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แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564  
(สำหรับปี 2563) 

 
สารบัญ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2564 (สำหรบัป ี2563) 

สารบญั หน้าที ่1 - 3  

             หน้า 

บทที่ 1 บทนำ  

 1.1  รายละเอียดขอบเขตงานโครงการ บทที่ 1 หน้าที่   1 – 5 

 1.2  คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของ อ.ส.ค. บทที่ 1 หน้าที่   4 – 5 

 1.3  โครงสร้างของแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560–2565  
 (สำหรับป ี2563) 

บทที่ 1 หน้าที่   5 – 5 

บทที่ 2 แนวทางการปรับปรุงแผนพัฒนาระบบดิจิทัลฯ 
 2.1  กรรมวิธีในการปรบัปรุงแผนพัฒนาดิจิทัล บทที่ 2 หน้าที่  1 – 71 

 2.2  การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่าง กรอบนโยบายแผนพัฒนาฯ 
ปี 2561 และ ปี 2562 

บทที่ 2 หน้าที่ 42 – 71 

 2.3 การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่าง แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค.ฯ ป ี
2561 และ ปี 2562 

บทที่ 2 หน้าที่ 54 – 71 

 2.4 การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่าง ทิศทางแนวโนม้
เทคโนโลยีและระบบดิจิทลั ป ี2561 และ ปี 2562 

บทที่ 2 หน้าที่ 55 – 71 

 2.5 การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่าง กระบวนงานสำคัญและ
ความต้องการด้านระบบและเทคโนโลยีดิจิทัล ของ อ.ส.ค. ป ี2561 และ ปี 
2562 

บทที่ 2 หน้าที่ 61 – 71 

 2.6 การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่าง สถานภาพ/ปัญหาอุปสรรค 
การใช้งานระบบและเทคโนโลยดีิจิทัล ของ อ.ส.ค. ปี 2561 และ ปี 2562   

บทที่ 2 หน้าที่ 64 – 71 

 
 

2.7 การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่าง เกณฑ์การประเมินด้านการ
บริหารจดัการสารสนเทศของ บริษัท ทรีส คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ปี 2561 
และ ปี 2562  

 
 
 

  บทที่ 2 หน้าที่ 69 – 71 



 

 

 
 
  

    
 

แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564  
(สำหรับปี 2563) 

 
สารบัญ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2564 (สำหรบัป ี2563) 

สารบญั หน้าที ่2 - 3  

             หน้า 

บทที่ 3 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2565  
 (สำหรับปี 2563) 
 3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวตัถุประสงค ์ของแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี

พ.ศ. 2560-2564 (สำหรบัปี 2563) 
บทที่ 3 หน้าที่   1 – 17 

 3.2 การกำหนดความเชื่อมโยงของยทุธศาสตร์แผนวิสาหกิจฯ (สำหรับปี 
2563) สู่ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับป ี2563) 

บทที่ 3 หน้าที่   2 – 17 

 3.3  ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (สำหรับปี 
2563) 

บทที่ 3 หน้าที่   4 – 17 

 3.4 ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาดจิิทัลฯ (สำหรับป ี2563) และแผน
วิสาหกิจฯ (สำหรบัปี 2563) 

บทที่ 3 หน้าที่  15 –17 

 3.5 ความเชื่อมโยงกับการประเมินผลการดำเนินงานการบรหิารจดัการองค์กร
ด้านการบรหิารจัดการสารสนเทศของ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชัน่ จำกัด  

บทที่ 3 หน้าที่  16 –17 

บทที่ 4 แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563–2565  
 (สำหรับปี 2563) 
 4.1 การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ของประเด็นยุทธศาสตรข์อง

แผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรบัปี 2563) เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ 
(สำหรับป ี2562) 

บทที่ 4 หน้าที่  1 – 26 

 4.2 การกำหนดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ บทที่ 4 หน้าที่  8 – 26 

 4.3 แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563–2565 (สำหรับปี 2563)  บทที่ 4 หน้าที่ 11 – 26 

 4.4 แนวทางการบรหิารและการติดตามประเมินผลการดำเนนิงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

บทที่ 4 หน้าที่ 23 – 26 

   



 

 

 
 
  

    
 

แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564  
(สำหรับปี 2563) 

 
สารบัญ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2564 (สำหรบัป ี2563) 

สารบญั หน้าที ่3 - 3  

             หน้า 

บทที่ 5 การปรับปรุงแผนพัฒนาดิจิทัล (สำหรับระยะกลางปี 2563) 

 5.1 ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ (State Enterprise 
Assessment Model SE-AM) 

บทที่ 5 หน้าที่ 1 – 30 

 5.2 การประเมินการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล บทที่ 5 หน้าที่  3 – 30 

 5.3 กระบวนการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง บทที่ 5 หน้าที่  12 – 30 

 5.4 การทบทวนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของแผนพัฒนาดิจิทัลระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2560-2565) สำหรับปี 2563 

บทที่ 5 หน้าที่  24 – 30 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

บทที่ 1 หน้าที ่1 - 5  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

 

 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้ว่าจ้างที ่ปรึกษา บริษัท คิวเรียส จำกัด 
ดำเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2565 แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี และ
สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของ อ.ส.ค. ให้รองรับเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลอันทันสมัย 
และสอดรับกับนโยบายและแผนพัฒนาฯ ระดับประเทศและระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรับปี 2563) ตลอดจนบริบทของการพัฒนาดิจิทัลขององค์กรที่ปรับเปลี่ยนไป ที่ปรึกษาฯ 
ได้ดำเนินงานตามขอบเขตงานโครงการในหัวข้อ 1.1 และได้จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2565 
(สำหรับปี 2563) (เอกสารฉบับนี้) แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 (สำหรับปี 2563) และ 
สถาปัตยกรรมองค์กร 4.0 ของ อ.ส.ค. (สำหรับปี 2563) 

สำหรับแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2565 (สำหรับปี 2563) ฉบับนี้นั้น ที่ปรึกษาฯ ได้
รวบรวมผลการศึกษานโยบายและแผนพัฒนาฯ ต่าง ๆ แผนวิสาหกิจฯ (สำหรับปี 2563) ผลการสัมภาษณ์
ผู้บริหาร ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และผลกระทบ (SWOT) ขององค์กรในภาพรวมที่อยู่ในแผน
วิสาหกิจฯ (สำหรับปี 2563) และในด้านเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลที่ได้จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับ
ปฏิบัติการและระดับบริหาร ผลการสำรวจภาคสนาม บูรณการกับผลการประเมินการดำเนินงานการบริหาร
จัดการองค์กรด้านการบริหารจัดการสารสนเทศของ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประจำปี 2560 และได้
กำหนดยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) เป็น 5 ด้าน 15 กลยุทธ์ และ 31 โครงการ โดย
มุ่งเน้นให้สอดรับและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ  อ.ส.ค. พ.ศ. 2560-2565 (สำหรับปี 2563) 
พร้อมจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างเป็นระบบ เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้
สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงธุรกิจ (Business Objectives) ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยมีโครงสร้างของเอกสารแผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) ดังในหัวข้อ 1.3 

1.1 รายละเอียดขอบเขตงานโครงการ 
ในการดำเนินงานปรับปรุงแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2565 แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี 

และสถาปัตยกรรมองค์กร ของ อ.ส.ค. นั้น ที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินงานตามรายละเอียดขอบเขตงานโครงการ ดังนี้ 
1.1.1 ส่วนงานที่ 1 : การจัดทำแผนงานศึกษา (Study Plan) เป็นส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการ

วางแผนการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการจัดจ้างที ่ปรึกษาปรับปรุง
แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2565 (สำหรับ ปี 2563) ของที่ปรึกษา ประกอบด้วยขอบเขตงาน 
ดังนี้ 

1.1.1.1 จัดทำรายละเอียดขอบเขตการดำเนินงาน (Scope of Work) วิธีการดำเนินการ 
(Methodology) แผนการดำเนินงาน (Project Schedule) พร้อมโครงสร้างองค์กรของที ่ปรึกษาในการ
ดำเนินงานโครงการ (Project Organization Structure) รายชื่อบุคลากรหลัก (Key Person) และสิ่งส่งมอบ 
(Deliverables) ซึ่งแสดงผลลัพธ์ของการดำเนินงานรายกิจกรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงการทำให้ได้มาซึ่งผล
การศึกษาและขอบเขตของงานตามที่ระบุในโครงการฯ 

บทนำ 
 บทที่ 1 



    
 

บทที่ 1 หน้าที ่2 - 5  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

1.1.2 ส่วนงานที่ 2 : การศึกษาทบทวนและสำรวจสถานภาพด้านดิจิทัล (Review and Survey of 
Digital Current State) เป็นส่วนงานที ่ทำการศึกษา รวบรวมข้อมูลของแผนพัฒนาดิจิท ัล ระยะ 5 ปี 
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี และสถาปัตยกรรมองค์กร พร้อมสำรวจภาคสนามเพ่ือรวบรวมปัญหาอุปสรรค 
ความต้องการและข้อจำกัดต่าง ๆ ของการใช้งานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. ประกอบด้วยขอบเขตงาน 
ดังนี้ 

1.1.2.1 ศึกษาทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2565 (สำหรับปี 2562) เพ่ือ
วิเคราะห์ข้อจำกัดและปัญหาโดยรวมของแผนฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงแผนพัฒนาดิจิทัล 
สำหรับปี 2563 

1.1.2.2 ศึกษาทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 (สำหรับปี 2562) 
เพื่อวิเคราะห์ข้อจำกัดและปัญหาโดยรวมของแผนฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 

1.1.2.3 ศึกษาทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กร 4.0 ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย หรือ DPO Enterprise Architecture 4.0 (DPO EA 4.0) เพื ่อวิเคราะห์ข้อจำกัดและปัญหา
โดยรวม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กร 4.0 ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย สำหรับปี 2563 

1.1.2.4 ศึกษาผลการประเมินของบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการองค์กรด้านการบริหารจัดการสารสนเทศของ อ.ส.ค. สำหรับปี 2562 พร้อมการวิเคราะห์และจัดทำ
รายงานสรุปเพื่อเป็นข้อมูลพ้ืนฐานสำหรับการปรับปรุงด้านการบริหารจัดการสารสนเทศของ อ.ส.ค. ในอนาคต
ต่อไป  

1.1.2.5 สำรวจสถานภาพด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้แบบสอบถามเพื่อรวบรวม
ข้อมูลสถานภาพในเบื ้องต้นของปัญหาอุปสรรค ความต้องการและข้อจำกัด ต่าง ๆ ของการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. จำนวน 2 ครั้ง 

1.1.2.6 ศึกษาแนวทางและรูปแบบของการกำกับดูแลการพัฒนาและการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรต่าง ๆ ที่เป็นสากลเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานและแนวทางในการกำหนดกรอบ
ธรรมาภิบาลด้านดิจิทัล (Digital Governance Framework) ของ อ.ส.ค. 

1.1.3 ส่วนงานที่ 3: การวิเคราะห์และจัดทำ (ร่าง) กรอบธรรมาภิบาลด้านดิจิทัล (Analysis and 
Drafted Digital Governance Framework) ของ อ.ส.ค. เป็นส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และจัดทำ
(ร่าง) กรอบธรรมาภิบาลด้านดิจิทัล (Drafted Digital Governance Framework) พร้อมการรับฟังข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ รวมถึงการจัดทำแผนงานและร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) 
ของการพัฒนาระบบคลังข้อมูลกลาง (Data Warehouse) และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของ 
อ.ส.ค. ประกอบด้วยขอบเขตงาน ดังนี้ 

1.1.3.1 จัดทำ (ร ่าง) กรอบธรรมาภ ิบาลด ้านด ิจ ิท ัล (Drafted Digital Governance 
Framework) เพื่อสร้างกระบวนงานในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลโดยมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี 
(Good Governance) เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ (Compliance) และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) เพ่ือ
ลดความเสี่ยง (Risk) และต้นทุน (Cost) ของการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ 
อ.ส.ค.  



    
 

บทที่ 1 หน้าที ่3 - 5  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

1.1.3.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกรอบการพัฒนาดิจิทัลของประเทศที่
ปรับเปลี่ยนไป และระดมสมองเพื่อทบทวน SWOT กำหนด วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ดิจิทัลของ อ.ส.ค.  

1.1.3.3 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัต ิการเพื ่อนำเสนอกรอบธรรมาภิบาลด้านดิจ ิท ัล (Digital 
Governance Framework) และร ่วมก ันกำหนดกรอบธรรมาภิบาลด ้านด ิจ ิท ัล (Digital Governance 
Framework) ที่เหมาะสมกับ อ.ส.ค.  

1.1.3.4 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานทีเ่กี่ยวข้องกับงานด้านสารสนเทศให้กับบุคลกรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และผู้เกี่ยวข้องของ อ.ส.ค. เพื่อยกระดับความรู้และความคิดสร้างสรรค์ในด้านการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ สำหรับการพัฒนาองค์กรต่อไป 

1.1.4 ส่วนงานที่ 4: การปรับปรุงแผนพัฒนาดิจิทัลและการให้คำปรึกษา ( Improvement of Digital 
Plan and Consultancy Work) เป็นส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงแผนพัฒนาดิจิทัล แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล และสถาปัตยกรรมองค์กรของ อ.ส.ค. รวมถึงการให้คำปรึกษาของที่ปรึกษาในประเด็นที่เกี ่ยวข้อง 
ประกอบด้วยขอบเขตงาน ดังนี้ 

1.1.4.1 ปรับปรุงแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 (สำหรับ ปี 2563) ที่
สามารถใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื ่อนองค์กรด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล ตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนวิสาหกิจฯ ของ อ.ส.ค. อย่างเป็ นรูปธรรม สำหรับ ปี 
2563 ได ้

1.1.4.2 ปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 ที ่สอดคล้องและ
รองรับแผนวิสาหกิจฯ และแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ที่ได้รับการปรับปรุง โดยสามารถนำแผนงาน/โครงการ ตาม
แผนปฏิบัติการฯ มาดำเนินการได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.1.4.3 ปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กร 4.0 ของ อ.ส.ค. (DPO EA 4.0) พร้อมจัดทำกรอบ
ธรรมาภิบาลด้านดิจิทัล (Digital Governance Framework) โดยรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติมาปรับให้เหมาะสมกับสถาปัตยกรรมองค์กรและกรอบธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีดิจทิัล
ที่นำเสนอโดยที่ปรึกษา 

1.1.4.4 ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย 
(1) การเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการบริหาร

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการ อ.ส.ค. 
(2) ให ้คำปร ึกษาและแนะนำแนวทางว ิธ ีการในการเพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพเ พ่ือ

ประกอบการประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการองค์กรด้านการบริหารจัดการสารสนเทศประจำปี
งบประมาณ 2562 

 

 

 

 

 

 



    
 

บทที่ 1 หน้าที ่4 - 5  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กรรมการ อ.ส.ค. 
ประธานอนุกรรมการ 

 

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ 
อนุกรรมการ 

 

 

นายราชพล หิรัญรักษ์ 
ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย กรมชลประทาน 

อนุกรรมการ 
 

ผู้แทนสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) (สพร.) 

อนุกรรมการ 
 

 

 

ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. 
อนุกรรมการ 

 

 

 

รองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

ที่ได้รับมอบหมาย อ.ส.ค. 
อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

 

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ อ.ส.ค. 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

1.2 คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ของ อ.ส.ค. 
 

ภาพที่ 1.2 – 1 โครงสร้างคณะอนกุรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลั ของ อ.ส.ค. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา : http://www.dpo.go.th/wp-content/uploads/2019/02/Board-5-2562-ICT.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.dpo.go.th/wp-content/uploads/2019/02/Board-5-2562-ICT.pdf


    
 

บทที่ 1 หน้าที ่5 - 5  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

1.3 โครงสร้างของแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2565 (สำหรับปี 2563) 

แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2565 (สำหรับปี 2563) ประกอบด้วยรายละเอียดเนื้อหาใน
ส่วนต่าง ๆ จำนวน 5 บท และ 1 ภาคผนวก สามารถอธิบายได้โดยสังเขป ดังนี้ 
 

บทที ่1  บทนำ เป็นการกล่าวถึง ขอบเขตการดำเนินงาน และโครงสร้างของแผนพัฒนาดิจิทัล 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2565 (สำหรับปี 2563)   

บทที่ 2  ผลการศึกษารวบรวมข้อมูล เป็นการนำเสนอผลการศึกษานโยบาย แผนพัฒนา แผน
วิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และผลกระทบ (SWOT) 
ด้านเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลขององค์กร ทิศทางแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง 
กระบวนงานหลักและสารสนเทศที่เกี ่ยวข้อง สรุปผลการศึกษาแผนวิสาหกิจ อ .ส.ค. 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรับปี 2563) และ สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานการ
บริหารจัดการองค์กรด้านการบริหารจัดการสารสนเทศของ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น 
จำกัด ประจำปี 2560  

บทที่ 3  ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2565 (สำหรับปี 2563) ประกอบไป
ด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ การกำหนดความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์แผน
วิสาหกิจ (สำหรับปี 2563) สู่ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทัล (สำหรับปี 2563) ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2565 (สำหรับปี 2563) ทั ้ง 5 ด้าน ความ
เชื่อมโยงของแผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) และแผนวิสาหกิจฯ (สำหรับปี 2563) 
และความเชื่อมโยงกับการประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการองค์กรด้านการ
บริหารจัดการสารสนเทศของ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

บทที่ 4   แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 (สำหรับปี 2563) การวิเคราะห์
ช ่องว ่าง (Gap Analysis) ของประเด ็นย ุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจ ิท ัลฯ เพื ่อจ ัดทำ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 (สำหรับปี 2563) การกำหนดลำดับ
ความสำคัญของแผนงาน/โครงการของแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี แนวทางการ
บริหารและติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

บทที่ 5 ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2565) (สำหรับปี 2563) จากการที่ 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดย บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้
กำหนดระบบประเมินผล การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่  เริ่มจากปีงบประมาณ 2563 
เป็นต้นไป ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตลอดจนแผนงานโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2560-2565) (สำหรับปี 2563) จึงควรได้รับการทบทวนและปรับปรุงให้สอด
รับและตอบสนองต่อระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจฉบับใหม่ดังกล่าว  

ผนวก  การกำหนดคะแนนและความสำคัญของวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ (Business Objectives) 
ประกอบไปด้วยตารางการจัดลำดับความสำคัญกลยุทธ์/แผนงาน แยกเป็น ความสำคัญ/
ความเกี ่ยวข้อง ของวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการ (Operational Objectives) ที ่มีต่อ
วัตถุประสงค์เชิงธุรกิจตามกลุ่มภารกิจ และตารางความสำคัญ/ความเกี่ยวข้องของกลยุทธ์/
แผนงาน/โครงการ ต่อวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการ (Operational Objectives) การ
ประเมินคะแนนความสำคัญ/ความเกี่ยวข้อง ของกลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ที่ได้จากการ
วิเคราะห์ตาราง TOWS  



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่1 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

  

 

2.1 กรรมวิธีในการปรับปรุงแผนพัฒนาดิจิทัล 
กรรมวิธีในการปรับปรุงแผนพัฒนาดิจิทัล แผนปฏิบัติการดิจิทัล และสถาปัตยกรรมองค์กร 4.0 ของ 

อ.ส.ค. ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังในภาพ 2.1-1 
 
ภาพ 2.1-1 กรรมวิธีในการปรับปรุงแผนพัฒนาดิจิทัล แผนปฏิบัติการดิจิทัล และสถาปัตยกรรมองค์กร 4.0 ของ อ.ส.ค.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี 

พ.ศ. 2560-2565 

(ส าหรับปี 2562)

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี 

พ.ศ. 2562-2564 

(ส าหรับปี 2562)

สถาปัตยกรรมองค์กร 4.0 ขององค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
DPO Enterprise Architecture 4.0 

(DPO EA 4.0)

แนวทางการปรับปรุงแผนพัฒนาดจิิทัลฯ 
บทที่ 2 

 

 

 

 

 

 การปรับปรุงแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2565 (สำหรับปี 2562) แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2562-2564 (สำหรับปี 2562) และสถาปัตยกรรมองค์กร 4.0 ขององค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย วิเคราะห์จากการปรับเปลี่ยนของข้อมูลในมิติต่าง ๆ เพ่ือใช้จัดทำแผนพัฒนา
ดิจิทัลฯ ประกอบด้วย นโยบายและแผนพัฒนาฯ ระดับประเทศ ระดับกระทรวง และขององค์กร ตลอดจน
แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2560-2565 (สำหรับปี 2562) แนวโน้มเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง 
กระบวนงานสำคัญและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง สถานภาพและปัญหาอุปสรรคการใช้งานระบบดจิิทัล 
แนวทางการประเมินการดำเนินงานการบริหารจัดการองค์กรด้านการบริหารจัดการสารสนเทศของ บริษัท 
ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธด้าน
การพัฒนาดิจิทัลของ อ.ส.ค. ตลอดจนแผนปฏิบัติการดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กร 4.0 ของ อ.ส.ค. 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

กรอบนโยบาย แผนพัฒนาฯ ระดับประเทศ 
ระดับกระทรวง และองค์กร 

แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค.  
พ.ศ.2560-2565 (สำหรับปี 2562) 

ทิศทางแนวโน้มเทคโนโลยี 
และระบบดิจิทัล 

กระบวนกงานสำคัญและระบบสารสนเทศ 

เกณฑ์การประเมินของ Tris 

สถานภาพและปัญหาอุปสรรค 
การใช้งานระบบดิจิทัล 

แผนพัฒนาดิจิทัล 
(สำหรับปี 2563) 

แผนปฏิบัติการฯ 
(สำหรับปี 2563) 

สถาปัตยกรรม
องค์กร 4.0 

(สำหรับปี 2563) 
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ข้อมูลในการจัดทำแผน ปี 2563 

กรอบนโยบาย แผนพัฒนาฯ ระดับประเทศ 
ระดับกระทรวง และองค์กร 

แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค.  
พ.ศ.2560-2565 (สำหรับปี 2562) 

 

กระบวนกงานสำคัญและระบบสารสนเทศ 

 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานภาพและปัญหาอุปสรรค 
การใช้งานระบบดิจิทัล 

เกณฑ์การประเมินของ Tris 

ทิศทางแนวโน้มเทคโนโลยี 
และระบบดิจิทัล 



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่2 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

2.1.1 กรอบนโยบาย แผนพัฒนาฯ ระดับประเทศ ระดับกระทรวงและองค์กร อ.ส.ค. 
ที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการทบทวนนโยบายและแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ที่เกี่ยวข้องในระดับรัฐบาล

และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแล อ.ส.ค. เพ่ือให้การปรับปรุงแผนดิจิทัลฯ และการ
ให้บริการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดัง
แสดงในภาพ 2.1-2 
 

ภาพ 2.1-2 กรอบนโยบายและแผนพัฒนาฯ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงแผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่3 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

ซึ่งครอบคลุมกรอบนโยบายและแผนพัฒนาฯ ต่าง ๆ ดังนี้ 
2.1.1.1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 
2.1.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) 
2.1.1.3 แผนยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี 
2.1.1.4 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
2.1.1.5 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2565 
2.1.1.6 นโยบายสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2.1.1.7 แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน 
2.1.1.8 แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2560-2565 (สำหรับปี 2563) 

ตลอดจนศึกษาทบทวนแผนงานและโครงการสำคัญของ อ.ส.ค. 5 ด้าน และ
แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions) ที่มีต่อ อ.ส.ค. โดยนำเสนอรายละเอียดผลการศึกษา
ในรายงาน และสามารถสรุปความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาดิจิทัล  ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2565 (สำหรับปี 
2562) ฉบับนี้ กับกรอบนโยบายและแผนพัฒนาระดับประเทศและระดับกระทรวง โครงการเชิงยุทธศาสตร์ของ 
อ.ส.ค. 5 ด้าน ข้างต้น รายละเอียดดังในภาพ 2.1-3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่4 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

ภาพที่ 2.1-3 ความสอดคล้องของแผนพัฒนาดิจิทลัฯ (สำหรับปี 2563) กับกรอบนโยบาย 
และแผนพัฒนาฯ ระดับประเทศและระดับกระทรวง 

 



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่5 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

2.1.2 แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค.  
อ.ส.ค. โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 

2560-2565 (สำหรับปี 2563) และกำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนองค์กร 5 ด้าน ไดแ้ก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1:  การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2:  การพัฒนาอุตสาหกรรมนมแบบครบวงจรตามมาตรฐานสากล และเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3:  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดอย่างเข้าใจถึงผู้บริโภค  
ยุทธศาสตร์ที่ 4:  การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมโค

นมของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5:  การยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู ่ความเป็นเลิศด้วยทุนมนุษย์ 

เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 
โดยมีแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ดังแสดงในภาพที่ 2.1-4 

 
ภาพที่ 2.1-4 แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ของแผนวสิาหกจิ อ.ส.ค. พ.ศ. 2560-2565 (สำหรับปี 2563) 

 
 

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้านและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องของแผนวิสาหกิจฯ (สำหรับ
ปี 2563) สามารถสรุปสาระสำคัญความต้องการด้านเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล ไดด้ังในตาราง 2.1-1 
 
 
 



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่6 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

ตาราง 2.1-1 ผลการวิเคราะห์ความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของแผนวิสาหกิจฯ (สำหรับปี 2563) 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การสร ้างความม ั ่นคงและ
ยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม 

1.1 On-demand Farm 2 Farm Program โปรแกรมการส่งเสริมกิจการโคนมที่ยึด
ฟาร์มเป็นสำคัญ เป็นการส่งเสริมกิจการโคนมที่มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และ
ใช้เทคโนโลยีหรือกระบวนการที่เหมาะสมในการแก้ไข 
1)  ออกแบบโปรแกรม Farm 2 Farm ที่มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา และ

แนวโน้มการพัฒนาอย่างแท้จริงโดยมุ่งยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพื่อเข้าสู่การ
รับรอง หรือ การปรับระดับกลุ่มฟาร์มในกลุ่มที่สูงข้ึน 

5) มีช่องทางในการปรึกษาหารือ หรือการสร้างศูนย์ให้คำปรึกษาด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล รองรับการบริการ 24 ชม. 

6) จัดทำฐานข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานฟาร์มและคุณภาพน้ำนมดิบอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงตามสภาพพื้นที่ ภูมิอากาศ ฯลฯ 

1.2 การส่งเสริมพลังเครือข่ายคนเลี้ยงโคนม 
1) จัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของเกษตรกรแต่ละกลุ่มโดยอาศัยผลการวิจัยพัฒนา Diary Academy  
1.3 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการฟาร์ม ยกระดับความมั่นคงของฟาร์ม 

1) จัดทำระบบบริหารจัดการฟาร์มโคนมที่มีความสะดวก อาศัยการคำนวณด้วย
ระบบดิจิทัล สามารถใช้ข้อมูลมาจัดการฟาร์ม โดยลดความเสี่ยงด้านการลงทุน 
เพิ่มผลผลิตจากการบริหารจัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาอุตสาหกรรมนม
แบบครบวงจรตาม
มาตรฐานสากล เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

2.1 Technology for Competitiveness พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต 
เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
1) ศึกษา จัดหา พัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้รับการยอมรับในระดับ

สากล ครอบคลุมตั้งแต่การได้มาซึ่ง วัตถุดิบที่มีมาตรฐาน มาตรฐานกระบวนการ
ผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์ จากโรงงานจนถึงมือผู้ผลิต 

2) มีระบบเทคโนโลยีที ่สามารถตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพมาตรฐานได้ในทุก
ขั้นตอน 

2.2 High Reliability Industry โรงงานท่ีน่าไว้วางใจ 
1) นำระบบ Total Productive Maintenance มาใช้ในการพัฒนามาตรฐานการ

ดำเนินอุตสาหกรรมผลผลิตให้เกิด ระบบการบำรุงรักษาที่จะให้เครื ่องจักร
อุปกรณ์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Overall Efficiency) สามารถใช้เครื่องจักรได้
ตลอดอายุการใช้งาน 

3) ทำให้เกิดระบบป้องกันเพื่อไม่ให้มีความสูญเสีย (Losses) เกิดขั้นกับเครื่องจักร
และผลิตภัณฑ์ ต้องทำให้เกิด “อุบัติเหตุเป็นศูนย์” “ของเสียเป็นศูนย์” และ 
“เครื่องเสียเป็นศูนย์” ให้เป็นผลสำเร็จต่อไป 

2.3 Digital Innovation for Industrial Management and Logistics นวัตกรรมด้าน
ดิจิทัลเพื่อการยกระดับการบริหารจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ 
1) ศึกษาและนำนวัตกรรมด้านดิจิทัล มาใช้ในการบริหารจัดการอุตสาหกรรม เช่น 

ระบบ Manufacturing Execution Systems (MES) 
2) ใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการวางแผนการบริหารสินค้า การพัฒนาระบบโลจิ

สติกส์ให้เป็นแบบ Real-Time Tracking และอื่นๆ  
3) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และนำมาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ

ต่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์ 



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่7 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การเพิ ่มขีดความสามารถใน
การแข ่งข ันด ้านการตลาด
อย่างเข้าถึงใจผู้บริโภค 

3.2 Holistic Development for Market Challenger การพัฒนาแบบองค์รวมสู่ผู้ท้า
ชิงตลาด 
3) มีการวางแผนการผลิตให้มีความเชื่อมโยงกับแผนการตลาดที่เชื่อมั่นได้ว่าจะมี

สินค้าให้บริการอย่างเพียงพอ 
4) การบริหารตัวแทนให้สามารถขยายตลาดในพื ้นที ่ท ี ่ร ับผิดชอบได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะที ่มีการนำข้อมูลสารสนเทศมาช่วยในการ

วางแผนโลจิสติกส์ 
3.3 Brand Strengthening การสร้างความเข้มแข็งของตราสินค้า 

1) การกำหนดพันธกิจขององค์กรที่ชัดเจนและสื่อสารถึงผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 
5) สื่อสารและเข้าถึงผู้บริโภคผ่านช่องทางอันหลากหลาย 

3.4 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ CSR 
4) ขยายช่องทางการสื่อสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนไทยให้หลากหลายและ

รวดเร็ว 
5) การเผยแพร่ผลความสำเร็จในด้าน CSR ที่ส่งผลกระทบต่อการยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4   
การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลย ี และนว ัตกรรม
สำหรับอุตสาหกรรมโคนมของ
ประเทศ 

4.1 Dairy Academy  
3) การสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ

อันยาวนานของ อ.ส.ค. และพัฒนาคลังความรู้ด้านอุตสาหกรรมโคนมของ
ประเทศไทยเพื่อสืบทอดแก่คนไทยต่อไป 

4) เผยแพร่นวัตกรรม องค์ความรู้และ “สานต่องานของพ่อ” ผ่านช่องทางต่าง ๆ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5   
ยกระดับการบริหารจัดการ
องค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยทุน
มนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัลและ
นวัตกรรม  

5.4 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  
2) จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการบริหารจัดการ จัดทำรายงานที่

เหมาะสมกับการประเมินผลขององค์กร 
3) ดำเนินการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 

5.5 การสนับสนุนภารกิจหลักขององค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารของส่วน
งานสนับสนุน 

1) ศึกษาและกำหนดแผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการให้บริการของ
ส่วนงานสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักขององค์กร 

2) เตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนงาน 
 
 

2.1.3 ทิศทางแนวโน้มเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล 
จากผลการศึกษาแนวโน้มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในรายงานความก้าวหน้าของโครงการจ้างที่

ปรึกษาฯ สามารถสรุปทิศทางแนวโน้มเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลแบบครบวงจร ไดด้ังในตาราง 2.1-2 
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ตาราง 2.1-2  สรุปทิศทางแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง 
ระบบและเทคโนโลยีดิจิทัล ทิศทางเทคโนโลยี 

ด้านอุตสาหกรรมนม 
1) ระบบบรหิารจดัการการทดสอบ

คุณภาพน้ำนมดิบ (Lab 
Information Management 
System: LIMS) 
 

 ในต่างประเทศ มีการประยุกต์ใช้ระบบ LIMS สำหรับรวบรวมข้อมูลจาก
อุปกรณ์และเครื่องมือช่ังน้ำหนักและทดสอบคุณภาพน้ำนมดิบในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเก็บ สืบค้น ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและแนวโน้มของ
คุณภาพน้ำนมดิบในมิติต่าง ๆ อาทิ รายสหกรณ์ รายพื้นที่หรือภาค ตามฤดูกาล เพื่อ
การวางแผนป้องกัน แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบได้อย่างทันท่วงท ี

2) ระบบบรหิารจดัการ
กระบวนงานผลิต 
(Manufacturing Execution 
System: MES) 

 

 ระบบบรหิารจดัการกระบวนงานผลิต มีหน้าทีเ่ก็บข้อมลูการผลตินม 
ตั้งแต่กระบวนการแปรรูปน้ำนมดบิ อาทิ กระบวนการ UHT กระบวนการพาสเจอไรส์
ตลอดจนกระบวนการบรรจุกล่องและหีบห่อ ดังมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 

(1) บันทึกข้อมูลและตรวจสอบพารามิเตอร์สำคัญในกระบวนการแปรรูปน้ำนม
ดิบ 

(2) บันทึกข้อมูลและตรวจสอบวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 
(3) บันทึกข้อมูลปริมาณนมกล่องที่ผลิตได้ และเวลาการทำงานของสายการผลิต 
(4) บริหารจัดการและควบคุมการผลิต เพื่อการบริหารจัดการการผลิตโดยอัตโนมตัิ

ตามแผนการผลิตนมประเภทต่าง ๆ 
3) ระบบบำรุงรักษาทวีผลแบบองค์

รวม (Total Productive 
Maintenance System: 
TPMS) 
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ระบบและเทคโนโลยีดิจิทัล ทิศทางเทคโนโลยี 
 ระบบบำรุงรักษาทวีผลแบบองค์รวม (TPMS) มีวัตถุประสงค์ในการบูรณา
การความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายในองค์กรเพื่อการบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่
กระบวนการรับและตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ กระบวนการแปรรูปน้ำนมดิบ 
กระบวนการบรรจุกล่องและหีบห่อ และกระบวนการจัดการคลังสินค้าและลดการ
สูญเสียและมุ่งเน้นการบำรุงรักษาได้อย่างอัตโนมัติ  

4) ระบบบรหิารจดัการคลังสินค้า 
(Warehouse and Transport 
Management System: 
WTMS) 

 

 
ระบบบรหิารจดัการคลังสินค้า (WTMS) ประกอบด้วย 

(1) ระบบตรวจสอบสินค้าเข้าออกคลังสินค้า  
(2) ระบบวางแผนการขนส่งสินค้า 
(3) ระบบจัดการช้ันวางสินค้า 
(4) พาหนะลำเลียงสินค้าอัตโนมัติ (Automatic Guided Vehicle) 
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ระบบและเทคโนโลยีดิจิทัล ทิศทางเทคโนโลยี 
5) ระบบตรวจสอบย้อนกลับใน

สายการผลิต (Factory 
Traceability System) 

 ระบบตรวจสอบย้อนกลับในสายการผลิตเป็นระบบตรวจสอบและบันทึก
ข้อมูลการผลิตผลิตภัณฑ์นม ย้อนกลับตั้งแต่ ผลิตภัณฑ์ ตัวแทนจำหน่ายสินค้า การ
ขนส่งผลิตภัณฑ์จากโรงงานมายังตัวแทนจำหน่ายสินค้า  ชั ้นวางสินค้า อุปกรณ์
เครื่องจักรตลอดสายการผลิต อาทิ เครื่องจักรบรรจุกล่อง เครื่องจักรแปรรูปน้ำนมดิบ 
ข้อมูลคุณภาพน้ำนมดิบและผลิตภัณฑ์นมตลอดกระบวนการผลิต ข้อมูลวันเดือนปีที่
ผลิต โดยสามารถตรวจสอบจาก Bar Code หรือ QR Code ข้างกล่องนม เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และสามารถตรวจสอบย้อนกลับในกรณีเกิดปัญหาด้าน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อหาสาเหตุและที่มาของปัญหาได้อย่างแน่ชัด 

ด้านการส่งเสริมกิจการโคนม 
1) ระบบเฝ้าระวังโคนม  

(Cow Monitoring System) 
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ระบบและเทคโนโลยีดิจิทัล ทิศทางเทคโนโลยี 
 ในต่างประเทศ มีการประยุกต์ใช้ระบบเฝ้าระวังโคนม โดยติดตั้ง Tag 
สำหรับโคนม เพื่อตรวจวัดและรวบรวมข้อมูลการเคลื่อนไหว หรือการเคี้ยวเอื้องของ
โคนมเป็นรายตัว และดำเนินการประเมินแนวโน้มและวิเคราะห์เหตุการณ์บ่งชี้ปญัหา
ด้านสุขภาพและระยะเวลาการผสมเทียมที่เหมาะสม 
 จากการประเมินแนวโน้มของการเกิดเหตุการณ์ข้างต้น ช่วยให้เกษตรกร
สามารถเตรียมการและประสานงานกับสัตวแพทย์หรือเจ้าหน้าที ่ส่งเสริมฯ ให้
ดำเนินการผสมเทียมหรือรักษาโรคต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงท ี

2) ระบบการจัดการสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเลี้ยง 
(Environment Management 
System) 

 

 
 เป็นระบบการจัดการตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมการเลี้ยงโคนม ซึ่งส่งผล
ต่อปริมาณน้ำนมดิบที่สามารถผลิตได้ ได้แก่ อุณหภูมิและความชื้น ประกอบด้วย
อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายนอกและภายในโรงเลี้ยง และระบบปรับ
สภาพอากาศในโรงเลี้ยงอัตโนมัติ อาทิ พัดลมระบายอากาศ เครื่องฉีดละอองน้ำ และ
ระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติกรณีอุณหภูมิภายนอกสูงกว่าปกติ ต้องนำฝูงโคกลับเข้า
มาในโรงเลี้ยง หรือกรณีพัดลมระบายอากาศ หรือ เครื่องฉีดละอองน้ำไม่สามารถลด
อุณหภูมิได้ ต้องดำเนินการอาบน้ำให้ฝูงโคในโรงเลี้ยง 
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ระบบและเทคโนโลยีดิจิทัล ทิศทางเทคโนโลยี 
3) ระบบรดีนมวัวอัตโนมัต ิ

(Automatic Milking System) 

 
 
 ระบบรีดนมวัวอัตโนมัติ (Automatic Milking System) จะต้อนโคนมให้
เดินเข้าเครื ่องรีดนมเองเมื ่อแม่โครู ้ส ึกนมคัดเต้า ทั ้งนี ้เครื ่องรีดนมวัวจะทำการ
ตรวจสอบว่าโคนมตัวดังกล่าวได้เวลารีดนมหรือไม่ หากยังไม่ถึงเวลาเครื่องจะปฏิเสธ
การรีดและปล่อยให้แม่โคออกจากซอง  
 สำหรับแม่โคที่พร้อมรับการรีดนม เครื่องรีดนมวัวจะเริ่มตรวจวัดอุณหภูมิ
เต้านมเพื่อสังเกตปัญหาเต้านมอักเสบ และ/หรือการเป็นสัด ทำความสะอาดหัวนม 
จากนั้นจะตรวจสอบตำแหน่งของหัวนมทั้งสี่ของแม่โคกับข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
ที่สแกนไว้ล่วงหน้าแล้ว เครื่องจะทำการสวมหัวรีดพร้อมกับทำการพ่นหัวนมด้วย
น้ำยาฆ่าเช้ือเพื่อป้องกันปัญหาเต้านมอักเสบ น้ำนมท่ีรีดได้จะไหลผา่นระบบท่อนมเขา้
สู่ถังเก็บน้ำนมดิบที่อุณหภูมิควบคุมไว้ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส ชุดหัวรีดจะมีการ
ชะล้างภายหลังการรีดนมแต่ละครั้ง ส่วนระบบท่อนมมีการล้างเป็นช่วงเวลาแบบ
อัตโนมัติ แต่ทั้งระบบจะปิดตัวเองวันละครั้งเพื่อทำการล้างใหญ่อย่างสมบูรณ์ ระบบ
การรีดนมทุกข้ันตอนรวมทั้งการล้างทำความสะอาดระบบท่อนมทำงานตามโปรแกรม
แบบอัตโนมัติที่กำหนดไว้ 
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ระบบและเทคโนโลยีดิจิทัล ทิศทางเทคโนโลยี 
4) ระบบกำจดัมูลโคอัตโนมัต ิ

(Automatic Cow Manuve 
Disposal System) 

 
 ระบบกำจัดมูลโคภายในคอกถูกออกแบบให้เป็นระบบอัตโนมัติ โดยซอง
นอนมีคานบังคับให้โคยืนถ่ายมูลลงบนพ้ืนทางเดินที่ทำด้วยแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปที่มี
ร่องระหว่างรอยต่อซึ่งจะปล่อยให้มูลและปัสสาวะโคนมตกลงสู่พื้นเบื้องล่างใต้คอกโค
ระหว่างการกวาดพื้นคอก การทำความสะอาดมูลบนทางเดินใช้ระบบแผ่นกวาดที่
ทำงานแบบอัตโนมัติ (Automatic Manure Sweeper) ตามช่วงเวลาที่ตั้งโปรแกรม
ไว้ มูลโคจะถูกกวาดลงไปเก็บในห้องเก็บมูลด้านล่างใต้พื้นคอกและสามารถนำไปเป็น
ปุ๋ยให้แก่แปลงพืชอาหารหรือนำไปผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบชีวมวลต่อไป 
 

5) ระบบสนบัสนุนธุรกจิโคนม 
(Farm Management 
System) 

 

 
 
 
 สหกรณ์โคนมขนาดใหญ่ในต่างประเทศ อาทิ สหกรณ์ Fonterra ใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมากกว่า 10,000 ราย และ
เป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์นมรายใหญ่ที่สุดในตลาดโลก มีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าร้อย
ละ 30 มีการพัฒนาระบบสนับสนุนธุรกิจโคนมให้แก่เกษตรกรแบบ On-Line 
(https://nzfarmsource.co.nz/) เพื่อการดำเนินงานและการเจริญเติบโตของกิจการ
โคนมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ มีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ ซอฟต์แวร์
การบริหารจัดการธุรกิจฟาร์มโคนม การติดตามยอดน้ำนมดิบที่รีดได้ และการบริหาร
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จัดการด้านบัญชีและการเงิน รวมถึงการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Community of 
Practice) ในพื้นทีต่่าง ๆ เพื่อการให้คำปรึกษาหรือร่วมกันแก้ปัญหาจากเพื่อนสมาชิก
ที่มีประสบการณ์และผู้เชี ่ยวชาญเฉพาะทางในพื้นที่ รวมไปถึงการจัดหาอุปกรณ์ 
เทคโนโลยี ตลอดจน เวชภัณฑ์ อาหารสัตว์ เพื ่อการเลี ้ยงโคนมที่ให้ผลผลิตและ
คุณภาพน้ำนมดิบสูงสุด โดยเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสามารถเข้าถึงระบบผ่าน Web 
รวมถึงอุปกรณ์ Tablet และ Smart Phone 
 
 

6) ระบบตรวจสอบย้อนกลับน้ำนม
ดิบ (Traceability System) 

 

