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ค าน า 
 

 แผนยุทธศาสตร์การก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) 
เป็นการจัดท าเพ่ือทบทวนมีความชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ซึ่งมีแนวทางการบริหารจัดการองค์กร
ที่สอดคล้องตามทิศทางนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งสู่การเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมโคนมไทยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
และสร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมอย่างยั่งยืน โดยเน้นกระบวนการท าแผนและทบทวนแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปีทุกปี เพ่ือให้การน าแผนไปสู่การปฏิบัติใน อ.ส.ค. โดยได้ท าการทบทวนแผนวิสาหกิจ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2564) ส าหรับปี  พ.ศ. 2563 โดยน านโยบายประเทศไทย 4.0 (THAILAND 4.0) ยุทธศาสตร์พัฒนาเทคโนโลยี        
และนวัตกรรมเพ่ือการขับเคลื่อนเกษตร 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจปี  พ.ศ. 2560 - 2564 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ 2560 - 2579) ยุทธศาสตร์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ประเทศไทยต้องปรับตัว     
ด้านการเร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน     
การพัฒนาด้านการเกษตรและทุกๆ ด้าน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่ามกลางการแข่งขันโลก
ที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งในประเด็นนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาภาคการเกษตร          
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน และให้สอดคล้องกับนโยบาย THAILAND 4.0 และ
ได้ก าหนดทิศทางและแผนยุทธศาสตร์ด้าน CG/CSR ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจตาม
แนวทางที่ คนร. ก าหนดในยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม มีกลไก
ส่งเสริมและสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ เพ่ือเป็นองค์กรคุณธรรม มีกลไกก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและประเมินผลที่เพียงพอเหมาะสม มีโครงสร้างองค์กรและกระบวนการท างานสมัยใหม่ 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรควบคู่กับการมีคุณธรรม ก าหนดระบบแรงจูงใจการด าเนินงานที่เหมาะสม ค านึงถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ 
 คณะอนุกรรมการ CG/CSR ของ อ.ส.ค. ได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ส าคัญของ
องค์กร และผลักดันให้องค์กรก้าวไปสู่  “นมแห่งชาติ” ภายใต้แนวคิด “อ.ส.ค.รักนม รักฟาร์ม สืบสาน รักษา ต่อยอด 
โคนมอาชีพพระราชทาน”    
 ทั้งนี้ เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ได้พัฒนาเป็นแผนปฏิบัติการ เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ มี Road Map ในการท างาน      
ที่สอดคล้องไปทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถ 
ด้าน CSR และมีความเข้าใจงานของ อ.ส.ค. เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน า พัฒนาทีมงาน CSR และคณะท างานที่เกี่ยวข้อง 
ให้มีความสามารถในการท างาน CSR อย่างเป็นระบบ เป็นมืออาชีพ และเป็นมาตรฐานสากล 
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แผนยุทธศาสตร์การก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) 
และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)  

ปี 2561-2565 ส าหรับปี 2563 
 

 คณะอนุกรรมการ CG/CSR ของ อ.ส.ค. ได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบ  
ต่อสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ส าคัญขององค์กร เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นองค์กร       
“นมแห่งชาติ”ตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  ภายใต้แนวคิด “อ.ส.ค.รักนม รักฟาร์ม       
สืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทาน” 
  

 

ส่วนที่ 1  สว่นน า 
 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ 
 จากการที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีแนวคิด และแผนงานที่จะยกระดับ
มาตรฐานการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง หรือความเป็นเลิศ (High Performance Organization : 
HPO) ซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาวที่องค์กรชั้นน าต่างๆ มีการก าหนดไว้ เพ่ือไปสู่การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (SDGs)  สามารถด าเนินการให้ได้ผลลัพธ์อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การบริหารจัดการกระบวนการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า 
และปลายน้ าอย่างเป็นระบบ 
 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (CSR) ขึ้นเพ่ือให้ อ.ส.ค. มีแนวทางการพัฒนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม เป็นไปตาม
มาตรฐาน ISO 26000  และเตรียมความพร้อมขององค์กรและบุคลากรในการบรรลุเป้าหมาย CSR 4.0         
อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด หลักการ และทิศทางการด าเนินงานด้าน CG/CSR แก่ผู้บริหาร    
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

1.2.2 เพ่ือยกระดับมาตรฐานโรงงานให้ได้รับมาตรฐาน ISO 26000 และ CSR-DIW 
1.2.3 เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์ และแผนงาน CG/CSR ระยะเวลา 1-3 ปี ของ อ.ส.ค.  

 
1.3 แนวทางการด าเนินงาน 

1.3.1 ให้ความรู้ อบรมแนวคิด หลักการ และแนวทางการปฏิบัติงานด้าน CG/CSR ให้กับผู้บริหาร    
        พนักงาน ส านักงาน อ.ส.ค.ภาค ทั้ง 5 ส านักงานภาค และผู้ที่เก่ียวข้อง หรือตามท่ี อ.ส.ค.     
        ก าหนด 
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1.3.2 รวบรวมข้อมูล ส านักงาน อ.ส.ค. ภาค ทั้ง 5 ส านักงานภาค หรือตามท่ี อ.ส.ค. ก าหนด ในลักษณะ 
Coaching เพ่ือผลักดันโรงงานให้เห็นความส าคัญ และพัฒนาตามมาตรฐาน ISO 26000 และ 
CSR-DIW   

1.3.3 ก าหนดหัวข้อในการ Training ทั้งภายใน ภายนอกให้กับผู้บริหารและพนักงานที่เก่ียวข้องให้มี
ความรู้ด้านกระบวนการพัฒนา CSR โดยมุ่งเน้นวิธีการในการจัดท าแผนปฏิบัติการความพร้อมของ
ทรัพยากร การสื่อสารสร้างความเข้าใจ รวมถึงการน าแผนไปสู่การปฏิบัติเพ่ือก่อให้เกิดผลตาม
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์อย่างถ่องแท้ 

1.3.4 การจัดท ายุทธศาสตร์ และแผนหลักเพ่ือยกระดับการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ระยะ 1-3 ปี (2560-2564) และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี 2563 ร่วมกับผู้บริหารคณะท างานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

1.4 ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง 
1.4.1 ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และทิศทาง          

การด าเนินงานด้าน CG/CSR อย่างเป็นระบบ และเป็นรูปธรรม  
1.4.2 โรงงานให้ความส าคัญกับมาตรฐาน ISO 26000 และ CSR-DIW 
1.4.3 มียุทธศาสตร์ และแผนงานหลัก ในการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ระยะเวลา 1-3 ปี และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563 ของ อ.ส.ค.  
 

