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ค�ำน�ำ 
Preface

นับตั้งแต่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2505 
ตามพระราชปณธิานของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ผูพ้ระราชทานอาชพี
การเลี้ยงโคนมให้กับพสกนิกรชาวไทย จนถึงปัจจุบัน อ.ส.ค. ยังคงมุ่งมั่น "สืบสาน รักษา ต่อยอด" 
ให้อาชีพการเลีย้งโคนมเป็นอาชพีทีม่คีวามมัน่คงและยัง่ยนื พร้อมท้ังน้อมน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียงของพระองค์ท่านมาใช้ในการปฏิบัติงาน ควบคู่กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อมและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Triple CG: From  
Community Grass -To Consumer Glass - By Corporate Governance (จากทุ่งหญ้าของ
ชุมชน - ถึงแก้วนมของผู้บริโภค - ด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดีขององค์กร) พร้อมทั้งเติมเต็มมิติของ
การดูแล - รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะประเด็นของการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในทุกห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) นับแต่การเลี้ยงโคนม จนถึงการผลิต ขนส่งและ
การขายผลิตภัณฑ์แบรนด์ "ไทย - เดนมาร์ค" เพื่อทะยานสู่ความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมในยุค 4.0 (Corporate Social Responsibility 4.0)  อย่างครบถ้วนมากขึ้น

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

Since Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO) was founded 
in 1962 by the royal wish of His Majesty the King Rama 9 in giving dairy farming 
to Thai people. The DPO has always supported dairy farming to its highest 
sustainability by applying Sufficiency Economy Philosophy matching with Corporate 
Social Responsibility (CSR), environment, and stakeholders by initiating Triple CG 
Strategy: From Community Grass - To Consumer Glass - By Corporate Governance. 
The strategy mainly focuses on dairy industry environmental problems from 
upstream to downstream to complete Corporate Social Responsibility (CSR) 4.0. 

Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO)
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ด้วยภารกจิขององค์การส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ทีมุ่ง่น�าพาองค์กร

สู่ยุทธศาสตร์ “นมแห่งชาติ” ที่สามารถสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้เกษตรกรโคนมไทย

ภายในปี 2564 พร้อมกบัท�ายอดขายหนึง่หมืน่ล้านบาทนัน้เป็นผลประกอบการเชงิเป้าหมายทีจ่ะ

ต้องเดินหน้าควบคู่ไปกับการด�าเนินยุทธศาสตร์ทางด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดง

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม (CG/CSR) ไปด้วยในขณะเดยีวกนั โดยเริม่จากนโยบาย

และยุทธศาสตร์ขององค์กร ตลอดจนการพฒันาเป็นแผนปฏบิตักิารทีท่กุๆ ฝ่ายมส่ีวนร่วม อกีทัง้

ต้องประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อช่วยสร้างความยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals : SDGs) อีกด้วย

ส�าหรับการแปรยุทธศาสตร์สู ่การด�าเนินงานในภาคปฏิบัติ (Implement) นั้น  

คณะอนุกรรมการ CG/CSR ยังคงให้ความส�าคัญกับระดับนโยบาย พร้อมทั้งให้ความสนับสนุน

ในด้านต่างๆ และคอยก�ากับติดตามให้ CG/CSR ก้าวไปสู่ Version 4.0 ที่ก้าวหน้าทันสมัย 

สอดคล้องกับนโยบายและครอบคลุมตลอดห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ตั้งแต่ต้นน�้าถึง

ปลายน�้า ภายใต้ยุทธศาสตร์ Triple CG : From Community Grass -To Consumer Glass 

- By Corporate Governance (จากทุ่งหญ้าของชุมชน - ถึงแก้วนมของผู้บริโภค - ด้วยหลักธรรมาธิบาล 

ที่ดีขององค์กร) รวมท้ังด�าเนินการทางด้าน CG/CSR ในแนวกว้างและแนวลึกมากขึ้นกว่าเดิม  

เพื่อให้เห็นความส�าเร็จและผลสัมฤทธิ์ทางด้าน CG/CSR ที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงทั้งกับองค์กรของ 

อ.ส.ค. เอง ตลอดจนเกษตรกรโคนมไทยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดทั้งโซ่คุณค่าให้มีความสุข  

มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอนาคต พร้อมๆ ไปกับการเกิดจิตส�านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ที่ขยายวงกว้างขึ้นๆ อย่างต่อเนื่อง 

  

    นำยพงศ์กำนต์ หงสกุล

   ประธำนอนุกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี(CG)

  และกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(CSR)

                องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) • Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO)
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 It is our mission to become Thai National Milk in order to support Thai 

dairy farmers’ achievement in wealth and stability within 2021. Having been 

attempting to reach 10 billion baht as a target, DPO simultaneously runs Good 

Corporate Governance Strategy and Corporate Social Responsibility (CSR) starting 

from corporate policies and strategies  to reach UN Sustainable Development 

Goals (SDGs).

CG/CSR Subcommittee implement has prioritized to support any ways to 

reach DPO 4.0 by keeping on Triple CG Strategy: From Community Grass -  

To Consumer Glass - By Corporate Governance from upstream to downstream. 

The strategy shows achievement and profit of being a dairy farmer whose life is 

full of happiness and wealthness.

 

 

Mr. Pongkarn Hongskul  

Chairman of Subcommittee of Corporate Governance (CG) and 

Corporate Social Responsibility (CSR) Dairy Farming Promotion 

Organization of Thailand (DPO) 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) • Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO)
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สารจาก
ผู้อ�านวยการ

การก้าวสู่การเป็นองค์กรนมแห่งชาติในปี 2564  นั้น สิ่งที่ส�าคัญที่สุด คือ การวางรากฐาน
วฒันธรรม และการจดัการด้านความเป็นเลศิของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละการแสดงความรับผดิชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG/CSR) ให้มีมาตรฐานสูง ทั้งนี้ ฝ่ายบริหาร อ.ส.ค. ให้ความส�าคัญกับงาน 
CG/CSR อย่างเต็มที่ ด้วยการวางยุทธศาสตร์ CG/CSR ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร อีกทั้ง 
ผสมผสานเข้าไปในงานของฝ่ายต่างๆ จนถือว่าเป็น "งานในหน้าที่ปกติ" มิใช่ "งานเพิ่ม" อีกต่อไป

อ.ส.ค.มีการให้ความรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งท�างานจิตอาสา จนกลายเป็นวัฒนธรรม
ขององค์กร นอกจากนี ้โรงงานต่างๆ และหน่วยธรุกิจของ อ.ส.ค.ยงักลายเป็นศนูย์กลางการพฒันาชมุชน 
ตามวิถีของมาตรฐาน ISO 26000 … CSR-DIW (Corporate Social Responsibility, Department 
of Industrial Works) ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมให้สถานประกอบการรวมพลังกัน เพ่ือสร้างความ 
รับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน อ.ส.ค. ก็ยังใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals : SDGs) เป็นเป้าหมายร่วมของพันธมิตรใน 
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม รวมทั้งภาคการศึกษา

การด�าเนินงานที่ให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มนี้ อ.ส.ค. จะเปิดโอกาสให้กลุ่ม
เป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีต่างๆ เพ่ือรับฟังปัญหาและหาแนวทางการด�าเนิน
งานท่ีเหมาะสมร่วมกัน  ซึ่งประกอบด้วย เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม คณะกรรมการบริหารสหกรณ์โคนม  
ผู้ประกอบการบริการวัสดุหีบห่อการผลิต ผู้แทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น 

เนื่องจาก อ.ส.ค. เป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มิได้มุ่งท�าก�าไรอย่างภาคธุรกิจ
ทั่วไป อีกทั้งมีภารกิจที่จะต้องยกระดับ ปรับปรุง ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรให้เป็นไปอย่างมี
ศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นการบริการด้านผสมเทียม สัตวแพทย์ การบริหารจัดการฟาร์ม การฝึกอบรม  
ฟาร์มโคนมอินทรีย์ การจัดกิจกรรมส่วนรวมเพ่ือเกษตรกร ฯลฯ อีกทั้งต้องเป็นศูนย์กลางความรู้ 
เก่ียวกับการเลี้ยงโคนมของประเทศ โดย อ.ส.ค.มีภารกิจที่จะต้องดูแล สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค 
จ�ากัด ที่กระจายตัวอยู่หลายสิบแห่งทั่วประเทศ โดยมีสมาชิกเกษตรกรกว่า 4,000 ราย และมีก�าลังผลิต
น�้านมดิบโดยเฉลี่ยกว่า 700 ตัน/วัน ซึ่ง อ.ส.ค. จะต้องน�าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของแบรนด์  
ไทย - เดนมาร์ค ตลอดจนต้องท�าการตลาดและขายผลิตภัณฑ์ ภายใต้จิตส�านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดทั้ง
กระบวนการโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า

อ.ส.ค. ยึดมั่นกับแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างต่อเนื่องกว่า 50 ปีนับแต่ก่อตั้ง 
พร้อมกับยึดมั่นต่อค�ามั่นสัญญา มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสยีต่างๆ จนกล่าวได้ว่า นีค่อื "วิถ ีอ.ส.ค." ทีค่นในองค์กรด�าเนนิกนัมาอย่างต่อเนือ่งจนกลายเป็นจารตี  

ทั้งนี้ ในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เรามีความภาคภูมิใจท่ีเป็นองค์กร 
นมของไทย ...  "องค์การนมแห่งชาติ"

ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ

ผู้อ�ำนวยกำร

องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) • Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO)
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There are 3 important factors to become Thai national milk which are cultural 

foundation, excellent management, and a high standard Corporate Social Responsibility 

(CSR). Therefore, DPO administrative team is fully prioritizing CG/CSR with consistent 

strategic planning for organization combining with daily work.

DPO has been giving knowledge and development consecutively with CSR until 

it becomes one of corporate cultures. In addition, DPO’s factories and business units 

have also become community learning centres according to ISO 26000 and CSR-DIW 

(Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works) standards which are 

the projects to encourage each establishment to join and support each other to build 

a responsible and sustainable community using UN Sustainable Development Goals 

(SDGs) as a common goal for all government partners, business department, civil society, 

and academic department.

 DPO always listens to all comments and solutions shared by stakeholders and 

other targets such as Dairy Farmers, Dairy Cooperative Committee, Product Packaging 

Service Providers, and Dairy Distributors.

As a state enterprise, DPO is a centre of dairy farming knowledge provider and 

in charge of corporate governance from upstream to downstream in order to select 

high-quality raw milk which will be environment-friendly produced to variety of dairy 

product under Thai-Denmark brand.

