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 .บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร..  

การทบทวนแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2560 – 2565 (ส าหรับปี 2564) เป็นการจัดท าเพื่อทบทวนและ
ก าหนดแผนวิสาหกิจให้มีความชัดเจนและสอดคลอ้งกับสถานการณ์ปัจจุบนัและในอนาคตโดยเฉพาะเป้าหมายตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกันกับนโยบายของรัฐบาลมากยิ่งข้ึน และทบทวน
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กรโดยยึดแนวทางตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ และ
มอบหมายให้รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยเป็น
การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการส าคัญของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ไทยแลนด์ 4.0 แผนดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) และน าสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน มาใช้เป็นกรอบ
แนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตร์ข้ึน โดยการด าเนินการทบทวนในครั้งนี้ ได้ให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการ
รับฟังความเห็นและความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญทุกกลุ่มที่ได้ด าเนินการเมื่อปีงบประมาณ 2562 
มาเพื่อประกอบการ วิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ทั้งนี้จากการ 
ทบทวนแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2560 – 2565 (ส าหรับปี 2564) ได้ก าหนดทิศทางและแผนยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานให้สอดคล้องและเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจตามแนวทางที่ คนร. ก าหนด ซึ่งประกอบด้วย 5 
ยุทธศาสตร์หลักดังนี้    

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เร่งการลงทุนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยการจัดให้มีแผนการลงทุนของ

รัฐวิสาหกิจราย 5 ปี ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน พร้อมทั้งสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจจั ดหาแหล่งเงินทุนที่
เหมาะสมกับโครงการลงทุน และศึกษาแนวทางในการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนทางเลือกอื่นๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจการเงินที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะการมุ่งสร้างนวัตกรรมและน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับไทยแลนด์4.0 และแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม(Digital Economy) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการแก่ประชาชนและลดต้นทุนการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม มีกลไกส่งเสริมและ
สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ เพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม มีกลไกก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและประเมินผลที่เพียงพอเหมาะสม มีโครงสร้างองค์กรและกระบวนการท างาน 
 
 



 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรควบคู่กับการมีคุณธรรม ก าหนดระบบแรงจูงใจการด าเนินงานที่เหมาะสมค านึงถึงผู้มีสว่น
ได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ 

การทบทวนแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2560 – 2565 (ส าหรับปี 2564) โดยยึดตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี และการพัฒนาประเทศตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นับว่าเป็น
โอกาสและส่งเสริมต่อบริบทของ อ.ส.ค. มากยิ่งข้ึนในการมุ่งเน้นภารกิจต่างๆ ที่ได้ด าเนินการมาตลอด ได้แก่การ
แก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกร การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การเพิ่มศักยภาพของเกษตรกร สหกรณ์ 
ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งทางผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตร ภาคการผลิตและ
บริการ การสร้างความเช่ือมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ เพื่อยกระดับ
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานเช่ือมโยง
ตลอดห่วงโซ่สินค้าเกษตร การสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กา รให้
ความส าคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจน
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทย 

แผนวิสาหกิจฉบับปี พ.ศ.2560–2565 ส าหรับปี 2564 ได้ก าหนดทิศทางของการด าเนินงานประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 

“นมแห่งชาติภายในปี 2565” (Being National Milk by 2022) 

นมแห่งชาติที่ต้องการรวมพลังไทยเป็นหนึ่ง สร้างเกษตรกรรมโคนมยั่งยืน  

โดยมีองค์ประกอบของตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ดังภาพต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิเครำะห์วิสัยทัศน์ที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 “ยกระดับความสามารถเกษตรกรโคนมไทยให้ด ารงอาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยการสรรสร้าง
นวัตกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมโคนมให้แบรนด์ ไทย-เดนมาร์คเป็นที่หนึ่งในใจคนไทย เพื่อส่งมอบ
คุณค่าให้คนไทยมีสุขภาพดีด้วยผลิตภัณฑ์จากนมโคสดแท้ 100% ของเกษตรกรไทยตลอดไป” 

นิยำมวิสัยทัศน์ 

1.  Sustainability : ความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรโคนมในประเทศ 
ตัวช้ีวัด : จ านวนเกษตรกรโคนมที่ผ่านเกณฑ์ Smart Farmer จ านวน 2,000 ราย 
2.  Performance : พัฒนาอุตสาหกรรมการผลติที่ได้รับรองด้วยมาตรฐานสากลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด : ไดก้ารรับรองตามมาตรฐานสากลอย่างน้อย 4 โรงงาน 
3.  Growth : แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค ก้าวสู่แบรนด์อันดับที่ 1 ในใจผู้บริโภคชาวไทย Top of Mind 
Brand ของผู้ส่งมอบสุขภาพที่ดีแก่คนไทย ควบคู่ไปกับความสามารถในการท าก าไรขององค์กร 
ตัวช้ีวัด : EBITDA 560 ล้านบาท  

 ระดับ Brand Perceived ไม่น้อยกว่า 25% (ก้าวสู่แบรนด์อันดับ 1) 
4.  Learning : มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัย
พัฒนา และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาล  
ตัวช้ีวัด : องค์กรสมรรถนะสูงที่มีคะแนนประเมินผล (Core Business Enablers) ไม่ต่ ากว่า 3.60 รวม       

          handicap 

พันธกิจ 

1.  ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
2.  พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนมให้ครบวงจรและมีมูลค่าเพิ่ม 
3.  สร้างแหล่งความรู้ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม 
4.  มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO) ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

ค่ำนิยม 

 องค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ เพื่อสนับสนุนให้เกิด
วัฒนธรรม 4 ด้าน ประกอบด้วย 

1.  รู้และรับผิดชอบ 
2.  ส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่า 
3.  พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4.  เน้นเรื่องธรรมาภิบาล 



วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 

SO1  สร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทย 
     SO2  พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้รับรองด้วยมาตรฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

SO3  ตอกย้ าความเข้มแข็งในแบรนด์ไทย-เดนมาร์ค เป็น Top of Mind Brand 
SO4  ยกระดับทุนมนุษย์ให้เป็นมืออาชีพด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
SO5  บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 
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1.1 ประวัติความเป็นมา 
 เดือนกันยายน พ.ศ.2503 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช      
บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จประพาส
ทวีปยุโรป ในการเสด็จทรงประทับแรมอยู่ ณ ประเทศเดนมาร์ค ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับกิจการการ
เลี้ยงโคนมของชาวเดนมาร์คเป็นอย่างมาก และกลายเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ว่าด้วยการร่วมมือด้าน
วิชาการการเลี้ยงโคนมระหว่างประเทศไทยและประเทศเดนมาร์ค 

 ก่อนหน้านั้นหนึ่งปี นายนิลส์ กุนน่าส์ ซอนเดอร์กอร์ด ชาวเดนมาร์ค ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการผลิตสุกร 
ของ FAO (Food and Agricultural Organization United Nation) ผู้ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับกรมปศุสัตว์
ระหว่างปี พ.ศ.2498-2502 (ค.ศ.1955-1959) 

จากการสังเกตพบว่า คนไทยไม่รู้จักโคนมและดื่มนมในปริมาณน้อย
มาก หลังจากกลับไปประเทศเดนมาร์คในปี พ.ศ.2502 นายซอนเดอร์
กอร์ด ได้จัดท าโครงการฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม
ในประเทศไทย เสนอต่อ Danish Agricultural Marketing board 
และต่อมาเดือนมกราคม พ.ศ.2504 ได้มีคณะผู้เชี่ยวชาญชาวเดน
มาร์คได้มาศึกษาส ารวจพ้ืนที่ในการจัดตั้งฟาร์มโคนมสาธิตและศูนย์
ฝึกอบรม ณ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นสถานที่เป็นหุบ
เขาสวยงาม มีแหล่งน้ าสะอาด และไม่ไกลจากตลาดกรุงเทพฯ 

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2504 ได้ลงนามสัญญาการให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือทางวิชาการการเลี้ยงโคนม ระหว่างรัฐบาลเดนมาร์คกับรัฐบาลไทย โดย Danish Agricultural 
Marketing board จัดสรรเงินช่วยเหลือจ านวน 4.33 ล้านโครเนอร์ (หรือประมาณ 23.5 ล้านบาท ในสมัยนั้น) 
ส าหรับด าเนินโครงการเป็นระยะเวลา 8 ปี รัฐบาลเดนมาร์คได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาร่วมด าเนินการในปี พ.ศ.2509 
(ค.ศ.1966) พร้อมกับสนับสนุนเงินจ านวน 2.87 ล้านโครเนอร์ ส าหรับด าเนินงานในช่วง 8 ปีอันเป็นการ
ตอบสนองพระราชปณิธานและความสนพระทัยในอาชีพการเลี้ยงโคนม หลังจากเสด็จนิวัติประเทศไทย 

 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระ
เจ้าเฟรดเดอริคที่ 9 แห่งประเทศเดนมาร์ค ได้ทรงประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม
ไทย-เดนมาร์ค อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2505 จึงนับได้ว่าเป็นวันที่มีความส าคัญยิ่งใน
ประวัติศาสตร์ของการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ.2514 รัฐบาลไทยได้รับโอนกิจการฟาร์มโคนม
และศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์คจัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีชื่อว่า 
"องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)” หรือ Dairy Farming Promotion Organization of 
Thailand (D.P.O.) มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่ 160 ถนนมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพ่ือด าเนิน
บทบาทในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและพัฒนาอุตสาหกรรมนมต่อไป ซึ่งรัฐบาลไทยได้ก าหนดให้วันที่  17 
มกราคมของทุกปีเป็น “วันโคนมแห่งชาติ”

บทที่  
1 

การจัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
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1.2 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง อ.ส.ค. 
 อ.ส.ค. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นตามการจัดตั้งองค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525 , (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535, (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2537, (ฉบับที่ 
5) พ.ศ. 2538, (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2544 และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 มาตรา 7 อ.ส.ค. มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

ฝึกอบรมบุคคลให้มีความรู้ความช านาญ
ในการเลี้ยงโคนมและสัตว์อ่ืนที่ให้น้ านม
และเนื้อ การผลิตน้ านมและเนื้อ และการ
ประกอบผลิตภัณฑ์จากน้ านมและเนื้อ 

ด้านส่งเสริมกิจการโคนม 

ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและสัตว์อ่ืนที่ให้
น้ านมและเนื้อ 

ช่วยเหลือ แนะน าและให้ค าปรึกษาแก่
เกษตรกรตลอดจนประสานงานและ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้าน
การก าจัดโรค การเลี้ยงดูสัตว์การผสม
เทียม อาหารและอ่ืนๆ ส าหรับโคนม
และสัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อ 

พัฒนาและผลิตพันธุ์โคนมและสัตว์อ่ืนที่
ให้น้ านมและเนื้อ 

ส่งเสริมและสนับสนุนการบริโภคนม
และผลิตภัณฑ์นมในประเทศ 

ด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ
ต่อเนื่องกับการส่งเสริมกิจการโคนม 

ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม 
ผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน และให้ซึ่ง
น้ านมและเนื้อ ผลิตภัณฑ์จากน้ านม และ
เนื้อโคนมและสัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อ
ตลอดจนอาหารสัตว์ น้ าเชื้อเอ็มบริโอ
และ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผลิต
และการตลาด 

 

ด าเนินธุรกิจบริการเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม 
และสัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อ และการ
ผลิต ผลิตภัณฑ์จากน้ านมและเนื้อ 

ด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ
ต่อเนื่องกับธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม 
และผลิตภัณฑ์นม 
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เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ให้ อ.ส.ค. มีอ านาจรวมถึง 

1. ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองที่ดินและทรัพย์สินอ่ืน มีทรัพยสิทธิต่างๆ สร้าง ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ 
ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม ค้ าประกัน จ าน า รับจ าน า จ านอง รับจ านอง จัดหา จ าหน่าย แลกเปลี่ยน โอน 
และรับโอนด้วยประการใดๆ ซึ่งที่ดิน ทรัพย์สินอ่ืน หรือสิทธิต่างๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร และ
รับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ ในและนอกราชอาณาจักร 

2. จัดตั้งห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบริษัท หรือร่วมการงานหรือสมทบกับบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์แก่
กิจการของ อ.ส.ค. รวมทั้งการเข้าเป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน หรือถือหุ้นของบริษัทหรือนิติบุคคลใดๆ 

3. ให้ความร่วมมือและส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และ ผู้เลี้ยงโค
นมในทางวิชาการ การตลาด และอ่ืนๆ 

4. สร้างและด าเนินกิจการเกี่ยวกับโรงงานผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์จากน้ านมหรือเนื้อ ห้องเย็น รถตู้เย็น 
หรือร้านค้าน้ านม ผลิตภัณฑ์จากน้ านมและเนื้อ 

5. รับเป็นสาขา ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างหรือนายหน้าในกิจการต่างๆ ของเอกชน หรือนิติบุคคลใดทั้งใน
และนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของ อ.ส.ค. 

6. กูย้ืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือด้วยทรัพย์ 

1.3 บทบาทและหน้าที ่
 บทบาทหน้าที่ของ อ.ส.ค. ที่ต้องด าเนินงานในปัจจุบันนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์เนื้อความในพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2514 ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า 
บทบาทหน้าที่หลักของ อ.ส.ค.นั้น ประกอบไปด้วย 5 ข้อ ดังนี้ 

1. ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและสัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อ 

2. ผลิตน้ านมและเนื้อ ประกอบผลิตภัณฑ์จากน้ านมและเนื้อ 

3. ท าการฝึกอบรมให้บุคคลมีความรู้ความช านาญในการเลี้ยงโคนมและสัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อการ
ผลิตน้ านมและเนื้อ และการประกอบผลิตภัณฑ์จากน้ านมและเนื้อ 

4. ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนและให้ ซึ่งโคนม สัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อ น้ านมและเนื้อ และผลิตภัณฑ์จาก
น้ านมและเนื้อ 

5. ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการโคนมของ อ.ส.ค. 
 รวมทั้งยังให้อ านาจ อ.ส.ค. ครอบคลุมถึงการถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองที่ดิน การร่วมสมทบกับบุคคล
อ่ืนเพื่อประโยชน์แก่กิจการและด้านอ่ืนๆ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่เอ้ือต่อการด าเนินกิจการของ อ.ส.ค. ทั้งในด้าน
ส่งเสริมกิจการโคนม และด้านอุตสาหกรรมนม ที่เป็นการสนับสนุนทั้งการสร้างเสริมอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยง   โค
นม และการแข่งขันเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมนม 
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ภารกิจหลักตามโครงสร้างขององค์กร 

 การด าเนินงาน อ.ส.ค. ได้จัดท าเป็น 4 ด้าน คือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ด้านกิจการโคนม
ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน คือ  
 
• ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม 
• ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 

 ด้านอุตสาหกรรมนม 
ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน คือ  
• ส านักงาน อ.ส.ค.  

ภาคกลาง (โรงงานนมมวกเหล็ก)  
• ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้  

(โรงงานนมปราณบุรี)  
• ส านักงาน อ.ส.ค.  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  
(โรงงานนมขอนแก่น)  

• ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือ
ตอนล่าง (โรงงานนมสุโขทัย)  

• ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือ
ตอนบน (โรงงานนมเชียงใหม่) 

 

 ด้านอ านวยการและ
บริหารประกอบด้วย 8 หน่วยงาน คอื  
• ฝ่ายอ านวยการ  
• ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
• ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์  
• ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล 
• ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
• ฝ่ายบัญชีและการเงิน  
• ฝ่ายพัสดุและบริการ 
• กองเลขานุการคณะกรรมการโคนม

และผลิตภัณฑ์นม 

 ด้านการตลาดและ
การขาย/ท่องเที่ยว 
ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน คือ  

• ฝ่ายการตลาดและการขาย 
• ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
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1.4 นโยบาย กฎหมาย และกลยุทธ์ของกระทรวงทีเ่กี่ยวข้อง 
 กรอบการบริหารจัดการ อ.ส.ค. นอกจากจะต้องค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่ผันผวน ซึ่งจ าเป็น
จะต้องปรับตัวตามแล้ว ยังต้องด าเนินงานภายใต้กรอบของการปกครอง กฎหมาย สังคม และจารีตวัฒนธรรม
ของประเทศ พร้อมทั้งจ าเป็นต้องด าเนินการภายใต้กรอบของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง พระราชบัญญัติโคนม
และผลิตภัณฑ์นม ตลอดจนทิศทางของการด าเนินงาน จะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ประเทศไทย 
วาระแห่งชาติ รวมทั้งแนวทางการบริหารด าเนินงานของกระทรวง ทบวง กรม กอง และหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องประกอบกันด้วย เพ่ือให้ทิศทางการด าเนินงานของ อ.ส.ค. มีความเหมาะสม สอดรับกับสถานการณ์
ปัจจัยแวดล้อมภายนอก เป็นไปตามกรอบภาระหน้าที่แห่งการจัดตั้ง และมีทิศทางสอดคล้องกับกระบวนการ
ขับเคลื่อนของประเทศ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1.1 แสดงความเชื่อมโยงของกระบวนการขับเคลื่อนของประเทศ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวขอ้ง 

 

พระราชบญัญตัิโคนมและผลิตภัณฑ์
นม พ.ศ. 2551 

ยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นม 
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1.5 แผนยุทธศาสตร์สาขาเกษตร 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1.2 แสดงยุทธศาสตร์สาขาเกษตร
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1.6 การทบทวนผลการด าเนินการย้อนหลัง (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563) 
 จากการทบทวนผลการด าเนินงานพบว่า อ.ส.ค. มีผลการด าเนินงานในด้านต่างๆที่ส าคัญในช่วงที่ผ่าน
มาซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
• ผลการด าเนินงานในด้านการส่งเสริมเกษตรกร โคนม และ การรับซื้อน้ านมดิบในช่วงปี 2550-2563  

 
แผนภูมิที่ 1.3 แสดงจ านวนเกษตรกรโคนม จ านวนโคนม และปริมาณการรับซ้ือน้ านมดิบ 

 จากแผนภูมิที่ 1.2 แสดงให้เห็นว่า อ.ส.ค.มีผลการด าเนินงาน ที่ผ่านมา (ปี 2550-2563) ดังนี้ 
- จ านวนเกษตรกรมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ย 1.32% ต่อปี โดยในเดือนเมษายน 2563 มีจ านวน

เกษตรกร 4,940 ราย 
- จ านวนโคท้ังหมดมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ย 3.59% ต่อปี โดยในเดือนเมษายน 2563 มีจ านวน

โคท้ังหมด 126,010 ตัว 
- ปริมาณการรับซื้อน้ านมดิบมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ย 6.73% ต่อปี โดยในปี 

2563 ปริมาณการรับซื้อน้ านมดิบอยู่ที่ 745.53 ตัน/วัน 
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• ผลการด าเนินงานในด้านตลาดของ อ.ส.ค. ในภาพรวมตั้งแต่ปี 2013-2020 
-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1.4 แสดง Market Share 2013-2020 (Volume) 
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ภาพรวมตลาดปี 2014 เติบโต 7%  ปี 2015 เติบโต 9% ปี 2016 เติบโต 3% ปี 2017 เติบโต 0.1% 
ปี 2018 ลดลง 4% ปี 2019 เพ่ิมข้ึน 5% และในปี 2020 (MAT Mar) ลดลง 3% 
 ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ในปี 2013 มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที ่29%  ปี 2014 มีส่วนแบ่งการตลาด
อยู่ที่ 32% ปี 2015 มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 35% ปี 2016 มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 35% ปี 2017 มีส่วน
แบ่งการตลาดอยู่ที่ 35% ปี 2018 มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 35% ปี 2019 มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 36% 
และในปี 2020 (Mar) มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ท่ี 35% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1.5 แสดงส่วนแบ่งการตลาดนม UHT ป ี2555-2562 

 ภาพรวมตลาดของ อ.ส.ค. มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง จากส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 36 ในปี 
2555 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 51 ในปี 2562 
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• ผลการด าเนินงานในด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในด้านการด าเนินงานของภาครัฐ ( ITA) 
ประจ าปี 2557-2561 สามารถสรุปได้ดังแผนภูมิที่ 1.5 

 

แผนภูมิที่ 1.6 แสดงผลคะแนน ITA ประจ าป ี2557-2562 

 จากแผนภูมิที่ 1.5 แสดงเห็นว่าองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีผลคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยู่ที่ 94.31 
คะแนนซึ่งตามเกณฑ์การประเมินดังกล่าวจัดอยู่ในระดับสูงมากและเพ่ิมขึ้นจากปีพ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลคะแนนอยู่ที่ 73.05 

• ผลการด าเนินงานในด้านผลส ารวจของนิตยสาร BrandAge อ.ส.ค. ได้รับรางวัล Brand Maker Award 
ในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มนมพร้อมดื่มยูเอชที ประจ าปี 2020 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 แสดงรางวัล Brand Maker Award 2020 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มนมพร้อมดื่ม ยูเอชท ี



 

 1-11 

 10 อันดับนมพร้อมดื่มยูเอชทีที่น่าเช่ือถือที่สุด 
ล าดับ ยี่ห้อ / แบรนด์ ร้อยละ* 

2020 2019 2020 2019 
1 2 ไทย-เดนมาร์ค (Thai-Denmark) 24.21 20.44 
2 3 ดัชมิลล์ (Dutch Mill) 22.11 13.75 
3 1 โฟร์โมสต์ (Foremost) 18.95 21.56 
4 6 หนองโพ (Nongpho) 7.70 4.38 
5 - แอนลีน (Anlene) 5.39 - 

ตารางที่ 1.1 แสดงอันดับนมพร้อมดื่ม ยู.เอช.ที ที่น่าเช่ือถือที่สุดประจ าป ี2020 ส ารวจโดยนิตยสาร BrandAge 

• ผลการด าเนินงาน ในด้านการประเมินผลคะแนนรวมแต่ละหมวดของอ.ส.ค.ประจ าปี 2551 - 2562 
สามารถสรุปได้ดังแผนภูมิที่ 1.6 

 

 

แผนภูมิที่ 1.7 แสดงคะแนนประเมนิผล อ.ส.ค. ประจ าป ี2551 – 2562 

 จากแผนภูมิที่ 1.6 แสดงผลประเมินประจ าปี 2551 ถึง 2562 ผลคะแนนประเมินในภาพรวมพบว่ามี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณเป็น 2562 มีผลคะแนนประเมินโดยภาพรวมเท่ากับ 
3.9523  

2.2677 2.3726 2.4895 2.751 2.7355 2.9527 3.1119 3.1766 3.2693 3.2753 3.3624 3.48633.3767 3.7365
3.1678 2.6073 2.2157 2.8036 2.5938

3.6742 4.1973
3.4437 3.7886 3.9816

2.9464
1.0000 2.6400 2.5113

2.7807
3.0885 2.8195

3.2515
3.6564 4.1788 4.2284 4.6077

ปี    ปี    ปี    ป ี   ป ี   ปี    ปี    ปี    ปี     ปี    ปี    ปี    

ผลคะแนนประเมิน อ ส ค  แต่ละหมวด

  การบริหารจัดการองค์กร   การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ   การด าเนินงานตามนโยบาย
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• ผลการด าเนินงานในด้านรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น “รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการ
สารสนเทศ” 2 ปีซ้อนในปี 2558 ถึง 2559 “ด้านพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม” ประจ าปี 2560 และ 
“ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล” ประจ าปี 2561 ถึง 2562 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.2 อ.ส.ค. ได้รับรางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น 

 ในปีงบประมาณ 2558 และ 2559 อ.ส.ค.ได้รับรางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการ
สารสนเทศเป็นเวลา 2 ปีซ้อนในงบประมาณ 2558 และ 2559 ซึ่งจัดโดยส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐวิสาหกิจ ผนึกพลัง สร้างไทยยั่งยืน” เพ่ือเป็นการสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาล ซึ่งการมอบรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่มอบให้รัฐวิสาหกิจเพ่ือเป็น
แรงจูงใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานและความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง อย่าง
ยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้จะพอมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารจัดการและการบัญชีเพ่ือรองรับการ
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พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) มาใช้ในการปิดงบการเงิน
ตั้งแต่การพัฒนาแผนแม่บทสารสนเทศเพ่ือปรับเปลี่ยนแนวคิดของบุคลากรในองค์กรใช้สารสนเทศในการ
ท างานและน าสารสนเทศมาต่อยอดเพ่ือเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมด้วย 
Application บน Mobile Phone ด้วยระบบฐานข้อมูลโคนมและน้ านมดิบ (e-Dairy) ที่สามารถอ านวยความ
สะดวกระหว่างเกษตรกรกับ อ.ส.ค.รวมทั้งสามารถเพ่ิมผลผลิตน้ านมและมีน้ านมดิบที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 ในปีงบประมาณ 2560 อ.ส.ค.ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม จาก
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเนื่องจาก อ.ส.ค.เป็นองค์กรขนาดเล็กมีความโดดเด่นสามารถสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรได้อย่างชัดเจน 
 ในปีงบประมาณ 2561 อ.ส.ค.ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 2 รางวัล คือ 

1) รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2) รางวัลความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นความ

ร่วมมือในโครงการพ่ีเลี้ยง ระหว่างธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
และ อ.ส.ค. เพ่ือช่วยสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรอย่าง
ยั่งยืน 

ในปีงบประมาณ 2562 อ.ส.ค. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นปีที่ 
2 ติดต่อกัน 

• ผลการด าเนินงานในด้านการเงินของอ.ส.ค.ประจ าปี 2550 – 2563 สามารถสรุปได้ดังแผนภูมิที่ 1.7 

 
แผนภูมิที่ 1.8 แสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 
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 จากแผนภูมิที่ 1.7 แสดงให้เห็นว่า อ.ส.ค. มีรายได้ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง   โดยในปี 2563 
ประมาณการจะมีรายได้ถึง 11,326 ล้านบาท อย่างไรก็ตามซ่ึงเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของรายได้จากการ
ขายที่เพ่ิมขึ้นกับต้นทุนขายที่เพ่ิมขึ้นตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2559 แล้วพบว่าไม่สอดคล้องกัน กล่าวคือยอดขายที่
เพ่ิมขึ้นในแต่ละปีเพ่ิมขึ้นน้อยกว่าต้นทุนขายที่เพ่ิมขึ้นแสดงถึงความสามารถในการควบคุมต้นทุนที่ยังไม่มี
ประสิทธิภาพรวมไปถึงประสิทธิภาพในการผลิตและการบริหารสินค้าคงเหลือซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อต้นทุน
แทบทั้งสิ้น นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานก็เพ่ิมขึ้นทุกรายการโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมกิจการโคนมและค่าใช้จ่ายในการขายและบริการทั้งนี้ในปี 2561 ถึง 2563 ได้พยายามควบคุมต้นทุน
ขายและค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายได้ที่เพ่ิมข้ึน 

• ผลการด าเนินงานด้านเกษตรกร โคนม และปริมาณรับซื้อน้ านม อ.ส.ค. ปี 2563  
 

 

ภาพที่ 1.3 แสดงเกษตรกร โคนม และปริมาณรับซื้อน้ านม อ.ส.ค. ปี 2563 

 จากผลการติดตามจ านวนเกษตรกรโคนมท่ีด าเนินการร่วมกับ อ.ส.ค. มีจ านวน 4,940 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 25.78 ของเกษตรกรโคนมไทย โดย อ.ส.ค. สามารถรองรับน้ านมดิบได้ถึงวันละ 745.53 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
19.85 ของปริมาณน้ านมดิบที่ผลิตได้ในประเทศ 
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• ผลด าเนินงานในด้านเป้าหมายและการจ าหน่ายในตุลาคม 2562–มิถุนายน 2563 ตามรายช่องทาง
สามารถสรุปได้ดังแผนภูมิที่ 1.8 

 

แผนภูมิที่ 1.9 แสดงเป้าหมาย/ผลด าเนนิการเดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563 

 จากแผนภูมิที่ 1.8 แสดงให้เห็นว่า อ.ส.ค. มีผลการด าเนินงานในด้านการจ าหน่าย ปี 2563 โดยมี
เป้าหมายการจ าหน่ายในช่องทาง Modern Trade ที่ 4,308 ล้านบาท โดยสามารถจ าหน่ายได้ 2,475.75 ล้าน
บาท (ต.ค.62 - มิ.ย.63) คิดเป็นร้อยละ 57.47 ของเป้าหมายประจ าปี 2563 ในส่วนของช่องทาง Traditional 
Trade มีเป้าหมายการจ าหน่าย ที่ 3,973 ล้านบาท โดยสามารถจ าหน่ายได้ 2,489.87 ล้านบาท (ต.ค.62 - 
มิ.ย.63)  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 62.67 ของเป้าหมายประจ าปี 2563 และช่องทาง AEC มีเป้าหมายในการจ าหน่าย 
1,200 ล้านบาท โดยสามารถจ าหน่ายได้ 656.71 ล้านบาท (ต.ค.62 – มิ.ย.63) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 54.73 ของ
ยอดขายประจ าปี 2563 
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• ผลด าเนินงานในด้านการเพ่ิมช่องทางจัดจ าหน่ายที่ อ.ส.ค. ดูแลสามารถสรุปได้ดังภาพที่ 1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.4 แสดงภาพการเพิ่มช่องทางจดัจ าหน่าย 

 

• ผลด าเนินงานในด้านผลิตภัณฑ์ท่ี อ.ส.ค. ดูแลสามารถสรุปได้ดังภาพที่ 1.5 

 

ภาพที่ 1.5 แสดงผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ท ีและผลิตภัณฑ์กลุ่มนมเย็น 
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• สรุปผลการติดตามกลยุทธ์ประจ าปี 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ                              เป็นไปตามเป้าหมาย    

                                          ต่ ากว่าเป้าหมายเล็กน้อย 

แผนภูมิที่ 1.10 แสดงการสรุปผลการติดตามกลยุทธ์ในป ี2561 

 

กลยุทธ์ (ต.ค.60 - ก.ย.61) 
กลยุทธ์ ตามเป้าหมาย ใกล้เคียงเป้าหมาย 

มิติด้านการเงิน 2 - 2 
มิติด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2 - 2 
มิติด้านกระบวนการ 4 2 2 
มิติด้านคนและความรู้ 2 2 - 

รวม 10 4 6 
 

ตารางที่ 1.2 แสดงการสรุปผลการติดตามความส าเร็จของกลยุทธ ์ปี 2561 

 ผลการติดตามกลยุทธ์ของ อ.ส.ค. ในปี 2563 พบว่า ตัวชี้วัดส่วนใหญ่ต่ ากว่าเป้าหมายเล็กน้อย 
(สีเหลือง) ได้แก่ รายได้, การใช้สินทรัพย์, การได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, เพ่ิมผลิตภาพการผลิต 
และโครงการเชิงยุทธศาสตร์ ส่วนตัวชี้วัดอ่ืนได้แก่ ผลิตภัณฑ์ High Value, คะแนน KPI หมวด 3, ระยะเวลา
ปิดงบการเงิน, Competency และการสร้างความผูกพันองค์กรเป็นไปตามเป้าหมาย (สีเขียว)  
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• โครงการเชิงยุทธศาสตร์ (ภาพรวมองค์กร) ประจ าปี 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1.11 แสดงผลการด าเนินงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ประจ าป ี2561 

 ผลการด าเนินงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ประจ าปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยมี
โครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนกิจกรรม TPM ที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน โดยสามารถด าเนินการได้ร้อยละ 90 
ของแผนงานที่ก าหนด 

• สรุปผลการติดตามกลยุทธ์ประจ าปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1.12 แสดงการสรุปผลการติดตามกลยุทธ์ในป ี2562  

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

98.89 

90.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

 84.00  86.00  88.00  90.00  92.00  94.00  96.00  98.00  100.00  102.00

รวม                                                                 

9.โครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนกิจกรรม TPM                                

8.โครงการยกระดับผู้แทนจ าหน่ายให้เป็น Smart Agent ปี 2561           

7.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมที่มีมูลค่าสูง ปี 2561                           

 6.โครงการฟาร์มเกษตรกรได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP)                   

5.โครงการพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งทางการบริหาร                            

4.โครงการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Excellence Culture)

3.โครงการจัดท าฐานข้อมูลองค์กร (Big Data)                                  

2.โครงการจัดตั้ง Dairy Academy ฯ                                            

1.โครงการจัดท าแผนแม่บท DPO Milk Valley                                
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กลยุทธ์ (ต.ค.61 - ก.ย.62) 
กลยุทธ์ ตามเป้าหมาย ใกล้เคียงเป้าหมาย ไม่ได้ตามเป้าหมาย 

มิติด้านการเงิน 4 2 1 1 
มิติด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7 5 1 1 
มิติด้านกระบวนการ 4 2 1 1 
มิติด้านคนและความรู้ 5 5 - - 

รวม 20 14 3 3 

ตารางที่ 1.3 แสดงการสรุปผลการติดตามความส าเร็จของกลยุทธ ์ปี 2562 

 ผลการติดตามกลยุทธ์ของ อ.ส.ค. ในปี 2562 พบว่า ตัวชี้วัดส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมาย (สีเขียว) มี
บางตัวชี้วัดได้แก่ รายได้ และความมั่นคงและยั่งยืนของเกษตรกร ต่ ากว่าเป้าหมายเล็กน้อย (สีเหลือง) ส่วน
ก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์, ปริมาณน้ านมดิบ และยอดจ าหน่ายต่างประเทศ ไม่เป็นไม่ตามเป้าหมาย (สีแดง)  

• โครงการเชิงยุทธศาสตร์ (ภาพรวมองค์กร) ประจ าปี 2562 
 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1.13 แสดงผลการด าเนินงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ประจ าป ี2562 

 ผลการด าเนินงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ประจ าปี 2562 สามารด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 100% 
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• สรุปผลการติดตามกลยุทธ์ประจ าปี 2563 (ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563) 

 

 แผนภูมิที่ 1.14 แสดงการสรุปผลการติดตามกลยุทธ์ในป ี2563 (ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563) 

 

กลยุทธ์ (ต.ค.62 - มิ.ย.63) 
กลยุทธ์ ตามเป้าหมาย ใกล้เคียงเป้าหมาย ไม่ได้ตามเป้าหมาย 

มิติด้านการเงิน 4 2 0 2 
มิติด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 0 1 3 
มิติด้านกระบวนการ 5 2 1 2 
มิติด้านคนและความรู้ 4 2 0 2 

รวม 17 6 2 9 
 

ตารางที่ 1.4 แสดงการสรุปผลการติดตามความส าเร็จของกลยุทธ ์ปี 2563 (ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563) 

 ผลการติดตามกลยุทธ์ของอ.ส.ค. ในปี 2563 พบว่า ตัวชี้วัดส่วนใหญ่ยังด าเนินการได้ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย (สีแดง) โดยมีบางตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินการต่ ากว่าเป้าหมายเล็กน้อย (สีเหลือง) ได้แก่ อัตราการ
ผลิตนม UHT สภก. และร้อยละความส าเร็จ Core Business Enablers 
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• โครงการเชิงยุทธศาสตร์ (ภาพรวมองค์กร) ประจ าปี 2563 (ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563) 

 

แผนภูมิที่ 1.15 แสดงผลการด าเนินงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ประจ าป ี2563 

 ผลการด าเนินงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ประจ าปี 2563 (ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563) ส่วนใหญ่
เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยมีโครงการเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร, โครงการ IT มีความพร้อมใช้ 
(Big Data), โครงการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันต่อองค์กร, โครงการขับเคลื่อน TPM สู่ Operational 
Excellence และโครงการจัดงานความรู้ (KM) เชิงนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน 
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2.1 กรอบแนวคิดในการทบทวนแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. (พ.ศ. 2560-2565) (ส าหรับปี 2564) 

 ตามที่มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 
2560 ได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ และมอบหมายให้รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้
เป็นแนวทางในการจัดท าแผนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจจะต้องเป็นการน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการส าคัญของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ไทยแลนด์ 4.0 แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (Digital Economy) และน าสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานมาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการ
พัฒนายุทธศาสตร์ ดังนั้น กรอบแนวคิดในการทบทวนแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2560-2565 (ส าหรับปี 
2564) ซึ่งสามารถสรุปได้ดังภาพที่ 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 แสดงกรอบแนวคิดแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2560-2565 ส าหรับปี 2564 

2.2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2.1 ภาพรวมของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 โดยแนวคิดน้ีได้เริ่มต้นจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ได้พระราชทานแนวคิดที่ส าคัญส าหรับประชาชนชาวไทย ซึ่งเป็นพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางใน
เรื่อง การด าเนินชีวิตอย่างผาสุก เริ่มต้นจากในระดับครอบครัว ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับภาค จนไปถึง
ระดับประเทศ โดยในแนวคิดดังกล่าวมุ่งให้เกิดการพัฒนาภายในประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อให้พร้อม
รับกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในกระแสโลกปัจจุบัน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ความรู้ในด้านเทคโนโลยี 
และให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยยึดหลักแนวทางของพุทธศาสนาใน “หลักทางสายกลาง” 

บทท่ี  
2 กรอบแนวคิดและกระบวนการทบทวนแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค.  

พ.ศ. 2560 – 2565 (ส าหรับป ี2564) 

  

 

 
แผนวิสาหกิจ 
ปี2560-2565 

(ส าหรับปี 2564) 
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พร้อมด้วยการด าเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท มีเหตุมีผลกับการกระท าเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้อื่น หรือ
คนรอบข้าง และเพื่อให้ตนเองและครอบครัวมีความมั่นคงในอนาคตต่อไป โดยอยู่ภายใต้ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 
ดังนี ้

 ห่วงท่ี 1 ความพอประมาณ หมายถึง การด าเนินชีวิตแบบพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไป เหมาะสมกับ
ฐานะของตน และจะต้องไม่มีผลกระทบต่อตนเอง ผู้อื่น รวมถึงสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ประเพณีของ
ท้องถ่ินน้ันๆ ด้วย 

 ห่วงท่ี 2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจจะด าเนินการอะไร จะต้องมีเหตุมีผลตามหลัก
กฎหมาย หลักจริยธรรม จารีตประเพณี ประกอบกัน มิใช่ตัดสินใจไปด้วยอารมณ์ หรือเพียงแค่ความคิดของตน 

 ห่วงท่ี 3 การมีภูมิ คุ้มกัน หมายถึง การเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะ
เปลี่ยนแปลงไป หรือในอนาคตที่จะเกิดข้ึน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม เป็นต้น 

 เง่ือนไขท่ี 1 ความรู้  โดยเป็นการอาศัยความรอบรู้ในแขนงวิชาต่างๆ มาประกอบกันเพื่อเปน็แนวทาง
ในการวางแผนเพื่อปฏิบัติ หรือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด และเพื่อให้เกิดความรอบครอบในการกระท าน้ันๆ 

 เง่ือนไขท่ี 2 คุณธรรม ซึ่งเป็นการเสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจให้กับประชาชน เพื่อให้ตระหนักถึง
ความซื่อสัตย์สุจริต ความสามัคคีของคนในชาติ การร่วมมือร่วมใจกันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ไม่กอบโกย
ผลประโยชน์   แห่งตน และใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy 
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 โดยแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบ่งเป็น 10 ประการดังนี้ (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ม.ป.ป.)   

1) มองการณ์ไกลในการบริหารจัดการและตัดสินใจในเชิงนโยบาย ไม่มุ่งหวังก าไรในระยะสั้นแต่คิดถึง
ผลกระทบในระยะยาว 

2) ให้คุณค่าแก่พนักงานอย่างจริงใจและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง (รวมถึงพัฒนาให้เป็นผู้บริหาร) 
หลีกเลี่ยงการให้พนักงานออก ในยามทุกข์ยากทางเศรษฐกิจ เพราะพนักงานคือสินทรัพย์ (ที่พัฒนา
ได้) ขององค์กร 

3) จริงใจและหวังดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจทั้งหมด รวมถึงประชากรและสังคมในอนาคต 
4) ให้ความส าคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมทั่วทั้งองค์กรทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ

ให้บริการหรือกระบวนการผลิต 
5) ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6) ใช้และ/หรือพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพแต่ราคาไม่สูงโดยเฉพาะเทคโนโลยีแบบไทยๆ หรือ

พื้นบ้าน 
7) ขยายธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป เมื่อพร้อมทุกด้านเท่านั้น 
8) ลดความเสี่ยงโดยการมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตลาดที่หลากหลาย และการลงทุนที่หลากหลาย โดย

อยู่บนพื้นฐานของความรู้จริง 
9) แบ่งปันรวมถึงการแบ่งปันองค์ความรู้ที่มีกับคู่แข่งขัน เพื่อพัฒนาตลาด เพื่อประโยชน์จะตกแก่

ผู้บริโภคและสังคม 
10) มีวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร เป็นค่านิยมพื้นฐาน 

 จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการพัฒนาองค์กรให้การเดินหน้ามีความ
สมดุลในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นปริมาณการผลิตที่เหมาะสมกับปริมาณความต้องการของตลาด  

 การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับบริบทประเทศ และค านึงถึง
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ภูมิอากาศ และปัจจัยเศษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งด้านการ
พัฒนาองค์กรและวิชาการในองค์กรควรจะบูรณาการองค์ความรู้จากหลายศาสตร์หลายสาขาร่วมกัน เนื่องจาก
ความคิดสร้างสรรค์ภายในองค์กรจากการบูรณาการองค์ความรู้ อาจน าไปสู่นวัตกรรมขององค์กรซึ่ งช่วย
ส่งเสริมปริมาณการผลิตและคุณภาพให้ดีมากยิ่ง ข้ึน ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่ใช้หลัก        
ธรรมาภิบาลในการบริหาร ลดระบบอุปถัมภ์เพิ่มให้เกิดการแข่งขัน และการพัฒนาภายในองค์กรให้มากข้ึน 
พร้อมทั้งการด าเนินงานต่างๆ จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมด้วย 
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2.2.2 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ อ.ส.ค. 

 อ.ส.ค.เป็นองค์กรที่น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้เป็นกรอบการด าเนินงานและยุทธศาสตร์องค์กร ภายใต้
หลักการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มาใช้ในการปฏิบัติงานและเพื่อมุ่งยกระดับให้อาชีพการเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพที่มี
ความมั่นคง ยั่งยืน ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 แสดงการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ อ.ส.ค.. 
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• การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ร่วมขับเคลือ่นการพัฒนาประเทศของ  อ.ส.ค. 
- ส่งเสริมให้ชุมชนมกีารร่วมมือและช่วยกันพัฒนา ทัง้ในชุมชนตนเองและชุมชนอื่นๆ อย่าง

สมดุล 
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มคนจากหลากหลายภูมิสังคม หลากหลายอาชีพ 

ฯลฯ เพื่อสร้างความเข้าใจเรียนรูซ้ึ่งกันและกัน และเกิดความสามัคคี 
- ส่งเสริมใหป้ระชาชนอยู่อย่างพอกิน และพึ่งตนเองได ้
- ส่งเสริมความรู้และทกัษะในการด ารงชีวิต ใช้สติปัญญาในการตัดสินใจและด าเนินชีวิต 
- มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สจุริต ขยันหมั่นเพียร เอื้อเฟื้อ แบง่ปัน 

 
- มองการณ์ไกลในเรื่องการบรหิารจัดการ 
- ให้ความส าคัญแก่พนกังานอย่างจริงใจและพฒันาพนักงานอย่างต่อเนื่อง 
- จริงใจและหวังดีต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสียของธุรกจิทัง้หมด 
- ให้ความส าคัญต่อการพฒันานวัตกรรมทัง้องค์กร 
- ใช้ทรัพยากรอย่างมปีระสิทธิภาพและประสทิธิผล 
- ใช้ และ/หรือพฒันาเทคโนโลยทีี่มปีระสิทธิภาพแต่ราคาไม่สงู โดยเฉพาะภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 
- ขยายธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเมื่อมีความพร้อม 
- บรหิารความเสี่ยง โดยมผีลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตลาดทีห่ลากหลายและการลงทุนในธุรกจิที่

มีความช านาญ 
- แบ่งปัน รวมถงึการแบ่งปันองค์ความรูท้ี่มีเพื่อพฒันาตลาด 
- ยึดถือจริยธรรม มีความอดทนและขยันหมั่นเพียร 

 นอกจากนี ้อ.ส.ค.ยังคงมุ่งสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุย
เดชที่ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้กบัประชาชนชาวไทย พร้อมๆ กับการน้อมน าหลกัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงที่ว่าด้วย “3 ห่วง” (ความพอประมาณ ความมีเหตผุล ภูมิคุ้มกัน) “2 เงื่อนไข”(ความรู้ – 
คุณธรรม) มาใช้ในการบรหิารองค์กร ควบคู่กับการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสียของ อ.ส.ค. 
ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าด้วยนโยบาย 5 ส. กล่าวคือ 

- ส.ที่ 1 เสริมความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกร สหกรณ์กบั อ.ส.ค. ให้ยั่งยืน 
- ส.ที่ 2 สนับสนุนการท าธุรกจิแบบโปร่งใส เป็นธรรมตามเป้าหมาย 
- ส.ที่ 3 สร้างอุตสาหกรรมที่เป็นเลิศทัง้ในด้านคุณภาพ ความปลอดภัยทางด้านอาชีวอนามัย

แลสิ่งแวดล้อม 
- ส.ที่ 4 ส่งเสริมคุณภาพการท างาน (Quality of Working Life) และคุณภาพชีวิตบุคลากรทุก

ระดับ (Happy Work Place) 
- ส.ที่ 5 สู่การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของ อ.ส.ค. เพือ่สร้างความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนให้กับ

สังคมและประเทศในที่สุด 
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2.3 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ.2561 - 2580 

 ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนในการด าเนินชีวิตของประชากรโลกเพิ่มมากข้ึน ส่งผลต่อ
พฤติกรรมความเป็นอยู่และยังรวมไปถึงเรื่องอื่นๆ อีกหลายด้าน ที่จะต้องพร้อมตอบสนองกับความรวดเร็ว 
ดังนั้นประเทศไทยจึงได้วางกรอบในการพัฒนาประเทศระยะยาวที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ซึ่งได้เกิดเป็น “แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี” 
ข้ึนมา รวมไปถึงการรวมกลุ่มทางการค้าที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งหลายๆ ประเทศพยายามหาโอกาสในสร้างเศรษฐกิจ
ของประเทศตนเอง และจากยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตลอดจนประเทศไทยก าลงั
ผลักดันให้ประเทศมีบทบาทในเวทีการค้าโลกและในภูมิภาคเพิ่มมากข้ึน และต้องการให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางทางการค้าและการขนส่งของอาเซียน ซึ่งมีกรอบการพัฒนา 6 ด้าน ดังนี้ 

 
ภาพที่ 2.4 แสดงกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี การพัฒนา 6 ด้าน 

 กรอบแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของประเทศไทย คือ 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์  ดังกล่าวข้างต้น  นับว่าเป็นโอกาสกับ อ.ส.ค. ดังนี้ 
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- ด้านความมั่นคง สนับสนุนความมั่นคงด้านอาหาร น้ าและพลังงาน 
- ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มผลิตภาพการผลิต (Productivity)  ไม่ต่ ากว่า   

ร้อยละ 3 ต่อปี โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ยกระดับสู่การเป็น
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสมัยใหม่ เป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรและมีการเช่ือมต่อกับตลาดสินค้าและ
บริการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินให้สามารถ
พึ่งตนเอง ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน  

- ด้านการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาศักยภาพคนให้มีความรู้ความเข้าใจใน
อุตสาหกรรมนม 

- ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ า  
- ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) การลดก๊าซเรือนกระจก  ส่งเสริมการผลิตและ
การบริโภคที่ยั่งยืน  

- ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่ของ
หน่วยงานให้มีความเหมาะสม มีการบริหารงานแบบบูรณาการ   รวมทั้งต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เป็นต้น 

 จากกรอบการพัฒนา และวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในข้างต้น ที่มุ่งหวังให้ “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
รวมถึงการมุ่งเน้นให้ประเทศมีบทบาทในเวทีการค้าโลกและในภูมิภาคเพิ่มมากข้ึน มีการรวมกลุ่มทางการค้าที่
เพิ่มมากขึ้น และประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการขนส่งของอาเซียน ด้วยการก าหนดกรอบการ
พัฒนาไว้ทั้ง 6 ด้านดังกล่าวนั้น องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ถูกจัดตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. พ.ศ. 2514 ด้วย
วัตถุประสงค์หลักขององค์กร 2 ด้าน คือ ด้านส่งเสริมกิจการโคนม และด้านธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม นับได้ว่า 
อ.ส.ค. เป็นองค์กรที่มีความส าคัญอย่างมากและสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและสัตว์อื่นที่ให้
น้ านมและเนื้อ องค์กรหนึ่งของภาคเกษตรกรรมประเทศไทย  

 ดังนั้น การขับเคลื่อนและทิศทางการพัฒนาขององค์กร จึงมีนัยส าคัญต่อการบรรลุกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปีที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะตามกรอบการพัฒนาด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันภายในสังคม 
และด้านการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักในการจัดต้ัง 
อ.ส.ค. ทั้ง 2 ด้านอย่างชัดเจน รวมถึงสอดคล้องกับพันธกิจการสง่เสรมิการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกร
ไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนมให้ครบวงจรและมีมูลค่าเพิ่ม และการสร้างแหล่ง
ความรู้ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม ซึ่ง อ.ส.ค. ควรก าหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนขององค์กรให้
เป็นไปในลักษณะของการสร้างอาชีพการเลี้ยงโคนมและสัตว์อื่นที่ให้นมและเนื้อทั้งกับเกษตรกรผู้เลี้ยง กลุ่ม
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ธุรกิจ และอุตสาหกรรมนมแบบครบวงจรตามห่วงโซ่อุปทาน ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน ได้มาตรฐานสากล และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงควรสนับสนุนด้านการพัฒนา วิจัย เทคโนโลยี ทั้งในเชิงของการสร้างสรรค์
ผลงานและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาส 
และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประเทศ นอกจากนี้ เพื่อการขับเคลื่อนองค์การอย่าง
ต่อเนื่องและการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาง อ.ส.ค. ควรพัฒนาทุนมนุษย์ภายในและ
เสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรอย่างครอบคลุมในทุกมิติ ร่วมกับการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสมดุล 

2.4 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ฉบับ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนส าคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์
ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งได้ค านึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้ามยุทธศาสตร์ 
และการประสานเช่ือมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะประกอบด้วย สถานการณ์และแนวโน้มที่เกี่ยวข้อง
ของแผนแม่บท เป้าหมายและตัวช้ีวัดในการด าเนินการซึ่งแบ่งช่วงเวลาออกเป็น ๔ ช่วง ช่วงละ ๕ ปี รวมทั้ง 
ก าหนดแนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการที่สาคัญของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็น
กรอบในการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ก า หนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติว่า “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและ
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีจ านวนรวม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย (๑) ความมั่นคง (๒) การ
ต่างประเทศ (๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที่ยว (๖) พื้นที่และเมือง
น่าอยู่อัจฉริยะ (๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่ (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม (๑๑) ศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการ
กีฬา (๑๕) พลังทางสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การ
เติบโตอย่างยั่งยืน (๑๙) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้ในปี ๒๕๘๐ ซึ่งประเทศและประชาชนทุกกลุ่มวัยจะได้รับประโยชน์ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ฉบับ เป็นการก าหนดประเด็นในลักษณะที่มีความบูรณาการ
และเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง และประเด็นการพัฒนาจะไม่มีความซ้ าซ้อนกันระหว่าง
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แผนแม่บทฯ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถน าแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดความสับสน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีความสาคัญในการ
เป็นแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ และถ่ายทอดไปสู่
แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ ๓ ของหน่วยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๒๓ ฉบับจึงมีการก าหนดองค์ประกอบของแผนตามหลักการความสัมพันธ์เชิง
เหตุผลที่ต้องมีการระบุแนวทางการพัฒนาและการด าเนินแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่ต้องสามารถสะท้อน
ผลสัมฤทธ์ิของเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 โครงสร้างของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ฉบับ มีองค์ประกอบหลกั 2 ส่วนได้แก่ 
1) ประเด็นแผนแม่บท ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายในระดับประเด็น เพื่อใช้ติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานในระดบัผลลัพธ์ข้ันกลาง และ 2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประกอบด้วยเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายในระดับเพื่อใช้ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานในระดับผลลัพธ์ข้ันต้น ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.5 แสดงความเชื่อมโยงระหวา่งยทุธศาสตร์ชาตแิละแผนแม่บท 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแต่ละฉบับตอบเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่
เกี่ยวข้องโดยตรง รวมถึงมีส่วนในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ  โดยสรุปได้
ตามภาพที่ 2.6 
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ภาพที่ 2.6 แสดงความสัมพันธ์ของเป้าหมายแผนแม่บทฯทีต่อบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาต ิ
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 โดยเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทมีดังนี้ 
1. ประเด็นด้านความมั่นคง 

- ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับ ประชาชนอยู่ดี กินด ีและมีความสุข  
2. ประเด็นด้านการต่างประเทศ 

- การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ทาให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และ
มีเกียรติภูมิในประชาคมโลก 

3. ประเด็นการเกษตร 
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มข้ึน 
- ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มข้ึนเฉลี่ย 

4. ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการเพิ่มข้ึน 
- ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มข้ึน 

5. ประเด็นการท่องเที่ยว 
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มข้ึน 
- รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มข้ึน 
- ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีข้ึน 

6. ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
- ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงข้ึน เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและ

สังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
- พื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และ

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี 
- ลดช่องว่างความเหลื่อมล้าระหว่างพื้นที่ 

7. ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
- ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีข้ึน 

8. ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
- ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 

9. ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
- การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มข้ึน 
- การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ 

10. ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
- คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทย คนไทยน า

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตสังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของ
นานาประเทศ 
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11. ประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
- คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม

จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
12. ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 

- คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จ า เป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ 
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัย ใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

- คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา 
13. ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

- คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน และมีความเป็นอยู่ดี 
14. ประเด็นศักยภาพการกีฬา 

- ใช้กีฬาส่งเสริมคนไทยให้มีสุขภาพดี มีน้ าใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกา 
15. ประเด็นพลังทางสังคม 

- ประเทศไทยมีความเท่าเทียมและเสมอภาคในสังคม 
16. ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก 

- รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มข้ึนอย่างกระจายอย่างต่อเนื่อง 
17. ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

- คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มข้ึน 
18. ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน 

- สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอย่างยั่งยืน 
19. ประเด็นการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 

- ความมั่นคงด้านน้ าของประเทศเพิ่มข้ึน 
- ผลิตภาพของน้ าทั้งระบบเพิ่มข้ึน ในการใช้น้ าอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ า 
- แม่น้าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี 

20. ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
- บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

21. ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

22. ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
- กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่าง เท่าเทียมและเป็น

ธรรม 
- การอ านวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการ

เลือกปฏิบัติ 
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23. ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
- ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงข้ึน 
- มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในของประเทศเพิ่มข้ึน 

 

2.5 หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 
 การพัฒนาประเทศตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
นั้น ได้มุ่งเน้นการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาโดยเน้นคนเป็น
ศูนย์กลาง ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ต่อเนื่องมาจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เป็นต้นมา โดยการวางแผนการพัฒนาประเทศ
ในช่วงนี้ ประเทศไทยเกิดการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน จึงท าให้เกิดเป็นแผนพัฒนาและแผนปฏิรูปหลาย
แผนที่มีความสอดคล้องกันเพื่อเป็นการสร้างรากฐานให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริง เช่น ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 
ปี และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นต้น และเพื่อมุ่งให้การพัฒนาประเทศมีแนวทางในการพัฒนาที่ชัดเจนและมั่นคง 
โดยการพัฒนาดังกล่าวจะต้องค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยการก้าวไปสู่การหลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูงและเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.7 แสดงหลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์มีเป้าหมายเพื่อต้องการพัฒนาประชาชนที่
เป็นฐานรากของสังคมให้มีความรู้ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสาธารณะ และสามารถสร้างสถาบันต่างๆ ภายใน
สังคมให้มีความเข้มแข็งเพิ่มมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา 
โดยมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีและเป็นบรรทัดฐานเดียวกันภายในสังคม ตลอดจนการพัฒนาในเรื่องของการศึกษา
ให้ประชาชนมีคุณภาพเพิ่มมากข้ึนตามมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการท างานทั้งจากวัยเด็กและวัยท างาน โดยจะเป็นการ
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ส่งเสริมให้มีทักษะในการประกอบอาชีพตามความต้องการของตลาดงาน ตลอดจนการพัฒนาระบบการดูแลและ
สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจน และความเหลื่อมล้ าทางรายได้ของกลุ่มคนในสังคมที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน รวมทั้งการเข้าถึง
บริการพื้นฐานจากทางรัฐเพิ่มมากข้ึน เช่น การศึกษาข้ันพื้นฐานของเด็ก การรักษาพยาบาล และสวัสดิการต่างๆ 
ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพชุมชนและการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดย
การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและพื้นที่ท ากิน ซึ่งจะเน้นการกระจายโอกาสให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยเพื่อให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้ และการแบ่งปันผลประโยชน์ภายในชุมชนจากธุรกิจหรือโครงการที่สร้างร่วมกัน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนมีเป้าหมายเพื่อให้การ
จัดการเศรษฐกิจโดยรวมของรัฐมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน และเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยจะเป็นการ
ขยายฐานการเก็บภาษีให้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจด้านปริ มาณการส่งออกให้เพิ่มสูงข้ึน 
ประกอบกับการดึงเอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการต่างๆ ของภาครัฐ และการสร้างความเข้มแข็งใหก้ับเศรษฐกิจราย
สาขา ทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ให้มีการขยายตัวที่สูงข้ึน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีเป้าหมายเพื่อรักษาและ
ฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการจัดสรรพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ และพื้นที่ป่าชายเลน ให้มีความ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกและลดความสูญเสียทางธรรมชาติที่จะเพิ่มข้ึน โดยจะครอบคลุมในเรื่อง
การจัดสรรทรัพยากรน้ าให้มีประสทิธิภาพเข้าถึงทั่วถึงทุกชุมชนทั่วประเทศ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาปัญหาและการ
จัดการด้านมลพิษทั้งทางดิน น้ า และอากาศ ซึ่งในปัจจุบันการควบคุมมลพิษดังกล่าวยังมีความหละหลวม
ค่อนข้างมาก ส่งผลให้สภาพแวดล้อมต่างๆ มีมลพิษเพิ่มสูงข้ึนเรื่อยๆ ทั้ งจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและน้ าเสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการด ารงชีวิตของประชาชนจากการใช้รถยนต์และการปล่อยน้ าเสียของครัวเรือน
โดยไม่ค านึงถึงสภาพแวดล้อม ดังนั้นรัฐจึงออกมาตรการในการควบคุมมลพิษต่างๆ ให้ครอบคลุมและเข้มงวดมากข้ึน 
เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาสังคมและประเทศที่ควบคู่ไปกับการค านึงถึงธรรมชาติอย่างจริงจังมากยิ่งข้ึน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืนมี
เป้าหมายในภาพรวม คือ ผลประโยชน์ของประเทศว่าด้วยความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน โดยเป้าหมายแรกเป็นการ
ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ รวมทั้งลดความขัดแย้ง และสร้างความ
สมานฉันท์ให้กับประชาชนภายในประเทศ ตลอดจนการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และเตรียม
ความพร้อมจากภัยคุกคามต่างๆ เช่น การก่อการร้าย หรือภัยคุกคามในรูปแบบอื่นๆ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย มีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานต่างๆปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาตั้งแต่ระดับชุมชนไป
จนถึงระดับจังหวัดให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  พร้อมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจในโครงการต่างๆ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสร้างบริการสาธารณะในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ
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ให้ครอบคลุมทั้งหมด ตลอดจนการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทนัสมยัและสอดคล้องกบัหลกั
สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ มีเป้าหมายเพื่อเช่ือมโยงเส้นทางการค้า
และการท่องเที่ยวภายในประเทศให้ทั่วถึงกันอย่างสะดวกและรวดเร็ว ทั้งจากตัวเมืองสู่ชนบทและจากจังหวัดสู่
จังหวัด ตลอดจนการมีโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อรองรบัสนิค้าและประชากรจากภายนอกประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศ
กลายเป็นศูนย์การทางการขนส่งสินค้า และการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งด้านอากาศ ถนน ระบบราง และทางน้ า รวมถึง
การวิจัยและพัฒนาทางด้านพลังงานเพื่อใช้กับระบบโลจิสติกส์ที่จะเกิดข้ึน และการพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐาน
โทรคมนาคมทั้งระบบสายและไร้สาย เคเบิลใต้น้ าและภาคพื้นดิน เพื่อให้ประเทศมีความพร้อมกับเศรษฐกิจแบบ
ดิจิทัล และวางแนวทางพัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการลงทนุ
วิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้เทคโนโลยีภายในประเทศมีความก้าวหน้าและ
สามารถแข่งขันกับภายนอกประเทศได้ และถ่ายทอดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวไปสู่วิสาหกิจชุมชนทั้ง
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อเพิ่มคุณภาพของการผลิตและคุณภาพสินค้า พร้อมทั้งเพื่อให้เกิดความสะดวกและ
รวดเร็วในการกระจายสินค้า ตลอดจนเป็นการพัฒนาบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ โดยเฉพาะสาขา STAM รวมทั้งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีมาตรฐาน
และคุณภาพเทียบเท่าสากล 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มีเป้าหมายเพื่อลดช่องว่างทางรายได้ระหว่าง
ภาค ควบคู่ไปกับการกระจายรายได้ให้เป็นธรรมมากยิ่งข้ึน รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณ
ชายแดน และการเพิ่มเมืองที่เป็นแหล่งดึงดูดของแต่ละจังหวัดเพื่อพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ต่อไป โดยคงความเป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด และการพัฒนาดังกล่าวจะต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมด้วย 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพของภูมิภาคให้
ทัดเทียมกับภูมิภาคอื่น ในเรื่องของระบบการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ทั้งทางถนน ระบบราง ทางน้ า และทาง
อากาศ โดยเป็นการเช่ือมโยงและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน ซึ่งเป็นการบูรณาการแผนการพัฒนาที่
เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และจะท าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาค 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นแผนที่มุ่งหวังให้เป็นจดุเปลีย่น
ที่ส าคัญในการเช่ือมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ ด้วย
การยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” และ
ยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการ
ผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม เป็นหลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะของแผนฯ นี้ ด้วย 10 
ยุทธศาสตร์ส าคัญที่ครอบคลุมในทุกมิติ 
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 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้แผนการพัฒนาประเทศ
ฉบับนี้ และมุ่งหวังผลของการพัฒนาและการขับเคลื่อนองค์กรด้านการส่ งเสริมกิจการโคนมและด้านธุรกิจ
อุตสาหกรรมโคนมภายใต้บทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจของประเทศไทยนั้น จะเห็นได้ว่า ทิศทางการพัฒนาของแผนฯ 
ฉบับที่ 12 นี้ มีหลายยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับบทบาทตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง และพันธกิจหลักของทาง 
อ.ส.ค. ที่ถูกก าหนดไว้ เช่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  และ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ซึ่ง อ.ส.ค. สามารถตอบรับแนวทางการ
พัฒนาของแผนฯ ฉบับที่ 12 ตามยุทธศาสตร์เหล่านี้ได้ ในลักษณะของการเช่ือมโยงมาสู่การส่งเสริมกิจการเลี้ยง    
โคนมและสัตว์อื่นที่ให้นมและเนื้อ และธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม ด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์ทั้งภายในองค์กรและ
ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการโคนมและอุตสาหกรรมโคนมให้มีความพร้อมทั้งองค์ความรู้ในเชิงวิชาการและในเชิง
ปฏิบัติการ ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนและสร้างเสริมศักยภาพใน
ภาคการผลิตโคนมได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การเลี้ยง ไปจนถึงการผลิตในธุรกิจอุตสาหกรรมให้แข็งแรงและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการแก้ปัญหาความยากจน การ
กระจายรายได้ในประเทศได้ ด้วยบทบาทส่งเสริมกิจการโคนมของ อ.ส.ค. ในลักษณะของการเข้าไปสร้างอาชีพทาง
การเกษตรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การเพิ่มศักยภาพของเกษตรกร สหกรณ์ ชุมชน
และเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
การเกษตร ภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้างความเช่ือมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานเช่ือมโยงตลอดห่วงโซ่สินค้าเกษตร  สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น 
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2.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื (SDGs) 
2.6.1 ภาพรวมของเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.8 แสดงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 ประการ 

