
ปี 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
1 จัดประชุมพิจารณาและติดตามงานทุกเดือน               

1.1 ประชุมคณะอนุกรรมการ CG/CSR 12 คร้ัง/ปี ฝอก.
1.2 ประชุมคณะท างานขับเคล่ือน CG/CSR 12 คร้ัง/ปี ฝอก.

 
2 ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ CSR ปี 2560-2565 

ส าหรับปี 2564
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 CSR กับเกษตรกร

  1. อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม พัฒนาสหกรณ์โคนมเป็นสหกรณ์ต้นแบบ ฝสส./ฝวค.

  2. อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม ยกระดับเป็นฟาร์มพ่ีเล้ียง               
และต่อยอดการสร้างฟาร์มเครือข่าย

ฝวค.

  3. อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม  Dairy Academy (เกษตรกรมืออาชีพ
และนักส่งเสริมมืออาชีพ)

ฝสส./ฝวค.

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 CSR กับโรงงาน
   4. อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม ยกระดับมาตรฐานโรงงานด้านส่ิงแวดล้อม       
ตามหลักมาตรฐานสากล CSR -DIW

ทุก สภ.

   5. อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม การตรวจรับรองสหกรณ์/ศูนย์รับนมสู่มาตรฐาน ฝสส.

   6. อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม พลังงานทดแทน (Solar Cell) ฝวค.
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 CSR กับลูกค้า
   7. อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม สร้าง Change Agent เพ่ือส่งเสริมการ
ด่ืมนมและรักสุขภาพ

ฝกต.

   8. อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม ฟาร์มอินทรีย์สู่ผลิตภัณฑ์ Organic              
และผลิตภัณฑ์ Premium

ฝกต.

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 CSR กับนวัตกรรม
   9. อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม Circular Economy ฝกต.
 10. อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม IT Governance (ITG) ฝอก. / ฝทบ./IT

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 CSR กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน

 11. อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม ท่องเท่ียวย่ังยืน ฝทท.
 12. อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม ร่วมใจป้องกัน COVID-19                      
และฝุ่นละออง PM 2.5 ฝอก./สภนบ.

  

แผนปฏิบัติงานด้าน CSR  ประจ าปีงบประมาณ 2564

ท่ี
เป้าหมายและผลการด าเนินงานปี 2564

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4แผนงาน/กิจกรรม



ปี 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

3 น าเสนอวาระให้คณะกรรมการ อ.ส.ค.พิจารณา

 3.1 เร่ืองทบทวนนโยบาย CG/CSR ประจ าปีงบประมาณ 2565 แล้วเสร็จก่อนส้ินปีงบประมาณ ฝอก.
 3.2 เร่ืองทบทวนแม่บท CG/CSR ส าหรับ 2565 แล้วเสร็จก่อนส้ินปีงบประมาณ     ฝอก.
 3.3 เร่ืองทบทวนคู่มือ CG/CSR  ส าหรับปี 2565 แล้วเสร็จก่อนส้ินปีงบประมาณ      ฝอก.
 3.4 เร่ืองทบทวนกฎบัตร CG/CSR ส าหรับปี 2565 แล้วเสร็จก่อนส้ินปีงบประมาณ  ฝอก.
 3.5 เร่ืองแผนปฏิบัติงานด้าน CG/CSR ประจ าปีงบประมาณ 2565 แล้วเสร็จก่อนส้ินปีงบประมาณ  ฝอก.
 

4 รายงานผลการด าเนินงานด้าน CG/CSR เป็นรายไตรมาส รายไตรมาส ฝอก.
5 เล่มรายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ประจ าปี 2564 (SD Report)      ฝอก.

 6
ศึกษา/ดูงาน/อบรมด้าน CG/CSR ฝอก.

6 โครงการและกิจกรรมประจ าด้าน CSR
6.1 กีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่าง อ.ส.ค. กับสหกรณ์ท่ีส่งน้ านมดิบ ฝอก.
6.2 การจัดท า MOU น้ านมดิบ ฝสส.
6.3 กิจกรรม CG/CSR DAY 2021 ฝอก./ฝทบ.
6.4 กิจกรรมตลาดนัดความดี ฝอก.
6.5 DPO Field Day ฝสส.
6.6 รางวัลซอนเดอร์กอร์ด -ด้านการส่งเสริมการเล้ียงโคนม           
และด้านการพัฒนาคุณภาพน้ านมดิบ

ฝสส./ฝวค.

6.7 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนในเขตชุมชนโดยรอบโรงงาน อ.ส.ค. ฝอก./คณะท างานฯ
6.8 โครงการหลังคาเขียว ฝอก./ทุก สภ.
6.9 ศึกษา/อบรม/ดูงานด้าน CSR ฝอก.
 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

    

เป้าหมายและผลการด าเนินงานปี 2564

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2

2

ท่ี แผนงาน/กิจกรรม

(ทบทวนแผนปฏิบัติงาน CG/CSR ปี 2564) (การจัดท าแผนปฏิบัติงาน CG/CSR ปี 2565)

ธ.ค.65