1.5 แผนการด าเนินงาน 
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ส่วนที่ 2 
แนวคิดการด าเนินการ  

 

2.1 ประวัติขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
 

ความร่วมมือในการก่อตั้งองค์กรเพ่ือส่งเสริมอาชีพเกษตรกรโคนม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
เกษตรกรโคนม ... อาชีพพระราชทานบนรากฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 เดือนกันยายน ปีพุทธศักราช 2503 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช          
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จประพาสทวีปยุโรป ในการเสด็จทรงประทับแรมอยู่             
ณ ประเทศเดนมาร์ค ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับกิจการการเลี้ยงโคนมของชาวเดนมาร์คเป็นอย่างมาก       
และกลายเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ว่าด้วยการร่วมมือด้านวิชาการการเลี้ยงโคนมระหว่างประเทศไทย           
และประเทศเดนมาร์ค 

 ก่อนหน้านั้นหนึ่งปี นายนิลส์ กุนน่าส์ ซอนเดอร์กอร์ด ชาวเดนมาร์ค ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสุกร       
ของ FAO (Food and Agricultural Organization United Nation) ผู้ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับกรมปศุสัตว์ระหว่าง
ปี พ.ศ.2498-2502 (ค.ศ.1955-1959) ได้สังเกตว่า คนไทยไม่รู้จักโคนมและดื่มนมในปริมาณน้อยมาก หลังจาก
กลับไปประเทศเดนมาร์คในปี พ.ศ. 2502 นายซอนเดอร์กอร์ด ได้จัดท าโครงการฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรม   
การเลี้ยงโคนมในประเทศไทย เสนอต่อ Danish Agricultural Marketing board และต่อมาเดือนมกราคม      
พ.ศ.2504 มีคณะผู้เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์คได้มาศึกษาส ารวจพื้นที่ในการจัดตั้งฟาร์มโคนมสาธิต และศูนย์ฝึกอบรม 
ณ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งสถานที่เป็นหุบเขาสวยงาม มีแหล่งน้ าสะอาด และไม่ไกลจากตลาด 
กรุงเทพฯ 

 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2504 ได้ลงนามสัญญาการให้ความร่วมมือช่วยเหลือทางวิชาการ การเลี้ยงโคนม
ระหว่างรัฐบาลเดนมาร์กกับรัฐบาลไทย โดยได้จัดสรรเงินช่วยเหลือ จ านวน 4.33 ล้านโครเนอร์ (หรือประมาณ 
23.5 ล้านบาทในสมัยนั้น) ส าหรับด าเนินโครงการเป็นระยะเวลา 8 ปี รัฐบาลเดนมาร์กได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาร่วม
ด าเนินการ ในปี พ.ศ. 2509 (ค.ศ. 1966) พร้อมกับสนับสนุนเงิน จ านวน 2.87 ล้านโครเนอร์ ส าหรับด าเนินงาน
ในช่วง 8 ปี อันเป็นการตอบสนองพระราชปณิธาน และความสนพระทัยในอาชีพการเลี้ยงโคนม หลังจากเสด็จ      
นิวัติประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริคที่ 9            
แห่งประเทศเดนมาร์ก ได้ทรงประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนม และศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค       
อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2505 จึงนับได้ว่าเป็นวันที่มีความส าคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ของการ   
เลี้ยงโคนมในประเทศไทย 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 รัฐบาลไทยได้รับโอนกิจการฟาร์มโคนม และศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-    
เดนมาร์คจัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีชื่อว่า องค์การส่งเสริมกิจการโคนม          
แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่ 160 ถนนมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพ่ือด าเนิน
บทบาทในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและพัฒนาอุตสาหกรรมนมต่อไป รัฐบาลไทยจึงได้ก าหนดให้วันที่               
17 มกราคม ของทุกปี เป็น “วันโคนมแห่งชาติ” 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  พระบิดาแห่งการโคนมไทย 

 

 ปี พุทธศักราช 2478 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ขณะทรงพระเยาว์เสด็จฯ  พร้อม
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไปทอดพระเนตรโรงงาน 
ออร์เบอร์ ผลิตนมข้นหวาน ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

 เมื่อเดือนมิถุนายน พุทธศักราช  2503  ถึงวันที่ 18  มกราคม  พุทธศักราช 2504  พระบาทสมเด็จ         
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จประพาสประเทศต่าง ๆ        
ในยุโรปอย่างเป็นทางการ เริ่มจากประเทศอังกฤษ  เยอรมันนี  โปรตุเกส สวิสเซอร์แลนด์  เดนมาร์ก  นอร์เวย์ 
สวีเดน อิตาลี ส านักวาติกัน เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส ลักเซมเบอร์ก เนเธอร์แลนด์ และสเปน การเสด็จฯ  เยือน
ต่างประเทศอย่างเป็นทางการ ในครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีกระแสพระราช-
ด ารัสลา  แก่ประชาชนชาวไทยว่า 

 “บัดนี้ ถึงก ำหนดที่ข้ำพเจ้ำและพระรำชินีจะไป ประเทศเหล่ำนั้น พรุ่งนี้จะออกเดินทำงจำกกรุงเทพฯ     
ไปยังสหรัฐอเมริกำก่อน และจะไปประเทศอ่ืนในยุโรปอีก 13 ประเทศ ถ้ำจะนับส ำนักวำติกันด้วยก็เป็น  14 
ประเทศด้วยกัน กำรไปต่ำงประเทศนี้ถือเป็นรำชกำรแผ่นดิน เป็นกำรท ำตำมหน้ำที่ของข้ำพเจ้ำในฐำนะที่เป็น  
พระประมุขของประเทศ ในกำรไปเยือนประเทศต่ำงๆ ข้ำพเจ้ำก็จ แสดงต่อประชำชนของประเทศเหล่ำนั้นว่ำ 
ประชำชนชำวไทยมีมิตรจิตมิตรใจต่อเขำ และข้ำพเจ้ำก็จะพยำยำมอย่ำงเต็มที่ เพ่ือให้ฝ่ำยเขำรู้จักเมืองไทยและ   
ให้เกิดน้ ำใจดตี่อชำวไทย ข้ำพเจ้ำขอลำท่ำนไปรำวหกเดือน” 

 วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2503 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยาน Kastrup กรุงโคเปนเฮเกน 
ประเทศเดนมาร์ก พระเจ้าเฟรดเดอริคที่ 9 เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วยพระราชินีอินกริด และพระราชวงศ์
เดนมาร์กไปทรงต้อนรับ ทรงแนะน าผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยทั่วกัน 

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เสด็จ      
พระราชด าเนินไปยังพระราชวัง Fredensborg ที่จัดไว้เป็นที่ประทับและตอนค่ ามีงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ า                  
ณ พระราชวังแห่งนี้ การที่พระเจ้าเฟรดเดอริคท่ี 9 ได้ทรงจัดพระราชวัง Fredensborg ถวายเป็นที่ประทับ      
ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะได้มาประทับ ณ ที่แห่งเดียวกัน เพราะว่าในเดือนกันยายนของทุกปี พระองค์และ    
พระราชินีจะทรงย้ายที่ประทับจากกรุงโคเปนเฮเกนมาประทับที่พระราชวังแห่งนี้ 

 ณ ประเทศเดนมาร์ก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยในกิจการ  
ฟาร์มโคนมของชาวเดนมาร์กเป็นอย่างมาก ด้วยทรงเล็งเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมจะช่วยให้ชาวไทยได้บริโภค
อาหารที่มีคุณค่า ทั้งยังช่วยให้เกษตรกรไทยได้มีอาชีพที่มั่นคง และเป็นหลักแหล่งไม่ต้องบุกรุกท าไร่เลื่อนลอย     
อีกต่อไป 
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 หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ   
เสด็จนิวัตประเทศไทยแล้ว รัฐบาลและประชาชนชาวเดนมาร์กได้ทูลเกล้าถวายโครงการเลี้ยงโคนมแด่ล้นเกล้าฯ   
ทั้งสองพระองค์ โดยส่งผู้เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์กให้มาท าการศึกษาความเป็นไปได้ของการเลี้ยงโคนมของ     
ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12 - 24 มกราคม พุทธศักราช 2505 (ค.ศ. 1962) พระเจ้าเฟรดเดอริคที่ 9              
และพระราชินีอินกริด เสด็จพระราชด าเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง  

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริคที่ 9 แห่งประเทศ
เดนมาร์ก ได้ทรงประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนม และศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค อย่างเป็นทางการ 
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2505 จึงนับได้ว่าเป็นวันที่มีความส าคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ของการเลี้ยงโคนมใน       
ประเทศไทย 

2.2 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง อ.ส.ค. 
 อ.ส.ค. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. 
พ.ศ. 2514 โดยมีวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
 2.2.1 ด้านส่งเสริมกิจการโคนม 
   1) ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม และสัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อ 
   2) ฝึกอบรมบุคคลให้มีความรู้ ความช านาญในการเลี้ยงโคนม และสัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อ   
การผลิตน้ านมและเนื้อ กับการประกอบผลิตภัณฑ์จากน้ านมและเนื้อ 
   3) ช่วยเหลือแนะน า และให้ค าปรึกษาแก่เกษตรกรตลอดจนประสานงานและร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการก าจัดโรค การเลี้ยงดูสัตว์การผสมเทียม อาหาร และอ่ืนๆ ส าหรับโคนมและสัตว์
อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อ 
   4) พัฒนาและผลิตพันธุ์โคนม และสัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อ 
   5) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริโภคนม และผลิตภัณฑ์นมในประเทศ 
   6) ด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือต่อเนื่องกับการส่งเสริมกิจการ 
 2.2.2 ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม 
  1) ผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน และให้ซึ่งน้ านมและเนื้อ ผลิตภัณฑ์จากน้ านมและเนื้อ โคนม     
และสัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อ ตลอดจนอาหารสัตว์ น้ าเชื้อเอ็มบริโอ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผลิต      
และการตลาด 
   2) ด าเนินธุรกิจบริการเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม และสัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อ กับการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากน้ านมและเนื้อ 
   3) ด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม คณะกรรมการ     
โคนมและผลิตภัณฑ์นม ดังนั้น อ.ส.ค.จัดตั้งขึ้น เพ่ือเป็นกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมบนพ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินการสานต่อเจตนารมณ ์และพัฒนาก้าวหน้าต่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals) 
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ภารกิจหลักขององค์กร 
การด าเนินงาน อ.ส.ค. ได้จัดท าเป็น 3 ด้าน คือ 

 1. ด้านอ านวยการและบริหาร ประกอบด้วย 6 หน่วยงาน คือ ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายตรวจสอบและประเมิน
ระบบงาน ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายพัสดุและบริการ 

    ด้านกิจการโคนม ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม ฝ่ายส่งเสริม        
การเลี้ยงโคนม ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 2. ด้านอุตสาหกรรมนม ประกอบด้วย 6 หน่วยงาน คือ ฝ่ายการตลาดและการขาย ส านักงาน อ.ส.ค.   
ภาคกลาง (โรงงานนมมวกเหล็ก) ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ (โรงงานนมปราณบุรี) ส านักงาน อ.ส.ค.                   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงงานนมขอนแก่น) ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง (โรงงานนมสุโขทัย) 
ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน (โรงงานนมเชียงใหม่) 
 
