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1.1 ความเป็นมา 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรเพ่ือวางเป้าหมาย

และทิศทางการเจริญเติบโตของธุรกิจ (GROWTH) ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SUSTAINABILITY) เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (LEARNING) และมีผลประกอบการ (PERFORMANCE) ที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกรอบเวลา
ในการดำเนินการที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรในการส่งเสริมกิจการโคนมและการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรอย่างมืออาชีพ การตลาดเชิงรุกด้วยนวัตกรรม การยกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิตนมพร้อมดื่มที่
ทันสมัย และการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  

ในการกำหนดแนวทางและรูปแบบการพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพนั้น อ.ส.ค. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการปรับปรุงแผนวิสาหกิจขององค์กรให้
มีความทันสมัย สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ โดยให้มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผน
ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งแผนวิสาหกิจฯ ดังกล่าว จะเป็นกรอบและ
ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ และการพัฒนาองค์กร ตลอดจนการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กร รวมถึงทรัพยากรด้านบุคคลและระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ต้องมีการปรับปรุงและ
พัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง  

ในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร อ.ส.ค. ได้ดำเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี 
พ.ศ. 2560-2564 และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี และจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562-2564 
(สำหรับปี 2563) และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 (สำหรับปี 2563) ให้สอดรับกับกรอบ
การพัฒนาดิจิทัลของประเทศ และนโยบาย Thailand 4.0 รวมทั้งแผนวิสาหกิจฯ (สำหรับปี 2563) ที่ได้
ปร ับปร ุงให ้สามารถรองร ับว ิส ัยทัศน ์และยุทธศาสตร ์ของ อ.ส.ค . การบร ิหารจ ัดการข้อมูล (Data 
Management) ตลอดจนแนวโน้มการพัฒนาระบบเทคโนโลยีแบบพลิกผัน (Disruptive Technology) ที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) ที่เป็นผลลัพธ์จากการจัดทำ
แผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) และการปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ที่เป็น
พิมพ์เขียว (Blueprint) ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. ซึ่งแผนปฏิบัติการดิจิทัลดังกล่าวจะใช้
สำหรับการขับเคลื ่อนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมุ ่งเน้นการนำแผนงาน /โครงการที ่สามารถ
ดำเนินงานได้ทันทีตามกรอบแนวทางและแผนกลยุทธ์ (Roadmap) ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับ
ปี 2563) ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการในระยะเร่งด่วนและระยะปานกลางของแผนวิสาหกิจที่ได้รับ
การปรับปรุงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 
 
 
 

บทที่ 1 
บทนำ 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี  
ในการวางแผนการดำเนินการด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. ให้เป็นไปตาม

แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (สำหรับปี 2563) ที่สอดรับกับกรอบการพัฒนาดิจิทัลของ
ประเทศและแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2560-2564 (สำหรับปี 2563) รวมถึงบริบทความต้องการใช้เทคโนโลยี
ในการดำเนินธุรกิจที ่ เปลี ่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และสอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 ตลอดจน
สถาปัตยกรรมองค์กร 4.0 ของ อ.ส.ค. (สำหรับปี 2563) (DPO Enterprise Architecture 4.0) (For the year 
2020) ที่ได้ปรับปรุงขึ้นใหม่ อ.ส.ค. จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 (สำหรับปี 
2563) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1.1 เพื่อให้มีแผนการดำเนินงานโครงการและแผนกิจกรรมสำหรับใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการนำแผนงาน/โครงการที่สามารถดำเนินงานได้ทันทีตามกรอบแนวทาง
และแผนกลยุทธ์ (Roadmap) ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) ซึ่งสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการในระยะเร่งด่วนและระยะปานกลางของแผนวิสาหกิจฯ (สำหรับปี 2563)  

1.1.2 เพื่อให้ อ.ส.ค. มีข้อมูลที่เกี ่ยวกับโครงการพัฒนาด้านดิจิทัล ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ลำดับ
ความสำคัญ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัดความสำเร็จ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่มีความสอดคล้องกับ
โครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Project Theme) ขององค์กรตามแผนวิสาหกิจฯ (สำหรับปี 2563) เพื ่อประกอบการ
พิจารณาอนุมัติดำเนินการได ้

1.1.3 เพื ่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานทางธุร กิจ (Business 
Process) และระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) แก่หน่วยงานที ่ร ับผิดชอบและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง โดยมีกรอบระยะเวลา งบประมาณและเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชัดเจน 

 
1.3 สาระของแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี 

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 (สำหรับปี 2563) ตามแผนพัฒนาดิจิทัล 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (สำหรับปี 2563) ที่สอดรับกับกรอบการพัฒนาดิจิทัลของประเทศและแผนวิสาหกิจ 
อ.ส.ค. พ.ศ. 2560-2564 (สำหรับปี 2563) และเป็นไปตามสถาปัตยกรรมองค์กร 4.0 ของ อ.ส.ค. (สำหรับปี 2563) 
(DPO Enterprise Architecture 4.0) (For the year 2020) โดยสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และ
บริบทความต้องการใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ที ่ปรึกษาฯ ได้กำหนด
องค์ประกอบของสาระของแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) ประกอบด้วยรายละเอียดเนื้อหารายงานใน
ส่วนต่าง ๆ จำนวน 3 บท สามารถอธิบายได้โดยสังเขป ดังนี้ 

 
บทที ่1  บทนำ เป็นการกล่าวถึงความเป็นมา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของการจัดทำ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2562-2564 (สำหรับปี 2563) รวมถึงการอธิบายถึงโครงสร้างของข้อมูล
และเนื้อหาสาระของแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) ฉบับนี้ 
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องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย บทที่ 1 หน้าที ่3 - 3  

บทที่ 2  ความเชื่อมโยงระหว่างแผนวิสาหกิจฯ (สำหรับปี 2563) แผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) 
สถาปัตยกรรมองค์กร DPO EA 4.0 (สำหรับปี 2563) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) เป็นการอธิบาย
ถึงรายละเอียดความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ของแผนวิสาหกิจและยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 
2563) ของ อ.ส.ค. และความเชื ่อมโยงกับสถาปัตยกรรมองค์กร 4.0 ของ อ.ส.ค. (สำหรับปี 2563) (DPO 
Enterprise Architecture 4.0) (For the year 2020) โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัล และความเชื่อมโยง
ระหว่างสถาปัตยกรรมองค์กร DPO EA 4.0 และแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นตาม
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) นี้ สามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ 

 
บทที่ 3  แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 (สำหรับปี 2563) และการนำไปใช้งาน 

เป็นการระบุถึงองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
และกิจกรรม/โครงการ และกล่าวถึงแนวทางการบริหารและติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
ได้แก่ การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) และการบริหารจัดการโครงการตามหลัก
และแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ได้แสดงข้อมูลการจัดกลุ่มแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ (สำหรับปี 
2563) ตามโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Project Theme) เพื่อให้เห็นถึงการบูรณาการของแผนงานหลักของ
องค์กร รวมทั้งข้อมูลงบประมาณตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) โดยแยกตามยุทธศาสตร์และ
แยกตามการบูรณาการของแผนงานเชิงยุทธศาสตร์ (Project Theme) ตลอดจนแสดงความเชื่อมโยงกับการ
ประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการองค์กรด้านการบริหารจัดการสารสนเทศประจำปีของ อ.ส.ค.  
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องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้ดำเนินการปรับปรุงแผนวิสาหกิจเพื่อให้มีความ

ทันสมัยและสามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยวางเป้าหมายและทิศทางการ
เจริญเติบโตของธุรกิจ (GROWTH) ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SUSTAINABILITY) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(LEARNING) และมีผลประกอบการ (PERFORMANCE) ที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกรอบเวลาในการดำเนินการ
ที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรในการส่งเสริมกิจการโคนมและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างมือ
อาชีพ การตลาดเชิงรุกด้วยนวัตกรรม การยกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิตนมพร้อมดื่มที่ทันสมัย และการ
บริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้แผนวิสาหกิจดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผน
ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

ในด้านการพัฒนาและบริหารจ ัดการด้านสารสนเทศขององค์กร อ .ส.ค. ได ้ดำเน ินการปร ับปรุง
สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของ อ.ส.ค. หรือ DPO EA 4.0 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
และการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้ อ.ส.ค. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีสมรรถนะ
และขีดความสามารถสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization) ในอนาคตต่อไป รวมทั้งได้ปรับปรุงแผนพัฒนา
ดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (สำหรับปี 2563) และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 
(สำหรับปี 2563) ให้สอดรับกับกรอบการพัฒนาดิจิทัลของประเทศ และนโยบาย Thailand 4.0 รวมทั้งสามารถ
รองรับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจฯ (สำหรับปี 2563) ตลอดจนแนวโน้มการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีแบบพลิกผัน (Disruptive Technology) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ซึ่งการจัดทำแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2560-2564 (สำหรับปี 2563) แผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) 
สถาปัตยกรรมองค์กร (DPO EA 4.0) รวมทั้งแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) ของ อ.ส.ค. จะต้องมี
ความเชื่อมโยงและเข้ากันได้ของทิศทาง ยุทธศาสตร์ (Strategy) และแผนกลยุทธ์ (Roadmap) โดยมีแผนงาน
ที่สอดคล้องกับแผนงานเชิงยุทธศาสตร์ (Project Theme) ขององค์กร ที่กำหนดไว้ในแผนวิสาหกิจฯ (สำหรับปี 
2563) ที่ได้ปรับปรุงขึ้น ซึ่งจะได้กล่าวในรายละเอียดของความเชื่อมโยงดังกล่าวในลำดับถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนวสิาหกิจฯ แผนพัฒนาดจิิทัลฯ 
สถาปัตยกรรมองค์กร 4.0 ของ อ.ส.ค. 

และแผนปฏิบัตกิารดิจิทัลฯ (สำหรบัปี 2563) 
 

บทที่ 2 
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2.1 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ของแผนวิสาหกิจฯ (สำหรับปี 2563) และยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) 

การจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (สำหรับปี 2563) ได้คำนึงถึงแนวทางยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์และแผนงานหลักในการดำเนินการตามที่กำหนดในแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2560-2564 (สำหรับปี 2563) 
โดยนำสาระสำคัญที่ได้จากการศึกษาสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ นโยบาย ความต้องการเชิงธุรกิจ และบทวิเคราะห์
ต่าง ๆ เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรซึ่งนำมาสู่แผนงานและกรอบการดำเนินโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Project 
Theme) ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยในการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) 
ได้เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลเข้ากับยุทธศาสตร์ขององค์กร รวมทั้งการจัดแผนงานกิจกรรมและโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลขององค์กรให้สอดรับกับแผนโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Project Theme) ดังแสดงใน
ภาพที่ 2.1-1 

ภาพที่ 2.1-1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนวิสาหกิจฯ (สำหรับปี 2563) และแผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) 
 

 
 

เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) มีหลักการที่สอดคล้องกับแนวทางและนโยบาย
ภาครัฐและการพัฒนาประเทศโดยรวม ที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการศึกษาการปรับเปลี่ยนของนโยบาย แผนพัฒนา
ฯ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่าง ปี 2561 และ 2562 และแผนวิสาหกิจฯ (สำหรับปี 2563) และหน่วยงานกำกับ
ดูแล ตลอดจนศึกษาแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions : SODs) ที่มีต่อองค์กร เพื่อให้
การปรับปรุงแผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) และการให้บริการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไป
ตามเป้าหมายขององค์กรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้ 

1) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณการองค์ความรู้และทักษะดิจิทัลสำหรับกิจการโคนม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมนมแบบครบวงจรตามมาตรฐานสากล เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดอย่างเข้าถึงใจผู้บริโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมโคนมของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 องค์กรแห่งความเป็นเลิศที่ยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยทุนมนุษย์ ธรรมาภิบาล  
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณการองค์ความรู้และทักษะดิจิทัลแบบครบวงจร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากระบวนงานอัตโนมัติเพื่อมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรแบบครบวงจร 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
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3) แผนยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี 
4) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
5) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 
6) แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions : SODs) ที่มีต่อองค์การ

ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
7) แผนงานและโครงการที่สำคัญ 
8) กฎหมายและระเบียบขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง 
9) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ 
10) ประเด็นหลักการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการนำนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ 

นอกจากนี้ ในการจัดทำรายละเอียดของแผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) ที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการ
ศึกษาและทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัลฯ เดิมขององค์กรเพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด รวมถึงข้อเสนอแนะ
ของ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS) ในการประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการองค์กรด้านการ
บริหารจัดการสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2561 อาทิ รอใส่ข้อมูลหลักๆของการประเมินมาใส่ และเกณฑ์การ
ประเมินด้านการบริหารจัดการเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ในปัจจุบันและบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยใช้การสำรวจและจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือให้ได้มุมมองจากผู้บริหารองค์กร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Voice of Customers) เพ่ือ
เป็นข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งานระบบดิจิทัล (User’s Requirements) ให้ครอบคลุมประเด็นความต้องการ
ได้แก่ การแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน (Pain) ความต้องการใช้งานของระบบ (System Requirements) เพ่ือ
สอดรับกับกระบวนการปฏิบัติงาน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantages) 
ขององค์กรในเชิงเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนไป   

ในการวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) ที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงของ SWOT/TOWS ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มภารกิจหลักขององค์กร ได้แก่ 
กลุ ่มอุตสาหกรรมนม กลุ ่มส่งเสริมกิจการโคนม กลุ ่มบริหารและอำนวยการ และ กลุ ่มการตลาดและการ
ท่องเที่ยว ระหว่างปี 2561 และ ปี 2562 โดยนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าวมาประกอบกับการวิเคราะห์
เช ิงย ุทธศาสตร ์และกลยุทธ ์ด ้วยเทคนิค QFD (Quality Function Deployment) เพื ่อให ้การจ ัดลำดับ
ความสำคัญของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ มีความสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน
สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างพันธกิจและเป้าหมายทางธุรกิจเข้ากับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และกิจกรรม/
โครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) ได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
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ภาพที่ 2.1-2 แนวคิดการเชื่อมโยงแผนวิสาหกิจฯ (สำหรับปี 2563) ไปสู่แผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) 
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ภาพที่ 2.1-3 ยุทธศาสตร์ 5 ด้านของแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (สำหรับ ปี2563) 

 
 

2.2 สถาปัตยกรรมองค์กร DPO EA 4.0   
ปัจจุบัน อ.ส.ค. มีสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ที่เป็นพิมพ์เขียว (Blueprint) ใน

