักร้อยละ 10 
    1.2 ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และช่ือเสียง (RF_S2_62) มีความสัมพันธ์กับ 
     * คุณภาพสินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด (S2.1) น้ าหนักร้อยละ 50 
     * การตอบสนองข้อร้องเรียนล่าช้า (S2.2) น้ าหนักร้อยละ 50 
 
  2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) 
    2.1 การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ (RF_O1_62) มีความสัมพันธ์กับ 
     * ปริมาณการผลิตไม่สอดคล้องกับเป้าหมายทางการตลาด (S3.1)  
        น้ าหนักร้อยละ 40 
     * ระบายสินค้าไม่ได้ตามแผนการตลาด (O3.2) น้ าหนักร้อยละ 40 
    2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรโคนมไม่แล้วเสร็จ (RF_O2_62) มีความสัมพันธ์กับ 
     * การไม่ได้รับความร่วมมือและให้ข้อมูลโคนมที่ถูกต้องจากผู้เกี่ยวข้องเพียงพอ  
        (O4.1) น้ าหนักร้อยละ 35 
     * วัฒนธรรมการท างานและความซ้ าซ้อนของฐานข้อมูลแต่ละพ้ืนที่ ที่ขาด 
        มาตรฐาน (O4.2) น้ าหนักร้อยละ 25 
     * ระบบการเก็บฐานข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน (O4.3) 
        น้ าหนักร้อยละ 30 
 
   3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) 
    3.1 ก า ไร  (EBITDA) ภารกิจ เชิ งพาณิชย์ ไ ม่ ได้ตามเป้ าหมาย (RF_F1_62)                 
มีความสัมพันธ์กับ 
     * รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (F5.1) น้ าหนักร้อยละ 20     
     * ค่าใช้จ่ายการขายสูงกว่าเป้าหมาย (F5.2) น้ าหนักร้อยละ 35      
     * ปริมาณการสูญเสียสูงกว่าเป้าหมาย (F5.3) น้ าหนักร้อยละ 15     
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    3.2 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของสินทรัพย์ (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย (RF_F2_62) 
มีความสัมพันธ์กับ 
     * สินค้าส าเร็จรูปคงเหลือเม่ือสิ้นงวดบัญชีมีปริมาณมาก (F6.1)  
        น้ าหนักร้อยละ 28 
     * วัสดุสินค้าคงเหลือเมื่อสิ้นงวดบัญชีมีปริมาณมาก  (F6.2) น้ าหนักร้อยละ 19    
     * ลูกหนี้การค้าที่เกินก าหนดมีมูลค่าสูง  (F6.3) น้ าหนักร้อยละ 3     
 
   4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compilance Risk: C) 
    4.1 การไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ (RF_C1_62) มีความสัมพันธ์กับ 
     * ความตระหนักในการเข้าถึงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับ 
       การปฏิบัติงานมีน้อย ทั้งในเร่ืองความไม่เข้าใจ และความเคยชิน (C7.1)  
       น้ าหนักร้อยละ 40    
     * พนักงานยังไม่เข้าถึงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการ 
       ปฏิบัติงาน ทั้งในเร่ืองความไม่เข้าใจ และความเคยชิน (C7.2) น้ าหนักร้อยละ 30 
     * หัวหน้างานบางท่านขาดความเอาใจใส่อย่างเพียงพอให้พนักงานเกิดความ 
       รับผิดชอบในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ (C7.3) น้ าหนักร้อยละ 20   
     * ระเบียบ  ข้อบังคับ  มีข้อก าหนดบางเร่ืองที่ส่งผลกระทบและไม่สอดคล้องกับ 
       ความคล่องตัวในการปฏิบัติงานในสภาวการณ์ปัจจุบัน (C7.4) น้ าหนักร้อยละ 10     
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6.3 น้ าหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหวา่งปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุ (ทางอ้อม) 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) 
    1.1 ปริมาณและคุณภาพน้ านมดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
(RF_S1_62) มีความสัมพันธ์กับ 
      * ปริมาณและคุณภาพน้ านมดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (S3.1)  
         น้ าหนักร้อยละ 5 
    1.2 ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (RF_S2_62) ไม่มีความสัมพันธ์กับ
สาเหตุทางอ้อม 
 
  2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) 
    2.1 การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ (RF_O1_62) มีความสัมพันธ์กับ 
     * คุณภาพสินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด (S2.1) น้ าหนักร้อยละ 5 
     * ปริมาณการสูญเสียสูงกว่าเป้าหมาย (F5.3) น้ าหนักร้อยละ 5 
    2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรโคนมไม่แล้วเสร็จ (RF_O2_62) ไม่มีความสัมพันธ์
กับสาเหตุทางอ้อม 
 
   3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) 
    3.1 ก า ไร  (EBITDA) ภารกิจ เชิ งพาณิชย์ ไ ม่ ได้ตามเป้ าหมาย  (RF_F1_62)                 
มีความสัมพันธ์กับ 
     * ปริมาณและคุณภาพน้ านมดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (S1.1)  
        น้ าหนักร้อยละ 5 
     * การเกิดโรคระบาด (S1.2) น้ าหนักร้อยละ 5   
    3.2 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของสินทรัพย์ (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย (RF_F2_62) 
ไม่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุทางอ้อม 
 
   4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compilance Risk: C) 
    4.1 การไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ (RF_C1_62) ไม่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุ
ทางอ้อม 
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6.4 แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) อ.ส.ค.  

 
รูปภาพที ่18 แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) อ.ส.ค. ประจ าปีงบประมาณ 2562
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6.5 ความเชื่อมโยงในแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. และความเสี่ยงระดับองค์กร 
    ความเชื่อมโยงของความเสี่ยงระดับองค์กรกับแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. มีรายละเอียดดังนี้   
    1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม  เชื่อมโยงกับ 
ปัจจัย เสี่ยงดังนี้ 
     - ปริมาณและคุณภาพน้ านมดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (RF_S1_62) 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมนมแบบครบวงจรตามมาตรฐานสากล  และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงดังนี้ 

 - การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ (RF_O1_62) 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดอย่างเข้าถึงใจ

ผู้บริโภค  เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงดังนี้ 
     - ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (RF_S2_62) 
    4. ยุทธศาสตร์ที่  4 การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับ
อุตสาหกรรมโคนมของประเทศ  ไม่มีการเชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยง 
    5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 องค์กรแห่งความเป็นเลิศที่ยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมด้วยทุนมนุษย์  
ธรรมาภิบาล  เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   เชื่อมโยงกับ       
ปัจจัยเสี่ยงดังนี ้
     - ก าไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย (RF_F1_62) 
     - อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของสินทรัพย์ (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย (RF_F2_62) 
     - การไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ (RF_C1_62) 
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6.6 แผนบริหารความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงที่อยู่ระดับความเสี่ยงสูง ของ อ.ส.ค. ประจ าปี 2562 
 

ปัจจัยเสี่ยง : 1. ปริมาณและคุณภาพน้ านมดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (RF_S1_62)   

 1. Impact :  Risk Appetite ระดับ 2 ปริมาณน้ านมดิบรับซื้อ 683*365 = 249,295 ตัน 

    Risk Tolerance ระดับ 3 ปริมาณน้ านมดิบรับซื้อ 668*365 = 243,820 ตัน 
ตัวช้ีวัด (KRI) 2. Likelihood : Risk Appetite ระดับ 1 ร้อยละปริมาณน้ านมดิบรับซื้อนอกสัญญาและเกิน MOU ปี 2562 
    Risk Tolerance ระดับ 1 ร้อยละปริมาณน้ านมดิบรับซื้อนอกสัญญาและเกิน MOU ปี 2562 
เป้าหมาย  1. รับซื้อน้ านมดิบได้ตามเป้าหมาย 
 2. ไม่มีการรับซื้อน้ านมดิบนอกสัญญาหรือเกิน MOU 
 

ล าดับ สาเหตุ การด าเนินงานลดความเสี่ยง 
ลดระดับความรุนแรง

(Impact)/ ลดโอกาสที่
จะเกิด (Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ตรวจติดตาม 

1. 1.1 ปริมาณและคณุภาพน้ านมที่ผลิตได้
ของเกษตรกรไม่สอดคล้องกับการผลิต
ของ อ.ส.ค. (S1.1) 

1.1 ฝ่ายส่งเสริมประสานงานกับสหกรณ์อย่าง
ใกล้ชิดเกี่ยวกับปริมาณน้ านมดิบที่ไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

ลดระดับโอกาสที่จะเกิด 
Likelihood 

ลดระดับความรุนแรง 
Impact 

ฝสส. ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 ฝสส. 

1.2 ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนมต้องท าการวิจัยและ
พัฒนาการตกลูกของโค ที่สามารถเพิ่มอัตราการ
ตกลูกได้ตลอดทั้งปี 

ลดระดับโอกาสที่จะเกิด 
Likelihood 

ลดระดับความรุนแรง 
Impact 

ฝสส. ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 ฝสส. 

 
ตารางที่ 13 แผนบริหารความเสี่ยงปริมาณและคณุภาพน้ านมดิบไมส่อดคล้องกับความต้องการของตลาด 
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ล าดับ สาเหตุ การด าเนินงานลดความเสี่ยง 
ลดระดับความรุนแรง

(Impact)/ ลดโอกาสที่
จะเกิด (Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ตรวจติดตาม 

1. 1.1 ปริมาณและคณุภาพน้ านมที่ผลิตได้
ของเกษตรกรไม่สอดคล้องกับการผลิต
ของ อ.ส.ค. (S1.1) 

1.3 มีมาตรการประชุมร่วมกับเกษตรกรที่ท า 
MOU ทุกเดือน 

ลดระดับความรุนแรง 
Impact 

ฝสส. ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 ฝสส. 

1.4 นิเทศเกษตรกรเรื่องการเลี้ยงโคนมให้กับ
เกษตรกรโคนมให้ได้มาตรฐานเพื่อยกระดับฟาร์ม 

ลดระดับความรุนแรง 
Impact 

ฝสส. ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 ฝสส. 

1.5 โครงการลดจ านวน Somatic cell count 
(SCC) น้ านมดิบรวมของสหกรณ์ฯโคนม 

ลดระดับความรุนแรง 
Impact 

ฝสส. ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 ฝสส. 

2 1.2 การเกิดโรคระบาด (S1.2) 1.2.1 ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนมออกพื้นที่เพื่อ
ส่งเสริมให้กับเกษตรกรอย่างใกล้ชิดให้กับกลุ่ม
เกษตรกรที่ยังขาดความรู้ด้านโรคระบาด 

ลดระดับโอกาสที่จะเกิด 
Likelihood 

 

ฝสส. ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 ฝสส. 

1.2.2 ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนมมีแผนบริหาร
ฉุกเฉินกรณีเกิดโรคระบาดเพื่อระงับการเกิดโรค
ระบาดอย่างทันท่วงท ี

ลดระดับความรุนแรง 
Impact 

ฝสส. ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 ฝสส. 

 

ตารางที่ 13 (ต่อ) แผนบริหารความเสีย่งปริมาณและคณุภาพน้ านมดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
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ปัจจัยเสี่ยง : 2. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (RF_S2_62) 
 1. Impact :  Risk Appetite ระดับ 2 มีข้อร้องเรียนแต่สามารถชี้แจงได้ 
    Risk Tolerance ระดับ 3 ต้องมีผลชี้แจงอย่างเป็นทางการ 
ตัวช้ีวัด (KRI) 2. Likelihood : Risk Appetite ระดับ 1 ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ตอบได้ทันตามเวลา 96-100 
    Risk Tolerance ระดับ 1 ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ตอบได้ทันตามเวลา 96-100 
เป้าหมาย 1. สามารถตอบข้อร้องเรียนได้ทันตามก าหนดเวลา 
 2. สามารถตอบข้อร้องเรียนได้ครบ 100% 
 

ล าดับ สาเหตุ การด าเนินงานลดความเสี่ยง 
ลดระดับความรุนแรง

(Impact)/ ลดโอกาสที่
จะเกิด (Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ตรวจติดตาม 

1. 2.1 คุณภาพสินค้าไมเ่ป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด (S2.1) 

2.1.1 เพิ่มมาตรการทวนสอบสินคา้ก่อนส่งออกสู่
ตลาดจนถึงมือผู้บรโิภค                

ลดระดับโอกาสที่จะเกิด 
Likelihood 

ฝกต. ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 ฝกต. 

2.1.2 ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและการจัดเก็บที่ได้
มาตรฐานกับรถขนส่ง/ตัวแทนหรอืร้านค้า 

ลดระดับโอกาสที่จะเกิด 
Likelihood 

ฝกต. ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 ฝกต. 

2. 2.2 การตอบสนองข้อร้องเรียนล่าช้า 
(S2.2) 

2.2.1 ก าหนดมาตรการในการด าเนินงานเช่น 
แบบฟอร์ม และตัวช้ีวัดการท างาน  

ลดระดับโอกาสที่จะเกิด 
Likelihood 

ฝกต. ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 ฝกต. 

2.2.2 จัดท าคู่มือการจัดการข้อร้องเรียน  ลดระดับโอกาสที่จะเกิด 
Likelihood 

ฝกต. ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 ฝกต. 

2.2.3 จัดอบรมให้ความรู้กับทีมลูกค้าสัมพันธ์เพื่อ
ปรับมาตรฐานการให้บริการ 

ลดระดับความรุนแรง 
Impact 

ฝกต. ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 ฝกต. 

 

ตารางที่ 14 แผนบริหารความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง 
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ปัจจัยเสี่ยง : 3. การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ (RF_O1_62) 
 1. Impact :  Risk Appetite ระดับ 2 จ านวนวันในการบริหารสินค้าคงคลังเฉลี่ย 15-21 วัน/เดือน  
    Risk Tolerance ระดับ 3 จ านวนวันในการบริหารสินค้าคงคลังเฉลี่ย 22-28 วัน/เดือน  
ตัวช้ีวัด (KRI) 2. Likelihood : Risk Appetite ระดับ 1 ร้อยละผลิตภัณฑ์นมโซนเหลืองคงเหลือ 1-3%  
    Risk Tolerance ระดับ 1 ร้อยละผลิตภัณฑ์นมโซนเหลืองคงเหลือ 1-3%  
เป้าหมาย 1. การบริหารสินค้าคงคลังเฉลี่ยไม่เกิน เฉลี่ย 15-21 วัน/เดือน 
 2. ร้อยละผลิตภัณฑ์นมโซนเหลืองคงเหลือ 1-3% 
 

ล าดับ สาเหตุ การด าเนินงานลดความเสี่ยง 
ลดระดับความรุนแรง

(Impact)/ ลดโอกาสที่
จะเกิด (Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ตรวจติดตาม 

1. 3.1 ปริมาณการผลิตไม่สอดคล้องกับ
เป้าหมายทางการตลาด (S3.1) 

1.1.1 มีการจดัท าโครงการ Data Forecasting 
for Sale and Marketing 

ลดระดับความรุนแรง 
Impact 

ฝกต. ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 ฝกต. 

2. 3.2 ระบายสินค้าไมไ่ดต้ามแผนการ
ตลาด (O3.2) 

3.2.1 ท าตามแผนการตลาดที่ได้ก าหนดไว้ในการ
ส่งเสริมตัวแทนจ าหน่าย MT/TT (มีแผนการ
ตลาด)  

ลดระดับความรุนแรง 
Impact 

ฝกต. ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 ฝกต. 

3.2.2 ประชุมวางแผนการผลิตใหเ้ป็นไปตามความ
ต้องการของตลาด 

ลดระดับความรุนแรง 
Impact 

ฝกต. ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 ฝกต. 