2.3 ความเป็นมาด้านงานธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม (CG/CSR) ของ อ.ส.ค. 
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีแนวทางการบริหารจัดการองค์กรที่สอดคล้อง
ตามทิศทางนโยบายของรัฐบาล และแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานของทริส (TRIS) โดยจัดให้มีการก าหนด
กรอบการด าเนินงานการจัดท าแผนวิสาหกิจ ที่มุ่งสู่การเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมโคนมไทยที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม และสร้างความมัน่คงในอาชีพการเลี้ยงโคนมอย่างยั่งยืน โดยเน้นกระบวนการท าแผนและทบทวนแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปีทุกปี เพ่ือให้การน าแผนไปสู่การปฏิบัติใน อ.ส.ค.เกิดเป็นผลผลิตและผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มขึ้น และ
เอ้ือต่อการประเมินผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการพัฒนาระบบงบประมาณและการบริหารกลยุทธ์ ตั้งแต่การ
วิเคราะห์ออกแบบระบบงบประมาณให้สอดคล้องกับการท าแผนการตลาดอุตสาหกรรมนม แผนส่งเสริมการเลี้ยง
โคนม แผนการบริหารจัดการองค์กรแผนการเงิน รวมทั้งการทบทวนกลยุทธ์ และการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปยัง
บุคลากรทุกต าแหน่งงาน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการน า อ.ส.ค.เข้าสู่ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State 
Enterprise Performance Appraisal : SEPA) ในอนาคต  
 อ.ส.ค. ได้ท าการทบทวนแผนวิสาหกิจ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ส าหรับปี พ.ศ. 2561 โดยน านโยบาย 
ประเทศไทย 4.0 (THAILAND 4.0) ยุทธศาสตร์พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนเกษตร 4.0 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ 2560 - 2564) แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจปี พ.ศ.2560 -
2564 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ 2560 - 2579) ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี       
(พ.ศ2560 - 2579) แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ ประเทศไทยต้องปรับตัวด้านการเร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการเกษตร  และทุกๆ ด้าน 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่ามกลางการแข่งขันโลกที่รุนแรงมากข้ึน  ซึ่งในประเด็นนี้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาภาคการเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน และให้สอดคล้องกับนโยบาย THAILAND 4.0 เพ่ือช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของ
เกษตรให้มีความม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเองได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ที่มี
ความพร้อมในองค์ความรู้ด้านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ สามารถน าเทคโนโลยีนวัตกรรม และ   
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับองค์ความรู้สมัยใหม่ที่เหมาะสมในการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน และปริมาณตรงกับความต้องการของตลาด การค านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม
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เป็นส าคัญ รวมทั้งส่งเสริมสถาบันเกษตรกรให้เป็น Smart Group และ Smart Enterprise ที่มีประสิทธิภาพ     
ในการด าเนินงานทั้งในด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด การบริหารจัดการ และมีความเข้มแข็ง มีอ านาจ       
ในการต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง และผู้ประกอบการได้ 
 องค์การสหประชาชาติได้ประเมินสถานการณ์โลกในช่วงปีพ.ศ. 2544-2643 (ค.ศ.2001 - 2100)           
ว่าจะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุจากการเพ่ิมข้ึนของประชากรผู้สูงอายุโดยสัดส่วนผู้สูงอายุจะเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 
12.3 ในปี พ.ศ. 2558 เป็นร้อยละ 13.8 ในปี พ.ศ. 2563 แต่ภายหลังจากปี พ.ศ. 2563 วัยแรงงานจะมีสัดส่วน
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของประเทศไทยโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยเช่นเดียวกันซึ่งส่งผลให้           
ขาดแคลนแรงงาน จ านวนประชากร วัยแรงงานลดลง ส านักงานสถิติแห่งชาติคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในช่วงปี  พ.ศ. 2568  ซึ่งการเข้าสู่สังคมสูงอายุส่งผลต่อทั้งเศรษฐกิจและรูปแบบ        
การด าเนินชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศท่ีพัฒนาแล้วเป็นกลุ่มส าคัญที่ท าให้ความต้องการในการบริโภค
สินค้า และบริการเพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสินค้าเพ่ือสุขภาพ ทั้งนี้การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโลกส่งผลต่อประเทศไทย
ในเรื่องของประชากรวัยแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่องรวมถึงภาคการเกษตรด้วย ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมมีการเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจ และผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิต
ประชาชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดการขาดแคลน อุทกภัย และภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรง
สร้างความเสียหายต่อการผลิตในภาคการเกษตร ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารโลก รวมทั้งกระทบต่อ
การส่งออกสินค้าเกษตร และอาหารของประเทศไทยซึ่งเป็นแหล่งรายได้ท่ีส าคัญของประเทศ จากปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ประเทศต่างๆ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ
ไทยทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงมีการท าข้อตกลงในการด าเนินมาตรการลด       
ก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม การบริการ และภาคครัวเรือน รูปแบบการผลิตและการ
บริโภคต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการสนับสนุนในใช้พลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทน และพลังงาน
ชีวภาพเพ่ิมมากข้ึน ส าหรับปี พ.ศ. 2562 มุ่งสู่การเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมโคนมไทย ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมอย่างยั่งยืน ในการจัดท าแผนวิสาหกิจ 5 ปี  (พ.ศ. 2560-2564)        
ที่ผ่านมา อ.ส.ค.ได้จัดท าแผนวิสาหกิจ โดยค านึงถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งปัจจัยภายใน  และภายนอกการวิเคราะห์
อุตสาหกรรมนม การวิเคราะห์ด้านการส่งเสริมโคนมและการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ในรูปแบบมองเชิงรุกไปข้างหน้า (Forward Looking) อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งความสอดคล้องกับ
ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal :  SEPA)  เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์การในปัจจุบัน   โดยเริ่มมีการปรับปรุงกระบวนการจัดท า
แผนให้เป็นระบบที่เป็นขั้นเป็นตอน และส่งเสริมให้บุคลากรของ อ.ส.ค. เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
งานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ตอบสนอง  พันธะกิจในเรื่องของส่งเสริมการเลี้ยงโคนม
ให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน ตลอดรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร (แผนวิสาหกิจ
ประจ าปีบัญชี พ.ศ. 2560 – 2564 ส าหรับปี พ.ศ. 2563 และยุทธศาสตร์ อ.ส.ค. ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579, 
อ.ส.ค. )  
  อ.ส.ค. ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล ต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น มีความโปร่งใส 
และตรวจสอบได้ ทั้งยังมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย อ.ส.ค. มิได้มีเป้าหมาย         
ที่จะสร้างก าไรสูงสุด อ.ส.ค. มีเป้าหมายส าคัญคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโคนมและครอบครัว       
ท าให้อาชีพพระราชทานนี้มีเกียรติและศักดิ์ศรี มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พร้อมทั้งยังพัตนาสินค้า             
และบริการใหม่ๆให้กับผู้บริโภค เพ่ือมุ่งหวังให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง และในการด าเนินธุรกิจ                 
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ต้องระมัดระวังไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม  ต้องพยายามบริหารจัดการผลกระทบของขยะ  ของเสีย  การใช้พลังงาน       
น้ า และองค์ประกอบอื่นๆ ให้เกิดสมดุลในชุมชน 
 อ.ส.ค. ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการ  CG/CSR  เพ่ือก ากับการบริหารจัดการงานด้านธรรมาภิบาล        
และความรับผิดชอบต่อสังคม คณะอนุกรรมการ CG/CSR  ให้ความส าคัญกับการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง           
โดยมีความเป็นมาดังนี้ 
 พ.ศ. 2558 – 2559 : คณะกรรมการ CG/CSR ให้ความส าคัญและจัดสรรงบประมาณ โครงการเพื่อสังคม
ทีห่ลากหลาย โดยตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ และเพ่ือดูแลสังคมรอบๆโรงงานที่ตั้งอยู่ ซึ่งงานส่วนใหญ่    
จะเป็น CSR After Process 
 พ.ศ. 2559 – 2560 : คณะกรรมการ CG/CSR เริ่มพัฒนามาตรฐาน และขบวนการท างานต่างๆ เพื่อให้
สอดคล้องทันสมัยกับ Thailand 4.0  มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารเรื่องการพัฒนา  CSR In Process และ   
มีการอบรมเรื่องการจัดท ายุทธศาสตร์ CSR สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และเตรียมพร้อมส าหรับ CSR 4.0 มีโครงการ       
พัฒนามาตรฐาน CSR ที่โรงงาน ตามมาตรฐาน ISO 26000 ของกรมโรงาน ที่เรียกว่า CSR-DIW  ซึ่งนับเป็น CSR 
In Process ที่ส าคัญ และมีการจัดโครงการเพื่อสังคมต่างๆ ให้มีระบบมากข้ึน และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
องค์กร 

