
   
 

 

 

 

แผนแมบ่ทการกำกับดแูลกจิการที่ด ี(Corporate Governance : CG) 

พ.ศ.2560 – 2565 สำหรับปี 2565 

และแผนปฏิบัตงิานด้าน CG ประจำปี 2565 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

(ฉบับปรับปรุง) 

 

 

 

 

 

แผนกจริยธรรมและธรรมาภิบาล  
กองบริหารจัดการความย่ังยืน ฝ่ายอำนวยการ 



 
ค ำน ำ 

  
แผนยุทธศาสตร์การก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) เป็นการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งสู่การเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมโคนมไทย
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมอย่างยั่งยืน โดยก าหนดให้มีการท าแผน
และทบทวนแผนการปฏิบัติงานประจ าปีทุกปี ในการทบทวนแผนวิสาหกิจ ปี พ.ศ. 2560 – 2565 ส าหรับปี  
พ.ศ. 2565 ได้น านโยบายประเทศไทย 4.0 (THAILAND 4.0) ยุทธศาสตร์พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการ
ขับเคลื่อนเกษตร 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ 2560 - 2579) ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)  
แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ อ.ส.ค. ปี พ.ศ. 2560 – 2565 แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย
ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 – 2569 และแผนยุทธศาสตร์ฯ ของ อ.ส.ค. ในด้านต่างๆ ที่ด าเนินการในปี 
2564 น ามาประกอบในการจัดท าแผน ซึ่งประเทศไทยต้องปรับตัว ด้านการเร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า  แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ใ ห้ เ ป็ น ปั จ จั ย ห ลั ก ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร พั ฒ น า 
ด้านการเกษตรและทุก ๆ ด้าน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ท่ามกลางการแข่งขันโลกที่
รุนแรงมากขึ้น ซึ่งในประเด็นนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาภาคการเกษตร  
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีประกอบกับวิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 (COVID-19)  
ที่ส่งผลกระทบกับประเทศ  

แผนยุทธศาสตร์การก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ให้ความส าคัญการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2565 
คณะกรรมการ อ.ส.ค. และคณะอนุกรรมการ CG/CSR ของ อ.ส.ค. ได้ก าหนดให้มีการทบทวนแนวทางการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของ อ.ส.ค. และก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามกรอบหลักการของ 
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ปี  2 5 1 5 , ส า นั ก ง า น ค ณ ะ 
กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต               
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ตามกรอบวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero 
Tolerance Clean Thailand) เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ คนร. ส่งเสริมระบบ
ธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม มีกลไกส่งเสริมและสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงกระบวนการ
บริหารจัดการ เพ่ือเป็นองค์กรคุณธรรม และการน าแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วย
โมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 - 2569 มาบริหารจัดการให้มีความเหมาะสมเพ่ือขับเคลื่อนนวัตกรรม 
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ มีโครงสร้างองค์กรและกระบวนการท างานสมัยใหม่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรควบคู่กับ
การมีคุณธรรม ก าหนดแรงจูงใจการด าเนินงานที่เหมาะสม ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็น
ส าคัญ  เน้นการด าเนินงาน การติดตามผลและจัดท ารายงานด้าน CG ให้ปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ และมืออาชีพ
ตามมาตรฐานสากล 
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บทที่ 1 
 

  การจัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
 

1.1 ประวัติขององค์การสง่เสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือนกันยายน ปีพุทธศักราช 2503 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จประพาสทวีปยุโรป ในการเสด็จทรงประทับแรมอยู่   ณ ประเทศเดนมาร์ค 
ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับกิจการการเลี้ยงโคนมของชาวเดนมาร์คเป็นอย่างมาก  และกลายเป็นจุดเริ่มต้น
ความสัมพันธ์ว่าด้วยการร่วมมือด้านวิชาการการเลี้ยงโคนมระหว่างประเทศไทย และประเทศเดนมาร์ค 

 ก่อนหน้านั้นหนึ่งปี นายนิลส์ กุนน่าส์ ซอนเดอร์กอร์ด ชาวเดนมาร์ค ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสุกรของ FAO 
(Food and Agricultural Organization United Nation) ผู้ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับกรมปศุสัตว์ระหว่างปี พ.ศ.2498-
2502 (ค.ศ.1955-1959) ได้สังเกตว่า คนไทยไม่รู้จักโคนมและดื่มนมในปริมาณน้อยมาก หลังจากกลับไปประเทศ      
เดนมาร์คในปี พ.ศ. 2502 นายซอนเดอร์กอร์ด ได้จัดท าโครงการฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม             
ในประ เทศ ไทย  เ สนอต่ อ  Danish Agricultural Marketing board และต่ อมา เดื อนมกราคม  พ . ศ . 2504                         
มีคณะผู้เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์คได้มาศึกษาส ารวจพ้ืนที่ในการจัดตั้งฟาร์มโคนมสาธิต และศูนย์ฝึกอบรม ณ อ าเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งสถานที่เป็นหุบเขาสวยงาม มีแหล่งน้ าสะอาด และไม่ไกลจากตลาดกรุงเทพฯ 

 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2504 ได้ลงนามสัญญาการให้ความร่วมมือช่วยเหลือทางวิชาการ การเลี้ยงโคนมระหว่าง
รัฐบาลเดนมาร์กกับรัฐบาลไทย โดยได้จัดสรรเงินช่วยเหลือ จ านวน 4.33 ล้านโครเนอร์ (หรือประมาณ 23.5 ล้านบาท
ในสมัยนั้น) ส าหรับด าเนินโครงการเป็นระยะเวลา 8 ปี รัฐบาลเดนมาร์กได้ส่งผู้ เชี่ยวชาญมาร่วมด าเนินการ                 
ในปี พ.ศ. 2509 (ค.ศ. 1966) พร้อมกับสนับสนุนเงิน จ านวน 2.87 ล้านโครเนอร์ ส าหรับด าเนินงานในช่วง 8 ปี          
อันเป็นการตอบสนองพระราชปณิธาน และความสนพระทัยในอาชีพการเลี้ยงโคนม หลังจากเสด็จนิวัติประเทศไทย 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริคที่ 9 แห่งประเทศเดนมาร์ก ได้ทรง
ประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนม และศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 
2505 จึงนับได้ว่าเป็นวันที่มีความส าคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ของการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 รัฐบาลไทยได้รับโอนกิจการฟาร์มโคนม และศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค
จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีชื่อว่า องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่ 160 ถนนมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพ่ือด าเนินบทบาทในการส่งเสริมการเลี้ยง
โคนมและพัฒนาอุตสาหกรรมนมต่อไป รัฐบาลไทยจึงได้ก าหนดให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็น “วันโคนมแห่งชาติ” 

ความร่วมมือในการก่อตั้งองค์กรเพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรโคนม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
เกษตรกรโคนม ... อาชีพพระราชทานบนรากฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  พระบิดาแห่งการโคนมไทย 
 

 ปีพุทธศักราช 2478 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ขณะทรงพระเยาว์เสด็จฯ พร้อม
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไปทอดพระเนตรโรงงาน     
ออร์เบอร์ ผลิตนมข้นหวาน ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

 เมื่อเดือนมิถุนายน พุทธศักราช  2503  ถึงวันที่ 18  มกราคม  พุทธศักราช 
2504  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จ    
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จประพาสประเทศต่าง  ๆ ในยุโรป      
อย่างเป็นทางการ เริ่มจากประเทศอังกฤษ  เยอรมันนี   โปรตุ เกส 
สวิสเซอร์แลนด์  เดนมาร์ก  นอร์เวย์ สวีเดน อิตาลี ส านักวาติกัน เบลเยี่ยม 
ฝรั่ งเศส ลักเซมเบอร์ก เนเธอร์แลนด์ และสเปน การเสด็จฯ   เยือน
ต่างประเทศอย่างเป็นทางการ ในครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช ทรงมีกระแสพระราชด ารัสลาแก่ประชาชนชาวไทยว่า 

 “บัดนี้ ถึงก ำหนดที่ข้ำพเจ้ำและพระรำชินีจะไปประเทศเหล่ำนั้น พรุ่งนี้จะออกเดินทำงจำกกรุงเทพฯ  ไปยัง
สหรัฐอเมริกำก่อน และจะไปประเทศอ่ืนในยุโรปอีก 13 ประเทศ ถ้ำจะนับส ำนักวำติกันด้วยก็เป็น  14 ประเทศด้วยกัน 
กำรไปต่ำงประเทศนี้ถือเป็นรำชกำรแผ่นดิน เป็นกำรท ำตำมหน้ำที่ของข้ำพเจ้ำในฐำนะที่เป็นพระประมุขของประเทศ 
ในกำรไปเยือนประเทศต่ำงๆ ข้ำพเจ้ำก็จะแสดงต่อประชำชนของประเทศเหล่ำนั้นว่ำ ประชำชนชำวไทยมีมิตรจิตมิตรใจ
ต่อเขำ และข้ำพเจ้ำก็จะพยำยำมอย่ำงเต็มที่ เพ่ือให้ฝ่ำยเขำรู้จักเมืองไทยและให้เกิดน้ ำใจดีต่อชำวไทย ข้ำพเจ้ำขอลำ
ท่ำนไปรำวหกเดือน” 

 วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2503 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยาน Kastrup กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศ
เดนมาร์ก พระเจ้าเฟรดเดอริคที่ 9 เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วยพระราชินีอินกริด  และพระราชวงศ์เดนมาร์ก         
ไปทรงต้อนรับ ทรงแนะน าผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยทั่วกัน 

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราช-
ด าเนินไปยังพระราชวัง Fredensborg ที่จัดไว้เป็นที่ประทับและตอนค่ ามีงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ า ณ พระราชวัง    
แห่งนี้ การที่พระเจ้าเฟรดเดอริคที่ 9 ได้ทรงจัดพระราชวัง Fredensborg ถวายเป็นที่ประทับด้วยมีพระราชประสงค์       
ที่จะได้มาประทับ ณ ที่แห่งเดียวกัน เพราะว่าในเดือนกันยายนของทุกปี พระองค์และพระราชินีจะทรงย้ายที่ประทับ
จากกรุงโคเปนเฮเกนมาประทับที่พระราชวังแห่งนี้ 

 ณ ประเทศเดนมาร์ก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยในกิจการฟาร์ม   
โคนมของชาวเดนมาร์กเป็นอย่างมาก ด้วยทรงเล็งเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมจะช่วยให้ชาวไทยได้บริโภคอาหารที่ มี
คุณค่า ทั้งยังช่วยให้เกษตรกรไทยได้มีอาชีพที่มั่นคง และเป็นหลักแหล่งไม่ต้องบุกรุกท าไร่เลื่อนลอยอีกต่อไป 
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 หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จนิวัต
ประเทศไทยแล้ว รัฐบาลและประชาชนชาวเดนมาร์กได้ทูลเกล้าถวายโครงการเลี้ยงโคนมแด่ล้นเกล้าฯ  ทั้งสองพระองค์ 
โดยส่งผู้เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์กให้มาท าการศึกษาความเป็นไปได้ของการเลี้ยงโคนมของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12 - 
24 มกราคม พุทธศักราช 2505 (ค.ศ. 1962) พระเจ้าเฟรดเดอริคที่ 9 และพระราชินีอินกริด เสด็จพระราชด าเนินเยือน
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง  

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริคที่ 9 แห่งประเทศเดนมาร์ก 
ได้ทรงประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนม และศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 
มกราคม 2505 จึงนับได้ว่าเป็นวันที่มีความส าคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ของการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย 

 
1.2 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง อ.ส.ค. 
  

อ.ส.ค. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค.      
พ.ศ. 2514 โดยมีวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
 1.2.1 ด้านส่งเสริมกิจการโคนม 
   1) ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม และสัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อ 
   2) ฝึกอบรมบุคคลให้มีความรู้ ความช านาญในการเลี้ยงโคนม และ
สัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อ การผลิตน้ านมและเนื้อ กับการประกอบผลิตภัณฑ์จาก
น้ านมและเนื้อ 
   3) ช่วยเหลือแนะน า และให้ค าปรึกษาแก่เกษตรกรตลอดจน
ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการก าจัดโรค การเลี้ยงดูสัตว์
การผสมเทียม อาหาร และอ่ืน ๆ ส าหรับโคนมและสัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อ 
   4) พัฒนาและผลิตพันธุ์โคนม และสัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อ 
   5) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริโภคนม และผลิตภัณฑ์นมในประเทศ 
   6) ด าเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการส่งเสริมกิจการโคนม 
  

1.2.2 ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม 
  1) ผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน และให้ซึ่งน้ านมและเนื้อ ผลิตภัณฑ์จากน้ านมและเนื้อ โคนม  และสัตว์
อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อ ตลอดจนอาหารสัตว์ น้ าเชื้อเอ็มบริโอ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตและการตลาด 
   2) ด าเนินธุรกิจบริการเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม และสัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อ กับการผลิตผลิตภัณฑ์
จากน้ านมและเนื้อ 
   3) ด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือต่อเนื่องกับธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม คณะกรรมการโคนม
และผลิตภัณฑ์นม  
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ดังนั้น อ.ส.ค.จัดตั้งขึ้น เพ่ือเป็นกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ด าเนินการสานต่อเจตนารมณ์ และพัฒนาก้าวหน้าต่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals) 

 

1.3 บทบาทและหน้าที่  
บทบาทหน้าที่ของ อ.ส.ค.ที่ต้องด าเนินงานในปัจจุบันนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์เนื้อความในพระราชกฤษฎีกา

จัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 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 านมและเนื้อการผลิต

น้ านมและเนื้อ และการประกอบผลิตภัณฑ์จากน้ านมและเนื้อ 
4. ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนและให้ ซึ่งโคนม สัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อ น้ านมและเนื้อ และผลิตภัณฑ์จากน้ านม

และเนื้อ 
5. ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการโคนมของ อ.ส.ค. 
รวมทั้งยังให้อ านาจ อ.ส.ค. ครอบคลุมถึงการถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองที่ดิน การร่วมสมทบกับบุคคลอ่ืนเพ่ือ

ประโยชน์แก่กิจการและด้านอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่เอ้ือต่อการด าเนินกิจการของ อ.ส.ค. ทั้งในด้านส่งเสริมกิจการ
โคนม และด้านอุตสาหกรรมที่เป็นการสนับสนุนทั้งการสร้างเสริมอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และการแข่งขัน             
เชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมนม 

 
ภารกิจหลักตามโครงสร้างองค์กร

 

ด้านกิจการโคนม

• ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการ
เลี้ยงโคนม

• ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยง
โคนม

ด้านอุตสาหกรรมนม

• ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง
• ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้
• ส านักงาน อ.ส.ค.ภาค

ตะวันเฉียงเหนือ
• ส านักงาน อ.ส.ค. 

ภาคเหนือตอนล่าง
• ส านักงาน อ.ส.ค. 

ภาคเหนือตอนบน

ด้านอ านวยการและบริหาร

• ฝ่ายอ านวยการ
• ฝ่ายตรวจสอบภายใน
• ฝ่ายนโยบายและ

ยุทธศาสตร์
• ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
• ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
• ฝ่ายบัญชีและการเงิน
• ฝ่ายพัสดุและบริการ
• กองเลขานุการ

คณะกรรมการโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นม

ด้านการตตลาดและการ
ขาย/ท่องเท่ียว

• ฝ่ายการตลาดและการ
ขาย

• ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ภาพที่ 1 : ภารกิจหลักตามโครงสรา้งขององค์กร 
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1.4 ความเป็นมาด้านงานธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม (CG/CSR) ของ อ.ส.ค. 
 

   องค์การส่ง เสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)              
มีแนวทางการบริหารจัดการองค์กรที่สอดคล้องตามทิศทางนโยบายของ
รัฐบาล และแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานของทริส (TRIS) โดย
จัดให้มีการก าหนดกรอบการด าเนินงานการจัดท าแผนวิสาหกิจ ที่มุ่งสู่
การเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมโคนมไทยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
สร้างความม่ันคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมอย่างยั่งยืน โดยเน้นกระบวนการ
ท าแผนและทบทวนแผนการปฏิบัติงานประจ าปีทุกปี เพ่ือให้การน าแผน
ไปสู่การปฏิบัติใน อ.ส.ค.เกิดเป็นผลผลิตและผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มขึ้น และเอ้ือ
ต่อการประเมินผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการพัฒนาระบบ

งบประมาณและการบริหารกลยุทธ์ ตั้งแต่การวิเคราะห์ออกแบบระบบงบประมาณให้สอดคล้องกับการท าแผนการ
ตลาดอุตสาหกรรมนม แผนส่งเสริมการเลี้ยงโคนม แผนการบริหารจัดการองค์กร แผนการเงิน รวมทั้งการทบทวน       
กลยุทธ์ และการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปยังบุคลากรทุกต าแหน่งงาน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการน า อ.ส.ค.เข้าสู่ระบบประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) ในอนาคต  
 อ.ส.ค. ได้ท าการทบทวนแผนวิสาหกิจ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ส าหรับปี พ.ศ. 2564 โดยน ากรอบแนวคิด
การทบทวนแผนวิสาหกิจ 1.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ       
ฉบับที่ 12 (พ.ศ 2560 - 2564) 3.เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 4.Thailand 4.0 5.แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ         
ปี พ.ศ.2560 -2564  6.นโยบายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  7.ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี (พ.ศ 2560 - 2579) 8.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 9. แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาเกษตร 10. สภาพเศรษฐกิจ
โลก (การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก FTA นมผง)  11. ปัญหา    COVID-19  ประเทศไทยต้องปรับตัวด้านการเร่งรัด
พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้าน
การเกษตร  และทุก ๆ ด้าน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่ามกลางการแข่งขันโลกที่รุนแรง     
มากขึ้น  ซึ่งในประเด็นนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาภาคการเกษตรด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน และให้สอดคล้องกับนโยบาย THAILAND 4.0 เพ่ือช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเองได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรให้เป็น Smart 
Farmer ที่มีความพร้อมในองค์ความรู้ด้านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ สามารถน าเทคโนโลยีนวัตกรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับองค์ความรู้สมัยใหม่ที่เหมาะสมในการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน และปริมาณตรงกับความต้องการของตลาด การค านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค  และสิ่งแวดล้อม        
เป็นส าคัญ รวมทั้งส่งเสริมสถาบันเกษตรกรให้เป็น Smart Group และ Smart Enterprise ที่มีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานทั้งในด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด การบริหารจัดการ และมีความเข้มแข็ง มีอ านาจในการต่อรองกับ
พ่อค้าคนกลาง และผู้ประกอบการได้ 
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 องค์การสหประชาชาติได้ประเมินสถานการณ์โลกในช่วงปีพ.ศ. 2544-2643 (ค.ศ.2001 - 2100)  ว่าจะเป็น
ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุจากการเพ่ิมขึ้นของประชากรผู้สูงอายุโดยสัดส่วนผู้สูงอายุจะ เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 12.3               
ในปี พ.ศ. 2558 เป็นร้อยละ 13.8 ในปี พ.ศ. 2563 แต่ภายหลังจากปี พ.ศ. 2563 วัยแรงงานจะมีสัดส่วนลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ในส่วนของประเทศไทยโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยเช่นเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้ขาดแคลนแรงงาน จ านวน
ประชากรวัยแรงงานลดลง ส านักงานสถิติแห่งชาติคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในช่วงปี          
พ.ศ. 2568  ซึ่งการเข้าสู่สังคมสูงอายุส่งผลต่อทั้งเศรษฐกิจและรูปแบบการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ            
ในประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นกลุ่มส าคัญที่ท าให้ความต้องการในการบริโภคสินค้า และบริการเพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
สินค้าเพ่ือสุขภาพ ทั้งนี้การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโลกส่งผลต่อประเทศไทยในเรื่องของประชากรวัยแรงงานลดลงอย่าง
ต่อเนื่องรวมถึงภาคการเกษตรด้วย ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมีการเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วทั้งทางด้าน
ต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจ และผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดการ
ขาดแคลน อุทกภัย และภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงสร้างความเสียหายต่อการผลิตในภาคการเกษตร ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงด้านอาหารโลก รวมทั้งกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตร และอาหารของประเทศไทยซึ่งเป็นแหล่ง
รายได้ที่ส าคัญของประเทศ จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ประเทศต่าง  ๆ 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงมี การท า
ข้อตกลงในการด าเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม การบริการ และภาคครัวเรือน 
รูปแบบการผลิตและการบริโภคต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการสนับสนุนในใช้พลังงานหมุนเวียน พลังงาน
ทดแทน และพลังงานชีวภาพเพ่ิมมากขึ้น ส าหรับปี พ.ศ. 2562 มุ่งสู่การเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมโคนมไทย ที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมอย่างยั่งยืน  ในการจัดท าแผนวิสาหกิจ 5 ปี           
(พ.ศ. 2560-2564) ที่ผ่านมา อ.ส.ค.ได้จัดท าแผนวิสาหกิจ โดยค านึงถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งปัจจัยภายใน  และ
ภายนอกการวิเคราะห์อุตสาหกรรมนม การวิเคราะห์ด้านการส่งเสริมโคนมและการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในรูปแบบมองเชิงรุกไปข้างหน้า (Forward Looking) อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งความ
สอดคล้องกับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal :  SEPA)  เพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์การในปัจจุบัน   โดยเริ่มมีการปรับปรุงกระบวนการจัดท า
แผนให้เป็นระบบที่เป็นขั้นเป็นตอน และส่งเสริมให้บุคลากรของ อ.ส.ค. เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนางาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ตอบสนอง  พันธะกิจในเรื่องของส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็น
อาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน ตลอดรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร (แผนวิสาหกิจประจ าปีบัญชี 
พ.ศ. 2560 – 2564 ส าหรับปี พ.ศ. 2563 และยุทธศาสตร์ อ.ส.ค. ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579, อ.ส.ค.)  
  อ.ส.ค. ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล ต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น มีความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ ทั้งยังมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย อ.ส.ค. มิได้มีเป้าหมายที่จะสร้างก าไร
สูงสุด อ.ส.ค. มีเป้าหมายส าคัญคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโคนมและครอบครัวท าให้อาชีพพระราชทานนี้
มีเกียรติและศักดิ์ศรี มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พร้อมทั้งยังพัฒนาสินค้า และบริการใหม่ๆให้กับผู้บริโภค           
เพ่ือมุ่งหวังให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง และในการด าเนินธุรกิจต้องระมัดระวังไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม  
ต้องพยายามบริหารจัดการผลกระทบของขยะของเสีย การใช้พลังงาน น้ า และองค์ประกอบอื่น ๆ ให้เกิดสมดุลในชุมชน 
 อ.ส.ค. ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการ CG/CSR  เพ่ือก ากับการบริหารจัดการงานด้านธรรมาภิบาล 
คณะอนุกรรมการ CG/CSR  ให้ความส าคัญกับการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  โดยมีความเป็นมาดังนี้ 
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 พ.ศ. 2558 – 2559 : คณะอนุกรรมการ CG/CSR ให้ความส าคัญและจัดสรรงบประมาณ โครงการเพ่ือการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือยกระดับองค์กร 
 พ.ศ. 2559 – 2560 : คณะอนุกรรมการ CG/CSR เริ่มพัฒนามาตรฐาน และขบวนการท างานต่าง ๆ เพ่ือให้
สอดคล้องกับ Thailand 4.0  มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานที่โรงงาน ตามมาตรฐาน ISO 26000 ของ
กรมโรงงาน และมีการจัดโครงการส่งเสริมจริยธรรม และธรรมาภิบาลต่าง ๆ ให้มีการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมและเป็น
ระบบมากขึ้น ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร 

พ.ศ. 2560 – 2561 : คณะอนุกรรมการ CG/CSR ยกระดับการบริหารจัดการ CG โดยริเริ่มท ายุทธศาสตร์ CG  
ให้สอดคล้องและส่งเสริมกับยุทธศาสตร์องค์กร โดยมีขบวนการการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ จนได้เป็น
ยุทธศาสตร์ Triple CG:  from Community Grass to Consumer Glass by Corporate  Governance โดยเน้น
ความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดห่วงโซ่อุปทาน value chain  โดย อ.ส.ค. ให้ความส าคัญตั้งแต่หญ้าในฟาร์มที่มีคุณภาพ
ดี ไปจนถึงคุณภาพนมทุกแก้วที่ถึงมือผู้บริโภค และตลอดทางตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า จะต้องด าเนินการอย่างถูกต้อง 
โปร่งใส มีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 พ.ศ. 2561 – 2563 : เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ของ อ.ส.ค. คณะอนุกรรมการ CG/CSR และ
ฝ่ายบริหาร อ.ส.ค.จึงมอบหมายให้วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท าการศึกษา และ
ร่วมพัฒนายุทธศาสตร์ CG ฉบับปี 2563 รวมทั้งแผนงานประจ าปี 2563 
 
1.5 แนวคิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ CG  
 

แนวทางส าคัญในการด าเนินการคือ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ CG ให้กับคณะผู้บริหาร พนักงาน และ     
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 

การให้ความรู้เรื่อง CG ในครั้งนี้ จะอ้างอิงหลักการต่าง ๆ ดังนี้ 
1. หลักการความรับผิดชอบต่อสังคม 360 องศา ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  สร้าง

ความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และสร้างความพึงพอใจที่มีความสมดุลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ 
2. หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นรากฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ของ อ.ส.ค. ด้วย 3 ห่วง คือ 

ความมีเหตุผล ความพอดี และการสร้างภูมิคุ้มกัน และ 2 เงื่อนไข คือ ความรู้ คู่ คุณธรรม ทั้งนี้การ
ด าเนินการใด ๆ จะต้องใช้ขั้นตอน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  

3. หลักการร่วมมือกันสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ Sustainable Development Goals ขององค์กร
สหประชาชาติ ซึ่งองค์กรต้องท าความเข้าใจ และเลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ อ.ส.ค.      มาวาง
แผนพัฒนาอย่างจริงจัง 

4. หลักการของ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ให้มีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

5. หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของส านักงานคณะกรรมนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 9 หมวด มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ หมวด 1 บทบาทของภาครัฐ หมวด 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น หมวด 3 
คณะกรรมการ อ.ส.ค.  หมวด 4 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  หมวด 5 ความยั่งยืนและนวัตกรรม หมวด 6 
การเปิดเผยข้อมูล หมวด 7 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  หมวด 8 จรรยาบรรณ  และ     
หมวด 9 การติดตามผลการด าเนินงาน  
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 ด้วยหลักการของ CG ดังกล่าวเป็นพ้ืนฐาน เมื่อน ามาพิจารณากับยุทธศาสตร์ขององค์กรฉบับใหม่                  
เพ่ือพัฒนาสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ มีความสามารถในการแข่งขัน  และก้าวสู่การเป็นองค์กรนมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์
ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 

1. CG กับเกษตรกร สร้างการมีส่วนรวม ความมั่นคง ยั่งยืน และความภาคภูมิใจให้อาชีพเกษตรกรโคนม  
2. CG กับการบริหารจัดการองค์กรที่ดี องค์กรแห่งความเป็นเลิศที่ยั่งยืน ด้วยทรัพยากรมนุษย์ที่มีความ

รับผิดชอบต่อสังคม และธรรมาภิบาล บนรากฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
3. CG กับโรงงาน พัฒนาอุตสาหกรรมนมแบบครบวงจร ตามมาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

และนวัตกรรม ส าหรับอุตสาหกรรมนมของประเทศ 
4. CG กับลูกค้า เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดอย่างเข้าถึงใจผู้บริโภค 
5. CG กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
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  บทที่ 2 
 

  ข้อมูลส าคัญประกอบการวิเคราะห์และจัดท าแผนแม่บท CG (ประจ าปี 2560-2565)  
   และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2565  
 

ฝ่ายอ านวยการ ได้ด าเนินการทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ CG ของ อ.ส.ค. โดยน าข้อมูลที่ส าคัญที่จะ
ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน CG ขององค์กรมาประกอบการวิเคราะห์และปรับปรุงแผนแม่บท CG ดังนี้ 
 
2.1 แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. ประจ าปี  2560-2565 (ส าหรับปี พ.ศ. 2565) 
 

  ในปีงบประมาณ 2565 อ.ส.ค.ได้มีการทบทวนแผนวิสาหกิจ ประจ าปี 2560-2565 ในบางส่วน ซึ่งมี
ประเด็นด้าน CG ที่จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์เพ่ือน ามาเป็นปัจจัยในการทบทวนการท าแผนแม่บท CG 
  

 
 

 

“นมแห่งชาติภายในปี 2565” (Being National Milk by 2022) 
นมแห่งชาติที่ต้องการรวมพลังไทยเป็นหนึ่งสร้างเกษตรกรรมโคนมยั่งยืนโดยมีองค์ประกอบของตัวชี้วัด

วิสัยทัศน์ดังภาพต่อไปนี้ 

 
 
 
 

 “อ.ส.ค. มุ่งมั่นให้องค์กรมีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่าง
ยั่งยืน ภายใต้หลักการ BCG โดยยกระดับความสามารถเกษตรกรโคนมไทยให้ด ารงอาชีพออย่างมั่นคง ด้วยการสรรสร้าง
นวัตกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมโคนมให้แบรนด์ไทย-เดนมาร์คเป็นที่หนึ่งในใจคนไทย เพ่ือส่งมอบคุณค่า
ให้คนไทยมีสุขภาพดีด้วยผลิตภัณฑ์จากนมโคสดแท้ 100% ของเกษตรกรไทยตลอดไป” 

วิสัยทัศน์องค์กร 

นิยามวิสัยทัศน์ 
 

รูปภาพที ่2 : วิสัยทัศน์นมแห่งชาตภิายในปี 2565 
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  1. Sustainability : ความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรโคนมในประเทศ 

   ตัวช้ีวัด : จ านวนเกษตรกรโคนมที่ผ่านเกณฑ์ Smart Farmer จ านวน 2,000 ราย (42 % ของ
จ านวนเกษตรกรโคนม*) 

2. Performance: พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้รับรองด้วยมาตรฐานสากลที่เป็นมิ ตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

   ตัวช้ีวัด : ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลอย่างน้อย 4 โรงงาน 
3. Growth: แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค ก้าวสู่แบรนด์อันดับที่ 1 ในใจผู้บริโภคชาวไทย Top of Mind 

Brand ของผู้ส่งมอบสุขภาพท่ีดีแก่คนไทย ควบคู่ไปกับความสามารถในการท าก าไรขององค์กร 
   ตัวช้ีวัด :  1. EBITDA 560 ล้านบาท 
                2. ระดับ Top of mind Brand โดยใช้เกณฑ์ Brand Perceived ไม่น้อยกว่า 25 % 
4. Learning: มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม

ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาล 
   ตัวช้ีวัด : องค์กรสมรรถนะสูงที่มีคะแนนประเมินผล (Core Business Enablers) ไม่ต่ ากว่า 3.60*  
 

หมายเหตุ  *1. จ านวนเกษตรกรโคนมของ อ.ส.ค. 4,682 ราย  
    2. คะแนนประเมินผล (Core Business Enablers) รวม Handicap 

 
 
 
 

1. ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน (มาตรา 7 (1) (ก)) 
2. เป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาด้านอุตสาหกรรมโคนม (มาตรา 7 (1) (ข) (ค) (ง) (อบรมให้ความรู้,    

ให้ค าปรึกษา, พัฒนาพันธุ์ และผลิตพันธุ์))  
3. พัฒนาอุตสาหกรรมโคนมให้ครบวงจร รวมทั้งธุรกิจที่ต่อเนื่อง (มาตรา 7 (1) (ฉ)) เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม

ให้กับ อ.ส.ค. (มาตรา 7 (1) (จ) (2) (ก) (ข) (ค)) 

 
 
 
 
 
 

พันธกิจ 

ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ 
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ค่านิยม อ.ส.ค. : องค์กรแห่งความสุขท่ีส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ 

 

วัฒนธรรมองค์กร 
เพ่ือสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรม 4 ด้าน ประกอบด้วย 
1. รู้และรับผิดชอบ 
2. ส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่า 
3. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4. เน้นเรื่องธรรมาภิบาล 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างความม่ันคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทยให้มีความเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้รับรองด้วยมาตรฐานสากลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ตอกย้ าความเข้มแข็งในแบรนด์ ไทย-เดนมาร์ค ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยกระดับทุนมนุษย์ให้เป็นมืออาชีพด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) 

 

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
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รูปภาพที ่3 : แผนที่กลยุทธ ์(Strategy Map) 

รูปภาพที ่4 : KPI Score Card 
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 2.2 ยุทธศาสตร์  อ.ส.ค. ระยะ 20 ปี  (2560 - 2579) 
 

  ในปีงบประมาณ 2565 อ.ส.ค. ได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ 20 ปี เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อน
องค์กรในระยะยาวเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซึ่งการทบทวนแผนแม่บท CG จ าเป็นต้องมีการ
วิเคราะห์เพื่อน ามาเป็นปัจจัยในการทบทวนแผน  
 
 2.3 ผลการประเมินสถานภาพการบริหารงานองค์กร อ.ส.ค.  

 
การประเมินโดยบริษัท TRIS (ประจ าปี 2563) ที่มีผลการประเมินด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ

การน าองค์กรได้มีการแจ้งผลการประเมินงาน อ.ส.ค. ซึ่งมีการประเมินลดลง แต่อย่างไรก็ตามประเด็นด้านการบริหาร
จัดการองค์กรในส่วนของด้านการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร หัวข้อ “คณะกรรมการ”  ผลการประเมินได้รับ
คะแนน 3.2233 และ TRIS ได้ตั้งข้อสังเกตุของคณะอนุกรรมการก ากับดูแลการบริหารจัดการองค์กรไว้ดังนี้ 

 
1) อ.ส.ค.ต้องให้ความส าคัญกับการด าเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลที่ดีฯ 

เช่น ก าหนดกระบวนการและผู้รับผิดชอบด าเนินการที่ชัดเจน รวมทั้ง การก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามนโยบายดังกล่าว เพ่ือให้คณะกรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจสามารถติดตามและก ากับดูแลผลการด าเนินงานได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

2) คณะกรรมการ อ.ส.ค.ต้องให้ความส าคัญ และมีส่วนร่วมในการผลักดันให้รัฐวิสาหกิจสามารถ
ด าเนินการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยการมอบนโยบาย ก ากับ ติดตาม และ
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้รัฐวิสาหกิจมีแนวทางในการด าเนินงานอย่างยั่งยืน 

3) อ.ส.ค.ควรมีการก าหนดกระบวนการที่แสดงให้เห็นถึงการน าไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ก าหนด (Deploy)  

4) การติดตามผลการด าเนินงานโดยคณะกรรมการ อ.ส.ค. นอกจากการติดตามอย่างสม่ าเสมอแล้ว      
ควรต้องพยายามก ากับดูแลให้รัฐวิสาหกิจมีผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 
2.4 นโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
 

  คณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ตระหนักถึงความส าคัญการก ากับดูแล
กิจการที่ดี โดยในปี 2565 คณะกรรมการ อ.ส.ค. ได้ก าหนดให้มีการทบทวนแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ ดีของ 
อ.ส.ค. ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามกรอบหลักการของ Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD) ปี 2515, ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และแผนยุทธศาสตร์ชาติ                
ประเด็น 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการ อ.ส.ค. ก ากับดูแลกิจการให้น าไปสู่ผล (Governance Outcome)  ดังนี้ 
    (1)  สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว 
         (Competitiveness and performance with long-term perspective) 
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    (2)  ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน 
         ได้เสีย (Ethical and Responsible business) 
    (3) เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (Good     
         Corporate Citizenship) 
     (4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate resilience) 

 2. คณะกรรมการ อ.ส.ค.  ผู้บริหาร และพนักงาน น าหลักส าคัญในการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 9 หมวด มาใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ หมวด 1 บทบาทของภาครัฐ 
หมวด 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น หมวด 3 คณะกรรมการ อ.ส.ค.  หมวด 4 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  
หมวด 5 ความยั่งยืนและนวัตกรรม  หมวด 6 การเปิดเผยข้อมูล หมวด 7 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
หมวด 8 จรรยาบรรณ  และหมวด 9 การติดตามผลการด าเนินงาน 

3. คณะกรรมการ อ.ส.ค.  ผู้บริหาร  และพนักงาน ประพฤติปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ   
ที่ด ีจริยธรรมทางธุรกิจของ อ.ส.ค. จรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีที่คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีก าหนดไว้ 

4. คณะกรรมการ อ.ส.ค. ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และ
แผนงานระยะสั้นและระยะยาว การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยผู้บริหารและพนักงาน มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ 

5. คณะกรรมการ อ.ส.ค. ก ากับให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีใน อ.ส.ค. โดยแต่งตั้งอนุกรรมการ
ครอบคลุมระบบงานที่ส าคัญครอบคลุมระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (Core Business Enablers 8 ด้าน) ประกอบด้วย 
ด้านกิจการโคนม ด้านบริหารงาน อ.ส.ค. ด้าน CG/CSR ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ด้านการบริหาร
จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการบริหารทุนมนุษย์ ด้านการตรวจสอบ
ภายใน และด้านกฎหมาย เพ่ือก ากับทิศทางการด าเนินงาน และพิจารณากลั่นกรองงานที่มีความส าคัญอย่างรอบคอบ 
อีกทั้งให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน โดยผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบและกระบวนการ
ท างาน 

6. คณะกรรมการ อ.ส.ค. จัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหาร และพนักงานได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมทั้ง
ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และป้องกันการตัดสินใจหรือการกระท าใดๆ ที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

7. คณะกรรมการ อ.ส.ค. ผู้บริหาร และพนักงาน บริหารจัดการด้วยหลักแห่งความรับผิดชอบ
(Accountability) ความโปร่งใส (Transparency) การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior) การเคารพต่อ
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Respect for Stakeholder Interests) การเคารพหลักนิติธรรม (Respect for 
the Rule of Law) การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางสากล (Respect for International Norms of Behavior) 
และการเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect for Human Rights) 

8. คณะกรรมการ อ.ส.ค. และผู้บริหารต้องปฏิบัติตนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและเป็นแบบอย่างที่ดี 
(Role Model) แก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงสร้างบรรยากาศในองค์กร สร้างแรงจูงใจ เกิดความผูกผันและวัฒนธรรม
องค์กร น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้และก ากับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมาย ควบคู่กับหลักธรรมาภิบาล 
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 2.5 เกณฑ์และแนวทางระบบการประเมินผลของรัฐวิสาหกิจ ในหัวข้อด้านการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร  
(Corporate Governance & Leadership) 
 

  อ.ส.ค.เข้าสู่ระบบการการประเมินการด าเนินงานตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง อ.ส.ค. เป็นต้อง
มีความพร้อมด้าน CG  ซึ่งจ าเป็นต้องศึกษาความต้องการด้าน CG ของระบบการประเมินการด าเนินงานตามระบบ
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ซึ่งการทบทวนแผนแม่บท CG จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์เพื่อน ามาเป็นปัจจัยในการทบทวนแผน  

 
 2.6 Best Practice CG 
 

   ในปี 2564 อ.ส.ค. ได้จัดให้มีแผนศึกษาหน่วยงานภายนอกและได้จัดให้มีการประชุมสัญจร CG/CSR 
เป็นการเปิดให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลของหน่วยงานในระดับส านักงานภูมิภาค รับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะด้าน 
รวมถึงแนวทางการด าเนินการ CG ที่ดี มาเป็นขยายผลให้เกิดกับหน่วยงานภายในองค์กร สามารถถอดบทเรียนเป็น
ต้นแบบด้านการกัดการ CG  
 
2.7 แผนงานที่ส าคัญของ อ.ส.ค.  