 

ตารางที่ 15 แผนบริหารความเสี่ยงการบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพยีงพอ 
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ปัจจัยเสี่ยง : 4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรโคนมไม่แล้วเสร็จ (RF_O2_62) 
 1. Impact :  Risk Appetite ระดับ 2 กระบวนการเก็บฐานข้อมูลน าระบบเบื้องต้นไปทดลองใช้ 
    Risk Tolerance ระดับ 3 กระบวนการเก็บฐานข้อมูลมีการพัฒนาระบบเบื้องต้นแล้วเสร็จ 
ตัวช้ีวัด (KRI) 2. Likelihood : Risk Appetite ระดับ 1 ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและใช้ระบบ 4 ภาค 
    Risk Tolerance ระดับ 1 ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและใช้ระบบ 4 ภาค 
เป้าหมาย 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรโคนมแล้วเสร็จ 

 
ตารางที่ 16 แผนบริหารความเสี่ยงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูประชากรโคนมไม่แล้วเสร็จ 

ล าดับ สาเหตุ การด าเนินงานลดความเสี่ยง 
ลดระดับความรุนแรง

(Impact)/ ลดโอกาสที่
จะเกิด (Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ตรวจติดตาม 

1. 4.1 การไม่ได้รับความร่วมมือและให้
ข้อมูลโคนมที่ถูกต้องจากผู้เกี่ยวข้อง
เพียงพอ (O4.1) 

4.1.1 อบรม ช้ีแจง และท าความเข้าใจ กับ
ผู้เกี่ยวข้อง ท้ังผู้เกี่ยวข้องทางตรง และผูเ้กี่ยวข้อ
ทางอ้อม ให้เห็นถึงประโยชน์จากการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลประชากรโคนมและสมาชิก 

ลดระดับโอกาสที่จะเกิด 
Likelihood 

ฝนผ. ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 ฝนผ. 

4.1.2 ตั้งเกณท์โดยก าหนด KPI รว่มกันอย่าง
ชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ท้ังผู้เกี่ยวขอ้งทางตรง และ
ผู้เกี่ยวข้องทางอ้อม 

ลดระดับโอกาสที่จะเกิด 
Likelihood 

ฝนผ. ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 ฝนผ. 

2. 4.2 วัฒนธรรมการท างานและความ
ซ้ าซ้อนของฐานข้อมูลแต่ละพื้นท่ี ท่ีขาด
มาตรฐาน (O4.2) 

4.2.1 จัดท าขั้นตอนและนโยบายการท างานให้
เป็นมาตฐานเดียวกัน 

ลดระดับความรุนแรง 
Impact 

ฝนผ. ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 ฝนผ. 

4.2.2 มี Template ที่ใช้ในการบันทึกฐานข้อมูล
ประชากรโคและสมาชิกมาตรฐานเดียวกัน และ
จัดเก็บในรูปแบบข้อมลูสารสนเทศที่เดียวกัน 

ลดระดับความรุนแรง 
Impact 

ฝนผ. ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 ฝนผ. 
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ล าดับ สาเหตุ การด าเนินงานลดความเสี่ยง 
ลดระดับความรุนแรง

(Impact)/ ลดโอกาสที่
จะเกิด (Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ตรวจติดตาม 

3. 4.3 ระบบการเก็บฐานข้อมลูที่มีอยู่ยังไม่
ครบถ้วนและไมเ่ป็นปัจจุบัน (O4.3) 

4.3.1 มีการติดตามและอัพเดจข้อมูลอย่าง
สม่ าเสมอ เช่น รายวัน รายเดือน รายปี  

ลดระดับความรุนแรง 
Impact 

ฝนผ. ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 ฝนผ. 

4.3.2 มีมาตรการจูงใจให้กับพนักงาน และก าหนด
เป็น KPI รายบุคคล / หน่วยงานในการ Update 
ฐานข้มูลอย่าสม่ะเสมอ 

ลดระดับโอกาสที่จะเกิด 
Likelihood 

ฝนผ. ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 ฝนผ. 

 
ตารางที่ 16 (ต่อ) แผนบริหารความเสีย่งการพัฒนาระบบฐานข้อมลูประชากรโคนมไม่แล้วเสร็จ 
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ปัจจัยเสี่ยง : 5. ก าไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย (RF_F1_62) 
 1. Impact :  Risk Appetite ระดับ 2 ค่า EBITDA 688 ล้านบาท 
    Risk Tolerance ระดับ 3 ค่า EBITDA 658 ล้านบาท 
ตัวช้ีวัด (KRI) 2. Likelihood : Risk Appetite ระดับ 1 ร้อยละค่าใช้จ่ายต่อยอดขาย 9% 
    Risk Tolerance ระดับ 1 ร้อยละค่าใช้จ่ายต่อยอดขาย 9% 
เป้าหมาย 1. ก าไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชย์ได้ตามเป้าหมายคือ 688 ล้านบาท 
 2. ค่าใช้จ่ายต่อยอดขายไม่เกิน 9% 

ล าดับ สาเหตุ การด าเนินงานลดความเสี่ยง 
ลดระดับความรุนแรง

(Impact)/ ลดโอกาสที่
จะเกิด (Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ตรวจติดตาม 

1. 5.1 รายไดไ้ม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
(F5.1) 

5.1.1 เพิ่มผลิตภัณฑ์และช่องทางการจ าหน่าย ลดระดับความรุนแรง 
Impact 

ฝกต. ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 ฝกต. 

5.1.2 กระตุ้นและส่งเสริมการขายการตลอด ทั้ง 
MT และ TT ด้วยการท าการตลาดเชิงรุกและ
ส่งเสริมตัวแทนจ าหน่าย 

ลดระดับความรุนแรง 
Impact 

ฝกต. ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 ฝกต. 

5.1.3 เพิ่มการพัฒนาผลติภณัฑ์ใหม่ๆที่มีมลูค่าสูงสู่
ตลาดใหม้ากขึ้น (นมแลคโตสฟร,ี นมคิดด,ี นมออร์
แกนิค และโยเกิรต์) 

ลดระดับความรุนแรง 
Impact 

ฝกต. ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 ฝกต. 

2. 5.2 ค่าใช้จ่ายการขายสูงกว่าเป้าหมาย 
(F5.2) 

5.2.1 แผนลดค่าใช้จ่ายการขาย ลดระดับโอกาสที่จะเกิด 
Likelihood 

สนง. 5 ภาค ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 สนง. 5 ภาค 

5.2.2 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการขาย ลดระดับความรุนแรง 
Impact 

สนง. 5 ภาค ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 สนง. 5 ภาค 

 
ตารางที่ 17 แผนบริหารความเสี่ยงก าไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณชิย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย 
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ล าดับ สาเหตุ การด าเนินงานลดความเสี่ยง 
ลดระดับความรุนแรง

(Impact)/ ลดโอกาสที่
จะเกิด (Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ตรวจติดตาม 

2. 5.2 ค่าใช้จ่ายการขายสูงกว่าเป้าหมาย 
(F5.2) 

5.2.3 แผนบูรณาการการขายประชาสัมพันธ์และ
การโฆษณา 

ลดระดับความรุนแรง 
Impact 

สนง. 5 ภาค ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 สนง. 5 ภาค 

5.2.4 แผนลดค่าสูญเสียผลติภณัฑร์ะหว่างการ
ขนส่ง 

ลดระดับโอกาสที่จะเกิด 
Likelihood 

สนง. 5 ภาค ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 สนง. 5 ภาค 

3. 5.3 ปริมาณการสญูเสยีสูงกว่าเป้าหมาย 
(F5.3) 

5.3.1 น าระบบการลดการสูญเสียมาใช้อย่าง
ต่อเนื่อง 

ลดระดับโอกาสที่จะเกิด 
Likelihood 

สนง. 5 ภาค ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 สนง. 5 ภาค 

5.3.2 ติดตามผลการลดการสูญเสยีอย่างสม่ าเสมอ ลดระดับโอกาสที่จะเกิด 
Likelihood 

สนง. 5 ภาค ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 สนง. 5 ภาค 

 
ตารางที่ 17 (ต่อ) แผนบริหารความเสีย่งก าไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชย์ไมไ่ด้ตามเป้าหมาย 
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ปัจจัยเสี่ยง : 6. อัตราผลตอบแทนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย (RF_F2_62) 
 1. Impact :  Risk Appetite ระดับ 2 ค่า ROA ร้อยละ 8.53 
    Risk Tolerance ระดับ 3 ค่า ROA ร้อยละ 6.93 
ตัวช้ีวัด (KRI) 2. Likelihood : Risk Appetite ระดับ 1 มูลค่าทรัพย์สินคงเหลือ 800 ล้านบาท 
    Risk Tolerance ระดับ 1 มูลค่าทรัพย์สินคงเหลือ 800 ล้านบาท 
เป้าหมาย 1. ค่า ROA ท าได้ 8.53% 
 2. มูลค่าทรัพย์สินไม่เพ่ิมข้ึน   
 

ล าดับ สาเหตุ การด าเนินงานลดความเสี่ยง 
ลดระดับความรุนแรง

(Impact)/ ลดโอกาสที่
จะเกิด (Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ตรวจติดตาม 

1. 6.1 สินค้าส าเร็จรูปคงเหลือเมื่อสิน้งวด
บัญชีมีปริมาณมาก (F6.1) 

6.1.1 มีการจัดท าโครงการ Data Forecasting 
for Sale and Marketing  

ลดระดับความรุนแรง 
Impact 

ฝกต. ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 ฝกต. 

6.1.2 ท าตามแผนการตลาดที่ได้ก าหนดไว้ในการ
ส่งเสริมตัวแทนจ าหน่าย MT/TT (มีแผนการ
ตลาด)  

ลดระดับความรุนแรง 
Impact 

ฝกต. ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 ฝกต. 

6.1.3 ประชุมวางแผนการผลิตใหเ้ป็นไปตามความ
ต้องการของตลาด 

ลดระดับความรุนแรง 
Impact 

ฝกต. ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 ฝกต. 

2. 6.2 วัสดสุินค้าคงเหลือเมื่อสิ้นงวดบัญชีมี
ปริมาณมาก  (F6.2) 

6.2.1 ก าหนดนโยบายให้มีวสัดุคงเหลือสิ้นงวด
บัญชีจะต้องไมเ่กิน 300 ล้านบาท 

ลดระดับโอกาสที่จะเกิด 
Likelihood 

ฝบช. ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 ฝบช. 

3. 6.3 ลูกหนี้การค้าที่เกินก าหนดมีมลูค่า
สูง  (F6.3) 

6.3.1 ลูกหนี้การค้าที่เกินก าหนดมมีูลค่าสูง ลดระดับโอกาสที่จะเกิด 
Likelihood 

ฝบช. ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 ฝบช. 

  
ตารางที่ 18 แผนบริหารความเสี่ยงอัตราผลตอบแทนก าไรสุทธิต่อสนิทรัพย์ (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย 
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ปัจจัยเสี่ยง : 7. การไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ (RF_C1_62) 
 1. Impact :  Risk Appetite ระดับ 2 มีค าสั่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  
    Risk Tolerance ระดับ 3 สอบข้อเท็จจริงแล้วไม่ปรากฏความผิด 
ตัวช้ีวัด (KRI) 2. Likelihood : Risk Appetite ระดับ 1 เหตุการณ์ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและคู่มือการปฏิบัติงาน 0-5 ครั้ง  
    Risk Tolerance ระดับ 1 เหตุการณ์ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและคู่มือการปฏิบัติงาน 0-5 ครั้ง   
เป้าหมาย 1. ไมม่ีผู้ไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ 
 

ล าดับ สาเหตุ การด าเนินงานลดความเสี่ยง 
ลดระดับความรุนแรง

(Impact)/ ลดโอกาสที่
จะเกิด (Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ตรวจติดตาม 

1. 7.1 ความตระหนักในการเข้าถึง
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมีน้อย ทั้งใน
เรื่องความไม่เข้าใจ และความเคยชิน 
(C7.1) 

7.1.1 รณรงค์ให้พนักงานปฎิบัตติามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน โดยการประชาสมัพันธ์เผยแพรส่รา้ง
ความตระหนักรู้อย่างต่อเนื่อง  

ลดระดับโอกาสที่จะเกิด 
Likelihood 

ฝนผ. ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 ฝนผ. 

7.1.2 มีการลงโทษอย่างจริงจังในผู้กระท า
ความผิดที่ชัดเจนตามความเหมาะสมของการ
กระท า 

ลดระดับความรุนแรง 
Impact 

ฝนผ. ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 ฝนผ. 

2. 7.2 พนักงานยังไม่เข้าถึงกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องความไมเ่ข้าใจ 
และความเคยชิน (C7.2) 

7.2.1 จัดท าคู่มือกฎหมาย ระเบยีบ และข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานฉบับย่อ 

ลดระดับความรุนแรง 
Impact 

ฝนผ. ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 ฝนผ. 

  
ตารางที่ 19 แผนบริหารความเสี่ยงการไม่ปฏิบัติตามกฏระเบยีบ ข้อบังคับ 
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ล าดับ สาเหตุ การด าเนินงานลดความเสี่ยง 
ลดระดับความรุนแรง

(Impact)/ ลดโอกาสที่
จะเกิด (Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ตรวจติดตาม 

3. 7.3 หัวหน้างานบางท่านขาดความเอาใจ
ใส่อย่างเพียงพอให้พนักงานเกิดความ
รับผิดชอบในการปฏิบัตติามระเบยีบ
ข้อบังคับ (C7.3) 

7.3.1 กระตุ้นหัวหน้างานให้มีมาตรฐานเดียวกันใน
การปฏิบัตติ่อผู้ใต้บังคับบญัชา โดยเฉพาะในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับความเสีย่งทางวินัยท่ีจะเกิดขึ้น 

ลดระดับความรุนแรง 
Impact 

ฝนผ. ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 ฝนผ. 

4. 7.4 ระเบียบ  ข้อบังคับ  มีข้อก าหนด
บางเรื่องที่ส่งผลกระทบและไม่
สอดคล้องกับความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานในสภาวการณ์ปัจจุบัน (C7.4) 

7.4.1 ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานในปัจจบุัน 

ลดระดับความรุนแรง 
Impact 

ฝนผ. ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 ฝนผ. 