 เป็นก าหนดวาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2558 (post-2015 development agenda) ตามกระบวน
ทัศน์ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยอาศัยกรอบความคิดการพัฒนาที่สมดุลเช่ือมโยงร่วมกันใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งประชาคมโลกตกลงร่วมกันที่จะใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานด้านการพัฒนา ด้วย
เป้าหมาย 17 ข้อ (SCGs: 17 Goals) เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2558 – 2573 
 เป้าหมายท่ี 1 ขจัดความยากจน ทุกรูปแบบทุกสถานที่ โดยมีแนวทางในการระดมทรัพยากรจากแหล่งที่
หลากหลาย ยกระดับความร่วมมือ สร้างกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนคนยากจนและเร่งการลงทุน 
 เป้าหมายท่ี 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน โดยมี
แนวทางในการเพิ่มการลงทุน ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศสร้างความเช่ือมั่นในการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน การปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่
และก าลังการผลิตของเกษตรกรรมขนาดเล็ก แก้ไขและป้องกันการกีดกันและการบิดเบือนทางการค้าในตลาด
เกษตรโลก อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของตลาดและข้อมูลส ารองอาหารได้อย่างทันการณ์ เพื่อจ ากัด
ความผันผวนของราคาอาหารอย่างรุนแรง 
 เป้าหมายท่ี 3 มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วง
อายุ โดยมีแนวทางในการบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การเข้ าถึงยาและวัคซีนอย่างปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพส าหรับทุกคน การเข้าถึงยาในราคาที่เหมาะสม การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน และการ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพในระดับประเทศและระดับโลก 
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 เป้าหมายท่ี 4 การศึกษาที่เท่าเทียม รับรองการศึกษาที่เทา่เทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวิตแก่
ทุกคน โดยมีแนวทางให้เยาวชนทุกคนได้รับการส าเร็จการศึกษาฟรีในระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา และจัด
ให้มีการฝึกอบรมอาชีพในราคาที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน ขจัดความไม่เสมอภาคทางเพศและความเหลื่อมล้ า 
เพิ่มจ านวนทุนการศึกษาโดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด เพิ่มจ านวนครูที่มีคุณภาพ และยกระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครู 
 เป้าหมายท่ี 5 ความเท่าเทียมทางเพศ บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผูห้ญิง โดย
มีแนวทางยุติการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงในทุกที่ ปฏิรูปให้ผู้ หญิงมีสิทธิที่เท่าเทียมในทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจ และส่งเสริมการให้อ านาจแก่ผู้หญิง  
 เป้าหมายท่ี 6 การจัดการน้ าและสุขาภิบาล รับรองการมีน้ าใช้ การจัดการน้ าและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน โดยมี
แนวทางที่ท าให้มีน้ าดื่มที่ปลอดภัยและราคาเหมาะสม จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสุ ขอนามัยและส่งเสริม
สุขอนามัยในทุกระดับ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ที่เกี่ยวข้องกับน้ า เช่น ป่าไม้ ภูเขาและแม่น้ า พื้นที่ชุ่มน้ าเป็น
สิ่งจ าเป็นที่ต้องดูแล ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนเทคโนโลยีการบ าบัดน้ าในประเทศที่ก าลังพัฒนา 
 เป้าหมายท่ี 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ รับรองการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เช่ือถือได้ ยั่งยืน
ทันสมัย โดยมีแนวทางการลงทุนในแหล่งพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมและพลังงานความ
ร้อน การขยายโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้มีแหล่งที่มาของพลังงานสะอาดในประเทศที่ก าลัง
พัฒนา และยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงการวิจัยและเทคโนโลยี
พลังงานที่สะอาด 
 เป้าหมายท่ี 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า โดยมีแนวทางส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนโดย
บรรลุเป้าหมายการผลิตในระดับที่สูงข้ึนและผลิตผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ส่งเสริมผู้ประกอบการและการสร้าง
งาน ตลอดจนก าจัดการบังคับใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์  
 เป้าหมายท่ี 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง ส่งเสรมิการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม โดยมีแนวทาง
ส่งเสริมประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน การส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและการลงทุนในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรม 
 เป้าหมายท่ี 10 ลดความเหลื่อมล้ า ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศ โดยมีแนวทางในการ
ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับ การตรวจสอบของตลาดการเงินและสถาบันด้านการเงิน การส่งเสริมการช่วยเหลือ
ด้านการพัฒนา และการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติไปยังภูมิภาคที่มีความจ าเป็นมากที่สดุ การอ านวยความสะดวกใน
การอพยพย้ายถ่ินที่ปลอดภัยและการเคลื่อนย้ายของผู้คน 
 เป้าหมายท่ี 11 เมืองและถ่ินฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน ท าให้เมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์มีความ
ปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการการกระจุกตัว
ของประชากรในเมือง รองรับการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากร การเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและเหมาะสม 
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พัฒนาการตั้งถ่ินฐานของชุมชนแออัด การลงทุนเรื่องการให้บริการสาธารณะต่างๆ เช่น การขนส่งสาธารณะ การ
สร้างพื้นที่สาธารณะสีเขียว การปรับปรุงการวางผังเมืองและการจัดการในลักษณะแบบมีส่วนร่วม 
 เป้าหมายท่ี 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยมี
แนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนไปสู่รูปแบบการผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น การจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมให้มีการรีไซเคิล
และลดขยะมูลฝอยในอุตสาหกรรม ธุรกิจและผู้บริโภค เป็นต้น 
 เป้าหมายท่ี 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด าเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่ อรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ โดยมีแนวทางในการเพิ่มความสามารถในการปรับตัวของภูมิภาคที่มี
ความเสี่ยง สร้างความตระหนักรู้และบูรณาการมาตรการเข้าไปในนโยบายและกลยุทธ์ระดับชาติ 
 เป้าหมายท่ี 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
มหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางในการปกป้องระบบนิเวศทางชายฝั่งและ
ทางทะเลจากภาวะมลพิษทางบก ตลอดจนจัดการปัญหาผลกระทบของการเป็นกรดของมหาสมุทร เสริมสร้างการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรทะเลผ่านกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงเพิ่มความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเล  
 เป้าหมายท่ี 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศน์ทางบก ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ระบบนิเวศน์ทางบกอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางในการส่งเสริมการจัดการป่าอย่างยั่งยืนและแก้ไขการตัดไม้ท าลายป่า 
การลดการสูญเสียถ่ินที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
 เป้าหมายท่ี 16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพื่ อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางในการลดความรุนแรงทุกรูปแบบ หาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความไม่
มั่นคงอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการปกครองด้วยกฎหมาย การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การลดอาวุธผิดกฎหมาย และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประเทศก าลังพัฒนาในสถาบันการปกครองทั่วโลก 
 เป้าหมายท่ี 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากล
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีแนวทางในการเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศก าลังพัฒนา 
(North-South) และความร่วมมือระหว่างประเทศก าลังพัฒนา (South-South) โดยการสนับสนุนแผนระดับชาติ
เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนาเพิ่มอัตราการส่งออก 
รวมทั้งส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีที่เป็นสากล มีกติกา เปิดกว้าง ไม่เลือกปฏิบัติ และเสมอภาค ภายใต้องค์การ
การค้าโลก 
 ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อนั้น เป็นการเช่ือมโยงร่วมกันในหลายประเด็น เช่น 
เป้าหมายที่ 1–5 เป้าหมายที่ 10–12 และเป้าหมายที่ 16 จะมุ่งการพัฒนาในมิติทางสังคมร่วมกัน ในขณะเดียวกัน
เป้าหมายที่ 1 ก็มุ่งพัฒนามิติของเกียรติภูมิ ความภาคภูมิ (Dignity) ร่วมกันกับเป้าหมายที่ 2 เป็นต้น  
 เป้าหมายหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาที่สมดุลเช่ือมโยงร่วมกันใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ด้วยเป้าหมาย 17 ข้อ (SCGs: 17 Goals) ที่ครอบคลุมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2573 ซึ่งเมื่อพิจารณา
ทิศทางของเป้าหมายที่ปรากฎกับบทบาทขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) แล้ว จะพบว่า 
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มีความสอดคล้องกันในหลายประเด็น และ อ.ส.ค. สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวไปกับ
ประชาคมโลกได้ ตั้งแต่เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน ในลักษณะของบทบาทการส่งเสริมและสร้างความมั่นคงใน
อาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและสัตว์อื่นที่ให้น้ านมและเนื้อ เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย ในลักษณะของการ
ก าหนดแนวทางพัฒนาเพื่อการส่งเสริมเกษตรกรรมโคนมอย่างยั่งยืน รวมถึงเพิ่มปริมาณน้ านมดิบ และปรับปรุงชีวิต
ความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ด้วยการสร้างและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมและสัตว์อื่นที่ให้น้ านมและ
เนื้อให้มีความมั่นคงยั่งยืน โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรรมขนาดเล็ก ส่วนเป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียมนั้น ทาง 
อ.ส.ค. ควรส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน ในลักษณะของการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้แก่เกษตรกร 
หน่วยธุรกิจ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโคนมและอุตสาหกรรมโคนม ตลอดจนผู้ที่สนใจในกิจการโคนม นอกจากนี้ ยังมี
เป้าหมายที่ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ทาง อ.ส.ค. 
จะสามารถส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมโคนมในประเทศ ให้สามารถปรับตัวเป็นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนได้ รวมไปถึง
เป้าหมายที่ 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ การส่งเสริมให้มีการรีไซเคิลและลดขยะมูลฝอยในอุตสาหกรรม ธุรกิจและผู้บริโภค เป็นต้นนั้น ทาง 
อ.ส.ค. ควรมุ่งขับเคลื่อนในลักษณะของการตระหนักถึงการผลิตที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมในระดับสากลและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  นับว่าเป็นโอกาสกับ อ.ส.ค. ในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อม
ล้ าในสังคม ขจัดความอดอยาก สร้างความมั่นคงด้านอาหาร ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ การเพิ่มศักยภาพของ
เกษตรกร สหกรณ์ ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้เกษตรกร สหกรณ์ และชุมชนพึ่งพาตนเอง
และได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น เสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการขจัดปัญหาความ
ยากจน  ส่งเสริมการเติบโตของเกษตรกร สหกรณ์ ชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ส่งเสริมใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  สนับสนุนการเป็นเศรษฐกิจสีเขียว มีการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

2.6.2 ความยั่งยืนขององค์กร (Sustainability) 
 ส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) นั้นสนับสนุน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) อย่างชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจากเป็นความ
มุ่งมั่นและแนวทางปฏิบัติที่ อ.ส.ค. ด าเนินมาอย่างต่อเนื่องนานนับทศวรรษนับแต่เริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ. 2505 และเพื่อ
สืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   
ผู้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้กับพสกนิกรชาวไทย อ.ส.ค.จึงมุ่งยกระดับให้อาชีพการเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพที่
มีความมั่นคง ยั่งยืน อ.ส.ค.ได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาใช้ในการปฏิบัติงาน ควบคู่
กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Triple CG 
: From Community Grass –To Consumer Glass-By Corporate Governance (จากทุ่งหญ้าของชุมชน-ถึง
แก้วนมของผู้บริโภค-ด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดีขององค์กร) เพื่อทะยานสู่ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ในยุค 4.0(Corporate Social Responsibility 4.0) 



 

 2-21 

 ด้วยเป้าหมายที่ อ.ส.ค.ต้องมุ่งสู่ยุทธศาสตร์นมแห่งชาติ ภายในปี 2565 อีกทั้งมุ่งเป็น “องค์กรแห่งความสุข
ที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ” ดังนั้น อ.ส.ค.จึงต้องสร้างความตระหนักรู้ต่อวิสัยทัศน์
และพันธกิจขององค์กร พร้อมๆ กับการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ได้  ควบคู่กับการสร้าง อ.ส.ค.ให้เป็นองค์กรที่มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ( Corporate Good 
Governance : CG) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
โดยเฉพาะเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย CSR 4.0 ด้วยรูปธรรมที่ชัดเจนและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ การ
พัฒนา CSR 4.0 ต้องมุ่งเน้นความรับผิดชอบตลอดหว่งโซ่ของผลติภัณฑ์ (Total Value Chain) ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลาย
น้ า จากทุ่งหญ้าของชุมชน ถึงแก้วนมของผู้บริโภค From CG TO CG (Community Glass to Consumer Glass) 
จะต้องมีมาตรฐานที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลตลอดกระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตาม
หลักธรรมาภิบาล (Corporate Governance) และใน CSR 4.0 นั้นจะต้องอาศัยเทคโนโลยีใหม่ เพื่อสร้าง
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ อาทิ Smart Farmer และมีความคิดสร้างสรรค์ พยายามสร้างความมีส่วนร่วมกบัผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ตลอดกระบวนการ  นอกจากการพัฒนา CSR ให้เป็นระดับ 4.0 แล้ว ยังคงต้องพัฒนาการ
บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เกิดความโปร่งใส่ สุจริต ยุติธรรม อันเป็นหัวใจในการด าเนิน
ธุรกิจของ อ.ส.ค.  ที่ส าคัญ คือ ต้องเป็นคุณค่าของการด าเนินการทางด้าน “CG/CSR ที่ได้ผล” มิใช่เป็นเพียง
“CG/CSR ที่ได้ท า” 
 อ.ส.ค. ยึดมั่นในการด าเนินงานที่สามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่ อาชีพการเลี้ยงโคนม องค์กร/พนักงาน 
และลูกค้า อ.ส.ค. ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าด้วยนโยบาย 5 ส. กล่าวคือ ส.ที่ 1 เสริมความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกร 
สหกรณ์กับ อ.ส.ค. ให้ยั่งยืน ส.ที่ 2 สนับสนุนการท าธุรกิจแบบโปร่งใส เป็นธรรมตามเป้าหมาย ส.ที่ 3 สร้าง
อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัยทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม ส.ที่ 4 ส่งเสริม
คุณภาพการท างาน (Quality of Working Life) และคุณภาพชีวิตบุคลากรทุกระดับ (Happy Work Place) ส.ที่ 5 
สู่การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของ อ.ส.ค. เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนให้กับสังคมและประเทศในที่สุด  
เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยทั้งหมดเกิดข้ึนจากการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น แนว
ทางการการพัฒนาและบริหารจัดการ อีกทั้งยังได้ตระหนักถึงการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารความ
เสี่ยง และเช่ือมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ซึ่งสามารถสรุปนิยาม
ความยั่งยืนและแบบจ าลองความยั่งยืนของ อ.ส.ค. ได้ดังนิยามต่อไปนี้ 

1. การสร้างความยั่งยืนให้แก่อาชีพการเลี้ยงโคนมด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่มี
อาชีพการเลี้ยงโคนมได้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง สร้างเสถียรภาพให้กับตลาดน้ านมดิบ เสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจรวมทั้งพัฒนาและสง่เสรมิการเลีย้งโคนมอย่างมปีระสิทธิภาพ
และได้มาตรฐาน 

2. การสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร/พนักงาน องค์กรมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง ยั่งยืน ช่ือเสียงดี 
พนักงานมีความรู้ความสามารถ สร้างสรรค์คุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม 
พนักงานทุกระดับมีคุณภาพการท างานและคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. การสร้างความยั่งยืนให้แก่ลูกค้า การท าธุรกิจแบบโปร่งใส เป็นธรรม ตามเป้าหมาย อาชีพมั่นคง 
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2.7 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) 
2.7.1 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 

 นโยบาย Thailand 4.0 เป็นโมเดลการพัฒนาประเทศที่มุ่งเสรมิศักยภาพและสร้างโอกาสสู ่“การขับเคลือ่น
เศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม” (Value-Based Economy) ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในด้วยการน าความ
หลากหลายเชิงชีวภาพและเชิงวัฒนธรรมมาเป็นความได้เปรยีบเชิงแข่งขัน และปรับเปลี่ยนวิธีการจากท ามากได้นอ้ย
ไปสู่การท าน้อยได้มากนั่นคือเปลี่ยนจากโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า (Value Added) ไปสู่การสร้าง
มูลค่า (High Value) ด้วยวิทยาการความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา เพื่อ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ซึ่งจะช่วยยกระดับให้ประเทศมีรายได้สูงข้ึน ด้วยอาศัยกลไกขับเคลื่อน
ผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภาพ โดยมุ่งเน้นองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และปัญญาอย่างแท้จริง 
ตลอดจนอาศัยแนวทางให้ประเทศเติบโตในลักษณะกระจายตัว รวมทั้งอาศัยกลไกขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง อันหมายถึงการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพเสมอภาคกัน และอาศัยกลไก
การขับเคลื่อนที่เน้นความตระหนักและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา Thailand 4.0 จะเป็นการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนา
ประเทศ ทั้งด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการ และการปฏิบัติงานของภาครัฐให้มีความรวดเร็วและคล่องตวั
มากยิ่งข้ึน เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยหลดุพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางทีป่ระสบอยู่ในขณะนี้ และเป็นแนวทาง
ลดความเหลื่อมล้ าทางรายได้ในสังคมไทย รวมถึงการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรของประชาชนที่ยังไม่ทั่วถึง ตลอดจนยก
ระดับประเทศให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูง และเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วล าดับต่อไป ทั้งนี้ ในปัจจุบันประเทศไทยยงั
ติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท ามาก ได้น้อย” จึงต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ท าน้อย ไดม้าก” ก็จะต้องเปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” และเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย การพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การเกษตรก็ต้องเปลี่ยนจาก
การเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม ่ที่เน้นการบริหารจดัการและใช้เทคโนโลยีหรือ Smart Farming โดย
เกษตรกรต้องร่ ารวยข้ึน และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ เปลี่ยนจาก SMEs แบบเดิมไปสู่การเป็น Smart 
Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจากรูปแบบบริการแบบเดิมซึ่งมกีารสรา้งมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่
บริการที่มีมูลค่าสูง และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้และทักษะสูง เป็นต้น โมเดล Thailand 
4.0 เป็นกรอบแห่งการพัฒนาเพื่อตอบวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทั้ง 6 ด้าน มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ 1) เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันในเวทีโลก 2) สร้างโอกาสและความเทา่เทียมทางสงัคม 3) พัฒนาทุนมนุษยส์ู่
ยุคดิจิทัล และ 4) ปฏิรูปภาครัฐ 
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ภาพที่ 2.9 แสดงยุทธศาสตร์ของไทยแลนด ์4.0 และแผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ 
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พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงได้
ครอบคลุมทั่วประเทศ 

 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล 

สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
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2.7.2 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 แผนพัฒนาดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม นับเป็นโอกาสกบั อ.ส.ค. เนื่องจากประเทศไทยจะมบีรกิาร
อินเทอร์เน็ตความเร็วสงูสาธารณะเข้าถึงชุมชนหมูบ่้านทั่วประเทศ การบริหารจัดการของรัฐจะถูกปรับเปลี่ยนเป็น
รัฐบาลดิจทิัลอย่างเป็นระบบ มีการบรูณาการข้อมูลและระบบงาน และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  ส่งเสรมิ
การใช้ข้อมูลในกระบวนการบริการ การสนับสนุนประชาชนทุกกลุม่โดยเฉพาะเกษตรกรให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากบริการต่าง ๆ ของรัฐ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทลั ยกระดบัความรู้และทักษะบุคลากรในองค์กรใหส้ามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัในกระบวนการท างานรวมทัง้การสร้างความเช่ือมั่นการใช้เทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อให้การท าธุรกรรม
ออนไลน์มปีระสิทธิภาพและปลอดภัย 
 เป็นแผนที่มเีป้าหมายหลักในการพฒันาหรืออาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อเป็นกลไก
ในการปรับเปลี่ยนแนวคิดของทุกภาคส่วน ปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจ การผลิต การค้า และการบริการ ปรบัปรุง
ประสิทธิภาพการท างานของภาครฐั ตลอดจนยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ 
รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนในภาคราชการ โดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้จัดท าแผนพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สงัคม เพือ่เป็นหนึง่ในแผนการสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศตามภูมิทัศน์ดิจทิัลของประเทศ
ไทย (Digital Landscape) ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ยุทธศาสตร์  
 ภายใต้การก าหนดแผนการพฒันาไว้ 4 ระยะ ภายใน 20 ปี คือ ระยะที่ 1: Digital Foundation ระยะที่ 2: 
Digital Thailand I: Inclusion ระยะที่ 3: Digital Thailand II: Full Transformation และระยะที่ 4: Global 
Digital Leadership แสดงได้ดังภาพที่ 2.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.10 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี 



 

 2-25 

2.7.3 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 
 ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 
2560 - 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนินการศึกษาและจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ใน 26 ขีดความสามารถ และมุ่งหมายในการจัดท าข้ึนเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศให้
มีความชัดเจน สอดคล้องกันระหว่างทุกหน่วยงานรัฐ และมีองค์ประกอบของยุทธศาสตร์กรอบการพัฒนา และ
แผนการด าเนินงาน (Roadmap) ของประเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยทั้งในระยะ
สั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
 ส าหรับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทั้ง 26 ด้านดังกล่าวนั้น ได้แก่ (1) 
สวัสดิการประชาชน (2) การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน (3) การศึกษา (4) การสาธารณสุข (5) การเพิ่มประสิทธิภาพ
ภาคการเกษตร (6) การท่องเที่ยว (7) การลงทุน (8) การค้า (น าเข้า ส่งออก) (9) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(10) ภาษีและรายได้ (11) การคมนาคม (12) สาธารณูปโภค (13) ความปลอดภัยสาธารณะ (14) การบริหารจัดการ
ชายแดน (15) การป้องกันภัยธรรมชาติ (16) การจัดการในภาวะวิกฤต (17) การเงินและการใช้จ่าย (18) การจัดซื้อ
จัดจ้าง (19) การบริหารสนิทรพัย์ (20) ทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน (21) การบูรณาการข้อมูลภาครัฐ (22) 
การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ (23) การให้ข้อมูล (24) การรับฟังความคิดเห็น (25) โครงสร้างพื้นฐาน
รัฐบาลดิจิทัล และ (26) การยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 
 โดยมีวิสัยทัศน์การพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย คือ “ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มี
การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการท างานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง” ภายใต้การขับเคลื่อนที่อยู่บนพื้นฐานของการด าเนินการ 4 ประการ ได้แก่ 
การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) การด าเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operation) การ
ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric Services) และการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่
การเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation) โดยมีเป้าหมายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 4 เป้าหมาย
หลัก ได้แก่ 

1) ยกระดับตัวช้ีวัดสากลที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
2) บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แม่นย า 

โดยไม่ต้องใช้ส าเนาเอกสาร 
3) ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก และเหมาะสม เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และการส่วนร่วม

ของประชาชน 
4) มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที่บูรณาการไม่ซ้ าซ้อน สามารถ

รองรับการเช่ือมโยงการท างานระหว่างหน่วยงาน และให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ภายใต้แผนการด าเนินงาน 5 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งมีแนวทางในการให้บริการความช่วยเหลือแบบ
บูรณาการในเชิงรุก การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา และการ
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ยกระดับการบริการด้านการศึกษา รวมถึงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานของผู้ให้บริการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ โดยมีแนวทางในการพัฒนาการ
เกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผ่านการบูรณาการ การบูรณาการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร การบูรณาการ
งานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน การบูรณาการการน าเข้าส่งออกแบบครบวงจร การส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) แบบบูรณาการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการเติบโต การพัฒนาระบบภาษีบูรณาการข้าม
หน่วยงานแบบครบวงจร การพัฒนาศูนย์บูรณาการข้อมูลคมนาคมขนส่งส่วนกลาง โดยยกระดับไปสู่การให้บริการ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคและการ
ยกระดับการบริการด้านสาธารณูปโภค 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน โดยมีแนวทางในการ
พัฒนา ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสาธารณะในเชิงรุกโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การประเมิน
ความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้าและพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติ การบูรณาการข้อมูลเพื่อป้องกันภัย
ธรรมชาติ และการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ โดยมีแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการ
บริหารการเงินและการใช้จ่ายภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย์ เพื่อประสิทธิภาพ โปร่งใส และเกิด
ประโยชน์สูงสุด พัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกข้ันตอน เพื่อความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สะดวก
และทั่วถึงอย่างเท่าเทียม เพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหารสินทรัพย์กลางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่เช่ือมโยงและได้
มาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5: การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทลั ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาการบรู
ณาการข้อมูลภาครัฐผ่านระบบเช่ือมโยงข้อมูลกลาง การยืนยันตัวตนโดยใช้ Smart Card หรือผ่านบัญชีผู้ใช้
อิเล็กทรอนิกส์กลาง การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง การแก้ไขเรื่องร้องเรียน
และการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานรัฐด้วยการสนับสนุนการ
ท างานบนโครงสร้างพื้นฐานกลาง และการเพิ่มทักษะความเช่ียวชาญเชิงดิจิทัลแก่บุคลากรภาครัฐ 
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ภาพที่ 2.11 สรุปแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 

 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการจากท ามากได้น้อย ไปสู่การท าน้อยได้มาก นั่นคือเปลี่ยน
จากโครงสร้างเศรษฐกจิอุตสาหกรรมเพิม่มลูค่า (Value Added) ไปสูก่ารสร้างมลูค่า (High Value) ด้วยวิทยาการ
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา โดยการน าเทคโนโลยทีี่ทันสมัยเข้ามา
เป็นปจัจัยหลักในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการ และการปฏิบัติงานของภาครัฐ
ให้มีความรวดเร็วและคลอ่งตัวมากยิง่ข้ึน เพื่อพฒันาและช่วยยกระดับให้ประเทศมรีายได้สูงข้ึน ด้วยการยกระดับ
ผลิตภาพการผลิต และการจัดสรรทรัพยากรทีม่ีประสทิธิภาพเสมอภาคกัน ภายใต้ความตระหนักและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน ในขณะที่แผนดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมเป็นแผนที่เป็นกลไกในการปรบัเปลี่ยนแนวคิด
ของทุกภาคส่วน ที่มุ่งหวังในการปฏิรปูและปรบัปรุงประสทิธิภาพการท างานของภาครัฐ ตลอดจนยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน โดยการขับเคลื่อนด้วย 6 ยุทธศาสตร์ส าคัญเพื่อการพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ และในส่วนของแผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 นั้นมุ่งหมายก าหนดทิศ
ทางการยกระดบัขีดความสามารถเชิงดจิิทัลของภาครัฐไทยทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อการพฒันา
ประเทศใหม้ีความชัดเจน ดังนั้น เพื่อความสอดรบักบันโยบายและความมุ่งหมายของรัฐบาล ในการพัฒนาและ
ยกระดับประเทศด้วยดิจทิัล องค์การส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ควรมทีิศทางในการพัฒนา 
สนับสนุน และส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรบัธุรกจิอุตสาหกรรมโคนม ทั้งในเชิงของการสร้างสรรค์ 
เผยแพร่ วิจัย พัฒนาต่อยอด และถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมโคนม อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการเตบิโต และก่อใหเ้กิดผลเชิงบวกต่อผลิตภาพการผลิตในอุตสาหกรรมนม ตลอดจน อ.ส.ค. ควร
พัฒนา ปรบัปรุง และยกระดบัการปฏิบัตงิานองค์การด้วยวิทยาการความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
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เทคโนโลยี การวิจัยและพฒันา เพื่อยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโคนมไปสู่การสร้างมูลค่า (High 
Value) ซึ่งสนบัสนุนการยกระดับรายได้ของประเทศใหห้ลุดพ้นจากกบัดักรายไดป้านกลาง และผลักดันการเป็น
ประเทศที่พฒันาแล้วร่วมกับภาครัฐอีกทางหนึ่ง 

2.8 แผนยทุธศาสตรร์ัฐวิสาหกิจ 2560-2564 
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจระยะ 5 ปี เพื่อให้ใช้เป็น Roadmap ในการ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและพัฒนารัฐวิสาหกิจ ภายใต้ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมด้วย  
 โดยทิศทางและแนวทางพัฒนารัฐวิสาหกิจระยะ 20 ปี ได้มุ่งเน้นบทบาทและทิศทางการด าเนินงานที่
เหมาะสมกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป และมีรูปแบบองค์กรที่เหมาะสมกับบทบาทอย่างมีธรรมาภิบาล และ
ทิศทางและแนวทางพัฒนาวิสาหกิจระยะ 5 ปีนั้น ได้เช่ือมโยง 5 ด้าน คือ (1) ด้านบทบาทและทิศทางการด าเนินงาน 
(2) ด้านการลงทุน (3) ด้านการเงิน (4) ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการวิจัยพัฒนา และ(5) ด้าน     ธรรมาภิบาล
และบริหารจัดการ ภายใต้กรอบแนวคิด “รัฐวิสาหกิจมีบทบาทในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสามารถเร่งการ
ลงทุนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และมีความแข็งแกร่งทางการเงนิ โดยเน้นการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนา
งานและเพิ่มประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและมีคุณธรรม และการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้” แสดงได้ดังภาพที่ 2.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.12 กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 
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 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564 ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมี
เป้าประสงค์เพื่อให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีบทบาท และทิศทางการด าเนินงานชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และเพื่อให้รัฐวิสาหกิจด าเนินงานตามบทบาท และทิศทางที่ก าหนดได้อย่างครบถ้วน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 บริหารแผนการลงทนุสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ของประเทศ ซึ่งมีเป้าประสงค์เพือ่ให้ภาครฐั
มีแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจระยะ 5 ปี และเพื่อให้โครงการลงทุนมีแหล่งเงินลงทุนที่
เหมาะสมครบถ้วนทุกโครงการ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งมีเป้าประสงค์เพื่อให้
รัฐวิสาหกิจมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งในระยะกลาง และระยะยาว และเพื่อให้รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาทางการเงิน
ได้รับการแก้ไขจนแล้วเสร็จ รวมถึงเพือ่ให้ภาครัฐมกีลไกในการสนับสนุนทางการเงนิแก่รฐัวิสาหกจิ ในการด าเนินการ
ตามบทบาท 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และ
แผน DE ซึ่งมีเป้าประสงค์เพื่อให้รัฐวิสาหกิจใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการพัฒนางานและการให้บริการ แก่
ประชาชน และเพื่อให้รัฐวิสาหกิจใช้นวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้
รัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมในการส่งเสริม ให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในด้านที่เกี่ยวข้อง 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม ซึ่งมีเป้าประสงค์เพื่อให้
รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลเป็นองค์กรคุณธรรม และเพื่อให้ระบบก ากับดูแล
รัฐวิสาหกิจมีความชัดเจนสอดคล้องกับรูปแบบและบทบาทของรัฐวิสาหกิจ และเพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีบุคลากรที่มี
ศักยภาพ 

2.9 แผนยทุธศาสตรร์ัฐวิสาหกิจสาขาเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.13 แสดงยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาเกษตร 
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ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาเกษตร 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

1) ทบทวนบทบาทที่เหมาะสมกับบริบทองค์กรในปัจจุบันเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและลดความ
ซ้ าซ้อนของการด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน 

2) ส่งเสริมเกษตรกรและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนด้วยการพัฒนาระบบตลาดและการบริหาร
จัดการผลิตภัณฑ์ 

 แนวทางการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ : 
1) รัฐวิสาหกิจต้องทบทวนบทบาทและภารกิจขององค์การร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา

ว่าองค์กรในปัจจุบันสามารถตอบสนองต่อภารกิจตามเจตนารมณ์ที่จัดต้ังข้ึน และยุทธศาสตร์ชาติ 
ได้อย่างไร และควรต้องปรับบทบาทให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
ไป 

2) รัฐวิสาหกิจควรมีบทบาทและเป้าหมายในการด าเนินงานที่ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ 
เกษตรกรเกี่ยวกับเกษตรกรรมสมัยใหม่ ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดผ่าน
ระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยให้กับเกษตรกร 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : บริหารการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 
1) มุ่งเน้นการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุน 

ด้านบุคลากรที่มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร 
2) จัดล าดับความส าคัญและความคุ้มค่าของโครงการ 
3) ลดภาระงบประมาณของภาครัฐโดยพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้แหล่งเงินในการลงทุน โดยศึกษา

เครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ เช่น การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ(PPP) เป็นต้น 
4) กันเงินส ารองเพื่อการลงทุนในอนาคตที่เพียงพอและไม่เป็นภาระต่องบประมาณแผ่นดิน  

 แนวทางการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ : 
1) รัฐวิสาหกิจควรลงทุนด้านบุคลากรทีม่ีความสามารถในการสร้าง Business Model ทางการเกษตร 

เพื่อเป็นพื้นฐานด้านการเกษตรและพัฒนาเครื่องมือทางการเกษตรใหม่ๆ ให้แก่เกษตรกร และ
ส่งเสริมการลงทุน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2) รัฐวิสาหกิจควรจัดล าดับความส าคัญและความคุ้มค่าของโครงการให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ 
และทิศทางตามยุทธศาสตร์เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) รัฐวิสาหกิจควรส่งเสริมโครงการลงทุนผ่านรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) 
4) รัฐวิสาหกิจควรมีแนวทางและวางแผนกันเงินส ารองเพื่อให้มีงบประมาณที่เพียงพอต่อการลงทุน 

ในโครงการที่สอดคล้องกับภารกิจและไม่เป็นภาระด้านงบประมาณต่อภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว 

1) จัดท าแผนฟื้นฟูฐานะองค์กรเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงินให้ชัดเจน 
2) บริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งรายได้เพิ่มเติม 
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3) การจัดท าต้นทุนมาตรฐานต่อหน่วย (Unit Cost) ที่น่าเช่ือถือตามมาตรฐานสากลเพื่อพิจารณา 
ความคุ้มค่าของการใช้เงินงบประมาณ 

4) การใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 แนวทางการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ : 

1) ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจมีผลการด าเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง จะต้องก าหนดให้มีการจัดท าแผน 
เพื่อฟื้นฟูฐานะองค์กรให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายให้รัฐวิสาหกิจมีความแข็งแกร่ง 
ทางการเงินเพียงพอที่จะด าเนินการตามภารกิจ และการลงทุนตามบทบาทภารกิจที่ได้พิจารณา
ทบทวนแล้ว 

2) ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจมีผลการด าเนินงานที่มีก าไรและมีบทบาทด้านการหารายได้ให้รัฐ จะต้องมี 
การจัดท าแผนและด าเนินการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินการให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มจาก
สินทรัพย์ ที่มีอยู่หรือธุรกิจที่สามารถต่อยอดไปจากธุรกิจเดิม โดยไม่ได้อยู่นอกเหนือจากบทบาท
ภารกิจที่สามารถกระท าได้ 

3) รัฐวิสาหกิจควรด าเนินการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตให้ได้ใกล้เคียงกับต้นทุน ที่แท้จริงมาก
ที่สุดเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและประโยชน์ในการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้ 
ทรัพยากรและงบประมาณ 

4) รัฐวิสาหกิจควรร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจที่มีกิจกรรม การด าเนินงานที่
เกี่ยวข้องหรือเกื้อหนุนกัน เพื่อลดต้นทุนการด าเนินงาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 
และแผน DE ด าเนินการตามแนวทางพื้นฐานส าหรับทุกรัฐวิสาหกิจที่ก าหนดในยุทธศาสตร์ภาพรวม ดังนี้ 

1) ให้ รั ฐ วิสาหกิจจัดท าแผนรองรับ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ เปลี่ยนแปลง (Disruptive 
Technology) รวมถึงการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการผลิตและ
การบริการ ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ 

2) รัฐวิสาหกิจมีการพัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
นวัตกรรมมาช่วยในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

3) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการประเมินและรายงาน 
ผลตามมาตรฐานสากล 

4) รัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของรัฐวิสาหกิจ 

5) ให้รัฐวิสาหกิจจัดท าฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และเปิดเผยให้สาธารณะชนได้ใช้ร่วมกัน  
(Open Data) สนับสนุนระบบสารสนเทศ รวมถึงการวิจัยด้วย 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี ด าเนินการตามแนวทางพื้นฐานส าหรับทุก
รัฐวิสาหกิจที่ก าหนดในยุทธศาสตร์ภาพรวม ดังนี้ 
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1) รัฐวิสาหกิจทบทวนระบบการบริหารจัดการและโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับบทบาทและ 
ภารกิจตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและหลักธรรมาภิบาลสากล รวมถึงการก ากับ
ดูแลบริษัทในเครือ  

2) รัฐวิสาหกิจก ากับดูแลองค์กรและบุคลากร รวมทั้งบริษัทในเครือ ให้มีการตรวจสอบและติดตาม 
การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎระเบียบกฎหมายที่เกีย่วข้อง สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร และ
สามารถอธิบายความจ าเป็นในการตัดสินใจได้ 

3) รัฐวิสาหกิจมีระบบการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงและสารสนเทศสนับสนุน
การบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญ 

4) รัฐวิสาหกิจปรับปรุงกระบวนการให้บริการ การจัดการข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
เสีย มีช่องทางในการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อสาธารณะ ทั้งนี้ 
กระทรวงการคลังจะจัดท าฐานข้อมูลกลางของรัฐวิสาหกิจเพื่อก ากับและติดตามการด าเนินการ
และเผยแพร่แก่สาธารณะ 

5) รัฐวิสาหกิจมีการทบทวนปรบัปรุงระบบและกระบวนในการจัดซื้อจดัจ้างให้มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส 
รัดกุม และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง มีการตรวจสอบติดตามผลและปรับปรุง
แก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

6) รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร และกระบวนการ
บริหารงานบุคคลที่สร้างความผูกพันต่อองค์กร และมีความโปร่งใส และยุติธรรม 

7) รัฐวิสาหกิจมีการจัดท าสมรรถนะและความรู้ที่จ าเป็น (Skill Matrix) ส าหรับคณะกรรมการและ
ผู้บริหาร สูงสุด ที่สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ รวมถึงผู้บริหารมีนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมความมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ค่านิยมที่ดี มีกลไก ก ากับ ติดตาม และส่งเสริมบุคลากร โดยให้ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่
ดี มีนโยบายและแนวทางในการส่งเสริม ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยมที่ดี มีกลไกก ากับ 
ติดตามและส่งเสริมบุคลากร 

8) รัฐวิสาหกิจสรรหาและพัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มีความรู้และสมรรถนะสอดคล้อง กับการ
เปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการ
สร้าง ภาวะผู้น าเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงบริบทส าคัญ 
(Mega Trend) ของโลก อาทิ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
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2.10 แผนยุทธศาสตรพ์ฒันาโคนมและผลติภณัฑ์นม ระยะ 10 ปี (2560-2569) 
 ยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นมปี 2560-2569 จัดท าข้ึนภายใต้สภาพปัญหาและผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมโคนม ในบริบทการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมโคนมโลก เปรียบเทียบกับบริบทการเปลี่ยนแปลง
ของอุตสาหกรรมโคนมไทย โดยใช้แนวคิดและหลักการในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงหลัก
เศรษฐกิจชุมชน กรอบแนวคิด Thailand 4.0 และหลักประกันความเสี่ยงเช่ือมโยงความสอดคล้องของแผน
ยุทธศาสตร์กับกรอบแนวคิดและนโยบายอื่น ๆ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรและปศุสัตว์ นโยบายยกระดับนม
โรงเรียนให้ได้มาตรฐานสากล และความตกลงการค้าเสรี 
 ยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นมปี 2560-2569 ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์  
 อุตสาหกรรมโคนมไทยทั้งระบบ ได้มาตรฐานสากลภายใน 10 ปี 
พันธกิจ :  

1. การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรโคนม และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการนมทั้งระบบ 
2. การปรับปรุงและพัฒนาพันธ์ุโคนม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 
3. การเพิ่มก าไร (Net Profit) ในการเลี้ยงโคนม 
4. พัฒนาอุตสาหกรรมโคนมตลอดห่วงโซ่อุปทานสู่มาตรฐานสากล 
5. การส่งเสริมการบริโภคนมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์นม ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีอาเซียนและภูมิภาคอื่น 
6. การพัฒนาฐานข้อมูลโคนม เป็นระบบฐานข้อมูลเดียว 
7. การวิจัย พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้การเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกร 

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งในองค์กรเกษตรกร และบูรณาการการบริหารจัดการอุตสาหกรรมของประเทศ 
2. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรในการผลิตน้ านมโค 
3. เพื่อพัฒนาระบบอุตสาหกรรมนมของประเทศให้ยั่งยืน เกิดความเป็นธรรมแก่ 
4. ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนมของประเทศ มีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสามารถแข่ง ขันกับ

ต่างประเทศได้ 
เป้าประสงค์ :  

1. องค์กรเกษตรกรโคนมมีความเข้มแข็ง 
2. น้ านมในประเทศมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
3. ผลิตภัณฑ์นมให้มีความหลากหลาย สามารถแข่งขันได้ 

ตัวชี้วัด :   
1. องค์กรเกษตรกรบริหารงานมีก าไรและจ านวนสมาชิกใช้บริการองค์กรเกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. รายได้เกษตรกรเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี  
3. ค่าเฉลี่ยผลผลิตน้ านมโคต่อตัวต่อวัน เพิ่มข้ึนปีละร้อยละ 4 
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4. ฟาร์มโคนมทั้งหมดได้รับมาตรฐาน GAP 
5. คุณภาพน้ านมดิบผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ต่อปี 

- คุณภาพน้ านมดิบระดับฟาร์มโคนมของจ านวนฟาร์มทั้งประเทศ มีค่าโซมาติ กเซลล์ไม่เกิน 
400,000 เซลล์/มิลลิลิตร, ของแข็งไม่รวมมันเนย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.75, ไขมัน ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 3.75 

- คุณภาพน้ านมดิบระดับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ มีจ านวนจุลินทรีย์ไม่เกิน 300,000 CFU/มิลลิลิตร 
6. อัตราการบริโภคนมพร้อมดื่มภายในประเทศจากเดิม 14 ลิตร/คน/ปี เพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 4 ต่อปี เป็น 20 

ลิตร/คน/ปี 
7. มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์นมทั้งหมด เพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
8. มีศูนย์ข้อมูลในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทย ภายใน พ.ศ. 2561  

ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกรโคนมและผลิตภัณฑ์นม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการผลิตน้ านมโคและอุตสาหกรรมโคนมให้ได้มาตรฐานสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการบริโภคนมและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเพื่อการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการใช้ประโยชน์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกร 

2.11 แผนยุทธศาสตรก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน ระยะ 20 ปีนั้น เป็นการก าหนด
ทิศทางของการพัฒนาองค์กรตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อให้สอดคล้องจากทิศทางการพัฒนาเดิมที่เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ซึ่งในแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเกษตรกรของ
ประเทศ โดยทิศทางการพัฒนาได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ร่วมด้วย  และได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ไว้ว่า “เกษตรกรมั่นคง การเกษตรมั่งค่ัง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” พร้อมทั้งมีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกร
มีรายได้ต่อหัวมากกว่า 13,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 390,000 บาท ต่อคน ภายในปี พ.ศ. 2579) ตลอดจน
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีทั้งทักษะและความสามารถในอาชีพของตนให้เพิ่มมากขึ้น และให้การด าเนินงานของสถาบัน
การเกษตรมีศักยภาพและประสิทธิภาพมากกว่าเดิม โดยที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรนั้น ต้องการน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาช่วยในส่วนของการผลิต เพื่อพัฒนาคุณภาพของการผลิตประกอบกับต้องการให้คุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรมีความกินดีอยู่ดีมากยิ่งข้ึนเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางรายได้ ตลอดจนเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและเช่ือมโยงเครือข่ายให้ใหญ่ข้ึนน าไปสู่ความเช่ือมโยงจากอ าเภอไปสู่ระดับจังหวัดและ
ไปสู่ระดับภูมิภาคต่อไป โดยประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ดังต่อไปนี้ 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กบัเกษตรกรและสถาบันการเกษตร โดยเน้นให้เกษตรกรมีทักษะที่
เพิ่มข้ึน และสามารถเลี้ยงตนเองได้ รวมทั้งสร้างคุณค่าให้เกษตรกรเช่ือมั่นกับการท าการเกษตร เป็นการสร้าง
รากฐานให้เกษตรกรไทยเข้มแข็งข้ึน และวางรากฐานการเกษตรในระยะยาวพร้อมทั้งการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามา
สนับสนุนการท างานเนื่องจากสังคมไทยมีเปลี่ยนโครงสร้างไปสู่สังคมผู้สูงอายุ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ด้วย
การใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐานที่สงูข้ึน
และเป็นที่ยอมรับในระดับโลก รวมถึงการวิจัยเรื่องปรมิาณความต้องการของตลาดให้สอดคล้องกับการผลิตไม่ใหเ้กดิ
สินค้าล้นตลาดเพราะจะท าให้เกิดภาวะราคาสินค้าเกษตรตกต่ า และแนวทางการพัฒนาฟาร์มของไทยให้เป็นฟาร์ม
อัจฉริยะ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 มุ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การเกษตรให้สอดคล้องไปกับทิศทางของนโยบาย Thailand 4.0 และนโยบายการเกษตร 4.0 ไม่ว่าจะเป็นทั้ง
ทางด้านการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาไปสู่เกษตรเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ และการด้านการประชาสัมพันธ์ให้
ครอบคลุมทั่วโลก 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 มุ่งจัดการและบริหารทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน ด้วย
การน าแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development) มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิด
การพัฒนาไปพร้อมกับการค านึงถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรียกได้ว่าแนวทางการพัฒนาจะค านึงถึงการมีอยู่ของทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมในอนาคต เพื่อไม่ให้ทรัพยากรหมดไป และสิ่งแวดล้อมถูกท าลาย รวมทั้งการฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 มุ่งพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ โดยการพัฒนานักวิจัยและบุคลากรของทางการเกษตร
ให้มีองค์ความรู้ เพิ่มมากข้ึน เพื่อให้ เป็น Smart officers และ Smart researchers ที่มีความพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงการบูรณาการความเช่ือมโยงให้ทุกภาคส่วนโดยใช้กลไกประชารัฐ และการปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมายให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ 



 

 2-36 

 

2.12 นโยบายรัฐมนตรีว่าการและรฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.14 ภาพรวมนโยบาย “ 3 ต. ต่อ - เติม - แต่ง” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

• “ต่อ” คือ การสานต่อนโยบายเดิมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดีอยู่แล้ว ให้มีการขยายผลต่อเนื่อง  
• “เติม” คือ การเพิ่มรายละเอียดให้โครงการเดิมที่ยังไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน เช่น การเพิ่มจ านวนคน 

และเพิ่มงบประมาณ เป็นต้น และ  
• “แต่ง” คือ การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในโครงการเดิมที่ไปต่อไม่ได้ หรือควรจะปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความ

เหมาะสมมากข้ึน 
 ทั้งนี้ ในการด าเนินงานจะผนึกก าลังในระดับจังหวัด โดยส่งเสริมการปฏิบัติงานของข้าราชการกระทรวง
เกษตรฯ ในระดับพื้นที่ ทั้งในระดับอ าเภอ และจังหวัด โดยปรับโครงสร้างการท างานให้สามารถบูรณาการท า งาน
ร่วมกันได้อย่างแท้จริง  นอกจากนี้ ได้มอบนโยบายการท างานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ 
โดยให้ลดข้ันตอนการปฏิบัติทางราชการลง เพื่อให้การท างานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเน้นเรื่อง
ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ส าหรับ
เป้าหมายการท างานในช่วงระยะ 3 เดือนแรก จะด าเนินการใน 2 เรื่องส าคัญ คือ 

1. มาตรการใดที่กระทรวงเกษตรฯ ด าเนินการดูแลช่วยเหลือเกษตรกรทุกกลุ่มแลว้ได้ผล ก็จะขยายผลต่อเนื่อง
ให้เพิ่มมากขึ้น  
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2. พิจารณาดูว่ามาตรการใดที่ยังมีจุดอ่อนก็จะเร่งปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้ ได้หารือร่วมกับปลัดกระทรวงเกษตรฯ 
และอธิบดีของทุกกรม เพื่อช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานในระยะ 3 เดือนแรก เกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ที่มี
อยู่แล้วให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

 นอกจากนี้ จะส่งเสริมให้สหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง เนื่องจากสหกรณ์ถือว่าเป็น
องค์กรหลักของเกษตรกรและประชาชน ซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรมาขายได้ ท า
ให้เกษตรกรอยู่ได้ 
 “เป้าหมายหลักในการเข้ามาท างานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ การดูแลเกษตรกรให้มีความสุข มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน การท างานจะค านึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลัก เมื่อราชการไปแนะน าให้เกษตรกรปลูก
หรือท าอะไรแล้ว พืชที่ไปแนะน าให้เกษตรปลูกต้องขายได้ มีคนซื้อ มีตลาดรองรับ เกษตรกรต้องมีต้นทุนการผลิตที่
ต่ ากว่าราคาที่ขายออกสู่ตลาด ท าอย่างไรที่จะไม่ให้เกษตรกรขาดทุนและไม่เดือดร้อน” 

2.13 สถานการณ์โควิด-2019 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
การระบาดของไวรัสโคโรนาเริ่มต้นข้ึนในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยพบครั้งแรกในนครอู่ฮั่น เมืองหลวง

ของมณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน ก่อให้เกิดการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19; โควิด-19) ไปทั่ว
โลก โดยมีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ ในวันที่ 30 มกราคม 2563 และประกาศให้เป็นโรคระบาดทั่วโลก ณ ปัจจุบันการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ลุกลามไป 185 ประเทศ และสร้างความเสียหายแก่เศรษฐกิจอย่างมาก ดังนี ้

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.15 แสดงถึงอัตราการว่างงานที่เกิดผลกระทบจากโควิด-19 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88_(SARS-CoV-2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%89%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%89%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7
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ในประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสหรัฐฯ ต้องเผชิญกับปัญหาการว่างงานมากกว่า 
14.5 ล้านต าแหน่ง หรือแม้แต่ประเทศจีน จ านวนผู้ว่างงานอยู่ที่ 84 ล้านต าแหน่ง แต่ในประเทศจีนสามารถจัดการ
กับปัญหาโควิด-19 ไดอ้ย่างรวดเร็ว เหตุที่ท าให้อัตราการว่างงานของแต่ละประเทศเพิ่มข้ึน เพราะแต่ละประเทศได้
ออกมาตรการชัตดาวน์ประเทศเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.16 แสดงถึงการเปลี่ยนผลผลิตภาคอุตสาหกรรมโลกที่เกิดผลกระทบจากวิกฤต โควดิ-19 

การระบาดของโควิด-19 ท าให้หลายประเทศก าหนดมาตรการชัตดาวนป์ระเทศ ให้ผู้ผลิตจ านวนมากต้อง 
ปิดกิจการช่ัวคราว ส่งผลท าให้ผลผลิตอุตสาหกรรมลดลง 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพที่ 2.17 แสดงถึงการคาดการณ์ปริมาณการน าเข้า-ส่งออก (WHO) ในปี 2020  

 



 

 2-39 

องค์การการค้าโลก (WTO) คาดการณ์ว่าปริมาณการค้าโลกจะต่ าลง -12.9% ถึง -31.9% ในปี 63 เนื่องจาก
ผลกระทบจากโควิด-19 ท าให้ความต้องการน าเข้าสินค้าลดลง ส่งผลให้การผลิตสินค้าลดลงตามไปด้วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.18 แสดงถึงการคาดการณ์เศรษฐกิจโลก 2020 

ในปี 2563 เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มหดตัว โดย IMF คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลกจะหดตัว 3% และมีเพียง
ไม่กี่ประเทศที่มีเศรษฐกิจขยายตัว ตัวอย่างเช่น ประเทศจีนที่คาดว่าจะขยายตัว 1.2% และมูลค่าความเสียหายต่อ
เศรษฐกิจโลกในปี 2563 -2564 อาจมีมากถึง 9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
 นอกจากนี้แล้วสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยท าให้รัฐบาลต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นเพื่อควบคุมการระบาด โดยได้เริ่มใช้มาตรการล็อกดาวน์ในวันที่ 26 
มีนาคม 2563  ส่งผลให้เศรษฐกิจหยุดชะงัก ซึ่งมาตรการต่างๆ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของ
ประชาชนในประเทศแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.19 แสดงถึงจ านวนบริษัทในประเทศที่ประสบกับปัญหาขาดสภาพคล่อง 
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ภาคธุรกิจส่วนใหญ่ไม่สามารถรักษายอดขายและก าไรไว้ได้ บางบริษัทอาจมีก าไรลดลงและเงินทุนลดลง 
อย่างไรก็ตาม บริษัทที่มีสภาพคล่องสูงจะผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากล าบากไปได้ 

บริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่ในธุรกิจร้านอาหาร ดีลเลอร์รถยนต์ และโรงแรม มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผล กระทบ
จากการระบาดของไวรัสโควิค-19 และมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดช าระหนี้มากกว่าบริษัทใหญ่ในธุรกิจอื่นๆ ส่วนบริษัท
ขนาดกลางที่มีความเปราะบางได้แก่ ร้านอาหาร บริการทางการเงินอื่นๆ และตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ 

ส าหรับจังหวัดที่อาจประสบกับปัญหาการขาดสภาพคล่องเพิ่มข้ึน ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร จันทบุรี และ
ชลบุรี เพราะเป็นแหลง่อุตสาหกรรมและท่องเที่ยวที่ส าคัญ ส่วนในกรุงเทพฯ จ านวนบริษัทที่อาจมีปัญหาสภาพคลอ่ง
เพิ่มข้ึน 20.6% ซึ่งอาจส่งผลให้โอกาสที่บริษัทจะผิดนัดช าระหนี้เพิ่มข้ึนได้ ทั้งยั งอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ
ทวีคูณต่อเศรษฐกิจในพื้นที่จากการลดการจ้างงานและรายได้ที่ลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.20 แสดงถึง 10 อันดับที่มีจ านวนขาดสภาพคล่องเพ่ิมขึ้นสูงที่สดุ 

การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้บริษัทในประเทศไทยต้องการเงินหมุนเวียนระยะสั้นสูงถึง 1.7 ล้านล้าน
บาท หรือราว 10% ของจีดีพี (ประเมินจากจ านวนเงินที่มีไม่เพียงพอต่อการช าระหนี้ของบริษัททั่วประเทศภายใน 1 
ปีข้างหน้า) โดยภาคค้าส่งและค้าปลีกจะต้องการเงินหมุนเวียนราว 4 แสนล้านบาท เพื่อช าระหนี้ในระยะสั้น หากไม่
มีการปรับโครงสร้างหนี้และปรับโครงสร้างธุรกิจ ในขณะที่ธุรกิจโรงแรม ขนส่งทางอากาศ และร้านอาหารจะต้อง
การใช้เงินราว 3 – 5 หมื่นล้านบาทเพื่อความอยู่รอด โดยรวมแล้ว เกือบ 60% ของบริษัทที่ประสบปัญหาจะต้องใช้
เงินมากกว่า 1 ล้านบาทต่อบริษัท เพื่อผ่านวิกฤตสภาพคล่องในครั้งนี้ 
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ภาพที่ 2.21 แสดงถึง จ านวนเงินหมุนเวียนที่ต้องการเพ่ือรักษาสภาพคล่องแบ่งตามภาคธุรกิจและขยาดธุรกิจ ที่มา วิจัยกรุงศรี บทวิเคราะห์ 
Research Intelligence เดือนเมษายน ในหัวข้อ Covid-19 Impact on the Thai Economy and Vulnerability of Thai Firms 

ส าหรับผลกระทบ โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อผล องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ได้แก่ 
1.ความส าเร็จในการพัฒนาฟาร์ม โดยในเป้าหมายแรก 2563 นั้น คาดการณ์ว่าจะสามารถพัฒนาฟาร์ม

และช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร 918 ฟาร์ม แต่เมื่อเกิดวิกฤตโควิด-2019 ได้ส่งกระทบอย่างมาก ทาง อ.ส.ค. ไม่สามารถ
พัฒนาฟาร์มได้ตามเป้าหมาย ดังนั้นจึงปรับเป้าหมายในการพัฒนาฟาร์มเหลือเพียง 650 ฟาร์ม  
การด าเนินการ คือ เพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการฟาร์ม การเลี้ยงโคมเกษตรให้เป็นฟาร์มประสิทธิภาพสูง  
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มของเกษตรให้เป็นฟาร์มมีประสิทธิภาพสูง 
2.พัฒนารูปแบบงานด้านการส่งเสริมให้มีรูปแบบเชิงรุกโดยใช้ฐานข้อมูลโคนม อ.ส .ค.  เป็น 

   เครื่องมือในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริม 
3 . ล ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร เ นื่ อ ง จ า ก เ ก ษ ต ร ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง  Application ผ่ า น  

   Mobile  Device 
เป้าหมาย จ านวนฟาร์มที่สามารถท าตามเกณฑ์กฎหมายก าหนดมีทั้งหมด 1,480 ราย และผ่านเกณฑ์ฟาร์ม
ประสิทธิภาพสูง 650 ราย ภายในระยะเวลา 4 เดือน (เฉลี่ยเดือนละ 162 ราย) 

2.รายได้ด้านอุตสาหกรรมนม เป้าหมายในปีแรกทาง อ.ส.ค. ได้คาดการณ์ไว้ว่าจะมีรายได้ 11,136.90 
ล้านบาท แต่เมื่อเกิดวิกฤตโควิด-2019 ซึ่งส่งผลในระดับมาก ท าให้ทาง อ.ส.ค. ได้ปรับเปลี่ยนเป้าหมายรายได้ด้าน
อุตสาหกรรมนม ลดลงเหลือเพียง 9,900 ล้านบาท โดยทางองค์กรได้มีแผนปฏิบัติการ ดังนี้   

 
 

https://www.krungsri.com/bank/getmedia/0330f82b-4f6d-47f4-b24b-1d008396732b/RI_COVID19_Impact_200404_EN.aspx?fbclid=IwAR0gcxANrqHkhJ7RfxczUwyH4rnc6O94wkRgx4woZNcZtr1y5rWHbarCDg4
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2.1โครงการร้านค้า online (โครงการใหม่) 
การด าเนินการ จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ก ในช่องทางการจ าหน่าย online ผ่านตัวแทนจ าหน่ายไปยัง 
platform  ร้านค้า online ต่างๆ เช่น Lazada, shopee  เป็นต้น 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

เพิ่มช่องทางจ าหน่ายให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงวิกฤตโควิด-2019 
เป้าหมาย  

สามารถเพิ่มยอดจ าหน่ายส าหรับช่องทาง Online ได้เดือนละไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาทตั้งแต่เดือน 
มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป 

2.2 โครงการกิจกรรมส่งเสริมการขายตัวแทนจ าหน่ายในช่องทาง Traditional Trade 
(โครงการใหม่)  
การด าเนินการ 

จัดรายการส่งเสริมการขายแก่ตัวแทนจ าหน่าย Traditional trade เพื่อสร้างแรงจูงใจในการซื้อ 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

สร้างแรงจูงใจในการซื้อการจ าหน่ายซึ่งเป็นลูกค้าโดยตรงกับ อ.ส.ค.โดยเพิ่มการกระจายสินค้าของตัวแทน
จ าหน่ายไปยังผู้บริโภค 
เป้าหมาย 

รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม 9,900 บาท (จากรายได้เดิม 11,136.90 ล้านบาท 
 

2.14 กระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดท าแผนธุรกิจปี 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.22 แสดงกระบวนการจัดท าแผนวิสาหกิจ 
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อ.ส.ค. ได้มีการทบทวนกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เป็นประจ าทุกปี เพื่อให้การจัดท ายุทธศาสตร์
และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยยังคงประกอบด้วย องค์ประกอบ 12 ข้ันตอน  ซึ่ง
ได้มีการแบ่งเป็น 5 กระบวนการหลักได้แก่ 

1. การทบทวนกระบวนการ ฝ่ายนโยบายฯ. และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันทบทวนกระบวนการจดัท าแผน
โดยน าองค์ความรู้ข้อคิดเห็นจากแหล่งต่างๆ  รวมทั้งประเด็นความเห็นจากคณะกรรมการ อ.ส.ค. และการ
ตรวจประเมินของ สคร. มาปรับปรุงให้การจัดท าแผนของ อ.ส.ค.มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  
โดยน าปัจจัยสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี (Disruptive Technology) เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวม และแผน
ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจรายสาขา และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาทบทวนทิศทางการด าเนินงาน  รวมทั้งให้
ความส าคัญในการทบทวนเป้าหมายในเชิงผลลัพธ์ (Output Outcome) และความสัมพันธ์ของตัวช้ีวัด
ปัจจัยขับเคลื่อนในเชิง Leading / Lagging Indicator เพื่อให้แผนงานโครงการมีความชัดเจนในการ
บรรลุผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ 

2. การประเมินสถานการณ์ เป็นข้ันตอนตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน การ
วิเคราะห์ และประเมินการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตเพื่อทบทวนทิศทาง 
จุดเน้นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม โดยเริ่มตั้ งแต่การรับฟังความต้องการ ความ
คาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการทางสังคม ทิศทางนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์
ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ แผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์รวมทัง้
การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยีและการแข่งขัน  

3. การก าหนดยุทธศาสตร์ เป็นข้ันตอนการน าผลการวิเคราะห์ทั้งหมดมาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
กรอบความยั่งยืน เป้าหมายเชิงวิสัยทัศน์  เป้าประสงค์ ซึ่งการทบทวนแผนวิสาหกิจระยะ 5  ปี และ
แผนปฏิบัติการปีบัญชี 2564  ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และบูรณาการท างานร่วมกับ
เครือข่าย  การทบทวนยุทธศาสตร์ อ.ส.ค.ให้เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง  รวมทั้งปรับกลยุทธ์การด าเนินงานให้เป็นแบบ Customer Centric และการปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  โดยได้น าเสนอร่างกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ต่อ คณะ
ผู้บริหาร และคณะท างานฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองและเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค.ให้ความเห็นชอบ 
จากนั้นสื่อสารถ่ายทอดไปยังทุกส่วนงานเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาวต่อไป 

4. การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ นับเป็นข้ันตอนที่ส าคัญในการมีส่วนร่วมของทุกส่วนงานให้จัดท าแผนรองรับ
กรอบทิศทางยุทธศาสตร์ตามที่อ.ส.ค.ได้มีการทบทวน ซึ่งการด าเนินงานจะเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพได้
นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์และประเมินช่องว่าง (GAP Analysis) ระหว่างยุทธศาสตร์กับการ
ปฏิบัติงานตามโครงการในปีที่ผ่านมา เพื่อค้นหาประเด็นปัญหาส าคัญที่กระทบต่อการด าเนินงานน ามา
พัฒนาปรับปรุงและผลักดันให้มีการปรับเปลีย่นวิธีการและกระบวนการท างานใหม่ ๆ ให้ดีย่ิงข้ึนและทันต่อ
สถานการณ์ รวมทั้งต้องให้ส่วนงานยอมรับเพื่อไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องให้ผู้บริหารระดับสูงเข้า
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มามีส่วนร่วมในการให้แนวทาง ก าหนดผู้รับผิดชอบและเป้าหมาย (KPI) ผลลัพธ์ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพที่ชัดเจนส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) รองรับยุทธศาสตร์ 

5. การติดตามและประเมินผล เป็นข้ันตอนที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนแผนให้บรรลุสู่ความส าเร็จ ต้องให้
ความส าคัญกับผู้บริหารระดับสูงในการติดตาม ก ากับ ตรวจสอบคุณภาพการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดสม่ าเสมอ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งต้องมีการเร่งรัดสว่น
งานที่เกี่ยวข้อง  หากมีโครงการที่ด าเนินการช้ากว่าที่ก าหนดเพื่อการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อเนื่อง 
รวมทั้งให้มีกระบวนการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และการจัดท ามาตรการเพิ่มประสทิธิภาพ เพื่อให้
สอดคล้องทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 กระบวนการทบทวนแผนวิสาหกิจปี 2560-2565 (ส าหรับปี 2564 ของ อ.ส.ค.) มีกระบวนการและกรอบ
ระยะเวลาด าเนินการแสดงตามหลักการของ SIPOC Model ดังภาพต่อไปนี้ 

กระบวนการทบทวนแผนวิสาหกิจ 
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กระบวนการทบทวนแผนวิสาหกิจ(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.23 ภาพรวมกระบวนการทบทวนแผนวิสาหกิจปี 2560-2565 (ส าหรับปี 2564) ของ อ.ส.ค. 