 ระบบตรวจสอบย้อนกลับน้ำนมดิบ (Traceability System) เป็นระบบ
ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลกระบวนการรีดและขนส่งน้ำนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
นม ไปยังโรงงานผลิต โดยจัดเก็บข้อมูลตลอดกระบวนการ อาทิ ข้อมูลโคนมที่รีด 
ข้อมูลถังเก็บน้ำนมดิบ ข้อมูลวันที่และเวลารีดน้ำนมดิบ ข้อมูลฟาร์มโคนม ข้อมูลการ
ขนส่งจากฟาร์มมายังสหกรณ์หรือศูนย์รับน้ำนมดิบ อาทิ วันที่/เวลาออกจากฟาร์ม 
วันที่/เวลารับน้ำนมดิบ อุณหภูมิระหว่างการขนส่ง และที่รับน้ำนมดิบ ระยะเวลาที่
เข้า-ออกสหกรณ์หรือศูนย์รับน้ำนมดิบ ข้อมูลการขนส่งจากสหกรณ์หรือศูนย์รบัน้ำนม
ดิบไปยังโรงงานรับน้ำนมดิบ ข้อมูลระยะเวลาและการจัดเก็บน้ำนมดิบ ทั้งนี้ ควร
สามารถทำงานแบบเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบตรวจสอบย้อนกลับในสายการผลิตใน
ลักษณะการตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อเป็นการ
รับประกันคุณภาพและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ตลอดจนการวิเคราะห์ แก้ไข
ปัญหาคุณภาพนมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงท ี
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ด้านบริหารและอำนวยการ 
1) ระบบการวางแผนทรัพยากร

ทางธุรกิจขององค์กร 
(Enterprise Resource 
Planning) 

 
 ธุรกิจการผลิตนมเป็นธุรกิจที่มีความซับซ้อนและครอบคลุมการบริหาร
จัดการและกระบวนงานทางธุรกิจในหลายมิติตั้งแต่กระบวนงานทางธุรกิจทั่วไป อาทิ 
การสั่งซื้อและจัดหาสินค้าวัตถุดิบ การขายและการตลาด การบัญชีและการเงิน การ
บริหารจัดการสินทรัพย์รวมถึงการผลิตสินค้า การบริหารคลังสินค้า การบริหาร
จัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) การบริหารจัดการฟาร์มและ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทานที่หลากหลาย ทำ
ระบบวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรจะช่วยบูรณาการการทำงานร่วมกันของ
องค์กรในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมคีวามเช่ือมโยงซึ่งกันและกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) ระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Resource Management 
System) 
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ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้ 

1) ระบบการสรรหาและลาออกของบุคลากร เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณวุฒิและ
ประสบการณ์ตรงตามหน้าที่และฟังก์ชั่นการทำงาน ระบบสนับสนุนข้อมูลการสอบ
สัมภาษณ์และข้อตกลงการจ้างงาน ข้อมูลสถิติและข้อมูลการบันทึกสถิติและประเมิน
แหล่งจัดหางานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในแต่ละตำแหน่ง ข้อมูลสถิติและการ
ประเมินสาเหตุการลาออกของพนักงาน 2) ระบบการฝึกอบรมพนักงานใหม่ เพื่อ
ฝึกอบรมให้พนักงานรู้จักระเบียบข้อบังคับในการทำงาน มีฟังก์ช่ันการทำงานที่สำคัญ 
ได้แก่ ระเบียบข้อบังคับองค์กร แนวทางการทำงานหรือปฏิบัติงานที่เหมาะสมในแต่
ละฟังก์ช่ันงาน การจัดตารางการฝึกอบรม และการประเมินผลพนักงานใหม่ก่อนและ
หลังการฝึกอบรม 3) ระบบฐานข้อมูลพนักงาน เป็นระบบฐานข้อมูลเพื่อดำเนินการ
เก็บประวัติพนักงาน ตั้งแต่สถิติการขาด มา ลา สาย การเลื่อนตำแหน่ง เงินเดือน 
โบนัส รายได้พิเศษอื่นๆ ผลการประเมินประสิทธิภาพในการทำงาน การฝึกอบรมที่
เกี ่ยวข้องและหนังสือเตือนต่าง ๆ 4) ระบบการประเมินประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้พนักงานและหัวหน้างานกำหนดหัวข้อและประเมิน
ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานร่วมกัน 

3) ระบบบรหิารจดัการความเสี่ยง
องค์กร  
(Enterprise Risk Management 
System) 

 

  
 ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรสามารถสนับสนุนองค์กรในการ
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงและติดตามการแก้ไข
ความเสี่ยงท่ีสำคัญขององค์กร เพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินการธุรกิจ 
 
 
 
 
 

https://ruchareka.files.wordpress.com/2012/03/erm.jpg
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4) ระบบสารสนเทศสำหรับ

ผู้บริหารระดับสูง (Executive 
Information System) 

  
 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง เป็นระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานและตัดสินใจสำหรบัผู้บรหิารระดับสูงขององค์กรในประเด็นที่
สำคัญต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนองค์กร ตามเป้าหมายธุรกิจ  
 

ด้านเทคโนโลยีแบบพลิกผัน (Disruptive Technology) 
1) ระบบจัดการข้อมลูขนาดใหญ่ 

(Big Data) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 ระบบจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็นระบบการจัดเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับข้อมูลจำนวนมหาศาลที่เกิดขึ้น 
ในองค์กรในยุคปัจจุบัน สามารถแบ่งข้อมูลเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
1) ข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจน (Structured Data) 
2) ข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจนบางส่วน (Semi-Structured Data)  
3) ข้อมูลที่มีโครงสร้างไม่ชัดเจน (Unstructured Data) 
และมีลักษณะที่สำคัญดังนี้ 

▪ ข้อมูลมีปริมาณมากเกินกว่าท่ีฐานข้อมูลแบบเดิมจะจัดการได้ (Volume) 
▪ ข้อมูลเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Velocity) 
▪ ข้อมูลมีความหลากหลาย (Variety) 
▪ คุณภาพข้อมูลต้องมีความถูกต้องเชื่อถือได้ (Veracity) 

 

http://blogs-images.forbes.com/louiscolumbus/files/2016/05/use-cases-2.jpg
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ทั้งนี้ระบบจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) สามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์นมตลอดห่วงโซ่อุปทานในด้านต่าง ๆ ดังนี ้

▪ ด้านส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 
 ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้กิจการโคนมประสบความสำเร็จ สร้างผลกำไร

ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และก่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม มี 3 
ปัจจัยหลักได้แก่ปริมาณน้ำนมที่สามารถรีดจากแม่วัว ความสามารถในการรักษา
อาการเจ็บป่วยได้ทันท่วงที และการผสมเทียมให้ได้ในระยะการสืบพันธ์ ซึ่งต้องการ
การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก 

▪ ด้านการตลาดและการขาย 
ในด้านการตลาดและการขาย สามารถประยุกต์ใช้ระบบจัดการข้อมูลขนาด

ใหญ่ (Big Data) รายละเอียดดังแสดงในภาพด้านล่าง 

https://static.farmtario.com/wp-content/uploads/2018/05/18105340/dairy-data-farmtario.jpg
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▪ ด้านกระบวนการผลิต 
 ในด้านกระบวนการผลิต สามารถประยุกต์ใช้ระบบจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 

(Big Data) รายละเอียดดังแสดงในภาพด้านล่าง 

 
 

 



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่20 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

ระบบและเทคโนโลยีดิจิทัล ทิศทางเทคโนโลยี 
2) Internet of Things (IoT)  Internet of Things เป็นการหลอมรวมกันระหว่างวิว ัฒนาการด้าน

อุปกรณ์ตรวจวัด Sensors ด้านระบบเครือข่ายข้อมูลแบบ WIFI ด้าน Smart Phone 
ทั้งในมิติของขนาดที่เล็กลง ประสิทธิภาพที่สูงมากข้ึน ตลอดจนปัจจัยค่าบริการระบบ
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ลดต่ำลงอย่างมาก ทำให้อุปกรณ์ Smart Phone สามารถ
เชื่อมต่อและเข้าถึงข้อมูลจากอุปกรณ์วัด Sensor ต่าง ๆ ได้โดยตรง ทั้งนี้ เทคโนโลยี 
IoT สามารถประยุกต์ใช้ทั้งในด้านกระการผลิตและด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมดัง
แสดงในภาพด้านล่าง 

 
 
 



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่21 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

2.1.4 กระบวนงานสำคัญและสารสนเทศของ อ.ส.ค. 
ภารกิจหลักขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยกระบวนงานที่

สำคัญ 4 ด้าน ไดแ้ก่ 
1) กระบวนงานผลิตผลิตภัณฑ์นม 
2) กระบวนงานด้านคลังสินค้า 
3) กระบวนงานด้านคลังพัสดุ 
4) กระบวนงานด้านการส่งเสริมกิจการโคนม 
ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของสภาพการใช้งานปัจจุบัน ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและความ

ต้องการด้านระบบและเทคโนโลยีดิจิทัลดังต่อไปนี้ 
2.1.4.1 กระบวนงานผลิตผลิตภัณฑ์นม 

กระบวนงานผลิตผลิตภัณฑ์นม มีองค์ประกอบขั้นตอนดังแสดงในภาพ 2.1-5 
ภาพ 2.1-5 กระบวนงานผลิตผลิตภัณฑ์นม 

 
 

โดยมีสถานภาพการใช้งานปัจจุบัน ประเด็นปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อมูล
สารสนเทศและความต้องการใช้งานระบบที่เก่ียวข้อง ดังแสดงในภาพ 2.1-6 
 



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่22 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

ภาพ 2.1-6 สถานภาพและความต้องการใช้งานระบบของกระบวนงานผลิตผลิตภัณฑน์ม 

 



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่23 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

ภาพ 2.1-6 สถานภาพและความต้องการใช้งานระบบของกระบวนงานผลิตผลิตภัณฑน์ม (ต่อ) 

 



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่24 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

ภาพ 2.1-6 สถานภาพและความต้องการใช้งานระบบของกระบวนงานผลิตผลิตภัณฑน์ม (ต่อ) 

 



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่25 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

ภาพ 2.1-6 สถานภาพและความต้องการใช้งานระบบของกระบวนงานผลิตผลิตภัณฑน์ม (ต่อ) 

 



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่26 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

2.1.4.2 กระบวนงานด้านคลังสินค้า 
กระบวนงานด้านคลังสินค้า มีองค์ประกอบขั้นตอนดังแสดงในภาพ 2.1-7 

ภาพ 2.1-7 กระบวนงานด้านคลงัสินค้า 

 
 

โดยมีสภาพการใช้งานปัจจ ุบ ันประเด็นปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อมูล
สารสนเทศและความต้องการใช้งานระบบที่เก่ียวข้องดังแสดงในภาพ 2.1-8 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่27 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

ภาพ 2.1-8 สถานภาพและความต้องการใช้งานระบบของกระบวนงานด้านคลังสนิค้า 

 



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่28 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

2.1.4.3 กระบวนงานด้านคลังพัสดุ 
กระบวนงานด้านคลังพัสดุ มีองค์ประกอบขั้นตอนดังแสดงในภาพ 2.1-9 
 

ภาพที่ 2.1-9 กระบวนงานด้านคลังพัสดุ 

 
 
 
โดยมีสภาพการใช้งานปัจจุบ ัน ประเด็นปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อมูล

สารสนเทศและความต้องการใช้งานระบบที่เก่ียวข้องดังแสดงในภาพ 2.1-10 
 
 
 
 
 



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่29 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

ภาพที่ 2.1-10 สถานภาพและความต้องการใช้งานระบบของกระบวนงานด้านคลังพัสดุ 

 



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่30 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

2.1.4.4 กระบวนงานด้านการส่งเสริมกิจการโคนม 
กระบวนงานด้านการส่งเสริมกิจการโคนม มีองค์ประกอบขั้นตอนดังแสดงในภาพ  

2.1-11  
 

ภาพที่ 2.1-11 กระบวนงานด้านการส่งเสริมกิจการโคนม 

 
 

โดยมีสภาพการใช้งานปัจจุบ ัน ประเด็นปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อมูล
สารสนเทศและความต้องการใช้งานระบบที่เก่ียวข้องดังแสดงในภาพ 2.1-12 
 
 
 
 
 



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่31 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

ภาพที่ 2.1-12 สถานภาพและความต้องการใช้งานระบบของกระบวนงานด้านการส่งเสริมกจิการโคนม 

 
 



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่32 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

2.1.5 สถานภาพและปัญหาอุปสรรคการใช้งานระบบดิจิทัล 
ตามที่ ที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการสำรวจภาคสนามเพื่อรวบรวมประเด็นปัญหาการใช้งานระบบ

ดิจิทัลเบื้องต้น และระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร 
เพ่ือรวบรวมปัญหาความต้องการและสถานภาพด้านการพัฒนาดิจิทัลของ อ.ส.ค. และทบทวน SWOT ซึ่งนำมา
สู่การกำหนดความต้องการใช้งานด้านระบบดิจิทัล และวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดิจิทัลเบื้องต้น โดยสามารถสรุปสถานภาพและปัญหาอุปสรรคการใช้งานระบบดิจิทัลของ อ.ส.ค. ได้ ดังแสดง
ในภาพ 2.1-13  
 

ภาพ 2.1-13 ภาพรวมสภาพปัญหาและอุปสรรคการใช้งานระบบดิจิทัลในปัจจุบัน 

 
 

2.1.6 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และผลกระทบ (SWOT) 
ที่ปรึกษาได้ดำเนินการวิเคราะห์ศักยภาพในการดำเนินงาน หรือ การวิเคราะห์ SWOT ของ 

อ.ส.ค. ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านอุตสาหกรรม ด้านกิจการโคนม ด้านการตลาดและการท่องเที่ยว และด้าน
บริหารและอำนวยการ ด้วยวิธีการระดมสมอง (Brainstorming) จากผู้ที่เกี ่ยวข้องทุกส่วนงาน เพื่อร่วมกัน
สะท้อนความคิดเห็น วิพากษ์ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ภายใต้การดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้ทราบถึงปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ในประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี้   

จุดแข็ง (Strengths) เป็นปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของ อ.ส.ค. ช่วย
สร้างประโยชน์และความได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่ง และเป็นปัจจัยที่  อ.ส.ค. สามารถควบคุมได้ เช่น 
มีงบประมาณจำนวนมาก มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น  

จุดอ่อน (Weaknesses) เป็นปัจจัยภายในที่เป็นข้อจำกัดของการดำเนินงาน ทำให้
การดำเนินงานของ อ.ส.ค. เป็นไปอย่างไม่ราบรื่น เช่น งบประมาณไม่เพียงพอ ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือ
นโยบายการดำเนินงานขององค์กรไม่ชัดเจน เป็นต้น  



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่33 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

โอกาส (Opportunities) เป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกที ่ช ่วยสนับสนุนการ
ดำเนินงานของ อ.ส.ค. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น นโยบายของรัฐบาลที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของ
องค์กร หรือพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีหันมาเดิมนมมากข้ึน เป็นต้น        

ภัยคุกคาม (Threats) เป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกท่ีสร้างปัญหา และข้อจำกัดต่าง 
ๆ ทำให้การดำเนินงานไม่ราบรื่น และเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภัยธรรมชาติ หรือการเพิ่มขึ้นของ
จำนวนคู่แข่งขันทางธุรกิจ เป็นต้น 

ที่ปรึกษาได้ทำการวิเคราะห์ SWOT ของ อ.ส.ค. ในด้านอุตสาหกรรม ด้านกิจการโคนม ด้าน
การตลาดและการท่องเที่ยว และด้านบริหารและอำนวยการ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

2.1.6.1 ด้านอุตสาหกรรม 
การวิเคราะห์ SWOT ด้านอุตสาหกรรมของ อ.ส.ค. สามารถสรุปได้ ดังนี้   

 
ตาราง 2.1-3 การวิเคราะห์ SWOT ด้านอุตสาหกรรมของ อ.ส.ค. 

ประเด็นการวิเคราะห์ ผลการวิคราะห์ 
1. จุดแข็ง (Strengths)  

 

S1: มีนโยบายขององค์กรในการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
S2: มีกรอบโครงสร้างที่ชัดเจนด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
S3: มีการติดตั้งเครื่องจักรซึ่งสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ 

2. จุดอ่อน (Weaknesses) 

 

W1: อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศไม่ทันสมัย และขาดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
W2: บุคลากรบางส่วนขาดทักษะด้านดิจิทัล  
W3: ความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องจักรในการรองรับเทคโนโลยีดิจิทัล
ของแต่ละสำนักงานภาคไม่เท่ากัน 
W4: ยังไม่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการผลิต การซ่อมบำรุง 
และ การบริหารงานบุคลากร 
W5: ขาดระบบตรวจสอบติดตามสินค้าที่ปลายทาง เช่น เทคโนโลยีอาร์เอฟไอ
ดี (RFID) 

3. โอกาส (Opportunities) 

 

O1: รัฐบาลสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 
O2: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยอมรับในองค์กรและผลิตภัณฑ์ 
O3: มีเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขยายฐานการรับรู้ผลิตภัณฑ์ 

4. ภัยคุกคาม (Threats) 

 

T1: การจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่เสถียร 
T2: เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
T3: สัญญาณเครือข่ายจำกัดในบางพื้นท่ี 

 
 
 
 
 
 
 



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่34 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

ภาพ 2.1-14 การวิเคราะห์ SWOT ด้านอุตสาหกรรมของ อ.ส.ค. 

 



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่35 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

2.1.6.2 ด้านการตลาดและการท่องเที่ยว 
การวิเคราะห์ SWOT ด้านการตลาดและการท่องเที่ยวของ อ.ส.ค. สามารถสรุปได้ 

ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.1-4 การวิเคราะห์ SWOT ด้านการตลาดและการท่องเที่ยวของ อ.ส.ค. 

ประเด็นการวิเคราะห์ ผลการวิคราะห์ 
1. จุดแข็ง (Strengths)  

 

S1: มียุทธศาสตร์ส่งเสริม IT ที่ชัดเจน 
S2: ระบบ ERP มีการเชื ่อมโยงกับสำนักงานภาค สามารถดูเรื ่องสต็อก 
ยอดขาย 
S3: บุคลากรมีความพร้อมในการเรียนรู ้ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ประโยชน์ 

2. จุดอ่อน (Weaknesses) 

 

W1: อุปกรณ์ระบบดิจิทัลบางส่วนขาดการบำรุงรักษา และไม่สามารถรองรับ
ซอฟต์แวร์ปัจจุบันได ้
W2: ระบบสารสนเทศบางส่วนไม่สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานได้
ครบทุกมิต ิ
W3: ขาดระบบดิจิทัลในบางด้าน อาทิ ระบบตรวจสอบติดตามสินค้า ระบบ
E-HR ระบบ E-Diary 
W4: ขาดบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนภูมิภาค  

3. โอกาส (Opportunities) 

 

O1: มีระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีจะสามารถนำมาใช้ใน อ.ส.ค. ได้ 
O2: นโยบายของรัฐบาลสนับสนุน Thailand 4.0 
O3: นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
O4: การขยายตัวของตลาด Online 
O5: มีแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง 
O6: มีการทำบันทึกความร่วมมือร่วมกันกับการรถไฟแห่งประเทศไทย เพ่ือ
ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 

4. ภัยคุกคาม (Threats) 

 

T1: เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

 

 

 

 

 

 
 
 



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่36 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

ภาพ 2.1-15 การวิเคราะห์ SWOT ด้านการตลาดและการท่องเท่ียวของ อ.ส.ค. 

 
 
 



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่37 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

2.1.6.3 ด้านส่งเสริมกิจการโคมนม ของ อ.ส.ค. 
การวิเคราะห์ SWOT ด้านส่งเสริมกิจการโคนม ของ อ.ส.ค. สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 2.1-5 การวิเคราะห์ SWOT ด้านส่งเสริมกิจการโคมนม ของ อ.ส.ค. 

ประเด็นการวิเคราะห์ ผลการวิคราะห์ 
1. จุดแข็ง (Strengths)  

 

S1: มีระบบงานส่งเสริมการเลี้ยงโคนมแบบครบวงจร 

2. จุดอ่อน (Weaknesses) 

 

W1: แอปพลิเคชั่นด้านการจัดการฟาร์มและการบริการยังไม่มีประสิทธิภาพ 
W2: พนักงานที่มีความรู้ความสามารถใกล้เกษียณอายุ และพนักงานรุ่นใหม่
ยังไม่มีความรู้ความสามารถที่ทดแทนได้ 

3. โอกาส (Opportunities) 

 

O1: ร ัฐบาลสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0, Smart Farmer, และ Big 
Data   
O2: มีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน เทคโนโลยีดิจิทัล ตามนโยบาย
รัฐบาล 4.0                                          
O3: ระบบและนวัตกรรมดิจิทัลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง อาทิ ระบบ
เทคโนโลยีแบบพลิกผัน ระบบ IoT และ Smart Farmer 
O4: ภาครัฐมีการส่งเสริมให้มีการบริโภคนมอย่างต่อเนื่อง 
O5: สถาบันการศึกษามีการส่งเสริมการวิจ ัยด้านการเลี ้ยงโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นม 

4. ภัยคุกคาม (Threats) 

 

T1: ขาดการถ่ายทอดวิชาชีพการเลี้ยงโคนมจากรุ่นสู่รุ่น 
T2: เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
T3: FTA ทำให้มีการนำเข้าน้ำนมที่มีราคาถูกเข้ามาในประเทศ 
T4: มีข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร บนสื่อสังคม
ออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่38 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

ภาพ 2.1-16 การวิเคราะห์ SWOT ด้านส่งเสริมกิจการโคมนม ของ อ.ส.ค. 

 



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่39 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

2.1.6.4 ด้านบริหารและอำนวยการ 
การวิเคราะห์ SWOT ด้านบริหารและอำนวยการ ของ อ.ส.ค. สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 2.1-6 การวิเคราะห์ SWOT ด้านบริหารและอำนวยการของ อ.ส.ค.  

ประเด็นการวิเคราะห์ ผลการวิคราะห์ 
1. จุดแข็ง (Strengths)  

 

S1: ผู้บริหาร อ.ส.ค.ให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบดิจิทัล 
S2: บุคลากรมีความมุ่งมั่น พร้อมที่จะเรียนรู้ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้
งานระบบดิจิทัล 
S3: มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานในการพัฒนาระบบดิจิทัลให้สามารถรองรับ
การทำงานบนฐานงาน (Platform) ต่าง ๆ ได้หลายรูปแบบ 
S4: มีระบบสารสนเทศใหม่ๆ เพื ่อสนับสน ุน/พัฒนาการทำงานให ้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
S5: องค์กรปรับโครงสร้างให้มีหน่วยงานและบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศชัดเจนขึ้น  
S6: ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อดำเนินงานด้านบัญชี การเงินและ
งบประมาณ ตอบสนองต่อผู้ใช้งาน (Users) ได้อย่างรวดเร็ว 

2. จุดอ่อน (Weaknesses) 

 

W1: อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สอดคล้องต่อภารงาน
เพ่ือสนับสนุนงานในด้านต่าง ๆ ของ อ.ส.ค.  
W2: งบประมาณมีจำนวนจำกัด 
W3: ระบบสารสนเทศในปัจจุบันมีความเป็นเอกเทศ ขาดการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ทำงานซ้ำซ้อนกัน 

3. โอกาส (Opportunities) 

 

O1: ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนงานด้าน
เทคโนโลยีและระบบดิจิทัล 
O2: การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางเทคโนโลยีมีในปัจจุบันเปิดโอกาสใหม่ๆ 
ให้ อ.ส.ค. สามารถเปลี ่ยนผ่าน (Transform) ไปสู ่ความทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น  
O3: ตลาดแรงงานมีปริมาณบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น 
ทำให้มีทางเลือกในการรับพนักงานที่มีความรู้ความสามารถได้ง่ายมากข้ึน 

4. ภัยคุกคาม (Threats) 

 

T1: การแพร่ระบาดของไวรัสจากระบบคอมพิวเตอร์  
T2: ภัยธรรมชาติส่งผลต่องานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
T3: อัตราความเร็วของเทคโนโลยี Disruption เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดความ
เสี่ยงที่ระบบสารที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่จะล้าสมัยเร็วมากขึ้น 

 

 

 
 
 
 



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่40 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

ภาพ 2.1-17 การวิเคราะห์ SWOT ด้านบริหารและอำนวยการของ อ.ส.ค. 

 



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่41 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

2.1.7 ผลการประเมินของ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการองค์กรด้านการ

บริหารจัดการสารสนเทศ โดยมีหัวข้อในการประเมินและผลการประเมินตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 -2561 ดังใน
ตาราง 2.1-7 
 
ตาราง 2.1-7 หัวข้อในการประเมินและผลการประเมินต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2556-2560 

หัวข้อ % 
คะแนน 
2556 

คะแนน 
2557 

คะแนน 
2558 

คะแนน 
2559 

คะแนน 
2560 

คะแนน 
2561 

1. แผนปฏิบัติการดิจิทลั 10 4.15 4.46 4.46 4.41 4.04 4.04 
2. การบริหารจัดการสารสนเทศ 90 3.03 3.23 3.42 3.42 3.51 3.61 

2.1 IS ที่สนับสนุนการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ 15 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 4.00 
2.2 IS ที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 20 2.88 3.00 3.12 3.12 3.13 3.12 
2.3 IS ที่สนับสนุนการควบคุมและตรวจสอบ

ภายใน 
15 3.20 2.80 3.00 3.00 3.00 3.00 

2.4 IS ที่สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล 10 2.60 3.40 4.00 4.00 4.00 4.00 
2.5 IS ที่ตอบสนองต่อความต้องการผู้บริการ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กรและ
ประชาชน รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ของ
รัฐบาล 

15 3.13 3.13 3.28 3.28 3.27 3.83 

2.6 IS ที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีภายในองค์กร 

15 2.50 3.40 3.60 3.60 4.10 3.06 

คะแนนรวม 2.80 3.34 3.50 3.47 3.27 3.35 
 

ดังจะเห็นไดว้่า ผลการประเมินของ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีแนวโน้มลดลงทุกปีตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2558 โดยในปี พ.ศ. 2561 มีประเด็นข้อสังเกตของ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการประเมินผล
การดำเนินงานการบริหารจัดการองค์กรด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ ดังแสดงในตาราง 2.1-5 
 
ตาราง 2.1-8 ประเด็นข้อสังเกตของ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ ประจำปีบัญชี 2561 

หัวข้อการประเมิน ประเด็นข้อสังเกตของ TRIS  

1.  แผนแม่บทสารสนเทศ (4.04) 1.1  แผนฯ ยังไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดลำดับความสำคัญใน
กรณีท่ีมีข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรท่ีชัดเจน 

1.2  ในบางแผนงาน/โครงการ ไม่มีการกำหนดรายละเอียดการดำเนินงาน 
เช่น ขั้นตอน/กิจกรรมการดำเนินงาน เป้าหมายที่ต้องการผ่านการ
กำหนดเป็นตัวชี้วัด เป็นต้น  

1.3  ผลการสำรวจความต้องการของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (User’s Requirement) 
ภายนอกองค์กร ยังไม่สามารถนำมาใช้เป็นปัจจัยนำเข้าในการทบทวน
แผนฯ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  การบริหารจัดการสารสนเทศ (3.61)  
2.1  IS ที ่สนับสนุนการบริหารจัดการ รส.  

(4.00) 
2.1.1  จากการประเมินผลการดำเนินงานการใช้ระบบ MIS/EIS พบว่ายัง

เกิดความผิดพลาดของข้อมูล 



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่42 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

หัวข้อการประเมิน ประเด็นข้อสังเกตของ TRIS  
2.2  IS ที ่สน ับสนุนการบร ิหารความเส ี ่ยง 

(3.12) 
2.2.1  การจัดทำแผน DRP ยังไม่มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงหลักของ

องค์กร 
2.3  IS ที่สนับสนุนการควบคุมและตรวจสอบ

ภายใน (3.00) 
2.3.1  พบปัญหาบางประการ เช่น เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบ ERP ลง

นามไม่ครบถ้วน  
2.3.2 โปรแกรมไวรัสไม่มีการอัพเดทให้เป็นปัจจุบัน 

2.3.3 ระบบ e-HR ยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบาง 
Module ยังไม่ Support กับการปฏิบัติงานทำให้ไม่มีการใช้งาน
ระบบ เป็นต้น 

2.5  IS ท ี ่ ต อ บสนอ งต ่ อ ค ว ามต ้ อ ง ก า ร
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
องค์กร (3.83) 

2.5.1    การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซด์ควรแสดงผลเป็นภาษาอังกฤษได้ 

2.6  IS ท ี ่ ต อ บสนอ งต ่ อ ค ว ามต ้ อ ง ก า ร
ผู้รับบริการ ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
องค์กร (3.06) 

2.6.1  ยังไม่มีนโยบายในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล/สารสนเทศมาใช้เพื่อลด
ต้นทุนหรือปริมาณกระดาษในกระบวนการทำงานขององค์กรอย่าง
เป็นรูปธรรม 

 
 

2.2 การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่าง กรอบนโยบายแผนพัฒนาฯ ปี 2561 
และปี 2562  

การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่างกรอบนโยบายแผนพัฒนาฯ ปี 2561 และ ปี 2562 มี
รายละเอียดดังในตาราง 2.2-1  
 
ตาราง 2.2-1 การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่างกรอบนโยบายแผนพัฒนาฯ ปี 2561 และ ปี 2562 

กรอบนโยบาย/ 
แผนพัฒนาฯ 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดจิิทัล โครงการ/กิจกรรมที่
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

1. กรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560–2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ย ุทธศาสตร ์ด ้านการ
สร้างความ สามารถใน
การแข่งขัน 

2.1  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ 
2.1.1  การพัฒนาเศรษฐกิจฐาน

ชีวภาพโดยยกระดับสูเ่กษตร สมัยสมัยใหม่ที่
เป็นพื้นฐานสำคัญและเป็นพื้นฐานการผลิต
สินค้าเกษตร อาหาร พลังงาน และวัสดุ
ชีวภาพด้วยนวัตกรรม โดยพัฒนาเกษตรกร
ใหเป็นเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer)   

2.1.3  ย ก ร ะ ด ั บ ศ ั ก ย ภ า พ
ภาคอุตสาหกรรมให แข่งข ันได้ บนฐาน
เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า  
2.2  การพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurial Society) เพื่อ
สร้างผู้ประกอบการทางธุรกิจ 
2.2.1  สร้างผู้ประกอบการไทยที่มี

ความเป็นมืออาชีพทั ้งผู้ประกอบการในภาค
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ย ุทธศาสตร ์ด ้านการ
สร้างความ สามารถใน
การแข่งขัน 

2.1  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ 
2.1.1  การพัฒนาเศรษฐกิจฐาน

ชีวภาพโดยยกระดับสูเ่กษตร สมัยสมัยใหม่ที่
เป็นพื้นฐานสำคัญและเป็นพื้นฐานการผลิต
สินค้าเกษตร อาหาร พลังงาน และวัสดุ
ชีวภาพด้วยนวัตกรรม โดยพัฒนาเกษตรกร
ใหเป็นเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer)   

2.1.3  ย ก ร ะ ด ั บ ศ ั ก ย ภ า พ
ภาคอุตสาหกรรมให แข่งข ันได้ บนฐาน
เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า  
2.2  การพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurial Society) เพื่อ
สร้างผู้ประกอบการทางธุรกิจ 
2.2.1  สร้างผู้ประกอบการไทยที่มี

ความเป็นมืออาชีพทั ้งผู ้ประกอบการในภาค
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการ  

ไม่มีการปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่43 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

กรอบนโยบาย/ 
แผนพัฒนาฯ 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดจิิทัล โครงการ/กิจกรรมที่
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

2.3  การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
2.3.1  การลงทุนพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน   
(2) ส่งเสริมพลังงานทดแทน

และการบริหารจัดการการ จัดหาและใช
ทรัพยากรพลังงานที่มีประสิทธิภาพ  

( 3 )  ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ย ุทธศาสตร ์ด ้านการ

สร ้ า งการเต ิม โตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

5.3  พัฒนาและใชพลังงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอมในทุกภาคเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ 

6.2  การยกระดับงานบริการประชาชน
และการอำนวยความสะดวกของ
ภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ 

6.4  การพ ัฒนาระบบบร ิหารจ ั ดการ
กำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ในการ ปฏิบัติราชการและมีความ
เป็นมืออาชีพ 

2.3  การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
2.3.1  การลงทุนพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน   
(2) ส่งเสริมพลังงานทดแทน

และการบริหารจัดการการ จัดหาและใช
ทรัพยากรพลังงานที่มีประสิทธิภาพ  

( 3 )  ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ย ุทธศาสตร ์ด ้านการ

สร ้ า งการเต ิม โตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

5.3  พัฒนาและใชพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดลอมในทุกภาคเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ 

6.2  การยกระดับงานบริการประชาชน
และการอำนวยความสะดวกของ
ภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ 

6.4  การพ ัฒนาระบบบร ิหารจ ัดการ
กำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ในการ ปฏิบัติราชการและมีความ
เป็นมืออาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่มีการปรับปรุง 
 
 

2. แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิฉบับที ่12  
(พ.ศ. 2560–2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ เสร ิ มสร ้ า งและ
พ ัฒนาศ ั กยภาพทุน
มนุษย์ 

3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้
และความสามารถในการดำรงชีวิต
อย่างมีคุณค่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร ้างความเข ้มแข็ง 
ท า ง เศ รษ ฐก ิ จ แ ล ะ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

3.2 ก า ร เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง แ ละ พ ั ฒนาขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของภาค
การผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้าง
ความเช ื ่อมโยงของห วงโซ ม ู ลค
ระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
บริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที ่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

3.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ เสร ิ มสร ้ า งและ
พ ัฒนาศ ั กยภาพทุน
มนุษย์ 

3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้
และความสามารถในการดำรงชีวิต
อย่างมีคุณค่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร ้างความเข ้มแข็ง 
ท า ง เ ศ รษ ฐก ิ จ แ ล ะ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

3.2 ก า ร เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง แล ะ พ ั ฒนาขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของภาค
การผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้าง
ความเช ื ่อมโยงของห วงโซ ม ู ลค
ระหว่างภาคเกษตร อ ุตสาหกรรม 
บริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที ่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

3.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดลอม 

ไม่มีการปรับปรุง 
 
 
 

 
 
ไม่มีการปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 

 
 
ไม่มีการปรับปรุง 
 
 
 
ไม่มีการปรับปรุง 



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่44 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

กรอบนโยบาย/ 
แผนพัฒนาฯ 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดจิิทัล โครงการ/กิจกรรมที่
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบร ิหารจ ัดการใน
ภาครัฐการปองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

3.1  ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท 
ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ 
ใหมีความ โปรงใส ทันสมัย คลองตัว 
มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

3.3  เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให
บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ 
โลจีสติกส์ 

3.3  การพัฒนาระบบโลจีสติกส์ 
3.3.1  พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน

ระบบการบริหารจัดการ โลจีสติกส์และโซ
อุปทานใหได้มาตรฐานสากลและสนับสนุน
การสร้างมูลคาเพิ่มตลอดหวงโซอุปทาน 
3.4  การพัฒนาด้านพลังงาน 

3.4.1 ส่งเสริมการอนุรักษพลังงาน 
และเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

3.4.3  เพ ิ ่มศ ักยภาพการบร ิหาร
จัดการ การผลิต และการใชพลังงานทดแทน
และพลังงานสะอาด 
3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

3.5.2 ส ่งเสร ิมการใช เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วจิัย และ
นวัตกรรม 

3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา
และผลักดันสู่การใชประโยชน์ในเชิง
พาณิชยและเชิงสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบร ิหารจ ัดการใน
ภาครัฐการปองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

3.1  ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท 
ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ 
ใหมีความ โปรงใส ทันสมัย คลองตัว 
มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

3.3  เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให
บริการสาธารณะใหได้มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ  
โลจีสติกส์ 

3.3  การพัฒนาระบบโลจีสติกส์ 
3.3.1  พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน

ระบบการบริหารจัดการ โลจีสติกส์และโซ
อุปทานใหได้มาตรฐานสากลและสนับสนุน
การสร้างมูลคาเพิ่มตลอดหวงโซอุปทาน 
3.4  การพัฒนาด้านพลังงาน 

3.4.1 ส่งเสริมการอนุรักษพลังงาน 
และเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

3.4.3  เพ ิ ่มศ ักยภาพการบร ิหาร
จัดการ การผลิต และการใชพลังงานทดแทน
และพลังงานสะอาด 
3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

3.5.2 ส ่งเสร ิมการใช เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วจิัย และ
นวัตกรรม 

3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา
และผลักดันสู่การใชประโยชน์ในเชิง
พาณิชยและเชิงสังคม 

 
 
 
 

 
 
 
 
ไม่มีการปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ไม่มีการปรับปรุง 
 

3. แผนยุทธศาสตร์
เกษตรและสหกรณ์ 
ระยะ 20 ป ี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร 

1)  สร้างความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและ
สถาบ ั น เกษตรกร  Smart Farmer, 
Smart Group, Smart Enterprise 

3) บริหารจัดการแรงงานภาคเกษตรและ
เทคโนโลยีเพื ่อทดแทนแรงงานอย่าง
เป็นระบบ รองรับสังคมเกษตรสูงอายุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผ ล ิ ต แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ
มาตรฐานสินค้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร 

1)  สร้างความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและ
สถาบ ั น เกษตรกร  Smart Farmer, 
Smart Group, Smart Enterprise 

3) บริหารจัดการแรงงานภาคเกษตรและ
เทคโนโลยีเพื ่อทดแทนแรงงานอย่าง
เป็นระบบ รองรับสังคมเกษตรสูงอายุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ ่มประสิทธิภาพการ
ผ ล ิ ต แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ
มาตรฐานสินค้า 

ไม่มีการปรับปรุง 
 
 
 
 
 

 
 
 
ไม่มีการปรับปรุง 
 
 
 
 



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่45 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

กรอบนโยบาย/ 
แผนพัฒนาฯ 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดจิิทัล โครงการ/กิจกรรมที่
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

2)  ส่งเสริมการเกษตรตลอดห่วงโซอุปทาน
สอดคลองกับความตองการของตลาด
และมูลคาสูงมุ่งสู่การเป็นฟาร์มอัจฉริยะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันภาค
การเกษตรด้วย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

1)  พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการ
ขับเคลื่อนเกษตร 4.0 ภายใต Thailand 
4.0 

2) บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเกษตร ให้เกษตรกรเขาถึงและนำไป
ใชประโยชน์ไดอ้ย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พ ัฒนาระบบบร ิหาร
จัดการภาครัฐ 

1)  พัฒนาบุคลากรและนกัวจิัยให้เป็น 
Smart Officers และ Smart 
Researchers 

2) เชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานของ
หน่วย งานทุกภาคสวนโดยกลไกประชา
ร ั ฐ  และปร ับระบบบร ิหารงานให
ทันสมัย 

2)  ส่งเสริมการเกษตรตลอดห่วงโซอุปทาน
สอดคลองกับความตองการของตลาด
และมูลคาสูงมุ่งสู่การเป็นฟาร์มอัจฉริยะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันภาค
การเกษตรด้วย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

1)  พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการ
ขับเคลื่อนเกษตร 4.0 ภายใต Thailand 
4.0 

2) บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเกษตร ให้เกษตรกรเขาถึงและนำไป
ใชประโยชน์ไดอ้ย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พ ัฒนาระบบบร ิหาร
จัดการภาครัฐ 

1)  พัฒนาบุคลากรและนกัวจิัยให้เป็น 
Smart Officers และ Smart 
Researchers 

2) เช่ือมโยงและบูรณาการการทำงานของ
หน่วย งานทุกภาคสวนโดยกลไกประชา
รัฐ และปรับระบบบริหารงานให
ทันสมัย 

 

ไม่มีการปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ไม่มีการปรับปรุง 
 

4. แผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข ับเคล ื ่อนเศรษฐกิจ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

1.  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคธ ุรกิจ เพ ื ่อสร้างมูลค่าเพิ ่มทาง
เศรษฐกิจ 
1.1 ผลักดันใหธุรกิจ SMEs วิสาหกิจ

ช ุมชน และกล ุ ่มเศรษฐก ิจฐานราก ใช
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเข้าสู่ระบบธุรกิจและทำ
การค้าผ่านสื ่อดิจิทัล รวมถึงการใชระบบ
ขนส่งและโลจีสติกส์ ที่เกี่ยวข้อง เชน ระบบ
การเงิน เป็นตน 

1.2 เร่งใหมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื ่อการบริหารจัดการภายในองคกร การ
จัดการระบบหวงโซ อุปทาน ตลอดจนเร่ง
ผล ักด ันให เก ิดระบบฐานข ้อม ูลกลาง 
เช่ือมโยง และใชงานมาตรฐานสินค้าสากล 

1.3  ม ีมาตรการส ่ ง เสร ิ มการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลและการใชประโยชนจาก
ข้อมูลในการปฏิรูปกระบวน การผลิตสินค้า
และบริการ เพื่อพัฒนาภาคธุรกิจใหทันสมัย 
ทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และ ภาค
บริการ อาทิ การประยุกตใชระบบซอฟตแวร
อัตโนมัต ิ (autonomous software) ระบบ
โรงงานอ ัจฉร ิยะ (smart factory) ระบบ
การเกษตรอัจฉริยะ (smart agriculture) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข ับเคล ื ่อนเศรษฐกิจ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

1.  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคธ ุรก ิจ เพ ื ่อสร้างมูลค่าเพิ ่มทาง
เศรษฐกิจ 
1.1 ผลักดันใหธุรกิจ SMEs วิสาหกิจ

ช ุมชน และกล ุ ่ม เศรษฐก ิจฐานราก ใช
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเข้าสู่ระบบธุรกิจและทำ
การค้าผ่านสื ่อดิจิทัล รวมถึงการใชระบบ
ขนส่งและโลจีสติกส์ ที่เกี่ยวข้อง เชน ระบบ
การเงิน เป็นตน 

1.2 เร่งใหมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื ่อการบริหารจัดการภายในองคกร การ
จัดการระบบหวงโซ อุปทาน ตลอดจนเร่ง
ผล ักด ันให เก ิดระบบฐานข ้อม ูลกลาง 
เช่ือมโยง และใชงานมาตรฐานสินค้าสากล 

1.3  ม ีมาตรกา รส ่ ง เสร ิ มการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลและการใชประโยชนจาก
ข้อมูลในการปฏิรูปกระบวน การผลิตสินค้า
และบริการ เพื่อพัฒนาภาคธุรกิจใหทันสมัย 
ทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และ ภาค
บริการ อาทิ การประยุกตใชระบบซอฟตแวร
อ ัตโนม ัต ิ (autonomous software) ระบบ
โรงงานอ ัจฉร ิยะ (smart factory) ระบบ
การเกษตรอัจฉริยะ (smart agriculture) 

ไม่มีการปรับปรุง 
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กรอบนโยบาย/ 
แผนพัฒนาฯ 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดจิิทัล โครงการ/กิจกรรมที่
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

ระบบการวิเคราะห์และประมวลผลขนาด
ใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการ
ผลิต 
2. เพิ่มโอกาสทางอาชีพเกษตรและการคา

ขายสินค้าของชุมชนผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัล โดยดำเนินการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน 
2.1  ขยายผลการใชเทคโนโลยีดิจิทัล

ในธุรกิจชุมชน เชน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ
ชุมชน เพื ่อสร้าง รายได้โดยเน้นเรื ่องการ
พัฒนาประชาชนทั่วประเทศใหสามารถขาย
สินค้าออนไลน การใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม ช
องทางการประชาสัมพันธการบริการของ
ชุมชน 