 
 

 Dr. Narongrit Wongsuwan 

Director  Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO) 

  

 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) • Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO)
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แผนวิสาหกิจ ปี 2560-2564  
2017-2021 State Enterprise Plan

AW-�������-�������-�������������� ��� �������� SD-������� 2561-62-01.indd   12 27/2/2562   15:17:30



GROWTH
EBITDA 664 ล้านบาท

EBITDA 664 MB

พันธกิจ   
Mission

ส่งเสรมิการเลีย้งโคนมให้เป็น
อาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน
Promote Dairy Farming to 
be Secured and Sustainable 
Occupation for Thai Farmers

พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
นมให้ครบวงจรและมมีลูค่าเพิม่
Achieving Fully Integrated 
Dairy Industry Development 
with Value Added

สร ้างแหล ่งความรู ้ด ้ าน
กิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม
Establish Knowledge Base 
for Dairy Farming and 
Dairy Industry 

มุ ่งบริหารจัดการองค์กร 
ให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง 
(HPO) ด้วยหลักธรรมาภิบาล
Being a Well-Managed 
H i g h  C a l i b e r 
Organization with Good 
Governance

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

วิสัยทัศน์ : นมแห่งชาติภายในปี 2564 
Vision : Being ‘National Milk by 2021’

SUSTAINABILITY
Top of Mind ในอุตสาหกรรม

Top of Mind 
in the Dairy Industry

LEARNING
ศูนย์กลางข้อมูลและความรู้เรื่อง

อุตสาหกรรมโคนม
Information Center and Knowledge 

Base for the Dairy Industry

PERFORMANCE
รัฐวิสาหกิจระดับ B

B-Level State Enterprise

เติบโตอย่างมั่นคง
Grow Steadily

ใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์
Optimize the Use of Assets

ได้รับการยอมรับกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
Accepted by Stakeholders

สร้างความมั่นคงในอาชีพ
Build Career Security

สร้างความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์/บริการ
Create a Variety of 
Products/Service

ยกระดับการบริหารจัดการ
สู่ความเป็นเลิศ

Upgrade Management to
Excellence

เพิ่มผลิตภัณฑ์การผลิต
Increase Productivity

บริหารจัดการ
ให้เกิดประสิทธิภาพ

Effective 
Management

เพิ่มขีดความสามารถบุคลากร
  Building Personnel’s Capacity

เสริมสร้างความผูกพันองค์กร
Employee Engagement

การเงิน
Finance

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Stakeholders

กระบวนการภายใน
Internal Process

คนและการเรียนรู้
People & Learning

วัฒนธรรมองค์กร
Corporate Culture

รู้และรับผิดชอบ
Learning and Being 

Accountable
ส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่า
Delivering Value

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
Improving Continuously

เน้นเรื่องธรรมาภิบาล
Being Determined to 
Good Governance

ไทย-เดนมารค
องคประกอบตราสัญลักษณของ
องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

12

ตราสัญลักษณประจําองคการ ได เริ่มมีขึ้นในสมัย 
ผู อํานวยการ นายยอด วัฒนสินธุ โดยมีความหมาย
ดังนี้

“วัวแดงสองแมลูกหันหนาเขาหากัน” 
สายสัมพันธที่แมมีตอลูก ซึ่งเปนการสงตอความหวงใย 
และเอื้ออาทร จากรุนสูรุน 

“วัวสีแดง”
คือสีของแมโคลูกโค ซ่ึงหมายถึงความเปนสิริมงคลตาม
อิทธิพลของสีที่มีมา ตั้งแตคร้ังโบราณ อันจะนําไปสูโชคลาภ 
ความดีงาม ความเจริญ   

“อักษร อ.ส.ค.” 
เปนชื่อยอขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย
ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองคการสงเสริมกิจการโคนม
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2514

“คอกโค”
เปนคอกโคนมประวัติศาสตรคอกแรก ที่พระบาทสมเด็จ
พ ร ะ ป ร มิ น ท ร ม ห า ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เ ด ช  รั ช ก า ล ที่  9 
และพระเจ าเฟรเดอริกที่  9 แห งประเทศเดนมาร ก
พระราชทานใหแกฟารมโคนม ไทย – เดนมารค

“วงกลมที่ลอมรอบ”
บอกถึงการดํารงคงอยูอยางไมสิ้นสุด ไมมีจุดสุดทาย

“สีของดวงตรา” 
ดวงตราขององคการมี 3 สี คือ สีแดง สีขาว และสีน้ําเงิน 
ซึ่งเปนสีของธงไตรรงคธงประจําชาติของไทยเพื่อระลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภมิูพลอดลุยเดช รัชกาลท่ี 9 ท่ีทรงใหกาํเนดิและพระราชทาน
อาชพี การเลีย้งโคนม แกปวงพสกนิกรชาวไทย

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) • Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO)
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Registration Trademark

วัวแดง ( Red Cows )

ตราสินคา ตราสัญลักษณหลัก ตราสัญลักษณ
องคการสงเสริมกิจการโคนม

แหงประเทศไทย
(อ.ส.ค.)

ประธานคณะอนุกรรมการ CG/CSR 
Chairman of Subcommittee of CG/CSR

โครงสร้างคณะอนุกรรมการ CG/CSR
Structure of Board of CG/CSR Subcommittee
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อนุกรรมการ CG/CSR
Subcommittee of Corporate Governance (CG) 
and Corporate Social Responsibility (CSR)

 นำยพิเชษฐ์  วิริยะพำหะ

Mr. Phichest Wiriyapaha

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

Director - General, Cooperative

Promotion Department

 นำยธนพิพัฒน์ ธ�ำรงสุธัญยุทธ์

Mr. Thanapipat Thamrongsuthanyoot

ประธานกลุ่มปลาดาว องค์กรสมาชิกเครือข่าย

เยาวชนโลก

President of Pladao Group, Global

Youth Network (GYN)

 นำยธนวรรษ เทียนสิน

Mr. Thanawat Tiensin

ผู้เชี่ยวชาญด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

กรมปศุสัตว์

International Livestock Expert,

Department of Livestock Development

 นำยสุกิจ อุทินทุ

Mr. Sukich Udindu

ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน CSR

CSR Specialist

 นำยพงศ์กำนต์ หงสกุล

Mr. Pongkarn  Hongskul

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.

Qualified Committee, DPO

ไทย-เดนมารค
โครงสรางการใชตราสัญลักษณ
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อนุกรรมการ CG/CSR
Subcommittee of Corporate Governance (CG) 
and Corporate Social Responsibility (CSR)

 ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ

Dr. Narongrit Wongsuwan

ผู้อ�านวยการ อ.ส.ค.

Director, DPO

 นำยนพดล ตันวิเชียร

Mr. Noppadol Tunvichien

รองผู้อ�านวยการ อ.ส.ค.

Deputy Director, DPO

 นำยสุชำติ จริยำเลิศศักดิ์

Mr. Suchart Jariyalertsak

รองผู้อ�านวยการ อ.ส.ค.

Deputy Director, DPO

 นำงสำวอรนุช จิรำวัฒนำนุรักษ์

Ms. Oranooj Jirawattananurak

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ อ.ส.ค.

Assistant Director, DPO

 น.สพ.วิศิษฎ์ แสงคล้อย

Dr. Wisid Sangkloy

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ อ.ส.ค.

Assistant Director, DPO
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 นำยปภิณวิทย์ วิจำรณ์ปรีชำ

Mr. Papinvit Vicharnpreecha

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Chief of Human Resource Department, DPO

 นำงสำวดวงพร บุญกูล

Ms. Doungphon Boonyakun

หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ

Chief of Administrative Department

อนุกรรมการและเลขานุการ 
CG/CSR
Subcommittee and 
Secretary of CG/CSRไทย-เดนมารค
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อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ CG/CSR
Subcommittee and Assistant 
Secretary of CG/CSR

 นำยบุญจันทร์ เจริญรัมย์

Mr. Boonchan Charoenrum

หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป 

ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร

Head of General Administrative Division, 

Agro-Tourism Department, DPO

 นำงสำวณัฐณิชำ พุทธำรำม

Ms. Natnicha Buddharam

หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์และความปลอดภัย

ในการท�างาน ฝ่ายอ�านวยการ

Head of Public Relation and Work Safety 

Division, Administrative Department, DPO
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ส่วนที่
PART1สืบสาน อาชีพพระราชทาน

To Inherit Royal Granted Career 
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“... การเลี้ยงโคนมแลหะกิจการโคนมนี้เป็นสิ่งที่ยาก 

เพราะว่าผลิตผลที่เรามุ่งที่จะท�าเป็นผลิตผลที่ถ้าไม่จ�าหน่ายทันที 

ก็อาจจะเสียไปเสียประโยชน์ไปและท�าให้ล่มจมขาดทุนได้ 

ฉะนั้น กิจการนี้จึงต้องศึกษาและเกี่ยวข้องกับวิชาการหลายด้าน ...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่ผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 
ณ โครงการเกษตรสวนจิตรลดา 12 พฤษภาคม 2520 

“…Dairy farming and dairy business is quite complicated,  if the 
productivity is not produced for selling instantly  it can all be 

wasted causing losses of income, therefore  variety of academic 
trainings must be taken seriously…” 

 
From the Royal Speech given to dairy farmer representative At Suan 

Chitralada Agriculture Project (12th May, 1977) 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) • Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO)
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อาชพีการเลีย้งโคนม เป็นอาชพีพระราชทานที ่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพล

อดุลยเดช  ทรงมอบให้ประชาชน เมื่อครั้งเสด็จประเทศเดนมาร์ก 

เนือ่งจากทรงเลง็เห็นว่า การเลีย้งโคนมจะช่วยให้คนไทยได้บรโิภคอาหารทีม่คีณุค่า และ

ช่วยให้เกษตรกรไทยมีอาชีพที่มั่นคงและเป็นหลักแหล่ง 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระเจ้าเฟรดเดอริคที่ 9 

แห่งประเทศเดนมาร์ก ได้ทรงประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม 

ไทย-เดนมาร์ค อย่างเป็นทางการ เมือ่วนัที ่16 มกราคม 2505 จงึนบัได้ว่าเป็นวนัทีม่คีวามส�าคญั

ยิ่งในประวัติศาสตร์ของการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 รัฐบาลไทย 

ได้รับโอนกิจการฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม ไทย-เดนมาร์ค จัดต้ังเป็น

รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีช่ือว่า “องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย (อ.ส.ค.)” มีส�านักงานตั้งอยู ่เลขที่ 160 ถนนมิตรภาพ อ�าเภอมวกเหล็ก  

จงัหวดัสระบรุ ีเพือ่ด�าเนนิบทบาทในการส่งเสรมิการเลีย้งโคนมและพฒันาอตุสาหกรรมนมต่อไป 

รัฐบาลไทยได้ก�าหนดให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปีเป็นวันโคนมแห่งชาติ

 Dairy Farming is a career given by His Majesty the Late King Rama 9 after 

visiting Denmark. His Majesty foresaw that dairy farming would provide beneficial 

factors in case of high nutritious food and a sustainable career for Thai people.

His Majesty the Late King Rama 9 and His Majesty the King Frederick IX of 

Denmark officially presided over the opening ceremony of Thai-Danish Dairy Farm 

and Training Centre on 16th of January, 1962 which was a historic day of Thai 

dairy farming. In 1971, Thai-Danish Dairy Farm and Training Centre was handed 

over to Thai government and the farm was re-established as a state enterprise 

under the Ministry Agriculture and Cooperatives, also known as “Dairy Farming 

Promotion Organization of Thailand (DPO)” located at 160 Mittraphap highway, 

Muak Lek district, Saraburi to promote dairy farming and milk industry development. 

Thai government appoints 17th of January as a National Dairy Day.

