
  

  

 

ประกาศ 
นโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดลอ้ม (CSR) เพ่ือพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
............................ 

  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ยึดมั่นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งในกระบวนการ และกิจกรรมเสริมสร้างสังคม (Corporate Social Responsibility : 
CSR in process & CSR after process) เทียบเท่ากับหลักการสากลตามแนวทาง ISO 26000 และปฏิบัติตาม
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่ งยืนตามเป้าหมาย 
Sustainable Development Goals (SDGs) จึงก าหนดให้ผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ทุกคนยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ และเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการด าเนินงานตามภารกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสร้างการ           
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กรสอดคล้องตามนโยบายนมแห่งชาติและค าขวัญ       
“รักนม รักฟาร์ม สืบสาน รักษา ต่อยอดโคนมอาชีพพระราชทาน” และรายงานผลการการด าเนินงาน              
ด้วยมาตรฐาน GRI Standard ดังนี้ 
  1. การก ากับดูแลกิจการที่ดี (Organizational governance)  โดยด าเนินกิจการและพัฒนาธุรกิจ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ประกอบกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น และการให้สินบน
ทุกรูปแบบ อ.ส.ค. ด าเนินงานอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้และปฏิบัติตามมาตรฐานการก ากับดูแลที่ ดี และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ประเทศชาติชุมชนและสังคม พนักงานคู่ค้า ลูกค้า 
คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า
อย่างเสรี หลีกเลี่ยงการผูกขาดและการด าเนินกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน 
 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน (Human rights) โดยตระหนักถึงความส าคัญต่อการเคารพสิทธิ
มนุษยชนของบุคคลทุกคน โดยปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ สนับสนุน ส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน หลีกเลี่ยงการกระท าท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 3. การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor practices) โดยปฏิบัติต่อพนักงานภายในองค์กรอย่างเป็นธรรม
และมีความรับผิดชอบ ตามสิทธิที่พนักงานพึงได้รับตามกฎหมายและหลักจริยธรรม โดยการปฏิบัติด้านแรงงาน
อย่างมีความรับผิดชอบ 

4. การดูแลสิ่งแวดล้อม (The environment) โดย อ.ส.ค. มีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักและให้ความส าคัญต่อการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม และบริการ มีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการ
ผลิต สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มีการก าหนดเป้าหมายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้
คุณค่า และลดการใช้พลังงานธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัด มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา การส่งเสริมการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปกป้องระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ 
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 5. การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม (Fair Operating practices) โดย อ.ส.ค. ได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่  พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
ได้แก่ ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม ภาครัฐ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า สิ่งจ าเป็น
พ้ืนฐานของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการคุ้มครอง และดูแลเป็นอย่างดีตามข้อก าหนดกฎหมาย และกฎระเบียบ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ 
 6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (Consumer issues) โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และให้บริการ     
ที่รับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

7. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน (Community involvement and development) โดย
การพัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนที่ส าคัญของ อ.ส.ค. เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมโดยยึด
แนวทางให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับ อ.ส.ค.  

เพ่ือให้สอดรับกับวิสัยทัศน์และพันธะกิจองค์กรจึงจะต้องด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมโคนมอย่าง
ยั่งยืนโดยก่อให้เกิดผลต่อ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และสุขภาพ กล่าวคือ 

1. พัฒนาการผลิต และงานบริการ  
การผลิต : อ.ส.ค. จะส่งเสริมและยกระดับน้ านมคุณภาพสูง (Premium) เป็นคุณค่าที่ยั่งยืนสู่

สังคมไทยให้เข้มแข็ง สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมผลิตน้ านม ที่มีคุณภาพสูง อย่างต่อเนื่องโดยรักษาความสมดุล
ระหว่างทรัพยากรมนุษย์และเครื่องจักรกลที่น าความทันสมัยมาสู่กระบวนการเลี้ยง ผลิตนม หรือการตลาด เพ่ือ
คุณภาพชีวิต สร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชากรไทย การผลิตน้ านมที่เน้นการอนุรักษ์พลังงาน ต้นทุนเหมาะสม ลดของ
เสียจากกระบวนการผลิต กระบวนการบ าบัดน้ าเสียที่พัฒนาและปรับปรุงให้มีความปลอดภัยสูงกว่ามาตรฐานที่
อุตสาหกรรมก าหนด สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการผลิตน้ านมให้มีคุณค่า และมูลค่าอย่างยั่งยืน   

งานบริการ : การเปิดกว้างทางความคิด ทั้งพนักงาน ผู้ใช้บริการ พร้อมมอบองค์ความรู้เรื่อง
ระบบการบริหาร การเลี้ยงโคนม และการผลิตน้ านม ให้มีคุณภาพ การบริหารการขนส่งยุคใหม่ เน้นความรวดเร็ว 
ความทั่วถึงในการขนส่ง ผ่านกิจกรรมและระบบ IT ที่พัฒนาในรูปแบบ อ.ส.ค. Application & อ.ส.ค. Call 
Center เพ่ิมประสิทธิภาพในห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือสร้างประสบการณ์ที่ดีและพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ พร้อมพัฒนาดัชนี
การวัดผลงานเป็นตัวเลขอย่างเป็นรูปธรรมให้ก้าวทันต่อการปรับตัวขององค์กรในปัจจุบัน 

2. เสริมสร้างจิตส านึก ทักษะ ความสามารถของพนักงาน อ.ส.ค. ให้เกิดความเข้าใจ เข้าถึง        
ที่ชัดเจน ลงพื้นที่ชุมชนรับฟังความคิดเห็น ให้ค าปรึกษา สร้างวินัยจิตอาสาพร้อมขยายเครือข่าย ผ่านกิจกรรม และ
การพัฒนามาตรฐาน CSR-DIW เพ่ือสร้างสรรค์ CSR New Model ด้วยแรงบันดาลใจ แรงจูงใจ ส่งเสริมให้
ตระหนักถึงคุณค่าตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมโคนม ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า อันเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จขององค์กร  

3. ประยุกต์ความเชี่ยวชาญขององค์กร พัฒนาคุณภาพวงจรการผลิต และการตลาดน้ านม      
การบริหารความเสี่ยงเรื่องแหล่งน้ าส ารองเพ่ือมิให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ าอันมีต้นเหตุจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของโลก 

4. พัฒนากระบวนก ากับงาน โครงสร้างการอัตราก าลัง และนวัตกรรม ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
จากกิจกรรม CSR สู่  Sustainable Development (SD) สร้างเครือข่าย SD ในกลุ่มผู้ร่วมงานของ อ.ส.ค.           
ทั้งภายในองค์กร และความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม สู่สมดุลใหม่ 
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5. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของอุตสาหกรรมน้ านมให้ถูกน ามาใช้ในวงกว้าง Circular 
Economy อุปกรณ์ท่ีประกอบในการบริโภคนม ร้านค้านม สร้างกิจกรรม 7R ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก าจัด
ฝุ่นละออง pm 2.5 การบ าบัดน้ าเสีย รวมถึงการน าน้ านมที่สูญเสียจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ 
เช่น ผลิตปุ๋ย Alcohol หลังคาเขียว เพ่ือรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศน์ ดิน น้ า ป่า พันธุ์พืช    
พันธุ์สัตว์ พร้อมสืบสาน ถ่ายทอดกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผ่านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร    
สู่ความยั่งยืน 
 

 
 
 

           ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 

                  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. 

ประธานอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 