2.2  เร่งบูรณาการการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลเขาสู่ชุมชนเกษตรกร ที่ครอบคลุมการ
จัดทำทะเบียน เกษตรกรรายแปลง การทำ
ระบบจัดการและแลกเปลี ่ยนความรู ทาง
การ เกษตร  การบร ิหารจ ั ดการพ ื ้ นที่  
เพาะปลูกและฟาร์ม การบริหารจัดการระบบ
น้ำและการใชน้ำ การวางแผนการผลิต การ
ทำระบบบัญชี การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
ขนส่งและโลจีสติกส์ ไปจนถึงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน การทำ การตลาด 
และการตรวจสอบยอนกลับของผลิตภัณฑ์
เกษตร (food traceability) 

2.3  จัดใหมีระบบโลจีสติกส์สู่ชุมชนที่
ครบวงจร เพื่อบริหารการจัดการขนส่งสินค้า
และวัตถุดิบของ ชุมชน รวมถึงการส่งเสริม
ก ล ไ ก ก า ร จ ่ า ย เ ง ิ น เ ง ิ น ผ ่ า น ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส (e-payment) ที่นาเช่ือถือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่

การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
1. จ ั ด ให ม ี บร ิ ก า รอ ั จฉร ิ ย ะ  ( smart 

service) ที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการ
ของประชาชนหรือผู้ใชบริการ (citizen 
driven) 
1.1  พัฒนาบริการอัจฉริยะ (smart 

service) โดยแปรสภาพบริการของรัฐจากรปู
แบบเดิมไปสู ่ บริการดิจิทัลที ่ผู ้ร ับบริการ
สามารถเล ือกใช บร ิการผ ่านอ ุปกรณ ์ที่
หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาไปสู ่บริการ
ดิจ ิทัล ในลักษณะอัตโนมัติ (automated 
public services) 

1.4  สร้างความมั ่นคงปลอดภัยของ
การใหบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ เพื่อให
ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการใชบริการ 

ระบบการวิเคราะห์และประมวลผลขนาด
ใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการ
ผลิต 
2. เพิ่มโอกาสทางอาชีพเกษตรและการคา

ขายสินค้าของชุมชนผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัล โดยดำเนินการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน 
2.1  ขยายผลการใชเทคโนโลยีดิจิทัล

ในธุรกิจชุมชน เชน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ
ชุมชน เพื ่อสร้าง รายได้โดยเน้นเรื ่องการ
พัฒนาประชาชนทั่วประเทศใหสามารถขาย
สินค้าออนไลน การใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม ช
องทางการประชาสัมพันธการบริการของ
ชุมชน 

2.2  เร่งบูรณาการการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลเขาสู่ชุมชนเกษตรกร ที่ครอบคลุมการ
จัดทำทะเบียน เกษตรกรรายแปลง การทำ
ระบบจัดการและแลกเปลี ่ยนความรู ทาง
การ เกษตร  การบร ิหารจ ั ดการพ ื ้ นที่  
เพาะปลูกและฟาร์ม การบริหารจัดการระบบ
น้ำและการใชน้ำ การวางแผนการผลิต การ
ทำระบบบัญชี การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
ขนส่งและโลจีสติกส์ ไปจนถึงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน การทำ การตลาด 
และการตรวจสอบยอนกลับของผลิตภัณฑ์
เกษตร (food traceability) 

2.3  จัดใหมีระบบโลจีสติกส์สู่ชุมชนที่
ครบวงจร เพื่อบริหารการจัดการขนส่งสินค้า
และวัตถุดิบของ ชุมชน รวมถึงการส่งเสริม
ก ล ไ ก ก า ร จ ่ า ย เ ง ิ น เ ง ิ น ผ ่ า น ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส (e-payment) ที่นาเช่ือถือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่

การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
1. จ ั ด ให ม ี บ ร ิ ก า รอ ั จฉร ิ ย ะ  ( smart 

service) ที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการ
ของประชาชนหรือผู้ใชบริการ (citizen 
driven) 
1.1  พัฒนาบริการอัจฉริยะ (smart 

service) โดยแปรสภาพบริการของรัฐจากรูป
แบบเดิมไปสู ่ บริการดิจิทัลที ่ผู ้ร ับบริการ
สามารถเล ือกใช บร ิการผ ่านอ ุปกรณ ์ที่
หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาไปสู ่บริการ
ดิจ ิทัล ในลักษณะอัตโนมัติ  (automated 
public services) 

1.4  สร้างความมั ่นคงปลอดภัยของ
การใหบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ เพื่อให
ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการใชบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่มีการปรับปรุง 
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ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

2. ปรับเปลี ่ยนการทำงานภาคร ัฐด ้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล ใหมีประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาล 
2.1  ใชทรัพยากรดิจิทัลร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความซ้ำซ้อนในการ
ลงทุน ด้วยการ ลงทุนตามกรอบของแบบ
สถาปัตยกรรมองค์กร บูรณาการข้อมูลและ
ทรัพยากรร่วมกัน  

2.2  เชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ บูรณาการการทำงานและข้อมูล ทั้ง
ภายในและ ข้ามหน่วยงาน จนเสมือนเป็นองค
กรเดียว (one government) สำหรับการ
พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ และการ
บริการที ่ขับเคลื ่อนโดยความตองการของ
ประชาชนหรือผู้ใชบริการ (citizen driven) 

2.3  พัฒนาแพลตฟอร์มการบริหาร
จ ั ด ก า ร ภ า ย ใ น อ ง ค ก ร  ( back office 
platform) เพ ื ่อรองร ับการปร ับเปล ี ่ ยน
กระบวนการบริหารจัดการทุกอย่างของรัฐให
อยู ่ในรูปแบบดิจิทัล (digital by default) 
อย่างเป็นระบบ 

2.4  เตรียมความพรอมสำหรับการ
เพิ่มขึ้นของข้อมูลจำนวนมหาศาลในระบบ 
ทั้งด้านการจัดเก็บ และการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยส่งเสริมใหนำเทคโนโลยีมาใชวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มมูลค่าของข้อมูล 
ตลอดจนจัดให มีมาตรการจ ัดการความ
ปลอดภัยไซเบอรและความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูล 

2.5  ยกระด ับความรู และท ั กษะ
บุคลากรภาครัฐ เพื่อสอดรับกับการทำงานใน
รูปแบบรัฐบาลดิจิทัล โดยบุคลากรภาครัฐ
สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการ
ทำงาน 
3. สนับสนุนใหมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็น

ป ร ะ โ ย ช น  ( open data) แ ล ะ ให
ประชาชนมีสวนร่วมในกระบวนการ
ทำงานของรัฐ (open government) 
เพื่อนำไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด 
3.3  เช ื ่ อมโยงการบร ิหารจ ัดการ 

กระบวนการพัฒนาและใหบริการของภาครัฐ 
ใหเกิดการมีสวนร่วม ของประชาชนและภาค
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
4. พัฒนาแพลตฟอร ์มบร ิการพ ื ้นฐาน

ภาคร ัฐ (government service platform) 
เพื่อรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชั่นหรือ
บริการรูปแบบใหม่ที่เป็นบริการพื้นฐาน
ของทุกหน่วยงานภาครัฐ 

2. ปรับเปลี ่ยนการทำงานภาคร ัฐด ้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล ใหมีประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาล 
2.1  ใชทรัพยากรดิจิทัลร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด ลดความซ้ำซ้อนในการ
ลงทุน ด้วยการ ลงทุนตามกรอบของแบบ
สถาปัตยกรรมองค์กร บูรณาการข้อมูลและ
ทรัพยากรร่วมกัน  

2.2  เชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ บูรณาการการทำงานและข้อมูล ทั้ง
ภายในและ ข้ามหน่วยงาน จนเสมือนเป็นองค
กรเดียว (one government) สำหรับการ
พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ และการ
บริการที ่ขับเคลื ่อนโดยความตองการของ
ประชาชนหรือผู้ใชบริการ (citizen driven) 

2.3  พัฒนาแพลตฟอร์มการบริหาร
จ ั ด ก า ร ภ า ย ใ น อ ง ค ก ร  ( back office 
platform) เพ ื ่อรองร ับการปร ับเปล ี ่ยน
กระบวนการบริหารจัดการทุกอย่างของรัฐให
อยู ่ในรูปแบบดิจิทัล (digital by default) 
อย่างเป็นระบบ 

2.4  เตรียมความพรอมสำหรับการ
เพิ่มขึ้นของข้อมูลจำนวนมหาศาลในระบบ 
ทั้งด้านการจัดเก็บ และการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยส่งเสริมใหนำเทคโนโลยีมาใชวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มมูลค่าของข้อมูล 
ตลอดจนจัดให ม ีมาตรการจ ัดการความ
ปลอดภัยไซเบอรและความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูล 

2.5  ยกระด ับความรู และท ั กษะ
บุคลากรภาครัฐ เพื่อสอดรับกับการทำงานใน
รูปแบบรัฐบาลดิจิทัล โดยบุคลากรภาครัฐ
สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการ
ทำงาน 
3. สนับสนุนใหมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็น

ป ร ะ โ ย ช น  ( open data) แ ล ะ ให
ประชาชนมีสวนร่วมในกระบวนการ
ทำงานของรัฐ (open government) 
เพื่อนำไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด 
3.3  เช ื ่ อมโยงการบร ิหารจ ัดการ 

กระบวนการพัฒนาและใหบริการของภาครัฐ 
ใหเกิดการมีสวนร่วม ของประชาชนและภาค
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
4. พัฒนาแพลตฟอร์มบร ิการพ ื ้ นฐาน

ภาคร ัฐ (government service platform) 
เพื่อรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชั่นหรือ
บริการรูปแบบใหม่ที่เป็นบริการพื้นฐาน
ของทุกหน่วยงานภาครัฐ 
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4.1  ส่งเสริมใหบูรณาการข้อมูลและ
บริการระหว่างหน่วยงานของรัฐ 

4.2  ส ่งเสร ิมให เก ิดแพลตฟอร์ม
บริการพื้นฐาน (common platform) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้

พร้อมเข้าสู่ยุค
เศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล 

1. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ใหแก
บุคลากรในตลาดแรงงาน ทั้งบุคลากร
ภาครัฐและเอกชนทุกสาขาอาชีพ 
1.5  พัฒนาทักษะและทัศนคติของ

บุคลากรภาครัฐใหสามารถใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลได้ อย่างรอบรู เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การ
เป็นองคกรที่ทันสมัย สามารถใหบริการได้ 
อย่างรวดเร็วและถูกตอง 
2. ส ่ ง เสร ิ มการพ ัฒนาท ั กษะ ความ

เ ช ี ่ ย ว ช าญ เ ฉพา ะด ้ า นท ี ่ ร อ ง รั บ
เทคโนโลย ี ใหม ่ ในอนาคต ให กับ
บุคลากรในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน 

3. พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1  ส่งเสริมใหบูรณาการข้อมูลและ
บริการระหว่างหน่วยงานของรัฐ 

4.2  ส ่งเสร ิม ให เก ิดแพลตฟอร์ม
บริการพื้นฐาน (common platform) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้

พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล 

1. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ใหแก
บุคลากรในตลาดแรงงาน ทั้งบุคลากร
ภาครัฐและเอกชนทุกสาขาอาชีพ 
1.5  พัฒนาทักษะและทัศนคติของ

บุคลากรภาครัฐใหสามารถใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลได้ อย่างรอบรู เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การ
เป็นองคกรที่ทันสมัย สามารถใหบริการได้ 
อย่างรวดเร็วและถูกตอง 
2. ส ่ ง เสร ิ มการพ ัฒนาท ั กษะ ความ

เช่ียวชาญเฉพาะด้านที่รองรับเทคโนโลยี
ใหม่ในอนาคต ใหกับบุคลากรในสาย
ว ิ ช าช ีพด ้ าน เทคโนโลย ี ด ิ จ ิ ท ั ลที่
ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน 

3. พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 

 
ไม่มีการปรับปรุง 
 

5. แผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศ
ไทย ระยะ 5 ปี 
พ.ศ. 2560-2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของภาคธุรกิจ 

(1) การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร แบงก
รอบการพัฒนาออกเป็น 3 ระดับ  
1) ระดับการพัฒนาที่ 1: การเกษตรแบบ

ดั ้งเดิม ในระดับการพัฒนาระดับแรกสุด 
ภ า ค ร ั ฐ จ ะ ย ั ง ไ ม ่ ม ี ช อ ง ท า ง บ ร ิ ก า ร
อิเล็กทรอนิกส หากแต่ยังคง บริการด้าน
การเกษตรแบบดั้งเดิม เชน สายดวน เพื่อให
ข้อมูลด้านการเกษตรแกเกษตรกร ทำให 
เกษตรกรตองตัดสินใจทุกอย่างในทุกขั้นตอน
การดำเนินงานโดยอาศัยจากประสบการณที่
ตนเองมี ถาหากเกษตรกรตองการข้อมูลใดๆ 
หรือประสบป ญหาจะตองเดินทางไปขอ
ข้อมูลด้วยต้นเองตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยตัวเอง สงผลให
ผลผลิตที่ได้ขาดมาตรฐานทั้งใน เชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ 

2) ระดับการพัฒนาที่ 2: การเกษตรด้วย
การประยุกตใชข้อมูลทั ่วไป ในระดับการ
พัฒนาที่สอง เกษตรกรสามารถเขาถึงข้อมูล
ทั่วไปผ่านชองทางบริการต่าง ๆ ของภาครัฐ 
เชน ชองทางกายภาพ สายดวน และเว็บไซต์ 
แต่ต้องนำข้อมูลที่ได้มาประยุกตใชด้วยตัวเอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของภาคธุรกิจ 

(1) การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร แบงก
รอบการพัฒนาออกเป็น 3 ระดับ  
1) ระดับการพัฒนาที่ 1: การเกษตรแบบ

ดั ้งเดิม ในระดับการพัฒนาระดับแรกสุด 
ภ า ค ร ั ฐ จ ะ ย ั ง ไ ม ่ ม ี ช อ ง ท า ง บ ร ิ ก า ร
อิเล็กทรอนิกส หากแต่ยังคง บริการด้าน
การเกษตรแบบดั้งเดิม เชน สายดวน เพื่อให
ข้อมูลด้านการเกษตรแก เกษตรกร ทำให 
เกษตรกรตองตัดสินใจทุกอย่างในทุกขั้นตอน
การดำเนินงานโดยอาศัยจากประสบการณที่
ตนเองมี ถาหากเกษตรกรตองการข้อมูลใดๆ 
หรือประสบป ญหาจะตองเดินทางไปขอ
ข้อมูลด้วยต้นเองตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยตัวเอง สงผลให
ผลผลิตที่ได้ขาดมาตรฐานทั้งใน เชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ 

2) ระดับการพัฒนาที่ 2: การเกษตรด้วย
การประยุกตใชข้อมูลทั ่วไป ในระดับการ
พัฒนาที่สอง เกษตรกรสามารถเขาถึงข้อมูล
ทั่วไปผ่านชองทางบริการต่าง ๆ ของภาครัฐ 
เชน ชองทางกายภาพ สายดวน และเว็บไซต์ 
แต่ต้องนำข้อมูลที่ได้มาประยุกตใชด้วยตัวเอง 

ไม่มีการปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่49 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

กรอบนโยบาย/ 
แผนพัฒนาฯ 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดจิิทัล โครงการ/กิจกรรมที่
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ดังนั้น การ
นำข้อมูลมาใชจึงมีข้อจำกัดโดยขึ ้นอยู ่กับ
พ ื ้นฐานความรู และ ความสามารถของ
เกษตรกร และเนื่องจากตองใชเวลาเพื่อที่จะ
เขาถึงและประมวลข้อมูล จึงทำใหข้อมูล ที่
ได้มาไม่เป็นปจจุบันและทันตอเหตุการณ
เท่าที่ควร 

3) ระดับการพัฒนาที่ 3: การเกษตรแบบ
ครบวงจรรายบ ุคคลผ ่านการบ ูรณาการ 
สำหรับการพัฒนาระดับที ่สาม เนื ่องจาก
ภาครัฐมีข้อมูลรายบุคคลของเกษตรกรแต่ละ
คน จึงทำให้สามารถให้ข้อมูลงานบริการ 
และใหความช่วยเหลือแก เกษตรกรแบบ
รายบุคคลผ่าน การบูรณาการข้อมูลและ
ระบบวิเคราะห์ข้อมูล โดยภาครัฐเป็นผู ้ให
ข้อมูลผ่านชองทางสวนตัวของ เกษตรกรแต่
ละรายในเชิงร ุก เช น ผ่านข้อความทาง
โทรศัพท์ ทำใหเกษตรกรมีข้อมูลที่ทันสมัย
สำหรับ การตัดสินใจ สงผลใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกผลผลิตทั้งในเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับ

ประสิทธิภาพภาครัฐ 
(3)  การบริหารสินทรัพย์ 
(4)  ทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบูรณาการและ

ยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล 

(1)  การบูรณาการข้อมูลภาครัฐ 
(5) ศักยภาพ บุคลากรภาครัฐ 
(6)  โครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ดังนั้น การ
นำข้อมูลมาใชจึงมีข้อจำกัดโดยขึ ้นอยู ่กับ
พ ื ้นฐานความรู และ ความสามารถของ
เกษตรกร และเนื่องจากตองใชเวลาเพื่อที่จะ
เขาถึงและประมวลข้อมูล จึงทำใหข้อมูล ที่
ได้มาไม่เป็นปจจุบันและทันตอเหตุการณ
เท่าที่ควร 

3) ระดับการพัฒนาที่ 3: การเกษตรแบบ
ครบวงจรรายบุคคลผ ่านการบ ูรณาการ 
สำหรับการพัฒนาระดับที ่สาม เนื ่องจาก
ภาครัฐมีข้อมูลรายบุคคลของเกษตรกรแต่ละ
คน จึงทำให้สามารถให้ข้อมูลงานบริการ 
และใหความช่วยเหลือแก เกษตรกรแบบ
รายบุคคลผ่าน การบูรณาการข้อมูลและ
ระบบวิเคราะห์ข้อมูล โดยภาครัฐเป็นผู้ให
ข้อมูลผ่านชองทางสวนตัวของ เกษตรกรแต่
ละรายในเชิงร ุก เช น ผ่านข้อความทาง
โทรศัพท์ ทำใหเกษตรกรมีข้อมูลที่ทันสมัย
สำหรับ การตัดสินใจ สงผลใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกผลผลิตทั ้งในเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับ

ประสิทธิภาพภาครัฐ 
(3)  การบริหารสินทรัพย์ 
(4)  ทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบูรณาการและ

ยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล 

(1)  การบูรณาการข้อมูลภาครัฐ 
(5) ศักยภาพ บุคลากรภาครัฐ 
(6)  โครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีการปรับปรุง 
 
 
 
ไม่มีการปรับปรุง 
 

6. นโยบายสำคัญ
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ (กรมส่งเสริมการเกษตร) 
1. เพ ื ่ อสน ับสน ุนให ้ เกษตรกรม ีการ

รวมกลุ ่มและ บริหารจัดการร่วมกัน 
เพื่อให้เกิด การรวมกันผลิตและรวมกัน
จำหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน 

2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการ
ผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ ่มขึ้น 
รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

โครงการศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
(กรมส่งเสริมการเกษตร) 
1. เพื ่อพัฒนาศักยภาพ ศพก. 882 ศูนย์ 

และศูนย์เครือข่าย ให้มีความพร้อมใน
การให้บริการกับเกษตรกร 

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ (กรมส่งเสริมการเกษตร) 
1. เพ ื ่ อสน ับสน ุนให ้ เกษตรกรม ีการ

รวมกลุ ่มและ บริหารจัดการร่วมกัน 
เพื่อให้เกิด การรวมกันผลิตและรวมกัน
จำหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน 

2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการ
ผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ ่มขึ้น 
รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

โครงการศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
(กรมส่งเสริมการเกษตร) 
1. เพื ่อพัฒนาศักยภาพ ศพก. 882 ศูนย์ 

และศูนย์เครือข่าย ให้มีความพร้อมใน
การให้บริการกับเกษตรกร 

ไม่มีการปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ไม่มีการปรับปรุง 
 
 
 
 
 



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่50 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

กรอบนโยบาย/ 
แผนพัฒนาฯ 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดจิิทัล โครงการ/กิจกรรมที่
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

2. เป็นแหล่งเรียนรู ้ด้านการเกษตรของ
ชุมชน โดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้ 

3. เป็นกลไกในการบูรณาการการทำงาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ  ในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ 

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer)  
(กรมส่งเสริมการเกษตร) 
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

ทดแทนเกษตรกรที่มีอายุมากขึ้นและมี
จำนวนลดลง 

2. เพื ่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรร ุ ่ น ใหม่   ให ้สามารถนำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มา ประยุกต์ใช้ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหาร
จัดการ และการตลาดสินค้าเกษตรได้
อย่างเกษตรกรมืออาชีพ 

3. เพ ื ่อสร ้างและเช ื ่อมโยงเคร ือข ่าย
เกษตรกรรุ ่นใหม่และหน่วยงานภาคี
เครือข่าย ในทุกระดับสนับสนุนการ
พัฒนาสู ่การเป ็นผู ้ประกอบการมือ
อาชีพ 

4. เพื ่อพัฒนาเจ้าหน้าที ่ Smart Farmer 
Core team ระดับเขตและจังหวัด ให้มี
ค ว ามพร ้ อม ในบทบาทของผ ู ้ จั ด
ก ระบวนกา ร เ ร ี ย นร ู ้ แ ละพ ัฒน า
เกษตรกร  

5. เพ ื ่ อพ ัฒนาเกษตรกรสมาช ิกกลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพการเกษตร ยกระดับเป็น
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
มีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปร
รูปและการตลาด 

6. เพื ่อสร้างเครือข่าย ขยายผล Smart 
Farmer ต้นแบบ ที ่ เป ็นต้นแบบการ
เรียนรู้ที่เข้มแข็งให้แก่เพื่อนเกษตรกรได้ 

การพัฒนาเกษตรอินทรีย์  
(กรมวิชาการเกษตร) 
1. เพิ่มพื้นที่ปริมาณการผลิต เพิ่มมูลค่า

ผลิตผลด้านอินทรีย์ 
2. เพิ่มปริมาณการค้าและการบริโภคสินค้า

อินทรีย์ในประเทศ 
3. สินค้าที่ได้การรับรองมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
การส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
ทดแทนแรงงาน  
(กรมส่งเสริมสหกรณ์, กรมส่งเสริม
การเกษตร)  

2. เป็นแหล่งเรียนรู ้ด้านการเกษตรของ
ชุมชน โดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้ 

3. เป็นกลไกในการบูรณาการการทำงาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ  ในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ 

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer)  
(กรมส่งเสริมการเกษตร) 
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

ทดแทนเกษตรกรที่มีอายุมากขึ้นและมี
จำนวนลดลง 

2. เพื ่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรร ุ ่ น ใหม่   ให ้สามารถนำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มา ประยุกต์ใช้ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหาร
จัดการ และการตลาดสินค้าเกษตรได้
อย่างเกษตรกรมืออาชีพ 

3. เพ ื ่อสร ้างและเช ื ่อมโยงเคร ือข ่าย
เกษตรกรรุ ่นใหม่และหน่วยงานภาคี
เครือข่าย ในทุกระดับสนับสนุนการ
พัฒนาสู ่การเป ็นผ ู ้ประกอบการมือ
อาชีพ 

4. เพื ่อพัฒนาเจ้าหน้าที ่ Smart Farmer 
Core team ระดับเขตและจังหวัด ให้มี
ค ว ามพร ้ อม ในบทบ าทของผ ู ้ จั ด
ก ระบวนกา ร เ ร ี ย นร ู ้ แ ละพ ัฒน า
เกษตรกร  

5. เพ ื ่ อพ ัฒนาเกษตรกรสมาช ิกกลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพการเกษตร ยกระดับเป็น
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
มีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปร
รูปและการตลาด 

6. เพื ่อสร้างเครือข่าย ขยายผล Smart 
Farmer ต้นแบบ ที ่ เป ็นต้นแบบการ
เรียนรู้ที่เข้มแข็งให้แก่เพื่อนเกษตรกรได้ 

การพัฒนาเกษตรอินทรีย์  
(กรมวิชาการเกษตร) 
1. เพิ่มพื้นที่ปริมาณการผลิต เพิ่มมูลค่า

ผลิตผลด้านอินทรีย์ 
2. เพิ่มปริมาณการค้าและการบริโภคสินค้า

อินทรีย์ในประเทศ 
3. สินค้าที่ได้การรับรองมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
การส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
ทดแทนแรงงาน  
(กรมส่งเสริมสหกรณ์, กรมส่งเสริม
การเกษตร)  

 
 
 
 
 
 

ไม่มีการปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่มีการปรับปรุง 
 
 
 
 
 

 
ไม่มีการปรับปรุง 
 
 
 



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่51 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

กรอบนโยบาย/ 
แผนพัฒนาฯ 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดจิิทัล โครงการ/กิจกรรมที่
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

1. สนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร
ให้สหกรณ์เพื่อให้บริการสมาชกิ 

2. ลดต้นทุนการผลิตและแก้ไขปัญหาขาด
แคลนแรงงานในพื้นที่ 

3. เพื่อสร้างช่างเกษตรประจำท้องถิ่น 
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกจิการให้บรกิาร

เครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน 
การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
(GAP) (สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ) 
1. เพื่อให้ผลผลิตสินค้าเกษตรเป้าหมายที่

ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานตามการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good 
Agricultural Practice : GAP)  

1. สนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร
ให้สหกรณ์เพื่อให้บริการสมาชกิ 

2. ลดต้นทุนการผลิตและแก้ไขปัญหาขาด
แคลนแรงงานในพื้นที่ 

3. เพื่อสร้างช่างเกษตรประจำท้องถิ่น 
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกจิการให้บรกิาร

เครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน 
การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
(GAP) (สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ) 
1. เพื่อให้ผลผลิตสินค้าเกษตรเป้าหมายที่

ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานตามการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good 
Agricultural Practice : GAP)  

 
 
 
 
 

 
ไม่มีการปรับปรุง 
 

7. แผนปฏิรูปประเทศ 
11 ดา้น 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินประเด็น
ปฏิรูปที่ ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว 
และตอบโจทยชีวิตประชาชน 

(๒)  ยกระดับการใหข้อมูลและให
คำปรึกษาจากหนว่ยงานของรัฐ 
และ  

(๓)  ยกระดับการใหบริการ ประชาชนสู่
การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูก
ลง 

ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมี
มาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่
รัฐบาล ดิจิทัล ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ ได้
แก   

(๑)  บูรณาการและยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล  

(๒)  นำระบบ ดิจิทัลมาใชในการ
ปฏิบัติงาน และการบรหิารราชการ 
และ  

(๓)  บูรณาการข้อมูลของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน 

เรื ่องและประเด็นปฏิรูปที ่ ๔ : กำลังคน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง 
พรอมขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติ  

(๓)  พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่
เพื่อสร้าง ความพรอมเชิงกลยุทธ
ใหกับกำลังคนภาครัฐ 

เร ื ่ องและประเด ็นปฏ ิร ูปท ี ่  ๕  :  ระบบ
บริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และ
รักษาคนดี คนเกงไวในภาครัฐ  

(๓)  พัฒนาขีดความสามารถและความ
ผูกพันตอองคกร (Engagement) 
ของบุคลากรภาครัฐ 

ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินประเด็น
ปฏิรูปที่ ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว 
และตอบโจทยชีวิตประชาชน 

(๒)  ยกระดับการใหข้อมูลและให
คำปรึกษาจากหนว่ยงานของรัฐ 
และ  

(๓)  ยกระดับการใหบริการ ประชาชนสู่
การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูก
ลง 

ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมี
มาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่
รัฐบาล ดิจิทัล ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ ได้
แก   

(๑)  บูรณาการและยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล  

(๒)  นำระบบ ดิจิทัลมาใชในการ
ปฏิบัติงาน และการบรหิารราชการ 
และ  

(๓)  บูรณาการข้อมูลของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน 

เรื ่องและประเด็นปฏิรูปที ่ ๔ : กำลังคน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง 
พรอมขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติ  

(๓)  พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่
เพื่อสร้าง ความพรอมเชิงกลยุทธ
ใหกับกำลังคนภาครัฐ 

เร ื ่ องและประเด ็นปฏ ิร ูปท ี ่  ๕  :  ระบบ
บริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และ
รักษาคนดี คนเกงไวในภาครัฐ  

(๓)  พัฒนาขีดความสามารถและความ
ผูกพันตอองคกร (Engagement) 
ของบุคลากรภาครัฐ 

ด้านเศรษฐกิจ 

ไม่มีการปรับปรุง 
 



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่52 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

กรอบนโยบาย/ 
แผนพัฒนาฯ 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดจิิทัล โครงการ/กิจกรรมที่
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

ด้านที่หนึ่ง การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ใน
อุตสาหกรรมการเกษตร จำเป็นตองมีการ
พัฒนาและเสริมสร้างทักษะบุคลากรในด้าน
ต่าง ๆ (Retraining) ที่จำเป็นตออนาคต มี
ก า ร เพ ิ ่ มป ระส ิ ท ธ ิ ภ าพ  ด ้ ว ยก า ร ใ ช
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมและ 
Big data การสร้างระบบนิเวศด้านการวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน  
ด้านที ่สอง ความเท่าเทียมและการเติบโต
อย ่างม ีส วนร ่วม (Equality & inclusive 
growth) ระด ับบ ุ คคล  การส ่ ง เสร ิ ม ให
เกษตรกรปรับใชความรูสมัยใหม่จากข้อมูล 
และเทคโนโลย ีท ี ่ท ันสมัยและครอบคลุม 
และใหการช่วยเหลือในเชิงระบบเพื่อรองรับ
ความเส่ียง และเพิ่ม โอกาสทางอาชีพ เพื่อให
เกษตรกรเก งขึ ้น (Smart Farmer) ระดับ
ชุมชน  
ด้านที่สาม การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ 
มิติที่สี่  ประสานความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวขอ้ง 
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับ ภาคเอกชน 
เพื ่อใชประโยชนจากจุดแข็งของเอกชนใน
ด้านความคิดสร้างสรรค  เทคโนโลยี และ
ระบบงานที่มี ประสิทธิภาพคลองตัว โดยเปิด
โอกาสให เอกชนมีสวนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ อาทิ การร่วมลงทุนก ับเอกชน 
(PPP) โดยเฉพาะในโครงสร้างพื ้นฐานที่
ประเทศไทยยังมีน้อย หากทำสำเร็จจะลด
ภาระด้านงบประมาณของ ภาครัฐได้อีกทาง
หนึ่ง 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เร่ือง ทรัพยากรทางบก ประเด็นการปฏริูปที่ 
๒ : ทรัพยากรดิน ประกอบดว้ย ประเด็น
ปฏิรูปย่อย จำนวน ๒ เร่ือง ได้แก ่

๑)  จัดทำ แผนการใชที่ดินของชาติทั้ง
ระบบใหสอดคลองและเหมาะสม
กับศักยภาพของพื้นที่และการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ และ  

๒)  ส่งเสริมการใชประโยชนที่ดินให
เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม เร่ือง สิ่ง
แวดลอม  

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : เสริมสร้างระบบ
บริหารจ ัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิดใหมี
ป ระส ิ ท ธ ิ ภ าพ  ๑ )  ลดขยะม ู ลฝอยที่
แหล่งกำเนิดโดยสร้างแรงจูงใจ ในการคัด
แยกและนำกลับมาใชประโยชนใหมากที่สุด 
ด้านพลังงานทดแทน 

ด้านที่หนึ่ง การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ใน
อุตสาหกรรมการเกษตร จำเป็นตองมีการ
พัฒนาและเสริมสร้างทักษะบุคลากรในด้าน
ต่าง ๆ (Retraining) ที่จำเป็นตออนาคต มี
ก า ร เพ ิ ่ มป ระส ิ ท ธ ิ ภ าพ  ด ้ ว ยก า ร ใ ช
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมและ 
Big data การสร้างระบบนิเวศด้านการวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน  
ด้านที ่สอง ความเท่าเทียมและการเติบโต
อย ่ า งม ีส วนร ่วม (Equality & inclusive 
growth) ระด ับบ ุ คคล  การส ่ ง เสร ิ ม ให
เกษตรกรปรับใชความรูสมัยใหม่จากข้อมูล 
และเทคโนโลยีที ่ท ันสมัยและครอบคลุม 
และใหการช่วยเหลือในเชิงระบบเพื่อรองรับ
ความเส่ียง และเพิ่ม โอกาสทางอาชีพ เพื่อให
เกษตรกรเก งขึ ้น (Smart Farmer) ระดับ
ชุมชน  
ด้านที่สาม การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ 
มิติที่สี่  ประสานความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวขอ้ง 
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับ ภาคเอกชน 
เพื ่อใชประโยชนจากจุดแข็งของเอกชนใน
ด้านความคิดสร้างสรรค  เทคโนโลยี และ
ระบบงานที่มี ประสิทธิภาพคลองตัว โดยเปิด
โอกาสให เอกชนมีสวนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ อาทิ การร่วมลงทุนก ับเอกชน 
(PPP) โดยเฉพาะในโครงสร้างพื ้นฐานที่
ประเทศไทยยังมีน้อย หากทำสำเร็จจะลด
ภาระด้านงบประมาณของ ภาครัฐได้อีกทาง
หนึ่ง 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เร่ือง ทรัพยากรทางบก ประเด็นการปฏริูปที่ 
๒ : ทรัพยากรดิน ประกอบดว้ย ประเด็น
ปฏิรูปย่อย จำนวน ๒ เร่ือง ได้แก ่

๑)  จัดทำ แผนการใชที่ดินของชาติทั้ง
ระบบใหสอดคลองและเหมาะสม
กับศักยภาพของพื้นที่และการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ และ  

๒)  ส่งเสริมการใชประโยชนที่ดินให
เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม เร่ือง สิ่ง
แวดลอม  

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : เสริมสร้างระบบ
บริหารจ ัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิดใหมี
ป ระส ิ ท ธ ิ ภ าพ  ๑ )  ลดขยะม ู ลฝอยที่
แหล่งกำเนิดโดยสร้างแรงจูงใจ ในการคัด
แยกและนำกลับมาใชประโยชนใหมากที่สุด 
ด้านพลังงานทดแทน 



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่53 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

กรอบนโยบาย/ 
แผนพัฒนาฯ 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดจิิทัล โครงการ/กิจกรรมที่
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ : แนวทางส่งเสริมและ
ขจัดอุปสรรคในการนำขยะมูลฝอยไปเป็น
เชื้อเพลิง เพื่อผลิตไฟฟา เพื่อแกปญหาด้าน
ขยะและสนับสนุนการเพิ่มรายได้กับชุมชน 
ด้านบริหารราชการแผ่นดิน 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก 
รวดเร็ว และตอบโจทยชีวิตประชาชน  

๒.  ยกระดับการใหข้อมูล คำปรึกษา
แกประชาชน ใหเป็นแบบเบ็ดเสร็จ 
ผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับบริการเป็น 
ศูนย์กลาง  

๓.  พัฒนาและใหบริการแพลตฟอร์ม
บริการพื้นฐาน (Service 
Platform) และพัฒนาและให
บริการแพลตฟอร์มสำหรับจัดเก็บ
ข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Big 
Data Platform)  

ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ระบบข้อมูลภาครัฐมี
มาตรฐาน ทันสมัย และ เช่ือมโยงกัน กา้วสู่
รัฐบาลดิจิทัล  

๔.  การพัฒนาระบบดิจิทัล งานพื้นฐาน
ของรัฐแบบรวม ศูนย์ รองรับการ
เช ื ่อมโยงข้อมูลและการทำงาน
ร่วมกัน ระหว่างหน่วยงาน และ
พัฒนาหรือจัดใหมีระบบบริหาร 
จ ัดการทร ัพยากรบ ุคคลของรัฐ 
( Integrated HR Management 
System: iHRMS) ที่เป็นแบบรวม
ศูนย์ และเชื่อมโยงกับระบบต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง  

ประเด็นปฏิร ูปที ่  ๒ ระบบข้อมูลภาครัฐมี
มาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่
รัฐบาลดิจิทัล (๘) พัฒนาปรับเปลี่ยน ทักษะและ
สมรรถนะกำล ั งคนเพ ื ่ อ  พร อมร ับการ
เปลี่ยนแปลงบริบทการจัดการภาครัฐ  
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ กำลังคนภาครัฐมีขนาดที่
เหมาะสม  และม ี สมรรถนะส ู งพร อม
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติ (๙) พัฒนาระบบ
การสอบวัดความรูความสามารถทั่วไป ให
เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับเจาหนาที่ของ
รัฐทุก ประเภท  
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕ ระบบบริหารงานบุคคลที่
สามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดี คนเกงไว
ในภาครัฐ 
ด้านเศรษฐกิจ 

๑.  ก า ร ส ่ ง เ ส ร ิ ม เ ก ษ ต ร ก รผ ่ า น
มาตรการในด้านต่าง ๆ เชน การใช้
ข ้ อม ูลของตลาด โซนน ิ ่ งและ

ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ : แนวทางส่งเสริมและ
ขจัดอุปสรรคในการนำขยะมูลฝอยไปเป็น
เชื้อเพลิง เพื่อผลิตไฟฟา เพื่อแกปญหาด้าน
ขยะและสนับสนุนการเพิ่มรายได้กับชุมชน 
ด้านบริหารราชการแผ่นดิน 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก 
รวดเร็ว และตอบโจทยชีวิตประชาชน  

๒.  ยกระดับการใหข้อมูล คำปรึกษา
แกประชาชน ใหเป็นแบบเบ็ดเสร็จ 
ผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับบริการเป็น 
ศูนย์กลาง  

๓.  พัฒนาและใหบริการแพลตฟอร์ม
บริการพื้นฐาน (Service 
Platform) และพัฒนาและให
บริการแพลตฟอร์มสำหรับจัดเก็บ
ข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Big 
Data Platform)  

ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ระบบข้อมูลภาครัฐมี
มาตรฐาน ทันสมัย และ เช่ือมโยงกัน กา้วสู่
รัฐบาลดิจิทัล  

๔.  การพัฒนาระบบดิจิทัล งานพื้นฐาน
ของรัฐแบบรวม ศูนย์ รองรับการ
เช ื ่อมโยงข้อมูลและการทำงาน
ร่วมกัน ระหว่างหน่วยงาน และ
พัฒนาหรือจัดใหมีระบบบริหาร 
จ ัดการทร ัพยากรบ ุคคลของรัฐ 
( Integrated HR Management 
System: iHRMS) ที่เป็นแบบรวม
ศูนย์ และเชื่อมโยงกับระบบต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง  

ประเด็นปฏิร ูปที ่  ๒ ระบบข้อมูลภาครัฐมี
มาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่
รัฐบาลดิจิทัล (๘) พัฒนาปรับเปลี่ยน ทักษะและ
สมรรถนะกำล ั งคนเพ ื ่ อ  พร อมร ับการ
เปลี่ยนแปลงบริบทการจัดการภาครัฐ  
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ กำลังคนภาครัฐมีขนาดที่
เหมาะสม  และม ี สมรรถนะส ู งพร อม
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติ (๙) พัฒนาระบบ
การสอบวัดความรูความสามารถทั่วไป ให
เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับเจาหนาที่ของ
รัฐทุก ประเภท  
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕ ระบบบริหารงานบุคคลที่
สามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดี คนเกงไว
ในภาครัฐ 
ด้านเศรษฐกิจ 

๑.  ก า ร ส ่ ง เ ส ร ิ ม เ ก ษ ต ร ก รผ ่ า น
มาตรการในด้านต่าง ๆ เชน การใช้
ข ้ อม ูลของตลาด โซนน ิ ่ งและ



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่54 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
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กรอบนโยบาย/ 
แผนพัฒนาฯ 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดจิิทัล โครงการ/กิจกรรมที่
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

เคร ื ่องมือสร้างมูลค าเพิ ่ม การ
ส่งเสริมโครงการ Smart Farmers 
การทำ  Precision farming การ
ปรับปรุงระบบชลประทาน การ
พัฒนาดิน 

ประเด ็นปฏ ิร ูปท ี ่  ๑ .๑ (๒)  การปฏ ิรูป 
อ ุตสาหกรรมการเกษตร ๓. การพ ัฒนา
โครงสร้างทาง ICT และการพัฒนา ศักยภาพ
ด้านดิจิทัลของบุคลากร ประเด็นปฏิรูปที่ 
๑.๑ (๗) การพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ๑๐. การพัฒนาอุตสาหกรรมการทอง
เที ่ยวด้วยการใช  Big data, social media 
และเทคโนโลยีเพื่ออำนวย ความสะดวกให
ผ ู ้ประกอบการและหน่วยงานที่ กำหนด 
ระเบียบ  
ประเด ็นปฏ ิรูปท ี ่  ๑.๑ (๑)  การพ ัฒนา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
ด้านสิ่งแวดลอม 
ประเด็นปฏิรูปที่ 1  เสริมสร้างระบบบริหาร
จ ั ดก า รมลพ ิ ษท ี ่  แหล ่ ง ก ำ เน ิ ด ใ ห มี
ประสิทธิภาพ   

เคร ื ่องมือสร้างมูลค าเพิ ่ม การ
ส่งเสริมโครงการ Smart Farmers 
การทำ  Precision farming การ
ปรับปรุงระบบชลประทาน การ
พัฒนาดิน 

ประเด ็นปฏ ิร ูปท ี ่  ๑ .๑ (๒)  การปฏ ิรูป 
อ ุตสาหกรรมการเกษตร ๓. การพ ัฒนา
โครงสร้างทาง ICT และการพัฒนา ศักยภาพ
ด้านดิจิทัลของบุคลากร ประเด็นปฏิรูปที่ 
๑.๑ (๗) การพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ๑๐. การพัฒนาอุตสาหกรรมการทอง
เที ่ยวด้วยการใช  Big data, social media 
และเทคโนโลยีเพื่ออำนวย ความสะดวกให
ผ ู ้ประกอบการและหน่วยงานที่ กำหนด 
ระเบียบ  
ประเด ็นปฏิร ูปที ่  ๑.๑ (๑)   การพ ัฒนา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
ด้านสิ่งแวดลอม 
ประเด็นปฏิรูปที่ 1  เสริมสร้างระบบบริหาร
จ ั ด ก า รม ลพ ิ ษท ี ่  แ ห ล ่ ง ก ำ เน ิ ด ให มี
ประสิทธิภาพ   

 
 

2.3 การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่าง แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค.ฯ ปี 2561 และ ปี 2562 
การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่าง แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค.ฯ ปี 2561 และ ปี 2562 มี

รายละเอียดดังตาราง 2.3-1 
 
ตาราง 2.3-1 การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่าง แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค.ฯ ปี 2561 และ ปี 2562  

ยุทธศาสตร์แผน
วิสาหกิจฯ 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดจิิทัล โครงการ/กิจกรรมที่
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

1. การสร้างความมั่นคง
และยั่งยืนในอาชีพ
การเลี้ยงโคนม  

- โปรแกรมการส่งเสริมฟาร์มตามความ
ต้องการเฉพาะ 

- เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ
ฟาร์ม 

- การเสริมสร้างพลังเครือข่ายคนเลี้ยงโคนม  

- โปรแกรมการส่งเสริมฟาร์มตามความ
ต้องการเฉพาะ 

- เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ
ฟาร์ม 

- การเสริมสร้างพลังเครือข่ายคนเลี้ยงโคนม  

 

2. การพัฒนา
อุตสาหกรรมนม
แบบครบวงจรตาม
มาตรฐานสากล เป็น
มิตรแก่สิ่งแวดล้อม 

- พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมการ
ผลิตเพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันได้รับการยอมรับตามมาตรฐาน 