 

 
https://www.moac.go.th/king-livestock 
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กระทรวงการคลงัได้ประสานกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะกระทรวงต้นสงักดั 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สศช.) ฯลฯ เพื่อสรุปแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions : SODs) ที่มีต่อ 

อ.ส.ค. เพื่อใช้เป็นแนวทางก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจและชี้ประเด็นที่รัฐวิสาหกิจควรให้ความส�าคัญ

และเร่งด�าเนินการ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดตัวชี้วัดส�าหรับการประเมินผลการ

ด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจต่อไป ซึ่ง SODs ที่มีต่อ อ.ส.ค. มี 3 ระดับ ดังนี้ 

แนวนโยบายส�าหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม 

•  เป ็นกลไกขับเค ล่ือนยุทธศาสตร ์ทาง เศรษฐกิจและสั งคมของประเทศ 

 บนพื้นฐานการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

แนวนโยบายส�าหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาต ิ

•  เป็นเครื่องมือของภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อ อ.ส.ค. 
•  สร้างเสถียรภาพให้กับตลาดน�้านมดิบ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 ทางธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมการเล้ียงโคนมอย่างมีประสิทธิภาพและ 

 ได้มาตรฐาน 

จาก SODs ข้างต้น เพื่อให้สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

จึงได้ก�าหนดหลักการและแนวทาง การด�าเนินงานตาม SODs ดังนี้ 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อองค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

ไทย-เดนมารค
โครงสรางการใชตราสัญลักษณ
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The Statement of Directions (SODs) towards the Dairy 
Farming Promotion Organization of Thailand (DPO) 

Ministry of Finance has coordinated with Ministry of Agriculture and 

Cooperatives and other relevant state agencies, such as Office of the National 

Economic and Social Development Council (ONESDC) to summarize the Statement 

of Directions (SODs) for DPO.

The SODs is considered as a guideline of the state-owned enterprises to 

focus and set a key performance. There are 3 key points to indicate state enterprise 

overall operation as follows : 

Policy for State Enterprises in General 
•  Being a driving force of economic and social strategy of the country on  

 basis of effective  good governance practices. 

Policy Guideline for State Enterprises in the Field of Agriculture  
 and Natural Resources 

•  Being a key engine of the government to improve quality of life  

 for farmers. 

Policy for Statement of Directions towards DPO 
•  Stabilize raw milk market, strengthen business competitiveness,  

 including develop and  promote dairy farming in an efficient and  

 standard manner. 

To lead the above mentioned SODs to more substantial practices, the 

principles and guidelines for SODs are defined as follows : 
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องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) • Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO)
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1.  สร้างเสถียรภาพให้กับตลาดน�้านมดิบ
2.  เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทาง 
 ธุรกิจ
3.  พัฒนาและส ่ ง เสริมการเ ล้ียงโคนมอย ่าง 
 มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

SODs สำขำเกษตร: “เป็นเครื่องมือของภาครัฐในการยก
ระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร”
ภำพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและ
สงัคมของประเทศบนพืน้ฐานด�าเนนิงานทีม่ปีระสทิธภิาพตาม
หลักธรรมาภิบาล
รำยสำขำ: เป็นเคร่ืองมือของภาครัฐในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกร

นโยบำยผู้ถือหุ้นภำครัฐที่มีต่อรัฐวิสำหกิจ (SODs)
Government Shareholding Policy (SODs)

นโยบำยผู้ถือหุ้นภำครัฐที่มีต่อรัฐวิสำหกิจ อ.ส.ค.
Government Shareholder Policy on State Enterprises

SODs farming major: "a tool of the government to 
improve the quality of life of farmers"
Overview:  is a driving force behind the country's 
economic and social strategy, based on effective 
governance practices.
Branch: a tool for the government to improve the 
quality of life of farmers.

1. Stabilize the raw milk market.
2.  Bui ld a competit ive edge in  
 business.
3.  Develop and promote dairy farming  
 in an efficient and standard way.

ไทย-เดนมารค
โครงสรางการใชตราสัญลักษณ

8

วัวแดงพรอมริบบิ้น
Registration Trademark

วัวแดง ( Red Cows )

ตราสินคา ตราสัญลักษณหลัก ตราสัญลักษณ
องคการสงเสริมกิจการโคนม

แหงประเทศไทย
(อ.ส.ค.)
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  แผนระยะสั้น / Short term plan
•  สร้างความชัดเจนในการบริหารจดัการองค์กร 
 และการจัดการทรัพยากรที่มีอยู ่อย ่างม ี
 ประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพในการ 
 แข่งขัน 

• Clearly define effective organizational  
 management, and existing resources  
 management, as well as increase  
 competitive latency. 

•  ศกึษาโอกาสและผลกระทบทีเ่กดิจากการเปิด 
 การค้าเสรีและการเป็น AEC ที่มีต่อองค์กร  
• Research on opportunities and impacts  
 on free trade and AEC towards  
 business. 

•  พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ 
 สอดคล้องกบัภารกจิทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 
•  Develop human resource management  
 ma t c he s  w i t h  o r g a n i z a t i o n ’ s  
 missions.

 •  พฒันากระบวนการวางแผนการด�าเนนิงานใน 
 ภารกิจหลักให้สอดคล้องกับสภาวะของ 
 อุตสาหกรรม 

•  Develop core missions planning  
 process matches with industrial  
 condition. 

•  สร้างความชัดเจนในการก�าหนดหลักเกณฑ์/ 
 แนวทางการแยกบัญชีการด�าเนินงานทาง 
 ธุรกิจออกจากการด�าเนินงานเชิงสังคม หรือ 
 งานตามนโยบายของรัฐบาล 

• Clearly specify rules/guidelines to  
 separate business operation from social  
 operations and tasks under government  
 policy. 

•  สร้างเสถียรภาพด้านราคาน�้านมดิบ โดยใช ้
 ข้อมูลและกลไกตลาดในการวางแผนการ 
 ส่งเสริมและการผลิต 

• Stabilize price of raw milk by using  
 information and marketing mechanisms  
 for promotion and production plans.

•  พัฒนาสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานสากล  
• Develop quality of products to  
 international standards.

แผนระยะยำว / Long term plan
•  น�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนา 
 กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

• Effectively apply technology for  
 processing development. 

•  พัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งจากนมโคสด 100% และ 
 จากการใช้วัตถุดิบอื่นประกอบให้มีความ 
 หลากหลายมากขึ้น เพื่อรองรับปริมาณน�้านม 
 ดิบเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต 

•  Develop new product produced from  
 100% fresh milk and other raw  
 materials for variety of products to  
 support the increasing of raw milk  
 production. 

•  ใช้กลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของ 
 สินค้าและพัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่าย 
 ให้มากขึ้น 

• Apply marketing strategies to add  
 product value and distr ibut ion  
 channels. 

•  ปรับเปลี่ยนการด�าเนินงานตามนโยบาย 
 รัฐบาลให้สามารถเป็นการด�าเนินงานทาง 
 ธุรกิจได้ 

•  Adapt government policy to match  
 with business operation. 

•  สนับสนุนการด� า เนิ น งาน เชิ ง วิ ช าการ  
 การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาขีดความ 
 สามารถด ้านอุตสาหกรรมโคนม ให ้กับ 
 เกษตรกรและสหกรณ์ให้สามารถด�าเนินการ 
 ทางธุรกิจและแข่งขันได้ 

•  Support academic work and technology  
 to strengthen dairy industry capability  
 for dairy farmers and cooperatives. 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) • Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO)
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) 
ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ตระหนักถึงความส�าคัญของ

การก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละการบรหิารจัดการทีโ่ปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เพือ่สร้างความ

เชือ่มัน่และการยอมรบัจากสงัคม ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ตลอดจนผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่าย จงึได้ก�าหนด

นโยบายการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ ีเพือ่ให้คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน

ของ อ.ส.ค. ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องมุ่งเน้นน�าหลัก

ส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ อ.ส.ค. มาใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน ตลอดจน

เคร่งครัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและข้อบังคับของ อ.ส.ค.ที่เกี่ยวข้อง   

2. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติหน้างานด้วย

ความทุ่มเท และรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่    

3. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติต่อผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสนองตอบต่อความ

คาดหวังของทุกกลุ่มอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน   

4. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้การสนับสนุนการ 

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง    

5. อ.ส.ค. จะสนับสนุนการมีส่วนร่วม ให้เกิดการสร้างเครือข่ายและการท�างานในเชิง 

บรูณาการกบัทกุภาคส่วน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนรวมถงึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีให้มโีอกาส

ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการขององค์กร รวมทั้งมุ่งเน้นการแสดงความ

รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน                                

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 

นายพงศ์กานต์ หงสกุล                                     
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิอ.ส.ค.                                    

ประธานอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี                              
และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO) realizes an 

importance of  Good Corporate Governance Policy and a checkable management 

to build up confidence and acceptance from society, stakeholders, and other 

relevant participants. The Good Corporate Governance Policy (CG) has been 

appointed to guide the Board, Subcommittee, DPO Board of Directors, and 

employees to follow as stated below;

1. The Board, Subcommittee, DPO Board of Directors, and employees 

strictly apply the Good Corporate Governance Policy (CG) in every working 

processes and duties due to DPO’s rules and regulations.

2. The Board, Subcommittee, DPO Board of Directors, and employees are 

responsible for their duties with full efforts.

3. The Board, Subcommittee, DPO Board of Directors, and employees treat 

every clients and stakeholders with honesty, morality, and ethics in order to 

please customer’s needs.

4. The Board, Subcommittee, DPO Board of Directors, and employees fully 

support every anti-corruption activities.

5. DPO fully supports networking participations and integraving works with 

other departments. Everyone has a chance to share their comments towards the 

corporate operation including responsibility to society, community, and 

environment.

Please be informed accordingly,

     Issued on June 13th , 2018

Good Corporate Governance Policy (CG)
of Dairy Farming Promotion Organization of Thailand

     ( Mr. Pongkarn Hongsakul)

       DPO’s Qualified Director

    CG/CSR’s Chairman of the Subcommittee
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องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีความมุ่งมั่น และตระหนักถึง

ความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และการด�าเนินกิจการตามหลักธรรมาภิบาล มีความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทุกภาคส่วน ซึง่จะเป็นกลไกและพลงัขบั

เคลื่อนส�าคัญท่ีจะน�าพา อ.ส.ค. ก้าวต่อไปสู่การพัฒนาและการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีการ

ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งสอดคล้อง

กับหลักการและแนวทางการก�ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจของส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ข้อเสนอแนะและ/หรือข้อ

ก�าหนดของหน่วยงานที่เ ก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวปฏิบัติในการท�างานของ 

คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน อ.ส.ค. ทกุระดบั และเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ 

อ.ส.ค. ในหมวดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

The Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO) was 

committed and realized the importance of Good Corporate Governance by 

operating Social Responsibility, Environment, and stakeholders in all sectors. This 

would be a key to drive forward, and lead DPO further towards the sustainable 

development and growth. The Good Corporate Governance Policy matched with 

the Office of the State Enterprise Policy Commission (SEC) in every sectors which 

was relevant to authorize to use as a framework and guidelines for The Board, 

Subcommittee, DPO Board of Directors, and employees under the Good Corporate 

Governance Policy. 

รายงานผลการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
(Corporate Governance: CG) ประจ�าปี 2561
Corporate Governance (CG) Report 2018
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ในปี 2561 อ.ส.ค. มีผลการด�าเนินงานส�าคัญในด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ที่ส่งมอบ

ความสุข คุณภาพชีวิตที่ดีและความยั่งยืนในมิติต่างๆ ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและก้าวไปพร้อมๆ กับ อ.ส.ค. ที่มีเป้าหมายสู่

ยุทธศาสตร์ “นมแห่งชาติ” ในปี 2564 ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ

In 2018, APC affected significant results in corporate governance to enhance 

happiness, sustainability, and good quality of life. The Board of Directors and 

employees, as well as  stakeholders, grow together which aim to become the 

“National Milk” in 2021 through a variety of activities. 

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการ อ.ส.ค. ซึ่งเป็นการประเมินตนเองของคณะ

กรรมการรายบคุคล (Self - Assessment) และการประเมนิคณะกรรมการรายคณะ เพ่ือพฒันา

ประสิทธิผลการด�าเนินงานและการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีสร้างความมัน่คงและแขง็แกร่งให้องค์กร

- Self-assessment of DPO Board of Directors which was an individual self-

assessment and evaluation to improve the efficiency of operations and good 

corporate governance to strengthen the organization.

- โครงการ “รวมพลงัคน อ.ส.ค. ต่อต้านคอร์รปัชัน่ เพือ่สร้างจดุเปลีย่น อ.ส.ค. ทีย่ัง่ยนื” 

(2 เมษายน 2561) เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตส�านึก ค่านิยม วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ 

สุจริต มุ่งมั่นท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม โดยจัดงานเสวนาเพื่อเปิดรับฟัง 

ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจของ อ.ส.ค. ในการร่วมสร้างความเข้มแข็ง 

ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต  

โดยนายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. น�าผู้บริหาร สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 

อ.ส.ค. และพนักงาน อ.ส.ค. รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกันแสดงพลัง “คน อ.ส.ค. ไม่ทนต่อ

การทุจริต (Zero Tolerance)” และดื่มนมสาบานต่อต้านการทุจริต

- On April 2nd, 2018, “United Power against Anti-Corruption” project 

focused on strengthen the employees attitude towards self-valued, culture, 

honesty efficient work by being open-minded from stakeholders to anti-corruption. 

Mr. Sakchai Sriboonsue, DPO Chairman of the Board, DPO Board of Directors, 

Labor Union, DPO staff, and stakeholders strongly insisted on “ Zero Tolerance”.

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) • Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO)
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- โครงการคดัเลอืกคนเด่นคนดศีร ีอ.ส.ค. และโครงการเชดิชูเกยีรตผิูป้ฏบิตังิาน อ.ส.ค. 

ดีเด่น เพื่อส่งเสริมพนักงานให้ตระหนักถึงคุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งการเป็นพนักงาน 

ที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม และ 

จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. 

- The Outstanding Performance Award, and the Employee of Honor Award 

was to promote employees to be proud of their values, honor, and dignity as a 

good employees.

- กิจกรรม DPO CG & CSR DAY (28 สิงหาคม 2561) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในกิจกรรมส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

- On August 28th, 2018, DPO’s CG/CSR Day was to engage the Board of 

Directors and employees to promote good governance activities.

ไทย-เดนมารค
โครงสรางการใชตราสัญลักษณ
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องค์การส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มผีลคะแนนการประเมนิคณุธรรม

และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยู่ที ่

94.64 คะแนน ซึ่งตามเกณฑ์การประเมินดังกล่าวจัดอยู่ในระดับสูงมากและเป็นคะแนนที่สูงขึ้น

เป็นล�าดับนับจากปี 2559-2561 โดยมีรายละเอียดผลคะแนนการประเมินแยกเป็นรายดัชนี  

ได้แก่ ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรม

คุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการท�างานในหน่วยงาน 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ในปี 2561 อ.ส.ค. ได้รับคะแนนสูงเป็นอันดับที่ 4 จากจ�านวนรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 54 แห่ง 

Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO)’s Integrity and 

Transparency Assessment (ITA) score in state-owned enterprise performance in 

2018 scored 94.64 under criteria of ITA. The DPO score has been on a very high 

rank and has continuously reached higher score since 2016. On 2018, DPO is 

ranked as Number 4 among total 54 state enterprises. 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
Integrity & Transparency Assessment (ITA) in State-Owned 
Enterprises Performance, Fiscal Year 2017 

ไทย-เดนมารค
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เปรียบเทียบคะแนนการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 

ประจ�าปีงบประมาณ 2559-2561

Comparison of Integrity and Transparency Assessment (ITA) score, in state-owned 

enterprise performance, during 2016-2018 
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อ.ส.ค.ได้ทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินของการประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

อ.ส.ค. นับแต่ปี 2560 เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนมากขึ้น กล่าวคือ 

DPO reviewed and improved assessment form of committee’s self-

assessment since 2017, with more clearly criteria, as follows :

1. นโยบายคณะกรรมการ : ให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดท�านโยบาย

การก�ากับดูแลและได้ดูแลปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมตามความจ�าเป็นอยู่เสมอ  

Committee Policy : The committee sets corporate governance policy 

and improved, if it is necessary.

2. การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ : 
 Committee Performance :     

 2.1  คณะกรรมการจัดให้มีการรายงานผลการด�าเนินงานเปรียบเทียบกับ 

  เป้าหมายเป็นประจ�า

  Committee continually arranges for performance report  

  compared with goal.

 2.2 คณะกรรมการดูแลและเสนอความเห็นให้ อ.ส.ค. เตรียมแผนงาน/แนวทาง  

  เพือ่แก้ไขสถานการณ์ในกรณทีีผ่ลงานการด�าเนนิงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

  ที่ก�าหนดไว้

  If DPO is not able to reach the target, the committee can offer  

  the organization to set solutions.

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินตนเอง
Self-Assessment Criteria Improvement

ไทย-เดนมารค
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3. ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ : คณะกรรมการให้ความส�าคัญและใช้

เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาเรื่องส�าคัญที่เกี่ยวกับทิศทางการด�าเนินงานขององค์กร 

 Preparation : The committee thoroughly considers corporate 

management. 

4. ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ : คณะกรรมการเข้าร่วม

ประชุมตรงเวลาและการประชุมมีการจัดสรร / ควบคุมเวลาอย่างเหมาะสม

 Duty Concern and Responsibility : Committee attends meeting 

on time, and meeting is appropriated/proper timing controlled.

5. ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร : คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลที่

จ�าเป็นเพิม่เตมิส�าหรบัการประกอบการตดัสนิใจ เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อการพฒันาองค์กร

 Organization Development Intention : The committee is able to 

ask for more necessary information for making decision in order to be beneficial 

for organization development. 
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การบริหารความเสี่ยง
Risk Management
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อ.ส.ค. ตระหนักถึงการประเมินความเสี่ยง ตามภารกิจ เป้าหมายและนโยบายที่ส�าคัญ 

เพื่อให้ทราบถึงโอกาส ผลกระทบ ในทุกด้านตามหลัก COSO – ERM (COSO : Committee 

of Sponsoring of the Treadway commission /ERM : Enterprise risk management) 

เพือ่จดัท�าแผนบรหิารจดัการความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ ซ่ึงมโีอกาสจะท�าให้องค์กรไม่บรรลเุป้าหมาย

ทั้งในระยะส้ัน และระยะยาวที่เปล่ียนแปลงอย่างเหมาะสมซึ่งเม่ือน�ายุทธศาสตร์ 5 ปี และ 

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ของ อ.ส.ค. มาพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า ในทุกยุทธศาสตร์ของ 

อ.ส.ค. ทั้งในระยะกลางและระยะยาวจะพบว่าเกี่ยวข้องกับภารกิจสองด้าน คือ ภารกิจด้านการ

ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม และภารกิจด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์นม ตลอดระยะเวลา 5 ปีของแผนฉบับนี ้

ความเสี่ยงที่ อ.ส.ค. จะต้องให้ความส�าคัญตลอดระยะเวลาของแผน คือ

1. ความเสี่ยงในการท�าก�าไรไม่ได้ตามที่ตั้งเป้าไว้ในแต่ละปี หรือตลอดระยะเวลา 5 ปี

แผนความเสีย่งจะเกีย่วข้องทัง้ด้านการผลติ และด้านการตลาด โดยจะเกีย่วข้องกบัประสทิธภิาพ

การผลิต ท้ังทางด้านวัตถุดิบ คือน�้านมดิบ การส่งเสริมเกษตรกรในการเลี้ยงโคนม ตลอดจน

ผลผลิต ความต้องการของตลาดทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

ส่วนทางด้านการตลาด จะครอบคลุมถึงการเป็นผู้น�าในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน  

เพื่อน�าไปสู่ยอดขายตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

2. ความเสี่ยงทางด้านการตลาดด�าเนินการไม่ได้ตามแผนและเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ทั้ง

ในระยะกลางและระยะยาว ความเสีย่งในข้อนีจ้ะส่งผลต่อธรุกจิด้านผลติภณัฑ์นมโดยตรง ซึง่จะ

ส่งผลให้ยอดขายความเป็นผู ้น�าทางการตลาด และรายได้ของ อ.ส.ค. อาจจะไม่ได้ตาม 

เป้าหมาย

3. ความเสี่ยงในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกร เพื่อให้ได้น�้านมดิบที่มี

คุณภาพและปริมาณความเส่ียงข้อน้ีจะเก่ียวข้องโดยตรงกับภารกิจด้านการส่งเสริมการเลี้ยง

โคนมของ อ.ส.ค. เนื่องจากผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค. ใช้น�้านมโคสดแท้ 100%

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) • Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO)
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ส่วนความเสี่ยงอื่นๆ ทั้งในเรื่องของการผลิต ประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ

องค์การ ด้านขดีความสามารถของบคุลากรล้วนมคีวามส�าคญัและอาจเกดิความเสีย่งได้ จากการ

ประเมินความเส่ียงในแต่ละปี พบว่าความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการจะมากกว่าความเสี่ยงด้าน

กลยุทธ์ ซึ่ง อ.ส.ค. มีแผนที่จะด�าเนินการอย่างเข้มข้นอยู่แล้ว ยกเว้นความเสี่ยงทั้งสามด้าน 

ดังกล่าวที่อาจจะส่งผลต่อยุทธศาสตร์ของ อ.ส.ค. ท�าให้ อ.ส.ค. ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ทั้งในระยะกลางและระยะยาว

ดังนั้นการบริหารความเส่ียงของ อ.ส.ค. ในทุกๆ ปี ตลอดจนสิ้นสุดแผนระยะ 5 ปี  

สิ้นสุดปี พ.ศ. 2564 รวมทั้งระยะ 20 ปี สิ้นสุดปี พ.ศ. 2579 อ.ส.ค. จึงมีการก�าหนด 

การน�าความเสี่ยงทางด้านยุทธศาสตร์ทั้งสามข้อมาก�าหนดเป็นความเสี่ยงที่จะต้องจัดการลด

ความรุนแรงของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้ประสิทธิภาพการผลิต และการ

ตลาดของ อ.ส.ค. รวมถึงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้อย่างยั่งยืน มีความมั่งคั่งและมั่นคงใน

ระยะยาวต่อไป ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ 

“นมแห่งชาติ” ในปี 2564

DPO realizes the risk management according to important mission, goal, 
and policy, to understand every opportunity and consequence according to COSO 
- ERM (COSO: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
/ ERM: Enterprise Risk Management) to manage the risk which may result the 
organization a failure in both short-term and long-term goals which had been 
changed appropriately.  In consideration of DPO’s 5-year and 20-year strategies 
(2017-2036), we can see the relevance between every strategy in both short-term 
and long-term that it has been all about 2 missions which are Dairy Farming 
Promotion mission and Dairy Production Business mission.  And these are what 
DPO must prioritize during this 5-year plan;

1. Risk of missing annual profit target, or the rest of 5 years.  This plan is 
about production and marketing in which relates to production efficiency in raw 
material (which is raw milk), should support Dairy Farmers including how to 
become the Dairy leading country in ASEAN to bring us to the profit target. 