 
 

ตารางที่ 19 (ต่อ) แผนบริหารความเสีย่งการไม่ปฏิบตัิตามกฏระเบยีบ ข้อบังคับ 
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ผลบันทึกข้อตกลงการด าเนินงาน 
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รายงานการจัดท าบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (MOU Report) 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย (อ.ส.ค.) ประจ าปีบญัชี 2562 
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8. บันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ประจ าปบีัญชี 2562 
 

เกณฑ์วัดการด าเนินงาน หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงานในอดีต ค่าเกณฑ์วัดปีบัญช ี2562 การปรับ 
ค่าเกณฑ์วัด 2557 2558 2559 2560 25611 1 2 3 4 5 

 1. การด าเนินการตามนโยบาย   23            
1.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทนุ  4            

1.1.1 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่
เกิดขึ้นจริงในช่วงป ี

ร้อยละ 2    83.81  90.91 60.60 98.23 N/A 80 85 90 95 100 -/+5 

1.1.2 ร้อยละความสามารถในการ
เบิกจ่ายตามแผน 

ร้อยละ 2   80.97  73.66 62.29 93.85 N/A 80 85 90 95 100 -/+5 

1.2 ระดับของการน าระบบบริหารจัดการเพื่อ
สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช ้

ระดับ 3 2.80 2.65 3.13 3.30 N/A 1 2 3 4 5 -/+1 

1.3 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานเพื่อ
สร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  
(Eco-efficiency) 

ระดับ 3 - - - - N/A 1 2 3 4 5 -/+1 

1.4 ความส าเร็จของการด าเนนิงานส่งเสริม
กิจการโคนม 

 12            

1.4.1 จ านวนเกษตรกรโคนมที่เป็น 
Smart Farmer  

ระดับ 4 - - - 342 N/A 1 2 3 4 5 -/+1 

1.4.2 จ านวนฟาร์มเกษตรกรโคนมที่
ผ่านมาตรฐานฟาร์ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ฟาร์ม 4 - - - 1,381 
 

1,750 1,310 1,530 1,750 1,970 2,190 -/+220 

1.4.3 ความส าเร็จในการพฒันาฟาร์ม
ตัวอย่างประสิทธิภาพสูง 

ระดับ 4 4.39 4.76 4.73 4.41 N/A 1 2 3 4 5 -/+1 

              



รายงานการจัดท าบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (MOU Report) 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย (อ.ส.ค.) ประจ าปีบญัชี 2562 
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เกณฑ์วัดการด าเนินงาน หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงานในอดีต ค่าเกณฑ์วัดปีบัญช ี2562 การปรับ 
ค่าเกณฑ์วัด 2557 2558 2559 2560 25611 1 2 3 4 5 

1.5 การส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE  คะแนน 1 - - - - N/A 1.00 0.75 0.50 0.25 ไม่ถูก 
ปรับลด
คะแนน 

+/-0.25 

 2. ผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  42            
 ตัวชี้วัดทางการเงิน  14            

2.1 ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย 
ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย 
(EBITDA) ของภารกิจเชิงพาณิชย์   

ล้านบาท 
 

 

6     265.55 
 

535.89 
 

541.74 555.46 648 588 618 648 678 708 -/+30 

2.2 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของสินทรัพย์ 
(ROA)  

ร้อยละ 5 2.51 7.70 7.06 6.89 8.63 5.43 7.03 8.63 10.23 11.83 -/+1.6 
 

2.3 การสร้างค่า Economic Profit (EP) 
เทียบกับเป้าหมาย  

ล้านบาท 3  -49.95 6.19 -37.02 -5.51 N/A -42 -21 0 21 42 -/+21 

 ตัวชี้วัดที่ไมใ่ช่ทางการเงิน  28            

2.4 ความส าเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑน์ม
ที่มีมูลค่าสงู (High Value Added Product) 

ระดับ 8 - - - 4.6521 N/A 1 2 3 4 5 -/+1 

2.5 จ านวนงานวิจยัและพฒันาที่น าไปใชง้าน
จริง 

ระดับ 5 - - - - N/A 1 2 3 4 5 -/+1 

2.6 ส่วนแบ่งการตลาดนม UHT (Market 
Share) 

ร้อยละ 5 32 34 35 36 36 35 35.5 36 36.5 37 -/+0.5 

2.7 การรับรู้ผลิตภัณฑ์ (Products 
Perceive) 

ร้อยละ 4 - - 7.69 9.38 15.85 10.35 13.10 15.85 18.60 21.35 -/+2.75 



รายงานการจัดท าบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (MOU Report) 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย (อ.ส.ค.) ประจ าปีบญัชี 2562 
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เกณฑ์วัดการด าเนินงาน หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงานในอดีต ค่าเกณฑ์วัดปีบัญช ี2562 การปรับ 
ค่าเกณฑ์วัด 2557 2558 2559 2560 25611 1 2 3 4 5 

2.8 ความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ 
Dairy Academy 

ระดับ 3 - - - - - 1 2 3 4 5 -/+1 

2.9 การบริหารจัดการข้อมูล (Data 
Management) 

ระดับ 3 - - - - - 1 2 3 4 5 -/+1 

 3. การบริหารจัดการองค์กร  35            
3.1  บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ระดับ 6 3.1167 3.0325 3.4219 3.5738 N/A 1 2 3 4 5 -/+1 
3.2  การบริหารความเสี่ยง ระดับ 7 2.7500 2.9000 2.9000 2.9000 N/A 1 2 3 4 5 -/+1 
3.3 การควบคุมภายใน ระดับ 4 3.4850 3.3637 3.3860 3.4250 N/A 1 2 3 4 5 -/+1 
3.4  การตรวจสอบภายใน ระดับ 6 3.3258 3.4364 3.5205 3.4824 N/A 1 2 3 4 5 -/+1 
3.5 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทลั ระดับ 6 3.3394 3.5056 3.4698 3.2669 N/A 1 2 3 4 5 -/+1 
3.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 6 2.8389 2.9298 3.0183 3.1163 N/A 1 2 3 4 5 -/+1 

 
หมายเหตุ :  N/A หมายถึง อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการด าเนนิงาน 

 1  ผลการด าเนินงานทีป่รากฏในปี 2561 เป็นข้อมูลประมาณการผลการด าเนินงานทั้งปี 2561 โดยใช้ผลการด าเนินงานจริง 10 เดือน (ตุลาคม - กรกฎาคม) +                    
ประมาณการ 2 เดือน (สิงหาคม - กันยายน) 



 
 
 

 
 
 
 
 

ปัจจัยเสี่ยง อ.ส.ค. ประจ าปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 



ค่านิยม  = องค์กรแห่งความสุขทีส่่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ

นมแห่งชาติ  ภายในปี 2564

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
(Compliance Risk : C)

1. RF_S1_62 ปริมาณและ
คุณภาพน ้านมดิบไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด

3. RF_O1_62 การบริหาร
สินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่
เพียงพอ 

7. RF_C1_62 การไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk : S)

ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk : F)

ความเสี่ยงด้านการด้าเนินงาน
(Operational Risk : O)

5. RF_F1_62 ก้าไร 
(EBITDA) ภารกิจเชิง
พาณิชย์ ไม่ได้ตามเป้าหมาย

2. RF_S2_62 ความเสี่ยงด้าน
ภาพลักษณ์และชื่อเสียง

4. RF_O2_62 การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลประชากร
โคนมไม่แล้วเสร็จ

ปัจจัยเสี่ยง ประจ้าปี 2562 

6. RF_F2_62 อัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของ
สินทรัพย์ (ROA) ไม่ได้ตาม
เป้าหมาย



1.ปริมาณและคณุภาพน า้นมดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
(RF_S1_62) 



จากการสัมนาในยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี ยงโคนม หนึ่งในภารกิจหลักของ อ.ส.ค. คือ การด้าเนินการส่งเสริมอาชีพ
การเลี ยงโคนมของเกษตรกรที่เป็นสมาชิก เพื่อให้สมาชิกสามารถผลิตน ้านมดิบให้มีคุณภาพตามความต้องการการผลิต ซึ่งเป็นหัวใจส้าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการ
ท้าธุรกิจของ อ.ส.ค. ที่จะต้องได้รับปริมาณน ้านมดิบและคณุภาพอย่างเพียงพอต่อการผลิตตลอดทั งปี รวมถึงระบบโลจิสติกส์ของน ้านมดิบสู่สายการผลิต

การรับซื อน ้านมดิบจากเกษตรกรของ อ.ส.ค. จะรับซื อจากสมาชิกผู้เลี ยงโคนม อ.ส.ค. โดยตรงและที่ขายผ่านสหกรณ์ที่มีบันทึกข้อตกลงกับ อ.ส.ค. (MOU) 
ทั่วประเทศ  ปริมาณน ้านมดิบที่รับซื อเข้าในแต่ละปีจะมีความส้าคัญอย่างสูงต่อผลประกอบการ     

(1.) กรณีปริมาณน ้านมดิบที่ไม่เพียงพอจะท้าให้รายได้และก้าไรของ อ.ส.ค. ไม่ได้ตามเป้าหมาย  คุณภาพที่ไม่ได้ตามมาตรฐานก็จะส่งผลตอ่คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์นมที่จ้าหน่ายให้กับลูกค้า นอกจากนี ปริมาณน ้านมดิบท่ีไม่เพียงพอและไม่มีคุณภาพยังจะสง่ผลต่อรายได้ของสมาชิกเกษตรกรผู้เลี ยงโคนม อันน้าไปสู่การ
ไม่บรรลุยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี ยงโคนม

(2.) กรณีที่เกิดขึ นอีกรูปแบบหนึ่ง คือ น ้านมดิบที่รับซื อจากเกษตรกรที่มีบันทึกข้อตกลง MOU มีปริมาณเกินความต้องการกับความต้องการบริโภคของ
ผู้บริโภค  อาจเกิดจากนมที่ผลิตได้เป็นฤดูกาล หรือ สถานการณ์ทางการตลาดที่มีการแข่งขันที่รุนแรง  ท้าให้ปริมาณน ้านมดิบที่รับซื อมากเกนิความต้องการ 

ดังนั น กรณีน ้านมดิบจึงเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ นกับ อ.ส.ค. ทั งในกรณีที่น ้านมขาดไม่เพียงพอต่อความต้องการตลาด  และเกินความต้องการของตลาด     
จึงเป็นประเด็นที่ อ.ส.ค. จะต้องน้ามาเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส้าคัญ  โดยก้าหนดเป็น ปัจจัยเสี่ยงปริมาณน ้านมที่มีคุณภาพมีปริมาณไม่สอดคล้องกับการของตลาด
และถือเป็นปัจจัยเสี่ยงทางยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญที่ อ.ส.ค. จะต้องบริหาร

1. ปริมาณและคุณภาพน ้านมดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
(RF_S1_62)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk : S)

1. ความเป็นมาของปัจจัยเสี่ยง



2.1 เกณฑก์้าหนด Impact

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk : S)

ปริมาณน ้านมดิบ หมายถึง ปริมาณน ้านมดิบที่ อ.ส.ค. รับซื อเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตในแต่ละปี
คุณภาพน ้านมดิบ หมายถึง น ้านมดิบที่มีคุณภาพตามมาตรฐานส้าหรับการผลิตน ้านมดิบของแต่ละแห่งที่รับซื อมาผลิตได้
MOU หมายถึง ข้อตกลงระหว่าง อ.ส.ค.กับสหกรณ์ศูนย์ที่รับซื อน ้านมดิบที่ได้มีข้อตกลงว่า อ.ส.ค. จะรับซื อในปริมาณไม่เกิน 

683 ตันต่อวัน 
งบประมาณรับซื อน ้านมดิบ หมายถึง งบประมาณที่ อ.ส.ค. ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ อ.ส.ค. ตามแผนปีงบประมาณ 

2562 วันละ 667 ตันต่อวัน  
ในการบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลกระทบจะใช้ปริมาณน ้านมดิบให้เหมาะสม คือ อยู่ในปริมาณ 677 ตันต่อวัน ตามแผน

งบประมาณประจ้าปีที่ก้าหนดไว้  และจะให้มีการรับซื อน ้านมดิบไม่เกิน 700 ตันต่อวัน
ปริมาณน ้านมดิบที่สามารถรับซื อ หมายถึง ปริมาณน ้านมดิบที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการผลิตของ อ .ส.ค. และ อ.ส.ค. 

ได้รับซื อในแต่ละวัน โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี 

2. ผลกระทบและโอกาส

1. ปริมาณและคุณภาพน ้านมดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
(RF_S1_62)



รายปี

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk : S)

RT

RA

Risk Boundary

ปริมาณน ้านมดิบที่ อ.ส.ค. สามารถรับซื อได้ในปี 2562 
(Impact)

ระดับ 5 = ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 638*365 = 232,870 ตัน

ระดับ 4 = ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 653*365 = 238,345 ตัน

ระดับ 3 = ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 668*365 = 243,820 ตัน

ระดับ 2 = ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 683*365 = 249,295 ตัน

ระดับ 1 = ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 698*365 = 254,770 ตัน RF_S2_61

1. ปริมาณและคุณภาพน ้านมดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
(RF_S1_62)

ร้อยละปริมาณน ้านมดิบรับซื อนอกสัญญาและเกิน MOU ปี 2562 
(Likelihood)



2.2 โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

เนื่องจากปี 2562 ปริมาณ MOUที่ อ.ส.ค. ได้ท้าข้อตกลงกับแหล่งรับซื อเครือข่ายมีปริมาณสูงถึง 
683 ตัน/วัน ซึ่งเกินงบประมาณที่คณะกรรมการ อ.ส.ค. ได้อนุมัติไว้  โดยที่คณะกรรมการ อ.ส.ค. อนุมัติไว้
เพียง 667 ตัน/วัน ประกอบกับขีดความสามารถในการผลิตในปี 2561 ที่ผ่านมา อ.ส.ค. สามารถท้าได้เพียง 
725 ตัน/วัน  ณ ไตรมาส 3/2561 ดังนั น อ.ส.ค. ไม่ควรจะมีการรับซื อน ้านมดิบนอก MOU มากกว่าปริมาณ
ที่ท้า MOUคือ 683 ตัน/วัน  เพราะนอกจากจะเป็นการรับซื อในปริมาณที่มากเกินกว่าแผนที่ได้ตั งไว้แล้ว 
อาจจะได้นมที่ไม่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน  ยิ่งไปกว่านั นอาจจะท้าให้มีสินค้าเกินกว่าความต้องการของ
ตลาด  อีกทั งยังเป็นการส่งเสริมเกษตรกรที่อยู่นอกระบบโคนม

การควบคุมความเสี่ยงในการรับซื อน ้านมดิบจึงควรควบคุมอยู่ในปริมาณที่ไม่เกิน MOU เพ่ือเป็นการ
ควบคุมในกรณีที่น ้านมดิบเกินความต้องการของตลาด  โดยมีโอกาสที่จะเกิดเท่ากับ 0 (ศูนย์) โดยแบ่งเป็น 5 
ระดับ ดังนี 

2. ผลกระทบและโอกาส

1. ปริมาณและคุณภาพน ้านมดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
(RF_S1_62)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk : S)



รายปี

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk : S)

RT

RA

Risk Boundary

RF_S2_61

1. ปริมาณและคุณภาพน ้านมดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
(RF_S1_62)

ร้อยละปริมาณน ้านมดิบรับซื อนอกสัญญาและเกิน MOU ปี 2562 
(Likelihood)

0 1 – 2,547.70 2,548.70 – 5,095.40 5,069.40 – 7,643.10 7,644.10 – 10,190.80



1. ปริมาณและคุณภาพน า้นมดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
(RF_S1_62)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk : S)

3.1 วิเคราะห์ผลกระทบ
(Impact)

3.2 วิเคราะหโ์อกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) 

โอกาสที่จะเกิดขึ น

(Likelihood : L)
ร้อยละปริมาณน ้านมดิบรับซื อนอกสัญญาและเกิน MOU ปี 2562

ระดับ 5 สูงมาก ปริมาณน ้านมดิบรับซื อนอกสัญญาและเกิน MOU = 10,190.80 (4%)

ระดับ 4 สูง ปริมาณน ้านมดิบรับซื อนอกสัญญาและเกิน MOU = 7,643.10 (3%)

ระดับ 3 ปานกลาง ปริมาณน ้านมดิบรับซื อนอกสัญญาและเกิน MOU = 5,095.40 (2%)

ระดับ 2 น้อย ปริมาณน ้านมดิบรับซื อนอกสัญญาและเกิน MOU = 2,547.70 (1%)

ระดับ 1 น้อยมาก ปริมาณน ้านมดิบรับซื อนอกสัญญาและเกิน MOU = 0%

ผลกระทบ (Impact : I) จ้านวนน ้านมดิบที่ อ.ส.ค. สามารถรับซื อได้ในปี 2562 

ระดับ 5 สูงมาก ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 638*365 = 232,870ตัน 

ระดับ 4 สูง ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 653*365 = 238,345 ตัน

ระดับ 3 ปานกลาง ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 668*365 = 243,820 ตัน

ระดับ 2 น้อย ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 683*365 = 249,295 ตัน

ระดับ 1 น้อยมาก ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 698*365 = 254,770 ตัน

