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Preface
ค�าน�า

	 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 ประจ�าปี	 2559	 ของ	 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	
(อ.ส.ค.)	ฉบับน้ีเป็นรายงานทีน่�าเสนอพนัธกิจและภารกจิท่ี	อ.ส.ค.	มคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีตัง้แต่
ต้นน�้า	กลางน�้า	ปลายน�้า	ทั้งห่วงโซ่คุณค่า	(Value	Chain)	ด้วยการสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จ 
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	เพ่ือธ�ารงอาชพีการเลีย้งโคนมให้มคีวามมัน่คง	ยัง่ยนื	ตลอดจนการน้อมน�า
หลกัปรัชญาเศรษฐกจิเพยีงเพือ่น�ามาใช้กบัการด�าเนนิงานของ	อ.ส.ค.	และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทัง้หมด	ตลอดจน 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	 Triple	 CG	 :	 From	 Community	 Grass	 -	 To	 Consumer	 Glass	 -	 
By	Corporate	Governance	(จากทุง่หญ้าของชมุชน	-	ถงึแก้วนมของผูบ้รโิภค	-	ด้วยจรรยาบรรณขององค์กร)	
อันเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งแสดงและส่งมอบความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 ในยุค	 4.0	 (Corporate 
Social	 Responsibility	 4.0)	 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 (Sustainable	 Development)	 ท่ีต้องวิวัฒน์ 
กันอย่างไม่หยุดยั้ง
 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย



สารจากประธานอนุกรรมการ CG - CSR
องค์การส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

	 จากวิสัยทัศน์ของ	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย	 (อ.ส.ค.)	 ท่ีต้องการก้าวสู่ยุทธศาสตร์นมแห่ง
ชาติภายในปี	2564		โดยมีค่านิยมที่ต้องการให้	อ.ส.ค.	เป็น	
“องค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วย
คุณภาพระดับมืออาชีพ”	พร้อมๆ	กับการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้	 “รู้และรับผิดชอบ	ส่งมอบส่ิงท่ีมีคุณค่า	 พัฒนา
อย่างต่อเนื่อง	เน้นเรื่องธรรมาภิบาล”	
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	 ในการขับเคลื่อนเพื่อให้เข้าถึงวิสัยทัศน์	 ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรดังกล่าว	 อ.ส.ค.	 มีนโยบายเก่ียวกับ 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 (	 Corporate	 Governance	 :	 CG)	 และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	
(Corporate	 Social	 Responsibility	 :	 CSR)	 เพื่อเป็นแนวทางการด�าเนินงานและการด�าเนินธุรกิจขององค์กรภายใต้
หลักจริยธรรมและการจัดการท่ีดี	 โดยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระดับไกลและใกล้	 เพื่อน�าไปสู่เป้าหมาย
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย	 CSR	 ยุค	 4.0	 ซึ่งเป็นยุคแห่งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ	 เนื่องจากล�าพัง	 อ.ส.ค.	 หรือ 
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่สามารถด�าเนินการหรือแก้ปัญหาให้ลุล่วงได้ด้วยตนเอง	 หากแต่ต้องเช่ือมโยงกับภาคส่วน
ต่างๆ	 เพื่อร่วมกันด�าเนินการอย่างที่เราเห็นกันมากข้ึนเรื่อยๆ	 ในรูปแบบการท�างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ	 ภาคเอกชน
และภาคประชาชนที่เรียกว่า	 “ประชารัฐ”	 เพื่อสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงในภาพที่ใหญ่ขึ้น	 หรือแม้แต่การสานพลัง 
ความร่วมมืออาสาสมัครผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาสังคมอีกด้วย

	 นอกจากนี้	อ.ส.ค.	ยังมองถึงระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรว่า	จะต้องด�าเนินการให้ได้
ทั้ง	4	ระดับกล่าวคือ
	 •	 ระดับที่	 1	Mandatory	 Level	 ข้อก�าหนดตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องที่	 อ.ส.ค.	 มีหน้าที่ 
ต้องปฏิบัติ	
	 •	 ระดับที่	 2	 Elementary	 Level	 อ.ส.ค.	 จะต้องค�านึงถึงความอยู่รอดและการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น	 
แต่ขณะเดียวกัน		ประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือผลก�าไรที่	อ.ส.ค.	ได้รับจะต้องไม่เบียดเบียนสังคม	
	 •	 ระดับที่	 3	 Preemptive	 Level	 จรรยาบรรณทางธุรกิจท่ี	 อ.ส.ค.	 จะต้องใส่ใจ	 รับผิดชอบ	 ดูแลผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสียทั้งห่วงโซ่คุณค่า	(Value	Chain)
	 •	 ระดับที่	4	Voluntary	Level	การด�าเนินธุรกิจของ	อ.ส.ค.	ที่ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานตามแนวทางของ	CSR	
ด้วยความสมัครใจและมุ่งประโยชน์ของสังคมเป็นส�าคัญ

	 ด้วยแนวทางของ	 CSR	 ยุค	 4.0	 และ	 4	 ระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ี	 อ.ส.ค.	 มุ่งเดินหน้า
เพ่ือสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านรายได้	 ก้าวทันเศรษฐกิจดิจิทัลและสร้างสุขภาพที่ด ี
ด้วยคุณค่าทางโภชนาการจากผลิตภัณฑ์นมของ	 อ.ส.ค.	 ตลอดจนสร้างความกินอยู่ดีและมีส่วนสนับสนุน	 ส่งเสริมให้
เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการไหลเวียนของสภาพคล่องที่ดี		

	 ปี	 2559	 นี้จึงเป็นปีที่	 อ.ส.ค.	 เปิดโฉมหน้าทางยุทธศาสตร์องค์กรใหม่	 ด้วย	 Triple	 CG	 :	 From	Community	
Grass	–	To	Consumer	Glass	–	By	Corporate	Governance	(จากทุ่งหญ้าของชุมชน	–	ถึงแก้วนมผู้บริโภค	–	ด้วย
ธรรมาภิบาลขององค์กร)	อันเป็นยุทธศาสตร์ที่วางบนหลักการของ	CG	และ	CSR	เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเคียงข้างกัน
ไปทั้ง	อ.ส.ค.	และสังคมไทย	

นายพงศ์กานต์ หงสกุล 
ประธานอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) 

และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
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สารจากผู้อ�านวยการ
องค์การส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

	 องค์การส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	(อ.ส.ค.)	 
ถือก�าเนิดจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 รัชกาลที่	 9	 ที่ทรง 
พระปรีชาญาณและทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกล	 ท�าให้
พระองค์ทรงเล็งเห็นว่า	 อาชีพการเลี้ยงโคนมจะช่วยให ้
ชาวไทยได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ	อีกทั้ง
ยังช่วยให้เกษตรกรไทยได้มีอาชีพทางเลือกม่ันคงเป็น
หลักแหล่ง	 ไม่ต้องบุกรุกท�าไร่เล่ือนลอยอีก	ดังน้ัน	อาชีพ
การเล้ียงโคนมจึงถือเป็นอาชีพพระราชทานที่	 อ.ส.ค.	 
มุ่งสืบสานพระราชปณิธานดังกล่าว	 พร้อมกับน้อมน�า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้	 เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็ง	ความยั่งยืนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและเป็น
คุณค่าหลักที่	 อ.ส.ค.	 น�าส่งให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทั้งห่วงโซ่คุณค่า	(Value	Chain)	
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	 ส�าหรับปี	2559	ถือเป็นอีกปีที่มีความส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย	(อ.ส.ค.)	เพื่อการก้าวสู่ทศวรรษที่	6	อย่างยั่งยืนและการก้าวสู่ยุทธศาสตร์นมแห่งชาติ	ภายในปี	2564	ขณะ
เดยีวกนั	ก็ต้องขบัเคลือ่นองค์กรควบคูก่นัไปกบัยทุธศาสตร์ของประเทศไทย	4.0	และขานรบันโยบายจากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ที่ต้องการตอบสนองวาระเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ	 (SDG	 :	 Sustainable	
Development	Goals)	ด้วย

	 ดังนั้น	ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ	อ.ส.ค.	นับแต่ปีนี้จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่	อ.ส.ค.	มองบริบทของผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสยีอย่างรอบด้านมากขึน้	อกีทัง้มกีารแปรยทุธศาสตร์เพือ่น�าไปสูก่ารปฏบิตัใิห้เหน็ผลสมัฤทธิท์ีช่ดัเจนมากขึน้	
ด้วยยุทธศาสตร์ที่	อ.ส.ค.	เรียกว่า	Triple	CG	:	From	Community	Grass	–	To	Consumer	Glass	–	By	Corporate	
Governance	(จากทุ่งหญ้าของชุมชน	–	ถึงแก้วนมผู้บริโภค	–	ด้วยธรรมาภิบาลขององค์กร)	

	 CG	3	เสาหลักนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน�้า	–	กลางน�้า	–	ปลายน�้าของกระบวนการห่วงโซ่ทางคุณค่า	
(Value	Chain)	ครอบคลมุวฏัจกัรของผูท้ีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยี	(Stakeholder)	อยูใ่นทกุกระบวนการโซ่คณุค่า	นบัแต่	โคนม,	
ทุ่งหญ้า/พืชอาหารสัตว์,	 เกษตรกรผู้เล้ียงโคนม,	 เกษตรกรเครือข่าย/สหกรณ์/ชุมชนการเกษตร,	 โรงงาน,	 พันธมิตร/
ซัพพลายเออร์ในกระบวนการโลจิสติกส์,	คู่ค้าในระบบการจัดจ�าหน่าย,	พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์	(Strategic	Alliance),	
ชุมชนในสังคมใหญ่	(Mass	Community),	ผู้บริโภค/ลูกค้า	ตลอดจนบุคลากรภายในองค์กรของ	อ.ส.ค.	เอง	เพื่อความ
มั่นคง	ยั่งยืน	ของทุกห่วงโซ่คุณค่าที่จะต้องเดินก้าวไปด้วยกันกับ	อ.ส.ค.