- Total Productive maintenance (TPM) 
- การพัฒนาแบบโลจีสติกสอ์ัจฉรยิะ 

- พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมการ
ผลิตเพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันได้รับการยอมรับตามมาตรฐาน 

- Total Productive maintenance (TPM) 
การพัฒนาแบบโลจีสติกส์อัจฉริยะ 

 

3. การเพิ่มขีดความสา
มารในการแข่งขัน
ด้านการตลาดอย่าง
เข้าถึงใจผู้บริโภค 

- การพัฒนาแบบองค์รวมสู่ผู้ท้าชิงตลาด 
- ผลิตภัณฑ์คุณค่าสูง 
- การสร้างความเข้มแข็งและคุณค่าของ

ตราสินค้า 

- การพัฒนาแบบองค์รวมสู่ผู้ท้าชิงตลาด 
- ผลิตภัณฑ์คุณค่าสูง 
- การสร้างความเข้มแข็งและคุณค่าของ

ตราสินค้า 

 

4. การวิจยัพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

- Daily Academy 
- องค์กรมุ่งวิจัย 

- Daily Academy 
- องค์กรมุ่งวิจัย 
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ยุทธศาสตร์แผน
วิสาหกิจฯ 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดจิิทัล โครงการ/กิจกรรมที่
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

และนวัตกรรม
สำหรับอุตสาหกรรม
โคนมของประเทศ 

- ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสูง ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสูง 

5. องค์กรแห่งความเป็น
เลิศที่ยั่งยืนและ
รับผิดชอบต่อสังคม 
ด้วยทุนมนุษย ์ธรรมาภิ
บาล เทคโนโลยีดิจิทัล
และนวัตกรรม บน
พื้นฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 

- การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 
Big Data เพ ื ่อการบริหารและงานใน
ภารกิจหลัก 

- ยกระด ับการบร ิหารจ ั ดการด ้ ว ย
นวัตกรรม 
 

- การบรูณการนวัตกรรมเทคโนโลยีดจิิทัล
กับงานในภารกิจหลัก 

- การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 
Big Data เพ ื ่อการบริหารและงานใน
ภารกิจหลัก 

- ยกระด ับการบร ิหารจ ั ดการด ้ ว ย
นวัตกรรม 
 

 

 
 

2.4 การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่าง ทิศทางแนวโน้มเทคโนโลยีและระบบ
ดิจิทัล ปี 2561 และปี 2562 

การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่าง ทิศทางแนวโน้มเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล ปี 2561 
และ ปี 2562 มีรายละเอียดดังในตาราง 2.4-1 
 
ตาราง 2.4-1 การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่าง ทิศทางแนวโน้มเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล ปี 2561 และปี 2562 

ทิศทางแนวโน้ม
เทคโนโลยีและระบบ

ดิจิทัล 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดจิิทัล 
โครงการ/กิจกรรมที่

ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

ด้านอุตสาหกรรมนม 
1) ระบบบริหาร
จัดการการทดสอบ
คุณภาพน้ำนมดิบ  
(Lab Information 
Management 
System: LIMS) 

ในต่างประเทศ มีการประยุกต์ใช้ระบบ LIMS 
สำหร ับรวบรวมข้อม ูลจากอุปกรณ์และ
เครื ่องมือชั ่งน้ำหนักและทดสอบคุณภาพ
น้ำนมดิบในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเก็บ สืบค้น ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติและแนวโน้มของคุณภาพน้ำนมดิบในมิติ
ต่าง ๆ อาทิ รายสหกรณ์ รายพื้นที่หรือภาค 
ตามฤดูกาล เพื่อการวางแผนป้องกัน แก้ไข
ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบได้อย่างทันท่วงที 

ในต่างประเทศ มีการประยุกต์ใช้ระบบ LIMS 
สำหร ับรวบรวมข ้อม ูลจากอุปกรณ์และ
เครื ่องมือชั ่งน้ำหนักและทดสอบคุณภาพ
น้ำนมดิบในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเก็บ สืบค้น ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติและแนวโน้มของคุณภาพน้ำนมดิบในมิติ
ต่าง ๆ อาทิ รายสหกรณ์ รายพื้นที่หรือภาค 
ตามฤดูกาล เพื่อการวางแผนป้องกัน แก้ไข
ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบได้อย่างทันท่วงที 

ไม่มีการปรับปรุง 
 

2) ระบบบริหาร
จัดการกระบวนงาน
ผลิต (Manufacturing 
Execution System: 
MES) 

ระบบบริหารจัดการกระบวนงานผลิต 
ม ีหน ้าท ี ่ เก ็บข ้อม ูลการผล ิตนม ต ั ้ งแต่
ก ระบวนกา รแปรร ู ปน ้ ำนมด ิบ  อ าทิ  
กระบวนการ UHT กระบวนการพาสเจอไรส์
ตลอดจนกระบวนการบรรจุกล่องและหีบห่อ 
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
(1) บันทึกข้อมูลและตรวจสอบพารามิเตอร์

สำคัญในกระบวนการแปรรูปน้ำนมดิบ 
(2) บันทึกข้อมูลและตรวจสอบวัตถุดิบที่ใช้

ในการผลิต 
(3) บันทึกข้อมูลปริมาณนมกล่องที่ผลิตได้ 

และเวลาการทำงานของสายการผลิต 

ระบบบริหารจัดการกระบวนงานผลิต 
ม ีหน ้าท ี ่ เก ็บข ้อม ูลการผล ิตนม ต ั ้ งแต่
ก ระบวนการแปรร ู ปน ้ ำนมด ิบ  อ าทิ  
กระบวนการ UHT กระบวนการพาสเจอไรส์
ตลอดจนกระบวนการบรรจุกล่องและหีบห่อ 
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
(1) บันทึกข้อมูลและตรวจสอบพารามิเตอร์

สำคัญในกระบวนการแปรรูปน้ำนมดิบ 
(2) บันทึกข้อมูลและตรวจสอบวัตถุดิบที่ใช้ใน

การผลิต 
(3) บันทึกข้อมูลปริมาณนมกล่องที่ผลิตได้ 

และเวลาการทำงานของสายการผลิต 

ไม่มีการปรับปรุง 
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(4) บริหารจัดการและควบคุมการผลิต เพื่อ
การบริหารจัดการการผลิตโดยอัตโนมัติ
ตามแผนการผลิตนมประเภทต่าง ๆ 

(4) บริหารจัดการและควบคุมการผลิต เพื่อ
การบริหารจัดการการผลิตโดยอัตโนมัติ
ตามแผนการผลิตนมประเภทต่าง ๆ 

3) ระบบบำรุงรักษาทวี
ผลแบบองค์รวม  
(Total Productive 
Maintenance 
System: TPMS) 

ระบบบำรุงรักษาทวีผลแบบองค์รวม (TPMS) 
มีวัตถุประสงค์ในการบูรณาการความร่วมมือ
จากทุกหน่วยงานภายในองค์กรเพื ่อการ
บำร ุ งร ั กษาอย ่ าง เป ็นระบบ เพ ื ่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้
ตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่กระบวนการ
ร ั บและตรวจสอบค ุณภาพน ้ ำ นมดิ บ 
กระบวนการแปรรูปน้ำนมดิบ กระบวนการ
บรรจุกล่องและหีบห่อ และกระบวนการ
จัดการคลังสินค้าและลดการสูญเสียและ
มุ่งเน้นการบำรุงรักษาได้อย่างอัตโนมัติ 

ระบบบำรุงรักษาทวีผลแบบองค์รวม (TPMS) 
มีวัตถุประสงค์ในการบูรณาการความร่วมมือ
จากทุกหน่วยงานภายในองค์กรเพื ่อการ
บำร ุ งร ั กษาอย ่ า ง เป ็นระบบ เพ ื ่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้
ตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่กระบวนการ
ร ั บและตรวจสอบค ุณภาพน ้ ำ นมดิ บ 
กระบวนการแปรรูปน้ำนมดิบ กระบวนการ
บรรจุกล่องและหีบห่อ และกระบวนการ
จัดการคลังสินค้าและลดการสูญเสียและ
มุ่งเน้นการบำรุงรักษาได้อย่างอัตโนมัติ 

ไม่มีการปรับปรุง 
 

4) ระบบบริหารจัดการ
คลังสินค้า Warehouse 
and Transport 
Management 
System: WTMS) 
 

ระบบบริหารจ ัดการคลังส ินค้า (WTMS) 
ประกอบด้วย 
(1) ระบบตรวจสอบสินค้าเขา้ออก
คลังสินค้า  
(2) ระบบวางแผนการขนส่งสินค้า 
(3) ระบบจัดการชั้นวางสินค้า 
(4) พาหนะลำเลียงสินค้าอัตโนมัติ 
(Automatic Guided Vehicle) 

ระบบบริหารจัดการคลังส ินค้า (WTMS) 
ประกอบด้วย 
(1) ระบบตรวจสอบสินค้าเขา้ออก
คลังสินค้า  
(2) ระบบวางแผนการขนส่งสินค้า 
(3) ระบบจัดการชั้นวางสินค้า 
(4) พาหนะลำ เล ี ย งส ิ นค ้ า อ ั ต โนม ั ติ  
(Automatic Guided Vehicle) 

ไม่มีการปรับปรุง 
 

5) ระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับใน
สายการผลิต (Factory 
Traceability System) 

ระบบตรวจสอบย้อนกลับในสายการผลิตเปน็
ระบบตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการผลิต
ผลิตภัณฑ์นม ย้อนกลับตั ้งแต่ ผลิตภัณฑ์ 
ตัวแทนจำหน่ายสินค้า การขนส่งผลิตภัณฑ์
จากโรงงานมายังตัวแทนจำหน่ายสินค้า ชั้น
วางส ินค ้ า  อ ุปกรณ ์ เคร ื ่ อ งจ ักรตลอด
สายการผลิต อาทิ เครื ่องจักรบรรจุกล่อง 
เครื่องจักรแปรรูปน้ำนมดิบ ข้อมูลคุณภาพ
น ้ ำ น ม ด ิ บ แ ล ะ ผ ล ิ ต ภ ั ณ ฑ ์ น ม ต ล อ ด
กระบวนการผลิต ข้อมูลวันเดือนปีที ่ผลิต 
โดยสามารถตรวจสอบจาก Bar Code หรือ 
QR Code ข้างกล่องนม เพื ่อสร้างความ
เช่ือมั่นให้กับผู้บริโภค และสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับในกรณีเกิดปัญหาด้านคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์เพื่อหาสาเหตุและที่มาของปัญหา
ได้อย่างแน่ชัด 

ระบบตรวจสอบย้อนกลับในสายการผลิตเป็น
ระบบตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการผลิต
ผลิตภัณฑ์นม ย้อนกลับตั ้งแต่ ผลิตภัณฑ์ 
ตัวแทนจำหน่ายสินค้า การขนส่งผลิตภัณฑ์
จากโรงงานมายังตัวแทนจำหน่ายสินค้า ชั้น
วางส ินค ้ า  อ ุปกรณ ์ เคร ื ่ อ งจ ักรตลอด
สายการผลิต อาทิ เครื ่องจักรบรรจุกล่อง 
เครื่องจักรแปรรูปน้ำนมดิบ ข้อมูลคุณภาพ
น ้ ำ น ม ด ิ บ แ ล ะ ผ ล ิ ต ภ ั ณ ฑ ์ น ม ต ล อ ด
กระบวนการผลิต ข้อมูลวันเดือนปีที ่ผลิต 
โดยสามารถตรวจสอบจาก Bar Code หรือ 
QR Code ข้างกล่องนม เพื ่อสร้างความ
เช่ือมั่นให้กับผู้บริโภค และสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับในกรณีเกิดปัญหาด้านคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์เพื่อหาสาเหตุและที่มาของปัญหา
ได้อย่างแน่ชัด 

ไม่มีการปรับปรุง 
 

ด้านการส่งเสริมกิจการโคนม 
1) ระบบเฝ้าระวังโคนม 
(Cow Monitoring 
System) 

ในต่างประเทศ มีการประยุกต์ใช้ระบบเฝ้า
ระวังโคนม โดยติดต้ัง Tag สำหรับโคนม เพื่อ
ตรวจวัดและรวบรวมข้อมูลการเคลื่อนไหว 
หรือการเค้ียวเอื้องของโคนมเป็นรายตัว และ
ดำเนินการประเมินแนวโน้มและวิเคราะห์
เหต ุการณ์บ ่งช ี ้ป ัญหาด ้านส ุขภาพและ
ระยะเวลาการผสมเทียมที่เหมาะสม 
จากการประเม ินแนวโน ้มของการเกิด
เหตุการณ์ข้างต้น ช่วยให้เกษตรกรสามารถ

ในต่างประเทศ มีการประยุกต์ใช้ระบบเฝ้า
ระวังโคนม โดยติดต้ัง Tag สำหรับโคนม เพื่อ
ตรวจวัดและรวบรวมข้อมูลการเคลื่อนไหว 
หรือการเค้ียวเอื้องของโคนมเป็นรายตัว และ
ดำเนินการประเมินแนวโน้มและวิเคราะห์
เหต ุการณ์บ ่งช ี ้ป ัญหาด ้านส ุขภาพและ
ระยะเวลาการผสมเทียมที่เหมาะสม 
จากการประเม ินแนวโน ้มของการเกิด
เหตุการณ์ข้างต้น ช่วยให้เกษตรกรสามารถ

ไม่มีการปรับปรุง 
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เตรียมการและประสานงานกับสัตวแพทย์
หรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ ให้ดำเนินการผสม
เทียมหรือรักษาโรคต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที 

เตรียมการและประสานงานกับสัตวแพทย์
หรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ ให้ดำเนินการผสม
เทียมหรือรักษาโรคต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที 

2) ระบบการจัดการ
สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเล้ียง 
(Environment 
Management 
System) 

เ ป ็ น ร ะ บ บ ก า ร จ ั ด ก า ร ต ั ว แ ป ร ด ้ า น
สภาพแวดล้อมการเลี้ยงโคนม ซึ่งส่งผลต่อ
ปริมาณน้ำนมดิบที ่สามารถผลิตได้ ได้แก่ 
อุณหภูมิและความชื้น ประกอบด้วยอุปกรณ์
ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายนอกและ
ภายในโรงเลี้ยง และระบบปรับสภาพอากาศ
ในโรงเลี ้ยงอัตโนมัติ อาทิ พัดลมระบาย
อากาศ เครื่องฉีดละอองน้ำ และระบบการ
แจ้งเตือนอัตโนมัติกรณีอุณหภูมิภายนอกสูง
กว่าปกติ ต้องนำฝูงโคกลับเข้ามาในโรงเลี้ยง 
หรือกรณีพัดลมระบายอากาศ หรือ เครื่อง
ฉีดละอองน้ำไม่สามารถลดอุณหภูมิได้ ต้อง
ดำเนินการอาบน้ำให้ฝูงโคในโรงเล้ียง 

เ ป ็ น ร ะ บ บ ก า ร จ ั ด ก า ร ต ั ว แ ป ร ด ้ า น
สภาพแวดล้อมการเลี้ยงโคนม ซึ่งส่งผลต่อ
ปริมาณน้ำนมดิบที ่สามารถผลิตได้ ได้แก่ 
อุณหภูมิและความชื้น ประกอบด้วยอุปกรณ์
ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายนอกและ
ภายในโรงเลี้ยง และระบบปรับสภาพอากาศ
ในโรงเลี ้ยงอัตโนมัติ อาทิ พัดลมระบาย
อากาศ เครื่องฉีดละอองน้ำ และระบบการ
แจ้งเตือนอัตโนมัติกรณีอุณหภูมิภายนอกสูง
กว่าปกติ ต้องนำฝูงโคกลับเข้ามาในโรงเลี้ยง 
หรือกรณีพัดลมระบายอากาศ หรือ เครื่อง
ฉีดละอองน้ำไม่สามารถลดอุณหภูมิได้ ต้อง
ดำเนินการอาบน้ำให้ฝูงโคในโรงเล้ียง 

ไม่มีการปรับปรุง 
 

3) ระบบรีดนมวัว
อัตโนมัต ิ(Automatic 
Milking System) 

ระบบร ี ดนมว ั วอ ั ต โนม ั ต ิ  ( Automatic 
Milking System) จะต้อนโคนมให้เดินเข้า
เครื่องรีดนมเองเมื่อแม่โครู้สึกนมคัดเต้า ทั้งนี้
เครื่องรีดนมวัวจะทำการตรวจสอบว่าโคนม
ตัวดังกล่าวได้เวลารีดนมหรือไม่ หากยังไม่ถึง
เวลาเครื่องจะปฏิเสธการรีดและปล่อยใหแ้ม่
โคออกจากซอง  
สำหรับแม่โคที่พร้อมรับการรีดนม เครื่องรีด
นมวัวจะเริ ่มตรวจวัดอุณหภูมิเต้านมเพื่อ
สังเกตปัญหาเต้านมอักเสบ และ/หรือการเป็น
ส ัด ทำความสะอาดห ัวนม จากน ั ้ นจะ
ตรวจสอบตำแหน่งของหัวนมทั้งสี่ของแม่โค
กับข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ที ่สแกนไว้
ล่วงหน้าแล้ว เครื่องจะทำการสวมหัวรีดพร้อม
กับทำการพ่นหัวนมด้วยน้ำยาฆ่าเชื ้อเพื่อ
ป้องกันปัญหาเต้านมอักเสบ น้ำนมที่รีดได้จะ
ไหลผ่านระบบท่อนมเข้าสู่ถังเก็บน้ำนมดิบที่
อ ุณหภ ูม ิควบคุมไว ้ประมาณ 4-5 องศา
เซลเซียส ชุดหัวรีดจะมีการชะล้างภายหลัง
การรีดนมแต่ละครั้ง ส่วนระบบท่อนมมีการ
ล้างเป็นช่วงเวลาแบบอัตโนมัติ แต่ทั้งระบบจะ
ปิดตัวเองวันละครั้งเพื่อทำการล้างใหญ่อย่าง
สมบูรณ์ ระบบการรีดนมทุกขั้นตอนรวมทั้ง
การล้างทำความสะอาดระบบท่อนมทำงาน
ตามโปรแกรมแบบอัตโนมัติที่กำหนดไว้ 

ระบบร ี ดนมว ั วอ ั ต โนม ั ต ิ  ( Automatic 
Milking System) จะต้อนโคนมให้เดินเข้า
เครื่องรีดนมเองเมื่อแม่โครู้สึกนมคัดเต้า ทั้งนี้
เครื่องรีดนมวัวจะทำการตรวจสอบว่าโคนม
ตัวดังกล่าวได้เวลารีดนมหรือไม่ หากยังไม่ถึง
เวลาเครื่องจะปฏิเสธการรีดและปล่อยให้แม่
โคออกจากซอง  
สำหรับแม่โคที่พร้อมรับการรีดนม เครื่องรีด
นมวัวจะเริ ่มตรวจวัดอุณหภูมิเต้านมเพื่อ
สังเกตปัญหาเต้านมอักเสบ และ/หรือการเป็น
ส ัด ทำความสะอาดห ัวนม จากน ั ้ นจะ
ตรวจสอบตำแหน่งของหัวนมทั้งสี่ของแม่โค
กับข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ที ่สแกนไว้
ล่วงหน้าแล้ว เครื่องจะทำการสวมหัวรีดพร้อม
กับทำการพ่นหัวนมด้วยน้ำยาฆ่าเชื ้อเพื่อ
ป้องกันปัญหาเต้านมอักเสบ น้ำนมที่รีดได้จะ
ไหลผ่านระบบท่อนมเข้าสู่ถังเก็บน้ำนมดิบที่
อ ุณหภ ูม ิควบคุมไว ้ประมาณ 4-5 องศา
เซลเซียส ชุดหัวรีดจะมีการชะล้างภายหลัง
การรีดนมแต่ละครั้ง ส่วนระบบท่อนมมีการ
ล้างเป็นช่วงเวลาแบบอัตโนมัติ แต่ทั้งระบบจะ
ปิดตัวเองวันละครั้งเพื่อทำการล้างใหญ่อย่าง
สมบูรณ์ ระบบการรีดนมทุกขั้นตอนรวมทั้ง
การล้างทำความสะอาดระบบท่อนมทำงาน
ตามโปรแกรมแบบอัตโนมัติที่กำหนดไว้ 

ไม่มีการปรับปรุง 
 

4) ระบบกำจัดมูลโค
อัตโนมัต ิ(Automatic 
Cow Manuve 
Disposal System) 

ระบบกำจัดมูลโคภายในคอกถูกออกแบบให้
เป็นระบบอัตโนมัติ โดยซองนอนมีคานบังคับ
ให้โคยืนถ่ายมูลลงบนพื้นทางเดินที่ทำด้วย
แผ่นคอนกรีตสำเร ็จร ูปที ่ม ีร ่องระหว ่าง
รอยต่อซึ่งจะปล่อยให้มูลและปัสสาวะโคน
มตกลงสู่พื้นเบื้องล่างใต้คอกโคระหว่างการ
กวาดพื ้นคอก การทำความสะอาดมูลบน

ระบบกำจัดมูลโคภายในคอกถูกออกแบบให้
เป็นระบบอัตโนมัติ โดยซองนอนมีคานบังคับ
ให้โคยืนถ่ายมูลลงบนพื้นทางเดินที่ทำด้วย
แผ่นคอนกรีตสำเร ็จร ูปที ่ม ีร ่องระหว ่าง
รอยต่อซึ่งจะปล่อยให้มูลและปัสสาวะโคน
มตกลงสู่พื้นเบื้องล่างใต้คอกโคระหว่างการ
กวาดพื ้นคอก การทำความสะอาดมูลบน

ไม่มีการปรับปรุง 
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ทางเดินใช้ระบบแผ่นกวาดที ่ทำงานแบบ
อัตโนมัติ (Automatic Manure Sweeper) 
ตามช่วงเวลาที่ตั ้งโปรแกรมไว้ มูลโคจะถูก
กวาดลงไปเก็บในห้องเก็บมูลด้านล่างใต้พื้น
คอกและสามารถนำไปเป็นปุ๋ยให้แก่แปลงพืช
อาหารหรือนำไปผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบชีว
มวลต่อไป 

ทางเดินใช้ระบบแผ่นกวาดที ่ทำงานแบบ
อัตโนมัติ (Automatic Manure Sweeper) 
ตามช่วงเวลาที่ตั ้งโปรแกรมไว้ มูลโคจะถูก
กวาดลงไปเก็บในห้องเก็บมูลด้านล่างใต้พื้น
คอกและสามารถนำไปเป็นปุ๋ยให้แก่แปลงพืช
อาหารหรือนำไปผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบชีว
มวลต่อไป 

5) ระบบสนับสนุน
ธุรกิจโคนม (Farm 
Management 
System) 

สหกรณ์โคนมขนาดใหญ่ในต่างประเทศ อาทิ 
สหกรณ์ Fonterra ในประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ซึ่งมีสมาชิกเกษตรกรผู ้เลี ้ยงโคนมมากกว่า 
10,000 ราย และเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์นม
รายใหญ่ที่สุดในตลาดโลก มีส่วนแบ่งการตลาด
มากกว ่าร ้อยละ 30 ม ีการพ ัฒนาระบบ
สนับสนุนธุรกิจโคนมให้แก่เกษตรกรแบบ 
On-Line (https://nzfarmsource.co.nz/) 
เพื่อการดำเนินงานและการเจริญเติบโตของ
กิจการโคนมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
มีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ ซอฟต์แวร์การ
บริหารจัดการธุรกิจฟาร์มโคนม การติดตาม
ยอดน้ำนมดิบที่รีดได้ และการบริหารจัดการ
ด้านบัญชีและการเงิน รวมถึงการจัดตั้งชุมชน
นักปฏิบ ัต ิ (Community of Practice) ใน
พื้นที่ต่าง ๆ เพื่อการให้คำปรึกษาหรือร่วมกัน
แก้ปัญหาจากเพื่อนสมาชิกที่มีประสบการณ์
และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในพื้นที่ รวมไปถึง
การจ ัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลย ี ตลอดจน 
เวชภัณฑ์ อาหารสัตว์ เพื่อการเลี้ยงโคนมที่
ให้ผลผลิตและคุณภาพน้ำนมดิบสูงสุด โดย
เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสามารถเข้าถึงระบบ
ผ่าน Web รวมถ ึงอ ุปกรณ์ Tablet และ 
Smart Phone 

สหกรณ์โคนมขนาดใหญ่ในต่างประเทศ อาทิ 
สหกรณ์ Fonterra ในประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ซึ่งมีสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมากกว่า 
10,000 ราย และเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์นม
รายใหญ่ที่สุดในตลาดโลก มีส่วนแบ่งการตลาด
มากกว ่าร ้อยละ 30 ม ีการพ ัฒนาระบบ
สนับสนุนธุรกิจโคนมให้แก่เกษตรกรแบบ 
On-Line (https://nzfarmsource.co.nz/) 
เพื่อการดำเนินงานและการเจริญเติบโตของ
กิจการโคนมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
มีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ ซอฟต์แวร์การ
บริหารจัดการธุรกิจฟาร์มโคนม การติดตาม
ยอดน้ำนมดิบที่รีดได้ และการบริหารจัดการ
ด้านบัญชีและการเงิน รวมถึงการจัดตั้งชุมชน
นักปฏิบ ัต ิ (Community of Practice) ใน
พื้นที่ต่าง ๆ เพื่อการให้คำปรึกษาหรือร่วมกัน
แก้ปัญหาจากเพื่อนสมาชิกที่มีประสบการณ์
และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในพื้นที่ รวมไปถึง
การจ ัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลย ี ตลอดจน 
เวชภัณฑ์ อาหารสัตว์ เพื่อการเลี้ยงโคนมที่
ให้ผลผลิตและคุณภาพน้ำนมดิบสูงสุด โดย
เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสามารถเข้าถึงระบบ
ผ่าน Web รวมถ ึงอ ุปกรณ์ Tablet และ 
Smart Phone 

ไม่มีการปรับปรุง 
 

6) ระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับนำ้นมดิบ 
(Traceability 
System) 

ระบบตรวจสอบย ้ อนกล ั บน ้ ำ น ม ดิ บ 
( Traceability System) เ ป ็ น ร ะ บ บ
ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลกระบวนการรีด
และขนส่งน้ำนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
นม ไปยังโรงงานผลิต โดยจัดเก็บข้อมูลตลอด
กระบวนการ อาทิ ข้อมูลโคนมที่รีด ข้อมูลถัง
เก็บน้ำนมดิบ ข้อมูลวันที่และเวลารีดน้ำนม
ดิบ ข้อมูลฟาร์มโคนม ข้อมูลการขนส่งจาก
ฟาร์มมายังสหกรณ์หรือศูนย์รับน้ำนมดิบ 
อาทิ วันที่/เวลาออกจากฟาร์ม วันที่/เวลารับ
น้ำนมดิบ อุณหภูมิระหว่างการขนส่ง และที่
รับน้ำนมดิบ ระยะเวลาที่เข้า-ออกสหกรณ์
หรือศูนย์รับน้ำนมดิบ ข้อมูลการขนส่งจาก
สหกรณ์หรือศูนย์รับน้ำนมดิบไปยังโรงงานรับ
น้ำนมดิบ ข้อมูลระยะเวลาและการจัดเก็บ
น้ำนมดิบ ทั ้งนี ้ ควรสามารถทำงานแบบ
เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบตรวจสอบย้อนกลับ

ระบบตรวจสอบย ้ อนกล ั บน ้ ำ น ม ดิ บ 
( Traceability System) เ ป ็ น ร ะ บ บ
ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลกระบวนการรีด
และขนส่งน้ำนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
นม ไปยังโรงงานผลิต โดยจัดเก็บข้อมูลตลอด
กระบวนการ อาทิ ข้อมูลโคนมที่รีด ข้อมูลถัง
เก็บน้ำนมดิบ ข้อมูลวันที่และเวลารีดน้ำนม
ดิบ ข้อมูลฟาร์มโคนม ข้อมูลการขนส่งจาก
ฟาร์มมายังสหกรณ์หรือศูนย์รับน้ำนมดิบ 
อาทิ วันที่/เวลาออกจากฟาร์ม วันที่/เวลารับ
น้ำนมดิบ อุณหภูมิระหว่างการขนส่ง และที่
รับน้ำนมดิบ ระยะเวลาที่เข้า-ออกสหกรณ์
หรือศูนย์รับน้ำนมดิบ ข้อมูลการขนส่งจาก
สหกรณ์หรือศูนย์รับน้ำนมดิบไปยังโรงงานรับ
น้ำนมดิบ ข้อมูลระยะเวลาและการจัดเก็บ
น้ำนมดิบ ทั ้งนี ้ ควรสามารถทำงานแบบ
เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบตรวจสอบย้อนกลับ

ไม่มีการปรับปรุง 
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ในสายการผลิตในลักษณะการตรวจสอบ
ย้อนกลับตลอดห่วงโซ่อ ุปทาน (Supply 
Chain) เพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพและ
สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ตลอดจนการ
วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาคุณภาพนมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันท่วงที 

ในสายการผลิตในลักษณะการตรวจสอบ
ย้อนกลับตลอดห่วงโซ่อ ุปทาน (Supply 
Chain) เพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพและ
สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ตลอดจนการ
วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาคุณภาพนมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันท่วงที 

ด้านบริหารและอำนวยการ 
1) ระบบการวางแผน
ทรัพยากรทางธุรกิจ
ขององค์กร 
(Enterprise 
Resource Planning) 

ธุรกิจการผลิตนมเป็นธุรกิจที่มีความซับซ้อน
และครอบคล ุมการบร ิหารจ ัดการและ
กระบวนงานทางธุรกิจในหลายมิติตั ้งแต่
กระบวนงานทางธุรกิจทั่วไป อาทิ การสั่งซ้ือ
และจ ัดหาส ินค ้าว ัตถ ุด ิบ การขายและ
การตลาด การบัญชีและการเงิน การบริหาร
จัดการสินทรัพย์รวมถึงการผลิตสินค้า การ
บริหารคลังสินค้า การบริหารจัดการห่วงโซ่
อ ุ ปทาน  ( Supply Chain Management) 
การบริหารจัดการฟาร์มและเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคนม โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่
อ ุปทานที ่หลากหลาย ทำระบบวางแผน
ทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรจะช่วยบูรณา
การการทำงานร่วมกันขององค์กรในด้านต่าง 
ๆ ให ้ เป ็นไปตามมาตรฐานและม ีความ
เช่ือมโยงซ่ึงกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

ธุรกิจการผลิตนมเป็นธุรกิจที่มีความซับซ้อน
และครอบคล ุมการบร ิหารจ ัดการและ
กระบวนงานทางธุรกิจในหลายมิติตั ้งแต่
กระบวนงานทางธุรกิจทั่วไป อาทิ การสั่งซ้ือ
และจ ัดหาส ินค ้าว ัตถ ุด ิบ การขายและ
การตลาด การบัญชีและการเงิน การบริหาร
จัดการสินทรัพย์รวมถึงการผลิตสินค้า การ
บริหารคลังสินค้า การบริหารจัดการห่วงโซ่
อ ุ ปทาน  ( Supply Chain Management) 
การบริหารจัดการฟาร์มและเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคนม โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่
อ ุปทานที ่หลากหลาย ทำระบบวางแผน
ทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรจะช่วยบูรณา
การการทำงานร่วมกันขององค์กรในด้านตา่ง 
ๆ ให ้ เป ็นไปตามมาตรฐานและม ีความ
เช่ือมโยงซ่ึงกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

ไม่มีการปรับปรุง 
 

2) ระบบการบรหิาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resource 
Management 
System) 

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย ์ของ
องค์กร มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้ 1) ระบบ
การสรรหาและลาออกของบุคลากร เพื่อให้
ได้มาซ่ึงบุคลากรที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์
ตรงตามหน้าที่และฟังก์ชั่นการทำงาน ระบบ
สนับสน ุนข ้อม ูลการสอบสัมภาษณ์และ
ข้อตกลงการจ้างงาน ข้อมูลสถิติและข้อมูล
การบันทึกสถิติและประเมินแหล่งจัดหางาน
ที ่ม ีค ุณภาพและประส ิทธ ิภาพในแต ่ละ
ตำแหน่ง ข้อมูลสถิติและการประเมินสาเหตุ
การลาออกของพน ักงาน 2) ระบบการ
ฝึกอบรมพนักงานใหม่ เพ ื ่อฝ ึกอบรมให้
พนักงานรู้จักระเบียบข้อบังคับในการทำงาน 
มีฟังก์ชั่นการทำงานที่สำคัญ ได้แก่ ระเบียบ
ข้อบังคับองค์กร แนวทางการทำงานหรือ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมในแต่ละฟังก์ชั่นงาน 
การจ ั ดตารา งการฝ ึกอบรม  และการ
ประเมินผลพนักงานใหม่ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 3) ระบบฐานข้อมูลพนักงาน เป็น
ระบบฐานข้อมูลเพื่อดำเนินการเก็บประวัติ
พนักงาน ตั ้งแต่สถิติการขาด มา ลา สาย 
การเลื่อนตำแหน่ง เงินเดือน โบนัส รายได้
พิเศษอื่นๆ ผลการประเมินประสิทธิภาพใน
การทำงาน การฝึกอบรมที ่เก ี ่ยวข้องและ
หนังสือเตือนต่าง ๆ 4) ระบบการประเมิน

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์กร มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้ 1) ระบบ
การสรรหาและลาออกของบุคลากร เพื่อให้
ได้มาซ่ึงบุคลากรที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์
ตรงตามหน้าที่และฟังก์ชั่นการทำงาน ระบบ
สนับสน ุนข้อม ูลการสอบสัมภาษณ์และ
ข้อตกลงการจ้างงาน ข้อมูลสถิติและข้อมูล
การบันทึกสถิติและประเมินแหล่งจัดหางาน
ที ่ม ีค ุณภาพและประส ิทธ ิภาพในแต ่ละ
ตำแหน่ง ข้อมูลสถิติและการประเมินสาเหตุ
การลาออกของพน ักงาน 2) ระบบการ
ฝึกอบรมพนักงานใหม่ เพ ื ่อฝ ึกอบรมให้
พนักงานรู้จักระเบียบข้อบังคับในการทำงาน 
มีฟังก์ชั่นการทำงานที่สำคัญ ได้แก่ ระเบียบ
ข้อบังคับองค์กร แนวทางการทำงานหรือ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมในแต่ละฟังก์ชั่นงาน 
การจ ั ดตารา งการฝ ึ กอบรม  และการ
ประเมินผลพนักงานใหม่ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 3) ระบบฐานข้อมูลพนักงาน เป็น
ระบบฐานข้อมูลเพื่อดำเนินการเก็บประวัติ
พนักงาน ตั้งแต่สถิติการขาด มา ลา สาย การ
เลื่อนตำแหน่ง เงินเดือน โบนัส รายได้พิเศษ
อื ่นๆ ผลการประเมินประสิทธิภาพในการ
ทำงาน การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องและหนังสือ
เ ต ื อ น ต ่ า ง  ๆ  4) ร ะ บ บ ก า รป ร ะ เ มิ น

ไม่มีการปรับปรุง 
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
เพ ื ่อให ้พนักงานและหัวหน้างานกำหนด
หัวข้อและประเมินประสิทธิภาพการทำงาน
ของพนักงานร่วมกัน 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
เพ ื ่อให ้พนักงานและหัวหน้างานกำหนด
หัวข้อและประเมินประสิทธิภาพการทำงาน
ของพนักงานร่วมกัน 

3) ระบบบริหารจัดการ
ความเส่ียงองค์กร  
(Enterprise Risk 
Management 
System) 

ระบบบร ิหารจ ัดการความเส ี ่ยงองค ์กร
สามารถสนับสนุนองค์กรในการวิเคราะห์
และประเมินความเสี ่ยงและบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและติดตามการแก้ไขความเสี่ยงที่
สำคัญขององค์กร เพื่อลดผลกระทบต่อการ
ดำเนินการธุรกิจ 

ระบบบร ิหารจ ัดการความเส ี ่ยงองค ์กร
สามารถสนับสนุนองค์กรในการวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความ
เส่ียงและติดตามการแก้ไขความเส่ียงที่สำคัญ
ขององค ์กร เพ ื ่อลดผลกระทบต ่อการ
ดำเนินการธุรกิจ 

ไม่มีการปรับปรุง 
 

4) ระบบสารสนเทศ
สำหรับผู้บริหาร
ระดับสูง (Executive 
Information 
System) 

ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง 
เป็นระบบสารสนเทศเพื ่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและตัดสินใจสำหรับผู ้บริหาร
ระดับสูงขององค์กรในประเด็นที่สำคัญต่าง ๆ 
ในการขับเคลื่อนองค์กร ตามเป้าหมายธุรกิจ 
 

ระบบสารสนเทศสำหร ับผ ู ้บร ิหาร
ระดับสูง เป็นระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานและตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์กรในประเด็นที่สำคัญต่าง 
ๆ ในการขับเคลื ่อนองค์กร ตามเป้าหมาย
ธุรกิจ 

ไม่มีการปรับปรุง 
 

ด้านเทคโนโลยีแบบพลิกผัน (Disruptive Technology) 
1) ระบบจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็น
ระบบการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับข้อมูลจำนวน
มหาศาลที ่เกิดขึ ้น ในองค์กรในยุคปัจจุบัน 
สามารถแบ่งข้อมูลเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
1) ข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจน (Structured 
Data) 
2) ข ้อมูลที ่ม ีโครงสร้างช ัดเจนบางส ่วน 
(Semi-Structured Data)  
3) ข้อมูลที่มีโครงสร้างไม่ชัดเจน 
(Unstructured Data) 
และมีลักษณะที่สำคัญดังนี้ 
▪ ข ้ อม ู ลม ีปร ิ มาณมากเก ิ นกว ่ าที่

ฐานข้อมูลแบบเดิมจะจัดการได้ (Volume) 
▪ ข ้อม ูลเปล ี ่ยนแปลงอย ่างรวดเร็ว 

(Velocity) 
▪ ข้อมูลมีความหลากหลาย (Variety) 
▪ คุณภาพข้อมูลต้องมีความถูกต้อง

เช่ือถือได้ (Veracity) 

ระบบจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็น
ระบบการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับข้อมูลจำนวน
มหาศาลที ่เก ิดขึ ้น ในองค์กรในยุคปัจจุบัน 
สามารถแบ่งข้อมูลเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
1) ข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจน (Structured 
Data) 
2) ข ้อมูลที ่ม ีโครงสร ้างช ัดเจนบางส ่วน 
(Semi-Structured Data)  
3) ข้อมูลที่มีโครงสร้างไม่ชัดเจน 
(Unstructured Data) 
และมีลักษณะที่สำคัญดังนี้ 
▪ ข ้ อม ู ลม ีปร ิ มาณมากเก ิ นกว ่ าที่

ฐานข้อมูลแบบเดิมจะจัดการได้ (Volume) 
▪ ข ้อม ูลเปล ี ่ยนแปลงอย ่างรวดเร็ว 

(Velocity) 
▪ ข้อมูลมีความหลากหลาย (Variety) 
▪ คุณภาพข้อมูลต้องมีความถูกต้อง

เช่ือถือได้ (Veracity) 

ไม่มีการปรับปรุง 
 

 ทั ้งน ี ้ระบบจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) ส า ม า ร ถ น ำ ม า ป ร ะ ย ุ ก ต ์ ใ ช ้ ใ น
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์นมตลอด
ห่วงโซ่อุปทานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
▪ ด้านส่งเสริมการเลี ้ยงโคนม ปัจจัย

สำคัญที ่ส ่งเสร ิมให ้ก ิจการโคนมประสบ
ความสำเร็จ สร้างผลกำไรให้แก่เกษตรกรผู้
เลี ้ยงโคนม และก่อให้เกิดความยั ่งย ืนใน
อาชีพการเลี้ยงโคนม มี 3 ปัจจัยหลักได้แก่
ปร ิมาณน ้ำนมท ี ่สามารถร ีดจากแม ่ วั ว 
ความสามารถในการรักษาอาการเจ็บป่วยได้
ทันท่วงที และการผสมเทียมให้ได้ในระยะ

ทั ้งน ี ้ระบบจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) ส า ม า ร ถ น ำ ม า ป ร ะ ย ุ ก ต ์ ใ ช ้ ใ น
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์นมตลอด
ห่วงโซ่อุปทานในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
▪ ด้านส่งเสริมการเลี ้ยงโคนม ปัจจัย

สำคัญที ่ส ่งเสร ิมให ้ก ิจการโคนมประสบ
ความสำเร็จ สร้างผลกำไรให้แก่เกษตรกรผู้
เลี ้ยงโคนม และก่อให้เกิดความยั ่งย ืนใน
อาชีพการเลี้ยงโคนม มี 3 ปัจจัยหลักได้แก่
ปร ิมาณน ้ำนมท ี ่สามารถร ีดจากแม ่ วั ว 
ความสามารถในการรักษาอาการเจ็บป่วยได้
ทันท่วงที และการผสมเทียมให้ได้ในระยะ

ไม่มีการปรับปรุง 
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การสืบพันธ์ ซึ่งต้องการการวิเคราะห์ข้อมูล
ในด้านต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก 
▪ ด ้ า นก ระบวนการผล ิ ต  ในด ้ า น

กระบวนการผลิต สามารถประยุกต์ใช้ระบบ
จ ั ด ก า ร ข ้ อ ม ู ลข น าด ให ญ ่  ( Big Data) 
รายละเอียดดังแสดงในภาพด้านล่าง 

การสืบพันธ์ ซึ่งต้องการการวิเคราะห์ข้อมูล
ในด้านต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก 
▪ ด ้ า นก ระบวนกา รผล ิ ต  ในด ้ า น

กระบวนการผลิต สามารถประยุกต์ใช้ระบบ
จ ั ด ก า ร ข ้ อ ม ู ล ขน าด ให ญ ่  ( Big Data) 
รายละเอียดดังแสดงในภาพด้านล่าง 

2) Internet of 
Things (IoT) 

Internet of Things เป็นการหลอมรวมกัน
ระหว่างวิวัฒนาการด้านอุปกรณ์ตรวจวัด 
Sensors ด้านระบบเครือข่ายข้อมูลแบบ 
WIFI ด ้ าน Smart Phone ท ั ้ ง ในม ิต ิ ของ
ขนาดที ่เล็กลง ประสิทธิภาพที่ส ูงมากขึ้น 
ตลอดจนปัจจัยค่าบริการระบบเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือที่ลดต่ำลงอย่างมาก ทำให้
อุปกรณ์ Smart Phone สามารถเชื ่อมต่อ
และเข้าถึงข้อมูลจากอุปกรณ์ว ัด Sensor 
ต่าง ๆ ได้โดยตรง ทั ้งน ี ้  เทคโนโลยี IoT 
สามารถประยุกต์ใช้ทั้งในด้านกระการผลิต
และด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมดังแสดง
ในภาพด้านล่าง 

Internet of Things เป็นการหลอมรวมกัน
ระหว่างวิวัฒนาการด้านอุปกรณ์ตรวจวัด 
Sensors ด้านระบบเครือข ่ายข้อมูลแบบ 
WIFI ด ้ าน Smart Phone ท ั ้ ง ในม ิต ิ ของ
ขนาดที ่เล็กลง ประสิทธิภาพที่ส ูงมากขึ้น 
ตลอดจนปัจจัยค่าบริการระบบเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือที ่ลดต่ำลงอย่างมาก ทำให้
อุปกรณ์ Smart Phone สามารถเชื ่อมต่อ
และเข้าถึงข้อมูลจากอุปกรณ์วัด Sensor ต่าง 
ๆ ได้โดยตรง ทั้งนี้ เทคโนโลยี IoT สามารถ
ประยุกต์ใช้ทั้งในด้านกระการผลิตและด้าน
การส่งเสริมการเลี้ยงโคนมดังแสดงในภาพ
ด้านล่าง 