2. Risk of unfulfilled marketing plan or failed to reach the short-term and 
long-term targets.  This risk will affect our dairy product directly which could 
keep us away from reaching DPO’s profit target.
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3. Risk of Dairy Farming promotion for Dairy farmers to gain the required 
quality and productivity of raw milk.  This risk is related directly to DPO’s Dairy 
Farming promoting mission due to the use of 100% raw milk.

Other risks such as productivity and production efficiency may also be 
caused by personnel’s capability management.  Our annual risk assessment shows 
that there has been more practical risk than strategic risk covering these risks 
intensively, except these 3 risks above affected DPO’s strategy, 

Therefore, DPO’s annual risk management, as well as for the 5-year plan 
(until 2021) and the 20-year plan (until 2036), must be carefully concerned 
according to these 3 risks stated above to reduce them at the minimum level 
acceptably to allow DPO’s production efficiency, marketing strategy, and Dairy 
Farming promotion to keep generating income sustainably according to the policy 
of Ministry of Agriculture and Cooperatives, and to achieve the vision of “National 
Milk” in 2021. 
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นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR) 
ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีความมุ่งมั่นและตระหนักถึง ความส�าคัญ
ในการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยด�าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ให้ความส�าคัญกับชุมชนรอบข้างในการเจริญ
เติบโตไปด้วยกัน ใส่ใจดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมาย 
Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ ทั้งนี้ อ.ส.ค. มีหลักการด้านความ 
รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้ 

การก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
อ.ส.ค. ด�าเนินกิจการและพัฒนาธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ประกอบกิจการด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และการให้สินบนทุกรูปแบบ อ.ส.ค.ด�าเนินงานอย่างโปร่งใส 
เปิดเผย ตรวจสอบได้ และปฏิบัตติามมาตรฐานการก�ากับกิจการทีด่ ีและหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
โดยค�านึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นแก่ประเทศชาติ ชุมชน และสังคม พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งทาง 
การค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมการแข่งขัน
ทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการผูกขาดและการด�าเนินกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน 

การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน 
อ.ส.ค. เคารพในสิทธิมนุษยชน เข้าใจความแตกต่างหลากหลาย เรายึดมั่นในความเสมอภาค

และเท่าเทยีม เราส่งเสรมิการปฏิบัติต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม ไม่เลอืกปฏบิตั ิแม้ว่าจะมคีวามแตกต่าง
ของเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา ความเชื่อ หรือเรื่องอื่นใดก็ตาม                      

การจ้างงานอย่างเป็นธรรม  
อ.ส.ค. ส่งเสริมการจ้างแรงงานในชุมชนท้องถิ่น ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ โดยดูแลคุณภาพ

ชวีติของพนกังาน  จดัให้มสีวสัดกิาร ความปลอดภยั และสขุอนามยัในสถานทีท่�างานตามมาตรฐานสากล 
เรามกีารพฒันาบคุลากรเพือ่ยกระดบัการท�างานอย่างมืออาชพี พฒันาระบบการท�างาน สร้างนวตักรรม
ใหม่ๆ ในองค์กรและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นอาสาสมัคร บ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 

การดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
อ.ส.ค. ตระหนกัถึงการใช้ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างประหยดัและรู้คุณค่าให้ความส�าคัญกบัการ

ควบคุม ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากกระบวนการการผลิต ร่วมปกป้องมิให้เกิดภาวะโลกร้อน 
ลดปริมาณ Carbon Footprint ส่งเสริมให้เกิดจิตส�านึกและด�าเนินกิจกรรม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี
ส�าหรับอนาคต                      

การพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอย่างยั่งยืน 
อ.ส.ค. มุ่งพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ในด้านการบริหารจัดการฟาร์มโคนม ที่มีประสิทธิภาพสูง 

เพือ่ยกระดบั มาตรฐานฟาร์มโคนมไทยสู่ระดบัสากล  ช่วยเกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนมหาวธิลีดต้นทนุการผลติ 
หาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีประสิทธิภาพและคุณภาพที่สูงข้ึน อ.ส.ค. ใช้ระบบราคาที่ 
เปิดเผยและเป็นธรรม ท�าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน                       

36
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำ�ปี 2561 • Sustainable Development Report 2018

AW-�������-�������-�������������� ��� �������� SD-������� 2561-62-01.indd   36 27/2/2562   15:17:47



Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO) is determined to 
realize the priority of dealing business with Corporate Social Responsibility (CSR) 
by following the philosophy of economic sufficiency to meet the stakeholder’s 
expectation, and to prioritize the local community in growing together as much 
as we concern the environmental impact in order to achieve UN’s Sustainable 
Development Goals (SDGs). And to do so, DPO has taken these following actions 
seriously;

Good Corporate Governance
DPO operates and develops business legally according to the law with 

honesty and anti-corruption against all kinds of bribe. DPO’s operation is always 
clear, revealing, and examinable according to Good Corporate Governance and 
the philosophy of economic sufficiency by concerning the most benefit for the 
country, social, community, employees, customer’s partners, creditors, 
Government agencies, and all stakeholders fairly. We support free-trade 
competitions, and avoid all monopoly which may cause any beneficial conflict 
and intellectual property infringement, including a sustainable promotion of 
Corporate Social Responsibility (CSR).

Respect for human rights
DPO respects in human rights and understands the variety of differences. 

We adhere to equality, and treat employees fairly and equally regardless of 
nationality, culture, religion, gender, age, etc.

Fair Employment
DPO promotes employing the disadvantaged and the disabled in local 

community. We provide our employees a good life quality with benefits, safety, 
and sanitation in working area according to the international standard. We keep 
our personnel development continued growing professionally, as well as our 
working process development, and innovations. We also encourage our employees 
to get involved in doing social’s favors and benefits.

Concerning the environmental impacts
DPO realizes saving the natural resources using them economically and 

valuably. We concern controlling the environmental impacts caused by our 
production process to prevent the global warming effect by reducing the use of 
Carbon Footprint. We promote having the consciousness for this activity to save 
good environment for the future.

A Sustainable Dairy-Farming Development
DPO aims to develop and publishes the knowledge of dairy farming 

management with high efficiency to level-up Thai dairy-farming standard to the 
international level, and to help dairy farmers to reduce production cost. We are 
finding new technology to increase productivity with higher quality. DPO uses a 
fair price revealingly which helps increasing the farmer’s income, which also brings 
them a sustainable life quality.

A Sustainable Development Policy in Corporate Social 
Responsibility (CSR)
of Dairy Farming Promotion Organization of Thailand

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) • Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO)
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การผลติสนิค้าด้วยความรบัผดิชอบและตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค 
อ.ส.ค. มุ่งมัน่พฒันาผลิตภัณฑ์ทีม่คีณุค่าทางโภชนาการ มคีวามหลากหลาย ตอบสนองผูบ้ริโภค

ทุกเพศทุกวัย  มีมาตรฐานด้านความสะอาด ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนการผลิต การจัดส่ง
สินค้า และการจ�าหน่ายจนถึงมือผู้บริโภค มีมาตรการเฝ้าระวัง การจัดการความเสี่ยง การจัดการ
ภาวะฉุกเฉิน ตามมาตรฐานสากลตลอดห่วงโซ่อุปทาน                        

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และส่งเสริมนวัตกรรม 
อ.ส.ค. ด�าเนนิกิจการตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เพ่ือไม่ให้เกดิผลกระทบต่อชมุชน และ

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้วยนวัตกรรม ร่วมดูแลชุมชน ช่วยกันพัฒนา ท�าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ชุมชนพึ่งพา
ตนเองได้ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน และเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนนโยบายฯ  
ฉบบันีเ้ป็นแนวทางปฏบิตั ิซึง่ผูบ้รหิารให้ความส�าคญัยดึมัน่เป็นหลกัในการบริหารจัดการ และสือ่สารให้
พนักงานทกุระดับเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางในการด�าเนนิงานร่วมกนัเพือ่บรรลเุป้าหมายการเป็นองค์กร
ชั้นน�าในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

A Production with Responsibility and Meets Consumer’s Expectation
DPO always aims to improve the variety of nutritional products which 

meet every consumer’s expectation with a hygienic standard and safety in every 
production process, delivering, and selling to consumers. We have surveillance 
measures, risk management and emergency management for the whole supply 
chain according to the international standard.

Taking Part in Supporting the Social, Community, and Promoting Innovation
DPO operates according to the philosophy of economic sufficiency to 

avoid causing negative impacts to the community. We aim to develop new 
innovations to help taking care of the community making them self-reliable in 
order to achieve a better life quality and to build an economic strength for 
community to grow together sustainably. This policy is the prioritized resolution 
which managers adhere to, and take actions in management to communicate 
with every employee to help them understand and working together on the 
same goal in order to become the leading organization in Corporate Social 
Responsibility with Sustainable Development Goals (SDGs).

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561
Announced on 13th June, 2018. 

นายพงศ์กานต์ หงสกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.

ประธานอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

Mr. Pongkarn Hongsakul
DPO’s Qualified Director

CG/CSR’s Chairman of the Subcommittee  
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ส่วนที่
PART3 การแสดงความรับผิดชอบต่อ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
Corporate Social Responsibility (CSR)
with Stakeholders
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ยุทธศาสตร์การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
ส่ิงแวดล้อม (CG/CSR) ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ฉบับเดิม 
Triple CG :  from Community Grass - to Consumer Glass - by Corporate Governance  
เน้นต้นน�า้ไปถงึปลายน�า้ จากเกษตรกรโคนม ถงึลกูค้าผูบ้รโิภคนัน้สอดคล้องและได้ถกูผสานเข้า
กับยุทธศาสตร์องค์กรฉบับใหม่ในปี 2561 กลายเป็นยุทธศาสตร์ธุรกิจแห่งความยั่งยืน 
(Sustainable Business Strategy) ซึ่งมุ่งพัฒนาสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ มีความสามารถใน
การแข่งขันและก้าวสู่การเป็นองค์กรนมแห่งชาติในมิติต่างๆ ได้แก่

1. สร้างความมั่นคง ยั่งยืน และความภาคภูมิใจให้อาชีพเกษตรกรโคนม
2. พฒันาอตุสาหกรรมนมแบบครบวงจร ตามมาตรฐานสากล เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม
3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดอย่างเข้าถึงใจผู้บริโภค
4. การวจิยัและพฒันา การถ่ายทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรมส�าหรบัอตุสาหกรรมนม 

 ของประเทศ
5. องค์กรแห่งความเป็นเลิศทีย่ั่งยนื ด้วยทรพัยากรมนษุย์ทีม่คีวามรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 และธรรมาภิบาล บนรากฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
Corporate Governance & Corporate Social Responsibility Strategies

The original Corporate Governance & Corporate Social Responsibility 
Strategies (CG/CSR) of Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO), 
Triple CG :  “From Community Grass, To Consumer Glass”, by Corporate 
Governance, focusing on upstream to downstream, from dairy farmers to 
consumers which is consistent and merged with the new Corporate Governance 
in 2018, and becomes sustainable business strategy in striving for excellency, 
and capable to compete in becoming the national milk organization.  The strategy 
includes these following plans…  

1. Create sustainability and pride in dairy farming.  
2. A full development of milk industry with international standard, friendly 

to environment.  
3. Extend the capability to compete in the market with consumers 

understandingly. 
4. Research and development to transfer technology and innovation for 

national milk industry.  5. Become an excellent and sustainable organization with 
a personnel resource of   good governance following the philosophy of economic 
sufficiency.  
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ไทย-เดนมารค
โครงสรางการใชตราสัญลักษณ

8

วัวแดงพรอมริบบิ้น
Registration Trademark

วัวแดง ( Red Cows )

ตราสินคา ตราสัญลักษณหลัก ตราสัญลักษณ
องคการสงเสริมกิจการโคนม

แหงประเทศไทย
(อ.ส.ค.)