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ  
ผู้อ�านวยการ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
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แผนวิสาหกิจปี 2560-2564

2017-2021 
 State Enterprise Plan 
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วิสัยทัศน์ : นมแห่งชาติภายในปี 2564

1 3

2 4

Vision : Being ‘National Milk by 2021’ 
ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่
เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน
Promote	Dairy	Farming	to	be	Secured	and	
Sustainable	Occupation	for	Thai	Farmers

พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนมให้ครบ
วงจรและมีมูลค่าเพิ่ม
Achieving	Fully	Integrated	Dairy	Industry	
Development	with	Value	Added

ค่านิยม	:	“องค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ”
Value	:	A	Happy	Organization	that	Advocates	and	Leverages	Knowledge	with	Professionalism

เติบโตอย่างมั่นคง
Grow	Steadily

ได้รับการยอมรับกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Accepted	by	Stakeholders

สร้างความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์	/	บริการ
Create	a	Variety	of	
Products/Services

เพิ่มขีดความสามารถบุคลากร
Building	Personnel’s	Capacity

ยกระดับการบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศ

Upgrade	Management	to	
Excellence

เพิ่มผลิตภาพการผลิต
Increase	Productivity

เสริมสร้างความผูกพันองค์กร
Employee	Engagement

บริหารจัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพ
Effective	

Management

ใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์
Optimize	the	Use	of	Assets

สร้างความมั่นคงในอาชีพ
Build	Career	Security

PERFORMANCE           
รัฐวิสาหกิจระดับ	B

B-Level	State	Enterprise

GROWTH
EBITDA	664	ล้านบาท
EBITDA	664	MB

การเงิน
Finance

ผ
ู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Stakeholder

กระบวนการภายใน
Internal Process

คนและการเรียนรู้
People & Learning

LEARNING
ศูนย์กลางข้อมูลและความรู้เรื่อง

อุตสาหกรรมโคนม	
Information	Center	and	

Knowledge	Base	for	the	Dairy	Industry

SUSTAINABILITY          
Top	of	Mind	ในอุตสาหกรรมนม
Top	of	Mind	in	the	Dairy	Industry

สร้างแหล่งความรู้ด้านกิจการโคนม
และอุตสาหกรรมนม
Establish	Knowledge	Base	for	Dairy	
Farming	and	Dairy	Industry

มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็น
องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง	
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
Being	a	Well-Managed	High	Calibre	
Organization	with	Good	Governance

พันธกิจ
Mission

วัฒนธรรมองค์กร
Corporate	Culture

รู้และรับผิดชอบ
Learning	and	being	

Accountable

ส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่า	
Delivering	Value

 พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
Improving	Continuously

เน้นเรื่องธรรมาภิบาล
Being	Determined	to	Good	

Govermance
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  แนวโน้มอุตสาหกรรมโคนมและนม ในประเทศไทย ปี 2560

การผลิต
คาดว่าจ�านวนโคนมและผลผลิตน�้านมดิบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	เนื่องจาก	
	 การขยายตัวตามธรรมชาติของฝูงโค	
	 การเลี้ยงโคนมปัจจุบันมีการบริหารจัดการฟาร์มท่ีเป็นระบบตามมาตรฐานฟาร์มท่ีดีและมีประสิทธิภาพในการเลี้ยง
มากขึ้นส่งผลให้ปริมาณน�้านมดิบเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น	
	 แรงจูงใจจากการประกาศใช้มาตรฐานการรับซื้อน�้านมโค	ณ	ศูนย์รวบรวมน�้านมดิบ	ควบคู่กับการประกาศราคากลาง
รับซื้อน�้านมโค	ณ	ศูนย์รวบรวมน�้านมดิบ	โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2559	

การส่งออก-น�าเข้า
คาดว่า	จะมีปริมาณเพิ่มขึ้น	เนื่องจาก
	 ผูป้ระกอบการในตลาดนมพาณชิย์ขยายการผลติเพ่ิมข้ึน	เพือ่รองรบัปรมิาณผลผลติน�า้นมดบิทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง

ราคาน�้านมดิบ
คาดว่าราคาที่เกษตรกรขายได้จะเพิ่มขึ้นจากปี	2559	เนื่องจาก
	 มีการประกาศใช้มาตรฐานการรับซื้อน�้านมโค	ณ	ศูนย์รวบรวมน�้านมดิบ	ควบคู่กับประกาศราคากลางรับซื้อน�้านมโค	 
ณ	ศนูย์รวบรวมน�า้นมดิบ	โดยมผีลบังคบัใช้ต้ังแต่วนัที	่1	ตลุาคม	2559	ซึง่เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรสนใจปรบัปรงุคณุภาพ
น�้านมดิบให้ดีขึ้น

ความต้องการผู้บริโภค
คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	เนื่องจาก
	 ตลาดนมโรงเรียน	ซึ่งเป็นตลาดหลักมีปริมาณคงที่และการบริโภคนมในตลาดนมพาณิชย์เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย	

ปี 2560

ปี 2559

เพิ่มขึ้น
0.85%

ประมาณการปริมาณการบริโภค

ประมาณการปริมาณการบริโภค

1,087,085 ตัน

1,077,910 ตัน

10 รายงานเพื่อความยั่งยืนประจ�าปี 2559
Sustainable Development Report 2016



ประมาณการจ�านวนโคและผลผลิตน�้านมดิบ ปี 2560 (ณ วันที่ 1 มกราคม)   

ปี 2560

ปี 2560

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2559

ปี 2559

จ�านวนโคทั้งหมด

จ�านวนแม่โครีดนม

ผลผลติน�า้นมดบิ

เพิ่มขึ้น
1.57%

เพิ่มขึ้น
2.38%

เพิ่มขึ้น
1.37%

จ�านวนโคทั้งหมด

จ�านวนแม่โครีดนม

ผลผลิตน�้านมดิบ

626,216 ตัว

241,824 ตัว

1,126,513 ตัน

616,420 ตัว

236,200 ตัว

1,111,247 ตัน
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จาก	อาชีพพระราชทาน	
สู่	ศาสตร์พระราชา	ในฟาร์มโคนม

การเลี้ยงโคนมก็เป็นอาชีพที่ดีส�าหรับคนไทย	เหมาะกับประเทศ	
และถ้าใช้หลักวิชาที่เหมาะสมก็จะท�าให้มีความเจริญและมีรายได้ดี

พระราชด�ารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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	 ในห้วงเวลาท่ี	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 รัชกาลท่ี	 9	 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชนีินาถ	เสดจ็ประพาสทวปียโุรปในการเสด็จทรงประทบัแรมอยู	่ณ	ประเทศเดนมาร์ก	ระหว่างเดอืนกนัยายน	 
พ.ศ.	 2503	 พระองค์ทรงสนพระทัยเกี่ยวกับกิจการการเลี้ยงโคนมของชาวเดนมาร์กเป็นอย่างมาก	 และได้กลายเป็น 
จุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ว่าด้วยการร่วมมือด้านวิชาการการเลี้ยงโคนมระหว่างประเทศไทยและประเทศเดนมาร์กในที่สุด	
	 ด้วยพระปรีชาญาณและสายพระเนตรที่ยาวไกล	 ท�าให้พระองค์ทรงเล็งเห็นว่า	 อาชีพการเล้ียงโคนมจะช่วยให้ 
ชาวไทยได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่า	 อีกทั้งยังช่วยให้เกษตรกรไทยได้มีอาชีพท่ีมั่นคงเป็นหลักแหล่ง	 ไม่ต้องบุกรุกท�าไร่
เล่ือนลอยอีกต่อไป	 รัฐบาลและประชาชนชาวเดนมาร์กจึงได้ทูลเกล้าฯ	 ถวายโครงการเลี้ยงโคนมแด่ล้นเกล้าทั้งสอง 
พระองค์	โดยส่งผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาความเป็นไปได้และเลือกพื้นที่	อ.มวกเหล็ก	จ.สระบุรี	เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อตั้งฟาร์ม
โคนมไทย-เดนมาร์ค	โดยมีสัญลักษณ์	“วัวแดง”	มาจากโคนมพันธุ์เรดเดน	โคนมชุดแรกที่ส่งมาที่ฟาร์มดังกล่าว		
	 ประวติัศาสตร์กจิการการเลีย้งโคนมของคนไทยและประเทศไทยเปิดฉากขึน้	เมือ่วนัที	่16	มกราคม	พ.ศ.	2505	เมือ่	
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	รชักาลที	่9	และสมเดจ็พระเจ้าเฟรดเดอรคิที	่9	แห่งประเทศเดนมาร์ก	
ได้ทรงประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนมและศนูย์ฝึกอบรมการเลีย้งโคนมไทย-เดนมาร์ค	อย่างเป็นทางการ	อกีท้ังเป็นจดุเร่ิมต้น
ของอาชีพการเลี้ยงโคนมของคนไทย	ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานนับแต่นั้นมา
	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.2514	 รัฐบาลไทยได้รับโอนกิจการฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค	 
จัดตัง้เป็นรฐัวสิาหกจิสงักัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มชีือ่ว่า	องค์การส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย	(อ.ส.ค.)	มี
ส�านักงาน	ตัง้อยูเ่ลขที	่160	ถ.มติรภาพ	อ.มวกเหลก็	จ.สระบรุ	ีเพือ่ธ�ารงภารกจิด้านการส่งเสรมิการเลีย้งโคนมและพฒันา
อุตสาหกรรมนมต่อไป	รัฐบาลไทย	ได้ก�าหนดให้วันที่	17	มกราคม	ของทุกปีเป็นวันโคนมแห่งชาติ
	 อ.ส.ค.	ในฐานะหน่วยงานหลกัทีร่บัผดิชอบดแูลการส่งเสรมิและพฒันาการเลีย้งโคนมไทยมาอย่างต่อเนือ่งยาวนาน
กว่า	 55	 ปีได้สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ผู้ทรงเป็น“พระบิดาแห่ง
โคนมไทย”		ด้วยการส่งเสรมิสนบัสนนุให้เกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนมทัว่ประเทศเข้าถึงองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยกีารผลติโคนม
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อย่างถูกต้องเหมาะสม		พร้อมเน้นให้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและด�าเนินการศึกษาวิจัยต่อยอดพัฒนาการเลี้ยง
โคนมแบบไม่หยดุนิง่และถ่ายทอดไปสูเ่กษตรกร	เพือ่ยกระดบัการผลติน�า้นมดบิให้มคีณุภาพมาตรฐาน	รวมทัง้ขบัเคลือ่น
พัฒนาอุตสาหกรรมนมไทยให้มีศักยภาพทัดเทียมกับนานาประเทศด้วย
	 เน่ืองจากองค์ความรูท้างวชิาการถอืเป็นหวัใจส�าคญัของการเลีย้งโคนม	ซึง่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดช	 ทรงเล็งเห็นและมีพระราชด�ารัสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมใน
ประเทศไทย	 อ.ส.ค.	 จึงได้ยึดหลักและน้อมน�าพระราชด�ารัสดังกล่าวมาใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 โดยมุ่งสร้างจุดแข็ง
ด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรสมาชิกอย่างครบวงจร	ไม่ว่าจะเป็นการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยง
โคนมให้แก่เกษตรกรทุกภูมิภาค
	 นอกจากนั้น	 อ.ส.ค.	 ยังมีศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม	 ซึ่งมีทีมนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมที่มีศักยภาพและมี
ความเชี่ยวชาญ	 อีกทั้งยังมีการให้บริการด้านสัตว์แพทย์และผสมเทียมแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม	 ขณะเดียวกัน	 ก็มีการ
ควบคุมดูแลคุณภาพน�้านมดิบที่เกษตรกรผลิตได้	 ซ่ึงทุกข้ันตอนของการเลี้ยงโคนมจะเน้นเรื่ององค์ความรู้และเน้นเรื่อง
คุณภาพมาตรฐาน	รวมถึงความปลอดภัย	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ
	 ส�าหรับองค์ความรู้ทางวิชาการที่	อ.ส.ค.	ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรนั้น	มีเนื้อหาครอบคลุมทุกด้าน	อาทิ	การจัดการ
ฟาร์มโคนม	 การจัดการด้านการผสมพันธุ์	 การดูแลสุขภาพโคนม	 การควบคุมและป้องกันโรคสัตว์	 การผลิตอาหารสัตว์
คุณภาพดี	การผลิตน�้านมดิบที่มีคุณภาพมาตรฐาน	การจดบันทึกข้อมูลฟาร์ม	ตลอดจนการลดต้นทุนการผลิต	และการ
เพ่ิมประสิทธภิาพการผลติน�า้นมดิบ	ซึง่เป็นพืน้ฐานส�าคญัท่ีจะน�าไปสูก่ารสร้างรายได้และสร้างความมัน่คงในการประกอบ
อาชีพการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนสืบไป
	 ขณะเดยีวกนั	อ.ส.ค.	ยงัได้น�าศาสตร์ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	มาถ่ายทอดสูเ่กษตรกร
ผู้เลี้ยงโคนม	โดยเฉพาะหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าริของพระราชา	เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
สามารถพึ่งพาตนเองและยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง	เน้นให้เกษตรกรลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกฟาร์ม	อาทิ	
อาหารหยาบ	และอาหารข้นที่ใช้เลี้ยงโคนม	ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นกว่า	60%	อ.ส.ค.	จึงเร่ง
ถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมให้สหกรณ์โคนมและเกษตรกรปลูกหญ้าคุณภาพดี	 เช่น	 หญ้าเนเปียร์ปากช่อง	 1	 และ
ผลิตอาหารผสมส�าเร็จรูปหรือทีเอ็มอาร์	 (TMR)	 ส�าหรับเลี้ยงโคนมภายในฟาร์มเป็นช่องทางช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
เลี้ยงโคนม	 รวมทั้งการเพิ่มผลผลิตน�้านมดิบต่อตัวและแก้ไขปัญหาองค์ประกอบน�้านมดิบ	 ท�าให้เกษตรกรได้น�้านมดิบที่
มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด	และขายได้ราคาดีด้วย
	 ปัจจุบัน	อ.ส.ค.	ได้ให้ความส�าคัญและเน้นเรื่องการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเพิ่มมากขึ้น	มุ่งให้เกษตรกรเติบโต
ควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจของ	 อ.ส.ค.	 ซึ่งในโอกาสครบรอบ	 55	 ปี	 อ.ส.ค.ในปี	 2560	 นี้	 ได้มีแผนขยายผลต่อยอด 
องค์ความรู้ด้านการเลี้ยงโคนมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร	 โดยมอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมของ	 อ.ส.ค.	 
เร่งถ่ายทอดและฝึกอบรมความรู้ด้านเศรษฐกจิพอเพยีงแก่สหกรณ์โคนมและเกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนม	เพือ่ปลกูฝังให้เกษตรกร
เดินตามแนวทางที่ในหลวง	รัชกาลที่	9	ได้พระราชทานอาชีพนี้ให้	พร้อมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมให้มีคุณภาพและมี
ความมั่นคงมากยิ่งขึ้น
	 นอกจากนี้	อ.ส.ค.	ยังมีแผนสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างๆ	ในทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง	
อาทิ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	และมหาวิทยาลัยบูรพา	เป็นต้น	เพื่อมุ่งศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิชาการ	เทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้าน
การเลีย้งโคนม	 รวมถึงผลติภณัฑ์นมและอตุสาหกรรมโคนม	 และขยายผลการพฒันาไปสูเ่กษตรกรให้มกีารน�าองค์ความรู ้
ไปใช้ได้จริงในระดับฟาร์ม	 อันเป็นกลไกหนึ่งที่ส�าคัญท่ีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตน�้านมดิบของเกษตรกรสมาชิก	
ซึ่งเชื่อมั่นว่า	บทบาทและหน้าที่ส่งเสริมของ	อ.ส.ค.	จะท�าให้อาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรมีความมั่นคงและยั่งยืน	
ตามพระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	รัชกาลที่	9	
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  การด�าเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	 (อ.ส.ค.)	 เป็นองค์กรที่น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้เป็นกรอบการด�าเนินงานและยุทธศาสตร์องค์กร	ครอบคลุม
หลักการ	“3	ห่วง	-	2	เงื่อนไข”	ดังนี้	คือ	
	 3	ห่วง		ความพอประมาณ	-	ความมีเหตุผล	-	ภูมิคุ้มกัน	
	 2	เงื่อนไข		ความรู้	-	คุณธรรม