 

1. แผนการตลาดและการขาย 
2. แผนส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 
3. แผน CG/CSR 
4. แผนพัฒนาบุคลากร 
5. แผนกลยุทธ์การตรวจสอบ 
6. แผนแม่บท TPM 
7. แผนวิจัยและพัฒนา 
8. แผนแม่บทด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ อ.ส.ค. 
9. แผน Digital 

 
 2.8 ประกาศ อ.ส.ค.เรื่องข้อตกลง (เจตนารมณ์) อ.ส.ค.  
   การเป็นองค์กรคุณธรรมโดยยึดในหลักธรรมทางศาสนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวินัย สุจริต จิตอาสา  
 
2.9 ประกาศ อ.ส.ค.เรื่อง เจตจ านงการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีคุณธรรม  
 

โดยให้ความร่วมมือทุกภาคส่วนในการป้องกันปราบปรามการทุจริตในทุกระดับ  โดยยึดประโยชน์
ส่วนรวมเป็นส าคัญ ด้วยความสุจริต ถูกต้อง ยุติธรรม และยึดมั่นในคุณความดี 
 
2.10 กฎบัตรปี 2564-2565  ด าเนินการตามกฎบัตร CG/CSR ที่ทบทวนและประกาศ โดยคณะอนุกรรมการ CG/CSR 

 
2.11 คู่มือ CG/CSR     ด าเนินการตามคู่มือ CG/CSR  
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2.12 แผนงาน/ผลการด าเนินการด้าน CG ปี 2564 (เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  
 

 ยุทธศาสตร์ ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
-ยุทธศาสตร์ที่ 1 CG กับเกษตรกร 
1.โครงการ อ.ส.ค.รักนม รักฟาร์ม 
เ ก ษ ต ร ก ร ร่ ว ม คิ ด  ร่ ว ม ท า          
ร่วมพัฒนา 
 

-ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดงาน “เทศกาล
โคนมแห่งชาติ” ประจ าปี 2564, การประกวดคุณภาพ    
น้ านมดิบของส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ แต่ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์  
ส่วนส านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง เนื่องจากสถานการณ์ 
COVID-19 จึงชะลอการด าเนินการไปก่อน   
 

-ส านักงาน อ.ส.ค. 
ภาคกลาง 
-ส านักงาน อ.ส.ค. 
ภาคใต้ 
-ฝ่ายสง่เสริมการเลี้ยงโคนม 

 

-ยุทธศาสตร์ ที่  2 CG กับการ
บริหารจัดการองค์กรที่ดี 
2.โครงการ อ.ส.ค.รักนม รักฟาร์ม 
สภาธรรมาภิบาล 

 
 
  - ได้ยกร่างข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วย สภาธรรมาภิบาล        
อ.ส.ค. เพ่ือน าเสนอคณะอนุกรรมการกฎหมายพิจารณา 
  

 
 
- ฝ่ายอ านวยการ 

3.โครงการ อ.ส.ค.รักนม รักฟาร์ม 
IT Governance (ITG) 

  - ไดด้ าเนินการลงข้อมูลด้าน CG ใน Website เกี่ยวกับ
กล่องรับเรื่องร้องเรียน ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ  
 

- ฝ่ายอ านวยการ 
 

4.โครงการ อ.ส.ค.รักนม รักฟาร์ม 
การบริหารจัดการองค์กร ด้วย 7 
หลักการตามแบบมาตรฐาน ISO 
26000 

  - เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564  ได้มีการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร “Understanding of ISO 26000 
Guidance on Social Responsibility” และหลักสูตร 
“การด าเนินกิจการ โดยใช้หลักก ากับดูแลกิจการที่ดี และ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วย
มาตรฐาน ISO 26000 เพ่ือเป้าหมายโลกด้านการพัฒนา    
ที่ยั่งยืน (SDGs)” ซ่ึงเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการ
ด าเนินงานด้าน CG/CSR ของ อ.ส.ค. ให้มีความสอดคล้อง
และเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 26000 Guidance on 
Social Responsibility อย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรม  
   -จัดท าสื่อ Infographic เพ่ือให้พนักงานภายในองค์กรได้
มีความรู้อย่างทั่วถึง  

- ฝ่ายอ านวยการ 
 

-ยุทธศาสตร์ที่ 3 CG กับโรงงาน 
5.โครงการ อ.ส.ค.รักนม รักฟาร์ม     
เสียงสะท้อนจากโรงงาน 
 
 
 

  - ส านักงาน อ.ส.ค.ภาค ได้สอบถามความคิดเห็นของ
พนักงาน แล้วสะท้อนปัญหาภายในโรงงาน เพื่อปรับปรุง
แก้ไขปัญหาของแต่ละส านักงาน อ.ส.ค.ภาค 

- ส านักงาน อ.ส.ค. 
ทุกภาค 

 

ตารางที่ 1 : แผนงาน/ผลการด าเนินงานด้าน CG ปี 2564  
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ยุทธศาสตร์ ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
-ยุทธศาสตร์ที่ 4 CG กับลูกค้า 
6. โครงการ อ.ส.ค. รักนม       
รักฟาร์ม Eco Milk Land 9 

  - อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงแบบแปลนร้าน Eco Milk 
Land 9  

- ฝ่ายการตลาดและการ
ขาย 
-ฝ่ายพัสดุและบริการ 

 
-ยุทธศาสตร์ที่ 5 CG กับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
7. โครงการ อ.ส.ค.รักนม 
รักฟาร์ม การประเมินการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

   -ได้ด าเนินการแข่งขันประกวดลดค่าใช้จ่ายของทุกฝ่าย/
ส านักฯ และประกาศผลมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด       
ในเดือนกันยายน 2564 

- ฝ่ายอ านวยการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 : แผนงาน/ผลการด าเนินงานด้าน CG ปี 2564 (ต่อ) 
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  บทที่ 3 

 

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ด้าน CG/CSR 
 

ประเมินสถานการณ์องค์กร สมรรถนะของทรัพยากรภายใน (S กับ W) 
ด้านสถานการณ์ภายใน (Internal Situation) 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ตราสินค้าไทย-เดนมาร์ค เป็นแบรนด์ และยอดขาย   
   อันดับ 1 ในกลุ่ม General Milk ที่ผู้บริโภคไว้วางใจ   
2. ผู้บริหารให้ความส าคัญด้าน CG ก าหนดให้มีแผน  
   แม่บท แผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการก ากับดูแล        
   อย่างต่อเนื่อง 
3. บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการ   
   โคนมและอุตสาหกรรมนม  
4. องค์กรมีเครือข่ายความร่วมมือครอบคลุมทั้งเกษตรกร  
   สหกรณ์ และสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
5. มีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมจ านวน 5 โรงงาน  
   ครบทั้ง 4 ภาค  ซึ่งมีการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต   
   ผลิตภัณฑ์นมด้วยมาตรฐานสากลที่เป็นมิตรกับ 
   สิ่งแวดล้อม 
6. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ 
   หน่วยงานอยูใ่นระดับ A 
7. มีตราสินค้าไทย-เดนมาร์คเป็นที่รู้จักจากผู้บริโภค และ     
   มีความเชื่อม่ัน ในตราสินค้าที่มีอายุมากว่า 60 ปี 
8. มีการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้     
   ความสามารถด้าน CG และน ามาพัฒนางานด้าน CG  
   ให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร 
9. มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมใหม่อย่างต่อเนื่อง  
   และมีความหลากหลาย  รวมทั้งพัฒนาให้มีบริการด้าน 
   การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และร้าน Milk Land รูปแบบ 
   ใหม่  

1. ระบบสารสนเทศยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือ  
   วางแผนวิเคราะห์ คาดการณ์ผล และการตัดสินใจได้    
   อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรบางส่วน ขาดความรู้ในการใช้เครื่องมือ      
    ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
3. หน่วยงานด้าน CG เพ่ิงตั้งขึ้นใหม่ในปี 2563 บุคลากร   
   เป็นพนักงานใหม่มีประสบการณ์ด้าน CG ยังไม่เพียงพอ 
4. โครงสร้างหน่วยงานด้าน CG เป็นหน่วยงานระดับ 
   แผนก ยังไม่พร้อมให้การสนับสนุน และขับเคลื่อนการ 
   พัฒนาในภาพองค์รวมขององค์กร 
5. เป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้ระบบราชการ มีระเบียบ  
   ข้อบังคับส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันทาง 
   ธุรกิจ และการด าเนินงานด้าน CG 
6. มีความเสี่ยงในการบริหารจัดการปริมาณน้ านมดิบให้ 
   มีปริมาณเหมาะสมตามนโยบายภาครัฐ สอดคล้องกับ 
   ความต้องการของตลาด รวมถึงการบริหารสภาพคล่อง 
   และความสามารถในการท าก าไรที่ต่ ากว่าคู่แข่งใน 
   อุตสาหกรรม 

 
ตารางที่ 3 : การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ด้าน CG/CSR - ภายใน 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
10. น าความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ 
     พัฒนางานด้าน CG  ให้เกิดความทันสมัยและ 
     ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน  
11. เป็นองค์กรคุณธรรมระดับต้นแบบที่ด าเนินการ 
     ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในหน่วยงานในระดับ 
     มาตรฐาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4 : การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ด้าน CG/CSR – ภายใน (ต่อ) 
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ประเมินสถานการณ์องค์กร สมรรถนะของทรัพยากรภายนอก (O กบั T) 
ด้านสถานการณ์ภายนอก (External Situation) 

 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของภาครัฐช่วย 
   สนับสนุนภารกิจหลักของ อ.ส.ค. 
2. อ.ส.ค.มีโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน 
   ของรัฐและเอกชนในด้านต่าง ๆ เช่น วิจัยและพัฒนา  
   การผลิต การบริหารจัดการองค์กรและนวัตกรรม 
3. มีเกณฑ์การประเมิน TRIS และการประเมินการ 
   ด าเนินงานตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจส่งผลต่อ 
   การด าเนินงานด้าน CG 
4. นโยบาย Thailand ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ 
   นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุน 
   ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนาระบบงาน 
   ด้าน CG 
5. มีกฎหมายที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว โดยการ 
   จัดการของเสีย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. ผู้บริโภคหันมาสนใจผลิตภณัฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ 

     มากขึ้น  เช่น สินค้าปลอดสารพิษ  สินค้าอินทรีย์     
     และสินค้าที่มีคุณภาพสูง (Premium grade) 
7.  ภาครัฐมีนโยบายด้าน CG ที่ตระหนักและให้ 
    ความส าคัญทุกส่วนงาน (Supply Chain) อย่าง 

     ครอบคลุม 
 
 
 
 

1. ทางเลือกในตลาดผลิตภัณฑ์นมมีการแข่งขันทาง 
   การค้าสูง ซึ่งรวมไปถึงคู่แข่งขันท่ีมีต้นทุนในการผลิต 
   ต่ ากว่า อ.ส.ค.เนื่องจากใช้นมผงเป็นส่วนประกอบ      
   โดยมีสาเหตุปัจจัยมาจากมาตรการ FTA   
2. คู่แข่งทางการค้าด้านผลิตภัณฑ์นมในภูมิภาคอาเซียน 
    เพ่ิมข้ึน 
3. ผลกระทบจากโรคระบาด เช่น โรค COVID-19           
    โรคปากและเท้าเปื่อย และภัยธรรมชาติส่งผลต่อ  
    อ.ส.ค. ต้องปรับตัวและปรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจ 
    ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
4. อุตสาหกรรมโคนม มีกลไกการควบคุมราคาตลาด 

เช่น ราคาน้ านมดิบ และราคาจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม 
 

 
 
 
 
 
 

ตารางที ่5 : การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ด้าน CG/CSR – ภายนอก 
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จุดแข็ง S อุปสรรค  O กลยุทธ์ SO 

1.ตราสินค้าไทย-เดนมาร์ค เป็นแบรนด์ และ    
   ยอดขายอันดับ 1 ในกลุ่ม General Milk  
   ที่ผู้บริโภคไว้วางใจ   
2.ผู้บริหารให้ความส าคัญด้าน CG ก าหนด   
   ให้มีแผนแม่บท แผนปฏิบัตงิานประจ าปี  
   มีการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 
3. บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
   ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม  
4. องค์กรมีเครือข่ายความร่วมมือครอบคลุม   
   ทั้งเกษตรกร สหกรณ์ และสถานศึกษา       
   ทั้งภาครัฐและเอกชน 
5. มีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมจ านวน 5  
   โรงงาน ครบทั้ง 4 ภาค  ซึ่งมกีารพัฒนา    
   อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์นมด้วย 
   มาตรฐานสากลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
   ของหน่วยงานอยู่ในระดบั A 
7. มีตราสินค้าไทย-เดนมาร์คเป็นที่รู้จักจาก 
   ผู้บริโภค และมีความเชื่อมั่น ในตราสินคา้ 
   ที่มีอายุมากว่า 60 ป ี
8. มีการพัฒนาบุคลากรในองคก์รให้มีความรู้  
   ความสามารถด้าน CG และน ามาพฒันา 
   งานดา้น CG ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อ 
   องค์กร 
9. มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑ์นมใหม่ 
   อย่างต่อเนื่อง และมีความหลากหลาย   
   รวมทั้งพัฒนาให้มีบริการด้านการ 
   ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และร้าน Milk Land  
   รูปแบบใหม่  
10. น าความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
   ในการพัฒนางานดา้น CG  ให้เกิดความ 
   ทันสมัยและก้าวหนา้อย่างยัง่ยืน  
11.เป็นองค์กรคุณธรรมระดับต้นแบบที่ 
   ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมใน 
   หน่วยงานในระดับมาตรฐาน 

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของ    
   ภาครัฐช่วยสนับสนนุภารกิจหลักของ   
   อ.ส.ค. 
2. อ.ส.ค.มีโอกาสในการสร้างความ 
   ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและ 
   เอกชนในด้านตา่ง ๆ เชน่ วิจยัและ 
   พัฒนา การผลิต การบริหารจดัการ 
   องค์กรและนวัตกรรม 
3. มีเกณฑ์การประเมิน TRIS และการ 
   ประเมินการด าเนนิงานตามระบบ     
   ประเมินผลรัฐวสิาหกิจส่งผลต่อการ   
   ด าเนินงานด้าน CG 
4.นโยบาย Thailand ยุทธศาสตร์ชาต ิ
  ระยะ 20 ปี และนโยบายกระทรวง 
  เกษตรและสหกรณ์สนับสนุนสง่เสริม    
  ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พฒันา 
  ระบบงานดา้น CG 
5.มีกฎหมายที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม        
  สีเขียว  โดยการจัดการของเสีย และ 
  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6.ผู้บริโภคหันมาสนใจผลิตภัณฑ์เก่ียวกับ 
  สุขภาพมากข้ึน  เชน่ สนิค้าปลอด 
  สารพิษ  สนิค้าอินทรีย์ และสนิค้าที่มี 
  คุณภาพสูง (Premium grade) 
7.ภาครัฐมีนโยบายด้าน CG ที่ตระหนัก 
  และให้ความส าคัญทุกส่วนงาน  
  (Supply Chain) อย่างครอบคลุม 

 

CG กับเกษตรกร/สหกรณ์ 
- เกษตรกรร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา 
 
CG กับโรงงาน 
- กฎหมาย ระเบียบ ที่โรงงานต้อง   
ถือปฏิบัติ และแก้ไขให้ถูกต้อง จาก
การประเมินตนเองประจ าปี 

ตารางการวิเคราะห์กลยุทธ์ CG ด้วย TOWs Matrix  ปี 2565 
SO: ด้านจุดแข็ง (Strength) ร่วมกับโอกาส (Opportunity) 

 
 

ตารางที่ 6 : การวิเคราะห์ TOWs Matrix  ด้าน SO 
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จุดแข็ง S อุปสรรค  T กลยุทธ์ ST 

1.ตราสินค้าไทย-เดนมาร์ค เป็นแบรนด์ และ    
   ยอดขายอันดับ 1 ในกลุ่ม General Milk  
   ที่ผู้บริโภคไว้วางใจ   
2.ผู้บริหารให้ความส าคัญด้าน CG ก าหนด   
   ให้มีแผนแม่บท แผนปฏิบัตงิานประจ าปี  
   มีการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 
3. บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
   ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม  
4. องค์กรมีเครือข่ายความร่วมมือครอบคลุม   
   ทั้งเกษตรกร สหกรณ์ และสถานศึกษา       
   ทั้งภาครัฐและเอกชน 
5. มีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมจ านวน 5  
   โรงงาน ครบทั้ง 4 ภาค  ซึ่งมกีารพัฒนา    
   อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์นมด้วย 
   มาตรฐานสากลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
   ของหน่วยงานอยู่ในระดบั A 
7. มีตราสินค้าไทย-เดนมาร์คเป็นที่รู้จักจาก 
   ผู้บริโภค และมีความเชื่อมั่น ในตราสินคา้ 
   ที่มีอายุมากว่า 60 ป ี
8. มีการพัฒนาบุคลากรในองคก์รให้มีความรู้  
   ความสามารถด้าน CG และน ามาพฒันา 
   งานดา้น CG ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อ 
   องค์กร 
9. มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑ์นมใหม่ 
   อย่างต่อเนื่อง และมีความหลากหลาย   
   รวมทั้งพัฒนาให้มีบริการด้านการ 
   ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และร้าน Milk Land  
   รูปแบบใหม่  
10. น าความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
   ในการพัฒนางานดา้น CG  ให้เกิดความ 
   ทันสมัยและก้าวหนา้อย่างยัง่ยืน  
11.เป็นองค์กรคุณธรรมระดับต้นแบบที่ 
    ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมใน    
    หน่วยงานในระดับมาตรฐาน 

1. ทางเลือกในตลาดผลิตภัณฑ์นมมี 
   การแข่งขันทางการค้าสูง ซึ่งรวม      
   ไปถึงคู่แข่งขันท่ีมีต้นทุนในการผลิต 
   ต่ ากว่า อ.ส.ค.เนื่องจากใช้นมผงเป็น 
   ส่วนประกอบโดยมีสาเหตุปัจจัย      
  มาจากมาตรการ FTA   
2. คู่แข่งทางการค้าด้านผลิตภัณฑ์นม 
   ในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น 
3. ผลกระทบจากโรคระบาด เช่น       
   โรค COVID-19 โรคปากและ             
   เท้าเปื่อย และภัยธรรมชาติส่งผลต่อ  
   อ.ส.ค. ต้องปรับตัวและปรับรูปแบบ 
   การด าเนินธุรกิจให้ทันต่อการ 
   เปลี่ยนแปลง 
4. อุตสาหกรรมโคนม มีกลไกการ 
   ควบคุมราคาตลาด เช่น ราคา 
   น้ านมดิบ และราคาจ าหน่าย 
   ผลิตภัณฑ์นม 
 

CG กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
- การประเมินการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า 
- ร่วมใจป้องกัน COVID-19 
 
 

ตารางการวิเคราะห์กลยุทธ์ CG ด้วย TOWs Matrix  ปี 2565 
ST: ด้านจุดแข็ง (Strength) ร่วมกับอุปสรรค (Threat) 

 
 
 

ตารางที่ 7 : การวิเคราะห์ TOWs Matrix  ด้าน ST 
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จุดอ่อน W โอกาส O กลยุทธ์ WO 

1. ระบบสารสนเทศยังขาดการเชื่อมโยง 
   ข้อมูล เพ่ือวางแผนวิเคราะห์  
   คาดการณ์ผล และการตัดสินใจ 
   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.บุคลากรบางส่วน ขาดความรู้ในการใช้ 
   เครื่องมือ ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่  
3.หน่วยงานด้าน CG เพ่ิงตั้งขึ้นใหม่ในปี  
   2563 บุคลากรเป็นพนักงานใหม่ม ี
   ประสบการณ์ด้าน CG ยังไม่เพียงพอ 
4. โครงสร้างหน่วยงานด้าน CG เป็น 
   หน่วยงานระดับแผนก ยังไม่พร้อมให้ 
   การสนับสนุน และขับเคลื่อนการ 
   พัฒนาในภาพองค์รวมขององค์กร 
5. เป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้ระบบราชการ  
   มีระเบียบ ข้อบังคับส่งผลต่อ 
   ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ  
   และการด าเนินงานด้าน CG 
6.มีความเสี่ยงในการบริหารจัดการ 
  ปริมาณน้ านมดิบให้มีปริมาณ 
  เหมาะสมตามนโยบายภาครัฐ  
  สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
  รวมถึงการบริหารสภาพคล่องและ 
  ความสามารถในการท าก าไรที่ต่ ากว่า 
  คู่แข่งในอุตสาหกรรม 
 

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของ    
   ภาครัฐช่วยสนับสนนุภารกิจหลักของ   
   อ.ส.ค. 
2. อ.ส.ค.มีโอกาสในการสร้างความร่วมมือ 
   กับหน่วยงานของรัฐและเอกชน  

    ในด้านตา่ง ๆ เชน่ วิจัยและพัฒนา        
    การผลิต การบริหารจัดการองค์กรและ 
    นวัตกรรม 
3. มีเกณฑ์การประเมิน TRIS และการ 
   ประเมินการด าเนนิงานตามระบบ     
   ประเมินผลรัฐวสิาหกิจส่งผลต่อการ   
   ด าเนินงานด้าน CG 
4.นโยบาย Thailand ยุทธศาสตร์ชาต ิ
  ระยะ 20 ปี และนโยบายกระทรวง 
  เกษตรและสหกรณ์สนับสนุนสง่เสริม    
  ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พฒันา 
  ระบบงานดา้น CG 
5.มีกฎหมายที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว  
  โดยการจัดการของเสีย และเป็นมิตรกับ 
  สิ่งแวดล้อม  
6.ผู้บริโภคหันมาสนใจผลิตภัณฑ์เก่ียวกับ 
  สุขภาพมากข้ึน  เชน่ สนิค้าปลอด 
  สารพิษ  สนิค้าอินทรีย์ และสนิค้าที่มี 
  คุณภาพสูง (Premium grade) 
7.ภาครัฐมีนโยบายด้าน CG ที่ตระหนัก 
  และให้ความส าคัญทุกส่วนงาน (Supply  
  Chain) อย่างครอบคลุม 
 

CG กับการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
- IT Governance (ITG) 
-  การส่ง เสริมการด าเนินงานตาม
มาตรฐาน ISO 26000 
- โครงการองค์กรคุณธรรมด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน 
 

 

 

 

ตารางการวิเคราะห์กลยุทธ์ CG ด้วย TOWs Matrix  ปี 2565 
WO: จุดอ่อน (Weakness) ร่วมกับโอกาส (Opportunity) 

 
 
 

ตารางที่ 8 : การวิเคราะห์ TOWs Matrix  ด้าน WO 
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จุดอ่อน W อุปสรรค  T กลยุทธ์ WT 

1. ระบบสารสนเทศยังขาดการเชื่อมโยง 
   ข้อมูล เพ่ือวางแผนวิเคราะห์  
   คาดการณ์ผล และการตัดสินใจ 
   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.บุคลากรบางส่วน ขาดความรู้ในการใช้ 
   เครื่องมือ ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่  
3.หน่วยงานด้าน CG เพ่ิงตั้งข้ึนใหม่ในปี  
   2563 บุคลากรเป็นพนักงานใหม่ม ี
   ประสบการณ์ด้าน CG ยังไม่เพียงพอ 
4. โครงสร้างหน่วยงานด้าน CG เป็น 
   หน่วยงานระดับแผนก ยังไม่พร้อมให้ 
   การสนับสนุน และขับเคลื่อนการ 
   พัฒนาในภาพองค์รวมขององค์กร 
5. เป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้ระบบราชการ  
   มีระเบียบ ข้อบังคับส่งผลต่อ 
   ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ  
   และการด าเนินงานด้าน CG 
6.มีความเสี่ยงในการบริหารจัดการ 
  ปริมาณน้ านมดิบให้มีปริมาณ 
  เหมาะสมตามนโยบายภาครัฐ  
  สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
  รวมถึงการบริหารสภาพคล่องและ 
  ความสามารถในการท าก าไรที่ต่ ากว่า 
  คู่แข่งในอุตสาหกรรม 
 

1. ทางเลือกในตลาดผลิตภัณฑ์นม    
   มีการแข่งขันทางการค้าสูง ซึ่งรวม      
   ไปถึงคู่แข่งขันท่ีมีต้นทุนในการผลิต 
   ต่ ากว่าอ.ส.ค.เนื่องจากใช้นมผงเป็น 
   ส่วนประกอบโดยมีสาเหตุปัจจัย      
   มาจากมาตรการ FTA   
2. คู่แข่งทางการค้าด้านผลิตภัณฑ์นม 
   ในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น 
3. ผลกระทบจากโรคระบาด เช่น       
   โรค COVID-19 โรคปากและ             
   เท้าเปื่อย และภัยธรรมชาติส่งผล 
   ต่อ อ.ส.ค. ต้องปรับตัวและปรับ 
   รูปแบบการด าเนินธุรกิจให้ทันต่อ 
   การเปลี่ยนแปลง 
4. อุตสาหกรรมโคนม มีกลไกการ 
   ควบคุมราคาตลาด เช่น ราคา 
   น้ านมดิบ และราคาจ าหน่าย 
   ผลิตภัณฑ์นม 
 

CG กับลูกค้า/คู่ค้า 
- เสียงสะท้อนจากลูกค้า 
- เสียงสะท้อนจากคู่ค้า 
 
 
 

 

 

 

 

 

ตารางการวิเคราะห์กลยุทธ์ CG ด้วย TOWs Matrix  ปี 2565 
WT: ด้านจุดอ่อน (Weakness) ร่วมกับอุปสรรค (Threat) 

 
 
 

ตารางที่ 9 : การวิเคราะห์ TOWs Matrix  ด้าน WT 
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สรุปกลยุทธ์ CG 5 ด้าน จากการวิเคราะห์ด้วย TOWS Matrix ปี 2565 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• CG กับเกษตรกร/สหกรณ์
• - เกษตรกรร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา
• CG กับโรงงาน
• - กฎหมาย ระเบียบ ที่โรงงานต้อง        

ถือปฏิบัติ และแก้ไขให้ถูกต้อง จากการ
ประเมินตนเองประจ าปี

.

• CG กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน

• - การประเมินการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า

• - ร่วมใจป้องกัน COVID-19

.

• CG กับการบริหารจัดการองค์กรที่ดี
• - IT Governance (ITG)
• - ส่งเสริมการด าเนินงานตามมาตรฐาน
• ISO 26000
• - องค์กรคุณธรรมด้วยหลักธรรมาภิบาล
• อย่างยั่งยืน
.

• CG กับลูกค้า/คู่ค้า
• - เสียงสะท้อนจากลูกค้า
• - เสียงสะท้อนจากคู่ค้า

.

รูปภาพที ่5 : CG TOWS Matrix ป ี2565 



 
 
 

 

26 

 

 

   อ.ส.ค.เป็นองค์กรคุณธรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรเป็นมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเน้นการก ากับดูแลกิจการที่ดี ความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ อย่างยั่งยืน 

 
 

 

    อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม สืบสาน รักษาต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทานสู่ความยั่งยืน 
 
 

  

 

   การก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) มีความเชื่อมโยงกับประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ อ.ส.ค. ที่ 4 ยกระดับทุนมนุษย์ให้
เป็นมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการก ากับ ดูแล ติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทาง อ.ส.ค. , สคร. และบริษัททริส ได้ก าหนดไว้ พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ตลอดจนถึงความเชื่อมโยงกับ KPI องค์กร 
มาตรฐาน ISO 26000 แผน SDGs หลักเกณฑ์ Enablers ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี แผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผน 
BCG ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยควบคู่กับหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเน้นการก ากับดูแลกิจการที่ดี   
ความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปรับยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลง       
ในอนาคต  

 

 

 

พันธกิจการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG)  

 

ยุทธศาสตร์การก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG)  

 

วิสัยทัศน์การก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG)  

 



รักฟาร์ม
สืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทานสู่ความยั่งยืน

อ.ส.ค. รักนม

2. สภาธรรมาภิบาล

2.IT Governance 
(ITG)

3.  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ด าเนินงานตามมาตรฐาน 
ISO 26000

4. อ ง ค์ ก ร คุ ณ ธ ร ร ม          
ด้ วยหลั กธรรมาภิบาล     
ที่ย่ังยืน

1. เกษตรกร/สหกรณ์ร่วมคิด  ร่วมท า 
ร่วมพัฒนา
- การแต่งตั้งคณะท างานร่วม

1.คณะท างานป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดต่อ
2.คณะท างานพัฒนาคุณภาพน้ านมดิบเพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขัน
-กิจกรรมประกวดคุณภาพน้ านมดิบ
-การจัดสรรน้ านมดิบเข้าโรงงาน
3.คณะท างานติดตาม ก ากับ ดูแลปริมาณน้ านมดิบให้

เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงซื้อขาย
4.คณะท างานขับเคลื่อนฟาร์มโคนมสู่มาตรฐาน GAP

CG กับการบริหารจัดการองค์กรท่ีดี CG กับโรงงานCG กับเกษตรกร/สหกรณ์ CG กับลูกค้า/คู่ค้า CG กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม
ฝ่ายวิจ้ยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม
/ทุกส านักงานภาค

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายอ านวยการ ผู้รับผิดชอบ : ทุกส านักงานภาค
ผู้รับผิดชอบ : แผนกการตลาดฯ 
ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง /
ฝ่ายพัสดุและบริการ

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายอ านวยการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5

แผนแม่บท CG ปี 2560 - 2565 ส าหรับปี  2565

5. กฎหมาย ระเบียบ  
ที่โรงงานต้องถือปฏิบัติ 
และแก้ไขให้ถูกต้องจาก
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง
ประจ าปี

6. เสียงสะท้อนจาก
ลูกค้า

7. เสียงสะท้อนจาก      
คู่ค้า

8.  การประ เมิ นการ ใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

9. ร่วมใจป้องกัน 
COVID-19

งบประมาณของหน่วยงาน

งบประมาณของหน่วยงาน

320,000.-บาท

325,000.-บาท งบประมาณของหน่วยงาน

งบประมาณของหน่วยงาน

งบประมาณของหน่วยงาน

150,000.-บาท

550,000.-บาท

รวมงบประมาณ CG 1,345,000.-บาท
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ยุทธศาสตร์ทางด้านการก ากับดูแลที่ดี (Corporate Governance : CG) มี 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
1. CG กับเกษตรกร/สหกรณ์ / CG with Dairy Farmers/Cooperative 
เป้าหมาย/Targets 
 1. เกษตรกร: เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพพระราชทาน มีความมั่นคง ยั่งยืนของเกษตรกรโคนมมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีทั้งเกษตรและครอบครัว  
          2. สหกรณ์: เพ่ือให้สหกรณ์ต่าง ๆ มีมาตรฐานที่ดี ควบคู่กับหลักธรรมาภิบาล มีสินค้าและบริการส าหรับ Smart 
Farmers  
          3. โคนม: เพ่ือให้โคนมมีการดูแลที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมทั้งโคนมที่เลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่เป็นอินทรีย์  
เพ่ือผลิตนมเพ่ือสุขภาพ  
 โครงการ/Projects   
 1. เกษตรกรร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา 
 
2. CG กับการบริหารจัดการองค์กรที่ดี / CG with Good Organization Management 
เป้าหมาย/Targets 
 1. รวมพลังคน อ.ส.ค. มุ่งสู่องค์กรคุณธรรม 

2. คัดเลือกคนเด่นคนดีศรี อ.ส.ค.และเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. ดีเด่น 
3. ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และขับเคลื่อนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
4. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมประชารัฐ 
5. แนวคิดโมเดล STRONG-จติพอเพียงต้านทุจริต ประยุกต์ใช้ในการสร้างความโปร่งใส ไร้สินบนภายในองกร์ โดย

ผู้บริหารและบุคลากรเป็นกลไกส าคัญในการขายผลไปสู่การจัดตั้งทีมงาน เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมเชิงสร้างสรรคในการ
ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรมีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส  ปลอดจากสินบนและการทุจริตทุกรูปแบบ 

6. มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs: Sustainable Development Goals) 
7. มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีระบบการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม ตามกรอบ/แนวทาง ของ 7 หลักการ

มาตรฐาน ISO 26000 – Social Responsibility 
8. มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีแบบแผนของจริยธรรมในการบริหารงานองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 
โครงการ/Projects 
2. IT Governance (ITG) 
3. ส่งเสริมการด าเนินงานตามมาตรฐาน ISO 26000  
4. องค์กรคุณธรรมด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ยั่งยืน 

 
 
 



 
 
 

 29 

3. CG กับโรงงาน / CG with Factories  
เป้าหมาย/Targets 
 1. โรงงาน: เพ่ือให้มีมาตรฐาน CSR-DIW และมีกฎหมาย ระเบียบที่โรงงานพึงต้องมีตามหลักมาตรฐานสากล
โรงงาน  

2. พนักงาน: เพ่ือให้พนักงานมีความสุขในการท างาน (Happy Workplace) มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประพฤติตนตาม
หลักธรรมาภิบาล อยู่ภายใต้กฎหมายที่ก าหนด ด้วยการท างานที่มีความสุข มุ่งไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพภายในองค์กร 

โครงการ/Projects 
     5. กฎหมาย ระเบียบที่โรงงานต้องถือปฏิบัติและแก้ไขให้ถูกต้องจากการประเมินตนเองประจ าปี 

 
4. CG กับลูกค้า/คู่ค้า / CG with Customers/Partners 
เป้าหมาย/Targets 

1. ลูกค้า: การรับเรื่องร้องเรียน ปัญหาจากกลุ่มลูกค้า เพ่ือน ามาปรับปรุง แก้ไข การบริการ ให้องค์กรมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการก ากับดูแลกิจการภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิผลที่ดี อันจะส่งผลไปสู่ภาพลักษณ์
ชื่อเสียงที่ดีแก่องค์กร  

2. คู่ค้า: ส่งเสริม สนับสนุน พร้อมติดตามการด าเนินการร่วมกันอย่างมีระบบ เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดไว้     
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพ่ือการด าเนินกิจการที่ดีอันจะส่งผลให้องค์กรมีจริยธรรมในการท างาน  และการรักษา
ผลประโยชน์ให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. สังคม: รับฟังความคิดเห็นของทุกด้าน ตลอดห่วงโซ่ Value Chain ตั้งแต่ต้นต้นน้ า กลางน้ า ไปจนถึงปลายน้ า 
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับไปพัฒนา สร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ หรือการพัฒนาองค์กรมุ่ งไปงสู่องค์กรคุณธรรมที่มี
ประสิทธิภาพในการท างานสูง 

โครงการ/Projects  
    6. เสียงสะท้อนจากลูกค้า 
    7. เสียงสะท้อนจากคู่ค้า 

 
5. CG กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน / CG with Sufficiency Economy  
Philosophy to Sustainable Development 
เป้าหมาย/Targets  

1. สร้างความเป็นเลิศขององค์กรแห่งความยั่งยืน ด้วยธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  
2. ส่งเสริมองค์กรคุณธรรม  
3. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดกับงาน อ.ส.ค. และเชื่อมโยงกับงานต่าง ๆ เข้ากับเป้าหมาย      

การพัฒนาที่ยั่งยืน  
โครงการ/Projects 

8. การประเมินการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
9. ร่วมใจป้องกัน COVID-19 



 

 

  1  
 

สถานะของแผน :   เป็นไปตามแผน   เร็วกว่าแผน  ล่าช้ากว่าแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  CG กบัเกษตรกร/สหกรณ ์

เกษตรกร/สหกรณ์ ร่วมคิด ร่วมพัฒนา เป้าหมาย 
ไตรมาส     
  ที่ 1 

 ผลงาน เป้าหมาย 
6 เดือน 

ผลงาน เป้าหมาย 
 9 เดือน 

ผลงาน เป้าหมาย 
ปี 65 

ผลงาน 

25  30  70  100  
 
ผลงานโดยสรุป :  
     1. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ) เป็น
ประธานพิธีส่งมอบวัคซีนป้องกัน Lumpy Skin Disease จ านวน 20,000 โดส ให้แก่สหกรณ์โคนม
ไทย-เดนมาร์คในเขตพื้นที่ส่งเสริมของ อ.ส.ค.  
     2. อ.ส.ค. ได้ส่งมอบวัคซีนป้องกัน Lumpy Skin Disease ให้แก่สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค      
ในเขตพื้นที่ภาคกลาง 15 สหกรณ์ จ านวน 17,601 โดส 
     3. อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การหาแนวทางการรักษา Lumpy Skin Disease ในโคนม” 
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม และกองส่งเสริมส านักงานภาคทุกภาค จ านวน 50 คน 
     4. ทีมสัตวแพทย์ ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ลงพื้นที่ท าการฉีดวัคซีนลัมปี้สกิน โดยมีโคนม       
ที่ได้รับการท าวัคซีนทั้งหมด 56,195 ตัว จากทั้งหมด 75,367 ตัว คิดเป็น 74.56 %  
     

ชื่อโครงการ  
      ศูนย์เฝ้าระวัง ติดตาม สนับสนุน ฟ้ืนฟูโคนมและฟาร์มโคนมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดติดต่อ เช่น โรคลัมปิสกิน (Lumpy Skin Disease – 
LSD และโรคติดต่ออ่ืนๆ ในพ้ืนที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค. 

วัตถุประสงค์  :    
      1. เพ่ือเฝ้าระวัง ติดตาม สนับสนุนฟ้ืนฟูโคนมและฟาร์มโคนมที่ได้รับ
ผลกระทบการแพร่ระบาดของ Lumpy Skin Disease ในพ้ืนที่ส่งเสริมการเลี้ยง
โคนม อ.ส.ค. 
      2. เพ่ือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน ควบคุม รักษา 
และฟ้ืนฟูสุขภาพโคนมของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคลัมปีสกิน  
      3. เพ่ือติดตามและประเมินผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ  Lumpy 
Skin Disease ต่อสมรรถนะการผลิตโคนม และเศรษฐกิจสังคมของฟาร์มโคนม                      
     4. เพ่ือเสนอแนวทาง มาตรการ แผนงานป้องกันควบคุมโรคระบาดอุบัติ
ใหม่ในโคนม 

งบประมาณ :  งบประมาณของหน่วยงาน  สาเหตุ (ปจัจัยบวก/อุปสรรค ข้อจ ากัด)  

   1. Lumpy Skin Disease ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ เกษตรกรในพื้นบางราย ขาดความรู้ วิธีการรักษา 
ป้องกันอย่างถูกต้อง เช่น การใช้ยาก าจดัแมลง ฉีด พน้ ยารักษาโคป่วย ฯลฯ เกิดความสญูเสีย 

   2. ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบายโรคโควดิ 19 ท าให้การด าเนินงานส่งเสริมบางพื้นที่เกิด
ความล่าช้า  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  CG กบัเกษตรกร/สหกรณ ์

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม แนวทางแก้ไขหรือประเด็นที่ตอ้งด าเนินการต่อไป :  

    1. ด าเนินการอบรมให้ความรู้ Lumpy Skin Disease พาหะน าโรคการควบคุมป้องกันให้เจ้าหน้าที่
ส่งเสริม อ.ส.ค. 

    2. ด าเนินการอบรมให้ความรู้โรคระบาด Lumpy Skin Disease การใช้วัคซีน การคุมควบป้องกัน
ส าหรับเกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริม อ.ส.ค. 

    3. ด าเนินการรวบรวมข้อมูล อุบัติการณ์ของ Lumpy Skin Disease ระดับฟาร์มและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูลโรคผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ 

ตัวชี้วัด : ฟาร์มโคนมทีไ่ด้รับผลกระทบจากการระบาดของ Lumpy Skin Disease 
ในพื้นที่สง่เสริมการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค. 
      