พ.ศ. 2560 – 2561 : คณะกรรมการ CG/CSR ยกระดับการบริหารจัดการ CG/CSR  โดยริเริ่มท า
ยุทธศาสตร์ CG/CSR ให้เสริมกับยุทธศาสตร์องค์กร โดยมีขบวนการการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ     
จนได้เป็นยุทธศาสตร์ Triple CG:  from Community Grass to Consumer Glass by Corporate  
Governance โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดห่วงโซ่อุปทาน value chain  โดย อ.ส.ค. ให้ความส าคัญ
ตั้งแต่หญ้าในฟาร์มที่มีคุณภาพดี ไปจนถึงคุณภาพนมทุกแก้วที่ถึงมือผู้บริโภค และตลอดทางตั้งแต่ต้นน้ าถึง     
ปลายน้ า จะต้องด าเนินการอย่างถูกต้อง โปร่งใส มีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 พ.ศ. 2561 – 2562 : เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ของ อ.ส.ค. คณะกรรมการ CG/CSR     
และฝ่ายบริหาร อ.ส.ค.จึงมอบหมายให้ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท าการศึกษา และร่วมพัฒนายุทธศาสตร์ CG/CSR  ฉบับปี 2562  รวมทั้งแผนงานประจ าปี 2562 
 
2.4 แนวคิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับCG/CSR  

แนวทางส าคัญในการด าเนินการคือ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ CG/CSR ให้กับคณะผู้บริหาร 
พนักงาน และผู้ที่เก่ียวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 

การให้ความรู้เรื่อง CG/CSR ในครั้งนี้ จะอ้างอิงหลักการต่างๆ ดังนี้ 

1. หลักการของ CSR as License to Operate: เมื่อโรงงานหรือหน่วยธุรกิจตั้งอยู่ ณ ที่ใด ต้องไม่สร้าง
ความเดือดร้อนหรือความเสียหายต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และต้องสร้างสิ่งที่ดีๆ สร้างคุณค่าเพ่ิม      
ให้กับชุมชน รวมถึงต้องคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา
ที่ยั่งยืนอยู่เสมอ 

2. หลักการของ CSR : ความสมดุลของธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
3. หลักการของ CSR In Process และ CSR After Process ที่เริ่มต้นให้ความส าคัญกับการบริหาร

จัดการที่มีธรรมาภิบาล ต่อต้านคอรัปชั่น โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย       
อย่างเคร่งครัด และต้องเพ่ิมขีดความสามารถในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน
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อุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่มีมาตรฐานสูงกว่ากฎหมาย มีการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม      
ด้วยกิจกรรมจิตอาสา และโครงการ CSR รวมทั้งมีการบริจาคต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของสังคม 

4. หลักการความรับผิดชอบต่อสังคม 360 องศา ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
สร้างความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และสร้างความพึงพอใจที่มีความสมดุลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่างๆ 

5. หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นรากฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ของ อ.ส.ค. ด้วย 3 ห่วง 
คือ ความมีเหตุผล ความพอดี และการสร้างภูมิคุ้มกัน และ 2 เงื่อนไข คือ ความรู้ คู่ คุณธรรม ทั้งนี้
การด าเนินการใดๆ จะต้องใช้ขั้นตอน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  

6. หลักการการร่วมมือกันสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน17 ข้อ Sustainable Development Goals 
ขององค์กรสหประชาชาติ ซึ่งองค์กรต้องท าความเข้าใจ และเลือกประเด็นที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ       
ของ อ.ส.ค. มาวางแผนพัฒนาอย่างจริงจัง 

7. หลักการ CSR 4.0 ที่มคีวามก้าวหน้าทันสมัยสอดคล้องกับทิศทางของรัฐบา ล Thailand 4.0         
การพัฒนาสู่ CSR 4.0 นั้น  ต้องมีส่วนผสมที่เหมาะสมของ  CSR 1.0  ที่เน้นเรื่องการท าบุญ การให้   
การบริจาค ที่มักจะเรียกกันว่า Philanthropy CSR 2.0 ที่เน้นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม       
นอกขบวนการทางธุรกิจ เช่น การท าโครงการเพ่ือสังคมต่างๆ ที่เรามักจะเรียกว่า CSR  After 
Process CSR 3.0 ที่เน้นความรับผิดชอบต่อสังคมในขบวนการของธุรกิจ เริ่มจากการวางยุทธศาสตร์
ความยั่งยืน และปรับปรุงขบวนการด าเนินธุรกิจ น ามาตรฐาน กฎระเบียบใหม่ ๆ ของภาคอุตสาห-
กรรมมาใช้ เช่น ISO 26000 CSR-DIW และการพัฒนาสู่ CSR 4.0 คือ การเชื่อมประสานงาน CSR 
ในฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร และองค์กรภาคีเครือข่ายภายนอก ด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ
การใช้ดิจิตอลเทคโนโลยี เพ่ือน าไปสู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และขององค์กรสหประชาชาติ SDGs 