“...การพัฒนาประเทศจ�าเป็นต้องท�าตามล�าดับขั้น	ต้องสร้างพื้นฐานคือ	ความพอมี	พอกิน	พอใช้
ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน	โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	 

เมื่อได้พื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร	และปฏิบัติได้แล้ว	จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ	 
และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล�าดับต่อไป...”	

พระราชด�ารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
18 กรกฎาคม 2517 

•  ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดลอม / วัฒนธรรม

•  สภาพแวดลอม / ความสมดุล / พรอมรับการเปลี่ยนแปลง / 

   ความมั่นคง / ความยั่งยืน

3 หวง

ความพอ
ประมาณ

ความมี
เหตุผล

ภูมิคุมกัน

ความรู 
(รอบรู รอบคอบ 

ระมัดระวัง)

คุณธรรม 
(ซื่อสัตยสุจริต ขยันอดทน

 สติปญญา แบงปน)

2 เงื่อนไข ++ นำไปสู
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ความพอประมาณ และ ความมีเหตุผล 

	 เนื่องจาก	 อ.ส.ค.	 เป็นองค์กรที่มิได้มุ่งท�าก�าไรสูงสุดเพื่อผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	 ทว่า	 อ.ส.ค.	 เป็นองค์กรที่มุ่งคืน
ประโยชน์ให้กบัการสนบัสนนุ	ส่งเสรมิและพฒันาเกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนม	เพือ่สบืสานพระราชปณธิานของ	พระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ที่พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนม	 เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในการด�ารงชีพให้กับ
เกษตรกรไทย	 ตลอดจนพระราชทานความมั่นคงทางด้านอาหารและคุณค่าทางโภชนาการให้กับคนไทยและสังคมไทย
ตลอดระยะเวลากว่า	5	ทศวรรษ	

	 การคืนประโยชน์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม	ซึ่งต่อเนื่องครอบคลุมถึงธุรกิจอุตสาหกรรมโคนมและผู้บริโภคของ	อ.ส.ค.	
เป็นตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทีว่่าด้วยความพอประมาณและความมเีหตผุลที	่อ.ส.ค.	ต้องการธ�ารงบทบาท
หน้าที่ขององค์กรตามวัตถุประสงค์ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2514	

ภูมิคุ้มกัน

	 ด�าเนินยุทธศาสตร์ด้านภูมิคุ้มกัน	ด้วยการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามหลักการ	COSO	–	ERM	และพัฒนา
อย่างต่อเนื่องตามแนวทางที่ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	(สคร.)	กระทรวงการคลังก�าหนด	มีการปฏิบัติ
เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์การ	

หลักปรัชญาเศรษญกิจพอเพียง	:	3	ห่วง	

•	“ความพอประมาณ”	หมายถงึ	ความพอดทีีไ่ม่น้อยเกนิไปและไม่มากเกนิไป	โดยไม่เบยีดเบยีนตนเอง
และผู้อื่น	เช่น	การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ

•	“ความมีเหตุผล”	หมายถึง	การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล	
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนค�านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
กระท�านั้นๆ	อย่างรอบคอบ

•	 “ภูมิคุ ้มกัน”	 หมายถึง	 การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ	 
ที่จะเกิดขึ้น	โดยค�านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ	ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

ที่มา	:	มูลนิธิชัยพัฒนา

17องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
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	 มุง่เน้นสร้างจติส�านกึให้ผูป้ฏบิตังิาน	ทกุคนตระหนกัถงึความส�าคญัของการบรหิารความเสีย่ง		เพือ่บรรลวุตัถปุระสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ที่ก�าหนดในแผนวิสาหกิจ	 โดยมีคณะกรรมการก�ากับดูแลในทุกระดับ	 กล่าวคือ	 คณะกรรมการ	 อ.ส.ค.	 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	 เพื่อด�าเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการ	 อ.ส.ค.	
ก�าหนด	ประเมินผลความเสี่ยง	แนวทางการป้องกันและตรวจสอบความเสี่ยงอย่างมีระบบ	และมุ่งเน้นให้เกิดวัฒนธรรม
การบริหารความเสี่ยงขึ้นในองค์การ	

	 อนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ	อ.ส.ค.	 ให้ความเห็นชอบ	โดยมีการติดตามประเมินผล
การบริหารความเสี่ยง	 แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ	อ.ส.ค.	 เป็นรายไตรมาส	มีคณะกรรมการตรวจสอบ	ก�ากับ	ดูแล
ความถูกต้อง	เพียงพอ	และความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง	อ.ส.ค.	

	 จัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงประจ�าปี	โดยเชื่อมโยงกับการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์	อีกทั้งมีการติดตามประเมินผลและ
ทบทวนความเพยีงพอของแผนงาน/มาตรการบรหิารความเสีย่งเป็นรายไตรมาส	โดยค�านงึถงึการจดัสรรทรพัยากรอย่าง
เหมาะสมภายในกรอบการบรหิารความเสีย่งทีย่อมรบัได้		(Risk	Appetite)	พร้อมทัง้รายงานผลการบรหิารความเสีย่งต่อ	
คณะกรรมการ	อ.ส.ค.	เป็นประจ�า	เพื่อให้สามารถติดตามสถานการณ์อย่างทันต่อเหตุการณ์		

	 บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	(Business	Continuity	Management	:	BCM)	โดยได้ทบทวนนโยบายการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ	ทบทวนเกณฑ์การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ	(Business	Impact	Analysis	:	BIA)	จัดท�า/
ทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	(Business	Continuity	Plan	:	BCP)	ของธุรกรรมงานที่ส�าคัญ	และทบทวน
ชว่งเวลานานที่สุดทีย่อมรบัได้	หาก	อ.ส.ค.	จ�าเป็นต้องหยุดการให้บรกิาร	โดยมีการวิเคราะห์และก�าหนดล�าดบัของงานที่
ส�าคัญ	

	 จดัให้มรีะบบการควบคุมตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ	(คตง.)	ว่าด้วย	(/ตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วย)การก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน	พ.ศ.	2544	ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์การ	

“...พอเพียง	มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก	คือค�าว่าพอ	ก็พอเพียงนี้ก็พอแค่นั้นเอง	คนเราถ้าพอ
ในความต้องการก็มีความโลภน้อย	เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย	ถ้าประเทศใดมีความ
คิดอันนี้	มีความคิดว่าท�าอะไรต้องพอเพียง	หมายความว่าพอประมาณ	ซื่อตรง	ไม่โลภอย่างมาก	คนเรา
ก็อยู่เป็นสุข	พอเพียงนี้อาจจะมี	มีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้	แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น...”