 

เป้าหมายปี 2565 :  
    1. จ ากัดความสูญเสียจากการแพร่ระบาด 
Lumpy Skin Disease และโรคติดต่ออ่ืนๆ      
ในโคนมและผลกระทบต่อฟาร์ม และองค์กร
เกษตรกรในพ้ืนที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค. 
    2. ถอดบทเรียนและเสนอแนวทาง มาตรการ 
แผนงานป้องกันควบคุมป้องกันโรคระบาดอุบัติ
ใหมใ่นโคนม      

   

ผลงานตามตัวชี้วัด :  
      สามารถเฝ้าระวัง ติดตาม สนับสนุน
ฟ้ืนฟูโคนมและฟาร์มโคนม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากกระแพร่ระบาดของ 

Lumpy Skin Disease ในพ้ืนที่ส่งเสริม
การเลี้ยง โคนม อ.ส.ค. ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน รักษา 
และฟ้ืนฟูสุขภาพโคท่ีได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคพร้อมหาแนวทาง
ในการควบคุมป้องกันโรคอุบัติใหม่ใน    
โคนมได้ 
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สถานะของแผน :   เป็นไปตามแผน   เร็วกว่าแผน   ล่าช้ากว่าแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  CG กบัเกษตรกร/สหกรณ ์

เกษตรกร/สหกรณ์ ร่วมคิด ร่วมพัฒนา เป้าหมาย 
ไตรมาส     
  ที่ 1 

 ผลงาน เป้าหมาย 
ไตรมาส     
  ที่ 2 

ผลงาน เป้าหมาย 
ไตรมาส     
  ที่ 3 

ผลงาน เป้าหมาย 
ไตรมาส     
  ที่ 4 

ผลงาน 

10  25  60  100  
 
ผลงานโดยสรุป :  
 
 

ชื่อโครงการ  
โครงการควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโคนม   

วัตถุประสงค์  :    
     1.เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง อ.ส.ค., เกษตรกรและสหกรณ์
โคนม 
     2.เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโคนม 
     3.เพื่อลดการสูญเสียผลกระทบจากการเกิดโรคในฟาร์มโคนม 
     4.เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่าง อ.ส.ค., เกษตรกรและ
สหกรณ์โคนม 

งบประมาณ : งบประมาณของหน่วยงาน สาเหตุ (ปจัจัยบวก/อุปสรรค ข้อจ ากัด)  

- สภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้การจัดประชุมให้ความรู้แก่เกษตรแบบรวมกลุม่ล่าช้ากว่า 
ในแผนที่ก าหนด 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต ้ แนวทางแก้ไขหรือประเด็นที่ตอ้งด าเนินการต่อไป :  ปรับแผนการด าเนินงานและงบประมาณให้
สอดคล้องกับนโยบายกรรมการ CG/CSRที่มอบหมายใหผู้้ติดตามโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1   

ตัวชี้วัด :  
โคทุกตัวปราศจากโรคลัมปี สกินและไม่มีการระบาดเพ่ิมในฟาร์มโคนม 

เป้าหมายปี 2565 :  
1. ฟาร์มเกษตรกรทั้งหมด จ านวน 3 สหกรณ์โคนม  
เป็นฟาร์มปลอดโรคลมัปี สกิน 
2.โคนมทุกตัวได้รับการท าวัคซีนลมัปี สกิน 

ผลงานตามตัวชี้วัด :  
   โคทุกตัวปลอดโรค 

 
   
 



แผนแม่บทการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) พ.ศ.2560-2565 ส าหรับปี 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : CG กับเกษตรกร/สหกรณ ์

 

 

1. ชื่อโครงการ  
ศูนย์เฝ้าระวัง ติดตาม สนับสนุน ฟ้ืนฟูโคนมและฟาร์มโคนมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดติดต่อ  

(เช่น โรคลัมปิสกิน (Lumpy Skin Disease – LSD และโรคติดต่ออื่น ๆ) ในพ้ืนที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค. 

2. หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
        -ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 
        -ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม  
        -ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคทุกภาค                                                            

3. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ  
        เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 

4. แผนงานกิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง  
       กิจกรรมหลัก : ลดความเสียหายโคนมและฟาร์มโคนมที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด 
       กิจกรรมรอง   : หาแนวทาง แผนงานป้องกันควบคุมโรคระบาดอุบัติใหม่ในโคนม 
 

5. สนองแผนกลยุทธอ์งค์กรประเด็นยุทธศาสตร ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ SO4 : ยกระดับทุนมนุษย์ให้เป็นมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล และ           

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

          ยุทธศาสตร์ที่1 CGกับเกษตรกร/สหกรณ์ ในแผนแม่บทCG ปี2560-2565ส าหรับปี2565 
          ยุทธศาสตร์ที่1 กลยุทธ์สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและองค์กร  ในแผนแม่บทส่งเสริมการเลี้ยง
โคนม ส าหรับปี2565 

6. เป้าประสงค์  
1.จ ากัดความสูญเสียจากการแพร่ระบาดของโรคลัมปิสกิน (Lumpy Skin Disease - LSD) และ

โรคติดต่ออ่ืนๆ ในโคนมและผลกระทบต่อฟาร์ม และองค์กรเกษตรกรในพ้ืนที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค. 
2.ถอดบทเรียน และเสนอแนวทาง มาตรการ แผนงานป้องกันควบคุมป้องกันโรคระบาดอุบัติใหม ่   

ในโคนม 

7. กลยุทธ์องคก์ร 
กลยุทธ์ Sustainability ความม่ันคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรโคนมในประเทศ 

กลยุทธ์องค์กร ด้าน Learning : มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงด้วย
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาล 

 
 8. สนองแผน ... 
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8.  สนองแผนกลยุทธ์สว่นงาน 
กลยุทธ์ Sustainability ความม่ันคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรโคนมในประเทศ 
กลยุทธ์องค์กร ด้าน Learning : มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงด้วย

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาล 
 

9. หลกัการและเหตผุล 
           องค์การส่งเสริมกิจการกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นองค์กรที่มีบทบาทในการส่งเสริม
พัฒนาการเลี้ยงโคนมของไทยให้มั่นคงและยั่งยืน ด้วยการสนับสนุน ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ เกษตรกร  รวมถึง
การควบคุมป้องกันโรคในโคนมซึ่งส่งผลต่อ สุขภาพโคนม  คุณภาพน้ านมและความปลอดภัยของผู้บริโภค
น้ านม 
             การแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกินเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย ยังไม่มีวิธีการ
รักษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  มีแมลงเป็นพาหะจึงแพร่ระบาดรวดเร็วในโค กระบือท าให้เกิดความเสียหาย
ต่อสัตว์และเศรษฐกิจครัวเรือนของเกษตรกร หากมีการระบาดรุนแรงในแม่โครีดนม จะน าไปสู่การสูญเสียทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว  อาทิ สัตว์เจ็บป่วย ผลผลิตตกต่ า คุณภาพผลผลิตไม่เป็นที่ยอมรับ ท าให้ผลผลิตน้ านม
ของสัตว์ที่ป่วยและสัตว์ที่อยู่ระหว่างการรักษาโรคจ าหน่ายไม่ได้ โคมีปัญหาสุขภาพระยะยาวไปจนถึงระบบ
สืบพันธุ์ การเจ็บป่วยเรื้อรังและเสียชีวิต เป็นต้น 
              องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จึงจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง  ติดตาม สนับสนุน 
ฟ้ืนฟูโคนมและฟาร์มโคนมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคลัมปิสกินในพ้ืนที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม    
อ.ส.ค.เพื่อเตรียมรับมือ ติดตาม เฝ้าระวังแก้ไขปัญหาจากการระบาดของโรคท้ังระยะสั้นและระยะยาว 

10. วตัถุประสงค์ของโครงการ 
 1.เพ่ือเฝ้าระวัง ติดตาม สนับสนุนฟื้นฟูโคนมและฟาร์มโคนมที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของ
โรคลัมปีสกิน  ในพ้ืนที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค. 
 2.เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน ควบคุม รักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพโคนมของ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน  
 3.เพ่ือติดตามและประเมินผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน ต่อสมรรถนะการผลิต     
โคนม และเศรษฐกิจสังคมของฟาร์มโคนม                      
 4.เพื่อเสนอแนวทาง มาตรการ แผนงานป้องกันควบคุมโรคระบาดอุบัติใหม่ในโคนม 

11. สถานทีด่ าเนินโครงการ 
 ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาโคนม และส านักงาน อ.ส.ค.ภาค 

12. วธิีด าเนินการ 
 การจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง ติดตาม สนับสนุน ฟ้ืนฟูโคนมที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด ลัมปิสกินใน
พ้ืนทีส่่งเสริมการเลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค.ดังนี้ 
           1. ตั้งศูนย์เฝ้าระวังติดตามสนับสนุน ฟ้ืนฟูโคนมที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดลัมปิสกินในพ้ืนที่
ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค.ภาคละ 1 แห่งรวม 5 แห่ง 

 2. ศูนย์ ... 
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2. ศูนย์เฝ้าระวังฯประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์  สัตวบาล  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมโคนม ที่มีความรู้
เฉพาะทางในการพ้ืนฟูโคนมที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปิสกิน แห่งละ 3 นาย 

3. รวบรวมข้อมูลอุบัติการณ์ของ โรคลัมปิสกิน ระดับฟาร์มและรายงานสถานการณ์โรครายเดือน 
4. พัฒนาระบบสารสนเทศ รวบรวม  เผยแพร่ข้อมูลและนวัตกรรมเก่ียวข้องกับการแพร่ระบาดของ 

โรคลัมปิสกินผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
5. ร่วมมือประสานงาน และสนับสนุนข้อมูลโคนมแก่คณะกรรมการ/คณะท างานติดตาม เฝ้าระวังและ

แก้ไขปัญหาระดับชาติ 
6. ประสานสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาวัคซีน เวชภัณฑ์ การบริการฉีดวัคซีนและ

บริการดูแลสุขภาพสัตว์เพ่ือป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคลัมปีสกินในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ 
7. สนับสนุนเวชภัณฑ์ บริการสุขภาพ บริการวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อฟ้ืนฟูโคนมและฟาร์มโคนมที่

ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคลัมปีสกิน 
8.ถอดบทเรียน  จัดท ารายงานประจ าปีสรุปสถานการณ์และข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกัน  ควบคุมและหา

มาตรการรับมือโรคระบาดอุติใหม่ 
 
13. กลุ่มเปา้หมาย 
 ฟาร์มโคนมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคลัมปีสกินในพ้ืนที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค. 
 
 
      

14. แผนปฏิบัติการ ... 
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14. แผนปฏิบัติการ (Actionplan) 

การด าเนินการหลัก 

 น  าหนัก 
กิจกรร
ม(%) 

เอกสารหลักฐาน 
)รายงานประชุม ,รายงานวิเคราะห์,ผล

ส ารวจ,รายงานผลงาน,ภาพถ่าย, 
ประกาศ,อ่ืนๆ 

ปีงบประมาณ 2565 
ตุลาคม-

256ธันวาคม 4 
มกราคม-

มีนาคม 256 5 
เมษายน-
มิถุนายน  
2565 

กรกฎาคม-
กันยายน 2565 

1.จัดท าโครงการฯน าเสนอผู้บริหาร 5 รายงานการประชุมคณะท างาน 
 

   

2.เสนอโครงการฯจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและ
คณะกรรมการโครงการฯ  

10 
รายงานการประชุมอนุมัติโครงการ  

 
  

3.ด าเนินการอบรมให้ความรู้โรคระบาด
ลัมปิสกิน พาหะน าโรคการควบคุมป้องกัน
ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริม อ.ส.ค. 

20 
แผนด าเนินการอบรบองค์ความรู้ตามภาค  

 
  

4.ด าเนินการอบรมให้ความรู้โรคระบาดฯ
การใช้วัคซีน การคุมควบป้องกันส าหรับ
เกษตรกรในพ้ืนที่ส่งเสริม อ.ส.ค. 

20 
 แผนด าเนินการอบรมองค์ความรู้ตามภาค  

 

  

5.ด าเนินการรวบรวมข้อมูล อุบัติการณ์ของ
โรค ระดับฟาร์มและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เผยแพร่ข้อมูลโรคผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ 

20 
 ผลการด าเนินการรวบรวมข้อมูลทุกภาค  

 

  

6.ติดตามผลการด าเนินงานและปรับปรุง
ระบบการเฝ้าระวัง 

15 
  ผลการด าเนินการรวบรวมข้อมูลทุกภาค 

 

   

 7.สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 10  รายงานผลการด าเนินงาน    
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15. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 1.เตรียมความพร้อมของบุคลากร 
          2.สนับสนุน  จัดหา  และบริการฉีดวัคซีนโคนม 
          3.สนับสนุนเวชภัณฑ์ยาสัตว์เพ่ือฟ้ืนฟูสุขภาพสัตว์ 
          4.พัฒนาระบบสารสนเทศ  รวบรวมข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล 
          5.อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ 
 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         สามารถเฝ้าระวัง ติดตาม สนับสนุนฟื้นฟูโคนมและฟาร์มโคนม ที่ได้รับผลกระทบจากกระแพร่ระบาดของ
โรคลัมปิสกินในพ้ืนที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน รักษา และ
ฟ้ืนฟูสุขภาพโคที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคพร้อมหาแนวทางในการควบคุมป้องกันโรคอุบัติใหม่
ในโคนมได ้ 
 

 



 

 

  1  
 

สถานะของแผน :   เป็นไปตามแผน   เร็วกว่าแผน   ล่าช้ากว่าแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  CG กบัเกษตรกร/สหกรณ ์

เกษตรกร/สหกรณ์ ร่วมคิด ร่วมพัฒนา เป้าหมาย 
ไตรมาส     
  ที่ 1 

 ผลงาน เป้าหมาย 
ไตรมาส     
  ที่ 2 

ผลงาน เป้าหมาย 
ไตรมาส     
  ที่ 3 

ผลงาน เป้าหมาย 
ไตรมาส     
  ที่ 4 

ผลงาน 

10  25  60  100  
 
ผลงานโดยสรุป :  
 
 

ชื่อโครงการ  
โครงการควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโคนม   

วัตถุประสงค์  :    
     1.เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง อ.ส.ค., เกษตรกรและสหกรณ์
โคนม 
     2.เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโคนม 
     3.เพื่อลดการสูญเสียผลกระทบจากการเกิดโรคในฟาร์มโคนม 
     4.เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่าง อ.ส.ค., เกษตรกรและ
สหกรณ์โคนม 

งบประมาณ : งบประมาณของหน่วยงาน สาเหตุ (ปจัจัยบวก/อุปสรรค ข้อจ ากัด)  

- สภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้การจัดประชุมให้ความรู้แก่เกษตรแบบรวมกลุม่ล่าช้ากว่า 
ในแผนที่ก าหนด 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต ้ แนวทางแก้ไขหรือประเด็นที่ตอ้งด าเนินการต่อไป :  ปรับแผนการด าเนินงานและงบประมาณให้
สอดคล้องกับนโยบายกรรมการ CG/CSRที่มอบหมายใหผู้้ติดตามโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1   

ตัวชี้วัด :  
โคทุกตัวปราศจากโรคลัมปี สกินและไม่มีการระบาดเพ่ิมในฟาร์มโคนม 

เป้าหมายปี 2565 :  
1. ฟาร์มเกษตรกรทั้งหมด จ านวน 3 สหกรณ์โคนม  
เป็นฟาร์มปลอดโรคลมัปี สกิน 
2.โคนมทุกตัวได้รับการท าวัคซีนลมัปี สกิน 

ผลงานตามตัวชี้วัด :  
   โคทุกตัวปลอดโรค 
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สถานะของแผน :   เปน็ไปตามแผน   เร็วกว่าแผน  √ ล่าช้ากว่าแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  CG กบัเกษตรกร/สหกรณ์ 
เกษตรกร/สหกรณ์ร่วมคิด ร่วมพัฒนา เป้าหมาย 

ไตรมาส     
  ที่ 1 

 ผลงาน เป้าหมาย 
6 เดือน 

ผลงาน เป้าหมาย 
 9 เดือน 

ผลงาน เป้าหมาย 
ปี 65 

ผลงาน 

25 25 30  70  100  
 
ผลงานโดยสรุป :  
       ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ในฐานะหน่วยงานหลัก ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานฯ        
ตามค าสั่ง อ.ส.ค. ที่ 60/2565 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 และได้ด าเนินการจัดให้มีการประชุม
คณะท างานฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อพิจารณาการด าเนินงานโครงการฯ 
มติที่ประชุมคณะท างานฯ เห็นชอบให้เลื่อนการด าเนินงานโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2565 ไป
เป็นปีงบประมาณ 2566 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบายโรคโควิด 19 รวมถึงเพื่อลดความ
เสี่ยงการติดเชื้อโควิค 19 ของคณะท างานฯที่ต้องออกตรวจประเมินสหกรณ์ฯ ซึ่งจะสุ่มเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อ และบางสหกรณ์ฯยังมีความเสี่ยงต่อคณะท างานฯออกตรวจประเมิน เนื่องจากทางสหกรณ์
โคนม พบผู้ติดเชื้อโควิค 19   

ชื่อโครงการ  
โครงการยกระดับคุณภาพน้ านมดิบระหว่างสหกรณ์โคนมในเขตภาคกลาง   
ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2565 

วัตถุประสงค์  :    
      1. เพ่ือด าเนินการประกวดและตัดสินคุณภาพน้ านมดิบของสหกรณ์โคนม 
ที่ส่งน้ านมดิบเข้าโรงงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง  
      2. เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้สหกรณ์โคนม พัฒนายกระดับคุณภาพ
น้ านมดิบและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง อ.ส.ค. และสหกรณ์โคนม 
      3. เพ่ือให้ได้น้ านมดิบที่มีคุณภาพเป็นวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตของ
โรงงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง เป็นผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพสู่มือผู้บริโภค 

งบประมาณ :  งบประมาณการด าเนินงานโครงการฯ แบ่งเป็น 2 ส่วน งบประมาณที่
ไม่เป็นตัวเงนิ มูลค่า 70,000 บาท และงบประมาณที่เป็นตัวเงนิ (ใช้งบกลาง อ.ส.ค.) 
มูลค่า 200,000 บาท 

สาเหตุ (ปจัจัยบวก/อุปสรรค ข้อจ ากัด)  

       1. ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ไม่ไดต้ั้งงบท าการ ประจ าปี 2565 ไว้ เพื่อด าเนินงานโครงการ
ยกระดับคุณภาพน้ านมดิบระหว่างสหกรณ์โคนมในเขตภาคกลาง คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2565             
จึงต้องใช้งบกลาง อ.ส.ค. ด าเนนิงานโครงการฯ 

       2. สถานการณ์การแพร่ระบายโรคโควดิ 19  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  CG กบัเกษตรกร/สหกรณ์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม แนวทางแก้ไขหรือประเด็นที่ตอ้งด าเนินการต่อไป :  

        1. ส าหรับการแก้ไขพัฒนาคุณภาพน้ านมดิบของสหกรณ์โคนม ในปีงบประมาณ 2565           
แผนกควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง ได้ออก Mobie Lab ร่วมกับฝ่าย
ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมอยู่แล้ว นอกจากนี้ แผนกควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ส านักงาน อ.ส.ค.    
ภาคกลาง ได้ด าเนินการท าวิจัย ชุดตรวจ hydrogen peroxide ในน้ านมดิบ รวมกับศูนย์นาโน
เทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)        
ซึ่งผลการวิจัยชุดตรวจ hydrogen peroxide จะส าเร็จในเร็วนี้   จะสามารถน าไปตรวจการ
ปลอมปนสารเคมี hydrogen peroxide ในน้ านมดิบ ของสหกรณ์โคนมทั้ง 15 สหกรณ์ฯ ซึ่ง
สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพน้ านมดิบอย่างยั่งยืน ตามที่คณะอนุกรรมการ CG/CSR ก าหนดไว้  

        2. ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ได้ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพน้ านมดิบของสหกรณ์โคนม    
ในเขตภาคกลางให้เป็นสหกรณ์โคนมต้นแบบ เน้นการแก้ไขพัฒนาคุณภาพน้ านมดิบ ด้าน SCC, 
SPC และ SNF ร่วมกับ QC อยู่แล้ว ซึ้งผลการด าเนินงานคุณภาพน้ านมดิบของสหกรณ์โคนม       
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการรับซื้อ 

ตัวชี้วัด : หลักเกณฑ์การประเมินให้คะแนนเพื่อใช้ในการตัดสิน คะแนน 120 
คะแนน ประกอบด้วย 
     1. การน าระบบมาตรฐาน GMP มาใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์โคนม 
20 คะแนน  
     2. คุณภาพน้ านมดิบของสหกรณ์โคนม 50 คะแนน   
     3. การด าเนินงานของสหกรณ์โคนม 30 คะแนน 
     4. การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการบริหารจัดการพัฒนา
คุณภาพน้ านมดิบของสหกรณ์โคนม 20 คะแนน 

เป้าหมายปี 2565 :  
      ด าเนินการประกวดและตัดสินคุณภาพ
น้ านมดิบของสหกรณ์โคนมในเขตภาคกลาง ที่มี 
MOU ส่งน้ านมดิบให้โรงงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 
จ านวน ๑๕ สหกรณ์ ประกอบด้วย  
 1. ส ห ก ร ณ์ โค น ม ไท ย -เด น ม า ร์ ค 
มิตรภาพ จ ากัด 
 2. ส ห ก ร ณ์ โค น ม ไท ย -เด น ม า ร์ ค         
ล าพญากลาง จ ากัด 
  

   

ผลงานตามตัวชี้วัด :  
    1. คุณภาพน้ านมดิบของสหกรณ์โคนม
ที่น ามาส่งโรงงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 
สามารถพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานเป็น
ผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพ ตอบสนองความ
ต้องการผู้บริโภค สร้างความเชื่อม่ันในตรา
สินค้า 
    2. สามารถสร้างกิจกรรมและ
ความสัมพันธ์ที่ดีในการแลกเปลี่ยนความรู้
หรือประสบการณ์ระหว่างสหกรณ์โคนม
และ อ.ส.ค.  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  CG กบัเกษตรกร/สหกรณ์ 
 3. สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค        พระพุทธ

บาท จ ากัด 
 4. ส ห ก ร ณ์ โค น ม ไท ย -เด น ม า ร์ ค        
ซับกระดาน จ ากัด 
 5. สหกรณ์ โคนมในเขตปฏิ รูปที่ ดิ น      
ซับสนุ่น จ ากัด 
 6. ส ห ก ร ณ์ โค น ม ไท ย -เด น ม า ร์ ค       
ชอนม่วง จ ากัด 
 7. ส ห ก ร ณ์ โค น ม ไท ย -เด น ม า ร์ ค          
ก.น.ช. หนองรี จ ากัด 
 8. ส ห ก ร ณ์ โค น ม ไท ย -เด น ม า ร์ ค       
สวนมะเดื่อ จ ากัด 
 9. ส ห ก ร ณ์ โค น ม ไท ย -เด น ม า ร์ ค       
ปากช่อง จ ากัด 
 10. สห กรณ์ โค น ม ไท ย -เด น ม าร์ ค       
สูงเนิน จ ากัด 
 11. สห กรณ์ โค น ม ไท ย -เด น ม าร์ ค       
ขามทะเลสอ จ ากัด 
 12. สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จ ากัด 
 13. สหกรณ์โคนมสีคิ้ว จ ากัด 
 14. สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จ ากัด 
 15. สหกรณ์โคนมเสิงสาง จ ากัด 

 

 
   



     แผนแม่บทการก ากับดูแลกิจการที่ด ี(CG) พ.ศ.2560-2565 ส าหรับปี 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : CG กับเกษตรกร/สหกรณ ์

 
 

โครงการยกระดับคุณภาพน  านมดิบระหว่างสหกรณ์โคนมในเขตภาคกลาง ครั งที่ 5   
ประจ าปี 2565 

 
สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. ปี 2560 - 2565  
วิสัยทัศน์ (Vision) นมแห่งชาติภายในปี 2565 
พันธกิจ (Mission) ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
                         พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนมให้ครบวงจรและมีมูลค่าเพ่ิม  
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะท างานตัดสินการประกวดโครงการยกระดับคุณภาพน้ านมดิบระหว่าง    
                           สหกรณ์โคนมในเขตภาคกลาง ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล 
          ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบาย เพ่ือให้ผู้บริโภคในประเทศไทยได้รับอาหารคุณภาพ 
ปลอดภัย ปราศจากสารตกค้างและการปนเปื้อนเชื้อโรคต่างๆ จึงต้องมีการก ากับดูแลและควบคุมผลิตภัณฑ์
อาหารทุกขั้นตอน ตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์จนถึงมือผู้บริโภค ประกอบกับปัจจุบันกระแสผู้บริโภคในฐานะผู้ชื้อ   
มีความต้องการผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และให้ความส าคัญในการดูแลสุขภาพมากขึ้น 
 ดังนั้น องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่
ส่งเสริมเกษตรกร พร้อมทั้งรับซื้อน้ านมดิบเพ่ือเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมต่างๆ จ าหน่ายให้กับ
ผู้บริโภค จากการประชุมคณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (CG/CSR) ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบ การจัดท าแผนปฏิบัติ
งานประจ าปี 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 CG กับเกษตรกร อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม เกษตรกรร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
พัฒนา การรับจัดสรรน้ านมดิบเข้าโรงงานตาม MOU ให้ด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพ  น้ านมดิบระหว่าง
สหกรณ์โคนมในเขตภาคกลาง ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2565  เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้กับเกษตรกรและสหกรณ์      
โคนมในเขตภาคกลาง จ านวน 15 สหกรณ์ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพน้ านมดิบให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การรับซื้อและผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค. ที่มีคุณภาพสู่มือผู้บริโภค 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือด าเนินการประกวดและตัดสินคุณภาพน้ านมดิบของสหกรณ์โคนม ที่ส่งน้ านมดิบ 
เข้าโรงงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง  
 2. เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้สหกรณ์โคนม พัฒนายกระดับคุณภาพน้ านมดิบและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง อ.ส.ค. และสหกรณ์โคนม 
 3. เพ่ือให้ได้น้ านมดิบที่มีคุณภาพเป็นวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตของโรงงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 
เป็นผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพสู่มือผู้บริโภค 

/เป้าหมาย... 
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3. เป้าหมายและพื นที่ด าเนินงาน 
 ด าเนินการประกวดและตัดสินคุณภาพน้ านมดิบของสหกรณ์โคนมในเขตภาคกลาง ที่มี MOU     ส่ง
น้ านมดิบให้โรงงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง จ านวน 15 สหกรณ ์ประกอบด้วย  

 1. สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค มิตรภาพ จ ากัด 
 2. สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ล าพญากลาง จ ากัด 
 3. สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค พระพุทธบาท จ ากัด 
 4. สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ซับกระดาน จ ากัด 
 5. สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดิน ซับสนุ่น จ ากัด 
 6. สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ชอนม่วง จ ากัด 
 7. สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ก.น.ช. หนองรี จ ากัด 
 8. สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สวนมะเดื่อ จ ากัด 
 9. สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ปากช่อง จ ากัด 
 10. สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สูงเนิน จ ากัด 
 11. สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ขามทะเลสอ จ ากัด 
 12. สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จ ากัด 
 13. สหกรณ์โคนมสีคิ้ว จ ากัด 
 14. สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จ ากัด 
 15. สหกรณ์โคนมเสิงสาง จ ากัด 

 
4. วิธีการด าเนินงาน 

1. กองส่ ง เสริมการ เลี้ ย ง โคนม  ฝสส .  น า เสนอแต่ งตั้ งคณะท า งานฯ และโครงการฯ  
เพ่ือขอความเห็นชอบจากผู้อ านวยการ 
 2. การจัดประชุมคณะท างานฯ ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย วิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หลักเกณฑ์ การประเมิน รางวัล และมอบหมายหน้าที่งานส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีการประชุม 
เพ่ือติดตามและรายงานผล 
 3. คณะท างานฯ ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการฯกับสหกรณ์โคนม เพ่ือรับทราบ 
 4. คณะท างานฯ ด าเนินการตรวจประเมินสหกรณ์โคนม จ านวน 2 ครั้ง  
 5. คณะท างานฯ ด าเนินการสรุปและตัดสิน 
           6. มอบรางวัลให้กับสหกรณ์โคนม 
 
 
 
 

แผนการ .... 
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5.แผนการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรมหลัก 
ปีงบประมาณ 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

1. จัดท าโครงการน าเสนอ ขอความ
เห็นชอบ  

        
กสส. ฝสส. 

2. ประชุมคณะท างานฯ ก าหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  

        
คณะท างานฯ 

3. ประชาสัมพันธ์และประสานงาน
สหกรณโ์คนม  

        
คณะท างานฯ 

4. ด าเนินการตรวจประเมินสหกรณ์
โคนม 

        
 

5. ด าเนินการสรุปและตัดสิน         คณะท างานฯ 
6. มอบรางวัลให้กับสหกรณ์โคนม         คณะท างานฯ 

 
6.ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  เดือนกุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2565 
 
7.รางวัลการประกวด 
           รางวัลการประกวดคุณภาพน้ านมดิบของสหกรณ์โคนม จ านวน 3 รางวัล ประกอบด้วย 

1. รางวัลคุณภาพน้ านมดิบของสหกรณ์โคนมที่มีปริมาณน้ านมดิบ น้อยกว่า 20 ตัน/วัน จ านวน 
3 รางวัล ได้แก่ 
- รางวัลชนะเลิศ    จ านวน 1 รางวัล   
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จ านวน 1 รางวัล  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 1 รางวัล 

2. รางวัลคุณภาพน้ านมดิบของสหกรณ์โคนมที่มีปริมาณน้ านมดิบ มากกว่า 20 ตัน/วัน จ านวน 
3 รางวัล ได้แก่ 
- รางวัลชนะเลิศ  จ านวน 1 รางวัล   
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   จ านวน 1 รางวัล   
-    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   จ านวน 1 รางวัล   

   3. รางวัลสหกรณ์โคนมที่มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพ 
       น้ านมดิบ จ านวน 1 รางวัล   

 
 
 

8. การแบ่งกลุ่ม .... 
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8.การแบ่งกลุ่มสหกรณ์โคนม 
            ก าหนดขนาดของสหกรณ์โคนม โดยใช้ปริมาณน้ านมดิบแต่ละสหกรณ์โคนมที่ลงนาม MOU และ
ส่งน้ านมดิบตรงต่อส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

 
             1.สหกรณ์ทีล่งนาม MOU ปริมาณน  านมดิบ น้อยกว่า 20 ตัน/วัน ได้แก่  
        - สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ชอนม่วง จ ากัด 
                  - สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค พระพุทธบาท จ ากัด 
                  - สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ขามทะเลสอ จ ากัด 
                  - สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ปากช่อง จ ากัด 
                  - สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สวนมะเดื่อ จ ากัด 
                  - สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จ ากัด 
                  - สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จ ากัด 
                  - สหกรณ์โคนมสีคิ้ว จ ากัด 
                  - สหกรณ์โคนมเสิงสาง จ ากัด 
             2. สหกรณ์ที่ลงนาม MOU ปริมาณน  านมดิบ มากกว่า 20 ตัน/วัน ได้แก่ 
                  - สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินซับสนุ่น จ ากัด 
                  - สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ก.น.ช. หนองรี จ ากัด 
                  - สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ล าพญากลาง จ ากัด 
                  - สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค มิตรภาพ จ ากัด                                                                          
                  - สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ซับกระดาน จ ากัด 
                  - สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สูงเนิน จ ากัด 
9.หลักเกณฑ์การประเมินให้คะแนน 
 หลักเกณฑ์การประเมินให้คะแนนเพ่ือใช้ในการตัดสิน คะแนน 120 คะแนน ประกอบด้วย 
  1. การน าระบบมาตรฐาน GMP มาใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์โคนม 20 คะแนน  
  2. คุณภาพน้ านมดิบของสหกรณ์โคนม 50 คะแนน   
  3. การด าเนินงานของสหกรณ์โคนม 30 คะแนน 
  4. การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพ    
               น้ านมดิบของสหกรณโ์คนม 20 คะแนน 
 1. การน าระบบมาตรฐาน GMP มาใช้ ในการบริหารจัดการสหกรณ์ โคนม 20 คะแนน  
(ตามแบบรายงานการประเมิน) ประกอบด้วย 
  1.1  ได้รับการรับรอง GMP  
  1.2  สถานที่ตั้งและอาคารผลิต 
  1.3  เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต 
  1.4. การควบคุมกระบวนการผลิต 
  1.5  การสุขาภิบาล 
  1.6 การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด 

1.7  บุคลากร .... 
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  1.7 บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน 
                    การให้คะแนนผลการตรวจระบบ GMP ของแต่ละสหกรณ์โคนม ให้ก าหนดคะแนน 
แต่ละหัวข้อ (ตามแบบรายงานการประเมิน) ดังนี้ 
        √ ปฏิบัติตามระบบ GMP    เท่ากับ ๑ คะแนน 
                        × ไม่ปฏิบัติตามระบบ GMP เท่ากับ ๐ คะแนน      
 2. คุณภาพน  านมดิบของสหกรณ์โคนม (รอบปีที่ผ่านมา - ปัจจุบัน) 50 คะแนน   
(ตามรายงานผลการตรวจคุณภาพจากแผนกควบคุมคุณภาพ สภก.) ประกอบด้วย 
  2.1 คุณภาพน  านมดิบด้านจ านวนเชื อแบคทีเรีย/จุลินทรีย์ และจ านวนเม็ดเลือดขาว       
 ๒๕ คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี  
   2.๑ .1 จ านวนเม็ดเลือดขาว (Somatic Cell Count : SCC)  ตรวจด้วยวิ ธี  
 Direct microscope count หรือ Fluoro - opto electronic method คะแนน 15 คะแนน   

- มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐       เซลล์ต่อมิลลิลิตร  เท่ากับ -๑๕ คะแนน      
- ๗๐๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ เซลล์ต่อมิลลิลิตร  เท่ากับ -๑๐ คะแนน 
- ๖๐๐,๐๐๑ - ๗๐๐,๐๐๐    เซลล์ต่อมิลลิลิตร  เท่ากับ  -๕  คะแนน 
- ๕๐๐,๐๐๑ - ๖๐๐,๐๐๐    เซลล์ต่อมิลลิลิตร  เท่ากับ  -๓  คะแนน 
- ๔๐๐,๐๐๑ - ๕๐๐,๐๐๐    เซลล์ต่อมิลลิลิตร  เท่ากับ   ๐  คะแนน 
- ๓๐๐,๐๐๑ - ๔๐๐,๐๐๐    เซลล์ต่อมิลลิลิตร  เท่ากับ   ๕  คะแนน 
- ๒๐๐,๐๐๑ - ๓๐๐,๐๐๐    เซลล์ต่อมิลลิลิตร  เท่ากับ  ๑๐ คะแนน 
- เท่ากับหรือน้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐  เซลล์ต่อมิลลิลิตร เท่ากับ ๑๕ คะแนน 

 
 
 
    2.1.๒ คุณสมบัติทางด้านจุลินทรีย์ในน้ านมดิบ ตรวจด้วยวิธี (Standard Plate 
 Count: SPC) คะแนน 5 คะแนน                         
    - ๗๐๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐  โคโลนีต่อมิลลิลิตร เท่ากับ -๕  คะแนน 
    - ๕๐๐,๐๐๑ - ๗๐๐,๐๐๐    โคโลนีต่อมิลลิลิตร  เท่ากับ -๓  คะแนน 
    - ๔๐๐,๐๐๑ - ๕๐๐,๐๐๐    โคโลนีต่อมิลลิลิตร  เท่ากับ -๑  คะแนน 
    - ๓๐๐,๐๐๑ - ๔๐๐,๐๐๐    โคโลนีต่อมิลลิลิตร  เท่ากับ  ๐  คะแนน 
    - ๒๐๐,๐๐๑ - ๓๐๐,๐๐๐    โคโลนีต่อมิลลิลิตร  เท่ากับ  ๑  คะแนน 
    - ๑๐๐,๐๐๑ - ๒๐๐,๐๐๐    โคโลนีต่อมิลลิลิตร  เท่ากับ  ๓  คะแนน 
    - เท่ากับหรือน้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ โคโลนีต่อมิลลิลิตร เท่ากับ ๕ คะแนน                                                                

2.1.3 Methylene blue reduction test (MB) คะแนน ๕ คะแนน  
 - น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง เท่ากับ -๕ คะแนน 
 - ๔-๖ ชั่วโมง      เท่ากับ  ๐ คะแนน 
 - มากกว่า ๖ ชั่วโมง  เท่ากับ  ๕ คะแนน 

/2.1.2 คุณสมบัติ... 



   2.2 คุณภาพน  านมดิบด้านองค์ประกอบน  านม คะแนน ๒๕ คะแนน 
 2.2.1 Total Solids  คะแนน ๑๐ คะแนน 
  - มากกว่า ๑๒.๔๐    เท่ากับ ๑๐ คะแนน 
  - ๑๒.๓๑ - ๑๒.๔๐   เท่ากับ  ๘  คะแนน 
  - ๑๒.๒๑ - ๑๒.๓๐   เท่ากับ  ๖  คะแนน 
  - ๑๒.๑๑ - ๑๒.๒๐   เท่ากับ  ๔  คะแนน 
  - ๑๒.๐๑ - ๑๒.๑๐   เท่ากับ  ๒  คะแนน 
  - ๑๑.๙๐ - ๑๒.๐๐   เท่ากับ  ๐  คะแนน 
  - น้อยกว่า ๑๑.๙๐    เท่ากับ -๑๐ คะแนน    

 2.2.2 จุดเยือกแข็ง (Freezing Point) คะแนน ๕ คะแนน 
  - มากกว่า - ๐.๕๑๐          เท่ากับ  -๕ คะแนน 
  - ช่วง -๐.๕๑๐ - -๐.๕๒๐   เท่ากับ   ๐ คะแนน 
  - น้อยกว่า -๐.๕๒๐           เท่ากับ   ๕ คะแนน  
 2.2.3 Fat คะแนน ๕ คะแนน  
  - ร้อยละของปริมาณไขมัน น้อยกว่า ๓.๒๐ เท่ากับ  -๕ คะแนน 
  - ร้อยละของปริมาณไขมัน ๓.๒๐ - ๓.๓๙  เท่ากับ  -๓ คะแนน 
  - ร้อยละของปริมาณไขมัน ๓.๔๐ - ๓.๕๙  เท่ากับ   ๐ คะแนน 
  - ร้อยละของปริมาณไขมัน ๓.๖๐ - ๓.๗๙  เท่ากับ   ๑ คะแนน 
  - ร้อยละของปริมาณไขมัน ๓.๘๐ - ๓.๙๙  เท่ากับ   ๓ คะแนน 
  - ร้อยละของปริมาณไขมันเท่ากับหรือมากกว่า ๔.๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน       

 
 
 
 
 

 2.2.4 Solids Not Fat: SNF คะแนน ๕ คะแนน 
  - ร้อยละของปริมาณเนื้อนมไม่รวมมันเนย น้อยกว่า ๘.๒๕ เท่ากับ  
    -๕ คะแนน                                        
  - ร้อยละของปริมาณเนื้อนมไม่รวมมันเนย ๘.๒๕ ถึง ๘.๓๔ เท่ากับ  
    -๓ คะแนน  
  - ร้อยละของปริมาณเนื้อนมไม่รวมมันเนย ๘.๓๕ ถึง ๘.๔๙ เท่ากับ  
    ๐ คะแนน 
  - ร้อยละของปริมาณเนื้อนมไม่รวมมันเนย ๘.๕๐ ถึง ๘.๖๙ เท่ากับ  
    ๓ คะแนน                                            
  - ร้อยละของปริมาณเนื้อนมไม่รวมมันเนยเท่ากับหรือมากกว่า  
    ๘.๗๐ เท่ากับ 5 คะแนน                          

 

/2.2.4 Solids Not Fat... 



 3. การด าเนินงานของสหกรณ์โคนม คะแนน 30 คะแนน (ตามแบบรายงานการประเมิน) 
ประกอบด้วย 

3.1. การจัดการฟาร์มโคนมของสมาชิกและการควบคุมโรค คะแนน ๑๐ คะแนน 
 3.1.1. การ ได้ รั บการรั บรองมาตรฐานฟาร์ม  (GAP)  ของฟาร์ มสมาชิ ก 

   หรืออยู่ระหว่างการยื่นขอใบรับรอง ๕ คะแนน 
 3.1.2 การตรวจเอกสารการรับวัคซีนของฟาร์มสมาชิก ๑.๕ คะแนน  

  3.1.3 แผนการควบคุมและป้องกันโรคระบาดของฟาร์มสมาชิก ๑ คะแนน 
 3.1.4 มีการควบคุมป้องกันโรคหน้าสหกรณโ์คนม (เช่น มีบ่อจุ่มน้ ายา/ถังสเปรย์ 

  ฆ่าเชื้อโรค) ๒.๕ คะแนน 
3.2. การบริหารจัดการของสหกรณ์โคนม คะแนน 13 คะแนน 
 3.2.1 สหกรณ์โคนม ให้ราคารับชื้อน้ านมดิบสมาชิก ตามประกาศของ  

           คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์ ฉบับวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖o  
           ๔ คะแนน  

 3.2.2. แผนการตรวจคุณภาพน้ านมดิบหน้าสหกรณ์โคนม 4 คะแนน 
 3.2.3 การด าเนินการตรวจคุณภาพน้ านมดิบหน้าสหกรณ์โคนม ๕ คะแนน  

   ได้แก่ 
  - ประสาทสัมผัส  1 คะแนน 
         - CMT    1 คะแนน 
         - MB หรือ Resazurin  1 คะแนน 
  - ALC    1 คะแนน 
  - ค่าความถ่วงจ าเพาะ  1 คะแนน 
3.3 การตรวจ Antibiotic  คะแนน ๔ คะแนน 
3.4 สหกรณ์มีมาตรการแก้ไขและป้องกัน คะแนน ๓ คะแนน  

หมายเหตุ:  หากมีการตรวจพบว่าสหกรณ์โคนมใด มีการปลอมปนสารเคมีอ่ืนใด เพ่ือรักษาคุณภาพหรือ 
ยืดอายุน้ านมดิบ คณะท างานตัดสินการประกวด จะท าการตัดสิทธิ์การให้คะแนนด้านคุณภาพ
น้ านมดิบ ของสหกรณโ์คนมรายนั้นทันที       

 4. การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพน  านมดิบ
ของสหกรณ์ คะแนน 20 คะแนน (ตามรายงานแบบประเมิน) ประกอบด้วย 
  4.1. สหกรณ์โคนมมีนโยบายการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดีจิทัลในการบริหารจัดการ
 น้ านมดิบของสหกรณ์ 5 คะแนน 
  4.2 สหกรณ์โคนมมีการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดีจิทัลในการจัดการฟาร์ม
 โคนมและคุณภาพน้ านมดิบของสมาชิก 5 คะแนน 
  4.3 สหกรณ์โคนมมีรูปแบบการใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการน้ านมดิบฟาร์ม
 สมาชิกและคุณภาพน้ านมดิบของสหกรณโ์คนม 5 คะแนน 
  4.4 สหกรณ์โคนมมีการน าฐานข้อมูลสารสนเทศไปพัฒนาคุณภาพน้ านมดิบฟาร์มสมาชิก
 และสหกรณ์โคนม 5 คะแนน 
 
 งบประมาณการด าเนินงาน    

/4. การน านวัตกรรม... 