ไม่มีการปรับปรุง 
 

 
2.5 การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่าง กระบวนงานสำคัญและความต้องการด้านระบบ
และเทคโนโลยีดิจิทัล ของ อ.ส.ค. ปี 2561 และปี 2562 

การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่าง ระหว่าง กระบวนงานสำคัญและความต้องการด้าน
ระบบและเทคโนโลยีดิจิทัล ของ อ.ส.ค. ปี 2561 และปี 2562 มีรายละเอียดดังในตาราง 2.5-1 
 
ตาราง 2.5-1 การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่าง กระบวนงานสำคัญและความต้องการด้านระบบและ
เทคโนโลยีดิจิทัล ของ อ.ส.ค. ป ี2561 และปี 2562 

กระบวนงานสำคัญ
และสารสนเทศที่

เกี่ยวข้อง 

กระบวนงานสำคัญและความต้องการด้านระบบและเทคโนโลยีดิจิทัล ของ อ.ส.ค. 
โครงการ/กิจกรรมที่

ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

1. กระบวนงานผลิต
ผลิตภัณฑ์นม 

1.1 การรวบรวมน้ำนมดิบ 
• ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจรับ

และคำนวณราคาน้ำนมดบิ 
• ระบบบำรุงรักษาทวีผลแบบองค์รวม 

(TPMS) 
• ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
• ระบบตรวจสอบย้อนกลับ 

(Traceability) น้ำนมดิบ 
1.2 การขนส่งน้ำนมดิบ 

• ระบบบริหารจัดการและติดตาม
ยานพาหนะ (GPS Tracking) 

• ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
• ระบบตรวจสอบย้อนกลับ 

(Traceability) น้ำนมดิบ 
 

1.1 การรวบรวมน้ำนมดิบ 
• ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจรับและ

คำนวณราคาน้ำนมดิบ 
• ระบบบำรุงรักษาทวีผลแบบองค์รวม 

(TPMS) 
• ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
• ระบบตรวจสอบย้อนกลับ 

(Traceability) น้ำนมดิบ 
1.2 การขนส่งน้ำนมดิบ 

• ระบบบริหารจัดการและติดตาม
ยานพาหนะ (GPS Tracking) 

• ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
• ระบบตรวจสอบย้อนกลับ 

(Traceability) น้ำนมดิบ 
 

ไม่มีการปรับปรุง 
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ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

1.3 การตรวจสอบน้ำนมดิบ 
• ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบ

และคำนวณราคาน้ำนมดบิ 
• ระบบบริหารจัดการการทดสอบ

คุณภาพน้ำนมตลอดสายการผลิต 
• ระบบบำรุงรักษาทวีผลแบบองค์รวม 

(TPMS) 
• ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
• ระบบตรวจสอบย้อนกลับ 

(Traceability) ในสายการผลิต 
1.4 การจัดเก็บน้ำนมดิบ 

• ระบบบริหารจัดการการทดสอบ
คุณภาพน้ำนมตลอดสายการผลิต 

• ระบบบำรุงรักษาทวีผลแบบองค์รวม 
(TPMS) 

• ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
• ระบบตรวจสอบย้อนกลับ 

(Traceability) ในสายการผลิต 
1.5 การแปรรูปและปรุงรสน้ำนมดิบ 

• ระบบการแปรรูปและปรุงรสน้ำนมดิบ
แบบอัตโนมัติสำหรับทุกผลิตภัณฑ์ 

• ระบบบริหารจัดการกระบวนการผลิต
สำหรับนมทุกผลิตภัณฑ์ 

• ระบบบริหารจัดการการทดสอบ
คุณภาพน้ำนมตลอดสายการผลิต 

• ระบบบำรุงรักษาทวีผลแบบองค์รวม 
(TPMS) 

• ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
• ระบบตรวจสอบย้อนกลับ 

(Traceability) ในสายการผลิต 
1.6 การบรรจุกล่อง/ขวด/ภาชนะ 

• ระบบการบรรจุผลิตภัณฑ์แบบ
อัตโนมัติสำหรับทุกผลิตภัณฑ์ 

• ระบบบริหารจัดการกระบวนการผลิต
สำหรับนมทุกผลิตภัณฑ์ 

• ระบบบริหารจัดการการทดสอบ
คุณภาพน้ำนมตลอดสายการผลิต 

• ระบบบำรุงรักษาทวีผลแบบองค์รวม 
(TPMS) 

• ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
• ะบบตรวจสอบย้อนกลับ 

(Traceability) ในสายการผลิต 
1.7 การบรรจุหีบห่อ 

• ระบบการบรรจุหบีห่อแบบอัตโนมัติ
ทุกสายการผลิต 

• ระบบบริหารจัดการกระบวนการผลิต
สำหรับนมทุกผลิตภัณฑ์ 

1.3 การตรวจสอบน้ำนมดิบ 
• ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบ

และคำนวณราคาน้ำนมดบิ 
• ระบบบริหารจัดการการทดสอบ

คุณภาพน้ำนมตลอดสายการผลิต 
• ระบบบำรุงรักษาทวีผลแบบองค์รวม 

(TPMS) 
• ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
• ระบบตรวจสอบย้อนกลับ 

(Traceability) ในสายการผลิต 
1.4 การจัดเก็บน้ำนมดิบ 

• ระบบบริหารจัดการการทดสอบ
คุณภาพน้ำนมตลอดสายการผลิต 

• ระบบบำรุงรักษาทวีผลแบบองค์รวม 
(TPMS) 

• ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
• ระบบตรวจสอบย้อนกลับ 

(Traceability) ในสายการผลิต 
1.5 การแปรรูปและปรุงรสน้ำนมดิบ 

• ระบบการแปรรูปและปรุงรสน้ำนมดิบ
แบบอัตโนมัติสำหรับทุกผลิตภัณฑ์ 

• ระบบบริหารจัดการกระบวนการผลิต
สำหรับนมทุกผลิตภัณฑ์ 

• ระบบบริหารจัดการการทดสอบ
คุณภาพน้ำนมตลอดสายการผลิต 

• ระบบบำรุงรักษาทวีผลแบบองค์รวม 
(TPMS) 

• ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
• ระบบตรวจสอบย้อนกลับ 

(Traceability) ในสายการผลิต 
1.6 การบรรจุกล่อง/ขวด/ภาชนะ 

• ระบบการบรรจุผลิตภัณฑ์แบบ
อัตโนมัติสำหรับทุกผลิตภัณฑ์ 

• ระบบบริหารจัดการกระบวนการผลิต
สำหรับนมทุกผลิตภัณฑ์ 

• ระบบบริหารจัดการการทดสอบ
คุณภาพน้ำนมตลอดสายการผลิต 

• ระบบบำรุงรักษาทวีผลแบบองค์รวม 
(TPMS) 

• ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
• ะบบตรวจสอบย้อนกลับ 

(Traceability) ในสายการผลิต 
1.7 การบรรจุหีบห่อ 

• ระบบการบรรจุหบีห่อแบบอัตโนมัติ
ทุกสายการผลิต 

• ระบบบริหารจัดการกระบวนการผลิต
สำหรับนมทุกผลิตภัณฑ์ 
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กระบวนงานสำคัญ
และสารสนเทศที่

เกี่ยวข้อง 

กระบวนงานสำคัญและความต้องการด้านระบบและเทคโนโลยีดิจิทัล ของ อ.ส.ค. 
โครงการ/กิจกรรมที่

ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

• ระบบบริหารจัดการการทดสอบ
คุณภาพน้ำนมตลอดสายการผลิต 

• ระบบบำรุงรักษาทวีผลแบบองค์รวม 
(TPMS) 

• ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
• ระบบตรวจสอบย้อนกลับ 

(Traceability) ในสายการผลิต 
1.8 การจัดเก็บเข้าคลังสินค้า 

• ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าและ
การขนส่งสินค้า (WTMS) 

• ระบบบริหารจัดการการทดสอบ
คุณภาพน้ำนมตลอดสายการผลิต 

• ระบบบำรุงรักษาทวีผลแบบองค์รวม 
(TPMS) 

• ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
• ระบบตรวจสอบย้อนกลับ 

(Traceability) ในสายการผลิต 
1.8 การจัดเก็บเข้าคลังสินค้า 

• ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าและ
การขนส่งสินค้า (WTMS) 

2. กระบวนงานดา้น
คลังสินค้า 

2.1 การจัดเก็บเข้าชั้นวางสินค้า 
• ระบบตรวจสอบสินค้าเขา้ออก

คลังสินค้า 
• ระบบจัดการชั้นวางสินค้า 
• พาหนะลำเลียงสินค้าอัตโนมัติ 

(Automatic Guided Vehicle) 
• ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
• ระบบตรวจสอบย้อนกลับ 

(Traceability) การเก็บสินค้าใน
คลังสินค้า 

2.2 การขนส่งสินค้าขึ้นรถบรรทุกสินค้า 
• ระบบวางแผนการขนส่งสินค้า 
• ระบบจัดการชั้นวางสินค้า 
• พาหนะลำเลียงสินค้าอัตโนมัติ 

(Automatic Guide Vechicle) 
• ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
• ระบบตรวจสอบย้อนกลับ 

(Traceability) การขนส่งสินค้า 
2.3 การขนส่งสินค้า  

• ระบบบริหารจัดการและติดตาม
รถบรรทุกสินค้า (GPS Tracking) 

• ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
• ระบบตรวจสอบย้อนกลับ 

(Traceability) การขนส่งสินค้า 

2.1 การจัดเก็บเข้าชั้นวางสินค้า 
• ระบบตรวจสอบสินค้าเขา้ออก

คลังสินค้า 
• ระบบจัดการชั้นวางสินค้า 
• พาหนะลำเลียงสินค้าอัตโนมัติ 

(Automatic Guided Vehicle) 
• ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
• ระบบตรวจสอบย้อนกลับ 

(Traceability) การเก็บสินค้าใน
คลังสินค้า 

2.2 การขนส่งสินค้าขึ้นรถบรรทุกสินค้า 
• ระบบวางแผนการขนส่งสินค้า 
• ระบบจัดการชั้นวางสินค้า 
• พาหนะลำเลียงสินค้าอัตโนมัติ 

(Automatic Guide Vechicle) 
• ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
• ระบบตรวจสอบย้อนกลับ 

(Traceability) การขนส่งสินค้า 
2.3 การขนส่งสินค้า  

• ระบบบริหารจัดการและติดตาม
รถบรรทุกสินค้า (GPS Tracking) 

• ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
• ระบบตรวจสอบย้อนกลับ 

(Traceability) การขนส่งสินค้า 

ไม่มีการปรับปรุง 
 

3. กระบวนงานดา้น
คลังพัสดุ 

3.1 การตรวจรับสินค้า/วัตถุดิบ 
• ระบบตรวจสอบวัตถุดิบ/พัสดุเข้าออก

คลังพัสดุ 
• ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
• ระบบการสั่งซ้ือวัตถุดิบ/พัสดอุัตโนมัต ิ

3.2 การจัดเก็บสินค้า/วัตถุดิบเข้าคลังพัสดุ 
• ระบบบริหารจัดการงานตรวจรับ

วัตถุดิบ/พัสด ุ
• ระบบการจัดวางวัตถุดิบ/พัสดุ 
• พาหนะลำเลียงวัตถุดิบ/พัสดุอัตโนมัติ 

(Automatic Guided Vehicle) 
• ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
• ระบบตรวจสอบย้อนกลับ 

(Traceability) การเก็บวัตถุดิบ/พัสด ุ

3.1 การตรวจรับสินค้า/วัตถุดิบ 
• ระบบตรวจสอบวัตถุดิบ/พัสดุเข้าออก

คลังพัสดุ 
• ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
• ระบบการสั่งซ้ือวัตถุดิบ/พัสดอุัตโนมัต ิ

3.2 การจัดเก็บสินค้า/วัตถุดิบเข้าคลังพัสดุ 
• ระบบบริหารจัดการงานตรวจรับ

วัตถุดิบ/พัสด ุ
• ระบบการจัดวางวัตถุดิบ/พัสด ุ
• พาหนะลำเลียงวัตถุดิบ/พัสดุอัตโนมัติ 

(Automatic Guided Vehicle) 
• ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
• ระบบตรวจสอบย้อนกลับ 

(Traceability) การเก็บวัตถุดิบ/พัสด ุ

ไม่มีการปรับปรุง 
 



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่64 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

กระบวนงานสำคัญ
และสารสนเทศที่

เกี่ยวข้อง 

กระบวนงานสำคัญและความต้องการด้านระบบและเทคโนโลยีดิจิทัล ของ อ.ส.ค. 
โครงการ/กิจกรรมที่

ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

3.3 การนำวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนงานผลิต 
• ระบบตรวจสอบวัตถุดิบ/พัสดุเข้าออก

คลังพัสดุ 
• ระบบการจัดวางวัตถุดิบ/พัสด ุ
• พาหนะลำเลียงวัตถุดิบ/พัสดุ 

อัตโนมัติ (Automatic Guided 
Vehicle) 

• ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

3.3 การนำวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนงานผลิต 
• ระบบตรวจสอบวัตถุดิบ/พัสดุเข้าออก

คลังพัสดุ 
• ระบบการจัดวางวัตถุดิบ/พัสด ุ
• พาหนะลำเลียงวัตถุดิบ/พัสดุ 

อัตโนมัติ (Automatic Guided 
Vehicle) 

• ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
4. กระบวนงานดา้น
การส่งเสริมกิจการโค
นม 

4.1 การกำหนดแผนงาน 
• ระบบวางแผนการส่งเสริมกิจการโคนม 

4.2 การนัดหมายเกษตรกร 
• ระบบวางแผนการส่งเสริมกิจการโคนม 

4.3 การเดินทางลงพื้นที่ 
• ระบบติดตามยานพาหนะ (GPS 

Tracking) 
• ระบบ Tele-Conference 

4.4 การดำเน ินก ิจการด ้านการส ่งเสริม
กิจการโคนมที่เกี่ยวข้อง 
• ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้สำหรับ

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 
• ระบบ E-Learning สำหรับเกษตรกรผู้

เล้ียงโคนม 
4.5 การสรุปและประเมินผล 

• ระบบการประเมินองค์ความรู้ของ
เกษตรกรโคนม 

4.1 การกำหนดแผนงาน 
• ระบบวางแผนการส่งเสริมกิจการโคนม 

4.2 การนัดหมายเกษตรกร 
• ระบบวางแผนการส่งเสริมกิจการโคนม 

4.3 การเดินทางลงพื้นที่ 
• ระบบติดตามยานพาหนะ (GPS 

Tracking) 
• ระบบ Tele-Conference 

4.4 การดำเน ินก ิจการด ้านการส ่งเสริม
กิจการโคนมที่เกี่ยวข้อง 
• ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้สำหรับ

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 
• ระบบ E-Learning สำหรับเกษตรกรผู้

เล้ียงโคนม 
4.5 การสรุปและประเมินผล 

• ระบบการประเมินองค์ความรู้ของ
เกษตรกรโคนม 

ไม่มีการปรับปรุง 
 

 

2.6 การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่าง สถานภาพ/ปัญหาอุปสรรค การใช้งานระบบและ
เทคโนโลยีดิจิทัล ของ อ.ส.ค. ปี 2561 และปี 2562 

การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่าง สถานภาพ/ปัญหาอุปสรรค การใช้งานระบบและ
เทคโนโลยีดิจิทัล ของ อ.ส.ค. ปี 2561 และปี 2562 มีรายละเอียดดังในตาราง 2.6-1 
 
ตาราง 2.6-1 การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่าง สถานภาพ/ปัญหาอุปสรรค การใช้งานระบบและเทคโนโลยี
ดิจิทัล ของ อ.ส.ค. ปี 2561 และปี 2562  

สถานภาพ/ปัญหา
อุปสรรค การใชง้าน
ระบบและเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

สถานภาพ/ปัญหาอุปสรรค การใช้งานระบบและเทคโนโลยีดิจิทัล 
โครงการ/กิจกรรมที่

ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

1. กระบวนงานผลิต
ผลิตภัณฑ์นม 

1.1 การรวบรวมน้ำนมดิบ 
• ความเท่ียงตรงของอุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก

น้ำนมดิบ 
• การบันทึกขอ้มูลน้ำหนกัและคุณภาพ

เป็นแบบ Manual เก็บขอ้มูลใน MS 
Excel/Word 

• ขาดการแชร์และเชื่อมโยงขอ้มูลภายใน
ศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และผู้มีส่วนได้ส่วน

1.1 การรวบรวมน้ำนมดิบ 
• ความเท่ียงตรงของอุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก

น้ำนมดิบ 
• การบันทึกขอ้มูลน้ำหนกัและคุณภาพ

เป็นแบบ Manual เก็บขอ้มูลใน MS 
Excel/Word 

• ขาดการแชร์และเชื่อมโยงขอ้มูลภายใน
ศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และผู้มีส่วนได้ส่วน

ไม่มีการปรับปรุง 
 



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่65 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

สถานภาพ/ปัญหา
อุปสรรค การใชง้าน
ระบบและเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

สถานภาพ/ปัญหาอุปสรรค การใช้งานระบบและเทคโนโลยีดิจิทัล 
โครงการ/กิจกรรมที่

ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

เสีย (Stakeholders) ภายนอก ตลอด
กระบวนงาน 

• ขาดความเชื่อมโยงของข้อมูลน้ำนมใน
ถังเก็บฯ กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม/
ภาชนะเก็บนำ้นมดิบ/Lot การขนส่ง
น้ำนมดิบ 

1.2 การขนส่งน้ำนมดิบ 
• ความเท่ียงตรงของอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ

น้ำนมดิบ 
• การบันทึกเวลา ATD (Actual Time 

of Departure) จากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ 
และ ATA (Actual Time of Arrival) 
เมื่อถึงโรงงานผลิต เป็นแบบ Manual 

• อุณหภูมิและนำ้หนักนำ้นมดิบมีผลต่อ
คุณภาพและราคานำ้นมดิบ แต่ยังขาด
กระบวนการตรวจสอบอุณหภูมิ/
น้ำหนักของน้ำนมดิบระหว่างการขนส่ง 

• ขาดความเชื่อมโยงของข้อมูลน้ำนมใน
ถังน้ำนมดิบบนรถขนน้ำนมดิบ กับ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม/ภาชนะเก็บ
น้ำนมดิบ/Lot การขนส่งน้ำนมดิบ 

1.3 การตรวจสอบน้ำนมดิบ 
• น้ำหนักน้ำนมดบิไม่สอดคล้องกับ

น้ำหนักที่ชั่งจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ 
• การบันทึกขอ้มูลน้ำหนกัและคุณภาพ

เป็นแบบ Manual เก็บขอ้มูลใน MS 
Excel/Word สำนักงานภาคบางแห่งมี
การใช้งานระบบ DPO Leader 

• ขาดการแชร์และเชื่อมโยงขอ้มูลภายใน
สำนักงานภาคฯ และภายนอกกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
ภายนอก ตลอดกระบวนงาน 

1.4 การจัดเก็บน้ำนมดิบ 
• มีการตรวจสอบอุณหภูมภิายในถังเก็บ

น้ำนมดิบเป็นระยะ และบันทกึข้อมูล
แบบ Manual 

• ขาดการแชร์และเชื่อมโยงขอ้มูลภายใน
สำนักงานภาคฯ และภายนอกกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
ภายนอก ตลอดกระบวนการ 

• ขาดความเชื่อมโยงของข้อมูลน้ำนมใน
ถังเก็บน้ำนมดิบกับ Lotการตรวจสอบ
น้ำนมดิบ 

1.5 การแปรรูปและปรุงรสน้ำนมดิบ 
• สายการผลิตของสำนักงานภาคกลาง

เป็นแบบอัตโนมัติ ในขณะทีข่อง

เสีย (Stakeholders) ภายนอก ตลอด
กระบวนงาน 

• ขาดความเชื่อมโยงของข้อมูลน้ำนมใน
ถังเก็บฯ กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม/
ภาชนะเก็บนำ้นมดิบ/Lot การขนส่ง
น้ำนมดิบ 

1.2 การขนส่งน้ำนมดิบ 
• ความเท่ียงตรงของอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ

น้ำนมดิบ 
• การบันทึกเวลา ATD (Actual Time 

of Departure) จากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ 
และ ATA (Actual Time of Arrival) 
เมื่อถึงโรงงานผลิต เป็นแบบ Manual 

• อุณหภูมิและนำ้หนักนำ้นมดิบมีผลต่อ
คุณภาพและราคานำ้นมดิบ แต่ยังขาด
กระบวนการตรวจสอบอุณหภูมิ/
น้ำหนักของน้ำนมดิบระหว่างการขนส่ง 

• ขาดความเชื่อมโยงของข้อมูลน้ำนมใน
ถังน้ำนมดิบบนรถขนน้ำนมดิบ กับ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม/ภาชนะเก็บ
น้ำนมดิบ/Lot การขนส่งน้ำนมดิบ 

1.3 การตรวจสอบน้ำนมดิบ 
• น้ำหนักน้ำนมดบิไม่สอดคล้องกับ

น้ำหนักที่ชั่งจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ 
• การบันทึกขอ้มูลน้ำหนกัและคุณภาพ

เป็นแบบ Manual เก็บขอ้มูลใน MS 
Excel/Word สำนักงานภาคบางแห่งมี
การใช้งานระบบ DPO Leader 

• ขาดการแชร์และเชื่อมโยงขอ้มูลภายใน
สำนักงานภาคฯ และภายนอกกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
ภายนอก ตลอดกระบวนงาน 

1.4 การจัดเก็บน้ำนมดิบ 
• มีการตรวจสอบอุณหภูมภิายในถังเก็บ

น้ำนมดิบเป็นระยะ และบันทกึข้อมูล
แบบ Manual 

• ขาดการแชร์และเชื่อมโยงขอ้มูลภายใน
สำนักงานภาคฯ และภายนอกกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
ภายนอก ตลอดกระบวนการ 

• ขาดความเชื่อมโยงของข้อมูลน้ำนมใน
ถังเก็บน้ำนมดิบกับ Lotการตรวจสอบ
น้ำนมดิบ 

1.5 การแปรรูปและปรุงรสน้ำนมดิบ 
• สายการผลิตของสำนักงานภาคกลาง

เป็นแบบอัตโนมัติ ในขณะทีข่อง



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่66 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
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สถานภาพ/ปัญหา
อุปสรรค การใชง้าน
ระบบและเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

สถานภาพ/ปัญหาอุปสรรค การใช้งานระบบและเทคโนโลยีดิจิทัล 
โครงการ/กิจกรรมที่

ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

สำนักงานภาคอื่นๆ เป็นแบบ
กึ่งอัตโนมัติ 

• การบันทึกขอ้มูลการผลิตและวัตถุดิบที่
ใช้เป็นแบบ Manual ผ่านระบบ ERP 

• การบันทึกขอ้มูลคุณภาพเป็นแบบ 
Manual เก็บข้อมูลใน MS 
Excel/Word 

• ขาดความเขื่อมโยงของข้อมูลนำ้นมแปร
รูปกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและ 
Supplier ของวัตถุดิบและ Lot ในการ
ตรวจรับ 

1.6 การบรรจุกล่อง/ขวด/ภาชนะ 
• สายการผลิตของสำนักงานภาคกลาง

เป็นแบบอัตโนมัติ ในขณะทีข่อง
สำนักงานภาคอื่นๆ เป็นแบบ
กึ่งอัตโนมัติ 

• การบันทึกขอ้มูลการผลิตและวัตถุดิบที่
ใช้เป็นแบบ Manual ผ่านระบบ ERP 

• การบันทึกขอ้มูลคุณภาพเป็นแบบ 
Manual เก็บข้อมูลใน MS 
Excel/Word 

• ขาดความเชื่อมโยงของข้อมูลนมกลอ่ง/
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ กับ Lot การแปรรูป
และปรุงรส 

1.7 การบรรจุหีบห่อ 
• การบรรจุหีบหอ่เป็นแบบ Manual โดย

ใช้อุปกรณ์ช่วยในการบรรจุหีบหอ่ 
• การบันทึกขอ้มูลจำนวนหีบห่อที่บรรจุ

แล้วเสร็จเป็นแบบ Manual 
• ขาดความเชื่อมโยงของข้อมูลหีบห่อกบั

ข้อมูลนมกล่อง/ผลิตภัณฑ์ในหีบห่อ 
1.8 การจัดเก็บเข้าคลังสินค้า 

• การจัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้าเป็นแบบ 
Manual ใช้รถ Fork Mover 

• มีการโยกและขนส่งสินค้าระหว่าง
คลังสินค้าของสำนักงานภาคต่าง ๆ 

• มีการเช่าคลังสินค้าเอกชนกรณีปริมาณ
น้ำนมดิบและสินค้าล้นตลาดใน
ช่วงเวลาปิดภาคการศึกษา 

• การบันทึกขอ้มูลเข้าและออกจาก
คลังสินค้าเป็นแบบ Manual ผ่านระบบ 
ERP 

• ขาดการบันทกึข้อมูลการจัดเก็บสินค้า
ในคลังสินค้า ใช้วิธีการจัดเก็บสินค้า
ตามพื้นที่การจัดเกบ็ในคลังสินค้า 

สำนักงานภาคอื่นๆ เป็นแบบ
กึ่งอัตโนมัติ 

• การบันทึกขอ้มูลการผลิตและวัตถุดิบที่
ใช้เป็นแบบ Manual ผ่านระบบ ERP 

• การบันทึกขอ้มูลคุณภาพเป็นแบบ 
Manual เก็บข้อมูลใน MS 
Excel/Word 

• ขาดความเขื่อมโยงของข้อมูลนำ้นมแปร
รูปกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและ 
Supplier ของวัตถุดิบและ Lot ในการ
ตรวจรับ 

1.6 การบรรจุกล่อง/ขวด/ภาชนะ 
• สายการผลิตของสำนักงานภาคกลาง

เป็นแบบอัตโนมัติ ในขณะทีข่อง
สำนักงานภาคอื่นๆ เป็นแบบ
กึ่งอัตโนมัติ 

• การบันทึกขอ้มูลการผลิตและวัตถุดิบที่
ใช้เป็นแบบ Manual ผ่านระบบ ERP 

• การบันทึกขอ้มูลคุณภาพเป็นแบบ 
Manual เก็บข้อมูลใน MS 
Excel/Word 

• ขาดความเชื่อมโยงของข้อมูลนมกลอ่ง/
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ กับ Lot การแปรรูป
และปรุงรส 

1.7 การบรรจุหีบห่อ 
• การบรรจุหีบหอ่เป็นแบบ Manual โดย

ใช้อุปกรณ์ช่วยในการบรรจุหีบหอ่ 
• การบันทึกขอ้มูลจำนวนหีบห่อที่บรรจุ

แล้วเสร็จเป็นแบบ Manual 
• ขาดความเชื่อมโยงของข้อมูลหีบห่อกบั

ข้อมูลนมกล่อง/ผลิตภัณฑ์ในหีบห่อ 
1.8 การจัดเก็บเข้าคลังสินค้า 

• การจัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้าเป็นแบบ 
Manual ใช้รถ Fork Mover 

• มีการโยกและขนส่งสินค้าระหว่าง
คลังสินค้าของสำนักงานภาคต่าง ๆ 

• มีการเช่าคลังสินค้าเอกชนกรณีปริมาณ
น้ำนมดิบและสินค้าล้นตลาดใน
ช่วงเวลาปิดภาคการศึกษา 

• การบันทึกขอ้มูลเข้าและออกจาก
คลังสินค้าเป็นแบบ Manual ผ่านระบบ 
ERP 

• ขาดการบันทกึข้อมูลการจัดเก็บสินค้า
ในคลังสินค้า ใช้วิธีการจัดเก็บสินค้าตาม
พื้นที่การจัดเก็บในคลังสินค้า 

2. กระบวนงานดา้น
คลังสินค้า 

2.1 การจัดเก็บเข้าชั้นวางสินค้า 2.1 การจัดเก็บเข้าชั้นวางสินค้า ไม่มีการปรับปรุง 
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• การจัดเก็บหบีห่อผลิตภัณฑ์เข้า
คลังสินค้าเป็นแบบ Manual ใช้รถยก 
Fork Mover 

• ชั้นวางสินค้าแบ่งเป็น 2 ประเภท 
สำหรับ 1) ผลิตภัณฑ์ที่รอผลทดสอบ
คุณภาพขั้นสุดท้าย 

• ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพขั้น
สุดท้ายแล้วพร้อมจำหน่าย 

• มีการบันทึกขอ้มูลจำนวนหีบห่อแยก
ตามประเภทสินค้าในขั้นตอนต่าง ๆ 
ผ่านระบบ ERP 

• ขาดการบันทกึข้อมูลการจัดเก็บสินค้า
บนชั้นวางสินค้า อาศัยการแบ่งพื้นที่ใน
การจัดเก็บสินค้าแต่ละประเภท 

• มีการโยกสินค้าระหว่างคลังสินค้าของ
สำนักงานภาคต่าง ๆ 

• ในช่วงปิดภาคการศึกษา คลังสินค้ามี
พื้นที่ไม่เพียงพอ ต้องไปเช่าพื้นที่
คลังสินค้าของภาคเอกชน 

2.2 การขนส่งสินค้าขึ้นรถบรรทุกสินค้า 
• ขนสินค้าขึ้นรถบรรทุกสินค้าของ

ตัวแทนจำหน่ายแบบ MT/TT ตามใบ
ขนส่งสินค้าจากแผนกขายและ
การตลาดแบบ Manual โดยใช้รถ 
Fork Mover และแรงงานเพื่อจัดเรียง
สินค้าบนรถบรรทุก 

• มีการบันทึกขอ้มูลจำนวนหีบห่อ แยก
ตามประเภทสินค้า ที่ลำเลียงขึ้น
รถบรรทุกสินค้าแบบ Manual ผ่าน
ระบบ ERP 

2.3 การขนส่งสินค้า  
• การขนส่งสินค้าอาจทำให้เกิดความเสียหาย

ต่อหีบห่อและกล่องนม ในผลิตภัณฑ์ที่
ต้องขนส่งโดยใช้ห้องเย็น อาทิ นมพาสเจอ
ไรซ์ โยเกิร์ต ไอศกรีม อุณหภูมิสูงอาจทำ
ให้เกิดการเปลี่ยนรูปหรือระยะเวลาในการ
จัดเก็บผลิตภัณฑ์ลดลงได้ 

• การจัดเก็บหบีห่อผลิตภัณฑ์เข้า
คลังสินค้าเป็นแบบ Manual ใช้รถยก 
Fork Mover 

• ชั้นวางสินค้าแบ่งเป็น 2 ประเภท 
สำหรับ 1) ผลิตภัณฑ์ที่รอผลทดสอบ
คุณภาพขั้นสุดท้าย 

• ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพขั้น
สุดท้ายแล้วพร้อมจำหน่าย 

• มีการบันทึกขอ้มูลจำนวนหีบห่อแยก
ตามประเภทสินค้าในขั้นตอนต่าง ๆ 
ผ่านระบบ ERP 

• ขาดการบันทกึข้อมูลการจัดเก็บสินค้า
บนชั้นวางสินค้า อาศัยการแบ่งพื้นที่ใน
การจัดเก็บสินค้าแต่ละประเภท 

• มีการโยกสินค้าระหว่างคลังสินค้าของ
สำนักงานภาคต่าง ๆ 

• ในช่วงปิดภาคการศึกษา คลังสินค้ามี
พื้นที่ไม่เพียงพอ ต้องไปเช่าพื้นที่
คลังสินค้าของภาคเอกชน 

2.2 การขนส่งสินค้าขึ้นรถบรรทุกสินค้า 
• ขนสินค้าขึ้นรถบรรทุกสินค้าของ

ตัวแทนจำหน่ายแบบ MT/TT ตามใบ
ขนส่งสินค้าจากแผนกขายและ
การตลาดแบบ Manual โดยใช้รถ 
Fork Mover และแรงงานเพื่อจัดเรียง
สินค้าบนรถบรรทุก 

• มีการบันทึกขอ้มูลจำนวนหีบห่อ แยก
ตามประเภทสินค้า ที่ลำเลียงขึ้น
รถบรรทกุสินค้าแบบ Manual ผ่าน
ระบบ ERP 

2.3 การขนส่งสินค้า  
• การขนส่งสินค้าอาจทำให้เกิดความเสียหาย

ต่อหีบหอ่และกลอ่งนม ในผลิตภัณฑ์ที่ต้อง
ขนส่งโดยใชห้้องเย็น อาท ินมพาสเจอไรซ์ 
โยเกิร์ต ไอศกรีม อุณหภูมิสูงอาจทำให้เกิด
การเปลีย่นรูปหรือระยะเวลาในการจัดเก็บ
ผลิตภัณฑ์ลดลงได ้

3. กระบวนงานด้าน
คลังพัสดุ 

3.1 การตรวจรับสินค้า/วัตถุดิบ 
• การวางแผนการสั่งซ้ือวัตถุดิบ/พัสดุเป็น

แบบ Manual โดยใช้ Excel เกิด
ข้อผิดพลาดในการประมาณการ
วัตถุดิบคงเหลือ 

• ขาดกระบวนการตรวจสอบวัตถุดิบที่
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

3.2 การจัดเก็บสินค้า/วัตถุดิบเข้าคลังพัสดุ 
• การจัดเก็บวัตถุดิบเข้าคลังพัสดุเป็น

แบบ Manual 

3.1 การตรวจรับสินค้า/วัตถุดิบ 
• การวางแผนการสั่งซ้ือวัตถุดิบ/พัสดุเป็น

แบบ Manual โดยใช้ Excel เกิด
ข้อผิดพลาดในการประมาณการ
วัตถุดิบคงเหลือ 

• ขาดกระบวนการตรวจสอบวัตถุดิบที่
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

3.2 การจัดเก็บสินค้า/วัตถุดิบเข้าคลังพัสดุ 
• การจัดเก็บวัตถุดิบเข้าคลังพัสดุเป็น

แบบ Manual 

ไม่มีการปรับปรุง 
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• มีการบันทึกขอ้มูลประเภทและปริมาณ
วัตถุดิบในระบบ ERP 

3.3 การนำวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนงานผลิต 
• นำวัตถุดิบเข้าสูก่ระบวนงานการผลิต

โดยใช้รถยก Fork Mover 
• มีการบันทึกขอ้มูลประเภทและปริมาณ

วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตใน
ระบบ ERP 

• มีการบันทึกขอ้มูลประเภทและปริมาณ
วัตถุดิบในระบบ ERP 

3.3 การนำวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนงานผลิต 
• นำวัตถุดิบเข้าสูก่ระบวนงานการผลิต

โดยใช้รถยก Fork Mover 
• มีการบันทึกขอ้มูลประเภทและปริมาณ

วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตใน
ระบบ ERP 

4. กระบวนงานด้าน
การส่งเสริมกิจการโค
นม 

4.1 การกำหนดแผนงาน 
• เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ กำหนดแผนงาน

ด้วยตัวเองแบบ Manual โดยใช้ไฟล์
อิเลก็ทรอนิกส์หรือกระดาษ Hard Copy 

4.2 การนัดหมายเกษตรกร 
• นัดหมายเกษตรกรโดยใช้โทรศัพท์หรือ 

Messaging Application 
4.3 การเดินทางลงพื้นที่ 

• เดินทางโดยรถยนต์ไปพบเกษตรกรผู้
เล้ียงโคนม 

4.4 การดำเน ินก ิจการด ้านการส ่งเสริม
กิจการโคนมที่เกี่ยวข้อง 
• เป็นการบรรยายพร้อม Slide 

Presentation และตัวอยา่งอุปกรณ์
เพื่อการฝึกอบรมใช้งาน 

• เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไม่สามารถ
ทบทวนเน้ือหาการฝึกอบรมได้ 

• พนักงานส่งเสริมฯ ต้องรับโทรศัพท์เพื่อ
ตอบคำถามขอ้สงสัยจากเกษตรกรผู้
เล้ียงโคนม 

4.5 การสรุปและประเมินผล 
• เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ จัดทำรายงานการ

ส่งเสริมฯ โดยใช้ MS Word และ Excel 
• ขาดการประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

ส่งเสริมฯ อย่างเป็นรูปธรรม 

4.1 การกำหนดแผนงาน 
• เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ กำหนดแผนงาน

ด้วยตัวเองแบบ Manual โดยใช้ไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์หรือกระดาษ Hard Copy 

4.2 การนัดหมายเกษตรกร 
• นัดหมายเกษตรกรโดยใช้โทรศัพท์หรือ 

Messaging Application 
4.3 การเดินทางลงพื้นที่ 

• เดินทางโดยรถยนต์ไปพบเกษตรกรผู้
เล้ียงโคนม 

4.4 การดำเน ินก ิจการด ้านการส ่งเสริม
กิจการโคนมที่เกี่ยวข้อง 
• เป็นการบรรยายพร้อม Slide 

Presentation และตัวอยา่งอุปกรณ์
เพื่อการฝึกอบรมใช้งาน 

• เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไม่สามารถ
ทบทวนเน้ือหาการฝึกอบรมได้ 

• พนักงานส่งเสริมฯ ต้องรับโทรศัพท์เพื่อ
ตอบคำถามขอ้สงสัยจากเกษตรกรผู้
เล้ียงโคนม 

4.5 การสรุปและประเมินผล 
• เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ จัดทำรายงานการ

ส่งเสริมฯ โดยใช้ MS Word และ Excel 
• ขาดการประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

ส่งเสริมฯ อย่างเป็นรูปธรรม 

ไม่มีการปรับปรุง 
 

5. กองบริหารงาน
ทั่วไป/บัญช ี

5.1 ต้องใช้ Excel ควบคู่กับ ERP  
5.2 ต้องกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน 

5.1 ต้องใช้ Excel ควบคู่กับ ERP  
5.2 ต้องกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน 

ไม่มีการปรับปรุง 
 

6. กองการตลาดและ
การขาย 

6.1 ระบบ E-Commerce ขาดประสิทธิภาพ 
6.2 นำหุ่นยนต์ (Robotic) เข้ามาช่วยในการ

ขนส่งผลิตภัณฑ์ 
6.3 ขาดการประยุกต์ใช้ Social Network 

เพื่อการตลาด 

6.1 ระบบ E-Commerce ขาดประสิทธิภาพ 
6.2 นำหุ่นยนต์ (Robotic) เข้ามาช่วยในการ

ขนส่งผลิตภัณฑ์ 
6.3 ขาดการประยุกต์ใช้ Social Network 

เพื่อการตลาด 

ไม่มีการปรับปรุง 
 

7. กองโรงงาน 7.1  การบันทึกน้ำนมดิบเป็นระบบ Manual 7.1  การบันทึกน้ำนมดิบเป็นระบบ Manual ไม่มีการปรับปรุง 
8. กองส่งเสริมการ
เล้ียงโคนม 

8.1  การชั่งนมยังเป็นแบบ Manual 
8.2  นำเทคโนโลยีเข้ามาชว่ยในการ

ตรวจสอบ Stock สินค้า 

8.1  การชั่งนมยังเป็นแบบ Manual 
8.2  นำเทคโนโลยีเข้ามาชว่ยในการ

ตรวจสอบ Stock สินค้า 

ไม่มีการปรับปรุง 
 

 



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่69 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

2.7 การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่าง เกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ
สารสนเทศของ บริษัท ทรีส คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ปี 2561 และปี 2562 

การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่าง เกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ
ของ บริษัท ทรีส คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ปี 2561 และปี 2562 มีรายละเอียดดังในตาราง 2.6-1 
 
ตาราง 2.7-1 การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) เกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการสารสนเทศของ บริษัท 
ทรีส คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ปี 2561 และปี 2562  

เกณฑ์การประเมิน
ด้านการบริหาร

จัดการสารสนเทศ 

เกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
โครงการ/กิจกรรมที่

ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

ส่วนที่ 1 
1. การพิจารณา

แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล (น้ำหนกั 
ร้อยละ 6.5) 

1.1 การตอบสนองต่อความต้องการของ
องค์กรและนโยบาย (น้ำหนัก ร้อยละ 6.5) 

1.1 การตอบสนองต่อความต้องการของ
องค์กรและนโยบาย (น้ำหนัก ร้อยละ 6.5) 

 

1.2 อ งค ์ ป ร ะ ก อ บ ห ร ื อ ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด
แผนปฏิบัติการรายปี (น้ำหนัก ร้อยละ 
3.5) 

1.2 อ งค ์ ป ร ะ ก อ บ ห ร ื อ ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด
แผนปฏิบัติการรายปี (น้ำหนัก ร้อยละ 
3.5) 

 

ส่วนที่ 2 
2. การบริหารการ

จัดการสารสนเทศ
และดิจิทัล 
(น้ำหนัก รอ้ยละ 
90) ประกอบดว้ย
ประเด็นพิจารณา
ดังต่อไปนี้ 

2.1  ระบบสารสนเทศและดิจิทัลที่สนับสนุน
การบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ 
2.1.1  ระบบ MIS/EIS ที่สอดคล้องกับ

ความต ้องการของผ ู ้บร ิหาร 
(น้ำหนัก ร้อยละ 5) 

2.1.2  ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อช่วยใน
การต ิ ดตามหร ื อว ั ดผลก า ร
ดำเนินงานขององค์กร (น้ำหนัก 
ร้อยละ 5) 

2.1.3  ร ะ บ บ ก า ร ร า ย ง า น ผล แ ล ะ
เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
กับเป้าหมาย (น้ำหนัก ร้อยละ 5) 

2.1  ระบบสารสนเทศและดิจิทัลที่สนับสนุน
การบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ 
2.1.1  ระบบ MIS/EIS ที่สอดคล้องกับ

ความต ้องการของผ ู ้ บร ิ หาร 
(น้ำหนัก ร้อยละ 5) 

2.1.2  ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อช่วยใน
การต ิ ดตามหร ื อว ั ดผลก า ร
ดำเนินงานขององค์กร (น้ำหนัก 
ร้อยละ 5) 

2.1.3  ร ะ บ บ ก า ร ร า ย ง า น ผ ล แ ล ะ
เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
กับเป้าหมาย (น้ำหนัก ร้อยละ 5) 

 

 2.2  ระบบสารสนเทศและดิจิทัลที่สนับสนุน
การบริหารความเส่ียง 
2.2.1  ระบบสารสนเทศและดิจ ิทัลที่

สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ที ่ใช้ในการบริหารและจัดการ
ความเส่ียง (น้ำหนัก ร้อยละ 4) 

2.2.2  ระบบสารสนเทศและดิจ ิทัลที่
สน ั บสน ุนรายงานและกา ร
วิเคราะห์ระดับความรุนแรงและ
ประเม ินโอกาสท ี ่ เก ิด/Early 
Warning System (ระบบเตือน
ภัย/แจ้งให้ทราบถึงเหตุการณ์
หรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นซึ่งมี
ผลกระทบร ุนแรงต ่อองค์กร) 
(น้ำหนัก ร้อยละ 4) 

2.2.3  การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลเพื่อการจัดการที่ดี 
(IT Governance Implementation) 
(น้ำหนัก รอ้ยละ 7) 

2.2  ระบบสารสนเทศและดิจิทัลที่สนับสนุน
การบริหารความเส่ียง 
2.2.1  ระบบสารสนเทศและดิจ ิทัลที่

สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่
ใช ้ ในการบร ิหารและจ ัดการ
ความเส่ียง (น้ำหนัก ร้อยละ 4) 

2.2.2  ระบบสารสนเทศและดิจ ิทัลที่
สน ั บสน ุนรายงานและกา ร
วิเคราะห์ระดับความรุนแรงและ
ประเม ินโอกาสท ี ่ เก ิด/Early 
Warning System (ระบบเตือน
ภัย/แจ้งให้ทราบถึงเหตุการณ์
หรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นซึ่งมี
ผลกระทบร ุนแรงต่อองค์กร) 
(น้ำหนัก ร้อยละ 4) 