       พระราชด�ารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2541
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“...การพัฒนาประเทศจ�าเป็นต้องท�าตามล�าดับ	ต้องสร้างพื้นฐานคือ	ความพอมีพอกิน	พอใช้
ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน	โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด	แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	

เมื่อได้พื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร	และปฏิบัติได้แล้ว	จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ	
และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล�าดับต่อไป...”	

พระราชด�ารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 18 กรกฏาคม 2517

การประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง	5	ด้านของ	อ.ส.ค.

1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม

•	 มกีระบวนการควบคมุภายใน	มคีณะกรรมการตรวจสอบ	สอบทานความเพยีงพอและประสทิธภิาพ
ของการควบคุม	 และติดตามการทบทวนรายงานการเงิน/มิใช่การเงิน	 อย่างสม�่าเสมอเป็นประจ�า 
ทุกเดือน	

•	 การมอบอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์	 ยึดหลักการก�ากับดูแลท่ีดีตาม 
หลักธรรมาภิบาล	เพื่อให้การด�าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมี	ประสิทธิภาพ	โปร่งใส	เป็นธรรม	
ตรวจสอบได้	

2. ด้านการประเมินความเสี่ยง

•	 การบริหารความเสี่ยงด�าเนินงานตามแนวทาง	 COSO-ERM	 เป็นมาตรฐานเดียวกันท่ัวท้ังองค์กร	 
มีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงท�าหน้าท่ีตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงท่ีคณะกรรมการ	
อ.ส.ค.	 ก�าหนด	 ประเมินผลความเส่ียง	 แนวทางการป้องกันและตรวจสอบความเสี่ยงอย่างมีระบบ	 
เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 โดยมุ่งให้เกิดวัฒนธรรมการบริหาร
ความเสีย่งขึน้ในองค์การ	อนมุตัแิผนการบรหิารความเสีย่งก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ	อ.ส.ค.	ให้ความ
เห็นชอบ	 โดยมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเส่ียง	 แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ	 อ.ส.ค.	 
ทุกไตรมาส

3. ด้านกิจกรรมการควบคุม

•	 ก�าหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานครบทุกด้าน	 มีคู่มือท่ีส�าคัญ	 ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
อยู่เสมอ	

•	 แบ่งแยกหน้าที่/อนุมัติ/ดูแลป้องกันทรัพย์สิน	ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร	

•	 มีฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน	 สอบทานรายงานการเงิน/มิใช่การเงิน	 รายงานเสนอคณะ
กรรมการตรวจสอบ	และ	คณะกรรมการ	อ.ส.ค.	ทุกเดือน
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หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	:	2	เงื่อนไข

•	 เง่ือนไขความรู	้ประกอบด้วย	ความรอบรูเ้กีย่วกบัวชิาการต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องรอบด้าน	ความรอบคอบ
ที่จะน�าความรู้เหล่าน้ันมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน	 เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวัง 
ในการปฏิบัติ	

•	 เงื่อนไขคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้าง	 ประกอบด้วย	 มีความตระหนักใน	 คุณธรรม	 มีความซ่ือสัตย์
สุจริตและมีความอดทน	มีความเพียร	ใช้สติปัญญาในการด�าเนินชีวิต

ที่มา	:	มูลนิธิชัยพัฒนา

4. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร

•	 มรีะบบสารสนเทศทัง้การเงนิ/มใิช่การเงนิ	และมรีะบบการจดัการฐานข้อมลู	เพือ่น�ามาใช้ประโยชน์
อย่างสมบูรณ์	 เป็นปัจจุบันและสะดวกในการเข้าถึง	 มีระบบสารสนเทศส�าหรับผู้บริหารเพื่อสนับสนุน
ข้อมูลส�าหรับการตัดสินใจ

•	 มีคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ	 อ.ส.ค.	 ท�าหน้าที่ด�าเนินการ
ตามนโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่คณะกรรมการ	อ.ส.ค.	ก�าหนด	 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ	 อ.ส.ค.	 อย่างเป็นรูปธรรม	 โดยมุ่งเน้นให้เกิดการ 
บูรณาการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ก�าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทและยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ	 อ.ส.ค.	 พิจารณาปัจจัยอ่ืนท่ีมีผลต่อนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับ
แผนแม่บทและยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ	อ.ส.ค.	ก�ากับ	ดูแล	และประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ	อ.ส.ค.	 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	ติดตามการด�าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ	ของ	อ.ส.ค.	

5. ด้านการติดตามประเมินผล

•	 มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานทุกกิจกรรมที่ส�าคัญอย่างต่อเนื่อง	 สม�่าเสมอ	 มีการติดตาม
ประเมินผลแบบเป็นรายครั้ง	

•	มีการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง	(Control	Self	Assessment:	CSA)	ครบทุกสายงาน	
โดยบูรณาการร่วมกับการบริหารความเสี่ยง	 ซ่ึงมีการติดตามการรายงานผลทุกไตรมาส	 รวมท้ังมีการ
ติดตามประเมินผลแบบเป็นอิสระ	(Independent	Assessment:	IA)	โดยฝ่ายตรวจสอบและประเมิน
ระบบงาน	และส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
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เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม

เงื่อนไขความรู้

	 ส่งเสริมและให้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีความรู้ความช�านาญ	 ตลอดจนรู้จักการบริหารจัดการ
ฟาร์มโคนมของตนเอง	 เพื่อให้ได้น�้านมดิบที่มีคุณภาพและเพิ่มปริมาณการผลิต	 สามารถลดต้นทุนการท�าฟาร์มโคนม
และสามารถแข่งขันในตลาดได้	เช่น	การส่งเสริมให้ใช้อาหารหยาบ	เพื่อลดต้นทุน	การปลูกหญ้าหรือพืชอาหารสัตว์		หรือ
แม้แต่การท�าเกษตรแปลงใหญ่	ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพือ่ให้เกษตรกร–ชมุชนรวมตวัใช้ทรพัยากร 
ร่วมกันส�าหรับการผลิตพืชอาหารสัตว์	 แล้วน�ามากลับมาขายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม	 ซ่ึงจะท�าให้ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนกันในชุมชนของตนเอง	

	 ใช้องค์ความรู้ด้านการวางแผนการผลิต	 การประมาณการท่ีแม่นย�าจากระบบเทคโนโลยี	 เพ่ือท�าให้	 อ.ส.ค.	 สามารถ 
น�าส่งผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่ตลาดถึงมือผู้บริโภคได้อย่างสม�่าเสมอ	 ด้วยราคาท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล	 ตอบโจทย ์
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากน�้านมดิบของเกษตรกร	 100	%	 ไม่ผสมนมผง	 ซึ่งแม้มีความผันผวนจากปริมาณน�้านมดิบ 
ที่ผันแปรตามสภาพภูมิอากาศ	 ผลกระทบจากปริมาณน�้านมดิบจากเกษตรกรที่จะมีมาก-น้อยแตกต่างกันในแต่ละ 
ช่วงเวลาก็ตาม

	 มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ให้ช่องทางการค้าแบบดั้งเดิม	(Traditional	Trade	:	TT)	เป็น	Smart	Agent	ตามยุทธศาสตร์
ประเทศไทย	4.0	

เงื่อนไขคุณธรรม

	 มุ่งด�าเนินการและบริหารจัดการ	 ตลอดจนมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	 ด้วยหลักธรรมาภิบาล	 โปร่งใส	
สามารถตรวจสอบได้	มีความรับผิดชอบต่อสังคม	สิ่งแวดล้อมและสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

	 มุง่ปลูกฝังคณุธรรม	จรยิธรรม	การต่อต้านการทจุรติ	ตลอดจนการสร้างจติส�านกึทีด่ต่ีอการธ�ารงจรรยาบรรณทางธรุกจิ
ของ	อ.ส.ค.	รวมทั้งการปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร	

	 มุง่บริหารและพฒันาทรพัยากรบคุคล	พร้อมเสรมิสร้างระบบคณุธรรมจรยิธรรม	รวมทัง้การประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ที่เป็นธรรม

	 มุง่บริหารและพฒันาผูท้ีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยีในห่วงโซ่คุณค่าด้วยความเป็นธรรมและเน้นรกัษาระดบัความสมัพันธ์ทีส่มดลุ
และยุติธรรม
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TRIPLE CG 
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ อ.ส.ค.   
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	 	 อ.ส.ค.		ได้พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง	เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื	ด้วยยทุธศาสตร์	Triple	CG	:	From	Community	
Grass	–	To	Consumer	Glass	–	By	Corporate	Governance	(From	CG	–	To	CG	–	By	CG)	ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ 
ที่ครอบคลุมต้ังแต่ต้นน�้า–กลางน�้า–ปลายน�้าของกระบวนการห่วงโซ่ทางคุณค่า	 (Value	 Chain)	 อีกท้ังเป็นวัฏจักร 
ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	 (Stakeholder)	 อยู่ในทุกกระบวนการ	 นับแต่	 โคนม,	 ทุ่งหญ้า	 /	 พืชอาหารสัตว์,	 เกษตรกร 
ผูเ้ลีย้งโคนม,	เกษตรกรเครอืข่าย/สหกรณ์/ชมุชนการเกษตร,	โรงงาน,	พนัธมติร/ซพัพลายเออร์ในกระบวนการโลจสิตกิส์,	 
คูค้่าในระบบการจัดจ�าหน่าย,	พนัธมติรเชงิยทุธศาสตร์	(Strategic	Alliance),	ชมุชนในสงัคมใหญ่	(Mass	Community),	
ผู้บริโภค/ลูกค้า	ตลอดจนบุคลากรภายในองค์กรของ	อ.ส.ค.	เอง						

	 	 อย่างไรก็ตาม	 แนวทางการด�าเนินงานดังกล่าวเป็นแนวทางที่	 อ.ส.ค.	 ด�าเนินงานมาก่อนหน้าแล้วในทางปฏิบัต ิ
นับแต่การก่อตั้งองค์กร	 เพียงแต่ด้วยความมุ่งมั่นของ	 อ.ส.ค.	 เราจึงมุ่งพัฒนาแนวทางสู่ความเป็นเลิศและยุทธศาสตร์ 
เพือ่การพฒันาองค์กรอย่างย่ังยืนด้วยมติิท่ีแหลมคมมากข้ึนอย่างต่อเนือ่ง	ตลอดจนทบทวนล�าดบัความส�าคัญของผูม้ส่ีวนได้ 
ส่วนเสีย	 ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 การมีส่วนร่วมกับวิธีการมีส่วนร่วมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 เพื่อส่งมอบ 
ความสุขคุณภาพชีวิตที่ดี		และความยั่งยืนในมิติต่างๆ	ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้	เพื่อให้ก้าวไปพร้อมๆ	กับ	อ.ส.ค.	
ที่มีเป้าหมายสู่ยุทธศาสตร์	“นมแห่งชาติภายในปี	2564”	ด้วยยอดขาย	1	หมื่นล้านบาท

23องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (D.P.O.)