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยได้ติดตั้งและใช้งานระบบต่างๆ ประกอบด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ายสื่อสารข้อมูล ระบบฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งพัฒนาระบบงาน (Application) ต่างๆ และมี
ระบบฐานข้อมูลและข้อมูลไฟล์ในรูปแบบ (Format) ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง โดยระบบ
เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศส่วนใหญ่ยังเป็นระบบแยก (Silo) ซึ่งขาดความเป็นเอกภาพในการเชื่อมโยงและ
บูรณาการด้านข้อมูลและการใช้งานอย่างเป็นระบบที่ สามารถใช้งานในทุกหน่วยงานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ ทั้งในด้านกระบวนงานและความเชื่อมโยงในมิติด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน
ธุรกิจขององค์กร  
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ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของ อ.ส.ค. มีประสิทธิภาพ
สามารถรองรับและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กร รวมถึงแผนงานโครงการที่สำคัญขององค์กร
ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2560-2564 (สำหรับปี 2563) จึงจำเป็นต้อง
ดำเนินการศึกษาและปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาและการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื ่อให้การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture) ของ อ.ส.ค. เป็นไปอย่างมีแบบแผนสู่การมีสถาปัตยกรรมองค์กรที่สมบูรณ์ 
(Enterprise Architecture Maturity) สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการทั้งด้านการบริหารจัดการ 
กระบวนงานและเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์เชิงธุรกิจและวัตถุประสงค์เชิง
ปฏิบัติการ และให้ อ.ส.ค. มีขีดความสามารถในการก้าวสู่การ เป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization) 
อย่างยั่งยืนในอนาคตนั้น ที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กร  4.0 ของ อ.ส.ค. ให้มี
ความเหมาะสมและสอดรับกับแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (สำหรับปี 2563) และ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 (สำหรับปี 2563) โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย การ
กำกับดูแลการบริหารวิสาหกิจ (Enterprise Governance) การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและมาตรฐาน 
(Regulation Compliance) การประเมินและตรวจสอบองค์กร (Insight and Monitoring) และส่วน
องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมและกรอบการบริหารจัดการเทคโนโลยี ได้แก่ สถาปัตยกรรมด้านธุรกิจ  
(Business Architecture) สถาปัตยกรรมด้านข้อมูล (Data Architecture) สถาปัตยกรรมด้านระบบงาน 
(Application Architecture) สถาป ั ตยกรรมด ้ าน เทคโน โลย ี ด ิ จ ิ ท ั ล  (Technology Architecture) 
สถาปัตยกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูล (Security Architecture) และการเฝ้าระวังและบริหาร
จัดการระบบ (System Monitoring and Management) โดยได้ศึกษาถึงแนวโน้มด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ 
ระบบฐานงาน (Platform) ระบบคลังข้อมูล (Data Center) ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบ 
Internet of Things (IoT) เพ่ือประกอบการจัดทำสถาปัตยกรรมฯ ให้เหมาะสมกับความต้องการในปัจจุบัน
และระดับขั้น (Stage) ของการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร 4.0 ของ อ.ส.ค. (สำหรับปี 2563) ดังแสดงใน
ภาพที ่  2.2-1 ซึ ่ งในส่วนรายละเอียดของสถาปัตยกรรมองค์กร สามารถศึกษาได้จากบทที ่  3 ของ
เอกสารรายงานสถาปัตยกรรมองค์กร 4.0 ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (สำหรับปี 2563) 
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ภาพที่ 2.2-1 กรอบสถาปัตยกรรมองค์กร 4.0 ของ อ.ส.ค. (DPO Enterprise Architecture 4.0) 

 
 

 
2.3 ความเชื่อมโยงระหว่างสถาปัตยกรรมองค์กร DPO EA 4.0 และแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ 
(สำหรับปี 2563)   

สำหรับการปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อใช้เป็นพิมพ์เขียว (Blueprint) ในการพัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กรและระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดรับกับแผนวิสาหกิจฯ (สำหรับปี 2563) และ
สถานการณ์ในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของ อ.ส.ค. นั้น ที่ปรึกษาฯ ได้นำแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 
ในการกำหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนารากฐานที่สำคัญขององค์กรซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้านหลัก ดังนี้ 

(1) รูปแบบการปฏิบัติงาน (Operating Model) : เป็นรูปแบบของการบูรณาการและมาตรฐาน
ด้านกระบวนงาน (Process Integration and Standardization) เพื่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีให้แก่
ลูกค้า โดยผู้บริหารองค์กรและผู้ปฏิบัติงานมีส่วนในการพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดกระบวนงานที่ต่อเนื่องจากต้นสู่
ปลาย (End-to-End Process) รวมทั้งการใช้งานข้อมูลร่วมกันในทุกหน่วยงานขององค์กร  

(2) สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) : เป็นการจัดโครงสร้างการจัดการ
ด้านกระบวนงานและระบบเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล ตามการกำกับดูแลการบร ิหารว ิสาหกิจ (Enterprise 
Governance) และยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลขององค์กร ซึ่งจะสอดคล้องกับความต้องการในด้านการบูรณาการ 
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กระบวนงานและมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามรูปแบบการปฏิบัติงาน (Operating Model) ซึ่งสถาปัตยกรรม
องค์กรจะแสดงให้เห็นถึงมุมมองของการพัฒนากระบวนงาน ระบบงานและเทคโนโลยีดิจิทัลในระยะยาว   

(3) รูปแบบพันธสัญญาสู่ความสำเร็จ (Engagement Model) : เป็นกลไกในการกำกับดูแล
และการจัดการเพื่อให้ทั้งการดำเนินธุรกิจและโครงการพัฒนาด้านดิจิทัลประสบความสำเร็จ ทั้งในระดับการ
พัฒนาระบบเฉพาะสายงาน (Local System) เพื่อการใช้งานเฉพาะกิจในแต่ละหน่วยงาน และด้านระบบ
บูรณาการระดับองค์กร (Enterprise Systems) ที่ใช้งานร่วมกันในหลายหน่วยงานทั้งองค์กร โดยที่รูปแบบ
พันธสัญญาด้านดิจิทัล (Digital Engagement Model) ที่กำหนดขึ้นจะช่วยให้เกิดการจัดวางแนว (Alignment) 
ระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัล กระบวนงาน และกระบวนการการตัดสินใจของผู้บริหาร  

จากกรอบแนวคิดการปรับปรุงพัฒนารากฐานที่สำคัญขององค์กรที่กล่าวข้างต้น สามารถนำมากำหนด
แนวทางในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของ อ.ส.ค. ได้ดังแสดงในภาพที่ 2.3-1 กล่าวคือ อ.ส.ค. สามารถสร้าง
รากฐานการพัฒนาองค์กรตามหลักการกำกับดูแลการบริหารวิสาหกิจ (Enterprise Governance) ประกอบด้วย 
นโยบายภาครัฐ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงานสำคัญ แนวนโยบายของผู้ถือหุ้น/ภาครัฐ (Statement of Direction : SOD) 
และนโยบายของคณะกรรมการบริหาร (Board of Director) นโยบาย 5 ส ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 4 ด้าน คุณค่า
องค์กร และยุทธศาสตร์ขององค์กร 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาอุตสาหกรรมนมแบบครบวงจรตามมาตรฐานสากลเป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดอย่างเข้าถึงใจผู้บริโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมโคนม

ของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 องค์กรแห่งความเป็นเลิศที่ยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมด้วยทุนมนุษย์ธรรมาภิบาล 

เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมบนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยที่ยุทธศาสตร์ขององค์กรที่บรรจุในแผนวิสาหกิจฯ (สำหรับปี 2563) จะมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลของ อ.ส.ค. (DPO Digital Strategy) ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 
(1) ยุทธศาสตร์การบูรณาการองค์ความรู้และทักษะดิจิทัลแบบครบวงจร  
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนงานอัตโนมัติเพ่ือมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล 
(4) ยุทธศาสตร์การยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรแบบครบวงจร 
(5) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล  

 
ภาพที่ 2.1-1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2560-2564 (สำหรับปี 2563) และ

แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (สำหรับปี 2563) และภาพที่ 2.1-2 แสดงแนวคิดการ
เชื่อมโยงแผนวิสาหกิจฯ (สำหรับปี 2563) ไปสู่แผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) ตามลำดับ ซึ่งแสดง
ความสัมพันธ์ของการวางแนวที่สอดคล้องกัน (Alignment) ของยุทธศาสตร์ขององค์กรและยุทธศาสตร์ด้าน
ดิจิทัล เพื่อเป็นกรอบแนวทางในด้านการบูรณาการ กระบวนงานและมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามรูปแบบ
การปฏิบัติงาน (Operating Model) ขององค์กร ในการกำหนดความต้องการหลักเชิงสถาปัตยกรรมของ
องค์กร (Enterprise Architecture Requirements) ทั ้ง 5 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านธ ุรก ิจ (Business 
Architecture) ด้านข้อมูล (Data Architecture) ด้านระบบงาน (Application Architecture) ด้านเทคโนโลยี 
(Technology Architecture) และด้านความปลอดภัยของข้อมูล (Security Architecture)  ซึ่งการขับเคลื่อน
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และการพัฒนาองค์กรตามสถาปัตยกรรมหรือพิมพ์เขียว (Blueprint) ที่กำหนดขึ้นนั้น ผู้บริหารของ อ.ส.ค. จะ
สามารถกำหนดรูปแบบการพัฒนาธุรกิจ กระบวนงานและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลโดยอาศัย รูปแบบ
พันธสัญญาสู่ความสำเร็จ (Engagement Model) ซึ่งจะเป็นกลไกในการกำกับดูแลและการจัดการเพื่อให้การ
ดำเนินธุรกิจและโครงการพัฒนาด้านดิจิทัลประสบความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของแผนวิสาหกิจฯ (สำหรับปี 2563) แผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 
2563) และสถาปัตยกรรมองค์กร 4.0 (สำหรับปี 2563) (DPO EA 4.0 (Y2020)) ดังที่กล่าวมาข้างต้น จะนำมา
สู ่ความต้องการด้านกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ และรากฐานของการดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ 
(Foundation of Execution) ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการหลักทางธุรกิจ (Core Business Process) 
โครงสร้างพื ้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Infrastructure) (ดังแสดงในภาพที ่ 2.3-1) ซึ ่งเป็น
องค์ประกอบหลักของแผนปฏิบัติการดิจิทัล (สำหรับปี 2563) โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายการ
ดำเนินการพร้อมตัวชี้วัดความสำเร็จ กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ งบประมาณ ระยะเวลา และหน่วยงานที่รับผิด 
โดยให้จัดลำดับความสำคัญและความสอดคล้องตามกลุ่มของโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Project Theme) ที่
กำหนดในแผนวิสาหกิจฯ (สำหรับปี 2563) ของ อ.ส.ค. 
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ภาพที่ 2.3-1 แนวทางในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร 4.0 ของ อ.ส.ค. (สำหรับปี 2563) (DPO EA 4.0 (Y2020))  
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การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 (สำหรับปี 2563) ของ อ.ส.ค. ได้ระบุถึง
องค์ประกอบของแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และกิจกรรม/
โครงการ รวมถึงแนวทางการบริหารและติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ได้แก่ การกำกับดูแลด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) และการบริหารจัดการโครงการตามหลักและแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากล 
นอกจากนี้ ได้แสดงการจัดกลุ่มแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) ตามโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Project 
Theme) เพื่อให้เห็นถึงการบูรณาการของแผนงานเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรตามแผนวิสาหกิจฯ (สำหรับปี 2563)
ของ อ.ส.ค. ประกอบกับข้อมูลด้านงบประมาณซึ่งแยกตามยุทธศาตร์ และแยกตามการบูรณาการของแผนงานเชิง
ยุทธศาสตร์ (Project Theme) ตลอดจนอธิบายการประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการองค์กรด้านการ
บริหารจัดการสารสนเทศประจำปีของ อ.ส.ค. ทั้งนี้เพื ่อให้แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) มีความ
สอดคล้องและรองรับแผนวิสาหกิจฯ (สำหรับปี 2563) และแผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) ที่ได้รับการ
ปรับปรุง โดยสามารถนำแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) มาดำเนินการได้ทันที
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระและรายละเอียดของแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) ดังนี้ 
 

3.1 องค์ประกอบของแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) 

จากแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563-2565 (สำหรับปี 2563) ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์
และ 15 กลยุทธ์ สามารถนำมากำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ได้ทั ้งหมด 31 โครงการ แยกตาม
ยุทธศาสตร์และกลยุทธที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 3.1-1 ถึง 3.1-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี  
พ.ศ. 2563-2565 (สำหรับปี 2563)  

และการนำไปใช้งาน 
 

บทที่ 3 



   ทบทวนแผนปฏบิัติการดิจทิัล ระยะ 3 ปี  
พ.ศ. 2563-2565 (สำหรบัป ี2563) 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย บทที่ 3 หน้าที ่2 - 14  

ภาพที่ 3.1-1 ยุทธศาสตร์การบูรณาการองค์ความรู้และทักษะดิจทิัลแบบครบวงจร 
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ภาพที่ 3.1-2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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ภาพที่ 3.1-3 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนงานอัตโนมัติเพ่ือมุง่สู่องค์กรดิจิทัล 
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ภาพที่ 3.1-4 ยุทธศาสตร์การยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรแบบครบวงจร 

 
 

ภาพที่ 3.1-5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
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3.2 แนวทางการบริหารและติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

ในการดำเนินการด้านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของ อ.ส.ค. ตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดใน
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) โดยให้สอดรับกับแผนกลยุทธ์ (Roadmap) ในการดำเนินการและ
เป็นไปตามที่กำหนดในแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (สำหรับปี 2563) และแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. 
พ.ศ. 2560-2564 (สำหรับปี 2563) เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายของโครงการ (Project Objectives) และเป้าหมายทาง
ธุรกิจ (Business Objectives) ของ อ.ส.ค. ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีการบริหารงานโครงการและ
การติดตาม พร้อมการวิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามนโยบายและ
มาตรฐาน รวมทั้งเกณฑ์ประเมินของ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ลดความ
เสี่ยงและเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด รวมถึงการมีข้อมูลและแนวทางเพ่ือการปรับปรุงการดำเนินงานโครงการและ
แผนงานต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการในอนาคตได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งแนวทางการบริหารและการติดตามประเมินผล
การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการในรายละเอียดได้นำเสนอไว้ในในบทที่ 4 ของเอกสารสถาปัตยกรรม
องค์กร 4.0 ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (สำหรับปี 2563) หรือ DPO Enterprise 
Architecture 4.0 (For the year 2020) (DPO EA 4.0 (Y2020)) โดยสามารถสรุปเป็นการสังเขป ได้ดังนี้ 

3.2.1 หลักคิดและแนวทางการบริหารงานและติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
หลักการบริหารโครงการ (Project Management) เป็นการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ในระหว่าง