3. สรุปผลกระทบและโอกาส



1. ปริมาณและคุณภาพน ้านมดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
(RF_S1_62)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk : S)

RT

RA

ปริมาณน ้านมดิบที่ อ.ส.ค. สามารถรับซื อได้ในปี 2562 
(Impact)

ระดับ 5 = ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 638*365 = 232,870 ตัน

ระดับ 4 = ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 653*365 = 238,345 ตัน

ระดับ 3 = ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 668*365 = 243,820 ตัน

ระดับ 2 = ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 683*365 = 249,295 ตัน

ระดับ 1 = ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 698*365 = 254,770 ตัน

ร้อยละปริมาณน ้านมดิบรับซื อนอกสัญญาและเกิน MOU ปี 2562 
(Likelihood)

Risk Boundary

RF_S2.1_61

รายปี

* สัญญาตาม MOU 683 ตัน/วัน
* ตามแผนอนุมัติประจ้าปี 677 ตัน/วัน

** กรณีน ้านมดิบขาด **

0 1 – 2,547.70 2,548.70 – 5,095.40 5,069.40 – 7,643.10 7,644.10 – 10,190.80



1. ปริมาณและคุณภาพน ้านมดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
(RF_S1_62)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk : S)

RT

RA

ปริมาณน ้านมดิบที่ อ.ส.ค. สามารถรับซื อได้ในปี 2562 
(Impact)

ระดับ 5 = ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 728*365 = 265,720 ตัน

ระดับ 4 = ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 713*365 = 260,245 ตัน

ระดับ 3 = ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 698*365 = 254,770 ตัน

ระดับ 2 = ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 683*365 = 249,295 ตัน

ระดับ 1 = ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 668*365 = 243,820 ตัน

ร้อยละปริมาณน ้านมดิบรับซื อนอกสัญญาและเกิน MOU ปี 2562 
(Likelihood)

Risk Boundary

RF_S2.1_61

รายปี

* สัญญาตาม MOU 683 ตัน/วัน
* ตามแผนอนุมัติประจ้าปี 677 ตัน/วัน

** กรณีน ้านมดิบเกิน **

0 1 – 2,438.20 2,439.20 – 4,876.40 4,877.40 – 7,314.60 7,315.60 – 9,752.80



1. ปริมาณและคุณภาพน ้านมดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
(RF_S1_62)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk : S)

RT

RA

ปริมาณน ้านมดิบที่ อ.ส.ค. สามารถรับซื อได้ในปี 2562 
(Impact)

ระดับ 5 = ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 54,248.06 ตัน 

ระดับ 4 = ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 55,523.49 ตัน 

ระดับ 3 = ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 56,798.91 ตัน  

ระดับ 2 = ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 58,074.34 ตัน 

ระดับ 1 = ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 59,349.76 ตัน 

0

ร้อยละปริมาณน ้านมดิบรับซื อนอกสัญญาและเกิน MOU ปี 2562 
(Likelihood)

1 - 593.49 594.59 - 1,186.99 1,187.90 - 1,780.49 1,781.49 - 2,373.99

Risk Boundary

RF_S2.1_61

Q 1/2562

* สัญญาตาม MOU 730 ตัน/วัน
* ตามแผนอนุมัติประจ้าปี 677 ตัน/วัน

Q1/2562

** กรณีน ้านมดิบขาด **



1. ปริมาณและคุณภาพน ้านมดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
(RF_S1_62)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk : S)

RT

RA

ปริมาณน ้านมดิบที่ อ.ส.ค. สามารถรับซื อได้ในปี 2562 
(Impact)

ระดับ 5 = ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 61,900.60 ตัน 

ระดับ 4 = ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 60,625.18 ตัน 

ระดับ 3 = ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 59,349.76 ตัน  

ระดับ 2 = ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 58,074.34 ตัน 

ระดับ 1 = ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 56,798.91 ตัน 

ร้อยละปริมาณน ้านมดิบรับซื อนอกสัญญาและเกิน MOU ปี 2562 
(Likelihood)

Risk Boundary

RF_S2.1_61

Q 1/2562

* สัญญาตาม MOU 683 ตัน/วัน
* ตามแผนอนุมัติประจ้าปี 677 ตัน/วัน

Q1/2562

** กรณีน ้านมดิบเกิน **

0 1 – 567.98 568.98 - 1,135.97 1,136.97 - 1,703.96 1,704.96 - 2,271.95



1. ปริมาณและคุณภาพน ้านมดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
(RF_S1_62)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk : S)

RT

RA

ปริมาณน ้านมดิบที่ อ.ส.ค. สามารถรับซื อได้ในปี 2562 
(Impact)

ระดับ 5 = ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 62,559.53 ตัน 

ระดับ 4 = ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 64,030.36 ตัน 

ระดับ 3 = ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 65,501.20 ตัน 

ระดับ 2 = ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 66,972.03 ตัน 

ระดับ 1 = ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 68,442.87 ตัน 

ร้อยละปริมาณน ้านมดิบรับซื อนอกสัญญาและเกิน MOU ปี 2562 
(Likelihood)

Risk Boundary

RF_S2.1_61

Q 2/2562

* สัญญาตาม MOU 683 ตัน/วัน
* ตามแผนอนุมัติประจ้าปี 677 ตัน/วัน

0 1 – 684.42 685.42 – 1,368.85 1,369.85 – 2,053.28 2,054.28 – 2,737.71



1. ปริมาณและคุณภาพน ้านมดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
(RF_S1_62)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk : S)

RT

RA

ปริมาณน ้านมดิบที่ อ.ส.ค. สามารถรับซื อได้ในปี 2562 
(Impact)

ระดับ 5 = ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 64,057.23 ตัน 

ระดับ 4 = ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 65,563.27 ตัน

ระดับ 3 = ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 67,069.32 ตัน 

ระดับ 2 = ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 68,575.37 ตัน 

ระดับ 1 = ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 70,081.42 ตัน 

ร้อยละปริมาณน ้านมดิบรับซื อนอกสัญญาและเกิน MOU ปี 2562 
(Likelihood)

Risk Boundary

RF_S2.1_61

Q 3/2562

* สัญญาตาม MOU 683 ตัน/วัน
* ตามแผนอนุมัติประจ้าปี 677 ตัน/วัน

0 1 – 700.81 701.81 – 1,401.62 1,402.62 – 2,102.44 2,103.44 – 2,803.25



1. ปริมาณและคุณภาพน ้านมดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
(RF_S1_62)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk : S)

RT

RA

ปริมาณน ้านมดิบที่ อ.ส.ค. สามารถรับซื อได้ในปี 2562 
(Impact)

ระดับ 5 = ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 52,005.18 ตัน 

ระดับ 4 = ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 53,227.88 ตัน 

ระดับ 3 = ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 54,450.57 ตัน 

ระดับ 2 = ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 55,673.26 ตัน 

ระดับ 1 = ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 56,895.95 ตัน 

ร้อยละปริมาณน ้านมดิบรับซื อนอกสัญญาและเกิน MOU ปี 2562 
(Likelihood)

Risk Boundary

RF_S2.1_61

Q 4/2562

* สัญญาตาม MOU 683 ตัน/วัน
* ตามแผนอนุมัติประจ้าปี 677 ตัน/วัน

0 1 – 568.95 569.95 – 1,137.91 1,138.91 – 1,706.87 1,707.87 – 2,275.83



ความเสี่ยงที่เหลอือยู่

รายการ แกนตั ง แกนนอน

การประเมิน I/L ปริมาณน ้านมดิบที่ อ.ส.ค. 
รับซื อ

ปริมาณน ้านมดิบรับซื อนอกสัญญาและ
เกิน MOU ปี 2562

Appetite ระดับ 2 ปริมาณน ้านมดิบ
รับซื อ 683*365=249,295
ตัน

ระดับ 1 ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ
นอกสัญญาและเกิน MOU = 0 ตัน

Tolerance ระดับ 3 ปริมาณน ้านมดิบ
รับซื อ 668*365=243,820
ตัน

ระดับ 1 ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ
นอกสัญญาและเกิน MOU = 0 ตัน

ความเสี่ยงใหม่

1. ปริมาณและคณุภาพน า้นมดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลา (RF_S1_62)

รายปี

RT

RA

Risk Boundary

จ้านวนน ้านมดิบที่ อ.ส.ค. 
สามารถรับซื อได้ในปี 2562 (Impact) 

ปัจจัยเสี่ยงนี เป็นปัจจัยเสี่ยงเดิมที่ได้รับเข้าบรรจุเป็นความเสี่ยงขององคก์ร 
โดยพิจารณาจากปริมาณน ้านมดิบเป็นปัจจัยส้าคัญหลักท่ีเป็นนัยส้าคัญท้าให้
การผลิตและจ้าหน่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายขององคก์รRF_S2.1_61

Residual Risk ของปัจจัยเสี่ยงนี  ปริมาณการรับซื อได้ในปี 2561 เฉลี่ย 
678.02 ตัน/วัน ส่วนปริมาณน ้านมดิบที่รับซื อได้อยู่ระดับ 1

3. ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk)

ปริมาณน ้านมดิบรับซื อนอกสัญญาและเกิน MOU ปี 2562
(Likelihood)

ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 638*365 = 232,870 ตัน

ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 653*365 = 238,345 ตัน

ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 668*365 = 243,820 ตัน

ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 683*365 = 249,295 ตัน

ปริมาณน ้านมดิบรับซื อ 698*365 = 254,770 ตัน

0 1 – 2,547.70 2,548.70 – 5,095.40 5,069.40 – 7,643.10 7,644.10 – 10,190.80



2561

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk : S)

RT

RA

Risk Boundary

1. ปริมาณและคุณภาพน า้นมดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
(RF_S1_62)

ร้อยละปริมาณน ้านมดิบรับซื อนอกสัญญาและเกิน MOU ปี 2561 
(Likelihood)

RT

RA

Risk Boundary

2562

ร้อยละปริมาณน ้านมดิบรับซื อนอกสัญญาและเกิน MOU ปี 2562 
(Likelihood)

1-2,263 2,264-4,526 4,527-6,789 6,790-9,0520

620*365 = 226,300 ตัน

635*365 = 231,775 ตัน

650*365 = 237,250 ตัน

665*365 = 242,725 ตัน

680*365 = 248,200 ตัน

638*365 = 232,870 ตัน

653*365 = 238,345 ตัน

668*365 = 243,820 ตัน

683*365 = 249,295 ตัน

698*365 = 254,770 ตัน

RF_S2_60

RF_S2.1_61

จ้านวนน ้านมดิบท่ี อ.ส.ค. สามารถรับซื อได้
ในปี 2561 (Impact) 

จ้านวนน ้านมดิบท่ี อ.ส.ค. สามารถรับซื อได้
ในปี 2562   (Impact) 

0 1 – 2,547.70 2,548.70 – 5,095.40 5,069.40 – 7,643.10 7,644.10 – 10,190.80



ก่อนทบทวนแผน

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk : S)

RT

RA

Risk Boundary

1. ปริมาณและคุณภาพน า้นมดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
(RF_S1_62)

ร้อยละปริมาณน ้านมดิบรับซื อนอกสัญญาและเกิน MOU ปี 2561 
(Likelihood)

RT

RA

Risk Boundary

หลังทบทวนแผน

ร้อยละปริมาณน ้านมดิบรับซื อนอกสัญญาและเกิน MOU ปี 2562 
(Likelihood)

638*365 = 232,870 ตัน

653*365 = 238,345 ตัน

668*365 = 243,820 ตัน

683*365 = 249,295 ตัน

698*365 = 254,770 ตัน

RF_S2_60

RF_S2.1_61

จ้านวนน ้านมดิบท่ี อ.ส.ค. สามารถรับซื อได้
ในปี 2561 (Impact) 

จ้านวนน ้านมดิบท่ี อ.ส.ค. สามารถรับซื อได้
ในปี 2562   (Impact) 

0 1 – 2,547.70 2,548.70 – 5,095.40 5,069.40 – 7,643.10 7,644.10 – 10,190.800 1 - 2,664.50 2,665.50 - 5,329 5,330 - 7,993.50 7,994.50 - 10,658

670*365 = 244,550ตัน

685*365 = 250,025 ตัน

700*365 = 255,500 ตัน

715*365 = 260,975 ตัน

730*365 = 266,450 ตัน



2. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (RF_S2_62)



จากการสัมมนาในยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดอย่างเข้าถึงใจผู้บริโภค ประเด็นที่
ส้าคัญของยุทธศาสตร์นี  คือ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วยผู้บริโภค ตัวแทนจ้าหน่าย เกษตรกรผู้เลี ยงโคนม และ
สหกรณ์ผู้เลี ยงโคนม

เนื่องจากการประกอบธุรกิจของ อ.ส.ค. จะมีความอ่อนไหวสูงและมีการร้องเรียนเข้ามาหลายประการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ร้องเรียนในปัจจุบันมีความอ่อนไหวในโซเชียลมีเดียสูง ในปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ เกิดขึ นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นมที่มี
ข้อร้องเรียนเข้ามามากกว่า 1,000 ครั ง/ปี อ.ส.ค. มีขีดความจ้าเป็นที่จะต้องบริหารความเสี่ยงในเรื่องนี  โดยเฉพาะข้อร้องเรียนด้าน
ผลิตภัณฑ์นมเนื่องจากเป็นตลาดสุดท้าย  การบริหารความเสี่ยงในเรื่องนี ไม่ได้มุ่งที่ลดจ้านวนข้อร้องเรียนของผู้บริโภค  เพราะมีผู้บริโภค
จ้านวนมาก แต่มุ่งที่จะตอบข้อร้องเรียนที่มีเข้ามาในทุกทางในด้านผลิตภัณฑ์นมให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุด

ดังนั น การบริหารความเสี่ยงในปี 2562 จึงมุ่งไปที่การบริหารความเสี่ยงด้านการตอบสนองข้อร้องเรียนของผูบ้ริโคผลิตภัณฑ์นม
ของ อ.ส.ค. คือ ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

2. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณแ์ละชื่อเสยีง (RF_S2_62)

1. ความเป็นมาของปัจจัยเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk : S)



2.1 เกณฑก์้าหนด Impact

2. ผลกระทบและโอกาส

2. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณแ์ละชื่อเสยีง (RF_S2_62)ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk : S)

ใน 3 ปีที่ผ่านมา อ.ส.ค. มีข้อร้องเรียนมากที่สุดปีละ 1,040 ครั ง ในปี 2560  และน้อยที่สุดในปี 2559 
จ้านวน 983 ครั ง  ความรุนแรงของข้อร้องเรียนหากไม่ตอบสนองอาจจะน้าไปสู่ความเสียหายขององค์กรอย่าง
ประเมินค่าไม่ได้  ในกรณีที่ข้อร้องเรียนนั นมีความรุนแรงแล้วเกิดผลกระทบอย่างต่อเนื่อง  และน้าไปสู่ความรุนแรงที่
มากขึ นเรื่อยๆ  การบริหารความเสี่ยงในผลกระทบจึงเป็นการบริหารความเสี่ยงที่จะลดระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบจากการร้องเรียน  ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด  โดยแบ่งระดับของผลกระทบเป็น 5 ระดับ ดังนี 

สถิติจ้านวนการเกิดข้อร้องเรียน ประจ้าปี 2559 – 2561

หัวข้อ 2559 2560 2561

จ้านวนข้อร้องเรียนที่เกิดขึ น 983 1,014 1,054

ผลการตอบข้องเรียนที่เกิดขึ น 687 1,015 1,004



รายปี

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk : S)

RT

RA

Risk Boundary

ระดับการแก้ไขข้อร้องเรียน ปี 
2562 (Impact)