2.2.3  การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลเพื่อการจัดการที่ดี  
(IT Governance Implementation) 
(น้ำหนัก ร้อยละ 7) 

 



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่70 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

เกณฑ์การประเมิน
ด้านการบริหาร

จัดการสารสนเทศ 

เกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
โครงการ/กิจกรรมที่

ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

 2.3  ระบบสารสนเทศและดิจิทัลที่สนับสนุน
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
2.3.1 การนำระบบสารสนเทศและ

ด ิจ ิท ัลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลเข้ามาช่วย
ในก า รควบค ุ มภ าย ใน แ ละ
ตรวจสอบภายในเพื่อสร้างความ
มั่นใจได้ว่ารัฐวิสาหกิจปฏิบัติได้
ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ตลอดจนความถูกต้อง
ของข้อมูลด้านบัญชีและการเงิน 
(น้ำหนัก ร้อยละ 6) 

2.3.2  ระบบที่ช่วยการควบคุมและการ
ตรวจสอบเพื่อสร้างความมั่นใจ
ได้ว่าระบบสารสนเทศและดิจิทัล
มีความปลอดภัยและข้อมูลมี
ค ว า ม ถ ู ก ต ้ อ ง  ( Computer 
Audit) (น้ำหนัก ร้อยละ 6) 

2.3.3  การดำเนินงานตามแผนงาน/
โครงการหลักด้านสารสนเทศ
และดิจ ิทัลที ่ม ีมูลค่าสูงและมี
ผลกระทบต่อการดำเนินงานของ
อ ง ค์ ก ร อ ย ่ า ง ม ี น ั ย ส ำค ัญ * 
(น้ำหนัก ร้อยละ 3) 

2.3  ระบบสารสนเทศและดิจิทัลที่สนับสนุน
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
2.3.1 การนำระบบสารสนเทศและ

ด ิจ ิท ัลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลเข้ามาช่วย
ในก า รควบค ุ มภ าย ใน แ ละ
ตรวจสอบภายในเพื่อสร้างความ
มั่นใจได้ว่ารัฐวิสาหกิจปฏิบัติได้
ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ตลอดจนความถูกต้อง
ของข้อมูลด้านบัญชีและการเงิน 
(น้ำหนัก ร้อยละ 6) 

2.3.2  ระบบที่ช่วยการควบคุมและการ
ตรวจสอบเพื่อสร้างความมั ่นใจ
ได้ว่าระบบสารสนเทศและดิจิทัล
มีความปลอดภัยและข้อมูลมี
ค ว า ม ถ ู ก ต ้ อ ง  ( Computer 
Audit) (น้ำหนัก ร้อยละ 6) 

2.3.3  การดำเนินงานตามแผนงาน/
โครงการหลักด้านสารสนเทศ
และดิจ ิทัลที ่ม ีม ูลค่าสูงและมี
ผลกระทบต่อการดำเนินงานของ
อ งค ์ ก รอย ่ า งม ี น ั ย ส ำ ค ั ญ * 
(น้ำหนัก ร้อยละ 3) 

 

 2.4  ระบบสารสนเทศและดิจิทัลที่สนับสนุน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
2.4.1  ระบบสารสนเทศและดิจ ิทัลที่

สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้าน Competency ของบุคลากร 
ทุกตาแหน่งที ่องค์กรต้องการ
และที่บุคลากรทุกคนมีอยู่  

 (Competency Inventory) 
(น้ำหนัก รอ้ยละ 4) 

2.4.2  ก า ร ย ก ร ะ ด ั บ ค ว า ม ร ู ้ แ ล ะ
ความสามารถของ CEO / CFO 
/ CIO ในก า รผนวกรวมการ
จัดการด้านเทคโนโลยีกับการวาง
นโยบายเพ ื ่ อพ ัฒนาองค ์ก ร 
(น้ำหนัก ร้อยละ 3) 

2.4.3  การพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรในองค์กรให้เข้าใจ
และรองรับระบบสารสนเทศและ
ดิจิทัล ที ่องค์กรมีอยู ่ (น้ำหนัก 
ร้อยละ 3) 

2.4  ระบบสารสนเทศและดิจิทัลที่สนับสนุน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
2.4.1  ระบบสารสนเทศและดิจ ิทัลที่

สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้าน Competency ของบุคลากร 
ทุกตาแหน่งที ่องค์กรต้องการ
และที่บุคลากรทุกคนมีอยู่  

 (Competency Inventory) 
(น้ำหนัก รอ้ยละ 4) 

2.4.2 ก า ร ย ก ร ะ ด ั บ ค ว า ม ร ู ้ แ ล ะ
ความสามารถของ CEO / CFO 
/ CIO ในก า รผนวกรวมการ
จัดการด้านเทคโนโลยีกับการวาง
นโยบายเพ ื ่ อพ ัฒนาองค ์ ก ร 
(น้ำหนัก ร้อยละ 3) 

2.4.3  การพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรในองค์กรให้เข้าใจ
และรองรับระบบสารสนเทศและ
ดิจิทัล ที ่องค์กรมีอยู ่ (น้ำหนัก 
ร้อยละ 3) 

 

 2.5  ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ด ิ จ ิ ท ั ล ที่
ตอบสนองต่อความต้องการผู้รับบริการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร และ

2.5  ระบบสารสนเทศและดิจิทัลที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกองค์กร และประชาชน 

 



    
 

บทที่ 2 หน้าที ่71 - 71  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

เกณฑ์การประเมิน
ด้านการบริหาร

จัดการสารสนเทศ 

เกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
โครงการ/กิจกรรมที่

ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

ประชาชน รวมถึงนโยบายเศรษฐกิจ
ดิจิทัลและนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล 
2.5.1  การลดขั ้นตอนและการอำนวย

ความสะดวกแก่ผู้รับบริการ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร 
และประชาชน (น้ำหนัก ร้อยละ 8) 

2.5.2  ระบบสารสนเทศและดิจ ิทัลที่
ส า ม า ร ถ  Share ข ้ อ ม ู ล กั บ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอก
องค์กรได้ (น้ำหนัก ร้อยละ 4) 

2.5.3  การดำเนินการหรือแผนงานเพื่อ
สน ับสน ุนนโยบายเศรษฐกิจ
ดิจิทัลและนโยบายต่าง ๆ ที่จำเป็น
จะต้องนำระบบสารสนเทศและ
ดิจิทัลเข้ามาช่วย เช่น การปิด
บ ัญช ี ร า ย ไตรมาส  เป ็ นต้น 
(น้ำหนัก ร้อยละ 3) 

2.5.4  การเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน
ทางเว ็บไซต ์อย ่างเหมาะสม 
(น้ำหนัก ร้อยละ 3) 

รวมถึงนโยบายเศรษฐกิจดิจ ิทัลและ
นโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล 
2.5.1  การลดขั ้นตอนและการอำนวย

ความสะดวกแก่ผู้รับบริการ / ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร 
และประชาชน (น้ำหนัก ร้อยละ 8) 

2.5.2  ระบบสารสนเทศและดิจ ิทัลที่
ส า ม า ร ถ  Share ข ้ อ ม ู ล กั บ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอก
องค์กรได้ (น้ำหนัก ร้อยละ 4) 

2.5.3  การดำเนินการหรือแผนงานเพื่อ
สน ับสน ุนนโยบายเศรษฐกิจ
ดิจิทัลและนโยบายต่าง ๆ ที่จำเป็น
จะต้องนำระบบสารสนเทศและ
ดิจิทัลเข้ามาช่วย เช่น การปิด
บ ัญช ี ร า ย ไตรมาส  เป ็ นต้น 
(น้ำหนัก ร้อยละ 3) 

2.5.4  การเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน
ทางเว ็บไซต ์อย ่างเหมาะสม 
(น้ำหนัก ร้อยละ 3) 

 2.6  ระบบสารสนเทศและดิจิทัลที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร 
2.6.1  การลดขั ้นตอนและการอำนวย

ความสะดวกแก่พนักงานและ
ผ ู ้ ร ั บบร ิ ก า รภายในองค ์กร 
(น้ำหนัก ร้อยละ 4) 

2.6.2  การนำระบบสารสนเทศและ
ดิจ ิทัลมาใช้เพื ่อลดต้นทุนการ
ผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ 
(น้ำหนัก ร้อยละ 5) 

2.6.3  ระบบ Back Office ที ่สามารถ 
Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
อื ่นภายในองค์กรได้ (น้ำหนัก
ร้อยละ 3) 

2.6.4  การนำระบบสารสนเทศและ
ด ิจ ิท ัลเพ ื ่อสน ับสน ุนให ้ เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้  

 (Learning Organization) 
(น้ำหนัก รอ้ยละ 5) 

2.6  ระบบสารสนเทศและดิจิทัลที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้รับบริการ และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร 
2.6.1  การลดขั ้นตอนและการอำนวย

ความสะดวกแก่พนักงานและ
ผ ู ้ ร ั บบร ิ ก า รภายในองค ์กร 
(น้ำหนัก ร้อยละ 4) 

2.6.2  การนำระบบสารสนเทศและ
ดิจ ิทัลมาใช้เพื ่อลดต้นทุนการ
ผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ 
(น้ำหนัก ร้อยละ 5) 

2.6.3  ระบบ Back Office ที ่สามารถ 
Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
อื ่นภายในองค์กรได้ (น้ำหนัก
ร้อยละ 3) 

2.6.4  การนำระบบสารสนเทศและ
ด ิจ ิท ัลเพ ื ่อสน ับสน ุนให ้ เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้  

 (Learning Organization) 
(น้ำหนัก รอ้ยละ 5) 

 

  2.9  กา รบร ิ ห า รจ ั ดการข ้ อม ู ล  ( Data 
Management) 

 

 



    
 

บทที่ 3 หน้าที ่1 - 17  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2564 (สำหรบัป ี2563) 

 

 

 
 

3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ของแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 
(สำหรับปี 2563) 

3.1.1 วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานด้านดิจิทัล (Digital Operational Vision) 
จากการศึกษา สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการขององค์กร สามารถสรุปวิสัยทัศน์ด้านการ

ปฏิบัติงาน (Operational Vision) ที่เกี่ยวข้องกับแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร ได้ดังนี้ 
“เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโดยมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถ การ

ลดต้นทุน และมีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล” 

3.1.2 วัตถุประสงค ์

วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (สำหรับปี 2563) มีดังนี้ 
3.1.2.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การส่งเสริมกิจการ

โคนมแห่งประเทศไทย ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2560-2564 (สำหรับปี 2563) 
และเป้าหมายขององค์กร 

3.1.2.2 เพื ่อกำหนดแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  ตลอดจน
งบประมาณที่เกี่ยวข้อง 

3.1.2.3 เพื ่อให้เกิดการบูรณาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบการบริหารจัดการ บุคลากร 
กระบวนการปฏิบัติงาน และองค์ความรู้ 

3.1.3 เป้าหมาย 

เป้าหมายของแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (สำหรับปี 2563) ประกอบด้วย 

3.1.3.1 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลแบบ
บูรณาการ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Changes) การปรับเปลี่ยน
แผนการดำเนินธุรกิจ (Business Change) และเทคโนโลยีแบบพลิกผัน (Disruptive Technology) 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี 
พ.ศ. 2560-2564 (สำหรับปี 2563) บทที่ 3 

 

 

 

 

 

 จากผลการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี ่ยวข้องในบทที่ 2 ที ่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการกำหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (สำหรับปี 2563) 
และกำหนดยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) ให้สอดรับและสนับสนุนยุทธศาสตร์แผน
วิสาหกิจฯ (สำหรับปี 2563) เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้สู่เป้าหมายเชิงธุรกิจได้อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงกับการประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการองค์กรด้านการ
บริหารจัดการสารสนเทศของ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยกำหนดเป็น 5 ยุทธศาสตร์ 15 กลยุทธ์ 
โดยสามารถสรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 



    
 

บทที่ 3 หน้าที ่2 - 17  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2564 (สำหรบัป ี2563) 

3.1.3.2 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สามารถใช้ประโยชน์จาก
สารสนเทศและการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะด้านการบริหาร
ความเสี่ยง การสนับสนุนการควบคุมและตรวจสอบภายใน การติดตามโครงการและผลลัพธ์ในการดำเนินการ การ
เพิ่มความรวดเร็วและคุณภาพในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้แทนธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ 
(Traditional and Model Trade) ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร และประชาชนทั่วไป รวมถึง
นโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล 

3.1.3.3 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีแผนงานในการพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ฐานข้อมูลองค์ความรู้ และกระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 

3.2 การกำหนดความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์แผนวิสาหกิจฯ (สำหรับปี 2563) สู่ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) 

3.2.1 แนวคิดการเชื่อมโยงแผนวิสาหกิจไปสู่แผนพัฒนาดิจิทัลระยะ 5 ปี 
การจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (สำหรับปี 2563) ได้คำนึงถึงแนวทาง

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานหลักในการดำเนินกิจการขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
(อ.ส.ค.) ตามแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2560-2564 (สำหรับปี 2563) โดยนำสาระสำคัญที่ได้จากการศึกษาสภาวะ
แวดล้อมทางธุรกิจ นโยบาย ความต้องการเชิงธุรกิจ และบทวิเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรซึ่ง
นำมาสู ่แผนงานและกรอบการดำเนินโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Project Theme) 5 ด้าน ของ อ.ส.ค. ในการ
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยในการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) ได้เชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลเข้ากับยุทธศาสตร์ขององค์กร รวมทั้งการจัดแผนงาน กิจกรรม และโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาดิจิทัลขององค์กรให้สอดรับกับแผนโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Project Theme) ดังแสดงในภาพที่ 3.2-1 

ภาพที่ 3.2-1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนวิสาหกิจฯ (สำหรับปี 2563) และแผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) 

 



    
 

บทที่ 3 หน้าที ่3 - 17  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2564 (สำหรบัป ี2563) 

เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) มีหลักการที่สอดคล้องกับแนวทางและ
นโยบายภาครัฐและการพัฒนาประเทศโดยรวม ที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการศึกษาการปรับเปลี่ยนของนโยบาย 
แผนพัฒนาฯ ต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องระหว่าง ปี 2561 และ 2562 และแผนวิสาหกิจฯ (สำหรับปี 2563) และ
หน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนศึกษาแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions : SODs) ที่มีต่อ
องค์กร เพื่อให้การปรับปรุงแผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) และการให้บริการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้ 

3.2.1.1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
3.2.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) 
3.2.1.3 แผนยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี 
3.2.1.4 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
3.2.1.5 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 
3.2.1.6 แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions : SODs) ที่มีต่อองค์การ

ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
3.2.1.7 แผนงานและโครงการที่สำคัญ 
3.2.1.8 กฎหมายและระเบียบขั้นตอนที่เก่ียวข้อง 
3.2.1.9 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ 
3.2.1.10 ประเด็นหลักการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการนำนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ 

นอกจากนี้ ในการจัดทำรายละเอียดของแผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) ที่ปรึกษาฯ 
ได้ดำเนินการศึกษาและทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัลฯ เดิมขององค์กรเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด 
รวมถึงข้อเสนอแนะของ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS) ในการประเมินผลการดำเนินงานการบริหาร
จัดการองค์กรด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2561 อาทิ และเกณฑ์การประเมินด้านการ
บริหารจัดการเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบันและบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยใช้การสำรวจและจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ได้มุมมอง
จากผู้บริหารองค์กร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Voice of Customers) เพ่ือเป็นข้อมูลความ
ต้องการของผู้ใช้งานระบบดิจิทัล (User’s Requirements) ให้ครอบคลุมประเด็นความต้องการได้แก่ การ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน (Pain) ความต้องการใช้งานของระบบ (System Requirements) เพื่อสอดรับกับ
กระบวนการปฏิบัติงาน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantages) ขององค์กร
ในเชิงเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนไป   

ในการวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) ที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการ
วิเคราะห์การปรับเปลี่ยนแปลงของ SWOT ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มภารกิจหลักขององค์กร 
ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมนม กลุ่มส่งเสริมกิจการโคนม กลุ่มบริหารและอำนวยการ และ กลุ่มการตลาดและการ
ท่องเที่ยว ระหว่างปี 2561 และ ปี 2562 โดยนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าวมาประกอบกับการวิเคราะห์เชิง
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้วยเทคนิค QFD (Quality Function Deployment) เพื่อให้การจัดลำดับความสำคัญของ
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ มีความสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันสามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างพันธกิจและเป้าหมายทางธุรกิจเข้ากับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และกิจกรรม /โครงการตาม
แผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) ได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ดังแสดงในภาพที่ 3.2-2 

 
 
 



    
 

บทที่ 3 หน้าที ่4 - 17  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2564 (สำหรบัป ี2563) 

ภาพที่ 3.2-2 แนวคิดการเชื่อมโยงแผนวิสาหกิจฯ (สำหรับปี 2563) ไปสู่แผนพัฒนาดิจิทัล (สำหรับปี 2563) 

 
 

3.3 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (สำหรับปี 2563) 
3.3.1 การกำหนดยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทัลระยะ 5 ปี 

แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (สำหรับปี 2563) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 5 ด้าน 
ดังแสดงในภาพที่ 3.3-1 ได้แก ่

3.3.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการองค์ความรู้และทักษะดิจิทัลแบบครบวงจร 
เนื่องจาก อ.ส.ค. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจซึ่งมีภารกิจหลักที่หลากหลาย อาทิ 

การส่งเสริมกิจการโคนมให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศ การผลิตผลิตภัณฑ์นมเพื่อจำหน่ายและ
รองรับการรับซื้อน้ำนมดิบจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศในช่วงเวลาที่น้ำนมดิบล้นตลาด การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมด้านการเลี้ยงโคนม อีกทั้งนโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีแบบพลิกผัน (Disruptive Technology) เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพและการแข่งขันธุรกิ จของ
หน่วยงานภาครัฐ ทำให้การบูรณาการองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ แบบครบวงจร ทั้งภายในองค์กรเพื่อการ
ดำเนินธุรกิจ ของกลุ่มภารกิจอุตสาหกรรมนม กลุ่มภารกิจส่งเสริมกิจการโคนม กลุ่มภารกิจบริหารและ
อำนวยการ กลุ่มภารกิจการตลาดและการท่องเที่ยว และภายนอกองค์กรเพ่ือการส่งเสริม และการวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมการเลี้ยงโคนมให้แก่สหกรณ์ฟาร์มโคนมและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม รวมถึงองค์ความรู้ด้านทักษะ
ด้านดิจิทัล จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของแผนวิสาหกิจทั้ง 5 ด้าน 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม   

ยุทธศาสตร์การบูรณาการองค์ความรู้และทักษะดิจิทัลแบบครบวงจร ประกอบด้วย 2 
กลยุทธ์ดังแสดงในภาพที่ 3.3-2 



    
 

บทที่ 3 หน้าที ่5 - 17  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2564 (สำหรบัป ี2563) 

ภาพที่ 3.3-1 ยุทธศาสตร์ 5 ด้านของแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 (สำหรับปี 2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

บทที่ 3 หน้าที ่6 - 17  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2564 (สำหรบัป ี2563) 

ภาพที่ 3.3-2 ยุทธศาสตร์การบูรณาการองค์ความรู้และทักษะดิจทิัลแบบครบวงจร 

 
 

3.3.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ในการพัฒนา อ.ส.ค. ให้เป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง และมีผลประกอบการด้านธุรกิจ
ที่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนวิสาหกิจฯ ทั้งในด้านรายได้รวม กำไร และ EBITDA นั้น การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ แนว
ทางการประเมินพนักงานและบุคลากรที่สอดรับกับเป้าหมายทางธุรกิจ (Business Objectives) ขององค์กร 
และเป้าหมายการปฏิบัติงาน (Operational Objectives) ของสายงานจนถึงเป้าหมายการปฏิบัติงานระดับ
ฝ่าย กอง และแผนก เป็นปัจจัยสำคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเพ่ือขับเคลื่อนองค์กร
สู่เป้าหมายทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เนื่องจาก อ .ส.ค. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจซี่งมีการจำกัด
อัตรากำลังของบุคลากร ไม่สามารถเพ่ิมจำนวนพนักงานประจำได้อย่างเป็นเอกเทศ ปัญหาอัตรากำลังพนักงาน
ที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นประเด็นข้อจำกัดในการดำเนินงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
ภาระงานที่ไม่ใช่ภาระงานหลัก จึงควรพิจารณาการจ้างการให้บริการจากหน่วยงานภาคเอกชนที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ที่สามารถสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 2 และ 5 ของแผนวิสาหกิจฯ (สำหรับปี 2563) ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ดังแสดงในภาพที่ 3.3-3 



    
 

บทที่ 3 หน้าที ่7 - 17  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2564 (สำหรบัป ี2563) 

ภาพที่ 3.3-3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 
 

3.3.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากระบวนงานอัตโนมัติเพ่ือมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล 
อ.ส.ค. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล และได้ดำเนินการพัฒนา

และประยุกต์ใช้ระบบและเทคโนโลยีดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด ได้มีการพัฒนาระบบวางแผนทรัพยากร
องค์กร (Enterprise Resource Planning) ระบบสารสนเทศเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอื่น ๆ  การใช้
งานระบบ Cloud ตลอดจนการใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อการการผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT สำหรับสำนักงาน
ภาคบางแห่ง จากผลการสำรวจและศึกษาเบื้องต้น พบว่ามีประเด็นปัญหาในการใช้งานระบบดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
การใช้งานไม่คล่องตัวหรือไม่สอดรับกับขั้นตอนในการปฏิบัติงานจริง ระบบดิจิทัลบางระบบเป็นแบบ Stand Alone 
ไม่สามารถเชื่อมโยงกับระบบฯ อื่นได้ รวมถึงการขาดการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลการผลิตระหว่างโรงงานผลิตนม
ต่าง ๆ ทั้งนี้ ในการปรับปรุงพัฒนาระบบฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อช่วยขับเคลื่อนสู ่องค์กรดิจิทัลนั้น 
กระบวนงานหลักของสายงานต่าง ๆ ภายในองค์กร อันประกอบด้วย กระบวนงานการผลิตผลิตภัณฑ์นม 
กระบวนงานด้านคลังสินค้า กระบวนงานด้านคลังพัสดุและกระบวนงานตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ควรถูก
ยกระดับให้เป็นกระบวนงานแบบอัตโนมัติ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานหรือกระบวนงานอ่ืน ๆ  ได้ตาม
ข้อกำหนดหรือมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลระดับสากล เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์ของแผนวิสาหกิจฯ 
(สำหรับปี 2563) ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



    
 

บทที่ 3 หน้าที ่8 - 17  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2564 (สำหรบัป ี2563) 

นอกจากนั้น การพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ตลอดห่วงโซ่
อุปทานของผลิตภัณฑ์นมตั้งแต่ฟาร์มโคนม เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม สหกรณ์ฯ/ศูนย์รับน้ำนมดิบ กระบวนงาน
ขนส ่ง โรงงานผล ิตผล ิตภ ัณฑ ์นม ต ัวแทนจำหน ่ายธ ุรก ิจค ้าปล ีกสม ัยใหม ่และด ั ้ ง เด ิม (Modern 
Trade/Traditional Trade) จนถึงร้านสะดวกซื้อ และผู้บริโภคนั้น เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค
และการรับประกันคุณภาพของน้ำนมดิบและผลิตภัณฑ์นม อีกทั้ง ยังเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 
สำหรับการผลิตสินค้าเพ่ีอการบริโภค   

ในส่วนของการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของ 
อ.ส.ค. และอาชีพการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทาน ให้มีความยั่งยืนและเจริญรุ่งเรืองนั้น พบว่า ใน
ปัจจุบัน เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อยประสบปัญหาขาดทุนในการดำเนินงาน ขาดความรู้และประสบการณ์ใน
การบริหารจัดการธุรกิจและการเงิน หรือการเข้าถึงแหล่งผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญ ทั้งนี้ อ.ส.ค. ควร
ดำเนินการพัฒนาระบบ Web Portal เพื่อเป็นแหล่งความรู้และสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจฟาร์มโคนม
และการเงินที่เกี่ยวข้องรวมถึงการเข้าถึงแหล่งผู้ผลิตสินค้าหรืออาหารสัตว์ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจ
และการเงินสำหรับฟาร์มโคนม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนงานอัตโนมัติเพื ่อมุ ่งสู ่องค์กรดิจิทัล ที่สามารถ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้านของแผนวิสาหกิจฯ (สำหรับปี 2563) ได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 6 กล
ยุทธ์ดังแสดงในภาพที่ 3.3-4 

 
ภาพที่ 3.3-4 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนงานอัตโนมัติเพ่ือมุง่สู่องค์กรดิจิทัล 

 
 



    
 

บทที่ 3 หน้าที ่9 - 17  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2564 (สำหรบัป ี2563) 

3.3.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรแบบครบวงจร 
อ.ส.ค. ได้ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิทัล ให้ครอบคลุมพื้นที ่การ

ดำเนินงานทั่วประเทศ แต่ยังประสบปัญหาการใช้งานอันเนื่องจากขีดความสามารถของผู้ให้บริการเครือข่ายใน
บางพื้นที่ ทำให้เกิดปัญหาระบบเครือข่ายไม่เสถียร ประกอบกับปัญหาการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
สื่อสารให้ครอบคลุมจำนวนบุคลากรทั้งหมด ความไม่ทันสมัยของอุปกรณ์ท่ีใช้งานและปัญหา 

ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์มาตรฐานอันเนื่องมาจากปัญหางบประมาณที่จำกัด ดังนั้นการ
ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งในส่วนของอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ให้ครบถ้วนและทันสมัย จึง
มีความสำคัญมีการขับเคลื่อนองค์กรตามเป้าหมายยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถจัดทำโครงการ
ในลักษณะเช่าใช้หรือเช่าซื้อเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหางบประมาณไม่เพียงพอได้ 

ปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัลได้มีการพัฒนาอย่างรุดหน้าและก้าวกระโดด อาทิ ระบบ
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เทคโนโลยี Internet of Things ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและการวิเคราะห์
ภาพ (Video Analytics) การประยุกต ์ใช ้เทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลและเทคโนโลย ีแบบพล ิกผ ัน (Disruptive 
Technology) ดังกล่าวทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหารขององค์กร ตลอดจนในกิจการโคนมอย่าง
เหมาะสม จะช่วยผลักดันและขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ตามเป้าหมายและสอดรับกับ
นโยบายภาครัฐ อาทิ นโยบาย Thailand 4.0 นโยบาย Big Data แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อการเกษตรอย่างมีนัยสำคัญ 

ยุทธศาสตร์การยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรแบบครบวงจร  ที่สามารถ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้านของแผนวิสาหกิจฯ (สำหรับปี 2563) ได้อย่างเป็นรูปธรรม มีรายละเอียดกล
ยุทธ์ดังแสดงในภาพที่ 3.3-5 

 
ภาพที่ 3.3-5 ยุทธศาสตร์การยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรแบบครบวงจร 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



    
 

บทที่ 3 หน้าที ่10 - 17  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
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3.3.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
อ.ส.ค มีภารกิจหน้าที่ครอบคลุมการดำเนินงานหลากหลายภารกิจซึ่งต้องการความรู้

ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรที่แตกต่างกันไป ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลทั้ง 4 
ด้านข้างต้น ได้กำหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรตาม
เป้าหมายของแผนวิสาหกิจฯ (สำหรับปี 2563) ที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไป การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณ ทั้งในด้านการกำกับดูแลและการติดตามความก้าวหน้าของ
แผนงาน โครงสร้างการบริหารจัดการระบบดิจิทัล และการจัดการด้านความเปลี่ยนแปลง จึงมีความจำเป็นและ
สำคัญอย่างยิ่ง ต่อผลสำเร็จของยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านข้างต้น 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์ทั้ง 4 
ด้านของแผนพัฒนาดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรม มีรายละเอียดกลยุทธ์ดังแสดงในภาพที่  3.3-6 

 
ภาพที่ 3.3-6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
 

3.3.2 การวิเคราะห์ TOWS Matrix ด้านดิจิทัลของ อ.ส.ค. 
TOWS Matrix เป็นกลยุทธ์ที่ต่อเนื่องมาจากการวิเคราะห์ SWOT โดยเป็นการจับคู่ระหว่าง

ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก เพื่อให้ได้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ ทั้งนี้เพราะในการดำเนิน
ธุรกิจ อ.ส.ค. ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันตามแต่ละช่วงเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยภายนอกที่ไม่
สามารถควบคุมได้ ดังนั้น การเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมจึงช่วยให้ อ.ส.ค. มีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน ช่วย
บรรเทาความเสียหายทางด้านธุรกิจ หรือช่วยสร้างโอกาสเหนือคู่แข่งขันได้ ทั้งนี้ TOWS Matrix  จะประกอบด้วย
กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) และกลยุทธ์เชิงรับ 
(WT) ดังในภาพ 3.3-7 ถึง 3.3-10 
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ภาพ 3.3-7 TOWS Matrix ด้านอุตสาหกรรม 
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ภาพ 3.3-8 TOWS Matrix ด้านการตลาดและการท่องเท่ียว 
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ภาพ 3.3-9 TOWS Matrix ด้านส่งเสริมกิจการโคนม 
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ภาพ 3.3-10 TOWS Matrix ด้านบริหารและอำนวยการ 
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3.4 ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) และแผนวิสาหกิจฯ (สำหรับปี 
2563) 

แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (สำหรับปี 2563) ที่จัดทำขึ้น สามารถแสดงความเชื่อมโยงกับ
แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2560-2564 (สำหรับปี 2563) ดังแสดงในภาพที่ 3.4-1 

 
ภาพที่ 3.4-1 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (สำหรับปี 2563) และแผนวิสาหกิจ 

อ.ส.ค. พ.ศ. 2560-2564 (สำหรับปี 2563) 
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3.5 ความเชื่อมโยงกับการประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการองค์กรด้านการบริหาร
จัดการสารสนเทศของ บริษัท ทรสิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  

ที่ปรึกษาฯ ได้วิเคราะห์การประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการองค์การด้านการบริหารจัดการ
สารสนเทศของ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประจำปี 2560 เพ่ือประกอบการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับ
ปี 2563) โดยความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ (สำหรับปี 
2563) และประเด็นข้อสังเกตฯ ของ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 3.5-1  

 
ตารางที่ 3.5-1  ความเชื่อมโยงการประเมินผลฯ ของ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับแผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563)  
หัวข้อการ
ประเมิน 

ประเด็นข้อสังเกตของ TRIS รายละเอียดแผนพัฒนาดิจิทัลฯ  
(สำหรับปี 2563) ที่เกี่ยวข้อง 

1.  แผนแม่บทสารสนเทศ (4.04) 
 1.1  แผนฯ ยังไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์

ในการจัดลำดับความสำคัญในกรณีท่ีมี
ข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรที่ชัดเจน 

ท ี ่ปร ึกษาฯ ใช ้ เทคน ิค QFD มาจ ัดลำดับ
ความสำคัญของแผนงาน และแสดงความ
เชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจฯ (สำหรับปี 2563)  
(เอกสารแผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) 
ผนวก ตารางการจัดลำดับความสำคัญกลยุทธ์/
แผนงาน) 

 1.2  ในบางแผนงาน/โครงการ ไม ่ม ีการ
กำหนดรายละเอียดการดำเนินงาน เช่น 
ข ั ้นตอน/ก ิ จกรรมการดำเน ิ นงาน 
เป้าหมายที่ต้องการผ่านการกำหนดเป็น
ตัวชี้วัด เป็นต้น 

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

 1.3  ผลการสำรวจความต้องการของผู ้ที่
เก ี ่ ยวข ้อง (User’s Requirement) 
ภายนอกองค์กร ยังไม่สามารถนำมาใช้
เป็นปัจจัยนำเข้าในการทบทวนแผนฯ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการใช้
งานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญภายนอกองค์กร 
และมุ่งเน้นการสนับสนุนการทำงานแบบ Smart 
Service ขององค์กรโดยมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
กลยุทธ์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการธุรกิจฟาร์มโคนม และการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลสำหรับการส่งเสริมกิจการโคนม 

2.  การบริหารจัดการสารสนเทศ (3.61) 
2.1  IS ที่สนับสนุนการบริหารจัดการ รส.  (3.83) 
 2.1.1  จากการประเมินผลการดำเนินงาน

การใช้ระบบ MIS/EIS พบว่ายังเกิด
ความผิดพลาดของข้อมูล 

ที่ปรึกษาฯ นำเสนอแผนการพัฒนาระบบงาน
เพ่ือการรวบรวมข้อมูลของระบบ MIS/EIS โดย
อัตโนมัติ (เอกสารแผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับ
ปี 2563) กลยุทธ์การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ใช้งานระบบ ERP และระบบสารสนเทศใน
ปัจจุบัน) 
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หัวข้อการ
ประเมิน 

ประเด็นข้อสังเกตของ TRIS รายละเอียดแผนพัฒนาดิจิทัลฯ  
(สำหรับปี 2563) ที่เกี่ยวข้อง 

2.2 IS ที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง (3.12) 
 2.2.1   การจัดทำแผน DRP ยังไม่มีความ

สอดคล้องกับความเสี่ยงหลักของ
องค์กร 

ที่ปรึกษาฯ ได้ศึกษาประเด็นความเสี ่ยงของ
องค์กรในปี 2562 และนำเสนอแผนงาน/
โครงการในการตรวจสอบเฝ้าระวังประเด็น
ความเสี่ยง (เอกสารแผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับ
ปี 2563) กลยุทธ์การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ใช้งานระบบ ERP และระบบสารสนเทศใน
ปัจจุบัน) 

2.3 IS ที่สนับสนุนการควบคุมและตรวจสอบภายใน (3.00) 
 2.3.1  พบปัญหาบางประการ เช่น เอกสาร

ที่จัดพิมพ์จากระบบ ERP ลงนามไม่
ครบถ้วน 

ที่ปรึกษาฯ ดำเนินการกำหนดแผนการปรับปรุง
ระบบ IS ที่เก่ียวข้อง (เอกสารแผนพัฒนาดิจิทัล
ฯ (สำหรับปี 2563) กลยุทธ์การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้งานระบบ ERP และระบบ
สารสนเทศในปัจจุบัน) 

 2.3.2 โปรแกรมไวรัสไม่มีการอัพเดทให้เป็น
ปัจจุบัน 

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

 2.3.3 ระบบ e-HR ยังไม่สามารถใช้งานได้
อย ่ า งม ีประส ิทธ ิ ภ าพและบาง 
Module ย ั ง ไม ่  Support ก ับการ
ปฏิบัติงานทำให้ไม่มีการใช้งานระบบ 
เป็นต้น 

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

2.5 IS ที่ตอบสนองต่อความต้องการผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร (3.83) 
 2.5.1 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซด์ควร

แสดงผลเป็นภาษาอังกฤษได้ 
แผนก IT มีแผนการปรับปรุงพัฒนา Website 
ภายใน Q2 ของปีงบประมาณ 2562 

2.6  IS ที่ตอบสนองต่อความต้องการผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร (3.06) 

 2.6.1  ยังไม่มีนโยบายในการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัล/สารสนเทศมาใช้เพ่ือลด
ต้นทุนหรือปริมาณกระดาษใน
กระบวนการทำงานขององค์กร
อย่างเป็นรูปธรรม 

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

2.9 การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management)  
 



    
 

บทที่ 4 หน้าที ่1 - 17  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

 

 

 

 
4.1 การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ของประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจทิัลฯ 
(สำหรับปี 2563) เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2562)  

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 (สำหรับปี 2563) ที่ปรึกษาฯ ได้
ดำเนินการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ของประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 
2562) และกำหนดแนวทางการปรับปรุงตลอดจนแผนงาน/โครงการที ่เกี ่ยวข้องเพื่อปิดช่องว่างดังกล่าว 
นอกจากนั้น ได้ดำเนินการกำหนดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการดังกล่าว โดยใช้เทคนิค Quality 
Function Deployment (QFD) ซึ ่งว ิเคราะห์ความสำคัญและความเชื ่อมโยงของแผนงาน /โครงการกับ
วัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการ (Operational Objectives) และวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ (Business Objectives) 
ขององค์กรตามลำดับ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญดังแสดงในตาราง 4.1-1 

 

ตาราง 4.1-1 การวิเคราะห์ช่องว่างของประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) 

สภาพปัจจุบัน 
มาตรฐาน / แนวปฏิบัติที่ดี /  

ศักยภาพท่ีควรจะเป็น 
แนวทางการปรับปรุง 

ด้านการพัฒนาบุคลากร 
1. มีการประเมินประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของพนักงานองค์กร
ในเบื้องต้น โดยใช้ไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 

1.1 การบร ิหารจ ัดการทร ัพยากรมน ุษย์  
(Human Resource Management)  
ประกอบด้วย การสรรหาและลาออกของ
บุคลากร เพื ่อให้ได้มาซึ ่งบุคลากรที ่มี
คุณวุฒิและประสบการณ์ตรงตามหน้าท่ี
และฟ ั งก ์ ช ั ่ นการทำงาน  พร ้อมท้ัง 
สนับสนุนข้อมูลการสอบสัมภาษณ์และ

▪ พัฒนาระบบดิจิทัลเพื ่อการประเมิน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานโดยกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
พนักงานเชื่อมโยงกับเป้าหมายทางธุรกิจ 
(Business Objectives) และเป้าหมาย
ใ นก า ร ปฏ ิ บ ั ต ิ ง า น  (Operational 
Objectives) 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี  
พ.ศ. 2563-2565 (สำหรับปี 2563) บทที่ 4 

 

 

 

 

 

 จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี ่ยวข้องกับการกำหนดยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลที่มีการ
เปลี ่ยนแปลง ระหว่าง ปี พ.ศ. 2561 และ ปี พ.ศ. 2562 อาทิ กรอบนโยบายและแผนพัฒนาฯ 
ระดับประเทศ และระดับกระทรวง แผนวิสาหกิจ ทิศทางแนวโน้มเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล สถานภาพ
และปัญหาอุปสรรคการใช้งานเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลและความต้องการใช้งานระบบฯ ของ
กระบวนงานหลักต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มภารกิจหลักขององค์กรที่มีการศึกษาในบทที่ 2 สามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) และแนวทางการปรับปรุงที ่ต ้องดำเนินการ ตลอดจนปรับปรุง
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ และวิเคราะห์ลำดับความสำคัญของกลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ในภาพรวม
ทั้งหมดให้สอดคล้องกับแนวทางการปรับปรุงที่ดำเนินการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  



    
 

บทที่ 4 หน้าที ่2 - 17  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

สภาพปัจจุบัน 
มาตรฐาน / แนวปฏิบัติที่ดี /  

ศักยภาพท่ีควรจะเป็น 
แนวทางการปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ต ั ว ช ี ้ ว ั ดป ระส ิ ท ธ ิ ภ าพการ
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ข อ ง ผ ู ้ บ ร ิ ห า ร
ระดับสูง มีการเชื ่อมโยงกับ
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) 
ร ะด ั บอ งค ์ ก ร  แต ่ ต ั ว ช ี ้ ว ั ด
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานระดับปฏิบัติงาน
ยังขาดการเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ระดับ
ฝ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. มีระบบสารสนเทศเพื ่ อการ
บริหารจัดการองค์ความรู้และ 
ระบบสารสนเทศ E-Learning 
เบ ื ้ อ งต ้น  องค์ความร ู ้  และ
หลักสูตรการเรียนรู ้แบบ E-
Learning เพื่อการปฏิบัติงาน

ข้อตกลงการจ้างงาน การบันทึกสถิติและ
ประเมินแหล่งจัดหางานที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในแต่ละตำแหน่งรวมถึง
การบันทึกสถิติและประเมินสาเหตุการ
ลาออกของพนักงาน 

1.2 การฝึกอบรมพนักงานใหม่ เพื่อฝึกอบรม
ให้พนักงานรู้จักระเบียบข้อบังคับในการ
ทำงาน มีฟังก ์ช ั ่นการทำงานที ่สำคัญ 
ได้แก่ ระเบียบข้อบังคับองค์กร แนว
ทางการทำงานหร ื อปฏ ิบ ั ต ิ ง าน ท่ี
เหมาะสมในแต่ละฟังก์ชั ่นงาน การจัด
ตารางการฝึกอบรม และการประเมินผล
พนักงานใหม่ก่อนและหลังการฝึกอบรม  

1.3 ระบบฐานข้อมูลพนักงาน เป็นระบบ
ฐานข้อมูลเพื ่อดำเนินการเก็บประวัติ
พนักงาน ตั้งแต่สถิติการขาด มา ลา สาย 
การเล ื ่อนตำแหน่ง เง ินเด ือน โบนัส 
รายได ้พ ิ เศษอ ื ่น ๆ ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพในการทำงาน การฝึกอบรม
ท่ีเกี่ยวข้องและหนังสือเตือนต่าง ๆ 

2.1 ระบบการประเมินประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้พนักงาน
และหัวหน้างานกำหนดหัวข้อการประเมิน
ประสิทธ ิภาพการทำงานของพนักงาน
ร่วมกัน ทั ้งนี ้  ในส่วนของการประเมิน
ประสิทธิภาพของพนักงานที่ดีนั้น ต้องควร
สามารถเชื่อมโยงกับดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ 
(KPI) และวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 
(Operation Objectives) ขององค์กร สาย
งาน ฝ่าย และแผนกที่พนักงานปฏิบัติงาน
อยู่ได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม และ
สามารถสนับสนุนการประเมินพนักงานใน
ด้านต่าง ๆ อาทิ ข้อตกลงในการประเมิน 
เกณฑ์การประเมินในส่วนของประสิทธิภาพ 
(Performance) และ ความสามารถในการ
ปฏ ิ บ ั ต ิ งาน (Competency)  ผลการ
ประเมินพนักงานและข้อเสนอแนะในการ
ฝ ึกอบรมเพ ื ่อเพ ิ ่ มประส ิทธ ิภาพและ
ความสามารถของพนักงาน 

3.1 ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ครอบคลุม
การเรียนรู้ในทุกรูปแบบ อาทิ การจัดทำ
ไฟล์องค์ความรู ้และใส่ Keyword เพื่อ
การสืบค้น ห้องสนทนา ระบบ Expert 
System และ Case-Based Reasoning 
ระบบ E-Learning ประกอบด้วยหลักสูตร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ พ ั ฒ น า บ ุ ค ล า ก ร ใ ห ้ ม ี ท ั ก ษ ะ ท่ี

หลากหลาย (Multi-skill) โดยเฉพาะ
อย่างยิ ่งทักษะที ่เกี ่ยวข้องกับหน้าท่ี
ความรับผิดชอบหลักและด้านระบบ
ดิจิทัลที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อให้สามารถนำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้
กับการทำงานในส่วนต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นการลดต้นทุนการ
ดำ เน ิ นง าน  และบร ิ หารจ ั ดกา ร
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด    

 
 

 
 
 
 
 
 
 

▪ ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื ่อการ
บริหารจัดการองค์ความรู้ ให้ครอบคลุม
การเรียนรู้ผ่าน Expert System และ 
Case-Based Reasoning และ ระบบ
ส า ร ส น เ ท ศ  E-Learning แ ล ะ ใ ห้



    
 

บทที่ 4 หน้าที ่3 - 17  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

สภาพปัจจุบัน 
มาตรฐาน / แนวปฏิบัติที่ดี /  

ศักยภาพท่ีควรจะเป็น 
แนวทางการปรับปรุง 

และบร ิ หารจ ั ดการ  อ .ส .ค . 
ตลอดจนการส่งเสริมกิจการโคนม
ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม มี
จำกัด 