TRIPLE CG
From CG - To CG - By CG

From Community Grass

โคนม 

ผูบริโภค

ชองทาง
จัดจำหนาย

เกษตรกร  โรงงาน 

ทุงหญา - ธัญพืช
To Consumer Glass 

อ.ส.ค.By
 Co

rporate Governance

ทุงหญา – ธัญพืช
• สงเสริม/พัฒนาคุณภาพอาหารสัตว
 ซึ่งเปนตนน้ำของหวงโซอุปทาน
 ทั้งกับเกษตรกรเจาของฟารม 
 สหกรณ ชุมชน
• สงเสริมการทำการเกษตรแปลงใหญ
 ตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ
 เพื่อผลิตอาหารสัตวที่มีคุณภาพ
 ปอนเกษตรกร

โรงงาน 
• มุงมั่นพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบ/ 
 การผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพตาม
 มาตรฐานการผลิตระดับสากล
• มุงมั่นทำงานรวมกับชุมชน
 โดยรอบโรงงานอยางใกลชิด

• มุงพัฒนาและสงเสริมการบริหาร
 จัดการดานตางๆ เพื่อใหธุรกิจ
 การทำฟารมโคนมของเกษตรกร
 มีความมั่นคงทางดานรายได 
• ตั้งเปาสราง Smart Farmer 
 ตามยุทธศาสตรไทยแลนด 4.0
• ตั้งเปาใหการทำฟารมโคนม
 ของเกษตรกรผานมาตรฐาน
 การผลิตทางการเกษตรที่ดี (GAP) 
 ภายใน 3 ป

เกษตรกร  โคนม 
• โรงงานผลิตน้ำนมธรรมชาติ ที่ อ.ส.ค. 
 ใหความสำคัญกับการสงเสริม 
 การพัฒนาการทำฟารมโคนมใหมี
 ประสิทธิภาพสูงสุดและไดโคนมที่มี
 ความสุข (Happy Cow) เพื่อผลผลิต
 ที่ดีและมีคุณภาพ
• ใหความสำคัญกับการคัดเลือก
 สายพันธุ บริการทางดานสัตวบาล
 ตางๆ กับเกษตรกร

ชองทางจัดจำหนาย
• มุงสรางความแข็งแกรงกับทุกชองทาง
 การจำหนาย เพื่อสรางความสัมพันธ
 อยางแนบแนนกับแบรนด ไทย-เดนมารค
 และเพื่อใหเติบโตดวยกันอยางยั่งยืน
• ตั้งเปาสราง Smart Agent 
 ตามยุทธศาสตรไทยแลนด 4.0

ผูบริโภค
• มุงตอบโจทยความตองการที่แทจริง
 ของผูบริโภค (Consumer Insight)
• มุงผลิตนมคุณภาพใหผูบริโภคไดบริโภค
 สินคาคุณภาพที่สูง ตามมาตรฐานโลก
 ในราคายุติธรรมและสมเหตุสมผล 
• มุงสงเสริมใหมีการบริโภคนมเพิ่มขึ้น 
 เพื่อสรางภูมิคุมกันทางดานสุขภาพ
 ใหกับประชาชน

 มุงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการพัฒนาและสงเสริมใหอาชีพเกษตรกร 
 ซึ่งเปนอาชีพพระราชทาน สามารถอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
 มุงดำเนินรอยตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 มุงมั่นตอบแทนใหกับการพัฒนาและสงเสริมเกษตรกรใหไดรับประโยชนสูงสุดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาเดิม
 มุงรักษาสมดุลระหวางบทบาทของการสรางรายไดสูงสุดใหกับเกษตรกรและการผลิตน้ำนมคุณภาพถึงมือผูบริโภคในราคาสมเหตุสมผล
 มุงดำเนินธุรกิจดวยธรรมาภิบาลความรับผิดชอบตอสังคมและสรางสรรคคุณคารวม (CSV) ระหวาง อ.ส.ค. และผูมีสวนไดสวนเสียทั้งโซอุปทาน 
 มุงดำเนินงานเพื่อตอบสนองวาระเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDG)

อสค.
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TRIPLE CG
From CG - To CG - By CG

From Community Grass

โคนม 

ผูบริโภค

ชองทาง
จัดจำหนาย

เกษตรกร  โรงงาน 

ทุงหญา - ธัญพืช
To Consumer Glass 

อ.ส.ค.By
 Co

rporate Governance

ทุงหญา – ธัญพืช
• สงเสริม/พัฒนาคุณภาพอาหารสัตว
 ซึ่งเปนตนน้ำของหวงโซอุปทาน
 ทั้งกับเกษตรกรเจาของฟารม 
 สหกรณ ชุมชน
• สงเสริมการทำการเกษตรแปลงใหญ
 ตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ
 เพื่อผลิตอาหารสัตวที่มีคุณภาพ
 ปอนเกษตรกร

โรงงาน 
• มุงมั่นพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบ/ 
 การผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพตาม
 มาตรฐานการผลิตระดับสากล
• มุงมั่นทำงานรวมกับชุมชน
 โดยรอบโรงงานอยางใกลชิด

• มุงพัฒนาและสงเสริมการบริหาร
 จัดการดานตางๆ เพื่อใหธุรกิจ
 การทำฟารมโคนมของเกษตรกร
 มีความมั่นคงทางดานรายได 
• ตั้งเปาสราง Smart Farmer 
 ตามยุทธศาสตรไทยแลนด 4.0
• ตั้งเปาใหการทำฟารมโคนม
 ของเกษตรกรผานมาตรฐาน
 การผลิตทางการเกษตรที่ดี (GAP) 
 ภายใน 3 ป

เกษตรกร  โคนม 
• โรงงานผลิตน้ำนมธรรมชาติ ที่ อ.ส.ค. 
 ใหความสำคัญกับการสงเสริม 
 การพัฒนาการทำฟารมโคนมใหมี
 ประสิทธิภาพสูงสุดและไดโคนมที่มี
 ความสุข (Happy Cow) เพื่อผลผลิต
 ที่ดีและมีคุณภาพ
• ใหความสำคัญกับการคัดเลือก
 สายพันธุ บริการทางดานสัตวบาล
 ตางๆ กับเกษตรกร

ชองทางจัดจำหนาย
• มุงสรางความแข็งแกรงกับทุกชองทาง
 การจำหนาย เพื่อสรางความสัมพันธ
 อยางแนบแนนกับแบรนด ไทย-เดนมารค
 และเพื่อใหเติบโตดวยกันอยางยั่งยืน
• ตั้งเปาสราง Smart Agent 
 ตามยุทธศาสตรไทยแลนด 4.0

ผูบริโภค
• มุงตอบโจทยความตองการที่แทจริง
 ของผูบริโภค (Consumer Insight)
• มุงผลิตนมคุณภาพใหผูบริโภคไดบริโภค
 สินคาคุณภาพที่สูง ตามมาตรฐานโลก
 ในราคายุติธรรมและสมเหตุสมผล 
• มุงสงเสริมใหมีการบริโภคนมเพิ่มขึ้น 
 เพื่อสรางภูมิคุมกันทางดานสุขภาพ
 ใหกับประชาชน

 มุงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการพัฒนาและสงเสริมใหอาชีพเกษตรกร 
 ซึ่งเปนอาชีพพระราชทาน สามารถอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
 มุงดำเนินรอยตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 มุงมั่นตอบแทนใหกับการพัฒนาและสงเสริมเกษตรกรใหไดรับประโยชนสูงสุดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาเดิม
 มุงรักษาสมดุลระหวางบทบาทของการสรางรายไดสูงสุดใหกับเกษตรกรและการผลิตน้ำนมคุณภาพถึงมือผูบริโภคในราคาสมเหตุสมผล
 มุงดำเนินธุรกิจดวยธรรมาภิบาลความรับผิดชอบตอสังคมและสรางสรรคคุณคารวม (CSV) ระหวาง อ.ส.ค. และผูมีสวนไดสวนเสียทั้งโซอุปทาน 
 มุงดำเนินงานเพื่อตอบสนองวาระเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDG)

อสค.
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From Community Grass จากทุ่งหญ้าของชุมชน
หญ้า – ธัญพืช

โคนม

ความส�าคัญ

	 เป็นพืชที่โคนมต้องบริโภคเป็นอาหารหลัก		

	 เป็น	1	ใน	3	ปัจจัยความส�าเร็จของการท�าฟาร์มโคนม	แต่เนื่องจากหญ้าและอาหารสัตว์

สถานการณ์

	 อาหารสัตว์กลับเป็นต้นทุนกว่า	60%	ของค่าใช้จ่ายในการท�าฟาร์มโคนมทั้งหมด

	 การท�าฟาร์มโคนมของเกษตรกรไทยยงัมขีนาดเลก็	มโีคนมไม่มาก	มทีุง่หญ้าจ�ากัด	ท�าให้ต้นทนุสูง	ต่างกบัการท�าฟาร์ม
โคนมในต่างประเทศที่มีฝูงโคนมจ�านวนมาก	มีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่และมีต้นทุนต�่ากว่า

บทบาทของ อ.ส.ค.

	 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้สามารถบรหิารจดัการกบัต้นทนุ	เพือ่เพิม่พนูรายได้และมีความสามารถทางการแข่งขัน

	 ส่งเสริมให้เกษตรกรท�าอาหารหยาบ	ได้แก่	หญ้า	กากถั่ว	ข้าวโพด	ข้าวฟ่างและพืชอาหารสัตว์ทั่วไปที่มีคุณภาพดี	เพื่อ
ลดต้นทุน	โดย	อ.ส.ค.	ตั้งเป้าลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ของการเลี้ยงโคนมจากกว่า	60%		อีก	5%	ให้เหลือ	55%

	 ส่งเสริมให้เกษตรกรและชุมชนท�าเกษตรแปลงใหญ่	 ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ	 ซ่ึงเอื้อให้เกษตรกรสามารถ
ใช้/ซื้อหญ้าหรือพืชอาหารสัตว์จากที่ดินของเกษตรกรในเครือข่ายหรือชุมชน	 เพื่อน�ามาใช้ในฟาร์มของเกษตรกรที่มี 
ข้อจ�ากัดดังกล่าวได้	ที่ส�าคัญแนวคิดนี้ก็ช่วยท�าให้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนด้วย

ความส�าคัญ

	 โคนม	คือ	โรงงานผลิตน�้านมดิบตามธรรมชาติ

	 โคนม	คอื	สตัว์เศรษฐกจิทีส่ร้างรายได้กบัสงัคมฐานรากของไทย	และน�าส่งคณุภาพทีด่	ีความเป็นอยูท่ีด่ต่ีอคนไทย-สงัคม
ไทยในวงกว้าง

	 โคนม	เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ความปลอดภัยและความมั่นคงทางด้านอาหารคู่กับสังคมไทย

ปัจจัยความส�าเร็จของการท�าฟาร์มโคนมอยู่ที่	
1.	อาหารสัตว์										2.	โคนม		 3.	การบริหารจัดการ

โรงงานที่ผลิตน�้านมตามธรรมชาติ	คือ	โคนม
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สถานการณ์

	 การบรหิารจดัการฟาร์มโคนม	เพือ่ให้มีต้นทนุทีแ่ข่งขนัได้และปรมิาณผลผลติโคนมของเกษตรยงัต้องพฒันาในวงกว้าง
อย่างต่อเนื่อง

บทบาทของ อ.ส.ค.