 
           งบประมาณการด าเนินงานโครงการฯ แบ่งเป็น 2 ส่วน งบประมาณที่ไ ม่เป็นตัวเงิน 
และงบประมาณที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย  
 
 1. งบประมาณท่ีไม่เป็นตัวเงิน ผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค. ให้กับสหกรณโ์คนมที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 

1.1  รางวัลคุณภาพน้ านมดิบของสหกรณ์โคนมท่ีมีปริมาณน้ านมดิบ น้อยกว่า 20      
 ตัน/วัน จ านวน 3 รางวัล ประกอบด้วย 
 - รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล ผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค. มูลค่า 10,000 บาท 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 1 รางวัล ผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค. มูลค่า   
   10,000 บาท 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 1 รางวัล ผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค. มูลค่า    
         10,000 บาท 

1.2  รางวัลคุณภาพน้ านมดิบของสหกรณ์โคนมที่มีปริมาณน้ านมดิบ มากว่า 20 ตัน/วัน   
 จ านวน 3 รางวัล ประกอบด้วย 
 - รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล ผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค. มูลค่า 10,000 บาท 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 1 รางวัล ผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค. มูลค่า  
   10,000 บาท 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 1 รางวัล ผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค. มูลค่า     
         10,000 บาท 

        1.3 รางวัลชนะเลิศสหกรณ์โคนมท่ีมีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลบริหารจัดการ      
               พัฒนาคุณภาพน้ านมดิบ จ านวน 1 รางวัล   

 - ผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค. มูลค่า 10,000 บาท 
 

รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงิน มูลค่า 70,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

2. งบประมาณที่เป็นตัวเงิน ให้กับสหกรณ์โคนมที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 
 2.1 รางวัลคุณภาพน้ านมดิบของสหกรณ์โคนมที่มีปริมาณน้ านมดิบ น้อยกว่า 20 ตัน/วัน 
       จ านวน 3 รางวัล ประกอบด้วย 

 
 - รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล                   เงินรางวลั 20,000 บาท 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 1 รางวัล    เงินรางวลั 15,000 บาท 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 1 รางวัล    เงินรางวลั 10,000 บาท 

/2. งบประมาณ... 



 
2.2  รางวัลคุณภาพน้ านมดิบของสหกรณ์โคนมท่ีมีปริมาณน้ านมดิบ มากกว่า 20 ตัน/วัน 

 จ านวน 3 รางวัล ประกอบด้วย 
 - รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล      เงินรางวัล 20,000 บาท 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 1 รางวัล     เงินรางวัล 15,000 บาท 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 1 รางวัล     เงินรางวัล 10,000 บาท 
 

2.3  รางวัลสหกรณ์โคนมที่มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลบริหารจัดการพัฒนา 
      คุณภาพน้ านมดิบ จ านวน 1 รางวัล  เงินรางวัล  20,000 บาท 

 1. ค่าโล่รางวัล                            จ านวนเงิน   25,000 บาท 
 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีมอบรางวัล   จ านวนเงิน  40,000 บาท 
 3. ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินสหกรณ์โคนมของคณะกรรมการ จ านวนเงิน      
         20,000 บาท 
 4. ค่าอ่ืนๆ                                 จ านวนเงิน 5,000 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน มูลค่า 200,000 บาท 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. คุณภาพน้ านมดิบของสหกรณ์โคนมที่น ามาส่งโรงงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง สามารถพัฒนาสู่เกณฑ์
มาตรฐานเป็นผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการผู้บริโภค สร้างความเชื่อมั่นในตราสินค้า 
 ๒. สามารถสร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์ที่ดีในการแลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์ระหว่าง
สหกรณ์โคนมและ อ.ส.ค.  
 
 

****************************************** 
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สถานะของแผน :   เป็นไปตามแผน   เร็วกว่าแผน   ล่าช้ากว่าแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  CG กบัเกษตรกร/สหกรณ ์

เกษตรกร/สหกรณ์ ร่วมคิด ร่วมพัฒนา เป้าหมาย 
ไตรมาส     
  ที่ 1 

 ผลงาน เป้าหมาย 
6 เดือน 

ผลงาน เป้าหมาย 
 9 เดือน 

ผลงาน เป้าหมาย 
ปี 65 

ผลงาน 

25 25 50 50 75  100  
 
ผลงานโดยสรุป :  
 
 

ชื่อโครงการ  : คณะท้างานติดตาม ก้ากับ ดูแลปริมาณน ้านมดิบให้
เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงซื อขายน ้านมโค (MOU) 
               หน่วยงานกลาง ติดตาม ก้ากับ ดูแลปริมาณน ้านมดิบที่ อ.ส.ค. 
รับซื อให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงการซื อขายน ้านมโค (MOU) 

วัตถุประสงค์  :    
       1.เพ่ือบริหารจัดการ พัฒนาอุตสาหกรรมนม และเพ่ิมประสิทธิภาพ            
การผลิตน ้านมโคให้มีน ้านมโคที่มีคุณภาพ และสามารถแข่งขันกับคู่ค้า                    
ในประเทศและอาเซียน                      
       2.มาตรการควบคุมก้ากับดูแล  ดังนี  
         2.1 ผู้ซื อและผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามมติ ค้าสั่ง หรือ ประกาศ ของ
คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม  
         2.2 กรณีผู้ขายรายใดมีปริมาณน ้านมโคเพ่ิมขึ นหรือลดลงภายหลัง               
การท้าบันทึกข้อตกลงการซื อขายน ้านมโค (MOU) แล้ว ให้คณะท้างานฯ 
ตรวจสอบ เพ่ือให้ผู้ขายชี แจงตามข้อเท็จจริง 
      3.เพ่ือให้การติดตามก้ากับดูแลปริมาณน ้านมดิบที่ อ.ส.ค. รับซื อเข้าสู่
กระบวนการผลิตของส้านักงานทุกภาค เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
บันทึกข้อตกลงซื อขายน ้านมโค (MOU) 
      4.รวบรวมปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ นพร้อมแนวทางแก้ไขน้าเสนอเพ่ือ
ขอความเห็นชอบจากผู้อ้านวยการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  CG กบัเกษตรกร/สหกรณ ์

งบประมาณ : งบประมาณของหน่วยงาน 

 

สาเหตุ (ปจัจัยบวก/อุปสรรค ข้อจ้ากัด)  

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ฝ่ายส่งเสริมการเลี ยงโคนม 

 

แนวทางแก้ไขหรือประเด็นที่ตอ้งด้าเนินการต่อไป :  

 
ตัวชี วัด : อ.ส.ค. รับซื อน ้านมโค เป็นตามไปบันทึกข้อตกลงการซื อขายน ้านมโค
(MOU)  ปี 2564/2565 ปริมาณ 664.393 ตัน/วัน  

เป้าหมายปี 2565 :  
   1.ก้ากับ ดูแล ควบคุมมาตรการการซื อขาย
น ้านมโคให้เป็นไปตามบันทึกการซื อขายน ้านมโค 
(MOU) ปี 2564/2565  
  2.เสนอ แนวทางการแก้ไข และมาตรการในช่วง
นมดิบเกิน MOU 

   

ผลงานตามตัวชี วัด :  
   แจ้งผลให้กับผู้ที่เก่ียวข้องได้ทราบถึงผล
การรับซื อน ้านมโคของ อ.ส.ค. ไตรมาส  
ละครั ง ผ่านระบบการประชุม เช่น จัดท้า
แผนการรับซื อน ้านมดิบกับสหกรณ์โคนม
ฯ และการประชุมคณะกรรมการวาง
แผนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นม  
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√สถานะของแผน :  √ เป็นไปตามแผน   เร็วกว่าแผน  ล่าช้ากว่าแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  CG กบัเกษตรกร/สหกรณ์ 
เกษตรกร/สหกรณ์ ร่วมคิด ร่วมพัฒนา เป้าหมาย 

ไตรมาส     
  ที่ 1 

 ผลงาน เป้าหมาย 
6 เดือน 

ผลงาน เป้าหมาย 
 9 เดือน 

ผลงาน เป้าหมาย 
ปี 65 

ผลงาน 

25 25 30  70  100  
 
ผลงานโดยสรุป :  
แผนการด าเนินการขับเคลื่อน GAP ประจ าปี 2565 (ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม)      
       1. ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างปศุสัตว์จังหวัด  เขต1 (สระบุรี/
ลพบุรี) และเขต 2 (นครราชสีมา) กับสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ในเขตพื้นที่ภาคกลาง 15 
สหกรณ์ ที่พร้อมท าการรับรอง GAP (ต่ออายุ/รายใหม่) เรียบร้อยแล้ว 
       2. ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม เข้าประชุมกับร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด เขต1 และ 2 กับสหกรณ์
โคนมไทย-เดนมาร์คในเขตพื้นที่ภาคกลาง 15 สหกรณ์ เพื่อติดตามรูปเล่มเอกสารที่ท าการรับรอง 
GAP (ต่ออายุ/รายใหม่) เรียบร้อยแล้ว 
       3. ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม สรุปข้อมูลเบื้องต้นเกษตรกรที่จะท าการรับรอง GAP (ต่ออายุ/
รายใหม่)  ทั้งหมด 207 ราย (เขต1 จ านวน 114ราย/ เขต 2 จ านวน 93 ราย) 

ชื่อโครงการ  
โครงการการได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม (GAP) ของฟาร์มเกษตรกร 
ปี 2565 

วัตถุประสงค์  :    
      1. เพ่ือด าเนินการสนับสนุน แนะน า ส่งเสริม และพลักดันฟาร์มเกษตรกร   
ผู้เลี้ยงโคนมที่อยู่ในเขตพ้ืนที่การดูแล อ.ส.ค. ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม   
โคนม (GAP) จากหน่วยงานกรมปศุสัตว์ 
      2. เพ่ือเร่งรัดการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม ตามนโยบายกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  
      3. เพ่ือเป็นข้ออ้างอิงทางการค้า เพ่ิมความมั่นใจให้กับผู้บริโภค 
      4. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือการบูรณาการการท างานร่วมกัน
ระหว่าง อ.ส.ค.กับหน่วยงานภาครัฐและสหกรณ์โคนมรวมทั้งเกษตรกร 
      5. เพ่ือเป็นการประเมินตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของ อ.ส.ค. ความส าเร็จ
ของการด าเนินการส่งเสริมกิจการโคนมตามข้อตกลงกับรัฐบาล 

งบประมาณ :   

        จ านวนเงิน  323,100.-บาท (สามแสนสองหมื่นสามพั นหนึ่ งร้อยบาท)              
งบประมาณการด าเนินงานเพื่อให้ฟาร์มเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโค
นม (GAP) จากหน่วยงานกรมปศุสัตว์ การรับรองฟาร์มเกษตรกรรายใหม่ จ านวน 
260 ฟาร์ม และการรับรองฟาร์มเกษตรกรเพื่อต่ออายุ จ านวน 570 ฟาร์ม รวม
ทั้งหมดจ านวน 830 ฟาร์ม ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 

สาเหตุ (ปจัจัยบวก/อุปสรรค ข้อจ ากัด)  

     ปัจจุบนัสถานการณ์การแพร่ระบายโรคโควิด 19 ท าให้การด าเนินงานของกรมปศุสัตว์จังหวัด และ
ฝ่ายสง่เสริมการเลี้ยงโคนมที่จะลงไปตรวจประเมิน เพื่อรับรอง GAP บางพื้นที่เกิดความลา่ชา้  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  CG กบัเกษตรกร/สหกรณ์ 
1. ค่าจัดท าเอกสารจัดท าเล่มของฟาร์มเกษตรกรเพื่อยื่นขอรับการตรวจรับรอง  
จ านวน 830 ฟาร์ม (รายใหม่ 260 ฟาร์ม และต่ออายุ 570 ฟาร์ม) ตามเป้าหมายของ
แต่ละส านักงานฯภาค/ ฝสส. ค่าใช้จ่ายฟาร์มละ 300.-บาท รวมเป็นเงิน 249,000.-
บาท ดงันี ้

      - ฝ่ายสง่เสริมการเลี้ยงโคนม (ภาคกลาง)  รายใหม่  51 ราย/ต่ออายุ 150 ราย  
รวม 201 ราย รวมเป็นเงิน 60,300.-บาท    

2. ค่าด าเนินการจัดอบรมฟืน้ฟูเกษตรกรที่ขอต่ออายุการรับรอง GAP จ านวน 570 
ราย ค่าใช้จา่ยอาหารกลางวันและอาหารว่าง, ค่าสถานที่, และค่าอ่ืนๆ เฉลี่ยรายหัว 
จ านวนเงิน 130 บาท/ราย รวมเป็นเงิน 74,100.-บาท ดังนี ้

      - ฝ่ายสง่เสริมการเลี้ยงโคนม (ภาคกลาง) จ านวนเกษตรกร 150 ราย รวมเป็น
เงิน 19,500.-บาท 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :   ภาคกลาง (ฝา่ยส่งเสริมการเลี้ยงโคนม) แนวทางแก้ไขหรือประเด็นที่ตอ้งด าเนินการต่อไป :  

      ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบายโรคโควิด 19 ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนมได้มีการด าเนินการ
ติดตามรูปเล่ม GAP ฟาร์มเกษตรกรโคนมแต่ละสหกรณ์โคนม เพื่อขอ GAP คร้ังถัดไป 

ตัวชี้วัด :  จ านวนฟาร์มเกษตรกรโคนมที่ผา่นมาตรฐานฟาร์ม (GAP) ตามเกณฑ์ของ
กรมปศุสัตว์จากฟาร์มเกษตรกรโคนมที่อยู่ในความดูแลของ อ.ส.ค.  
       

เป้าหมายปี 2565 :  
      ด าเนินการพัฒนาฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
ที่อยู่ในเขตพ้ืนส่งเสริม (ภาคกลาง) จ านวน  201 
ราย  (รายใหม่ 51/ต่ออายุ 150 ราย) 

         
   

ผลงานตามตัวชี้วัด :  
      1. ฟาร์มเกษตรกรเลี้ยงโคนมท่ีอยู่ใน
เขตพ้ืนที่การดูแล อ.ส.ค. ได้รับการรับรอง
มาตรฐานฟาร์มโคนม (GAP) จาก
หน่วยงานกรมปศุสัตว์ ส าเร็จตาม
เป้าหมาย ตามนโยบายกระทรวง
เกษตรกรและสหกรณ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  CG กบัเกษตรกร/สหกรณ์ 
        2. การได้รับการรับรองมาตรฐาน

ฟาร์มโคนมของเกษตรกรจะเป็นข้ออ้างอิง
ทางการค้าและคุ้มครองผู้บริโภค 
      3. เครือข่ายความร่วมมือการบูรณา
การการท างานร่วมกันระหว่าง อ.ส.ค.กับ
หน่วยงานภาครัฐและสหกรณ์โคนมรวม
ทั้งเกษตรกร มีการสร้างเครือข่ายท างาน
ร่วมกับ อ.ส.ค. เพ่ือสร้างรากฐาน
อุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมไทยอย่าง
ยั่งยืนโดยผ่านความร่วมมือและการ
เล็งเห็นความส าคัญของ อ.ส.ค. อย่าง
กว้างขวาง 
     4. ผลการประเมินตัวชี้วัดการ
ด าเนินงานของ อ.ส.ค.หัวข้อความส าเร็จ
ของการส่งเสริมกิจการโคนมตามข้อตกลง
กับรัฐบาลได้คะแนนตามเป้าหมาย 
 

 
    
 
 
 



 

 

  1  
 

สถานะของแผน :   เป็นไปตามแผน   เร็วกว่าแผน   ล่าช้ากว่าแผน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : CG กบัการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
ชื่อโครงการ  เป้าหมาย 

ไตรมาส     
  ที่ 1 

 ผลงาน เป้าหมาย 
ไตรมาส     
  ที่ 2 

ผลงาน เป้าหมาย 
ไตรมาส     
  ที่ 3 

ผลงาน เป้าหมาย 
ไตรมาส     
  ที่ 4 

ผลงาน 

25 25 30  75  100  
 
ผลงานโดยสรุป :  
 
 

IT Governance (ITG) 

วัตถุประสงค์  :    
     1.เพื่อสร้างการรับรู้ของพนักงานภายในองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในเรื่องของ   
ช่องทางการร้องเรียน คู่มือ กฎหมายและระเบียบ รวมถึงข่าวและกิจกรรมของ CG ผ่าน
ช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น 
     2.เพื่อทราบถึงจ านวนยอดผู้เข้าชมผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อ อ.ส.ค. น าไปเป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึน 
     3.เพื่อน าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มช่องทางในการรับรู้
ของ อ.ส.ค. เพิ่มมากข้ึน 

งบประมาณ : งบประมาณของหน่วยงาน 

 

สาเหตุ (ปจัจัยบวก/อุปสรรค ข้อจ ากัด)  

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ฝ่ายอ านวยการ /ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทลั แนวทางแก้ไขหรือประเด็นที่ตอ้งด าเนินการต่อไป :  

ตัวชี้วัด : จ านวนพนักงานภายในองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในเรื่องของ 
ช่องทางการร้องเรียน คู่มือ กฎหมายและระเบียบ รวมถึงข่าวและกิจกรรมของ 
CG ผ่านช่องทางออนไลน์ 
 

เป้าหมายปี 2565 :   
เพื่อสร้างการรับรู้ขององค์กร ควบคู่กับการก ากับดูแล
กิจการที่ดี โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาด าเนินการ 
การรับรูค้วามคดิเห็นของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย พนักงาน
ภายในองค์กร ในส่วนของช่องทางการร้องเรียน, คู่มือ
ก ากับและการดูแลกิจการที่ดี, กฎหมายและระเบียบ 
ข้อบังคับ ข่าว และกิจกรรมด้าน CG โดยนับจ านวน     
ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมผ่านช่องทางออนไลน์ตา่งๆ เพื่อเป็น
แนวทางในการเพิ่มช่องทางการรับรู้อื่นๆ รวมถึงการ
ปรับปรุงและพัฒนาในการด าเนินการขับเคลื่อนองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล  

ผลงานตามตัวชี้วัด :  
   พนักงานภายในองค์กร และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ในเรื่องของช่องทางการร้องเรียน 
คู่มือ กฎหมายและระเบียบ รวมถึงข่าว
และกิจกรรมของ CG ผ่านช่องทาง
ออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน 
 



      แผนแม่บทการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) พ.ศ.2560-2565 ส าหรับปี 2565 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : CG กบัการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

 
 
1. ชื่อโครงการ 
 IT Governance (ITG) 

2. หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
           ฝ่ายอ านวยการ, ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล 

3. หลักการและเหตุผล 
 การก ากับดูแลกิจการที่ดีจะต้องมีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นประสิทธิผล
โดยการก าหนดแนวทางในการด าเนินงานด้วยความเป็นธรรมสร้างความเสมอภาคและให้ความส าคัญกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล เคารพในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ทุกกระบวนการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร การรับข้อร้องเรียนเพ่ือน ามาปรับปรุงในการพัฒนาการ
ด าเนินการก ากับดูแลกิจการที่ดีให้มีประสิทธิภาพ  
 อ.ส.ค. เล็งเห็นความส าคัญของการตระหนัก การรับรู้ในเรื่องขององค์กร ภาพลักษณ์ชื่อเสียง รวมถึง
การบริหารจัดการก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้มีการวัดการรับรู้ผู้เข้ามาเยี่ยมชมผ่านช่องทางออนไลน์โดยน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินการจัดท าโครงการดังกล่าว เพ่ือให้ทราบจ านวน     
ผู้เข้ามาเยี่ยมชม และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพนักงานภายในองค์กรมีการรับรู้เพ่ิมมากขึ้น ตลอดจนถึงการ
เพ่ิมการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายใหม่ 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.เพ่ือสร้างการรับรู้ของพนักงานภายในองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในเรื่องของช่องทางการ
ร้องเรียน คู่มือ กฎหมายและระเบียบ รวมถึงข่าวและกิจกรรมของ CG ผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน 
          2.เพ่ือทราบถึงจ านวนยอดผู้เข้าชมผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือ อ.ส.ค. น าไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
และพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้น 
 3.เพ่ือน าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ของ อ.ส.ค. 
เพ่ิมมากข้ึน 

5. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
   เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 

6. แผนงาน/กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง 

กิจกรรมหลัก : ด าเนินการส ารวจการรับรู้ของพนักงาน อ.ส.ค.และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี (Cooperate Governance) โดยนับจ านวนผู้เข้าชมผ่านช่องทางออนไลน์ (เว็บไซต์ อ.ส.ค.  
และระบบ Dportal) 

กิจกรรมรอง : - 

 

7. สนองแผน ... 
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7. สนองแผนกลยุทธอ์งค์กรประเด็นยุทธศาสตร ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ SO4 : ยกระดับทุนมนุษย์ให้เป็นมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล และ           

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

8. เป้าประสงค์  
เพ่ือสร้างการรับรู้ (Brand Perceive) ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

ควบคู่กับการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาบริหารจัดการและด าเนินการ การรับรู้
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พนักงานภายในองค์กร ในส่วนของช่องทางการร้องเรียน, คู่มือก ากับและ
การดูแลกิจการที่ดี, กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ ข่าว และกิจกรรมด้าน CG โดยนับจ านวนผู้ที่เข้ามา   
เยี่ยมชมผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมช่องทางการรับรู้อื่นๆ รวมถึงการปรับปรุงและ
พัฒนาในการด าเนินการขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล  

9. กลยุทธ์องคก์ร 
กลยุทธ์องค์กร ด้าน Learning : มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงด้วย

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาล 

10. สนองแผนกลยุทธส์่วนงาน  

กลยุทธ์องค์กร KPI ด้าน Learning : มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงด้วย
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาล 

11. สถานทีด่ าเนินโครงการ 
         ในระบบสารสนเทศของ อ.ส.ค. เช่น Website อ.ส.ค. และ ระบบ Dportal 

12. วธิีด าเนินการ 
1. ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการ IT Governance (ITG) 
2. ด าเนินการประสานงานกับฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้ทราบถึงจ านวนยอดผู้เข้าเยี่ยมชมและ

ความคิดเห็นจากผู้ร้องเรียนในด้านของช่องทางการร้องเรียนเพื่อน าไปปรับปรุงและแก้ไข  
3. ด าเนินการประชุมการติดตามโครงการ (รายไตรมาส) 
4. ติดตามผลการด าเนินงาน (รายไตรมาส) 
5. สรุปผลการด าเนินงานพร้อมการรายงานผลการด าเนินงาน 

13. เปา้หมาย 
 เพ่ือสร้างการรับรู้ในส่วนของการก ากับดูแลกิจการที่ดีให้แก่พนักงานภายในองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลอดถึงการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวัดจ านวนผู้เข้ามาเยี่ยมชมผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือมา
ข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขและหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 
 
      14. แผนปฏิบัติ ... 
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14. แผนปฏิบัติการ (Action plans) 

การด าเนินการหลัก 

 

น  าหนัก 
กิจกรร
ม(%) 

(เอกสารหลักฐาน) 
รายงานประชุม,รายงานวิเคราะห์, 

ผลส ารวจ,รายงานผลงาน,ภาพถ่าย, 
ประกาศ,อ่ืนๆ 

ปีงบประมาณ 2565 
กรกฎาคม - 
กันยายน 
2564 

ตุลาคม -
ธันวาคม 
2564 

มกราคม -
มีนาคม 
2565 

เมษายน - 
มิถุนายน 
2565 

กรกฏาคม - 
กันยายน 
2565 

1. ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการ 
IT Governance (ITG) 15 

แผนปฏิบัติการโครงการ IT Governance 
(ITG) 

 

    

2. ด าเนินการประสานงานกับฝ่ายเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือให้ทราบถึงจ านวนยอดผู้เข้าเยี่ยม
ชมและความคิดเห็นจากผู้ร้องเรียนในด้าน
ของช่องทางการร้องเรียนเพื่อน าไปปรับปรุง
และแก้ไข  

30 

รายงานสรุปจ านวนยอดผู้เยี่ยมชมผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 

 
 

   

3. ด าเนินการประชุมการติดตามโครงการ 
(รายไตรมาส)น าเสนอคณะอนุกรรมการ 

20 
 

 
 

   

4. ติดตามผลการด าเนินงาน (รายไตรมาส) 20 
 

 
 

   

5. สรุปผลการด าเนินงานพร้อมการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

15 รายงานผลการด าเนินงาน      

 

15. แผนการใช้ ... 
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15. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
      ไม่มี 
 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.การรับรู้ของพนักงานภายในองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในเรื่องของช่องทางการร้องเรียน คู่มือ 
กฎหมายและระเบียบ รวมถึงข่าวและกิจกรรมของ CG ผ่านช่องทางออนไลน์มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 
          2.ทราบถึงจ านวนยอดผู้เข้าชมผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือให้ อ.ส.ค. น าไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น 
 3.ได้น าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ของ อ.ส.ค.       
เพ่ิมมากข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  1  
 

.สถานะของแผน :   เป็นไปตามแผน   เร็วกว่าแผน   ล่าช้ากว่าแผน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : CG กบัการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
ชื่อโครงการ  เป้าหมาย 

ไตรมาสที ่1 
 ผลงาน เป้าหมาย 

ไตรมาสที ่2 
 

ผลงาน เป้าหมาย 
ไตรมาสที ่3 

ผลงาน เป้าหมาย 
ไตรมาสที ่4 ผลงาน 

20  30  - - 50  
 
ผลงานโดยสรุป :  
 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามมาตรฐาน 
ISO 26000 ” 
วัตถุประสงค์  :    
     1.เพื่อสร้างการรับรู้ของพนักงานภายในองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในเรื่องของ   
ช่องทางการร้องเรียน คู่มือ กฎหมายและระเบียบ รวมถึงข่าวและกิจกรรมของ CG ผ่าน
ช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น 
     2.เพื่อทราบถึงจ านวนยอดผู้เข้าชมผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อ อ.ส.ค. น าไปเป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึน 
     3.เพื่อน าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มช่องทางในการรับรู้
ของ อ.ส.ค. เพิ่มมากข้ึน 

งบประมาณ : งบประมาณ CSR 320,000.-บาท สาเหตุ (ปจัจัยบวก/อุปสรรค ข้อจ ากัด)  

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ฝ่ายอ านวยการ /ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทลั แนวทางแก้ไขหรือประเด็นที่ตอ้งด าเนินการต่อไป :  

ตัวชี้วัด : จ านวนพนักงาน เข้าอบรม และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐาน 
ISO 26000 Guidance on Social Responsibility ทุ กฝ่ า ย / ส า นั ก ฯ  โ ดย
แบ่งเป็นส านักงาน อ.ส.ค.ภาคทุกภาค ภาคละ 50 คน/ปี และส่วนกลาง 50 
คน/ปี   
 

เป้าหมายปี 2565 :   
ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรของ อ.ส.ค. 
โดยน าหลักการทั้ง 7 ข้อมาบริหารจัดการให้
เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 26000 เพ่ือน ามาใช้
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กร และ
สร้างการรับรู้และความตระหนักต่อการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการก ากับดูแล
องค์กรสู่การเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานสากลอย่าง
ยั่งยืน 

ผลงานตามตัวชี้วัด :  
พนักงาน เข้าอบรม และมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องมาตรฐาน ISO 26000 
Guidance on Social Responsibility 
ทุกฝ่าย/ส านักฯ โดยแบ่งเป็นส านักงาน    
อ.ส.ค.ภาคทุกภาค ภาคละ 50 คน/ปี 
และส่วนกลาง 50 คน/ปี   
 

 



   แผนแม่บทการก ากับดูแลกิจการที่ด ี(CG/CSR) พ.ศ.2560-2565 ส าหรับปี 2565 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : CG กบัการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามมาตรฐาน ISO 26000” 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นรัฐวิสาหกิจ อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ด าเนินกิจการโดยใช้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG)                
มีบทบาทส าคัญในการสร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทย ตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรม
โคนมไทยให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดย อ.ส.ค. ตระหนักถึงความส าคัญของการฝึกอบรมให้ความรู้กับ
พนักงานภายในองค์กร เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการสร้างความรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจ ต่อหลักการ
และแนวทางการปฏิบัติเป็นไปตามหลักสากล อันได้แก่ มาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ISO26000            
ที่ ก า หนด โดยองค์ ก า ร ร ะหว่ า งปร ะ เทศว่ า ด้ ว ยก ารม าตรฐ าน  International Organization for 
Standardization : ISO เพ่ือให้พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามบทบาทภาระหน้าที่ได้ปฏิบัติตามหลักสากล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.เพ่ือให้พนักงาน อ.ส.ค. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 26000 Guidance on Social 
Responsibility และน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

          2.เพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรของ อ.ส.ค. ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 26000 Guidance 
on Social Responsibility 

3. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
   เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 

4.แผนงานกิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/ 
กิจกรรมหลัก :  
 อบรมให้ความรู้พนักงาน อ.ส.ค.  ในเรื่องของมาตรฐาน ISO 26000 Guidance on Social 

Responsibility ให้ทุกฝ่าย/ส านักฯ โดยแบ่งเป็นส านักงาน อ.ส.ค.ภาคทุกภาค จ านวน 5 ภาค ๆ ละ 50 คน/ปี 
และส่วนกลาง 50 คน/ปี   

กิจกรรมรอง :  

เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ Infographic อ.ส.ค. ในเรื่องของมาตรฐาน ISO 26000 Guidance on 
Social Responsibility ผ่านช่องทางออนไลน์ (รายไตรมาส) 
5. สนองแผนกลยุทธ์องค์กรประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ SO4 : ยกระดับทุนมนุษย์ให้เป็นมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล และ           
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
6 เป้าประสงค์.. 
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6. เป้าประสงค์  
1. เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการองค์กรของ อ.ส.ค. โดยน าหลักการทั้ง 7 ข้อมาประยุกต์ให้เป็นไป

ตามมาตรฐาน ISO 26000 เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรและก ากับดูแลองค์กรสู่การ
เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน 

2. อบรมให้ความรู้พนักงาน อ.ส.ค. ในเรื่องของมาตรฐาน ISO 26000 Guidance on Social 
Responsibility ทุกฝ่าย/ส านักฯ โดยแบ่งเป็นส านักงาน อ.ส.ค.ภาคทุกภาค ภาคละ 50 คน/ปี และส่วนกลาง 
50 คน/ปี   

3. เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ Infographic อ.ส.ค. ในเรื่องของมาตรฐาน ISO 26000 Guidance on 
Social Responsibility ผ่านช่องทางออนไลน์ (รายไตรมาส) 

 

7. กลยุทธ์องค์กร/สนองแผนกลยุทธ์ส่วนงาน 
กลยุทธ์ด้าน Performance : พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้รับรองด้วยมาตรฐานที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม โดยมีตัวชี้วัด อ.ส.ค. ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลอย่างน้อย 4 โรงงาน  

กลยุทธ์องค์กร ด้าน Learning : มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้ เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง              
ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาล  

 

8. วิธีด าเนินการ 
1. ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามมาตรฐาน ISO 26000 และ 

CSR-DIW 
2. ด าเนินการเสนอผลการด าเนินงานและขอความเห็นชอบในการจัดกิจกรรมโครงการ ผ่าน

คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการ อ.ส.ค.  
3. จัดท าบันทึกขออนุมัติงบประมาณ 
4. ด าเนินการจัดอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 26000 Guidance on Social 

Responsibility  
5. ด าเนินการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ (Infographic) แก่พนักงาน อ.ส.ค. เพ่ือเพ่ิมการรับรู้

ให้แก่พนักงาน  
6. ด าเนินการประชุมติดตามและประเมินผล  
7. สรุปผลการด าเนินงานพร้อมการรายงานผลการด าเนินงาน 
  
 
 
 
 

 

 

9.  ก าหนด .... 
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9. ก าหนดการ 
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้ความรู้ในเรื่องของมาตรฐาน ISO 26000 Guidance on 
Social Responsibility อ.ส.ค. โดยน าหลักการทั้ง 7 ข้อมาประยุกต์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 26000               
เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรและก ากับดูแลองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานสากล
อย่างยั่งยืน  
 
9.1) กรณีท่ีสามารถลงพื้นที่เข้ารับการอบรมได้ (On site) 

 

 

 

 
 

วันที่ สถานที่อบรม เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

23 ธ.ค. 64 สภก. 08.30 – 12.00 น. - มาตรฐานและองค์ประกอบหลักของ  
ISO 26000 
- ความรับผิดชอบต่อสังคม Trend หรือ
ความจ าเป็น 
- ISO 26000 Guidance on Social 
Responsibility 
- การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- แนวทางการบูรณาการความรับผิดชอบ
ต่อสังคมทั่วทั้งองค์กร 

-วิทยากร 
นายเดชา พิมพิสุทธ์ิ 
-ผู้บริหาร 
-แผนกจริยธรรม
และธรรมาภิบาล 
ฝ่ายอ านวยการ 
-ส านักงาน อ.ส.ค.
ทุกภาค และ
ส่วนกลาง 
-ผู้เกี่ยวข้อง 

24 ธ.ค. 64 ส่วนกลาง 
อ.ส.ค. 

มวกเหล็ก 
19 ม.ค. 65 สภอ. 
17 มี.ค. 65 สภต. 
17 พ.ค. 65 สภ.นบ. 
19 พ.ค. 65 สภ.นล. 

 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานทาหารกลางวัน 
 13.00 – 16.30 น. - การจัดท าแผนด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคม พร้อม Workshop 
- กระบวนการทวนสอบ ส าหรับ CSR-
DIW 
- ข้อก าหนดเกีย่วกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
- การเรียนรู้หลักการสานเสวนา 
-  หลักการเสวนาร่วมกับชุมชน ภาคี
เครือข่าย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ภายในและภายนอก 

-วิทยากร 
นายเดชา พิมพิสุทธ์ิ 
-ผู้บริหาร 
-แผนกจริยธรรม
และธรรมาภิบาล 
ฝ่ายอ านวยการ 
-ส านักงาน อ.ส.ค.
ทุกภาค และ
ส่วนกลาง 
-ผู้เกี่ยวข้อง 

9.2) กรณี... 
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9.2) กรณีท่ีไมส่ามารถลงพื้นที่เข้ารับการอบรมได้ เนื่องจากสถานนการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 (Online) 

 

10. สถานที่อบรม 

      1.ห้องประชุมส านักงาน อ.ส.ค. ภาคทุกภาค ผ่านระบบ V D O  C o n f e r e n c e ,  W e b e x 
      2 .ห้องประชุมส านักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี V D O  C o n f e r e n c e ,  W e b e x 
      3.สถานที่ปรับตามความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                      
(COVID-19) อย่างเคร่งครัด ผ่านระบบ VDO Conference, Webex  
 
11. เป้าหมาย 

 ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรของ อ.ส.ค. โดยน าหลักการทั้ง 7 ข้อมาบริหารจัดการให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ISO 26000 เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กร และสร้างการรับรู้และความ
ตระหนักต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการก ากับดูแลองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่ มี
มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน  

 

วันที่ สถานที่อบรม เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

27 เม.ย. 65 -ส านักงาน  08.30 – 12.00 น. 1. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
Trend หรือความจ าเป็น 
2. ISO 26000 Guidance on 
Social Responsibility 
3. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
4. แนวทางการบูรณาการความ
รับผิดชอบต่อสังคมทั่วทั้งองค์กร 
  

-วิทยากร 
นายเดชา พิมพิสุทธ์ิ 
-ผู้บริหาร 
-แผนกจริยธรรมและธรร
มาภิบาล ฝ่ายอ านวยการ 
-ส านักงาน อ.ส.ค.ทุกภาค 
และส่วนกลาง 
-ผู้เกี่ยวข้อง 

 อ.ส.ค.มวกเหล็ก 

 -ทุกส านักงาน
ภาค 

  
  
  

 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานทาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น. 5. การจัดท าแผนด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคม พร้อม 
Workshop 
6. กระบวนการทวนสอบส าหรับ 
CSR-DIW 
7. ข้อก าหนดเกีย่วกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม  

-วิทยากร 
นายเดชา พิมพิสุทธ์ิ 
-ผู้บริหาร 
-แผนกจริยธรรมและธรร
มาภิบาล ฝ่ายอ านวยการ 
-ส านักงาน อ.ส.ค.ทุกภาค 
และส่วนกลาง 
-ผู้เกี่ยวข้อง 

/12. การประเมิน... 
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12. การประเมินผล 

1. ประเมินผลวัดความรู้ โดยการใช้แบบสอบถามก่อน–หลังการอบรม 
2. ประเมินผลวิทยากร โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ 
3. ประเมินผลโครงการหลังจากได้รับการอบรม โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 
 

      

 

 

/13. แผนปฏิบัติการ ...

15. แผนปฏิบัติการ .... 
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13. แผนปฏิบัติการ (Action plans)  

13.1) กรณีท่ีสามารถลงพื้นที่เข้ารับการอบรมได้ (On site) 
 

การด าเนินการหลัก 

 

น  าหนัก 
กิจกรรม

(%) 

(เอกสารหลักฐาน) 
รายงานประชุม,รายงานวิเคราะห์, 

ผลส ารวจ,รายงานผลงาน,ภาพถ่าย, 
ประกาศ,อ่ืนๆ 

ปีงบประมาณ 2565  
กรกฎาคม - 
กันยายน 
2564 

ตุลาคม -
ธันวาคม 
2564 

มกราคม -
มีนาคม 
2565 

เมษายน - 
มิถุนายน 
2565 

กรกฎาคม - 
กันยายน 
2565 

1. ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตาม
มาตรฐาน ISO 26000 

5 
แผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานตามมาตรฐาน ISO 26000 

 

(ก.ค.64) 

    

2. ด าเนินการเสนอผลการด าเนินงานและ
ขอความเห็นชอบในการจัดกิจกรรม
โครงการ ผ่านคณะอนุกรรมการและ
คณะกรรมการ อ.ส.ค.   

10 

น าเสนอประธานและอนุกรรมการ  
 

   

3. จัดท าบันทึกขออนุมัติงบประมาณ 5 บันทึกขออนุมัติงบประมาณ  
 

   

4.ด าเนินการจัดอบรมการให้ความรู้
เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 26000 Guidance 
on Social Responsibility  

30 
- ภาพถ่ายด าเนินการจัดอบรมการให้ความรู้ 
- แบบส ารวจการรับรู้และความพึงพอใจ 

 
 

   

 

 

 /13. แผนปฏิบัติการ(ต่อ) .... 
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การด าเนินการหลัก 

 

น  าหนัก 
กิจกรรม

(%) 

(เอกสารหลักฐาน) 
รายงานประชุม,รายงานวิเคราะห์, 

ผลส ารวจ,รายงานผลงาน,ภาพถ่าย, 
ประกาศ,อ่ืนๆ 

ปีงบประมาณ 2565 
กรกฏาคม - 
กันยายน 
2564 

ตุลาคม -
ธันวาคม 
2564 

มกราคม -
มีนาคม 
2565 

เมษายน - 
มิถุนายน 
2565 

กรกฏาคม - 
กันยายน 
2565 

5. ด าเนินการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ (Infographic) แก่พนักงาน อ.ส.ค. 
เพ่ือเพ่ิมการรับรู้ให้แก่พนักงาน (รายไตรมาส) 

10 
สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
(Infographic) เรื่องมาตรฐาน ISO 
26000 

     

6. ด าเนินการประชุมติดตามและประเมินผล  
โครงการฯ 

30 
รายงานการด าเนินงานการประชุม
ติดตามและประเมินผลโครงการฯ 

     

7. สรุปผลการด าเนินงานพร้อมการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

10 รายงานผลการด าเนินงาน       

 

 

 

 

 

 

/13.2) กรณ ี.... 
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13.2) กรณีท่ีไมส่ามารถลงพื้นที่เข้ารับการอบรมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 (Online) 
 

การด าเนินการหลัก 

 

น  าหนัก 
กิจกรรม

(%) 

(เอกสารหลักฐาน) 
รายงานประชุม,รายงานวิเคราะห์, 

ผลส ารวจ,รายงานผลงาน,ภาพถ่าย, 
ประกาศ,อ่ืนๆ 

ปีงบประมาณ 2565  
กรกฎาคม - 
กันยายน 
2564 

ตุลาคม -
ธันวาคม 
2564 

มกราคม -
มีนาคม 
2565 

เมษายน - 
มิถุนายน 
2565 

กรกฎาคม - 
กันยายน 
2565 

1. ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตาม
มาตรฐาน ISO 26000 

5 
แผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานตามมาตรฐาน ISO 26000 

 

(ก.ค.64) 

    

2. ด าเนินการเสนอผลการด าเนินงานและ
ขอความเห็นชอบในการจัดกิจกรรม
โครงการ ผ่านคณะอนุกรรมการและ
คณะกรรมการ อ.ส.ค.   