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ CG/CSR ในปี 2561 ประกอบด้วย 
1. CG/CSR และความรับผิดชอบต่อเกษตรกรโคนม และอาชีพพระราชทาน

2. CG/CSR และความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงาน และการผลิต

3. CG/CSR และความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้บริโภค และผู้ใช้บริการ

4. CG/CSR และการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยงานวิจัย / นวัตกรรม /  

 เทคโนโลยีดิจิตอล / และการเชื่อมโยงสื่อสาร

5. CG/CSR จากพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ... สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

This CG/CSR strategy in 2018 includes… 
1.  CG/CSR and responsibility to dairy farmers and Royal career. 

2.  CG/CSR and responsibility to factory and production community. 

3.  CG/CSR and responsibility to customers, consumers, and users. 

4.  CG/CSR and responsibility to social with research, innovation, digital  

 technology, and   communication link.  

5.  CG/CSR from the philosophy of economic sufficiency to our sustainable  

 goals.

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) • Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO)

41

AW-�������-�������-�������������� ��� �������� SD-������� 2561-62-01.indd   41 27/2/2562   15:17:48



 ระยะสั้น (1 ปี) / A short-term period (1 year)

1)  สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 และสิ่งแวดล้อม (CG/CSR) ให้กับผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยการพัฒนา 
 สื่อใหม่ๆ ช่องทางการสื่อสาร และการฝึกอบรมขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

2)  สร้างกลไกคณะท�างาน CG/CSR ในแต่ละส�านักงาน เพ่ือเชื่อมต่อการท�างานกับ 
 คณะกรรมการขับเคลื่อน CG/CSR  และเชื่อมต่อด้านนโยบายกับอนุกรรมการ CG/CSR

3)  ส่งเสริมให้ทุกโรงงาน/ส�านักงาน ได้รับมาตรฐาน CSR-DIW จากกรมโรงงาน
4)  พัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนรอบๆ โรงงานในเขต 5 กม. โดยใช้หลักปรัชญา 

 เศรษฐกิจพอเพียง โดยลงทุนในโครงการ CG/CSR ท่ีเกี่ยวข้อง เริ่มจากการท�าแผนที ่
 ชุมชน และค้นหาความต้องการของชุมชน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ CG/CSR ของ 
 องค์กร รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรมชุมชน 

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

 พร้อมก�าหนดหน่วยงานรับผิดชอบและการวัดผล
8)  พัฒนาช่องทางการส่ือสารใหม่ๆ ให้ครอบคลุมผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสียทุกภาคส่วน  

 ทั้งภายในและภายนอก
 

แผนงานหลัก CG/CSR
CG/CSR Master Plans 

ไทย-เดนมารค
โครงสรางการใชตราสัญลักษณ

8

วัวแดงพรอมริบบิ้น
Registration Trademark

วัวแดง ( Red Cows )

ตราสินคา ตราสัญลักษณหลัก ตราสัญลักษณ
องคการสงเสริมกิจการโคนม

แหงประเทศไทย
(อ.ส.ค.)

1)  Create knowledge, understanding in good governance, and CG/CSR to all managers  
 and involved staff, by improving new media, communication channel, and training  
 registration for involved staff. 

2)  Create a working group system for CG/CSR in each office to connect working with  
 CG/CSR policydriven committee and subcommittee. 

3)  Promote in every factory/office to obtain CSR-DIW from Department of Industrial Works.  
4)  Develop relationship with local community within 5 km. around factories using the  

 philosophy of economic sufficiency by investing in CG/CSR’s involved projects.  Start  
 by creating the local community’s map, and search for community needs which are  
 consistent with CG/CSR’s strategy including development of local community’s  
 innovation. 

5)  Improve any previous projects with consistent potential with CG/CSR’s strategy. 
6)  Invent and improve new consistent projects with CG/CSR’s strategy.  
7)  Organize, develop, and merge all related projects in each strategy to create an  

 impact, and appoint the responsible agency to measure the result.  
8)  Develop new communication channel to cover for all internal and external  

 stakeholders.  
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ระยะยาว (1-3 ปี) / A long-term period (1-3 years) 

1)  พัฒนาความเป็นเลิศด้าน CG/CSR ด้วยตัวชี้วัดขององค์กรคุณธรรม มาตรฐาน CSR-DIW,    

 UN Global Compact, CSR Prime Minister Award และอื่นๆ ที่เหมาะสม

2)  มกีารพฒันาบคุลากร ฝึกอบรม CG/CSR อย่างต่อเนือ่ง มโีครงสร้างหน่วยงาน มเีจ้าหน้าที ่

 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 เครือข่ายองค์กร 

 ต่อต้านคอร์รปัชัน่ เครอืข่ายองค์กร UN Global Compact เครอืข่ายประชารฐัทีเ่กีย่วข้อง 

 เป็นต้น

5)  พัฒนานวัตกรรมทางสังคม ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ มีการริเร่ิม 

 เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)

6)  พัฒนางานอาสาสมัครเพื่อสังคมให้โดดเด่น

7)  สร้างแบรนด์ อ.ส.ค. ให้มีความโดดเด่นทางด้าน CG/CSR บนพ้ืนฐานของปรัชญา 

 เศรษฐกิจพอเพียง และก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  SDG

1)  Improve our CG/CSR’s excellency with moral-organization standard indicators  

 such as CSR-DIW,   UN Global Compact, CSR Prime Minister Award, and others  

 appropriately.  

2)  Improve training personnel resource continuously with an agency’s structure with  

 responsible officers to measure the result, and have a CG/CSR Champion in each  

 factory/department, or SDG Champion in the essence of our strategy. 

3)  Manage and systemize each CG/CSR project with an international standard.  

4)  Improve CG/CSR’s external connection such as moral organizations, Anti-Corruption  

 Organization, UN Global Compact, and all related civil states. 

5)  Improve social innovation with new creativity and technology initiative into a Social  

 Enterprise. 

6)  Improve social volunteer works outstandingly.  

7) Create a DPO’s brand outstandingly in CG/CSR following the philosophy of economic  

 sufficiency to reach for Sustainable Development Goals (SDG). 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) • Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO)
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การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ อ.ส.ค. ต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทีค่รอบคลมุทัง้โซ่คณุค่า ตัง้แต่ต้นน�า้–กลางน�า้–ปลายน�า้ นัน่คอื ต้นหญ้า-ธญัพชื โคนม เกษตรกร 

โรงงาน ช่องทางจัดจ�าหน่ายและสดุท้ายถงึมอืผูบ้รโิภค ภายใต้แนวความคดิ TRIPLE CG : From 

CG - To CG - By CG ได้แก่ 

 Community Grass  หญ้าจากชุมชน อันเป็นกระบวนการต้นน�้า

 Consumer Glass  นมจากแก้วผู้บริโภค อันเป็นกระบวนการปลายน�้า

 Corporate Governance  ธรรมาภิบาลขององค์กร

การแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมจะด�าเนนิควบคมุไปกับธรรมาภบิาล 

พร้อมท้ังยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ

องค์การสหประชาชาติ (SDG) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกด้วย โดยเฉพาะมิติของการ

ยุติความยากจน การยุติความหิวโหย สุขภาพและการกินดีอยู่ดี น�้าสะอาดและสุขาภิบาลที่ดี 

การมีงานที่มีคุณค่าและเติบโตทางเศรษฐกิจ การบริโภคและการผลิตที่มีความรับผิดชอบ 

ชีวิตของสัตว์น�้า การรับมือกับภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 

ด้วยมิติท่ีแหลมคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการทบทวนล�าดับความส�าคัญ 

และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อส่งมอบ 

ความสุข คุณภาพชีวิตที่ดีและความยั่งยืนในมิติต่างๆ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมๆ กับเป้าหมายสู่

ยุทธศาสตร์ “นมแห่งชาติ” ในปี 2564 ของ อ.ส.ค.
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DPO’s Corporate Social Responsibility (CSR) has been aligned throughout 

upstream - midstream - downstream of the value chain process : grass/grain, 

dairy cattle, dairy farmers, plants, distribution channels, and to end-customers, 

under theme, TRIPLE CG : From CG - To CG - By CG, as follows :

 Community Grass  upstream of the value chain process 

 Consumer Glass  midstream of the value chain process 

 Corporate Governance  downstream of the value chain process 
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DPO’s Corporate Social Responsibility (CSR) has not been driven further, 

if not paralleled with Corporate Governance (CG). Moreover, DPO has driven 

sustainable development strategy, under United Nation’s Sustainable 

Development Goals (SDG) and Ministry of Agriculture and Cooperatives’ SDGs, 

especially on these goals, as follows : no poverty, zero hunger, good health & 

well being, clean water & sanitation, decent work & economic growth, responsible 

consumption & production, climate action, life below water and life on land, 

with continuous strong intention for decades, to search for excellence, and 

sustainable development with sharper aspects to these stakeholders, together 

with DPO, upon National Milk strategy in 2021.