	 มุ่งส่งเสริม/พัฒนาการท�าฟาร์มโคนม	 เพื่อสุขอนามัย	 การบริหารจัดการต้นทุน	 และตั้งเป้าให้ฟาร์มเกษตรกร 
ของ	อ.ส.ค.	ได้รับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี	(Good	Agriculture	Practices	:	GAP)	100%	ภายใน	3	ปี			

	 มุง่ให้ความส�าคญักบัการคดัเลอืกสายพนัธุโ์คนม	ตลอดจนบรกิารทางด้านสตัวบาลต่างๆ	รวมทัง้บรกิารผสมเทยีมโคนม
แก่เกษตรกร		เพื่อให้ได้	โคนมสายพันธุ์ดี	มีคุณภาพ	และเป็นโคนมที่มีความสุข	(Happy	Cow)		

เกษตรกร

ความส�าคัญ

	 การเลีย้งโคนมเป็นอาชพีพระราชทาน	จาก	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	ท่ีทรงมพีระราชประสงค์
ให้อาชีพการเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกรไทยเมื่อ	55	ปีก่อนนับแต่แรกก่อตั้งที่	อ.ส.ค.	มีการเปิดรับนักเรียน
ฟาร์ม	เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมให้เป็นสัมมาอาชีวะได้อย่างแท้จริง		

	 เกษตรกรคือกลุ่มอาชีพระดับฐานรากของสังคมไทยที่ท�าหน้าที่สร้างอาหารป้อนครัวโลก	ตลอดจนสร้างความมั่นคง 
ทางอาหารให้กับสังคมไทยและชุมชนโลก

สถานการณ์

	 ที่ผ่านมาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมยังมีต้นทุนการท�าฟาร์มโคนมและต้นทุนการผลิตน�้านมดิบท่ียังไม่สามารถแข่งขัน 
ทางธุรกิจได้	มีปัญหาทางด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการฟาร์ม

บทบาทของ อ.ส.ค.

	 มุ่งพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการด้านต่างๆ	 ตลอดจนการเลี้ยงโคนม	 ตลอดจนบริการทางด้านสัตวแพทย์	 
การให้บริการผสมเทียมเพื่อให้ธุรกิจการท�าฟาร์มโคนมของเกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านรายได้	

	 ตั้งเป้าที่จะสร้าง	Smart	Farmer	ตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์	4.0	

	 ตั้งเป้าให้การท�าฟาร์มโคนมของเกษตรกรผ่านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดี	(GAP)	ภายใน	3	ปี	

	 มุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม–สหกรณ์	กับ	อ.ส.ค.	ให้ยั่งยืน		

อ.ส.ค.ตั้งเป้าสร้าง	Smart	Farmer	ตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์	4.0	
และตั้งเป้าให้การท�าฟาร์มโคนมของเกษตรกรผ่านมาตรฐาน	GAP	ภายใน	3	ปี
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To Consumer Glass ถึงแก้วนมผู้บริโภค

ความส�าคัญ

	 โรงงานผลิต	ถือเป็นกระบวนการกลางน�้าในห่วงโซ่คุณค่าของ	อ.ส.ค.	ที่องค์กรให้ความส�าคัญไม่แพ้จุดอื่นๆ	เนื่องจาก	
อ.ส.ค.	 รับซ้ือน�้านมดิบจากเกษตรกรและสมาชิกที่ส่งน�้านมดิบให้	 อ.ส.ค.	 ในปี	 2559	 ถึง	 3,390	 รายและมีปริมาณ 
การรับซื้อ	650	–	750	ตัน/วัน	

	 เน่ืองจากผลติภณัฑ์ของ	อ.ส.ค.	ผลติจากน�า้นม	100%	ไม่ผสมนมผง	ดงันัน้	โรงงานผลติของ	อ.ส.ค.	จงึได้รบัการรบัรอง
ตามมาตรฐาน	เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพสู่ผู้บริโภค

สถานการณ์

	 เพ่ือให้ลดการขนส่ง	 ลดการใช้พลังงานและคงความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์	 อ.ส.ค.	 จึงได้ตั้งโรงงานในแต่ละภูมิภาค	 
ที่มวกเหล็ก	จ.สระบุรี,	อ�าเภอเมือง	จ.เชียงใหม่,	อ�าศรีนคร	จ.สุโขทัย,	อ�าเภอท่าพระ	จ.ขอนแก่น	และ	อ�าเภอปราณบุรี	
จ.ประจวบคีรีขันธ์

	 ปรมิาณน�า้นมดบิจากเกษตรกรจะผนัผวนตามฤดกูาลและตามช่วงเวลา	ดงันัน้โรงงานต้องส�ารองก�าลงัการผลติในกรณี
ที่มีปริมาณน�้านมดิบสูงสุดที่	750	ตัน/วันด้วย

บทบาทของ อ.ส.ค.

	 วางแผนและคาดการณ์การผลิตและการเก็บสินค้าคลังอย่างแม่นย�า	 เพื่อให้อุปสงค์-อุปทานสมดุล	 เพื่อมิให้เกิดการ 
สูญเสียหรือมีภาระจากสินค้าคงคลังล้น	หรือเกิดปัญหาสินค้าขาดตลาด

	 พัฒนาคุณภาพน�้านมดิบ/การผลิตน�้านมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการผลิตระดับสากล	 อีกทั้งมุ่งมั่นท�างานร่วมกับ
ชุมชนโดยรอบโรงงานอย่างใกล้ชิด	เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดี	มีคุณภาพให้กับตลาด	

	 เร่งพัฒนาศักยภาพโรงงานแปรรูปนมเย็นที่โรงงาน	 อ.มวกเหล็ก	 จ.สระบุรี	 และเชียงใหม่	 เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์นมเย็น	
(Refrigerated	Milk)	เพื่อรองรับแนวโน้มการบริโภคในปัจจุบัน

	 ธ�ารงไว้ซึ่งมาตรฐานการผลิตระดับสากลและพัฒนาให้ดียิ่งๆ	ขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง	ทั้งนี้	ในกระบวนการผลิตในโรงงาน
ของ	อ.ส.ค.	ยังได้รับการรับรองตามมาตรฐานต่างๆ	ดังนี้

	 มาตรฐาน	GMP	 (Good	Manufacturing	Practice	 :	หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร	 เน้นการป้องกัน
และขจัดความเสี่ยงที่อาจท�าให้เกิดอันตรายหรือไม่ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค)		

	 มาตรฐาน		HACCP	(Hazard	Analysis	Critical	Control	Point	:	การวิเคราะห์อันตราย	จุดควบคุมวิกฤต)	

	 รางวัล	CSR-DIW	Award	2016	จากกระทรวงอุตสาหกรรม	ทางด้านมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมต่อสังคม		

โรงงาน 

อ.ส.ค.	 มีความเช่ียวชาญทางด้านการประมาณการผลิตที่แม่นย�าจากประสบการณ์อย่างยาวนานของ	 อ.ส.ค.	 
แม้ปรมิาณน�า้นมดิบจะมคีวามผนัผวนตามช่วงเวลา	อกีทัง้อ.ส.ค.ไม่มนีโยบายกดราคารบัซือ้น�า้นมดบิจากเกษตรกร	
จึงท�าให้ระบบนิเวศของ	อ.ส.ค.	ทั้งเกษตรกร–อ.ส.ค.–ผู้บริโภคอยู่กันได้อย่างยั่งยืน
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ความส�าคัญ

	 ช่องทางการจ�าหน่ายของ	 อ.ส.ค.	 มี	 2	 แบบ	 ได้แก่	 ช่องทางการค้าสมัยใหม่ที่เรียกว่า	Modern	 Trade	 (MT)	 และ 
ช่องทางการค้าแบบดั้งเดิม	(Traditional	Trade	:	TT)	ที่มีขอบเขตการดูแลพื้นที่การขายในแต่ละภูมิภาคตามที่ก�าหนด
ท�าหน้าที่สนับสนุนการเติบโตของ	อ.ส.ค.	และเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรถึงผู้บริโภค

	 ช่องทางการค้าแบบดั้งเดิม	 มีความส�าคัญและเติบโตเคียงข้างกับ	 อ.ส.ค.	 นับแต่การก่อตั้งองค์กรและมีความใกล้ชิด
เชิงซ้อนและแนบแน่นกับ	อ.ส.ค.	ชุมช	นและผู้บริโภคมากกว่าการค้าขายกันทั่วไป	

สถานการณ์

	 ปัจจุบันยอดขายจากช่องทางการค้าสมัยใหม่	และ	ช่องทางการค้าแบบดั้งเดิมมีสัดส่วน	60	:	40	

	 ช่องทางการค้าแบบดั้งเดิมยังท�าการค้าในลักษณะเดิมๆ	 ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการด�าเนินธุรกิจอย่างไม่แพร่หลาย
นักส่งผลให้ขาดความสามารถทางการแข่งขันในบางแง่มุมไป	

บทบาทของ อ.ส.ค.

	 สนบัสนนุการเติบโตของช่องทางการค้าแบบดัง้เดมิ	ในฐานะคูค้่าทีเ่ตบิโตมาด้วยกนักบั	อ.ส.ค.ให้มคีวามสามารถทางการ
แข่งขันในระบบได้อย่างสมดุลและเป็นธรรม	อาทิ	ส่วนลดทางการค้า	การให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ฯลฯ

	 ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการขายของ	ช่องทางการค้าแบบดั้งเดิม	จาก	40%	ให้เป็น	50%	ภายในปี	2564

	 ตั้งเป้าสร้าง	Smart	Agent	โดยในปี	61	นี้	อ.ส.ค.	จะเน้นให้มีการท�างานร่วมกันมากขึ้นกับช่องทางการค้าแบบดั้งเดิม	

	 สนับสนุนและช่วยเหลอื	ช่องทางการค้าแบบดัง้เดมิ	หากประสบภยัพบิตั	ิเช่น	อทุกภยั	อคัคภียั	ฯลฯ	ด้วยการช่วยเหลอื
ทางด้านการเคลยีร์สนิค้าในสต็อกให้ก่อน	เพือ่ให้	ช่องทางการค้าแบบดัง้เดมิ	สามารถขายสนิค้าได้และมสีภาพคล่องอย่าง
รวดเร็วที่สุด	

	 อ.ส.ค.	 มีนโยบายเคลียร์สินค้าหมดอายุออกจากคลังสินค้าของช่องทางจ�าหน่ายทุกระบบ	 เพื่อให้สินค้าของ	 อ.ส.ค.	 
มีความสด	ใหม่	และเป็นที่ไว้วางใจของผู้บริโภค

ช่องทางจัดจ�าหน่าย

อ.ส.ค.	มิใช่องค์กรที่เน้นท�าก�าไรสูงสุด	แต่เรามุ่งพัฒนาให้ตัวแทนจ�าหน่ายของเราที่อยู่กันมานานจากรุ่นสู่รุ่นเติบโต
ไปพร้อมๆ	กับ	อ.ส.ค.	และพัฒนาให้เป็น	Smart	Agent	ในอนาคต

	 การรับรองจาก	Green	Industry	ให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่	3	ทางด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบ	มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

29องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (D.P.O.)