การดำเนินงานโครงการ ซึ่งต้องอาศัยพื้นฐานการจัดการต่าง ๆ ได้แก่ การจัดองค์กรบริหารจัดการโครงการ 
(Project Organizing) การวางแผนงาน (Planning) การนำและสร้างแรงจูงใจ (Leading and Motivating) การ
อำนวยการและการจัดการ (Directing and Managing)  การติดตามและควบคุมการดำเนินงาน (Monitoring 
and Controlling) และการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ (Resource Managing) ที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ภายในกรอบระยะเวลา และด้วยงบประมาณของโครงการที่วางไว้ โดยสามารถรักษา
ระดับความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้
แผนงานมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ลดปัญหาความขัดแย้งและความซ้ำซ้อนในหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร 
ลดความเสี่ยงในการดำเนินงานโครงการ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
จริง ในการบริหารและติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ อ.ส.ค. อาจใช้หลักคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อการ
บริหารงานโครงการตามวัตถุประสงค์ (Management by Objective: MBO) ซึ่งเป็นแนวคิดและกรรมวิธีการ
บริหารงานโครงการที่เป็นมาตรฐานของ Project Management Institute (PMI) และถือเป็นหนึ่งในแนวทาง
ปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และสามารถนำหลักคิดและกรรมวิธีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้
ในการบริหารแผนงาน/โครงการของ อ.ส.ค. โดยกำหนดแนวทางและข้ันตอนหลักของการบริหารจัดการโครงการ
เป็น 3 ระยะ (ภาพที่ 3.2-1) ดังนี้ 

1) การกำหนดขอบเขตงานโครงการ (Define & Organize the Project) เป็นขั้นตอนแรกที่
จะต้องดำเนินการโดยการกำหนดและยืนยันขอบเขตงานที่ต้องดำเนินการให้ชัดเจนระหว่างทีมงานบริหาร
จัดการโครงการและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจะประกอบด้วยกิจกรรมหลักดังต่อไปนี้ 

ก) ตรวจสอบขอบเขตงานตามสัญญาและกำหนดขอบเขตงานในรายละเอียด 
ข) กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ค) จัดทำรายการ ข้อจำกัด เงื่อนไขต่าง ๆ ปัญหา และอุปสรรค ที่อาจมีผลกระทบต่อการ

ดำเนินการโครงการ 
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ง) ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินการโครงการซึ่งผลลัพธ์ที่ได้
จากกิจกรรมต่าง ๆ ในระยะนี้จะทำให้รับทราบขอบเขต เนื้องาน และเงื ่อนไขต่าง ๆ โดยละเอียด โดยจะ
นำไปใช้ในการวางแผนโครงการต่อไป 

2) การวางแผนงานโครงการ (Plan the Project) เป็นการวางแผนงานจากข้อกำหนดขอบเขตงาน
โครงการ โดยมีรายการกิจกรรมที่สอดคล้องกับขอบเขตงานและเงื ่อนไขต่าง ๆ กำหนดการดำเนินการ และ
รายละเอียดของแผนงาน โดยจะดำเนินงานตามกิจกรรมหลักดังต่อไปนี้ 

ก) กำหนดกิจกรรมโครงการในรายละเอียด (Work Break-Down Structure: WBS) 
ข) กำหนดระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมข้างต้น 
ค) กำหนดทรัพยากรที่จำเป็นของแต่ละกิจกรรม 
ง) สร้างและวิเคราะห์โครงข่ายกิจกรรม (Network Diagram) 
จ) จัดทำแผนงานโครงการ 
ฉ) กำหนดสิ่งส่งมอบ 

3) การติดตามควบคุมและจัดการโครงการ (Track & Manage the Project) เป็นการเฝ้าระวัง
และจัดทำรายงานประจำสัปดาห์ที่ระบุถึงความคืบหน้าของงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดของการ
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในระหว่างการดำเนินงานโครงการ ซึ่งผู้จัดการโครงการจะใช้ข้อมูลที่ได้จากรายงานดังกล่าว
ในการกำกับดูแลโครงการให้สามารถดำเนินการตามแผนงานได้ ทั้งในด้านกิจกรรม ระยะเวลา คุณภาพงานและ
การส่งมอบงาน โดยกิจกรรมหลักที่เกิดขึ้นในระยะนี้ ได้แก่ 

ก) จัดทำระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้างาน 
ข) กำกับดูแลและติดตามความก้าวหน้างาน โดยพิจารณาควบคู่กับแผนงาน 
ค) นำกรรมวิธีการบริหารประเด็น (Issue Management) มาใช้เพ่ือจัดการประเด็นต่าง ๆ 

ในเวลาที่เหมาะสม 
ง) นำกระบวนงานและขั้นตอนตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่ยอมรับ เพื่อใช้ในการ

ควบคุมคุณภาพงานต่าง ๆ ได้แก่ งานออกแบบ งานพัฒนาระบบ งานก่อสร้าง งานติดตั้งและทดสอบระบบ 
และงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ   

จ) ทำการปรับปรุงแผนงานเพ่ือเร่งรัดงาน หากพบว่าติดปัญหาอุปสรรค หรือล่าช้า 
สำหรับกรรมวิธี (Methodology) ในการบริหารจัดการโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology Project Management) ในระหว่างการดำเนินงานโครงการตลอดวงจรอายุของโครงการ (Project Life 
Cycle) โดยเริ่มตั้งแต่การจัดทำข้อเสนอโครงการ (Project Proposal) การศึกษาความต้องการ (Requirement Study) 
การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบ (System Specifications) การจัดหา (Procurement) การพัฒนาระบบ 
(Development) การติดตั้งใช้งาน (Implementation) การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) การใช้
งาน (Usage) การบำรุงรักษา (Maintenance) การปรับปรุง (Enhancement) จนถึงการปลดระวาง (Obsolescence) 
ของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งที่ปรึกษาฯ ได้เสนอกรรมวิธีในการบริหารจัดการโครงการตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากล
มาเพ่ือเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้งานสำหรับ อ.ส.ค. โดยแบ่งเป็น 2 กรรมวิธี ได้แก่ 
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ภาพที่ 3.2-1 แนวทางการบริหารและติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์ (Management by Objective: MBO) 

 
 

(1) การบริหารจัดการโครงการโดยใช้การบริหารงานเชิงคุณภาพ PDCA (Project Management 
by Plan-Do-Check-Act Cycle) 

(2) การบริหารจัดการโครงการแบบ Agile (Agile Project Management) 
 

ซึ่งรายละเอียดกรรมวิธีในการบริหารจัดการโครงการตามแนวทางปฏิบัติที ่เป็นสากล
ดังกล่าว รวมถึงเครื่องมือในการบริหารและติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ จะอยู่ในบทที่ 4 ของ
เอกสารสถาปัตยกรรมองค์กร 4.0 ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (สำหรับปี 2563) หรือ DPO 
Enterprise Architecture 4.0 (For the year 2020) (DPO EA 4.0 (Y2020)) 

3.2.2 การประเมินผลการพัฒนาและการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้งาน (Digital Technology 
Evaluation) 

การประเมินผลการพัฒนาและการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้งาน (Digital Technology 
Evaluation) เป็นส่วนสำคัญประการหนึ่งที่ต้องมีการดำเนินการเพื่อวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
ในการดำเนินการด้านการพัฒนาและการใช้งานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลตามแผนงาน /โครงการต่าง ๆ ที่ได้รับ
การอนุมัติและดำเนินการ ซึ่งในการประเมินผลดังกล่าวจะพิจารณาเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 

1) การประเมินผลการดำเนินโครงการ เป็นการวัดผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการให้
เป็นไปตามแผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) รวมถึงแผนวิสาหกิจฯ 
(สำหรับปี 2563) ของ อ.ส.ค. โดยที่ปรึกษาฯ ได้เสนอรูปแบบการประเมินแบบ “ซิป” หรือ “CIPP Model” 
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ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ซึ่งเป็นรูปแบบ (Model) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งรูปแบบการประเมิน
โครงการแบบ CIPP Model เป็นรูปแบบการประเมินที่มีความต่อเนื่องกันในการดำเนินงานโครงการอย่างครบวงจร 
โดยมีการเก็บรวมรวมข้อมูลตามที่ได้กำหนดไว้ แล้วนำข้อมูลที่ได้นั้นจัดทำให้เป็นสารสนเทศเพื่อปรับปรุงโครงการ
อย่างทันท่วงท ี

2) การประเมินผลด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ เป็นการประเมินผลในมิติของการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อการบริการและการนำระบบงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลไปใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการประเมินจะอยู่ภายใต้แนวทางและเกณฑ์ของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและ
ประเมินองค์การรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS) โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
ดิจิทัล TRIS จะประเมินการบริหารจัดการองค์กรด้านการบริหารจัดการสารสนเทศของ อ.ส.ค. ในทุกๆ ปี โดย
เน้นในด้านการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management)  และการบริหารจัดการสารสนเทศ (รายละเอียดใน
บันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ประจำปีบัญชี 
2562) ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประกอบการวิเคราะห์ด้านประสิทธิภาพ 
ความพร้อมรวมทั้งสถาปัตยกรรมองค์กรของ อ.ส.ค.  เพื่อการกำหนดแนวทางการปรับปรุงการบริห ารจัดการ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคตต่อไป 

3) ซึ่งรายละเอียดการประเมินผลการพัฒนาและการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้งาน 
(Digital Technology Evaluation) จะอยู ่ในบทที่ 4 ของเอกสารสถาปัตยกรรมองค์กร 4.0 ขององค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (สำหรับปี 2563) หรือ DPO Enterprise Architecture 4.0 (For the 
year 2020) (DPO EA 4.0 (Y2020)) 
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3.3 การจัดกลุ่มแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ตามโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Project Theme) เพื่อ
การบูรณาการ 

ตามที่แผนวิสาหกิจฯ (สำหรับปี 2563) ของ อ.ส.ค. ได้กำหนดโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Project 
Theme) สำหรับยุทธศาสตร์เชิงธุรกิจขององค์กรไว้ 5 ด้าน ในภาพที่ 3.3-1 

 
ภาพที่ 3.3-1 โครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Project Theme) ของ อ.ส.ค. 

 

 
 
 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) เป็นโครงการสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงธุรกิจขององค์กรให้บรรลุตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัดเชิงธุรกิจที่กำหนดไว้ ซึ่งมีความ
เชื่อมโยงและสามารถจัดกลุ่มตามโครงการเชิงยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ดังแสดงในตารางที่ 3.3-1  
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ตารางที่ 3.3-1 แสดงการจัดกลุ่ม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) ตามโครงการ
เชิงยุทธศาสตร์ 5 ด้านของ อ.ส.ค. 

ประเภท
โครงการ 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 

A K1-1:  การพัฒนาองค์ความรู้ตามกลุม่ภารกิจ หลักขององค์การส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
K1-2:  การพัฒนาองค์ความรู้ดา้นกิจการโคนม 
K1-3:  การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับองค์การส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
P2-1:  การจ้างท่ีปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรมข้อมลู Data Architecture) ขององค์การส่งเสรมิกิจการโคนม

แห่งประเทศไทย 
P2-2:  การจ้างท่ีปรึกษาจัดทำธรรมาภิบาลด้านข้อมลู (Data Governance) ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนม

แห่งประเทศไทย 
P2-3:  การพัฒนาคลังข้อมูลกลางองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
P2-4:  การพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ขององค์กรส่งเสริมกจิการโคนม 
P3-1:  การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการผลิตแบบอัตโนมัติครบวงจร และระบบข้อมูลการผลิต (MES, TPM, 

WMS, LIMS) 
P3-2:  การพัฒนาระบบดิจิทัลด้านการตลาด (Contact Center, CRM, ระบบเฝ้าระวัง Social Network 

(SNM)) 
P3-4:  การพัฒนาและบรูณาการระบบตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่อุปทานของผลิตภณัฑ์นม 
P4-1:  การพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัลสำหรบัการส่งเสริมกจิการโคนม (CMS, SFS, DPS) 
P4-2:  การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการธุรกิจฟารม์โคนม (FMS) 
T2-1:  การพัฒนาฐานงาน (Platform) สำหรับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
M5-3:  การจ้างท่ีปรึกษาจัดทำ/ปรับปรุงแผนพัฒนาดิจิทัลฯ 

B H1-1:  การปรับปรุงพัฒนาระบบประเมินประสิทธิภาพและบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HR) 
H2:1  กลยุทธ์การจดัทำโครงการในลักษณะการเช่า/การจ้างเหมาการให้บริการ/และการจ้างบรหิารจดัการ 
M5-1: การพัฒนาระบบติดตามประเมิน ผลเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร 
M5-4:  การจ้างท่ีปรึกษาออกแบบและควบคุมงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยีดิจิทลั 

C K2-1:  การพัฒนาหลักสูตรและบทเรียน E-Learning สำหรับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
K2-2:  การพัฒนาหลักสูตรและบทเรียน E-Learning สำหรับกิจการโคนม 
H1-2:  การฝึกอบรมทักษะดิจิทลัระดับองค์กร 
P1-1:  การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ ERP ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
P1-2:  การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศขององค์การส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

(Risk, Audit, MIS, EIS, ความเสีย่งรายปี) 
P3-3:  การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Tourism) 
T1-1:  การพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจดัการองค์ความรู้ และระบบ E-Learning ขององค์การส่งเสริมกิจการ

โคนมแห่งประเทศไทย (KM/E-Learning) 
T2-2:  การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิทัลขององค์การส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
M1-1:  กลยุทธ์การพัฒนาโครงการความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน (Public-Private Partnership) 
M2-2:  กลยุทธ์ด้านการเงินและงบประมานสนับสนุนจากรัฐบาล 
M3-1:  การปรับปรุงโครงสร้างและการจดัการภายในองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีดิจิทลั 
M4-1:   กลยุทธ์การบรูณาการและความรว่มมือกับผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร 
M5-2:  การพัฒนาระบบบริหารบริหารจัดการการเปลี่ยน แปลง (Change Management) 
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3.4 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563)   
จากแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) สามารถสรุปงบประมาณรายปี สำหรับปี 2563-2565  

แยกตามยุทธศาสตร์ดิจิทัลได้ดังในตารางที่ 3.4-1 
 

ตารางที่ 3.4-1 แสดงงบประมาณปี 2563-2565 แยกตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) 
งบประมาณ รวม 3 ปี 

ยุทธศาสตร์การบูรณาการองค์ความรู้และทักษะดจิิทัลแบบครบวงจร 192,750,000 
K1 :  กลยุทธ์การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะดิจิทัลแบบครบวงจร 161,630,000  
K2 :  กลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ E-Learning แบบครบวงจร 31,120,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรและประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน 92,470,000 
H1 :  กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล 87,970,000  
H2 :  กลยุทธ์การจัดทำโครงการในลักษณะการเช่า/การจ้างเหมาการให้บริการ/และการจ้าง

บริหารจัดการ 
      4,500,000  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนงานอัตโนมัติเพ่ือมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล 2,632,550,000 
P1 :  กลยุทธ์การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานระบบ ERP และระบบสารสนเทศในปัจจุบัน 176,600,000  
P2 :  กลยุทธ์การจัดการและบูรณาการข้อมูลเพื่อยกระดับการดำเนินงานแบบครบวงจร 184,720,000  
P3 :  กลยุทธ์การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบด้านการปฏิบัติการของ อ.ส.ค. 2,015,410,000  
P4 :  กลยุทธ์การยกระดับเกษตรกรและฟาร์มโคนม 255,820,000 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรแบบครบวงจร 560,310,000 
T1 :  กลยุทธ์การยกระดับระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ และระบบ E-Learning 30,250,000 
T2 :  กลยุทธ์การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเข้าสู่องค์กรดิจิทัล 530,060,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 122,020,000 
M1 :  กลยุทธ์การพัฒนาโครงการความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน (Public-Private Partnership) 9,000,000 
M2:  กลยุทธ์ด้านการเงินและงบประมานสนับสนุนจากรัฐบาล 4,500,000 
M3:  กลยุทธ์การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพื ่อสนับสนุนการพัฒนาและใช้งาน

เทคโนโลยีดิจิทัล 
15,000,000 

M4:  กลยุทธ์การบูรณาการและความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร 3,000,000 
M5:  กลยุทธ์การดำเนินงานและติดตามประเมินผลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ

องค์กร 
90,520,000 

รวมทุกยุทธศาสตร์ 3,600,100,000 

 
และสามารถสรุปงบประมาณรายปี สำหรับปี 2563-2565 แยกตามโครงการเชิงยุทธศาสตร์ของ 

อ.ส.ค. ได้ดังในตารางที่ 3.4-2  
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ตารางที่ 3.4.2 แสดงงบประมาณปี 2563-2565 แยกตามโครงการเชิงยุทธศาสตร์ของ อ.ส.ค. 