TRIPLE CG : From CG - To CG - By CG

สแกน
เพื่อรับชม

TRIPLE CG : From CG - To CG - By CG

Grass / Grain Consumers

Dairy
Cattle

Dairy
Farmers   

Plants

Channels
Distribution
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องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ตระหนักถึงความส�าคัญของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทั้งห่วงโซ่อุปทาน ดังน้ัน การวางแผนยุทธศาสตร์การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG/CSR) จึงท�าการศึกษาถึงความต้องการ

และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งน�ามาวางแผนยุทธศาสตร์ CG/CSR  และ

พัฒนาเป็นแผนงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

แผนยุทธศาสตร์การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
Corporate Governance & Corporate Social Responsibility Strategies

Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO) realizes  

the importance of stakeholders; therefore, Corporate Governance (CG)  

and Corporate Social Responsibility (CSR) focuses on stakeholders’ expectation 

to plan strategic actions such as... 
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 เป้าหมาย / Targets; 
1. เกษตรกร เพือ่ให้เกษตรกรเกดิความภาคภมูใิจในอาชพีพระราชทาน มคีวามมัน่คง  

 ยัง่ยนืของอาชพีเกษตรกรโคนม มีคุณภาพชวิีตท่ีดีท้ังของเกษตรกรเองและครอบครวั
 Farmers are proud of  their works gaining a prosperity and  

 sustainable living.
2. สหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์ต่างๆ มีมาตรฐานที่ดี มีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบ 

 ต่อสงัคม มสิีนค้าและบรกิารส�าหรบั Smart Farmer รองรบัแผนงานสูไ่ทยแลนด์ 4.0
 Cooperatives earn good standard and social responsible in products  

 and services for supporting Thailand 4.0 smart farmers.
3. โคนม เพ่ือให้โคนมมีการดูแลที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมทั้งมีโคนมท่ีเลี้ยงใน 

 สภาพแวดล้อมที่เป็นอินทรีย์ (Organic) เพื่อผลิตนมเพื่อสุขภาพ
 Dairy Cattles are well-treated with good quality of life in organic  

 environment to produce the best quality milk.

ยุทธศาสตร์ที ่
Strategy1 CG/CSR และความรับผิดชอบต่อเกษตรกรโคนม 

และอาชีพพระราชทาน
CG/CSR and responsibility to dairy farmers and Royal career

 โครงการ / Projects; 
1. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเลี้ยงโคนมในสถานศึกษา
 “Dairy Farming Educational Promotion in Academic Places and  

 Vocational College” project. 
2. โครงการหน่วยบริการเครื่องรีดนมของสหกรณ์
 “Cooperative’s Milking Machine Service” project.  
3. โครงการมัคคุเทศก์อาวโุสอาสาสืบสานงานพ่อสร้าง
 “Volunteering Senior Guide to carry on His Majesty the Late King’s  

 creations” project. 
4. โครงการ Sustainable  Partnership
 “Sustainable Partnership” project.

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) • Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO)
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ยุทธศาสตร์ที ่
Strategy2 CG/CSR และความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงาน 

และการผลิต
CG/CSR and responsibility to factories and production

 เป้าหมาย / Targets;    

1. โรงงำน เพ่ือให้มีมาตรฐาน CSR-DIW รวมทั้งมาตรฐาน CSR ต่างๆ ได้รับการ 
 ขึน้ทะเบียน และเจ้าหน้าทีด้่าน CSR ผ่านการอบรมและขึน้ทะเบยีนกบักรมโรงงาน

 Factories get CSR-DIW standard including other CSR standards with  
 proper trainings and registration to Department of Industrial Works.

2. พนักงำน เพื่อให้พนักงานมีความสุขในที่ท�างาน (Happy Workplace) มีคุณภาพ 
 ชีวิตที่ดี มีสุขภาพดี มีการส่งเสริมกีฬา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา

 E Employees are happy while they are at work because of a healthy  
 life quality, sport promotion ,and volunteer activities.

3. ชมุชน เพือ่สนบัสนนุให้ชมุชนใช้หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในการพฒันาชมุชน  
 เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ  ในการพัฒนาชุมชน

 Community applies Sufficiency Economy Philosophy for community  
 development by inventing creative innovation.

 

 โครงการ / Projects;  
1. โครงการยกระดับมาตรฐานโรงงานด้านสิ่งแวดล้อม
 “Environmental Factory’s Standard Enhancement” project.
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ยุทธศาสตร์ที ่
Strategy3 CG/CSR และความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้บริโภค

และผู้ใช้บริการ
CG/CSR and responsibility to customers, consumers, and users

 เป้าหมาย / Targets; 
1. ลูกค้ำ ด้วยการพัฒนาสินค้าคุณภาพท่ีหลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

 พัฒนาสินค้ากลุ่มสุขภาพ Organic Products ส่งเสริมให้บริโภคนมจากเกษตรกร 
 โคนมไทย Drink Thai Milk

 Customers consume variety of high-quality products which are  
 developed to cover all targets in order to build drinking milk habit to  
 Thai people. 

2. สงัคม ด้วยการส่งเสรมิให้คนไทยดืม่นมมากขึน้  มีการพฒันาความรูเ้รือ่งการบรโิภค 
 นมอย่างถูกต้อง (Milk Education) เชือ่มโยงการดืม่นมกบัโครงการเพือ่สงัคม Drink  
 Responsibly

 Community should be given the proper Milk Education which is  
 consistent with CG/CSR’s “Drink Responsibly” project.

 โครงการ / Projects; 
1. โครงการวิ่งไทย-เดนมาร์ค มินิมาราธอน ครั้งที่ 3

 “3rd Thai-Danish Running Mini Marathon” project.
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ยุทธศาสตร์ที ่
Strategy4 CG/CSR และการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยงานวิจัย/

นวัตกรรม/เทคโนโลยีดิจิตอล/และการเชื่อมโยงสื่อสาร
CG/CSR and responsibility to social with research, 
innovation, digital technology, and community link

 เป้าหมาย / Targets; 
1. เชื่อมโยงงานต่างๆ ที่มีอยู่ให้บูรณาการร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง

 Connect all related works to integrate with each other to create  

 a wider impact. 
2. พัฒนานวัตกรรมทางสังคม และสิ่งแวดล้อมผ่านงานวิจัย
 Develop social innovation and environment with research. 
3. ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และการสื่อสารเชื่อมโยงงาน CG/CSR
   Using new technology and communication to connect with CG/CSR. 

 โครงการ / Projects; 
1. โครงการนวัตกรรรมการเสริมสร้างสิ่งใหม่จากการรีไซเคิลกล่องนม
 “Strengthening Innovation from the Recycled Dairy Package” project.

50
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำ�ปี 2561 • Sustainable Development Report 2018

AW-�������-�������-�������������� ��� �������� SD-������� 2561-62-01.indd   50 27/2/2562   15:17:51



ยุทธศาสตร์ที ่
Strategy5 CG/CSR จากพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ...  

สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
CG/CSR from the philosophy of economic sufficiency to 
our sustainable goals

 เป้าหมาย / Targets;  
1. สร้างความเป็นเลศิขององค์กรแห่งความย่ังยืน ด้วยธรรมาภบิาลและความรบัผดิชอบ 

 ต่อสังคม

 Create an organization’s sustainable excellency with good governance  

 and social responsibility.

2. สร้างองค์กรคุณธรรม

 Be a moral organization.

3. สร้างความโดดเด่นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับงาน อ.ส.ค. และเกษตรกร

 Achieving an outstanding result of the philosophy of economic  

 sufficiency from DPO’s and farmer’s works.

4. เชื่อมโยงงานต่างๆ เข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

   Connecting all Sustainable Development Goals (SDGs).

 โครงการ / Projects; 
1.  โครงการตักบาตรนมสด

 “Giving Fresh-Milk Alms to the Monks” project.

2.  รวมพลังคน อ.ส.ค. สู่องค์กรคุณธรรม

 “DPO’s Joining Power to Become the Moral Organization” project.

3.  โครงการสนับสนุนกิจกรรมในพื้นที่ (อนุรักษ์ล�าน�้ามวกเหล็ก)

 “Muak-Lek River Conservation and Local Activity Support” project.

4.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ของฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร (5 ส เพื่อสังคม)

 “Agro tourism’s Landscape Development (for Community)” project.
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โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

 From “The Philosophy of Economic Sufficiency” 
Project To Action of Sustainable Life-Quality Development.

     

วันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ดร. ณรงค์ฤทธ์ิ วงศ์สุวรรณ ผู้อ�านวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให ้
นายพีระ ไชยรุตม์ หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร จัดโครงการ “ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
ตามรอยเท้าพ่อ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กร/หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ 
ได้น้อมน�าแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการปฏบิตังิานของหน่วยงาน และเพือ่สนบัสนนุ
เกษตรกร สหกรณ์และชุมชน ได้น้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ  
ซึง่มหีน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรฯเข้าร่วม พร้อมทัง้เกษตรกร และสหกรณ์เขตพืน้ที ่อ.ส.ค. มวกเหลก็
เข้าร่วมโครงการ 3 วัน 2 คืนที่ อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี

On 21st - 23rd March, 2018 DPO’s Director Dr. Narongrit Wongsuwan assigned Mr. 
Peera Chairut, Head of Agro-tourism Department, to hold “ The Father’s Footstep towards 
Sufficiency Economy Philosophy Project” to apply this idea into action for work benefit. 
The project participated by agencies under Ministry of Agriculture and Cooperatives, farmers, 
and cooperatives was held for 3 days and 2 nights at DPO Head Office, Muak Lek, Saraburi.
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วันที่ 19 เมษายน 2561 ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อ�านวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย ( อ.ส.ค.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกีฬาสีสัมพันธ์ระหว่าง อ.ส.ค. กับสหกรณ์โคนม 
ครั้งท่ี 4 ซ่ึงมีขบวนพาเหรดแต่ละสีเข้าประจ�าเต็นท์ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันกองเชียร์โดยมี 
คณะผู้บริหาร อ.ส.ค. พนักงาน และสหกรณ์โคนมในเขตพื้นท่ีส่งเสริมของ อ.ส.ค. เข้าร่วม ณ บริเวณ 
สนามฟุตบอล อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี

On 19th April, 2018 DPO’s Director Dr. Narongrit Wongsuwan presided over in 
opening ceremony of the “ 4th DPO and Dairy Cooperative Sports Relationship”. The 
contestants were grouped in each colour to compete parade, folk sports, and cheerleading 
competitions. DPO’s Board of Directors, employees, and the local dairy cooperatives in 
DPO’s area joined this event at DPO Head Office, Muak Lek, Saraburi.