และเนื ้อหาวิชาในการเรียนรู ้และแบบ
ประเมินผลก่อนและหลังบทเรียน 

ครอบคลุมช่องทางการเรียนรู้ (Channels) 
หลายรูปแบบ 

 

ด้านกระบวนการ (Process)   
4. มีการใช้งานระบบ Enterprise 

Resource Planning เพ ื ่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ในด้านบัญชีและการเงิน คลัง
ว ัตถ ุด ิบและคล ั งพ ัสด ุ  และ
กระบวนการผลิต โดยมีประเด็น
ข้อจำกัดในด้านการตอบสนอง
ความต้องการใช้งานจริงของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

5. มีการติดตั้งใช้งานระบบสารสนเทศ
อื่น ๆ เพื ่อการปฏิบัติงาน อาทิ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เพื่อการควบคุม
ภายใน ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ (MIS) และระบบ
สารสนเทศผู้บริหาร (EIS) 
 
 
 

6. กลุ่มอุตสาหกรรมนมมีการติดตั้ง
ใช้งานระบบอัตโนมัติเพื ่อการ
แปรรูปและการบรรจุกล่องนม 
UHT ที่โรงงงานภาคกลางและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
การแปรรูปและบรรจุผลิตภัณฑ์
อื่น ๆ อาทิ นมพาสเจอไรส์ นม
เปรี ้ยว โยเกิร์ต ไอศกรีม และ 
นม Organic ท่ีโรงงานภาคกลาง 
แต่ยังขาดระบบข้อมูลการผลิต
แ บ บ  Real-Time แ ล ะ ก า ร
เชื่อมโยงข้อมูลแบบอัตโนมัติ 

 
 
 
 
 
 
 
7. ม ีการตรวจสอบค ุณภาพนม

ตลอดสายการผลิตเริ่มตั้งแต่การ

4.1 ระบบ  ERP สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการและรูปแบบลักษณะการใช้งาน
จริง เพื่อลดปัญหาและความซ้ำซ้อนใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

5.1 ระบบสารสนเทศที่ต้องนำเข้าข้อมูลจาก
ระบบสารสนเทศอื่นมาประมวลผล อาทิ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ความเส ี ่ยง เพ ื ่อการควบคุมภายใน 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
(MIS) และระบบสารสนเทศผู ้บริหาร 
(EIS) ม ีการเช ื ่อมโยงบูรณาการและ
นำเข้าข้อมูลแบบอัตโนมัติจากระบบ
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
 

6.1 ในสายการผล ิต  ม ีการบ ู รณาการ
เชื่อมโยงสายการผลิตต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
และเชื ่อมโยงข้อมูลไปยังระบบ MIS 
และ ระบบ EIS แบบอ ัตโนม ัต ิ เพื่ อ
นำเสนอผลการดำเนินการด้านธุรกิจให้
ผู ้บริหารระดับกลางและระดับสูงของ
องค์กรแบบทันทีทันใด  

 
 
 
 
 
6.2 มีการติดตั้งระบบบริหารจัดการคลังสินค้า 

(Warehouse Management System) 
ที ่ม ีการประยุกต์ใช ้งานระบบ ARAS 
(Automatic Retrieval and Storage System) 
และเทคโนโลยี AGV (Automatic Guided 
Vehicle) แ ล ะ ร ะ บบ โ ล จ ิ ส ต ิ ก ส ์ ท่ี
เกี่ยวข้อง  

7.1 ในสายการผล ิต ม ีการต ิดต ั ้ งระบบ
บริหารจัดการการทดสอบคุณภาพน้ำนม 

▪ ปร ับปร ุ ง ระบบ ERP ให ้ ส ามารถ
ตอบสนองต ่อความต ้องการและ
รูปแบบลักษณะการใช้งานจริง โดย
ดำเนินการสำรวจปัญหา อุปสรรคใน
การใช้งาน และความต้องการใช้งาน
อย่างละเอียด 
 
 
 

▪ ปรับปรุงระบบสารสนเทศ อาทิ ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการความ
เสี ่ยง ระบบสารสนเทศเพื ่อการควบคุม
ภายใน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จ ัดการ (MIS) และระบบสารสนเทศ
สำหรับผู้บริหาร (EIS) ให้เชื่อมโยงบูรณา
การกับระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลแบบ
อัตโนมัต ิและรองร ับการปร ับเปลี ่ยน
ร ูปแบบการแสดงผลได ้หลากหลาย
รูปแบบ 

▪ พัฒนาระบบข้อมูลการผลิตแบบ Real-
Time เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านการผลิต
จากท ุกสายการผล ิตผล ิตภ ัณฑ ์ ท่ี
กระจายติดตั้งอยู่ที่สำนักงานภาคทั้ง 5 
แห่งท่ัวประเทศ อาทิ จำนวนผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตได้ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ปริมาณ
ของเสีย ตลอดจนสถิติการผลิตในมิติ
ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
 

▪ ปรับปรุงระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ
ให้ครอบคลุมท้ังกระบวนการผลิต 
ตั้งแต่การนำวัตถุดิบเข้าสายการผลิต 
การแปรรูป การบรรจุกล่องและหีบห่อ 
การนำสินค้าเข้าออกจากคลังสินค้า 
และการจัดสินค้าตามใบสั่งซ้ือสินค้า 

▪ พัฒนาระบบบริหารจัดการการทดสอบ
คุณภาพน้ำนม LIMS เพื่อยกระดับและ
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ตรวจรับน้ำนมดิบ การทดสอบ
คุณภาพน้ำนมในถังเก็บน้ำนม
ดิบ ระหว่างกระบวนการแปรรูป 
ระหว่างกระบวนการบรรจุกล่อง 
และภายหลังการบรรจุกล ่อง
แล้วเสร็จ แต่การเก็บข้อมูลยัง
เป็นแบบ Manual โดยใช้ไฟล์ 
Excel ทำ ให ้ ก า รตร ว จ ส อ บ
ย้อนกลับยุ่งยาก 

 
 
 
 
 
 
 
8. โครงการหลักด ้าน Operational 

Excellence มีการกำหนดการ
ช ั บ เคล ื ่ อน โคร งการ  Total 
Productive Maintenance (TPM) 
และการบูรณาการการทำงานของ
โรงงานผลิตภัณฑ์นมท้ัง 5 แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
9. ข้อมูลและระบบสารสนเทศ

ขาดการเชื่อมโยงบูรณาการ
อย่างอัตโนมัติ การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศ
โดยส่วนใหญ่เป็นแบบ Manual 
ต้องใช้บุคลากรในการ Export 
และนำเข้าข้อมูล  
 
 
 
 
 
 

10. มีการใช้ระบบ Barcode และ 
QR Code บนฉลากผลิตภัณฑ์

(Laboratory Information Management 
System: LIMS) เพื ่อการวางแผนและ
บูรณาการการตรวจสอบคุณภาพน้ำนม
ตลอดวงจรห ่วงโซ ่อ ุปทานการผลิต
ผลิตภัณฑ์นม รวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์
และเครื ่องมือชั ่งน้ำหนักและทดสอบ
คุณภาพน้ำนมดิบในด้านต่าง ๆ ท้ังนี้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บ สืบค้นตลอดจน
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติและแนวโน้มของคุณภาพ
น้ำนมดิบในมิติต่าง ๆ อาทิ รายสหกรณ์ 
รายพื้นที่หรือภาค ตามฤดูกาล เพื่อการ
วางแผนป้องกัน แก้ไขปัญหาคุณภาพ
น้ำนมดิบได้อย่างทันท่วงที อีกทั้ง เพื่อ
เป็นการรองรับกระบวนการตรวจสอบ
ย้อนกลับ (Traceability) ตลอดกระบวนการได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  

8.1 ระบบบำรุงร ักษาทวีผลแบบองค์รวม 
(Total Productive Maintenance System 
: TPMS) มีวัตถุประสงค์ในการบูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายใน
องค์กรเพื่อการบำรุงรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ด้านการผลิตอย่างเป็นระบบ เพื่อ
เพ ิ ่มประสิทธ ิภาพของเคร ื ่องจ ักรและ
อุปกรณ์ที่ใช้ตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่
กระบวนการรับและตรวจสอบคุณภาพ
น้ำนมดิบ กระบวนการแปรรูปน้ำนมดิบ 
กระบวนการบรรจุกล่องและหีบห่อ และ
กระบวนการจัดการคลังสินค้า ลดการ
สูญเสียและมุ่งเน้นการบำรุงรักษาได้อย่าง
อัตโนมัติ 

9.1 มีการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบสารสนเทศ
แบบบูรณาการทุกระดับการปฏิบัติงาน
ขององค์กร ในพื้นท่ีเดียวกันหรือต่างพื้นท่ี 
มีการจัดต้ังฐานข้อมูลกลางขององค์กร 
เพื่อรองรับการจัดทำมาตรฐานข้อมูล 
(Data Standardization) และการพัฒนา
ระบบ Data Lake, Data Warehouse 
และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data 
ตลอดจนมีกระบวนงานและช่องทางเข้าถึง
สารสนเทศท่ีหลากหลาย และสนับสนุนการ
เข้าถึงสารสนเทศได้ทุกประเภท ท้ัง
สารสนเทศจากภายในและภายนอก
หน่วยงาน 

10.1 ระบบตรวจสอบย ้ อนกล ั บตลอด
กระบวนการผลิต เพื ่อตรวจสอบและ

พัฒนาประสิทธิภาพงานทดสอบคุณภาพ
น้ำนมตลอดกระบวนการผลิต และการ
จัดทำสถิติผลการทดสอบน้ำนม แยก
ตามฟาร์ม ศูนย์รับน้ำนมดิบ สหกรณ์ฯ 
และสายการผลิต ตลอดจนฤดูการผลิต 
เพื่อการวางแผนป้องกัน แก้ไขปัญหา
คุณภาพน้ำนมดิบได้อย่างทันท่วงที อีก
ทั ้ง เพื ่อเป็นการรองรับกระบวนการ
ตรวจสอบย ้อนกลับ (Traceability) 
ตลอดห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์นม
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  

 
 
 
 
 
▪ พ ัฒนาระบบสารสนเทศเพ ื ่ อการ

บำรุงรักษาทวีผลแบบองค์รวม (Total 
Productive Maintenance System: 
TPMS) เพื ่อสนับสนุนการขับเคลื ่อน
โครงการหลักตามยุทธศาสตร์เชิงธุรกิจ
ขององค์กร  

 
 
 
 
 
 
 
 
▪ จัดตั้งฐานข้อมูลกลางขององค์กร เพื่อ

รองรับการเชื ่อมโยงบูรณาการข้อมูล
ของสายงานต่าง ๆจัดทำมาตรฐานข้อมูล 
(Data Standardization) พ ัฒนาระบบ 
Data Lake, Data Warehouse แ ล ะ
การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data 
ตลอดจนกำหนดให้มีกระบวนงานและ
ช่องทางเข้าถึงสารสนเทศท่ีหลากหลาย 

 
 
 
 
▪ พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับตลอด

ห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์นม เพื่อ
การตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดการ



    
 

บทที่ 4 หน้าที ่5 - 17  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

สภาพปัจจุบัน 
มาตรฐาน / แนวปฏิบัติที่ดี /  

ศักยภาพท่ีควรจะเป็น 
แนวทางการปรับปรุง 

เพื ่อการรับประกันคุณภาพ 
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ย้ อ นก ลั บ 
(Traceability) เป ็นล ักษณะ 
Manual ต ้ อ ง อ า ศ ั ย ก า ร
ประสานงานและสืบค้นข้อมูล
จากพนักงานของฝ่ายต่าง ๆท่ี
เกี ่ยวข้อง ใช้ระยะเวลาการ
ดำเนินงานท่ีค่อนข้างนาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
11. เกษตรกรผู้ เลี ้ยงโคนมขาด

ประสบการณ์ด้านการบริหาร 
ธุรกิจฟาร์มโคนม  

บันทึกข้อมูลการผลิตของผลิตภัณฑ์นม 
ย้อนกลับตั้งแต่ ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลตัวแทน
จำหน ่ ายส ิ นค ้ า ข ้ อม ู ลการขนส่ ง
ผล ิตภ ัณฑ์จากโรงงานมาย ังต ัวแทน
จำหน่ายส ินค้า ข ้อม ูลช ั ้นวางส ินค้า 
ข ้ อม ู ลอ ุ ปกรณ ์ เคร ื ่ องจ ั กรตลอด
สายการผลิต อาทิ เครื่องจักรบรรจุกล่อง 
เคร ื ่องจ ักรแปรร ูปน้ำนมดิบ ข้อมูล
ค ุณภาพนมตลอดกระบวนการผลิต 
ข ้อม ูลว ันเด ือนป ีผล ิต โดยสามารถ
ตรวจสอบจาก Bar Code หรือ QR Code 
ข้างกล่องนม เพื ่อสร้างความเชื ่อมั่น
ให้กับผู ้บริโภค และสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับในกรณีเกิดปัญหาด้านคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์เพื่อหาสาเหตุและท่ีมาของ
ปัญหาได้อย่างแน่ชัด   

11.1 มีการพัฒนาระบบสนับสนุนธุรกิจการ
เลี ้ยงโคนมให้แก่เกษตรกรแบบ On-
Line เพื ่อการดำเนินงานและขยาย
กิจการโคนมอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นระบบ ซ่ึงครอบคลุมซอฟต์แวร์การ
บริหารจัดการธุรกิจฟาร์มโคนม การ
ติดตามยอดน้ำนมดิบที่รีดได้ และการ
บริหารจัดการด้านบัญชีและการเงิน 
รวมถ ึงการจัดต ั ้งช ุมชนนักปฏ ิบ ัติ  
(Community of Practice) ในพื ้นท่ี
ต ่าง ๆ เพ ื ่อการให้คำปร ึกษาหรือ
ร่วมกันแก้ปัญหาจากเพื่อนสมาชิกที่มี
ประสบการณ์และผู้เชี ่ยวชาญเฉพาะ
ทางในพ ื ้นท ี ่  รวมไปถ ึงการจ ัดหา
อุปกรณ์ เทคโนโลยี ตลอดจน เวชภัณฑ์ 
อาหารสัตว์ เพื่อการเลี้ยงโคนมที่ให้ผล
ผลิตและคุณภาพน้ำนมดิบสูงสุด โดย
เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสามารถเข้าถึง
ระบบผ่าน Web อุปกรณ์ Tablet และ 
Smart Phone 

ปัญหาคุณภาพน้ำนมระหว่างผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียตลอดกระบวนการได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ พัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินงาน

และขยายธุรกิจการเลี้ยงโคนมให้แก่
เกษตรกรแบบ On-Line ให้ครอบคลุม
การบริหารจัดการธุรกิจฟาร์มโคนม 
การบร ิหารจ ัดการด ้านบ ัญช ีและ
การเงิน การจัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยี 
ตลอดจน เวชภัณฑ์ อาหารสัตว์ เพื่อ
การเล ี ้ ยง โคนมท ี ่ ให ้ผลผล ิตและ
คุณภาพน้ำนมดิบสูงสุดรวมถึง การ
จัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Community 
of Practice) โดยมีช่องทางการเข้าถึง
ระบบท่ีหลากหลาย  

ด้านเทคโนโลยี (Technology)   
12. กลุ่มภารกิจการตลาดและการ

ท่องเที ่ยว มีการจัดตั ้งศูนย์ 
Customer Service เพื ่อการ
ประสานงานกับตัวแทนจำหน่าย 
MT/TT และลูกค้าทั่วไป และมี
การใช้งาน Facebook พร้อมจ้าง
บริการงานด้านประชาสัมพันธ์
จากหน่วยงานภายนอก  

12.1 มีการติดตั้งระบบ Customer Relationship 
Management (CRM) และระบบ Contact 
Center ที่ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ 
โดยระบบ Contact Center ใช้ข้อมูล
ประวัติตัวแทนจำหน่าย ยอดและประเภท
สินค้าท่ีดำเนินการสั่งซื้อ และรายงาน
สรุปประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึ้น จากระบบ 
CRM และสามารถบ ู รณาการการ

▪ พัฒนาและบูรณาการระบบดิจิทัลเพื่อ
สนับสนุนกลุ่มการตลาดซ่ึงครอบคลุม 
ระบบ CRM ระบบ Contact Center 
และระบบตรวจสอบเฝ้าระวังข้อมูล
ทาง Internet และ Social Media 
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13. กล ุ ่ มภารก ิ จการ ส ่ ง เ สร ิม

กิจการโคนม มีการพัฒนาระบบ 
E-Dairy เพื่อรองรับฐานข้อมูล
โค และประวัติการผสมเทียม
ข อ ง โ คนม  ภ า ย ใ ต ้ ค ว า ม
รับผิดชอบของศูนย์รับน้ำนม
ดิบ อ.ส.ค. 

 
14. เกษตรกรผู ้ เล ี ้ยงโคนมขาด

ระบบและเทคโนโลยีดิจิทัลอัน
ทันสมัยเพื ่อการเลี ้ยงโคนม
และบริหารจัดการฟาร์มโคนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. อ .ส .ค . ม ี การใช ้ งานระบบ 

Cloud เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล มี
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื ่องแต่บางส่วนขาด
การบำรุงร ักษา ได้ม ีการวาง
โครงข่ายสารสนเทศเพื่อรองรับ
การปฏิบัติงานของสำนักงาน 
ส่วนกลาง และ สำนักงานภาคฯ
ท้ัง 5 แห่ง แต่การให้บริการของ
ผู้ให้บริการในบางพื้นที่ประสบ
ปัญหา มีการติดตั้งระบบเครื่อง

ทำงานกับระบบการตรวจสอบข้อมูลแบบ
ย้อนกลับ (Traceability) เพื่อการวิเคราะห์ 
แก้ไข และจำกัดการลุกลามของปัญหา 
ทั ้งนี ้ ระบบ Contact Center ควรมี
ระบบตรวจสอบข้อมูลทาง Social Media 
อาทิ Facebook Twitter และ Web 
เพื่อการเฝ้าระวังและตอบข้อร้องเรียน
หรือการถูกพาดพิงใน Social Media 
แบบทันท่วงที 

13.1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
ด้านการส่งเสริมกิจการโคนมแบบครบวงจร 
อาทิ การจัดตารางนัดหมายเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมฯ การบริหารจัดการคลังพัสดุ 
ประวัติโคด้านสายพันธุ์ ประวัติสุขภาพ
และการรักษาโรค ประวัติการให้อาหาร 
และการผสมเทียม รวมถึงปริมาณ
น้ำนมดิบท่ีผลิตได ้

14.1 มีการประยุกต์ใช้ระบบเฝ้าระวังโคนม 
โดยติดต ั ้ ง  Tag เพ ื ่อตรวจว ัดและ
รวบรวมข้อมูลการเคลื ่อนไหว หรือ
การเคี ้ยวเอื ้องของโคนมเป็นรายตัว 
และดำเนินการประเมินแนวโน้มและ
บ่งชี้เหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ ช่วง
การผสมพันธ์ (Heat Detection) โรค
เต้านมอักเสบ (Mastitis) โรคไข้น้ำนม
หลังคลอด (Milk Fever)  ตลอดจน
สารอาหารท่ีได้รับ (Nutrition) 

14.2  มีระบบดิจิทัลเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการฟาร์มโคนม อาทิ 
ระบบจัดการสภาพแวดล้อมภายในโรง
เลี ้ยง ระบบรีดนมวัวอัตโนมัติ ระบบ
ผสมและป้อนอาหารสัตว์อัตโนมัติ 

15.1 มีการใช ้งานระบบ Cloud เพ ื ่อลด
ปัญหาการปรับปรุงและจัดหาระบบ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบ
จัดเก็บข้อมูลให้รองรับความต้องการใช้
งานด้านข้อมูลสารสนเทศที่มีเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องทุกป ี

15.2 มีระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติท่ีสามารถ
จ่ายไฟฟ้าในช่วงเวลาไฟฟ้าดับได้อย่าง
ทันท่วงที 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ พัฒนาและบูรณาการระบบดิจิทัลเพื่อ

สนับสนุนกลุ่มภารกิจส่งเสริมกิจการ
โคนมซ ึ ่ งครอบคล ุ มฝ ่ ายว ิ จ ั ยและ
พัฒนาการเลี้ยงโคนมและฝ่ายส่งเสริม
การเลี้ยงโคนม  

 
 
 
▪ พัฒนาและติดตั้งระบบเฝ้าระวังโคนม 

สำหรับฟาร์มโคนมแบบอินทรีย์ของ 
อ.ส.ค. 

 
 
 
 
 
 
 
▪ พัฒนาและติดตั้งระบบดิจิทัลสำหรับ

ฟาร์มโคนมอัจฉริยะ (Smart Farming) 
 
 
 
▪ ยกระดับโครงสร้างดิจิทัลขององค์กร 

ให้สามารถรองรับและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของกลุ่มภารกิจต่าง 
ๆ อย่างต่อเนื่อง 
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สำรองไฟฟ้าซ่ึงในช่วงเวลาไฟฟ้า
ด ับ ม ี ระยะเวลาในการเริ่ ม
เดินเครื ่องทำให้สายการผลิต
หย ุ ดชะง ั กและต ้ อง เข ้ าสู่
กระบวนการเริ่มเดินเครื่องใหม่  

บูรณาการด้านการบริหารจัดการ (Management)  
16. กระบวนงานจ ัดซื ้อจ ัดจ ้าง 

แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ด ้ า น
งบประมาณภาครัฐ ต้องมีการ
วางแผนล ่ ว งหน ้ าและ ใช้
ระยะเวลาพอสมควรในการ
ดำเน ินการ แต ่ระบบและ
เทคโนโลยีด้านดิจ ิทัลม ีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำ
ให้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีท่ี
จ ัดหาบางส ่วนไม ่สามารถ
ตอบสนองต่อการใช้งานได้
เต็มประสิทธิภาพ 

 
17. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา

ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบ ัต ิงานของ อ .ส .ค . 
ต ้องอาศ ัยอ ัตรากำล ังและ
ทักษะเฉพาะด้านของบุคลากร 
ทั้งในส่วนของการใช้งาน การ
บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร แ ล ะ ก า ร
บำรุงรักษาระบบดิจิทัล  
 

 ▪ ดำเน ินโครงการในล ักษณะความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก อาทิ 
การจ้างบริหารจัดการ และการเช่า
อุปกรณ์และกำหนดข้อตกลงระดับการ
ให้บริหาร (Service Level Agreement) 
ซึ่งจะลดปัญหาความล่าช้า และการ
ขาดบุคลากรที ่ม ีความร ู ้และความ
เชี ่ยวชาญด้านดิจ ิทัล ในการจัดหา 
ปฏิบัติงาน และบริหารจัดการระบบ
และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยดำเนินการ
วิเคราะห์ด้านผลประโยชน์ที่จะได้รับ
และต้นทุนที ่ เก ิดขึ ้น (Cost-Benefit 
Analysis) 

▪ ดำเนินงานงานโครงการในลักษณะความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) 
หรือความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
หรือสถาบันการศึกษา ที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโค
นม 

▪ ดำเนินการขอทุนสนับสนุนงานวิจัย
พัฒนาจากหน่วยงานและกองทุนท่ี
เกี่ยวข้องด้านดิจิทัล ด้านพลังงาน และ
ด้านการวิจัยพัฒนาการเลี้ยงโคนม 
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4.2 การกำหนดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ 

ที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการกำหนดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ โดยใช้เทคนิค Quality Function 
Deployment (QFD) โดยพิจารณาความสำคัญ/ความเกี่ยวข้องของแผนงาน/โครงการดิจิทัลที่มีผลต่อวัตถุประสงค์
ในการปฏิบัติงาน (Operational Objectives) จนไปถึงวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจขององค์กร (Business Objectives) 
โดยมีการให้คะแนนความสำคัญ/ความเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ โดยมีองค์ประกอบการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน ได้แก ่

1) การกำหนดลำดับความสำคัญของวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ (Business Objectives) 
2) การกำหนดลำดับความสำคัญ/ความเกี่ยวข้องของวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการ (Operational 

Objectives) ที่มีต่อวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ (Business Objectives) 
3) การกำหนดลำดับความสำคัญ/ความเกี ่ยวข้องของ กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการที ่ม ีผลต่อ

วัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการ (Operational Objectives) 
ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของการกำหนดลำดับความสำคัญของ กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ โดยใช้เทคนิค 

QFD ดังนี้  

4.2.1 การกำหนดลำดับความสำคัญของวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ (Business Objectives)  
จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับผู้บริหารสามารถกำหนดความสำคัญของวัตถุประสงค์เชิง

ธุรกิจ (Business Objectives) ดังในตาราง 4.2-1 

 

ตาราง 4.2-1 การกำหนดคะแนนความสำคัญของวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ (Business Objectives) 

มิต ิ วัตถุประสงค์เชิงธุรกิจขององค์กร 

คะแนน น้ำหนกั/
ความสำคัญโดยรวม       

(0-5) 
คะแนน  ร้อยละ 

การเงิน เติบโตอย่างมั่นคง (ตัวช้ีวัด: รายได้รวม กำไรสุทธิ EBITDA) 5 9.26 

ลูกค้าและผู้
มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

เกษตรกมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลีย้งโคนม 4 7.41 
เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีความเข้มแข็ง 2 3.70 
ขีดความสามารถในการรองรับน้ำนมดิบเพิ่มมากขึ้น 3 5.56 
มีผลติภณัฑ์ที่มีความหลากหลายและมมีูลค่าสูงเพิ่มมากข้ึน 3 5.56 
เป็นผู้ท้าชิง/ผู้นำตลาด 4 7.41 
Top of Mind Brand 3 5.56 
มีการต่อยอดใช้ประโยชนผ์ลการคน้คว้าวิจัยพัฒนา 2 3.70 

กระบวนการ
ภายใน 

ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมผลติที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 2 3.70 
การบริหารจัดการด้านอุตสาหกรรมและโลจสีติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ 5 9.26 
มีช่องทางการให้บริการและการจดัจำหน่ายที่หลากหลาย 3 5.56 
สร้างสรรค์และเผยแพร่องค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลย ี 2 3.70 

การเรียนรู้
และการ
พัฒนา 

ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทลั ในการพัฒนางานและการให้บริการแกผู่้เกี่ยวข้อง 4 7.41 
ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 2 3.70 
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่บริหารองค์กรด้วยธรรมาภิบาล 2 3.70 
องค์กรสมรรถนะสูงที่มีเกณฑ์การประเมินตามระบบได้ 3 5.56 
องค์กรแห่งความสุข 2 3.70 
จัดตั้ง Dairy Academy  3 5.56 

รวม 54.00 100 
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4.2.2 การกำหนดลำดับความสำคัญ/ความเกี่ยวข้องของวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการ (Operational 
Objectives) ที่มีต่อวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ (Business Objectives) 

อ.ส.ค. ได้มีการจัดทำวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการ (Operational Objectives) ในระดับฝ่าย 
ภายใต้ภารกิจหลักขององค์กร โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลสำเร็จของระดับฝ่าย (KPI) ที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการ
ประเมินความสำคัญ/ความเกี่ยวข้อง ของวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการ (Operational Objectives) ที่มีผลต่อ
วัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ (Business Objectives) ขององค์กรแบ่งตามภารกิจดังกล่าวข้างต้น  โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้ 

9 คะแนน มีความสำคัญ/ความเกี ่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์เช ิงธุรกิจ (Business 
Objectives) 

3 คะแนน มีความสำคัญ/ความเกี่ยวข้องค่อนข้างมากกับวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ (Business 
Objectives) 

1 คะแนน มีความสำคัญ/ความเกี่ยวข้องค่อนข้างน้อยกับวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ (Business 
Objectives) 

0 คะแนน ไม่มีความสำคัญ/ไม่มคีวามเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ (Business Objectives) 
เมื ่อนำผลการให้คะแนนดังกล่าว มาถ่วงน้ำหนักความสำคัญของวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ 

(Business Objectives) ตามตาราง 4.2-1 จะได้ผลลัพธ์เป็นน้ำหนักความสำคัญของวัตถุประสงค์เชิง
ปฏิบัติการ (Operational Objectives) แยกตามภารกิจหลักขององค์กร รายละเอียด ดังในผนวก 1.1  

4.2.3 การกำหนดลำดับความสำคัญ/ความเกี่ยวข้องของกลยุทธ์/แผนงาน/โครงการต่อวัตถุประสงค์
เชิงปฏิบัติการ (Operational Objectives) 

จากตารางคะแนนความสำคัญของวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการ (Operational Objectives) ของ
องค์กร รายละเอียดดังในผนวก 1.1 ที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการประเมินคะแนนความสำคัญ/ความเกี่ยวข้องของ
กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการที ่ได้จากการวิเคราะห์ตาราง TOWS ในหัวข้อ 3.3 ที ่มีผลต่อวัตถุประสงค์เชิง
ปฏิบัติการ (Operational Objectives) แบ่งตามภารกิจหลักขององค์กร โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  

9 คะแนน มีความสำคัญ/ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการ (Operational 
Objectives) 

3 คะแนน มีความสำคัญ/ความเกี ่ยวข ้องค่อนข้างมากกับว ัตถ ุประสงค์ เช ิงปฏิบ ัติ การ 
(Operational Objectives) 

1 คะแนน มีความสำคัญ/ความเกี ่ยวข ้องค่อนข้างน ้อยกับว ัตถ ุประสงค์เช ิงปฏิบ ัติการ 
(Operational Objectives) 

0 คะแนน ไม่มีความสำคัญ/ไม่มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการ (Operational 
Objectives) 

เมื่อนำผลการให้คะแนนดังกล่าวมาถ่วงน้ำหนักความสำคัญของวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการ 
(Operational Objectives) จะได้ผลลัพธ์เป็นน้ำหนักความสำคัญของกลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ แยกตาม
ภารกิจหลักขององค์กร รายละเอียดดังในผนวก 1.2  
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4.2.4 การกำหนดลำดับความสำคัญของกลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ  
จากตารางคะแนนความสำคัญของกลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักขององค์กร ดัง

ในผนวก 1.2 ที่ปรึกษาฯ กำหนดเกณฑ์การจัดกลุ ่มโครงการออกเป็น  4 ประเภทตามลำดับความสำคัญ
ดังต่อไปนี้ 

 

ตาราง 4.2-2 เกณฑ์การจัดกลุ่มกลยุทธ์/แผนงาน/โครงการตามคะแนนความสำคัญ 

ประเภทโครงการ ช่วงคะแนน ความสำคัญของโครงการ 

A X ≥ 90 กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการที่มีความสำคญัมาก 

B 70 ≤ X < 90 กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการที่มีความสำคญัมากพอประมาณ 

C 40 ≤ X < 70 กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการที่มีความสำคญัปานกลาง 

D X < 40 กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการที่มีความสำคญัค่อนข้างน้อย 

หมายเหตุ X = คะแนนความสำคัญของกลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ จากตาราง 1.2-1 ถึง 1.2-4 ของ ผนวก 1.2 
 

ซึ่งสามารถนำมาจัดกลุ่มประเภทของกลยุทธ์/แผนงาน/โครงการของกลุ่มภารกิจหลักของ
องค์กร ดังแสดงใน ตาราง 4.2-3  

 
ตาราง 4.2-3 ลำดับความสำคัญของกลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ  

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 
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ประเภท
โครงการ 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 

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) 
 

 
 

4.3 แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 (สำหรับปี 2563) 
จากยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการที่นำเสนอในบทที่ 3 และหัวข้อ 4.1-4.2 ที่ปรึกษาฯ 

สามารถกำหนดกรอบแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 (สำหรับปี 2563) ดังแสดงในตาราง 
4.3.1 

ตาราง 4.3.1 กรอบแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 (สำหรับปี 2563)  

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน 

ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ท ี ่  1 
ย ุทธศาสตร ์การบูร
ณาการองค ์ความรู้
และท ั กษะด ิ จ ิ ทั ล
แบบครบวงจร 

K1: กลยุทธ์การพัฒนาองค์ความรู้
และทักษะดิจิทัลแบบครบวงจร 
 

K1-1: การพัฒนาองค์ความรู้ตามกลุ่มภารกิจ 
หลักขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย 
K1-2: การพัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจการโคนม 
K1-3: การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะดิจิทัล
สำหรับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน 
K2: กลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตร
การเรียนรู้  
E-Learning แบบครบวงจร 

K2-1: การพัฒนาหลักสูตรและบทเรียน E-
Learning สำหรับองค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย 
K2-2: การพัฒนาหลักสูตรและบทเรียน E-
Learning สำหรับกิจการโคนม 

ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ท ี ่  2 
ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ก า ร
พัฒนาบุคลากรและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

H1: กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร
เพ่ือมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล 
 
 

H1-1: การปร ับปร ุงพ ัฒนาระบบประเมิน
ประสิทธิภาพและบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ (HR) 
H1-2: การฝึกอบรมทักษะดิจิทัลระดับองค์กร 

H2: กลยุทธ์การจัดทำโครงการใน
ลักษณะการเช่า/การจ้างเหมา
การให้บริการ/และการจ้าง
บริหารจัดการ 

H2-1: การดำเนินกิจกรรมที ่เกี ่ยวข้อง อาทิ 
การจัดทำร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) 
และ ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) 

ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ท ี ่  3 
ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ก า ร
พัฒนากระบวนงาน
อ ัตโนม ัต ิ เพ ื ่ อมุ่ งสู่
องค์กรดิจิทัล 

P1: กลยุทธ์การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้งานระบบ 
ERP และระบบสารสนเทศใน
ปัจจุบัน 
 
 

P1-1: การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ 
ERP ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย 
P1-2: การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศขององค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห ่ งประ เทศ ไทย  ( Risk, Audit, MIS, EIS, 
ความเสี่ยงรายปี) 

P2:  กลยุทธ์การจัดการและ
บูรณาการข้อมูลเพ่ือยกระดับการ
ดำเนินงานแบบครบวงจร  
 
 

P2-1: การจ้างที่ปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรม
ข ้ อม ู ล  Data Architecture) ขององค ์ ก า ร
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
P2-2: การจ้างที่ปรึกษาจัดทำธรรมาภิบาลด้าน
ข ้อม ูล  (Data Governance) ขององค ์ การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
P2-3: การพัฒนาคลังข ้อมูลกลางองค ์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
P2-4: การพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) ขององค์กรส่งเสริมกิจการโคนม 

P3:  กลยุทธ์การพัฒนาและ
เชื่อมโยงระบบด้านการ
ปฏิบัติการของ อ.ส.ค. 
 
 

P3-1: การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการผลิต
แบบอัตโนมัติครบวงจร และระบบข้อมูลการ
ผลิต (MES, TPM, WMS, LIMS) 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน 
 
 

P3-2: การพัฒนาระบบดิจิทัลด้านการตลาด 
(Contact Center, CRM, ร ะบบ เ ฝ ้ า ร ะ วั ง 
Social Network (SNM)) 
P3-3: การพัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร (Tourism) 
P3-4: กา รพ ัฒนาและบ ู รณากา ร ร ะบบ
ตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่อุปทานของ
ผลิตภัณฑ์นม 

P4: กลยุทธ์การยกระดับ
เกษตรกรและฟาร์มโคนม 

P4-1: การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการ
ส่งเสริมกิจการโคนม (CMS, SFS, DPS) 
P4-2: การพัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจ
ฟาร์มโคนม (FMS) 

ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ท ี ่  4 
ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ก า ร
ยกระดับเทคโนโลยี
ด ิจ ิท ัลขององค ์กร
แบบครบวงจร 

T1:  กลยุทธ์การยกระดับระบบ
บริหารจัดการองค์ความรู้ และ
ระบบ E-Learning 

T1-1: การพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
องค ์ความร ู ้  และระบบ E-Learning ของ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
(KM/E-Learning) 

 T2: กลยุทธ์การยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการ
เข้าสู่องค์กรดิจิทัล 

T2-1: การพัฒนาฐานงาน (Platform) สำหรับ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
T2-2: การยกระดับโครงสร้างพื ้นฐานระบบ
ดิจิทัลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย 

ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ท ี ่  5 
ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร
บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร
เทคโนโลยีดิจิทัล 

M1:  กลยุทธ์การพัฒนาโครงการ
ความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน 
(Public-Private Partnership) 

M1-1: การดำเนินกิจกรรมที ่เกี ่ยวข้อง อาทิ 
การศึกษากรอบดำเน ินงานโครงการแบบ 
Public-Private Partnership ก า ร จ ้ า ง ที่
ปร ึกษาจ ัดทำโครงการ การจ ัดประช ุมกับ
ภาคเอกชน 

M2:  กลยุทธ์ด้านการเงินและงบ
ประมานสนับสนุนจากรัฐบาล 

M2-1: การดำเนินกิจกรรมที่เกี ่ยวข้อง อาทิ 
การจัดทำคำขอโครงการ การจัดประชุมกับ
ทีมงานดำเนินการ 

M3:  กลยุทธ์การปรับปรุง
โครงสร้างการบริหารจัดการเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาและใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

M3-1: การปรับปรุงโครงสร้างและการจัดการ
ภายในองค ์การส ่งเสร ิมก ิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทยเพื ่อสนับสนุนการพัฒนาและใช้
งานเทคโนโลยีดิจิทัล 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน 
M4:  กลยุทธ์การบูรณาการและ
ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอกองค์กร 

M4-1: การดำเนินกิจกรรมที่เกี ่ยวข้อง อาทิ 
การจัดทำบันทึกข้อตกลง บันทึกความเข้าใจ
ก ับหน ่ วยงานภาคร ั ฐ  ภาค เอกชนและ
สถาบันการศึกษา การจ ัดประช ุมต ิดตาม
ความก้าวหน้าโครงการ 

M5:  กลยุทธ์การดำเนินงานและ
ติดตามประเมินผลเพ่ือสนับสนุน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
องค์กร 

M5-1: การพัฒนาระบบติดตามประเมิน ผล
เพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร 
M5-2: การพัฒนาระบบบริหารบริหารจัดการ
การเปลี่ยน แปลง (Change Management) 
M5-3: การจ ้างที ่ปร ึกษาจ ัดทำ/ปร ับปรุง
แผนพัฒนาดิจิทัลฯ 
M5-4: การจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุม
งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในเอกสารแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 

2563-2565 (สำหรับปี 2563)  
4.4 แนวทางการบริหารและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

ในการดำเนินการด้านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของ อ.ส.ค. ตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดใน
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2562) โดยให้สอดรับกับแผนกลยุทธ์ (Roadmap) ในการดำเนินการให้
เป็นไปตามท่ีกำหนดในแผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2562) และแผนวิสาหกิจฯ (สำหรับปี 2562) ให้บรรลุถึง
เป้าหมายของโครงการ (Project Objectives) และเป้าหมายทางธุรกิจ (Business Objectives) ของ 
อ.ส.ค. ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีการบริหารและการติดตามงานโครงการและการติดตาม พร้อม
การวิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานรวมทั้งเกณฑ์
ประเมินของ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ลดความเสี่ยงและเกิดประสิทธิผลมาก
ที่สุด รวมถึงการมีข้อมูลและแนวทางเพื ่อการปรับปรุงการดำเนินงานโครงการและแผนงานต่าง ๆ ที ่ต้อง
ดำเนินการในอนาคตได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งแนวทางการบริหารและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการในรายละเอียดได้นำเสนอไว้ในในบทที่ 4 ของเอกสารสถาปัตยกรรมองค์กร 4.0 ขององค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือ DPO Enterprise Architecture 4.0 (DPO EA 4.0) โดยสามารถ
สรุปเป็นการสังเขป ได้ดังนี้ 

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

การดำเนินงานโครงการ ซึ่งต้องอาศัยพื้นฐานการจัดการต่าง ๆ ได้แก่ การจัดองค์กรบริหารจัดการโครงการ 
(Project Organizing) การวางแผนงาน (Planning) การนำและสร้างแรงจูงใจ (Leading and Motivating) 
การอำนวยการและการจ ัดการ (Directing and Managing)  การติดตามและควบคุมการดำเน ินงาน 
(Monitoring and Controlling) และการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ (Resource Managing) ที ่มีอยู ่อย่างจำกัด 
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เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ภายในกรอบระยะเวลา และด้วยงบประมาณของโครงการที่วางไว้ 
โดยสามารถรักษาระดับความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การบริหารโครงการที่มี
ประสิทธิภาพจะช่วยให้แผนงานมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ลดปัญหาความขัดแย้งและความซ้ำซ้อนในหน้าที่
ความรับผิดชอบของบุคลากร ลดความเสี่ยงในการดำเนินงานโครงการ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ
และเหมาะสมกบัการปฏิบัติงานจริง 

ในการบริหารและติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ อ.ส.ค. อาจใช้หลักคิดเชิงกล
ยุทธ์เพื่อการบริหารงานโครงการตามวัตถุประสงค์ (Management by Objective: MBO) ซึ่งเป็นแนวคิดและ
กรรมวิธีการบริหารงานโครงการที่เป็นมาตรฐานของ Project Management Institute (PMI) และถือเป็นหนึ่ง
ในแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และสามารถนำหลักคิดและกรรมวิธีดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารแผนงาน/โครงการของ อ.ส.ค. โดยกำหนดแนวทางและขั้นตอนหลักของการบริหาร
จัดการโครงการเป็น 3 ระยะ (ภาพที่ 4.4-1) ดังนี้ 

4.4.1.1 การกำหนดขอบเขตงานโครงการ (Define & Organize the Project) เป็นขั้นตอนแรก
ที่จะต้องดำเนินการโดยการกำหนดและยืนยันขอบเขตงานที่ต้องดำเนินการให้ชัดเจนระหว่างทีมงานบริหาร
จัดการโครงการและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจะประกอบด้วยกิจกรรมหลักดังต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบขอบเขตงานตามสัญญาและกำหนดขอบเขตงานในรายละเอียด 
(1.1) กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
(1.2) จัดทำรายการ ข้อจำกัด เงื ่อนไขต่าง ๆ ปัญหาและอุปสรรค ที่อาจมี

ผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ 
(1.3) ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการซึ่ง

ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ในระยะนี้จะทำให้รับทราบขอบเขตเนื้องาน และเงื่อนไขต่าง ๆ โดยละเอียด 
โดยจะนำไปใช้ในการวางแผนโครงการต่อไป 

(2) การวางแผนงานโครงการ (Plan the Project) เป็นการวางแผนงานจากข้อกำหนด
ขอบเขตงานโครงการ โดยมีรายการกิจกรรมที่สอดคล้องกับขอบเขตงานและเงื่อนไขต่าง ๆ กำหนดการดำเนินการ 
และรายละเอียดของแผนงาน โดยจะดำเนินงานตามกิจกรรมหลักดังต่อไปนี้ 

(2.1) กำหนดก ิจกรรมโครงการในรายละเอ ี ยด  (Work Break-Down 
Structure: WBS) 

(2.2) กำหนดระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมข้างต้น 
(2.3) กำหนดทรัพยากรที่จำเป็นของแต่ละกิจกรรม 
(2.4) สร้างและวิเคราะห์โครงข่ายกิจกรรม (Network Diagram) 
(2.5) จัดทำแผนงานโครงการ 
(2.6) กำหนดสิ่งส่งมอบ (Deliverables)  

(3) การติดตามควบคุมและจัดการโครงการ (Track & Manage the Project) เป็น
การเฝ้าระวังและจัดทำรายงานประจำสัปดาห์ที่ระบุถึงความคืบหน้าของงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด
ของการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในระหว่างการดำเนินงานโครงการ ซึ่งผู้จัดการโครงการจะใช้ข้อมูลที่ได้จากรายงาน
ดังกล่าวในการกำกับดูแลโครงการให้สามารถดำเนินการตามแผนงานได้ ทั้งในด้านกิจกรรม ระยะเวลา คุณภาพ
งานและการส่งมอบงาน โดยกิจกรรมหลักที่เกิดขึ้นในระยะนี้ ได้แก ่