 

3.5 ความเชื่อมโยงกับการประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการองค์กรด้านการบริหาร
จัดการสารสนเทศของ บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จำกัด  

ที่ปรึกษาฯ ได้วิเคราะห์การประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการองค์การด้านการบริหารจัดการ
สารสนเทศของ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประจำปี 2561 เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ 
(สำหรับปี 2563) โดยความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) และประเด็นข้อสังเกตฯ 
ของ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 3.5-1  

 
ตารางที่ 3.5-1 ความเชื่อมโยงการประเมินผลฯ ของ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563)  

หัวข้อการ
ประเมิน 

ประเด็นข้อสังเกตของ TRIS 
รายละเอียดแผนพัฒนาดิจิทัลฯ  
(สำหรับปี 2563) ที่เกี่ยวข้อง 

1.  แผนแม่บทสารสนเทศ (4.04) 
 1.1  แผนฯ ยังไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการ

จัดลำดับความสำคัญในกรณีที่มีขอ้จำกัด
ทางด้านทรัพยากรที่ชัดเจน 

ท ี ่ปร ึกษาฯ ใช ้ เทคน ิค QFD มาจ ัดลำดับ
ความสำค ัญของแผนงาน และแสดงความ
เชื ่อมโยงกับแผนวิสาหกิจฯ (สำหรับปี 2563)  
(เอกสารแผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) 
ผนวก ตารางการจัดลำดับความสำคัญกลยุทธ์/
แผนงาน) 

 1.2  ในบางแผนงาน/โครงการ ไม ่ม ีการกำหนด
รายละเอียดการดำเนินงาน เช่น ข้ันตอน/กิจกรรม
การดำเนินงาน เป้าหมายที ่ต ้องการผ่านการ
กำหนดเป็นตัวช้ีวัด เป็นต้น 

ที่ปรึกษาฯ ดำเนินการกำหนดรายละเอียดการ
ดำเนินการให้ครบถ้วนทุกโครงการ/กิจกรรมใน
เอกสารแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 
2563-2565 (สำหรับปี พ.ศ 2562) 

 1.3  ผลการสำรวจความต้องการของผู้ที ่เกี ่ยวข้อง 
(User’s Requirement) ภายนอกองค์กร ยังไม่
สามารถนำมาใช้เป็นปัจจัยนำเข้าในการทบทวน
แผนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการใช้
งานของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที ่สำคัญภายนอก
องค์กร และมุ่งเน้นการสนับสนุนการทำงานแบบ 
Smart Service ขององค ์กรโดยม ีกลย ุทธ ์ที่
เ ก ี ่ ย วข ้ อง  อาท ิ  กลย ุทธ ์ การ เสร ิมสร ้ าง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจฟาร์มโค
นม และการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการ
ส่งเสริมกิจการโคนม 
 
 

งบประมาณ รวม 3 ปี 
CSR 4.0  275,650,000.00  

DPO Milk Valley 234,810,000.00  
HR Transformation  98,800,000.00  

IT Excellence 1,226,740,000.00  
Operational Excellence 1,764,100,000.00  

 3,600,100,000.00  
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หัวข้อการ
ประเมิน 

ประเด็นข้อสังเกตของ TRIS 
รายละเอียดแผนพัฒนาดิจิทัลฯ  
(สำหรับปี 2563) ที่เกี่ยวข้อง 

2.  การบริหารจัดการสารสนเทศ (3.61) 

2.1  IS ที่สนับสนุนการบริหารจัดการ รส.  (3.83) 
 2.1.1  จากการประเมินผลการดำเนินงานการใช้

ระบบ MIS/EIS พบว่ายังเกิดความผิดพลาด
ของข้อมูล 

ที่ปรึกษาฯ นำเสนอแผนการพัฒนาระบบงาน
เพื่อการรวบรวมข้อมูลของระบบ MIS/EIS โดย
อัตโนมัติ (เอกสารแผนพัฒนาดิจิทลัฯ (สำหรับปี 
2563) กลยุทธ์การปรับปรุงประสทิธิภาพการใช้
งานระบบ ERP และระบบสารสนเทศใน
ปัจจุบัน) 

2.2 IS ที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง (3.12) 
 2.2.1   การจัดทำแผน DRP ยังไม่มีความสอดคล้อง

กับความเสีย่งหลักขององค์กร 
ที ่ปรึกษาฯ ได้ศึกษาประเด็นความเสี ่ยงของ
องค ์กรในปี 2562 และนำเสนอแผนงาน/
โครงการในการตรวจสอบเฝ้าระวังประเด็นความ
เสี ่ยง (เอกสารแผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 
2563) กลยุทธ์การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
งานระบบ ERP และระบบสารสนเทศในปัจจุบนั) 

2.3 IS ที่สนับสนุนการควบคุมและตรวจสอบภายใน (3.00) 
 2.3.1  พบปัญหาบางประการ เช่น เอกสารที่จัดพิมพ์

จากระบบ ERP ลงนามไม่ครบถ้วน 
ที่ปรึกษาฯ ดำเนินการกำหนดแผนการปรับปรุง
ระบบ IS ที่เกี่ยวข้อง (เอกสารแผนพัฒนาดิจิทัล
ฯ (สำหรับปี 2563) กลยุทธ์การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้งานระบบ ERP และระบบ
สารสนเทศในปัจจุบัน) 

 2.3.2 โปรแกรมไวรัสไม่มีการอัพเดทให้เป็นปัจจุบัน ที่ปรึกษาฯ ดำเนินการกำหนดแผนการปรับปรุง
ระบบ IS ที่เกี่ยวข้อง (เอกสารแผนพัฒนาดิจิทัล
ฯ (สำหรับปี 2563)  

 2.3.3 ระบบ e-HR ยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประส ิ ทธ ิ ภาพและบาง  Module ย ั ง ไม่  
Support กับการปฏิบัติงานทำให้ไม่มีการใช้
งานระบบ เป็นต้น 

ที่ปรึกษาฯ ดำเนินการกำหนดแผนการปรับปรุง
ระบบ IS ที่เกี่ยวข้อง (เอกสารแผนพัฒนาดิจิทัล
ฯ (สำหรับปี 2563)  

2.5 IS ที่ตอบสนองต่อความต้องการผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร (3.83) 
 2.5.1 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซด์ควรแสดงผล

เป็นภาษาอังกฤษได้ 
แผนก IT มีแผนการปรับปรุงพัฒนา Website 
ภายใน Q2 ของปีงบประมาณ 2562 

2.6  IS ที่ตอบสนองต่อความต้องการผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร (3.06) 

 2.6.1  ยังไม่มีนโยบายในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล/
สารสนเทศมาใช้เพื่อลดต้นทุนหรือปริมาณ
กระดาษในกระบวนการทำงานขององค์กร
อย่างเป็นรูปธรรม 

ที่ปรึกษาฯ ดำเนินการกำหนดแผนการปรับปรุง
ระบบ IS ที่เกี่ยวข้อง (เอกสารแผนพัฒนาดิจิทัลฯ 
(สำหรับปี 2563)  

 



   
ทบทวนแผนปฏบิัติการดิจทิัล ระยะ 3 ปี  
พ.ศ. 2563-2565 (สำหรบัป ี2563) 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ภาคผนวก ก 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ก 

ตารางแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ  
แยกตามยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัล 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบูรณาการองค์ความรู้และทักษะดิจทิัลแบบครบวงจร 

กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ลำดับ

ความสำคัญ 
สนับสนุน BO/OO 

วัตถุประสงค์ 
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประ
มาณ 
(ปีที่) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

โครงการหลัก 
(Project Theme) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการดำเนิน
โครงการ 

สถานะ ความก้าวหนา้ 

1 2 3 
K1: กลยุทธ์การพัฒนา
องค์ความรู้และทักษะ
ดิจิทัลแบบครบวงจร 

K1-1: การพัฒนาองค์
ความรู้ตามกลุ่มภารกิจ 
หลักขององค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย 
 

A 5.6 องค์กรสมรรถนะสูง 
ที่มีเกณฑ์ประเมินผล
ตามระบบใหม่ (ไม่ต่ำ
กว่า 3.5) 

1) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของสายงานอุตสาหกรรมนม การ
ส่งเสริมกิจการโคนม บริหารและอำนวยการ 
และ การตลาด 

2) เพื่อจัดทำองค์ความรู้ในลักษณะ Tacit 
Knowledge จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ 
หรือผู้เชี่ยวชาญในสายงานต่างๆ (Domain 
Expert) ขององค์กร 

3) เพื่อรองรับการใช้งานร่วมกับระบบบริหาร
จัดการองค์ความรู้ (Knowledge 
Management System) 

1) ฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการองค์
ความรู้ให้กับพนกังาน อ.ส.ค. 

2) จัดทำองค์ความรู้ในลักษณะ 
Tagged File 

3) จัดทำองค์ความรู้ในลักษณะ Expert 
System 

4) จัดทำองค์ความรู้ในลักษณะ Case 
Based Reasoning 

   73.17 ▪ จำนวนพนกังานที่มีผ่านการประเมินทักษะ
ดิจิทัลเกิน 85% 

▪ จำนวนพนกังานมีผ่านการประเมินองค์
ความรู้เกิน 85% 

▪ จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีผ่านการ
ประเมินองค์ความรู้เกิน 85% 
 

HR 
Transformation 

แผนก
สารสนเทศ
งานบริหาร 

จ้างดำเนินการ   

K1-2: การพัฒนาองค์
ความรู้ด้านกิจการโค
นม 

A 1.1 เกษตรกรมีความ
มั่นคงและยั่งยืนใน
อาชีพการเลี้ยงโคนม 

1) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงโคนมและ
กิจการโคนมแบบครบวงจร 

2) เพื่อรองรับการใช้งานร่วมกับระบบบริหาร
จัดการองค์ความรู้ (Knowledge 
Management System) 

1) จัดทำองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงโคนม
และกิจการโคนมแบบครบวงจร 

2) จัดทำองค์ความรู้ในลักษณะ 
Tagged File 

3) จัดทำองค์ความรู้ในลักษณะ Expert 
System 

4) จัดทำองค์ความรู้ในลักษณะ Case 
Based Reasoning 

   78.39 CSR 4.0 แผนก
สารสนเทศ
งานบริหาร 

จ้างดำเนินการ   

K1-3: การพัฒนาองค์
คว ามร ู ้ แ ละท ั กษะ
ดิจิทัลสำหรับองค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย 

A 5.3 มีส ่วนร ่วมในการ
ส ่ ง เ ส ร ิ ม ใ ห ้ เ กิ ด
นว ัตกรรมเทคโนโลยี
ดิจิทัลในด้านที่เกี่ยวข้อง 
 

1) เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลใน 5 มิติ ตาม
หลักสูตรของ สำนักงานข้าราชการพลเรือน 
ให้กับพนักงานของ อ.ส.ค. เพื่อปรับเปลีย่น
เป็นองค์กรดิจิทัล 

2) เพื่อพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ
ข้อมูล (Data Management) 

1) จัดทำแผนพัฒนาทกัษะดิจิทัลใน 5 
มิต ิ

2) จัดทำหลักสูตรการพัฒนาทักษะ
ด้านการบริหารจัดการขอ้มูล (Data 
Management) 

 

   10.07 HR 
Transformation 

แผนก
สารสนเทศ
งานบริหาร 

จ้างดำเนินการ   

K1-4: การพัฒนาองค์
ความรู้ด้านเกณฑ์การ
ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก า ร
ด ำ เ น ิ น ง า น ข อ ง
รัฐวิสาหกิจ ด้านการ
พ ั ฒ น า เ ท ค โ น โ ล ยี
ดิจิทัล 

A 5.3 มีส ่วนร ่วมในการ
ส ่ ง เ ส ร ิ ม ใ ห ้ เ กิ ด
นว ัตกรรมเทคโนโลยี
ดิจิทัลในด้านที่เกี่ยวข้อง 
 

1) เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลใน 5 มิติ ตาม
หลักสูตรของ สำนักงานข้าราชการพลเรือน 
ให้กับพนักงานของ อ.ส.ค. เพื่อปรับเปลีย่น
เป็นองค์กรดิจิทัล 

2) เพื่อพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ
ข้อมูล (Data Management) 

1) จัดทำแผนพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
เกณฑ์การประเมินผลการ
ดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

2) จัดทำหลักสูตรเกณฑ์การ
ประเมินผลการดำเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ ด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล 

   10.0 HR 
Transformation 

แผนก
สารสนเทศ
งานบริหาร 

จ้างดำเนินการ   

K2: กลยุทธ์การพัฒนา
หลักสูตรการเรียนรู้  
E-Learning แบบครบ
วงจร 

K2-1: การพัฒนา
หลักสูตรและบทเรียน 
E-Learning สำหรับ
องค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย 

C 5.6 องค์กรสมรรถนะสูง 
ที่มีเกณฑ์ประเมินผล
ตามระบบใหม่ (ไม่ต่ำ
กว่า 3.5) 

1) เพื่อพัฒนาหลักสูตร E-Learning แยกตาม
สายงาน 

2) เพื่อจัดทำบทเรียน E-Learning แยกตามสาย
งาน 

3) เพื่อรองรับการใช้งานรวมกับระบบ  
E-Learning 

1) ฝึกอบรมการใช้งานระบบ  
E-Learning ให้กับพนักงานของ อ.ส.ค. 