อ.ส.ค. ได้มีกระบวนการการทบทวนแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2560 – 2565 (ส าหรับปี 2564) ดังนี ้

1. การทบทวนกระบวนการ 
  1.1 ทบทวนค าสั่งคณะท างานทบทวนแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2560 – 2565 (ส าหรับปี 2564) 

ให้สอดคล้องกับต าแหน่งของผู้บริหารและพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน 
  1.2 ทบทวนกระบวนการจัดแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2560 – 2565 (ส าหรับปี 2564) 
  1.3 ทบทวนคู่มือการประเมินผลตามระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise 

Assessment Model: SE-AM)   
  1.4 ทบทวนนโยบายของ อ.ส.ค. ที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2560 – 

2565 (ส าหรับปี 2564) 
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT CC SC SA)  
   2.1 การรวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้าในการวางแผน  
   2.2 การวิเคราะห์ SWOT   
   2.3 การวิเคราะห์ความท้าทาย/ความได้เปรียบ ความสามารถพิเศษองค์กร   
3. การวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)   
    3.1 ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์   
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4. การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   
   4.1 ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์   
   4.2 ตรวจสอบความสมดุลและสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์กับองค์ประกอบที่

ส าคัญ   
  4.3 การออกแบบระบบงาน เพื่อสนับสนุนให้องค์กรบรรลุ Strategic Objectives   
5. การก าหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์  
   5.1 ก าหนดยุทธศาสตร์ระดับองค์กร   
    5.2 การแสดงความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน (Strategy Map)   
6. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
    6.1 กระบวนการวางแผนปฏิบัติการ    
    6.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ   
    6.3 กระบวนการจัดสรรทรัพยากร  
7. การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ  
   7.1 กระบวนการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ   
   7.2 กระบวนการก าหนดตัวช้ีวัดระดับแผนงานและโครงการ   
   7.3 กระบวนการถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับองค์กรสู่ตัวช้ีวัดระดับแผนงานและโครงการ 
 8. กระบวนการติดตามผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติการ  
   8.1 กระบวนการติดตามผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติการ  
   8.2 กระบวนการคาดการณ์ผลการด าเนินงาน   
   8.3 กระบวนการปรับเปลี่ยนแผนงาน(ตามปกติและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   
9. การประเมินผลลัพธ์กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและจัดท า

ร่างแบบสอบถาม/แบบรายงานผล ประจ าปีเพื่อส่ง สคร.  
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(Eco-Efficiency) 

 

3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Analysis) 
3.1.1 ปัจจัยด้านการเมืองและนโยบายของประเทศ (Political) 
3.1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

เป็นการมุ่งพัฒนาบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ คือ การต่อยอดอดีต การปรับปัจจุบัน และการสร้าง
คุณค่าใหม่ โดยมีเป้าหมายหลักให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
และยั่งยืน มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยยุทธศาสตร์นี้มีส่วนที่ส่งผลสนับสนุนต่อการส่งเสริม
กิจการโคนมในหลายประเด็น ได้แก่ ด้านการเกษตรสร้างมูลค่า โดยเน้นให้พัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจ
การเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิม เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย
ด าเนินการดังนี้ ก) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เป็นการส่งเสริมการน าอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็น
ผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีมูลค่าสูงขึ้น ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งในระดับในประเทศและต่างประเทศ 
ข) เกษตรปลอดภัย การส่งเสริม การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในการท าเกษตรปลอดสารและเปลี่ยน
ผ่านไปสู่การท าเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาการตรวจรับรองคุณภาพ ค )  เกษตรชีวภาพ การส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต การส่งเสริม
การวิจัย พัฒนา และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี
เพ่ือการเกษตร ง) เกษตรแปรรูป ปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง 
และเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกษตรพรีเมี่ยมท่ีมีคุณค่าเฉพาะสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดด้วยการต่อยอดผลงานจากสถาบันวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ จ) เกษตรอัจฉริยะ น าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็น ฟาร์มอัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณ
ต่อพ้ืนที่สูงสุด และเตรียมพร้อม รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการค านึงถึงการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างสมดุลเกษตรอาหารและเกษตรพลังงาน และ
ด้านอุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยใช้ต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ของประเทศไทยในการ
ส่งเสริมการคมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์ ให้เป็นฐานการผลิตของภูมิภาคเพ่ือ การส่งออกสู่ตลาดโลก และ
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาค ลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์และเพ่ิม มูลค่าจากการเป็นศูนย์กลางทาง
ภูมิศาสตร์ ส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้อง โดยการส่งเสริม การสร้างศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์  
ระดับภูมิภาคและเชื่อมต่อกับเครือข่ายโลจิสติกส์ของโลก 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เป็นนโยบายภาครัฐ
ที่ส่งผลสนับสนุนการส่งเสริมกิจการโคนมทั้งในระดับต้นน้ า คือ การผลิตน้ านมดิบที่มีคุณภาพสูง 
ระดับกลางน้ า คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับ รวมถึงปลายน้ า คือ การ
กระจายและขนส่งสินค้า ซึ่งส่งผลดีต่อการส่งเสริมกิจการโคนมของประเทศ 

 

บทที่  
3 การประเมินสภาพแวดล้อมและผลกระทบต่อการส่งเสริม 

กิจการโคนมของประเทศ 
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3.1.1.2 นโยบายส่งเสริมการผลิตแปลงใหญ่ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการก าหนดนโยบายด้านส่งเสริมการผลิตแปลงใหญ่ โดยยึดหลักการ 
ประหยัดต่อขนาด ( economy of scale) ซึ่งเป็นการปรับวิธีการส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ เพ่ือช่วยให้
เกษตรกรรายย่อยลดต้นทุนการผลิตลง สามารถใช้เครื่องมือ เครื่องจักรกลมาช่วยในการผลิ ตให้ เข้าถึง
เทคโนโลยีได้มากขึ้น มีความสามารถในการจัดการการผลิตผลผลิตอย่างมืออาชีพ ( farmer manager) 
สามารถเข้าถึงการตลาดและมีอ านาจต่อรองทางการตลาดสูงขึ้น โดยที่เจ้าของแปลงทุกแปลงยังคงเป็นเจ้าของ
และผู้ผลิตในแปลงนั้นๆอยู่ มีการช่วยเหลือให้การจัดการในลักษณะแปลงใหญ่มีความเป็นไปได้และมี
ประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องมีผู้มาช่วยท าหน้าที่เป็นผู้จัดการพ้ืนที่โครงการ (Filed manager) การด าเนินงาน
โครงการแปลงใหญ่ต้องบูรณาการหน่วยงานที่เชี่ยวชาญแต่ละด้าน ( function /commodity approach)  
เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการที่ เลือกไว้แล้ว โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง area approach เช่น  
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม มอบหมายให้หน่วยงาน
เลือกพ้ืนที่ท าหน้าที่เป็นผู้จัดการพ้ืนที่โครงการ (field manager) เนื่องจากเป็นผู้รู้จักพ้ืนที่ คนและสินค้าพ้ืนที่
ที่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการต้องมีหลักเกณฑ์การพิจารณา โดยพื้นที่ท่ีเลือกต้องมีขนาดพ้ืนที่ท าการผลิตสินค้า
ชนิดเดียวกัน ติดกัน หรือต่อเนื่องกัน มีลักษณะทางสังคม การปกครอง ที่จะบริหารจัดการร่วมกันได้ พ้ืนที่
ระหว่าง 300-5,000 ไร่ ขึ้นกับชนิดพืช โดยในส่วนของปศุสัตว์ ต้องมีพ้ืนที่ 300 ไร่ขึ้นไปหรือ 300 หน่วยขึ้นไป
(โคหนึ่งตัว= 0.65 หน่วย) หรือเกษตรกร 50 รายขึ้นไป ลักษณะพ้ืนที่และความพร้อมของเกษตรกร และ
การตลาด จะต้องมีข้อมูลของพ้ืนที่ เช่น ระดับ Zoning (S1, S2, S3 และ N) ควรเลือกพ้ืนที่โครงการที่
เหมาะสม S1-S3 เป็นพ้ืนที่ด าเนินการ ต้องมีข้อมูลของเกษตรกรที่ท าการผลิตในโครงการ ว่าเป็นเกษตรกร 
Smart farmers ต้นแบบ Smart farmer หรือ Developing Smart Farmers จ านวนเท่าไร ต้องมีข้อมูลของ
การผลิตสินค้าว่ามีการผลิตพันธุ์อะไร ผลผลิตเป็นอย่างไร ปัญหาการผลิตอยู่ตรงไหน ตลาดอยู่ที่ใด ปัญหาและ
แนวทางการพัฒนาเป็นอย่างไร สุดท้ายต้องมีประเด็นในการส่งเสริม (Impact point) เพ่ือก าหนดให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้ามาด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ โดยมีตัวชี้วัดที่ส าคัญ คือ 
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น  

2. นโยบายส่งเสริมการผลิตแปลงใหญ่ เป็นนโยบายที่ส่งผลในเชิงบวกเนื่องจากโดยหลักการของเกษตร
แปลงใหญ่นั้น จ าเป็นต้องหาพ้ืนที่ที่มีกระบวนการกลุ่มอยู่แล้ว เช่น สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นพันธมิตร
หลักในการด าเนินการด้านการส่งเสริมกิจการโคนม ดังนั้นนโยบายนี้จึงเป็นการสนับสนุนกิจกรรมต้นน้ า 
(การผลิตน้ านมดิบ) ของการส่งเสริมกิจการโคนมของประเทศอีกทางหนึ่ง 
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3.1.1.3 สถานการณ์การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอาเซียน1 

มาตรการในระดับภูมิภาคที่ได้ด าเนินการในช่วงที่ผ่านมา มีส่วนเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน

สภาพแวดล้อมการลงทุนของภูมิภาคได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน มาตรการส าคัญประกอบด้วย การเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยความร่วมมือของภูมิภาคในส่วนของการค้าสินค้า ภายใต้ความตกลง

การค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA) การขับเคลื่อนความตกลงว่าด้วย

การลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement: ACIA) และการค้าบริการ ภายใต้

กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) ด้วย

การมีความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพ (ASEAN Agreement on the Movement of 

Natural Persons: MNP) ซึ่งนโยบายการส่งเสริมการลงทุนที่ส าคัญของประเทศอาเซียน มีดังนี ้

ประเทศสิงคโปร์ - สิงคโปร์ไม่มีกระบวนการอนุมัติการลงทุนจากต่างชาติ นักลงทุนต่างชาติเพียงแค่จด
ทะเบียนธุรกิจกับหน่วยงานรับจดทะเบียนธุรกิจเท่านั้น Economic Development Board (EDB) เป็น
หน่วยงานหลักของสิงคโปร์ที่รับผิดชอบส่งเสริมการลงทุนในประเทศสิงคโปร์ทั้งธุรกิจการผลิตและบริการ 
บริษัทที่จดทะเบียนในสิงคโปร์จะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งทางภาษี (Tax incentives) และไม่ใช่ภาษีหลาย
ประการรวมทั้งมีโอกาสได้รับเงินช่วยเหลือและได้รับการลดภาษีกรณีที่สามารถคิดค้นนวัตกรรมและพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสามารถขยายฐานการผลิตโดยจัดตั้งโรงงานเพ่ิมเติมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศได ้

ประเทศมาเลเซีย - ประเทศมาเลเซียเป็นอีกประเทศหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับความสนใจจาก
ต่างประเทศมาลงทุนทางตรง ด้วยเหตุนี้ จึงมีกิจการหลายกิจการที่รัฐบาลให้การส่งเสริมการลงทุนจะมีการให้
สิทธิประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ภายใต้กฎหมายที่ส าคัญได้แก่ Promotion of Investments Act 
1986, Income Tax Act 1967, Customs Act 1967, Sales Tax Act 1972, Excise Act 1976 และ Free 
Zones Act 1990 โดยกฎหมายเหล่านี้ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมการลงทุนทั้งในภาคอุตสาหกรรม การเกษตร 
การบริการ และการท่องเที่ยว 

ประเทศอินโดนีเซีย - นโยบายการส่งเสริมการลงทุนของประเทศอินโดนีเซีย ก าหนดให้กฎระเบียบที่
ใช้เหมือนกันหมดทุกพ้ืนที่ เนื่องจากรัฐบาลกลางเป็นผู้ก ากับดูแล และนักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุน 100% 
ได้ในเกือบทุกธุรกิจ ส าหรับธุรกิจที่ยกเว้นสามารถลงทุนในรูปแบบ Joint Venture ได ้

ประเทศฟิลิปปินส์ - ส าหรับประเทศฟิลิปปินส์ รัฐบาลได้มีการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศภาย 
ใต้กฎหมาย Foreign InvestmentAct 1991 โดยกฏหมายฉบับนี้ได้มีการก าหนดให้สิทธิพิเศษต่างๆ เพ่ือจูงใจ
นักลงทุนทั้งจากภายในและต่างประเทศ ทั้งนี้ ต่อมาในปี 1996 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการลงทุนโดยมี
การผ่อนปรนเงื่อนไขการลงทุนขั้นต่ า เพ่ือเป็นการชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นในการนี้ นักลงทุน

                                                           
1 สถานการณ์การลงทุนจากต่างประเทศในอาเซียน : http://bit.ly/2T5zbNw 
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ต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้โดยไม่ต้องมีคนท้องถิ่นร่วมทุน ยกเว้นในกรณีที่เป็นธุรกิจที่อยู่ในรายการ
ธุรกิจต้องห้าม (The Foreign Investment Negative List) เช่น ธุรกิจบริการ ร้านอาหาร เป็นต้น โดยสัดส่วน
การถือหุ้นที่อนุญาตให้คนต่างชาติถือครองจะมีการก าหนดแตกต่างกันตามประเภทของธุรกิจ  ในส่วนของสิทธิ
ประโยชน์ในการลงทุนนั้น รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ก าหนดให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่
กับสถานที่ตั้งและการจดทะเบียนธุรกิจ 

ประเทศกัมพูชา - ประเทศกัมพูชาได้ก าหนดสิทธิประโยชน์การลงทุนในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนในรูปแบบการยกเว้นภาษีเงินได้ที่เก็บจากก าไรโดยมีช่วงเริ่มต้นไม่เกิน 3 ปี และมีช่วงเวลาพิเศษไม่
เกิน 9 ปี มาตรการยกเว้นภาษีหรือลดภาษีน าเข้าสินค้าทุน รวมทั้ง มีการก าหนดมาตรการขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม
ส าหรับวัตถุดิบสินค้าน าเข้า แต่อย่างไรก็ตาม ได้ก าหนดสาขาการลงทุนที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย
การลงทุนเช่นกัน ได้แก่ กิจกรรมทางการค้าทุกประเภท บริการคมนาคมทุกรูปแบบ ร้านอาหาร คาราโอเกะ 
บาร์ โรงนวด ศูนย์ออกก าลังกาย ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ บริการวิชาชีพ 
คาสิโนและธุรกิจการพนัน ธุรกิจโรงแรมที่มีมาตรฐานต่ ากว่า 3 ดาว ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และคลังสินค้า ธุรกิจ
เกี่ยวกับข่าวและกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับสื่อ 

ประเทศลาว - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้มีการก าหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนและ
สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนต่างชาติ โดยผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ ได้แก่  1) การ
ให้บริการ One-stop Service จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนการลงทุน และการจัดการด้าน
แรงงาน 2) การได้รับยกเว้นภาษีน าเข้าอุปกรณ์ ยานพาหนะ และวัตถุดิบเพ่ือการก่อสร้าง 3) การได้รับสิทธิ
พิเศษทางภาษีต่างๆ เช่น ภาษีก าไร (Profit Tax) และภาษีมูลค่าเพ่ิม (Value Added Tax: VAT) ตามประเภท
ของการลงทุน รวมทั้งสิทธิการพ านักใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับครอบครัวในช่วงเวลาที่
ระบุไว้ตามสัญญา โดยสาขาที่ส่งเสริมได้แก่ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยว
และสปา ธุรกิจประกอบกิจการเดินรถบรรทุก เพ่ือขนส่งสินค้าภายในและระหว่าประเทศ การเพาะปลูกสินค้า
เกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออก สินค้าหัตถกรรมที่ผลิตจากไม้ ไม่ไผ่ และหวายเพ่ือ
การส่งออก และ อุตสาหกรรมที่ สปป.ลาวได้รับสิทธิพิเสษทางศุลกากร (GSP) จากประเทศพัฒนาแล้ว เช่น 
เสื้อผ้า รองเท้า อัญมณี เครื่องประดับ 

ประเทศเมียนมาร์ - เมียนมาร์ได้ออกกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศฉบับใหม่ (Myanmar New 
Foreign Investment Law: NFIL) เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2555 เปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนใน
พม่าได้มากขึ้นกว่าแต่ก่อน มีกรอบระยะเวลาการพิจารณาชัดเจนขึ้น และให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ มากขึ้น เช่น 
เปิดโอกาสให้ต่างชาติถือหุ้นในกิจการบางสาขาได้ถึงร้อยละ 100 และอนุญาตให้เช่าซื้อที่ดินได้นานถึง 70 ปี 
ซึ่งสาขาที่ส่งเสริมได้แก่ ด้านเกษตรกรรม ด้านการปศุสัวต์และการประมง ด้านป่าไม้ ด้านเหมืองแร่ และด้าน
พลังงาน 

ประเทศเวียดนาม - ก าหนดให้มีนโยบายที่ส่งเสริมการลงทุนที่โดดเด่นในการให้สิทธิประโยชน์แก่นัก
ลงทุนมาก เช่น การยกเว้นภาษีน าเข้าวัตถุดิบ ในกรณีที่เป็นการผลิตสินค้าเพ่ือส่งออกภายในเวลาไม่เกิน 270 
วัน นับแต่วันที่น าเข้าวัตถุดิบ การให้สิทธิ์ในการส่งผลก าไรกลับประเทศได้อย่างเสรี โดยไม่ต้องเสียภาษีจากผล
ก าไรที่โอนกลับประเทศนั้น ยิ่งไปกว่านั้น การคิดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลต่างชาติ ส าหรับธุรกิจทั่วไปในอัตรา
เดียวกันกับนิติบุคคลเวียดนาม ที่อัตราร้อยละ 25 และสิทธิประโยชน์พิเศษอ่ืน ๆ หากมีการลงทุนในเขต



 

 3-5 

เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งสาขาที่ส่งเสริมได้แก่ การผลิตวัตถุดิบ การผลิตพลังงาน การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การ
ผลิตที่อาศัยเทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตเครื่องจักร การเกษตร ประมง ปศุสัตว์และป่าไม้ อุตสาหกรรมที่ใช่
แรงงานจ านวนมาก โครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา กีฬาและการดูแลสุขภาพ 

 ประเทศบรูไน - รัฐบาลได้มีการเปิดเสรีทางการค้าการลงทุนมากขึ้น โดยอนุญาตให้มีการลงทุนจาก
ต่างประเทศเกือบทุกสาขา และอนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นได้ 100% ทุกสาขา ยกเว้น อุตสาหกรรมที่ใช้
ทรัพยากรภายในประเทศและที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงทางอาหารแห่งชาติ ที่ยังต้องมีผู้ถือหุ้นในประเทศอย่าง
น้อย 30% ในสาขาเกษตร ประมง และแปรรูปอาหาร นอกจากนี้ รัฐบาลให้ความส าคัญกับธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม การลงทุนเกี่ยวกับการผลิตปิโตรเคมีขั้นปลายน้ า และสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ไม่ใช้พลังงาน
ของบรูไน 

 ประเทศไทย – ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนระยะ 7 ปี (พ.ศ.2558 – 2564) โดยมี
เป้าหมายเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการสร้าง
นวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและ
สังคม  ส่งเสริมกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานทดแทน เพ่ือการ
เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของการลงทุน (Cluster) ที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
พ้ืนที่ และสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า ส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือเสริมสร้าง
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่เกื้อกูลต่อการสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ชายแดนทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน และรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ 
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย และเพ่ิมบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก2 

ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน3 
 1.พ้ืนที่ด้านการเกษตรมีความอุดมสมบูรณ์ 

2.บริษัทขนาดใหญ่ในประเทศมี Technology ที่ทันสมัยและมูลค่าการ Research &  
Development สูง 

3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าได้ 
4. มีอัตลักษณ์โดดเด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอาหาร 
5. พ้ืนที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค เหมาะแก่การเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้า  

 

                                                           
2 นโยบายทัว่ไป + สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าโครงการ : http://bit.ly/2Vt30td 
3 ความท้าทายของประเทศจากการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค” : ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร 
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3. นโยบายของประเทศในกลุ่มอาเซียนมีการเปิดกว้างมากขึ้นในการด าเนินธุรกิจและมีสิ่งที่เอ้ืออ านวยมาก
ขึ้นในการท าธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบทางการค้าและการลงทุนให้เกิดความ
คล่องตัว ระบบโลจิสติกส์ ฯลฯ จึงเป็นแรงผลักดันที่ดีในการขยายธุรกิจด้านอุตสาหกรรมนม เช่น การขยาย
จุดกระจายสินค้า รวมไปถึงการขยายงานด้านการส่งเสริมกิจการโคนมที่ประเทศไทยมีความช านาญไปสู่
ประเทศต่างๆ เพ่ือสร้างความยอมรับให้มากขึ้นต่อไป 

 

3.1.1.4 ผลกระทบความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนต่อภูมิภาคอาเซียน4 

 ยุทธศาสตร์อเมริกาต้องมาก่อน (American First) กับยุทธศาสตร์ Made in china 2025 เป็นการ
ปะทะกันในระดับยุทธศาสตร์ของสองชาติมหาอ านาจเป็นการขัดแย้งกันในระดับยุทธศาสตร์จึงยากที่จะ
คลี่คลายได้ในเวลาอันสั้น มีการกล่าวหากันไปมาและตอบโต้ทางการค้า ตั้งก าแพงภาษีและเคลื่อนไหวออก
มาตรการหรือกฎหมายกดดันฝ่ายตรงกันข้าม 

 ด้วยเครือข่ายข้อตกลงทางการค้าเสรี และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ท าให้ระบบทุน
นิยมโลกาภิวัตน์ช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมา เกิดห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศที่กว้างขวางและมีความซับซ้อน
มากขึ้น ทั้งเครือข่ายการผลิต(Production Network) การแบ่งขั้นตอนการผลิต(Fragmentation)ภายใน
ภูมิภาคและระหว่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศกลายเป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างสินค้าวัตถุดิบขั้น
กลางและขั้นต้นมากขึ้น ไม่ใช่เป็นการค้าขายสินค้าส าเร็จรูปอย่างเดียว 

 การย้ายฐานการลงทุนบางส่วนมายังอาเซียนอาจมีการทบทวนใหม่ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเรื่องการ
เคลื่อนย้ายการลงทุนจากผลกระทบสงครามการค้าจะเกี่ยวพันกับแนวโน้มว่า ข้อพิพาทและความขัดแย้งทาง
การค้าระหว่างจีนกับสหรัฐ จะพัฒนาไปในรูปแบบใดหลังการเลือกตั้งสหรัฐผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ
ปีหน้า จึงมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจโลกมากเป็นพิเศษ ภูมิภาคอาเซียนโดยรวมนั้นยังคงเป็นภูมิภาคที่นักลงทุน
ต่างชาติให้ความสนใจอยู่ เนื่องจากมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยสูงกว่าภูมิภาคอ่ืน 

 สัญญาณสงครามการค้าระหว่างจีนสหรัฐ มีทิศทางดีขึ้นจากการบรรลุข้อตกลงเฟสแรกบางส่วน ส่ง
ผลบวกต่อเศรษฐกิจ การค้าโลกและตลาดการเงินโดยรวมปี  2563 คาดท าให้จีดีพีโลกและระบบการค้าโลก
ขยายตัวเพิ่มข้ึนในปีหน้า การลงทุนในตลาดการเงินโลกคึกคักมากขึ้น ตลาดหุ้นมีความน่าสนใจมากขึ้น น่าจะมี
ทิศทางปรับเพ่ิมข้ึนต่อเนื่องปลายปีถึงต้นปีหน้า ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทย ภาคส่งออกและภาคการท่องเที่ยวโดย
ภาพรวม รายละเอียดข้อตกลงบางส่วนของการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเฟสแรก ได้แก่ สหรัฐเสนอว่า 

1.ยกเลิกการขึ้นภาษี 1.6 แสนล้านดอลลาร์ ครอบคลุมสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ แล็ปท็
อปคอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นวีดิโอเกม โทรทัศน์ วิทยุ จอคอมพิวเตอร์ และสินค้าอ่ืน ผู้บริโภคอ่ืนๆ เช่น นาฬิกา 
ของเล่น รองเท้าและเครื่องแต่งกาย 

                                                           
4 ผลกระทบของสงครามการค้าต่อภูมภิาคอาเซียน : http://bit.ly/2VAsrsZ 
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2.ปรับลดภาษีสินค้า 1.2 แสนล้านดอลลาร์เหลืออัตรา 7.5% (จากเดิม 15% และบังคับใช้
แล้วเมือ่วันที่ 1 ก.ย.2562) ทั้งนี้จะยังคงภาษี 25% ส าหรับสินค้ามูลค่า 2.5 แสนล้านดอลลาร์  

 ขณะที่จีนตกลงในประเด็น 

1.การซื้อสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้นจากสหรัฐ มูลค่าไม่ต่ ากว่า 2 แสนล้านดอลลาร์ ในเวลา 2 
ปี โดยจีนเน้นย้ าว่าจะต้องสอดคล้องกับความต้องการตลาดและเป็นไปตามข้อตกลงภายใต้ดับเบิลยูทีโอ 

2.เปิดเสรีภาคการบริการ ได้แก่ การเปิดเสรีการเงินการธนาคาร การประกันภัย และ
หลักทรัพย ์

3.ปรับเปลี่ยนกฎหมายเก่ียวกับการบังคับถ่ายทอดเทคโนโลยี 
4.ไม่ด าเนินนโยบายค่าเงินที่สร้างความได้เปรียบทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรม พร้อมกันนี้

สหรัฐฯ ประกาศเดินหน้าเจรจาข้อตกลงเฟส 2 ต่อ หากการเจรจาเฟส 2 สามารถบรรลุเป้าหมายภายในกลาง
ปีหน้า จะส่งผลให้ระบบการค้าโลกและเศรษฐกิจกับเข้าสู่การขยายตัวตามปกติ 

ช่วงที่ผ่านมาสหรัฐน าเข้าสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม 
สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า เครื่องประดับ และเครื่องส าอาง และสิ่งมีชีวิต/ส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิต  
ขณะที่การลดภาษีน าเข้าจากจีนของสหรัฐอาจท าให้ไทยได้ประโยชน์ลดลงจากการเบี่ยงเบนทางการค้า (Trade 
Diversion) เนื่องจากสินค้าจีนจะกลับเข้าไปในตลาดสหรัฐมากขึ้น ส่วนกลุ่มสินค้าส่งออกไทยที่ทดแทนสินค้า
จีนได้ดีในช่วงที่ผ่านมาจากการขึ้นภาษีน าเข้าสินค้าจากจีน ได้แก่ สินค้าเกษตรกรรม อาหารทะเลแช่แข็ง-แปร
รูป เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม ของใช้ในบ้าน และส านักงาน คงได้รับผลกระทบบ้าง แต่การ
ขยายตัวของส่งออกไปทั่วโลกจะดีขึ้น และภาพรวมของการส่งออกไปสหรัฐและจีนจะเพ่ิมขึ้นจากการเติบโตที่
สูงขึ้นในปีหน้า ซ่ึงแนวโน้มปีหน้า ปัจจัยภายนอกจะเป็นบวกมากขึ้น แต่ปัจจัยภายในโดยเฉพาะความเสี่ยงทาง
การเมืองอันเกิดจากการไม่ยึดหลักนิติรัฐ และนิติธรรมอาจส่งผลสั่นคลอนต่อความเชื่อมั่นของภาคการลงทุน
และท าให้เกิดความขัดแย้งและวิกฤติทางการเมืองได้  ผลกระทบเชิงลบเหล่านี้จะหักล้างปัจจัยบวกจาก
สัญญาณการฟ้ืนตัวของการค้าโลกและท าให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสจากการกระเตื้องขึ้นของเศรษฐกิจโลก
ได ้

4. การปะทะกันในระดับยุทธศาสตร์ของสองชาติมหาอ านาจ "สหรัฐและจีน" ไม่ได้ส่งแรงสะเทือนเฉพาะ 2 
ประเทศนี้เท่านั้น แต่สัญญาณและแรงกระเพ่ือมไปทั่วทั้งโลก 
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3.1.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic) 
3.1.2.1 แนวโน้มเศรษฐกิจโลก5 

 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือไอเอ็มเอฟ ( IMF) เตือนว่า เศรษฐกิจโลกในปีนี้จะหดตัวลง 3% 
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจะท าให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งเลวร้ายที่สุดนับแต่ยุคเศรษฐกิจตกต่ า
ครั้งใหญ่ที่เรียกว่า Great Depression ในช่วงทศวรรษที่ 1930 ไอเอ็มเอฟ ชี้ว่า โรคระบาดครั้งนี้ได้ฉุดให้โลก
เข้าสู่ "วิกฤตการณ์ที่ไม่เหมือนวิกฤตครั้งใด ๆ" พร้อมกันนี้ยังชี้ว่า การระบาดที่ยืดเยื้อจะเป็นบททดสอบ
ความสามารถในการควบคุมสถานการณ์วิกฤตของรัฐบาล และธนาคารของประเทศต่าง ๆ 
 กฤตครั้งนี้อาจสร้างความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
ในช่วง 2 ปีข้างหน้า เป็นมูลค่าราว 9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 288 ล้านล้านบาท) 

 การล็อกดาวน์ครั้งใหญ่ 

 ไอเอ็มเอฟคาดการณ์ว่า การเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะดีดตัวขึ้นไปอยู่ที่ 5.8% ในปี 2021 หากวิกฤต
โรคระบาดคลี่คลายลงในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 อัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วรายใหญ่ทั้งหมด 

นี่เป็นครั้งแรกนับแต่ช่วง Great Depression ที่ทั้งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนาต่างมี
แนวโน้มจะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ไอเอ็มเอฟเตือนว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนา
แล้วจะไม่กลับคืนสู่ระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดวิกฤตไวรัสระบาดจนกว่าปี 2022 เป็นอย่างน้อย  

 
 

                                                           
5 แนวโน้มเศรษฐกิจโลก ทิศทางเศรษฐกิจไทย 2563 : http://bit.ly/3ad1zmC 
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ด้านประเทศมหาอ านาจต่างๆที่ IMF ได้วิเคราะห์  
1.สหรัฐฯ ไอเอ็มเอฟคาดว่าเศรษฐกิจปีนี้จะหดตัวไปอยู่ที่ระดับ 5.9% ซึ่งเป็นระดับต่ าสุด 

นับตั้งแตป่ี 1946 ส่วนอัตราว่างงานคาดว่าจะทะยานไปแตะระดับ 10.4% คาดว่าในปี 2021 เศรษฐกิจสหรัฐฯ 
จะเริ่มฟ้ืนตัวเป็นบางส่วน โดยมีอัตราการขยายตัวที่ระดับ 4.7% 

 2.ประเทศจีนคาดว่าจะขยายตัวเพียง 1.2% ในปีนี้ ซึ่งถือเป็นอัตราการขยายตัวช้า 
ที่สุดของประเทศนับแต่ปี 1976  
     3.ออสเตรเลีย คาดว่าจะเผชิญภาวะเศรษฐกิจตกต่ าเป็นครั้งแรกนับแต่ปี 1991  

ไอเอ็มเอฟเตือนว่า "มีความเสี่ยงสูงที่ผลลัพธ์จริงจะแย่กว่าที่ประเมินไว้" โดยชี้ว่า หากการ 
ระบาดของโรคโควิด-19 ใช้เวลาในการควบคุมนานกว่าที่คาด และมีการระบาดระลอกสอง ใน ปี 2021 ก็จะ
สร้างความเสียหายต่อตัวเลขจีดีพีโลกเพ่ิมอีก 8%  นอกจากนี้ยังระบุว่า รูปการเช่นนี้อาจยิ่งท าให้สถานการณ์
ในประเทศท่ีมีหนี้สูงเลวร้ายลงไปอีก เพราะนักลงทุนอาจไม่ยอมปล่อยเงินกู้ให้แก่ประเทศเหล่านี้ ซึ่งจะท าให้
ประเทศต้องกู้เงินในอัตราที่สูงขึ้น 

 การเยียวยาเศรษฐกิจ 

  แม้การใช้มาตรการปิดเมืองที่ยาวนานขึ้นจะยิ่งจ ากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่ไอเอ็มเอฟ
บอกว่า มาตรการให้ประชาชนกักตัวอยู่ในบ้าน และการเว้นระยะห่างทางสังคมนั้นเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือชะลอ
การแพร่ระบาดของเชื้อ และช่วยให้ระบบสาธารณสุขรับมือกับผู้ป่วยได้ รวมทั้งช่วยเปิดทางให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจกลับมาด าเนินได้เร็วขึ้นและคึกคักอีกครั้ง พร้อมชี้ว่า สถานการณ์ความไม่แน่นอนและความต้องการ
ในธุรกิจบริการที่ลดลงในขณะนี้อาจเลวร้ายลง หากเกิดการระบาดครั้งใหญ่โดยที่ไม่มีการเว้นระยะห่างทาง
สังคม 

ไอเอ็มเอฟ แนะเรื่องส าคัญ 4 ประการที่ต้องจัดการในวิกฤตไวรัสระบาดครั้งนี้ คือ 
• ให้มีการอัดฉีดเงินในระบบสาธารณสุขเพ่ิมขึ้น 
• ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ลูกจ้างและธุรกิจต่าง ๆ 
• ให้ธนาคารกลางมีบทบาทสนับสนุนเศรษฐกิจต่อไป 
• ให้มีแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ชัดเจน 
ไอเอ็มเอฟ เรียกร้องประชาคมโลกให้ร่วมมือกันเพ่ือพัฒนาและแจกจ่ายการรักษาและวัคซีน 

ป้องกันโรคระบาดนี้ รวมทั้งอาจต้องมีการบรรเทาหนี้ให้แก่ประเทศก าลังพัฒนาต่าง ๆ ด้วย 
 

5. วิกฤตไวรัสโคโรนาระบาดจะท าเศรษฐกิจโลกถดถอยครั้งใหญ่ในรอบเกือบ 100 ปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อ 
อ.ส.ค. โดยปริมาณการซื้อของผู้บริโภคลดลง ส่งผลต่อยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ อ.ส.ค. ซึ่ง อ.ส.ค. ควรมี
มาตรการเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าว 
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3.1.2.2 แนวโน้มเศรษฐกิจไทย6 

 สถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก มาตรการ “เว้นระยะห่างทาง
กายภาพ” (Physical distancing) และการจ ากัดการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติ เป็นเครื่องมือหลัก 
ที่เกือบทุกประเทศใช้เพ่ือจ ากัดการแพร่ระบาดของโรค ประเทศไทย จนถึงปัจจุบัน ถือว่า ประสบความส าเร็จ
ในการควบคุมการแพร่กระจายและความรุนแรงของโรค ดังจะเห็นจากจ านวนผู้ติดเชื้อใหม่ที่ลดลงเรื่อย ๆ และ
อัตราการเสียชีวิตที่ต่ าเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ 
 ประเทศไทยค่าพยากรณ์ล่าสุดที่ค านวณไว้ (NIDA forecast) คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะหดตัวร้อยละ -
6.8 ในปี 2563 ก่อนจะกลับมาฟ้ืนตัวในปี 2564 ซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 5.5 ภาวะการถดถอย
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมาจากการหดตัวของการบริโภคภาคเอกชนจากมาตรการปิดสถานประกอบการต่าง ๆ 
เพ่ือการเว้นระยะห่างทางกายภาพ (คาดว่า การบริโภคภาคเอกชนในปี 2563 จะหดตัวร้อยละ -1.6) การชะงัก
ของการลงทุนภาคเอกชนจากภาวะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (คาดว่า การลงทุน
ภาคเอกชนในปี 2563 จะหดตัวร้อยละ -13.9) การลดลงของการส่งออกสินค้าจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่ว
โลก (คาดว่า ปริมาณการส่งออกสินค้าจะหดตัวร้อยละ -9.6) และการท่องเที่ยวที่หายไปจากการจ ากัดการเดิน
ทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติ และจากปัญหาการระบาดในต่างประเทศ (คาดว่า การส่งออกบริการจะหด
ตัวร้อยละ -46.6) ซึ่งในประเทศไทยบทบาทของภาคการท่องเที่ยว และภาคการส่งออกถือว่ามีสัดส่วนสูง เทียบ
กับประเทศอาเซียนอ่ืน ๆ เช่น อินโดนิเซีย พิลิปปินส์ ท าให้เศรษฐกิจไทยมีขนาดการถดถอยในปี 2563 ที่สูง
กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอาเซียนมาก 
 แม้ว่าปัจจุบัน เป็นเรื่องยากที่จะคาดการณ์สถานการณ์ระบาดของโรคโควิดล่วงหน้าในอนาคต 
เนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่ที่เรายังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมการระบาดระยะสองหรือสามที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงยังยากในการคาดเดาระยะเวลาในการพัฒนาวัคซีนและยาต้านไวรัสที่ใช้ในการักษา 
แต่จากการประเมินเบื้องต้น โดยใช้แบบจ าลองเศรษฐกิจมหภาคของนิด้า คาดว่า ในปี 2564 เศรษฐกิจไทยจะ
ปรับตัวดีขึ้นโดยคาดว่าจะมีอัตราการขย่ายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 5.5 ซึ่งจากรูปจะเห็นว่าเศรษฐกิจในปี 
2564 น่าจะฟ้ืนตัวมาประมาณร้อยละ 2/3 ของที่หดตัวไป ขนาดการฟ้ืนตัวในปี 2564 ของไทยน่าจะดีกว่าใน
ประเทศพัฒนาแล้วซึ่ง IMF คาดว่า GDP จะขยายตัวร้อยละ 4.2 ซึ่งจากทิศทางข้างต้น ท าให้คาดว่า หากไม่มี
การระบาดระยะสองที่รุนแรงขึ้นกว่าเดิม อัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงินในปี 2563 – 2564 น่าจะคงที่ ณ 
ระดับปัจจุบัน (ร้อยละ 0.50) ดังนั้นค่าเงินบาทน่าจะมีเสถียรภาพที่ระดับ 32.0 – 32.5 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ 
 จากการวิเคราะห์รายองค์ประกอบของ GDP ในปี 2564 บทบาทของการลงทุนภาคเอกชน และการ
ส่งออก ที่ชะลอตัวอย่างรุนแรงในปี 2563 น่าจะกลับมาฟ้ืนตัวได้ ดังนั้นนโยบายภาครัฐในปี 2564 ควรมีการ
ปรับจากนโยบายที่ช่วยพยุงการบริโภคภาคเอกชน เช่น มาตรการให้เงินช่วยเหลือภายใต้โครงการ “เราจะไม่
ทิ้งกัน” ซึ่งมุ่งเน้นการพยุงการบริโภคภาคเอกชนในปี 2563 นี้ มามุ่งส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน โดยเฉพาะ

                                                           
6 แนวโน้มเศรษฐกิจโลก ทิศทางเศรษฐกิจไทย 2563 : http://bit.ly/398WP1 
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การลงทุนจากต่างประเทศ และส่งเสริมการส่งออกในปี 2564 หากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิดใน
ระดับโลกดีข้ึน ไม่เกิดภาวะระบาดรอบสองที่รุนแรงในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 

ค่าพยากรณ์ตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคที่ส าคัญในปี 2563 

 2562 2563F 2564F 

GDP Growth 2.4 -6.8 5.5 

Headline Inflation 0.7 -0.9 1.0 

Core Inflation 0.5 -0.1 0.1 

Private Consumption 4.5 -1.6 3.9 

Private Investment 2.8 -13.9 11.7 

Export Volume (Goods & Period) -2.6 -18.4 8.5 

RPI (End of Period) 1.25% 0.50% 0.50% 
ที่มา : ค่าพยากรณ์ปี 2563 จากการค านวนโดยตัวแบบเศรษฐมิติมหภาคของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ตารางที่ 3.1 ค่าพยากรณ์ตัวแปรทางเศรษฐกิจมหาภาคที่ส าคัญในปี 2563 

6.ประเทศไทย จนถึงปัจจุบัน ถือว่า ประสบความส าเร็จในการควบคุมการแพร่กระจายและความรุนแรง
ของโรค ดังจะเห็นจากจ านวนผู้ติดเชื้อใหม่ที่ลดลงเรื่อย ๆ และอัตราการเสียชีวิตที่ต่ าเมื่อเทียบกับประเทศ
อ่ืนๆ 
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3.1.2.3 สภาพการณ์ด้านอุตสาหกรรมนม 

 ด้านการผลิต ส าหรับประเทศผู้ผลิตที่ส าคัญของโลกปี 2556 - 2562 จ านวนโคนมในประเทศผู้ผลิตที่
ส าคัญของโลก มีอัตราเพิ่มร้อยละ 0.42 ต่อปี โดยในปี 2562 มีจ านวนโคนมรวม 142.43 ล้านตัว เพิ่มข้ึนจาก 
140.89 ล้านตัว ของปี 2561 ร้อยละ 1.09 ประเทศที่มีการเลี้ยงโคนมมากที่สุด คือ ประเทศอินเดีย มีจ านวน
โคนม รวม 60.60 ล้านตัว รองลงมาได้แก่ สหภาพยุโรป 23.00 ล้านตัว และบราซิล 16.30 ล้านตัว 

จ านวนโคนมในประเทศท่ีส าคัญของโลก ปี 2558-2562 
หน่วย : ล้านตัว 

ประเทศ 2558 2559 2560 2561 25621/ อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) 
อินเดีย 52.50 54.50 56.50 58.50 60.60 3.64 
สหภาพยโุรป 23.56 23.55 23.53 23.31 23.00 -0.58 
บราซิล 17.43 17.43 16.26 16.22 16.30 -2.04 
สหรัฐอเมริกา 9.32 9.33 9.41 9.40 9.34 0.12 
รัสเซยี 7.75 7.24 7.08 7.00 6.90 -2.63 
เม็กซิโก 6.40 6.45 6.55 6.55 6.50 0.47 
อื่นๆ 22.75 21.98 20.66 19.91 19.73 -3.71 

รวม 139.71 140.97 142.55 140.89 142.43 0.42 
หมายเหตุ : 1/ข้อมูลเบื้องต้น 2/คาดคะเน 
ที่มา : Dairy, World Markets and Trade. USDA Foreign Agricultural Service, July 2019 

ตารางที่ 3.2 จ านวนโคนมในประเทศที่ส าคัญของโลก ป ี2558-2562 

 ในส่วนของผลผลิต ปี 2558 - 2562 น้ านมดิบในประเทศผู้ผลิตที่ส าคัญ มีอัตราเพ่ิมร้อยละ 1.38 ต่อ
ปี โดยผลผลิตน้ านมดิบในปี 2562 มีปริมาณรวม 512.92 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจาก 505.67 ล้านตัน ในปี 
2561 ร้อยละ 1.43 ประเทศที่มีผลผลิตน้ านมดิบมากที่สุด คือ สหภาพยุโรป มีผลผลิตน้ านมดิบรวม 156.00 
ล้านตัน รองลงมาได้แก่ สหรัฐอเมริกา 98.98 ล้านตัน และอินเดีย 80.00 ล้านตัน 

ปริมาณผลผลิตน้ านมดิบในประเทศท่ีส าคัญของโลก ปี 2558-2562 
หน่วย : ล้านตัน 

ประเทศ 2558 2559 2560 2561 25621/ อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) 
สหภาพยโุรป 150.20 151.00 153.40 154.58 156.00 1.00 
สหรัฐอเมริกา 94.58 96.37 97.96 98.69 98.98 1.15 
อินเดีย 64.00 68.00 72.00 76.00 80.00 5.73 
รัสเซยี 30.55 30.51 30.93 31.45 31.88 1.16 
จีน 31.80 30.64 30.39 30.75 31.50 -0.15 
บราซิล 24.77 22.73 23.62 22.66 23.15 -1.37 
อื่นๆ 91.30 89.30 90.24 91.54 91.41 0.27 

รวม 487.20 488.55 498.34 505.67 512.92 1.38 
หมายเหตุ : 1/ข้อมูลเบื้องต้น 
ที่มา : Dairy, World Markets and Trade. USDA Foreign Agricultural Service, July 2019 

ตารางที่ 3.3 ปริมาณผลผลิตน้ านมดิบในประเทศที่ส าคัญของโลก ปี 2558-2562 
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  ส าหรับประเทศไทย ปี 2558 - 2562 จ านวนโคนมท้ังหมดมีอัตราเพิ่มร้อยละ 3.39 ต่อปี โดย
ในปี 2562 (ณ วันที่ 1 มกราคม) มีจ านวน 691,349 ตัว เพิ่มข้ึนจากปี 2561 ซึ่งมีจ านวน 676,415 ตัว ร้อยละ 
2.21 และจ านวนแม่โครีดนมมีอัตราเพ่ิมร้อยละ 3.06 ต่อปี โดยในปี 2562 มีแม่โครีดนม 305,676 ตัว เพิ่มขึ้น
จาก 297,757 ตัว ของปี 2561 ร้อยละ 2.66 ส่วนผลผลิตน้ านมดิบในช่วงปี 2558-2562 มีอัตราเพ่ิมร้อยละ 
2.23 ต่อปี โดยปี 2562 มีผลผลิต 1,295,348 ตัน เพ่ิมขึ้นจาก 1,254,767 ตัน ของปี 2561 ร้อยละ 3.23 
เนื่องจากลูกโคนมเกิดใหม่ในรอบปี และจ านวนแม่โครีดนมเฉลี่ยในรอบปีมีจ านวนเพ่ิมขึ้นจากแม่โคสาวที่เข้า
มาทดแทน ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายพัฒนาคุณภาพน้ านมโค เน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
โดยเฉพาะอาหารการใช้เลี้ยงโคนม ซึ่งส่งผลให้น้ านมดิบมีปริมาณเพ่ิมขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น ประกอบกับฟาร์ม
เกษตรกรในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนเป็นฟาร์มขนาดขนาดกลางและขนาดใหญ่ จึงมีการพัฒนาการเลี้ยงโคนม
โดยการบริหารจัดการฟาร์มที่เป็นระบบตามมาตรฐานฟาร์มที่ดีและมีประสิทธิภาพในการเลี้ยง มีการปลดแม่โค
รีดนมที่ให้ผลผลิตน้อยและสุขภาพไม่ดีออกจากฟาร์ม เพ่ือลดต้นทุนในการเลี้ยง  

 ด้านการตลาด ความต้องการบริโภค ปี 2558 - 2562 ความต้องการบริโภคน้ านมของประเทศต่าง ๆ 
โดยรวมมีอัตราเพิ่มร้อยละ 0.78 ต่อปี ในปี 2562 มีความต้องการบริโภค 179.57 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจาก 177.11 
ล้านตันของปี 2561 ร้อยละ 1.39 โดยประเทศที่มีการบริโภคสูงสุดได้แก่ อินเดีย สหภาพยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา ตามล าดับ 

ปริมาณการบริโภคน้ านมในประเทศท่ีส าคัญของโลก ปี 2558 – 2562 
หน่วย : ล้านตัน 

ประเทศ 2558 2559 2560 2561 25621/ อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) 
อินเดีย 59.75 62.75 65.20 66.80 69.80 3.81 
สหภาพยุโรป 33.80 33.60 33.55 33.50 33.20 -0.39 
สหรัฐอเมริกา 23.38 23.22 22.72 22.22 21.78 -1.84 
จีน 13.13 12.56 12.81 12.70 13.00 -0.09 
บราซิล 9.57 9.60 9.99 9.75 10.05 1.14 
รัสเซีย 9.50 8.96 8.56 8.30 7.96 -4.21 
อ่ืนๆ 24.75 24.12 23.85 23.84 23.78 -0.91 

รวม 180.85 181.05 183.85 177.11 179.57 0.78 
หมายเหตุ : 1/ข้อมูลเบื้องต้น  

ที่มา : Dairy, World Markets and Trade. USDA Foreign Agricultural Service, July 2019  
ตารางที่ 3.4 ปริมาณการบริโภคน้ านมในประเทศที่ส าคัญของโลก ปี 2558 – 2562 

  ส าหรับประเทศไทยความต้องการบริโภค ปี 2558 - 2562 โดยรวมมีอัตราเพิ่มร้อยละ 1.82 
ต่อปี ในปี 2562 มีความต้องการบริโภค 1,212,750 ตัน เพ่ิมข้ึนจาก 1,191,294 ตันของปี 2561 ร้อยละ 1.80 

 



 

 3-14 

จ านวนโคนมและผลผลิตน้ านมดบิของไทย ปี 2558 – 2562 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 

รายการ 2558 2559 2560 2561 25621/ อัตราเพ่ิม 
(ร้อยละ) 25632/ 

โคนมทั้งหมด (ตัว) 608,094 626,193 645,305 676,415 691,349 3.39 708,901 
แม่โครดีนม (ตัว) 267,182 288,302 285,976 297,757 305,676 3.06 313,044 
ผลผลติน้ านมดิบ (ตัน) 1,179,338 1,214,193 1,210,584 1,254,767 1,295,348 2.23 1,371,133 
อัตราการให้นมของ 
แม่โค (กก./ตัว/วัน) 

12.09 11.51 11.60 11.55 11.61 -0.77 12.00 

การบริโภคนม (ตัน/วัน) 1,124,498 1,156,569 1,150,424 1,191,294 1,212,750 1.82 1,284,999 
หมายเหตุ : 1/ข้อมูลเบื้องต้น 2/คาดคะเน 
ที่มา : ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

ตารางที่ 3.5 จ านวนโคนมและผลผลิตน้ านมดิบของไทย ป ี2558 – 2562 

  การส่งออกผลิตภัณฑ์นม ไทยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์นมหลายชนิด แต่ส่วนใหญ่ได้จากการ
น าเข้าผลิตภัณฑ์นมเพ่ือมาใช้ผลิตผลิตภัณฑ์นมประเภทอ่ืน ๆ แล้วส่งออก สินค้าส าคัญได้แก่ นมพร้อมดื่ม นม
เปรี้ยว โยเกิร์ต เนยที่ได้จากนม และนมข้นหวานเป็นต้น และเป็นการส่งออกไปยังประเทศใกล้เคียง เช่น 
กัมพูชา สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ สปป.ลาว และเมียนมาร์ โดยในปี 2562 มีการส่งออกผลิตภัณฑ์นมทั้งหมด 
324,023 ตัน มูลค่า 12,124 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ที่ส่งออก 310,485 ตัน มูลค่า 10,983 ล้านบาท 
ร้อยละ 4.36 และร้อยละ 10.39 ตามล าดับ 

การน าเข้าผลิตภัณฑ์นม ไทยน าเข้านมและผลิตภัณฑ์นมต่าง ๆ ในแต่ละปีเป็นจ านวนมากนม
ผงขาดมันเนยเป็นผลิตภัณฑ์นมน าเข้าที่ส าคัญ และยังคงมีสัดส่วนการน าเข้า สูงกว่าผลิตภัณฑ์นมน าเข้าอ่ืนๆ 
เพราะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ผลิตนมพร้อมดื่ม นมข้น ขนมปัง ไอศกรีม โยเกิร์ต นมข้น
หวาน ลูกกวาด และช็อกโกแลต เป็นต้น ในปี 2562 มีการน าเข้านมผงขาดมันเนย 72,360 ตัน มูลค่า 5,214 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ที่น าเข้า 66,914 ตัน มูลค่า 4,399 ล้านบาท ร้อยละ 8.14 และร้อยละ 18.53 
ตามล าดับ 

ราคา ในปี 2562 ราคาน้ านมดิบที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.30 บาท สูงขึ้น
เล็กน้อยจาก 18.21 บาท ของปี 2561 ร้อยละ 0.49 โดยเกษตรกรจะได้รับราคาตามคุณภาพน้ านมดิบ จึงจูงใจ
ให้เกษตรกรมีการปรับปรุงคุณภาพน้ านมดิบให้ดีขึ้น ซึ่งราคากลางรับซื้อน้ านมดิบหน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์
นมอยู่ที่ 19 บาทต่อกิโลกรัม 
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ต้นทุนการผลิตน้ านมดิบและราคา ปี 2558 - 2562 
หน่วย : บาท/กิโลกรัม 

ปี ต้นทุนน้ านมดิบ ราคาเกษตรกรขายได้ ราคาหน้าโรงงาน ราคาอาหารข้น 
2558 14.17 17.74 19.00 11.42 
2559 14.55 18.02 19.00 12.30 
2560 14.31 18.08 19.00 11.69 
2561 14.21 18.21 19.00 11.88 
25621/ 14.27 18.30 19.00 11.67 

หมายเหตุ : 1/ประมาณการ (ต้นทุนน้ านมดิบและราคาอาหารข้นปี 2562 (ม.ค.-ก.ย.) และคาดการณ์ ต.ค.-ธ.ค. 
ที่มา : กรมศุลกากร 

ตารางที่ 3.6 ต้นทุนการผลิตน้ านมดิบและราคา ปี 2558 - 2562 

ปริมาณและมูลค่านมและผลิตภัณฑ์นมส่งออกของไทย ปี 2558 - 2562 

ปี 
นมผงขาดมันเนย นมและผลิตภัณฑ์นม รวม 
ตัน พันบาท ตัน พันบาท ตัน พันบาท 

2558 1,884 134,451 215,404 9,086,981 217,288 9,221,432 
2559 8,075 418,514 229,279 9,493,162 237,354 9,911,676 
2560 9,710 539,652 267,253 9,773,517 276,963 10,313,169 
2561 12,398 550,646 298,087 10,432,666 310,485 10,983,312 
2562 11,318 502,838 312,705 12,620,981 324,023 12,123,819 

อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) 49.40 33.81 10.60 6.04 11.27 6.72 
หมายเหตุ : 1/ประมาณการ (พิกัดศุลกากร 0401 – 0406 และ 2202.99.10.000) 
ที่มา : กรมศุลกากร 

ตารางที่ 3.7 ปริมาณและมูลค่านมและผลิตภัณฑ์นมส่งออกของไทย ปี 2558 – 2562 

ปริมาณและมูลค่านมและผลิตภณัฑ์นมน าเข้าของไทย ปี 2558 - 2562 

ปี 
นมผงขาดมันเนย นมและผลิตภัณฑ์นม รวม 
ตัน พันบาท ตัน พันบาท ตัน พันบาท 

2558 82,449 7,023,487 161,290 12,807,771 243,739 19,831,258 
2559 58,350 4,320,808 170,645 12,103,271 228,995 16,424,079 
2560 64,345 5,203,790 173,092 15,377,607 237,437 20,581,397 
2561 66,914 4,399,318 183,491 15,940,893 250,405 20,340,211 
2562 72,360 5,213,560 208,224 16,961,711 280,584 22,175,271 

อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) -1.23 -5.62 6.01 8.73 3.78 4.47 
หมายเหตุ : 1/ประมาณการ (พิกัดศุลกากร 0401 – 0406 และ 2202.99.10.000) 
ที่มา : กรมศุลกากร 

ตารางที่ 3.8 ปริมาณและมูลค่านมและผลิตภัณฑ์นมน าเข้าของไทย ป ี2558 – 2562 
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3.1.2.4 แนวโน้มด้านอุตสาหกรรมนม 

 ด้านการผลิต คาดว่าการผลิตนมของประเทศผู้ผลิตที่ส าคัญจะขยายตัวเพ่ิมขึ้นไม่มากนัก จากจ านวน
โคนมและผลผลิตน้ านมดิบของโลกที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยอย่างไรก็ตาม คาดว่าการผลิตนมของ
ออสเตรเลียจะมีปริมาณลดลงจากสภาพอากาศแห้งแล้งอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของประเทศไทย จ านวนโคนม
และผลผลิตน้ านมดิบมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากการขยายตัวตามธรรมชาติของฝูงโค อีกท้ังการเลี้ยงโคนมในปัจจุบัน
มีการบริหารจัดการฟาร์มที่เป็นระบบตามมาตรฐานฟาร์มที่ดีและมีประสิทธิภาพในการเลี้ยงมากขึ้น ประกอบ
กับกรมปศุสัตว์มีนโยบายพัฒนาคุณภาพน้ านมโค เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพน้ านมดิบ และลดต้นทุนการผลิต โดยเน้นไปที่อาหารในการเลี้ยงโคนม ซึ่งจะส่งผลให้น้ านม
ดิบมีปริมาณเพ่ิมข้ึนและมีคุณภาพดีขึ้น 

 ด้านการตลาด คาดว่าการบริโภคน้ านมและผลิตภัณฑ์นมของโลกจะเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย เนื่องจากปริมาณ
ผลผลิตน้ านมดิบของประเทศผู้ผลิตที่ส าคัญเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อย และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลงของ
ประเทศผู้น าเข้าหลักรวมทั้งปัญหาสงครามการค้าของสหรัฐอเมริกากับจีนมีความยืดเยื้อส่งผลให้ความต้องการ
น าเข้าเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลง ในส่วนของประเทศไทยคาดว่าความต้องการบริโภคนมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จาก
การที่หลายภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคนมของประชาชนในประเทศ การส่งออก - การน าเข้า
ผลิตภัณฑ์นมจะมีปริมาณ เพ่ิมขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการในตลาดนมพาณิชย์มีการผลิตเพ่ิมขึ้น อีกทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนมีการ ร่วมมือกันสนับสนุนการขยายตลาดส่งออกนมสู่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมมากขึ้น  
และ คาดว่าราคาน้ านมดิบที่เกษตรกรขายได้จะสูงขึ้นจากปี2562 เนื่องจากเกษตรกรมีการปรับปรุงคุณภาพ
น้ านมดิบให้ดีขึ้น เพ่ือให้ขายได้ในราคาที่สูงข้ึน 

7. การผลิตนมและผลิตภัณฑ์นมมีแนวโน้มน้อยกว่าความต้องการบริโภค สะท้อนให้เห็นว่าอุตสาหกรรมนม
ของประเทศยังสามารถขยายตัวได้อีก 

 

3.1.2.5 รูปแบบและวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมนมในประเทศที่น่าสนใจ 

 Fonterra – ประเทศนิวซีแลนด์ เกิดข้ึนในปี ค.ศ. 2001เป็นการควบรวมกิจการของสหกรณ์NZ Diary 
Group กับสหกรณ์Kiwi cooperative Dairiesภายใต้การบริหารของNZ Diary Boardแรกเริ่มท าหน้าที่
การตลาดและส่งออกให้แก่สมาชิกสหกรณ์ทุกรายต่อมาFonterra ท าหน้าที่ด้านกฎหมาย บัญชี การขนส่งนม
ดิบ โรงงานการผลิต การวิจัยพัฒนา การตลาด logistics และส่งออกท่ัวโลกให้แก่สมาชิกสหกรณ์ทุกราย โดยมี
แนวคิดเรื่อง การสร้างคุณค่าเพ่ิมของFonterra ในช่วงก่อตั้ง ดังนี้ ปี 1989:  กลยุทธ์ของเราคือ การเพ่ิม
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงจาก30-40% เป็น 100% เร็วที่สุดเท่าที่เราจะท าได้ปี 1997: ความท้าทายของเรา มิใช่
การน าผลิตภัณฑ์ง่ายๆ ทั่วไป ไปน าเสนอให้ครัวเรือนใช้ แต่คือ การน าผลิตภัณฑ์ที่มี คุณค่าสูง สร้างความ
ต้องการให้ครัวเรือนเพ่ือเป็นผู้น าตลาดในผลิตภัณฑ์นั้นปี 2003: เรามีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวดในการน าความรู้
ที่เป็นที่สุดของเราในการพัฒนานวัตกรรมส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความพิเศษ ด้วยส่วนผสมที่มีความซับซ้อนและ
ทรงคุณค่าแก่ผู้บริโภคของเรา ส าหรับยุทธศาสตร์ของ Fonterra ได้แก่ 1) ให้นิยามใหม่กับรูปแบบการจัดหา/
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การบริการผลิตภัณฑ์นม  Milk supply model โดยเน้นเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สวัสดิการที่ดีของ
เกษตรกรและสุขภาพที่ดีของโคนม2) ลงทุนในทางเลือกหลากหลายที่ได้ผลตอบแทนที่มีความผันผวนน้อยกว่า
3) มุ่งมั่นต่อยุทธศาสตร์และการเป็นผู้น าการตลาด4)มุ่งมั่นในการสร้างแบรนด์ระดับโลก 5 brand names5)
ลงทุนในศูนย์กลางที่หลากหลายกระจายทั่วโลก6)ปรับเปลี่ยนองค์กรเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์7)อาหาร
ปลอดภัยและคุณภาพดีด้านการสร้างความม่ันคงและความยั่งยืนแก่เกษตรกรโคนม ด าเนินการโดย 1) จ่ายเงิน
ปันผลให้มากที่สุดด้วยการมุ่งมั่นต่อผลก าไรสูงสุดที่จะเป็นได้ โดยสร้างความเข้มแข็งด้วยการสร้างนวัตกรรม 
จากยุทธศาสตร์ของ Fonterra ท าให้ Fonterra มีผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ มีการเจริญเติบโตไปยัง
แหล่งที่ดีที่สุดของอุปทานและส่งออกไปทั่วโลก ช่วยให้เกิดการพัฒนาแบรนด์ต่อผู้บริโภคและโอกาสทางธุรกิจ
ด้านอาหารที่มีอัตราก าไรสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นเกษตรกรนิวซีแลนด์ผ่านการจ่ายเงินปันผล2) 
Fonterra ให้ราคานมสูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้แก่เกษตรกร จากยุทธศาสตร์ของ Fonterra ท าให้ Fonterra ที่มี
นวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มี high value ท าให้เกษตรกรผู้ถือหุ้นได้รับราคานมดิบที่มีราคาสูงขึ้น3) ท า
โครงสร้างเป็นนักลงทุนแก่เกษตรกร ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนมาเป็นการเข้าหุ้นเกษตรกรได้ด้วยหากผู้ถือหุ้นเป็น
เกษตรกรด้วย 

 Amul model – ประเทศอินเดีย แนวคิด Amul model คือ การจัดตั้งการเชื่อมโยงโดยตรงระหว่าง
ผู้ผลิตนมกับผู้บริโภคด้วยการตัดขั้นตอนของพ่อค้าคนกลาง แบบจ าลอง Amulช่วยให้ประเทศอินเดียเป็น
ผู้ผลิตนมที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้ผลิตนมรายย่อยโดยผู้ผลิตนมรายย่อยใน
แต่ละบ้านเรือน ซึ่งมีมากกว่า 15 ล้านคนจะรีดนมวัวภายในครอบครัว และน าส่งสหกรณ์โคนมประจ าหมู่บ้าน
ซึ่งมีอยู่ราว 1,44,500 แห่งทั่วประเทศ นมของพวกเขาได้รับการรวบรวมเพ่ือน าส่งไปยัง 184 สหกรณ์ระดับ
เขตหรืออ าเภอเพ่ือด าเนินการจัดท าเป็นผลิตภัณฑ์ จากนั้นผลิตภัณฑ์จะถูกจ าหน่ายโดย 22 สหภาพการค้าของ
รัฐดังแสดงในรูปที่ 3.11และ 3.12 โดยGujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd. (GCMMF) 
ได้น าแนวคิดนี้มาใช้ในการด าเนินการ โดยมีสมาชิกเป็น 18 District Cooperative Milk Producers' Unions 
มีผู้ผลิตน้ านมดิบรายย่อยมากถึง 3.6 ล้านราย 
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ภาพที่ 3.2  แสดงภาพกระบวนการของ Amul Model 



 

 3-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.3  เป็นภาพแสดงกระบวนการของ Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd. 

 FrieslandCampina – ประเทศเนเธอร์แลนด์ Royal FrieslandCampina N.V. เป็นสหกรณ์โคนม
ของประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองAmersfoort ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นผลมาจากการรวมกิจการ
ระหว่าง Friesland Foods (ซึ่งมีรากฐานมาจากการควบรวมสหกรณ์จ านวน 4 แห่ง) และ Campina (ซึ่งมี
รากฐานมาจากการควบรวมสหกรณ์จ านวน 2 แห่ง) ในวันที่ 31 ธันวาคม 2551เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ 
FrieslandCampina2020 คือ การเติบโตอย่างยั่งยืนและการสร้างสรรค์คุณค่า โดยมียุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างสรรค์อาหารที่ดี เพ่ือคืนคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกร ยกระดับ milk chain สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่และ
การธ ารงเกษตรกรดั้งเดิมให้เกิดความยั่งยืนด้วยการสร้างความม่ันคงทางการเงิน FrieslandCampina มุ่งสร้าง
ผลก าไรเพ่ือสะท้อนกลับเป็นราคาน้ านมดิบที่สูงขึ้น เร่งสร้างคุณภาพแก่การผลิตน้ านมดิบของเกษตรกรด้วย
Farmer2Farmer programme ปัจจุบัน FrieslandCampina เป็น บริษัท โคนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็น
หนึ่งใน 5 บริษัท นมรายใหญ่ที่สุดของโลกโดยมีรายได้ประจ าปีอยู่ที่ 11 พันล้านยูโร  FrieslandCampina มี
ส านักงานสาขาใน 33 ประเทศและมีพนักงานทั้งสิ้น 21,927 คนแบรนด์หลักของ บริษัท ได้แก่ FriescheVlag 
(หรือ Frisian Flag ในอินโดนี เซีย) , Chocomel, Fristi, Dutch Lady, Appelsientje, Milner, Campina, 
Landliebe, Optimel, Mona และ "Mix'it" ผลิตภัณฑ์ของ FrieslandCampina ถูกส่งไปยังประเทศต่างๆ
มากกว่า 100 ประเทศครอบคลุมผลิตภัณฑ์นม ถึงผู้บริโภครายย่อย ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นความเฉพาะกลุ่ม เช่น 
ทารก ผู้สูงวัย ส่วนผสมส าหรับการจ าหน่ายให้ผู้ผลิต และผลิตภัณฑ์ที่รองรับภาคอุตสาหกรรมและการค้าปลีก 
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 ประเทศจีน มีรูปแบบธุรกิจฟาร์มโคนมแบบรวม ที่ผลักดันให้เกิดการขยายการลงทุนฟาร์มโคนม
ประเทศจีนถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากรเป็น 1 ใน 5 ของโลก แต่มีการผลิตนมเพียง 4.4% ของปริมาณนม
โลกทั้งหมด ในช่วงระหว่างปี 2000 - 2006 ก าลังการผลิตนม และผลิตภัณฑ์จากนมแปรรูปของจีน เพ่ิมขึ้นถึง 
4 เท่าตัว เป็น 33.6ล้านตัน และในช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา การบริโภคนมต่อคนเติบโตเพ่ิมขึ้น จาก 2 
กิโลกรัม เป็น 20 กิโลกรัมต่อคนต่อปี โดยปริมาณการบริโภคของกลุ่มคนเมืองสูงกว่ากลุ่มคนชนบท 5-8 เท่าตัว 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างรายได้ของคนเมืองและคนชนบทที่ค่อนข้างกว้างมากขึ้น ในขณะที่การผลิต
นมโลกมีการเติบโตเพ่ิมขึ้น เพียงแค่ 1.2% ต่อปีในช่วงปี 1991- 2004 ตลาดผลิตภัณฑ์นมแปรรูปของจีนก็มี
การเติบโตอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ช่องว่างระหว่างปริมาณการผลิต กับปริมาณการบริโภคถือว่ามีสูงนั้น ถูก
แทนที่ด้วยการน าเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีปริมาณทั้งหมด 2.4 ล้านตันในปี 2007 พื้นที่ที่มีการเติบโตในการ
ผลิตนมสูงนั้นอยู่ทางมณฑลทางเหนือของประเทศจีน คือเมืองเหอเป่ย เห่อหลงเจียง และพ้ืนที่มองโกเลีย ซึ่ง
ในปี 2006 พ้ืนที่บริเวณนี้มีก าลังการผลิตนมคิดเป็น 52% ของการผลิตนมทั้งประเทศ จากเดิมที่มีก าลังการ
ผลิตนมเพียง 18% ในปี 1985 จากรายงานจะพบว่าเกษตรกรในพ้ืนที่แถบนี้ จะมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
นมแปรรูป มากกว่าการปลูกพืชผักขาย ซึ่งอัตราส่วนรายได้ของผู้ประกอบการฟาร์มโคนมรายย่อย อาจจะสูง
กว่า 2 ถึง 3 เท่า มากกว่าเกษตรกรที่ปลูกมะเขือเทศ บริษัทผลิตนม 2 บริษัท ที่ตั้งอยู่พ้ืนที่ชั้นในที่เป็นเขต
ปกครองตนเอง ของมองโกเลีย คือ Yiliและ Mengnui เป็น 2 บริษัทผลิตนมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ทั้งสอง
บริษัทนี้ มีรายได้ในธุรกิจ เริ่มต้นจากเพียงไม่กี่ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ในช่วงปี 1990 เพ่ิมมาเป็น 1 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2007 กระตุ้นให้เกิดการลงทุนสูงในประเทศจีนหลังปี 1991 เป็นต้นมา โดยมีการ
คาดการณ์ว่า ในปี 2003 ผลผลิตนมจะมีมากเกินความต้องการประมาณ 30% แนวโน้มนี้ส่งผลให้เกิดการ
แข่งขันค่อนข้างสูง ท าให้ราคานมหน้าฟาร์มนั้น ถูกกดให้อยู่ในระดับต่ า ก าลังการผลิตที่เหลือนี้ จึงถูกปรับไปใช้
ส าหรับการเพิ่มปริมาณการผลิตให้เหมาะกับระดับการบริโภคท่ีเพ่ิมข้ึนในประเทศแทน แต่ราคานมหน้าฟาร์มก็
ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางการของจีนจึงได้มีการจัดตั้งองค์กรที่เป็นการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกร ที่เรียกว่า 
“Dairy Park” หรือ ฟาร์มโคนมรวมขึ้นมา ซึ่งจะเป็นฟาร์มเปิด ส าหรับให้ผู้ประกอบการฟาร์มโคนมรายย่อย
ต่างๆ เข้ามาใช้พ้ืนที่ส่วนกลางเลี้ยงวัวและเก็บรักษานมที่ตัวเองผลิตไว้ โดยทางการจีน หน่วยงานท้องถิ่น 
สนับสนุนค่าใช้จ่าย หรือกลุ่มของผู้ประกอบการฟาร์มโคนมรายย่อยรวมตัวกันเป็นกลุ่มช่วยกันเฉลี่ยค่าใช้จ่ายๆ 
ต่างที่เกิดขึ้นในฟาร์มรวมนี้ ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วฟาร์มโคนมรวมนี้จะมีวัวที่เลี้ยงไว้โดยเฉลี่ย 300 - 1000 ตัว 

8. รูปแบบทางธุรกิจอุตสาหกรรมโคนมของประเทศต่างๆนั้น มักมีจุดก าเนิดมาจากการร่วมกลุ่มกันของ
เกษตรกรหรือในรูปของสหกรณ์ และพัฒนาการในส่วนหน่วยธุรกิจข้ึนมาเพ่ือรองรับงานด้านการตลาด ด้าน
กฎหมาย ด้านการขนส่งกระจายสินค้า มีการควบรวมกิจการเพ่ือเสริมพลัง โดยภายหลังจากการตั้งหน่วย
ธุรกิจแล้วมีเป้าหมายที่ตรงกันคือ การสร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกรโคนม โดยการบริหารจัดการในส่วน
การผลิตเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าแก่ผู้บริโภค ด้านการสร้างความมั่นคงด้านการเงินแก่เ กษตรกร 
มักเป็นในรูปแบบของการก าหนดราคาน้ านมดิบที่สูง และการให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านการเลี้ยงโคนม 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.1.3 ปัจจัยด้านสังคม (Social)7 
3.1.3.1 สังคมผู้สูงอายุ8 

 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วใน 3-4 ทศวรรษที่ผ่านมา 
ท าให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัย กล่าวคือ ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า
ร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด สาเหตุส าคัญของการเพ่ิมสัดส่วนประชากรผู้สูงอ ายุอย่างรวดเร็ว 
เนื่องมาจากปัจจัย 2 ประการ คือ การลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศไทย และการลดภาวะการตาย 
จากข้อมูลการคาดการณ์ประชากรไทย พบว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2573) ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่สังคม
สูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Completed aged society) ดังนั้นประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้
สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งข้อเสนอแนะ9ในการรองรับสังคมผู้สูงอายุสรุปได้ดังนี้  
  1.การสร้างโอกาสการจ้างงานและเพ่ิมความมั่นคงทางการเงิน 
  2.ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางสังคมข้ันพ้ืนฐาน เช่น ด้านสุขภาพ ด้สนการคมนาคม 
  3.กระตุน้และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพ่ือรองรับและอ านวยความสะดวก 
  4.การสร้างการรับรู้ให้กับผู้สูงอายุให้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ 
  5.ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถของผู้สูงอายุ 
  6.ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและเปรียบเทียบการศึกษากรณีผู้สูงอายุประเทศต่างๆ 
  7.ประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักและทราบถึงผลกระทบของสังคมผู้สูงอายุ 

3.1.3.2 สังคมคนรักสุขภาพ10 

 ผลส ารวจจาก Mintel บริษัทวิจัยการตลาดระดับโลก ระบุว่า คนไทย 48% ก าลังจะเริ่มปฏิวัติวิถีการ
บริโภคในอีก 12 เดือนข้างหน้าเพ่ือสุขภาวะที่ดี และในกลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้ประมาณ 90% ระบุว่า จะ
รับประทานผลไม้รวมถึงผักต่างๆ ให้มากขึ้น ไม่เพียงแต่หันหลังให้พฤติกรรมเสี่ยง แต่ชาวไทยเริ่มหันมาใส่ใจใน
เรื่องของการบริโภค อีกทั้งกระแสที่กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศเรื่องการก าหนดอาหารที่ห้ามผลิต 
น าเข้าหรือจ าหน่ายไขมันทรานส์นั้น ท าให้ผู้บริโภคชาวไทยตระหนักในการเลือกบริโภคมากยิ่งขึ้น 
ผลส ารวจพบว่า คนเมืองยุคใหม่จะค่อยๆ ปรับความชอบของตัวเองไปบริโภคพืชผักมากข้ึน และลดการบริโภค
เนื้อสัตว์ลง โดย 76% จะเลือกรับประทานโปรตีนจากพืช เช่น ผักใบเขียวและถั่ว ในขณะที่ ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อมูลจากบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด ผู้ประกอบกิจการประเภทการจัดการแสดงทางธุรกิจและ
การแสดงสินค้า ซึ่งได้เปิดเผยเทรนด์อาหารพบว่า ผู้บริโภคยุคใหม่ต้องการสินค้าที่สดใหม่ มาจากธรรมชาติที่ไม่
ปรุงแต่ง โดย 89% ต้องการซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ, 84% ชื่นชอบอาหารที่หาซื้อได้ในท้องถิ่น, 

                                                           
7 “ส่อง 5 สังคมที่จะเข้ามามีบทบาทในภาคธุรกิจ” : http://bit.ly/3989ba4 
8 ประชากรสูงอายุไทย-ปัจจุบันและอนาคต : ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
9 สังคมผู้สูงอายุกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย : ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
10 เทรนด์สุขภาพมาแรง คนเมืองยุคใหม่ตั้งเป้าชีวิตดีมีสุข : http://bit.ly/2MqLgIH 
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84% ต้องการอาหารที่ไม่มีสารเคมี และ 82% ชื่นชอบฉลาก Clean label เพราะปัจจุบันผู้บริโภคไม่กลัวที่
จะต้องจ่ายเงินให้กับผลิตภัณฑ์คุณภาพดีๆ อีกต่อไป โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีรายได้ระดับกลางจะพิจารณาซื้อ
สินค้าจากคุณภาพมากกว่าราคา 

9. สังคมผู้สูงอายุและสังคมคนรักสุขภาพ นับเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเฉพาะกลุ่ม เช่น 
ผลิตภัณฑ์ High Calcium, High Protein หรือ Pharmaceutical Nutrition อ่ืนๆ 

 
3.1.4 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology) 
3.1.4.1 การตลาดในยุคดิจิทัล11 

  โมเดลธุรกิจ O2O ( Online to Offline) คือการผสมผสานระหว่างธุรกิจจากออนไลน์ไปยัง
ออฟไลน์ โดยเป็นการน าคุณภาพของออฟไลน์มาช่วยยกระดับให้กับออนไลน์ ธุรกิจค้าปลีกในอนาคตจะไม่ได้
จ ากัดอยู่เพียงร้านค้าในรูปแบบเดิมๆ แต่จะก้าวไปสู่โลก O2O ที่มีการผสมผสานระหว่างจุดแข็งของร้านค้าใน
โลกออนไลน์กับโลกออฟไลน์เข้าด้วยกัน โดยจะใช้ประโยชน์จากความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยสินค้า
และการช าระเงินออนไลน์ ระบบออนไลน์สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการเก็บข้อมูลและพฤติกรรมของลูกค้าที่ใช้
งาน ขณะที่ร้านค้าสามารถที่จะใช้จุดแข็งของการที่มีสินค้าให้ลูกค้าได้เลือกสัมผัส ทดลองใช้งานได้จริง สื่อ
ออนไลน์จะไปกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความต้องการในสินค้าและบริการ ซึ่งจะส่งผลดีส าหรับการเพ่ิมโอกาสทาง
ธุรกิจของธุรกิจที่มีหน้าร้านค้า หรือมีช่องทางการกระจายสินค้า/จัดส่งสินค้าในโลกออฟไลน์ ลูกค้าสามารถ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านการเลือกชมและรีวิวสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ ทั้งทาง 
Website หรือแอปพลิเคชันของร้านค้า ช าระเงินผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ และรับสินค้าหรือบริการผ่าน
ทางช่องทางออฟไลน ์

3.1.4.2 สังคมไร้เงินสด12 

  ธนาคารต่าง ๆ ทั่วโลกได้พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การเงินกันมากขึ้น และคิดค้นรูปแบบ
ใหม่ในการใช้งาน e-Finance หรือที่เราเรียกกันว่า FinTech ออกมาอยู่ตลอดเวลา สังคมไร้เงินสด (Cashless 
Society) เป็นแนวคิดสังคมเศรษฐกิจที่ปราศจากเงินสด มีวิสัยทัศน์ที่มองว่าความส าคัญของเงินสดในอนาคต
จะลดน้อยลงและจะถูกแทนที่โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 

  สังคมไร้เงินสดเป็นแนวคิดสังคมเศรษฐกิจที่ปราศจากเงินสด หรือสังคมเศรษฐกิจที่ไม่นิยมถือ
เงินสด ที่มีการพูดถึงกันเป็นครั้งแรกในวงการธนาคารพาณิชย์ช่วงยุค 1950 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่มองว่า 
ความส าคญัของเงินสดในอนาคตจะลดน้อยลง และจะถูกแทนที่โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
ในการท าธุรกรรมทางการเงินแทน ต่อมาในช่วงต้นยุค 1960 เจ้าของบริษัทที่ปรึกษาการวางเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ส าหรับธนาคาร ที่มีการประมวลผลที่เกินพิกัดของภาระด้านเอกสารธุรกรรมทางการเงินใน
                                                           
11 O2O จากออนไลน์สู่ออฟไลน์ เทรนด์การตลาดยุคใหม่ในโลกดิจิตอล : http://bit.ly/32Bej3P 
12 สังคมไร้เงินสด : http://bit.ly/398zFrQ 
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ขณะนั้นจากธุรกรรมเงินสดและเช็คเงินสดที่เพ่ิมขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยเป็นเหตุให้ต้นทุนของ
ธนาคารเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่จ าเป็น และสนับสนุนการก่อก าเนิดระบบการเงินใหม่ที่ไร้เงินสดมาแทนที่
ระบบ ณ ขณะนั้นต่อเนื่องมาจนถึงยุคปัจจุบัน แม้ว่าหลาย ๆ ประเทศรวมถึงไทยจะมีการเริ่มเปลี่ยนแปลงจาก
สังคมเงินสด ไปสู่การใช้ ระบบบัตรเครดิตและเดบิต หรือการบริการการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ใน
การใช้จ่ายช าระค่าบริการในชีวิตประจ าวัน ระบบไร้เงินสดที่มีใช้ในปัจจุบันได้แก่  บัตรเครดิตและเดบิต, e-
Payment, e-Wallet และสกุลเงินดิจิทัล (Crypto Currency) 

3.1.4.3 ปัญญาประดิษฐ์13 

  การพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอาหารเป็นปัจจัยส าคัญ มีการน าเทคโนโลยีด้านอาหาร (Food 
Technology) หรือ Food Tech เข้ามาใช้งานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในภาคอุตสาหกรรมอาหาร
มากยิ่งขึ้น เริ่มจากต้นน้ า (ภาคการเกษตร) กลางน้ า (ภาคการผลิตแปรรูป) ปลายน้ า (ผลิตภัณฑ์อาหารส่งถึง
มือผู้บริโภค) 
  1. ภาคการเกษตร (Agriculture) การใช้ AI เพ่ือท าให้เกษตรกรสามารถจัดการระบบ
การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่เรียกว่า เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) การรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น
สภาพดินฟ้าอากาศ อุณหภูมิรวมถึงตัวแปรต่างๆจนไปถึง How to ของเกษตรรุ่นก่อนๆที่ช านาญโดยใช้ Eye 
Camera เก็บภาพ เคลื่อนไหวขณะท าการเกษตร เพ่ือน าข้อมูลต่างๆไปให้ AI ประมวลผล วิเคราะห์สรุป 
เพ่ือให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรทั่วไปเป็นต้น การใช้ หุ่นยนต์ และเครื่องจักรกลทางการเกษตรแบบอัตโนมัติ น า 
AI ประยุกต์ใช้กับเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่เป็นแรงงานมนุษย์ได้อย่างละเอียดแม่นย า เพ่ือแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงานและสามารถท าได้ต่อเนื่อง 24 ชม. เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตได้อย่างมาก หรือ 
Big Data ติดตั้งระบบ Sensor หรืออุปกรณ์เก็บรวบรวมข้อมูลเช่นโดรน (Drone) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
และใช้ AI ท าการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตัดสินใจ และให้ค าแนะน าแก่เกษตรกร (Chat bot) แบบ Real 
Time ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 
  2. ภาคการผลิตแปรรูปอาหาร (Manufacturing & Food Processing) การคัดแยกวัตถุดิบ 
(Sorting Food) ในปริมาณมหาศาลการน าเครื่องจักรมาผสมผสานกับการท างานของ AI ร่วมกับเทคโนโลยี 
นอกจากการวัดขนาด รูปร่าง สีของวัตุดิบแล้ว การใช้กล้อง , Near Infra-Red,  X-rays, Spectroscopy ฯลฯ 
มาวัดวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว Machine Learning สามารถสร้างความรวดเร็วในการคัดแยกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การใช้เครื่องจักรในการท างานแทนที่ของแรงงานมนุษย์ มีระบบ AI คอยควบคุมดูแล การใช้ 
Ultrasonic Sensoring เป็นต้น 
  3. ผลิตภัณฑ์อาหารส่งถึงผู้บริโภค (Products to Customers) การน าหุ่นยนต์ท าหน้าที่เป็น
บริกร คอยรับค าสั่งและเสิร์ฟอาหารแก่ลูกค้า ก็ต้องอาศัย AI ในการจัดการระบบต่างๆ อาหารจานด่วน (Fast 
Food) ก็เริ่มมีการน าหุ่นยนต์มาประกอบอาหาร 

                                                           
13 บทบาทของ AI ตอ่ปัจจยัด้านอาหารและการเกษตรเป็นอยา่งไร : http://bit.ly/2VqDi6m 
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  ยังมีเทคโนโลยีอีกมากมายที่น ามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เมื่อมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ การ
ใช้แรงงานก็จะลดน้อยลงเพ่ือลดปัญหาเรื่องต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น การท าธุรกิจ
ด้านอุตสาหกรรมอาหารนั้นมีนวัตกรรมเกิดขึ้นมาใหม่มากมาย การน า Technology AI เข้าร่วบริหารจัดการ
ตั้งแต่ ต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ านั้นนอกจากลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานแล้ว 
Technology AI ยังสามารถเข้าถึงข้อมูล ความต้องการของลูกค้าซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการท าธุรกิจด้วย 

10. เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกให้กับองค์กร ทั้งใน
ด้านการผลิตและการตลาด ไม่ว่าจะต้นน้ า กลางน้ า หรือปลายน้ า ดังนั้นองค์กรจึงจะจ้องค านึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรด้วย  

 
3.1.5 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) 
3.1.5.1 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เป็นผลเสียต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมการเกษตร14 จากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ส่งผล
สะท้อนเชิงลบกลับมาสู่อุตสาหกรรมการเกษตร เช่น ความไม่แน่นอนของผลผลิตทางการเกษตร กฎระเบียบที่
เข้มงวดของภาครัฐในการอนุญาตและควบคุมการด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การต่อต้านของ
ชุมชนที่เกี่ยวข้องในฐานะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการพัฒนาและการลงทุน ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญที่จะต้อง
ค านึงถึงในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศในอนาคต 
3.1.6 ปัจจัยด้านกฎหมาย (Legal) 
3.1.6.1 ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA)15 

 ประเทศไทยท าข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) กับประเทศต่างๆ หลายประเทศ ทั้งในนามของประเทศไทย
เอง และในนามของกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเมื่อข้อตกลงเขตการค้าเสรีได้ถูกใช้งาน จะส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมต่างๆ ภายในประเทศ ทั้งนี้จะพิจารณาเฉพาะข้อตกลงการค้าเสรีที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
นม ได้แก่ ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทย – ออสเตรเลีย (Thailand – Australia Free Trade 
Agreement : TAFTA), ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทย – นิวซีแลนด์ (Thailand – New Zealand 
Closer Economic Partnership Free Trade Agreement : TNZCEP) และข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน 
(ASEAN Free Trade Area : AFTA)   

                                                           
14 โครงการจัดท าแผนแม่บทเพือ่การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างยั่งยืน : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
15 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการตลาด นมไทย-เดนมารค์ ระยะเวลา 1 ป ีภายใต้ผลกระทบจากข้อตกลงเขตการค้าเสรี 
(Free Trade Area) 
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ภาพที่ 3.4 แสดงภาพรวมการท าสัญญา FTA ระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆ 

ข้อตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (Thailand – Australia Free Trade Agreement : TAFTA) 

 ประเทศไทยได้ด าเนินมาตรการด้านต่างๆ ทั้งในส่วนของด้านภาษี และมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีกับ 
อุตสาหกรรมนมซึ่งประกอบไปด้วย นม ครีม และเครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง นมผงขาดมันเนย (HS0402 / 
HS0405.10) นม ครีมข้นไม่หวาน และบัตเตอร์มิลค์ (HS0403) รวมถึงหางนม (HS0404) ไขมันเนย (HS0405) 
และเนยแข็ง (HS0406) โดยนมผงขาดมันเนยจัดเป็นประเภทสินค้าอ่อนไหวที่มีการก าหนดโควตา การน าเข้า 
ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 มีการก าหนดโควตาการน าเข้าอยู่ที่ 5,795.82 ตัน และอัตราภาษีในโควตาร้อย ละ 5 ส่วน
นอกโควตาจะเก็บอัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ 70 ขึน้ไป 

 ประเทศไทยท าข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย – ออสเตรเลีย (Thailand – Australia Free Trade 
Agreement : TAFTA) ในปี พ.ศ. 2548 จะมีผลท าให้อัตราภาษีนมขาดมันเนยเริ่มลดลงเหลือร้อยละ 0 ในปี 
พ.ศ. 2568 ส่วนอัตราภาษีน าเข้านอกโควตาจะจัดเก็บในอัตรา WTO ลบ ร้อยละ 10 และภายใต้ ข้อตกลง
ดังกล่าวได้ตกลงให้มีการใช้มาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard : SSG) ส าหรับสินค้าเกษตร ที่เป็น
สินค้าอ่อนไหว ซึ่งในที่นี้สินค้าประเภทนม และครีมข้นไม่หวาน บัตเตอร์มิลค์ เป็นกลุ่มที่สิ้นสุดมาตรการ  
ไปแล้วตั้งแต่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งยังมีสินค้าในกลุ่มของผลิตภัณฑ์นม เนย และเนยแข็ง ที่ก าลังจะ
สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (อัตราภาษีเป็นร้อยละ 0 ในปี พ.ศ. 2564) นอกจากนี้ภายใต้กรอบ
ความตกลงประเทศไทยยังได้ก าหนดให้สินค้านม และผลิตภัณฑ์นมเป็นสินค้าอ่อนไหวมากที่อยู่ในโควตาภาษี 
(Tariff Quota : TRQ) ประกอบด้วย น้ านมดิบนมพร้อมดื่ม และนมผงขาดมันเนย โดยในปี พ.ศ. 2560 ไทย
ต้องเปิด ตลาดน าเข้านมผงขาดมันเนย ตามข้อตกลงของ WTO ไม่น้อยกว่า 55,000 ตันต่อปี และภายใต้
ข้อตกลง TAFTA ไม่น้อยกว่า 3,011.58 ตัน รวมทั้งสิ้น 8,011.58 ตัน โดยคิดอัตราภาษีในโควตาร้อยละ 20 
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(เก็บจริงร้อยละ 5) และอัตราภาษีนอกโควตา WTO ร้อยละ 216 และ TAFTA ร้อยละ 194.4 ซึ่งมาตรการ 
TRQ จะปรับ เพ่ิมปริมาณโควตาน าเข้านมผงขาดมันเนยอีกร้อยละ 10 จากปริมาณท่ีก าหนดไว้ในปัจจุบัน โดย
มีอัตราภาษี น าเข้าเป็นร้อยละ 0 แต่ไม่กระทบกับอุตสาหกรรมโคนม เนื่องจากปัจจุบันมีการน าเข้าสูงเกิน
โควตา และยังก าหนดให้มีการทบทวนการใช้มาตรการโควต้าภาษี (Tariff Quota : TRQ) และมาตรการ
ปกปอ้งพิเศษ (Special Safeguard : SSG) ทุก 3 ปีอีกด้วย 

ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทย – นิวซีแลนด์ (Thailand – New Zealand Closer Economic 
Partnership Free Trade Agreement : TNZCEP) 

 ประเทศไทยได้ด าเนินมาตรการด้านต่าง ๆ ทั้งในส่วนของด้านภาษี และมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีกับ 
อุตสาหกรรมนม ซึ่งประกอบไปด้วย นม ครีมและเครื่องดื่มประเภทนมปรุงแ ต่ง และนมผงขาดมันเนย 
(HS0402 / HS0405.10) นม ครีมข้นไม่หวาน และบัตเตอร์มิลค์ (HS0403) รวมถึงหางนม (HS0404) ไขมัน 
เนย (HS0405) และเนยแข็ง (HS0406) โดยนมผงขาดมันเนยจัดเป็นประเภทสินค้าอ่อนไหวที่มีการก าหนด 
โควต้าการน าเข้า ทั้งนี้ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย – นิวซีแลนด์ได้น ามาตรการปกป้องพิเศษ (Special 
Safeguard: SSG) ที่ใช้ปริมาณเพดานการน าเข้าสินค้า (Trigger Volume) มาพิจารณาดูปริมาณการน าเข้า 
ของสินค้า หากมีการน าเข้าสินค้าเกินกว่าที่ก าหนด ภาครัฐบาลสามารถขึ้นอัตราภาษีเพ่ือชะลอการน าเข้าได้ 
และในปี พ.ศ. 2560 สินค้าที่มีการใช้มาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard: SSG) 3 รายการ ได้แก่ 
หางนม (HS0404) ไขมันเนย (HS0405) และเนยแข็ง (HS0406) จะปรับเพ่ิมปริมาณเพดานการน าเข้าของ 
สินค้า (Trigger Volume) โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 และปรับเพ่ิมข้ึนทุกปี จนถึงปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้การปรับ 
เพ่ิมปริมาณเพดานการน าเข้าอยู่ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรี TNZCEP ซึ่งรายละเอียดของสินค้าที่มีการใช้ 
มาตรการป้องกันพิเศษ (Special Safeguard: SSG) 

ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) 

 จากการที่ประเทศไทยได้ท าข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) ซึ่ง เป็น
ข้อตกลงส าหรับสินค้าที่ผลิตภายในประเทศสมาขิกอาเซียนทั้งหมด ที่ก าหนดให้ประเทศในกลุ่มสมาชิก ต้อง
ปรับลดอัตราภาษีน าเข้านม และผลิตภัณฑ์นมลงเหลือร้อยละ 0 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ยกเว้น ใน
ประเทศสมาชิกใหม่ 4 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว เวียดนาม และเมียนมา ซึ่งจะทยอยปรับลดอัตราภาษีน าเข้า
ดังกล่าวจะเหลือร้อยละ 0 ภายในปี พ.ศ. 2558 โดยประเทศไทยจะต้องปรับลดอัตราภาษีตามข้อตกลงดังกล่าว 
จึงส่งผลให้อาจมีปัญหาในเรื่องการลักลอบน าเข้านมผงที่ไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานจากประเทศ เพ่ือนบ้านที่
มีต้นทุนการผลิตต่ ากว่า รวมถึงส่งผลกระทบไปถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อุตสาหกรรมนมและ ผลิตภัณฑ์นม
ของประเทศไทยได้ ซึ่งการน าเข้านมผงเพ่ือน ามาเป็นส่วนประกอบในการผลิตนั้นอาจท าให้เกิด ปัญหาน้ านม
ดิบล้นตลาดเนื่องจากน้ านมดิบจะมีราคาสูงกว่าการน าเข้านมผง ดังนั้นประเทศไทยจึงควรมีการ ก าหนด
มาตรฐานในการควบคุม และตรวจสอบในเรื่องของคุณภาพ และมาตรฐานของนมผงที่น าเข้ามาจาก ประเทศ
เพ่ือนบ้าน รวมถึงควรตรวจสอบเรื่องของกฎของแหล่งก าเนิดสินค้าที่มาจากประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย 
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ผลกระทบของการท าข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ต่อเกษตรกร 
ผลกระทบเชิงบวก (+) ผลกระทบเชิงลบ (-) 

1.  เกษตรกรจะเกิดการปรับตัว เ พ่ือปรับปรุ ง
มาตรฐานฟาร์มเพ่ือเพ่ิมมาตรฐานการผลิตน้ านมให้มี 
ประสิทธิภาพสามารถแ ข่งขัน ได้กับประ เทศ
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และคู่แข่งในแถบอาเซียน 
เช่น เวียดนาม พม่า 

2. เกษตรกรมีความตื่นตัวในการแข่งขัน และพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ด้าน
คุณภาพ ปลอดภัยของน้ านม และสารอาหาร รวมถึง
ด้านต้นทุนการผลิตด้วย 

1. เกษตรกรรายเล็กๆ จะหายออกไปจากตลาดโค
นมไทย เพราะไม่สามารถแข่งขันได้ในด้านต้นทุนทั้ง
ในส่วนของน้ านมดิบ อาหารโคนม สายพันธุ์โคนม 
และคุณภาพการผลิต จะคงเหลือเพียงแค่เกษตรกร
รายกลาง และรายใหญ่ที่สามารถปรับตัวได้ 

2. เมื่อเกษตรกรไม่สามารถแข่งขันด้านต้นทุนได้จึง
อาจท าให้เกิดการส่งออกโคนมขายไปให้แก่ พ่อค้า
จากต่างประเทศ 

3. หากมีการน าเข้านมผงมาเพ่ือผลิตนมพร้อมดื่มใน
ประเทศไทยโอกาสที่ผู้ประกอบการผลิตนม พร้อม
ดื่ ม จะหั น ไปหาวั ตถุ ดิ บที่ มี ร าคาถู กก ว่ า โ ด ย
เปรียบเทียบจากต่างประเทศมีความเป็นไปได้สูง ท า
ให้เกิดปัญหาของน้ านมล้นตลาด และราคาน้ านมดิบ
ตกต่ า หากจะต้องการขายน้ านมดิบ เกษตรกร
จะต้องลดราคาลง 

4. เวียดนามมีการเปิดประเทศ และภาครัฐส่งเสริม
ให้ธุรกิจข้ามชาติเข้ามาลงทุนจึงท าให้เวียดนาม 
ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังระดับฟาร์ม ปัจจัย
เหล่านี้มีส่วนในการเพ่ิมขีดความสามารถใน การ
แข่งขันด้านคุณภาพนมดิบของประเทศให้สูงขึ้น 

5.เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไม่มีการรวมกลุ่ม ไม่มีสภา
หรือสมาคมเป็นตัวกลางเพ่ือการเรียกร้องสิทธิ ของผู้
ประกอบอาชีพ อีกทั้งยังไม่มีข้อมูลข่าวสาร และ
ความรู้เกี่ยวการใช้มาตรการตอบโต้ การทุ่มตลาด ซึ่ง
เมื่อได้รับความเดือดร้อนเกษตรกรไม่มีช่องทางที่จะ
สามารถยื่นค าร้องไปยัง ส านักตอบโต้การทุ่มตลาด
ได ้

ตารางที่ 3.9 ผลกระทบของการท าขอ้ตกลงการค้าเสรี (FTA) ต่อเกษตรกร 
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ผลกระทบของการท าข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่มต่ีอสหกรณ์/ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
ผลกระทบเชิงบวก (+) ผลกระทบเชิงลบ (-) 

1. น้ านมดิบที่รับซื้อจะมีคุณภาพ และมาตรฐานที่ดี
ขึน้ 

2. รับซือ้น้ านมดิบได้จากหลากหลายแหล่งมากยิ่งขึ้น 
และสามารถรับซือ้ได้ในราคาที่ถูกลง 

3. มีปริมาณน้ านมดิบที่ต้องการรับซื้อได้ในปริมาณที่
ต้องการ 

1. พ่อค้าจากประเทศเวียดนาม และมาเลเซียเข้ามา
กว้านซื้อโคนมเพศเมีย รวมถึงการที่เกษตรกรราย
เล็กของประเทศไทยเลิกท าอุตสาหกรรมนี้  ส่งผลให้
จ านวนโคนม และปริมาณน้ านมดิบในประเทศลดลง 

2. จะมีการก าหนดมาตรฐานการรับซื้อน้ านมดิบ 
และเงื่อนไขในการก าหนดราคารับซื้อที่เข้มงวดขึ้น 
โดยอ้างถึงคุณภาพ และมาตรฐานของน้ านมดิบที่มา
จากหลายแหล่งผลิต 

3. อาจเกิดปัญหาการสวมสิทธิ์นมที่ประเทศเพ่ือน
บ้านน าเข้าจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แล้วน าเข้า
มาสู่ประเทศไทยอีกทอดหนึ่ง 

4. ผู้ประกอบการจะมีการก าหนดมาตรฐานการรับ
ซ้ือน้ านมดิบ และเงื่อนไขในการก าหนดราคารับ ซื้อ
ที่เข้มงวดขึ้นเนื่องจากผู้ประกอบการมีทางเลือกใน
การซือ้น้ านมดิบหรือนมผงจากหลายแหล่งมากยิ่งขึน้ 

ตารางที่ 3.10 แสดงผลกระทบของการท าข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่มีต่อสหกรณ์/ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
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ผลกระทบของการท าข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่มต่ีอผู้ประกอบการณ์ 
ผลกระทบเชิงบวก (+) ผลกระทบเชิงลบ (-) 

1. กรณีที่ผู้ประกอบการ/โรงงานน าเข้านมผงมาเพ่ือ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มเพ่ือจ าหน่าย นั้น
ส่งผลให้มีต้นทุนสินค้าที่ต่ าลง ซึ่งหมายถึงก าไรของ
ผู้ประกอบการจะได้เพ่ิมมากขึ้น 

2. ผลิตภัณฑ์นมไทยยังเป็นที่ยอมรับจากกลุ่ ม
ประเทศอาเซียน การเปิดเสรีทางการค้าในกลุ่ม
อาเซียน ผู้ประกอบการไทยจะได้ประโยชน์จากการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์นมไปยังประเทศกลุ่มอาเซียน 

3. กรณีที่มีการน าเข้านมผงมาเป็นวัตถุดิบนั้ น 
ผู้ประกอบการจะสามารถบริหารจัดการวัตถุดิบได้
ง่ า ย ก ว่ า น้ า น ม ดิ บ ทั้ ง ใ น ด้ า น คุ ณ ภ า พ  แ ล ะ
กระบวนการในการเก็บรักษา 

4. ผู้ประกอบการ/โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
สามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบได้จากหลายแหล่งเพ่ิม 
มากขึน้ 

5 .  กา รน า เ ข้ า นมผ งขอ ง ไทย เ พ่ื อสนั บ สนุ น
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเป็นการเพ่ิมคุณภาพของ
วัตถุดิบให้สูงขึ้น และช่วยลดต้นทุนการผลิตอันเป็น
การส่ ง เสริมความสามารถในการแ ข่งขันของ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

1. สินค้าโคนมเป็นสินค้าที่ไทยมีศักยภาพในการผลิต
ต่ ากว่าออสเตรเลียเมื่อมีการลดภาษีนมผงจะ เป็น
ผลดีกับอุตสาหกรรมแปรรูป แต่จะเป็นผลเสียต่อ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนมโคแท้ในประเทศ
เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถบริโภคทดแทนกัน
ได ้

2. อุตสาหกรรมการผลิตนมของไทยจะหันมาใช้นม
ผงขาดมันเนยน าเข้าจากออสเตรเลียมาผสมกับน้ า
ผลิตเป็นนมพร้อมดื่ม แทนที่จะใช้น้ านมดิบที่ผลิต
จากฟาร์มโคนมในประเทศไทยเนื่องจากมีต้นทุนการ
ผลิตที่ต่ ากว่า 

3. การที่นมผงพร่องมันเนยมีราคาถูกลง การผลิต
ผลิตภัณฑ์นมทีใช้น้ านมดิบในประเทศเป็นวัตถุดิบ 
จะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่จะมีผลต่อส่วนแบ่ง
ตลาดผลิตภัณฑ์นมที่อาจลดลงได้ 

4. นมผงขาดมันเนย 1 ตัน สามารถคืนรูปเป็นน้ านม
ได้ 10 ตัน  หากรัฐบาลไม่มีการควบคุมด้านการ
น า เ ข้ า น ม ผ ง โ ด ย ก า ร จั ด ส ร ร โ ค ว ต า ใ ห้ แ ก่
ผู้ประกอบการ  ความเป็นไปได้ที่ผู้ประกอบการ แปร
รูปนมจะใช้วัตถุดิบราคาถูกจากต่างประเทศจะมีสูง
มาก เพราะเท่ากับเป็นการลดต้นทุนการผลิตลง 

ตารางที่ 3.11 แสดงผลกระทบของการท าข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่มีต่อผู้ประกอบการณ์ 
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ผลกระทบของการท าข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่มต่ีอตลาดนมพร้อมดื่ม 
ผลกระทบเชิงบวก (+) ผลกระทบเชิงลบ (-) 

1. ความต้องการบริโภคนม และผลิตภัณฑ์จากนม
ภายในประเทศมีเพ่ิมมากขึ้น มีการขยายตัว และมี
โอกาสเพ่ิมมูลค่าการส่งออกได้ดีในอนาคต 

2. ภาครัฐให้การสนับสนุนการส่งเสริมด้านการตลาด 
เช่น โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ
โครงการรณรงค์การบริโภคนม 

3. การเปิดเสรีการค้าในสินค้านมจะช่วยเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมนม และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องของไทย 

4. ช่วยให้อุตสาหกรรมโคนมมีความตื่นตัวในการ
แข่งขัน และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต โดยเฉพาะ
ในด้านคุณภาพ ทัง้ในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร 
และสารอาหารของน้ านม 

5. การลดภาษี และการเปิดเสรีทางการค้าจะท าให้
เกิดการขยายตลาดนม และผลิตภัณฑ์นมเพ่ิมมาก
ขึน้ 

6. การน าเข้านมพร่องมันเนย และนมผงเป็นส่วน
ส าคัญที่จะชดเชยในส่วนที่ประเทศไทยไม่สามารถ 
ผลิตสินค้ากลุ่มนี้ได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ
ทัง้การบริโภค 

7. มีการน าเข้านมพร่องมันเนย และนมผงประโยชน์
เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
อาหารเพิ่มมากข้ึน 

1. เกิดการน าเข้านมผงที่ด้อยคุณภาพจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน เพ่ือน ามาผลิตสินค้านมพร้อมดื่มที่ ไม่ได้
มาตรฐาน คุณภาพต่ า 

2. ประเทศไทยต้องเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่
มีศักยภาพการเลี้ยงโคนม ท าให้เกิดการน าเข้า นม 
และผลิตภัณฑ์นมจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขัน ใน
ปี พ.ศ. 2568 

3. การแข่งขันในตลาดนมพาณิชย์ และตลาดนม
โรงเรียนจะมีการแข่งขันกันรุนแรงขึ้นเพราะเป็น 
ตลาดเสรี ไม่ก าหนดเขตพ้ืนที่ผู้ที่แข็งแกร่งกว่า มี
ต้นทุนการผลิตที่ดี และกลยุทธ์ที่ดีกว่าจะได้เปรียบ 

4. ผลิตภัณฑ์ “นมโค” มีการแข่งขันจากเครื่องดื่ม
ทดแทน “นมโค” เช่น นมถั่วเหลือง นมข้าว นม
ข้าวโพดที่จะถูกน าเข้ามาแข่งขันในตลาดเพ่ิมมากขึ้น 

5. ไม่มีกระบวนการตรวจสอบน้ านมสดแท้ 100% 
เ พ่ื อ เปรี ยบ เที ยบกั บผลิ ตภัณฑ์ที่ น า เ ข้ าจาก 
ต่างประเทศ หรือเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการใน
ไทยที่ใช้นมผงผสมน้ าเพ่ือจ าหน่าย 

ตารางที่ 3.12 แสดงผลกระทบของการท าข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่มีต่อตลาดนมพร้อมดื่ม 
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ผลกระทบของการท าข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่มต่ีอผู้บริโภค 
ผลกระทบเชิงบวก (+) ผลกระทบเชิงลบ (-) 

1. เมื่อเกิดการแข่งขันที่เปิดกว้างในอุตสาหกรรม
ผู้บริโภคจะมีทางเลือกที่หลากหลายในการเลือกซื้อ
สินค้าจากหลายแบรนด์ทั้ งในประเทศ และจาก
ต่างประเทศ 

2 .  ผู้ บ ริ โ ภคมี ค ว ามรู้  ค ว าม เข้ า ใ จ  ใน เ รื่ อ ง
คุณประโยชน์ของน้ านมโคมากข้ึน 

3. ผู้บริโภคอาจได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงเพราะ
ผู้ประกอบการมีต้นทุนการผลิตที่ลดต่ าลง เนื่องจาก
ไม่ต้องเสียภาษนี าเข้าในปี พ.ศ. 2568 

4. ท าให้ผู้บริโภคมีผลิตภัณฑ์นมที่เพียงพอต่อความ
ต้องการภายในประเทศ 

1. ผู้บริโภคอาจบริโภคนมที่มีส่วนผสมของนมผงใน
ราคาเทียบเท่านมโคแท้ 100% 

2. ผู้บริโภคไม่สามารถแยกความแตกต่างได้ระหว่าง
นมโคแท้ 100% และนมโคผสมนมผงได้ 

3 .  ผู้ บริ โภคเลื อกซื้ อสินค้ าจากแบรนด์ดั ง ใน
ต่างประเทศ เพราะ เชื่อใจ ถิ่นก าเนิดสินค้า และ
มาตรฐานการผลิต 

4. ผู้บริโภคยังขาดความรู้ความเข้าใจ และข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องเก่ียวกับนมพร้อมดื่ม 

5. นมพร้อมดื่มที่ผลิตโดยใช้น้ านมดิบกับนมพร้อม
ดื่มที่ผลิตโดยใช้นมผงจะให้คุณค่าทางโภชนาการ ที่
แตกต่างกัน ดังนั้นหากการเปิดให้ น าเข้านมผงจาก
ออสเตรเลียมากขึ้นขณะเดียวกันไม่ได้ควบคุมการ
แปรรูปนมผง แม้ผู้บริโภคจะ ได้บริโภคสินค้าราคา
ถูก แต่คุณค่าทางโภชนาการที่ได้จะไม่สูงเท่ากับกรณี
ของการใช้น้ านมดิบเป็นวัตถุดิบ 

ตารางที่ 3.13 แสดงผลกระทบของการท าข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่มีต่อผู้บริโภค 

11. การเปิดเสรีจะส่งผลทั้งในทางบวกคือเกิดการแข่งขันสูงขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์นม
โดยรวม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตคือได้พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และผู้บริโภคได้มีทางเลือกที่หลากหลาย
มากขึ้น ส่วนผลกระทบในทางลบ อาจเกิดความไม่มสมมาตรของข้อมูล ท าให้ผู้บริโภคเข้าใจข้อมู ล
คลาดเคลื่อน ซึ่ง อ.ส.ค. ควรรณรงค์ให้ผู้บริโภคทราบถึงประโยชน์ของการบริโภคนมโคสดแท้ 
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3.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) 
 อ.ส.ค. ได้มีการจ าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steakholder) ออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 
  1. ลูกค้า/ผู้รับบริการ/ตัวแทนจ าหน่าย/ผู้รับบริการด้านท่องเที่ยว 
   1.1 ตัวแทนจ าหน่าย 
   1.2 ลูกค้า (ผู้บริโภค) 
   1.3 ผู้รับบริการด้านการท่องเที่ยว 
   1.4 เกษตรกร/สหรณ์ที่รับบริการด้านส่งเสริมโคนม 
  2. หน่วยนโยบายผู้ถือหุ้น 
   2.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 
   2.2 กระทรวงการคลัง (กค.) 
   2.3 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
   2.4 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
   2.5 ส านักงบประมาณ (สงป.) 
   2.6 ภาครัฐ (คณะกรรมการ อ.ส.ค.) 
  3. ผู้ส่งมอบ/คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ 
   3.1 เกษตรกรณ์/สหกรณ์ (ส่งนมดิบ) 
   3.2 บริษัทเอกชน (ส่งมอบวัสดุที่ใช้ในการผลิต กล่องนม วัสดุปรุงรส) 
   3.3 คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ/หน่วยงานพันธมิตร 
  4. บุคลากร 
   4.1 ผู้บริหารระดับสูง  
   4.2 ผู้บริหารระดับกลาง 
   4.3 ผู้บริหารระดับต้น 
   4.4 ผู้ปฏิบติงานและพนักงานสัญญาจ้าง/จ้างเหมา 
  5. ชุมชน/สื่อมวลชน 
   5.1 ชุมชน 
   5.2 สื่อมวลชน 
 โดย อ.ส.ค. ได้มีการส ารวจความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ 
อ.ส.ค. โดยการสัมภาษณ์จากแบบสอบถาม และการส ารวจผ่านช่องทางออนไลน์ เมื่อพิจารณาปัจจัยความ
ต้องการ ความคาดหวัง และความกังวล สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1. คุณภาพสินค้าและบริการที่ดี 
  2. มีสินค้าตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
  3. การจัดการราคาให้ตัวแทนจ าหน่าย 
  4. การช่วยรับซื้อน้ านมทั้งหมดจากเกษตรกร 
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  5. ความยั่งยืนของอาชีพการเลี้ยงโคนม 
  6. การสนับสนุนและความช่วยเหลือ 
  7. ความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ 
  8. ด าเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  9. ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  10. บริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
  11. เพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่าย (เน้นตลาดออนไลน์) 
  12. ใช้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ 
 จากประเด็นที่มาจากความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวลนี้ อ.ส.ค. จะน าไปสู่การปรับปรุง/
แก้ไข เพ่ือตอบสนองความต้องการให้เกิดความพึงพอใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป 
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3.3 แผนพัฒนาดิจิทัล พ.ศ.2560-2565 (ส าหรับป ี2564) ของ อ.ส.ค. 

 อ.ส.ค. ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาดิจิทัล พ.ศ.2560-2565 (ส าหรับปี 2564) โดยสอดรับกับการพัฒนา
ด้านดิจิทัลระดับชาติที่ได้ถูกถ่ายทอดลงสู่ระดับกระทรวงและกรมตามล าดับ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดท า
แผนพัฒนาดิจิทัล พ.ศ.2560-2565 (ส าหรับปี 2564) เพ่ือปรับปรุงแผนพัฒนาดิจิทัลให้น าไปสู่การบริหาร
จัดการเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีขีดความสามารถในการสนับสนุนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพ ใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบแนวทางและแผนกลยุทธ์ และทบทวน
สถาปัตยกรรมองค์กร 4.0 ของ อ.ส.ค. เพ่ือวิเคราะห์หาข้อจ ากัด ปัญหาอุปสรรคและความต้องการ รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี พร้อมด าเนินการปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กรของ อ.ส.ค. ให้มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับระดับข้ันของการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรอย่างเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.5 แสดงกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาดิจิทัล พ.ศ. 2560-2565 (ส าหรับปี 2564) ของ อ.ส.ค. 
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ภาพที่ 3.6 แสดงความเชื่อมโยงระหวา่งแผนพัฒนาดิจิทัลและแผนวิสาหกิจของ อ.ส.ค. 
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3.4 แผนแม่บทด้านการบริหารทุนมนุษย์ ประจ าปี 2560-2565 ส าหรับปี 2564 

 จากสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ก้าวเข้าสู่ยุคการบริหารที่เน้นองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม องค์กรต่างๆ เผชิญสภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรงยิ่งขึ้น เป็นเหตุให้องค์กรต้องเริ่ม
หันมาตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการ “คน” ในองค์กรมากยิ่งขึ้น เพ่ือสร้างคนให้สร้างคุณค่า 
และความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กร  
 อ.ส.ค. ตระหนักถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
จึงได้ด าเนินการทบทวนแผนแม่บทฯ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายขององค์กร และทิศทางการบริหาร
ด าเนินงานของกระทรวง กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผลการประเมินการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของ 
อ.ส.ค. (TRIS) เกณฑ์และแนวทางระบบการประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ หมวดที่ 6 และหมวดที่ 7 และ
แผนงานต่างๆ ภายใน อ.ส.ค. โดยน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการทบทวนแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล โดย
ขั้นตอนการด าเนินการทบทวนแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคลประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.7 แสดงขั้นตอนการทบทวนแผนแม่บทด้านการบรหิารทุนมนุษย ์
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ภาพที่ 3.8 แสดง Strategy Map ของแผนแม่บทด้านการบริหารทุนมนุษย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.9 แสดงโครงการที่สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ของแผนแมบ่ทด้านการบรหิารทุนมนุษย์
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3.5 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
3.5.1 การประเมินสถานการณ์และแนวโน้มภายใน 

จากการประเมินสถานการณ์และแนวโน้มภายในที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ  อ.ส.ค. ได้ผล
ดังนี้ 

ผลการประเมินสถานการณ์และแนวโน้มภายใน 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
 
     S1 ผลิตภัณฑ์ผลิตจากนมโคสดแท้ 100% 
     S2  ตราสินค้าไทย - เดนมาร์ค เป็นแบรนด์ 
ยอดขายอันดับ 1 ในกลุ่ม General Milk ที่ผู้บริโภค 
ให้ความไว้วางใจ 
     S3 เป็นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมที่ครบวงจร 
     S4 มีโรงงานผลิตภัณฑ์นมครบทั้ง 4 ภาค และอยู่ 
ในพ้ืนที่ที่มีการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ท าให้ใกล้แหล่ง 
วัตถุดิบ  และได้ประโยชน์ต่อการกระจายสินค้า 

       W1 มีความเสี่ยงในการบริหารจัดการปริมาณ
น้ านมดิบให้มีปริมาณเหมาะสมตามนโยบายภาครัฐ 
สอดคลล้องกับภาวะตลาดและความต้องการของ
ผู้บริโภค รวมถึงการบริหารสภาพคล่อง และ
ความสามารถในการท าก าไรที่ต่ ากว่าคู่แข่งใน
อุตสาหกรรม 
        W2  การน านวัตกรรมมาใช้ต่อยอดสร้าง
มูลค่าเพ่ิมอย่างเป็นรูปธรรม ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น 
        W3  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้ง
กระบวนการท างานที่ยังขาดความข้องตัวในเชิงธุรกิจที่
ต้องแข่งขันกับเอกชน 
        W4 ยังมีข้อจ ากัดในการน าข้อมูลสารสนเทศมา
ใช้ในการบริหารจัดการ ความไม่พอเพียงของ Big 
Data ความเชื่อมโยงของระบบข้อมูล และการ
ประเมินผลแบบ Real Time  
         W5 จ านวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านมีไม่เพียงพอ ทั้งในด้านส่งเสริมการเลี้ยงโคนม  
ด้านผลิต และด้านตลาด 

ตารางที่ 3.14 แสดงผลการประเมินสถานการณ์และแนวโน้มภายใน 
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3.3.2 การประเมินสถานการณ์และแนวโน้มภายนอก 

จากการประเมินสถานการณ์และแนวโน้มภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ อ.ส.ค. ดังนี้ 

ผลการประเมินสถานการณ์และแนวโน้มภายนอก 

โอกาส (Opportunity : O) ผลกระทบ (Threat : T) 
 
       O1 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการน า 
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในภาคธุรกิจการเกษตร
และการพัฒนาองค์กร ก่อให้เกิดความได้เปรียบใน
การแข่งขัน 
      O2 ผู้บริโภคมีแนวโน้มรักสุขภาพมากข้ึน  
      O3 แผนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของ 
ภาครัฐช่วยสนับสนุนภารกิจหลักของ อ.ส.ค. 