10 

น าเสนอประธานและอนุกรรมการ  
 

   

3. จัดท าบันทึกขออนุมัติงบประมาณ 5 บันทึกขออนุมัติงบประมาณ  
 

   

4.ด าเนินการจัดอบรมการให้ความรู้
เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 26000 Guidance 
on Social Responsibility  

30 
- ภาพถ่ายด าเนินการจัดอบรมการให้ความรู้ 
- แบบส ารวจการรับรู้และความพึงพอใจ 

 
 

   

 

 

 /13.2 แผนปฏิบัติการ(ต่อ) .... 
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การด าเนินการหลัก 

 

น  าหนัก 
กิจกรรม

(%) 

(เอกสารหลักฐาน) 
รายงานประชุม,รายงานวิเคราะห์, 

ผลส ารวจ,รายงานผลงาน,ภาพถ่าย, 
ประกาศ,อ่ืนๆ 

ปีงบประมาณ 2565 
กรกฏาคม - 
กันยายน 
2564 

ตุลาคม -
ธันวาคม 
2564 

มกราคม -
มีนาคม 
2565 

เมษายน - 
มิถุนายน 
2565 

กรกฏาคม - 
กันยายน 
2565 

5. ด าเนินการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ (Infographic) แก่พนักงาน อ.ส.ค. 
เพ่ือเพ่ิมการรับรู้ให้แก่พนักงาน (รายไตรมาส) 

10 
สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
(Infographic) เรื่องมาตรฐาน ISO 
26000 

     

6. ด าเนินการประชุมติดตามและประเมินผล  
โครงการฯ 

30 
รายงานการด าเนินงานการประชุม
ติดตามและประเมินผลโครงการฯ 

     

7. สรุปผลการด าเนินงานพร้อมการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

10 รายงานผลการด าเนินงาน      

/14. แผนการใช้จ่าย .... 
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14. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
    ใช้งบพัฒนาบุคลากร เป็นจ านวนเงิน  179,200 บาท(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)  โดยจัด
อบรมจ านวน 5 ภาค ภาคละ 1 ครั้ง รวมเป็น 5 ครั้ง และส่วนกลาง 1 ครั้ง  รวมทั้งหมดอบรม 6 ครั้ง 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าสมณาคุณวิทยากร จ านวน 36 ชั่วโมง 

(ภาคละ 6 ชั่วโมง  ชั่วโมง @ 1,600.-บาท) 
57,600.-  

2. ค่าเดินทางวิทยากร  20,000.-  
3. ค่ารับรองวิทยากร  

(ทุกส านักงานภาคๆละ 8,000 บาท) 
48,000.-  

4. ค่าท่ีพักวิทยากร 
(จ านวน 4 ภาค ๆ ละ 1 คืน 3,000.-บาท) 

12,000.-  

5. ค่าอาหารกลางวันวันอบรม 
(จ านวน 5 ภาค และส่วนกลาง 1 แห่ง ๆ ละ 
50 คน รวมทั้งสิ้น 300 คน   ราคากล่องละ 
60 บาท)  

18,000.-  

6. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(-จ านวน 5 ภาค และส่วนกลาง 1 แห่ง ๆ ละ 
50 คน รวมทั้งสิ้น 300 คน  
 -จ านวน 2 เบรก ราคาเบรกละ 30 บาท) 

18,000.-  

7. ค่าท่ีพักทีม CG 25,000.-  
8. ค่าเอกสารและอุปกรณ์ 5,000.-  
9. ค่าใช้จ่ายเดินทาง  (ค่าน้ ามัน, ค่าธรรมเนียม)   5,000.-  
10. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด   5,000.-  

 รวมเป็นเงินทั งสิ น 213,600.- (สองแสนหนึ่ งหมื่ นสาม พัน                    
หกร้อยบาทถ้วน) 

 
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. พนักงาน อ.ส.ค. มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 26000 Guidance on Social 
Responsibility และ CSR-DIW น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
          2. อ.ส.ค. ได้มีการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 26000 Guidance on 
Social Responsibility 
 
16. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 ฝ่ายอ านวยการ/ส านักงานภาคทุกภาค 



 

 

  1  
 

สถานะของแผน :   เป็นไปตามแผน   เร็วกว่าแผน   ล่าช้ากว่าแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : CG กับการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
ชื่อโครงการ  เป้าหมาย 

ไตรมาสที ่1 
 ผลงาน เป้าหมาย 

ไตรมาสที ่2 
 

ผลงาน เป้าหมาย 
ไตรมาสที ่3 

ผลงาน เป้าหมาย 
ไตรมาสที ่4 ผลงาน 

15  20  10 - 55  
 
ผลงานโดยสรุป :  
 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยกระดับ อ.ส.ค.ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
ประจ าปี 2565” 
วัตถุประสงค์  :    
     3.1 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานภายในฝ่าย/ส านักงาน ของ อ.ส.ค. มีทัศนคติ วิธีคิด และ
การประพฤติปฏิบัติตนที่ดีตั้งอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี ควบคู่ไปกับธรรมา  
ภิบาล ตอบสนองต่อแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้เหมาะสมกับ
บริบทของ อ .ส.ค.  
     3.2 เพื่อให้พนักงานภายในฝ่าย/ส านักงาน ของ อ.ส.ค. มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
องค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส มีความสามัคคีและการท างานร่วมกันเป็น
ทีม ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีต่อองค์กร 

งบประมาณ :   ได้รับอนุมัติงบ CSR 320,000.- บาท   สาเหตุ (ปจัจัยบวก/อุปสรรค ข้อจ ากัด)  

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ฝ่ายอ านวยการ แนวทางแก้ไขหรือประเด็นที่ตอ้งด าเนินการต่อไป :  

ตัวชี้วัด :   
  พนักงานและลูกจ้าง ทุกฝ่าย/ส านักงาน อ.ส.ค. ร้อยละ 70 มีส่วนร่วม

ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส มีความสามัคคี
และการท างานร่วมกันเป็นทีม ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีต่อองค์กร 
 

เป้าหมายปี 2565 :   
   1. เพื่อยกระดับ อ.ส.ค. มุ่งสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
   2. พนักงานและลูกจ้าง ทุกฝ่าย/ส านักงาน อ.ส.ค. 
ร้ อยละ  70 มี ส่ วนร่ วม ในการขับ เคลื่ อนองค์กร              
ให้เป็นองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส มีความสามัคคี
และการท างานร่วมกันเป็นทีม ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
ต่อองค์กร 
    3. เพื่อยกระดับ อ.ส.ค. สู่การเป็นองค์กรคุณธรรมที่
ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมและโปร่งใส ตลอดจนเกิด
การบูรณาการร่วมกับทุกฝ่าย/ส านักงาน ควบคู่ไปกับ
หลักธรรมาภิบาล เพื่อรักษามาตรฐานระดับคะแนน ITA 
ระดับคะแนน AA ในปี 2565   

ผลงานตามตัวชี้วัด :  
    พนักงานและลูกจ้าง ทุกฝ่าย/
ส านักงาน อ.ส.ค. ร้อยละ 70 มีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กร
คุณธรรมและความโปร่งใส มีความสามัคคี
และการท างานร่วมกันเป็นทีม ก่อให้เกิด
วัฒนธรรมที่ดีต่อองค์กร 



แผนแม่บทการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) พ.ศ.2560-2565 ส าหรับปี 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : CG กับการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

 
1. ชื่อโครงการ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยกระดับ อ.ส.ค.ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจ าปี 2565” 
 

2. หลกัการและเหตผุล 
              รัฐบาลได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2564)            
เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมสู่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยทุกภาคส่วน
สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรมในองค์กร ชุมชน และสังคม เพ่ือสร้างสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม 
ประเทศชาติมั่นคง สงบสุขด้วยมิติทางศาสนา ประชาชนมั่งค่ัง เข้มแข็ง ด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 
สนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศให้สมดุลทั้ งทางวัตถุและจิตใจควบคู่กันไป                      
โดยให้ “คุณธรรม น าการพัฒนา” และสอดคล้องกับประเด็นที่ 21 การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ซึ่งมุ่งหวังให้ประชาชนมีวัฒนธรรม ค่านิยม ซื่อสัตย์ สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริต และการประพฤติมิชอบ สร้างสังคมแห่งคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
     อ.ส.ค. ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญขององค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส จึงได้จัดท าโครงการ
ดังกล่าว เพ่ือเป็นการส่งเสริมพนักงานภายในองค์กรให้มีทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติปฏิบัติที่ดีซึ่งสะท้อน
การมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีเหมาะกับสังคมไทย ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน สามารถตรวจสอบได้ รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกท้ังน ากระบวนการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีมาประยุกต์ใช้เพ่ือยกระดับผลการด าเนินงานของ อ.ส.ค. มุ่งสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
โดยยึดหลักคุณธรรม 4 ประการ  พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และยกระดับคะแนน ITA   
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานภายในฝ่าย/ส านักงาน ของ อ.ส.ค. มีทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติ
ปฏิบัติตนที่ดีตั้งอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี ควบคู่ไปกับธรรมาภิบาล ตอบสนองต่อแนวทางการ
ส่งเสริมคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้เหมาะสมกับบริบทของ อ .ส.ค.  
     3.2 เพ่ือให้พนักงานภายในฝ่าย/ส านักงาน ของ อ.ส.ค. มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็น
องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส มีความสามัคคีและการท างานร่วมกันเป็นทีม ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีต่อ
องค์กร 
              3.3 เพ่ือยกระดับ อ.ส.ค. สู่การเป็นองค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินองค์กรคุณธรรมของหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมก าหนด 
     3.4  เพ่ือผลักดันการขับเคลื่อนองค์กรต่อต้านการทุจริตและความโปร่งใสอยู่ในเกณฑ์คะแนน    
ร้อยละ 80 ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ  
         3.5 เพ่ือเสริมสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรของ อ.ส.ค.ให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง สามารถ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมอย่างแท้จริง 
 

 3.6 เพ่ือส่งเสริม ... 
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    3.6 เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้างทุกฝ่าย/ส านักงาน อ.ส.ค. มีทัศนคติ วิธีคิดและการ
ประพฤติที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีและยึดมั่นหลักคุณธรรมเป็นฐานรากในการด าเนิน
ชีวิตเป็นต้นแบบคุณธรรมให้แก่บุตร ธิดา ตามแนวทาง “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” อยู่ร่วมกับสังคม     
รอบข้างด้วยความดี เพ่ือความดี  ด้วยโครงการ “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า” 
 

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
           ฝ่ายอ านวยการ  

5. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
   เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 

6. แผนงานกิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง 
กิจกรรมหลัก :  ด าเนินการจัดกิจกรรมยกระดับ อ.ส.ค. เป็นองค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

และความโปร่งใส, ยกระดับองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยจัดอบรมและจัดกิจกรรมยกระดับ 
อ.ส.ค. สู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ด้วยการลงพ้ืนที่ทุกส านักงาน อ.ส.ค. ภาคทุกภาคจ านวน 5 ภาค และ
ส่วนกลาง เพ่ือขยายผลภายในพ้ืนที่ให้พนักงาน อ.ส.ค.ได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรให้
เป็นองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส มีความสามัคคีและการท างานร่วมกันเป็นทีม (STRONG) ก่อให้เกิด
วัฒนธรรมที่ดีต่อองค์กร ขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ  โดยมีทีมจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)    
ให้การสนับสนุนกิจกรรม/ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

กิจกรรมรอง : กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่ององค์กรคุณธรรม การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

7. สนองแผนกลยุทธอ์งค์กรประเด็นยุทธศาสตร ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ SO4 : ยกระดับทุนมนุษย์ให้เป็นมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล และ           

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

8. เป้าประสงค์  
8.1 เพ่ือยกระดับ อ.ส.ค. มุ่งสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
8.2 พนักงานและลูกจ้าง ทุกฝ่าย/ส านักงาน อ.ส.ค. ร้อยละ 70 มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กร              

ให้เป็นองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส มีความสามัคคีและการท างานร่วมกันเป็นทีม ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
ต่อองค์กร 

8.3 เพ่ือยกระดับ อ.ส.ค. สู่การเป็นองค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมและโปร่งใส ตลอดจน
เกิดการบูรณาการร่วมกับทุกฝ่าย/ส านักงาน ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาล เพ่ือรักษามาตรฐานระดับคะแนน 
ITA ระดับคะแนน AA ในปี 2565   

9. กลยุทธ์องค์กร 
กลยุทธ์องค์กร ด้าน Learning : มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงด้วย

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาล 
 

10. สนองแผน ... 
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10. สนองแผนกลยุทธ์ส่วนงาน  
กลยุทธ์องค์กร KPI ด้าน Learning : มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง       

ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาล 
 

11. สถานทีด่ าเนินโครงการ 
         11.1 ห้องประชุมส านักงาน อ.ส.ค. ภาคทุกภาค ผ่านระบบ VDO Conference, Webex 

11.2 ห้องประชุมส านักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี VDO Conference, Webex 
11.3 สถานที่ปรับตามความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                      
       (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ผ่านระบบ VDO Conference, Webex  

 
12. วิธีด าเนินการ 

12.1 ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการ “ยกระดับ อ.ส.ค. สู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” 
12.2 ด าเนินการเสนอผลการด าเนินงานและขอความเห็นชอบในการจัดกิจกรรมโครงการ ฯ                       

ผ่านคณะอนุกรรมการ CG/CSR และคณะกรรมการ อ.ส.ค.  
12.3 จัดท าบันทึกขออนุมัติงบประมาณ 
12.4 ด าเนินการจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เพ่ือสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ                

เรื่องความโปร่งใส คุณธรรมจริยธรรมการมีส่วนร่วมภายในองค์กร และการต่อต้านการทุจริต 
12.5 ด าเนินการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ (Infographic) แก่พนักงาน อ.ส.ค. เพ่ือเพ่ิมการ

รับรู้ให้แก่พนักงาน 
12.6 ด าเนินการประชุมติดตามและประเมินผล  
12.7 สรุปผลการด าเนินงานพร้อมการรายงานผลการด าเนินงาน 
 

13. ก าหนดการ 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้ความรู้พนักงานและลูกจ้าง อ.ส.ค. ในเรื่องของการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2565 และกิจกรรม  อ.ส.ค. มุ่งสู่
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ การมีส่วนร่วมภายในองค์กร เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กร
และก ากับดูแลองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส ให้มีผลคะแนนระดับ AA  

 
 
 
 

13.1 กรณีท่ี ... 
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          13.1 กรณีท่ีสามารถลงพื้นที่เข้ารับการอบรมได้ (On site) 
 

 
13.2 กรณีท่ีไมส่ามารถลงพื้นที่เข้ารับการอบรมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 (Online) 

วันที่ สถานที่อบรม เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
10 ก.พ. 65 ส่วนกลาง 

อ.ส.ค. 
มวกเหล็ก 

 

08.30 – 
12.00 น. 

 
 
 
 

13.00 – 
16.00 น. 

-การบรรยาย หัวข้อ “การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2565”  
-การสัมมนากลุ่มเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ถอด
บทเรียนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน” 
-กิจกรรม Work Shop อ.ส.ค. มุ่งสู่องค์กร
คุณธรรมต้นแบบ  
-น าเสนอ และสรุปผลการด าเนินกิจกรรมฯ 
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
(สามารปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม) 

-วิทยากร 
-ผู้บริหาร 
-แผนกจริยธรรม
และธรรมาภิบาล 
ฝ่ายอ านวยการ 
-ส านักงาน อ.ส.ค.
ทุกภาค และ
ส่วนกลาง 
-ผู้เกี่ยวข้อง 

11 ก.พ. 65 สภก. 
 24 ก.พ. 65 สภต. 

8 มี.ค. 65 สภนบ. 
10 มี.ค. 65 สภนล. 
31 มี.ค. 65 สภอ. 

วันที่ สถานที่อบรม เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
10 ก.พ. 65 ทุกฝ่าย/ส านัก  08.30 – 

16.00 น. 
 
 
 
 

-การบรรยาย หัวข้อ “การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2565”  
 
 

-วิทยากร 
-ผู้บริหาร 
-แผนกจริยธรรม
และธรรมาภิบาล 
ฝ่ายอ านวยการ 
-ส านักงาน อ.ส.ค.
ทุกภาค และ
ส่วนกลาง 
-ผู้เกี่ยวข้อง 

  
  
  
  
  

8 มี.ค. 65 ทุกฝ่าย/ส านัก  08.30 – 
16.00 น. 

 
 
 
 

-การบรรยาย อบรมเชิงปฏิบัติการ อ.ส.ค. 
พอเพียง ต้านทุจริต (STRONG)”   ว ั

-วิทยากร 
-ผู้บริหาร 
-แผนกจริยธรรม
และธรรมาภิบาล 
ฝ่ายอ านวยการ 
-ส านักงาน อ.ส.ค.
ทุกภาค และ
ส่วนกลาง 
-ผู้เกี่ยวข้อง 
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14. กลุ่มเป้าหมาย 
 พนักงาน อ.ส.ค. และผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย/ส านักฯ โดยแบ่งเป็นส านักงาน อ.ส.ค.  ภาคทุกภาค                
จ านวน 5 ภาค ภาคละ 50 คน/ปี และส่วนกลาง 50 คน/ปี ได้รับความรู้ในเรื่องขององค์กรคุณธรรม รวมถึง
การสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ เรื่องความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมภายในองค์กร และ
การต่อต้านการทุจริต เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการองค์กรของ อ.ส.ค. เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และ 
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรและก ากับดูแลองค์กรให้เป็นองค์กรพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา
พร้อมทั้งยกระดับคะแนน ITA           
 
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          15.1 พนักงานและลูกจ้างทุกฝ่าย/ส านักงาน อ.ส.ค. มีทัศนคติ มีวิธีคิดและการประพฤติที่สะท้อน           
การมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีและยึดมั่นหลักคุณธรรมเป็นฐานรากในการด าเนินชีวิตเป็นต้นแบบ
คุณธรรมให้แก่บุตร ธิดา ตามแนวทาง “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” อยู่ร่วมกับสังคมรอบข้างด้วยความดี 
เพ่ือความด ี

15.2 พนักงานและลูกจ้างภายในฝ่าย/ส านักงาน อ.ส.ค. มีความสามัคคีและมีการท างานร่วมกัน       
เป็นทีม มีส่วนร่วมช่วยกันคิดช่วยกันท าขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือความดีทั้งสังคมภายในและภายนอกส านักงาน               
อันจะก่อให้เกิดกระแสขับเคลื่อนวัฒนธรรมที่ดีต่อส านักงานต่อสังคมรอบข้างและต่อองค์กร 

15.3 ได้กิจกรรมท าความดีต้นแบบ จากส านักงานภาคและส่วนกลางอันเกิดจากใจที่มุ่งท าความดี                 
เพ่ือท าความดีร่วมกันในแผนก, กอง และส านักงาน ทั้งภายในและภายนอกส านักงานร่วมกับชุมชนรอบข้าง 
          15.4 ยกระดับ อ.ส.ค. สู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืนและเกิดเป็นรูปธรรม 
 15.5 ได้รับการประเมินการทุจริตและความโปร่งใส ตามเกณฑ์ก าหนด 

15.6 เกิดวัฒนธรรมองค์กรของ อ.ส.ค. ให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาภายใน
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมอย่างแท้จริง 

 
16. งบประมาณ 
      งบประมาณ CSR 320,000.- บาท  (สามแสนสองหมื่นบาท)  
 
17. การประเมินผล 

16.1 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ 

18. แผนปฏิบัติการ ... 
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18. แผนปฏิบัติการ (Action plans)  

18.1 กรณีท่ีสามารถลงพื้นที่เข้ารับการอบรมได้ (On site) 
 

การด าเนินการหลัก 

 

น  าหนัก 
กิจกรรม

(%) 

(เอกสารหลักฐาน) 
รายงานประชุม,รายงานวิเคราะห์, 

ผลส ารวจ,รายงานผลงาน,ภาพถ่าย, 
ประกาศ,อ่ืนๆ 

ปีงบประมาณ 2565  
กรกฎาคม - 
กันยายน 
2564 

ตุลาคม -
ธันวาคม 
2564 

มกราคม -
มีนาคม 
2565 

เมษายน - 
มิถุนายน 
2565 

กรกฎาคม - 
กันยายน 
2565 

1. ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยกระดับ   
อ.ส.ค.ใหเ้ป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบฯ”  

5 
แผนปฏิบัติการโครงการ “ยกระดับ อ.ส.ค. 
สู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” 

 

(ก.ค.64) 

    

2. ด าเนินการเสนอผลการด าเนินงานและ
ขอความเห็นชอบในการจัดกิจกรรม
โครงการฯ ผ่านคณะอนุกรรมการ CG/CSR
และคณะกรรมการ อ.ส.ค.  

5 

น าเสนอประธานและอนุกรรมการ  
 

   

3. จัดท าบันทึกขออนุมัติงบประมาณ 5 บันทึกขออนุมัติงบประมาณ  
 

   

4. ด าเนินการจัดอบรมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ เพื่อสร้างความตระหนัก ความ
เข้าใจเรื่องความโปร่งใส คุณธรรม 
จริยธรรม การมีส่วนร่วมภายในองค์กร 
และการต่อต้านการทุจริต 

60 

- ภาพถ่ายด าเนินการจัดอบรมการให้ความรู้ 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 

   

 18.1 แผนปฏิบัติการ(ต่อ) .... 
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การด าเนินการหลัก 

 

น  าหนัก 
กิจกรรม

(%) 

(เอกสารหลักฐาน) 
รายงานประชุม,รายงานวิเคราะห์, 

ผลส ารวจ,รายงานผลงาน,ภาพถ่าย, 
ประกาศ,อ่ืนๆ 

ปีงบประมาณ 2565 
กรกฏาคม - 
กันยายน 
2564 

ตุลาคม -
ธันวาคม 
2564 

มกราคม -
มีนาคม 
2565 

เมษายน - 
มิถุนายน 
2565 

กรกฏาคม - 
กันยายน 
2565 

5. ด าเนินการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ (Infographic) แก่พนักงาน อ.ส.ค. 
เพ่ือเพ่ิมการรับรู้ให้แก่พนักงาน 

10 
สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
(Infographic) องค์กรคุณธรรม 

     

6. ด าเนินการประชุมติดตามและประเมินผล   10       

7. สรุปผลการด าเนินงานพร้อมการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

5 รายงานผลการด าเนินงาน      

 

 

 

 
 
 
 

18.2 แผนปฏิบัติการ .... 
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18.2 กรณีท่ีไมส่ามารถลงพื้นที่เข้ารับการอบรมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 (Online) 
 

การด าเนินการหลัก 

 

น  าหนัก 
กิจกรรม

(%) 

(เอกสารหลักฐาน) 
รายงานประชุม,รายงานวิเคราะห์, 

ผลส ารวจ,รายงานผลงาน,ภาพถ่าย, 
ประกาศ,อ่ืนๆ 

ปีงบประมาณ 2565  
กรกฎาคม - 
กันยายน 
2564 

ตุลาคม -
ธันวาคม 
2564 

มกราคม -
มีนาคม 
2565 

เมษายน - 
มิถุนายน 
2565 

กรกฎาคม - 
กันยายน 
2565 

1. ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
โครงการ “ยกระดับ อ.ส.ค. สู่องค์กร
คุณธรรมต้นแบบ” 

5 
แผนปฏิบัติการโครงการ “ยกระดับ อ.ส.ค. 
สู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” 

 

(ก.ค.64) 

    

2. ด าเนินการเสนอผลการด าเนินงานและ
ขอความเห็นชอบในการจัดกิจกรรม
โครงการฯ ผ่านคณะอนุกรรมการ CG/CSR
และคณะกรรมการ อ.ส.ค.  

5 

น าเสนอประธานและอนุกรรมการ  
 

   

3. จัดท าบันทึกขออนุมัติงบประมาณ 5 บันทึกขออนุมัติงบประมาณ  
 

   

4.1 ด าเนินการจัดอบรมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ เพื่อสร้างความตระหนัก ความ
เข้าใจเรื่องความโปร่งใส คุณธรรม 
จริยธรรม การมีส่วนร่วมภายในองค์กร 
และการต่อต้านการทุจริต วันที่ 10 กพ65 

60 

- ภาพถ่ายด าเนินการจัดอบรมการให้ความรู้ 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 

   

 

18.2 แผนปฏิบัติการ(ต่อ) .... 
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การด าเนินการหลัก 

 

น  าหนัก 
กิจกรรม

(%) 

(เอกสารหลักฐาน) 
รายงานประชุม,รายงานวิเคราะห์, 

ผลส ารวจ,รายงานผลงาน,ภาพถ่าย, 
ประกาศ,อ่ืนๆ 

ปีงบประมาณ 2565 
กรกฏาคม - 
กันยายน 
2564 

ตุลาคม -
ธันวาคม 
2564 

มกราคม -
มีนาคม 
2565 

เมษายน - 
มิถุนายน 
2565 

กรกฏาคม - 
กันยายน 
2565 

4.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ อ.ส.ค. พอเพียง 
ต้านทุจริต (STRONG)”   วันที่ 8 มีนาคม 
2565 

 
      

5. ด าเนินการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ (Infographic) แก่พนักงาน อ.ส.ค. 
เพ่ือเพ่ิมการรับรู้ให้แก่พนักงาน 

10 
สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
(Infographic) องค์กรคุณธรรม 

     

6. ด าเนินการประชุมติดตามและประเมินผล   10       

7. สรุปผลการด าเนินงานพร้อมการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

5 รายงานผลการด าเนินงาน      

 

 

 

19. แผนการใช้จ่าย .... 



 

 

  1  
 

สถานะของแผน :   เป็นไปตามแผน   เร็วกว่าแผน   ล่าช้ากว่าแผน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : CG กบัเกษตรกร/สหกรณ ์
ชื่อโครงการ  เป้าหมาย 

ไตรมาส     
  ที่ 1 

 ผลงาน เป้าหมาย 
6 เดือน 

ผลงาน เป้าหมาย 
 9 เดือน 

ผลงาน เป้าหมาย 
ปี 65 

ผลงาน 

25 25 30 30 70  100  
ผลงานโดยสรุป : 1. ส้ำนักงำน อ.ส.ค.ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ แก้ไขบ่อบ้ำบัดน้้ำเสียโดยกำรท้ำคันกั้นดินบ่อ
สุดท้ำยที่มีปัญหำรั่วไหลไปยังชุมชนรอบข้ำง โดนเสริมคันดินเพิ่มจึ้นเพื่อแก้ไขปญัหำน้้ำรั่วไหล ในฤดูฝนที่จะมีปริมำณน้ำ้
เพิ่มมำกขึ้น 
                      2. ส้ำนักงำน อ.ส.ค.ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ ด้ำเนินกำรขออนุมัติจัดท้ำโครงกำรปรับปรุงบ่อบ้ำบดัน้้ำ
เสีย เนื่องจำกมีค่ำน้ำ้เสียไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตร อยู่ระหวำ่งกำรด้ำเนินกำรปรับปรุง 

กฎหมำย ระเบียบท่ีโรงงำนต้องถือปฏิบัติและแก้ไขให้ถูกต้องจำกกำรประเมินตนเองประจ้ำป ี

วัตถุประสงค์  :    
     1.เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติในกำรทบทวนกฎหมำยประจ้ำปี และ บริหำรจัดกำรข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น
จำกกำรผลิตและให้บริกำรในแต่ละด้ำนของ ส้ำนักงำน 
     2.เพื่อจัดท้ำคู่มือกำรทบทวนประเมินตนเองของส้ำนักงำนที่มีโรงงำนแปรรูปน้้ำนม หรือ แปรรูปอำหำรสัตว์  
รวมทั้งคู่มือบริหำรจัดกำรข้อร้องเรียนจำกชุมชน ให้เป็นมำตรฐำนปฏิบัติงำนของฝ่ำยหรือส้ำนักงำนที่มีกำรผลิต
และแปรรูป  ให้ปฏิบัติในมำตรฐำนเดียวกันเป็นประจ้ำทุกปี 
      3.เพื่อสนับสนุนกำรท้ำงำนและเพิ่มประสิทธิภำพกำรท้ำงำนด้ำนสังคมและชุมชนอย่ำงยั่งยืน  
      4.เพื่อเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่สังคม และอยู่ร่วมกับสังคมรอบข้ำงอย่ำง มีควำมสุข  มีควำมโปร่งใสและเป็น
ธรรมแก่ชุมชนรอบข้ำง 
      5.ป้องกันกำรถูกด้ำเนินคดี  หรือ ค่ำปรับอันไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย หรือถูกสั่งปิดโรงงำน 

งบประมาณ : งบประมำณของหน่วยงำน สาเหต ุ(ปัจจัยบวก/อุปสรรค ข้อจ ากดั) 

1.เนื่องจำกสภอ.มีปริมำณน้้ำเสียเพิ่มมำกขึ้น และ บ่อรองรับน้้ำเสียมีขนำดเท่ำเดิม และไม่ได้รับกำรเสริมกั้นคันดินเป็น
เวลำนำนจึงเกิดกำรร่ัวซึมและรั่วไหลในฤดูฝนที่มีปริมำณน้้ำฝนมำกขึ้น  
2.เนื่องจำกบ่อบ้ำบัดน้ำเสียมีอำยกุำรใชง้ำนมำนำน และโรงงำนมีเครื่องจักรและปริมำณของเสียเพิ่มมำกขึ้นจึงไม่สำมำรถ
บ้ำบัดน้้ำเสียได้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน  

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส้ำนักงำน อ.ส.ค.ภำคตะวันออกเฉียงเหนอื แนวทางแก้ไขหรือประเด็นที่ต้องด าเนนิการต่อไป :  
1.ด้ำเนินกำรเสริมกั้นคันดินบ่อบ้ำบัดบ่อสุดท้ำยเพื่อป้องกันกำรร่ัวไหล 
2.ติดต้ังระบบบ่อบ้ำบัดที่สำมำรถรองรับน้้ำเสียที่จะเพิ่มมำกขึ้นในอนำคต 

ตัวชี้วัด : ไม่พบข้อร้องเรียนจำกหนว่ยงำนภำยนอกท่ีก้ำกับดูแลทำงด้ำนกฎหมำยในโรงงำน  
            
 

เป้าหมายปี 2565 :  เพื่อลดผลกระทบจำกกำรด้ำเนินงำน
ด้ำนกำรประกอบอุตสำหกรรมและบริกำรขององค์กรต่อ   
ข้อร้องเรียนที่เกิดจำกชุมชน  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ภำยในและภำยนอก 

ผลงานตามตัวชี้วดั : ไม่พบข้อร้องเรียนที่เกิดจำก
ชุมชน    และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำยในและภำยนอก 
อ.ส.ค 

 
   



แผนแม่บทการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) พ.ศ.2560-2565 ส าหรับปี 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : CG กับโรงงาน  

 
1. ชื่อโครงการ 
 กฎหมาย ระเบียบที่โรงงานต้องถือปฏิบัติและแก้ไขให้ถูกต้องจากการประเมินตนเองประจ าปี 

(การทบทวนกฎหมายตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 ฉบับที่ 1,2 และ 3 รวมทั้งกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง        
โดยใช้คู่มืออ้างอิง แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
           ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3. หลักการและเหตุผล 
ปัญหาจากการประกอบกิจการการผลิตและแปรรูปน้ านมของ อ.ส.ค. และ อ.ส.ค. เป็นนิติบุคคล       

ดังนั้น อ.ส.ค. ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 ทั้งฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3          และ
กฎหมายอ่ืน ๆ ที่สังคมต้องปฏิบัติ ซึ่งมีกฎหมายหลายข้อได้เปลี่ยนรายละเอียด หรือเพ่ิมกฎหมายใหม่ขึ้นมา
ตามสภาวะและสภาพทางสังคม และความเป็นสากล ท าให้ อ.ส.ค.นั้นขาดการติดตามและทบทวนการปรับตัว
ให้ถูกกฎหมายและระเบียบของสังคม และบางครั้งได้รับข้อร้องเรียนจากชุมชนที่อาศัยอยู่รอบๆ ข้าง จากเรื่อง
ขยะที่ไปทิ้งในเขตเทศบาล อบต. (ขยะที่เกิดจากโรงงานเรียกว่ากากอุตสาหกรรม) หรือวางวัสดุอุปกรณ์ที่เลิก
ใช้ในที่ของชุมชน ส่งกลิ่นรบกวน เสียงเครื่องจักรดัง และเขม่าควันจากน้ ามันเตา ซึ่งส่ งผลต่อภาพลักษณ์ของ
องค์กร แล้วยังผิดกฎหมายของสังคม จะส่งผลต่อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ผลิตออกเพ่ือจ าหน่ายในโลกของสังคม
ออนไลน์และออฟไลน์ 

 ดังนั้นส านักงานที่ประกอบกิจการโรงงานแปรรูปน้ านม จึงต้องด าเนินการ การทบทวนกฎหมายตาม
พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 ทั้งฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้คู่มืออ้างอิง 
แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมต่อสังคม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานทางด้านอุตสาหกรรมแปรรูป
น้ านม เพ่ือใช้เป็นขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนทางกฎหมาย ข้อร้องเรียนที่เกิดจากชุมชน 
ที่จะเกิดขึ้น  แก่คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก พร้อมกับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพด้วย
การบริหารงานที่โปร่งใส เป็นธรรม อันจักเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และสังคมรอบข้าง พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยวิธีการ ระเบียบขั้นตอนการบริหารการจัดการข้อร้องเรียน ในที่เปิดเผย ทั้งในทาง  
Website ของ อ.ส.ค .และ  KM ของพนักงานในองค์กรอีกทางหนึ่งด้วย 

 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการทบทวนกฎหมายประจ าปี และ บริหารจัดการข้อร้องเรียนที่
เกิดข้ึนจากการผลิตและให้บริการในแต่ละด้านของ ส านักงาน 



 2.เพ่ือจัดท าคู่มือการทบทวนประเมินตนเองของส านักงานที่มีโรงงานแปรรูปน้ านม หรือ แปรรูป
อาหารสัตว์  รวมทั้งคู่มือบริหารจัดการข้อร้องเรียนจากชุมชน ให้เป็นมาตรฐานปฏิบัติงานของฝ่ายหรือ
ส านักงานที่มีการผลิตและแปรรูป  ให้ปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกันเป็นประจ าทุกป ี

3.เพ่ือสนับสนุนการท างานและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานด้านสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน  
4.เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม และอยู่ร่วมกับสังคมรอบข้างอย่างมีความสุข  มีความโปร่งใสและ 

เป็นธรรมแก่ชุมชนรอบข้าง 
5.ป้องกันการถูกด าเนินคดี  หรือ ค่าปรับอันไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือถูกสั่งปิดโรงงาน 

5. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
   เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

6. แผนงาน/กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง 
กิจกรรมหลัก : ให้ความรู้ ตระหนักเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่พนักงานภายในโรงงานต้องถือปฏิบัติ 

เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประเมินตนเองประจ าปี 
กิจกรรมรอง : - 

7. สนองแผนกลยุทธ์องค์กรประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ SO4 : ยกระดับทุนมนุษย์ให้เป็นมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล และ            

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

8. เป้าประสงค์  
เพ่ือลดผลกระทบจากการด าเนินงานด้านการประกอบอุตสาหกรรมและบริการขององค์กรต่อ        

ข้อร้องเรียนที่เกิดจากชุมชน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก อ.ส.ค. 

9. กลยุทธ์องค์กร 
กลยุทธ์องค์กร ด้าน Learning : มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงด้วย

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาล 

10. สนองแผนกลยุทธ์ส่วนงาน  
กลยุทธ์องค์กร KPI ด้าน Learning : มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงด้วย

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาล 
 

11. สถานที่ด าเนินโครงการ 
         ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
12. วิธีด าเนินการ 

ใช้การประชุมร่วมกันทบทวนกฎหมายตามพรบ.โรงงาน พศ.2535 ฉ.1ฉ.2ฉ.3 และกฎหมายอ่ืนๆ        
ที่เกี่ยวข้องโดยใช้คู่มืออ้างอิง แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ทางด้านอุตสาหกรรมแปรรูปน้ านมในส านักงาน เพ่ือใช้เป็นขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน
ทางกฎหมาย ข้อร้องเรียนที่เกิดจากชุมชน ที่จะเกิดขึ้น  ในการแก้ไข ข้อร้องเรียน ในแต่ละด้านของส านักงาน 



ทั้งภายในและภายนอกองค์กร แล้วจัดท าเป็นวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน (โครงการประจ าปีเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องนั้นๆ 
ให้แล้วเสร็จตามกฎหมาย โดยมีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ และก าหนดเวลาแล้วเสร็จ พร้อมตัวชี้วัด ให้ติดตาม)  

        ซึ่งในการการทบทวนกฎหมายตามพรบ.โรงงาน พศ.2535 ฉ.1ฉ.2ฉ.3 และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยใช้คู่มืออ้างอิง แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564  นั้นให้ด าเนินการทบทวน และท าหนังสือ
สอบถาม อบต. เทศบาล และ อุตสาหกรรม จังหวัดนั้นๆ ในช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม ของทุกๆ ปี แล้วน า
ข้อบกพร่องหรือข้อร้องเรียน ที่ได้มาเขียนเป็นโครงการ เพ่ือแก้ไข แล้วน าเสนอ ฝ่ายอ านวยการเพ่ือน าเข้า
โครงการเชิงยุทธด้าน CG  ต่อไป 

13. เป้าหมาย 
 13.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ข้อร้องเรียนจากชุมชนและหน่วยงานภายนอก  0 ครั้ง/ปี 
 13.2 เป้าหมายคุณภาพ 
  โรงงานด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดและลดผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างและ
ผู้มี่ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอ่ืนๆ     

14. แผนปฏิบัติการ .... 