2) พัฒนาหลักสูตร E-Learning 
3) จัดทำบทเรียนและแบบทดสอบ 

สำหรับสายงาน อุตสาหกรรมนม 
การส่งเสริมกิจการโคนม บริหาร
และอำนวยการ และการตลาด สาย
งานละ 10 บทเรียน 

   15.56 ▪ จำนวนพนกังานที่ผ่านหลกัสูตรการพัฒนา
ทักษะดิจิทัลเกิน 85% 

▪ จำนวนพนกังานมีผ่านการประเมินความรู้
ภายหลังผ่านหลักสูตรเกิน 85% 

HR 
Transformation 

แผนกพัฒนา
ระบบ

สารสนเทศ 

จ้างดำเนินการ 
 
 
 
 
  

  

K2-2: การพัฒนา
หลักสูตรและบทเรียน 
E-Learning สำหรับ
กิจการโคนม 

C 1.1 เกษตรกรมีความ
มั่นคงและยั่งยืนใน
อาชีพการเลี้ยงโคนม 

1) เพื่อพัฒนาหลักสูตร E-Learning สำหรับ
กิจการโคนม 

2) เพื่อจัดทำบทเรียน E-Learning สำหรับ
กิจการโคนม 

3) เพื่อรองรับการใช้งานรวมกับระบบ  
E-Learning 

1) ฝึกอบรมการใช้งานระบบ  
E-Learning ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคนม 

2) พัฒนาหลักสูตร E-Learning 
3) จัดทำบทเรียนและแบบทดสอบ 

สำหรับกิจการโคนม จำนวน 50 
บทเรียน 

   15.56 ▪ จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ผ่านหลักสูตร
การพัฒนาทักษะดิจิทัลเกิน 85% 

▪ จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีผ่านการ
ประเมินความรู้ภายหลังผ่านหลักสูตรเกนิ 
85% 

CSR 4.0 แผนกพัฒนา
ระบบ

สารสนเทศ 

จ้างดำเนินการ 
 
 
 
 
  

  



 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ลำดับ

ความสำคัญ 
สนับสนุน BO/OO 

วัตถุประสงค์ 
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประ
มาณ 
(ปีที่) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

โครงการหลัก 
(Project Theme) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการดำเนิน
โครงการ 

สถานะ ความก้าวหนา้ 

1 2 3 
H1: กลยุทธก์าร
พัฒนาบุคลากรเพื่อ
มุ่งสู่องค์กรดิจิทัล 

H1-1: การปรับปรุง
พัฒนาระบบประเมิน
ประสิทธิภาพและ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ (HR) 

B 
 

5.6 องค์กรสมรรถนะสูง 
ที่มีเกณฑ์ประเมินผล
ตามระบบใหม่ (ไม่ต่ำ
กว่า 3.5) 

1) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน อ.ส.ค. เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่
เป้าหมาย 

2) เพื่อจัดหาและติดตั้งระบบประเมิน
ประสิทธิภาพและบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์  

1) จ้างที่ปรึกษาเพือ่ศึกษาและจัดทำ
เกณฑ์การประเมินพนักงานที่สอด
รับกับแผนวิสาหกจิ ค่านยิมองค์กร 
และ KPI 

2) จัดหาและติดต้ังระบบประเมิน
ประสิทธิภาพและบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์

3) ดำเนินการบันทึกขอ้มูลบุคลากร
และเกณฑ์การประเมินและวัดผล
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานทั้งหมด 

4) ดำเนินการฝึกอบรมการใช้งาน 

   78.77 ▪ จำนวนพนกังานที่ผ่านการประเมิน
ประสิทธิภาพเกิน85% 

▪ ผลการประเมิน KPI หนว่ยงานที่เพิ่มขึ้นทุกป ี

HR 
Transformation  

แผนกพัฒนา
ระบบ

สารสนเทศ 

จ้างที่ปรึกษา/ 
เช่าซ้ือ/ 

จ้างเหมาบริการ 

  

H1-2: การฝึกอบรม
ทักษะดิจิทัลระดับ
องค์กร 

C 5.6 องค์กรสมรรถนะสูง 
ที่มีเกณฑ์ประเมินผล
ตามระบบใหม่ (ไม่ต่ำ
กว่า 3.5) 

1) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหาร พนกังาน และเจา้หนา้ที่กอง
สารสนเทศ ของ อ.ส.ค. เพื่อขับเคลื่อน
องค์กรสู่เป้าหมาย 

1) จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม 
2) ดำเนินการฝึกอบรม 

   9.2 ▪ จำนวนผู้บริหาร และพนักงานที่ผ่านการ
ประเมินทักษะดิจิทัลเกิน 85% 
 

HR 
Transformation 

 

แผนก
สารสนเทศ
งานบริหาร 

จ้างบุคลากร
ผู้ทรงคุณวุฒิและมี
ประสบการณ์เพื่อ

เป็นวิทยากร
ดำเนินการ
ฝึกอบรม 

  

 H1-3: การฝึกอบรม
กระบวนการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลและ
เกณฑ์ประเมินผลการ
ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล 

C 5.6 องค์กรสมรรถนะสูง 
ที่มีเกณฑ์ประเมินผล
ตามระบบใหม่ (ไม่ต่ำ
กว่า 3.5) 

1) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้บริหาร พนักงาน 
และเจ้าหนา้ที่กองสารสนเทศ ของ อ.ส.ค.  

1) จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม 
2) ดำเนินการฝึกอบรม 

   5.0 ▪ จำนวนผู้บริหาร และพนักงานที่ผ่านการ
ประเมินความสามารถดา้นการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลเกิน 85% 
 

IT Excellence 
 

แผนก
สารสนเทศ
งานบริหาร 

จ้างบุคลากร
ผู้ทรงคุณวุฒิและมี
ประสบการณ์เพื่อ

เป็นวิทยากร
ดำเนินการ
ฝึกอบรม 

  

H2: กลยุทธก์าร
จัดทำโครงการใน
ลักษณะการเช่า/การ
จ้างเหมาการ
ให้บริการ/และการ
จ้างบริหารจัดการ 

H2-1: การดำเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ การจัดทำร่าง
ข้อกำหนดขอบเขตงาน 
(TOR) และ ข้อตกลง
ระดับการให้บริการ 
(SLA) 

B 5.6 องค์กรสมรรถนะสูง 
ที่มีเกณฑ์ประเมินผล
ตามระบบใหม่ (ไม่ต่ำ
กว่า 3.5) 

1) เพื่อลดงบประมาณในการลงทุน  
2) เพื่อให้หน่วยงานภายนอกที่มีความรู้ความ

เช่ียวชาญเฉพาะด้านเขา้มาดำเนินงาน ตาม
ข้อตกลงระดับการให้บรกิาร (SLA) 

3) เพื่อให้พนักงานองค์กรสามารถปฏิบัตหิน้าที่
ตามภารกจิหลักได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

การดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
การจัดทำร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน 
(TOR) และ ข้อตกลงระดับการ
ให้บริการ (SLA) 

   4.5 ▪ การดำเนินงานเป็นไปตามข้อตกลงระดบั
การให้บริการ (SLA) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนงานอัตโนมัติเพ่ือมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล 

กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ลำดับ

ความสำคัญ 
สนับสนุน BO/OO 

วัตถุประสงค์ 
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประ
มาณ 
(ปีที่) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

โครงการหลัก 
(Project Theme) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการดำเนิน
โครงการ 

สถานะ ความก้าวหนา้ 

1 2 3 
P1: กลยุทธก์าร
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใช้งานระบบ ERP 
และระบบสารสนเทศ
ในปัจจุบัน 

P1-1: การปรับปรุง
ประสิทธิภาพของ
ระบบ ERP ของ
องค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย 

C 5.3 มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมเทคโนโลยี
ดิจิทัลในด้านที่เกี่ยวขอ้ง 
5.6 องค์กรสมรรถนะสูง 
ที ่ม ี เกณฑ์ประเมินผล
ตามระบบใหม่ (ไม่ต่ำ
กว่า 3.5) 

1) เพื่อลดระยะเวลาและเพิ่มความคล่องตัวใน
การปฏิบัตขิองหน่วยงานที่ใช้ระบบ ERP 

1) เพื่อเพิ่มผลการประเมินความพึงพอใจการ
ใช้งานระบบ ERP ของพนักงานในองค์กร 

1) ดำเนินการศึกษาปญัหาและอุปสรรค
ในการใช้งานระบบ ERP ในปัจจุบัน
และกำหนดความต้องการใช้งานระบบ 

2) ออกแบบ User Interface สำหรับ
ระบบ ERP 

3) ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง User 
Interface ของระบบ ERP 

4) ดำเนินการทดสอบและ 
Commissioning 

5) ดำเนินการฝึกอบรมการใช้งาน 
1) การเช่าระบบ ERP 

   119.85 ▪ ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งาน
ระบบ ERP มากกวา่ 90% 
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แผนกพัฒนา
ระบบ

สารสนเทศ 

จ้างที่ปรึกษา/ 
เช่าซ้ือ/ 

จ้างเหมาบริการ 

  

 P1-2: การปรับปรุง
ประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศของ
องค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย 
(Risk, Audit, MIS, 
EIS, ความเส่ียงรายปี) 

C 5.6 องค์กรสมรรถนะสูง 
ที่มีเกณฑ์ประเมินผล
ตามระบบใหม่ (ไม่ต่ำ
กว่า 3.5) 

1) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานของ
ระบบสารสนเทศการบริหารความเส่ียง 
ระบบควบคุมภายในและระบบ Audit 

2) เพื่อดำเนินการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมลู
กับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล 

3) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
สารเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) กบั
ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง 
(EIS) 

4) เพื่อปรับปรุงการแสดงผลหน้าจอให้มีความ
ยืดหยึ่นสูงและสามารถรองรับการแสดงผล
เชิงแผนที่ 

2) เพื่อการตรวจสอบเฝ้าระวังประเด็นความ
เส่ียงองค์กรประจำปี ได้อยา่งอัตโนมัต ิ

1) ศึกษาความต้องการการใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
(MIS) และระบบสารสนเทศสำหรับ
ผูบ้ริหาร (EIS) 

2) ดำเนินการออกแบบระบบ MIS และ 
EIS ให้สามารถเช่ือมโยงบูรณาการ
ข้อมูลสารสนเทศ จากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศได้อย่างอัตโนมัติและตาม
เวลาจริงและแสดงผลหน้าจอ 

3) ดำเนินการพัฒนาระบบ MIS EIS  
4) ดำเนินการฝึกอบรมผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง 
5) ศึกษาความต้องการใช้งานหน้าจอเฝ้า

ระวังประเด็นความเส่ียงองค์กรรายปี 
6) ดำเนินการพัฒนาหนา้จอเฝ้าระวัง

ประเด็นความเส่ียงพร้อมเชื่อมโยง
บูรณาการข้อมูลที่เกีย่วขอ้งกับ
ประเด็นความเส่ียงองค์กร 

   56. 75 ▪ ผลการประเมินความพึงพอใจ การใช้งาน 
ระบบบริหารความเส่ียง ระบบควบคุม
ภายในและระบบ Audit มากกวา่ 90% 

▪ ผลการประเมินความพึงพอใจ การใช้งาน 
ระบบ MIS และ EIS  มากกว่า 90% 
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แผนกพัฒนา
ระบบ

สารสนเทศ 

จ้างดำเนินการ/
กิจกรรมภายใน 

 

  

P2:  กลยุทธ์การ
จัดการ การกำกับดูแล 
และการบูรณาการ
ข้อมูลเพื่อยกระดับการ
ดำเนินงานแบบครบ
วงจร 

P2-1: การจา้งที่
ปรึกษาจัดทำ
สถาปัตยกรรมขอ้มูล 
Data Architecture) 
ขององค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย 

A 5.6 องค์กรสมรรถนะสูง 
ที่มีเกณฑ์ประเมินผล
ตามระบบใหม่ (ไม่ต่ำ
กว่า 3.5) 

1) เพื่อศึกษาและจัดทำขอ้มูลร่วม (Common 
Data) และมาตรฐานข้อมูล (Data 
Standardization) และการออกแบบ 
สถาปัตยกรรมองค์กรด้านขอ้มูล (Data 
Architecture) ของ อ.ส.ค. 

2) เพื่อศึกษาและจัดทำกรอบ (Framework) 
และกระบวนการ (Process) การวิเคราะห์
และใช้ประโยชนจ์ากข้อมูลของ อ.ส.ค. 
และข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดว้ย
เทคนิคและวิทยาการด้านการวิเคราะห์
ข้อมูล (Data Analytics) ที่สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

5) เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานกรณีศึกษา 
(Use Cases) จากปัญหาที่เกี่ยวข้องกบั
ภารกิจหลักขององค์กร 

1) สำรวจและรวบรวมขอ้มูลที่ใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบันและความตอ้งการใช้งานด้านข้อมลู
ขององคก์รในอนาคต 

2) ศึกษาเพื่อจัดทำมาตรฐานข้อมูล (Data 
Standardization) ขององค์กร  

3) ศึกษาเพื่อกำหนด ขอ้มูลร่วม (Common 
Data) ระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรและ 
กับหน่วยงานภายนอก 

4) ออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data 
Architecture) และฐานขอ้มูลกลางของ
องค์กร (Data Center) และฐานข้อมูล
ประจำสำนักงานภาค 

5) ศึกษาและจัดทำกรอบ (Framework) การ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบฐานขอ้มูลขนาดใหญ่
และการใช้ประโยชน์ของขอ้มูล 

6) วิเคราะห์และใช้ประโยชนจ์ากขอ้มูลของ 
อ.ส.ค. และขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 
โดยการเชื่อมโยงข้อมูลสถิตแิละสารสนเทศ
จากหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้องรวมถึงขอ้มูล
สาธารณะ ด้วยเทคนิคและวทิยาการด้าน
การวเิคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ที่

   8.0 ▪ หน่วยงานทีจ่ัดทำมาตรฐานขอ้มูลมากกว่า 
90% 

▪ ผลลัพธ์จากการนำรายงานกรณีศึกษาไปใช้
งานมากกว่า 80% 
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แผนก
สารสนเทศ
งานบริหาร 

จ้างดำเนินการ   



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนงานอัตโนมัติเพ่ือมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล 

กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ลำดับ

ความสำคัญ 
สนับสนุน BO/OO 

วัตถุประสงค์ 
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประ
มาณ 
(ปีที่) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

โครงการหลัก 
(Project Theme) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการดำเนิน
โครงการ 

สถานะ ความก้าวหนา้ 

1 2 3 
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

7) จัดทำกรณีศกึษา (Use Cases) เพือ่
ประยกุต์ใช้ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) เพื่อการแก้ปัญหาด้านการสง่เสรมิ
กิจการโคนมและอตุสาหกรรมนมที่สำคัญ
ระดับประเทศ 

 P2-2: การจา้งที่
ปรึกษาจัดทำธรรมาภิ
บาลด้านข้อมูล (Data 
Governance) ของ
องค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย 

A 5.3 มีส ่วนร ่วมในการ
ส ่ ง เ ส ร ิ ม ใ ห ้ เ กิ ด
นว ัตกรรมเทคโนโลยี
ดิจิทัลในด้านที่เกี่ยวข้อง 
5.6 องค์กรสมรรถนะสูง 
ที่มีเกณฑ์ประเมินผล
ตามระบบใหม่ (ไม่ต่ำ
กว่า 3.5) 

1) เพื่อศึกษาและกำหนดมาตรฐานคุณภาพ
ข้อมูล (Data Quality) ของกลุ่มภารกจิหลัก
ของ อ.ส.ค. 