(3.1) จัดทำระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้างาน 
(3.2) กำกับดูแลและติดตามความก้าวหน้างาน โดยพิจารณาควบคู่กับแผนงาน 



    
 

บทที่ 4 หน้าที ่16 - 17  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

(3.3) นำกรรมว ิธ ีการบร ิหารประเด ็นมาใช้เพ ื ่อจ ัดการประเด็น  (Issue 
Management) ต่าง ๆ ในเวลาที่เหมาะสม 

(3.4) นำกระบวนงานและขั้นตอนตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่ยอมรับ 
เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพงานต่าง ๆ ได้แก่ งานออกแบบ งานพัฒนาระบบ งานก่อสร้าง งานติดตั้งและ
ทดสอบระบบ และงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ   

(3.5) ทำการปรับปรุงแผนงานเพื่อเร่งรัดงาน หากพบว่าติดปัญหาอุปสรรค 
หรือล่าช้า 

 

 
ภาพที่ 4.4-1 แนวทางการบริหารและติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์ (Management by Objective: MBO) 
 

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) การจัดการการ



    
 

บทที่ 4 หน้าที ่17 - 17  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

เปลี่ยนแปลง (Change Management) การใช้งาน (Usage) การบำรุงรักษา (Maintenance) การปรับปรุง 
(Enhancement) จนถึงการปลดระวาง (Obsolescence) ของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งที่ปรึกษาฯ ได้เสนอ
กรรมวิธีในการบริหารจัดการโครงการตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากลมาเพ่ือเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้งาน
สำหรับ อ.ส.ค. โดยแบ่งเป็น 2 กรรมวิธี ได้แก่ 

1) การบร ิหารจ ัดการโครงการโดยใช ้การบร ิหารงานเช ิงค ุณภาพ  PDCA (Project 
Management by Plan-Do-Check-Act Cycle) 

2) การบริหารจัดการโครงการแบบ Agile (Agile Project Management) 
ซึ่งรายละเอียดกรรมวิธีในการบริหารจัดการโครงการตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากลดังกล่าว 

รวมถึงเครื่องมือในการบริหารและติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ จะอยู่ในบทที่ 4 ของเอกสาร
สถาปัตยกรรมองค์กร 4.0 ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (สำหรับปี 2563) หรือ DPO 
Enterprise Architecture 4.0 (For the year 2020) (DPO EA 4.0 (Y2020)) 

4.4.2 การประเมินผลการพัฒนาและการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้งาน (Digital Technology 
Evaluation) 

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

1) การประเมินผลการดำเนินโครงการ เป็นการวัดผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2562) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2562) รวมถึงแผน
วิสาหกิจฯ (สำหรับปี 2562) โดยที่ปรึกษาฯ ได้เสนอรูปแบบการประเมินแบบ “ซิป” หรือ “CIPP Model” 
ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ซึ่งเป็นรูปแบบ (Model) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งรูปแบบการ
ประเมินโครงการแบบ CIPP Model เป็นรูปแบบการประเมินที่มีความต่อเนื่องกันในการดำเนินงานโครงการ
อย่างครบวงจร โดยมีการเก็บรวมรวมข้อมูลตามที่ได้กำหนดไว้ แล้วนำข้อมูลที่ได้นั้นจัดทำให้เป็นสารสนเทศ
เพ่ือปรับปรุงโครงการอย่างทันท่วงที 

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

ซึ่งรายละเอียดการประเมินผลการพัฒนาและการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้งาน (Digital 
Technology Evaluation) จะอยู่ในบทที่ 4 ของเอกสารสถาปัตยกรรมองค์กร 4.0 ขององค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย (สำหรับปี 2563) หรือ DPO Enterprise Architecture 4.0 (For the year 2020) 
(DPO EA 4.0 (Y2020)) 



    
 

บทที่ 5 หน้าที ่1 - 30  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

 

 
 
 
 

 

5.1 ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ (State Enterprise Assessment 
Model SE-AM)   

ระบบระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ (State Enterprise Assessment Model 
SE-AM) มีวัตถุประสงค์และกรอบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ดังต่อไปนี้  

5.1.1 วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจตอบสนองกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินภารกิจ/ธุรกิจ การแข่งขัน 

ความต้องการของผู้ใช้บริการ และ บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น 
รวมถึงนโยบายสำคัญ เช่น ไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้วย
การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

5.1.2 กรอบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ  State 
Enterprise Assessment Model : SE-AM 

กรอบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ  State 
Enterprise Assessment Model : SE-AM แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

5.1.2.1 ผลการดำเนินงาน (Key Performance Area) (น้ำหนักร้อยละ 60 +/- 15) ได้แก ่
(1) การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ , นโยบายรัฐบาล, แผน

ยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ 
(2) ผลการดำเนินงานที่สำคัญ (Key Result) เช่น ผลการดำเนินงานตามภารกิจที่

สำคัญ, แผนงานโครงการที่สำคัญที่สะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผล ผลสัมฤทธิ์ ฯลฯ โดยเป็นการพิจารณา
กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ของคณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน ราย
สาขา (Sub-PAC) 

5.1.2.2 ด ้าน Core Business Enablers (น ้ำหน ักร ้อยละ 40 +/- 15) ประกอบด ้วยการ
ประเมินผล 8 ด้าน ได้แก ่

(1) ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร 
(2) ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

ทบทวนแผนพัฒนาดิจทิัล ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2560-2565) (สำหรับปี 2563) บทที่ 5 

 

 

 

 

 

 จากการที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดย บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้
กำหนดระบบประเมินผล การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ เริ ่มจากปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตลอดจนแผนงานโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
(สำหรับปี 2563) จึงควรได้รับการทบทวนและปรับปรุงให้สอดรับและตอบสนองต่อระบบประเมินผลการ
ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจฉบับใหม่ดังกล่าว โดยมีแนวคิดและการปรับรุงแผนพัฒนาฯ ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 



    
 

บทที่ 5 หน้าที ่2 - 30  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

(3) ด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
(4) ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 
(5) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
(6) ด้านการบริหารทุนมนุษย์ 
(7) ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
(8) ด้านการตรวจสอบภายใน 

รายละเอียดดังแสดงในภาพที ่5.1-1 
 

 
ภาพที่ 5.1-1 กรอบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ  

State Enterprise Assessment Model : SE-AM 
 

และมีแผนงานในการประเมินตามบริบทของรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 
 



    
 

บทที่ 5 หน้าที ่3 - 30  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

 
ภาพที่ 5.1-2 แนวทางในการประเมินตามบริบทของรัฐวิสาหกิจ 

 
5.2 การประเมินการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

การประเมินการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์สำคัญ 7 ด้านและ
หลักเกณฑ์การสนับสนุน 2 ด้าน ดังแสดงในภาพที่ 5.2-1  
 

 
ภาพที่ 5.2-1 แนวทางในการประเมินตามบริบทของรัฐวิสาหกิจ 

 
หลักเกณฑ์การสนับสนุน 2 ด้าน ชองการประเมินการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ของ อ.ส.ค . โดยมี

รายละเอียดการประเมินตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 5.2-1  
 



    
 

บทที่ 5 หน้าที ่4 - 30  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

ตารางที่ 5.2-1 รายละเอียดหัวข้อการประเมินการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ตามกรอบการประเมินผลการดำเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ 

หัวข้อ 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ประเด็นย่อย 

1.  การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
และแผนปฏบิัติการดิจิทัลของ
องค์กร (Digital Governance 
and Roadmap) 

25 1.1 กำหนดกรอบทิศทางการกำกับดแูลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Governance) (น้ำหนักร้อยละ 12.5) 

1.2 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี (Digital Roadmap) (น้ำหนักร้อยละ 10.5) 
1.3  แผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) (น้ำหนักรอ้ยละ 2) 

2.  การนำเทคโนโลยีดจิิทัลมาปรับใช้
กับทุกส่วนขององค์กร (Digital 
Transformation) 

25 2.1  การวิเคราะหแ์ละจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 
(น้ำหนักร้อยละ 9) 

2.2  การบริหารโครงการและการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธภิาพ 
(Project Management) (น้ำหนักร้อยละ 8) 

2.3  การจัดการด้านคุณภาพ (Quality Management) (น้ำหนักร้อยละ 8) 
3. การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและ

การดำเนินงานร่วมกันระหวา่ง
หน่วยงาน (Government 
Integration) 

10 3.1  การออกแบบความเชื่อมโยงและการทำงานร่วมกัน (Enterprise Collaboration 
and Interoperability Design) (น้ำหนักร้อยละ 7) 

3.2 การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกัน (Data and System 
Integration) (น้ำหนักรอ้ยละ 3) 

4. การกำกับดูแลขอ้มูลและการ
บริหารจัดการขอ้มูลขนาดใหญข่อง
องค์กร (Data Governance and 
Big Data Management) 

10 4.1  การดำเนินการด้านการกำกับดแูลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญข่อง
องค์กร (Data Governance and Big Data Management Implementation) 
(น้ำหนักร้อยละ 10) 

5.  การบริหารความมั่นคง ปลอดภยั
ของสารสนเทศ (Information 
Security Management) 

10 5.1  การบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภยัสารสนเทศขององค์กร (Information 
Security Management) (น้ำหนักร้อยละ 2.5) 

5.2 การบริหารจัดการความเส่ียงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information 
Security Risk Management) ขององค์กร (น้ำหนักร้อยละ 2.5)  

5.3  การตรวจสอบการบริหารจัดการความมัง่คงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร (ISMS 
Audit) (น้ำหนักร้อยละ 2.5) 

5.4  การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยในการติดต่อสื่อสารและเครือข่ายของ
องค์กร (Communications and Network Security Management) (น้ำหนัก
ร้อยละ 1.25) 

5.5  การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ข้อมูลสารสนเทศ (IT Asset, Data and Information Security Management) 
(น้ำหนักร้อยละ 1.25) 

6.  การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
และความพร้อมใช้ของระบบ 
(Business Continuity and 
Availability Management) 

10 6.1  การบริหารจัดการทรัพย์สินดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset Management) 
(น้ำหนักร้อยละ 2.5) 

6.2  การบริหารจัดการคอนฟกิูเรชั่น (Configuration Management) (น้ำหนักร้อยละ 
2.5) 

6.3  การบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ การร้องขอการบริการ และปัญหาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Incident, Service Requests and Problem 
Management) (น้ำหนักร้อยละ 2.5) 

6.4  การบริหารจัดการความตอ่เนื่องทางธุรกจิ (Business Continuity Management) 
(น้ำหนักร้อยละ 2.5) 

7.  การดำเนินการด้านการบริหาร
จัดการการใช้ทรัพยากรอยา่ง
เหมาะสม (Resource 
Optimization Management) 

10 7.1  การดำเนินการด้านการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม (Resource 
Optimization Management Implementation) (น้ำหนักร้อยละ 5) 

7.2  การบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green IT 
Management) (น้ำหนักร้อยละ 5) 

รวม 100  

 



    
 

บทที่ 5 หน้าที ่5 - 30  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

เทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยสามารถสรุปประเด็นการ
ประเมินของหลักเกณฑ์ที่สำคัญ 7 ด้าน ดังต่อไปนี้  

5.2.1 การกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร ประกอบด้วย 
5.2.1.1 กำหนดกรอบทิศทางการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Governance) 
(1) กระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Governance) ของรัฐวิสาหกิจ 
(2) รัฐวิสาหกิจกำหนดกรอบการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการทรัพยากร

เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม (Benefits Delivery and Resource Optimization Framework Setting) 
(3) รัฐวิสาหกิจกำหนดกรอบการกำกับดูแลด้านการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

และม ี ค ว าม โป ร ่ ง ใ ส  ( Performance Measurement and Stakeholder Transparency Framework 
Setting) 

(4) รัฐว ิสาหกิจการกำหนดกรอบการกำกับดูแลการบริหารความเสี ่ยงด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Risk Optimization Framework Setting) 

(5) รัฐวิสาหกิจมีการกำหนดหลักการการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance guiding principle) ที่ครอบคลุมถึง 

(5.1) หลักการที่ 1 - ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
(5.2) หลักการที่ 2 - กลยุทธ์ (Strategy) 
(5.3) หลักการที่ 3 - การจัดซื้อจัดหา (Acquisition) 
(5.4) หลักการที่ 4 – ผลการดำเนินงาน (Performance) 
(5.5) หลักการที่ 5 - ความสอดคล้องกัน (Conformance) 
(5.6) หลักการที่ 6 – พฤติกรรมบุคคล (Human Behavior) 

(6) รัฐวิสาหกิจมีการสื่อสารหลักการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Governance guiding principle Communications) 

(7) รัฐวิสาหกิจมีการกำหนดแนวทางในการพัฒนาความรู ้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรในองค์กรทุกระดับ (Human Behavior) 

5.2.1.2 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3-5 ปี (Digital Roadmap) 
(1) กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนปฏิบัติการประจำปี (Digital 

Roadmap and Action Plan) ของรัฐวิสาหกิจ 
(2) รัฐวิสาหกิจมีการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 - 5 ปี ที่มีความเชื่อมโยง

และสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจขององค์กรและนโยบายต่าง ๆ ตลอดจนการบริหารโครงการและการดำเนินงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการด้านคุณภาพของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ 

(3) แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี มีการดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อนโยบาย
ที่สำคัญ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 

(3.1) Digital Transformation 
(3.2) Government Integration 
(3.3) Data Governance and Big Data Management 
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(3.4) Information Security Management 
(3.5) Business Continuity and Availability Management 
(3.6) Resource Optimization Management 
(3.7) ประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองตาม

ความต้องการ 
5.2.1.3 แผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) 

(1) รัฐวิสาหกิจมีการจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับองค์กรที ่ถ่ายทอดมาจาก
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 – 5 ปี มีองค์ประกอบหรือรายละเอียดดังนี้  

(2) กลุ่ม / ลำดับความสำคัญของแผนงาน / โครงการ ดังกล่าวอย่างเหมาะสม เช่น 
กลุ่ม /ลำดับความสำคัญ เร่งด่วน กล่มุ / ลำดับความสำคัญปานกลาง เป็นต้น 

(3) KPI ที่แสดงถึงความสำเร็จและสะท้อนผลลัพธ์ที่คาดหวังเช่น ระยะเวลาการ
ให้บริการที่ลดลงในระหว่างการดำเนินงานณ สิ้นปีบัญชีแรก และระยะเวลาที่ลดลงในปีถัดไปหรือเมื่อการ
ดำเนินงานเสร็จสิ้น เป็นต้น โดยเป้าหมายมีความท้าทาย 

5.2.2 การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร (Digital Transformation) 
5.2.2.1 การวิเคราะห์และจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 

(1) กระบวนการว ิ เคราะห ์และจ ัดทำสถาป ัตยกรรมองค ์กร  (Enterprise 
Architecture) ของรัฐวิสาหกิจ* 

(2) รัฐว ิสาหกิจมีการวิเคราะห์และจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture) ซึ่งครอบคลุมถึง 

(2.1) Business Architecture 
(2.2) Data/Information Architecture 
(2.3) Application Architecture 
(2.4) Technology/Infrastructure Architecture 
(2.5) Security Architecture 

(3) รัฐวิสาหกิจมีการสื ่อสารสถาปัตยกรรมองค์กร  (Enterprise Architecture 
Communications) 

(4) รัฐวิสาหกิจมีการกำหนดกรอบ/แนวทางการใช้สถาปัตยกรรมองค์กรกับ
โครงการด้านดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม (Digital Projects using Enterprise Architecture services) 

(5) รัฐวิสาหกิจมีการกำหนดแนวทางการประเมินประสิทธิผล/ความคุ้มค่าของการ
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร (Evaluation of Digital Transformation) 

5.2.2.2 การบริหารโครงการและการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Project Management) 

(1) กระบวนการบร ิห า รจ ั ดการ โคร งการ  ( Project Management) ของ
รัฐวิสาหกิจ* 
 
 
*  การประเมินกระบวนการจะใช้การประเมินรูปแบบระดับวุฒิภาวะ (Maturity Level) โดยพิจารณาจากการจัดการกระบวนการให้มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็น

ระบบ สามารถทำซ้ำได้ (Repeatable Practice) และเป็นมาตรฐาน (Standardized Practice) ซึ่งมีการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติแบบเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
โดยมีการวัด วิเคราะห์ และประเมินประสิทธิผลของกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง 
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(2) รัฐว ิสาหกิจกำหนดขอบเขตและแนวทางในการบริหารจัดการโครงการ 
(Project Management) 

(3) รัฐวิสาหกิจมีการสื่อสารแนวทางสำหรับการบริหารจัดการโครงการ (Project 
Management Skills (Knowledge areas) Communications) 

(4) รัฐวิสาหกิจมีการกำหนดแนวทางการประเมินความสำเร็จของโครงการด้าน
ดิจิทัลที่บรรลุเป้าหมาย/ผลลัพธ์ตามท่ีกำหนดไว้ 

(5) รัฐวิสาหกิจมีการจัดทำแผนบริหารความเสี ่ยงของโครงการ (Project Risk 
Management Plan) 

(6) รัฐวิสาหกิจมีการกำหนดเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพของโครงการ (Project 
performance criteria) 

(7) รัฐวิสาหกิจมีการกำหนดแนวทางในการทบทวนหลังจากการดำเนินงาน
โครงการ (Post-implementation review) 

5.2.2.3 การจัดการด้านคุณภาพ (Quality Management) 
(1) กระบวนการจัดการด้านคุณภาพ (Quality Management) ของรัฐวิสาหกิจ* 
(2) รัฐวิสาหกิจมีการกำหนดขอบเขตและแนวทางในการสร้างระบบบริหารคุณภาพ 

(Quality Management System) 
(3) รัฐวิสาหกิจมีการกำหนดขอบเขตและแนวทางในการตรวจสอบด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Audit) หรือ Computer Audit 
(4) รัฐว ิสาหกิจมีการสื ่อสารแนวทางสำหรับระบบการจัดการด้านคุณภาพ 

(Quality Management System (QMS) Communications ) 
5.2.3 การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Government 

Integration) 
5.2.3.1 การออกแบบความเชื่อมโยงและการทำงานร่วมกัน (Enterprise Collaboration 

and Interoperability Design) 
(1) กระบวนการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง

หน่วยงาน (Government Integration) ของรัฐวิสาหกิจ* 
(2) รัฐวิสาหกิจกำหนดขอบเขตและแนวทางในการนำข้อมูลและการดำเนินการ

ทั้งหมดที่ได้ออกแบบกิจกรรม กระบวนการทรัพยากร ให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับการเชื่อมโยงและการทำงาน
ร่วมกัน ทั้งระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โครงสร้างสถาปัตยกรรม กระบวนการ ข้อมูล และตารางวัดผล โดยเป็นการ
เชื่อมโยงกับกระบวนการต่าง ๆ 

5.2.3.2 การบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกัน  (Data and System 
Integration) รัฐวิสาหกิจกำหนดแนวทางปฏิบัติ/แผนงานที่เกี่ยวกับการบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลและการ
ดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

5.2.4 การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร  (Data Governance 
and Big DataManagement) 

5.2.4.1 การดำเนินการด้านการกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของ
องค์กร (Data Governance and Big Data Management Implementation) 
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(1) รัฐวิสาหกิจมีการดำเนินการด้านการกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กรที่ครอบคลุมถึง 

(1.1) กระบวนการกำกับดูแลข้อมูล 
(1.2) โครงสร้างการกำกับดูแลข้อมูล 
(1.3) นโยบายข้อมูลและการตรวจสอบ 
(1.4) การวัดประสิทธิภาพกระบวนการและคุณภาพข้อมูล 
(1.5) การวัดความคุ้มทุนและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

(2) รัฐวิสาหกิจมีการกำหนดข้อมูลและสารสนเทศท่ีสำคัญขององค์กร 
(3) รัฐวิสาหกิจมีการกำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียในการบริหารจัดการข้อมูลทุกขั้นตอน 
5.2.5 การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management) 

5.2.5.1 การบร ิหารจ ัดการความม ั ่ งคงปลอดภ ัยสารสนเทศ (Information Security 
Management) ขององค์กร 

(1) กระบวนการบริหารจัดการความมั ่งคงปลอดภัยสารสนเทศ ( Information 
Security Management) ของรัฐวิสาหกิจ 

(2) รัฐวิสาหกิจมีการกำหนดนโยบายหรือแผนการบริหารจัดการความมั ่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศครอบคลุมประเด็น ดังนี้ 

(2.1) การบริหารจัดการทรัพย ์ส ินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT asset 
management) 

(2.2) การร ักษาความมั ่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ  (Data and 
Information security) 

(2.3) การควบคุมการเข้าถึง (Access control) 
(2.4) การร ักษาความมั ่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม 

(Physical and environmental security) 
(2.5) การร ักษาความม ั ่ นคงปลอดภ ัยของระบบเคร ือข ่ ายส ื ่ อสาร 

(Communications security) 
(2.6) การร ักษาความมั ่งคงปลอดภัยในการปฏิบ ัต ิงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT operations security) 
(2.7) การจ ัดหาและการพัฒนาระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศ  (System 

acquisition and development) 
(2.8) การบร ิหารจ ัดการเหตุการณ์ผ ิดปกติและปัญหาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT incident and problem management) 
(2.9) การจัดทำแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT Contingency 

Plan) 
(2.10) การบริหารจัดการผู้ให้บริการภายนอก (Third party management) 
(2.11) รัฐวิสาหกิจมีการสื่อสารนโยบายหรือแผนการบริหารจัดการความมั่นคง

ปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management) ขององค์กร 
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(2.12) รัฐวิสาหกิจมีการกำหนดแนวทางหรือวิธีการวัดประสิทธิผลของการ
บริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management) ขององค์กร 

5.2.5.2 การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ( Information 
Security Risk Management) ขององค์กร 

(1) กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
(Information Security Risk Management) ของรัฐวิสาหกิจ* 

(2) รัฐวิสาหกิจมีนโยบายหรือแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ  

5.2.5.3 การตรวจสอบการบริหารจัดการความมั ่งคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์ก ร 
(Information Security Management System (ISMS) Audit)  

กระบวนการตรวจสอบการบริหารจัดการความมั ่งคง  ปลอดภัยสารสนเทศของ
องค์กร (ISMS Audit)* 

รัฐวิสาหกิจมีการตรวจสอบการบริหารจัดการความมั ่งคง  ปลอดภัยสารสนเทศ 
(ISMS Audit) 

5.2.5.4 การบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยในการติดต่อสื่อสารและเครือข่ายขององค์กร 
(Communications and Network Security Management) 

(1) รัฐวิสาหกิจมีนโยบายหรือมาตรการติดตั้งซอฟแวร์ป้องกันโปรแกรมไม่ประสงค์
ดี (Malicious Software Prevention Policy) และแนวทางในการตรวจหา การป้องกัน และการกู้คืนจาก
โปรแกรมไม่ประสงค์ด ี

(2) รัฐวิสาหกิจมีนโยบายหรือมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
และการใช้งานอินเตอร์เน็ท (Website and Internet Security Policy)  

(3) รัฐวิสาหกิจมีนโยบายหรือมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับ
การสื ่อสารข้อมูล (Communications security) รัฐวิสาหกิจมีนโยบายหรือมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยในอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงาน (Endpoint Security) 

(4) รัฐว ิสาหกิจมีนโยบายหรือมาตรการในการควบคุมการเข้าถึง (Access 
Control) ประกอบด้วย 

(4.1) นโยบายควบคุมการเข้าถึง (Access control policy) ที่ใช้ควบคุมการ
เข้าถึงต้องมีการกำหนด จัดทำเป็นลายลักษณ์ อักษร และมีการทบทวนตามความต้องการของธุรกิจและความ
ต้องการด้านความม่ังคงปลอดภัยสารสนเทศ 

(4.2) การเข้าถึงเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์ (Access to network and 
network services) 

(4.3) รัฐวิสาหกิจมีการสื่อสารนโยบายหรือมาตรการบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยในการติดต่อสื่อสารและเครือข่าย (Communications and Network Security Management) 
ขององค์กร 

5.2.5.5 การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ข้อมูลสารสนเทศ (IT Asset, Data and Information Security Management) 

(1) รัฐวิสาหกิจกำหนดพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการรักษา
ความปลอดภัย เพ่ือป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต 
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(2) รัฐวิสาหกิจมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (Data and 
Information security) 

(3) รัฐวิสาหกิจบริหารจัดการการเข้ารหัสข้อมูลสารสนเทศ (Cryptography) 
กำหนดมาตรฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติการบริหารจัดการการเข้ารหัสข้อมูลสารสนเทศ 

(4) รัฐวิสาหกิจมีการสื ่อสารแนวทางการบริหารจัดการความมั ่นคงปลอดภัย
ทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศ ( IT Asset, Data and Information Security 
Management) ขององค์กร 

5.2.6 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและความพร้อมใช้ของระบบ (Business Continuity and 
Availability Management) 

5.2.6.1 การบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset Management) 
(1) กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset 

Management) ของรัฐวิสาหกิจ* 
(2) รัฐวิสาหกิจกำหนดมาตรฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพย์สิน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(3) รัฐวิสาหกิจกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำปรับปรุงทะเบียนรายการทรัพยส์ิน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบำรุงรักษาทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งวางแผน
รองรับทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใกล้จะสิ้นสุดตามอายุการใช้งาน (End of life) หรือสิ้นสุดการใช้
งาน (End of support) 

(4) รัฐวิสาหกิจจัดทำทะเบียนรายการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT 
inventory list) ของฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) 

(5) รัฐวิสาหกิจมีแนวทางในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับฮาร์ดแวร์ทั้งหมด 
(Preventive Maintenance Plan) หรือข้อตกลงในการบำรุงรักษาทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
หน่วยงานภายนอกที่ให้บริการ 

(6) รัฐวิสาหกิจกำหนดแนวทางหรือวิธีการวัดประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset Management) ขององค์กร 

5.2.6.2 การบริหารจัดการคอนฟิกูเรชั่น (Configuration Management) 
(1) กระบวนการบริหารจัดการคอนฟิกูเรชั่น (Configuration Management) ของ

รัฐวิสาหกิจ* 
(2) รัฐวิสาหกิจกำหนดขอบเขตและแนวทางในการบริหารจัดการคอนฟิกูเรชั่น 

(Configuration Management) 
(3) รัฐวิสาหกิจจัดทำเอกสาร minimum baseline standard เพื่อเป็นมาตรฐาน

ในการการตั้งค่าของระบบปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลและอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารต่าง ๆ 
(4) รัฐวิสาหกิจมีการจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงของการตั้งค่าระบบของทุกอุปกรณ์ 

ระบบ และระบบงาน (system configuration version control) 
(5) รัฐวิสาหกิจมีการสอบทานการตั้งค่าจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลความ

ปลอดภัยหรือความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ 
(6) รัฐวิสาหกิจกำหนดแนวทางหรือวิธีการวัดประสิทธิผลของบริหารจัดการ

คอนฟิกูเรชั่น (Configuration Management) ขององค์กร 
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5.2.6.3 การบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ การร้องขอการบริการ และปัญหาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Incident, Service Requests and Problem Management) 

(1) กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ การร้องขอการบริการ และ
ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Incident, Service Requests and Problem Management) ของ
รัฐวิสาหกิจ* 

(2) รัฐวิสาหกิจมีการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติและการร้องขอการบริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT incident management and Service Requests)  

(3) รัฐวิสาหกิจมีการสื่อสารแนวการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ การร้องขอ
การบร ิการและป ัญหาด ้านเทคโนโลย ีสารสนเทศ ( IT Incident, Service Requests and Problem 
Management) ขององค์กร 

(4) รัฐวิสาหกิจกำหนดแนวทางหรือวิธีการวัดประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
เหตุการณ์ผิดปกติ การร้องขอการบริการและปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Incident, Service 
Requests and Problem Management) ขององค์กร 

5.2.6.4 การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) 
(1) กระบวนการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 

Management ) ของรัฐวิสาหกิจ* 
(2) รัฐวิสาหกิจมีการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งคำนึงถึงความ

สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจขององค์กรและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กร 

(3) รัฐวิสาหกิจมีการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการขององค์กร 

(4) รัฐวิสาหกิจมีการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(5) รัฐวิสาหกิจมีการสื่อสารแนวทางหรือแผนการบริหารจัดการความต่อเนื่องทาง

ธุรกิจ (Business Continuity Management) ขององค์กร 
(6) รัฐวิสาหกิจกำหนดแนวทางหรือวิธีการวัดประสิทธิผลของการบริหารจัดการ

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ขององค์กร 
5.2.7 การดำเน ินการด ้านการบร ิหารจ ัดการการใช ้ทร ัพยากรอย ่างเหมาะสม  (Resource 

Optimization Management) 
5.2.7.1 การดำเนินการด้านการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม  (Resource 

Optimization Management Implementation) 
(1) กระบวนการดำเนินการด้านการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

(Resource Optimization Management Implementation) ของรัฐวิสาหกิจ* 
(2) รัฐวิสาหกิจมีกรอบการจัดสรรงบประมาณ และกำกับให้การจัดสรรและใช้

ทรัพยากรทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินเป็นไปอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการประเมิน
ความความเสี่ยงด้านการจัดสรรทรัพยากรและมาตรการรองรับความเสี่ยงด้านการจัดสรรทรัพยากร ทุก
โครงการที่สำคัญ 

(3) รัฐวิสาหกิจมีนโยบายหรือแผนในการลดการใช้กระดาษและสาธารณูปโภคอ่ืน 
ๆ เมื่อเทียบกับจำนวนพนักงานในองค์กร 
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(4) รัฐวิสาหกิจมีการสื่อสารแนวทางหรือแผนการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร
อย่างเหมาะสม (Resource Optimization Management) ขององค์กร 

(5) รัฐวิสาหกิจกำหนดแนวทางหรือวิธีการวัดประสิทธิผลของการดำเนินการด้าน
การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม (Resource Optimization Management) ขององค์กร 

5.2.7.2 การบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม  (Green IT 
Management) 

(1) กระบวนการบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Green IT Management) ของรัฐวิสาหกิจ* 

(2) รัฐว ิสาหกิจมีนโยบายหรือมาตรการด้านการบริหารจัดการการเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green IT) 

(3) รัฐวิสาหกิจมีการสื่อสารนโยบายหรือมาตรการด้านการบริหารจัดการการ
เลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green IT) ขององค์กร 

(4) รัฐวิสาหกิจกำหนดแนวทางหรือวิธีการวัดประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green IT) ขององค์กร 
5.3 กระบวนการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อเป็นการควบคุมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสอดรับกับระบบ
ประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจใหม่ ที่มุ่งเน้นการประเมินรูปแบบระดับวุฒิภาวะ (Maturity Level) 
ซึ ่งพิจารณาการจัดการกระบวนการให้มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบ สามารถทำซ้ำได้ (Repeatable 
Practice) และเป็นมาตรฐาน (Standardized Practice) และมีการวัด วิเคราะห์ และประเมินประสิทธิภาพ
ผลของกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเข้ามาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง การพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. ประกอบด้วย กระบวนการที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้  

5.3.1 การกำก ับด ูแลด ้านเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลและแผนปฏ ิบ ัต ิการด ิจ ิท ัลขององค ์กร (Digital 
Governance and Roadmap) ประกอบด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้ 

5.3.1.1 กระบวนการกำก ับด ูแลด ้านการบร ิหารจ ัดการเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัล (Digital 
Governance) ของ อ.ส.ค. มีกระบวนการ ดังแสดงในภาพที่ 5.3-1  

 
ภาพที่ 5.3-1 กระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) ของ อ.ส.ค. 
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5.3.1.2 กระบวนการพัฒนาแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 – 5 ปี และแผนปฏิบัต ิการ
ประจำปี (Action Plan) มีกระบวนการดังแสดงในภาพที่ 5.3-2  
 

 
ภาพที่ 5.3-2 กระบวนการพัฒนาแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 – 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) 

 
5.3.2 การนำเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลมาปร ับใช ้ก ับท ุกส ่วนขององค ์กร ( Digital Transformation) 

ประกอบด้วยกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 
5.3.2.1 กระบวนการวิเคราะห์และจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 

ของ อ.ส.ค. มีกระบวนการดังแสดงในภาพที่ 5.3-3 
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ภาพที่ 5.3-3 กระบวนการวิเคราะห์และจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของ อ.ส.ค. 

5.3.2.2 กระบวนการบริหารจัดการโครงการ (Project Management) ของ อ.ส.ค. มี
กระบวนการบริหารจัดการโครงการ (Project Management) มีกระบวนการดังแสดงในภาพที่ 5.3-4 
 

 
ภาพที่ 5.3-4 กระบวนการบริหารจัดการโครงการ (Project Management) 

 

โดยมีแนวทางการดำเนินงาน (Approach) 2 ลักษณะ ได้แก่ 
(1) การดำเนินการเป็นขั้นตอน (Predictive Approach)  
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ภาพที่ 5.3-5 การดำเนินการเป็นขั้นตอน (Predictive Approach) 

 
 

(2) การดำเนินการแบบ Agile Approach  
 

 
ภาพที่ 5.3-6 การดำเนินการแบบ Agile Approach 

 
5.3.2.3 กระบวนการจ ัดการด ้านค ุณภาพ (Quality Management) ของ อ.ส.ค.  มี

กระบวนการบริหารจัดการโครงการ (Project Management) มีกระบวนการดังแสดงในภาพที่ 5.3-7 
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ภาพที่ 5.3-7 กระบวนการจัดการด้านคุณภาพ (Quality Management) ของ อ.ส.ค. 

 
5.3.3 การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Government 

Integration) ประกอบด้วยกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 
5.3.3.1 การออกแบบความเชื่อมโยงและการทำงานร่วมกัน  (Enterprise Collaboration 

and Interoperability Design) ของ อ.ส.ค.  
มีกระบวนการที่อยู่บนพื้นฐานของระบบที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกัน (Open 

and Connected Policy) ดังแสดงในภาพที่ 5.3-8 
 

 
ภาพที่ 5.3-8 การออกแบบความเชื่อมโยงและการทำงานร่วมกัน  
(Enterprise Collaboration and Interoperability Design) 

 
5.3.4 การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร  (Data Governance 

and Big DataManagement)  
5.3.4.1 การดำเนินการด้านการกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของ

องค์กร (Data Governance and Big Data Management Implementation) ของ อ.ส.ค. 
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อ.ส.ค. ได้มีการกำหนดกรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) 
รายละเอียดดังในแผนการบริหารจัดการข้อมูลของ อ.ส.ค. (Data Management Plan) และสามารถแสดงใน
ภาพที่ 5.3-9 
 

 
ภาพที่ 5.3-9 การดำเนินการด้านการกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร  

(Data Governance and Big Data Management Implementation) ของ อ.ส.ค.  
โดยมีแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลข้อมูล ดังแสดงในภาพที่ 5.3-10  

 

 
ภาพที่ 5.3-10 แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลข้อมูล 

 
5.3.5 การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management) 

5.3.5.1 การบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management) 
ของ อ.ส.ค. 

การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ของ อ.ส.ค. มีสถาปัตยกรรมการ
บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ดังแสดงในภาพที่ 5.3-11 
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ภาพที่ 5.3-11 สถาปัตยกรรมการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

 
บนมาตรฐานการบริหารจัดการความมั ่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information 

Security Management) และการมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT Security Management) ดังแสดงในภาพที่ 5.3.12 
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ภาพที่ 5.3-12 มาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management)  

และการมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Management) 
 

5.3.5.2 การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ( Information 
Security Risk Management) ของ อ.ส.ค.  

มีกระบวนการและกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ (Information Security Risk Management) ดังแสดงในภาพที่ 5.3-13 
 

 
ภาพที่ 5.3-13 กระบวนการและกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information 

Security Risk Management)  
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5.3.5.3 การตรวจสอบการบริหารจัดการความมั ่งคงปลอดภัย  สารสนเทศขององค์กร 
(Information Security Management System (ISMS) Audit)  

มีรายละเอียดกระบวนการดังแสดงในภาพที่ 5.3-14 

 
ภาพที่ 5.3-14 การตรวจสอบการบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัย สารสนเทศขององค์กร (Information Security 

Management System (ISMS) Audit) 
 

5.3.5.4 การบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยในการติดต่อสื่อสารและเครือข่ายขององค์กร 
(Communications and Network Security Management) 

มีรายละเอียดกระบวนการดังแสดงในภาพที่ 5.3-15 
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ภาพที่ 5.3-15 การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยในการติดต่อสื่อสารและเครือข่ายขององค์กร (Communications 

and Network Security Management) 
 

5.3.6 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและความพร้อมใช้ของระบบ (Business Continuity and 
Availability Management)  

5.3.6.1 กระบวนการบร ิหารจ ัดการทร ัพย ์ส ินด ้านเทคโนโลย ีสารสนเทศ  ( IT Asset 
Management) ของ อ.ส.ค.  

มีรายละเอียดกระบวนการดังแสดงในภาพที่ 5.3-16 
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พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

 
ภาพที่ 5.3-16 กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset Management) ของ อ.ส.ค. 

 
5.3.6.2 การบริหารจัดการคอนฟิกูเรชั่น (Configuration Management) ของ อ.ส.ค. 

มีรายละเอียดกระบวนการดังแสดงในภาพที่ 5.3-17 

 
ภาพที่ 5.3-17 การบริหารจัดการคอนฟิกูเรชั่น (Configuration Management) ของ อ.ส.ค. 

 
 



    
 

บทที่ 5 หน้าที ่23 - 30  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

5.3.6.3 การบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ การร้องขอการบริการ และปัญหาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Incident, Service Requests and Problem Management) ของ อ.ส.ค. 

มีรายละเอียดกระบวนการดังแสดงในภาพที่ 5.3-18 
 

 
ภาพที่ 5.3-18 การบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ การร้องขอการบริการ และปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 

Incident, Service Requests and Problem Management) 
 
 

5.3.6.4 การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) 
ของ อ.ส.ค. 

มีรายละเอียดกระบวนการดังแสดงในภาพที่ 5.3-19 

 
ภาพที่ 5.3-19 การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ของ อ.ส.ค. 



    
 

บทที่ 5 หน้าที ่24 - 30  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

5.4 การทบทวนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของแผนพัฒนาดิจิทัลระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
สำหรับปี 2563  

จากการปรับปรุงระบบการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
รายละเอียดดังในหัวข้อ 5.1 และ 5.2 นั้น ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของแผนพัฒนาดิจิทัล ได้ถูกปรับปรุงให้
สามารถรองรับและขับเคลื ่อน อ.ส.ค. ตามแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานใหม่ ดังกล่าว โดยมี
รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 5.4-1  
 

 
ภาพที่ 5.4-1 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2565) ฉบับทบทวนกลางปี 2563 

 
ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ดังเช่น แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (สำหรับปี 2563) ได้แก่ 
5.4.1 ยุทธศาสตร์ที ่  1 ยุทธศาสตร์การบูรณการองค์ความรู ้และทักษะดิจ ิท ัลแบบครบวงจร 

ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 6 โครงการ ดังแสดงในภาพที่ 5.4-2 
 



    
 

บทที่ 5 หน้าที ่25 - 30  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

 
ภาพที่ 5.4-2 ยุทธศาสตร์การบูรณการองค์ความรู้และทักษะดิจิทัลแบบครบวงจร 

 
โดยสำหรับกลยุทธ์การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะดิจิทัลแบบครบวงจร โครงการ K1-4 การ

พัฒนาองค์ความรู้ด้านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือรองรับการพัฒนาองค์ความรู้  

สำหรับกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ของ อ.ส.ค. และเกณฑ์การประเมินการดำเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ ฉบับล่าสุด เพ่ือเป็นเนื้อหาสำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง 

5.4.2 ยุทธศาสตร์ที ่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพในการปฏิบัต ิงาน 
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 4 โครงการ ดังแสดงในภาพ 5.4-3 
 



    
 

บทที่ 5 หน้าที ่26 - 30  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

 
ภาพที่ 5.4-3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 
โดยสำหรับกลยุทธ์ H1 การพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล ได้เพิ่มโครงการ H1-3 การ

ฝึกอบรมกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ตามองค์ความรู้ที่ได้จัดทำเพิ่มขึ้นในโครงการ 
K1-4 ข้างต้น และเป็นช่องทางการสื่อสารกระบวนการและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กร 

 
5.4.3 ยุทธศาสตร์ที ่  3 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนงานอัตโนมัต ิเพื ่อมุ ่งส ู ่องค์กรดิจ ิทัล 

ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 14 โครงการ ดังแสดงในภาพที่ 5.4-4  
 



    
 

บทที่ 5 หน้าที ่27 - 30  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

 
ภาพที่ 5.4-4 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนงานอัตโนมัติเพ่ือมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล 

 
โดยสำหรับกลยุทธ์ P3 การพัฒนาและเชื ่อมโยงระบบด้านการปฏิบั ติการและระบบการ

ให้บริการของ อ.ส.ค. ได้เพ่ิมโครงการจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 
5.4.3.1 โครงการ P3-5 : การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับกระบวนงานด้านการพัฒนา

เทคโนโลยีดิจิทัลแบบอัตโนมัติ เพ่ือรองรับกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้ง 7 ด้าน ตามการประเมินผล
การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแบบอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพ  



    
 

บทที่ 5 หน้าที ่28 - 30  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

5.4.3.2 โครงการ P3-6 : การพัฒนาระบบการให้บริการดิจิทัลแบบอัตโนมัติ เพื่อพัฒนา
ระบบการให้บริการทั้งภายในและภายนอกองค์การ ให้ได้ตามมาตรฐานสากลและเป็นอัตโนมัติ 

5.4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรแบบครบวงจร ประกอบ
ไปด้วย 3 กลยุทธ์ 5 โครงการ ดังแสดงในภาพที่ 5.4-5  

 

 
ภาพที่ 5.4-5 ยุทธศาสตร์การยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรแบบครบวงจร 

 
โดยสำหรับยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรแบบครบวงจรนั้น ได้เพ่ิม

กลยุทธ์ T3 กลยุทธ์การปรับปรุงด้านการรักษาความปลอดภัยและความต่อเนื ่องในการปฏิบัติงาน  ซึ่ง
ประกอบด้วยโครงการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 

5.4.4.1 โครงการ T3-1 : การจ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศและระบบดิจิทัล 

5.4.4.2 โครงการ T3-2 : การยกระดับโครงสร้างด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและ
ระบบดิจิทัล 

5.4.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 8 
โครงการ ดังแสดงในภาพที่ 5.4-5  
 



    
 

บทที่ 5 หน้าที ่29 - 30  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

 
ภาพที่ 5.4-6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
โดยสำหรับยุทธศาสตร์ที ่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล  ไม่ได้มีการ

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือโครงการที่เก่ียวข้อง 
 
โดยสามารถสรุปเปรียบเทียบแผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563 และแผนพัฒนาดิจิทัลฯ 

สำหรับกลางปี 2563) ดังแสดงในภาพที่ 5.4-7  
 
 



    
 

บทที่ 5 หน้าที ่30 - 30  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ป ี 
พ.ศ. 2560-2565 (สำหรบัป ี2563) 

 
ภาพที่ 5.4-7 ตารางเปรียบเทียบแผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับปี 2563) และ แผนพัฒนาดิจิทัลฯ (สำหรับกลางปี 2563) 

 