      T1 ผลกระทบโรคระบาด และภัยธรรมชาติ  
ส่งผลต่อ อ.ส.ค. ต้องปรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม่ 
      T2 ตลาดนมมีการแข่งขันกันมากขึ้น รวมไปถึง
คู่แข่งที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่า เนื่องจากใช้นมผงเป็น
ส่วนประกอบ โดยมีมาตรการ FTA เป็นปัจจัย          
      T3 ตลาดนมมีกลไกควบคุมราคา ทั้งราคาน้ านม
ดิบและราคาจ าหน่ายปลีก 

ตารางที่ 3.15 แสดงผลการประเมินสถานการณ์และแนวโน้มภายนอก
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3.6 ปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญ (Risk Analysis) 
3.6.1 วัตถุประสงค์ แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1. เพ่ือให้ อ.ส.ค. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 การปฏิบัติงานมีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในอย่างเป็นระบบ สามารถระบุความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุมความเสี่ยงที่ส าคัญทุกด้าน 
มีการเตรียมการป้องกันหรือรับมือความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสูญเสีย ความเสียหายจากปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ รวมทั้งสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และสามารถเชื่อมโยงบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์   กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงาน ประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  

2. เพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะขององค์กรให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกับองค์กร และหาวิธี
จัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  

3. เพ่ือให้ อ.ส.ค. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้เป็นกระบวนการส าคัญประการหนึ่งที่จะสนับสนุน
ให้ผลการด าเนินงานของ อ.ส.ค. เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

4. เพ่ือสร้างกรอบและแนวทางในการด าเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กรเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการ
ความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

5. เพ่ือให้ อ.ส.ค. มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความ
เสี่ยงใหม่ๆท่ีอาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 

6. เพ่ือให้ อ.ส.ค. มีระบบปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพ่ิมมูลค่าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับองค์กร   

7. เพ่ือให้ อ.ส.ค. มีระบบบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการส าคัญประการหนึ่งที่จะสนับสนุนการมุ่งสู่
ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal – SEPA) 

3.6.2 เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. 

1. เพ่ือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือเพ่ิมมูลค่าขององค์กร (Value Enhancement) โดยมีการระบุ 
ประเมินและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพ่ือลดโอกาสเกิดผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายหรือวัตุ
ประสงค์ขององค์กร เพ่ือช่วยเพิ่มความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล (Reasonable assurance) ว่าองค์กร
จะสามารถด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ดีกว่าที่คาดไว้และสนับสนุนการบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือสร้างสรรรค์มูลค่าขององค์กร (Value Creation) ซึ่งองค์กรสามารถระบุเหตุการณ์ที่
เป็นโอกาส (Opportunity) ที่ช่วยสร้างมูลค่าขององค์กรได้ โดยหาโอกาสหรือช่องทางในการวางแผน/
ตัดสินใจท าโครงการใหม่หรือธุรกิจใหม่ เพ่ือสร้างผลประกอบการใหม่ให้องค์กร 
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2. เพ่ือให้องค์กรด าเนินงานด้านการบริหหารความเสี่ยงอย่างสมบูรณ์ บรรลุเป้าหมายหารด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้องตาม
แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่ก ากับดูแลและหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) องค์กร
ก าหนดกรอบที่ใช้ เป็นแนวทางในการก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ( Risk  Appetite 
Statement) ตามหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง S-O-F-C ดังนี้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.10 แสดง Risk Appetite ประจ าป ี2564 ของ อ.ส.ค. 
 

 

 ทั้งนี้ แผนกบริหารความเสี่ยงจะน ากรอบแนวทางดังกล่าว มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงในแต่ละปีตามกรอบปัจจัยเสี่ยง
ในแต่ละด้าน โดยจะหารือร่วมกับหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) และเสนออนุมัติต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ าทุกปี 
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ความเส่ียง 

ด้านกลยุทธ ์

(Strategic Risk: S) 

• RF_S1_64 ปรมิาณ
และคณุภาพน า้นม
ดบิไมส่อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของ

ตลาด (กรณีน า้นมดิบ
เกิน) 

• RF_S2_64 ค ว า ม
เส่ียงดา้นภาพลกัษณ์
และช่ือเสียง 

 

•  RF_O1_64 การ
บรหิารสินคา้คงคลงั
มีประสิทธิภาพไม่
เพียงพอ 

ความเส่ียง 
ด้านการด าเนินงาน 

(Operational 
Risk: O) 

• RF_F1_64 ก าไร 
(EBITDA) ภารกิจ
เชิงพาณิชย ์ไมไ่ด้
ตามเปา้หมาย 

 
ความเส่ียง 
ด้านการเงนิ 

(Financial Risk: F) 

•  RF_C1_64 การ

บรหิารความเส่ียงท่ี

จะเกิดกบั Critical 

Service ซึ่งจะสง่ผล

กระทบตอ่การ

ใหบ้รกิารขององคก์ร 

ความเส่ียง 
ด้านกฎระเบียบ 

(Compliance 
Risk: C) 

ประเด็นความเสี่ยงของ อ.ส.ค. ปี 2564 มีดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.11 แสดงประเด็นความเส่ียงของ อ.ส.ค. ประจ าป ี2564 

 1. น้ านมดิบที่มีคุณภาพ มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการการผลิต (RF_S1_64)ความเสี่ยงจาก
ปริมาณและคุณภาพน้ านมดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (กรณีน้ านมดิบเกิน)  ของ อ.ส.ค. เป็น
การระบุปัจจัยเสี่ยงให้ครอบคลุมภารกิจ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมการเลี้ยงโคนมให้มีความชัดเจน เพ่ือเป็นการ
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของ อ.ส.ค. ที่น าไปสู่ “นมแห่งชาติ” ความเสี่ยงประเด็นนี้ครอบคลุมถึงภารกิจการ
ยกระดับฟาร์มที่เป็นตัวชี้วัดของ สคร. ประเด็นความเสี่ยงนี้จะครอบคลุม ทั้งความเพียงพอต่อการผลิตตลอดปี 
และคุณภาพ ของน้ านมดิบที่น าเข้าในการผลิต รวมถึงระบบโลจิสติกส์ของน้ านมดิบสู่สายการผลิต 
 2. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (RF_S2_64) เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวกับชื่อเสียง
ขององค์กรในทางลบ องค์กรมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญหลายส่วน คือ ผู้บริโภค ตัวแทนจ าหน่าย เกษตรกรผู้
เลี้ยงโคนม และสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม การระบุประเด็นความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง เป็นการวิเคราะห์
ครอบคลุมสาเหตุในหลากหลายมิติ ได้แก่ สินค้าถึงมือผู้บริโภคเสื่อมคุณภาพก่อนหมดอายุ การตอบสนองข้อ
ร้องเรียนล่าช้า ซึ่งหากพบสินค้ามีปัญหาเสื่อมคุณภาพ ปัญหาการร้องเรียนไม่ได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีนั้น 
มีความอ่อนไหวในโซเชียลมีเดียสูงจึงสามารถส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของอ.ส.ค.ได้สูงเช่นกัน 
 3. การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ (RF_O1_64) อ.ส.ค. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจ
หลักในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม ภารกิจหลักท่ีส าคัญ คือ การผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมและ
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ส่งถึงมือผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพ การวิเคราะห์สาเหตุความเสี่ยงนี้ครอบคลุม ปริมาณการผลิตไม่สอดคล้องกับ
เป้าหมายทางการตลาดและการระบายสินค้าไม่ได้ตามแผนการตลาด ดังนั้น การบริหารสินค้าคงคลังจึงมี
ความส าคัญต่อผลการด าเนินงานของ อ.ส.ค. และถือว่ามีส่วนส าคัญในเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร เพราะกรณี
การบริหารสินค้าคงคลังไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดต้นทุนขององค์กรสูงขึ้น ทั้งต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนการ
ดูแล ต้นทุนการจัดส่ง รวมทั้งการสูญเสียจากผลิตภัณฑ์ท่ีหมดอายุในปี 2563 อ.ส.ค. ได้เล็งเห็นถึงประเด็นนี้ว่า
มีความส าคัญจ าเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยง  
 4. ก าไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย (RF_F1_64) ตั้งแต่ปี 2560 อ.ส.ค.ได้น า 
EVM มาเป็นความเสี่ยง โดยน าประเด็นของค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์(EP) ซึ่งค่า EP มีที่มาที่ไปจากค่าก าไร 
(EBIDA) การด าเนินการจัดการความเสี่ยง EVM ได้ผลดี มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม และมีการสร้าง
ความเชื่อมโยงการท าSIP และได้ท าการเชื่อมโยงระหว่าง EVM กับการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือให้
องค์กรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงน าผลการด าเนินงานที่อาจจะไม่ได้ตามเป้าหมายมาเป็นปัจจัยเสี่ยง 
 5. ความเสี่ยงจากความไม่ปลอดภัยในระบบ Critical Service ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการให้บริการของ
องค์กร (RF_C1_64)  จากกระบวนการระบุความเสี่ยงปี 2564 ได้มีการประสานงานจากผู้ตรวจสอบภายในถึง
ปัญหาที่พบในเรื่องความไม่ปลอดภัยในระบบสารสนเทศ  อันเป็นผลมาจากการบริหารทรัพย์สิน คือ อุปกรณ์ที่
ใช้ในระบบไอทีของ อ.ส.ค. เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของ อ.ส.ค. ได้มีการน าอุปกรณ์โน๊ตบุ๊ค  ไอแพด  และสมาร์ท
โฟนเขา้มาเชื่อมต่อกับระบบไอทีส่วนกลางของ อ.ส.ค. แล้วไม่ได้แจ้งการน าเครื่องเข้ามาใช้ต่อส่วนงานไอที  ท า
ให้เกิดปัญหาระบบขัดข้องหรือใช้งานไม่ได้เนื่องจากการเข้าสู่ระบบของอุปกรณ์ต่างๆและการติดไวรัสด้วย
อุปกรณ์ท่ีไม่ได้ตรวจสอบก่อน  ซึ่งอาจจะน าไปสู่ความเสียหายของระบบในภาพรวมได้ 

การประเมินความเสี่ยง อ.ส.ค ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor) สาเหตุ (Risk Cause) มาตรการการรองรับความเสี่ยงในปัจจุบัน 
1. RF_S1_64 ปริมาณและ
คุณภาพน้ านมดิบไม่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด (กรณีน้ านมดิบ
เกิน) 

1.1 อ.ส.ค. ไม่สามารถปฎิเส
ธการรับซื้อน้ านมดิบที่เกิน 
MOU ได้ (S1.1) 

1.1.1 ฝสส. และ สนง.ภาคร่วมประชุมวาง
แผนการรับซื้อน้ านมดิบกับสหกรณ์ 
1.1.2 ฝสส. และส านักงานภาคแจ้งสหกรณ์
และเกษตรกรงดรับสมาชิกเพ่ิมและงดซื้อโค 
นมนอกพื้นที่ 
1.1.3 สนง.ภาคท่ีรับจ้างผลิตต้องให้ผู้ว่าจ้าง
ผลิต  รับผลิตภัณฑ์นมกลับไปภายใน 1 เดือน 
(เอกชน/สหกรณ์/หจก.) 

1.2 อ.ส.ค. รับน้ านมดิบจาก
ศูนย์/สหกรณ์ที่ไม่ได้ท า 
MOU (S1.2) 

1.2.1 สนง.ภาคท่ีรับจ้างผลิตต้องให้ผู้ว่าจ้าง
ผลิตรับผลิตภัณฑ์นมกลับไปภายใน 1 เดือน 
(เอกชน/สหกรณ์/หจก.) 
1.2.2 ตั้งคณะกรรมการติดตามก ากับดูแล
ปริมาณน้ านมดิบที่ อ.ส.ค. รับซื้อให้เป็นไป
ตาม MOU 
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ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor) สาเหตุ (Risk Cause) มาตรการการรองรับความเสี่ยงในปัจจุบัน 
1.2.3 การใช้ระบบ EWS เฝ้าระวังคาดการณ์
น้ านมดิบล่วงหน้า 

2. RF_S2_64 ความเสี่ยง
ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง 

2.1 คุณภาพสินค้าถึงมือ
ผู้บริโภคไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด (S2.1) 

2.1.1 ทบทวนคู่มือการจัดการข้อร้องเรียน              
2.1.2 เพิ่มการออกเอกสารแนะน าการส่งมอบ
และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมก่อนถึงมือ
ผู้บริโภคเพ่ือลดความเสียหายของผลิตภัณฑ์ 
2.1.3 ส่งเจ้าหน้าที่สุ่มสอบทานสินค้าใน
ท้องตลาด และให้ค าแนะน าในการจัดเก็บ 

2.2 การตอบสนองข้อ
ร้องเรียนล่าช้า (S2.2) 

2.2.1 ทบทวนมาตรการในการด าเนินงานเช่น 
แบบฟอร์ม และตัวชี้วัดการท างาน  
2.2.2 ทบทวนคู่มือการจัดการข้อร้องเรียน  
2.2.3 จัดอบรมให้ความรู้กับทีมลูกค้าสัมพันธ์
เพ่ือปรับมาตรฐานการให้บริการ 
2.2.4 มีผู้รับผิดชอบที่ตอบข้อร้องเรียนให้ครบ
ทุกช่องทางและลงพื้นที่เคลียร์ปัญหาโดยเร็ว 

3. RF_O1_64 การบริหาร
สินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพ
ไม่เพียงพอ 

3.1 ปริมาณการผลิตไม่
สอดคล้องกับเป้าหมาย
ทางการตลาด (O3.1) 

3.1.1 ประชุมวางแผนการผลิต 5 โรงงานให้
เป็นไปตามความต้องการของตลาด  
3.1.2 ประชุมวางแผนการตลาดให้เป็นไปตาม
ความต้องการของตลาด 

3.2 ระบายสินค้าไม่ได้ตาม
แผนการตลาด (O3.2) 

3.2.1 ท าตามแผนการตลาดที่ได้ก าหนดไว้ใน
การส่งเสริมตัวแทนจ าหน่าย MT/TT (มี
แผนการตลาด)  
3.2.2 เพิ่มผลิตภัณฑ์นมโยเกิร์ตพร้อมดื่ม 
UHT สูตรพลังงานต่ าผสมชิ้นเนื้อบุกกลิ่น
เสาวรส, ผลิตภัณฑ์นม UHT ปราศจาก
น้ าตาลแลคโตส  ผสมสารสกัดจากโสม กลิ่น
น้ าผึ้งพุทราจีน 
3.2.3 มีการใช้ Data Forecasting for Sale 
and Marketing มาวางแผนการระบายสินค้า 
 

4. RF_F1_64 ก าไร 
(EBITDA) ภารกิจเชิง
พาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย 

4.1 รายได้ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

4.1.1 แผนเพ่ิมยอดขาย  
4.1.2 ท าแผนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมที่มี
ก าไรสูงสุดให้ได้ปริมาณมากท่ีสุด 

4.2 ค่าใช้จ่ายสูงกว่า
เป้าหมาย 

4.2.1 ลดค่าใช้จ่ายในการขายให้น้อยลง 
(ส่วนลดในการจ าหน่าย,ค่าเช่า) 
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ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor) สาเหตุ (Risk Cause) มาตรการการรองรับความเสี่ยงในปัจจุบัน 
4.2.2 พัฒนาระบบโลจิสติกของ อ.ส.ค. (ค่า
ขนส่งภายใน และค่าขนส่งระหว่างภาค) นม 
รร สามารถลดลงได้ 10 สตางค์ 
4.2.3 ใช้จ่ายค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่าง
คุ้มค่า 

4.3 ปริมาณการสูญเสียสูง
กว่าเป้าหมาย 

4.3.1 ค านวณเปอร์เซ็นต์สูญเสียลดลงจาก
มูลค่าน้ านมดิบที่ผลิต 
4.3.2 ติดตามผลการลดการสูญเสียอย่าง
สม่ าเสมอ 

5. RF_C1_64 การบริหาร
ความเสี่ยงที่จะเกิดกับ 
Critical Service ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อการ
ให้บริการขององค์กร 

5.1 ยังไม่มีการบริหารความ
เสี่ยงที่จะเกิดกับ Critical 
Service ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อการให้บริการขององค์กร 

5.1.1 ก าหนดรายการบริการที่ส าคัญทาง
สารสนเทศ (Critical Service) 
5.1.2 ก าหนด Critical Service ของแต่ละ
หน่วยงานภายใน อ.ส.ค. 
5.1.3 ประเมินความเสี่ยงกระบวนการของ
สินทรัพย์ทางสารสนเทศ (Critical Asset) ที่
เกี่ยวข้องกับ Critical Service 
5.1.4 จัดท าแผนปฏิบัติการการด าเนินงานกู้
คืนระบบในแต่ละ Critical Service 
5.1.5 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

5.2 ระยะเวลาการกู้คืน
ระบบที่เป็น Critical 
Service ยังมีความไม่ชัดเจน 
(ต้องมีการก าหนด Critical 
Service Asset) 

5.1.1 ก าหนดรายการบริการที่ส าคัญทาง
สารสนเทศ (Critical Service) 
5.1.2 ก าหนด Critical Service ของแต่ละ
หน่วยงานภายใน อ.ส.ค. 
5.1.3 ประเมินความเสี่ยงกระบวนการของ
สินทรัพย์ทางสารสนเทศ (Critical Asset) ที่
เกี่ยวข้องกับ Critical Service 
5.1.4 จัดท าแผนปฏิบัติการการด าเนินงานกู้
คืนระบบในแต่ละ Critical Service 
5.1.5 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

ตารางที่ 3.15 แสดง Risk Correlation ประจ าปี 2564 ของ อ.ส.ค. 
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ภาพที่ 3.12 แสดงความเชื่อมโยงความเส่ียงตามยุทธศาสตร์ อ.ส.ค 

• ปัจจัยเสี่ยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.13 แสดงความเชื่อมโยงระหวา่งปัจจัยเส่ียงกบัวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
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 1.RF_S1_64 ปริมาณน้ านมดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (กรณีน้ านมดิบเกิน) เป็น
ความเสี่ยงของเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ SO1, SO3, SO4 

2. RF_S2_64 ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง เป็นความเสี่ยงของเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ SO3, 
SO4, SO5 

3. RF_O1_64 การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ เป็นความเสี่ยงของเชิงยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ SO2, SO3, SO5 

4.RF_O1_64 ก าไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย เป็นความเสี่ยงของเชิง
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ SO1, SO2, SO3, SO4, SO5 

5. RF_C1_64 การบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดกับ Critical Service ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการ
ให้บริการขององค์กร เป็นความเสี่ยงของเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ SO5 

3.7 TOWS Matrix 
 อ.ส.ค. ได้น าจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่ได้จากกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายในขององค์กร มาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน โดยสามารถแบ่งรูปแบบการจับคู่ของ TOWS ออกเป็น 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) กลยุทธ์เชิงรับ (ST) และกลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT) ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3.16 TOWS Matrix
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3.8 ความได้เปรียบเชิงยทุธศาสตร์ (Strategic Advantage) 

จากการน าจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่ได้จากกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายในขององค์กร อ.ส.ค. สามารถวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

SA1 การสร้างความม่ันคงและยั่งยืนในการเลี้ยงอาชีพ 
SA2 แผนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของภาครัฐช่วยสนับสนุนภารกิจหลัก อ.ส.ค. 

 

3.9 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge) 

จากการน าจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่ได้จากกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายในขององค์กร อ.ส.ค. สามารถวิเคราะห์ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

SC1 พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานสากลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
SC2 ยกระดับบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 

3.10 สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency : CC) 

จากการน าจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่ได้จากกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายในขององค์กร อ.ส.ค. สามารถวิเคราะห์สมรรถนะหลักขององค์กรได้ดังนี้ 
 CC1 การสร้างความม่ันคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม 
 CC2 ตอกย้ าความเข้มแข็งให้แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค ให้เป็น Top of Mind Brand 

3.11 ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนของ อ.ส.ค. 
 อ.ส.ค. ได้ด าเนินการส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนของ อ.ส.ค. โดยใช้แบบสอบถามปัจจัยยั่งยืน
ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) โดยผลการส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนมีดังนี้  
  1. ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
  2. สร้างคุณค่าให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
  3. การให้บริการลูกค้าท่ีเป็นเลิศ 
  4. การมุ่งเน้นบุคลากร 
  5. มีจริยธรรม ความโปร่งใส และธรรมาภิบาลในการด าเนินภารกิจ 
  6. ความมั่นคงทางการเงิน 
  7. การปรับเปลี่ยนการด าเนินงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นการน านวัตกรรมมาใช้ 
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4.1 ภาพรวมการบริหารองคก์รด้วยระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 
4.1.1 ภาพรวมการบริหารองค์กร 

อ.ส .ค.มีการน าระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเ ชิงเศรษฐศาสตร์  ( Economic Value 
Management: EVM) มาใช้ในองค์กรระดับเริ่มต้น ซึ่ง อ.ส.ค.มีการเช่ือมโยงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่า
เชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) เป็นส่วนหนึ่งของการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณ ปี 2559 เริ่มมีการใช้
แนวคิดระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ในการวิเคราะห์โครงการลงทุน 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หลักเข้าใจระบบและหลักการการบรหิารจดัการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) 
อย่างเหมาะสม มีการเช่ือมโยงค่าก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) กับการก าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร และมี
การก าหนดแนวทางการวัดผลการด าเนินงานระดับผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ ตามระบบการบริหาร
จัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)/BSC/KPIs เพื่อเตรียมความพร้อมและความเข้าใจกับผู้บริหาร
ในการน าระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้ในการวัดผล รวมถึงมีการ
รายงานค่าก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP)/KPI ตาม BSC ระดับองค์กร ต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณา
เป็นรายไตรมาส 

การน าระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กรเป็นการเพิ่มผลิตภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
ประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ที่ส านักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประเมินองค์กรทุกปี โดยใน
ปี 2560 อ.ส.ค. ได้ก าหนดให้การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) เป็นหนึ่งในความเสี่ยง
ขององค์กรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน  ดังนั้น เพื่อให้การน าระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่า
เชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาบริหารจัดการองค์กรและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดความรุนแรงข้ึน จากการน า
ระบบบริหารจัดการเพื่อสรา้งมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร ์(EVM) มาใช้ อ.ส.ค. จึงก าหนดให้มีแผนแม่บทการบรหิาร
จัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) พ.ศ. 2560 – 2562 ข้ึน 
โดยมีเป้าหมาย ดังนี้ 

1. ปี 2560 มีการน าระบบ การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้กับระบบ
บริหารจัดการ และมีการน าระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้กับ
ระบบบริหารจัดการเบื้องต้น  

2. ปี 2561 มีการเช่ือมโยงระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) กับระบบ
บริหารจัดการอย่างครบถ้วน 

3. ปี 2562 มีการประยุกต์ระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ได้ทั่วทั้ง
องค์กร และพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) อย่างต่อเนื่อง 

บทท่ี  
4 การบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์  

(Economic Value Management: EVM)   
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 การน าระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กรของ อ.ส.ค. มีภาพรวม ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 แสดงภาพรวม EVM 

 จากแผนภาพที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่า การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM) 
จะประกอบด้วย การบริหารสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรและการบริหารมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีความ
เช่ือมโยงเกื้อหนุนกันและบูรณาการกันอย่างใกล้ชิด 

• สิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการภายในองค์กร 

1. ด้านยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย นโยบาย(policy) วิสัยทัศน์(vision) แผน(plan) การ
วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการองค์กร(SWOT) และ balance score card 
(BSC) ของ อ.ส.ค. 

2. ระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ซึ่งจะประกอบด้วย การควบคุม
ภายใน (IC) การบริหารจัดการการก ากับดูแลกิจการที่ดี (ITG) และการบริหารความ
เสี่ยง (Risk management) 

3. การบริหารระบบฐานข้อมูล และการจัดการสารสนเทศ(ICT) เพื่อน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริการจัดการองค์กร ทั้งทางด้านฐานข้อมูล ระบบรายงาน
ผล และการตัดสินใจในการบริหาร 

4. ระบบการบริหารจัดการภายใน ประกอบด้วยโครงสร้างองค์กรตามหน้าที่  
(Organization) ระบบบริหารจัดการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (System and 
Regulation) และการบริหารบุคคล (Personal Management) 
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• การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร(์EVM) เพื่อให้เกิดความยัง่ยืนในระยะ
ยาวของหน่วยงาน ประกอบด้วย 

1. การใช้การบรหิารจัดการมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM) ในการวางแผนและ
ติดตามผลการด าเนินงานขององค์กร โดยค านึงถึงการเพิ่มมลูค่าก าไรทาง
เศรษฐศาสตร์ (EP) ขององค์กร และการจัดท าแผนกลยุทธ์ปรับปรุงประสทิธิภาพ
การท างานขององค์กร (Strategic Improvement Plan : SIP) จากการท าปัจจัย
ขับเคลื่อนทางเศรษฐศาสตร์ (Diver Tree) ขององค์กร 

2. การวัดผลกระทบทางเศรษฐกจิและสังคมขององค์กร (Impact) โดยประเมินว่า
องค์กรสร้างผลกระทบทางสังคมจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการจัดต้ังองค์กร
ด้วยการหามลูค่าทางเศรษฐศาสตร์ จากการด าเนินงานขององค์กร (Economic 
Value Analysis : EVA) 

3. การประเมินผลโครงการลงทุนในอนาคตเพือ่วัดความคุ้มค่าของโครงการลงทุนต่างๆ
ทางเศรษฐศาสตร์ด้วยการหาจุดคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์นอกเหนือจากทางการเงิน 
เพื่อใหก้ารตัดสินใจในการลงทุนขององค์การมีมิติทางเศรษฐศาสตร์และสงัคมเพิม่
มากขึ้น (EIRR,ENPV) 

4. การประเมินขีดความสามารถของพนักงาน (competency) โดยใช้มูลค่าก าไรทาง
เศรษฐศาสตร์ขององค์กร (EP) มาขับเคลื่อนองค์กรด้วยการวัดผลการด าเนินงานของ
บุคคลากรในองค์กร 

4.1.2 เป้าประสงค์ในการบริหารองค์กรด้วยระบบบริหารจัดการเพ่ือสร้างมลูค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 
 เป้าประสงค์ในการบริหารองค์กรด้วยระบบบรหิารจัดการเพือ่สร้างมลูค่าเชิงเศรษฐศาสตรม์ีดังนี้ 

  เป้าประสงค์ 1 เพื่อให้มีการน า EVM มาสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
          ให้กับองค์กร 

  เป้าประสงค์ 2 เพื่อให้พนักงานเข้าใจและเกิดแรงบันดาลใหก้ารให้ความร่วมมอืและสนับสนนุ 
          การน า EVM มาใช้ในการท างาน 

  เป้าประสงค์ 3 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเติมเตม็ช่องว่างการท างานด้านEVMขององค์กร 

  เป้าประสงค์ 4 เพื่อให้ EVM ถูกน ามาใช้วัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน 

  เป้าประสงค์ 5 เพื่อให้ EVM ถูกน ามาใช้ใน อ.ส.ค.อย่างครบถ้วนและทั่วทั้งองค์กร 
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4.1.3 กลยุทธ์ในการบริหารองค์กรด้วยระบบบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 รายงานผลค่า EP สะสมไตรมาสที่ 1-2 ประจ าปี 2563 (ต.ค.2562 – มี.ค.2563) 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 4.1 รายงานผลค่า EP สะสมไตรมาสที่ 1-2 ประจ าปี 2563 (ต.ค.62-มี.ค.63) เทียบกับผลปี 62 และเป้าหมายปี 63 

กลยุทธ์ (Strategy Issues) 1  
กลยุทธ์เร่งรดัการน าการบริหารจดัการพื่อสรา้งมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใชใ้น
การเพิ่มประสทิธิภาพในการบรหิารจดัการองคก์ร (SO) 
 

กลยุทธ์ (Strategy Issues) 2  
กลยุทธ์ เ ร่งรัดการสร้างความตระหนักด้านการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร ์(EVM) ใหก้บัพนกังานทั่วทัง้องคก์รใหรู้แ้ละรบัผดิชอบในการน าการบรหิาร
จดัการ เพือ่สรา้งมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร ์(EVM) มาใชใ้นการบรหิารจดัการ (SO) 
 

กลยุทธ์ (Strategy Issues) 3  
กลยทุธพ์ฒันาบคุลากรทีเ่กี่ยวขอ้งใหม้ขีดีความสามารถในการด าเนนิการดา้นการบริหาร
จดัการ เพือ่สรา้งมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร ์(EVM) (WO) 
 

กลยุทธ์ (Strategy Issues) 4  
กลยทุธ์พฒันาระบบการวดัผลและแรงจูงใจในการน า การบรหิารจดัการเพือ่สรา้งมูลค่า
เชิงเศรษฐศาสตร ์(EVM) มาใช ้(WO) 
 

กลยุทธ์ (Strategy Issues) 5  

กลยทุธ์เร่งจดัท าระบบแบ่งศูนยก์ารบรหิารจดัการเพือ่สรา้งมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร ์(EVM) 
และการวเิคราะหมู์ลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร ์(EVA) (ST) 
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- เนื่องจากทรัพยส์ินเป็นตัวลบออกจากก าไร (NOPAT) เกือบจะคงทีทุ่กไตรมาส ดังนั้นเมื่อค่า 
NOPAT เพิม่ขึ้นโดยทรัพย์สินเท่าเดิม ก าไร EP จะเพิ่มข้ึน 

- ทรัพยส์ินเพิม่จากปี 2562 (ส่วนใหญเ่ป็นสินค้าคงเหลือผลิตภัณฑ์นม และวัสดุคงเหลอื) 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิที่ 4.2 รายงานผลค่า EP สะสมไตรมาสที่ 1-2 ประจ าปี 2563 (ต.ค.62-มี.ค.63) เทียบกับผลปี 62 และเป้าหมายปี 63 รายศูนย ์

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิที่ 4.3 รายงานผลค่า EP แต่ละไตรมาส รายศูนย ์
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 รายงานผลค่า EP ประจ าปี 2562 (ต.ค.61 – ก.ย.62) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงรายงานผลคา่ EP สะสมไตรมาสที่ 1-2 ประจ าปี 2563 (ต.ค.62 – มี.ค.63) 

 

รายงานผลค่า EP ประจ าปี 2562 (ต.ค.61 – ก.ย.62) รายศูนย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงรายงานผลคา่ EP สะสมไตรมาสที่ 1-2 ประจ าปี 2563 (ต.ค.62 – มี.ค.63) รายศูนย ์
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4.3 แผนกลยทุธเ์พือ่ปรบัปรงุประสทิธิภาพการเพิ่มคา่ EP (Strategic Improvement Plan: SIP) 
 

 

 

 

 

 

 

1. แผนเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. (พาณิชย์) (SIP I) 

- จัดท าแผนการตลาดเชิงรุก เพื่อกระตุ้นยอดขายและระบายสต็อคผลิตภัณฑ์นม 
  กิจกรรมส่งเสริมการขายนม ยู.เอช.ที. 200 มล. รสจืด และ รสหวาน 

 กิจกรรมส่งสริมการขาย  ส าหรับ modern trade (MT) ได้แก่ โลตัส, แมคโคร, ซีพี ออลล์, 
บิ๊กซี และTOPS 

  ส าหรับ TT ได้แก่ บริษัท ศิลาบริการ, ปโยสิน, พี.เอ็ม.สุรินทร์, ช้างขอนแก่น และเล่งเส็ง 
- โครงการ Thai-Denmark Sale Force / Cash Van / Sale blitz / Speed Team  

(เจาะตลาดรายยอ่ย)  
- โครงการ Smart Agent 
- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมที่มีมูลค่าสูง (High Value Added) => โยเกิร์ตพร้อมดื่ม

ปราศจากไขมัน กลิ่นเสาวรส ผสมบุก (ไทย-เดนมาร์ค ชิวดี)  
- โครงการ Top of Mind Brand (Market Share / Products Perceive) 
- แผนการเพิ่มยอดขายให้กับผลติภัณฑ์ที่มียอดขายสูงสุด (เพิ่มการกระจายสินค้าให้ถึงผูบ้รโิภค 

โดยเน้นกิจกรรม Below the line) 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กบัช่องทางการจ าหน่ายที่มีอตัราก าไร (GP) สูงสุด เช่น  

แมคโคร , บิ๊กซี , โลตสั , ศิลาบริการขนส่ง และ ปโยสิน 

2. แผนลดต้นทุนการผลิต (SIP II) 

- แผนลดการสญูเสียในกระบวนการผลิต (Loss Control) 
- แผนปรบัปรุงประสทิธิภาพการผลิตของโรงงานนม 
- การวัดประสทิธิผลโดยรวมของเครือ่งจกัร (Overall Equipment Effectiveness : OEE) 
- โครงการวิเคราะห์และค านวณต้นทุนมาตรฐาน 
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3. แผนบรหิารลูกหนี้การค้า (SIP III) 

- แผนติดตามลูกหนี้การค้า-นมพาณิชย์ที่เกินก าหนดช าระ 31-120 วัน 
- แผนติดตามลูกหนี้การค้า-นมโรงเรียนที่เกินก าหนดช าระ 31-120 วัน 

4. แผนบรหิารสินทรัพย์ (SIP IV) 

- แผนบรหิารจัดการสินค้าคงคลัง 
- อัตราหมุนเวียนของผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. 
- ปริมาณสต็อคภาพรวม ณ สิ้นเดือน 
- ปริมาณนมโซนเหลือง 
- แผนบรหิารจัดการวัสดุการผลิตคงเหลือ 

4.4 ปัจจัยขับเคลือ่นด้านการด าเนินงาน (Operation Diver Tree) 
 1. รักษาระดับความพงึพอใจของลูกค้า 
 2. เสรมิสร้างระบบการตลาดเชิงรุก 
 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
 4. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นม 
 5. บริหารเทคโนโลยีดิจิทลัอย่างมีประสทิธิภาพ ปลอดภัย และทันสมัย 
 6. สร้างระบบบริหารจัดการความรู้ในองค์กร 
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ภาพที่ 4.2 Driver Tree รายได้เชิงลึก สะสมไตรมาสที่ 1-2 ประจ าปี 2563 (ต.ค.62-มี.ค.63) แยกตาม SKU / ลูกค้า 
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ภาพที่ 4.3 Driver Tree รายได้เชิงลึกสะสมไตรมาสที่ 1-2 ประจ าปี 2563 (ต.ค.62-มี.ค.63) แยกตามลูกคา้ 
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5.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และระบบงานขององคก์ร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.1 แสดงวิสัยทศัน์ พันธกิจ วัฒนธรรม และค่านิยมในภาพรวมของ อ.ส.ค. 

5.1.1 วิสัยทัศน์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.2 แสดงวิสัยทัศน์ของ อ.ส.ค.  

นิยามวิสัยทัศน์ 

“ยกระดับความสามารถเกษตรกรโคนมไทยให้ด ารงอาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยการสรรสร้าง
นวัตกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมโคนมให้แบรนด์ ไทย-เดนมาร์คเป็ที่หนึ่งในใจคนไทย เพื่อส่ง
มอบคุณค่าให้คนไทยมีสุขภาพดีด้วยผลิตภัณฑ์จากนมโคสดแท้ 100% ของเกษตรกรไทยตลอดไป” 

บทท่ี  
5 

ทิศทางองค์การในการส่งเสริมกิจการโคนมของประเทศ 
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ตัวชี้วัดของวิสัยทัศน์ 

1.  Sustainability : ความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรโคนมในประเทศ 
ตัวช้ีวัด : จ านวนเกษตรกรโคนมทีผ่่านเกณฑ์ Smart Farmer จ านวน 2,000 ราย (42% 

ของจ านวนเกษตรกรโคนม*) 

2.  Performance : พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้รบัรองด้วยมาตรฐานสากลที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด : ได้การรับรองตามมาตรฐานสากลอย่างน้อย 4 โรงงาน 

3.  Growth : แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค ก้าวสู่แบรนด์อันดับที่ 1 ในใจผู้บรโิภคชาวไทย Top of Mind 
Brand ของผูส้่งมอบสุขภาพที่ดีแก่คนไทย ควบคู่ไปกับความสามารถในการท าก าไรขององค์กร 

ตัวช้ีวัด : 1. EBITDA 560 ล้านบาท  
           2. ระดับ Top of mind Brand โดยใช้เกณฑ์ Brand Perceived ไม่น้อยกว่า 25% 

4.  Learning : มุ่งบรหิารจัดการองค์กรใหเ้ป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั การ
วิจัยพัฒนา และนวัตกรรม ควบคู่ไปกบัหลักธรรมาภิบาล  

ตัวช้ีวัด : องค์กรสมรรถนะสงูที่มีคะแนนประเมินผล (Core Business Enablers) ไม่ต่ ากว่า  
 3.60 รวม handicap 

5.1.2 พันธกิจ 

 1. ส่งเสรมิการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยัง่ยืน 
 2. พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนมให้ครบวงจรและมีมลูค่าเพิม่ 
 3. สร้างแหลง่ความรู้ด้านกจิการโคนมและอุตสาหกรรมนม 

4. มุ่งบรหิารจัดการองค์กรใหเ้ป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง  (High Performance Organization)  
  ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

5.1.3 ค่านิยม 

 “องค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ” เพื่อสนับสนุนให้เกิด
วัฒนธรรม 4 ด้าน ประกอบด้วย 

1. รู้และรับผิดชอบ 
2. ส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่า 
3. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4. เน้นเรื่องธรรมาภิบาล 
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5.1.4 ระบบงานโดยรวม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.3 แสดงระบบงานโดยรวมของ อ.ส.ค.
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5.2 ความสามารถพิเศษขององคก์ร (Core Competency) 
 จากการทบทวนปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของ อ.ส.ค. ทั้งปัจจัยทางด้านนโยบายภาครัฐ 
ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งน ามาสู่วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรเพื่อให้สะท้อน 
ทิศทางที่ชัดเจนยิ่งข้ึนนั้น อย่างไรก็ตาม วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรดังกล่าวเป็นเพียงการแสดงให้เห็น
ความมุ่งมั่นถึงแนวทางของการก้าวสู่การเป็น นมแห่งชาติ รวมพลังไทยเป็นหนึ่ง สร้างเกษตรกรรมโคนมยั่งยืน
ในอาชีพ มีการจัดการที่ทันสมัย การส่งมอบคุณค่าให้คนไทยมีสุขภาพดีด้วยผลิตภัณฑ์จากนมโคสดแท้ 100% 
ของเกษตรกรไทย แบรนด์ที่หนึ่งในใจที่คนไทยร่วมสร้างความสุขแก่เกษตรกรโคนมไทย ให้ด ารงอาชีพอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน และ ตอกย้ าความเข้มแข็งให้แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค ให้เป็น Top of Mind Brandซึ่งเมื่อได้
ทบทวนความสามารถพิเศษขององค์กร (Core Competency) จากความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพบว่า 
ความสามารถพิเศษของ อ.ส.ค. ประกอบด้วย 2 ข้อดังต่อไปนี ้

 

ภาพที่ 5.4 แสดงความสามารถพิเศษของ อ.ส.ค. 

  จากความสามารถพิเศษขององค์กรข้างต้น อ.ส.ค. จะด าเนินการเสรมิสร้างพฒันาอย่างตอ่เนื่องโดยให้
สอดคล้องกบันโยบาย และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายดงักล่าวต่อไป 

5.3 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 

 อ.ส.ค.ได้ท าการทบทวนแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2565 (ส าหรับปี 2564) โดยยังคงน านโยบาย
ประเทศไทย 4.0 เกษตร 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี ภารกิจองค์กรตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง อ.ส.ค. เกณฑ์
ประเมินของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มาเป็นกรอบแนวคิดในการทบทวนแผนวิสาหกิจ  
5 ปี และแผนระยะ 20 ปี เป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี ของการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ดังนี ้

• ระยะ 5 ปี องค์กรจะต้องเป็นองค์กรที่มีความสุข ส่งเสริมและยกระดับความรู้ ด้วยคุณภาพระดับมือ
อาชีพให้บรรลุวิสัยทัศน์นมแห่งชาติ  ภาคเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีความเข้มแข็ง
มากขึ้น 

• ระยะ 10 ปี องค์กรสามารถเป็นผู้บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
อุตสาหกรรมโคนมให้กับภาคเกษตรกร และองค์กรเกษตรกรมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง มีอ านาจในการ
ต่อรอง มีการประยุกต์ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมอย่างแพร่หลาย อย่างมี
คุณภาพในระดับสากลรวมทั้งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีความ
มั่นคงในทุกมิต ิ
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• ระยะ 15 ปี ยกระดับองค์กร เกษตรกร ผู้จัดจ าหน่าย คู่ค้าในทุก ๆ ด้าน ทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลาย
น้ า ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโคนมที่ อ.ส.ค. ดูแลให้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและมีความ
ภาคภูมิใจในอาชีพ มีความสามารถในการแข่งขันสูง และมีความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ 

• ระยะ 20 ปี องค์กร เกษตรกร ผู้จัดจ าหน่าย คู่ค้าในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโคนมที่ 
อ.ส.ค. ดูแล สามารถบริหารทรัพยากรร่วมกันได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

5.4 Roadmap การพฒันาของ อ.ส.ค. 
 จากการทบทวนแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. (พ.ศ.2560 -2565) ส าหรับปี 2564 อ.ส.ค. มีการก าหนด
ต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.5 แสดงต าแหน่งทางยทุธศาสตร์ของ อ.ส.ค. ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

 การด าเนินการเพื่อบรรลุต าแหนง่ทางยทุธศาสตร์ที่วางไว้ อ.ส.ค. ด าเนินการโดยใช้ Business Model 
Canvas เพื่อจัดการเชิงกลยุทธ์ ดังนี ้
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   ภาพที่ 5.6 แสดง Business Model Canvas (ระยะสั้น) ของ อ.ส.ค. ประจ าปี 2564 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพที่ 5.7 แสดง Business Model Canvas (ระยะกลาง) ของ อ.ส.ค. ประจ าปี 2564-2565 
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ภาพที่ 5.8 แสดง Business Model Canvas (ระยะยาว) ของ อ.ส.ค. ประจ าปี 2564-2570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.3 แสดง Business Model Canvas ของ อ.ส.ค. ประจ าป 

ภาพที่ 5.9 แสดง Project Theme ในภาพรวมของ อ.ส.ค. 

นมแห่งชาต ิ

Thailand’s National Dairy 2022 

 Being “National Milk by 2022” 
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ภาพที่ 5.10 แสดง Roadmap ของ Project IT Excellence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.11 แสดง Roadmap ของ Project HR Transformation 
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ภาพที่ 5.12 แสดง Roadmap ของ Project CSR 4.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.13 แสดง Roadmap ของ Project Operational Excellence
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5.5 แผนทีค่วามเชื่อมโยงของเป้าหมายยุทธศาสตร ์ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ระดบัชาติ และกระทรวงทีเ่กี่ยวขอ้งกบัยุทธศาสตร์ 
5.5.1 กรอบในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.14 แสดงกรอบในการจัดท าแผนยทุธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 
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5.5.2 นโยบายด้านรัฐวิสาหกิจทีเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.15 แสดงนโยบายดา้นรัฐวิสาหกิจทีเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 
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5.5.3 นโยบายด้านรัฐวิสาหกิจท่ีเชื่อมโยงกับ Thailand 4.0 and DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.16 แสดงนโยบายดา้นรัฐวิสาหกิจที่เช่ือมโยงกับ Thailand 4.0 and DE 
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ภาพที่ 5.17  แสดงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
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5.6 แผนทีก่ลยุทธ์ (Strategy Map) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.18 แสดงแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) 
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5.7 แผนทีต่ัวชี้วัด (KPI Score Card Map) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.19 แสดงแผนทีต่ัวชี้วัด (KPI Score Card Map) 
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6.1 วิสัยทัศน ์
นมแห่งชาติ ภายในปี 2565 (Being National Milk by 2022) 

 

 

วิเคราะห์วิสัยทัศน์ท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 “ยกระดับความสามารถเกษตรกรโคนมไทยให้ด ารงอาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยการสรรค์สร้าง
นวัตกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมโคนมให้แบรนด์ ไทย-เดนมาร์คเป็นที่หนึ่งในใจคนไทย เพื่อส่ง
มอบคุณค่าให้คนไทยมีสุขภาพดีด้วยผลิตภัณฑ์จากนมโคสดแท้ 100% ของเกษตรกรไทยตลอดไป” 

นิยามวิสัยทัศน์ 

1. Sustainability : ความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรโคนมในประเทศ 
ตัวช้ีวัด : จ านวนเกษตรกรโคนมที่ผ่านเกณฑ์ Smart Farmer จ านวน 1,262 ราย 

2. Performance : พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้รับรองด้วยมาตรฐานสากลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด : ได้รับมาตรฐานการผลิตครบถ้วนตามหลักสากลอย่างน้อย 4 โรงงาน 

3. Growth : แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค ก้าวสู่แบรนด์อันดับที่  1 ในใจผู้บริโภคชาวไทย Top of Mind 
Brand ของผู้ส่งมอบสุขภาพที่ดีแก่คนไทย ควบคู่ไปกับความสามารถในการท าก าไรขององค์กร 
ตัวช้ีวัด : EBITDA 559 ล้านบาท 
           ระดับ Brand Perceived ไม่น้อยกว่า 25% (ก้าวสู่แบรนด์อันดับ 1) 

4. Learning : มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาล  
ตัวช้ีวัด : องค์กรสมรรถนะสูงที่มีคะแนนประเมินผล(Core Business Enablers) ไม่ต่ ากว่า 3.60 รวม   
handicap 

บทท่ี  
6 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจการโคนมของประเทศ 
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6.2 พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแกเ่กษตรกรไทยอย่างมัน่คงและยั่งยืน 

2. พัฒนาธุรกจิอุตสาหกรรมนมให้ครบวงจรและมมีูลค่าเพิ่ม 

3. สร้างแหลง่ความรู้ด้านกจิการโคนมและอุตสาหกรรมนม 

4. มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO) ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

6.3 ค่านิยม 
 องค์กรแห่งความสุขที่สง่เสริมและยกระดบัความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ เพื่อสนับสนุนใหเ้กิด
วัฒนธรรม 4 ด้าน ประกอบด้วย 

1. รู้และรับผิดชอบ 

2. ส่งมอบสิ่งทีม่ีคุณค่า 

3. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4. เน้นเรือ่งธรรมาภิบาล 

6.4 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
SO1 สร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทย 

     SO2 พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้รับรองด้วยมาตรฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

SO3 ตอกย้ าความเข้มแข็งในแบรนด์ไทย-เดนมาร์ค เป็น Top of Mind Brand 

SO4 ยกระดับทุนมนุษย์ให้เป็นมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชาญาเศรษฐกิจพอเพียง 

SO5 บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 
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6.4.1 SO1 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์1 สร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทย 
 

ตัวชี้วัด
วิสัยทัศน์/
พันธกิจที่
เกี่ยวข้อง 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลงาน

ปี 
2562 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

 
 

 แผนแม่บท 
 

แผนงานและ
โครงการ 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

 Sustainability : 
ความมั่นคงและ
ยั่งยืนในอาชีพการ
เล้ียงโคนมของ
เกษตรกรโคนมใน
ประเทศ 
ตัวชี้วดั : 
จ านวนเกษตรกร
โคนมที่ผ่าน
เกณฑ์ Smart 
Farmer จ านวน 
1,262 ราย 
พันธกิจ: 
ส่งเสริมการเลี้ยง
โคนมให้เป็น
อาชีพแก่
เกษตรกรไทย
อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน 
 
 
 
 

G1เพ่ือให้
เกษตรกรผู้
เล้ียงโคนมมี
ฟาร์มที่ได้
มาตรฐาน* 

KPI C1
จ ำนวน
เกษตรกรโค
นมท่ีผำ่น
เกณฑฟ์ำรม์
ประสทิธิภำพ 
สงู (Smart 
Farm) 

589 
จ านวน
ฟาร์ม 
(สะสม) 

769 
จ านวน
ฟาร์ม 

(สะสม) 

1,150 
จ านวน
ฟาร์ม 
(สะสม) 

2,000 
จ านวน
ฟาร์ม 
(สะสม) 

3,150 
จ านวน
ฟาร์ม 
(สะสม) 

4,657 
จ านวน
ฟาร์ม 

(สะสม) 

4,657 
จ านวน
ฟาร์ม 
(สะสม) 

4,657 
จ านวน
ฟาร์ม 
(สะสม) 

4,657 
จ านวน
ฟาร์ม 
(สะสม) 

C1 ยกระดับ
ฟาร์ม
เกษตรกรให้
เป็น SMART 
Farm 

1. แผน
ส่งเสริมการ
เล้ียงโคนม 
4.0 

AP1. โครงการ
พัฒนาเกษตรกรโค
นมสู่ Smart Farm 
(DPO - Smart 
Farm) 

1.พัฒนาเกษตรกร 
ฟาร์มเกษตรกร ผ่าน
การรับรอง 
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ตัวชี้วัด
วิสัยทัศน์/
พันธกิจที่
เกี่ยวข้อง 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลงาน

ปี 
2562 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

 
 

 แผนแม่บท 
 

แผนงานและ
โครงการ 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

 G2เพื่อให้
เกษตรกรมี
ฟาร์มที่
ทันสมัย 

KPI C2      
ประยุกต์ใช้  
เทคโนโลยี 
ดิจิทัลเพื่อ 
การจัดการ 
ฟาร์ม 

 650 
จ านวน
ฟาร์ม 

(สะสม) 

1,153 
จ านวน
ฟาร์ม 
(สะสม) 

  
      C2 

  ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือ 

  การจัดการ
ฟาร์ม 

 AP2. ยกระดับ
ประสิทธิภาพการ
ผลิตฟาร์ม
เกษตรกรโดยใช้ 
Application 
สารสนเทศโคนม  
แผนงานการ
พัฒนาฟาร์ม
ตัวอย่าง
ประสิทธิภาพสูง 

1.จ านวนเกษตรกรที่
ผ่านการประเมิน 

*เกณฑ์ชี้วัดด้านความมั่นคง ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ ดังนี้          

1. ผ่านผ่านหลักเกณฑ์ฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูงโดยใช้ฐานข้อมูลโคนม อ.ส.ค. (DIP)          
2. ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ านมดิบของเกษตรกรรายฟาร์ม ( SCC≤ 400,000 เซลล์ต่อมิลลิลิตร) 
3. รายได้เฉลี่ยต่อปีไม่น้อยกว่า 500,000 บาท โดยร้อยละรายได้เฉลี่ยต่อฟาร์มเกษตรกรโคนมต่อปีเพิ่มข้ึนจากปีก่อนหน้า ไม่น้อยกว่า 6%   

** เกณฑ์ชี้วัดด้านความยั่งยืน ผ่านเกณฑ์ 2 ข้อ ดังนี้ 
1. ผ่านเกณฑ์ตามตัวช้ีวัดในโครงการ DPO Smart Farmer  3 ข้อ  ได้แก่   

1.1. ฟาร์มเกษตรกรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยในการจัดการฟาร์ม  เช่น ใช้งาน Application, DIP, ไบไอเทคโนโลยี, Sexing และอื่นๆ       
1.2. ฟาร์มเกษตรกรมีรายได้ผ่านเกณฑ์ตามก าหนด  จ านวนเงิน 500,000 บาท ข้ึนไป/ราย 
1.3. ฟาร์มผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม (GAP)   

2. มีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกรโคนม อย่างน้อยมี1 ข้อจาก 3 ข้อ ต่อไปนี ้
2.1. มีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพการเกษตร  
2.2. รักและหวงแหนพื้นที่และอาชีพทางการเกษตรไว้ให้รุ่นต่อไป  
2.3. มีความสุขและความพึงพอใจในการประกอบอาชีพการเกษตร 
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6.4.2  SO2 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตท่ีได้รับรองด้วยมาตรฐานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ตัวชี้วัด
วิสัยทัศน์/
พันธกิจที่
เกี่ยวข้อง 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลงาน

ปี 
2562 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

 
 

แผนแม่บท 
 

แผนงานและ
โครงการ 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

Performance : 
พัฒนา
อุตสาหกรรม 
การผลิตที่ได้รับ
รองด้วย
มาตรฐานสากล 
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วดั : ได้รับ
มาตรฐานการผลิต
ครบถ้วนตามหลัก
สากลอย่างน้อย 4 
โรงงาน 
พันธกิจ:  
พัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรม 
นมให้ครบวงจร
และมีมูลค่าเพ่ิม 
 
 
 
 
 
 

G3 เพ่ือให้  
อ.ส.ค. มีการ 
ผลิตที่ได้  
มาตรฐาน 
สากล หรือเป็น  
ที่ยอมรับในการ 
จ าหน่าย  
ทั้งในประเทศ 

และการส่งออก* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KPI P2ได้การ   
รับรองตาม 

มาตรฐานสากล 
 -HACCP,GMP   
CODEX 
-ISO9001,1 
4001,18001 
- HALAL 

  -ISO/IEC17 
025 
- TPM" 
- มาตรฐาน 
ส่งออก 
- มาตรฐาน  
นมพรีเมียม  
(เชียงใหม่) 
- มาตรฐาน  
นมออแกนิค 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ได้รับการ 
รับรอทุก
มาตรฐาน
อย่างน้อย 
3 โรงงาน 

ได้รับการ
รับรองทุก
มาตรฐาน 
อย่างน้อย  
4 โรงงาน 

ได้รับการ
รับรองทุก
มาตรฐาน 
อย่างน้อย  
4 โรงงาน 

ได้รับการ
รับรองทุก
มาตรฐาน 
อย่างน้อย  
4 โรงงาน 

ได้รับการ
รับรองทุก
มาตรฐาน 
อย่างน้อย  
4 โรงงาน 

ได้รับการ
รับรองทุก
มาตรฐาน 
อย่างน้อย  
4 โรงงาน 

ได้รับการ
รับรองทุก
มาตรฐาน 
อย่างน้อย  
4 โรงงาน 

 ได้รับการ
รับรองทุก
มาตรฐาน
ทุกโรงงาน 
 

P2 พัฒนา
เทคโนโลยีการ
ผลิตให้ได
มาตรฐาน 
สากล 

   1.TPM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AP3. โครงการ 
เพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐานสากล 
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ตัวชี้วัด
วิสัยทัศน์/
พันธกิจที่
เกี่ยวข้อง 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลงาน

ปี 
2562 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

 
 

แผนแม่บท 
 

แผนงานและ
โครงการ 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

G4 เพ่ือให้การ  
ผลิตมีความ  
สอดคล้องกับ 
การสร้าง  
ประสิทธิภาพ 
เชิงนิเวศ  
เศรษฐกิจ 

KPI P3   
ระดับความ 

 ส าเร็จในการ   
ด าเนินงาน 
เพ่ือสร้าง   
ประสิทธิภาพ 
เชิงนิเวศ 
เศรษฐกิจ

(Ecoefficiency)*
* 

AP4. โครงการ 
ศึกษาและ
ก าหนดแนวทาง
ในการวัดและ
การประเมินใน
เร่ืองของ
ประสิทธิภาพเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ 
(Eco-
Efficiency)  

1. ระดับเกณฑ์การ
ประเมินด้าน
ประสิทธิภาพเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ 

** ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) โดยพิจารณาจากการเตรียมความพร้อมการศึกษาและก าหนดแนวทาง
ในการวัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ขององค์กร โดยมีรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด ดังนี้ 
 ระดับ 1 มีการตั้งคณะท างานเพื่อเตรยีมความพรอ้มการด าเนินงานในการวัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ขององค์กร 
 ระดับ 2 ท าการศึกษาและการก าหนดแนวทางในการวัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ขององค์กร 
 ระดับ 3 รายงานผลการศึกษาและการก าหนดแนวทางในการการวัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ขององค์กรได้รับ
  การอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ   
 ระดับ 4 ด าเนินการตามแนวทางในการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) โดยเริ่มจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 ระดับ 5 ด าเนินการตามแนวทางในการวัดและประเมนิประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกจิ (Eco-efficiency) โดยสามารถจัดเก็บข้อมูลที่เกีย่วข้องส าหรับการประเมิน 
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6.4.3 SO3 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 3 ตอกย้้าความเข้มแข็งในแบรนด์ไทย-เดนมาร์ค เป็น Top of Mind Brand 
 

ตัวชี้วัด
วิสัยทัศน์/
พันธกิจที่
เกี่ยวข้อง 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลงาน

ปี 
2562 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

 
 

แผนแม่บท 
 

แผนงานและ
โครงการ 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

Growth : แบรนด์
ไทย-เดนมารค์ 
ก้าวสู่แบรนด์
อันดับที่ 1 ในใจ
ผู้บริโภคชาวไทย 
Top of Mind 
Brand ของผู้ส่ง
มอบสุขภาพที่ดีแก่
คนไทย ควบคู่ไป
กับความสามารถ
ในการท าก าไรของ
องค์กร 
ตัวชี้วดั : EBITDA 
559 ล้านบาท 
ระดับ Brand 
Perceived ไม่
น้อยกว่า 25% 
(ก้าวสู่แบรนด์
อันดับ 1) 
พันธกิจ: 
พัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมนมให้
ครบวงจรและมี
มูลค่าเพ่ิม 

G5 เพ่ือสร้าง 
มูลค่าเพ่ิมที่ได ้
จากนวัตกรรม 
ผลิตภัณฑ์ และ 
บริการใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

KPI F1ระดับ 
ความส าเร็จ 
การพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ 
นมที่มีมูลค่า 
สูง (High  
Value  
Added  
Product) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. แผน
แม่บท
การตลาด
และลูกค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AP5. โครงการ  
High Value  
Added  
โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์นมที่มี
มูลค่าสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ระดับ
ความส าเร็จการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์นม
ที่มีมูลค่าสูง (High 
Value Added 
Product) 
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ตัวชี้วัด
วิสัยทัศน์/
พันธกิจที่
เกี่ยวข้อง 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลงาน

ปี 
2562 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

 
 

แผนแม่บท 
 

แผนงานและ
โครงการ 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

 G6 เพ่ือสร้าง   
การรับรู้ในตรา  
สินค้า และ 
ตอกย้ า Top  
of Mind Brand    
ของตราสินค้า 
ไทย - เดนมาร์ค 

KPI C3 กำร 
วดัระดบั  
Top of  
mind Brand    
โดยใชเ้กณฑ ์ 
Brand  
Perceived 

20.44% 25% 25% ไม่น้อย
กว่า 25% 

ไม่น้อยกว่า 
25% 

ไม่น้อยกว่า 
25% 

ไม่น้อยกว่า 
25% 

ไม่น้อยกว่า 
25% 

ไม่น้อยกว่า 
25% 

  AP6. โครงการ  
TOP of MIND 
BRAND "รักนม  
รักฟาร์ม สืบสาน  
รักษา ต่อยอด 
โคนม อาชีพ
พระราชทาน" 