ระดับ 5 = การร้องเรียนที่ สคบ./ อ.ส.ค.ต้องจ่ายค่าชดเชย 

ระดับ 4 = มีการออกสื่อมวลชนในวงกว้าง 
(หนังสือพิมพ์,โทรทัศน)์

ระดับ 3 = ต้องมีผลชี แจงอย่างเป็นทางการ

ระดับ 2 = มีข้อร้องเรียนแต่สามารถชี แจงได้

ระดับ 1 = มีข้อร้องเรียนไม่รุนแรงหรือลงในโซเชีย่ล
(Facebook, Line)
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2. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณแ์ละชื่อเสยีง (RF_S2_62)

ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ตอบได้ทันตามเวลา 
(Likelihood)



2.2 โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง คือ ความสามารถในการตอบข้อร้องเรียนให้กับผู้ร้องเรียนให้
เร็วและให้ได้มากที่สุด  เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะสืบเนื่องไปสู่ความรุนแรงที่มากกว่าเดิมและสร้างความ     
พึงพอใจให้กับผู้ร้องเรียนว่า อ.ส.ค. ได้เอาใจใส่และตอบข้อร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว

เนื่องจากที่ผ่านมา อ.ส.ค. มีระบบตอบสนองต่อข้อร้องเรียน มีฝ่ายอ้านวยการเป็นผู้รับผิดชอบ และมี
การก้าหนดเวลาตอบสนองข้อร้องเรียนที่ชัดเจน แต่ปัจจุบันช่องทางข้อร้องเรียนที่ส้าคัญและรวดเร็วที่สุด 
จะเป็นการโพสต์ลงในโซเชี่ยล (โลกปัจจุบัน)

ดังนั น อ.ส.ค. ต้องตระหนักในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง ซึ่งผลการร้องเรียนในปัจจุบันมีความ
อ่อนไหวในโซเชี่ยลสูง ในปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ น จึงได้ก้าหนดเกณฑ์ประเมิน 
Likelihood เป็นร้อยละของข้อร้องเรียนทั งหมดที่ได้รับการตอบสนอง ดังนี 

2. ผลกระทบและโอกาส

2. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณแ์ละชื่อเสยีง (RF_S2_62)ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk : S)



รายปี

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk : S)

RT

RA

Risk Boundary

1 = 100 - 96
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2. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณแ์ละชื่อเสยีง (RF_S2_62)

2 = 95 - 91 3 = 90 - 86 4 = 85 - 81 5 = >80

ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ตอบได้ทันตามเวลา 
(Likelihood)



2. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณแ์ละชื่อเสยีง (RF_S2_62)ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk : S)

3.1 วิเคราะห์ผลกระทบ
(Impact)

3.2 วิเคราะหโ์อกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) 

โอกาสที่จะเกิดขึ น

(Likelihood : L)
ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ตอบได้ทันตามเวลา (Likelihood)

ระดับ 5 สูงมาก ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ตอบได้ทันตามเวลามากกว่า 80%

ระดับ 4 สูง ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ตอบได้ทันตามเวลา 85 – 81%

ระดับ 3 ปานกลาง ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ตอบได้ทันตามเวลา 90 – 86%

ระดับ 2 น้อย ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ตอบได้ทันตามเวลา 95 – 91%

ระดับ 1 น้อยมาก ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ตอบได้ทันตามเวลา 100 – 96%

ผลกระทบ (Impact : I) ระดับการแก้ไขข้อร้องเรียน ปี 2562

ระดับ 5 สูงมาก การร้องเรียนที่ สคบ./ อ.ส.ค.ต้องจ่ายค่าชดเชย 

ระดับ 4 สูง มีการออกสื่อมวลชนในวงกว้าง (หนังสือพิมพ,์โทรทัศน์)

ระดับ 3 ปานกลาง ต้องมีผลชี แจงอย่างเป็นทางการ

ระดับ 2 น้อย มีข้อร้องเรียนแต่สามารถชี แจงได้

ระดับ 1 น้อยมาก มีข้อร้องเรียนไม่รุนแรงหรือลงในโซเชี่ยล (Facebook, Line)

3. สรุปผลกระทบและโอกาส



2. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (RF_S2_62)
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk : S)

RT

RA

Risk Boundary
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ระดับการแก้ไขข้อร้องเรียน ปี 
2562 (Impact)

รายปี

1 = 100 - 96 2 = 95 - 91 3 = 90 - 86 4 = 85 - 81 5 = >80

ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ตอบได้ทันตามเวลา 
(Likelihood)

ระดับ 5 = การร้องเรียนที่ สคบ./ อ.ส.ค.ต้องจ่ายค่าชดเชย 

ระดับ 4 = มีการออกสื่อมวลชนในวงกว้าง 
(หนังสือพิมพ์,โทรทัศน)์

ระดับ 3 = ต้องมีผลชี แจงอย่างเป็นทางการ

ระดับ 2 = มีข้อร้องเรียนแต่สามารถชี แจงได้

ระดับ 1 = มีข้อร้องเรียนไม่รุนแรงหรือลงในโซเชีย่ล
(Facebook, Line)



ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 2. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (RF_S2_62)

รายปี
รายการ แกนตั ง แกนนอน

การประเมิน I/L ระดับการแก้ไขข้อร้องเรียน ร้อยละของข้อร้องเรียนที่
ตอบได้ทันตามเวลา

Appetite ระดับ 2 = มีข้อร้องเรียนแต่สามารถ
ชี แจงได้

ระดับ 1 = ร้อยละของข้อ
ร้องเรียน 100 - 96

Tolerance ระดับ 3 = ต้องมีผลชี แจงอย่างเป็น
ทางการ

ระดับ 1 = ร้อยละของข้อ
ร้องเรียน 100 - 96

ความเสี่ยงใหม่

RT

RA

Risk Boundary

 ระดับ 5 การร้องเรียนที่ สคบ./ 
อ.ส.ค.ต้องจ่ายค่าชดเชย 

 ระดับ 4 มีการออกสื่อมวลชนในวง
กว้าง (หนังสือพิมพ,์โทรทัศน์)

 ระดับ 3 ต้องมีผลชี แจงอย่างเป็น
ทางการ

 ระดับ 2 มีข้อร้องเรียนแต่สามารถ
ชี แจงได้

 ระดับ 1 มีข้อร้องเรียนไม่รุนแรง
หรือลงในโซเชี่ยล (Facebook, 
Line)

ปัจจัยเสี่ยงนี เป็นปัจจัยเสี่ยงเดิมที่ได้รับเขา้บรรจุเป็นความเสีย่งของ
องค์กร โดยข้อร้องเรียนในปี 2561 เฉลี่ย 911 เรื่อง ท้าให้พิจารณาปัจจัยเสี่ยง
ดังกล่าวมาบริหารจัดการในปี 2562 ประกอบกับ การร้องเรียนในปัจจุบันมี
ความอ่อนไหวในโซเชียลมีเดียสูง และมีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร
อย่างเป็นนัยส้าคัญ 

Residual Rusk ในปีที่ผ่านมาจะมีข้อร้องเรียนเฉลี่ยประมาณ 911 
เรื่อง/ปี แต่เป็นข้อร้องเรียนที่ อ.ส.ค. สามารถชี แจงได้ทั งหมด ผลกระทบอยู่ท่ี
ระดับ 2 และโอกาสที่จะเกิดอยู่ที่ระดับ 5
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3. ความเสี่ยงที่เหลอือยู่ (Residual  Risk)

100-96     95-91       90-86      85-81      > 80

ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ตอบได้ทันตามเวลา 
(Likelihood)

ระดับการแก้ไขข้อร้องเรียน ปี 2562 
(Impact)



3. การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ (RF_O1_62)



อ.ส.ค. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการผลิตและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์นม ภารกิจหลักที่ส้าคัญ คือ 
การผลิตและจัดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์นมและส่งถึงมือผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพ ดังนั น การบริหารสินค้าคงคลังจึงมี
ความส้าคัญต่อผลการด้าเนินงานของ อ.ส.ค. เพราะกรณีการบริหารสินค้าคงคลังไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิด
ต้นทุนขององค์กรสูงขึ น ทั งต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนการดูแล ต้นทุนการจัดส่ง รวมทั งการสูญเสียจากผลิตภัณฑ์ที่
หมดอายุ  อนึ่ง เรื่องสินค้าคงคลังจะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมนมแบบครบวงจรตาม
มาตรฐานสากลและเป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อม

ตั งแต่ปี 2560 อ.ส.ค. ได้น้าความเสี่ยงเรื่องการบริหารคลังสินค้ามีประสิทธิภาพไม่เพียงพอมาเป็นความ
เสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และยังเล็งเห็นถึงประเด็นนี ว่ามีความส้าคัญจ้าเป็นจะต้องมีการบริหารความเสี่ยง 
จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จึงได้เห็นพ้องว่าการบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ   
ถือเป็นความเสี่ยงด้านปฏิบัติการขององค์กร และควรน้ามาบริหารจัดการความเสี่ยงในปี 2562 ต่อไป

3. การบริหารสินค้าคงคลังมีประสทิธิภาพไม่เพียงพอ (RF_O1_62)

1. ความเป็นมาของปัจจัยเสีย่ง

ความเสี่ยงด้านการด้าเนินงาน
(Operational Risk : O)



2.1 เกณฑก์้าหนด Impact

2. ผลกระทบและโอกาส

3. การบริหารสินค้าคงคลังมีประสทิธิภาพไม่เพียงพอ (RF_O1_62)ความเสี่ยงด้านการด้าเนินงาน
(Operational Risk : O)

ก้าหนดจากปริมาณสินค้าคงคลังที่อยู่ในคลังสินค้านานเกินกว่าที่ก้าหนดไว้ โดยถือว่าสินค้าที่อยู่ใน
คลังสินค้าเกิน 26 วัน เป็นความเสี่ยงสูงสุดขององค์กร เพราะถ้ามีสินค้าคงคลังเกิน 26 วันมากเกินไป และไม่
สามารถจัดส่งจ้าหน่ายได้ทัน ส่งผลให้สินค้าหมดอายุ ถือว่าเป็นการสูญเสียก่อนจ้าหน่าย แต่กรณีที่หมดอายุ ณ 
ตัวแทนจ้าหน่าย ท้าให้ผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค. เสียโอกาสในการจ้าหน่าย นอกจากนี ท้าให้เกิดการสูญเสียส่วน
แบ่งทางการตลาดให้กับคู่แข่งขัน

การก้าหนดผลกระทบ จะก้าหนดว่าถ้า อ.ส.ค. จะบริหารให้มีประสิทธิภาพ ต้องมีการบริหารสินค้า      
คงคลังให้ได้ 22-28 วันเพราะจะท้าให้การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากผลิตภัณฑ์นมของ 
อ.ส.ค. จะมีอายุการบ่มเพาะที่เหมาะต่อการบริโภคอยู่ที่ 7 วัน และท้าการบริหารเพื่อส่งมอบให้กับตัวแทน
จ้าหน่ายแล้วเสร็จภายใน 2 อาทิตย์ โดยแบ่งระดับของผลกระทบเป็น 5 ระดับ ดังนี 



รายปี

ความเสี่ยงด้านการด้าเนินงาน
(Operational Risk : O)

RT

RA

Risk Boundary

จ้านวนวันในการบริหารสินค้า
คงคลัง ปี 2562 (Impact)

ระดับ 5 = เฉลี่ย 35 วันขึ นไป

ระดับ 4 = เฉลี่ย 29-35 วัน/เดือน

ระดับ 3 = เฉลี่ย 22-28 วัน/เดือน

ระดับ 2 = เฉลี่ย 15-21 วัน/เดือน

ระดับ 1 = เฉลี่ย 8-14 วัน/เดือน

3. การบริหารสินค้าคงคลังมีประสทิธิภาพไม่เพียงพอ (RF_O1_62)

ร้อยละผลิตภัณฑน์มโซนเหลืองคงเหลือ 
(Likelihood)
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2.2 โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

2. ผลกระทบและโอกาส

3. การบริหารสินค้าคงคลังมีประสทิธิภาพไม่เพียงพอ (RF_O1_62)ความเสี่ยงด้านการด้าเนินงาน
(Operational Risk : O)

การบริหารสินค้าคงคลังผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค. เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจะต้องท้าการบริหาร
ผลิตภัณฑ์นมในคลังสินค้า โดยควบคุมผลิตภัณฑ์นมโซนเหลืองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่เกินร้อยละ 3 ของสินค้า
คงคลังทั งหมด

สินค้าโซนเขียว คือ โซนที่เก็บผลิตภัณฑ์นมที่มี Shelf life คงเหลือ 10 เดือน
สินค้าโซนเหลือ คือ โซนที่เก็บผลิตภัณฑ์นมที่มี Shelf life คงเหลือ 7 เดือน
สินค้าโซนแดง คือ โซนที่เก็บผลิตภัณฑ์นมที่มี Shelf life คงเหลือ 4 เดือน



รายปี

ความเสี่ยงด้านการด้าเนินงาน
(Operational Risk : O)

RT

RA

Risk Boundary

RF_S1_61

3. การบริหารสินค้าคงคลังมีประสทิธิภาพไม่เพียงพอ (RF_O1_62)

ร้อยละผลิตภัณฑ์นมโซนเหลืองคงเหลือ 
(Likelihood)

1 = 1-3% 2 = 4-6% 3 = 7-9% 4 = 10-12% 5 = 13-15%

RF_S1.1_61



3. การบริหารสินค้าคงคลังมีประสทิธิภาพไม่เพียงพอ (RF_O1_62)ความเสี่ยงด้านการด้าเนินงาน
(Operational Risk : O)

3.1 วิเคราะห์ผลกระทบ
(Impact)

3.2 วิเคราะหโ์อกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) 

โอกาสที่จะเกิดขึ น

(Likelihood : L)
ร้อยละผลิตภัณฑ์นมโซนเหลอืงคงเหลือทั งหมด

ระดับ 5 สูงมาก ร้อยละผลิตภัณฑ์นมโซนเหลืองคงเหลือทั งหมด 13 – 15%

ระดับ 4 สูง ร้อยละผลิตภัณฑ์นมโซนเหลืองคงเหลือทั งหมด 4 - 6%

ระดับ 3 ปานกลาง ร้อยละผลิตภัณฑ์นมโซนเหลืองคงเหลือทั งหมด 7 - 9%

ระดับ 2 น้อย ร้อยละผลิตภัณฑ์นมโซนเหลืองคงเหลือทั งหมด 4 - 6%

ระดับ 1 น้อยมาก ร้อยละผลิตภัณฑ์นมโซนเหลืองคงเหลือทั งหมด 1 - 3%

ผลกระทบ (Impact : I) จ้านวนวันในการบริหารคลังสินค้า

ระดับ 5 สูงมาก เฉลี่ย 35 วันขึ นไป

ระดับ 4 สูง เฉลี่ย 29-35 วัน/เดือน

ระดับ 3 ปานกลาง เฉลี่ย 22-28 วัน/เดือน

ระดับ 2 น้อย เฉลี่ย 15-21 วัน/เดือน

ระดับ 1 น้อยมาก เฉลี่ย 8-14 วัน/เดือน

3. สรุปผลกระทบและโอกาส



3. การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ (RF_O1_62)ความเสี่ยงด้านการด้าเนินงาน
(Operational Risk : O)

RT

RA

ระดับ 5 = เฉลี่ย 35 วันขึ นไป

ระดับ 4 = เฉลี่ย 29-35 วัน/เดือน

ระดับ 3 = เฉลี่ย 22-28 วัน/เดือน

ระดับ 2 = เฉลี่ย 15-21 วัน/เดือน

ระดับ 1 = เฉลี่ย 8-14 วัน/เดือน

จ้านวนวันในการบริหารสินค้า
คงคลัง ปี 2562 (Impact)

Risk Boundary

ร้อยละผลิตภัณฑ์นมโซนเหลืองคงเหลือ 
(Likelihood)