4 

14. แผนปฏิบัติการ (Action plans) 

การด าเนินการหลัก 

 

น  าหนัก 
กิจกรรม

(%) 

(เอกสารหลักฐาน) 
รายงานประชุม,รายงานวิเคราะห์, 

ผลส ารวจ,รายงานผลงาน,ภาพถ่าย, 
ประกาศ,อ่ืนๆ 

ปีงบประมาณ 2565 
ตุลาคม -
ธันวาคม 
2564 

มกราคม -
มีนาคม 
2565 

เมษายน - 
มิถุนายน 
2565 

กรกฎาคม - 
กันยายน 
2565 

1.ตรวจติดตามกฎหมายข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
และติดตามตามข้อร้องเรียนจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง  

10 
รายงานการติดตามกฎหมายประจ าเดือน        

2 .เสนอโครงการต่อคณะกรรมการ CG/CSR 
เพื่อขออนุมัติโครงการและค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินงาน หากพบข้อร้องเรียนหรืออาจจะเกิด
ข้อร้องเรียนได ้

10 

 
รายงานการประชุมอนุมัติโครงการ 

 
 

  

3.ประชุมหารือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อ 
ชี้แจง /รับฟงัข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนว  
ทางการด าเนินงาน และร่วมกันถ่ายทอด 
องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อโครงการ 

10 

หลักเกณฑ์แนวทางจัดท าคู่มือ 
ภาพถ่ายกิจกรรม /บทสรุปแนวทาง 

 
 

  

5.ด าเนินการแก้ไขและติดตามแก้ข้อบกพร่อง/
ข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จ 

30 
 รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน/
ภาพถ่ายการประชุม กิจกรรม  

    

6 .รายงานความก้าวหนา้ 03  รายงานผลความก้าวหนา้จากการน าไป
ปฏิบัติงาน/เอกสารสรปุปัญหา 

    

7.สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ 10  รายงานผลการด าเนนิงาน     

15. แผนการใช้จ่าย .... 
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15. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 งบประมาณของส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ได้ท าโครงการแก้ไขข้อบกพร่องทางกฎหมาย หรือ ข้อร้องเรียน ได้อย่างถูกต้อง  
2.ได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ช่วยลดเวลา เพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่หน่วยงาน 
3.ได้ลดค่าใช้จ่ายในการไม่ถูกค่าปรับ หรือ ปิดโรงงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ส่วนงานอ่ืนๆ ในฐานะ

วิสาหกิจของรัฐ  
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สถานะของแผน :   เป็นไปตามแผน   เร็วกว่าแผน   ล่าช้ากว่าแผน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : CG กบัโรงงาน 
ชื่อโครงการ  เป้าหมาย 

ไตรมาส     
  ที่ 1 

 ผลงาน เป้าหมาย 
ไตรมาส     
  ที่ 2 

ผลงาน เป้าหมาย 
ไตรมาส     
  ที่ 3 

ผลงาน เป้าหมาย 
ไตรมาส     
  ที่ 4 

ผลงาน 

  10  40  50  
 
ผลงานโดยสรุป :  
 
 

กฎหมาย ระเบียบที่โรงงานต้องถือปฏิบัติและแก้ไขให้ถูกต้องจากการประเมิน
ตนเองประจ าปี 

วัตถุประสงค์  :    
     1.เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการทบทวนกฎหมายประจ าปี และ บริหารจัดการข้อร้องเรียนที่
เกิดขึ้นจากการผลิตและให้บริการในแต่ละด้านของ ส านักงาน 
     2.เพื่อจัดท าคู่มือการทบทวนประเมินตนเองของส านักงานที่มีโรงงานแปรรูปน้ านม หรือ แปรรูป
อาหารสัตว์  รวมทั้งคู่มือบริหารจัดการข้อร้องเรียนจากชุมชน ให้เป็นมาตรฐานปฏิบัติงานของฝ่ายหรือ
ส านักงานที่มีการผลิตและแปรรูป  ให้ปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกันเป็นประจ าทุกปี 
      3.เพื่อสนับสนุนการท างานและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานด้านสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน  
      4.เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม และอยู่ร่วมกับสังคมรอบข้างอย่าง มีความสุข  มีความโปร่งใสและ
เป็นธรรมแก่ชุมชนรอบข้าง 
      5.ป้องกันการถูกด าเนินคดี  หรือ ค่าปรับอันไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือถูกสั่งปิดโรงงาน 

งบประมาณ : งบประมาณของหน่วยงาน 

 

สาเหตุ (ปจัจัยบวก/อุปสรรค ข้อจ ากัด)  

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง 

 

แนวทางแก้ไขหรือประเด็นที่ตอ้งด าเนินการต่อไป :  

 
ตัวชี้วัด : การทบทวนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่โรงงานต้องพึงปฏิบัติตามที่
ก าหนดไว้ 

เป้าหมายปี 2565 :  
   เพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก                       
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ                    
และข้อบังคับ ที่โรงงานต้องพึงปฏิบัติ                  
ตามท่ีก าหนดไว้ 
 
 

ผลงานตามตัวชี้วัด :  
เพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจาก                       
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ                    
และข้อบังคับ ที่โรงงานต้องพึงปฏิบัติ              
ตามท่ีก าหนดไว้ 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  

การด าเนินการหลัก 
 น้ าหนัก 
กิจกรรม

(%) 

เอกสารหลักฐาน 
(รายงานประชุม,รายงานวิเคราะห์,ผลส ารวจ,

รายงานผลงาน,ภาพถ่าย,ประกาศ,อื่นๆ) 

ปีงบประมาณ 2565 
ตุลาคม-ธันวาคม

2564 
มกราคม-มีนาคม 

2565 
เมษายน-มิถุนายน  

2565 
กรกฎาคม-กันยายน 

2565 

1. ขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายในการ
ประชุ ม ทบทวนกฎหมาย  ร ะ เบี ยบ              
และข้อบังคับ ที่โรงงานต้องถือปฏิบัติ  
 

10 บันทึกหลักการค่าใช้จ่าย     

2. ประชุมทบทวนกฎหมาย ระเบียบ              
และข้อบังคับ ที่โรงงานต้องถือปฏิบัติ 

40 รายงานการประชุม     

3. สรุปผลการทบทวนกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับ ที่โรงงานต้องถือปฏิบัติ 
 

50 รายงานสรุ ปผลการทบทวนกฎหมาย 
ระเบียบฯ   

    

 
   
 
 
 
 

มิ.ย. – ส.ค. 65 

ก.ย. 65 

พ.ค. – มิ.ย. 65 



แผนแม่บทการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) พ.ศ.2560-2565 ส าหรับปี 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : CG กับโรงงาน 

 
 
1. ชื่อโครงการ 
 กฎหมาย ระเบียบที่โรงงานต้องถือปฏิบัติและแก้ไขให้ถูกต้องจากการประเมินตนเองประจ าปี 

(การทบทวนกฎหมายตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 ฉบับที่ 1 , 2 และ 3 รวมทั้งกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง        
โดยใช้คู่มืออ้างอิง แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
           ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง 

3. หลักการและเหตุผล 
ปัญหาจากการประกอบกิจการการผลิตและแปรรูปน้ านมของ อ.ส.ค. และ อ.ส.ค. เป็นนิติบุคคล       

ดังนั้น อ.ส.ค. ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 ทั้งฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3          
และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่สังคมต้องปฏิบัติ ซึ่งมีกฎหมายหลายข้อได้เปลี่ยนรายละเอียด หรือเพ่ิมกฎหมายใหม่
ขึ้นมาตามสภาวะและสภาพทางสังคม และความเป็นสากล ท าให้ อ.ส.ค.นั้นขาดการติดตามและทบทวนการ
ปรับตัวให้ถูกกฎหมายและระเบียบของสังคม และบางครั้งได้รับข้อร้องเรียนจากชุมชนที่อาศัยอยู่รอบๆ  ข้าง 
จากเรื่องขยะที่ไปทิ้งในเขตเทศบาล อ.บ.ต. (ขยะที่เกิดจากโรงงานเรียกว่ากากอุตสาหกรรม) หรือวางวัสดุ
อุปกรณ์ที่เลิกใช้ในที่ของชุมชน ส่งกลิ่นรบกวน เสียงเครื่องจักรดัง และเขม่าควันจากน้ ามันเตา ซึ่งส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ขององค์กร แล้วยังผิดกฎหมายของสังคม จะส่งผลต่อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ผลิตออกเพ่ือจ าหน่าย
ในโลกของสังคมออนไลน์และออฟไลน์ 

 ดังนั้นส านักงานที่ประกอบกิจการโรงงานแปรรูปน้ านม จึงต้องด าเนินการ การทบทวนกฎหมายตาม                
พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 ทั้งฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง โดยใช้คู่มืออ้างอิง 
แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมต่อสังคม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานทางด้านอุตสาหกรรมแปรรูป
น้ านม เพ่ือใช้เป็นขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนทางกฎหมาย ข้อร้องเรียนที่ เกิด                
จากชุมชน ที่จะเกิดขึ้น  แก่คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก พร้อมกับการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพด้วยการบริหารงานที่โปร่งใส เป็นธรรม อันจักเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และสังคมรอบข้าง 
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เปิดเผยวิธีการ ระเบียบขั้นตอนการบริหารการจัดการข้อร้องเรียน ในที่เปิดเผย                    
ทั้งในทาง Website ของ อ.ส.ค. .และ KM ของพนักงานในองค์กรอีกทางหนึ่งด้วย 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการทบทวนกฎหมายประจ าปี และ บริหารจัดการข้อร้องเรียน       
ที่เกิดขึ้นจากการผลิตและให้บริการในแต่ละด้านของ ส านักงาน 
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 2.เพ่ือจัดท าคู่มือการทบทวนประเมินตนเองของส านักงานที่มีโรงงานแปรรูปน้ านม หรือ แปรรูป
อาหารสัตว์  รวมทั้งคู่มือบริหารจัดการข้อร้องเรียนจากชุมชน ให้เป็นมาตรฐานปฏิบัติงานของฝ่ายหรือ
ส านักงานที่มีการผลิตและแปรรูป  ให้ปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกันเป็นประจ าทุกปี 

3.เพ่ือสนับสนุนการท างานและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานด้านสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน  
4.เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม และอยู่ร่วมกับสังคมรอบข้างอย่างมีความสุข มีความโปร่งใส 

และเป็นธรรมแก่ชุมชนรอบข้าง 
5.ป้องกันการถูกด าเนินคดี หรือ ค่าปรับอันไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือถูกสั่งปิดโรงงาน 

5. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
   เดือนสิงหาคม 2564 - เมษายน 2565 

6. แผนงาน/กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง 
กิจกรรมหลัก : ให้ความรู้ ตระหนักเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่พนักงานภายในโรงงานต้องถือปฏิบัติ 

เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประเมินตนเองประจ าปี 
กิจกรรมรอง : - 

7. สนองแผนกลยุทธ์องค์กรประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  SO4 : ยกระดับทุนมนุษย์ ให้ เป็นมืออาชีพ ด้ วยหลักธรรมาภิบาล                          

และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

8. เป้าประสงค์  
เพ่ือลดผลกระทบจากการด าเนินงานด้านการประกอบอุตสาหกรรมและบริการขององค์กรต่อ        

ข้อร้องเรียนที่เกิดจากชุมชน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก อ.ส.ค. 

9. กลยุทธ์องค์กร 
กลยุทธ์องค์กร ด้าน Learning : มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงด้วย

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาล 

10. สนองแผนกลยุทธ์ส่วนงาน  
กลยุทธ์องค์กร KPI ด้าน Learning : มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงด้วย

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาล 
 

11. สถานที่ด าเนินโครงการ 
         ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง 

 

 

 

 

12. วิธีด าเนินการ… 
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12. วิธีด าเนินการ 

ใช้การประชุมร่วมกันทบทวนกฎหมายตามพรบ.โรงงาน พศ.2535 ฉ.1ฉ.2ฉ.3 และกฎหมายอ่ืนๆ        
ที่เกี่ยวข้องโดยใช้คู่มืออ้างอิง แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ทางด้านอุตสาหกรรมแปรรูปน้ านมในส านักงาน เพ่ือใช้เป็นขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน
ทางกฎหมาย ข้อร้องเรียนที่เกิดจากชุมชน ที่จะเกิดขึ้น  ในการแก้ไข ข้อร้องเรียน ในแต่ละด้านของส านักงาน 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร แล้วจัดท าเป็นวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน(โครงการประจ าปีเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องนั้นๆ 
ให้แล้วเสร็จตามกฎหมาย โดยมีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ และก าหนดเวลาแล้วเสร็จ พร้อมตัวชี้วัด ให้ติดตาม)  

        ซึ่งในการการทบทวนกฎหมายตามพรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ฉ.1ฉ.2ฉ.3 และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยใช้คู่มืออ้างอิง แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564  นั้นให้ด าเนินการทบทวน และท าหนังสือ
สอบถาม อบต. เทศบาล และ อุตสาหกรรม จังหวัดนั้นๆ ในช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม ของทุกๆ ปี แล้วน า
ข้อบกพร่องหรือข้อร้องเรียน ที่ได้มาเขียนเป็นโครงการ เพ่ือแก้ไข แล้วน าเสนอ ฝ่ายอ านวยการเพ่ือน าเข้า
โครงการเชิงยุทธด้าน CG  ต่อไป 

13. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารงานของส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง หัวหน้าแผนกทุกแผนก และเจ้าหน้าที่                 
ความปลอดภัยและชีวอนามัย (จป.) ประจ าส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง ที่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 
     

14. แผนปฏิบัติการ .... 
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14. แผนปฏิบัติการ (Action plans) 

การด าเนินการหลัก 

 

น  าหนัก 
กิจกรรม

(%) 

(เอกสารหลักฐาน) 
รายงานประชุม,รายงานวิเคราะห์, 

ผลส ารวจ,รายงานผลงาน,ภาพถ่าย, 
ประกาศ,อ่ืนๆ 

ปีงบประมาณ 2565 
กรกฎาคม - 
กันยายน 
2564 

ตุลาคม -
ธันวาคม 
2564 

มกราคม -
มีนาคม 
2565 

เมษายน - 
มิถุนายน 
2565 

กรกฎาคม - 
กันยายน 
2565 

1.ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
5 

รายงานการประชุม  
(ก.ค.64) 

    

2 .เสนอโครงการต่อคณะกรรมการ CG/CSR 
เพื่อขออนุมัติโครงการและค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินงาน 

5 
 
รายงานการประชุมอนุมัติโครงการ 

 
 

   

3.ประชุมหารือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อ 
ชี้แจง /รับฟงัข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนว  
ทางการด าเนินงาน และร่วมกันถ่ายทอด 
องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อโครงการ 

10 

หลักเกณฑ์แนวทางจัดท าคู่มือ 
ภาพถ่ายกิจกรรม /บทสรุปแนวทาง 

 
 

   

4 . แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าโครงการ 5 รายงานการประชุม      

5.ด าเนินการคณะกรรมการจัดท าและตดิตาม
แก้ข้อบกพร่อง/ข้อร้องเรียนด้านชุมชนให้แล้ว
เสร็จ 

04  
 รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน/
ภาพถ่ายการประชุม กิจกรรม  

     

6 .อบรมให้ความรู้ติดตามผลการปฏิบัติงาน
และรายงานความก้าวหนา้ 

03  
รายงานผลความก้าวหนา้จากการน าไป
ปฏิบัติงาน/เอกสารสรปุปัญหา 

     

7.สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ 5  รายงานผลการด าเนนิงาน      

15. แผนการใช้จ่าย .... 
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15. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 งบของหน่วยงาน  
 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ได้ท าโครงการแก้ไขข้อบกพร่องทางกฎหมาย หรือ ข้อร้องเรียน ได้อย่างถูกต้อง  
2.ได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ช่วยลดเวลา เพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่หน่วยงาน 
3.ได้ลดค่าใช้จ่ายในการไม่ถูกค่าปรับ หรือ ปิดโรงงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ส่วนงานอ่ืนๆ ในฐานะ

รัฐวิสาหกิจ  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  1  
 

สถานะของแผน :   เป็นไปตามแผน   เร็วกว่าแผน   ล่าช้ากว่าแผน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : CG กบัโรงงาน 
ชื่อโครงการ  เป้าหมาย 

ไตรมาส     
  ที่ 1 

 ผลงาน เป้าหมาย 
6 เดือน 

ผลงาน เป้าหมาย 
 9 เดือน 

ผลงาน เป้าหมาย 
ปี 65 

ผลงาน 

25  30  70  100  
 
ผลงานโดยสรุป :  
 
 

ทบทวนกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบที่โรงงานต้องถือปฏิบัติและแก้ไขให้
ถูกต้องจากการประเมินตนเองประจ าปี 

วัตถุประสงค์  :    
1. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการทบทวนกฎหมายประจ าป ีและ บริหารจัดการข้อร้องเรียนที่เกิดขึน้
จากการผลิตและให้บริการในแต่ละด้านของ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 
2 . เพื่อจัดท าคู่มือการทบทวนประเมินตนเองของส านักงานที่มีโรงงานแปรรูปน้ านม หรือ แปรรูปอาหาร
สัตว์  รวมทั้งคู่มือบริหารจัดการข้อร้องเรียนจากชุมชน ให้เป็นมาตรฐานปฏิบัติงานของส านักงาน อ.ส.ค. 
ภาคกลาง ที่มีการผลิตและแปรรูป  ให้ปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกันเป็นประจ าทุกปี 
3 . เพื่อสนับสนุนการท างานและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานด้านสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน  
4 . เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม และอยู่ร่วมกับสังคมรอบข้างอย่าง มีความสุข  มีความโปร่งใสและเป็น
ธรรมแก่ชุมชนรอบข้าง 
5. ป้องกันการถูกด าเนินคดี  หรือ ค่าปรับอันไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือถูกสั่งปิดโรงงาน 

งบประมาณ : งบประมาณของส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง และ ส านักงานใหญ่  

(กรณีที่วงเงินเกินวงเงินงบประมาณที่กระทบต่ออัตราก าไรที่ก าหนดเป็นตวัชี้วัด 

ของ สภก.)  

สาเหตุ (ปจัจัยบวก/อุปสรรค ข้อจ ากัด)  

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง แนวทางแก้ไขหรือประเด็นที่ตอ้งด าเนินการต่อไป :  

ตัวชี้วัด : การทบทวนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่โรงงานต้องพึงปฏิบัติ 
ตามที่ก าหนดไว้ 

เป้าหมายปี 2565 :  
       เพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการ            
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ  
ที่โรงงานต้องพึงปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ 
 

ผลงานตามตัวชี้วัด :  
เพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการ                    
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ                    
ข้อบังคับ ที่โรงงานต้องพึงปฏิบัติตามท่ี              
ก าหนดไว้ 

 
 



 
แผนแม่บทการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) พ.ศ.2560-2565 ส าหรับปี 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : CG กับโรงงาน  
 
 
1. ชื่อโครงการ 
 กฎหมาย ระเบียบที่โรงงานต้องถือปฏิบัติและแก้ไขให้ถูกต้องจากการประเมินตนเองประจ าปี       
(การทบทวนกฎหมายตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ฉบับที่ 1 , 2 และ 3 รวมทั้งกฎหมายอ่ืนๆ          
ที่เกี่ยวข้องโดยใช้คู่มืออ้างอิง แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
           ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง 

3. หลักการและเหตุผล 
ปัญหาจากการประกอบกิจการการผลิตและแปรรูปน้ านมของ อ.ส.ค. และ อ.ส.ค. เป็นนิติบุคคล       

ดังนั้น อ.ส.ค. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ทั้งฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3          
และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่สังคมต้องปฏิบัติ ซึ่งมีกฎหมายหลายข้อได้เปลี่ยนรายละเอียด หรือเพ่ิมกฎหมายใหม่
ขึ้นมาตามสภาวะและสภาพทางสังคม และความเป็นสากล ท าให้ อ.ส.ค.นั้นขาดการติดตามและทบทวน    
การปรับตัวให้ถูกกฎหมายและระเบียบของสังคม และบางครั้งได้รับข้อร้องเรียนจากชุมชนที่อาศัยอยู่ บริเวณ
รอบๆ ข้าง จากเรื่องขยะที่ไปทิ้งในเขตเทศบาล อบต. (ขยะที่เกิดจากโรงงานเรียกว่ากากอุตสาหกรรม) หรือ
วางวัสดุอุปกรณ์ที่เลิกใช้ในที่ของชุมชน ส่งกลิ่นรบกวน เสียงเครื่องจักรดัง และเขม่าควันจากน้ ามันเตา ซึ่ง
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร แล้วยังผิดกฎหมายของสังคม จะส่งผลต่อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ผลิตออกเพ่ือ
จ าหน่ายในโลกของสังคมออนไลน์และออฟไลน์ 

 ดังนั้น ส านักงานที่ประกอบกิจการโรงงานแปรรูปน้ านม จึงต้องด าเนินการ การทบทวนกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ทั้งฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้
คู่มืออ้างอิง แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานทางด้าน
อุตสาหกรรมแปรรูปน้ านม เพ่ือใช้เป็นขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนทางกฎหมาย        
ข้อร้องเรียนที่เกิดจากชุมชน ที่จะเกิดขึ้น  แก่คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก พร้อมกับการ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพด้วยการบริหารงานที่โปร่งใส เป็นธรรม อันจักเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร      
และสังคมรอบข้าง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เปิดเผยวิธีการ ระเบียบขั้นตอนการบริหารการจัดการข้อร้องเรียน 
ในที่เปิดเผย ทั้งในทาง Website ของ อ.ส.ค. และ KM ของพนักงานในองค์กรอีกทางหนึ่งด้วย 

 

          4. วัตถุประสงค์.... 



4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการทบทวนกฎหมายประจำปี และ บริหารจัดการข้อร้องเรียนที่
เกิดข้ึนจากการผลิตและให้บริการในแต่ละด้านของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 

 2 . เพ่ือจัดทำคู่มือการทบทวนประเมินตนเองของสำนักงานที่มีโรงงานแปรรูปน้ำนม หรือ แปรรูป
อาหารสัตว์  รวมทั้งคู่มือบริหารจัดการข้อร้องเรียนจากชุมชน ให้เป็นมาตรฐานปฏิบัติงานของสำนักงาน อ.ส.ค. 
ภาคกลาง ที่มีการผลิตและแปรรูป ให้ปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกันเป็นประจำทุกปี 

3. เพ่ือสนับสนุนการทำงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานด้านสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน  
4. เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม และอยู่ร่วมกับสังคมรอบข้างอย่างมีความสุข มีความโปร่งใสและ 

เป็นธรรมแก่ชุมชนรอบข้าง 
5. ป้องกันการถูกดำเนินคดี หรือ ค่าปรับอันไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือถูกสั่งปิดโรงงาน 

5. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 
   เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

6. แผนงาน/กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง 
กิจกรรมหลัก : ให้ความรู้ ตระหนักเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่พนักงานภายในโรงงานต้องถือปฏิบัติ 

เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประเมินตนเองประจำปี 
กิจกรรมรอง : - 

7. สนองแผนกลยุทธ์องค์กรประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ SO4 : ยกระดับทุนมนุษย์ให้ เป็นมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล และ            

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

8. เป้าประสงค์  
เพ่ือลดผลกระทบจากการดำเนินงานด้านการประกอบอุตสาหกรรมและบริการขององค์กรต่อ        

ข้อร้องเรียนที่เกิดจากชุมชน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก อ.สค. 

9. กลยุทธ์องค์กร 
กลยุทธ์องค์กร ด้าน Learning : มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงด้วย

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาล 

10. สนองแผนกลยุทธ์ส่วนงาน  
กลยุทธ์องค์กร KPI ด้าน Learning : มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงด้วย

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาล 
 

11. สถานที่ดำเนินโครงการ 
         สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 

 

 

 

 

12. วิธีดำเนินการ… 
 



12. วิธีดำเนินการ 
ใช้การประชุมร่วมกันทบทวนกฎหมายตามพรบ.โรงงาน พศ.2535 ฉ.1ฉ.2ฉ.3 และกฎหมายอ่ืนๆ        

ที่ เกี่ยวข้องโดยใช้คู่มืออ้างอิง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ตามเกณฑ์มาตรฐาน            
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ความรู้แก่
ผู้ปฏิบัติงานทางด้านอุตสาหกรรมแปรรูปน้ำนมในสำนักงาน เพ่ือใช้เป็นขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการจัดการ
ข้อร้องเรียนทางกฎหมาย ข้อร้องเรียนที่เกิดจากชุมชน ที่จะเกิดขึ้น  ในการแก้ไข ข้อร้องเรียน ในแต่ละด้าน
ของสำนักงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร แล้วจัดทำเป็นวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน (โครงการประจำปีเพ่ือแก้ไข
ข้อบกพร่องนั้นๆ ให้แล้วเสร็จตามกฎหมาย โดยมีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ พร้อม
ตัวชี้วัด ให้ติดตาม)  

        ซึ่งในการการทบทวนกฎหมายตามพรบ.โรงงาน พศ.2535 ฉ.1ฉ.2ฉ.3 และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยใช้คู่มืออ้างอิง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิ ดชอบของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564  นั้นให้ดำเนินการทบทวน และทำหนังสือ
สอบถาม อบต. เทศบาล และ อุตสาหกรรม จังหวัดนั้นๆ ในช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม ของทุกๆ ปี แล้วนำ
ข้อบกพร่องหรือข้อร้องเรียน ที่ได้มาเขียนเป็นโครงการ เพ่ือแก้ไข แล้วนำเสนอ ฝ่ายอำนวยการเพ่ือนำเข้า
โครงการเชิงยุทธด้าน CG  ต่อไป 

13. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารงานของสำนักงาน หัวหน้าแผนกทุกแผนก และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) 
พนักงานทุกคน 
     

14. แผนปฏิบัติการ .... 



14. แผนปฏิบตัิการ (Action Plan) 

การดำเนินการหลัก 

 น้ำหนัก 

กิจกรรม(%) 

เอกสารหลักฐาน 
)รายงานประชุม ,รายงานวิเคราะห์,ผลสำรวจ,

รายงานผลงาน,ภาพถ่าย,ประกาศ,อื่นๆ( 

ปีงบประมาณ 2565 

ตุลาคม -ธันวาคม  

2564 

มกราคม -มีนาคม  

 2565  

เมษายน -มิถุนายน   

2565 

กรกฎาคม -กันยายน  

 2565  

1. ตรวจติดตามกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
และติดตามข้อร้องเรียนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตามระบบ CSR-DIW Continues 

01  รายงานติดตามกฎหมายประจำเดือน     

2. เสนอโครงการต่อคณะกรรมการ CG/CSR 
ห รือคณ ะกรรมการ IQA เพ่ื อขออนุ มั ติ
โครงการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน หาก
พบข้อเร้องเรียนหรืออาจจะเกิดข้อร้องเรียน
ได ้

10 รายงานการประชุมอนุมัติโครงการ     

3. ประชุมหารือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือ
ชี้แจงรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการ
ดำเนินงาน และร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ที่
จำเป็นต่อโครงการ 

10 หลักเกณฑ์แนวทางจัดทำคู่มือ / ภาพถ่าย
กิจกรรม / บทสรุปแนวทาง  

    

4 . ด ำ เนิ น ก า ร แ ก้ ไข แ ล ะ ติ ด ต า ม แ ก้
ข้อบกพร่อง /ข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จ  

30 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน / 
ภาพถ่ายการประชุม / กิจกรรม  

    

5. รายงานความก้าวหน้า 30 รายงานผลความก้าวหน้าจากการนำไป
ปฏิบัติงาน / เอกสารสรุปปัญหา  

    

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 01  รายงานผลการดำเนินงาน       



15. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 งบประมาณของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 
 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ทำโครงการแก้ไขข้อบกพร่องทางกฎหมาย หรือ ข้อร้องเรียน ได้อย่างถูกต้อง  
2. ได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ช่วยลดเวลา เพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่หน่วยงาน 
3. ได้ลดค่าใช้จ่ายในการไม่ถูกค่าปรับ หรือ ปิดโรงงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ส่วนงานอ่ืนๆ ในฐานะ

วิสาหกิจของรัฐ  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  1  
 

สถานะของแผน :   เป็นไปตามแผน   เร็วกว่าแผน   ล่าช้ากว่าแผน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : CG กบัโรงงาน 
ชื่อโครงการ  เป้าหมาย 

ไตรมาส     
  ที่ 1 

 ผลงาน เป้าหมาย 
ไตรมาส     
  ที่ 2 

ผลงาน เป้าหมาย 
ไตรมาส     
  ที่ 3 

ผลงาน เป้าหมาย 
ไตรมาส     
  ที่ 4 

ผลงาน 

25 25 25 20 50 - 100  
 
ผลงานโดยสรุป : สามารถตรวจพบการปฏิบัติงานทีไ่ม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และได้รบัการ
แก้ไขอย่างถูกต้องครบถ้วนและเปน็ไปตามระเบียบขั้นตอน และสามารถป้องกันความผิดที่อาจการเกดิซ้ำได้
อย่างยั้งยืน 
 
 

กฎหมาย ระเบียบที่โรงงานต้องถือปฏิบัติและแก้ไขให้ถูกต้องจากการประเมิน
ตนเองประจำปี 

วัตถุประสงค์  :    
     1.เพื ่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการทบทวนกฎหมายประจำปี ของ 
สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน  
      2 .เพื่อสนับสนุนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านความ
ปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน 
      3.เพ่ือมิใหถู้กดำเนินคดี  หรือ เกิดค่าปรับ หรือถูกสั่งปิดโรงงาน 

งบประมาณ : งบประมาณของหน่วยงาน 

 

สาเหตุ (ปจัจัยบวก/อุปสรรค ข้อจำกัด)  

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน 

 

แนวทางแก้ไขหรือประเด็นที่ตอ้งดำเนินการต่อไป :  

 
ตัวชี้วัด : การทบทวน ข้อบังคับ กฎหมาย ระเบียบ ที่โรงงานต้องพึงปฏิบัติได้
ครบถ้วน และทันตามแผนงานที่ ร้อยละ 25 ทั้ง 4 แผนงาน 

เป้าหมายปี 2565 :  
   เพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก                       
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ                    
และข้อบังคับ ที่โรงงานต้องพึงปฏิบัติ                  
ตามท่ีกำหนดไว้ 
 

ผลงานตามตัวชี้วัด :  
เพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจาก                       
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ                    
และข้อบังคับ ที่โรงงานต้องพึงปฏิบัติ              
ตามท่ีกำหนดไว้ 
 

 
   
 



แผนแม่บทการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) พ.ศ.2560-2565 ส าหรับปี 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : CG กับโรงงาน  

 

 

1. ชื่อโครงการ 
 กฎหมาย ระเบียบที่โรงงานต้องถือปฏิบัติและแก้ไขให้ถูกต้องจากการประเมินตนเองประจ าปี 
(การทบทวนกฎหมายตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 ฉบับที่ 1,2 และ 3 รวมทั้งกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง        
โดยใช้คู่มืออ้างอิง แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
2. หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

           ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน(เชียงใหม่) 

3. หลกัการและเหตผุล 

ปัญหาจากการประกอบกิจการการผลิตและแปรรูปน้ านมของ อ.ส.ค. และ อ.ส.ค. เป็นนิติบุคคล       
ดังนั้น อ.ส.ค. ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 ทั้งฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3          และ
กฎหมายอ่ืน ๆ ที่สังคมต้องปฏิบัติ ซึ่งมีกฎหมายหลายข้อได้เปลี่ยนรายละเอียด หรือเพ่ิมกฎหมายใหม่ขึ้นมา
ตามสภาวะและสภาพทางสังคม และความเป็นสากล ท าให้ อ.ส.ค.นั้นขาดการติดตามและทบทวนการปรับตัว
ให้ถูกกฎหมายและระเบียบของสังคม และบางครั้งได้รับข้อร้องเรียนจากชุมชนที่อาศัยอยู่รอบๆ ข้าง จากเรื่อง
ขยะที่ไปทิ้งในเขตเทศบาล อบต. (ขยะที่เกิดจากโรงงานเรียกว่ากากอุตสาหกรรม) หรือวางวัสดุอุปกรณ์ที่เลิก
ใช้ในที่ของชุมชน ส่งกลิ่นรบกวน เสียงเครื่องจักรดัง และเขม่าควันจากน้ ามันเตา ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ
องค์กร แล้วยังผิดกฎหมายของสังคม จะส่งผลต่อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ผลิตออกเพ่ือจ าหน่ายในโลกของสังคม
ออนไลน์และออฟไลน์ 

 ดังนั้นส านักงานที่ประกอบกิจการโรงงานแปรรูปน้ านม จึงต้องด าเนินการ การทบทวนกฎหมายตาม
พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 ทั้งฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้คู่มืออ้างอิง 
แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมต่อสังคม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานทางด้านอุตสาหกรรมแปรรูป
น้ านม เพ่ือใช้เป็นขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนทางกฎหมาย ข้อร้องเรียนที่เกิดจากชุมชน 
ที่จะเกิดขึ้น  แก่คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก พร้อมกับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพด้วย
การบริหารงานที่โปร่งใส เป็นธรรม อันจักเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และสังคมรอบข้าง พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยวิธีการ ระเบียบขั้นตอนการบริหารการจัดการข้อร้องเรียน ในที่เปิดเผย ทั้งในทาง 
Website ของ อ.ส.ค .และ  KM ของพนักงานในองค์กรอีกทางหนึ่งด้วย 

 
 
 

 
/4. วัตถุประสงค์ ... 
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4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการทบทวนกฎหมายประจำปี และ บริหารจัดการข้อร้องเรียนที่
เกิดข้ึนจากการผลิตและให้บริการในแต่ละด้านของ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน(เชียงใหม่) 

 2 .เพื่อจัดทำคู่มือการทบทวนประเมินตนเองของสำนักงานที่มีโรงงานแปรรูปน้ำนม หรือ แปรรูป
อาหารสัตว์  รวมทั้งคู่มือบริหารจัดการข้อร้องเรียนจากชุมชน ให้เป็นมาตรฐานปฏิบัติงานของฝ่ายหรือ
สำนักงานที่มีการผลิตและแปรรูป  ให้ปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกันเป็นประจำทุกปี 

3.เพ่ือสนับสนุนการทำงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานด้านสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน  
4.เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม และอยู่ร่วมกับสังคมรอบข้างอย่างมีความสุข  มีความโปร่งใสและ 

เป็นธรรมแก่ชุมชนรอบข้าง 
5.ป้องกันการถูกดำเนินคดี  หรือ ค่าปรับอันไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือถูกสั่งปิดโรงงาน 

5. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 
   เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

6. แผนงานกิจกรรมรอง /กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมหลัก : ให้ความรู้ ตระหนักเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่พนักงานภายในโรงงานต้องถือปฏิบัติ 

เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประเมินตนเองประจำปี 
กิจกรรมรอง : - 

7. สนองแผนกลยุทธอ์งค์กรประเด็นยุทธศาสตร ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ SO4 : ยกระดับทุนมนุษย์ให้เป็นมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
8. เป้าประสงค์  

เพื ่อลดผลกระทบจากการดำเนินงานด้านการประกอบอุตสาหกรรมและบริการขององค์กรต่อ        
ข้อร้องเรียนที่เกิดจากชุมชน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก อ.สค. 

9. กลยุทธ์องคก์ร 
กลยุทธ์องค์กร ด้าน Learning : มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงด้วย

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาล 

10. สนองแผนกลยุทธส์่วนงาน  
กลยุทธ์องค์กร KPI ด้าน Learning : มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงด้วย

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาล 
11. สถานทีด่ำเนินโครงการ 
         สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน(เชียงใหม่) 

 

 

 12. วิธี ... 
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12. วธิีดำเนินการ 

ใช้การประชุมร่วมกันทบทวนกฎหมายตามพรบ.โรงงาน พศ.2535 ฉ.1ฉ.2ฉ.3 และกฎหมายอื่นๆ        
ที่เกี ่ยวข้องโดยใช้คู ่มืออ้างอิง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพื่อให้ความรู้ แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ทางด้านอุตสาหกรรมแปรรูปน้ำนมในสำนักงาน เพ่ือใช้เป็นขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน
ทางกฎหมาย ข้อร้องเรียนที่เกิดจากชุมชน ที่จะเกิดขึ้น  ในการแก้ไข ข้อร้องเรียน ในแต่ละด้านของสำนักงาน 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร แล้วจัดทำเป็นวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน (โครงการประจำปีเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องนั้นๆ 
ให้แล้วเสร็จตามกฎหมาย โดยมีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ พร้อมตัวชี้วัด ให้ติดตาม)  

        ซึ่งในการการทบทวนกฎหมายตามพรบ.โรงงาน พศ.2535 ฉ.1ฉ.2ฉ.3 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยใช้คู่มืออ้างอิง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564  นั้นให้ดำเนินการทบทวน และทำหนังสือ
สอบถาม อบต. เทศบาล และ อุตสาหกรรม จังหวัดนั้นๆ ในช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม ของทุกๆ ปี แล้วนำ
ข้อบกพร่องหรือข้อร้องเรียน ที่ได้มาเขียนเป็นโครงการ เพื่อแก้ไข แล้วนำเสนอ ฝ่ายอำนวยการเพื่อนำเข้า
โครงการเชิงยุทธด้าน CG  ต่อไป 

13. เปา้หมาย 
ผู้บริหารงานของสำนักงาน หัวหน้าแผนกทุกแผนก เจ้าหน้าที่คณะกรรมการความปลอดภัย(คปอ.) 

และพนักงานทุกคน 
      
 
 
 

/14. แผนปฏิบัติ ... 
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14. แผนปฏิบัติการ (Action plans) 

การดำเนินการหลัก 

 น้ำหนัก 
กิจกรรม(%) 

เอกสารหลักฐาน 
(รายงานประชุม,รายงานวิเคราะห์,ผล

สำรวจ,รายงานผลงาน,ภาพถ่าย,ประกาศ
,อื่นๆ) 

ปีงบประมาณ 2565 

   ตุลาคม-ธันวาคม
2564 

มกราคม-มีนาคม 2565 เมษายน-มิถุนายน  

2565 

กรกฎาคม-กันยายน 
2565 

1. คณะกรรมการคปอ. สำรวจตรวจ
ติดตามกฎหมายข้อบังคับที ่เกี ่ยวข้อง 
และต ิดตามตามข ้อร ้ อง เร ี ยนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 

25 รายงานสิ่งที่ไม่สอดคล้องต่อข้อกฏหมาย 
 

    

2. ประชุมทบทวนกฎหมาย ระเบียบ              
และข้อบังคับ ที่โรงงานต้องถือปฏิบัติ 

25 รายงานการประชุม     

3 .  ดำเน ินการแก ้ ไขและต ิดตามแก้
ข้อบกพร่อง/ข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จ 

 

25 เอกสารอ้างอิงผลการดำเนินการแก้ไข      ก.ค-ส.ค.65 

4. สรุปผลการทบทวนกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับ ที่โรงงานต้องถือปฏิบัติ 

 

25 รายงานสร ุปผลการทบทวนกฎหมาย 
ระเบียบฯ   

    

/15. แผนการใช้จ่าย .... 

พ.ค.-มิ.ย. 65 

ม.ค. – เม.ย. 65 

ก.ย. 65 
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15. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 งบประมาณของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่) 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ทำโครงการแก้ไขข้อบกพร่องทางกฎหมาย หรือ ข้อร้องเรียน ได้อย่างถูกต้อง  
2. ได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ช่วยลดเวลา เพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่หน่วยงาน 
3. ได้ลดค่าใช้จ่ายในการไม่ถูกค่าปรับ หรือ ปิดโรงงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ส่วนงานอ่ืนๆ ในฐานะ

วิสาหกิจของรัฐ  
 
 

 

 

 

 

 

 



 

สถานะของแผน :   เป็นไปตามแผน   เร็วกว่าแผน   ล่าช้ากว่าแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 CG กับโรงงาน 
ทบทวนกฎหมายและข้อกาหนดของโรงงานอุตสาหกรรมกับการจัดการข้อร้องเรียนทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรเพ่ือการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 
ไตรมาส     
  ที่ 2 

ผลงาน เป้าหมาย 
6 เดือน 

ผลงาน เป้าหมาย 
 9 เดือน 

ผลงาน เป้าหมาย 
ปี 65 

ผลงาน 

35  50  90 - 100 - 
 
 
 

วัตถุประสงค์  :    
1. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการทบทวนกฎหมายประจาปี และ บริหารจัดการข้อร้องเรียน
ท่ีเกิดขึ้นจากการผลิตและให้บริการในแต่ละด้านของ สานักงาน 
2  เพื่อจัดทาคู่มือการทบทวนประเมินตนเองของสานักงานที่มีโรงงานแปรรูปน้ำนม หรือ แปรรูป
อาหารสัตว์ รวมท้ังคู่มือบริหารจัดการข้อร้องเรียนจากชุมชน ให้เป็นมาตรฐานปฏิบัติงานของฝ่าย
หรือสานักงานท่ีมีการผลิตและแปรรูป ให้ปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกันเป็นประจาทุกปี 
3. เพื่อสนับสนุนการทางานและเพิ่มประสิทธิภาพการทางานด้านสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน 
4. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม และอยู่ร่วมกับสังคมรอบข้างอย่างมีความสุข มีความโปร่งใส
และ 
เป็นธรรมแก่ชุมชนรอบข้าง 
5. ป้องกันการถูกดาเนินคดี หรือ ค่าปรับอันไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือถูกสั่งปิดโรงงาน  
ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ : 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  

ตอบสนองกลยุทธ์ : 
ด้าน Learning : มุ่งบริหารจัดการ
องค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูงด้วยเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิ
บาล 

ตอบสนอง
ตัวชี้วัด  
ก.คลัง : - 

งานท่ีได้รับ
มอบหมายจาก
คณะกรรมการ/
ผู้บริหาร : .- 

งบประมาณ : .งบประมาณของหน่วยงาน  สาเหตุ (ปจัจัยบวก/อุปสรรค ข้อจำกัด)  

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต ้ แนวทางแก้ไขหรือประเด็นที่ตอ้งดำเนินการต่อไป : - 

ตัวชี้วัด : ลดผลกระทบจากการดำเนินงานด้านการประกอบอุตสาหกรรมและบริการขององค์กร
ต่อข้อร้องเรียนท่ีเกิดจากชุมชน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอก อ.ส.ค. 