1. ระดับ Brand 
Percieve ไม่น้อย
กว่า  25% 

G7 เพ่ือสร้าง
ความภักดีของ
ลูกค้าโดยเฉพาะ
ช่องทาง online 

KPI C4 
 ระดบั 

Facebook 
Engagement   
ของกลุม่ 
ผูบ้รโิภค 
 

           AP7. โครงการ
สื่อสาร Digital 
 Marketing 

1.ยอด Facebook  
Engagement 
เพ่ิมขึ้น 

 
*3.1.2ระดับความส าเร็จการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมที่มีมูลค่าสูง (High Value Added Product) พิจารณาดังนี้  
1)ผลิตภัณฑ์นมที่มีมูลค่าสูงชนิดใหม่ (New High Value Added Product)  
 ระดับ 1 จัดท าแผนงานที่ชัดเจนและเป็นรปูธรรมในการน าผลผลิตจากการวิจัยและพัฒนา* หรือการปรับปรุงผลติภัณฑ์นม น ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นมที่มีมูลค่า
สูง (High Value Added Product) และมีการก าหนดเป้าหมายยอดขาย (ล้านบาท) รวมถึงราคาขาย และก าไรสุทธิ  (Net Profit Margin) ให้สูงกว่าผลิตภัณฑ์นมทั่วไป
ของ อ.ส.ค. อย่างมีนัยส าคัญ และสามารถน าเสนอให้ผู้อ านวยการและคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจนได้รับความเห็นชอบ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี 
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 ระดับ 2 ผ่านระดับ 1 และน าผลผลิตที่ได้จากการวิจยัและพฒันา หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์นม น ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นมที่มีมูลค่าสูง (High Value Added 
Product) ได้ในระดับ Pilot scale 
 ระดับ 3 ผ่านระดับ 2 และน าผลที่ได้จากการศึกษาและท า Pilot scale มาท าการส ารวจความพึงพอใจหรือ Test Product ในด้านผลิตภัณฑ์ เช่น รสชาติ บรรจุ
ภัณฑ์ เป็นต้น และความเป็นไปได้ในการจ าหน่ายสินค้า เช่น การก าหนดราคาขาย เป็นต้น และน าผลส ารวจความพึงพอใจหรือ Test Product ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และ
ความเป็นไปได้ในการจ าหน่ายสินค้ามาท าการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และขยายผล โดยจัดท าแผนการตลาดที่มีความชัดเจน เช่น การก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลยุทธ์ทาง
การตลาด (4Ps) เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การออกจ าหน่าย (Full scale) และสามารถน าเสนอให้ผู้อ านวยการและคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจนได้รับความเห็นชอบภายในเดือน
เมษายน  ของทุกปี 
 ระดับ 4 ผ่านระดับ 3 และน าผลผลิตในระดับ Full scale มาจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมที่มีมูลค่าสูง (High Value Added Product) ในเชิงพาณิชย์ จ านวน 1 
ผลิตภัณฑ์ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 ระดับ 5 ผ่านระดับ 3 และน าผลผลิตในระดับ Full scale มาออกจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมที่มีมูลค่าสูง (High Value Added Product) ในเชิงพาณิชย์ จ านวน    2 
ผลิตภัณฑ์ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 2)ผลิตภัณฑ์นมที่มีมูลค่าสูงเดิม (New High Value Added Product) 
 
 ระดับ 1  ทบทวนแผนทางการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาจากสถานการณ์การจ าหน่ายนม High Value Added Product โอกาสทางการตลาด 
เป้าหมายในอนาคต และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่ได้จากการส ารวจความพึงพอใจ/Test Product /จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เป็นต้น เพื่อน ามาจัดท าแผนทางการตลาดส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ ประจ าปีถัดไป 
 ระดับ 2 ผ่านระดับ 1 และจัดท าแผนทางการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์นมไทย -เดนมาร์ค คิดดี ประจ าปีบัญชี ให้แล้วเสร็จ และน าเสนอให้ผู้อ านวยการและ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจนได้รับความเห็นชอบ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี 
 ระดับ 3  ผ่านระดับ 2 และสามารถด าเนินการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ได้จ านวน 1 ล้านบาท   
 ระดับ 4  ผ่านระดับ 2 และสามารถด าเนินการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ได้จ านวน 2 ล้านบาท   
 ระดับ 5 ผ่านระดับ 2 และสามารถด าเนินการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ได้จ านวน 3 ล้านบาท  (หรือมากกว่า ให้ก าหนดในระดับท้าทาย) 
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6.4.4 SO4 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 4 ยกระดับทุนมนุษย์ให้เป็นมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

ตัวชี้วัด
วิสัยทัศน์/
พันธกิจที่
เกี่ยวข้อง 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลงาน

ปี 
2562 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

 
 

 แผนแม่บท 
 

แผนงานและ
โครงการ 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

Learning : มุ่ง
บริหารจัดการ
องค์กรให้เป็น
องค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูง
ด้วยเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 
ควบคู่ไปกับหลัก
ธรรมาภิบาล  
ตัวชี้วดั : 
องค์กร
สมรรถนะสูงที่มี
คะแนน
ประเมินผล
(Core Business 
Enablers) ไม่ต่ า
กว่า 3.60 รวม   
handicap 
พันธกิจ: สร้าง
แหล่งความรู้
ด้านกิจการโคนม
และ
อุตสาหกรรมนม 

G8 เพ่ือสร้าง
ความ
น่าเช่ือถือและ
การยอมรับ 
ของลูกค้าและ
ผู้ใส่วนได้ส่วน
เสีย* 

KPI L1_1 
ระดับเกณฑ์
องค์กร
คุณธรรม* 
 
 

ระดับ
องค์กร
ส่งเสริม
คุณธรรม 

ระดับ
องค์กร

คุณธรรม 

ระดับ
องค์กร

คุณธรรม
ต้นแบบ 

ระดับ
องค์กร

คุณธรรม
ต้นแบบ 

ระดับ
องค์กร

คุณธรรม
ต้นแบบ 

ระดับ
องค์กร
คุณธรรม
ต้นแบบ 

ระดับ
องค์กร
คุณธรรม
ต้นแบบ 

ระดับ
องค์กร
คุณธรรม
ต้นแบบ 

ระดับ
องค์กร
คุณธรรม
ต้นแบบ 

L1 ขับเคลื่อน
องค์กรด้วย
หลักธรรมาภิ
บาล 

แผนแม่บท
ด้านการก ากับ
ดูแลกิจการที่
ดี (CG) 

AP8. โครงการ
องค์กรคุณธรรม 
  

1. ระดับเกณฑ์
องค์กรคุณธรรม 
 

KPI L1_2 
ระดับ
คะแนน
ประเมิน
คุณธรรม
และความ
โปร่งใสและ
การด าเนิน 
งานหน่วย 
งานภาครัฐ 

94.31 % 95 % ไม่ต่ ากว่า 
95 % 

ไม่ต่ ากว่า 
95 % 

ไม่ต่ ากว่า 
95 % 

ไม่ต่ ากว่า 
95 % 

ไม่ต่ ากว่า 
95 % 

ไม่ต่ ากว่า 
95 % 

ไม่ต่ ากว่า 
95 % 

L1 ขับเคลื่อน
องค์กรด้วย
หลักธรรมาภิ
บาล 

แผนแม่บท
ด้านการก ากับ
ดูแลกิจการที่
ดี (CG) 

AP9. แผน
ด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์  
CG/CSR  ปี 2560-
2565  ส าหรับปี 
2564 
 

1. เกณฑ์คะแนน 
ITA  มีระดับคะแนน 
95 ขึ้นไป 
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ตัวชี้วัด
วิสัยทัศน์/
พันธกิจที่
เกี่ยวข้อง 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลงาน

ปี 
2562 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

 
 

 แผนแม่บท 
 

แผนงานและ
โครงการ 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

 G9 เพ่ือ
ยกระดับ
บุคลากรให้มี
ขีดความ 
สามารถสูง
และเป็นมือ
อาชีพ* 

KPI L2   
จ านวน 
บุคลากรที่ 
ได้รับการ 
พัฒนา  
ตามเกณฑ์ 

 
    

      L2 พัฒนา
บุคลากรให้มี
ความสามารถ
เฉพาะด้าน  

แผนแม่บท
การบริหาร
ทุนมนุษย ์

AP10. โครงการ
พัฒนาบุคลากร 
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ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม 
 องค์ประกอบตัวช้ีวัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรมแบ่งเป็น 9 ตัวช้ีวัด 3ระดับคือระดับที่ 1องค์กรส่งเสริมคุณธรรม ระดับที่ 2องค์กรคุณธรรมระดับที่ 3 
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

การประเมินองค์กรคุณธรรม 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
2 1 0 

การประเมินระดับที่ 1 องค์กรส่งเสริมคุณธรรม     

1) องค์กรมีการประกาศข้อตกลง (เจตนารมณ์/

ธรรมนูญ/ปฏิญญา) ร่วมกันของผู้บริหารและสมาชิก

ในองค์กรที่จะพัฒนาให้เป็นองค์กรคุณธรรม 

จ านวนสมาชิกองค์กรทั้งฝ่ายบริหารและสมาชิกใน

องค์กรทุกระดับมีการประกาศข้อตกลงร่วมกันเป็น

ทางการหรือเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 50  

% ของจ านวนสมาชิกในองค์กร 

จ านวนสมาชิกองค์กรทั้งฝ่ายบริหารและสมาชิก

ในองค์กรทุกระดับมีการประกาศข้อตกลง

ร่วมกันเป็นทางการหรือเป็นลายลักษณ์อักษร 

20-50  % ของจ านวนสมาชิกในองค์กร 

น้อยกว่า 20% 

หรือไม่มีการ

ปฏิบัติ 

 

2) องค์กรมีการก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย“ปัญหาที่

อยากแก้” และ“ความดีที่อยากท า” ที่สอดคล้องกับ

ปัญหาคุณธรรมขององค์กรหรือคุณธรรม4ประการ

พอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาเช่นการใช้วัสดุสานักงาน

อย่างประหยัดมาปฏิบัติงานตรงเวลาการบริการด้วย

ความโปร่งใสจัดจิตอาสาช่วยเหลือสังคมฯลฯ 

จ านวนสมาชิกองค์กรไม่น้อยกว่า 50% มีการ

ก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย“ปัญหาที่อยากแก้” และ

“ความดีที่อยากท า” เพื่อแก้ไขปัญหาขององค์กร

ครอบคลุมทั้ง๔คุณธรรมอย่างน้อย3-5 เรื่อง 

จ านวนสมาชิกองค์กร 20-49 % ร่วมก าหนด

คุณธรรมเป้าหมาย“ปัญหาที่อยากแก้” และ

“ความดีที่อยากท า”เพื่อแก้ไขปัญหาขององค์กร

ครอบคลุมทั้ง 4คุณธรรมอย่างน้อย1-2 เรื่อง 

น้อยกว่า 20 % 

หรือไม่มีการ

ปฏิบัติ 

 

3) องค์กรมีการจัดท าแผนการด าเนินงานด้านส่งเสริม

คุณธรรมและจัดบุคลากร/ทีมงาน/ ผู้รับผิดชอบการ

ด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตามประเด็น

- มีแผนการขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์กรแบบมี

ส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในองค์กร 

- มีการมอบหมายแต่งตั้งบุคคลหรือหน่วยงาน

- มีแผนการขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์กรแบบ

มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในองค์กรและมีการ

มอบหมายบุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบการ

ไม่มีการปฏิบัติ  
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การประเมินองค์กรคุณธรรม 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
2 1 0 

คุณธรรมเป้าหมายองค์กร รับผิดชอบการด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์

อักษร 

ด าเนินงานแต่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 

การประเมินระดับที่ 2 องค์กรคุณธรรม     

องค์กรมีผลส าเร็จการดาเนินงาน/กิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรมในองค์กรตามคุณธรรมเป้าหมายและ

แผนงานที่ก าหนดเป็นระบบและต่อเน่ืองมากขึ้น 

มีผลส าเร็จจากการด าเนินงาน/กิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรมในองค์กรตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผน

ส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรไม่น้อยกว่า 50 %  

มีผลส าเร็จจากการด าเนินงาน/กิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรมในองค์กรตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ใน

แผนส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรระหว่าง 20-

49%  

น้อยกว่า 20% 

หรือไม่มีการ

ปฏิบัติ 

 

1) องค์กรมีการจัดระบบติดตามรายงานประเมินผลและ

จัดกิจกรรมรณรงค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมใน

องค์กรอย่างต่อเน่ือง 

 

 

- มีการจัดระบบติดตามประเมินและรายงานผล

กิจกรรม 

- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกันในของสมาชิกทุกระดับในองค์กรอย่าง

ต่อเน่ือง 

- จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการส่งเสริม

คุณธรรมในองค์กร 

 

- มีการจัดระบบติดตามประเมินและรายงานผล

กิจกรรม 

จัดกิจกรรมรณรงค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิก

องค์กรในบางโอกาส 

 

 

 

ไม่มีการปฏิบัติ  
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การประเมินองค์กรคุณธรรม 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
2 1 0 

 

2) องค์กรมีกระบวนการยกย่องเชิดชูการท าความดีหรือ

บุคคลผู้มีคุณธรรมในรูปแบบต่างๆเช่นบุคคลคุณธรรม

โครงการดีเด่นด้านส่งเสริมคุณธรรมส่วนงานดีเด่น

ด้านคุณธรรมฯลฯ 

มีการจัดกิจกรรมประกาศยกย่องเชิดชูบุคคล
คุณธรรมตามคุณธรรมเป้าหมายทั้งภายในองค์กร
และมีกระบวนการยกย่องเชิดชูภายนอกองค์กรด้วย 

มีการจัดกิจกรรมประกาศยกย่องเชิดชูบุคคล

คุณธรรมเฉพาะภายในองค์กร 
ไม่มีการปฏิบัติ  

การประเมินระดับที่ 3 องค์กรคุณธรรมตน้แบบ     

3) องค์กรมีผลส าเร็จการด าเนินงานขององค์กรตาม

“ปัญหาที่อยากแก้” และ“ความดีที่อยากท า” ตาม

คุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาเพิ่มมากขึ้น 

มีผลส าเร็จจากการด าเนินกิจกรรมการส่งเสริม

คุณธรรมแบบมีส่วนร่วมจากทุกส่วนงานในองค์กร

ตามตัวชี้วัดในแผนส่งเสริมคุณธรรมที่องค์กรก าหนด

ไม่น้อยกว่า80 %  

มีผลส าเร็จจากการด าเนินกิจกรรมการส่งเสริม

คุณธรรมแบบมีส่วนร่วมจากทุกส่วนงานใน

องค์กรตามตัวชี้วัดในแผนส่งเสริมคุณธรรมที่

องค์กรก าหนดไม่น้อยกว่า 60 %  

มีผลสาเร็จจาก

การดาเนินงาน

ตามตัวชี้วัดน้อย

กว่า 60%  

 

 

การประเมินระดับที่ 3 องค์กรคุณธรรมตน้แบบ     

4) องค์กรมีการเพิ่มประเด็นคุณธรรมเป้าหมายในมิติการ

น าหลักศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ก าหนดเป็นปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทา

เพิ่มเติมจากคุณธรรมอ่ืนๆอย่างชัดเจน 

นอกเหนือจากผลส าเร็จในการด าเนินงานตาม

ตัวชี้วัดคุณธรรมเป้าหมายที่ก าหนดองค์กรได้มีการ

ก าหนดประเด็นคุณธรรมเพื่อด าเนินการเพิ่มเติมครบ

ทั้ง2มิติคือการน าหลักศาสนาและหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

นอกเหนือจากผลส าเร็จในการด าเนินงานตาม

ตัวชี้วัดคุณธรรมเป้าหมายที่ก าหนดองค์กรได้มี

การก าหนดประเด็นคุณธรรมเพิ่มเติมเพียงมิติใด

มิติหน่ึงคือการน าหลักศาสนาหรือหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ไม่มีการปฏิบัติ  
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การประเมินองค์กรคุณธรรม 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
2 1 0 

5) องค์กรมีองค์ความรู้จากการด าเนินงานองค์กร

คุณธรรมสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดขยาย

ผลไปสู่องค์กรอ่ืนได้ 

มีองค์ความรู้จากการด าเนินงานองค์กรคุณธรรมทั้ง
ในภาพรวมและองค์ความรู้ครบทุกกิจกรรมที่
ด าเนินการ 

- สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดขยายผลไปสู่

องค์กรอ่ืนได้ 

- มีองค์ความรู้จากการด าเนินงานองค์กร

คุณธรรมเฉพาะบางกิจกรรม 

- สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดขยายผล

ไปสู่องค์กรอ่ืนได้ 

- มีการด าเนินงาน

แต่ไม่มีการถอด

องค์ความรู้เพื่อ

เผยแพร่ 

 

 

เกณฑ์การประเมินผลคะแนนและระดับดังนี้ 
 ระดับที่1องค์กรส่งเสริมคุณธรรมเกณฑ์การประเมินต้องมีการด าเนินงานทุกข้อ (ระดับที่1) คะแนนรวมไม่น้อยกว่า3คะแนน (ผ่านระดับที่1)  
 ระดับที่ 2องค์กรคุณธรรมเกณฑ์การประเมินต้องมีการด าเนินงานทุกข้อในระดับที่1และระดับที่2คะแนนรวมไม่น้อยกว่า6คะแนน (ผ่านระดับที่2) 
 ระดับที่3องค์กรคุณธรรมต้นแบบเกณฑ์การประเมินต้องมีการด าเนินงานทุกข้อในระดับที่1ระดับที่2และระดับที่3คะแนนรวมไม่น้อยกว่า9คะแนน (ผ่านระดับที่3)  
 ทั้งนี้แต่ละองค์กรสามารถปรับเพิ่มหัวข้อหลักเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อการประเมินองค์กรที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจขององค์กรตามความเหมาะสมเพื่อใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการประเมินผลการด าเนินงานที่มีธรรมาภิบาล 
*ระดับเกณฑ์องค์กรคุณธรรม มีดังนี้(http://www.moe.go.th/moe/upload/news18/FileUpload/51000-6542.pdf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.moe.go.th/moe/upload/news18/FileUpload/51000-6542.pdf
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6.4.5 SO5 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 5 บริหารจดัการองคก์รด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัย พฒันา และนวัตกรรม 
 

ตัวชี้วัด
วิสัยทัศน์/
พันธกิจที่
เกี่ยวข้อง 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลงาน

ปี 
2562 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

 
 

 แผนแม่บท 
 

แผนงานและ
โครงการ 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

 Sustainability : 
ความมั่นคงและ
ยั่งยืนในอาชีพการ
เล้ียงโคนมของ
เกษตรกรโคนมใน
ประเทศ 
ตัวชี้วดั : 
จ านวนเกษตรกร
โคนมที่ผ่าน
เกณฑ์ Smart 
Farmer จ านวน 
1,262 ราย 
พันธกิจ: 
ส่งเสริมการเลี้ยง
โคนมให้เป็น
อาชีพแก่
เกษตรกรไทย
อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน 

G10 เพ่ือให้
องค์กรมีความ
ทันสมัย 
รองรับยุต
ดิจิทัล 

KPI_L3_1 
ระดับ
ความส าเร็จ
ของโครงการ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 - เพื่อ 
อ.ส.ค. 
มีมาตรฐาน 
การบริหาร
การจัดการ
ความม่ันคง
ปลอดภัย
สารสนเทศ 
ตาม
มาตรฐาน 
ISO27001 
- พื้นที่
ส านักงาน 
ภาค 
อ.ส.ค.  
มีมาตรฐาน 
การบริหาร
จัดการความ
ม่ันคง
ปลอดภัย
สารสนเทศ 
เพิ่มข้ึน 1 ที่ 

- เพื่อ 
อ.ส.ค. 

มีมาตรฐาน
การบริหาร
การจัดการ
ความม่ันคง 
ปลอดภัย

สารสนเทศ 
ตาม
มาตรฐาน 
ISO27001- 
พื้นที่
ส านักงาน 
ภาค 
อ.ส.ค.  

มีมาตรฐาน
การบริหาร
จัดการ 
ความม่ันคง
ปลอดภัย
สารสนเทศ 
เพิ่มข้ึน 1 ที่ 

- เพื่อ 
อ.ส.ค. 

มีมาตรฐาน
การบริหาร
การจัดการ
ความม่ันคง
ปลอดภัย
สารสนเทศ 
ตาม
มาตรฐาน 
ISO27001- 
พื้นที่
ส านักงาน 

ภาค 
อ.ส.ค.  

มีมาตรฐาน
การบริหาร
จัดการ
ความม่ันคง
ปลอดภัย
สารสนเทศ 
เพิ่มข้ึน 1 ที่ 

- เพื่อ 
อ.ส.ค. 

มีมาตรฐาน
การบริหาร
การจัดการ
ความม่ันคง
ปลอดภัย
สารสนเทศ 
ตาม
มาตรฐาน 
ISO27001- 
พื้นที่
ส านักงาน 

ภาค 
อ.ส.ค.  

มีมาตรฐาน
การบริหาร
จัดการ
ความม่ันคง
ปลอดภัย
สารสนเทศ 
เพิ่มข้ึน 1 ที่ 

- เพื่อ 
อ.ส.ค.  
มีมาตรฐาน
การบริหาร
การจัดการ
ความม่ันคง
ปลอดภัย
สารสนเทศ 
ตาม
มาตรฐาน 
ISO27001 
ครอบคลุม
ทุกพื้นที ่

- เพื่อ 
อ.ส.ค. มี
มาตรฐาน
การบริหาร
การจัดการ 
ความม่ันคง
ปลอดภัย
สารสนเทศ 
ตาม 
มาตรฐาน 
ISO27001 
ครอบคลุม 
ทุกพื้นที ่
- ขยาย
ขอบเขต 
ของระบบ
ด้าน
สารสนเทศ
ของ อ.ส.ค. 
เพิ่มข้ึน      

25% 

- เพื่อ 
อ.ส.ค. มี
มาตรฐาน 
การบริหาร
การจัดการ 
ความม่ันคง
ปลอดภัย
สารสนเทศ  
ตาม
มาตรฐาน 
ISO27001 
ครอบคลุม
ทุกพื้นที ่
- ขยาย
ขอบเขต
ของระบบ
ด้าน 
สารสนเทศ 
ของอ.ส.ค. 
เพิ่มข้ึน   

25% 

L3 พัฒนา
เทคโนโลยี 
และ Big 
Data 

แผนพัฒนา
ดิจิทัล 

AP11. โครงการ
ออกแบบระบบ
บริหารจัดการ
ความมั่นคง
ปลอดภัย
สารสนเทศและ
ระบบดิจิทัล 

1. ระดับความส าเร็จ
ของโครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
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ตัวชี้วัด
วิสัยทัศน์/
พันธกิจที่
เกี่ยวข้อง 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลงาน

ปี 
2562 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

 
 

 แผนแม่บท 
 

แผนงานและ
โครงการ 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

  KPI L3_2 
ระดับ
ความส าเร็จใน
การจัดท า Big 
Data ของ
องค์กร 

  อ.ส.ค. มี
ระบบ 
Big Data 
พร้อมใช้
อย่าง
น้อย 1 
ส่วนงาน 

- อ.ส.ค. 
มีระบบ 
Big Data 
พร้อมใช้
เพ่ิมอย่าง
น้อย 1 
ส่วนงาน 
- BIG Data 
ของ อ.ส.ค. 
ความ 
สามารถ 
เชิง
วิเคราะห์
เหตุการณ์
ได้ 
 

- อ.ส.ค. 
 มีระบบ  
Big Data 
พร้อมใช้
เพ่ิมอย่าง
น้อย 1 
ส่วนงาน 
- BIG Data 
ของ อ.ส.ค. 
ความ 
สามารถ
เชิงวินิจฉัย 
 

- อ.ส.ค. 
มีระบบ  
Big Data   
พร้อมใช้
ด้าน
อุตสาหกรรม 

95%   
ส่งเสริม 
70% 
ตลาด 
85% 
บริหาร 
85% 
 

- อ.ส.ค.  
มีระบบ  
Big Data 
พร้อมใช้
ด้าน
อุตสาหกรรม 
100% 
ส่งเสริม 
95% 
ตลาด 
100% 
บริหาร 
100% 

 

- อ.ส.ค.  
มีการน า
ข้อมูล BIG 
Data มาใช้
ช่วย
สนับสนุน
การ
วิเคราะห์
ตัดสินใจใน
ทุกภาค
ส่วน 

- อ.ส.ค. มี
การน า
ข้อมูล  
BIG Data 
มาใช้ช่วย
สนับสนุน
การ
วิเคราะห์
ตัดสินใจใน
ทุกภาค
ส่วน และมี
การน า
ข้อมูล
ภายใน
นอกมา
ช่วย
สนับสนุน 

   1. ระดับ
ความส าเร็จในการ
จัดท า Big Data 
ขององค์กร 

G11 เพ่ือสร้าง 
มูลค่าเพ่ิมให้กับ
องค์กรจาก
นวัตกรรมใหม่ 

KPI L4 จ านวน   
นวัตกรรมที่
เกิดขึ้น 
 

         L4 ยกระดับ
การบริหาร
จัดการองค์กร
ด้วยนวตักรรม 

 

แผนแม่บท       
การจัดการ
ความรู ้

AP13. โครงการ
ส่งเสริมความ 
คิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 
 

1. จ านวนนวัตกรรม
ที่เกิดขึ้น 

AP14 โครงการ 
วิจัยและพัฒนาเชิง
ประยุกต์ หรือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม 

1.ระดับความส าเร็จ
ของโครงการวิจัย
และพัฒนาเชิง
ประยุกต์ 
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ตัวชี้วัด
วิสัยทัศน์/
พันธกิจที่
เกี่ยวข้อง 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลงาน

ปี 
2562 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

 
 

 แผนแม่บท 
 

แผนงานและ
โครงการ 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

 G12 เพ่ือมุ่งสู่
การเป็นองค์กร 
สมรรถนะสูง 

KPI P1
คะแนน
ประเมินผล
ตามระบบ
ประเมินผล
Core 
Business 
Enablers 

 3.45 3.6 3.75 3.9 ไม่น้อยกว่า 
4.0 

ไม่น้อยกว่า 
4.0 

ไม่น้อยกว่า 
4.0 

ไม่น้อยกว่า 
4.0 

P1 ยกกระดับ
การบริหาร
จัดการองค์กร
ตามเกณฑ์ 
Enablers 

 AP15. โครงการ
ยกระดับการบริหาร
จัดการองค์กรให้
เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง  
(Enablers 8 ดา้น 

1.คะแนน
ประเมินผลตำม
ระบบใหม่ไม่
นอ้ยกว่ำ 3.60 

***ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ได้ครบถ้วน 
*** ระดับคะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
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 แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ.2560 - 2565 ส าหรับปี 2563 ฉบับปรับปรงุ ขององค์การส่งเสริมกจิการโคนม
แห่งประเทศไทย 

7.1 มิติด้านการเงนิ (พ.ศ.2560-2565) 
 

Balance Scorecard มิติด้านการเงิน (พ.ศ.2560 – 2565) 
วัตถุประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
2560/1 2561/1 2562/1 2563/2 2564/2 2565/2 

SO3 ตอกย  าความ
เข้มแข็งในแบรนด์
ไทย-เดนมาร์ค ให้เป็น 
Top of Mind Brand 

EBITDA     534 
ล้านบาท 

560 
ล้านบาท 

KPI_F1 ระดับ
ความส าเร็จในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ High 
Value Added 

   อย่างน้อย
ระดับ 4 

  

หมายเหตุ :   /1 ผลการด าเนินงาน    /2 เป้าหมาย 

ตารางที่ 7.1 แสดง Balance Scorecard มิตดิ้านการเงิน (พ.ศ.2560 – 2565) 

7.2 มิติด้านลกูค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (พ.ศ.2560-2565) 
 

Balance Scorecard มิติด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (พ.ศ.2560 – 2565) 
วัตถุประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
2560/1 2561/1 2562/1 2563/2 2564/2 2565/2 

SO1 สร้างความม่ันคง
และยั่งยืนของอาชีพ
การเลี ยงโคนมแก่
เกษตรกรไทยให้มี
ความเข้มแข็ง 

KPI_C1 จ านวน
เกษตรกรโคนมที่ผ่าน
เกณฑ์ Smart 
Farmer 

  589 
ฟาร์ม 

769 
ฟาร์ม 

1,150 
ฟาร์ม 
(24%  

ของจ านวน
เกษตรกร 
โคนม) 

2,000 
ฟาร์ม 
(40%  

ของจ านวน
เกษตรกร 
โคนม) 

KPI_C2 จ านวน 
ฟาร์มเกษตรกร 
โคนมที่เป็นฟาร์ม
ประสิทธิภาพสูง 

   650 
ฟาร์ม 

1,153 
ฟาร์ม 

 

หมายเหตุ :   /1 ผลการด าเนินงาน    /2 เป้าหมาย 
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Balance Scorecard มิติด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (พ.ศ.2560 – 2565) (ต่อ) 
วัตถุประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
2560/1 2561/1 2562/1 2563/2 2564/2 2565/2 

SO3 ตอกย  าความ
เข้มแข็งในแบรนด์
ไทย-เดนมาร์ค ให้เป็น 
Top of Mind Brand 

KPI_C3 ระดับ Top 
of Mind Brand โดย
ใช้เกณฑ์ Brand 
Perceived 

  20.44% 25% 25% ไม่น้อยกว่า 
25% 

KPI_C4 ระดับ 
Facebook 
Engagement  
ของกลุ่มผู้บริโภค 

      

หมายเหตุ :   /1 ผลการด าเนินงาน    /2 เป้าหมาย 

ตารางที่ 7.2 แสดง Balance Scorecard มิตดิ้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (พ.ศ.2560 – 2565) 

7.3 มิติด้านกระบวนการภายใน (พ.ศ.2560-2565) 
 

Balance Scorecard มิติด้านกระบวนการภายใน (พ.ศ.2560 – 2565) 
วัตถุประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
2560/1 2561/1 2562/1 2563/2 2564/2 2565/2 

SO2 พัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิต
ที่ได้รับรองด้วย
มาตรฐานที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

KPI_P2 ได้รับการ
รับรองตาม
มาตรฐานสากล 

    อย่างน้อย  
3 โรงงาน 

อย่างน้อย  
4 โรงงาน 

KPI_P3 ระดับ
ความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน  
Eco-Efficiency 

  ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

SO5 บริหารจัดการ
องค์กรด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 
การวิจัย พัฒนา 
และนวัตกรรม 

KPI_P1 คะแนน
ประเมินผล (Core 
Business Enablers) 

3.5465 
(SEPA) 

3.7538 
(SEPA) 

3.9523 
(SEPA) 

3.30 3.45 3.60 

หมายเหตุ :   /1 ผลการด าเนินงาน    /2 เป้าหมาย 

ตารางที่ 7.3 แสดง Balance Scorecard มิตดิ้านกระบวนการภายใน (พ.ศ.2560 – 2565) 
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7.3 มิติด้านการเรียนรูแ้ละเตบิโต (พ.ศ.2560-2565) 
 

Balance Scorecard มิติด้านการเรยีนรู้และเติบโต (พ.ศ.2560 – 2565) 
วัตถุประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
2560/1 2561/1 2562/1 2563/2 2564/2 2565/2 

SO4 ยกระดับทุน
มนุษย์ให้เป็นมืออาชีพ
ด้วยธรรมาภิบาล และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

KPI_L1_1 ระดับ
เกณฑ์คุณธรรม 

  ระดับ
องค์กร
ส่งเสริม
คุณธรรม 

ระดับ
องค์กร

คุณธรรม 

ระดับ
องค์กร

คุณธรรม
ต้นแบบ 

ระดับ
องค์กร

คุณธรรม
ต้นแบบ 

KPI_L1_2 ระดับ
คะแนนประเมิน
คุณภาพและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานหน่วยงาน
ของรัฐ (ITA) 

88.41% 94.64% 94.31% 95% ไม่ต่ ากว่า 
95% 

ไม่ต่ ากว่า 
95% 

KPI_L2 จ านวน
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาตามเกณฑ์การ
พัฒนาทุนมนุษย์ของ
องค์กร 

      

SO5 บริหารจัดการ
องค์กรด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 
การวิจัย พัฒนา 
และนวัตกรรม 

KPI_L3_1 ระดับ
ความส าเร็จของ
โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

    ได้รับรอง
มาตรฐาน 
ISO27001 
เพิ่มขึ น 1 ที่ 

ได้รับรอง
มาตรฐาน 
ISO27001 
เพิ่มขึ น 1 ที่ 

KPI_L3_2 ระดับ
ความส าเร็จในการ
จัดท า Big Data  
ขององค์กร 

    มีระบบ Big 
Data พร้อม
ใช้อย่างน้อย 
1 ส่วนงาน 

มีระบบ Big 
Data พร้อม
ใช้เพิ่มขึ น
อย่างน้อย  
1 ส่วนงาน 

KPI_L4 จ านวน
นวัตกรรมที่เกิดขึ น 

      

หมายเหตุ :   /1 ผลการด าเนินงาน    /2 เป้าหมาย 

ตารางที่ 7.4 แสดง Balance Scorecard มิตดิ้านการเรียนรู้และเติบโต (พ.ศ.2560 – 2565) 

 



8-1 
 

 
 
 
8.1 โครงสร้างทางการเงิน 
 โครงสร้างทางการเงินของ อ.ส.ค.ประกอบด้วยสัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน และส่วนของทุน ตามงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี ้
งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ 2557/1 2558/1 2559/1 2560/1 2561/1 2562/1 
 (สตง รับรอง) (สตง รับรอง) (สตง รับรอง) (สตง รับรอง) (สตง รับรอง) (สตง รับรอง) 
สินทรัพย์       
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 59.4% 61.3% 64.9% 62.7% 57.8% 62.8% 
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 40.6% 38.7% 35.1% 37.3% 42.2% 37.2% 
รวมสินทรัพย์ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
หนี้สินและส่วนของทนุ       
    รวมหนี้สินหมุนเวียน 41.7% 42.4% 43.7% 41.9% 41.2% 45.3% 
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 40.1% 34.6% 30.2% 29.1% 32.0% 26.8% 
  รวมหนี้สิน 81.9% 77.0% 73.9% 71.0% 73.2% 72.1% 
ส่วนของทนุ       
    รวมส่วนของทุน 18.1% 23.0% 26.1% 29.0% 26.8% 27.9% 
รวมหนี้สินและส่วนของทนุ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
หมายเหตุ :    /1 สตง.รับรอง    /2 งบประมาณ อ.ส.ค.   /3 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 

 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
รายการ 2563F/2 2563 (9เดือน) 2563F/2 2564F/2 2564F/2 2565E/3 

 (เป้าหมาย) (ข้อมูลเบื้องต้น) (คาดการณ์) (เป้าหมาย) (คาดการณ์) (เป้าหมาย) 
สินทรัพย์       
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 60.5% 66.5% 60.5% 61.9% 61.9% 62.1% 
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 39.5% 33.5% 39.5% 38.% 38.% 37.9% 
รวมสินทรัพย์ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
หนี้สินและส่วนของทนุ       
    รวมหนี้สินหมุนเวียน 37.9% 47.2% 37.9% 38.1% 41.8% 41.8% 
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 27.8% 23.9% 27.8% 28.2% 28.2% 28.2% 
  รวมหนี้สิน 65.8% 77.1% 65.8% 66.3% 70.0% 70.0% 
ส่วนของทนุ       
    รวมส่วนของทุน 34.2% 28.9% 34.2% 33.7% 30.0% 30.0% 
รวมหนี้สินและส่วนของทนุ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
หมายเหตุ :    /1 สตง.รับรอง    /2 งบประมาณ อ.ส.ค.   /3 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์และประมาณการงบการเงิน 
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)      
รายการ 2566E/3 2567E/3 2568E/3 2569E/3 2570E/3 

 (เป้าหมาย) (เป้าหมาย) (เป้าหมาย) (เป้าหมาย) (เป้าหมาย) 
สินทรัพย์      
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 62.7% 62.7% 62.8% 62.9% 63.0% 
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 37.3% 37.3% 37.2% 37.1% 37.0% 
รวมสินทรัพย์ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
หนี้สินและส่วนของทนุ      
    รวมหนี้สินหมุนเวียน 41.8% 41.9% 41.9% 42.0% 42.0% 
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 28.2% 28.1% 28.1% 28.0% 28.0% 
  รวมหนี้สิน 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 
ส่วนของทนุ      
    รวมส่วนของทุน 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 
รวมหนี้สินและส่วนของทนุ 100.0% 100.0% 100% 100.0% 100.0% 

หมายเหตุ :    /1 สตง.รับรอง    /2 งบประมาณ อ.ส.ค.   /3 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 

ตารางที่ 8.1 แสดงงบแสดงฐานะการเงินของ อ.ส.ค. 

 

 โครงสร้างของสินทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2557 จาก สินทรัพย์หมุนเวียน: สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
จ านวน 59.4% : 40.6% เป็น 66.5% : 33.5% ในปี 2563 (9เดือน) และคาดการณ์ว่าจะเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียน : สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ านวน 63.0% : 37.0% ในปี 2570E 

 
หมายเหตุ : 1) ปี 2557 – 2562 สตง.รับรอง    2) ปี 2563-2564 งบประมาณ อ.ส.ค.   3) ปี 2565-2570 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 

แผนภูมิที่ 8.1 แสดงโครงสร้างของสินทรัพย ์

 
 โครงสร้างของหนี้สินมีการเปลี่ยนแปลงในปี 2557 จาก หนี้สิน : ส่วนของทุน จ านวน 81.9% : 
18.1% เป็น 71.1% : 28.9% ในปี 2563 (9เดือน) และคาดการณ์ว่าจะเป็นหนี้สิน : ส่วนของทุน จ านวน 
70.0% : 30.0% ในปี 2570F 
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หมายเหตุ : 1) ปี 2557 – 2562 สตง.รับรอง    2) ปี 2563-2564 งบประมาณ อ.ส.ค.   3) ปี 2565-2570 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 
แผนภูมิที่ 8.2 แสดงโครงสร้างของหนี้สินและส่วนของทุน 

เนื่องมาจากในปี 2557 มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับรู้สินทรัพย์ถาวรใหม่โดยให้สินทรัพย์ที่เกิดจากการ
เช่าซื้อถือเป็นสินทรัพย์ของ อ.ส.ค. ตั้งแต่วันแรกที่ได้รับสินทรัพย์นั้นมา ท าให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นระบบ 
ERP ต้องบันทึกรับเป็นสนิทรพัย์เพิม่ขึ้น ทั้งนี้ มูลค่าของสินทรัพย์ที่เกิดจากสญัญาเช่าทางการเงิน จะลดลงตาม
สัญญาที่เหลือ  

ในขณะที่โครงสร้างต้นทุนก็มีการปรับเปลี่ยนเช่นกันจากต้นทุนขาย 83% มีก าไรข้ันต้น 17% ในปี 
2557 เป็นต้นทุนขาย 80.4% มีก าไรข้ันต้น 19.6% ในปี 2563 (9เดือน) และคาดการณ์ว่าจะเป็นต้นทุนขาย 
80.2% และก าไรข้ันต้น 19.8% ในปี 2570E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : 1) ปี 2557 – 2562 สตง.รับรอง    2) ปี 2563-2564 งบประมาณ อ.ส.ค.   3) ปี 2565-2570 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 
แผนภูมิที่ 8.3 แสดงโครงสร้างต้นทุน 
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ที่ผ่านมา อ.ส.ค. มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์นม ดังนี้ 

ปีงบประมาณ 
ยอดขาย  อัตราการเติบโต  ต้นทุนขาย อัตราการเติบโต  

(ล้านบาท) (%) (ล้านบาท) (%) 
ปีงบประมาณ 2557 (สตง.รับรอง) 7,165 5.8 5,982 N/A 
ปีงบประมาณ 2558 (สตง.รับรอง) 7,805 8.9 6,464 8.0 
ปีงบประมาณ 2559 (สตง.รับรอง) 8,220 5.3 6,731 4.1 
ปีงบประมาณ 2560 (สตง.รับรอง) 8,908 8.4 7,319 8.7 
ปีงบประมาณ 2561 (สตง.รับรอง) 9,450 6.1 7,735 5.7 
ปีงบประมาณ 2562 (สตง.รับรอง) 9,810 3.8 8,070 4.3 
ปีงบประมาณ 2563 (เป้าหมาย) 11,350 12.5 9,079 13.5 
ปีงบประมาณ 2563 (9 เดือน) 7,034 -28.3 5,823 -27.8 
ปีงบประมาณ 2563 (คาดการณ์) 9,900 4.8 8,135 5.2 
ปีงบประมาณ 2564 (เป้าหมาย) 11,803 6.0 9,612 5.9 
ปีงบประมาณ 2564 (คาดการณ์) 11,130 0.0 9,167 1.0 
ปีงบประมาณ 2565 (เป้าหมาย) 11,798 6.0 9,621 5.0 
ปีงบประมาณ 2566 (เป้าหมาย) 12,506 6.0 10,194 6.0 
ปีงบประมาณ 2567 (เป้าหมาย) 13,256 6.0 10,801 6.0 
ปีงบประมาณ 2568 (เป้าหมาย) 14,051 6.0 11,445 6.0 
ปีงบประมาณ 2569 (เป้าหมาย) 14,894 6.0 12,126 6.0 
ปีงบประมาณ 2570 (เป้าหมาย) 15,788 6.0 12,849 6.0 

ตารางที่ 8.2 แสดงยอดขายผลติภัณฑ์นม ต้นทุนขาย และอัตราการเติบโตของ อ.ส.ค. 

รายได้จากการขายมีอัตราการเติบโตอยู่ในช่วงร้อยละ 3.8 ถึง 8.9 ในปี 2557 ถึง 2562 และลดลงถึง 
ร้อยละ 28.3 ในปี 2563 (9เดือน) ในขณะที่ต้นทุนขายมีอัตราการเติบโตอยู่ในช่วงร้อยละ 4.1 ถึง 8.7 และ
ลดลงถึง ร้อยละ 27.8 ในปี 2563 (9เดือน) เนื่องจากปัญหาสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
และคาดการณ์ว่าในอนาคตจะมีอัตราการเติบโตของยอดขายและต้นทุนในทิศทางเดียวกันที่ร้อยละ 6 ต่อปี 

 
หมายเหตุ : 1) ปี 2557 – 2562 สตง.รับรอง    2) ปี 2563-2564 งบประมาณ อ.ส.ค.   3) ปี 2565-2567 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 

แผนภูมิที่ 8.4 แสดงอัตราการเติบโตของรายได้และต้นทุนขาย 
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งบก าไรขาดทุน (อัตราการเติบโต)       

รายการ 2557/1 2558/1 2559/1 2560/1 2561/1 2562/1 
(สตง รับรอง) (สตง รับรอง) (สตง รับรอง) (สตง รับรอง) (สตง รับรอง) (สตง รับรอง) 

รายได้       
    รายได้จากการขาย 5.8% 8.9% 5.3% 8.4% 6.1% 3.8% 
    รายได้จากการขายด้านส่งเสริม -100.0% 0.0% -7.0% 47.8% -25.5% 60.2% 
    รายได้อ่ืน 27.4% -26.3% 15.9% 5.8% 6.7% 67.1% 
       รวมรายได้ 5.8% 10.7% 5.1% 9.0% 5.4% 4.9% 
ค่าใช้จ่าย       
    ต้นทุนขาย 7.7% 8.0% 4.1% 8.7% 5.7% 4.3% 
    ค่าใช้จ่ายสว่นส่งเสริม -32.3% 68.6% 8.4% 6.9% -31.9% 2.9% 
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 13.8% 1.4% 12.8% 14.5% 8.7% 16.9% 
    ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนรับจากรัฐบาล 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
    ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
    ต้นทุนทางการเงิน 4,479.2% 37.1% 7.5% -25.2% 21.7% 5.9% 
       รวมค่าใช้จ่าย 7.5% 8.6% 5.4% 9.2% 4.9% 6.1% 
ก าไร (ขาดทุน) -58.5% 209.0% -3.4% 0.5% 24.9% -35.4% 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน       
   ผลก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน 

-37.2% -1,235.0% -123.5% -39.9% 3,641.7% -118.1% 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ -58.6% 224.1% -7.8% 0.9% 4.7% -18.9% 
หมายเหตุ :   /1 สตง.รับรอง    /2 งบประมาณ อ.ส.ค.   /3 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 

งบก าไรขาดทุน (อัตราการเติบโต) (ต่อ)      

รายการ 2563F/2 2563(9เดือน) 2563F/2 2564/2 2564/2 2565/3 
(เป้าหมาย) (ข้อมูลเบื้องต้น) (คาดการณ์) (เป้าหมาย) (คาดการณ์) (เป้าหมาย) 

รายได้       
    รายได้จากการขาย 13.5% -28.3% 4.8% 6.0% 0.0% 6.0% 
    รายได้จากการขายด้านส่งเสริม -28.4% -25.6% 0.0% 9.5% -2.7% 3.1% 
    รายได้อ่ืน -59.3% -54.5% -79.0% 4.3% 0.8% 9.5% 
       รวมรายได้ 12.0% -28.4% 4.3% 6.1% 0.0% 6.0% 
ค่าใช้จ่าย       
    ต้นทุนขาย 12.5% -27.8% 5.2% 5.9% 1.0% 5.0% 
    ค่าใช้จ่ายสว่นส่งเสริม 42.4% -28.0% 30.8% -13.3% -7.0% -6.9% 
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 0.5% -27.8% 11.8% 8.7% 1.7% 5.9% 
    ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนรับจากรัฐบาล 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
    ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
    ต้นทุนทางการเงิน -86.4% -41.8% -85.6% 407.2% 411.1% -0.6% 
       รวมค่าใช้จ่าย 10.6% -27.9% 6.2% 6.0% 1.1% 4.8% 
ก าไร (ขาดทุน) 84.7% -57.0% -59.7% 7.8% -39.3% 71.5% 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน       
   ผลก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน 

76.5% -58.9% -51.6% 7.8% -100.0% -100.0% 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 17.8% -30.5% 2.9% 6.8% -39.3% 71.5% 
หมายเหตุ :   /1 สตง.รับรอง    /2 งบประมาณ อ.ส.ค.   /3 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 
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งบก าไรขาดทุน (อัตราการเติบโต) (ต่อ)     

รายการ 2566/3 2567/3 2568/3 2569/3 2570/3 
(เป้าหมาย) (เป้าหมาย) (เป้าหมาย) (เป้าหมาย) (เป้าหมาย) 

รายได้      
    รายได้จากการขาย 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 
    รายได้จากการขายด้านส่งเสริม 3.0% 2.9% 2.9% 2.8% 2.7% 
    รายได้อ่ืน 3.2% 6.0% 6.0% 6.0% 4.3% 
       รวมรายได้ 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 
ค่าใช้จ่าย      
    ต้นทุนขาย 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 
    ค่าใช้จ่ายสว่นส่งเสริม 5.9% 5.9% 6.0% 6.0% 5.8% 
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 6.0% 6.0% 6.0% 5.9% 6.0% 
    ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนรับจากรัฐบาล 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
    ต้นทุนทางการเงิน 3.6% 4.3% 5.1% 6.8% 5.0% 
       รวมค่าใช้จ่าย 6.0% 6.0% 6.0% 5.9% 6.0% 
ก าไร (ขาดทุน) 5.8% 6.2% 5.9% 6.4% 6.0% 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน      
     ผลก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน 

-100.0% -100.0% -100.0% -100.0% -100.0% 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 5.8% 6.2% 5.9% 6.4% 6.0% 
หมายเหตุ :   /1 สตง.รับรอง    /2 งบประมาณ อ.ส.ค.   /3 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 

ตารางที่ 8.3 แสดงงบก าไรขาดทุนของ อ.ส.ค. 

เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของรายได้จากการขายในช่วงที่ผ่านมา ปี 2557 – 2562 อัตราการเติบโต
ของรายได้จากการขายอยู่ในช่วงร้อยละ 3.8 - 8.9 ต่อปี และลดลงร้อยละ 28.3 ในปี 2563 (9เดือน) เนื่องจาก
ปัญหาสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 คาดการณ์ว่าในปี 2563F อัตราการเติบโตของรายได้
จากการขายจะอยู่ที่ร้อยละ 4.8 และในอนาคตคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโตของรายได้จากการขายคงที่ ที่
ร้อยละ 6.0  

ส่วนต้นทุนขายในช่วงที่ผ่านมา ปี 2557 – 2562 อัตราการเติบโตของต้นทุนขายอยู่ในช่วงร้อยละ 4.1 
- 8.7 ต่อปี และลดลงร้อยละ 27.8 ในปี 2563 (9เดือน)  คาดการณ์ว่าในปี 2563F อัตราการเติบโตของต้นทุน
ขายจะอยู่ที่ร้อยละ 5.2 และในอนาคตคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโตของต้นทุนขายคงที่ ที่ประมาณร้อยละ 
6.0 ในทิศทางเดียวกันกับรายได้จากการขาย แสดงถึงความสามารถในการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ รวม
ไปถึงประสิทธิภาพในการผลิตและการบริหารสินค้าคงเหลือ แต่ค่าใช้จ่ายขายและบริหารมีแนวโน้มที่สูงข้ึน 
โดยเฉพาะในปี 2562 ยอดก าไรต่ าลงจากปีก่อนๆ เนื่องจากมีการปรับค่าตอบแทนความชอบจาก 300 วัน เป็น 
400 วัน จึงท าให้ก าไรต่ ากว่าปีที่ผ่านๆมา ดังนั้นเพื่อให้อัตราก าไรสูงข้ึนจากปีที่ผ่านมา จึงมีการเพิ่มยอดขายที่
สูงกว่าปกติ และควบคุมต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร ไม่ให้สูงเกินกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อให้ได้ก าไรสุทธิ
เพิ่มข้ึนจากปีก่อนๆ 
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งบแสดงฐานะทางการเงิน       

รายการ 
2557/1 2558/1 2559/1 2560/1 2561/1 2562/1 

(สตง รับรอง) (สตง รับรอง) (สตง รับรอง) (สตง รับรอง) (สตง รับรอง) (สตง รับรอง) 
สินทรัพย์       
  สินทรัพย์หมุนเวียน       
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 426,817,999.71 274,993,493.02 469,612,954.65 466,166,501.97 483,777,895.53 352,811,737.54 
    เงินลงทุนช่ัวคราว - - - - - - 
    ลูกหน้ีการค้าสุทธิ 658,586,106.20 703,920,477.11 652,513,691.79 780,499,595.69 884,145,756.26 1,045,607,880.54 
    ลูกหน้ีอื่นสุทธิ 11,924,985.79 18,514,770.34 21,348,280.59 5,150,976.08 3,061,121.92 1,423,022.42 
    สินค้าคงเหลอื-ผลิตภณัฑ์นม 323,638,351.60 458,889,430.33 518,841,233.13 296,898,274.19 484,847,791.15 817,402,264.87 
    สินค้าคงเหลอื-วัสด ุ 224,910,821.40 250,181,817.52 257,772,717.14 328,421,122.31 320,399,506.21 320,606,258.55 
    ปศุสัตว์คงเหลอื 17,081,855.00 15,987,590.00 - - 10,000.00 - 
    วัสดุคงเหลือ 62,938,602.96 70,146,898.50 76,088,069.67 76,226,507.66 76,681,830.91 62,327,997.52 
    สินทรพัย์หมุนเวียนอื่น 36,710,679.83 33,506,330.14 44,292,677.28 76,514,400.51 65,479,945.12 56,793,447.45 
       รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,762,609,402.49 1,826,140,806.96 2,040,469,624.25 2,029,827,378.41 2,318,403,847.10 2,656,972,608.89 
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
    เงินลงทุน - - - - - - 
    สินทรพัย์ไม่มีตัวตน 161,647,585.89 139,170,248.71 967,589,594.53 1,096,826,743.86 73,866,110.96 52,430,998.07 
    ที่ดิน อาคารและอปุกรณส์ุทธิ 1,040,638,421.85 1,012,315,894.06 116,827,878.09 93,090,235.67 1,600,501,100.72 1,497,956,776.98 
    งานระหว่างก่อสร้าง - - - - 5,036,774.60 5,926,095.83 
    ปศุสัตว์คงเหลอื - - 14,903,180.00 14,821,115.00 16,184,770.00 17,747,295.00 
    สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอื่นสุทธิ 1,561,538.55 1,868,805.82 2,159,491.15 1,684,464.70 436,374.92 1,318,920.25 
       รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,203,847,546.29 1,153,354,948.59 1,101,480,143.77 1,206,422,559.23 1,696,025,131.20 1,575,380,086.13 
รวมสินทรัพย์ 2,966,456,948.78 2,979,495,755.55 3,141,949,768.02 3,236,249,937.64 4,014,428,978.30 4,232,352,695.02 
หนี้สินและส่วนของทุน       
  หนี้สินหมุนเวียน       
     เงินเบิกเกินบัญชี - - - - - - 
     เจ้าหน้ีการคา้  788,463,185.56   896,774,779.08   929,293,025.63   919,349,359.68   1,082,807,967.21  1,275,642,367.28 
    เจ้าหน้ีอื่น  67,629,843.13   52,425,499.71   70,483,767.93   37,360,589.90   42,640,305.93  39,243,085.55 
    ค่าใช้จ่ายค้างจา่ย  27,893,614.89   35,475,320.25   57,735,603.12   55,935,985.06   28,337,095.00  33,350,642.17 
    เงินกู้ยืมระยะยาวถึงก าหนดช าระใน1ป ี  57,770,468.32  - - -  -    - 
    ดอกเบี้ยผิดนัดช าระหน้ีค้างช าระ - - - - - - 
    เจ้าหน้ีสัญญาเช่าการเงินที่ครบ 
    ก าหนดช าระใน 1 ป ี

 130,259,752.90   157,341,279.14   178,513,301.65   190,303,640.91   353,044,532.33  438,797,656.78 

    หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  165,794,100.81   122,386,351.78   137,435,862.28   152,034,334.40   148,105,927.89  128,536,598.45 
       รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,237,810,965.61  1,264,403,229.96   1,373,461,560.61   1,354,983,909.95   1,654,935,828.36  1,915,570,350.23 
หนี้สินไม่หมุนเวียน       
    เงินกู้ยืมระยะยาว -  -  -  -  -  - 
    เจ้าหน้ีสัญญาเช่าการเงินระยะยาวสุทธิ  650,475,461.07   548,709,562.64   442,255,405.55   461,497,346.24   746,339,894.10  499,651,886.20 
    รายได้แผ่นดินค้างน าส่ง  248,120,000.00   190,300,000.00   209,430,000.00   176,000,000.00   182,450,000.00  174,000,000.00 
    รายได้จากการบริจาครอการรบัรู ้  16,551,901.73   12,671,793.00   9,474,613.93   8,030,978.07   8,626,783.54  7,909,663.75 
    ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ 
    พนักงานหลังออกจากงาน 

 275,441,863.00   278,119,112.00   287,313,438.00   296,547,665.99   345,880,041.00  438,962,134.00 

    หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น -  -  -  -  -  13,398,480.31 
       รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  1,190,589,225.80   1,029,800,467.64   948,473,457.48   942,075,990.30   1,283,296,718.64  1,133,922,164.26 
รวมหนี้สิน  2,428,400,191.41   2,294,203,697.60   2,321,935,018.09   2,297,059,900.25   2,938,232,547.00  3,049,492,514.49 
ส่วนของทุน       
    ทุน  651,366,787.68   651,366,787.68   651,366,787.68   651,366,787.68   651,366,787.68  655,606,787.68 
    ก าไร (ขาดทุน) สะสม -113,310,030.31   33,925,270.27   168,647,962.25   287,823,249.71   424,829,643.62  527,253,392.85 
รวมส่วนของทุน  538,056,757.37   685,292,057.95   820,014,749.93   939,190,037.39   1,076,196,431.30  1,182,860,180.53 
รวมหนี้สินและส่วนของทุน  2,966,456,948.78   2,979,495,755.55   3,141,949,768.02   3,236,249,937.64   4,014,428,978.30  4,232,352,695.02 

หมายเหตุ :   /1 สตง.รับรอง    /2 งบประมาณ อ.ส.ค.   /3 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 
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งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)       

รายการ 
2563F/2 2563(9เดือน) 2563F/2 2564E/2 2564E/2 2565E/3 

(เป้าหมาย) (ข้อมูลเบื้องต้น) (คาดการณ์) (เป้าหมาย) (คาดการณ์) (เป้าหมาย) 
สินทรัพย์       
  สินทรัพย์หมุนเวียน       
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 365,000,000.00  395,844,091.24  365,000,000.00  400,000,000.00   400,000,000.00   410,000,000.00  
    เงินลงทุนช่ัวคราว -  -  -     -     -    
    ลูกหน้ีการค้าสุทธิ 940,000,000.00  838,357,978.82  940,000,000.00  873,000,000.00   873,000,000.00   870,000,000.00  
    ลูกหน้ีอื่นสุทธิ 6,000,000.00 -11,156,398.87  6,000,000.00  6,000,000.00   6,000,000.00   6,000,000.00  
    สินค้าคงเหลอื-ผลิตภณัฑ์นม 816,000,000.00  1,236,881,750.88  816,000,000.00  860,000,000.00   860,000,000.00   860,000,000.00  
    สินค้าคงเหลอื-วัสด ุ 350,000,000.00  378,694,834.08  350,000,000.00  350,000,000.00   350,000,000.00   350,000,000.00  
    ปศุสัตว์คงเหลอื -  -  -     -     -    
    วัสดุคงเหลือ 70,000,000.00  59,362,328.71  70,000,000.00  80,000,000.00   80,000,000.00   80,000,000.00  
    สินทรพัย์หมุนเวียนอื่น 60,000,000.00  26,368,366.90  60,000,000.00  60,000,000.00   60,000,000.00   65,000,000.00  
       รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,607,000,000.00  2,924,352,951.76  2,607,000,000.00  2,629,000,000.00   2,629,000,000.00   2,641,000,000.00  
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
    เงินลงทุน -  -  -     -     -    
    สินทรพัย์ไม่มีตัวตน 27,000,000.00  34,402,127.46  27,000,000.00  17,000,000.00   17,000,000.00   10,000,000.00  
    ที่ดิน อาคารและอปุกรณส์ุทธิ 1,657,000,000.00  1,405,191,508.95  1,657,000,000.00  1,583,000,000.00   1,583,000,000.00   1,575,000,000.00  
    งานระหว่างก่อสร้าง -  16,776,803.58  -  -     -     -    
    ปศุสัตว์คงเหลอื 18,000,000.00  15,818,585.00  18,000,000.00  18,000,000.00   18,000,000.00   22,000,000.00  
    สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอื่นสุทธิ 1,000,000.00  468,330.27  1,000,000.00  1,000,000.00   1,000,000.00   2,000,000.00  
       รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,703,000,000.00  1,472,657,355.26  1,703,000,000.00  1,619,000,000.00   1,619,000,000.00   1,609,000,000.00  
รวมสินทรัพย์ 4,310,000,000.00  4,397,010,307.02  4,310,000,000.00  4,248,000,000.00   4,248,000,000.00   4,250,000,000.00  
หนี้สินและส่วนของทุน       
  หนี้สินหมุนเวียน       
     เงินเบิกเกินบัญชี -  -  -     -     -    
     เจ้าหน้ีการคา้ 1,040,000,000.00  1,454,275,854.79  1,040,000,000.00  1,050,000,000.00   1,149,000,000.00   1,164,500,000.00  
    เจ้าหน้ีอื่น 25,000,000.00  13,571,342.59  25,000,000.00  40,000,000.00   40,000,000.00   40,000,000.00  
    ค่าใช้จ่ายค้างจา่ย 30,000,000.00  51,595,700.30  30,000,000.00  30,000,000.00   30,000,000.00   35,000,000.00  
    เงินกู้ยืมระยะยาวถึงก าหนดช าระใน1ป ี -  -  -     -     -    
    ดอกเบี้ยผิดนัดช าระหน้ีค้างช าระ -  -  -     -     -    
    เจ้าหน้ีสัญญาเช่าการเงินที่ครบ 
    ก าหนดช าระใน 1 ป ี

440,000,000.00  467,977,564.04  440,000,000.00  400,000,000.00   430,000,000.00   420,000,000.00  

    หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 100,000,000.00  89,758,356.04  100,000,000.00  98,000,000.00   127,000,000.00   118,000,000.00  
       รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,635,000,000.00  2,077,178,817.76  1,635,000,000.00  1,618,000,000.00   1,776,000,000.00   1,777,500,000.00  
หนี้สินไม่หมุนเวียน       
    เงินกู้ยืมระยะยาว -  37,910,000.00  -    -    
    เจ้าหน้ีสัญญาเช่าการเงินระยะยาวสุทธิ 550,000,000.00  393,123,369.19  550,000,000.00  560,000,000.00   560,000,000.00   560,000,000.00  
    รายได้แผ่นดินค้างน าส่ง 203,000,000.00  164,000,000.00  203,000,000.00  180,000,000.00   180,000,000.00   176,000,000.00  
    รายได้จากการบริจาครอการรบัรู ้ 5,000,000.00  3,620,221.04  5,000,000.00  6,000,000.00   6,000,000.00   6,000,000.00  
    ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ 
    พนักงานหลังออกจากงาน 

441,000,000.00  433,693,990.02  441,000,000.00  439,000,000.00   439,000,000.00   440,000,000.00  

    หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 13,200,000.00  17,518,794.56  13,200,000.00  14,000,000.00   14,000,000.00   14,500,000.00  
       รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,212,200,000.00  1,049,866,374.81  1,212,200,000.00  1,199,000,000.00   1,199,000,000.00   1,196,500,000.00  
รวมหนี้สิน 2,834,000,000.00  3,127,045,192.57  2,834,000,000.00  2,817,000,000.00   2,975,000,000.00   2,974,000,000.00  
ส่วนของทุน       
    ทุน 656,000,000.00  655,606,787.68  656,000,000.00  656,000,000.00   656,000,000.00   656,000,000.00  
    ก าไร (ขาดทุน) สะสม 820,000,000.00  614,358,326.77  820,000,000.00  775,000,000.00   617,000,000.00   620,000,000.00  
รวมส่วนของทุน 1,476,000,000.00  1,269,965,114.45  1,476,000,000.00  1,431,000,000.00   1,273,000,000.00   1,276,000,000.00  
รวมหนี้สินและส่วนของทุน 4,310,000,000.00  4,397,010,307.02  4,310,000,000.00  4,248,000,000.00   4,248,000,000.00   4,250,000,000.00  

หมายเหตุ :   /1 สตง.รับรอง    /2 งบประมาณ อ.ส.ค.   /3 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 
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งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)      

รายการ 
2566E/3 2567E/3 2568E/3 2569E/3 2570E/3 

(เป้าหมาย) (เป้าหมาย) (เป้าหมาย) (เป้าหมาย) (เป้าหมาย) 
สินทรัพย์      
  สินทรัพย์หมุนเวียน      
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  420,000,000.00   430,000,000.00   436,000,000.00   442,500,000.00   447,500,000.00  
    เงินลงทุนช่ัวคราว  -     -     -     -     -    
    ลูกหน้ีการค้าสุทธิ  890,000,000.00   892,000,000.00   895,000,000.00   897,000,000.00   898,000,000.00  
    ลูกหน้ีอื่นสุทธิ  6,000,000.00   6,000,000.00   6,000,000.00   6,000,000.00   6,000,000.00  
    สินค้าคงเหลอื-ผลิตภณัฑ์นม  850,000,000.00   850,000,000.00   850,000,000.00   850,000,000.00   850,000,000.00  
    สินค้าคงเหลอื-วัสด ุ  350,000,000.00   350,000,000.00   350,000,000.00   350,000,000.00   350,000,000.00  
    ปศุสัตว์คงเหลอื  -     -     -     -     -    
    วัสดุคงเหลือ  80,000,000.00   80,000,000.00   80,000,000.00   80,000,000.00   80,000,000.00  
    สินทรพัย์หมุนเวียนอื่น  70,000,000.00   70,000,000.00   71,000,000.00   71,000,000.00   71,500,000.00  
       รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  2,666,000,000.00   2,678,000,000.00   2,688,000,000.00   2,696,500,000.00   2,703,000,000.00  
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      
    เงินลงทุน  -     -     -     -     -    
    สินทรพัย์ไม่มีตัวตน  10,000,000.00   10,000,000.00   10,000,000.00   10,000,000.00   10,000,000.00  
    ที่ดิน อาคารและอปุกรณส์ุทธิ  1,555,000,000.00   1,557,000,000.00   1,555,000,000.00   1,555,000,000.00   1,555,000,000.00  
    งานระหว่างก่อสร้าง  -     -     -     -     -    
    ปศุสัตว์คงเหลอื  22,000,000.00   22,000,000.00   22,000,000.00   22,000,000.00   22,000,000.00  
    สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอื่นสุทธิ  2,000,000.00   2,000,000.00   2,000,000.00   2,000,000.00   2,000,000.00  
       รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,589,000,000.00   1,591,000,000.00   1,589,000,000.00   1,589,000,000.00   1,589,000,000.00  
รวมสินทรัพย์  4,255,000,000.00   4,269,000,000.00   4,277,000,000.00   4,285,500,000.00   4,292,000,000.00  
หนี้สินและส่วนของทุน      
  หนี้สินหมุนเวียน      
     เงินเบิกเกินบัญชี  -     -     -     -     -    
     เจ้าหน้ีการคา้  1,181,500,000.00   1,193,000,000.00   1,196,000,000.00   1,199,500,000.00   1,202,000,000.00  
    เจ้าหน้ีอื่น  40,000,000.00   40,000,000.00   40,000,000.00   40,000,000.00   40,000,000.00  
    ค่าใช้จ่ายค้างจา่ย  40,000,000.00   40,000,000.00   40,000,000.00   40,000,000.00   40,000,000.00  
    เงินกู้ยืมระยะยาวถึงก าหนดช าระใน1ป ี  -     -     -     -     -    
    ดอกเบี้ยผิดนัดช าระหน้ีค้างช าระ  -     -     -     -     -    
    เจ้าหน้ีสัญญาเช่าการเงินที่ครบ 
    ก าหนดช าระใน 1 ป ี

 410,000,000.00   400,000,000.00   390,000,000.00   380,000,000.00   380,000,000.00  

    หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  107,000,000.00   115,500,000.00   126,000,000.00   138,500,000.00   139,000,000.00  
       รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,778,500,000.00   1,788,500,000.00   1,792,000,000.00   1,798,000,000.00   1,801,000,000.00  
หนี้สินไม่หมุนเวียน      
    เงินกู้ยืมระยะยาว    -     -     -    
    เจ้าหน้ีสัญญาเช่าการเงินระยะยาวสุทธิ  560,000,000.00   560,000,000.00   562,000,000.00   562,500,000.00   563,000,000.00  
    รายได้แผ่นดินค้างน าส่ง  176,000,000.00   176,000,000.00   176,000,000.00   176,000,000.00   176,000,000.00  
    รายได้จากการบริจาครอการรบัรู ้  6,000,000.00   6,000,000.00   6,000,000.00   6,000,000.00   6,000,000.00  
    ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ 
    พนักงานหลังออกจากงาน 

 441,000,000.00   441,000,000.00   441,000,000.00   441,000,000.00   441,000,000.00  

    หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น  15,000,000.00   15,500,000.00   15,500,000.00   15,500,000.00   15,500,000.00  
       รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  1,198,000,000.00   1,198,500,000.00   1,200,500,000.00   1,201,000,000.00   1,201,500,000.00  
รวมหนี้สิน  2,976,500,000.00   2,987,000,000.00   2,992,500,000.00   2,999,000,000.00   3,002,500,000.00  
ส่วนของทุน      
    ทุน  656,000,000.00   656,000,000.00   656,000,000.00   656,000,000.00   656,000,000.00  
    ก าไร (ขาดทุน) สะสม  622,500,000.00   626,000,000.00   628,500,000.00   630,500,000.00   633,500,000.00  
รวมส่วนของทุน  1,278,500,000.00   1,282,000,000.00   1,284,500,000.00   1,286,500,000.00   1,289,500,000.00  
รวมหนี้สินและส่วนของทุน  4,255,000,000.00   4,269,000,000.00   4,277,000,000.00   4,285,500,000.00   4,292,000,000.00  
หมายเหตุ :   /1 สตง.รับรอง    /2 งบประมาณ อ.ส.ค.   /3 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 

ตารางที่ 8.4 แสดงงบแสดงฐานะทางการเงินของ อ.ส.ค. 
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ส่วนงบแสดงฐานะทางการเงิน นั้น อ.ส.ค. มีรายการที่มีสาระส าคัญได้แก่ สินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้า และ 
เจ้าหนี้การค้า ที่มีมูลค่าสูง 

สินค้าคงเหลือ ลูกหนีก้ารค้า และ เจ้าหนี้การค้า     

รายการ 
2557/1 2558/1 2559/1 2560/1 2561/1 2562/1 

(สตง รับรอง) (สตง รับรอง) (สตง รับรอง) (สตง รับรอง) (สตง รับรอง) (สตง รับรอง) 
  สินค้าคงเหลือ 548,549,173.00 709,071,247.85 776,613,950.27 625,319,396.50 805,247,297.36 1,138,008,523.42 
 -8.6% 29.3% 9.5% -19.5% 28.8% 41.3% 
  ลูกหนี้การค้าสุทธ ิ 658,586,106.20 703,920,477.11 652,513,691.79 780,499,595.69 884,145,756.26 1,045,607,880.54 
 -2.1% 6.9% -7.3% 19.6% 13.3% 18.3% 
  เจ้าหนี้การค้า 788,463,185.56 896,774,779.08 929,293,025.63 919,349,359.68 1,082,807,967.21 1,275,642,367.28 
 11.2% 13.7% 3.6% -1.1% 17.8% 17.8% 

หมายเหตุ :   /1 สตง.รับรอง    /2 งบประมาณ อ.ส.ค.   /3 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 

สินค้าคงเหลือ ลูกหนีก้ารค้า และ เจ้าหนี้การค้า (ต่อ)     

รายการ 
2563F/2 2563(9เดือน) 2563F/2 2564E/2 2564E/2 2565E/3 

(เป้าหมาย) (ข้อมูลเบ้ืองต้น) (คาดการณ์) (เป้าหมาย) (คาดการณ์) (เป้าหมาย) 
  สินค้าคงเหลือ 1,166,000,000.00 1,615,576,584.96  1,166,000,000.00  1,210,000,000.00  1,210,000,000.00  1,210,000,000.00  
 2.5% 42.0% 2.5% 3.8% 3.8% 0.0% 
  ลูกหนี้การค้าสุทธ ิ  940,000,000.00   838,357,978.82   940,000,000.00   873,000,000.00   873,000,000.00   870,000,000.00  
 -10.1% -19.8% -10.1% -7.1% -7.1% -0.3% 
  เจ้าหนี้การค้า 1,040,000,000.00  1,454,275,854.79  1,040,000,000.00  1,050,000,000.00  1,149,000,000.00  1,164,500,000.00  
 -18.5% 14.0% -18.5% 1.0% 10.5% 1.3% 

หมายเหตุ :   /1 สตง.รับรอง    /2 งบประมาณ อ.ส.ค.   /3 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 

สินค้าคงเหลือ ลูกหนีก้ารค้า และ เจ้าหนี้การค้า (ต่อ)    

รายการ 
2566E/3 2567E/3 2568E/3 2569E/3 2570E/3 

(เป้าหมาย) (เป้าหมาย) (เป้าหมาย) (เป้าหมาย) (เป้าหมาย) 
  สินค้าคงเหลือ 1,200,000,000.00  1,200,000,000.00  1,200,000,000.00  1,200,000,000.00  1,200,000,000.00  
 -0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
  ลูกหนี้การค้าสุทธ ิ  890,000,000.00   892,000,000.00   895,000,000.00   897,000,000.00   898,000,000.00  
 2.3% 0.2% 0.3% 0.2% 0.1% 
  เจ้าหนี้การค้า 1,181,500,000.00  1,193,000,000.00  1,196,000,000.00  1,199,500,000.00  1,202,000,000.00  
 1.5% 1.0% 0.3% 0.3% 0.2% 

หมายเหตุ :   /1 สตง.รับรอง    /2 งบประมาณ อ.ส.ค.   /3 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 

ตารางที่ 8.5 แสดงสินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้า และ เจ้าหนี้การค้า ของ อ.ส.ค. 
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สภาพคล่องทางการเงิน 
แสดงถึงความสามารถในการแปลงสภาพสินทรพัย์หมุนเวียนให้กลายเป็นเงนิสดเพื่อน าไปช าระหนี้สนิหมนุเวียน

ที่ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี โดยสามารถค านวณได้ 2 อัตราคือ  
1.อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)  
2.อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนอย่างเร็ว (Quick or Acid Test Ratio) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง : Liquidity Ratio     

รายการ 
2557/1 2558/1 2559/1 2560/1 2561/1 2562/1 

(สตง รับรอง) (สตง รับรอง) (สตง รับรอง) (สตง รับรอง) (สตง รับรอง) (สตง รับรอง) 
1.อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio):-      
    1.Current Ratio 1,762,609,402 1,826,140,807 2,040,469,624 2,029,827,378 2,318,403,847 2,656,972,609 
ภาระผกูพันระยะสั้นกับทรัพยากร 1,237,810,966 1,264,403,230 1,373,461,561 1,354,983,910 1,654,935,828 1,915,570,350 
ระยะสั้นที่อาจน ามาช าระผูกพันน้ีได้ 1.42 1.44 1.49 1.50 1.40 1.39 
    2.Quick Ratio หรือ Acid-test Ratio 1,214,060,229 1,117,069,559 1,263,855,674 1,404,507,982 1,513,156,550 1,518,964,085 
ภาระผกูพันระยะสั้นกับทรัพยากรระยะสั้นที่ 1,237,810,966 1,264,403,230 1,373,461,561 1,354,983,910 1,654,935,828 1,915,570,350 
มีความคล่องตัวสงูอาจน ามาช าระผุกพันน้ีได้ 0.98 0.88 0.92 1.04 0.91 0.79 

หมายเหตุ :   /1 สตง.รับรอง    /2 งบประมาณ อ.ส.ค.   /3 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 

อัตราส่วนสภาพคล่อง : Liquidity Ratio (ต่อ)     

รายการ 
2563F/2 2563(9เดือน) 2563F/2 2564E/2 2564E/2 2565E/3 

(เป้าหมาย) (ข้อมูลเบ้ืองต้น) (คาดการณ์) (เป้าหมาย) (คาดการณ์) (เป้าหมาย) 
1.อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio):-      
    1.Current Ratio  2,607,000,000   2,924,352,952   2,607,000,000   2,629,000,000   2,629,000,000   2,641,000,000  
ภาระผกูพันระยะสั้นกับทรัพยากร  1,635,000,000   2,077,178,818   1,635,000,000   1,618,000,000   1,776,000,000   1,777,500,000  
ระยะสั้นที่อาจน ามาช าระผูกพันน้ีได้ 1.59 1.41 1.59 1.62 1.48 1.49 
    2.Quick Ratio หรือ Acid-test Ratio  1,441,000,000   1,308,776,367   1,441,000,000   1,419,000,000   1,419,000,000   1,431,000,000  
ภาระผกูพันระยะสั้นกับทรัพยากรระยะสั้นที่  1,635,000,000   2,077,178,818   1,635,000,000   1,618,000,000   1,776,000,000   1,777,500,000  
มีความคล่องตัวสงูอาจน ามาช าระผุกพันน้ีได้ 0.88 0.63 0.88 0.88 0.80 0.81 

หมายเหตุ :   /1 สตง.รับรอง    /2 งบประมาณ อ.ส.ค.   /3 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 

อัตราส่วนสภาพคล่อง : Liquidity Ratio (ต่อ)    

รายการ 
2566E/3 2567E/3 2568E/3 2569E/3 2570E/3 

(เป้าหมาย) (เป้าหมาย) (เป้าหมาย) (เป้าหมาย) (เป้าหมาย) 
1.อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio):-     
    1.Current Ratio  2,666,000,000   2,678,000,000   2,688,000,000   2,696,500,000   2,703,000,000  
ภาระผกูพันระยะสั้นกับทรัพยากร  1,778,500,000   1,788,500,000   1,792,000,000   1,798,000,000   1,801,000,000  
ระยะสั้นที่อาจน ามาช าระผูกพันน้ีได้ 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 
    2.Quick Ratio หรือ Acid-test Ratio  1,466,000,000   1,478,000,000   1,488,000,000   1,496,500,000   1,503,000,000  
ภาระผกูพันระยะสั้นกับทรัพยากรระยะสั้นที่  1,778,500,000   1,788,500,000   1,792,000,000   1,798,000,000   1,801,000,000  
มีความคล่องตัวสงูอาจน ามาช าระผุกพันน้ีได้ 0.82 0.83 0.83 0.83 0.83 

หมายเหตุ :   /1 สตง.รับรอง    /2 งบประมาณ อ.ส.ค.   /3 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 

ตารางที่ 8.6 แสดงอัตราส่วนสภาพคล่องของ อ.ส.ค.  

ในปี 2557 ถึง 2563 (9เดือน) อ.ส.ค. มีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) อยู่ในช่วง 1.39 ถึง 1.61 
และคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มเป็น 1.50 ในปี 2570E ซึ่งถือว่ายังมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี 

ส่วนอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนอย่างเร็ว (Quick or Acid Test Ratio) เมื่อไม่น าสินค้าคงเหลือมาค านวณ ผล
ปรากฏว่ามีแนวโน้มลดลงจาก 0.98 ในปี 2557 เป็น 0.63 ในปี 2563 (9เดือน) และคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ถึง 0.83 ในปี 2570E จึงเห็นควรให้มีการบริหารการจัดท าแผนการตลาดอย่างต่อเนื่องและมีการบริหารจัดการสินค้า
คงเหลือ และวัสดุคงเหลือให้เหมาะสม 
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ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ 

แสดงถึงความสามารถของ อ.ส.ค.ในการบริหารสินทรัพย์แต่ละประเภทให้เกิดประโยชน์ต่อ อ.ส.ค. โดย
สามารถค านวณได้ 3 อัตราคือ  

1.อัตราการหมุนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Ratio)  
2.อัตราการหมุนของลูกหนี้การค้า (Days Sales Outstanding)  
3.อัตราการหมุนของเจ้าหนี้การค้า (Liquidity of Payables) 

อ.ส.ค. มีอัตราส่วนการหมุนเวียนของลูกหนี้การค้าในช่วงปี 2557 - 2562 อยู่ในช่วง 10.17 – 12.43 รอบ และ
ในปี 2563 (9เดือน) ลดลงเป็น 7.47 รอบ ส่งผลให้ อ.ส.ค. มีระยะเวลาในการเรยีกเกบ็หนี้เฉลี่ยประมาณการในปี 2563 
(9เดือน) เป็น 48.11 วัน โดยคาดการณ์ว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องเป็น 20.46 วันในปี 2570 

 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าในช่วงปี 2557 – 2562 อยู่ในช่วง 8.31 – 10.81 รอบ และในปี 2563 (9เดือน) 
ลดลงเป็น 4.23 รอบ ส่งผลให้ อ.ส.ค.มีระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยประมาณการในปี 2563 (9เดือน) เป็น 85.11 วัน 
โดยคาดการณ์ว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องเป็น 33.62 วันในปี 2570 

 
อัตราส่วนสภาพคล่องของสินค้า     

รายการ 
2557/1 2558/1 2559/1 2560/1 2561/1 2562/1 

(สตง รับรอง) (สตง รับรอง) (สตง รับรอง) (สตง รับรอง) (สตง รับรอง) (สตง รับรอง) 
2.ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Analysis)     
    1. Liquidity of Receivables (สภาพคล่องของลูกหน้ี)      
    - Receivable Turnover Ratio 7,165,001,662 7,805,933,471  8,220,420,264  8,908,594,001  9,450,815,443  9,810,926,215 
    (อัตราการหมุนของลูกหน้ีการคา้) 665,639,348  681,253,292   678,217,084   716,506,644   832,322,676  964,876,818 
 10.76 11.46 12.12 12.43 11.35 10.17 
    - Average Collection Period Ratio 360 360 360 360 360 360 
    (ระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉลี่ย) 10.76 11.46 12.12 12.43 11.35 10.17 
 33.44 31.42 29.70 28.95 31.70 35.40 
   2.Liquidity of Inventory (สภาพคลอ่งของสินค้า)      
    - Inventory Turnover Ratio 5,982,862,714 6,463,986,056  6,731,403,216  7,319,058,352  7,735,369,519  8,070,327,397 
    (อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ) 574,413,130  628,810,210   742,842,599   700,966,673   715,283,347  971,627,910 
 10.42 10.28 9.06 10.44 10.81 8.31 
    - Average Days Sales Ratio 360 360 360 360 360 360 
    (ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย) 10.42 10.28 9.06 10.44 10.81 8.31 
 34.56 35.02 39.73 34.48 33.29 43.34 
   3.Liquidity Of Payables (สภาพคล่องของเจ้าหน้ี)      
    (อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี) 5,982,862,714 6,463,986,056  6,731,403,216  7,319,058,352  7,735,369,519  8,070,327,397 
 748,727,576  842,618,982   913,033,902   924,321,193  1,001,078,663  1,179,225,167 
 7.99 7.67 7.37 7.92 7.73 6.84 
    (ระยะเวลาช าระหน้ี) 360 360 360 360 360 360 
 7.99 7.67 7.37 7.92 7.73 6.84 
 45.05 46.93 48.83 45.46 46.59 52.60 

หมายเหตุ :   /1 สตง.รับรอง    /2 งบประมาณ อ.ส.ค.   /3 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 
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อัตราส่วนสภาพคล่องของสินค้า (ต่อ)     

รายการ 
2563F/2 2563(9เดือน) 2563F/2 2564E/2 2564E/2 2565E/3 

(เป้าหมาย) (ข้อมูลเบ้ืองต้น) (คาดการณ์) (เป้าหมาย) (คาดการณ์) (เป้าหมาย) 
2.ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Analysis)     
    1. Liquidity of Receivables (สภาพคล่องของลูกหน้ี)      
    - Receivable Turnover Ratio  11,130,540,010   7,033,730,493   9,900,000,000   11,803,438,600   11,130,000,000   11,797,800,000  
    (อัตราการหมุนของลูกหน้ีการคา้)  992,803,940   941,982,930   992,803,940   906,500,000   906,500,000   871,500,000  
 11.21 7.47 9.97 13.02 12.28 13.54 
    - Average Collection Period Ratio 360 360 360 360 360 360 
    (ระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉลี่ย) 11.21 7.47 9.97 13.02 12.28 13.54 
 32.11 48.21 36.10 27.65 29.32 26.59 

   2.Liquidity of Inventory (สภาพคลอ่งของสินค้า)      
    - Inventory Turnover Ratio  9,079,864,939   5,823,247,512   8,135,336,415   9,612,397,672   9,167,481,592   9,621,350,000  
    (อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ)  1,152,004,262   1,376,792,554   1,152,004,262   1,188,000,000   1,188,000,000   1,210,000,000  
 7.88 4.23 7.06 8.09 7.72 7.95 
    - Average Days Sales Ratio 360 360 360 360 360 360 
    (ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย) 7.88 4.23 7.06 8.09 7.72 7.95 
 45.67 85.11 50.98 44.49 46.65 45.27 

   3.Liquidity Of Payables (สภาพคล่องของเจา้หน้ี)      
    (อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี)  9,079,864,939   5,823,247,512   8,135,336,415   9,612,397,672   9,167,481,592   9,621,350,000  
  1,157,821,184   1,364,959,111   1,157,821,184   1,045,000,000   1,094,500,000   1,156,750,000  
 7.84 4.27 7.03 9.20 8.38 8.32 
    (ระยะเวลาช าระหน้ี) 360 360 360 360 360 360 
 7.84 4.27 7.03 9.20 8.38 8.32 
 45.91 84.38 51.24 39.14 42.98 43.28 

หมายเหตุ :   /1 สตง.รับรอง    /2 งบประมาณ อ.ส.ค.   /3 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 

อัตราส่วนสภาพคล่องของสินค้า (ต่อ)    

รายการ 
2566E/3 2567E/3 2568E/3 2569E/3 2570E/3 

(เป้าหมาย) (เป้าหมาย) (เป้าหมาย) (เป้าหมาย) (เป้าหมาย) 
2.ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Analysis)    
    1. Liquidity of Receivables (สภาพคล่องของลูกหน้ี)     
    - Receivable Turnover Ratio  12,505,670,000   13,256,010,000   14,051,370,000   14,894,450,000   15,788,120,000  
    (อัตราการหมุนของลูกหน้ีการคา้)  880,000,000   891,000,000   893,500,000   896,000,000   897,500,000  
 14.21 14.88 15.73 16.62 17.59 
    - Average Collection Period Ratio 360 360 360 360 360 
    (ระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉลี่ย) 14.21 14.88 15.73 16.62 17.59 
 25.33 24.20 22.89 21.66 20.46 
   2.Liquidity of Inventory (สภาพคลอ่งของสินค้า)     
    - Inventory Turnover Ratio  10,194,000,000   10,801,000,000   11,444,600,000   12,126,600,000   12,849,000,000  
    (อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ)  1,205,000,000   1,200,000,000   1,194,500,000   1,200,000,000   1,200,000,000  
 8.46 9.00 9.58 10.11 10.71 
    - Average Days Sales Ratio 360 360 360 360 360 
    (ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย) 8.46 9.00 9.58 10.11 10.71 
 42.55 40.00 37.57 35.62 33.62 
   3.Liquidity Of Payables (สภาพคล่องของเจา้หน้ี)     
    (อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี)  10,194,000,000   10,801,000,000   11,444,600,000   12,126,600,000   12,849,000,000  
  1,173,000,000   1,187,250,000   1,194,500,000   1,197,750,000   1,200,750,000  
 8.69 9.10 9.58 10.12 10.70 
    (ระยะเวลาช าระหน้ี) 360 360 360 360 360 
 8.69 9.10 9.58 10.12 10.70 
 41.42 39.57 37.57 35.56 33.64 

หมายเหตุ :   /1 สตง.รับรอง    /2 งบประมาณ อ.ส.ค.   /3 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 

ตารางที่ 8.7 แสดงอัตราส่วนสภาพคล่องของสินค้าของ อ.ส.ค. 
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ความสามารถในการท าก าไร 
แสดงถึงความสามารถที่ อ.ส.ค. ได้บริหารจัดการตามที่ได้วางแผนไว้ โดยสามารถค านวณได้ 3 อัตราคือ  

1.อัตราส่วนก าไรข้ันต้น (Profit Margin) 
2.อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (Return on Total Assets : ROA)  
3.อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) 

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร     

รายการ 
2557/1 2558/1 2559/1 2560/1 2561/1 2562/1 

(สตง รับรอง) (สตง รับรอง) (สตง รับรอง) (สตง รับรอง) (สตง รับรอง) (สตง รับรอง) 
3.ความสามารถในการท าก าไร     
   1.Profitability in Relation to sales      
    - Gross Profit Margin 118,213,890,796 134,194,741,468  148,901,704,766  158,953,564,841  171,544,592,399  174,059,881,820 
    (เปรียบเทียบก าไรข้ันต้นต่อยอดขาย) 7,165,001,622  7,805,933,471   8,220,420,264   8,908,594,001   9,450,815,443  9,810,926,215 
 16.5 17.19 18.11 17.84 18.15 17.74 
- Net Profit Margin 7,347,666,289  23,812,370,060   21,962,572,870   22,150,999,888   23,185,639,391  18,797,374,923 
    (เปรียบเทียบก าไรสุทธิต่อยอดขาย) 7,165,011,622  7,805,933,471   8,220,420,264   8,908,594,001   9,450,815,443  9,810,926,215 
 1.03 3.05 2.67 2.49 2.45 1.92 
2.Profitibility in Relation to Invesment      
    - Rate of Retune on Equity (ROE) 7,347,666,289  23,812,370,060   21,962,572,870   22,150,999,888   23,185,639,391  18,797,374,923 
 515,193,642  611,674,408   752,653,404   879,602,394   1,007,693,234  1,129,528,306 
 14.26 38.93 29.18 25.18 23.01 16.64 
    - Retune on Asset Ratio (ROA) 7,347,666,289  23,812,370,060   21,962,572,870   22,150,999,888   23,185,639,391  17,961,154,556 
 2,589,286,788  2,972,976,352   3,060,722,762   3,189,099,853   3,625,339,458  4,232,352,695 
 2.84 8.01 7.18 6.95 6.40 4.24 

หมายเหตุ :   /1 สตง.รับรอง    /2 งบประมาณ อ.ส.ค.   /3 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร (ต่อ)     

รายการ 
2563F/2 2563(9เดือน) 2563F/2 2564E/2 2564E/2 2565E/3 

(เป้าหมาย) (ข้อมูลเบ้ืองต้น) (คาดการณ์) (เป้าหมาย) (คาดการณ์) (เป้าหมาย) 
3.ความสามารถในการท าก าไร     
   1.Profitability in Relation to sales      
    - Gross Profit Margin 205,067,507,110   121,048,298,101  176,466,358,539   219,104,092,800  196,251,840,840   217,645,000,000  
    (เปรียบเทียบก าไรข้ันต้นต่อยอดขาย)  11,130,540,010   7,033,730,493   9,900,000,000   11,803,438,600   11,130,000,000   11,797,800,000  
 18.42 17.21 17.82 18.56 17.63 18.45 
- Net Profit Margin  33,177,695,231   7,724,940,153   11,218,886,724   35,749,617,100   20,150,000,000   34,550,000,000  
    (เปรียบเทียบก าไรสุทธิต่อยอดขาย)  11,130,540,010   7,033,730,493   9,900,000,000   11,803,438,600   11,130,000,000   11,797,800,000  
 2.98 1.10 1.13 3.03 1.81 2.93 
2.Profitibility in Relation to Invesment      
    - Rate of Retune on Equity (ROE)  33,177,695,231   7,724,940,153   11,218,886,724   35,749,617,100   20,150,000,000   34,550,000,000  
  1,329,430,090   1,226,412,647   1,329,430,090   1,453,500,000   1,374,500,000   1,274,500,000  
 24.96 6.30 8.44 24.60 14.66 27.11 
    - Retune on Asset Ratio (ROA)  33,177,695,231   7,724,940,153   11,218,886,724   35,749,617,100   20,150,000,000   34,550,000,000  
  4,310,000,000   4,397,010,307   4,310,000,000   4,248,000,000   4,248,000,000   4,250,000,000  
 7.70 1.76 2.60 8.42 4.74 8.13 

หมายเหตุ :   /1 สตง.รับรอง    /2 งบประมาณ อ.ส.ค.   /3 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 
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อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร (ต่อ)    

รายการ 
2566E/3 2567E/3 2568E/3 2569E/3 2570E/3 

(เป้าหมาย) (เป้าหมาย) (เป้าหมาย) (เป้าหมาย) (เป้าหมาย) 
3.ความสามารถในการท าก าไร    
   1.Profitability in Relation to sales     
    - Gross Profit Margin 231,167,000,000  245,501,000,000  260,677,000,000  276,785,000,000  293,912,000,000  
    (เปรียบเทียบก าไรข้ันต้นต่อยอดขาย)  12,505,670,000   13,256,010,000   14,051,370,000   14,894,450,000   15,788,120,000  
 18.48 18.52 18.55 18.58 18.62 
- Net Profit Margin  36,567,000,000   38,830,000,000   41,140,000,000   43,780,000,000   46,392,000,000  
    (เปรียบเทียบก าไรสุทธิต่อยอดขาย)  12,505,670,000   13,256,010,000   14,051,370,000   14,894,450,000   15,788,120,000  
 2.92 2.93 2.93 2.94 2.94 
2.Profitibility in Relation to Invesment     
    - Rate of Retune on Equity (ROE)  36,567,000,000   38,830,000,000   41,140,000,000   43,780,000,000   46,392,000,000  
  1,277,250,000   1,280,250,000   1,283,250,000   1,285,500,000   1,288,000,000  
 28.63 30.33 32.06 34.06 36.02 
    - Retune on Asset Ratio (ROA)  36,567,000,000   38,830,000,000   41,140,000,000   43,780,000,000   46,392,000,000  
  4,255,000,000   4,269,000,000   4,277,000,000   4,285,500,000   4,292,000,000  
 8.59 9.10 9.62 10.22 10.81 

หมายเหตุ :   /1 สตง.รับรอง    /2 งบประมาณ อ.ส.ค.   /3 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 

ตารางที่ 8.8 แสดงอัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร 

อ.ส.ค. มีอัตราก าไรข้ันต้นในปี 2557-2563 (9เดือน) อยู่ในช่วง 16.50 – 18.15% และมีแนวโน้มจะเพิ่มข้ึน
เป็น 18.62% ในปี 2570E  ในขณะที่อัตราผลตอบแทนในส่วนของทุน และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
สินทรัพย์ลดลงในช่วงปี 2558-2563 (9เดือน) เมื่อพิจารณาถึงรายการที่ส่งผลให้อัตราก าไรสุทธิลดลงนี้เกิดจาก
ประสิทธิผลในการใช้งบประมาณยังไม่สามารถก่อให้เกิดรายได้จากการขายมากเพียงพอที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่ใช้ไป 
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขาย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และส่วนลดในการจ าหน่ายที่มีงบประมาณสูง แต่อาจไม่
ส่งผลที่จะช่วยเพิ่มรายได้มากนัก จึงควรมีการประเมินความคุ้มค่าในการใช้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์และรวมถึง
แนวโน้มส่วนลดในการจ าหน่ายที่สูงข้ึน 
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ความสามารถในการช าระหน้ี 
แสดงถึงความสามารถของ อ.ส.ค.ในการบริหารหนี้สินที่ได้รับมาจากเงินกู้ โดยมีการประเมินความสามารถใน

การช าระดอกเบี้ย และความสามารถในการน าเงินทุนทีม่ีอยู่ทั้งของผูล้งทุนเองและของเงินกู้มาสรา้งมลูค่าให้องค์กร โดย
สามารถค านวณได้ 2 อัตราคือ  

 1.อัตราหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (Debt Ratio)  
 2.ความสามารถในการช าระดอกเบี้ย (Times-Interest-Earned)  

อัตราส่วนหนี้สนิ     

รายการ 
2557/1 2558/1 2559/1 2560/1 2561/1 2562/1 

(สตง รับรอง) (สตง รับรอง) (สตง รับรอง) (สตง รับรอง) (สตง รับรอง) (สตง รับรอง) 
4.อตัราส่วนหนี้สนิ (Debt Ratio):      
    1.อัตราส่วนหน้ีสิน (Debt   Ratios)  2,428,400,191 2,294,203,698  2,321,935,018  2,297,059,900  2,938,232,547  3,049,492,514 
(อัตราหน้ีสินรวมต่อสินทรัพย์รวม) 2,966,456,949 2,979,495,756  3,141,949,768  3,236,249,938  4,014,428,978  4,232,352,695 
 0.82 0.77 0.74 0.71 0.73 0.72 
    2.Times- Interest- Earned 73,476,663  238,123,701   219,625,729   221,509,999   231,856,394  187,973,749 
(อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย) 39,198,342  53,724,261   57,728,243   43,207,755   52,579,484  55,664,928 
 1.87 4.43 3.80 5.13 4.41 3.38 

หมายเหตุ :   /1 สตง.รับรอง    /2 งบประมาณ อ.ส.ค.   /3 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 

อัตราส่วนหนี้สนิ     

รายการ 
2563F/2 2563(9เดือน) 2563F/2 2564E/2 2564E/2 2565E/3 

(เป้าหมาย) (ข้อมูลเบ้ืองต้น) (คาดการณ์) (เป้าหมาย) (คาดการณ์) (เป้าหมาย) 
4.อตัราส่วนหนี้สนิ (Debt Ratio):      
    1.อัตราส่วนหน้ีสิน (Debt   Ratios)   2,834,000,000   3,127,045,193   2,834,000,000   2,817,000,000   2,975,000,000   2,974,000,000  
(อัตราหน้ีสินรวมต่อสินทรัพย์รวม)  4,310,000,000   4,397,010,307   4,310,000,000   4,248,000,000   4,248,000,000   4,250,000,000  
 0.66 0.71 0.66 0.66 0.70 0.70 
    2.Times- Interest- Earned  331,776,952   77,249,402   112,188,867   357,496,171   201,500,000   345,500,000  
(อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย)  7,558,580   32,396,668   7,558,580   38,335,138   38,635,137   38,400,000  
 43.89 2.38 14.84 9.33 5.22 9.00 

หมายเหตุ :   /1 สตง.รับรอง    /2 งบประมาณ อ.ส.ค.   /3 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 

อัตราส่วนหนี้สนิ    

รายการ 
2566E/3 2567E/3 2568E/3 2569E/3 2570E/3 

(เป้าหมาย) (เป้าหมาย) (เป้าหมาย) (เป้าหมาย) (เป้าหมาย) 
4.อตัราส่วนหนี้สนิ (Debt Ratio):     
    1.อัตราส่วนหน้ีสิน (Debt   Ratios)   2,976,500,000   2,987,000,000   2,992,500,000   2,999,000,000   3,002,500,000  
(อัตราหน้ีสินรวมต่อสินทรัพย์รวม)  4,255,000,000   4,269,000,000   4,277,000,000   4,285,500,000   4,292,000,000  
 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 
    2.Times- Interest- Earned  365,670,000   388,300,000   411,400,000   437,800,000   463,920,000  
(อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย)  39,800,000  7,558,580 40,644,187  43,103,515  45,714,434  
 9.19 43.89 9.42 9.50 9.58 

หมายเหตุ :   /1 สตง.รับรอง    /2 งบประมาณ อ.ส.ค.   /3 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 

ตารางที่ 8.9 แสดงอัตราส่วนหนี้สินของ อ.ส.ค.  

อัตราหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมในปี 2557-2563 (9เดือน) มีแนวโน้มลดลง จาก 0.82 เป็น 0.66 และ
ประมาณการในปี 2565 - 2570 อยู่ที่ระดับ 0.66 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าที่เกิดจากการด าเนินงานตามปกติ และ 
อ.ส.ค. มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยในระดับสูง ท าให้ อ.ส.ค. ยังมีความสามารถในการหาแหล่งกู้ยืมเงินในระยะ
ยาวมาเพื่อขยายการเติบโตได้ 
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ประมาณการงบการเงิน 
จากการวิเคราะห์โครงสรา้งทางการเงินและโครงสร้างต้นทุนข้างต้น อ.ส.ค. จึงได้จัดท าประมาณการงบการเงิน 

เพื่อใช้เป็นกรอบการด าเนินการตามแผนวิสาหกิจ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องและมีทรัพยากรทางการเงิน
เพียงพอ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุน ภายใต้ตัวช้ีวัดตามมิติด้านการเงิน ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
2563

(9เดือน) 
2563

(คาดการณ์) 
รายได้ (ล้านบาท) 7,211 7,980 8,390 9,143 9,639 10,116 11,300 7,239 9,900 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 73 238 219 221 232 188 331 77 112 

EBITDA ภาพรวม (ล้านบาท) - - 432 431 540 572 478 341 404 

EBITDA เชิงพาณิชย์ (ล้านบาท) - - 541 555 658 704 795 407 574 

สัดส่วนรายได้ MT : TT - - - 58:42 56:44 58:42 - - - 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 2.84 8.01 7.18 6.95 6.93 4.24 7.70 1.76 2.60 

อัตราก าไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) N/A N/A 41.19 27.70 27.19 -26.26 103.29 -79.88 -72.38 
หมายเหตุ : 1) ปี 2557 – 2562 สตง.รับรอง    2) ปี 2563-2564 งบประมาณ อ.ส.ค.   3) ปี 2565-2570 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 

 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 
2564

(คาดการณ์) 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

รายได้ (ล้านบาท) 12,015 11,320 11,997 12,711 13,468 14,271 15,121 16,022 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 357 201 346 366 388 411 438 464 

EBITDA ภาพรวม (ล้านบาท) 534 489 560 581 605 627 657 684 

EBITDA เชิงพาณิชย์ (ล้านบาท) - - - - - - - - 

สัดส่วนรายได้ MT : TT - - - - - - - - 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 8.42 4.74 8.13 8.59 9.10 9.62 10.22 10.81 

อัตราก าไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) 134.71 12.43 128.23 145.39 164.49 184.01 206.54 227.88 
หมายเหตุ : 1) ปี 2557 – 2562 สตง.รับรอง    2) ปี 2563-2564 งบประมาณ อ.ส.ค.   3) ปี 2565-2570 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 

ตารางที่ 8.10 แสดงการประมาณการงบการเงิน  

โดยประมาณการโครงสร้างต้นทุนไว้ที่ระดับต้นทุนขาย 79- 81 % ก าไรข้ันต้น 19-21% ส่วนก าไรขาดทุน
(สุทธิ) ประมาณการไว้ที่ 3 % ของรายได้เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันทางการตลาดรวมทั้งราคาขายที่ 
อ.ส.ค. ไม่สามารถปรับข้ึนราคาผลิตภัณฑ์นมได้ ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว จึงไม่สามารถที่จะท าให้อัตรา
ก าไรสูงข้ึนได้ อ.ส.ค. จึงพยายามที่จะควบคุมต้นทุนขายให้อยู่ในอัตราคงที่ ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ก็ได้มีการควบคุมก ากับ
ดูแลให้เหมาะสม 
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8.2 ประมาณการงบแสดงฐานะการเงนิ 

ประมาณการงบแสดงสถานะการเงินตามแผนวิสาหกิจ ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

รายการ 
2557/1 % 2558/1 % 2559/1 % 2560/1 % 2561/1 % 2562/1 % 

(สตง รับรอง)  (สตง รับรอง)  (สตง รับรอง)  (สตง รับรอง)  (สตง รับรอง)  (สตง รับรอง)  
สินทรัพย์             

สินทรัพย์หมุนเวียน             

     เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 426,817,999.71  14.4% 274,993,493.02  9.2% 469,612,954.65  14.9%  466,116,501.97  14.4%  483,777,895.53  12.1%  352,811,737.54  8.3% 

     เงินลงทุนชั่วคราว - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% 

     ลูกหนี้การค้าสุทธ ิ 658,586,106.20  22.2% 703,920,477.11  23.6% 652,513,691.79  20.8%  780,499,595.69  24.1%  884,145,756.26  22.0%  1,045,607,880.54  24.7% 

     ลูกหนี้อ่ืนสุทธ ิ 11,924,985.79  0.4% 18,514,770.34  0.6% 21,348,280.59  0.7%  5,150,976.08  0.2%  3,061,121.92  0.1%  1,423,022.42  0.0% 

     สินคา้คงเหลือ-ผลิตภัณฑ์นม 323,638,351.60  10.9% 458,889,430.33  15.4% 518,841,233.13  16.5%  296,898,274.19  9.2%  484,847,791.15  12.1%  817,402,264.87  19.3% 

     สินคา้คงเหลือ-วัสด ุ 224,910,821.40  7.6% 250,181,817.52  8.4% 257,772,717.14  8.2%  328,421,122.31  10.1%  320,399,506.21  8.0%  320,606,258.55  7.6% 

     ปศุสัตว์คงเหลือ 17,081,855.00  0.6% 15,987,590.00  0.5% - 0.0% - 0.0%  10,000.00  0.0% - 0.0% 

     วัสดุคงเหลือ 62,938,602.96  2.1% 70,146,898.50  2.4% 76,088,069.67  2.4%  76,226,507.66  2.4%  76,681,830.91  1.9%  62,327,997.52  1.5% 

     สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 36,710,679.83  1.2% 33,506,330.14  1.1% 44,292,677.28  1.4%  76,514,400.51  2.4%  65,479,945.12  1.6%  56,793,447.45  1.3% 

       รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,762,609,402.49  59.4% 1,826,140,806.96  61.3% 2,040,469,624.25  64.9% 2,029,827,378.41  62.7% 2,318,403,847.10  57.8%  2,656,972,608.89  62.8% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน             

     เงินลงทุน - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% 

     สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 161,647,585.89  5.4% 139,170,248.71  4.7% 967,589,594.53  30.8%  1,096,826,743.86  33.9%  73,866,110.96  1.8%  52,430,998.07  1.2% 

     ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,040,638,421.85  35.1% 1,012,315,894.06  34.0% 116,827,878.09  3.7%  93,090,235.67  2.9% 1,600,501,100.72  39.9%  1,497,956,776.98  35.4% 

     งานระหว่างก่อสร้าง  -    0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0%  5,036,774.60  0.1%  5,926,095.83  0.1% 

     ปศุสัตว์คงเหลือ - 0.0% - 0.0% 14,903,180.00  0.5%  14,821,115.00  0.5%  16,184,770.00  0.4%  17,747,295.00  0.4% 

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนสุทธ ิ 1,561,538.55  0.1% 1,868,805.82  0.1% 2,159,491.15  0.1%  1,684,464.70  0.1%  436,374.92  0.0%  1,318,920.25  0.0% 

       รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,203,847,546.29  40.6% 1,153,354,948.59  38.7% 1,101,480,143.77  35.1% 1,206,422,559.23  37.3% 1,696,025,131.20  42.2% 1,575,380,086.13  37.2% 

รวมสินทรัพย์ 2,966,456,948.78  100.0% 2,979,495,755.55  100.0% 3,141,949,768.02  100.0% 3,236,249,937.64  100.0% 4,014,428,978.30  100.0% 1,232,352,695.02  100.0% 

หมายเหตุ :    /1 สตง.รับรอง    /2 งบประมาณ อ.ส.ค.   /3 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 
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ประมาณการงบแสดงสถานะการเงินตามแผนวิสาหกิจ ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (ต่อ) 

รายการ 
2563F/2 % 2563(9เดือน) % 2563F/2 % 2564E/2 % 2564E/2 % 2565E/3 % 
(เป้าหมาย)  (ข้อมูลเบื้องต้น)  (คาดการณ์)  (เป้าหมาย)  (คาดการณ์)  (เป้าหมาย)  

สินทรัพย์             

สินทรัพย์หมุนเวียน             

     เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  365,000,000.00  8.5%  395,844,091.24  9.0%  365,000,000.00  8.5%  400,000,000.00  9.4%  400,000,000.00  9.4%  410,000,000.00  9.6% 

     เงินลงทุนชั่วคราว  0.0%  0.0%  0.0%  -    0.0%  -    0.0%  -    0.0% 

     ลูกหนี้การค้าสุทธ ิ  940,000,000.00  21.8%  838,357,978.82  19.1%  940,000,000.00  21.8%  873,000,000.00  20.6%  873,000,000.00  20.6%  870,000,000.00  20.5% 

     ลูกหนี้อ่ืนสุทธ ิ  6,000,000.00  0.1% -11,156,398.87  -0.3%  6,000,000.00  0.1%  6,000,000.00  0.1%  6,000,000.00  0.1%  6,000,000.00  0.1% 

     สินคา้คงเหลือ-ผลิตภัณฑ์นม  816,000,000.00  18.9%  1,236,881,750.88  28.1%  816,000,000.00  18.9%  860,000,000.00  20.2%  860,000,000.00  20.2%  860,000,000.00  20.2% 

     สินคา้คงเหลือ-วัสด ุ  350,000,000.00  8.1%  378,694,834.08  8.6%  350,000,000.00  8.1%  350,000,000.00  8.2%  350,000,000.00  8.2%  350,000,000.00  8.2% 

     ปศุสัตว์คงเหลือ  0.0%  0.0%  0.0%  -    0.0%  -    0.0%  -    0.0% 

     วัสดุคงเหลือ  70,000,000.00  1.6%  59,362,328.71  1.4%  70,000,000.00  1.6%  80,000,000.00  1.9%  80,000,000.00  1.9%  80,000,000.00  1.9% 

     สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  60,000,000.00  1.4%  26,368,366.90  0.6%  60,000,000.00  1.4%  60,000,000.00  1.4%  60,000,000.00  1.4%  65,000,000.00  1.5% 

       รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  2,607,000,000.00  60.5%  2,924,352,951.76  66.5%  2,607,000,000.00  60.5%  2,629,000,000.00  61.9%  2,629,000,000.00  61.9%  2,641,000,000.00  62.1% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน             

     เงินลงทุน  0.0%  0.0%  0.0%  -    0.0%  -    0.0%  -    0.0% 

     สินทรัพย์ไม่มตีัวตน  27,000,000.00  0.6%  34,402,127.46  0.8%  27,000,000.00  0.6%  17,000,000.00  0.4%  17,000,000.00  0.4%  10,000,000.00  0.2% 

     ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ  1,657,000,000.00  38.4%  1,405,191,508.95  32.0%  1,657,000,000.00  38.4%  1,583,000,000.00  37.3%  1,583,000,000.00  37.3%  1,575,000,000.00  37.1% 

     งานระหว่างก่อสร้าง  0.0%  16,776,803.58  0.4%  0.0%  -    0.0%  -    0.0%  -    0.0% 

     ปศุสัตว์คงเหลือ  18,000,000.00  0.4%  15,818,585.00  0.4%  18,000,000.00  0.4%  18,000,000.00  0.4%  18,000,000.00  0.4%  22,000,000.00  0.5% 

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนสุทธ ิ  1,000,000.00  0.0%  468,330.27  0.0%  1,000,000.00  0.0%  1,000,000.00  0.0%  1,000,000.00  0.0%  2,000,000.00  0.0% 

       รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,703,000,000.00  39.5%  1,472,657,355.26  33.5%  1,703,000,000.00  39.5%  1,619,000,000.00  38.1%  1,619,000,000.00  38.1%  1,609,000,000.00  37.9% 

รวมสินทรัพย์  4,310,000,000.00  100.0%  4,397,010,307.02  100.0%  4,310,000,000.00  100.0%  4,248,000,000.00  100.0%  4,248,000,000.00  100.0%  4,250,000,000.00  100.0% 

หมายเหตุ :    /1 สตง.รับรอง    /2 งบประมาณ อ.ส.ค.   /3 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 
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ประมาณการงบแสดงสถานะการเงินตามแผนวิสาหกิจ ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (ต่อ) 

รายการ 
2566E/3 % 2567E/3 % 2568E/3 % 2569E/3 % 2570E/3 % 
(เป้าหมาย)  (เป้าหมาย)  (เป้าหมาย)  (เป้าหมาย)  (เป้าหมาย)  

สินทรัพย์           

สินทรัพย์หมุนเวียน           

     เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  420,000,000.00  9.9%  430,000,000.00  10.1%  436,000,000.00  10.2%  442,500,000.00  10.3%  447,500,000.00  10.4% 

     เงินลงทุนชั่วคราว  -    0.0%  -    0.0%  -    0.0%  -    0.0%  -    0.0% 

     ลูกหนี้การค้าสุทธ ิ  890,000,000.00  20.9%  892,000,000.00  20.9%  895,000,000.00  20.9%  897,000,000.00  20.9%  898,000,000.00  20.9% 

     ลูกหนี้อ่ืนสุทธ ิ  6,000,000.00  0.1%  6,000,000.00  0.1%  6,000,000.00  0.1%  6,000,000.00  0.1%  6,000,000.00  0.1% 

     สินคา้คงเหลือ-ผลิตภัณฑ์นม  850,000,000.00  20.0%  850,000,000.00  19.9%  850,000,000.00  19.9%  850,000,000.00  19.8%  850,000,000.00  19.8% 

     สินคา้คงเหลือ-วัสด ุ  350,000,000.00  8.2%  350,000,000.00  8.2%  350,000,000.00  8.2%  350,000,000.00  8.2%  350,000,000.00  8.2% 

     ปศุสัตว์คงเหลือ  -    0.0%  -    0.0%  -    0.0%  -    0.0%  -    0.0% 

     วัสดุคงเหลือ  80,000,000.00  1.9%  80,000,000.00  1.9%  80,000,000.00  1.9%  80,000,000.00  1.9%  80,000,000.00  1.9% 

     สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  70,000,000.00  1.6%  70,000,000.00  1.6%  71,000,000.00  1.7%  71,000,000.00  1.7%  71,500,000.00  1.7% 

       รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  2,666,000,000.00  62.7%  2,678,000,000.00  62.7%  2,688,000,000.00  62.8%  2,696,500,000.00  62.9%  2,703,000,000.00  63.0% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน           

     เงินลงทุน  -    0.0%  -    0.0%  -    0.0%  -    0.0%  -    0.0% 

     สินทรัพย์ไม่มตีัวตน  10,000,000.00  0.2%  10,000,000.00  0.2%  10,000,000.00  0.2%  10,000,000.00  0.2%  10,000,000.00  0.2% 

     ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ  1,555,000,000.00  36.5%  1,557,000,000.00  36.5%  1,555,000,000.00  36.4%  1,555,000,000.00  36.3%  1,555,000,000.00  36.2% 

     งานระหว่างก่อสร้าง  -    0.0%  -    0.0%  -    0.0%  -    0.0%  -    0.0% 

     ปศุสัตว์คงเหลือ  22,000,000.00  0.5%  22,000,000.00  0.5%  22,000,000.00  0.5%  22,000,000.00  0.5%  22,000,000.00  0.5% 

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนสุทธ ิ  2,000,000.00  0.0%  2,000,000.00  0.0%  2,000,000.00  0.0%  2,000,000.00  0.0%  2,000,000.00  0.0% 

       รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,589,000,000.00  37.3%  1,591,000,000.00  37.3%  1,589,000,000.00  37.2%  1,589,000,000.00  37.1%  1,589,000,000.00  37.0% 

รวมสินทรัพย์  4,255,000,000.00  100.0%  4,269,000,000.00  100.0%  4,277,000,000.00  100.0%  4,285,500,000.00  100.0%  4,292,000,000.00  100.0% 

หมายเหตุ :    /1 สตง.รับรอง    /2 งบประมาณ อ.ส.ค.   /3 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 
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ประมาณการงบแสดงสถานะการเงิน ตามแผนวิสาหกิจ ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (ต่อ) 
รายการ 2557/1 % 2558/1 % 2559/1 % 2560/1 % 2561/1 % 2562/1 % 

 (สตง รับรอง)  (สตง รับรอง)  (สตง รับรอง)  (สตง รับรอง)  (สตง รับรอง)  (สตง รับรอง)  
หนี้สินและส่วนของทนุ             

หนี้สินหมุนเวียน             

     เงินเบิกเกินบัญชี - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% 

     เจ้าหนี้การค้า 788,463,185.56  26.6% 896,774,779.08  30.1% 929,293,025.63  29.6%  919,349,359.68  28.4% 1,082,807,967.21  27.0% 1,275,642,367.28  30.1% 

     เจ้าหนี้อ่ืน 67,629,843.13  2.3% 52,425,499.71  1.8% 70,483,767.93  2.2%  37,360,589.90  1.2%  42,640,305.93  1.1% 39,243,085.55  0.9% 

     คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 27,893,614.89  0.9% 35,475,320.25  1.2% 57,735,603.12  1.8%  55,935,985.06  1.7%  28,337,095.00  0.7% 33,350,642.17  0.8% 

     เงินกู้ยืมระยะยาวถงึก าหนดช าระใน 1 ปี 57,770,468.32  1.9% - 0.0% - 0.0% - 0.0%  -    0.0% - 0.0% 
     ดอกเบีย้ผิดนัดช าระหนีค้้างช าระทีค่รบก าหนดช าระใน 1 ป ี - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% 
     เจ้าหน้ีสัญญาเช่าการเงินที่ครบก าหนดช าระใน 1 ป ี 130,259,752.90  4.4% 157,341,279.14  5.3% 178,513,301.65  5.7%  190,303,640.91  5.9%  353,044,532.33  8.8% 438,797,656.78  10.4% 

     หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 165,794,100.81  5.6% 122,386,351.78  4.1% 137,435,862.28  4.4%  152,034,334.40  4.7%  148,105,927.89  3.7% 128,536,598.45  3.0% 

       รวมหนี้สินหมนุเวียน 1,237,810,965.61  41.7% 1,264,403,229.96  42.4% 1,373,461,560.61  43.7% 1,354,983,909.95  41.9% 1,654,935,828.36  41.2% 1,915,570,350.23  45.3% 

หนี้สินไมห่มุนเวียน             

     เงินกู้ยืมระยะยาว  -    0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% 

     เจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงินระยะยาวสุทธ ิ 650,475,461.07  21.9% 548,709,562.64  18.4% 442,255,405.55  14.1%  461,497,346.24  14.3%  746,339,894.10  18.6% 499,651,886.20  11.8% 

     รายได้แผ่นดินค้างน าสง่ 248,120,000.00  8.4% 190,300,000.00  6.4% 209,430,000.00  6.7%  176,000,000.00  5.4%  182,450,000.00  4.5% 174,000,000.00  4.1% 

     รายได้จากการบริจาครอการรับรู้ 16,551,901.73  0.6% 12,671,793.00  0.4% 9,474,613.93  0.3%  8,030,978.07  0.2%  8,626,783.54  0.2% 7,909,663.75  0.2% 
     ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพ์นักงานหลังออกจากงาน 275,441,863.00  9.3% 278,119,112.00  9.3% 287,313,438.00  9.1%  296,547,665.99  9.2%  345,880,041.00  8.6% 438,962,134.00  10.4% 
     หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน           13,398,480.31  0.3% 

       รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 1,190,589,225.80  40.1% 1,029,800,467.64  34.6% 948,473,457.48  30.2%  942,075,990.30  29.1% 1,283,296,718.64  32.0% 1,133,922,164.26  26.8% 

รวมหนี้สิน 2,428,400,191.41  81.9% 2,294,203,697.60  77.0% 2,321,935,018.09  73.9% 2,297,059,900.25  71.0% 2,938,232,547.00  73.2% 3,049,492,514.49  72.1% 

ส่วนของทนุ             

     ทุน 651,366,787.68  22.0% 651,366,787.68  21.9% 651,366,787.68  20.7%  651,366,787.68  20.1%  651,366,787.68  16.2% 655,606,787.68  15.5% 

     ก าไร(ขาดทุน)สะสม -113,310,030.31  -3.8% 33,925,270.27  1.1% 168,647,962.25  5.4%  287,823,249.71  8.9%  424,829,643.62  10.6% 527,253,392.85  12.5% 

รวมส่วนของทุน 538,056,757.37  18.1% 685,292,057.95  23.0% 820,014,749.93  26.1%  939,190,037.39  29.0% 1,076,196,431.30  26.8% 1,182,860,180.53  27.9% 

รวมหนี้สินและส่วนของทนุ 2,966,456,948.78  100.0% 2,979,495,755.55  100.0% 3,141,949,768.02  100.0% 3,236,249,937.64  100.0% 4,014,428,978.30  100.0% 4,232,352,695.02  100.0% 

หมายเหตุ :    /1 สตง.รับรอง    /2 งบประมาณ อ.ส.ค.   /3 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 
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ประมาณการงบแสดงสถานะการเงิน ตามแผนวิสาหกิจ ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (ต่อ) 
รายการ 2563E/2 % 2563(9เดือน) % 2563E/2 % 2564E/2 % 2564E/2 % 2565E/3 % 

 (เป้าหมาย)  (ข้อมูลเบื้องต้น)  (คาดการณ์)  (เป้าหมาย)  (คาดการณ์)  (เป้าหมาย)  
หนี้สินและส่วนของทนุ             

หนี้สินหมุนเวียน             

     เงินเบิกเกินบัญชี - 0.0% - 0.0%  0.0%  -    0.0%  -    0.0%  -    0.0% 

     เจ้าหนี้การค้า  1,040,000,000.00  24.1%  1,454,275,854.79  33.1%  1,040,000,000.00  24.1%  1,050,000,000.00  24.7%  1,149,000,000.00  27.0%  1,164,500,000.00  27.4% 

     เจ้าหนี้อ่ืน  25,000,000.00  0.6%  13,571,342.59  0.3%  25,000,000.00  0.6%  40,000,000.00  0.9%  40,000,000.00  0.9%  40,000,000.00  0.9% 

     คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย  30,000,000.00  0.7%  51,595,700.30  1.2%  30,000,000.00  0.7%  30,000,000.00  0.7%  30,000,000.00  0.7%  35,000,000.00  0.8% 

     เงินกู้ยืมระยะยาวถงึก าหนดช าระใน 1 ปี  -    0.0%  0.0%  -    0.0%  -    0.0%  -    0.0%  -    0.0% 

     ดอกเบีย้ผิดนัดช าระหนีค้้างช าระทีค่รบก าหนดช าระใน 1 ป ี  -    0.0%  0.0%  -    0.0%  -    0.0%  -    0.0%  -    0.0% 
     เจ้าหน้ีสัญญาเช่าการเงินที่ครบก าหนดช าระใน 1 ป ี  440,000,000.00  10.2%  467,977,564.04  10.6%  440,000,000.00  10.2%  400,000,000.00  9.4%  430,000,000.00  10.1%  420,000,000.00  9.9% 

     หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน  100,000,000.00  2.3%  89,758,356.04  2.0%  100,000,000.00  2.3%  98,000,000.00  2.3%  127,000,000.00  3.0%  118,000,000.00  2.8% 

       รวมหนี้สินหมนุเวียน  1,635,000,000.00  37.9%  2,077,178,817.76  47.2%  1,635,000,000.00  37.9%  1,618,000,000.00  38.1%  1,776,000,000.00  41.8%  1,777,500,000.00  41.8% 

หนี้สินไมห่มุนเวียน             

     เงินกู้ยืมระยะยาว  0.0%  37,910,000.00  0.9%  0.0%  0.0%  0.0%  -    0.0% 

     เจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงินระยะยาวสุทธ ิ  550,000,000.00  12.8%  393,123,369.19  8.9%  550,000,000.00  12.8%  560,000,000.00  13.2%  560,000,000.00  13.2%  560,000,000.00  13.2% 

     รายได้แผ่นดินค้างน าสง่  203,000,000.00  4.7%  164,000,000.00  3.7%  203,000,000.00  4.7%  180,000,000.00  4.2%  180,000,000.00  4.2%  176,000,000.00  4.1% 

     รายได้จากการบริจาครอการรับรู้  5,000,000.00  0.1%  3,620,221.04  0.1%  5,000,000.00  0.1%  6,000,000.00  0.1%  6,000,000.00  0.1%  6,000,000.00  0.1% 

     ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพ์นักงานหลังออกจากงาน  441,000,000.00  10.2%  433,693,990.02  9.9%  441,000,000.00  10.2%  439,000,000.00  10.3%  439,000,000.00  10.3%  440,000,000.00  10.4% 
     หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน  -    0.0%  17,518,794.56  0.4%  -    0.0%  14,000,000.00  0.3%  14,000,000.00  0.3%  14,500,000.00  0.3% 

       รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน  1,199,000,000.00  27.8%  1,049,866,374.81  23.9%  1,199,000,000.00  27.8%  1,199,000,000.00  28.2%  1,199,000,000.00  28.2%  1,196,500,000.00  28.2% 