1 = 1-3% 2 = 4-6% 3 = 7-9% 4 = 10-12% 5 = 13-15%

รายปี

RF_S1.1_61



ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 3. การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ (RF_S1_62)

รายปี
รายการ แกนตั ง แกนนอน

การประเมิน I/L จ้านวนวันของสินค้าคงคลัง ร้อยละของสินค้านม
โซนเหลือง

Appetite ระดับ 2 = เฉลี่ย 15-21 วัน/เดือน ระดับ 2 = (1-3%)

Tolerance ระดับ 3 = เฉลี่ย 22-28 วัน/เดือน ระดับ 3 = (1-3%)

ความเสี่ยงเดิม

การบริหารสินค้าคงคลัง
(Impact) 

1-3%         4-6%       7-9%      10-12%      13-15%

ร้อยละผลิตภัณฑ์นมโซนเหลอืงคงเหลือ (Likelihood)

RT
RA

RF_S1.1_61

เฉลี่ย 35 วันขึ นไป

เฉลี่ย 29-34 วัน/เดือน

เฉลี่ย 22-28 วัน/เดือน

เฉลี่ย 15-21 วัน/เดือน

เฉลี่ย 8-14 วัน/เดือน

ปัจจัยเสี่ยงนี เป็นปัจจัยเสี่ยงเดิมที่ได้รับเขา้บรรจุเป็นความเสีย่งขององค์กร โดย
มีความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ภายใต้  Risk Boundary เนื่องจาก
ผลการด้าเนินงานในปี 2561 ปริมาณสต็อกภาพรวม ณ สิ นเดือนกันยายน 
2561 = 59,353.46 ตัน และสินค้าโซนเหลืองอยู่ในระดบั 0%

3.ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual  Risk)

Risk Boundary



4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรโคนมไม่แล้วเสร็จ (RF_O2_62)



ในการสัมมนาพนักงานและผู้บริหารในปี 2562 เพื่อระบุความเสี่ยงได้มีการก้าหนดถึงความเสี่ยงด้านการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการด้าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับตามข้อก้าหนดของทริส ได้มีการก้าหนดให้ความเสี่ยงเรื่องการใช้ระบบ ICTและระบบดิจิทัล
ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ อ.ส.ค. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ระบบที่ส้าคัญที่จะสามารถเป็นฐานข้อมูล Big Data ในการบริหารจัดการองค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพ คือ ฐานข้อมูลด้านน ้านมดิบจะเป็นหัวใจที่ส้าคัญที่สุด ดังนั น ฐานข้อมูลเกษตรกรที่ส่งน ้านมดิบจึงมีความส้าคัญที่องค์ก รต้องเร่ง
ด้าเนินการให้แล้วเสร็จ

ดังนั น ความส้าคัญของประเด็นนี  คือ การไม่สามารถจะพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรโคนมของสมาชิกด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการรจัดการบริหารระบบน ้านมดิบ อ.ส.ค. ไม่แล้วเสร็จ จึงถือเป็นความเสี่ยงที่ส้าคัญด้านดิจิทัลขององค์กร ประจ้าปี 2562 นอกจากนี 
ประเด็นเรื่องการบริหารจัดการฐานข้อมูลประชากรโคนมยังเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมส้าหรับอุตสาหกรรมโคนมของประเทศ

เพื่อให้องค์กรมีฐานข้อมูล Big data น้าไปวิเคราะห์ประสิทธิภาพการรับซื อน ้านมดิบของเกษตรกรในระยะยาว จึงมีความจ้าเป็นที่
จะต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านโคนม โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นสมาชิกอ.ส.ค. ให้แล้วเสร็จในปี 2562 เพื่อน้าไปด้าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลอื่นๆที่
เกี่ยวข้องในปีต่อไป

ความเสี่ยงเรื่องดิจิทัลในปี 2562 นี คือ “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรโคนมของสมาชิกด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
จัดการบริหารระบบน ้านมดิบ อ.ส.ค. ไม่แล้วเสร็จ”

4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรโคนมไม่แล้วเสร็จ (RF_O2_62)ความเสี่ยงด้านการด้าเนินงาน
(Operational Risk : O)

1. ความเป็นมาของปัจจัยเสี่ยง



2.1 เกณฑก์้าหนด Impact

2. ผลกระทบและโอกาส

4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรโคนมไม่แล้วเสร็จ (RF_O2_62)ความเสี่ยงด้านการด้าเนินงาน
(Operational Risk : O)

ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงด้านระบบฐานข้อมูลประชากรโคนมของสมาชิกด้วยระบบเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อ
การจัดการบริหารระบบน ้านมดิบ อ.ส.ค. ไม่แล้วเสร็จ หมายถึง การที่ อ.ส.ค. ไม่สามารถจะท้าฐานข้อมูล
ประชากรโคนมให้สามารถใช้งานได้ให้แล้วเสร็จในปี 2562 เพื่อจะได้น้าไปพัฒนาเป็นระบบ BIG DATA ร่วมกับ
ฐานข้อมูลอื่นๆในปีถัดไป

การเริ่มต้นและการท้าระบบนี จึงมีความส้าคัญต่อระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบเทคโนโลยี
ดิจิตอลในอนาคต

ระดับของความเสี่ยงของผลกระทบจึงเป็นความส้าเร็จของการพัฒนาระบบให้สามารถแก้ไขและใช้งานได้อย่าง 100% ใน
ปี 2562 ประกอบด้วย 5 ระดับดังนี 



รายปี

ความเสี่ยงด้านการด้าเนินงาน
(Operational Risk : O)

RT

RA

Risk Boundary

กระบวนการเก็บฐานข้อมูล
ประชากรโคนม (Impact)

4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรโคนมไม่แล้วเสร็จ (RF_O2_62)

ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและใช้ระบบ
(Likelihood)

ระดับ 4 = วิเคราะห์และออกแบบระบบแล้วเสร็จ

ระดับ 5 = เก็บความต้องการของผู้ใช้งาน

ระดับ 3 = มีการพัฒนาระบบเบื องต้นแล้วเสร็จ

ระดับ 2 = น้าระบบเบื องต้นไปทดลองใช้

ระดับ 1 = ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งาน   
ของระบบเรียบร้อย



2.2 โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสที่จะท้าให้ระบบการใช้ฐานข้อมูลข้อมูลประชากรโคนมของสมาชิกด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

เพ่ือการจัดการบริหารระบบน ้านมดิบ อ.ส.ค. ไมแ่ล้วเสร็จ คือ การไม่สามารถบูรณาการระบบฐานข้อมูลของ

ทุกส้านักงานภาคให้อยู่ในระบบมาตรฐานเดียวกัน ดังนั น ความร่วมมือของทุกส้านักงานภาคจึงมีความส้าคัญ

อย่างสูง  ระดับของความเสี่ยงในโอกาสที่จะเกิดจะต้องได้รับความร่วมมือของทุกส้านักงานภาคตั งแต่เริ่มต้น 

ทุกขั นตอน ดังนี 

2. ผลกระทบและโอกาส

4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรโคนมไม่แล้วเสร็จ (RF_O2_62)ความเสี่ยงด้านการด้าเนินงาน
(Operational Risk : O)



รายปี

ความเสี่ยงด้านการด้าเนินงาน
(Operational Risk : O)

RT

RA

Risk Boundary

1 = 4 ภาค

4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรโคนมไม่แล้วเสร็จ (RF_O2_62)

ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและใช้ระบบ
(Likelihood)

2 = 3 ภาค 3 = 2 ภาค 4 = 1 ภาค 1 = 0 ภาค



4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรโคนมไม่แล้วเสร็จ (RF_O2_62)
ความเสี่ยงด้านการด้าเนินงาน

(Operational Risk : O)

3.1 วิเคราะห์ผลกระทบ
(Impact)

3.2 วิเคราะหโ์อกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) 

โอกาสที่จะเกิดขึ น

(Likelihood : L)
จ้านวนส้านักงานภาคให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและใช้ระบบ

ระดับ 5 สูงมาก ส้านักงานภาคให้ร่วมมือในการใช้ข้อมูลและใช้ระบบ = 0 ภาค

ระดับ 4 สูง ส้านักงานภาคให้ร่วมมือในการใช้ข้อมูลและใช้ระบบ = 1 ภาค

ระดับ 3 ปานกลาง ส้านักงานภาคให้ร่วมมือในการใช้ข้อมูลและใช้ระบบ = 2 ภาค

ระดับ 2 น้อย ส้านักงานภาคให้ร่วมมือในการใช้ข้อมูลและใช้ระบบ = 3 ภาค

ระดับ 1 น้อยมาก ส้านักงานภาคให้ร่วมมือในการใช้ข้อมูลและใช้ระบบ = 4 ภาค

ผลกระทบ (Impact : I) กระบวนการเก็บฐานข้อมูลประชากรโคนม

ระดับ 5 สูงมาก เก็บความต้องการของผู้ใช้งาน

ระดับ 4 สูง วิเคราะห์และออกแบบระบบแล้วเสร็จ

ระดับ 3 ปานกลาง มีการพัฒนาระบบเบื องต้นแล้วเสร็จ

ระดับ 2 น้อย น้าระบบเบื องต้นไปทดลองใช้

ระดับ 1 น้อยมาก ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานของระบบเรียบร้อย

3. สรุปผลกระทบและโอกาส



4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรโคนมไมแ่ล้วเสร็จ (RF_O2_62)
ความเสี่ยงด้านการด้าเนินงาน

(Operational Risk : O)

RT

RA

ระดับ 4 = วิเคราะห์และออกแบบระบบแล้วเสร็จ

ระดับ 5 = เก็บความต้องการของผู้ใช้งาน

ระดับ 3 = มีการพัฒนาระบบเบื องต้นแล้วเสร็จ

ระดับ 2 = น้าระบบเบื องต้นไปทดลองใช้

ระดับ 1 = ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
งานของระบบเรียบร้อย 

กระบวนการเก็บฐานข้อมูล
ประชากรโคนม (Impact)

ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและใช้ระบบ
(Likelihood)

1 = 4 ภาค 2 = 3 ภาค 3 = 2 ภาค 4 = 1 ภาค 1 = 0 ภาค

Risk Boundary

รายปี



4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรโคนมไมแ่ล้วเสร็จ (RF_O2_62)
ความเสี่ยงด้านการด้าเนินงาน

(Operational Risk : O)

RT

RA

ระดับ 4 = ออกแบบระบบในการวางแผนเก็บ
ข้อมูล

ระดับ 5 = ระบุประเภทข้อมูลที่ตอ้งการ

ระดับ 3 = ทดลองเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 
(Focus Group)

ระดับ 2 = ชี แจงผู้เกี่ยวข้อง

ระดับ 1 = เก็บความต้องการของผู้ใช้งาน 

กระบวนการเก็บฐานข้อมูล
ประชากรโคนม (Impact)

ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและใช้ระบบ
(Likelihood)

1 = 4 ภาค 2 = 3 ภาค 3 = 2 ภาค 4 = 1 ภาค 1 = 0 ภาค

Risk Boundary

Q1/2562



4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรโคนมไมแ่ล้วเสร็จ (RF_O2_62)
ความเสี่ยงด้านการด้าเนินงาน

(Operational Risk : O)

RT

RA

ระดับ 4 = วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บได้

ระดับ 5 = เก็บความต้องการของผู้ใช้งาน

ระดับ 3 = น้าข้อมูลมาทดลองระบบ

ระดับ 2 = แก้ไขระบบ

ระดับ 1 = วิเคราะห์และออกแบบระบบแล้ว
เสร็จ 

กระบวนการเก็บฐานข้อมูล
ประชากรโคนม (Impact)

ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและใช้ระบบ
(Likelihood)

1 = 4 ภาค 2 = 3 ภาค 3 = 2 ภาค 4 = 1 ภาค 1 = 0 ภาค

Risk Boundary

Q2/2562



4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรโคนมไมแ่ล้วเสร็จ (RF_O2_62)
ความเสี่ยงด้านการด้าเนินงาน

(Operational Risk : O)

RT

RA

ระดับ 4 = พัฒนาระบบ

ระดับ 5 = วิเคราะห์และออกแบบระบบ
แล้วเสร็จ

ระดับ 3 = ติดตามการเก็บข้อมูล

ระดับ 2 = ปรับปรุงระบบ

ระดับ 1 = มีการพัฒนาระบบเบื องต้นแล้วเสร็จ

กระบวนการเก็บฐานข้อมูล
ประชากรโคนม (Impact)

ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและใช้ระบบ
(Likelihood)

1 = 4 ภาค 2 = 3 ภาค 3 = 2 ภาค 4 = 1 ภาค 1 = 0 ภาค

Risk Boundary

Q3/2562



ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรโคนมไม่แล้วเสร็จ (RF_O2_62)

รายปี

รายการ แกนตั ง แกนนอน

การประเมิน I/L กระบวนการเก็บฐานจ้อมูล
ประชากรโคนม

ความร่วมมือในการให้ข้อมูล
และใช้ระบบ

Appetite ระดับ 2 = น้าระบบ
เบื องต้นไปทดลองใช้

ระดับ 1 = 4 ภาค

Tolerance ระดับ 3 = มีการพัฒนา
ระบบเบื องต้นแล้วเสร็จ

ระดับ 1 = 4 ภาค

ความเสี่ยงเดิม

RT

RA

3.ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual  Risk)

Risk Boundaryวิเคราะห์และออกแบบระบบแล้วเสร็จ

เก็บความต้องการของผู้ใช้งาน

มีการพัฒนาระบบเบื องตน้แล้วเสร็จ

น้าระบบเบื องต้นไปทดลองใช้

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
งานของระบบเรียบร้อย 

ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและใช้ระบบ
(Likelihood)

1 = 4 ภาค 2 = 3 ภาค 3 = 2 ภาค 4 = 1 ภาค 1 = 0 ภาค

กระบวนการเก็บฐานข้อมูลประชากร
โคนม (Impact)



5. ก้าไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย (RF_F1_62)



ก้าไรเบื องต้นขององค์กร (EBITDA) นับเป็นตัวชี วัดท่ีส้าคัญตัวหนึ่งที่สะท้อนถึงผลประกอบการขององค์กรได้
เป็นอย่างดี

EBITDA จะมีการประเมินผลและวัดผลได้ในทุกรอบบัญชี จึงสามารถน้ามาใช้ในการวัดผลได้เป็นรายเดือน
และรายไตรมาส  เพ่ือที่องค์กรจ้าผลของ EBITDA มาแก้ไขปรับปรุงในกรณีที่ไม่ได้ตามเป้าหมายได้อย่างทันถ้วงที

การบริหารทุกองค์กร ความเสี่ยงที่ส้าคัญทางการเงิน  ความเสี่ยงหนึ่ง คือ  การที่ไม่สามารถบริหารจัดการ 
EBITDA ได้ตามเป้าหมาย  อ.ส.ค. ก็เช่นกัน  ส้าหรับ อ.ส.ค. แล้วจะมีการก้าหนดค่า EBITDA ไปตามผลการ
ด้าเนินงานที่ผ่านมา

ดังนั น เพ่ือให้ อ.ส.ค. สามารถบริหาร EBITDA ได้ตามเป้าหมายให้ดีที่สุด  การน้า EBITDA มาเป็นปัจจัย
เสี่ยงที่ไม่บรรลุ  จึงถือเป็นความเสี่ยงท่ีส้าคัญของ อ.ส.ค. ในการบริหารความเสี่ยงในปี 2562 จึงน้า EBITDA มา
เป็นปัจจัยเสี่ยงทางการเงินของ อ.ส.ค.