 ด้วยหลักการของ CG/ CSR ดังกล่าวเป็นพื้นฐาน เมื่อน ามาพิจารณากับร่างยุทธศาสตร์ขององค์กร      
ฉบับใหม่ร่างยุทธศาสตร์องค์กร อ.ส.ค. เพ่ือพัฒนาสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ มีความสามารถในการแข่งขัน      
และก้าวสู่การเป็นองค์กรนมแห่งชาติ ร่างยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน มีใจความดังต่อไปนี้ 

1. สร้างความม่ันคง ยั่งยืน และความภาคภูมิใจให้อาชีพเกษตรกรโคนม 
2. พัฒนาอุตสาหกรรมนมแบบครบวงจร ตามมาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดอย่างเข้าถึงใจผู้บริโภค 
4. การวิจัยพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม ส าหรับอุตสาหกรรมนมของประเทศ 
5. องค์กรแห่งความเป็นเลิศท่ียั่งยืน ด้วยทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม              และ

ธรรมาภิบาล บนรากฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ส่วนที่ 3 
ผลการเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 เมื่อน าร่างยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ มาพิจารณาเปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์ CG/CSR ฉบับเดิม Triple CG :  
from Community Grass to Consumer Glass by Corporate Governance จะเห็นว่า มีความสอดคล้อง ไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยยุทธศาสตร์ทั้งสองเน้น ต้นน้ าไปถึงปลายน้ า จากเกษตรกรโคนม ถึงลูกค้าผู้บริโภค   ดังนั้น 
จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะปรับยุทธศาสตร์องค์กร และยุทธศาสตร์ CG/CSR ให้สอดคล้องกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
และงาน CG/CSR จะได้ผสมผสารอยู่ในเนื้องานหลักที่เพ่ิมมิติทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าไป และงาน CG/CSR 
จะมิใช่งานฝากหรืองานเพ่ิมอีกต่อไป ทั้งนี้การผสมผสานยุทธศาสตร์ทั้ง 2 เข้าด้วยกันจะกลายเป็นยุทธศาสตร์ธุรกิจ
แห่งความยั่งยืน Sustainable Business Strategy 
  ร่างยุทธศาสตร์ CG/CSR Triple CG: from Community Grass to Consumer Glass by Corporate 
Governance ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน จากต้นน้ าถึงปลายน้ า การได้มาซึ่ง
ยุทธศาสตร์ Triple CG นี้ ได้มาจากขบวนการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ  การวิเคราะห์
ความเสี่ยง การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ฉบับเดิม และได้มีการปรับปรุงอีกครั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ 
จึงออกมาเป็นยุทธศาสตร์ CG/CSR ฉบบัใหม ่ภายใต้แนวคิด “อ.ส.ค.รักนม รักฟาร์ม  สืบสาน รักษา ต่อยอด     
โคนมอาชีพพระราชทาน” ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 CSR กับเกษตรกร   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 CSR กับโรงงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 CSR กับลูกค้า 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 CSR กับนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 CSR/CG จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

3.1 ผลการส ารวจสถานการณ์ CG/CSR ในโรงงานต่างๆ 
 เมื่อได้กรอบยุทธศาสตร์แล้ว ได้ท าการทบทวนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกครั้ง และได้ลงพ้ืนที่
เพ่ือส ารวจสถานการณ์ CG/CSR ในโรงงานต่างๆ และได้สรุปผลส ารวจ ดังนี ้

1. ประเทศชาติ และรัฐบาล คาดหวังการพัฒนาองค์กร รัฐวิสาหกิจที่มีความเป็นเลิศก้าวสู่การเป็น  
องค์กรนมแห่งชาติ และเป็นองค์กรส าคัญที่สืบสานแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

2. พนักงาน คาดหวังการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ที่ท างานมีความสุข มีความเจริญก้าวหน้า              
มีการส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดี มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา มีกิจกรรมจิตอาสา        
และท่ีส าคัญมีการให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการการเงิน ส่งเสริมการออม และมีการร่วมแก้ไข
ปัญหาหนี้สิน 

3. เกษตรกรโคนม คาดหวัง การสนับสนุน ส่งเสริม ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือให้อาชีพเกษตรกร 
มีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรโคนม มีการสืบทอดอาชีพ 
พระราชทาน และมีการบริหารจัดการเรื่องการซื้อขายนมที่เป็นธรรมและได้ราคาดี 
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4. วัว คาดหวังที่จะได้รับการเลี้ยง การดูแลอย่างดี ได้รับอาหารที่มีคุณภาพ โรงเรือนที่สะอาด             
ถูกสุขลักษณะ มีมาตรฐาน มีการตรวจสุขภาพ ให้ยารักษาโรคตามความเหมะสม มีการพัฒนา        
สายพันธุ์ และมีการคุ้มครองตามหลักการ Animal Stewardship 

5. ชุมชนรอบข้าง คาดหวังว่า เมื่อมีโรงงานในเขตชุมชนจะไม่ท าให้เกิดผลกระทบเชิงลบ เช่น มลภาวะ
ต่างๆ ความไม่ปลอดภัย และความเสี่ยงของชุมชน และหวังจะให้มีการพัฒนาโครงการดีๆ ให้ชุมชน
เจริญก้าวหน้าได้มาตรฐาน รวมถึงคาดหวังนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะสร้างผลกระทบในเชิงบวกในมุมกว้าง
ให้กับชุมชน 

6. ลูกค้าและสังคม คาดหวังสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ อยากให้มีสินค้าด้านสุขภาพ สินค้าที่
หลากหลาย และการบริการใหม่ๆ เหมาะกับกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม มีความรู้ความเข้าใจเรื่องนม           
ที่ถูกต้องมากข้ึน การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับบริษัท และมีความภาคภูมิใจของบริษัทนมของคนไทย 

7. สิ่งแวดล้อม คาดหวังสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มี carbon footprint water 
footprint ต่ า มีการพิจารณาเรื่อง reuse recycle และ circular economy และการดูแลเรื่อง 
sustainable consumption 