รวมหนี้สิน  2,834,000,000.00  65.8%  3,127,045,192.57  71.1%  2,834,000,000.00  65.8%  2,817,000,000.00  66.3%  2,975,000,000.00  70.0%  2,974,000,000.00  70.0% 

ส่วนของทนุ             

     ทุน  656,000,000.00  15.2%  655,606,787.68  14.9%  656,000,000.00  15.2%  656,000,000.00  15.4%  656,000,000.00  15.4%  656,000,000.00  15.4% 

     ก าไร(ขาดทุน)สะสม  820,000,000.00  19.0%  614,358,326.77  14.0%  820,000,000.00  19.0%  775,000,000.00  18.2%  617,000,000.00  14.5%  620,000,000.00  14.6% 

รวมส่วนของทุน  1,476,000,000.00  34.2%  1,269,965,114.45  28.9%  1,476,000,000.00  34.2%  1,431,000,000.00  33.7%  1,273,000,000.00  30.0%  1,276,000,000.00  30.0% 

รวมหนี้สินและส่วนของทนุ  4,310,000,000.00  100.0%  4,397,010,307.02  100.0%  4,310,000,000.00  100.0%  4,248,000,000.00  100.0%  4,248,000,000.00  100.0%  4,250,000,000.00  100.0% 

หมายเหตุ :    /1 สตง.รับรอง    /2 งบประมาณ อ.ส.ค.   /3 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 
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ประมาณการงบแสดงสถานะการเงิน ตามแผนวิสาหกิจ ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (ต่อ) 
รายการ 2566E/3 % 2567E/3 % 2568E/3 % 2569E/3 % 2570E/3 % 

 (เป้าหมาย)  (เป้าหมาย)  (เป้าหมาย)  (เป้าหมาย)  (เป้าหมาย)  
หนี้สินและส่วนของทนุ           

หนี้สินหมุนเวียน           

     เงินเบิกเกินบัญชี  -    0.0%  -    0.0%  -    0.0%  -    0.0%  -    0.0% 

     เจ้าหนี้การค้า  1,181,500,000.00  27.8%  1,193,000,000.00  27.9%  1,196,000,000.00  28.0%  1,199,500,000.00  28.0%  1,202,000,000.00  28.0% 

     เจ้าหนี้อ่ืน  40,000,000.00  0.9%  40,000,000.00  0.9%  40,000,000.00  0.9%  40,000,000.00  0.9%  40,000,000.00  0.9% 

     คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย  40,000,000.00  0.9%  40,000,000.00  0.9%  40,000,000.00  0.9%  40,000,000.00  0.9%  40,000,000.00  0.9% 

     เงินกู้ยืมระยะยาวถงึก าหนดช าระใน 1 ปี  -    0.0%  -    0.0%  -    0.0%  -    0.0%  -    0.0% 

     ดอกเบีย้ผิดนัดช าระหนีค้้างช าระทีค่รบก าหนดช าระใน 1 ป ี  -    0.0%  -    0.0%  -    0.0%  -    0.0%  -    0.0% 
     เจ้าหน้ีสัญญาเช่าการเงินที่ครบก าหนดช าระใน 1 ป ี  410,000,000.00  9.6%  400,000,000.00  9.4%  390,000,000.00  9.1%  380,000,000.00  8.9%  380,000,000.00  8.9% 

     หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน  107,000,000.00  2.5%  115,500,000.00  2.7%  126,000,000.00  2.9%  138,500,000.00  3.2%  139,000,000.00  3.2% 

       รวมหนี้สินหมนุเวียน  1,778,500,000.00  41.8%  1,788,500,000.00  41.9%  1,792,000,000.00  41.9%  1,798,000,000.00  42.0%  1,801,000,000.00  42.0% 

หนี้สินไมห่มุนเวียน           

     เงินกู้ยืมระยะยาว  0.0%  0.0%  -    0.0%  -    0.0%  -    0.0% 

     เจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงินระยะยาวสุทธ ิ  560,000,000.00  13.2%  560,000,000.00  13.1%  562,000,000.00  13.1%  562,500,000.00  13.1%  563,000,000.00  13.1% 

     รายได้แผ่นดินค้างน าสง่  176,000,000.00  4.1%  176,000,000.00  4.1%  176,000,000.00  4.1%  176,000,000.00  4.1%  176,000,000.00  4.1% 

     รายได้จากการบริจาครอการรับรู้  6,000,000.00  0.1%  6,000,000.00  0.1%  6,000,000.00  0.1%  6,000,000.00  0.1%  6,000,000.00  0.1% 

     ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพ์นักงานหลังออกจากงาน  441,000,000.00  10.4%  441,000,000.00  10.3%  441,000,000.00  10.3%  441,000,000.00  10.3%  441,000,000.00  10.3% 
     หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน  15,000,000.00  0.4%  15,500,000.00  0.4%  15,500,000.00  0.4%  15,500,000.00  0.4%  15,500,000.00  0.4% 

       รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน  1,198,000,000.00  28.2%  1,198,500,000.00  28.1%  1,200,500,000.00  28.1%  1,201,000,000.00  28.0%  1,201,500,000.00  28.0% 

รวมหนี้สิน  2,976,500,000.00  70.0%  2,987,000,000.00  70.0%  2,992,500,000.00  70.0%  2,999,000,000.00  70.0%  3,002,500,000.00  70.0% 

ส่วนของทนุ           

     ทุน  656,000,000.00  15.4%  656,000,000.00  15.4%  656,000,000.00  15.3%  656,000,000.00  15.3%  656,000,000.00  15.3% 

     ก าไร(ขาดทุน)สะสม  622,500,000.00  14.6%  626,000,000.00  14.7%  628,500,000.00  14.7%  630,500,000.00  14.7%  633,500,000.00  14.8% 

รวมส่วนของทุน  1,278,500,000.00  30.0%  1,282,000,000.00  30.0%  1,284,500,000.00  30.0%  1,286,500,000.00  30.0%  1,289,500,000.00  30.0% 

รวมหนี้สินและส่วนของทนุ  4,255,000,000.00  100.0%  4,269,000,000.00  100.0%  4,277,000,000.00  100.0%  4,285,500,000.00  100.0%  4,292,000,000.00  100.0% 

หมายเหตุ :    /1 สตง.รับรอง    /2 งบประมาณ อ.ส.ค.   /3 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 

ตารางที่ 8.11 แสดงประมาณการงบแสดงฐานะการเงินตามแผนวิสาหกิจ ของ อ.ส.ค. 
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8.3 ประมาณงบก าไรขาดทนุ 
 ประมาณการงบก าไรขาดทุนตามแผนวิสาหกิจ ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

รายการ 
2557/1 % 2558/1 % 2559/1 % 2560/1 % 2561/1 % 2562/1 % 

(สตง รับรอง)  (สตง รับรอง)  (สตง รับรอง)  (สตง รับรอง)  (สตง รับรอง)  (สตง รับรอง)  
รายได ้             

     รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์นม 7,165,001,621.82  99.3% 7,805,933,470.96  97.8% 8,220,420,263.96  98.0% 8,908,594,000.84  97.4% 9,450,815,442.94  98.0% 9,810,926,215.02  97.0% 

     รายได้จากการขายด้านส่งเสริม  -    0.0% 140,083,589.52  1.8% 130,216,677.01  1.6% 192,521,992.32  2.1% 143,446,123.06  1.5% 229,772,008.01  2.3% 

     รายได้อ่ืน 46,886,879.84  0.7% 34,553,377.28  0.4% 40,054,181.49  0.5% 42,364,451.86  0.5% 45,195,603.80  0.5% 75,517,717.71  0.7% 

       รวมรายได้ 7,211,888,501.66  100.0% 7,980,570,437.76  100.0% 8,390,691,122.46  100.0% 9,143,480,445.02  100.0% 9,639,457,169.80  100.0% 10,116,215,940.74  100.0% 

ค่าใช้จา่ย             

     ต้นทุนขาย 5,982,862,713.86  83.0% 6,463,986,056.28  81.0% 6,731,403,216.30  80.2% 7,319,058,352.43  80.0% 7,735,369,518.95  80.2% 8,070,327,396.82  79.8% 

     คา่ใช้จ่ายส่วนส่งเสริม 151,718,974.18  2.1% 255,765,830.98  3.2% 277,301,571.79  3.3% 296,420,381.16  3.2% 201,859,321.09  2.1% 207,626,974.10  2.1% 

     คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 963,861,948.17  13.4% 977,708,441.22  12.3% 1,102,574,935.97  13.1% 1,262,047,351.15  13.8% 1,371,521,840.72  14.2% 1,602,985,096.39  15.8% 

     คา่ใช้จ่ายเงินอุดหนุนรับจากรัฐบาล - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0%  -    0.0% - 0.0% 

     ต้นทุนทางการเงิน 39,198,341.56  0.5% 53,724,260.68  0.7% 57,728,242.82  0.7% 43,207,754.94  0.5% 52,579,483.95  0.5% 55,664,927.87  0.6% 

       รวมค่าใช้จ่าย 7,137,641,977.77  99.0% 7,751,184,589.16  97.1% 8,169,007,966.88  97.4% 8,920,733,839.68  97.6% 9,361,330,164.71  97.1% 9,936,604,395.18  98.2% 

ก าไร(ขาดทุน) 74,246,523.89  1.0% 229,385,848.60  2.9% 221,683,155.58  2.6% 222,746,608.34  2.4% 278,127,005.09  2.9% 179,611,545.56  1.8% 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่             

     ผลก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% 

     ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการ -769,861.00 0.0% 8,737,852.00  0.1% -2,057,426.88 0.0% -1,236,609.46  0.0% -46,270,611.18  -0.5% 8,362,203.67  0.1% 

     ผลประโยชน์พนักงาน             

ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ 73,476,662.89  1.0% 238,123,700.60  3.0% 219,625,728.70  2.6% 221,509,998.88  2.4% 231,856,393.91  2.4% 187,973,749.23  1.9% 

หมายเหตุ :    /1 สตง.รับรอง    /2 งบประมาณ อ.ส.ค.   /3 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 
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ประมาณการงบก าไรขาดทุนตามแผนวิสาหกิจ ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (ต่อ) 

รายการ 
2563F/2 % 2563(9เดือน) % 2563F/2 % 2564E/2 % 2564E/2 % 2565E/3 % 
(เป้าหมาย)  (ข้อมูลเบื้องต้น)  (คาดการณ์)  (เป้าหมาย)  (คาดการณ์)  (เป้าหมาย)  

รายได ้             

     รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์นม 11,130,540,009.72  98.3%  7,033,730,493.27  97.2%  9,900,000,000.00  87.4%  11,803,438,600.00  98.2%  1,130,000,000.00  98.3%  11,797,800,000.00  98.3% 

     รายได้จากการขายด้านส่งเสริม  164,456,745.00  1.5%  170,948,225.12  2.4%  143,460,000.00  1.3%  180,037,340.00  1.5%  160,000,000.00  1.4%  165,000,000.00  1.4% 

     รายได้อ่ืน  30,701,700.00  0.3%  34,383,410.41  0.5%  9,480,000.00  0.1%  32,021,150.00  0.3%  30,951,400.00  0.3%  33,900,000.00  0.3% 

       รวมรายได้ 11,325,698,454.72  100.0%  7,239,062,128.80  100.0% 10,052,940,000.00  88.8% 12,015,497,090.00  100.0% 11,320,951,400.00  100.0% 11,996,700,000.00  100.0% 

ค่าใช้จา่ย             

     ต้นทุนขาย  9,079,864,938.62  80.2%  5,823,247,512.26  80.4%  8,135,336,414.61  71.8%  9,612,397,672.00  80.0%  9,167,481,591.60  81.0%  9,621,350,000.00  80.2% 

     คา่ใช้จ่ายส่วนส่งเสริม  295,701,731.49  2.6%  149,492,518.54  2.1%  263,962,286.53  2.3%  256,346,609.44  2.1%  275,000,000.00  2.4%  255,900,000.00  2.1% 

     คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร  1,610,796,252.30  14.2%  1,156,676,028.90  16.0%  1,533,893,851.62  13.5%  1,750,921,500.00  14.6%  1,638,334,671.32  14.5%  1,735,550,000.00  14.5% 

     คา่ใช้จ่ายเงินอุดหนุนรับจากรัฐบาล  -    0.0%  0.0%  -    0.0%  0.0%  0.0%  -    0.0% 

     ต้นทุนทางการเงิน  7,558,580.00  0.1%  32,396,667.57  0.4%  7,558,580.00  0.1%  38,335,137.56  0.3%  38,635,137.08  0.3%  38,400,000.00  0.3% 

       รวมค่าใช้จ่าย 10,993,921,502.41  97.1%  7,161,812,727.27  98.9%  9,940,751,132.76  87.8%  11,658,000,919.00  97.0% 11,119,451,400.00  98.2%  11,651,200,000.00  97.1% 

ก าไร(ขาดทุน)  331,776,952.31  2.9%  77,249,401.53  1.1%  112,188,867.24  1.0%  357,496,171.00  3.0%  201,500,000.00  1.8%  345,500,000.00  2.9% 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่             

     ผลก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ - 0.0%  -    0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% 

     ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการ             

     ผลประโยชน์พนักงาน             

ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ  331,776,952.31  2.9%  77,249,401.53  1.1%  112,188,867.24  1.0%  357,496,171.00  3.0%  201,500,000.00  1.8%  345,500,000.00  2.9% 

หมายเหตุ :    /1 สตง.รับรอง    /2 งบประมาณ อ.ส.ค.   /3 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 
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ประมาณการงบก าไรขาดทุนตามแผนวิสาหกิจ ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (ต่อ) 

รายการ 
2566E/3 % 2567E/3 % 2568E/3 % 2569E/3 % 2570E/3 % 
(เป้าหมาย)  (เป้าหมาย)  (เป้าหมาย)  (เป้าหมาย)  (เป้าหมาย)  

รายได ้           

     รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์นม 12,505,670,000.00  98.4% 13,256,010,000.00  98.4% 14,051,370,000.00  98.5% 14,894,450,000.00  98.5% 15,788,120,000.00  98.5% 

     รายได้จากการขายด้านส่งเสริม  170,000,000.00  1.3%  175,000,000.00  1.3%  180,000,000.00  1.3%  185,000,000.00  1.2%  190,000,000.00  1.2% 

     รายได้อ่ืน  35,000,000.00  0.3%  37,100,000.00  0.3%  39,330,000.00  0.3%  41,700,000.00  0.3%  43,500,000.00  0.3% 

       รวมรายได้ 12,710,670,000.00  100.0% 13,468,110,000.00  100.0% 14,270,700,000.00  100.0% 15,121,150,000.00  100.0% 16,021,620,000.00  100.0% 

ค่าใช้จา่ย           

     ต้นทุนขาย 10,194,000,000.00  80.2% 10,801,000,000.00  80.2% 11,444,600,000.00  80.2% 12,126,600,000.00  80.2% 12,849,000,000.00  80.2% 

     คา่ใช้จ่ายส่วนส่งเสริม  271,100,000.00  2.1%  287,000,000.00  2.1%  304,100,000.00  2.1%  322,200,000.00  2.1%  341,000,000.00  2.1% 

     คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร  1,840,100,000.00  14.5%  1,950,310,000.00  14.5%  2,067,000,000.00  14.5%  2,188,000,000.00  14.5%  2,318,800,000.00  14.5% 

     คา่ใช้จ่ายเงินอุดหนุนรับจากรัฐบาล  -    0.0%  -    0.0%  -    0.0%  -    0.0%  -    0.0% 

     ต้นทุนทางการเงิน  39,800,000.00  0.3%  41,500,000.00  0.3%  43,600,000.00  0.3%  46,550,000.00  0.3%  48,900,000.00  0.3% 

       รวมค่าใช้จ่าย 12,345,000,000.00  97.1% 13,079,810,000.00  97.1% 13,859,300,000.00  97.1% 14,683,350,000.00  97.1% 15,557,700,000.00  97.1% 

ก าไร(ขาดทุน)  365,670,000.00  2.9%  388,300,000.00  2.9%  411,400,000.00  2.9%  437,800,000.00  2.9%  463,920,000.00  2.9% 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่           

     ผลก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ - 0.0%  -    0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% 

     ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการ - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% 

     ผลประโยชน์พนักงาน           

ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ  365,670,000.00  2.9%  388,300,000.00  2.9%  411,400,000.00  2.9%  437,800,000.00  2.9%  463,920,000.00  2.9% 

หมายเหตุ :    /1 สตง.รับรอง    /2 งบประมาณ อ.ส.ค.   /3 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 

ตารางที่ 8.12 แสดงประมาณการงบก าไรขาดทุนตามแผนวิสาหกิจ ของ อ.ส.ค. 
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8.4 ประมาณการก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์ 
ประมาณการก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์ ตามแผนวิสาหกิจ ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

รายการ 
2557 % 2558 % 2559/1 % 2560/1 % 2561/1 % 2562/1 % 

(สตง รับรอง)  (สตง รับรอง)  (สตง รับรอง)  (สตง รับรอง)  (สตง รับรอง)  (สตง รับรอง)  
   ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ+ดอกเบี้ยจ่าย N/A  N/A  277,353,971.52   264,717,750.82   284,435,877.86   243,638,677.10   
   หัก ภาษีเชิงเศรษฐศาสตร ์ N/A  N/A   83,206,191.46    79,415,325.25    56,887,175.57    48,727,735.42   
   ก าไร (ขาดทุน) สุทธิหลังหักภาษี (NOPAT) N/A     194,147,780.06    185,302,425.57    227,548,702.29    194,910,941.68   

 
   Risk Free Rate (Rf) N/A  N/A  2.80%  2.80%  2.68%  2.70%  
   BetaUnlevered N/A  N/A   0.77    0.77    0.77    0.77   
   Market Risk Premium (MRP) N/A  N/A  8%  8%  7%  8%  
   หนี้สินรวม (Debt) N/A  N/A   2,321,935,018.09    2,297,059,900.25    2,938,232,547.00    3,049,492,514.49   
   ส่วนของผู้ถือหุน้ (Equity) N/A  N/A   820,014,749.93    939,190,037.39    1,076,196,431.30    1,182,860,180.53   
   BetaLevered = BetaUnlevered x (1+(1-Tax... %) x D/E N/A  N/A   3.71    3.20    3.78    3.57   
   Ke = Rf+(BetaLevered x MRP) N/A  N/A  32.45%  28.41%  28.87%  31.93%  
   ดอกเบี้ยจ่าย N/A  N/A   57,728,242.82    43,207,754.94    52,579,483.95    55,664,927.87   
   Kd = ดอกเบี้ยจ่าย/หนี้สินรวม x 100 N/A  N/A   2.49    1.88    1.79    1.83   
   WACC = (E/(D+E)xKe*100)+(D/(D+E)xKd) N/A  N/A   10.31    9.58    9.05    10.24   

 
   สินทรพัย์หมุนเวียน+ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ N/A  N/A   2,083,698,744.73    2,083,853,781.31    2,357,238,869.68    2,695,807,631.47   
   หนี้สินหมุนเวียน-เจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน 1 ป ี N/A  N/A   1,194,948,258.96    1,164,680,269.04    1,301,891,296.03    1,476,772,693.45   
   สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน N/A  N/A  1,101,480,143.77   1,206,422,559.23   1,696,025,131.20   1,575,380,086.13   
   หนี้สินระยะยาว- เจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงินระยะยาว N/A  N/A  506,218,051.93   480,578,644.06   536,956,824.54   634,270,278.06   
   Invested Capital N/A  N/A   1,484,012,577.61    1,645,017,427.44    2,214,415,880.31    2,160,144,746.09   

 
   IC x WACC% N/A  N/A  152,957,614.84   157,603,061.80    200,363,340.70   221,170,669.32  

 
   EP N/A  N/A  41,190,165.22   27,699,363.78    27,185,361.58   -26,259,727.64  

 
   ROA N/A  N/A  6.99%  6.84%  5.78%  4.44%  

หมายเหตุ :    /1 สตง.รับรอง    /2 งบประมาณ อ.ส.ค.   /3 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 
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ประมาณการก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์ ตามแผนวิสาหกิจ ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (ต่อ) 

รายการ 
2563F/2 % 2563 (9เดือน) % 2563F/2 % 2564E/3 % 2564E/3 % 2565E/3 % 
(เป้าหมาย)  (ข้อมูลเบื้องต้น)  (คาดการณ์)  (เป้าหมาย)  (คาดการณ์)  (เป้าหมาย)  

   ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ+ดอกเบี้ยจ่าย 339,335,532.31   109,646,069.10   119,747,447.24   395,831,308.56   240,135,137.08   383,900,000.00   
   หัก ภาษีเชิงเศรษฐศาสตร ์  67,867,106.46    21,929,213.82    23,949,489.45    79,166,261.71    48,027,027.42    76,780,000.00   
   ก าไร (ขาดทุน) สุทธิหลังหักภาษี (NOPAT)  271,468,425.85    87,716,855.28    95,797,957.79    316,665,046.85    192,108,109.66    307,120,000.00   

 
   Risk Free Rate (Rf) 6.77%  1.06%  1.06%  1.06%  1.06%  1.06%  
   BetaUnlevered  2,834,000,000.00    0.77    0.77    0.77    0.77    0.77   
   Market Risk Premium (MRP)  1,476,000,000.00   6.77%  6.77%  6.77%  6.77%  6.77%  
   หนี้สินรวม (Debt)  2.66    3,127,045,192.57    2,834,000,000.00    2,817,000,000.00    2,975,000,000.00    2,974,000,000.00   
   ส่วนของผู้ถือหุน้ (Equity) 19.08%   1,269,965,114.45    1,476,000,000.00    1,431,000,000.00    1,273,000,000.00    1,276,000,000.00   
   BetaLevered = BetaUnlevered x (1+(1-Tax... %) x D/E  7,558,580.00    3.41    2.66    2.73    3.24    3.23   
   Ke = Rf+(BetaLevered x MRP)  0.27   24.16%  19.08%  19.53%  22.99%  22.93%  
   ดอกเบี้ยจ่าย  6.71    32,396,667.57    7,558,580.00    38,335,137.56    38,635,137.08    38,400,000.00   
   Kd = ดอกเบี้ยจ่าย/หนี้สินรวม x 100 6.77%   1.04    0.27    1.36    1.30    1.29   
   WACC = (E/(D+E)xKe*100)+(D/(D+E)xKd)  2,834,000,000.00    7.72    6.71    7.48    7.80    7.79   

 
   สินทรพัย์หมุนเวียน+ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ  2,648,000,000.00    2,965,352,951.76    2,648,000,000.00    2,670,000,000.00    2,670,000,000.00    2,682,000,000.00   
   หนี้สินหมุนเวียน-เจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน 1 ป ี  1,195,000,000.00    1,609,201,253.72    1,195,000,000.00    1,218,000,000.00    1,346,000,000.00    1,357,500,000.00   
   สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน 1,703,000,000.00   1,472,657,355.26   1,703,000,000.00   1,619,000,000.00   1,619,000,000.00   1,609,000,000.00   
   หนี้สินระยะยาว- เจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงินระยะยาว 649,000,000.00   656,743,005.62   649,000,000.00   639,000,000.00   639,000,000.00   636,500,000.00   
   Invested Capital  2,507,000,000.00    2,172,066,047.68    2,507,000,000.00    2,432,000,000.00    2,304,000,000.00    2,297,000,000.00   

 
   IC x WACC% 168,175,280.61  167,597,857.34  168,175,280.61  181,958,624.61  179,677,142.82  178,886,340.41  

 
   EP 103,293,145.23  -79,881,002.06  -72,377,322.82  134,706,422.24  12,430,966.84  128,233,659.59  

 
   ROA 7.70%  1.76%  2.60%  8.42%  4.74%  8.13%  

หมายเหตุ :    /1 สตง.รับรอง    /2 งบประมาณ อ.ส.ค.   /3 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 
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ประมาณการก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์ ตามแผนวิสาหกิจ ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (ต่อ) 

รายการ 
2566E/3 % 2567E/3 % 2568E/3 % 2569E/3 % 2569E/3 % 
(เป้าหมาย)  (เป้าหมาย)  (เป้าหมาย)  (เป้าหมาย)  (เป้าหมาย)  

   ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ+ดอกเบี้ยจ่าย 405,470,000.00   429,800,000.00   455,000,000.00   484,350,000.00   512,820,000.00   
   หัก ภาษีเชิงเศรษฐศาสตร ์  81,094,000.00    85,960,000.00    91,000,000.00    96,870,000.00    102,564,000.00   
   ก าไร (ขาดทุน) สุทธิหลังหักภาษี (NOPAT)  324,376,000.00    343,840,000.00    364,000,000.00    387,480,000.00    410,256,000.00   
           
   Risk Free Rate (Rf) 1.06%  1.06%  1.06%  1.06%  1.06%  
   BetaUnlevered  0.77    0.77    0.77    0.77    0.77   
   Market Risk Premium (MRP) 6.77%  6.77%  6.77%  6.77%  6.77%  
   หนี้สินรวม (Debt)  2,976,500,000.00    2,987,000,000.00    2,992,500,000.00    2,999,000,000.00    3,002,500,000.00   
   ส่วนของผู้ถือหุน้ (Equity)  1,278,500,000.00    1,282,000,000.00    1,284,500,000.00    1,286,500,000.00    1,289,500,000.00   
   BetaLevered = BetaUnlevered x (1+(1-Tax... %) x D/E  3.23    3.23    3.23    3.23    3.23   
   Ke = Rf+(BetaLevered x MRP) 22.91%  22.92%  22.92%  22.93%  22.91%  
   ดอกเบี้ยจ่าย  39,800,000.00    41,500,000.00    43,600,000.00    46,550,000.00    48,900,000.00   
   Kd = ดอกเบี้ยจ่าย/หนี้สินรวม x 100  1.34    1.39    1.46    1.55    1.63   
   WACC = (E/(D+E)xKe*100)+(D/(D+E)xKd)  7.82    7.86    7.90    7.97    8.02   
           
   สินทรพัย์หมุนเวียน+ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ  2,707,000,000.00    2,719,000,000.00    2,729,000,000.00    2,737,500,000.00    2,744,000,000.00   
   หนี้สินหมุนเวียน-เจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน 1 ป ี  1,368,500,000.00    1,388,500,000.00    1,402,000,000.00    1,418,000,000.00    1,421,000,000.00   
   สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน 1,589,000,000.00   1,591,000,000.00   1,589,000,000.00   1,589,000,000.00   1,589,000,000.00   
   หนี้สินระยะยาว- เจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงินระยะยาว 638,000,000.00   638,500,000.00   638,500,000.00   638,500,000.00   638,500,000.00   
   Invested Capital  2,289,500,000.00    2,283,000,000.00    2,277,500,000.00    2,270,000,000.00    2,273,500,000.00   
           
   IC x WACC% 178,986,515.00  179,348,919.08  179,989,359.83  180,937,707.60  182,377,860.74  
           
   EP 145,389,485.00  164,491,080.92  184,010,640.17  206,542,292.40  227,878,139.26  

           
   ROA 8.59%  9.10%  9.62%  10.22%  10.81%  

หมายเหตุ :    /1 สตง.รับรอง    /2 งบประมาณ อ.ส.ค.   /3 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 

ตารางที่ 8.13 แสดงประมาณการงบก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์
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8.5 ประมาณการสภาพคล่องทางการเงิน 
จากประมาณการงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนข้างต้น ส่งผลให้อัตราส่วนทางการเงิน

ของ อ.ส.ค. ในระยะ พ.ศ.2557-2570E เป็นดังนี้ 
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน จาก 1.42 ในปี 2557 เป็น 1.50 ในปี 

2570E  

 
หมายเหตุ : 1) ปี 2560 – 2562 สตง.รับรอง    2) ปี 2563-2564 งบประมาณ อ.ส.ค.   3) ปี 2565-2570 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 

แผนภูมิที่ 8.5 แสดงอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนอย่างเร็ว (Quick or Acid Test Ratio) มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2557 – 
2563 (9เดือน) อยู่ในช่วง 0.63 ถึง 1.04 และมีแนวโน้มเป็น 0.83 ในปี 2570 

 

หมายเหตุ : 1) ปี 2557 – 2562 สตง.รับรอง    2) ปี 2563-2564 งบประมาณ อ.ส.ค.   3) ปี 2565-2570 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 

แผนภูมิที่ 8.6 แสดงอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนอย่างรวดเร็ว
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8.6 ประมาณการประสิทธิภาพในการบริหารสนิทรพัย์ 
ในปี 2557-2562 อ.ส.ค. มีระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 33 - 46 วัน และเป็น 86 วันในปี 

2563 (9เดือน) เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และคาดการณ์ว่าจะลดลงเป็น 34 วัน ในปี 
2570 

 
หมายเหตุ : 1) ปี 2557 – 2562 สตง.รับรอง    2) ปี 2563-2564 งบประมาณ อ.ส.ค.   3) ปี 2565-2570 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 

แผนภูมิที่ 8.7 แสดงการบริหารสินทรัพย์โดยระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 

ในปี 2557 – 2562 ระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้เฉลี่ย ของ อ.ส.ค. อยู่ในช่วง 29 - 36 วัน และเป็น 49 
วัน ในปี 2563 (9เดือน) เนื่องจากปัญหาการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 และคาดการณ์ว่าจะลดลงเปน็ 21 
วัน ในปี 2570 

 

 
หมายเหตุ : 1) ปี 2557 – 2562 สตง.รับรอง    2) ปี 2563-2564 งบประมาณ อ.ส.ค.   3) ปี 2565-2570 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 

แผนภูมิที่ 8.8 แสดงการบริหารสินทรัพย์โดยระยะเวลาในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ 
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8.7 ประมาณการความสามารถในการท าก าไร 
อ.ส.ค. ได้บริหารโครงสร้างต้นทุนไว้ที่ 80:20 แต่ในช่วงเวลาข้างหน้า อาจต้องปรับโครงสร้างต้นทุน

เพื่อให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบคือน้ านมดิบที่อาจปรับราคาข้ึน รวมทั้งผลิตภัณฑ์นมเป็นสินค้าที่ถูกควบคุม
ราคา จึงประมาณการงบก าไรขาดทุน โดยมีอัตราก าไรสุทธิใกล้เคียงกันในปี 2564 ถึงปี 2570 

 
หมายเหตุ : 1) ปี 2557 – 2562 สตง.รับรอง    2) ปี 2563-2564 งบประมาณ อ.ส.ค.   3) ปี 2565-2570 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 

แผนภูมิที่ 8.9 แสดงอัตราก าไรสุทธิการค้า (%) 
 

8.8 ประมาณการอัตราหนี้สนิรวมต่อสนิทรพัย์ 
อัตราหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมของ อ.ส.ค. มีแนวโน้มลดลง จาก 0.82 ในปี 2557 เป็น 0.66 ในปี 

2563 และคาดการณ์ว่าจะเป็น 0.70 ในปี 2570 เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สิน
หมุนเวียนมีอัตราการเพิ่มที่ใกล้เคียงกัน 

 
หมายเหตุ : 1) ปี 2557 – 2562 สตง.รับรอง    2) ปี 2563-2564 งบประมาณ อ.ส.ค.   3) ปี 2565-2570 ประมาณการตามแผนวิสาหกิจ 

แผนภูมิที่ 8.10 แสดงอัตราหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม 
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 การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้แผนยุทธศาสตร์เกิดผลส าเร็จและ
บรรลุเป้าหมายตามที่มุ่งหวัง ข้ึนอยู่กับปัจจัยส าคัญหลายประการ ประกอบด้วย ความชัดเจนของสาระของ
แผนยุทธศาสตร์ การรับรู้ เข้าใจ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และความตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบ
ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อการส่งเสริมกิจการโคนมของประเทศภายใต้ทิศทางที่ได้ร่วมกันก าหนด
ข้ึน  ดังนั้นกระบวนการสร้างความเข้าใจ ประสาน และร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องให้สามารถน าแนวคิดและเนื้อหา
สาระของแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติให้เกิดผล เป็นก้าวแรกที่ส าคัญ ที่จะไปสู่ผลส าเร็จได้  โดยจะท าให้
ผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ ข้ันตอน/กระบวนการ และกลไกการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน โดยมีแนวทางในการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนวิสาหกิจ ดังนี้ 

9.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ สูก่ารปฏิบตัิ 

1. สร้างความเข้าใจแก่บุคลากร ให้เข้าใจเนื้อหาสาระ เจตนารมณ์ และจุดมุ่งเน้นของแผนวิสาหกิจ 
อ.ส.ค. รวมทั้งตระหนักถึงความส าคัญ และร่วมผลักดันการด าเนินงานตามกรอบของแผนวิสาหกิจ 
อ.ส.ค. ฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความส าคัญ มีการก ากับ ติดตาม
ความก้าวหน้าและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

2. หน่วยงานทุกหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคที่เป็นเจ้าภาพในแต่ละประเด็นในแผนวิสาหกิจ 
อ.ส.ค. ฉบับนี้ จะต้องก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
เพิ่มเติม แล้วน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนงาน/โครงการ  หรือยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้ง ควบคุมก ากับการด าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

3. สร้างความเช่ือมโยงระหว่างแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. กับแผนต่างๆ ที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบหรือเข้า
ไปร่วมด าเนินการ 

4. เผยแพร่แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. แก่หน่วยงานภาคีและเครือข่ายการท างานในพื้นที่ เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจ และเช่ือมโยงการท างานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งจะน าไปสู่การระดมทรัพยากรและบูรณา
การการท างานโดยทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน 

5. ใช้แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. เป็นกรอบในการจัดท านโยบายและแผนงานโครงการประจ าปี เพื่อให้มีแนว
ทางการปฏิบัติและเป้าหมายการด าเนินงานที่ชัดเจนในแต่ละปี รวมทั้งมีการก ากับ ติดตาม และ
รายงานตามระบบการท างานปกติประจ า 
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การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล 
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9.2 การตดิตามประเมินผล 

1. ติดตามประเมินผลที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสิทธิของประชาชน
การรับทราบข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่รบัผดิชอบ ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเหน็ด้วยการจดั
ให้มีเวทีประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เกษตรกร องค์กร
เกษตรกร วิสาหกิจชุม นักวิชาการ ชุมชนและประชาชนทั่วไป ได้ตรวจสอบอย่างเปิดเผยและรับทราบ
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

2. เสริมสร้างระบบประเมินผลเชิงบูรณาการที่มุ่งเสนอผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ เพื่อใช้วัด
ความส าเร็จและความล้มเหลวของแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจการโคนมของประเทศระยะ 20 ปี
อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับตั้งแต่ก่อนจัดท านโยบาย แผนงานโครงการ เพื่อ
ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสม ระหว่างการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติงาน และการด าเนินการ
สิ้นสุดแล้ว 

3. อ.ส.ค. ประเมินด้วยตนเอง และการประเมินจาก สคร. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และติดตามผล
อย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการให้หน่วยงานที่เป็นกลาง เช่น ทริส ท าหน้าที่ประเมินผล เพื่อความถูกต้อง
ตามหลักวิชาการและเป็นกลาง ปราศจากอคติ หรือเลือกปฏิบัติ 
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10.1 กรอบแนวคดิ 

 ตามที่มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 
2560 ได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ และมอบหมายให้รัฐวิสาหกิจจัดท าแผนที่เกี่ยวข้อง โดยแผน
ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจจะต้องน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ไทยแลนด์ 4.0 แผนดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) และน าสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน มาใช้เป็นกรอบ
แนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตร์ ดังนั้นการทบทวน ยุทธศาสตร์ อ.ส.ค. ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 จึง
สอดคล้องกับแผนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

10.1.1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

อ.ส.ค.ได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมาใช้เป็นกรอบการด าเนินงานและยุทธศาสตร์องค์กร ภายใต้หลักการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและเพื่อมุ่งยกระดับให้อาชีพการเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง ยั่งยืน ได้แก่ 

- ส่งเสริมใหชุ้มชนมีการรว่มมือและช่วยกันพัฒนา ทั้งในชุมชนตนเองและชุมชนอื่นๆ  
     อย่างสมดุล 

- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระห ว่างกลุ่มคนจากหลากหลายภูมิสังคม  
     หลากหลายอาชีพ ฯลฯ เพื่อสร้างความเข้าใจเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเกิดความ  
     สามัคคี 

- ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่อย่างพอกิน และพึ่งตนเองได้ 
- ส่งเสริมความรู้และทักษะในการด ารงชีวิต ใช้สติปัญญาในการตัดสินใจและด าเนิน 

   ชีวิต 
- มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน 

10.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

กรอบแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของ
ประเทศไทย คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์การพฒันาและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

บทท่ี  
10 

ยุทธศาสตร์ อ.ส.ค. ระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสงัคม  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกบัสิง่แวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ทั้งนี้ อ.ส.ค. จึงได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ใน
ลักษณะของการสร้างอาชีพการเลี้ยงโคนมและสัตว์อื่นที่ให้นมและเนื้อทั้งกับเกษตรกรผู้เลี้ยง กลุ่มธุรกิจ และ
อุตสาหกรรมนมแบบครบวงจรตามห่วงโซ่อุปทาน ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน ได้มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนด้านการพัฒนา วิจัย เทคโนโลยี ทั้งในเชิงของการสร้างสรรค์ผลงานและการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาส และร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประเทศ นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรอย่างต่อเนื่อง
และมีการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ.ส.ค. จึงได้ก าหนดให้มีการพัฒนาทุนมนุษย์ภายใน
และเสริมสรา้งสมรรถนะขององค์กรอย่างครอบคลมุในทุกมิติ ร่วมกับการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสมดุล 

10.1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

การพัฒนาประเทศตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) นั้น ได้มุ่งเน้นการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน และการ
พัฒนาโดยเน้นคนเป็นศูนย์กลาง พร้อมด้วยการก้าวไปสู่การหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศ
รายได้สูงและเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในที่สุด โดยประกอบด้วยยุทธศาสตร์ จ านวน 10 ประเด็น ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความ

มั่งค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

อ.ส.ค. มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ โดยการเช่ือมโยงการส่งเสริมกิจการเลี้ยงโคนมและสัตว์อื่นที่ให้นมและเนื้อ และ
ธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม ด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์ทั้งภายในองค์กรและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการโคนม
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และอุตสาหกรรมโคนมให้มีความพร้อมทั้งองค์ความรู้ในเชิงวิชาการและในเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนและสรา้งเสรมิศักยภาพในภาคการผลิตโคนมได้อย่าง
ครบวงจร ตั้งแต่การเลี้ยง ไปจนถึงการผลิตในธุรกิจอุตสาหกรรมให้แข็งแรงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตาม
กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)  ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการแก้ปญัหาความยากจน การกระจาย
รายได้ในประเทศได้ เป็นการสนับสนุนบทบาทส่งเสริมกิจการโคนมของ อ.ส.ค. ในการสร้างอาชีพทาง
การเกษตรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม เพิ่มศักยภาพของเกษตรกร สหกรณ์ ชุมชน
และเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
การเกษตร ภาคการผลิตและบริการ สร้างความเช่ือมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
และบริการ เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  

10.1.4 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และแผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) 

นโยบาย Thailand 4.0 เป็นโมเดลการพัฒนาประเทศที่มุ่งเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสสู่           
“การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม” (Value-Based Economy) ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจาก
ภายในด้วยการน าความหลากหลายเชิงชีวภาพและเชิงวัฒนธรรมมาเป็นความได้เปรียบเชิงแข่งขัน และ
ปรับเปลี่ยนวิธีการจากท ามากได้น้อยไปสู่การท าน้อยได้มากนั่นคือเปลี่ยนจากโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เพิ่มมูลค่า (Value Added) ไปสู่การสร้างมูลค่า (High Value)  

ส าหรับแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ 1) เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันในเวทีโลก 2) สร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางสังคม 3) พัฒนาทุน
มนุษย์สู่ยุคดิจิทัล และ 4) ปฏิรูปภาครัฐ โดยประกอบด้วยยุทธศาสตร์ จ านวน 6 ประเด็น ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ว 
          ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

โดย อ.ส.ค. มีการก าหนดทิศทางในการพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมส าหรับธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม ทั้งในเชิงของการสร้างสรรค์ เผยแพร่ วิจัย พัฒนาต่อยอด และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมโคนม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโต และ
ก่อให้เกิดผลเชิงบวกต่อผลิตภาพการผลิตในอุตสาหกรรมนม ตลอดจน พัฒนา ปรับปรุง และยกระดับการ
ปฏิบัติงานองค์การด้วยวิทยาการความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 
เพื่อยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโคนมไปสู่การสร้างมูลค่า (High Value)  
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10.1.5 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 2560-2564 

ทิศทางและแนวทางพัฒนารัฐวิสาหกิจระยะ 20 ปี ได้มุ่งเน้นบทบาทและทิศทางการ
ด าเนินงานที่เหมาะสมกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป และมีรูปแบบองค์กรที่เหมาะสมกับบทบาทอย่างมี
ธรรมาภิบาล ภายใต้กรอบแนวคิด “รัฐวิสาหกิจมีบทบาทในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสามารถเร่งการ
ลงทุนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และมีความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยเน้นการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมา
พัฒนางานและเพิ่มประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและมีคุณธรรม และการน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้” โดยประกอบด้วยยุทธศาสตร์ จ านวน 5 ประเด็น ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารแผนการลงทุนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว  
ยุทธศาสตร์ที่  4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และแผน DE  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปรง่ใสและมีคุณธรรม  

10.1.6 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

เป็นแผนที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเกษตรกรของประเทศ ส าหรับทิศทางการพัฒนานั้น ได้น้อม
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ และได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เกษตรกรมั่นคง การเกษตรมั่ง
ค่ัง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ จ านวน 5 ประเด็น ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งสร้างความเข้มแข็งใหก้ับเกษตรกรและสถาบันการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตและยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานของผลิตภัณฑ ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยี

และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งจัดการและบริหารทรัพยากรการเกษตรและสิง่แวดล้อมให้มี

ความสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 มุ่งพฒันาระบบบรหิารงานภาครัฐ 
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10.1.7 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นมปี 2560-2569 
มีการก าหนดวิสัยทัศน์ “อุตสาหกรรมโคนมไทยทั้งระบบ ได้มาตรฐานสากลภายใน 10 ปี” 

ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ จ านวน 5 ประเด็น ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกรโคนมและผลิตภัณฑ์นม 
ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาการผลิตน้ านมโคและอุตสาหกรรมโคนมให้ ได้ 

   มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการบริโภคนมและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเพื่อการแข่งขัน

ระดับนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการใช้ประโยชน์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกร 

10.2 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม 
10.2.1 จุดแข็ง 

S1  ผลิตภัณฑ์ผลิตจากนมโคสดแท้ 100% 
S2  ตราสินค้าไทย - เดนมาร์ค เป็นแบรนด์ยอดขายอันดับ 1 ในกลุ่ม General Milk ที่
ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ 
S3  เป็นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมที่ครบวงจร 
S4  มีโรงงานผลิตภัณฑ์นมครบทั้ง 4 ภาค และอยู่ในพื้นที่ที่มีการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ท า
ให้ใกล้แหล่งวัตถุดิบ และได้ประโยชน์ต่อการกระจายสินค้า 

10.2.2 จุดอ่อน 
W1  มีความเสี่ยงในการบริหารจัดการปริมาณน้ านมดิบให้มีปริมาณเหมาะสมตามนโยบาย
ภาครัฐ สอดคล้องกับภาวะตลาดและความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการบริหารสภาพ
คล่อง และความสามารถในการท าก าไรที่ต่ ากว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรม 
W2  การน านวัตกรรมมาใช้ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างเป็นรูปธรรม ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น 
W3 เป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้ระบบราชการ ส่งผลต่อความสามารถในการตอบสนองต่อการ
บริหารจัดการที่ต้องการความรวดเร็วและคล่องตัวสูง 
W4 ยังมีข้อจ ากัดในการน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ ความไม่พอเพียงของ 
Big Data ความเช่ือมโยงของระบบข้อมูล และการประเมินผลแบบ Real Time  
W5 จ านวนบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านมีไม่เพียงพอ ทั้งในด้านส่งเสริมการเลี้ยงโค
นม ด้านผลิต และด้านตลาด 
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10.2.3 โอกาส 
O1 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา 
ใช้ในภาคธุรกิจการเกษตรและการพัฒนาองค์กร ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน 
O2 ผู้บริโภคมีแนวโน้มรักสุขภาพมากข้ึน  
O3 แผนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของภาครัฐช่วยสนับสนุนภารกิจหลักของ อ.ส.ค. 

10.2.4 อุปสรรค 
T1 ผลกระทบโรคระบาด และภัยธรรมชาติ ส่งผลต่อ อ.ส.ค. ต้องปรับรูปแบบการด าเนิน  
ธุรกิจใหม่ 
T2 ตลาดนมมีการแข่งขันกันมากข้ึน รวมไปถึงคู่แข่งที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่า เนื่องจากใช้
นมผงเป็นส่วนประกอบ โดยมีมาตรการ FTA เป็นปัจจัย 
T3 ตลาดนมมีกลไกควบคุมราคา ทั้งราคาน้ านมดิบ และราคาจ าหน่ายปลีก 

10.3 วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ อ.ส.ค. ในระยะ 20 ปี 

จากการวิเคราะห์ นโยบายและแผนต่างๆทีเ่กี่ยวข้อง อาทิ นโยบายประเทศไทย 4.0 เกษตร 4.0 
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบบัที่ 12  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  ยุทธศาสตร์กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี ภารกิจองค์กรตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง อ.ส.ค. เกณฑ์ประเมินของ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ความต้องการของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม อ.ส.ค. จึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ อ.ส.ค.ในระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ ระยะละ 5 ปี ดังต่อไปนี ้

• ระยะ 5 ปี องค์กรจะต้องเป็นองค์กรทีม่ีความสุข ส่งเสริมและยกระดับความรู้ ด้วยคุณภาพระดับมือ
อาชีพให้บรรลุวิสัยทัศน์นมแห่งชาติ ภาคเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรผูเ้ลี้ยงโคนม มีความเข้มแข็งมากขึ้น 
สามารถลดต้นทุนและแข่งขันได้ในระดับภูมิภาค โดยมีการประยุกต์ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

• ระยะ 10 ปี องค์กรสามารถเปน็ผูบ้รหิารจัดการอย่างมืออาชีพ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
อุตสาหกรรมโคนมให้กับภาคเกษตรกร และองค์กรเกษตรกรมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง มีอ านาจในการต่อรอง มีการ
ประยุกต์ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมทีเ่หมาะสมอยา่งแพร่หลาย อย่างมีคุณภาพในระดับสากลรวมทัง้
สามารถสร้างมลูค่าเพิ่มในการบรหิารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีความมั่นคงในทุกมิติ 

• ระยะ 15 ปี ยกระดับองค์กร เกษตรกร ผูจ้ัดจ าหน่าย คู่ค้าในทุก ๆ ด้าน ทั้งต้นน้ า กลางน้ า และ
ปลายน้ า ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโคนมที่ อ.ส.ค. ดูแลใหเ้ป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและมีความ
ภาคภูมิใจในอาชีพ มีความสามารถในการแข่งขันสูง และมีความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ 

• ระยะ 20 ปี องค์กร เกษตรกร ผูจ้ัดจ าหน่าย คู่ค้าในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกบัอุตสาหกรรมโคนมที่ 
อ.ส.ค. ดูแล สามารถบรหิารทรัพยากรร่วมกันได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 



 

 10-7 

 

10.4 วิสัยทัศน์ อ.ส.ค. ระยะ 20 ป:ี เป็นองค์กรที่เปน็ศนูยก์ลางอตุสาหกรรมโคนม 
10.4.1 เป้าประสงค์ 

1. อ.ส.ค. เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียมคีวามสามารถในอาชีพของตนตามหลัก 
“Smart” สามารถยกระดับการด าเนินงานและสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากลและ
พัฒนาอย่าง ต่อเนือ่งตลอด รวมถึงสามารถบรหิารทรัพยากรร่วมกันได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

2. อ.ส.ค. ประกอบกจิการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม และผลิตผลิตภัณฑ์นมทีม่ีคุณภาพได้ 
มาตรฐานสากลเป็นที่พึงพอใจครองใจคนไทยได้อย่างยัง่ยืน 

3. เกษตรกรผูเ้ลี้ยงโคนมมีความเข้มแข็ง เลี้ยงตัวเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน สามารถผลิตน ้านมดบิทีม่ี 
คุณภาพได้มาตรฐานสากลและมปีรมิาณเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ 

10.4.2 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
SO1 สร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทย 

 อ.ส.ค. มุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นต้นน้ าหรือผู้ผลิตน้ านมดิบที่
ส าคัญ โดยเริ่มจากการพัฒนางานส่งเสริมการเลี้ยงโคนมขององค์กร เพื่อพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยง
โคนม เผยแพร่ องค์ความรู้การเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกรรวมถึงพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศด้านการ
ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม สามารถสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทยอย่าง
ทั่วถึง เกษตรกรโคนมมีความเข้มแข็งมากข้ึนโดยส่งเสริมกิจการโคนมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี สามารถ
ยกระดับมาตรฐานฟาร์ม ลดต้นทุน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

SO2 พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตท่ีได้รับรองด้วยมาตรฐานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 มุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้รับการรับรองด้วยมาตรฐานระดับสากลที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าต่อยอดจากงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการและ
สุขภาพที่ดีของผู้บริโภค เน้นการบริหารจัดการด้านอุตสาหกรรมที่เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อมอบ
คุณภาพชีวิตที่ดีสู่เกษตรกรโคนมไทยร่วมกัน 

SO3 ตอกย้้าความเข้มแข็งในแบรนด์ไทย-เดนมาร์ค เป็น Top of Mind Brand 

 พัฒนางานด้านตลาดให้ เป็นผู้น าในอุตสาหกรรมนมอย่างยั่งยืนด้วยมีการวิจัย พัฒนา เพิ่ ม
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์นม ให้มีคุณภาพและมูลค่าสูงมีการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการและ
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์นม (High ValueAdded Product) ด้วยนวัตกรรม ตลอดรวมถึงการส่งเสริมการ
บริโภคนมในภูมิภาคอาเซียนให้มีความยั่งยืน ด้วยเครื่องมือการตลาดที่หลากหลาย ท าให้มีความพร้อมด้าน
การตลาดในทุกมิติ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศและรองรับตลาดต่างประเทศ
ครอบคลุมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหมายต่อผู้บริโภค การบริหารตัวแทนจ าหน่าย  การพัฒนาช่องทาง
จ าหน่ายให้ง่ายต่อการเข้าถึง การพัฒนาระบบโลจิสติกส ์ประสทิธิภาพสูง การสรา้งนวัตกรรม เพื่อการบรกิารที่
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มีคุณค่าเหนือความคาดหมาย สร้างความเข้มแข็งให้แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค ให้เป็น Top of  Mind Brand ที่
อาศัยความมีส่วนร่วมของคนไทยในการสร้างความสุขในอาชีพของเกษตรกรโคนมไทยอย่างยั่งยืนด้วยการ
บริโภคนมโคสดแท้ที่ผลิตจากเกษตรกรโคนมไทย จากอุตสาหกรรมของคนไทย เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย 

SO4 ยกระดับทุนมนุษย์ให้เป็นมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 มุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัยพร้อม
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่องค์กรยุคใหม่ พัฒนาระบบการจูงใจ สร้างความผูกพัน และพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานด้าน HR ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศ SEPA วัฒนธรรมการท างาน  
รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่มีการเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูลที่ส าคัญทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นองค์กรแหง่ความเปน็เลศิมีการวิจัย และ พัฒนา บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอาศัยนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบสนับสนุนที่เอื้อให้การปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจขององค์กรที่คล่องตัวสามารถรองรับงานเชิงนโยบายและงานที่ท้าทาย วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ได้   

SO5 บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 

  มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมนมครบวงจรของชาติ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรโคนมไทยให้มีความเข้มแข็ง อาชีพการเลี้ยงโคนมมีความมั่นคงและยั่งยืน ต่อ
ยอดด้านผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าและมีมาตรฐานสูง มีการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีจาก
ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญอันยาวนานของอ.ส.ค. และพัฒนาเป็นคลังความรู้ด้านอุตสาหกรรมโคนมของ
ประเทศไทยเพื่อสืบทอดแก่คนไทยต่อไป 
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ภาพที่ 10.1 แสดงยุทธศาสตร ์อ.ส.ค. ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)
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แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด ผลงานปี 61 เป้าหมาย 
ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 ณ ปีที่ 20 

SO1 สร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทย 
1. ยกระดับฟาร์มเกษตรกรให้
เป็น SMART Farm 

• จ านวนเกษตรกรโคนมที่ผ่าน
เกณฑ์ฟาร์มประสิทธิภาพสูง 
(Smart Farm) 

 
471 ฟาร์ม 
 

589 ฟาร์ม 769 ฟาร์ม 
        
1,150 ฟาร์ม              2,000 ฟาร์ม 

                                
4,657 ฟาร์ม  
 

   

2. ป ระ ยุ กต์ ใช้ เท ค โน โลยี
ดิจิทัลเพื่อการจัดการฟาร์ม 

• ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการจัดการฟาร์ม 

-  918 ฟาร์ม       
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แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด ผลงานปี 61 เป้าหมาย 
ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 ณ ปีที่ 20 

SO2 พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตท่ีได้รับรองด้วยมาตรฐานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ให้ได้มาตรฐานสากล 

• ได้รับการรับรองตาม 
มาตรฐานสากล  
- HACCP,GMP CODEX 
- ISO9001,14001,18001   
- HALAL   
- ISO/IEC17025   
- TPM" 
- มาตรฐานส่งออก 
- มาตรฐานนมพรีเมียม 
- มาตราฐานนมออแกนิค 

 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 

 ได้รับการ
รับรองครบ
ทุกมาตรฐาน 
อย่างน้อย 3 

โรงงาน 

ได้รับการ
รับรองครบ
ทุกมาตรฐาน 
อย่างน้อย 4 

โรงงาน 

ได้รับการ
รับรองครบ

ทุกมาตรฐาน 
อย่างน้อย 4 

โรงงาน 

ได้รับการ
รับรองครบ
ทุกมาตรฐาน 
ทุกโรงงาน 

ได้รับการ
รับรองครบ
ทุกมาตรฐาน 
ทุกโรงงาน 

ได้รับการ
รับรองครบ
ทุกมาตรฐาน 
ทุกโรงงาน 

ได้รับการ
รับรองครบ

ทุกมาตรฐาน 
ทุกโรงงาน 

2. ส่งเสริมการผลิตแบบเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน 
เพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิง
นิเวศ 
เศรษฐกิจ (Ecoefficiency)** 
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แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด ผลงานปี 61 เป้าหมาย 
ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 ณ ปีที่ 20 

SO3 ตอกย้้าความเข้มแข็งในแบรนด์ไทย-เดนมาร์ค เป็น Top of Mind Brand 
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์คุณค่าสูง • ระดับความส าเร็จการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์นมที่มีมูลค่าสูง 
(High Value Added 
Product) 
วัดเชิงก าไร  
จ านวนผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงที่
ออกใหม่ 
ยอดขาย 

         

2. ขยายผลการรับรู้และสร้าง
คุณค่าในตราสินค้า 

การวัดระดับ Top of mind 
Brand โดยใช้เกณฑ์ Brand 
Perceived 

15.85% 20.44% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

3. ยกระดับความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าผ่านช่องทาง online 

ระดับFacebook 
Engagement ของกลุ่ม
ผู้บริโภค 
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แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด ผลงานปี 61 เป้าหมาย 
ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 ณ ปีที่ 20 

SO4 ยกระดับทุนมนุษย์ให้เป็นมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 

• ระดับเกณฑ์องค์กรคุณธรรม  ระดับองค์กร
ส่งเสริม
คุณธรรม 

ระดับองค์กร
คุณธรรม 

ระดับองค์กร
คุณธรรม
ต้นแบบ 

ระดับองค์กร
คุณธรรม
ต้นแบบ 

ระดับองค์กร
คุณธรรม
ต้นแบบ 

ระดับองค์กร
คุณธรรม
ต้นแบบ 

ระดับองค์กร
คุณธรรม
ต้นแบบ 

ระดับองค์กร
คุณธรรม
ต้นแบบ 

• ระดับคะแนนประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
และการด าเนินงานหน่วยงาน
ภาครัฐ 

94.64 94.31 95 
ไม่น้อยกว่า 

95 
ไม่น้อยกว่า 

95 
ไม่น้อยกว่า 

95 
ไม่น้อยกว่า 

95 
ไม่น้อยกว่า 

95 
ไม่น้อยกว่า 

95 

2. พัฒนาบุคลากรให้มี 
ความสามารถเฉพาะด้าน 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา ตามเกณฑ์ 
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แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด ผลงานปี 61 เป้าหมาย 
ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 ณ ปีที่ 20 

SO5 บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 
1.พัฒนาเทคโนโลยี และ Big 
Data 

• ระดับความส าเร็จของ
โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

   - อ.ส.ค. มี
มาตรฐานการ
บริหารการ
จัดการความ
มั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ 
ตามมาตรฐาน 
ISO27001 
- พ้ืนที่
ส านักงานภาค 
อ.ส.ค. มี
มาตรฐานการ
บริหารจัดการ
ความมั่นคง
ปลอดภัย
สารสนเทศ 
เพ่ิมขึ้น 1 ที่ 

- อ.ส.ค. มี
มาตรฐานการ
บริหารการ
จัดการความ
มั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ 
ตามมาตรฐาน 
ISO27001 
- พ้ืนที่
ส านักงานภาค 
อ.ส.ค. มี
มาตรฐานการ
บริหารจัดการ
ความมั่นคง
ปลอดภัย
สารสนเทศ 
เพ่ิมขึ้น 1 ที่ 

- อ.ส.ค. มี
มาตรฐานการ
บริหารการ
จัดการความ
มั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ 
ตามมาตรฐาน 
ISO27001 
ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ 
- ขยายขอบเขต
ของระบบด้าน
สารสนเทศของ 
อ.ส.ค. เพ่ิมขึ้น 
25% 

 

อ.ส.ค. มี
มาตรฐานการ
บริหารการ
จัดการความ
มั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ 
ตามมาตรฐาน 
ISO27001 
ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ 
- ขยายขอบเขต
ของระบบด้าน
สารสนเทศของ 
อ.ส.ค. เพ่ิมขึ้น 
25% 

 

อ.ส.ค. มี
มาตรฐานการ
บริหารการ
จัดการความ
มั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ 
ตามมาตรฐาน 
ISO27001 
ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ 
- ขยายขอบเขต
ของระบบด้าน
สารสนเทศของ 
อ.ส.ค. เพ่ิมขึ้น 
25% 

 

อ.ส.ค. มี
มาตรฐานการ
บริหารการ
จัดการความ
มั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ 
ตามมาตรฐาน 
ISO27001 
ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ 
- ขยายขอบเขต
ของระบบด้าน
สารสนเทศของ 
อ.ส.ค. เพ่ิมขึ้น 
25% 

 

• ระดับความส าเร็จในการ
จัดท า Big Data ขององค์กร 

 ระดับองค์กร
ส่งเสริม
คุณธรรม 

ระดับองค์กร
คุณธรรม 

- อ.ส.ค. มี
ระบบ Big 

Data พร้อมใช้
อย่างน้อย 1 

ส่วนงาน 

- อ.ส.ค. มี
ระบบ Big 

Data พร้อมใช้
เพ่ิมอย่างน้อย 

1 ส่วนงาน 
- BIG Data 
ของ อ.ส.ค. 

ความสามารถ
เชิงวิเคราห์
เหตุการณ์ได้ 

อ.ส.ค. มีการน า
ข้อมูล BIG 

Data มาใช้ช่วน
สนับสนุนการ

วิเคราะห์
ตัดสินใจในทุก
ภาคส่วน และมี
การน าข้อมูล
ภายในนอกมา
ช่วยสนับสนุน 

อ.ส.ค. มีการน า
ข้อมูล BIG 

Data มาใช้ช่วน
สนับสนุนการ

วิเคราะห์
ตัดสินใจในทุก
ภาคส่วน และมี
การน าข้อมูล
ภายในนอกมา
ช่วยสนับสนุน 

อ.ส.ค. มีการน า
ข้อมูล BIG 

Data มาใช้ช่วน
สนับสนุนการ

วิเคราะห์
ตัดสินใจในทุก
ภาคส่วน และมี
การน าข้อมูล
ภายในนอกมา
ช่วยสนับสนุน 

อ.ส.ค. มีการน า
ข้อมูล BIG 

Data มาใช้ช่วน
สนับสนุนการ

วิเคราะห์
ตัดสินใจในทุก
ภาคส่วน และมี
การน าข้อมูล
ภายในนอกมา
ช่วยสนับสนุน 
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แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด ผลงานปี 61 เป้าหมาย 
ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 ณ ปีที่ 20 

SO5 บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 
2. ยกระดับการบริหารจัดการ
องค์กรด้วยนวัตกรรม 

จ านวนนวัตกรรมที่เกิดขึ้น          

3. ยกกระดับการบริหาร
จัดการองค์กรตามเกณฑ์ 
Enablers 

คะแนนประเมินผลตามระบบ
ประเมินผลCore Business 
Enablers 

  
3.45 3.6 3.75 

ไม่น้อยกว่า 
4.0 

ไม่น้อยกว่า 
4.0 

ไม่น้อยกว่า 
4.0 

ไม่น้อยกว่า 
4.0 

 