ความส�าคัญ

	 จากจุดก�าเนิดของ	 อ.ส.ค.	 ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 เสด็จประพาสทวีปยุโรปและ	 
สนพระทัยเกี่ยวกับกิจการเลี้ยงโคนมนั้น	เนื่องด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าทางโภชนาการที่คนไทยจะได้รับจากการบริโภค
นมด้วย	ผู้บริโภคจึงเป็นปลายน�้าของห่วงโซ่คุณค่า	ที่	อ.ส.ค.	ตระหนักถึงภารกิจนี้อย่างดีและด�าเนินงานภายใต้พันธกิจนี้ 
อย่างเคร่งครัดมาตลอด	55	ปี	เพื่อการก้าวสู่ยุทธศาสตร์นมแห่งชาติ	ภายในปี	2564		

สถานการณ์

	 จากการสือ่สารถงึจุดแขง็ของผลติภณัฑ์ของ	อ.ส.ค.		ซึง่เป็นนมโคสดแท้	100%	ไม่ผสมนมผง	อกีทัง้เป็นองค์กรรัฐวสิาหกจิ
ที่มีที่มาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ท�าให้ผลิตภัณฑ์	 ของ	 อ.ส.ค.	 ได้รับความเช่ือถือและ 
ไว้วางใจจากผู้บริโภค

	 ผู้บริโภคยุคใหม่รักษ์สุขภาพและใส่ใจถึงวัตถุดิบ	 กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์	 อีกทั้งให้ความส�าคัญกับความเป็น
แบรนด์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

	 กระแสโลกาภิวัตน์และโซเชียลมีเดียที่เติบโตขึ้น	 ท�าให้ผู้บริโภควันนี้เปิดรับวัฒนธรรมการบริโภคจากต่างประเทศ 
มากขึ้น	ท�าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นทั้งอาหารและเครื่องดื่ม	

บทบาทของ อ.ส.ค.

	 มุ ่งตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค	 (Consumer	 Insight)	 ด้วยการออกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม 
กับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ท่ีรักษ์สุขภาพ	 ดังที่ปี	 2559	 อ.ส.ค.	 ได้เปิดตัวนมพาสเจอร์ไรซ์ออร์แกนิค	 ตรา	 ไทยเดนมาร์ค	 
“มอร์กานิค”	 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิคนับแต่ทุ่งหญ้าจนถึงโครีดนม,	 	 การเปิดตัวไอศกรีมนมสด	 โยเกิร์ตนมสด 
แบบดื่มและแบบถ้วย	ออกสู่ตลาดในช่วงเวลาก่อนหน้า

	 มุ ่งผลิตนมคุณภาพให้ผู ้บริโภคได้บริโภคในราคายุติธรรมและสมเหตุสมผล	 โดยท่ียังคงยืนหยัดกับจุดแข็งของ	 
ตราไทย-เดนมาร์ค	สัญลักษณ์	“วัวแดง”	ที่เป็นนมโคสดแท้	100%	ไม่ผสมนมผง

	 มุ่งส่งเสริมให้มีการบริโภคนมเพิ่มขึ้น	เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพให้กับประชาชน

	 มุ่งพัฒนาอาหารปลอดภัยและความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับสังคมไทย

ผู้บริโภค

อ.ส.ค.	 มิใช่องค์กรที่เน้นท�าก�าไรสูงสุด	 เราต้องรักษาสมดุลระหว่างการท�าให้เกษตรกรสามารถขายน�้านมดิบ 
ได้ในราคาที่ดี	 ไม่กดราคา	 ขณะเดียวกัน	 ผู้บริโภคก็สามารถซ้ือผลิตภัณฑ์นมคุณภาพท่ีเป็นนมโคสดแท้ได้ในราคา
ย่อมเยา	สมเหตุสมผล
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By Corporate Governance ด้วยธรรมาภิบาลขององค์กร

	 	 อ.ส.ค.	 มีนโยบายและแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เพื่อให้การด�าเนินงานขององค์กรเป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล	และท�างานโดยได้น�าหลักการและแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	(CG)	ในรัฐวิสาหกิจและ 
แผนแม่บททางด้าน	 CG	 ของ	 อ.ส.ค.	 มาเป็นกรอบแนวทางในการสร้างแนวปฏิบัติในองค์กร	 โดยได้ก�าหนดนโยบาย 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	เพื่อให้พนักงานทุกระดับยึดถือเป็นหลักปฏิบัติให้สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร	สร้างความรู้ความ
เข้าใจในหลักการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่แก่คณะกรรมการ	ผูบ้ริหาร	พนกังาน-ลกูจ้าง	อ.ส.ค.	ให้ตระหนกัถึงความส�าคัญและ
น�าไปใช้ในการท�างาน	เพื่อเป็นวัฒนธรรมการท�างานที่ดีของ	อ.ส.ค.

		 	 นอกจากนี้	อ.ส.ค.	ยังด�าเนินงานในส่วนนี้ตาม	พ.ร.บ.	ข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	ที่ให้หน่วยงานของรัฐ 
ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ	 ท้ังนี้	 อ.ส.ค.	 ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่ดี	 (Corporate	 Governance	 :	 CG)	 และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 (Corporate	 Social	 
Responsibility	:	CSR)	เพือ่ก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ทีเ่กีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูและข่าวสารของ	อ.ส.ค.	ซึง่เผยแพร่ 
ผ่านเวบ็ไซต์ของ	อ.ส.ค.	(www.dpo.go.th)	ทางโทรศพัท์	หรอืติดต่อด้วยตนเอง	นอกจากนี	้อ.ส.ค.	ได้จดัให้มช่ีองทางการ
สือ่สารกับผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีแต่ละกลุม่อย่างเหมาะสม	เพือ่เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารต่างๆ	ท้ังภายในและภายนอกท้ังเวบ็ไซต์	
อ.ส.ค,	รายงานประจ�าปี,	ระบบอินทราเน็ต	(Intranet)	และสื่อเผยแพร่ภายในต่างๆ

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
Corporate Social Responsibility (CSR) & Corporate Governance (CG)  

	 	 ในการด�าเนินการและการปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	 (อ.ส.ค.)	 
ในปีงบประมาณ	 2559	 คือ	 “อ.ส.ค.	 องค์กรชั้นน�าด้านอุตสาหกรรมโคนมไทยก้าวไกลสู่อาเซียนด้วยมาตรฐานสากล
และนวัตกรรมบริการ”	 อ.ส.ค.	 ยังคงด�าเนินงานภายใต้กรอบของการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ	
สังคมและสิ่งแวดล้อม	(Corporate	Social	Responsibility:	CSR)		โดยค�านึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกระบวนการ 
ของหว่งโซ่คณุค่า	(Value	Chain)	ครอบคลุมถึงการให้ความส�าคญักับการก�ากบัดแูล	การตอ่ต้านการทจุรติ	การประกอบ
กิจการด้วยความเป็นธรรม	 การเคารพสิทธิมนุษยชน	 การปฏิบัติแรงงานอย่างเป็นธรรม	 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม	 การจัดการส่ิงแวดล้อม	 การส่งเสริมสุขภาพและภาวะโภชนาการ	 ตลอดจนการบริหาร
จัดการฟาร์มโคนมและการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนม	 ขณะเดียวกัน	 ก็น�าหลักการและแนวทางการก�ากับดูแลกิจการ 
ทีด่	ี(Corporate	Governance	:	CG)		ในรฐัวิสาหกจิมาเป็นกรอบแนวทางในการสร้างแนวปฏิบัตใินองค์กร	โดยได้ก�าหนด
นโยบายการก�ากับดูแลกจิการทีดี่	เพ่ือให้พนักงานทุกระดับยดึถือเป็นหลกัปฏิบัตใิห้สอดคล้องกนัท่ัวท้ังองค์กร	สร้างความรู้
ความเข้าใจ	 ในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีแก่คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน-ลูกจ้าง	อ.ส.ค.	 ให้ตระหนักถึงความ
ส�าคัญและน�าไปใช้ในการท�างานเพื่อเป็นวัฒนธรรมการท�างานที่ดีของ	 อ.ส.ค.	 โดยให้มีขอบเขตครอบคลุมทั้งด้านการ
บริหารจัดการองค์กร	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตลอดจนบุคลาการและการเรียนรู้	

ธรรมาภิบาล

อ.ส.ค.	มุง่สร้างสรรค์คณุค่าร่วม	(CSV)	กบัมีส่วนได้ส่วนเสยีท้ังโซ่อปุทาน	อกีทัง้น�าผลก�าไรเพือ่ตอบแทนคนืให้กับการ
พัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถท�าธุรกิจฟาร์มโคนมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม
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กิจกรรม
ในรอบปี 2559 



วัตถุประสงค์
1.	เพื่อส่งเสริม	 และสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมในการ 
	 ท�าบุญของคนไทย
2.	เพือ่สร้างเอกลักษณ์องค์กรและชมุชนในพืน้ทีใ่กล้เคยีง

เป้าหมาย
พนักงาน		ลูกจ้าง	สื่อมวลชน	ประชาชนทั่วไป

ระยะเวลาด�าเนินการ
วันที่	4	ธันวาคม	2558

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
พนักงาน	ลูกจ้าง	 อ.ส.ค.	 สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป
ได้รับรู้	 และเข้าร่วมประเพณีตักบาตรนมสด	 และรวม 
ในฟาร์ม	ที่	อ.ส.ค.	จัดขึ้นมา

โครงการตักบาตรนมสดและธรรมะในฟาร์ม
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หลักการและเหตุผล
	 	 ป ัจจุบันการอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม	 ถือเป็นภารกิจส�าคัญของมนุษย์ทุกคน	
เนื่องจากทุกคนที่อาศัยอยู่ในโลกใบนี้ได้ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	 เป็นปัจจัยหลักต่อ
การด�ารงชีวิต	 จึงท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลงไป
ทุกที	 จนส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไป	 ทั้งเร่ืองของฤดูกาล	 อากาศที่แปรปรวน	 หรือแม้แต่
อุณหภูมิของน�้าทะเลที่สูงขึ้น	 ซึ่งผลกระทบเหล่าน้ีล้วน
เกิดจากมนุษย์ทั้งสิ้น	และหากมนุษย์ยังไม่ช่วยกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเอาไว้	 ผลสุดท้ายโลกใบนี้ก็จะไม่
สามารถด�ารงอยู่ได้	ดังค�ากล่าวที่ว่า	“ธรรมชาติอยู่ได้โดย
ไม่มีมนุษย์	แต่มนุษย์อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีธรรมชาติ”