5. ก้าไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณชิยไ์ม่ได้ตามเป้าหมาย (RF_F1_62)

1. ความเป็นมาของปัจจัยเสีย่ง

ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk : F)



2.1 เกณฑก์้าหนด Impact

5. ก้าไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณชิยไ์ม่ได้ตามเป้าหมาย (RF_F1_62)

2. ผลกระทบและโอกาส

ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk : F)

EBITDA ของภารกิจเชิงพาณิชย์
หมายถึง ก้าไรจากการด้าเนินงานเชิงพาณิชย์ ประกอบด้วย รายได้จากการด้าเนินงาน                   

หักด้วยค่าใช้จ่ายจากการด้าเนินงาน ซึ่งก้าไรจากการด้าเนินงานนั นไม่รวมรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการ
ด้าเนินงานค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการด้าเนินงาน และรายได้ ค่าใช้จ่ายของโครงการพิเศษที่ อ.ส.ค. 
ได้รับมาด้าเนินการเพิ่มเติมจาก ครม.

โดยมีการก้าหนดระดับความรุนแรง (Impact) 5 ระดับ ดังนี 



รายปี

RT

RA

Risk Boundary

ร้อยละค่าใช้จ่ายต่อยอดขาย 
(Likelihood)

ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk : F) 5. ก้าไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณชิยไ์ม่ได้ตามเป้าหมาย (RF_F1_62)

ระดับ 5 = ค่า EBITDA 598 ล้านบาท

ระดับ 4 = ค่า EBITDA 628 ล้านบาท

ระดับ 3 = ค่า EBITDA 658 ล้านบาท

ระดับ 2 = ค่า EBITDA 688 ล้านบาท

ระดับ 1 = ค่า EBITDA 718 ล้านบาท

ค่า EBITDA (Impact)

RF_F2.1_61



2.2 โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

5. ก้าไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณชิยไ์ม่ได้ตามเป้าหมาย (RF_F1_62)

2. ผลกระทบและโอกาส

ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk : F)

EBITDA คือ ก้าไรเบื องต้นที่ประกอบด้วยยอดขาย - ต้นทุนการผลิต ต้นทุนการขายซึ่งจะปรากฎอยู่ใน
ผลงานด้าน Impact อยู่แล้ว และยิ่งอยากให้มีก้าไรมากขึ นก็ต้องมียอดขายมาก จะส่งผลให้ต้นทุนมากขึ นด้วย

การที่จะท้าให้ EBITDA มีก้าไรมากขึ น สิ่งหนึ่งที่ควรจะน้ามาพิจารณา คือ ต้นทุนส่วนในภาพรวมที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการผลิตและการขายประกอบด้วย หมวดค่าตอบแทนและหมวดค่าใช้สอย คือ โดยมีการก้าหนด
ระดับไว้ 5 ระดับ ดังนี 



รายปี

RT

RA

Risk Boundary

1 = 9%

ร้อยละค่าใช้จ่ายต่อยอดขาย 
(Likelihood)

ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk : F) 5. ก้าไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณชิยไ์ม่ได้ตามเป้าหมาย (RF_F1_62)

2 = 9.25% 3 = 9.50% 4 = 9.75% 5 = 10%

RF_F2.1_61



5. ก้าไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณชิย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย (RF_F1_62)ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk : F)

3.1 วิเคราะห์ผลกระทบ
(Impact)

3.2 วิเคราะหโ์อกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) 

โอกาสที่จะเกิดขึ น

(Likelihood : L)
ร้อยละค่าใช้จ่ายต่อยอดขาย 

ระดับ 5 สูงมาก ร้อยละค่าใช้จ่ายต่อยอดขาย 10%

ระดับ 4 สูง ร้อยละค่าใช้จ่ายต่อยอดขาย 9.75%

ระดับ 3 ปานกลาง ร้อยละค่าใช้จ่ายต่อยอดขาย 9.50%

ระดับ 2 น้อย ร้อยละค่าใช้จ่ายต่อยอดขาย 9.25%

ระดับ 1 น้อยมาก ร้อยละค่าใช้จ่ายต่อยอดขาย 9%

ผลกระทบ (Impact : I) ค่า EBITDA

ระดับ 5 สูงมาก ค่า EBITDA 598 ล้านบาท

ระดับ 4 สูง ค่า EBITDA 628 ล้านบาท

ระดับ 3 ปานกลาง ค่า EBITDA 658 ล้านบาท

ระดับ 2 น้อย ค่า EBITDA 688 ล้านบาท

ระดับ 1 น้อยมาก ค่า EBITDA 718 ล้านบาท

3. สรุปผลกระทบและโอกาส



5. ก้าไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณชิยไ์ม่ได้ตามเป้าหมาย (RF_F1_62)ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk : F)

RT

RA

ค่า EBITDA (Impact)

ระดับ 5 = ค่า EBITDA 598 ล้านบาท

ระดับ 4 = ค่า EBITDA 628 ล้านบาท

ระดับ 3 = ค่า EBITDA 658 ล้านบาท

ระดับ 2 = ค่า EBITDA 688 ล้านบาท

ระดับ 1 = ค่า EBITDA 718 ล้านบาท การตั งค่าเกณฑ์รายไตรมาสระดับ 1 – 5 โดยการน้าข้อมูล
สถิติย้อนหลัง 2 ปี คือ 2560 – 2561 มาเป็นเกณฑ์ชี วัด

1 = 9%

ร้อยละค่าใช้จ่ายต่อยอดขาย 
(Likelihood)

2 = 9.25% 3 = 9.50% 4 = 9.75% 5 = 10%

รายปี

Risk Boundary

RF_F2.1_61



5. ก้าไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณชิยไ์ม่ได้ตามเป้าหมาย (RF_F1_62)ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk : F)

RT

RA

ค่า EBITDA (Impact)

ระดับ 5 = ค่า EBITDA 173.25ลา้นบาท

ระดับ 4 = ค่า EBITDA 181.94ลา้นบาท

ระดับ 3 = ค่า EBITDA 190.63ลา้นบาท

ระดับ 2 = ค่า EBITDA 199.33ลา้นบาท

ระดับ 1 = ค่า EBITDA 208.02ล้านบาท การตั งค่าเกณฑ์รายไตรมาสระดับ 1 – 5 โดยการน้าข้อมูล
สถิติย้อนหลัง 2 ปี คือ 2560 – 2561 มาเป็นเกณฑ์ชี วัด

ร้อยละค่าใช้จ่ายต่อยอดขาย 
(Likelihood)

Q1/2562 แบบสะสม

Risk Boundary

RF_F2.1_61

1 = 9% 2 = 9.25% 3 = 9.50% 4 = 9.75% 5 = 10%



5. ก้าไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณชิยไ์ม่ได้ตามเป้าหมาย (RF_F1_62)ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk : F)

RT

RA

ค่า EBITDA (Impact)

ระดับ 5 = ค่า EBITDA 317.17ลา้นบาท

ระดับ 4 = ค่า EBITDA 333.08ลา้นบาท

ระดับ 3 = ค่า EBITDA 348.99ลา้นบาท

ระดับ 2 = ค่า EBITDA 364.90ลา้นบาท

ระดับ 1 = ค่า EBITDA 380.81ล้านบาท การตั งค่าเกณฑ์รายไตรมาสระดับ 1 – 5 โดยการน้าข้อมูล
สถิติย้อนหลัง 2 ปี คือ 2560 – 2561 มาเป็นเกณฑ์ชี วัด

ร้อยละค่าใช้จ่ายต่อยอดขาย 
(Likelihood)

Risk Boundary

RF_F2.1_61

1 = 9% 2 = 9.25% 3 = 9.50% 4 = 9.75% 5 = 10%

Q2/2562 แบบสะสม



5. ก้าไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณชิยไ์ม่ได้ตามเป้าหมาย (RF_F1_62)ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk : F)

RT

RA

ค่า EBITDA (Impact)

ระดับ 5 = ค่า EBITDA 468.39ลา้นบาท

ระดับ 4 = ค่า EBITDA 491.88ลา้นบาท

ระดับ 3 = ค่า EBITDA 515.38ลา้นบาท

ระดับ 2 = ค่า EBITDA 538.88ลา้นบาท

ระดับ 1 = ค่า EBITDA 562.38ล้านบาท การตั งค่าเกณฑ์รายไตรมาสระดับ 1 – 5 โดยการน้าข้อมูล
สถิติย้อนหลัง 2 ปี คือ 2560 – 2561 มาเป็นเกณฑ์ชี วัด

ร้อยละค่าใช้จ่ายต่อยอดขาย 
(Likelihood)

Risk Boundary

RF_F2.1_61

1 = 9% 2 = 9.25% 3 = 9.50% 4 = 9.75% 5 = 10%

Q3/2562 แบบสะสม



ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 5. ก้าไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชยไ์ม่ได้ตามเป้าหมาย (RF_F1_62)

รายปี
รายการ แกนตั ง แกนนอน

การประเมิน I/L ค่า EBITDA ร้อยละค่าใช้จ่ายต่อ
ยอดขาย

Appetite ระดับ 2 = 688 ล้านบาท ระดับ 1 = 9%

Tolerance ระดับ 3 = 658 ล้านบาท ระดับ 1 = 9%

ความเสี่ยงเดิม

ค่า EBITDA (Impact) 

RT

RA

RF_F2.1_61

ปัจจัยเสี่ยงนี เป็นปัจจัยเสี่ยงเดิมที่ได้รับเขา้บรรจุเป็นความเสีย่งขององค์กร โดย
มีความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ภายใต้  Risk Boundary เนื่องจาก
ผลการด้าเนินงานในปี 2561 มีค่า EBITDA = 686.32 ล้านบาท โดยร้อยละ
ค่าใช้จ่ายต่อยอดขาย = 9.59%

3.ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual  Risk)

Risk Boundaryระดับ 4 = 628 ล้านบาท

ระดับ 3 = 658 ล้านบาท

ระดับ 2 = 688 ล้านบาท

ระดับ 1 = 718 ล้านบาท

ระดับ 5 = 598 ล้านบาท

1 = 9%

ร้อยละค่าใช้จ่ายต่อยอดขาย 
(Likelihood)

2 = 9.25% 3 = 9.50% 4 = 9.75% 5 = 10%



6. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของสินทรัพย์ (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย 
(RF_F2_62)



ตามข้อตกลงของ สคร. ได้ก้าหนดให้ อ.ส.ค. ต้องด้าเนินการให้มีอัตราส่วนผลตอบแทนก้าไรสุทธิต่อสินทรัพย์เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก้าหนดในแผนวิสาหกิจ คือ 10.90 ในปี 2562  อย่างไรก็ตามในปี 2561 ได้ก้าหนดไว้ที่ 11.38 แต่ อ.ส.ค. สามารถท้าได้
เพียง 8.63 ซึ่งมีระดับคะแนนเท่ากับ 1 ท้าให้ อ.ส.ค. จะต้องน้าเรื่องอัตราผลตอบแทนก้าไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย  
มาบริหารความเสี่ยง  เพื่อให้มีค่า ROA ที่ดีขึ น  เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนวิสาหกิจปี 2562

6. อัตราผลตอบแทนก้าไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย
(RF_F2_62)

1. ความเป็นมาของปัจจัยเสีย่ง

ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk : F)



2.1 เกณฑก์้าหนด Impact

6. อัตราผลตอบแทนก้าไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย
(RF_F2_62)

2. ผลกระทบและโอกาส

ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk : F)

ROA หมายถึง อัตราส่วนของก้าไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวมในแต่ละปีที่ อ.ส.ค. สามารถด้าเนินการได้ตามแผนวิสาหกิจที่ก้าหนดไว้
ก้าไรสุทธิ หมายถึง ก้าไรสุทธิจากการด้าเนินงาน ประกอบด้วย รายได้จากการด้าเนินงาน รวมดอกเบี ยรับ หักด้วยต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายด้าเนินงาน ค่ าเสื่อม ดอกเบี ยจ่าย 

โดยก้าไรสุทธิไม่นับรวมรายได้ และค่าใช้จ่าย ของโครงการพิเศษที่ อ.ส.ค. ได้รับมาด้าเนินการเพ่ิมเติมจากมติ ค.ร.ม.
ในปี 2562 สคร. ได้ก้าหนดค่า ROA ในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของ อ.ส.ค. ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ไว้ 5 ระดับ ดังนี 

ระดับ 1 = 5.43
ระดับ 2 = 7.03
ระดับ 3 = 8.63
ระดับ 4 = 10.23
ระดับ 5 = 11.83

ในการรับรองบัญชีโดย สตง. ได้มีการปรับค่าก้าไรและทรัพย์ใหม่ ตามการรับรองบัญชีของ สตง. ท้าให้ 5 ระดับของ ROA เปลี่ยนใหม่เป็น ดังนี 
ระดับ 1 = 3.73
ระดับ 2 = 5.33
ระดับ 3 = 6.93
ระดับ 4 = 8.53
ระดับ 5 = 10.13



RT

RA

Risk Boundary

ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk : F)

6. อัตราผลตอบแทนก้าไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย
(RF_F2_62)

ค่า ROA (Impact)

RF_F2.1_61

ระดับ 2 = ร้อยละ 8.53

ระดับ 1 = ร้อยละ 10.13

ระดับ 3 = ร้อยละ 6.93

ระดับ 4 = ร้อยละ 5.33

ระดับ 5 = ร้อยละ 3.73

รายปี



เนื่องจากค่า ROA จะสามารถเพิ่มได้ 3 วิธี คือ 1. เพ่ิมด้วยการเพ่ิมรายได้หรือผลก้าไรสทุธิ  2. เพ่ิมด้วยการลดทรัพย์สนิ 3. เพ่ิมด้วยการเพ่ิมรายได้ก้าไรและลด
ทรัพย์สิน

ในการบริหาร ROA ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงในเรื่องนี   ได้มีการบริหารปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับรายไดอ้ยู่หลายปัจจัย เช่น EBITDA ความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลัง ความเสี่ยง
ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง  รวมถึงความเสี่ยงทางด้านน ้านมดบิ  ซึ่งล้วนจะเป็นการบริหารดา้นรายไดห้รือกา้ไรแทบทั งสิ น  

ดังนั น ในการเลือกโอกาสในเรื่องของ ROA อ.ส.ค. จึงเลือกที่จะน้าด้านทรัพย์สินมาเป็นปัจจัยน้าค่า ROA (Lead  Lag)
สินทรัพย์รวม หมายถึง สินทรัพย์รวมที่เกิดขึ นภายในปีบัญชีนั นๆ 
โดยทรัพย์สินที่น้ามาท้าเป็นแกนตั ง  จะเป็นทรัพย์สินที่พิจารณาแล้วสามารถบริหารจัดการได ้ ประกอบด้วย ลูกหนี การค้าที่เกินกา้หนด 31 วัน, สินค้าส้าเร็จรูป และ

สินค้าคงเหลือ (นมดิบ+วัสดบุรรุหบีหอ่+วัสดปุรุงรส) แสดงในตารางดังนี 

6. อัตราผลตอบแทนก้าไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย
(RF_F2_62)

2. ผลกระทบและโอกาส

ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk : F)

2.2 โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

รายการ 2561 2560

ลูกหนี การค้าสุทธิ (หนี เกินก้าหนด  31Days) 44,229,065.63 64,564,268.28

- ลูกหนี้การค้า นมพาณิชย์ 17,278,315.44 16,142,264.24

- ลูกหนี้การค้านมโรงเรียน 26,950,750.19 48,422,004.04

สินค้าคงเหลือ 805,247,297.36 625,319,396.50

- สินค้าส าเร็จรูป 484,847,791.15 296,898,274.19

- สินค้าคงเหลือ (นมดิบ+วัสดุบรรุหีบห่อ+วัสดุปรุงรส) 320,399,506.21 328,421,122.31

รวม 849,476,362.99 689,883,664.78



RT

RA

Risk Boundary

ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk : F)