3.2  การส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 จากการส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ความคาดหวังต่อองค์กรที่ดีมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมยังคงคล้ายกับช่วงที่ผ่านมา แต่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการการด าเนินการที่มีระบบมากข้ึน อ้างอิงมาตรฐาน
ต่างๆ ทั้งในประเทศ และมาตรฐานนานาชาติ ต้องการเห็นความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ที่วัดผลได้ การด าเนิน
โครงการต่างๆ มิใช่แค่วัด output แต่ต้องมีการวัด outcome และ impact อีกด้วย รวมทั้งต้องมีการสื่อสาร 
อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ส่วนสถานการณ์ CG/CSR ของโรงงาน/ส านักงานต่างๆ มีความพร้อม
ต่างกัน ทั้งความรู้ความสามารถของบุคลากร การมีโครงสร้างคณะท างานรองรับ การมีมาตรฐานการท างาน      
ตาม CSR-DIW ทิศทาง และงบประมาณ รวมถึงแผนงานระดับองค์กรและระดับโรงงาน 
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ส่วนที่ 4 
ข้อเสนอต่อแผนยุทธศาสตร์ในการด้าน CG/CSR 

 

4.1 การทบทวนแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวของ อ.ส.ค. 
4.1.1 การทบทวนแผนระยะสั้นขององค์กร 
จากการศึกษาการทบทวนแผนระยะสั้นขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) พบว่า  

  1) สร้างความชัดเจนในการบริหารจัดการองค์กร และการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

 2) ศึกษาโอกาส ผลกระทบที่เกิดจากการเปิดการค้าเสรี และการเป็น AEC ที่มีต่อองค์กร 
 3) พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

  4) พัฒนากระบวนการวางแผนการด าเนินงานในภารกิจหลักให้สอดคล้องกับสภาวะ              
ของอุตสาหกรรม 

  5) สร้างความชัดเจนในการก าหนดหลักเกณฑ์/แนวทาง การแยกบัญชีการด าเนินงานทางธุรกิจ
ออกจากการด าเนินงานเชิงสังคม หรืองานตามนโยบายของรัฐบาล 

 6) สร้างเสถียรภาพด้านราคาน้ านมดิบ โดยใช้ข้อมูลและกลไกตลาดในการวางแผนการส่งเสริม
และการผลิต 

 7) พัฒนาสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานสากล 

 4.1.2 การทบทวนแผนระยะยาวขององค์กร 

 1) น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนากระบวนการการผลิต ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้ งจากนมโคสด 100% และจากการใช้วัตถุดิบ อ่ืนประกอบให้มี              

ความหลากหลายมากข้ึน เพ่ือรองรับปริมาณน้ านมดิบเกษตรกรที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต 
 3) ใช้กลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายให้มากข้ึน 
 4) ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ให้สามารถเป็นการด าเนินงานทางธุรกิจได้ 

  5) สนับสนุนการด าเนินงานเชิงวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ             
ด้านอุตสาหกรรมโคนมให้กับเกษตรกรและสหกรณ์ให้สามารถด าเนินการทางธุรกิจและแข่งขันได้ 

4.2 แผนงานหลัก CG/CSR ระยะสั้น 1 ปี และระยะยาว 3 ปี  
 พิจารณาจากแผนระยะสั้น และแผนระยะยาวขององค์กรที่เน้นการพัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐานสากล      
มีความสามารถในการแข่งขันสูง มีระบบการท างานที่ชัดเจนวัดผลได้ มีบุคลากรที่มีความสามารถ มีความยืดหยุ่น       
และสามารถปรับตัวตามสถานการณ์ของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงสูง และสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐ       
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น แผนระยะสั้นและระยะยาวของ CG/CSR เพ่ือตอบสนองการเจริญเติบโต             
ขององค์กรอย่างยั่งยืนนั้นจะมีแนวทาง ดังนี้ 
 4.2.1 แผน CG/CSR ระยะสั้น (1ปี) 

1) สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(CG/CSR) ให้กับผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยการพัฒนาสื่อใหม่ๆ ช่องทางการสื่อสาร และการฝึกอบรม
ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
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2) สร้างกลไกคณะท างาน CG/CSR ในแต่ละส านักงาน เพ่ือเชื่อมต่อการท างานกับคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน CG/CSR  และเชื่อมต่อด้านนโยบายกับอนุกรรมการ CG/CSR 

3) ส่งเสริมให้ทุกโรงงาน/ส านักงาน ได้รับมาตรฐาน CSR-DIW จากกรมโรงงาน 
4) พัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนรอบๆ โรงงานในเขต 5 ก.ม. โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยลงทุนในโครงการ CG/CSR ที่เกี่ยวข้อง เริ่มจากการท าแผนที่ชุมชน และค้นหาความต้องการของชุมชน          
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ CG/CSR ขององค์กร รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรมชุมชน  

5) ปรับปรุงพัฒนาโครงการเดิมที่มีศักยภาพ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
6) คิดค้น และพัฒนาโครงการใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
7) จัดระเบียบ ปรับปรุง ควบรวมโครงการต่างๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิด Impact พร้อมก าหนด

หน่วยงานรับผิดชอบและการวัดผล 
8) พัฒนาช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ ให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งภายใน           

และภายนอก 

 4.2.2  แผน CG/CSR ระยะยาว (1-3 ปี) 
1) พัฒนาความเป็นเลิศด้าน CG/CSR ด้วยตัวชี้วัดขององค์กรคุณธรรม มาตรฐาน CSR-DIW,          

UN Global Compact, CSR Prime Minister Award และอ่ืนๆที่เหมาะสม 
2) มีการพัฒนาบุคลากร ฝึกอบรม CG/CSR อย่างต่อเนื่อง มีโครงสร้างหน่วยงาน มีเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ มีตัวชี้วัดผลงาน และมี CG/CSR Champion ที่โรงงาน/ส านักงานต่างๆ หรือมี SDG Champion     
ในข้อที่เป็นสาระส าคัญต่อยุทธศาสตร์ 

3) จัดการบริหารจัดการงาน CG/CSR ให้เป็นระบบ มีมาตรฐานสากล 
4) พัฒนาเครือข่าย CG/CSR นอกองค์กร เช่น เครือข่ายองค์กรคุณธรรม เครือข่ายองค์กรต่อต้าน

คอรัปชั่น เครือข่ายองค์กร UN Global Compact, เครือข่ายประชารัฐที่เก่ียวข้องเป็นต้น 
5) พัฒนานวัตกรรมทางสังคม ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ มีการริเริ่ม Social 