โครงการกีฬาสหกรณ์โคนมสัมพันธ์
DPO and Dairy Cooperative Sports Relationship Project

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) • Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO)

55

AW-�������-�������-�������������� ��� �������� SD-������� 2561-62-01.indd   55 27/2/2562   15:17:54



โครงการประชุมสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
North-East Mobile Conference Project

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อ�านวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย ( อ.ส.ค.) ให้เกียรตเิป็นประธานเปิดการประชมุสัญจร ครัง้ท่ี 4 ระหว่าง อ.ส.ค. และสหกรณ์
โคนมที่ส่งน�้านมดิบให้ อ.ส.ค. ทั่วประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และการแก้ไขปัญหา 
การเลี้ยงโคนมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ อันน�ามาซึ่งความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเล้ียงโคนมและ 
การพัฒนาอุตสาหกรรมนมของประเทศให ้ ได ้คุณภาพและมาตรฐาน โดยได ้รับเกียรติจาก  
รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร. สุณีรัตน์ เอ่ียมละมัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
บรรยาย และท�าเวิร์คช็อปในหัวข้อ “แนวทางพัฒนาคุณภาพน�้านมดิบให้สูงกว่ามาตรฐาน ” ณ The Lake 
Hotel จ.ขอนแก่น

On 19th July, 2018 DPO’s Director Dr. Narongrit Wongsuwan presided over in opening 
ceremony of the “4th Northeast Mobile Conference” with DPO and dairy cooperatives 
who delivered the raw milk attended to share their knowledge, experiences, and solutions 
to all dairy farming’s problem with creative ideas, which had brought the sustainable 
development to this industry with a high-quality standard, honored by associate professor 
veterinarian, Dr. Suneerat Iamlamai, from Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen 
University, who lectured and gave “How to develop higher-standard raw milk” workshop, 
at Lake Hotel, Khon Kaen province.
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 โครงการรวมพลังคน อ.ส.ค. ต่อต้านคอร์รัปชั่น
เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน อ.ส.ค. ที่ยั่งยืน

DPO’s Anti-Corruption Project  For Sustainable Turning Points

วนัที ่2 เมษายน 2561 องค์การส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย ( อ.ส.ค.) จดัโครงการ “รวม
พลังคน อ.ส.ค. ต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน อ.ส.ค. ที่ยั่งยืน” ประจ�าปี 2561 ณ บริเวณอาคาร
อเนกประสงค์ อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมีนายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติ
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อ�านวยการ อ.ส.ค. กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ได้รับ
เกียรติจาก นายพงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานอนุกรรมการ CG/CSR พร้อมคณะ
ผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค.เข้าร่วม โดยมีการจัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ “รวมพลังคน อ.ส.ค. ต่อต้าน
คอร์รัปชั่น เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน อ.ส.ค. ที่ยั่งยืน” และกิจกรรมดื่มนมร่วมสาบานต่อต้านคอร์รัปชั่น ฯ เพื่อ
เสรมิสร้างให้ผูป้ฏบิติังาน อ.ส.ค. มจิีตส�านกึ ค่านยิม วฒันธรรม เรือ่งความซือ่สตัย์ สจุรติ มุ่งมัน่ท�างานอย่าง
มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม  

On 2nd April, 2018 Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO) held 
“ DPO Anti-Corruption for Sustainable Turning Points 2018” at Multi-Purpose Building at 
DPO Head Office, Muak Lek, Saraburi. Mr. Sakchai Sriboonsue, DPO’s Chairman of the Board, 
presided over opening ceremony participated by Mr.Pongkarn Hongsakul Qualified Director 
and CG/CSR’s Chairman of the Subcommittee, Executive Committee, Board of Directors, 
and employees. Dr. Narongrit Wongsuwan, DPO’s Director, delivers a speech. There are an 
academic talk under topic “DPO’s Anti-Corruption Project for Sustainable Turning Points” 
and a milk-drinking vow to encourage DPO members to work against corruption with 
efficiency and virtue.  
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โครงการตักบาตรนมสดและธรรมะในฟาร์ม
Giving Fresh-Milk Alms to the Monks, and Dharma in Farms

วันที่ 2 เมษายน 2561 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย ( อ.ส.ค.) นายพงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานอนุกรรมการ CG/CSR 
พร้อมด้วย ดร. ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ ผู้อ�านวยการ อ.ส.ค. คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. ตลอด
จนสมาชกิสหกรณ์โคนมและประชาชนทัว่ไปร่วมท�าบญุตกับาตรนมสด ครัง้ที ่4” และร่วมฟังบรรยายธรรมะ
ในฟาร์ม หัวข้อเรื่อง “ธรรมะกับการท�างาน ด้วยความโปร่งใส “ โดยท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมกานี ผู้ช่วย
เจ้าอาวาสวดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ เขาตาแป้น อ.ส.ค. มวกเหลก็ จ.สระบรุี

On 2nd April, 2018 Mr. Sakchai Sriboonsue, DPO’s Chairman of the Board, Mr. 
Pongkarn Hongsakul, Qualified Director and CG/CSR’s Chairman of the Subcommittee, 
Dr.Narongrit Wongsuwan, DPO’s Director, Board of Directors, employees, dairy cooperatives, 
and local citizens joined the “ 4th Giving Fresh Milk Alms to the Monks” and listened to 
the monk’s preaching about “ Honest Work with Dharma” at DPO Head Office, Muak Lek, 
Saraburi.
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โครงการ CSR กิจกรรม Thai – Denmark Nature Camp 8th

8th Thai-Danish Nature Camp CSR Activity Project

วันที่ 26 มิถุนายน ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อ�านวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย ( อ.ส.ค.) มอบหมายให้นายพีระ ไชยรุตม์ หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นประธานกล่าว
เปิดโครงการ Thai-Denmark Nature Camp 8  ซึ่งเป็นกิจกรรมด้าน CSR ของ อ.ส.ค. เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนตระหนกัถงึความส�าคญัและความจ�าเป็นของทรพัยากรธรรมชาต ิตลอดจนเพือ่ปลกูฝังจติส�านกึการ
อนุรักษณ์ส่ิงแวดล้อม และเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพการเลี้ยงโคนมที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนการได้รับ
รู้ถึงคุณประโยชน์ของการด่ืมนมโคสดแท้  100% ไม่ผสมนมผงให้แก่เยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการ 61 คน 
โครงการดงักล่าวจดัขึน้ระหว่างวนัที ่26 – 29 มถินุายน 2561 ณ ฝ่ายท่องเท่ียวเชงิเกษตร ส�านกังาน อ.ส.ค. 
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  

On 26th June, 2018 Dr. Narongrit Wongsuwan, DPO’s Director assigned Mr. Peera 
Chairut, Head of Agro-tourism Department, to preside over opening ceremony of the “ 8th 

Thai-Denmark Nature Camp” known as one of DPO’s CSR project to encourage the 
importance of natural resources and consciousness of protecting the nature to young 
generation. There are 61 participants joined this program and experienced dairy farming, 
a royal career given by His Majesty the Late King Rama 9, through variety kinds of knowledge 
bases, and the benefits of drinking a 100% fresh milk without milk powder added, during 
26th-29th June ,2018, at Agro-tourism department, DPO Head Office, Muak Lek, Saraburi.
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กิจกรรม CG/CSR Day
CG/CSR Day’s Activity

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนม

แห่งประเทศไทย ( อ.ส.ค.) ให้เกยีรตเิป็นประธานกล่าวเปิดงาน DPO CG&CSR DAY 2018” ณ ห้องประชมุ 

3 ชั้น 5 ส�านักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ โดยมี ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อ�านวยการ อ.ส.ค. กล่าวรายงาน 

และคณะกรรมการบริหารงาน  ผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค. ให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง  

การจัดงานในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารจัดการที่ดี 

การด�าเนนิงานอย่างมคีณุธรรม ยดึมัน่ในจริยธรรมจรรยาบรรณ เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม

ต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้มคีวามส�านกึรับผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ซึง่ภายในงานมีพธิมีอบรางวัล 

“คนเด่นคนดีศรี อ.ส.ค.” ประจ�าปี 2561 และนิทรรศการผลงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และ

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของ อ.ส.ค. 

On 28th August, 2018 Mr. Sakchai Sriboonsue, DPO’s Chairman of the Board, presided 

over the opening ceremony of “ DPO CG/CSR Day 2018”, at Meeting Room 3, 5th floor, 

DPO’s Bangkok Office participated by Executive Committee, Board of Directors, and 

employees. Dr. Narongrit Wongsuwan , DPO’s Director, delivers a speech. The purpose of 

this activity was to realize and encourage the importance of good governance, good 

management, and moral working process, be honest, be checkable, be fair, and be 

responsible. Also, Chairman of the Board awarded “ Outstanding Member 2018” ceremony 

and visited DPO’s CG/CSR exhibition.   
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โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเลี้ยงโคนมในสถานศึกษา
Dairy Farming Educational Promotion 

in  Academic Places and Vocational College

โครงการให้ความรู้การเลีย้งโคนม และสร้างแรงบนัดาลใจแก่เยาวชนรุน่ใหม่ โดยมุง่พฒันาเยาวชน

ให้มีความรู้จริงพร้อมที่จะประกอบอาชีพ และรักษาวิชาด้านการงานอาชีพการเล้ียงโคนมให้คงอยู่ เป็น

เอกลักษณ์ประจ�าโรงเรียนและสืบสานอาชีพให้คงอยู่ได้ต่อไปอย่างยั่งยืนในท้องถิ่นที่มีการเลี้ยงโคนม โดย

มีนักเรียนระดับมัธยมปลาย ปีที่ 5 35 คน สายการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา เข้า

ร่วมโครงการ ซึ่งมีการเรียนการสอนทุกวันศุกร์ จ�านวน 1 เทอม/ภาคเรียน ระหว่างพฤษภาคม-กันยายน 

2561   

This project was to encourage and inspire the new generation to do dairy farming 

by giving standard proper practices in order to maintain the royally granted career as a 

school’s identity. There are 35 students from Grade 11 at Muak Lek Witthaya School 

participated in this project and the classes were on Friday for 1 semester during May to 

September, 2018.  
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แผนการพัฒนาไทย-เดนมาร์คสู่การเป็นนมแห่งชาติ
Development Plan for Thai-Denmark to be the National Milk

เป้าหมายสู่ "นมแห่งชาติ"
Goal for "National Milk" 

DPO Milk Valley / หุบเขาแห่งอุตสาหกรรมโคนม

IT Excellence / ความเป็นเลิศทางด้านไอที

HR Transformation  / การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

CSR 4.0 / ซีเอสอาร์ 4.0

Operational Excellence / ความเป็นเลิศทางด้านการปฏิบัติงาน

ไทย-เดนมารค
องคประกอบตราสัญลักษณของ
องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

12

ตราสัญลักษณประจําองคการ ได เริ่มมีขึ้นในสมัย 
ผู อํานวยการ นายยอด วัฒนสินธุ โดยมีความหมาย
ดังนี้

“วัวแดงสองแมลูกหันหนาเขาหากัน” 
สายสัมพันธที่แมมีตอลูก ซึ่งเปนการสงตอความหวงใย 
และเอื้ออาทร จากรุนสูรุน 

“วัวสีแดง”
คือสีของแมโคลูกโค ซึ่งหมายถึงความเปนสิริมงคลตาม
อิทธิพลของสีที่มีมา ตั้งแตครั้งโบราณ อันจะนําไปสูโชคลาภ 
ความดีงาม ความเจริญ   

“อักษร อ.ส.ค.” 
เปนชื่อยอขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย
ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองคการสงเสริมกิจการโคนม
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2514

“คอกโค”
เปนคอกโคนมประวัติศาสตรคอกแรก ที่พระบาทสมเด็จ
พ ร ะ ป ร มิ น ท ร ม ห า ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เ ด ช  รั ช ก า ล ที่  9 
และพระเจ าเฟรเดอริกที่  9 แห งประเทศเดนมาร ก
พระราชทานใหแกฟารมโคนม ไทย – เดนมารค

“วงกลมที่ลอมรอบ”
บอกถึงการดํารงคงอยูอยางไมสิ้นสุด ไมมีจุดสุดทาย

“สีของดวงตรา” 
ดวงตราขององคการมี 3 สี คือ สีแดง สีขาว และสีน้ําเงิน 
ซึ่งเปนสีของธงไตรรงคธงประจําชาติของไทยเพื่อระลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิลอดลุยเดช รัชกาลที ่9 ทีท่รงใหกําเนดิและพระราชทาน
อาชพี การเลีย้งโคนม แกปวงพสกนิกรชาวไทย
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บอกถึงการดํารงคงอยูอยางไมสิ้นสุด ไมมีจุดสุดทาย

“สีของดวงตรา” 
ดวงตราขององคการมี 3 สี คือ สีแดง สีขาว และสีน้ําเงิน 
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