6. อัตราผลตอบแทนก้าไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย
(RF_F2_62)

RF_F2.1_61

รายปี

800 ล้านบาท 900 ล้านบาท 1,000 ล้านบาท 1,100 ล้านบาท 1,200 ล้านบาท



รายปี

RT

RA

Risk Boundary

มูลค่าทรัพย์สินคงเหลือ (Likelihood)

ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk : F)

6. อัตราผลตอบแทนก้าไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย
(RF_F2_62)

ค่า ROA (Impact)

RF_F2_61

ระดับ 2 = ร้อยละ 8.53

ระดับ 1 = ร้อยละ 10.13

ระดับ 3 = ร้อยละ 6.93

ระดับ 4 = ร้อยละ 5.33

ระดับ 5 = ร้อยละ 3.73

800 ล้านบาท 900 ล้านบาท 1,000 ล้านบาท 1,100 ล้านบาท 1,200 ล้านบาท



Q1/2562

RT

RA

Risk Boundary

มูลค่าทรัพย์สินคงเหลือ (Likelihood)

ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk : F)

6. อัตราผลตอบแทนก้าไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย
(RF_F2_62)

ค่า ROA (Impact)

RF_F2_61

ระดับ 2 = ร้อยละ 2.09

ระดับ 1 = ร้อยละ 2.19

ระดับ 3 = ร้อยละ 2.00

ระดับ 4 = ร้อยละ 1.91

ระดับ 5 = ร้อยละ 1.82

800 ล้านบาท 900 ล้านบาท 1,000 ล้านบาท 1,100 ล้านบาท 1,200 ล้านบาท



Q2/2562

RT

RA

Risk Boundary

มูลค่าทรัพย์สินคงเหลือ (Likelihood)

ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk : F)

6. อัตราผลตอบแทนก้าไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย
(RF_F2_62)

ค่า ROA (Impact)

RF_F2_61

ระดับ 2 = ร้อยละ 3.84

ระดับ 1 = ร้อยละ 4.01

ระดับ 3 = ร้อยละ 3.67

ระดับ 4 = ร้อยละ 3.50

ระดับ 5 = ร้อยละ 3.34

800 ล้านบาท 900 ล้านบาท 1,000 ล้านบาท 1,100 ล้านบาท 1,200 ล้านบาท



Q3/2562

RT

RA

Risk Boundary

มูลค่าทรัพย์สินคงเหลือ (Likelihood)

ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk : F)

6. อัตราผลตอบแทนก้าไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย
(RF_F2_62)

ค่า ROA (Impact)

RF_F2_61

ระดับ 2 = ร้อยละ 5.67

ระดับ 1 = ร้อยละ 5.92

ระดับ 3 = ร้อยละ 5.42

ระดับ 4 = ร้อยละ 5.18

ระดับ 5 = ร้อยละ 4.93

800 ล้านบาท 900 ล้านบาท 1,000 ล้านบาท 1,100 ล้านบาท 1,200 ล้านบาท



Q4/2562

RT

RA

Risk Boundary

มูลค่าทรัพย์สินคงเหลือ (Likelihood)

ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk : F)

6. อัตราผลตอบแทนก้าไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย
(RF_F2_62)

ค่า ROA (Impact)

RF_F2_61

ระดับ 2 = ร้อยละ 7.24

ระดับ 1 = ร้อยละ 7.56

ระดับ 3 = ร้อยละ 6.93

ระดับ 4 = ร้อยละ 6.61

ระดับ 5 = ร้อยละ 6.29

800 ล้านบาท 900 ล้านบาท 1,000 ล้านบาท 1,100 ล้านบาท 1,200 ล้านบาท



6. อัตราผลตอบแทนก้าไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย
(RF_F2_62)

ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk : F)

3.1 วิเคราะห์ผลกระทบ
(Impact)

3.2 วิเคราะหโ์อกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) 

โอกาสที่จะเกิดขึ น

(Likelihood : L)
มูลค่าทรัพย์สินคงเหลือ 

ระดับ 5 สูงมาก มูลค่าทรัพย์สินที่ลดลง 1,200 ล้านบาท

ระดับ 4 สูง มูลค่าทรัพย์สินที่ลดลง 1,100 ล้านบาท

ระดับ 3 ปานกลาง มูลค่าทรัพย์สินที่ลดลง 1,000 ล้านบาท

ระดับ 2 น้อย มูลค่าทรัพย์สินที่ลดลง 900 ล้านบาท

ระดับ 1 น้อยมาก มูลค่าทรัพย์สินที่ลดลง 800 ล้านบาท

ผลกระทบ (Impact : I) ค่า ROA

ระดับ 5 สูงมาก ROA ร้อยละ 3.73

ระดับ 4 สูง ROA ร้อยละ 5.33

ระดับ 3 ปานกลาง ROA ร้อยละ 6.93

ระดับ 2 น้อย ROA ร้อยละ 8.53

ระดับ 1 น้อยมาก ROA ร้อยละ 10.13

3. สรุปผลกระทบและโอกาส



ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 6. อัตราผลตอบแทนก้าไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย
(RF_F2_62)

รายปี
รายการ แกนตั ง แกนนอน

การประเมิน I/L ค่า ROA มูลค่าทรัพย์สินลดลง

Appetite ระดับ 2 = ร้อยละ 8.53 ระดับ 1 = 800 ล้านบาท

Tolerance ระดับ 3 = ร้อยละ 6.93 ระดับ 1 = 800 ล้านบาท

ความเสี่ยงเดิม

ค่า ROA (Impact) 

RT

RA

RF_F2.1_61

ปัจจัยเสี่ยงนี เป็นปัจจัยเสี่ยงเดิมที่ได้รับเขา้บรรจุเป็นความเสีย่งขององค์กร   
โดยมีความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ภายใต้  Risk Boundary
เนื่องจากผลการด้าเนินงานในปี 2561 มีค่า ROA = 7.78 โดยมีมูลค่า
ทรัพย์สิน = 850 ล้านบาท

3.ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual  Risk)

Risk Boundaryระดับ 4 = ร้อยละ 5.33

ระดับ 3 = ร้อยละ 6.93 

ระดับ 2 = ร้อยละ 8.53

ระดับ 1 = ร้อยละ 10.13

ระดับ 5 = ร้อยละ 3.73

800 ลบ.

มูลค่าทรัพย์สินคงเหลือ (Likelihood)
900 ลบ. 1,000 ลบ. 1,100 ลบ. 1,200 ลบ.



7. การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ (RF_C1_62)



จากการสัมมนายุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยทนุมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิตอล และนวัตกรรม 
รวมถึงข้อสังเกตจากการประเมินการควบคุมภายในเรื่องการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่ยังคง
ตรวจพบกรณีพนักงานไม่ปฏิบัติตาม ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ซึ่งสะท้อนถึงระบบการควบคมุภายในที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ

จากการด้าเนินงานที่ผ่านมา อ.ส.ค. ยังพบว่า มีพนักงานบางส่วนยังไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงาน 
แต่การรายงานผลจะสามารถรายงานผลเฉพาะการกระท้าผิดที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคับเท่านั น  ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ส่งผล
ให้มีพนักงานถูกสอบข้อเท็จจริง ส่วนการไม่ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานจะไม่รายงานผลแต่จะปรากฏเป็นความเสี่ยง 

ในปี 2562 อ.ส.ค. ได้พิจารณาถึงประเด็นนี ว่ามีความส้าคัญ จ้าเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยง และจากการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) จึงได้เห็นร่วมกันว่า อ.ส.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่าความส้าคัญของประเด็นนี และมีหลักฐานที่ชัดเจน คือ 
การที่พนักงานขาดความเอาใจใส่ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดการกระท้าผิดกฎระเบียบของ อ.ส.ค. 
จึงถือเป็นความเสี่ยงในด้านการด้าเนินงานขององค์กร และควรน้ามาบริหารจัดการความเสี่ยง ด้าน Compliance หรือด้านการปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อก้าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ส่วนการไม่ปฏิบัติตามคู่มือ ถึงแม้ว่าจะไม่น้ามาพิจารณาในครั งนี จะ
ส่งผลในการปฏิบัติงานและน้าไปควบคุมความเสี่ยงในระดับย่อย คือ การควบคุมภายใน

7. การไม่ปฏิบัตติามระเบียบ ข้อบังคับ (RF_C1_62)ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
(Compliance Risk : C)

1. ความเป็นมาของปัจจัยเสี่ยง



2.1 เกณฑก์้าหนด Impact

2. ผลกระทบและโอกาส

7. การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ (RF_C1_62)ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
(Compliance Risk : C)

ก้าหนดจากมีผลกระทบรุนแรงต่อทรัพย์สินและ/หรือต่อภาพลักษณ์ขององค์กร โดยมีการเผยแพร่ข่าว
เชิงลบในสื่อ โดยการถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก จากเหตุการณ์ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และข้อก้าหนดที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานของ อ.ส.ค. 

การก้าหนดผลกระทบ จะก้าหนดว่า อ.ส.ค. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานที่ขาดความเอาใจใส่ 
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก้าหนดที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานของ อ.ส.ค. จะส่งผลให้
ผู้ปฏิบัติงานไม่กระท้าผิด กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก้าหนดที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานของ อ.ส.ค. 
จนส่งผลให้ถูกสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด



รายปี

RT

RA

Risk Boundary

เหตุการณ์ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
และคู่มือการปฏิบัติงาน (Likelihood)

การสูญเสียในด้าน
ผู้ปฏิบัติงาน (Impact)

7. การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ (RF_C1_62)ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
(Compliance Risk : C)

ระดับ 5 = มีค้าสั่งลงโทษทางวินัย

ระดับ 4 = มีการสอบสวนทางวินัย

ระดับ 2 = มีค้าสั่งในการแต่งตั งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง

ระดับ 1 = ส่งผลกระทบเล็กน้อยสามารถแก้ไขได้
โดยการแนะน้าของฝ่าย/ส้านักงาน

ระดับ 3 = สอบข้อเท็จจริงแล้วไม่ปรากฏความผิด

RF_C1_61



2.2 โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

2. ผลกระทบและโอกาส

7. การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ (RF_C1_62)ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
(Compliance Risk : C)

การก้าหนดโอกาสทีจ่ะเกิดเหตุการณ์ที่พนักงาน อ.ส.ค. ไมป่ฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อ.ส.ค. จึงส่งผลให้กระท้าผิดและได้รับการสอบข้อเท็จจริง

การก้าหนดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงข้อนี  คือ ระดับของจ้านวนค้าส่งเรื่องสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด ดังนี 



รายปี

RT

RA

Risk Boundary

1 = 0-5 ครั ง 2 = 6-10 ครั ง 3 = 11-15 ครั ง 4 = 16-20 ครั ง 5 = 20 ครั งขึ นไป

7. การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ (RF_C1_62)ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
(Compliance Risk : C)

เหตุการณ์ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
และคู่มือการปฏิบัติงาน (Likelihood)

RF_C1_61



3.1 วิเคราะห์ผลกระทบ
(Impact)

3.2 วิเคราะหโ์อกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) 

โอกาสที่จะเกิดขึ น

(Likelihood : L)
เหตุการณ์ที่ไม่ปฏิบัตติามระเบียบข้อบังคับและคู่มือการปฏิบัตงิาน (Likelihood)

ระดับ 5 สูงมาก เหตุการณ์ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและคู่มือการปฏิบัติงาน 20 ครั งขึ นไป

ระดับ 4 สูง เหตุการณ์ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและคู่มือการปฏิบัติงาน 16 - 20 ครั ง

ระดับ 3 ปานกลาง เหตุการณ์ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและคู่มือการปฏิบัติงาน 11 - 15ครั ง

ระดับ 2 น้อย เหตุการณ์ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและคู่มือการปฏิบัติงาน 6 - 10 ครั ง

ระดับ 1 น้อยมาก เหตุการณ์ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและคู่มือการปฏิบัติงาน 0 - 5 ครั ง

ผลกระทบ (Impact : I) การสูญเสียในด้านผู้ปฏิบัตงิาน (Impact)

ระดับ 5 สูงมาก มีค้าสั่งลงโทษทางวินัย

ระดับ 4 สูง มีการสอบสวนทางวินัย

ระดับ 3 ปานกลาง สอบข้อเท็จจริงแล้วไม่ปรากฏความผิด

ระดับ 2 น้อย มีค้าสั่งในการแต่งตั งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

ระดับ 1 น้อยมาก ส่งผลกระทบเล็กนอ้ยสามารถแก้ไขได้โดยการแนะน้าของฝ่าย/ส้านักงาน

3. สรุปผลกระทบและโอกาส

7. การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ (RF_C1_62)ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
(Compliance Risk : C)



RT

RA

7. การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ (RF_C1_62)ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
(Compliance Risk : C)

การสูญเสียในด้าน
ผู้ปฏิบัติงาน (Impact)

ระดับ 5 = มีค้าสั่งลงโทษทางวินัย

ระดับ 4 = มีการสอบสวนทางวินัย

ระดับ 2 = มีค้าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง

ระดับ 1 = ส่งผลกระทบเล็กน้อยสามารถแก้ไขได้
โดยการแนะน้าของฝ่าย/ส้านักงาน

ระดับ 3 = สอบข้อเท็จจริงแล้วไม่ปรากฏความผิด

1 = 0-5 ครั ง 2 = 6-10 ครั ง 3 = 11-15 ครั ง 4 = 16-20 ครั ง 5 = 20 ครั งขึ นไป

เหตุการณ์ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
และคู่มือการปฏิบัติงาน (Likelihood)

รายปี

Risk Boundary

RF_C1_61



ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 7. การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ (RF_C1_62)

รายปี
รายการ แกนตั ง แกนนอน

การประเมิน I/L การสูญเสียในด้านการปฏิบัติงาน เหตุการณ์ที่ไม่ปฏิบัตติาม
ระเบียบข้อบังคับและคู่มือ

การปฏิบัติงาน

Appetite ระดับ 2 = มีค้าสั่งในการแต่งตั ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

ระดับ 1 = 0-5 ครั ง

Tolerance ระดับ 3 = สอบข้อเท็จจริงแล้วไม่
ปรากฏความผิด

ระดับ 1 = 0-5 ครั ง

ความเสี่ยงเดิม

RT

RA RF_C1_61

ปัจจัยเสี่ยงนี เป็นปัจจัยเสี่ยงเดิมที่ได้รับเขา้บรรจุเป็นความเสีย่งขององค์กร โดย
มีความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ภายใต้  Risk Boundary เนื่องจาก
ผลการด้าเนินงานในปี 2561 พนักงานใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศของ 
อ.ส.ค. ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานเฉลี่ยทั งปี 525 ครั ง

3.ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual  Risk)

Risk Boundary

1 = 0-5 ครั ง 2 = 6-10 ครั ง 3 = 11-15 ครั ง 4 = 16-20 ครั ง 5 = 20 ครั งขึ นไป

การสูญเสียในด้านผู้ปฏิบัตงิาน 
(Impact)

เหตุการณ์ที่ไม่ปฏิบัตติามระเบียบข้อบังคับและคู่มือการ
ปฏิบัติงาน (Likelihood)

มีค้าสั่งลงโทษทางวินัย

มีการสอบสวนทางวินัย

มีค้าสั่งในการแต่งตั งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง

ส่งผลกระทบเล็กน้อยสามารถ
แก้ไขได้โดยการแนะน้าของ
ฝ่าย/ส้านักงาน

สอบข้อเท็จจริงแล้วไม่
ปรากฏความผิด



 
 
 
 

 
 

รายงานองค์ประกอบของควบคุมภายใน 
(ปค.4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประเมินผลการ 
ควบคุมภายใน 

(ปค.5) 
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