Enterprise 
6) พัฒนางานอาสาสมัครเพื่อสังคมให้โดดเด่น 
7) สร้าง Brand อ.ส.ค. ให้เด่นเรื่อง CG/CSR บนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และก้าวสู่

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  SDG 

4.3 แผนยุทธศาสตร์ อ.ส.ค. 
 เมื่อพิจารณาตามความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ แล้ว ยุทธศาสตร์ CG/CSR ทั้ง 5 จะพัฒนา
เป็นแผนงานโครงการต่างๆ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : CSR กับเกษตรกร 
เป้าหมาย : 

1. เกษตรกร   มีความภาคภูมิใจในอาชีพพระราชทาน มีความมั่นคง ยั่งยืน ของอาชีพเกษตรกร    
โคนม มีคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตร และครอบครัว  โดยการยกระดับเป็นฟาร์มพ่ีเลี้ยง 

2. สหกรณ์  มีมาตรฐานที่ดี มีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีสินค้า บริการ ส าหรับ 
Smart Farmer และพัฒนาสหกรณ์โคนมเป็นสหกรณ์ต้นแบบ 
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โครงการ : 

1. อ.ส.ค.รักนม รักฟาร์ม พัฒนาสหกรณ์โคนมเป็นสหกรณ์ต้นแบบ 
2. อ.ส.ค.รักนม รักฟาร์ม ยกระดับเป็นฟาร์มพ่ีเลี้ยง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : CSR และความรับผิดชอบต่อสังคมของ โรงงาน และการผลิต 
เป้าหมาย :  

1. โรงงาน  มีมาตรฐาน CSR-DIW และมาตรฐาน CSR ต่างๆ ขึ้นทะเบียน เจ้าหน้าที่ด้าน CSR 
2. พนักงาน  มีความสุขในที่ท างาน Happy Workplace มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพดี มีการ

ส่งเสริมกีฬา มีการส่งเสริมการออมและจัดการหนี้สิน มีการเตรียมอาชีพหลังเกษียณ และมีส่วนร่วมในกิจกรรม         
จิตอาสา 

3. ชุมชน  มีการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มีการ
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ  ในการพัฒนาชุมชน 

โครงการ : 

1. อ.ส.ค.รักนม รักฟาร์ม ยกระดับมาตรฐานโรงงานด้านสิ่งแวดล้อม 
(CSR-DIW ในทุกโรงงาน) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : CSR และความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้บริโภค และผู้ใช้บริการ 
เป้าหมาย :  

1. ลูกค้า  พัฒนาสินค้าคุณภาพที่หลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาสินค้ากลุ่มสุขภาพ  ส่งเสริม
ให้บริโภคนมจากเกษตรกรโคนมไทย สร้าง Change agent เพ่ือส่งเสริมการดื่มนมและรักสุขภาพ 

2. สังคม  ส่งเสริมให้คนไทยดื่มนมมากขึ้น 18-50 ลิตร/คน/ปี มีการพัฒนาความรู้เรื่องการบริโภค
นมอย่างถูกต้อง Milk Education  เชื่อมโยงการดื่มนมกับโครงการเพ่ือสังคม Drink Responsibly 

3. เพ่ือตอกย้ าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ชุมชน/ผู้บริโภค/โรงเรียน) ได้ตระหนักรู้ถึงการให้ความส าคัญ
ของการบริโภคนมและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ต่างๆของการบริโภคนมให้แก่ผู้บริโภค  โดยมี Change 
Agent  เป็นผู้ร่วมกิจกรรม Workshop ให้ความรู้ในพื้นท่ีต่างๆ และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ 

โครงการ : 

1. รักนม รักฟาร์ม สร้าง  Change Agent  เพื่อส่งเสริมการดื่มนมและรักสุขภาพ   
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : CSR และการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยงานวิจัย / นวัตกรรม / เทคโนโลยีดิจิตอล 
/ และการเชื่อมโยงสื่อสาร 

เป้าหมาย : 

1. เพ่ือปลุกจิตส านึก ให้ประชาชน คนรุ่นใหม่ ที่มีใจรักด้านการออกแบบ  และพัฒนา ผลิตภัณฑ์ 
มาร่วมประกวด ออกแบบ พัฒนา ผลิตภัณฑ์จากบรรจุภัณฑ์และสิ่งต่างๆที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิต เพ่ือน ากลับมาสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร 
โรงงาน และชุมชน  

2. พัฒนานวัตกรรมทางสังคม และสิ่งแวดล้อมผ่านงานวิจัย  
3. ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และการสื่อสารเชื่อมโยงงาน CG/CSR 

โครงการ: 

1. การจัดกิจกรรม  Circular  Economy  
2. พัฒนาช่องทางการสื่อสารภายใน และภายนอก 
3. สร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร โรงงาน และชุมชน  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : CG/CSR จากพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมาย : 

1. สร้างความเป็นเลิศขององค์กรแห่งความยั่งยืน ด้วยธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม 
2. องค์กรคุณธรรม 
3. สร้างความโดดเด่นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับงาน อ.ส.ค. และเกษตรกร 
4. เชื่อมโยงงานต่างๆ เข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 

โครงการ : 

1. อ.ส.ค.รักนม รักฟาร์ม ท่องเที่ยวยั่งยืน 
2. อ.ส.ค.รักนม รักฟาร์ม รวมพลังคน อ.ส.ค.มุ่งสู่องค์กรคุณธรรม 

 
 จากแผน CG/CSR  น ามาสู่แผนยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 กลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การส่งเสริมกิจการ      
โคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นโครงการ ผู้รับผิดชอบ  และงบประมาณ ดังนี้  
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4.4 แผนปฏิบัติการด้าน CG/CSR ประจ าปี 2563 
 

 

ปรับปรุงใหม่ 
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เอกสารอ้างอิง 

 
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ าปี 2559. จัดพิมพ์โดย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.). 
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ าปี 2560. จัดท าโดย แผนกติดตามและประเมินผล กองแผนงานและโครงการ   
        ฝ่ายนโยบายและแผนองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.). 
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ าปี 2561. จัดท าโดย แผนกติดตามและประเมินผล กองแผนงานและโครงการ   
        ฝ่ายนโยบายและแผนองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.). 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ค้นหาจาก http://www.dpo.go.th เมื่อ  กันยายน 2562.
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