	 	 ด ้วยเหตุน้ี	 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย	 (อ.ส.ค.)	 ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการ
อนรุกัษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	ซึง่เป็นปัจจัยท่ีจ�าเป็นต่อ
การด�ารงชีวิต	จึงได้ด�าเนินการจัดกิจกรรม	Thai	–	Den-
mark	 Nature	 Camp	 	 ร่วมกับชมรมนักสื่อความหมาย
ธรรมชาติ	 	 ซ่ึงเป็นชมรมที่รวมกลุ่มเยาวชนท่ีมีจิตส�านึก
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ	 มาเป็นพี่เลี้ยงในการปลูกฝัง	
และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้แก่เยาวชนรุ่นน้อง	 ซ่ึง
จะเติบโตเป็นก�าลังส�าคัญของประเทศชาติในอนาคต	 ให้
เป็นผู้สืบทอดในการเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติ	 และการ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพิ่มขึ้น	 เพื่อขยายเครือข่ายไปยัง
หน่วยงานต่างๆ	ในระดับโรงเรียน	อีกทั้งยังเป็นโอกาสอัน
ดีที่จะสอดแทรก	 การเรียนรู้อาชีพพระราชทานการเลี้ยง
โคนม	ตลอดจนคณุประโยชน์ของการด่ืมนมโคสดแท้	ให้แก่
เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ	ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ภายใน
ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค	ซึง่เป็นการเรียนรูน้อกห้องเรยีน
ที่มีคุณค่า	

	 	 การจัดกิจกรรม	Thai	–	Denmark	Nature	Camp	
ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง	 และได้บรรจุไว้ในแผน
ปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 (CSR)	 ของ	
อ.ส.ค.	 ซ่ึงการด�าเนินงานที่ผ่านมานั้น	 กิจกรรมดังกล่าว
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการ	และในปี	2559	นี้	เป็นการจัดกิจกรรมครั้งนี้	6	
ซ่ึง	อ.ส.ค.	และชมรมนักสือ่ความหมายธรรมชาติ	ได้ร่วมมอื

โครงการ Thai – Denmark Nature Camp 6th

กันพัฒนากิจกรรมต่างๆ	 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชน 
ที่เข ้าร ่วมโครงการ	 ซึ่งจะส่งผลลัพธ์สุดท้ายคือการ
มีนักอนุรักษ์ธรรมชาติรุ ่นต่อไป	 ที่จะน�าความรู ้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้คง
อยู่อย่างยั่งยืนสืบไป

วัตถุประสงค์
1.	เพี่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้	และมีความรับผิดชอบ 
	 ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.	เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านการเลี้ยง 
	 โคนมด้านเศรษฐกิจ
3.	เพื่อรณรงค์ให้กลุ่มเยาวชนนิยมการดื่มนมโคสดแท้	 
	 100%	
4.	เพือ่เป็นการต่อยอดกจิกรรม	Thai	–	Denmark	Nature 
	 Camp	จากครั้งที่ผ่านมา	และเป็นการคงไว้ซึ่งกิจกรรม 
	 ที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน	สิ่งแวดล้อม	และสังคม
5.	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม 
	 Thai	 –	 Denmark	 Nature	 	 มีโอกาสได้เป็นยุวทูต 
	 เผยแพร่กิจกรรมดังกล่าวในสังคมของตัวเองต่อไป
6.	เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
	 ในฟาร์มโคนมไทย	–	เดนมาร์ค	
7.	เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานและ
สร้างทุนปัญญาให้แก่สังคม

กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชนผู้ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2–5		จ�านวน	
50–70	คน

ระยะเวลาในการด�าเนินงาน
จัดกิจกรรมในวันที่	23–26	มิถุนายน	2559
วิธีการ/ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม
1.	จัดท�าโครงการ
2.	ประสานงานกับโรงเรียนมัธยมศึกษา	 และชมรม 
	 นักสื่อความหมายธรรมชาติ
3.	ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในโรงเรียนต่างเพื่อคัดเลือก 
	 ตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม
4.	ประชุมวางแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.	ส�ารวจพื้นที่	ก�าหนดรูปแบบ	การจัดกิจกรรม
6.	ด�าเนินการจัดกิจกรรม	
7.	สรุปประเมินผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม	
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คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1.	เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2–5		
2.	มีความสนใจในเรื่องการอนุรักษ ์ธรรมชาติและ 
	 สิ่งแวดล้อม	และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนอกห้องเรียน
3.	ไม่มีโรคประจ�าตัว	
4.	ได้รับอนุญาตจากสถานศึกษา	อาจารย์และผู้ปกครอง

สถานที่ด�าเนินการ
ณ	ฟาร์มโคนมไทย–เดนมาร์ค	 องค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย	(อ.ส.ค.)	อ�าเภอมวกเหล็ก	จังหวัด
สระบุรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.	สร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนท่ีมีคุณค่า 
	 แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ
2.	เยาวชนและบุคคลท่ีเข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสสัมผัส 
	 กับธรรมชาติ	
3.	เยาวชนและบุคคล ท่ี เข ้ าร ่ วมโครงการมี ใจรัก 
	 ในธรรมชาติตลอดจนเป็นแนวร่วมในการอนุรักษ ์
	 ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
4.	เยาวชนผูเ้ข้าร่วมโครงการมคีวามเข้าใจถงึคณุประโยชน์ 
	 ของนมโคสดแท้	ตลอดจนอาชีพการเลี้ยงโคนมอันเป็น 
	 อาชีพพระราชทาน

ผู้รับผิดชอบ/ด�าเนินโครงการ
คณะท�างานโครงการ	Thai	–	Denmark	Nature	Camp	
5th	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
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วัตถุประสงค์
1.	เพ่ือกระตุน้ให้เยาวชนเกดิความสนใจในอาชพีการเลีย้ง 
	 โคนม
2.	เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพการเลี้ยง 
	 โคนม
3.	เพื่อรักษาอาชีพการเลี้ยงโคนมให้คงอยู่กับเกษตรกร 
	 ตลอดไป

เป้าหมาย
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 
จ�านวน	11	โรงเรียน

โครงการบ่มเพาะเยาวชนโคนมยุคใหม่   (จัดนิทรรศการและฐานการเรียนรู้)

ระยะเวลาด�าเนินการ
พฤศจิกายน	2558	ถึง	กันยายน	2559

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ประกอบกิจการได้เรียนรู ้
อาชีพการเลี้ยงโคนมท่ีถูกต้อง	 และใช้เป็นแนวทาง
ประกอบอาชีพได้
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วัตถุประสงค์
1.	เพ่ือฝึกทักษะในการตรวจคุณภาพน�้านมดิบให้กับ 
	 นักเรียนในเขตชุมชนพื้นที่ด�าเนินการของกิจการ
2.	เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรรองรับปฏิบัติงาน 
	 ในด้านการตรวจคณุภาพน�า้นมของสถานประกอบการ 
	 ในพื้นด�าเนินการ

เป้าหมาย
นักเรียนสายวิทย์-คณิตโรงเรียนในประกอบกิจการของ	
อ.ส.ค.

ระยะเวลาด�าเนินการ
พฤศจิกายน	2558	ถึง	มีนาคม	2559

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.	นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการตรวจคุณภาพนม
2.	นักเรียนได้รับองค์ความรู ้และมีทักษะในการตรวจ 
	 คุณภาพน�้านมดิบ
3.	นกัเรยีนน�าความรูท่ี้ได้รับ	ไปประกอบอาชีพ	หรอืศกึษา 
	 ต่อในระดับที่สูงขึ้น

โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ให้สถานศึกษา   (การตรวจคุณภาพน�้านม)
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  เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

  นมแห่งชาติภายในปี 2564

	 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	 (อ.ส.ค.)	 เป็นองค์กรที่น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้เป็นกรอบการด�าเนินงานและยุทธศาสตร์องค์กร	ครอบคลุม
หลักการ	“3	ห่วง	-	2	เงื่อนไข”	ดังนี้	คือ	
			3	ห่วง		ความพอประมาณ	-	ความมีเหตุผล	-	ภูมิคุ้มกัน	
			2	เงื่อนไข		ความรู้	-	คุณธรรม

	 มุ่งสืบสานพระราชปณิธานของ	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ในการพัฒนาและส่งเสริมให้อาชีพ
เกษตรกร	ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานให้สามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน	ได้รับประโยชน์สูงสุด	และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
กว่าเดิม

	 มุง่ผลิตและพฒันาผลติภณัฑ์นมทีม่คีณุภาพและมาตรฐานสงู	เพือ่ให้ลกูค้า	มโีอกาสบรโิภคสนิค้าทีห่ลากหลาย	มคีณุค่า
ทางอาหาร	และท�าให้สุขภาพแข็งแรง	พร้อมทั้งด�าเนินกิจการอย่างเป็นธรรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		

	 มุ่งด�าเนินธุรกิจด้วยธรรมาภิบาลความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างสรรค์คุณค่าร่วม	 (CSV)	 ระหว่าง	 อ.ส.ค.	 และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งโซ่อุปทาน	พร้อมทั้งตอบสนองวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ	(SDG)

TRIPLE CG
From CG - To CG - By CG

From Community Grass

โคนม 

ผูบริโภค

ชองทาง
จัดจำหนาย

เกษตรกร  โรงงาน 

ทุงหญา - ธัญพืช
To Consumer Glass 

อ.ส.ค.By
 Co

rporate Governance
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ปรึกษา
1.	นายพงศ์กานต์	 หงสกุล	 ประธานอนุกรรมการ	CG&CSR
2.	นายสุกิจ	 อุทินทุ	 อนุกรรมการ	CG&CSR
3.	ดร.ณรงค์ฤทธิ์	 วงศ์สุวรรณ	 ผู้อ�านวยการ
4.	นางสาวอรนุช	 จิราวัฒนานุรักษ์	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

คณะท�างาน
1.	นางสาวภรภัทร	 จินายน	 หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ
2.	นางสาวณัฐณิชา		 พุทธาราม		 หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์
	 	 และความปลอดภัยในการท�างาน
3.	นางสาวกมลชนก		 น้อยสวรรค์	 นักวิชาการเผยแพร่	5
4.	นางสาววราพร	 มะโนประเสริฐกุล	 นักวิชาการเผยแพร่	5
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กองประชาสัมพันธ์
ฝ่ายอ�านวยการ

0-2279-8603

pr@dpo.go.th     

www.dpo.go.th   
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