  เป้าหมายปี 2565 :  
  เพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจาก                       

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ                     

ผลงานตามตัวชี้วัด :  
ลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจาก                       
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ                     

 
หมายเหตุ       แผนงาน  
                   ผลงาน  
 



 
แผนแม่บทการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) พ.ศ.2560-2565 ส าหรับปี 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : CG กับโรงงาน  
 
 
1. ชื่อโครงการ 
 กฎหมาย ระเบียบที่โรงงานต้องถือปฏิบัติและแก้ไขให้ถูกต้องจากการประเมินตนเองประจ าปี       
(การทบทวนกฎหมายตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ฉบับที่ 1 , 2 และ 3 รวมทั้งกฎหมายอ่ืนๆ          
ที่เกี่ยวข้องโดยใช้คู่มืออ้างอิง แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
           ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

3. หลักการและเหตุผล 
ปัญหาจากการประกอบกิจการการผลิตและแปรรูปน้ านมของ อ.ส.ค. และ อ.ส.ค. เป็นนิติบุคคล       

ดังนั้น อ.ส.ค. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ทั้งฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3          
และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่สังคมต้องปฏิบัติ ซึ่งมีกฎหมายหลายข้อได้เปลี่ยนรายละเอียด หรือเพ่ิมกฎหมายใหม่
ขึ้นมาตามสภาวะและสภาพทางสังคม และความเป็นสากล ท าให้ อ.ส.ค.นั้นขาดการติดตามและทบทวน    
การปรับตัวให้ถูกกฎหมายและระเบียบของสังคม และบางครั้งได้รับข้อร้องเรียนจากชุมชนที่อาศัยอยู่ บริเวณ
รอบๆ ข้าง จากเรื่องขยะที่ไปทิ้งในเขตเทศบาล อบต. (ขยะที่เกิดจากโรงงานเรียกว่ากากอุตสาหกรรม) หรือ
วางวัสดุอุปกรณ์ที่เลิกใช้ในที่ของชุมชน ส่งกลิ่นรบกวน เสียงเครื่องจักรดัง และเขม่าควันจากน้ ามันเตา ซึ่ง
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร แล้วยังผิดกฎหมายของสังคม จะส่งผลต่อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ผลิตออกเพ่ือ
จ าหน่ายในโลกของสังคมออนไลน์และออฟไลน์ 

 ดังนั้น ส านักงานที่ประกอบกิจการโรงงานแปรรูปน้ านม จึงต้องด าเนินการ การทบทวนกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ทั้งฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ ยวข้อง โดยใช้
คู่มืออ้างอิง แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานทางด้าน
อุตสาหกรรมแปรรูปน้ านม เพ่ือใช้เป็นขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนทางกฎหมาย        
ข้อร้องเรียนที่เกิดจากชุมชน ที่จะเกิดขึ้น  แก่คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก พร้อมกับการ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพด้วยการบริหารงานที่โปร่งใส เป็นธรรม อันจักเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร      และ
สังคมรอบข้าง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เปิดเผยวิธีการ ระเบียบขั้นตอนการบริหารการจัดการข้อร้องเรียน ในที่
เปิดเผย ทั้งในทาง Website ของ อ.ส.ค. และ KM ของพนักงานในองค์กรอีกทางหนึ่งด้วย 

 

          4. วัตถุประสงค์.... 



2 . เพื่อจัดทาคู่มือการทบทวนประเมินตนเองของสานักงานที่มีโรงงานแปรรูปน้านม หรือ แปรรูปอาหารสัตว์ 
รวมทั้งคู่มือบริหารจัดการข้อร้องเรียนจากชุมชน ให้เป็นมาตรฐานปฏิบัติงานของฝ่ายหรือสานักงานที่มีการผลิตและแปร
รูป ให้ปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกันเป็นประจาทุกปี 

3. เพ่ือสนับสนุนการทางานและเพ่ิมประสิทธิภาพการทางานด้านสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน 
4. เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม และอยู่ร่วมกับสังคมรอบข้างอย่างมีความสุข มีความโปร่งใสและ 

เป็นธรรมแก่ชุมชนรอบข้าง 
5. ป้องกันการถูกดาเนินคดี หรือ ค่าปรับอันไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือถูกสั่งปิดโรงงาน 

5. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ 
  เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
6. แผนงาน/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง 
  กิจกรรมหลัก : ให้ความรู้ ตระหนักเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่พนักงานภายในโรงงานต้องถือปฏิบัติ เพ่ือนาไป
ประยุกต์ใช้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประเมินตนเองประจาปี 
กิจกรรมรอง : - 
7. สนองแผนกลยุทธ์องค์กรประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ SO4 : ยกระดับทุนมนุษย์ให้เป็นมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล และ หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
8. เป้าประสงค์ 
  เพ่ือลดผลกระทบจากการดาเนินงานด้านการประกอบอุตสาหกรรมและบริการขององค์กรต่อ ข้อร้องเรียนที่
เกิดจากชุมชน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก อ.สค. 
9. กลยุทธ์องค์กร 
  กลยุทธ์องค์กร ด้าน Learning : มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงด้วยเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาล 
10. สนองแผนกลยุทธ์ส่วนงาน 
  กลยุทธ์องค์กร KPI ด้าน Learning : มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงด้วยเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาล 
11. สถานที่ดำเนินโครงการ  
  สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ 
 
 
 

-3- 
12. วิธีดำเนินการ 
  1.จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายโรงงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องฉบับปีล่าสุดแก่พนักงานอ.ส.ค.
ทุกคน 

2.จัดทาคู่มือแบบประเมินเกี่ยวกับข้อกาหนดกฎหมายโรงงานให้ส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงทาการประเมินเพ่ือเป็น
การทบทวนกฎหมายที่ใช้อยู่ภายในโรงงานว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วหรือไม่ 

3.เพิ่มช่องทางการรับข้อร้องเรียนโดยจัดทากล่องรับข้อร้องเรียนภายในและภายนอก ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าสา
นักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้เพ่ือรับข้อร้องเรียนและนาข้อร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการแก้ไขตาม to be process 



4.สรุปผลการทาโครงการ หากมีข้อร้องเรียนจะดาเนินการทาโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและนาเสนอ
ฝ่ายอานวยการเพ่ือนาเข้าโครงการเชิงยุทธด้าน CG ต่อไป 
13. เป้าหมาย พนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกทุกคน 
  

14. แผนปฏิบัติการ (Action plans) 

 

 

เอกสารหลักฐาน

(รายงานประชุม,รายงานวิเคราะห์,ผลส ารวจ,รายงานผลงาน,ภาพถ่าย,

ประกาศ,อ่ืน ๆ)

ตุลาคม-

ธันวาคม

 2564

มกราคม-

มีนาคม 

2565

เมษายน-

มิถุนายน

 2565

กรกฎาคม

-กันยายน

 2565

1. จัดท ำแผนด ำเนนิงำน 10 แผนกำรด ำเนนิงำน

    ผล จัดท ำแผนเรียบร้อยแล้วตำม action plan 10 แผนด ำเนนิงำน action plan

2. ขออนมุัติงบประมำณจำกส่วนกลำง 5

    ผล มติให้ใช้งบประมำณของหนว่ยงำน 5 รำยงำนกำรประชุม CG/CSR

3. ประชุมคณะท ำงำน 10 รำยงำนกำรประชุมคณะท ำงำน

    ผล ทบทวนข้อก ำหนดต่ำง ๆ ทั้ง 7 ด้ำน 10 ภำพถ่ำย รำยงำนผลกำรทวนสอบ

3. ท ำหนงัสือตรวจข้อร้องจำกชุมชน 10 หนงัสือตอบกลับกำรพบข้อร้องเรียนจำกชุมชน

    ผล 0

4. ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 14001: 2015 30 รำยงำนและภำพถ่ำยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์

    ผล อยู่ระหว่ำงกำร เตรียมรับรองกำรตรวจประเมิน

     4..1 จัดท ำเอกสำรที่เก่ียวข้อง 10 เอกสำรที่เก่ียวข้อง

    ผล ด ำเนนิกำร จัดท ำเอกสำรที่เก่ียวข้อง 0

     4.2 จัด Internal audit 10 ผลกำร Internal audit

    ผล   ผล Closing Meeting วันที่ 9 ก.พ..65 10 รำยงำนกำรตรวจสอบ Internal audit ภำพถ่ำย

     4.3 ย่ืนขอรับกำรรับรอง 5 ค ำร้องขอรับกำรรับรอง

    ผล  อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำร 0

     4.4 ได้รับกำรรับรอง 5 ใบรับรองมำตรฐำน ISO 14001:2015

    ผล อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำร 0

5. สรุปและรำยงำนผล 5 ใบรับรองมำตรฐำน ISO 14001:2015

    ผล 0

รวม 100 35

การด าเนินการหลัก

ปีงบประมาณ 2565

กิจกรรม/

น  าหนัก %

ผลลัพธ์

(%)
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15. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 งบประมาณของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต ้
 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ได้ทำโครงการแก้ไขข้อบกพร่องทางกฎหมาย หรือ ข้อร้องเรียน ได้อย่างถูกต้อง  
2.ได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ช่วยลดเวลา เพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่หน่วยงาน 
3.ได้ลดค่าใช้จ่ายในการไม่ถูกค่าปรับ หรือ ปิดโรงงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ส่วนงานอ่ืนๆ ในฐานะ

วิสาหกิจของรัฐ  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  1  
 

สถานะของแผน :   เป็นไปตามแผน   เร็วกว่าแผน   ล่าช้ากว่าแผน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : CG กับลูกค้า/คู่ค้า 
ชื่อโครงการ  เป้าหมาย 

ไตรมาส     
  ที่ 1 

 ผลงาน เป้าหมาย 
ไตรมาส     
  ที่ 2 

ผลงาน เป้าหมาย 
ไตรมาส     
  ที่ 3 

ผลงาน เป้าหมาย 
ไตรมาส     
  ที่ 4 

ผลงาน 

        
 
ผลงานโดยสรุป :  
 
 

เสียงสะท้อนจากลูกค้า การประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพในกระบวนการสร้าง
การบริการที่ตรงตามความต้องการลูกค้า 

วัตถุประสงค์  :    
     1. เพ่ือให้ทราบถึงคุณลักษณะ ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า 
     2. เพ่ือให้ทราบช่องทาง วิธีการหา แนวทางการวิเคราะห์เสียงลูกค้าท่ีได้รับ 
     3. เพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจเสียงของลูกค้า (VOC) 
     4. เพ่ือให้ทราบแนวทางการต่อยอดที่จะท าให้ Customer Engagement 
ต่อไปในอนาคต 

งบประมาณ : งบประมาณของหน่วยงาน 

 

สาเหตุ (ปจัจัยบวก/อุปสรรค ข้อจ ากัด)  

หน่วยงานรับผิดชอบ :  แผนกการตลาดและการขาย  ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง 

 

แนวทางแก้ไขหรือประเด็นที่ตอ้งด าเนินการต่อไป :  

 
ตัวชี้วัด :  
        จ านวนช่องทางการให้บริการและการจัดจ าหน่ายที่หลากหลาย และมี
ระบบการบริหารจัดการพันธมิตรทางการค้า การบริหารตัวแทนจ าหน่าย 
 

เป้าหมายปี 2565 :  
   นักการตลาดส านักงานส่วนกลาง และประจ า
ส านักงานภาคต่าง ๆ รวมถึงตัวแทนจ าหน่าย               
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า มีการประยุกต์ใช้
เครื่องมือคุณภาพในกระบวนการสร้างการ
บริการที่ตรงตามความต้องการลูกค้า เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพทางการตลาดและเพ่ิมประสิทธิผล
ทางการค้าขององค์กร 

   

ผลงานตามตัวชี้วัด :  
   มีการสร้างช่องทางการให้บริการและ
การจัดจ าหน่ายที่หลากหลาย และมีระบบ
การบริหารจัดการพันธมิตรทางการค้า 
การบริหารตัวแทนจ าหน่าย 



1. ช่ือโครงการ

การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือคุณภาพในกระบวนการสร้างการบริการท่ีตรงตามความต้องการลูกค้า

2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

แผนกการตลาดและการขาย  กองการตลาดและการขาย  ส านักงาน อ .ส.ค.ภาคกลาง

3. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  (๑ ปี)

4  แผนงานกิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

แผนเพ่ิมรายได้จากการจ าหน่ายและส่งมอบ

แผนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า ตรวจเย่ียมลูกค้า/ร้านค้า

แผนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการขาย

แผนกิจกรรมบริการหลังการจ าหน่าย/รับข้อร้องเรียน/รับฟังเสียงลูกค้า/ความพึงพอใจ

แผนงานรวบรวมข้อมูลรายงาน/วิเคราะห์ข้อมูลการจ าหน่าย/ข้อมูลการตลาด

5. สนองแผนกลยุทธ์องค์กรประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดอย่างเข้าถึงใจผู้บริโภค

6. เป้าประสงค์

 ๓.๓ มีช่องทางการให้บริการและการจัดจ าหน่ายท่ีหลากหลาย และมีระบบการบริหารจัดการพันธมิตรทางการค้า การบริหารตัวแทนจ าหน่าย 

      ท่ีมีประสิทธิภาพ

7. กลยุทธ์องค์กร

  มีรายได้และเติบโตอย่างม่ันคง

9. สนองแผนกลยุทธ์ส่วนงาน

๓.๓.๒ Holistic Development Market Challenger การพัฒนาแบบองค์รวมสู่ผู้ท้างชิงตลาด 

๑.) มีการวางแผนการผลิตให้มีความเช่ือมโยงกับแผนการตลาดท่ีเช่ือม่ันได้ว่าจะมีสินค้าให้บริการอย่างเพียงพอ

๒.) การบริหารตัวแทนให้สามารถขยายตลาดในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                      2.) การบริหารตัวแทนให้สามารถขยายตลาดในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ๓.) พัฒนาระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะท่ีมีการน าข้อมูลสารสนเทศมาช่วยในการวางแผนโลจิสติกส์

9. หลักการและเหตุผล
การก ากับดูแลกิจการท่ีดี หรือ Corporate Governance (CG) หมายถึง การก าหนดหลักการ กติกา และกลไก ท่ีมีระบบการก ากับดูแลท่ีเหมาะสม

ซ่ึงรวมถึงการจัดโครงสร้างระบบการบริหารงาน กระบวนการท างาน มาตรฐานการบริหารภาครัฐ ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

ท้ังน้ี การก ากับดูแลกิจการท่ีดีจะเป็นเคร่ืองมือหรือกลไกส าคัญในการสร้างความเช่ือม่ัน การยอมรับ และภาพลักษณ์ท่ีดีของสังคมท่ีมีต่อองค์กร ปัจจุบัน

แนวคิดเก่ียวกับCG ได้รับความสนใจและยอมรับอย่างกว้างขวาง  ท้ังภาครัฐและเอกชน โดยมีการน าแนวคิดน้ีไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการองค์กร 

ท่ีนับว่าเป็นการสนองตอบต่อแนวคิดในหลักธรรมาภิบาล

องค์กรจะเติบโตแบบย่ังยืนได้จ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ตลอดจนต้องรู้ความต้องการของลูกค้าท่ีเปล่ียนอย่างรวดเร็ว

มีความหลากหลายและมีทางเลือกมากข้ึน ดังน้ันองค์กรต้องมุ่งเน้นลูกค้าเป็นส าคัญ  (Customer Focus)  โดยใช้แนวทางท่ีเรียกว่า VOC หรือ 

Voice of  Customer มุ่งเน้นลูกค้าเป็นส าคัญ (Customer Focus) โดยใช้แนวทางท่ีเรียกว่า VOC  หรือ  Voice  of  Customer หมายถึง "การรับฟังเสียงของลูกค้า"

เป็นการเลือกหาความคิด ความรู้สึก และความปรารถนาของลูกค้า แบบเจาะลึกอย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายเพ่ือต้องการให้ลูกค้าเกิดความผูกพัน

องค์กรต้องมีความเข้าใจถึงลูกค้า ท้ังคุณลักษณะความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า และรวมไปถึงการให้บริการท่ีจะท าให้เหนือความคาดหวังลูกค้า

ท้ังน้ี  เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีกับองค์กร  ดังน้ันท่ีผ่านมาจะเห็นได้ว่าหลายองค์กรมีการน าระบบการบริหารจัดการต่างๆ มากมาย ท่ีจะท าให้ลูกค้า

เกิดความรู้สึกผูกพัน  (Customerengagement) เช่น CRM  CEM  เป็นต้น  เพ่ือให้องค์กรเกิดการเติบโตอย่างได้เปรียบทางการแข่งขัน และเกิดความ

ย่ังยืนตลอดไป

แผนแม่บทการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) พ.ศ.2560-2565 ส าหรับปี 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : CG กับลูกค้า/คู่ค้า
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ดังน้ัน  การก าหนดกลยุทธ์ CG กับลูกค้า/คู่ค้า โดยการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือคุณภาพในกระบวนการสร้างการบริการท่ีตรงตามความต้องการลูกค้า

จึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการช่วยสร้างความสัมพันธ์และผูกพันกับลูกค้า  รู้และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าท่ีแท้จริง  เพ่ือน ามาปรับเปล่ียนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และลูกค้าเกิดความจงรักภักดี ตลอดจนสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและส่วนแบ่ง
ทางการตลาด สามารถกระตุ้นยอดการจ าหน่ายให้เติบโตได้อย่างต่อเน่ือง

10. วัตถุประสงค์ของโครงการ

วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction)  กระบวนการรับฟังเสียงลูกค้าด้วยเอกสาร  (Document based)

ผ่านกลไกเอกสาร  จดหมาย  โทรสาร  ผู้บริหาร  และหน่วยงานก ากับดูแล  (ในระดับหน่วยงาน) จัดท าข้ึน

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการเก่ียวกับการรวบรวมรายงานการประชุม มติท่ีประชุม /บันทึกส่ังการ/

ข้อสังเกต  หนังสือเวียน  ค าส่ัง  นโยบาย  ฯลฯ  ของผู้บริหาร  และหน่วยงานก ากับดูแลท่ีมุ่งเน้นด้านลูกค้า 

เพ่ือให้ได้สารสนเทศเก่ียวกับความต้องการ   ความคาดหวัง  ความพึงพอใจ  ความไม่พึงพอใจ  ข้อช่ืนชม 

ร้องเรียน ข้อเสนอแนะ เร่ืองร้องขอของลูกค้า และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ตามข้อก าหนดของนโยบายคุณภาพและ

มาตรฐานงาน                   

๑.) เพ่ือให้ทราบถึงคุณลักษณะ ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า
๒.) เพ่ือให้ทราบช่องทาง วิธีการหา แนวทางการวิเคราะห์เสียงลูกค้าท่ีได้รับ

๓.) เพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจเสียงของลูกค้า (VOC)

๔.) เพ่ือให้ทราบแนวทางการต่อยอดท่ีจะท าให้ Customer Engagement ต่อไปในอนาคต

11. สถานท่ีด าเนินโครงการ

แผนกการตลาดและการขาย   กองการตลาดและการขาย  ส านักงาน อ .ส.ค.ภาคกลาง
12. วิธีด าเนินการ

ผังการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart)

รหัสเอกสาร : QP-MT-004
หน้าท่ี : ๑/๕

ฉบับท่ี : 01
วันท่ีบังคับใช้ : 01/06/63

1. วัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นข้ันตอนปฏิบัติในขบวนการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า กรณีผลิตภัณฑ์นมเสีย  กรณีส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย

ในการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซ่ึงมีผลต่อระบบคุณภาพ

2. ขอบข่าย
เอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงานน้ีใช้กับคุณภาพสินค้า การสนับสนุนและบริการท่ีมีต่อลูกค้า

หรือการจัดส่งสินค้า

3. เอกสารท่ีเก่ียวข้อง
3.1 เอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงาน QP-QSS-002 การเรียกคืนผลิตภัณฑ์นม
3.2 เอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงาน QP-UW-002 การควบคุมกระบวนการเคล่ือนย้าย จัดเก็บ ถนอมรักษาผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป
3.3 เอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงาน QP-PW-002 กระบวนการทบทวนการส่งมอบผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์

4. ค านิยาม
4.1 ขบวนการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า หมายถึง การมีระบบข้ันตอน/วิธีการ ท่ีดี รวดเร็ว ถูกต้องตามระบบคุณภาพ และการแสดงเจตนา

ท่ีดีต่อลูกค้า โดยการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการมีข้อมูลสนับสนุนการบริหารแก้ไข/ป้องกัน ปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างตรงประเด็น

ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง

Quality Procedure  : ขบวนการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
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รหัสเอกสาร : QP-MT-004
หน้าท่ี : ๒/๕

ฉบับท่ี : 01
วันท่ีบังคับใช้ : 01/06/63

4.2 การใช้สัญลักษณ์

ความหมาย  สัญลักษณ์แทนเอกสารข้อร้องเรียนลูกค้า

ความหมาย  สัญลักษณ์แทนแบบฟอร์มรับข้อร้องเรียนลูกค้า

ความหมาย  สัญลักษณ์แทนการใช้เอกสารคู่กัน

  R ความหมาย  สัญลักษณ์เง่ือนไขการตัดสินใจ Recall สินค้าคืน

  P ความหมาย  สัญลักษณ์เง่ือนไขการตัดสินใจ วิเคราะห์สาเหตุ และแก้ไขปัญหา

5. ผู้รับผิดชอบ
5.1 แผนกลูกค้าสัมพันธ์   

รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และให้ความรู้ ความเข้าใจ ในผลิตภัณฑ์นมเบ้ืองต้น เพ่ือสร้างความพึงพอใจ

5.2 แผนกระบบคุณภาพและมาตรฐาน    ควบคุมเอกสารข้อร้องเรียนลูกค้า ในระบบคุณภาพ และสรุปปัญหาข้อร้องเรียน

ควบคุมเอกสารข้อร้องเรียนลูกค้า ในระบบคุณภาพ และสรุปปัญหาข้อร้องเรียน

น าเข้าท่ีประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

5.3 แผนกควบคุมคุณภาพ    

ตรวจสอบ/วิเคราะห์ หาสาเหตุ และให้ความเห็นในการเปล่ียนชดเชย คุณภาพผลิตภัณฑ์นม

5.4 หัวหน้าแผนกการตลาดและการขาย   เป็นผู้ควบคุมก ากับดูแลวิธีการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า

เป็นผู้ควบคุมก ากับดูแลวิธีการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า

5.5 นักบริหารงานท่ัวไป  แผนกการตลาดและการขาย

รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และให้ความรู้ ความเข้าใจ ในผลิตภัณฑ์นมเบ้ืองต้น เพ่ือสร้างความพึงพอใจ
 6.รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติ

 6.1 กระบวนการจัดการเร่ืองคุณภาพผลิตภัณฑ์นมและบริการเปล่ียนชดเชย

ผังการไหล เอกสารท่ีเก่ียวข้อง

ผู้บริโภคท่ัวไป 1. แผนกการตลาดและการขาย ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 
ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม รับเร่ืองร้องเรียนจาก

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ฝตข. 1.) จากแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ฝตข. และจากผู้บริโภค  -ใบรับข้อร้องเรียนลูกค้า
แผนกการตลาดและการขาย สภก. โดยตรง  ร้องเรียนเก่ียวกับกรณีนมเสีย กรณีส่ิงแวดล้อมและ  - FM-MT-019

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพ่ือน ามาเข้าแบบฟอร์ม

การรับข้อร้องเรียนลูกค้า และลงรายละเอียด

 - รายละเอียดส่วนลูกค้า/ผู้บริโภค วันท่ีรับแจ้ง

ช่ือท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์  สถานท่ีซ้ือ

 - รายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์นม ชนิดประเภท

วันเดือนปีท่ีหมดอายุ รหัสบน/ใต้ กล่อง จ านวน สาเหตุ

2.) จากตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม(Agent/Depot)  -ใบขอเปล่ียนผลิตภัณฑ์นม

ร้องเรียนเก่ียวกับผลิตภัณฑ์นมท่ีจัดซ้ือเสีย เพ่ือน ามาเข้า ของตัวแทนจ าหน่าย (NC)

แบบฟอร์มการรับข้อร้องเรียนลูกค้า และลงรายละเอียด  - FM-MT-024

 - รายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์นม ชนิดประเภท

จ านวนตามหลักเกณฑ์การเปล่ียนคืน วันหมดอายุ สาเหตุ
 - รายละเอียดเก่ียวกับตัวแทนจ าหน่าย ช่ือผู้ซ้ือ

ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดข้ันตอน

ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง

Quality Procedure  : ขบวนการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
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4
รหัสเอกสาร : QP-MT-004
หน้าท่ี : ๓/๕
ฉบับท่ี : 01
วันท่ีบังคับใช้ : 01/06/63

ผังการไหล เอกสารท่ีเก่ียวข้อง
แผนกการตลาดและการขาย 2. แผนกการตลาดและการขาย ส่งเร่ืองใบค าร้องเรียน
แผนกระบบคุณภาพและมาตรฐาน  -ใบรับค าร้องเรียนลูกค้า  - FM-MT-019

 -ใบขอเปล่ียนผลิตภัณฑ์นมเสียให้ Agent/Depot  - FM-MT-024

ให้แผนกระบบคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือลงทะเบียนควบคุม
แผนกระบบคุณภาพและมาตรฐาน 3. แผนกระบบคุณภาพและมาตรฐาน น าส่งต้นเร่ืองใบรับค า  - FM-MT-019

แผนกควบคุมคุณภาพ ร้องเรียนลูกค้า  และใบขอเปล่ียนผลิตภัณฑ์นมเสียให้  - FM-MT-024

Agent/Depot  ท่ีลงทะเบียนควบคุมเอกสารแล้ว  ให้กับ  - QP-QSS-002

             R แผนกควบคุมคุณภาพ  ตรวจสอบคุณภาพและสาเหตุ

หากมีกรณีผลิตภัณฑ์นมเสียหายด้านคุณภาพท้ังล็อตท่ีผลิต

จะท าการเรียกคืนสินค้าท้ังหมดกลับจากทุกท่ี

แผนกควบคุมคุณภาพ 4. แผนกควบคุมคุณภาพ สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพ  - FM-MT-019

แผนกระบบคุณภาพและมาตรฐาน และความเห็นการเปล่ียนชดเชย ส่งให้แผนกระบบคุณภาพ  - FM-MT-024

หัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง และมาตรฐาน เพ่ือน าเสนอหัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง  -FM-QC-030

(QMR) พิจารณาการเปล่ียนชดเชย และสรุปปัญหา/สาเหตุการเกิด

เพ่ือพิจารณาแนวทางแก้ไข/ป้องกัน

แผนกระบบคุณภาพและมาตรฐาน 6. แผนกระบบคุณภาพและมาตรฐาน ส่งต้นเร่ืองการร้องเรียน  - FM-MT-019

แผนกการตลาดและการขาย ท่ีได้รับการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ให้เปล่ียนชดเชยผลิตภัณฑ์นม  - FM-MT-024

ให้แผนกการตลาดและการขาย เพ่ือประสานเปล่ียนชดเชย

ผลิตภัณฑ์นมให้ลูกค้า/ผู้บริโภค

แผนกการตลาดและการขาย 7. แผนกการตลาดและการขาย ส่งต้นเร่ืองการร้องเรียนท่ีได้  - FM-MT-019

แผนกคลังสินค้านมยู.เอช.ที. รับการอนุมัติเปล่ียนชดเชยผลิตภัณฑ์นม เพ่ือเบิกผลิตภัณฑ์นม  - FM-MT-024

แผนกคลังสินค้านมพาสเจอร์ไรส์ กับแผนกคลังสินค้านมยู.เอช.ที. หรือแผนกคลังสินค้านมพาส 

 เจอร์ไรส์  เปล่ียนชดเชยให้กับลูกค้าต่อไป
 6.2 กระบวนการจัดการเร่ืองเสนอแนะด้านส่ิงแวดล้อมและการปฏิบัติงาน

ผังการไหล เอกสารท่ีเก่ียวข้อง
ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  1. แผนกการตลาดและการขาย รับเร่ืองร้องเรียนผ่านทุกช่องทาง  - FM-MT-026

แผนกการตลาดและการขาย เช่น ทางโทรศัพท์  การรับข้อมูลจากส่วนราชการและเอกสาร

การรับฟังทางส่ือมวลขน ส่ือสังคม ออนไลน์ ประเด็นข่าวจาก

ส่วนราชการ การรับฟังด้วยการปฏิสัมพันธ์

1.) จากแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ฝตข. และจากผู้บริโภค

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  กรณีส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือน าข้อมูลเสียงจากลูกค้ามาเข้าแบบฟอร์มการ

รับข้อร้องเรียน และลงรายละเอียด

 - รายละเอียดส่วนลูกค้า/ผู้บริโภค/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

วันท่ีรับแจ้ง ช่ือท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์  

รายละเอียดอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ความไม่พึงพอใจ 

ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง

Quality Procedure  : ขบวนการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า

ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดข้ันตอน

ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดข้ันตอน
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5
รหัสเอกสาร : QP-MT-004
หน้าท่ี : ๔/๕

ฉบับท่ี : 01
วันท่ีบังคับใช้ : 01/06/63

ผังการไหล เอกสารท่ีเก่ียวข้อง

2.) จากตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม(Agent/Depot)

ลูกค้า ร้านค้า  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยตรง กรณีส่ิงแวดล้อม

และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพ่ือน าข้อมูลเสียงจาก

ลูกค้า มาเข้าแบบฟอร์มการรับข้อร้องเรียน และลงรายละเอียด
 - รายละเอียดส่วนลูกค้า/ผู้บริโภค/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

วันท่ีรับแจ้ง ช่ือท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์  

 - รายละเอียดอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ความไม่พึงพอใจ 

ความพึงพอใจ เร่ืองเสนอแนะ ทุกเร่ืองเก่ียวกับหน่วยงาน

แผนกการตลาดและการขาย  2.จ าแนกประเภทรับเร่ืองเข้า  - FM-MT-026

1.) เร่ืองร้องขอ/แจ้งเหตุ/เสนอแนะ/ชมเชย  - FM-MT-027

2.) เร่ืองร้องเรียนด้านทุจริต ประพฤติมิชอบ เรียกร้อง

         P      ค่าช่วยเหลือชดเชยท่ีได้รับผลกระทบจากหน่วยงาน

3.) เร่ืองส าคัญเร่งด่วน

 -เร่ืองร้องเรียนเก่ียวักบการให้บริการท่ีมีผลกระทบ

กับลูกค้าโดยตรงเป็นวงกว้าง หรือมีผลทางกฎหมาย

หรือคดีความท่ีมีมูลค่าสูง

 -ร้องเรียนผ่านส่ือต่างๆ ท่ีกระทบกับภาพลักษณ์

 -ข้อร้องเรียนอ่ืนๆ ท่ีผู้บริหารพิจารณาส่ังการว่า

เป็นเร่ืองส าคัญเร่งด่วน

แผนกการตลาดและการขาย 2. แผนกการตลาดและการขาย บันทึกรับร้องเรียนในระบบ  - FM-MT-026

แผนกระบบคุณภาพและมาตรฐาน ลงเลขท่ีควบคุม  และส่งให้แผนกระบบคุณภาพและมาตรฐาน  - FM-MT-027

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สภก. เพ่ือด าเนินการ  - FM-MT-028

 1.) ลงทะเบียนควบคุมเร่ือง
 2.) ตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาส่งให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการปรับปรุงกระบวนงาน หรือให้ข้อมูล/

ข้อเท็จจริง/ แนวทางการแก้ปรับปรุง/และอ่ืน ๆ
 3.) สรุปข้อมูล/ผลกระทบ/ผลทางกฎหมาย/แนวทางการ
แก้ไขควบคุมป้องกันปัญหา เพ่ือน าเสนอผู้บริหาร

แผนกระบบคุณภาพและมาตรฐาน  3.   กรณีมีมูล แผนกระบบคุณภาพและมาตรฐาน สรุปวิเคราะห์  - FM-MT-026

แผนกการตลาดและการขาย N เร่ืองร้องเรียน ปัญหา อุปสรรค เพ่ือปรับปรุงการปฎิบัติงาน  - FM-MT-027
น าเสนอผู้บริหาร ให้ความเห็นชอบ  และด าเนินการจัดการ  - FM-MT-028

ข้อร้องเรียน ยุติเร่ือง รายงานผล แจ้งผลผู้ร้องเรียนและบันทึก
ข้อมูลลงในระบบ เพ่ือรายงานสถิติเร่ืองร้องเรียน ประเมินผล

   Y การด าเนินงาน ไตรมาส/ปี และรายงานท่ีประชุมผู้บริหาร

หากผู้บริหาร ไม่เห็นชอบ ให้น ากลับไปพิจารณาทบทวนปรับปรุง

วางแผนการด าเนินการแก้ไขปัญหา

กรณีไม่มีมูล  แผนกระบบคุณภาพและมาตรฐาน แจ้งยุติ

ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดข้ันตอน

ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง

Quality Procedure  : ขบวนการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า

ความพึงพอใจ เร่ืองเสนอแนะ ทุกเร่ืองเก่ียวกับหน่วยงาน
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6
รหัสเอกสาร : QP-MT-004
หน้าท่ี : ๕/๕

ฉบับท่ี : 01
วันท่ีบังคับใช้ : 01/06/63

ผังการไหล เอกสารท่ีเก่ียวข้อง

แผนกระบบคุณภาพและมาตรฐาน 4.แผนกระบบคุณภาพและมาตรฐาน ส่งเร่ืองท่ีลงทะเบียน  - FM-MT-026

แผนกการตลาดและการขาย ท้ังส่วนท่ีเห็นชอบให้ด าเนินการ และให้ยุติเร่ือง กลับมายัง  - FM-MT-027

ลูกค้า/ผู้บริโภค/ร้านค้า/ผู้มีส่วนได้เสีย แผนกการตลาดและการขาย เพ่ือแจ้งกลับผู้ร้องเรียน  และ  - FM-MT-028

ส ารวจความพึงพอใจหลังการแก้ไข และบันทึกข้อมูลลงในระบบ  - FM-MT-029

7. ภาคผนวก
ไม่มี

8. เอกสารในขอบข่าย
8.1  - ใบรับข้อร้องเรียนลูกค้า

8.2  - ใบขอเปล่ียนผลิตภัณฑ์นมของตัวแทนจ าหน่าย(NC)

8.3 FM-MT-019 ใบรับค าร้องเรียนลูกค้า

8.4 FM-MT-024 ใบขอเปล่ียนผลิตภัณฑ์นมเสียให้ Agent/Depot

8.5 FM-MT-026 แบบฟอร์มค าร้องเสียงของลูกค้า

8.6 FM-MT-027 แบบฟอร์มการจัดการเสียงของลูกค้า

8.7 FM-MT-028 แบบฟอร์มรายงานผลด าเนินการจัดการเสียงของลูกค้า

8.8 FM-MT-029 แบบบันทึกการช้ีแจงเสียงของลูกค้า

8.9 FM-QC-031 รายงานผลการตรวจนม ยู.เอช.ที.(ลูกค้าร้องเรียน)

8.10 QP-QSS-002 การเรียกคืนผลิตภัณฑ์นม
8.11 QP-UW-002 การควบคุมกระบวนการเคล่ือนย้าย จัดเก็บ ถนอมรักษาผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 

8.12 QP-UW-003 การส่งมอบผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป

8.13 QP-PW-001 กระบวนการทบทวนการส่งมอบผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์

๑๓. กลุ่มเป้าหมาย

ลูกค้า/ร้านค้า

ผู้บริโภค

ตัวแทนจ าหน่าย

Stakeholder Dngagement

สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค

เกษตรผู้เล้ียงโคนม
ผู้รับจ้างขนส่ง
ประชาชนท่ัวไป

ชุมชนใกล้เคียง

ลูกจ้าง/พนักงาน

ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดข้ันตอน

ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง

Quality Procedure  : ขบวนการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
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7

๑๔. แผนปฏิบัติการ (Actionplan)

น้ าหนัก

กิจกรรม ม.ค.-มี.ค. ก.ค.-ก.ย

(%) ๒๕๖๕ ๒๕๖๕

๑.ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการรับฟัง ๑๐ รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์กระบวน

เสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีใช้อยู่ การรับฟังเสียงผู้มีส่วนได้เสีย

ในปัจจุบัน

๒.ก าหนดกลุ่มลูกค้าท่ีต้องการรับฟัง ๕ กลุ่มเป้าหมาย

๓. ก าหนดสารสนเทศท่ีต้องการจากลูกค้า ๕ หลักเกณฑ์/วิธีการ/แผนการด าเนินงาน

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เอกสาร/ภาพถ่าย

๔. ก าหนดวิธีการในการรับฟังและวิธีการวัด ๑๐ หลักเกณฑ์/วิธีการ/แผนการด าเนินงาน

ประสิทธิผลของการรับฟัง เอกสาร/ภาพถ่าย

๕.ด าเนินการรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วน ๑๐ รายงานผลการด าเนินงาน

ได้ส่วนเสีย

๖.วิเคราะห์ประมวลผลและสรุปเสียงของลูกค้า ๔๐ รายงานผลการด าเนินงาน

๗.น าข้อสรุปท่ีได้ไปใช้ในกระบวนอ่ืนๆ ๑๐ รายงานผลการด าเนินงาน

๘.ประเมินผลกระบวนการในการรับฟังและ ๑๐ รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน

ปรับปรุงกระบวนการ

๑๕. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนงาน 1 แผนบูรณาการขับเคล่ือนศึกษาและแก้ไขปัญหา ๑. การขับเคล่ือน ก ากับ และติดตามแผนปฏิบัติงาน

การจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า ๒. การสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานต่อชุมชน/ลูกค้า

๓. การอ านวยการ ประสานงาน

แผนงาน ๒ แผนงานควบคุมป้องกันการจัดการข้อร้องเรียน ๑. โครงการพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM

ลูกค้า ๒. โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า

๑๖. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

๑.) ทราบถึงคุณลักษณะ ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีแท้จริง
๒.) มีช่องทาง วิธีการหา แนวทางการวิเคราะห์เสียงลูกค้าท่ีได้รับในเชิงลึก เพ่ือน ามาปรับแก้ปัญหา ควบคุม และป้องกัน

๓.) เกิดความรู้และความเข้าใจเสียงของลูกค้า (VOC)

๔.) มีแนวทางการต่อยอดท่ีจะท าให้ Customer Engagement ต่อไปในอนาคต

๕.) สร้างความประทับใจ ความพึงพอใจ อย่างแท้จริงให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๕,๐๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

๘,๐๐๐.๐๐

๓,๕๐๐.๐๐

รวม ๒๓๑,๕๐๐.๐๐

เอกสารหลักฐาน

รายงานการประชุม,รายงานวิเคราะห์

ผลส ารวจ,รายงานผลงาน,ภาพถ่าย,

ประกาศ, อ่ืน ๆ

การด าเนินการหลัก

งบประมาณรายการงบประมาณงบรายจ่าย

๒๕๖๔ ๒๕๖๕
ต.ค.-ธ.ค. ต.ค.-ธ.ค. 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
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สถานะของแผน :   เป็นไปตามแผน   เร็วกว่าแผน   ล่าช้ากว่าแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : CG กับลูกค้า/คู่ค้า 
ชื่อโครงการ  เป้าหมาย 

ไตรมาส     
  ที่ 1 

 ผลงาน เป้าหมาย 
ไตรมาส     
  ที่ 2 

ผลงาน เป้าหมาย 
ไตรมาส     
  ที่ 3 

ผลงาน เป้าหมาย 
ไตรมาส     
  ที่ 4 

ผลงาน 

25  25  50    
 
ผลงานโดยสรุป :  
 
 

เสียงสะท้อนจากคู่ค้า (จัดท าคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และคู่มือการจัดซื้อจัด
จ้างตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโคนม พ.ศ.2561) 

วัตถุประสงค์  :    
     1.เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียนท่ีเกิดขึ้น จากการให้บริการใน
แต่ละด้านของเจ้าหน้าท่ีพัสดุและบริการ 
     2.เพื่อจัดท าคู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียนท่ีเป็นมาตรฐานปฏิบัติงานของฝ่ายพัสดุ
และบริการ รวมถึงแผนกพัสดุและบริการท่ีอยู่ตามส านักงานภาคต่างๆ ให้ปฏิบัติในมาตรฐาน
เดียวกัน  
     3.เพื่อสนับสนุนการท างาน และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานด้านพัสดุและบริการ  
     4.เพื่อลดข้อร้องเรียน ความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการ 

งบประมาณ : งบประมาณของหน่วยงาน สาเหตุ (ปจัจัยบวก/อุปสรรค ข้อจ ากัด)  

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ฝ่ายพสัดุและบริการ แนวทางแก้ไขหรือประเด็นที่ตอ้งด าเนินการต่อไป :  

ตัวชี้วัด : ลดผลกระทบจากการด าเนินงานด้านพัสดุและบริการขององค์กร
ต่อข้อร้องเรียนที่อาจเกิดจากคู่ค้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก 
อ.ส.ค. 