2) เพื่อศึกษาและกำหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบการดูแลข้อมูล (Data 
Stewardship) 

3) เพื่อศึกษาและจัดทำธรรมาภิบาลด้านข้อมูล 
(Data Governance) ของ อ.ส.ค. 

1) สำรวจและรวบรวมมาตรฐานข้อมูลที่
เกี่ยวขอ้ง 

2) ศึกษาและกำหนดมาตรฐานคุณภาพ
ข้อมูลของกลุ่มภารกิจต่างๆ ของ อ.ส.ค. 

3) ศึกษาและกำหนดหนา้ที่ความ
รับผิดชอบในการดูแลข้อมูลของกลุ่ม
ภารกิจตา่งๆ ของ อ.ส.ค. 

4) ศึกษาและจัดทำธรรมาภบิาลด้านดิจทิัล
ของ อ.ส.ค. 

   3.0 ▪ ข้อมูลมีคุณภาพในมิติต่างๆ ที่ดีขึ้น 
▪ หน่วยงานทีก่ำหนดมาตรฐานคุณภาพขอ้มูล

มากกว่า 90% 
▪ หน่วยงานทีก่ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบมี

มากกว่า 90% 

IT  
Excellence 

แผนกสารสนเทศ
งานบริหาร 

จ้างดำเนินการ   

 P2-3: การพัฒนา
คลังข้อมูลกลาง
องค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย 

A 2.4 การบริหารจัดกา
ด้านอุตสาหกรรม
และโลจิสติกส์ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
5.6 องค์กรสมรรถนะสูง 
ที่มีเกณฑ์ประเมินผล
ตามระบบใหม่ (ไม่ต่ำ
กว่า 3.5) 

1) เพื่อการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลแยกตาม
สายงานของ อ.ส.ค. ซึ่งสอดคล้องกับ
สถาปัตยกรรมองค์กร 

2) เพื่อรองรับการจัดหาคลังข้อมูลกลางของ 
อ.ส.ค. ที่บูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ทุกสายงานร่วมกัน 

3) เพื่อจัดทำคลังข้อมูลกลางองค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทยแห่งประเทศ
ไทย 

3) เพื่อการบูรณาการข้อมูล/สารสนเทศของ
สายงานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) ของระบบ ERP ของระบบบริหาร
จัดการองค์ความรู้ (KM) ของระบบ 
MIS/EIS สำหรับการวิเคราะห์ด้าน
วิทยาศาสตร์ขอ้มูล (Data Science) หรือ
ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

1) ศึกษาและจัดทำมาตรฐานข้อมูลแยก
ตามสายงานของ อ.ส.ค. 

2) ออกแบบระบบฐานขอ้มูลของสายงาน 
3) นำเข้าข้อมูลที่เกีย่วขอ้งผ่าน ETL 
4) ฝึกอบรมการใช้งานระบบให้ผู้ใช้งาน 
5) ศึกษาและจัดทำมาตรฐานข้อมูล 

(Data Standardization) ของระบบ 
ERP ระบบ MIS/EIS และระบบ 
BS/DSS 

6) ดำเนินการออกแบบและพัฒนา
คลังข้อมูลกลางของ อ.ส.ค. 

7) ดำเนินการเช่ือมโยงข้อมูล/สารสนเทศ
จากแหล่งข้อมูล/สารสนเทศ 

8) ดำเนินการพัฒนาระบบการแสดงผล
และรายงาน 

9) ฝึกอบรมการใช้งานระบบให้ผู้ใช้งาน 

   125.12 ▪ จำนวนหนว่ยงานภายในที่สามารถเช่ือมโยง
บูรณาการข้อมูลได ้

▪ จำนวนหนว่ยงานภายนอกที่สามารถ
เช่ือมโยงบูรณาการขอ้มูลได้ 

▪ จำนวนความซ้ำซ้อนของข้อมูลน้อยกว่า 5% 
▪ เวลาในการสืบค้นข้อมูลลดลง 50% 

IT Excellence 
 

แผนกพัฒนา
ระบบ

สารสนเทศ 

จ้างดำเนินการ/เช่า
ซ้ือ/จ้างเหมา

บริการ 

  

 P2-4: การพัฒนา
ฐานข้อมูลขนาดใหญ ่
(Big Data) ขององค์กร
ส่งเสริมกิจการโคนม 

A 2.4 การบริหารจัดการ
ด้านอุตสาหกรรม
และโลจิสติกส์ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
5.3 มีส ่วนร ่วมในการ
ส ่ ง เ ส ร ิ ม ใ ห ้ เ กิ ด
นว ัตกรรมเทคโนโลยี
ดิจิทัลในด้านที่เกี่ยวข้อง 
 

1) เพื่อจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ ่Big Data 
ของ อ.ส.ค.  

2) เพื่อนำข้อมูลจากสายงานต่างๆ มา
วิเคราะห์และแสดงผลเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ อ.ส.ค. 

เพื่อสนับสนุนโครงการหลักด้าน IT 
Excellence  

1) ศึกษาความต้องการใช้งานการ
วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลขนาด
ใหญ่ 

2) จัดหาและติดต้ังระบบขอ้มูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) ของ อ.ส.ค. 

3) จัดทำการวิเคราะห์ และแสดงผลการ
ใช้งานข้อมูลด้วยระบบข้อมูลขนาด
ใหญ่ สำหรับสายงานต่างๆ ของ 
อ.ส.ค. 

4) ดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานให้
พนักงานผู้เกี่ยวข้อง 

   48.6 ▪ ร้อยละของยอดขายผลิตภัณฑ์นมที่เพิ่มขึ้น 
▪ ร้อยละของช่วงเวลาบำรุงรักษาที่ตำ่ลง 
▪ ร้อยละของความสามารถในการประมาณ

การช่วงเวลาผสมพันธุ์ได้ 
▪  

IT Excellence แผนกพัฒนา
ระบบ

สารสนเทศ 

จ้างดำเนินการ/เช่า
ซ้ือ/ 

จ้างเหมาบริการ 

  

P3:  กลยุทธ์การ
พัฒนาและเชื่อมโยง
ระบบด้านการ
ปฏิบัติการของ อ.ส.ค. 

P3-1: การพัฒนาและ
เช่ือมโยงระบบการ
ผลิตแบบอัตโนมัติครบ
วงจร และระบบข้อมูล
การผลิต (MES, TPM, 
WMS, LIMS) 

A 2.1 ขีดความสามารถใน
การรองรับปริมาณ
น้ำนมดิบเพิ่มมากขึ้น 
2.4 การบริหารจัดกา
ด้านอุตสาหกรรม

1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑ์
นม UHT นมพาสเจอร์ไรซ์และนมเปรี้ยว 

2) เพื่อการเก็บขอ้มูลการผลิตจาก
สายการผลิตต่างๆของ อ.ส.ค. แบบ
อัตโนมัติ เป็นปัจจบุันตลอดเวลา 

1) ศึกษาความต้องการใช้งานระบบผลิต
อัตโนมัติ 

2) ดำเนินการออกแบบสายการผลิต
อัตโนมัติ 

3) ดำเนินการทดสอบระบบสายการผลิต
แบบอัตโนมัต ิ

   1,732.6 ▪ จำนวนโรงงานที่สามารถเช่ือมโยงข้อมูลสู่
ระบบ MIS, EIS 100% 

▪ จำนวนสายการผลิตที่เป็นระบบอัตโนมตัิ 
▪ จำนวนสายการผลิตที่ติดตั้งระบบข้อมูลการ

ผลิตแบบ Real-Time 

Operational 
Excellence 

แผนกพัฒนา
ระบบ

สารสนเทศ 

ดำเนินการ/เช่าซ้ือ/ 
จ้างเหมาบริการ 

  



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนงานอัตโนมัติเพ่ือมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล 

กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ลำดับ

ความสำคัญ 
สนับสนุน BO/OO 

วัตถุประสงค์ 
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประ
มาณ 
(ปีที่) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

โครงการหลัก 
(Project Theme) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการดำเนิน
โครงการ 

สถานะ ความก้าวหนา้ 

1 2 3 
และโลจิสติกส์ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

3) เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงไปยังระบบ MIS 
และระบบ EIS แบบอัตโนมัต ิ

4) เพื่อพัฒนาระบบดิจิทัลสำหรับการ
บำรุงรักษา Total Productive 
Maintenance (TPM) 

5) เพื่อรองรับการขับเคลื่อนโครงการการหลัก 
Operational Excellence 

6) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า 
7) เพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหีบห่อ

สินค้าในการขนเข้า-ออก จากคลังสินค้า 
8) เพื่อจัดการกำหนดการรอรับเข้าสินค้า ให้

เกิดประสิทธิภพาลดเวลาการรอสำหรับ
รถบรรทุกสินค้า 

9) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
คุณภาพน้ำนมตลอดหว่งโซ่อุปทาน 

10) เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์คุณภาพนำ้นม
ดิบรายสหกรณ์หรือรายฟาร์มโคนม ใน
รูปแบบแผนที ่

เพื่อรองรับระบบ Traceability ตรวจสอบ
ย้อนกลับ 

4) ฝึกอบรมการใช้งานให้กบัผู้ใช้งาน 
5) ศึกษาความต้องการใช้งานระบบ

ข้อมูลการผลิตแบบ Real-Time 
6) ดำเนินการออกแบบระบบข้อมูลการ

ผลิตแบบ Real-Time 
7) ดำเนินการทดสอบระบบข้อมูลการ

ผลิตแบบ Real-Time 
8) ฝึกอบรมการใช้งานให้กบัผู้ใช้งาน 
9) ศึกษาความต้องการใช้งานระบบ

ดิจิทัลสำหรับการบำรุงรักษา TPM 
10) ดำเนินการออกแบบระบบดิจิทัล

สำหรับการบำรุงรักษา TPM 
11) ดำเนินการทดสอบระบบดจิิทัลสำหรับ

การบำรุงรักษา TPM 
12) ฝึกอบรมการใช้งานให้กบัผู้ใช้งาน 
13) ศึกษาความต้องการใช้งานระบบ

จัดการคลังสินค้า 
14) ดำเนินการออกแบบระบบจัดการ

คลังสินค้า 
15) ดำเนินการทดสอบระบบจัดการ

คลังสินค้า 
16) ฝึกอบรมการใช้งานให้กบัผู้ใช้งาน 
17) ศึกษาความต้องการใช้งานของระบบ

ทดสอบคุณภาพน้ำนมอัตโนมัติของทุก
สายการผลิตของ อ.ส.ค. 

18) ดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบ
ทดสอบคุณภาพน้ำนมดิบอัตโนมัต ิ

19) ดำเนินการทดสอบระบบทดสอบ
คุณภาพน้ำนมอัตโนมัต ิ

20) ฝึกอบรมการใช้งานให้กบัผู้ใช้งาน 

▪ จำนวนโรงงานที่ติดต้ังระบบบริหารจัดการ
คลังสินค้า 

 P3-2: การพัฒนา
ระบบดิจิทัลด้าน
การตลาด (Contact 
Center, CRM, ระบบ
เฝ้าระวัง Social 
Network (SNM)) 

A 3.2 เป็นผู้นำการตลาด 
3.4 ความสำเร็จในการ
เป็น Top of Mind 
Brand 

1) เพื่อพัฒนาระบบดิจิทัลเพือ่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการตลาด อาทิ Contact 
Center ระบบ CRM, ระบบเฝ้าระวัง 
Social Network  
เพื่อพัฒนาระบบดิจิทัลเพือ่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการตลาด อาทิ Contact 
Center ระบบ CRM, ระบบเฝ้าระวัง 
Social Network 

1) ศึกษาทบทวนระบบสารสนเทศด้าน
การตลาดที่ติดตั้งใช้งานในปัจจุบัน 

2) ศึกษาความต้องการใช้งานของระบบ
ดิจิทัลด้านการตลาด 

3) จัดหาและติดต้ังลิขสิทธิก์ารใช้งานของ 
3.1) ซอฟต์แวร์ Contact Center 
3.2) ซอฟต์แวร์ CRM 
3.3) ระบบเฝ้าระวัง Social Network  

4) ดำเนนิการจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ที่
เกี่ยวขอ้ง 

5) ดำเนินการตั้งค่าการใช้งาน 
(configuration) และนำเขา้ข้อมูลที่
เกี่ยวขอ้ง ของ 
5.1) ระบบ Contact Center 
5.2) ระบบ CRM 
5.3) ระบบเฝ้าระวัง Social Network 

6) ดำเนินการทดสอบการใช้งานระบบ 
6.1) ระบบ Contact Center 
6.2) ระบบ CRM 

   152.37 ▪ ระดับความสำเร็จ ร้อยละของการรับรู้
ผลิตภัณฑ์ 

▪ ร้อยละของความพึงพอใจของ MT/TT 

IT Excellence แผนก
เทคโนโลยีและ

เครือข่าย 

จ้างดำเนินการ/ 
เช่าซ้ือ/ 

จ้างเหมาบริการ 

  



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนงานอัตโนมัติเพ่ือมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล 

กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ลำดับ

ความสำคัญ 
สนับสนุน BO/OO 

วัตถุประสงค์ 
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประ
มาณ 
(ปีที่) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

โครงการหลัก 
(Project Theme) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการดำเนิน
โครงการ 

สถานะ ความก้าวหนา้ 

1 2 3 
6.3) ระบบเฝ้าระวัง Social Network 

7) ดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานให้แก่
ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ 
7.1) ระบบ Contact Center 
7.2) ระบบ CRM 

7.3) ระบบเฝ้าระวัง Social Network 
 P3-3: การพัฒนา

ระบบดิจิทัลเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
(Tourism) 

C 4.2 สร้างสรรค์และ
เผยแพร่องค์ความรู้ 
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี 

เพื่อการพัฒนาระบบดิจิทัล เพือ่การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

1) ศึกษาความต้องการใช้งานระบบดิจิทัล 
เพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

2) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบดิจิทัล
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อาทิ 
2.1) VDO wall ภายนอกอาคาร

ประจำสถานีการบรรยายต่างๆ 
2.2) จอ LCD ประจำขบวนรถนำเที่ยว 
2.3) ตู้ Kiosk 

3) จัดทำ วีดโีอ เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธป์ระจำสถานีการ
บรรยาย 

4) ทดสอบการใช้งานระบบดิจิทัลเพือ่
การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
ดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานให้กับ
พนักงานที่เกี่ยวข้อง 

   42.79 ▪ รายได้จากการท่องเท่ียวที่เพิ่มสูงขึ้น 
▪ ระดับความสำเร็จ ร้อยละของการรับรู้

ผลิตภัณฑ์ 
 

▪  

DPO Milk Valley แผนก
เทคโนโลยีและ

เครือข่าย 

จ้างดำเนินการ   

 P3-4: การพัฒนาและ
บูรณาการระบบ
ตรวจสอบยอ้นกลับ
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ของผลิตภัณฑ์นม 

A 3.2 เป็นผู้นำการตลาด 
3.4 ความสำเร็จในการ
เป็น Top of Mind 
Brand 

1) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรับประกัน
คุณภาพสินค้าบริโภค 

2) เพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนกลับหาสามา
เหตุแห่งปัญหาด้านคุณภาพน้ำนมตลอด
ห่วงโซ่อุปทานการผลิตผลิตภัณฑ์นม 

เพื่อสนับสนุนการกำหนดกลุ่มสินค้าที่อาจมี
ปัญหาด้านคุณภาพน้ำนม 

1) ศึกษามาตรฐานและความต้องการใช้
งานระบบตรวจสอบย้อนกลัง 
(Traceability) ของ อ.ส.ค. 

2) ดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบ
ตรวจสอบยอ้นกลัง (Traceability) 
ของ อ.ส.ค. 

3) ดำเนินการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูล
ด้านคุณภาพน้ำนมตลอดห่วงโซ่
อุปทาน 

4) ดำเนินการทดสอบระบบตรวจสอบ
ย้อนกลัง (Traceability) ของ อ.ส.ค. 
ฝึกอบรมการใช้งานให้กบัผู้ใช้งาน 

   87.65 ▪ ความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบยอ้นกลับ ข้อมูลการผลิต อาทิ 
เครื่องจักร การรับน้ำนมดิบ และฟาร์มโคนม 
เป็นต้น 

CSR 4.0 แผนกพัฒนา
ระบบ

สารสนเทศ 

จ้างดำเนินการ   

 P3-5: การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
สำหรับกระบวนงาน
ด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลแบบ
อัตโนมัติ 

B 5.2 ใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยีดิจิทัล ในการ 
ปรับปรุงกระบวนการ 
ทำงานให้มี 
ประสิทธิภาพ 

1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลขององค์กร 

2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการ และการบริหารจัดการคุณภาพ
ขององค์กร 

3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลดา้น
ดิจิทัลขององค์กร 

 

1) ศึกษากระบวนการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลขององค์กร 

2) ดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศสำหรับการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร 

3) ดำเนินการทดสอบระบบฯ 
4) ดำเนินการนำเข้าขอ้มูลที่เกี่ยวข้อง 

ฝึกอบรมการใช้งานให้กบัผู้ใช้งาน 

   62.00 ▪ กระบวนการในการดำเนินงานขององค์กร 
อาทิ การบริหารจัดการโครงการ การกำกับ
ดูแลด้านดิจิทัล การบริหารจัดการคุณภาพ 
และการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธภิาพ
สูงขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 15 

▪ ผลการประเมินการดำเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจทิัล
ที่ดีขึ้นทุกป ี

IT Excellence แผนกพัฒนา
ระบบ

สารสนเทศ 

จ้างดำเนินการ   

 P3-6: การพัฒนา
ระบบการให้บรกิาร
ดิจิทัลแบบอัตโนมัต ิ 

B 3.3 ม ี ช ่ อ ง ท า ง ก า ร
ให้บร ิการและการจัด
จำหน่ายที ่หลากหลาย
และมีระบบการบริหาร
จ ัดการพ ันธม ิตรทาง
การค ้ า  การบร ิหาร

1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร อาท ิ
หน่วยงานภายในของกลุ่มภารกิจหลักตา่งๆ 
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม สหกรณ์โคนม 

1) ศึกษาความต้องการใช้งาน และ
มาตรฐานการให้บริการด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร อาทิ 
มาตรฐาน ISO20000 มาตรฐาน ITIL 

   97.00 ▪ ผู้รับบริการด้านดิจิทัลมีความพึงพอใจใน
บริการดิจิทัลขององค์กรในระดับสูงมากกว่า
ร้อยละ 80 

▪ ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการดิจิทัลเพิ่มขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 15 มากกวา่ร้อยละ 80 

IT Excellence แผนกพัฒนา
ระบบ

สารสนเทศ 

จ้างดำเนินการ   



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนงานอัตโนมัติเพ่ือมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล 

กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ลำดับ

ความสำคัญ 
สนับสนุน BO/OO 

วัตถุประสงค์ 
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประ
มาณ 
(ปีที่) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

โครงการหลัก 
(Project Theme) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการดำเนิน
โครงการ 

สถานะ ความก้าวหนา้ 

1 2 3 
ต ัวแทนจำหน ่ายท ี ่มี
ประสิทธิภาพ 
5.1 ใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยีดิจิทัลในการ 
พ ัฒนา งานและการ
ให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 

หน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
พัทนธมิตรทางการค้าและการบรหิาร
ตัวแทนจำหน่าย 

 

2) ดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการให้บริการดิจิทัล
ขององค์กร 

3) ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ
สารสนเทศภายในอื่นๆ  

4) ดำเนินการทดสอบระบบสารสนเทศ
ด้านการให้บริการดิจิทัล 
ฝึกอบรมการใช้งานให้กบัผู้ใช้งาน 

P4: กลยุทธก์าร
ยกระดับเกษตรกรและ
ฟาร์มโคนม 

P4-1: การพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล
สำหรับการส่งเสริม
กิจการโคนม (CMS, 
SFS, DPS) 

A 
 

1.1 เกษตรกรมีความ
มั่นคงและยั่งยืนใน
อาชีพการเลี้ยงโคนม 
1.2 เครือข่ายเกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคนมความ
เข้มแข็ง 

1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงโคนม
เพื่อให้มีน้ำนมดิบที่มีคุณภาพในปริมาณมาก 

2) เพื่อสนับสนุนความยั่งยืนในอาชีพ
เกษตรกรโคนม 

3) เพื่อพัฒนาฟาร์มเลี้ยงโคนมแบบอินทรีย์
ของ อ.ส.ค. ให้เป็นต้นแบบฟาร์มอัจฉริยะ 

4) เพื่อสนับสนุนความยั่งยืนในอาชีพ
เกษตรกรโคนม 

5) เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อ
การสนับสนุนการส่งเสริมกิจการโคนมของ 
อ.ส.ค. 

เพื่อสามารถแสดงผลการปฏิบัติงานเชิงแผนที่ 

1) ศึกษาความต้องการใช้งานระบบเฝ้า
ระวังโคนม 

2) จัดหาและติดต้ังอุปกรณ์ด้านดิจิทัล
เพื่อการเฝ้าระวังโคนม 

3) พัฒนาระบบงาน (Application) ที่
เกี่ยวขอ้ง 

4) ทดสอบการทำงานของระบบเฝ้าระวัง
โคนม 

5) ฝึกอบรมการใช้งานให้แก่เกษตรกร
ฟาร์มโคนม 

6) ศึกษาความต้องการใช้งานของระบบ
ดิจิทัลอันทันสมัยสำหรับฟาร์มโคนม 

7) จัดหาและติดต้ัง 
7.1) ระบบจัดการสภาพแวดล้อม

ภายในโรงเล้ียง 
7.2) ระบบรีดนมวัวอัตโนมัต ิ
7.3) ระบบผสมและป้อนอาหารเทียม
อัตโนมัติ 

8) พัฒนาระบบงาน (Application) 
สำหรับฟาร์มโคนมอจัฉริยะ 

9) พัฒนาระบบงาน (Application) 
สำหรับฟาร์มโคนมอจัฉริยะ 

10) ทดสอบการทำงานของระบบงาน 
(Application) สำหรับฟาร์มโคนม
อัจฉริยะ 

11) ฝึกอบรมการใช้งานให้แก่พนักงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

12) จัดสัมมนาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
และสหกรณ์ฟาร์มโคนมที่เกีย่วขอ้ง 

13) ทบทวนระบบสารสนเทศเพื่อการ
ส่งเสริมกิจการโคนมในปัจจุบัน 

14) ศึกษาความต้องการใช้งานแบบบูรณา
การของระบบสารสนเทศเพื่อการ
ส่งเสริมกิจการโคนมในปัจจุบัน 

15) ดำเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศ
เพื่อการส่งเสริมกิจการโคนมใน
ปัจจุบัน 

16) ดำเนินการนำเข้าขอ้มูลด้านการ
ส่งเสริมกิจการโคนมที่เกี่ยวขอ้ง 

   161.77 ▪ ร้อยละของฟาร์มโคนมที่ผ่านเกณฑ์ด้าน
ความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร (DIP) 

▪ ร้อยละของฟาร์มโคนมที่ผ่านเกณฑ์ด้าน
ความยังยื่นในอาชีพเกษตรกร (DPO Smart 
Farmer) 

▪  

DPO Milk Valley แผนก
เทคโนโลยีและ

เครือข่าย 

จ้างดำเนินการ/ 
เช่าซ้ือ/ 

จ้างเหมาบริการ 

  



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนงานอัตโนมัติเพ่ือมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล 

กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ลำดับ

ความสำคัญ 
สนับสนุน BO/OO 

วัตถุประสงค์ 
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประ
มาณ 
(ปีที่) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

โครงการหลัก 
(Project Theme) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการดำเนิน
โครงการ 

สถานะ ความก้าวหนา้ 

1 2 3 
17) ทดสอบการทำงานของระบบ

สารสนเทศเพื่อการส่งเสริมกิจการโค
นมในปัจจุบัน 
ฝึกอบรมการใช้งานให้แก่พนักงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

 P4-2: การพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการธุรกจิฟาร์มโค
นม (FMS) 

A 1.1 เกษตรกรมีความ
มั่นคงและยั่งยืนใน
อาชีพการเลี้ยงโคนม 
1.2 เครือข่ายเกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคนมความ
เข้มแข็ง 

1) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการฟาร์มโค
นมให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 

2) เพื่อสนับสนุนความยั่งยืนในอาชีพ
เกษตรกรโคนม 

เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของเครือข่าย
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 

1) ศึกษาความต้องการใช้งานระบบการ
บริหารจัดการธุรกิจฟาร์มโคนม 

2) ดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการธุรกิจฟาร์มโคนม 

3) ดำเนินการบันทึกขอ้มูลกิจการฟาร์ม
โคนมและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ลงใน
ระบบการบริหารจัดการธุรกิจฟาร์มโค
นมที่พัฒนาขึ้น 

4) ดำเนินการทดสอบระบบการบริหาร
จัดการธุรกจิฟาร์มโคนม 
ฝึกอบรมการใช้งานให้กบัผู้ใช้งาน 

   94.05 ▪ ร้อยละของฟาร์มโคนมที่ผ่านเกณฑ์ด้าน
ความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร (DIP) 

▪ ร้อยละของฟาร์มโคนมที่ผ่านเกณฑ์ด้าน
ความยังยื่นในอาชีพเกษตรกร (DPO Smart 
Farmer) 

▪  

CSR 4.0 แผนกพัฒนา
ระบบ

สารสนเทศ 

เช่าซ้ือ/ 
จ้างเหมาบริการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรแบบครบวงจร 

กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ลำดับ

ความสำคัญ 
สนับสนุน BO/OO 

วัตถุประสงค์ 
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประ
มาณ 
(ปีที่) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

โครงการหลัก 
(Project Theme) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการดำเนิน
โครงการ 

สถานะ ความก้าวหนา้ 

1 2 3 
T1:  กลยุทธ์การ
ยกระดับระบบบริหาร
จัดการองค์ความรู้ 
และระบบ E-
Learning 

T1-1: การพัฒนา
ปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการองค์ความรู้ 
และระบบ E-
Learning ขององค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย 
(KM/E-Learning) 

C 1.1 เกษตรกรมีความ
มั่นคงและยั่งยืนใน
อาชีพการเลี้ยงโคนม 
5.1 บุคลากรสามารถใช้
และมีส ่วนร่วมในการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
5.6 องค์กรสมรรถนะสูง 
ที ่ม ี เกณฑ์ประเมินผล
ตามระบบใหม่ (ไม่ต่ำ
กว่า 3.5) 

2) เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการองค์ความรู้ (KMS) และระบบ E-
Learning ของ อ.ส.ค. ให้มีความทันสมัย
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

3) เพื่อรองรับการพัฒนาทุนมนุษย์ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล ตามยุทธศาสาตร์ท่ี 4 
ของแผนวิสาหกิจฯ (สำหรับป ี2562) 

2) ศึกษาทบทวนระบบบริหารจัดการองค์
ความรู้ (KMS) และ E-Learning ที่
ติดต้ังใช้งานอู่ในปัจจุบัน 

3) จัดหาและติดต้ังลิขสิทธิก์ารใช้งาน 
2.1) ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการ

องค์ความรู ้
2.2) ซอฟต์แวร์ระบบ E-Learning 

4) ดำเนินการตั้งค่าการใช้งานและนำเขา้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

5) ทดสอบการใช้งานระบบฯ 
6) ดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานให้กับ

พนักงานผู้เกี่ยวข้อง 

   30.25 ▪ ร้อยละของฟาร์มโคนมที่ผ่านเกณฑ์ด้าน
ความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร (DIP) 

▪ ร้อยละของฟาร์มโคนมที่ผ่านเกณฑ์ด้าน
ความยังยื่นในอาชีพเกษตรกร (DPO Smart 
Farmer) 

▪ ร้อยละของพนกังานที่มีทักษะดจิิทัลมากขึ้น 
 

DPO Milk Valley แผนกพัฒนา
ระบบ

สารสนเทศ 

จ้างดำเนินการ   

T2: กลยุทธก์าร
ยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการ
เข้าสู่องค์กรดิจิทัล 

T2-1: การพัฒนาฐาน
งาน (Platform) 
สำหรับองค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย 

A 5.3 มีส ่วนร ่วมในการ
ส ่ ง เ ส ร ิ ม ใ ห ้ เ กิ ด
นว ัตกรรมเทคโนโลยี
ดิจิทัลในด้านที่เกี่ยวข้อง 
 

1) เพื่อพัฒนาฐานงาน (Platform) ดา้น
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และกำหนดมาตรฐานในการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

2) เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ระบบ
ดิจิทัลให้เป็ไปตามสถาปัตยกรรมองค์กร 
4.0 ของ อ.ส.ค. 

1) ศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งหมดของ 
อ.ส.ค. ทั่วในปัจจุบันและในอนาคต 

2) กำหนดมาตรฐานการติดตั้งและใช้งาน
ของฐานงาน (Platform) ด้าน
อุปสรรค (Sensors) ระบบบริหาร
จัดการเครือข่าย (NWMS) 
ระบบสื่อสาร (Communication) 
อุปกรณ์ระบบคอมพวิเตอร์ 
(Computing) การบริหารจัดการ
ข้อมูล (Data Management) ความ
ปลอดภัยระบบดิจิทัล (Security)  

3) ดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ 
ระบบงานของระบบดิจิทัลของ 
องค์กร ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
ฐานงาน 

4) ดำเนินการทดสอบการใช้งานของ
ระบบฯ 

5) ดำเนินการฝึกอบรมมาตรฐานพัฒนา
ฐานงาน (Platform) ให้กับพนักงาน
ผู้เกี่ยวข้อง 

   314.26 ▪ ร้อยละของระบบและเทคโนโลยีดิจิทัลที่
เป็นไปตามข้อกำหนดฐานงาน (Platform)  
 

IT Excellence แผนก
เทคโนโลยีและ

เครือข่าย 

จ้างดำเนินการ   

T2-2: การยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบดิจิทัลของ
องค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย 

C 5.3 มีส ่วนร ่วมในการ
ส ่ ง เ ส ร ิ ม ใ ห ้ เ กิ ด
นว ัตกรรมเทคโนโลยี
ดิจิทัลในด้านที่เกี่ยวข้อง 
 

1) เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
อาทิ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย 
ให้มีประสิทธิภาพและมกีารรองรับการ
ทำงานแบบ High Availability 

1) สำรวจโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
และประเด็นปัญหาการใช้งาน 

2) ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านดิจิทัล ประกอบด้วย 
- การเช่าระบบ Cloud Service 
- การปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้า

อัตโนมัติ 
- การจัดหาทดแทนระบบ

คอมพิวเตอร์ 
- การปรับปรุงระบบเครือข่าย 
- การปรับปรุงระบบ VDO 

Conference 

   215.8 ▪ ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
ดิจิทัลที่ดีขึ้น 
 

IT Excellence แผนก
เทคโนโลยีและ

เครือข่าย 

จ้างดำเนินการ   

T3 ก ล ย ุ ท ธ ์ ก า ร
ปรับปรุงด้านการรักษา
ความปลอดภ ัยและ

T3-1: การจา้งที่
ปรึกษาออกแบบระบบ
บริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัย

B 5.1 ใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยีดิจิทัลในการ 
พ ัฒนา งานและการ
ให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้อง 

1) เพื่อออกแบบระบบบริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและระบบดิจทิัล 
ตามมาตรฐาน ISO27001 

1) ศึกษาและรวบรวมความต้องการใช้งาน 
และมาตรฐานการบรหิารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและระบบ
ดิจิทัล อาท ิมาตรฐาน ISO27001  

   5.0 ▪ ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภยั
สารสนเทศและระบบดิจิทัลที่ออกแบบ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

IT Excellence 
 

แผนก
สารสนเทศ
งานบริหาร 

จ้างดำเนินการ   



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรแบบครบวงจร 

กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ลำดับ

ความสำคัญ 
สนับสนุน BO/OO 

วัตถุประสงค์ 
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประ
มาณ 
(ปีที่) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

โครงการหลัก 
(Project Theme) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการดำเนิน
โครงการ 

สถานะ ความก้าวหนา้ 

1 2 3 
ความต่อเนื ่องในการ
ปฏิบัติงาน 

สารสนเทศและระบบ
ดิจิทัล 

5.6 องค์กรสมรรถนะสูง 
ที ่ม ี เกณฑ์ประเมินผล
ตามระบบใหม่ (ไม่ต่ำ
กว่า 3.5) 
 

2) เพื่อศึกษากระบวนการด้านการบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ
และระบบดิจิทัล 

3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและระบบ
ดิจิทัลขององค์กร 

2) ออกแบบระบบบริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและระบบ
ดิจิทัล 

3) จัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
(Specifications) และร่างเอกสาร
ประกวดราคา (TOR) 

 T3-2: การยกระดับ
โครงสร้างด้านความ
มั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศและระบบ
ดิจิทัล 

B 5.1 ใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยีดิจิทัลในการ 
พ ัฒนา งานและการ
ให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
5.6 องค์กรสมรรถนะสูง 
ที ่ม ี เกณฑ์ประเมินผล
ตามระบบใหม่ (ไม่ต่ำ
กว่า 3.5) 
 

1) เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและระบบดิจทิัล 

1) จัดหาอุปกรณ์ระบบและลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง 

2) ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ระบบด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและ
ระบบดิจิทัล และลขิสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่
เกี่ยวขอ้ง 

3) ดำเนินการตั้งค่าอุปกรณ์ 
(Configuration) อุปกรณ์ระบบด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและ
ระบบดิจิทัล และลขิสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่
เกี่ยวขอ้ง 

4) ดำเนินการทดสอบระบบฯ 

   87.5 ▪ การประเมินผลความมั่นคงปลอดภย้
สารสนเทศและระบบดิจิทัลขององค์กรผ่าน
เกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 90 

IT Excellence แผนก
เทคโนโลยีและ

เครือข่าย 

จ้างดำเนินการ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจทิัล 

กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ลำดับ

ความสำคัญ 
สนับสนุน BO/OO 

วัตถุประสงค์ 
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประ
มาณ 
(ปีที่) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

โครงการหลัก 
(Project Theme) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการดำเนิน
โครงการ 

สถานะ ความก้าวหนา้ 

1 2 3 
M1:  กลยุทธ์การ
พัฒนาโครงการความ
ร่วมมือภาครัฐ-เอกชน 
(Public-Private 
Partnership) 

M1-1: การดำเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ การศึกษากรอบ
ดำเนินงานโครงการ
แบบ Public-Private 
Partnership การจ้าง
ที่ปรึกษาจัดทำ
โครงการ การจัด
ประชุมกับภาคเอกชน 

C 5.6 องค์กรสมรรถนะ
สูง ที่มีเกณฑ์
ประเมินผลตามระบบ
ใหม่ (ไม่ต่ำกวา่ 3.5) 

1) เพื่อให้สามารถนำความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ของภาคเอกชนมาใช้ใน
การดำเนินโครงการและการปฏบิัติงาน 

2) เพื่อลดงบประมาณในการลงทุน  
3) เพื่อลดความเส่ียงความเส่ียงในการดำเนนิ

โครงการและปฏิบัติงาน 

การดำเนนิกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
การศึกษากรอบดำเนินงานโครงการแบบ 
Public-Private Partnership การจ้างที่
ปรึกษาจัดทำโครงการ การจัดประชุมกบั
ภาคเอกชน 

   9.0 ▪ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน
โครงการตามแผนงาน  

▪ ระบบดิจิทัลมี High Availability 
 

Operational 
Excellence 

    

M2:  กลยุทธ์ด้าน
การเงินและงบประมาน
สนับสนุนจากรัฐบาล 

M2-1: การดำเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ การจัดทำคำขอ
โครงการ การจัด
ประชุมกับทีมงาน
ดำเนินการ 

C 5.6 องค์กรสมรรถนะ
สูง ที่มีเกณฑ์
ประเมินผลตามระบบ
ใหม่ (ไม่ต่ำกวา่ 3.5) 

1) เพื่อลดงบประมาณในการลงทุน  
2) เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนแผนการ

ดำเนินงาน ในสถานการณ์งบประมาณ
จำกัด 

การดำเนินกิจกรรมที่เกี ่ยวข้อง อาทิ การ
จ ัดทำคำขอโครงการ การจ ัดประชุมกับ
ทีมงานดำเนินการ 

   4.5 ▪ จำนวนโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก
รัฐบาลและกองทุนด้านดิจิทัลและพลังงาน 
 

Operational 
Excellence 

    

M3:  กลยุทธ์การ
ปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารจัดการเพือ่
สนับสนุนการพัฒนา
และใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

M3-1: การปรับปรุง
โครงสร้างและการ
จัดการภายในองค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทยเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
และใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

C 5.3 มีส่วนร่วมในการ
ส ่ ง เ ส ร ิ ม ใ ห ้ เ กิ ด
นวัตกรรมเทคโนโลยี
ด ิ จ ิ ท ั ล ใ น ด ้ า น ที่
เกี่ยวข้อง 
 

1) เพื่อปรับปรุงโครงสร้างองค์ให้รองรับการ
มุ่งสู่องค์กรดิจิทัล 

 

1) การศึกษาและจัดทำแผนการปรับปรุง
โครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่
องค์กรดิจิทัลที่เหมาะสม 

2) การดำเนินการปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร 

3) การทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์การ
ประเมินพนักงานระดับองค์กร 

   15.0 ▪ ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
ดิจิทัลที่ดีขึ้น 

▪ ระบบดิจิทัลมี High Availability มากขึน้ 
▪ ระบบดิจิทัลที่พัฒนาสามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการใช้งานของผูเปฏิบัติงานอย่าง
แท้จริง 

▪ กลไกการตัดสินใจในการพจิารณาคัดเลือก
โครงการที่จะดำเนินการรวดเร็วขึ้น 

Operational 
Excellence 

    

M4:  กลยุทธ์การบูรณา
การและความร่วมมือ
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกองค์กร 

M4-1: การดำเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ การจัดทำบันทกึ
ข้อตกลง บันทึกความ
เข้าใจกับหนว่ยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน
และสถาบันการศึกษา 
การจัดประชุมติดตาม
ความก้าวหนา้
โครงการ 

C 4.3 มีการต่อยอดใช้
ประโยชน์ผลการ
ค้นคว้าวิจยัพัฒนา 

1) เพื่อให้สามารถนำความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ของภาคเอกชนมาใช้ใน
การดำเนินโครงการและการปฏบิัติงาน 

2) เพื่อลดงบประมาณในการลงทุน  

การดำเนินกิจกรรมที่เกี ่ยวข้อง อาทิ การ
จัดทำบันทึกข้อตกลง บันทึกความเข้าใจกับ
ห น ่ ว ย ง า น ภ า ค ร ั ฐ  ภ า ค เ อ ก ช น แ ล ะ
สถาบันการศึกษา การจัดประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการ 

   3.0 ▪ ระดับความสำเร็จการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมที่
มีมูลค่าสูง (High Value Added Product) 

▪ จำนวนผลงานวจิัยและสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติต่อป ี

Operational 
Excellence 

    

M5:  กลยุทธ์การ
ดำเนินงานและติดตาม
ประเมินผลเพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 

M5-1: การพัฒนา
ระบบติดตามประเมิน 
ผลเพื่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของ
องค์กร 

       B 5.6 องค์กรสมรรถนะ
สูง ที่มีเกณฑ์
ประเมินผลตามระบบ
ใหม่ (ไม่ต่ำกวา่ 3.5) 

1) เพื่อให้มีระบบติดตามสถานะและ
ความก้าวหนา้โครงการอยา่งเป็นรูปธรรม 

2) เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนโครงการแผน
ยุทธศาสตร์และแผนงานอื่นได้อย่างเป็น
ระบบ 

1) ศึกษาความต้องการใช้งานระบบติดตามฯ 
2) ออกแบบระบบติดตามฯ 
3) พัฒนาระบบติดตามฯ 
4) ทดสอบการใช้งานระบบฯ 
5) ดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานให้กับ

พนักงานผู้เกี่ยวข้อง 

   14.26 ▪ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน
โครงการตามแผนงาน  
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M5-2: การพัฒนา
ระบบบริหารบริหาร
จัดการการเปลี่ยน 
แปลง (Change 
Management) 

C 5.6 องค์กรสมรรถนะ
สูง ที่มีเกณฑ์
ประเมินผลตามระบบ
ใหม่ (ไม่ต่ำกวา่ 3.5) 

1) เพื่อให้มีระบบการศึกษาผลกระทบ และ
บันทึกการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่เกิดขึ้น 

2) เพื่อติดตามความกา้วหน้าของการ
เปลี่ยนแปลงที่ต้องดำเนินการ 

1) ศึกษาความต้องการใช้งานระบบฯ 
2) จัดหาลิชสิทธิ์ซอฟตแ์วร์ฯ 
3) ตั้งค่าการทำงานฯ 
4) ทดสอบการใช้งานระบบฯ 
5) ดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานให้กับ

พนักงานผู้เกี่ยวข้อง 

   8.26 ▪ ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินการ
ตามแผนการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านการ
กลั่นกรอง 
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M5-3: การจา้งที่
ปรึกษาจัดทำ/

A 5.6 องค์กรสมรรถนะ
สูง ที่มีเกณฑ์

1) เพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนพัฒนาดจิิทัลฯ ให้
สอดรับกับวิสยัทัศน์ยุทธศาสตร์ และ

1) สำรวจสถานภาพด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศโดยใช้แบบสอบถาม 

   3.00 ▪ ร้อยละของความสำเร็จในการขับเคลื่อน
แผนวิสาหกิจฯ ขององค์กร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจทิัล 

กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ลำดับ

ความสำคัญ 
สนับสนุน BO/OO 

วัตถุประสงค์ 
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประ
มาณ 
(ปีที่) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

โครงการหลัก 
(Project Theme) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการดำเนิน
โครงการ 

สถานะ ความก้าวหนา้ 

1 2 3 
ปรับปรุงแผนพัฒนา
ดิจิทัลฯ 

ประเมินผลตามระบบ
ใหม่ (ไม่ต่ำกวา่ 3.5) 

นโยบายเชิงธุรกิจขององค์กร และรองรับ
และประยกุต์ใช้ความกา้วหน้าด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแบบก้าวกระโดด 
เพื่อขับเคลื่อนองค์กร 

2) เพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ที่
สามารถดำเนินงานได้ทันทีและรองรับ
แผนวิสาหกิจที่ปรับปรุงขึ้นเ 

3) เพื่อปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กรของ 
อ.ส.ค. 4.0 ให้เป็นปัจจุบัน 

2) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติการ 

3) ทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนาดิจิทัลฯ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ และ
สถาปัตยกรรมองค์กร อ.ส.ค. 4.0 

▪ ร้อยละของความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลฯ 
 

M5-4: การจา้งที่
ปรึกษาออกแบบและ
ควบคุมงานพัฒนา
ระบบและเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

B 5.6 องค์กรสมรรถนะ
สูง ที่มีเกณฑ์
ประเมินผลตามระบบ
ใหม่ (ไม่ต่ำกวา่ 3.5) 

1) เพื่อให้มีการออกแบบระบบและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเชิงวิชาการและเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล 

2) เพื่อการควบคุมการดำเนินโครงการให้
เป็นไปแผนการดำเนินงานและอยู่ภายใต้
งบประมาณที่กำหนด 

1) รวบรวมข้อมูลความต้องการใช้งานระบบ
และเทคโนโลยี 

2) ออกแบบระบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเชิง
วิชาการตามมาตรฐานสากล 

3) จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ข้อกำหนด
ค ุณล ักษณะเฉพาะ (Specification) 
และงบประมาณของโครงการฯ 

4) ควบคุมการดำเนินโครงการของผู้รับจ้าง
ให้เป็นไปแผนการดำเนินงานและอยู่
ภายใต้งบประมาณที่กำหนด 

   65.00 ▪ ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงาน
โครงการที่เป็นไปตามแผนงาน และอยู่
ภายใต้กรอบงบประมาณ 
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