 

เป้าหมายปี 2565 :  
เจ้าหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างส่วนกลาง และ
ส านักงานภาคต่าง ๆ มคีวามเข้าใจในการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตกิารจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
พ.ศ.2560 และเป็นไปตามขอ้บังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโคนม พ.ศ.2560 การ
จัดท าสญัญาและการบริหารพสัดุ ให้สอดคล้องกับกฏกระทรวง 
ประกาศ และหนังสือเวียนต่าง ๆ รวมถึงการประกาศเผยแพร่ทาง
เว็บไซตข์องกรมบัญชีกลาง บนเว็บไซต์ของ อ.ส.ค. และเผยแพร่
ผ่านทางระบบ DPO Portal  

ผลงานตามตัวชี้วัด :  
  สามารถ ลดผลกระทบจากการด าเนินงาน
ด้านพัสดุและบริการขององค์กรตอ่ข้อ
ร้องเรียนที่เกิดจากคู่ค้า ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี
ทั้งภายในและภายนอก อ.ส.ค.ได ้



แผนแม่บทการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) พ.ศ.2560-2565 ส าหรับปี 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : CG กับลูกค้า/คู่ค้า 

 
 

1. ชื่อโครงการ 
 เสียงสะท้อนจากคู่ค้า (จัดท าคู่มือ การบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านพัสดุและบริการ) 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
           ฝ่ายพัสดุและบริการ 

3. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาจากการถูกข้อร้องเรียนจากการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและบริการภาครัฐของ อ.ส.ค .            
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เข้าใช้บริการจากฝ่ายพัสดุและบริการ หรือ ด้านจัดซื้อ
จัดจ้างอ่ืนๆ กับ อ.ส.ค. ท าให้แนวทางและวิธีการปฏิบัติที่ขาดคู่มือในการจัดการเรื่องข้อร้องเรียน รวมถึงวิธี
ปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน ยังไม่มีแนวทางท่ีชัดเจน ใช้การจดจ าวิธีการของเจ้าหน้าที่พัสดุ จึงท าให้เกิดการปฏิบัติ
ที่ล่าช้าและสับสน ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม หรือแสดงความโปร่งใสขององค์กรต่อคู่ค้า      
ในการปฏิบัติที่ผ่านมา ในส่วนของส านักงานภาค และ/หรือฝ่ายพัสดุและบริการเอง 

ดังนั้น ฝ่ายพัสดุและบริการ จึงด าเนินการจัดท าคู่มือการบริหารจัดการกับข้อร้องเรียนด้านพัสดุและ
บริการขึ้น เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานทางด้านพัสดุและบริการใช้ขั้นตอนต่างๆ  ในการ
ด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนที่จะเกิดขึ้นแก่คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก พร้อมกับการ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพด้วยการบริหารงานที่โปร่งใส เป็นธรรม ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี         
ต่อองค์กร  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เปิดเผยวิธีการ ระเบียบขั้นตอนการบริหารการจัดการข้อร้องเรียน       
ด้านพัสดุและบริการ ผ่านทางช่องทางออนไลน์อย่างทั่วถึง โดยเผยแพร่ผ่านทาง Website ของ อ.ส.ค. .และ 
KM ของพนักงานในองค์กรอีกทางหนึ่งด้วย 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น จากการให้บริการในแต่ละด้าน
ของเจ้าหน้าที่พัสดุและบริการ 

2.เพ่ือจัดท าคู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่เป็นมาตรฐานปฏิบัติงานของฝ่ายพัสดุและบริการ 
รวมถึงแผนกพัสดุและบริการที่อยู่ตามส านักงานภาคต่างๆ ให้ปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกัน  

3.เพ่ือสนับสนุนการท างาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานด้านพัสดุและบริการ  
4.เพ่ือลดข้อร้องเรียน ความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการ 

5. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
   เดือนสิงหาคม 2564 ถึง เดือนเมษายน 2565 

6. แผนงานกิจกรรมรอง/กิจกรรมหลัก/ 
    กิจกรรมหลัก : จัดท าคู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านพัสดุและบริการ เผยแพร่               

แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน 

 
7. สนอง ... 
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7. สนองแผนกลยุทธ์องค์กรประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ SO4 : ยกระดับทุนมนุษย์ให้เป็นมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล และ           

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

8. เป้าประสงค์  
เพ่ือลดผลกระทบจากการด าเนินงานด้านพัสดุและบริการขององค์กรต่อข้อร้องเรียนที่เกิดจากคู่ค้า    

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก อ.ส.ค. 

9. กลยุทธ์องค์กร 
กลยุทธ์องค์กร ด้าน Learning : มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงด้วย

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาล 

10. สนองแผนกลยุทธ์ส่วนงาน  
กลยุทธ์องค์กร KPI ด้าน Learning : มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงด้วย

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาล 

11. สถานที่ด าเนินโครงการ 
 ฝ่ายพัสดุและบริการ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

12. วิธีด าเนินการ 
 1.ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 2 .เสนอโครงการต่อคณะอนุกรรมการ CG/CSR เพ่ือขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 3.ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจง /รับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนว ทางการด าเนินงาน  

  และร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อโครงการ 
4.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าคู่มือ 
5.คณะกรรมการด าเนินการจัดท าคู่มือ การบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านพัสดุและบริการ  
  พร้อมทั้งขออนุมัติใช้คู่มือ 
6.อบรมให้ความรู้ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
7.สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ 

13. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่พัสดุและบริการส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่แผนกพัสดุและบริการประจ าส านักงานภาคต่าง ๆ 
มีคู่มือการจัดการข้อร้องเรียน ด้านพัสดุและบริการในทุกๆ มิติ เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน และเป็นเอกสาร 
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ อ.ส.ค. ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และเผยแพร่ผ่านทางระบบ DPO Portal อีกทาง
หนึ่ง 
 
      

14. แผนปฏิบัติ ... 
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14. แผนปฏิบัติการ (Actionplan) 

การด าเนินการหลัก 

 น  าหนัก 
กิจกรรม

(%) 

เอกสารหลักฐาน 
)รายงานประชุม ,รายงานวิเคราะห์,ผล

ส ารวจ,รายงานผลงาน,ภาพถ่าย, 
ประกาศ,อ่ืนๆ 

ปีงบประมาณ 2565 
กรกฎาคม - 
กันยายน 
2564 

ตุลาคม -
ธันวาคม 
2564 

มกราคม -
มีนาคม 
2565 

เมษายน - 
มิถุนายน 
2565 

กรกฎาคม - 
กันยายน 
2565 

1.ขออนุมัติโครงการและรายละเอียด
ค่าใช้จ่าย 

5 รายงานการประชุม 
 

(ก.ค.64) 
    

2 .เสนอโครงการต่อคณะอนุกรรมการ 
CG/CSR เพ่ือขออนุมัติโครงการและ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

5 รายงานการประชุมอนุมัติโครงการ 
 

 
   

3.ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ 
ชี้แจง /รับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนว  
ทางการด าเนินงาน และร่วมกันถ่ายทอด 
องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อโครงการ 

10 

หลักเกณฑ์แนวทางจัดท าคู่มือ 
ภาพถ่ายกิจกรรม /บทสรุปแนวทาง 

 
 

   

4.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าคู่มือ  5 รายงานการประชุม  
 

   

5.คณะกรรมการด าเนินการจัดท าคู่มือ การ
บริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านพัสดุและ
บริการ  พร้อมทั้งขออนุมัติใช้คู่มือ 

04  
 รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน/
ภาพถ่ายการประชุม กิจกรรม  

 
 

   

6.อบรมให้ความรู้ติดตามผลการปฏิบัติงาน
และรายงานความก้าวหน้า 

03  
  รายงานผลความก้าวหน้าจากการน าไป
ปฏิบัติงาน/เอกสารสรุปปัญหา 

 
    

7.สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ 5   รายงานผลการด าเนินงาน    
 

 

15. แผนการใช้จ่าย .... 
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15. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 งบประมาณของหน่วยงาน 
 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ได้คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนจากการบริการพัสดุและบริการ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายใน และ
ภายนอกองค์กร  

2.ได้วิธีปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานเดียวกัน  สามารถน าไปใช้ปฏิบัติติงานได้  และช่วยลดเวลาเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้แก่หน่วยงาน 

3.ได้เปิดเผยข้อมูลความโปร่งใส เป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการ ตามหลักการบริหารกิจการที่ดีขององค์กรว่าด้วย
การจัดการองค์กร ให้แก่คู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  1  
 

สถานะของแผน :   เป็นไปตามแผน   เร็วกว่าแผน   ล่าช้ากว่าแผน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : CG กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ชื่อโครงการ  เป้าหมาย 

ไตรมาสที ่1 
 ผลงาน เป้าหมาย 

ไตรมาสที ่2 
 

ผลงาน เป้าหมาย 
ไตรมาสที ่3 

ผลงาน เป้าหมาย 
ไตรมาสที ่4 ผลงาน 

15  20  10 - 55  
 
ผลงานโดยสรุป :  
 
 

การประเมินการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

วัตถุประสงค์  :    
    1.เพื่อให้เกิดความร่วมมือของพนักงานในการด าเนินการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 
การร่วมแรงร่วมใจกันลดค่าใช้จ่าย และน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพขององค์กร 
     2.เพื่อให้พนักงานมีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรอย่างมี
คุณค่า และสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 
    3.เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กร และยกระดับ อ.ส.ค. ให้เป็นองค์กรตัวอย่างท่ี
ดีในด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

งบประมาณ :   ได้รับอนุมัติงบ CSR 150,000.-บาท  สาเหตุ (ปจัจัยบวก/อุปสรรค ข้อจ ากัด)  

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ฝ่ายอ านวยการ แนวทางแก้ไขหรือประเด็นที่ตอ้งด าเนินการต่อไป :  

ตัวชี้วัด :  จ านวนค่าใช้จ่ายการใช้ทรัพยากรของทุกฝ่าย/ส านัก ลดลง เป้าหมายปี 2565 :   
  เพ่ือยกระดับ อ.ส.ค. เป็นองค์กรที่ตระหนักและ   
ให้ความส าคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
และลดค่าใช้จ่ายในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดและไม่มีความจ าเป็น เพ่ือพัฒนาองค์กรให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมุ่งไปสู่องค์กร
ตัวอย่างที่ดี  
 

 

ผลงานตามตัวชี้วัด :  
  ทุกฝ่าย/ส านักสามารถลดค่าใช้จ่ายการ
ใช้ทรัพยากรไดก้ว่าปีที่ผ่านมา 

 



แผนแม่บทการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) พ.ศ.2560-2565 ส าหรับปี 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : CG กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

 

1. ชื่อโครงการ 
 การประเมินการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

2. หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
           ฝ่ายอ านวยการ 

3. หลักการและเหตุผล 
 ทรัพยากรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีทั้งส่วนที่ใช้แล้วหมดไปกับใช้แล้วไม่หมดไป และเป็น     
สิ่งที่มนุษย์ต้องน ามาด าเนินการใช้ในชีวิตประจ าวัน การรักษาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  และการ              
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าจะช่วยให้ทรัพยากรมีการฟ้ืนฟูและอยู่กับเราได้อีกนาน แต่หากเราใช้อย่างสุรุ่ยสุร่าย 
สักวันนึงทรัพยากรเหล่านั้นก็เหลือจะลดลงจึงต้องมีการสรรหาสิ่งทดแทน เพราะฉะนั้นการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและใช้อให้เกิดประโยชน์ย่างคุ้มค่ามากที่สุด จึงเป็นแนวทางส าคัญที่จะช่วยให้เรามีทรัพยาก ร           
ใช้ในอนาคต  อีกท้ังยังช่วยในการประหยัดและลดค่าใช้จ่ายของตนเองและประเทศชาติด้วย 
 อ.ส.ค. ได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้น าหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มาด าเนินการโครงการ   
ในเรื่องของความพอประมาณ สอดคล้องกับการน าทรัพยากรมาใช้อย่างคุ้มค่า เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายและการ
จัดสรรทรัพยากรอย่างประหยัด และยกระดับ อ.ส.ค. ให้เป็นองค์กรที่ตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามมาตรการใช้ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการท างาน 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.เพ่ือให้เกิดความร่วมมือของพนักงานในการด าเนินการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า การร่วมแรง
ร่วมใจกันลดค่าใช้จ่าย และน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพขององค์กร 
          2.เพื่อให้พนักงานมีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 3.เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กร และยกระดับ อ.ส.ค. ให้เป็นองค์กรตัวอย่างที่ดีในด้านการ   
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

5. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
   เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 

6. แผนงาน/กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง 
กิจกรรมหลัก : เพ่ือทุกฝ่าย/ส านักงาน ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยระยะแรกขอ

ความร่วมมือจากพนักงานและลูกจ้างทุกคน ในการจัดสรรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  และลดการใช้
ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็น เพ่ือเป็นการลดภาระรายจ่ายบางประเภทในแต่ละเดือน พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือลดรายจ่ายให้กับ อ.ส.ค. และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
รู้คุณค่าอันจะน าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านตัวอย่างที่ดีภายในองค์กรและนอกองค์กร 
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กิจกรรมรอง : จัดกิจกรรมประกวดการแข่งขันการด าเนินงานโครงการการประเมินการใช้ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่า โดยให้ตัวแทนแต่ละฝ่าย/ส านักงานละ 1 คน ออกมาน าเสนอแผนลดค่าใช้จ่ายและการด าเนินการ 
ภายในระยะเวลา 5 นาที โดยให้คณะกรรมการประเมินตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน พร้อมให้รางวัลแก่          
ผู้ที่ชนะเลิศเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 

7. สนองแผนกลยุทธอ์งค์กรประเด็นยุทธศาสตร ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ SO4 : ยกระดับทุนมนุษย์ให้เป็นมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล และ           

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

8. เป้าประสงค์  
เพ่ือยกระดับ อ.ส.ค. ให้เป็นองค์กรที่มีความตระหนักในเรื่องของการใช้ทรัพยากรในการท างานอย่าง

คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในการท างาน 

9. กลยุทธ์องคก์ร 
กลยุทธ์องค์กร ด้าน Learning : มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง            

ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาล 

10. สนองแผนกลยุทธส์่วนงาน  
กลยุทธ์องค์กร KPI ด้าน Learning : มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง      

ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาล 
 
11. สถานทีด่ าเนินโครงการ 
         ทุกฝ่าย/ส านักงาน 

12. วธิีด าเนินการ 
1. ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการการประเมินการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
3. จัดท าบันทึกขออนุมัติงบประมาณ 
4. ด าเนินการประชุมและติดตามผลการท างาน (รายไตรมาส) 
5. ด าเนินการจัดกิจกรรมประกวดการแข่งขันการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยทุกฝ่าย/ส านักงาน  
6. ตัดสินผู้ชนะการประกวดโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการ

ประกวด 
7. สรุปผลการด าเนินงานพร้อมการรายงานผลการด าเนินงาน 
 

 
 
 

13. เป้าหมาย ... 
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13. เปา้หมาย 
ยกระดับ อ.ส.ค. เป็นองค์กรที่ตระหนักและให้ความส าคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ         

ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดและไม่มีความจ าเป็น เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมุ่งไปสู่องค์กรตัวอย่างที่ดี  

14. แผนปฏิบัติการ .... 
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14. แผนปฏิบัติการ (Action plans) 

การด าเนินการหลัก 

 
น  าหนัก 
กิจกรร
ม(%) 

(เอกสารหลักฐาน) 
รายงานประชุม,รายงานวิเคราะห์, 

ผลส ารวจ,รายงานผลงาน,ภาพถ่าย, 
ประกาศ,อ่ืนๆ 

ปีงบประมาณ 2565 
กรกฎาคม - 
กันยายน 
2564 

ตุลาคม -
ธันวาคม 
2564 

มกราคม -
มีนาคม 
2565 

เมษายน - 
มิถุนายน 
2565 

กรกฎาคม - 
กันยายน 
2565 

1. ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการ
การประเมินการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 5 

แผนปฏิบัติการโครงการการประเมินการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 

(ก.ค.64) 

    

2.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  

5 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 
 

   

3. จัดท าบันทึกขออนุมัติงบประมาณ 5 บันทึกขออนุมัติงบประมาณ  
 

   

4.ด าเนินการประชุมและติดตามผลการ
ท างาน (รายไตรมาส) 

30 
รายงานการประชุม  

 

   

5. ด าเนินการจัดกิจกรรมประกวดการ
แข่งขันการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยทุก
ฝ่าย/ส านักงาน ออกมาน าเสนอโครงการ
เป็นเวลา ฝ่ายละ 5 นาที หรือตามความ
เหมาะสม 

30 

รูปถ่ายการจัดกิจกรรม      

6. ตัดสินผู้ชนะการประกวดโดยใช้
หลักเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ พร้อม
มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด 

10 
ประกาศผู้ชนะการแข่งขันกิจกรรมการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

     

7. สรุปผลการด าเนินงานพร้อมการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

15 
รายงานผลการด าเนินงาน      

15. แผนการใช้จ่าย .... 
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15. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ใช้งบประมาณ CG/CSR จ านวนเงิน 150,000 บาท  
 
   
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.พนักงานเกิดความร่วมมือกันภายในองค์กรในการด าเนินการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า การร่วมแรง
ร่วมใจกันลดค่าใช้จ่าย และน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพขององค์กร ส่งผลให้เกิดความผูกผันต่อองค์กร 
          2.พนักงานมีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 3.ลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กร และยกระดับ อ.ส.ค. ให้เป็นองค์กรตัวอย่างที่ดีในด้านการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุม้ค่า 
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สถานะของแผน :   เป็นไปตามแผน   เร็วกว่าแผน   ล่าช้ากว่าแผน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : CG กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ชื่อโครงการ  เป้าหมาย 

ไตรมาสที ่1 
 ผลงาน เป้าหมาย 

ไตรมาสที ่2 
 

ผลงาน เป้าหมาย 
ไตรมาสที ่3 

ผลงาน เป้าหมาย 
ไตรมาสที ่4 ผลงาน 

30  20  20 - 30  
 
ผลงานโดยสรุป :  
 
 

ร่วมใจป้องกัน COVID-19 

วัตถุประสงค์  :    
    1.เพื่อให้พนักงาน อ.ส.ค. มีความรู้ เข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 เพื่อน าความรู้ไปปรับใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
    2.เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของพนักงาน อ.ส.ค. 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    3. เพื่อปฏิบัติตามมาตรการของ อ.ส.ค. และมาตรการของรัฐบาลที่น ามาประกาศใช้     
ทั่วประเทศในการยึดปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด 
    4.เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับองค์กรแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพนักงาน อ.ส.ค. ว่ามี
ศักยภาพในการด าเนินงานแม้จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด และสร้างความมั่นใจใน
ตัวผลิตภัณฑ์แก่ประชาชน และผู้บริโภค 

งบประมาณ :   ได้รับอนุมัติงบ CSR 550,000.-บาท  สาเหตุ (ปจัจัยบวก/อุปสรรค ข้อจ ากัด)  

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ฝ่ายอ านวยการ แนวทางแก้ไขหรือประเด็นที่ตอ้งด าเนินการต่อไป :  

ตัวชี้วัด : มอบหน้ากากอนามัย  แอลกอฮอล์   ให้ทุกฝาย/ส านักงานเพื่อลดการแพร่
ระบาดทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีการติดเชื้อไวรัสเป็นศูนย์หรือน้อย
ที่สุด 

เป้าหมายปี 2565 :   
  อ.ส.ค. เป็นองค์กรที่มีการควบคุมการป้องกัน
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ดี รวมทั้ง
พนักงาน อ.ส.ค. มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก 
เฝ้าระวัง และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน
การแพร่ระบาดที่จะน าไปสู่ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรให้มีการติดเชื้อไวรัสเป็นศูนย์
หรือน้อยที่สุ 

ผลงานตามตัวชี้วัด :  
ทุกส านักงานได้รับมอบหนา้กากอนามัย  
แอลกอฮอล์  ให้ทุกฝ่าย/ส านักงานเพื่อลด 
การแพร่ระบาดทั้งภายในและภายนอก
องค์กรให้มีการติดเชื้อไวรัสเป็นศูนย์หรือ
น้อยที่สุด 



แผนแม่บทการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) พ.ศ.2560-2565 ส าหรับปี 2565 
ยทุธศาสตรท่ี์ 5 : CG กบัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน 

 
 

1. ชื่อโครงการ 
 ร่วมใจป้องกัน COVID-19 

2. หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
           ฝ่ายอ านวยการ 

3. หลกัการและเหตผุล 
 เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 เป็นไวรัสข้ามสายพันธุ์ที่สันนิษฐานว่าเกิดจาก
ค้างคาวมาติดเชื้อในคน โดยเริ่มระบาดในมณฑลอู่ฮ่ันของประเทศจีนในช่วงปลายปี ค.ศ.2019 จนกระท่ังมีการ
ระบาดไปยังประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น 
ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 มีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์การอนามัย
โลกได้ประกาศว่าการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวเป็นภัยพิบัติฉุกเฉินระดับโลก ประเทศไทยมีการระบาดอย่าง
รุนแรงในรอบที่ 4 ประชาชนติดเชื้อไวรัสจ านวนเพ่ิมมากขึ้น จึงต้องมีการบูรณาการทุกภาคส่วน เครื่องมือ 
ทรัพยากรและงบประมาณเพ่ือสนับสนุนบทบาทของภาคีเครือข่าย ร่วมกันขับเคลื่อนยกระดับการรับรู้และการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ให้ประชาชนมีความรอบรู้ในการดูแลตนเอง ครอบครัว สังคม และมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดมาตรการต่างๆ ขององค์กรในการรับมือการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 เพราะการรับรู้และบทบาทการ
มีส่วนร่วมของประชาชนเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ได้ 

ทั้งนี้ อ.ส.ค. ได้ตระหนักและเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ด าเนินการปฏิบัติตามมาตรการขององค์กร และรัฐบาลที่ได้น ามาประกาศใช้ ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ 
COVID-19 พร้อมทั้งวิธีป้องกัน เฝ้าระวังและปฏิบัติ อีกทั้งท ากิจกรรม 5 ส เพ่ือท าความสะอาดส านักงาน 
โรงงานให้ป้องกันการกระจายของเชื้อโรคและเพ่ือความปลอดภัยของพนักงาน อ.ส.ค. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย
เพ่ือลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง   

โดยประยุกต์ใช้ในองค์กร ดังนี้ 
1. ป้องกัน / เฝ้าระวัง มิใหพ้นักงานหรือบุคคลภายนอกน าเชื้อ COVID-19 จากภายนอกเข้าสู่องค์กร, 

ส านักงาน, ระบบผลิต  
2. จัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันตามมาตรการของ อ.ส.ค. และมาตรการของรัฐบาลที่น ามาประกาศใช้             

ทั่วประเทศในการยึดปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดป้องกันการสืบสวนโรคเชิงลึก / ด าเนินการหากมีเชื้อ 
COVIID-19  

3. วางแผนการจัดสรรวัคซีนให้พนักงานในองค์กร 
 
 
 
 

 
/4. วัตถุประสงค์ ... 
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4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.เพ่ือให้พนักงาน อ.ส.ค. มีความรู้ เข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพ่ือน า
ความรู้ไปปรับใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
          2.เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของพนักงาน อ.ส.ค. และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
 3. เพ่ือปฏิบัติตามมาตรการของ อ.ส.ค. และมาตรการของรัฐบาลที่น ามาประกาศใช้ทั่วประเทศในการ
ยึดปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด 
 4.เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพนักงาน อ.ส.ค. ว่ามีศักยภาพในการ
ด าเนินงานแม้จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด และสร้างความมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์แก่ประชาชน และ
ผู้บริโภค 

5. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
   เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 

6. แผนงานกิจกรรมรอง/กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมหลัก : ทุกฝ่าย/ส านักงาน ตระหนักถึงการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า 2019 โดยด าเนินการตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัด รวมถึงขอความร่วมมือในการจัด
กิจกรรม Big Cleaning Day (กิจกรรม 5 ส) ทุกภาคส่วน พร้อมทั้งแจกแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้กับ
ทุกฝ่าย/ส านักงาน  เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ของพนักงาน อ.ส.ค. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้า
มาภายในโรงงาน ฟาร์ม หรือติดต่อที่ส านักงาน ให้มีความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 

กิจกรรมรอง : จดัท าสื่อประชาสัมพันธ์ Infographic ให้ความรู้ ตระหนัก และท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการของ อ.ส.ค. และรัฐบาลที่ประกาศใช้ให้ประชาชน
ด าเนินการปฏิบัติ 

7. สนองแผนกลยุทธอ์งค์กรประเด็นยุทธศาสตร ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ SO4 : ยกระดับทุนมนุษย์ให้เป็นมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล และ           

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

8. เป้าประสงค์  
อ.ส.ค. เป็นองค์กรที่มีการควบคุมการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ดี รวมทั้งพนักงาน 

อ.ส.ค. มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก เฝ้าระวัง และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดที่จะ
น าไปสู่ทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีการติดเชื้อไวรัสเป็นศูนย์หรือน้อยที่สุด 

9. กลยุทธ์องคก์ร 
กลยุทธ์องค์กร ด้าน Learning : มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงด้วย

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาล 

 

 10. สนอง ... 
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10. สนองแผนกลยุทธส์่วนงาน  
กลยุทธ์องค์กร KPI ด้าน Learning : มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงด้วย

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาล 

11. สถานทีด่ าเนินโครงการ 
         ทุกฝ่าย/ส านักงาน  

12. วธิีด าเนินการ 
1. ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการร่วมใจป้องกัน COVID-19 
2. ด าเนินการเสนอโครงการและขอความเห็นชอบในการจัดกิจกรรมโครงการเป็นแผนปฏิบัติงานโดย 

ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ CG/CSR และคณะกรรมการ อ.ส.ค.  
3. จัดท าบันทึกขออนุมัติงบประมาณ 
4. ด าเนินการกิจกรรมตามโครงการ (แจกแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย, กิจกรรม 5 ส ทุกฝ่าย/

ส านักงาน, การให้ความรู้เรื่องการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า พร้อมการป้องกัน และเฝ้าระวัง) พร้อมทั้งจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ Infographic ควบคู ่(รายไตรมาส) 

5. สรุปผลการด าเนินงานพร้อมการรายงานผลการด าเนินงาน  
 

13. เปา้หมาย 
อ.ส.ค. เป็นองค์กรที่เตรียมพร้อม เฝ้าระวัง และรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า 2019 ได้ดี รวมไปถึงพนักงานภายในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาติดต่องานในพ้ืนที่มี
ความระมัดระวังในการใช้ชีวิตเพ่ิมมากขึ้น พร้อมกับการปฏิบัติตามประกาศจากทางรัฐบาล เพ่ือลดผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง   
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14. แผนปฏิบัติการ (Action plans) 

การด าเนินการหลัก 

 
น  าหนัก 
กิจกรร
ม(%) 

(เอกสารหลักฐาน) 
รายงานประชุม,รายงานวิเคราะห์, 

ผลส ารวจ,รายงานผลงาน,ภาพถ่าย, 
ประกาศ,อ่ืนๆ 

ปีงบประมาณ 2565 
กรกฎาคม - 
กันยายน 
2564 

ตุลาคม -
ธันวาคม 
2564 

มกราคม -
มีนาคม 
2565 

เมษายน - 
มิถุนายน 
2565 

กรกฎาคม - 
กันยายน 
2565 

1. ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการ
ร่วมใจป้องกัน COVID-19 10 

แผนปฏิบัติการโครงการร่วมใจป้องกัน 
COVID-19 

 

(ก.ค.64) 

    

2. ด าเนินการเสนอโครงการและขอความ
เห็นชอบในการจัดกิจกรรมโครงการ ผ่าน
คณะอนุกรรมการ CG/CSR และ
คณะกรรมการ อ.ส.ค.  

5 

เสนอต่อคณะอนุกรรมการและ
คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

 
 

   

3. จัดท าบันทึกขออนุมัติงบประมาณ 5 บันทึกขออนุมัติงบประมาณ  
 

   

4. ด าเนินการกิจกรรมตามโครงการ      
(แจกแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามันให้แก่
ทุกฝ่าย/ส านักงาน, กิจกรรม 5ส ทุกฝ่าย/
ส านักงาน, การให้ความรู้เรื่องการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่าพร้อมการป้องกัน และ        
เฝ้าระวัง) พร้อมทั้งจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
Infographic ควบคู่ (รายไตรมาส)  

70 

รายงานและภาพถ่ายในการด าเนินกิจกรรม  
 

   

5. สรุปผลการด าเนินงานพร้อมการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

10 รายงานผลการด าเนินงาน      

 

/15. แผนการใช้จ่าย .... 
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15. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 1. ค่าด าเนินจัดกิจกรรม   จ านวนเงิน 350,000 บาท   
              (-ส่วนกลาง      จ านวน 100,000.-บาท   
               -ส านักงานภาค ภาคละ   50,000.-บาท = 250,000.-บาท) 
 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.พนักงาน อ.ส.ค. มีความรู้ เข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพ่ือน าความรู้   
ไปปรับใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
          2.มีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของพนักงาน อ.ส.ค. และผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสีย 
 3. มาตรการของ อ.ส.ค. และมาตรการของรัฐบาลที่น ามาประกาศใช้ทั่วประเทศในการยึดปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีก าหนด 
 4.เกิดความเชื่อมั่นให้กับองค์กรแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพนักงาน อ.ส.ค. ว่ามีศักยภาพในการ
ด าเนินงานแม้จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด และเกิดความม่ันใจในตัวผลิตภัณฑ์แก่ประชาชน และผู้บริโภค 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปี 2566

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 6 คร้ัง/ปี  √ √ √ √ √ √ ฝอก.
1.2 ประชุมคณะท างานขับเคล่ือน CG/CSR 6 คร้ัง/ปี √ √ √  √  √  √  ฝอก.

 
2 ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ CG ปี 2560-2565 ส าหรับปี 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 CG กับเกษตรกร/สหกรณ์
  1. เกษตรกรร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา  
     -การแต่งต้ังคณะท างานร่วม √ √ √ ฝอก./ ฝสส.
     - การประกวดโคนม/  การประกวดคุณภาพน้ านมดิบ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ฝสส.
      -การรับจัดสรรน้ านมดิบเข้าโรงงานตาม MOU √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ฝสส./ ทุก สภ. 
     1.คณะท างานป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดต่อ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  ฝสส. /ทุก สภ.
     2.คณะท างานติดตาม ก ากับ ดูแลปริมาณน้ านมดิบให้เป็นไปตามบันทึก
ข้อตกลงซ้ือขาย

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ฝสส. /ทุก สภ.

    3.คณะท างานขับเคล่ือนฟาร์มโคนมสู่มาตรฐาน GAP √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ฝวค. /ทุก สภ.
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 CG กับการบริหารจัดการองค์กรท่ีดี
  2. IT Governance (ITG) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ฝอก. / ฝทด./ ฝทบ.

  3. ส่งเสริมการด าเนินงานตามมาตรฐาน ISO 26000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ฝอก./ทุก สภ.
  4. องค์กรคุณธรรมด้วยหลักธรรมาภิบาลท่ีย่ังยืน √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ฝอก.
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 CG กับโรงงาน  
  5. กฎหมาย ระเบียบท่ีโรงงานต้องถือปฏิบัติและแก้ปัญหาให้ถูกต้อง      
จากการประเมินตนเองประจ าปี

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ทุก สภ. 
  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 CG กับลูกค้า/คู่ค้า  

 6.เสียงสะท้อนจากลูกค้า √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
แผนกการตลาด                
 ฝ่ายการตลาดและการขาย

 7. เสียงสะท้อนจากคู่ค้า  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ ฝ่ายพัสดุและบริการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 CG กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน
 8. การประเมินการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ฝอก. / ฝทบ.
 9. ร่วมใจป้องกัน COVID-19 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ฝอก./ทุก สภ.
  
 

แผนปฏิบัติงานด้าน CG  ประจ าปีงบประมาณ 2565

ท่ี แผนงาน/กิจกรรม
เป้าหมายและผลการด าเนินงานปี 2565

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



ปี 2566

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.
จัดท านโยบาย CG/CSR ประจ าปีงบประมาณ 2566
 3.2 เร่ืองทบทวนแม่บท CG/CSR ส าหรับปี 2565     √ √   ฝอก.
แม่บท CG/CSR ส าหรับปี 2566  √  √

 3.3 เร่ืองทบทวนคู่มือ CG/CSR  ส าหรับปี 2566 แล้วเสร็จก่อนส้ินปีงบประมาณ     √  √ ฝอก.
 3.4 เร่ืองทบทวนกฎบัตร CG/CSR ส าหรับปี 2566 แล้วเสร็จก่อนส้ินปีงบประมาณ   √   ฝอก.
 3.5 เร่ืองทบทวนแผนปฏิบัติงานด้าน CG/CSR ประจ าปีงบประมาณ 2565 แล้วเสร็จก่อนส้ินปีงบประมาณ    √  √  √ ฝอก.
 แผนปฏิบัติงานด้าน CG/CSR ประจ าปีงบประมาณ 2566

4 โครงการและกิจกรรมประจ าด้าน CG
4.1 รางวัลซอนเดอร์กอร์ด -ด้านการมีส่วนร่วมของสหกรณ์ √ √ √ ฝวพ./ฝสส.
4.2 การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร √ √ √ √ ฝทบ./ฝอก.
4.3 ศึกษา/อบรม/ดูงานด้าน CG   √   ฝอก.

 

2

ท่ี แผนงาน/กิจกรรม
เป้าหมายและผลการด าเนินงานปี 2565

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

(ทบทวนแผนปฏิบัติงาน CG/CSR ปี 2565) (การจัดท าแผนปฏิบัติงาน CG/CSR ปี 2566)

(ทบทวนปี 2565) (แผนปี 2566)
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เอกสารอ้างอิง 
 

1. กองวางแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย. (2564).  

                แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. ประจ าปี 2560-2565 (ส าหรับปี พ.ศ. 2564).  

2. กองวางแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย. (2560).  

      ยุทธศาสตร์ อ.ส.ค. ระยะ 20 ปี (2560 - 2579).  

3. บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จ ากัด (ทริส). (2562).  

 ผลการประเมินสถานภาพการบริหารงานองค์กร อ.ส.ค. ประจ าปี 2563. 

4. แผนกธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ฝ่ายอ านวยการ องค์การส่งเสริ มกิจการโคนมแห่งประเทศไทย. 
(2564).  

 นโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  ประจ าปี
งบประมาณ 2564.   

5. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ. (2564).  

      เกณฑ์และแนวทางระบบการประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2564. 

6. ฝ่ายการตลาดและการขาย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย. (2564)  

      แผนการตลาดและการขาย ประจ าปีงบประมาณ 2564.  

7. ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย. (2564)  

      แผนส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ประจ าปีงบประมาณ 2564. 

8. แผนกธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ฝ่ายอ านวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย. 
(2564).  

     แผนการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  ประจ าปี
งบประมาณ 2564.  

9. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย. (2564).  

    แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2564. 

10. ฝ่ายตรวจสอบภายใน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย. (2564).  

        แผนกลยุทธ์การตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ 2564.  
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11. ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย. (2564).  

    แผนแม่บทด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2564  

12. ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย. (2564).  

    แผนดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ 2564   

13. ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย. (2560). แผน DPO Milk Valley.  

14. แผนกติดตามและประเมินผล กองวางแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย (2564). รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ าปี 2563.  

15. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย. จาก http://www.dpo.go.th  สืบค้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564. 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
กฎบัตร คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate : CG) 

และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social 
Responsibility : CSR) ปี 2564 - 2565 
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ภาคผนวก ข 
นโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate : CG) 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ประกาศ 
นโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการทีด่ี (CG) 

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

คณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ตระหนักถึงความส าคัญ
การก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2565 คณะกรรมการ อ.ส.ค. ได้ก าหนดให้มีการทบทวนแนวทางการก ากับดูแล
กิจการที่ดีของ อ.ส.ค. ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามกรอบหลักการของ Organization for Economic              
Co-operation and Development (OECD) ปี  2015, ส านักงานคณะกรรมนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร. )                    
และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) เพ่ือให้
ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการ อ.ส.ค. ก ากับดูแลกิจการให้น าไปสู่ผล (Governance Outcome)  ดังนี้ 
    (1)  สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว 
         (Competitiveness and performance with long-term perspective) 
    (2)  ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน 
         ได้เสีย (Ethical and Responsible business) 
    (3) เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (Good     
         Corporate Citizenship) 
     (4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate resilience) 

 2. คณะกรรมการ อ.ส.ค.  ผู้บริหาร และพนักงาน น าหลักส าคัญในการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ
ส านักงานคณะกรรมนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 9 หมวด มาใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ หมวด 1 บทบาทของ
ภาครัฐ หมวด 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น หมวด 3 คณะกรรมการ อ.ส.ค.  หมวด 4 บทบาทของ    
ผู้มีส่วนได้เสีย  หมวด 5 ความยั่งยืนและนวัตกรรม  หมวด 6 การเปิดเผยข้อมูล หมวด 7 การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน  หมวด 8 จรรยาบรรณ  และหมวด 9 การติดตามผลการด าเนินงาน 

3. คณะกรรมการ อ.ส.ค.  ผู้บริหาร  และพนักงาน ประพฤติปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแล
กิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจของ อ.ส.ค. จรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีที่คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ก าหนดไว้ 

4. คณะกรรมการ อ.ส.ค. ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ 
และแผนงานระยะสั้นและระยะยาว การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยผู้บริหารและพนักงาน มุ่งมั่น
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ 
 
 
 

 
 

5. คณะกรรมการ ... 



2 
 

5. คณะกรรมการ อ.ส.ค. ก ากับให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีใน อ.ส.ค. โดยแต่งตั้งอนุกรรมการ
ครอบคลุมระบบงานที่ส าคัญครอบคลุมระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (Core Business Enablers 8 ด้าน) 
ประกอบด้วย ด้านกิจการโคนม ด้านบริหารงาน อ.ส.ค. ด้าน CG/CSR ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการบริหาร       
ทุนมนุษย์ ด้านการตรวจสอบภายใน และด้านกฎหมาย เพ่ือก ากับทิศทางการด าเนินงาน และพิจารณากลั่นกรอง
งานที่มีความส าคัญอย่างรอบคอบ อีกทั้งให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน โดยผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงาน    
ให้เป็นไปตามระบบและกระบวนการท างาน 

6. คณะกรรมการ อ.ส.ค. จัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหาร และพนักงานได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และป้องกันการตัดสินใจหรือการกระท าใดๆ ที่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

7. คณะกรรมการ อ.ส.ค. ผู้บริหาร และพนักงาน บริหารจัดการด้วยหลักแห่งความรับผิดชอบ
(Accountability) ความโปร่งใส (Transparency) การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior) การเคารพต่อ
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Respect for Stakeholder Interests) การเคารพหลักนิติธรรม (Respect 
for the Rule of Law) การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางสากล (Respect for International Norms of 
Behavior) และการเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect for Human Rights) 

8. คณะกรรมการ อ.ส.ค. และผู้บริหารต้องปฏิบัติตนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและเป็นแบบอย่างที่ดี 
(Role Model) แก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงสร้างบรรยากาศในองค์กร สร้างแรงจูงใจ เกิดความผูกผันและ
วัฒนธรรมองค์กร น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้และก ากับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับ และกฎหมาย ควบคู่กับหลักธรรมาภิบาล 

 
      ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 

 
 
 
                         (นายปริญญา เพ็งสมบัติ) 
                      ประธานคณะกรรมการ อ.ส.ค. 
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ภาคผนวก ค 

คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี Corporate Governance : CG)  
และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

(Corporate Social Responsibility : CSR) 
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ภาคผนวก ง 
คณะท างานขับเคลื่อนการก ากับดูแลกิจการที่ดี Corporate Governance : CG)  

และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
(Corporate Social Responsibility : CSR) 
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